
تأليف: الدكتور جمعة فالح حميدات
PhD, IFRS Expert Certi�cate, CertIFR, Cert IPSAS

طبعة عام ٢٠١٩

Tel: +962 6 000 0000
Fax: +962 6 000 0000
Email: info@iascasociety.org
Website: www.iascasociety.org

www.iascasociety.org



 

 
 
 
 

خبير المعايير الدولية إلعداد ج منها
 (IFRS Expertالتقارير المالية )
 
 

  



 العربي للمحاسبين القانونيين. جميع الحقوق محفوظة.الدولي للمجمع   2019حقوق التأليف محفوظة 

 

 -العربي للمحاسبين القانونيين:الدولي جمع ينشر عن طريق  امل

 22241، عمان 411229ص.ب: 

 +461-6-0222422هاتف: 

 +461-6-0222422فاكس: 

 المملكة األردنية الهاشمية-عمان

 

 (2014/10/4805)رقم اإليداع لدى دائرة المكتبة الوطنية: 

ISBN: 978-9957-8696-1-8 

 

العربي للمحاسددبين القانونيين أو الدولي جميع الحقوق محفوظة، وال يجوز إعادة ترجمة أي جزء من المطبوعات التي يصددرها املجمع 

إعادة طبعها أو نسدددددددإها أو إسدددددددتلدامها شأية شدددددددو  من األشدددددددوام جميعها أو إعكدددددددها أو شنسدددددددتلدا  أية وسدددددددائ  إلك رونية أو ميوانيكية أو 

تلزين جي  أو أي نظا  لسدددددددما إعد، شما في ذلك التصدددددددوير وال عروفة في الوقت الراهن أو التي سدددددددرتم اخ راعها فيغيرها من الوسددددددائ  الم

 العربي للمحاسبين القانونيين.  الدولي المعلومات وإس رجاعها دون إذن خطي مسبق من املجمع

 

يتصددرفون أو يمتنعون عن التصددرإل شاإلعتماد ع   والناشددرون مسددةولية أية خسددارة تحدن ألي من األلددإاص ال ين  يتحم  املجمعال 

 الواردة في ه ا المنشور، سواًء كانت الإسارة ناجمة عن اإلهمام أو خالإل ذلك. المادة

 

العربي الدولي ، هو النص ال ي نشددددددددددددر  املجمع IFRS Expert)) خبير المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةإن النص المعتمد لمنهاج  

الحصدددددددددوم ع   نسدددددددددج من  مباشدددددددددرة من املجمع. الرجاء إرسدددددددددام المطبوعات والقكدددددددددايا  للمحاسدددددددددبين القانونيين شاللةة العرنية، ويمكن

 -المتعلقة شحقوق التأليف إل :

 

 
 info@iascasociety.org شريد إلك روني:   

  www.iascasociety.org موقع إلك روني: 
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 العرب المهنة زمالء إل 

 

 وفق أعد وال ي "(IFRS Expertخبير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )" مةه  منهاج لكم أقد  إع زاز و فلر شو 
ً
 ا

 .الدراسة مقاعد ع   الطالب أشنائي وإل  الممارسين العرب المهنة زمالء إل  هدية وذلك الدولية المعايير ع  أل 

 
 تم نأ إل  واألجنبية، العرنية الجامعات من عدد من المعروفين األسات ة من ملتارة نلبة فيها شارك مكنية جهود ش لت لقد

   وتقييم المةه كتاب  إنجاز
ً
 متطورة معلومات من حتوي ي شما العرنية والجامعات املجمع طلبة شتصدددددددددرإل ووضدددددددددع  علميا

 التي وحيدةال العرنية المهنية الهيئة هو املجمع يكون  ون لك ،المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في للمسددددتجدات مواكبة

 .الدولي للمنهاج وفق وتةه  تدرس

 
افر أتقد   نللدارسي والنجاح الإير أمنيات وك  المنهاج، مواد إلعداد وإخالص شجد وعم  ساهم من لو  والتقدير الشكر شو

  يعم  علم وطالب زمي  ولو 
ً
 .والعلمية المهنية قدرات  تطوير ع   جاهدا

 

 
 1224تموز  في انعم  

 

  أشوغزال  طالم

 اإلدارة مجلس رئرس
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 محتوياتالجدول 
 

 المحور األول: إعداد التقارير المالية واألحداث الالحقة لها
 1 للتقارير الماليةاإلطار المفاهيمي الفصل األول: 

 2 مقدمة 
 2 مجلس معايير المحاسبة الدولية 
 3 الجهات الدولية الداعمة للتوحيد المحاسبي 
 5 للتقارير الماليةالغرض من اإلطار المفاهيمي  
 6 مكونات اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية بموجب المعايير الدولية 

 33 أسئلة الفصل 

 

 73 (: عرض القوائم المالية  1IASمعيار المحاسبة الدولي رقم ): الثانيالفصل 
 33 مقدمة 
 33 الغرض من القوائم المالية 
 33 مكونات القوائم المالية 
 04 لعامة لعرض القوائم المالية  اإلعتبارات ا 
 00 هيكل ومحتوى القوائم المالية بشكل عام 
 00 شكل ومحتوى قائمة المركز المالي )الميزانية العمومية( وتصنيف مكوناتها 
 04 قائمة التغيرات في حقوق الملكية 
 03 قائمة التدفقات النقدية 
 02 اإليضاحات المرفقة للقوائم المالية 
 00 ة الفصلأسئل 

 

 96 (: قائمة التدفقات النقدية IAS 7معيار المحاسبة الدولي رقم )الفصل الثالث: 
 04 مقدمة 
 04 فوائد قائمة التدفقات النقدية 
 03 تصنيف التدفقات النقدية 
 03   مكونات النقدية وما يعادلها 
 00 طرق عرض قائمة التدفقات النقدية 
 05 ت النقدية  العرض في قائمة التدفقا 
 30 معالجة وعرض التدفقات النقدية في الشركات التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة 
 35 التقرير عن التدفقات النقدية على أساس الصافي   
 35 التدفقات النقدية بالعملة األجنبية 
 30 العمليات غير النقدية 
 30 التمويليةالتغيرات في اإللتزامات الناشئة من األنشطة  
 30 إفصاحات أخرى  

 30 أسئلة الفصل 
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(: السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات IAS 8معيار المحاسبة الدولي رقم )الفصل الرابع: 
 101 المحاسبية، واألخطاء

 343 مقدمة 
 343  هدف ونطاق المعيار  
 343 التعريفات والمصطلحات الواردة في المعيار 
 334 اسات المحاسبيةالسي 
 323 التغيرات في التقديرات المحاسبية 
 323 تصحيح األخطاء 
 320 أسئلة الفصل 

 

(: األحداث الالحقة لتاريخ إنتهاء الفترة IAS 10معيار المحاسبة الدولي رقم )الفصل الخامس: 
 179 المالية

 330 مقدمة 
 330  هدف ونطاق المعيار  
 330 القوائم المالية )تاريخ اإلعتماد( تاريخ التصريح بإصدار 
 333 اإلعتراف والقياس 
 300 اإلفصاح 
 305 أسئلة الفصل 

 

 151 التقارير المالية المرحلية :(IAS 34الفصل السادس: معيار المحاسبة الدولي رقم )
 352 مقدمة 
 352 هدف المعيار 
 352 نطاق المعيار 
 353 ي المعيارالتعريفات والمصطلحات الواردة ف 
 353 شكل ومحتوى التقارير المالية المرحلية 
 350 المعامالت واألحداث الهامة 
 355 اإلفصاحات األخرى  
 350 اإلفصاح عن اإلمتثال لمعايير اإلبالغ المالي الدولية 
 350 الفترات التي يجب عرضها من خالل القوائم المالية المرحلية 
 353 األهمية النسبية 
 353 إلفصاح في القوائم المالية السنويةا 
 353 اإلعتراف والقياس 
 302 إعادة عرض الفترات المرحلية الُمعد عنها تقرير سابق 

إعداد التقارير المالية المرحلية وانخفاض القيمة وفق تفسيرات لجنة المعايير الدولية إلعداد  
 302 (34التقارير المالية رقم )

 300 أسئلة الفصل 
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 196 المخصصات، واألصول واإللتزامات المحتملة(: IAS 37الفصل السابع: معيار المحاسبة الدولي رقم )
 304 مقدمة 
 304 هدف المعيار 
 304 نطاق المعيار 
 302 التعريفات الواردة في المعيار 
 303 المخصصات 
 333 اإللتزامات المحتملة )الطارئة( 
 332  األصول المحتملة  
 333 الخسائر التشغيلية المستقبلية 
 333 متطلبات اإلفصاح 
 335 أسئلة الفصل 

 

 المحور الثاني: اإلعتراف والقياس لألصول غير المتداولة    
 161  والمعدات واآلالت(: الممتلكات IAS 16الفصل الثامن: معيار المحاسبة الدولي رقم )

 332 مقدمة 
 332 هدف ونطاق المعيار 
 333 تعريفاتال 
 330 اإلعتراف باألصل 
 330 القياس عند اإلعتراف 
 243 القياس بعد اإلعتراف 
 240 اإلهتالك 
 230 إلغاء اإلعتراف باألصل 
 230 إنخفاض قيمة األصل والتعويض عن إنخفاض القيمة  
 233 اإلفصاح 
 233 التفسيرات ذات العالقة 
 222 أسئلة الفصل 

 

 226 (: تكاليف اإلقتراضIAS 23معيار المحاسبة الدولي رقم )الفصل التاسع: 
 234 مقدمة 
 234 المبدأ األساسي للمعيار 
 234 نطاق المعيار 
 234 التعريفات 
 233 مكونات تكاليف اإلقتراض 
 233 األصول المؤهلة 
 232 اإلعتراف بتكاليف اإلقتراض 
 232 تكاليف اإلقتراض المؤهلة للرسملة 
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 235 ء وتعليق وإيقاف عملية الرسملةبد 
 230 اإلفصاح 
 230 أسئلة الفصل 

 

 222 اإلنخفاض في قيمة األصول(: IAS 36الفصل العاشر: معيار المحاسبة الدولي رقم )
 205 مقدمة 
 205   هدف ونطاق المعيار 
 200 التعريفات 
 200 تحديد األصل الذي تنخفض قيمته ومؤشرات ذلك 
 203 لمبلغ القابل لإلستردادتحديد ا 
 254 القيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف البيع  تحديد  
 254 تقدير التدفقات النقدية المستقبلية )إلحتساب القيمة قيد اإلستعمال أو منفعة اإلستعمال( 
 252 القياس واإلعتراف بخسارة إنخفاض القيمة 
 255 عكس خسارة انخفاض القيمة ألصل مفرد 
 250 وحدات توليد النقد 
 253 توزيع الشهرة على وحدات توليد النقد اإلنخفاض في قيمة الشهرة: 
 203 خسارة إنخفاض قيمة وحدة توليد النقد 
 202 توقيت إختبار إنخفاض القيمة 
 202 عكس خسارة إنخفاض القيمة 
 200 اإلفصاح 
 200 أسئلة الفصل 

 

 237 األصول غير الملموسة :(IAS 38اسبة الدولي رقم )الفصل الحادي عشر: معيار المح
 200 مقدمة 
 200 هدف المعيار 
 200 نطاق المعيار 
 200 التعريفات 
 200 اإلعتراف والقياس 
 234 اإلعتراف باألصول غير الملموسة المولدة داخلياً  
 230 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل )ما قبل بدء العمل( 
 235 حاسوببرامج ال 
 235 العمر اإلنتاجي وإطفاء األصل غير الملموس 
 230 القياس الالحق بعد اإلعتراف 
 234 تدني )انخفاض( قيمة األصول غير الملموسة 
 233 استبعاد األصل غير ملموسة أو تخريده 
 230 تكاليف تطوير األصل غير الملموس 
 230 اإلفصاح 
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 230 أسئلة الفصل 
 

 707 اإلستثمارات العقارية :(IAS 40ني عشر: معيار المحاسبة الدولي رقم )الفصل الثا
 340 مقدمة 
 340 هدف المعيار 
 340 نطاق المعيار 
 345 تصنيف العقار على أنه إستثمار عقاري أو عقار يشغله المالك 

 340 التعريفات 
 340 باإلستثمارات العقاريةاإلعتراف  
 340 عتراف  القياس الالحق بعد اإل 
 343 نموذج التكلفة 
 343 نموذج القيمة العادلة 
 333 عمليات التحويل 
 333 اإلستبعادات 
 333 اإلفصاح 
 330 أسئلة الفصل 

 

المتداولة  (: األصول غيرIFRS 5الفصل الثالث عشر: المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 722 المستمرةغير المحتفظ بها للبيع والعمليات 

 325 مقدمة 
 325 هدف المعيار 
 325 نطاق المعيار 
 320 التعريفات 
تصنيف األصول غير المتداولة )أو مجموعات التصرف( كأصول محتفظ بها لغرض البيع أو  

 320 توزيعها على المالكين

 323 األصول غير المتداولة المستغنى عنها )المهجورة( 
 323 لبيع( المصنفة كمحتفظ بها لاإلستبعادصول غير المتداولة )أو مجموعات اإلعتراف والقياس لأل 
 333 توزيعات أصول غير نقدية على المالكين 
 330 تغييرات خطة البيع 
 330 العرض واإلفصاح 

 339 أسئلة الفصل 
 
 

 المحور الثالث: دمج األعمال
 344 (: دمج األعمالIFRS 3لمالية رقم )الفصل الرابع عشر: المعيار الدولي إلعداد التقارير ا

 345 مقدمة 
 345 هدف المعيار 
 345 نطاق المعيار 
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 346 التعريفات 
 347 طريقة اإلستمالك 
 349 المعالجة المحاسبية لدمج األعمال 
 356 دمج األعمال المتحقق دون نقل المقابل المالي   
 357 اإلفصاح 
 366 أسئلة الفصل 

 

 372 (: القوائم المالية الموحدةIFRS 10امس عشر: المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )الفصل الخ
 373 مقدمة 
 373 هدف المعيار 
 373 نطاق المعيار 
 374 التعريفات 
 376 السيطرة 
 380 المتطلبات المحاسبية 
 382 متطلبات اإلفصاح 
 398 أسئلة الفصل 

 

 404 القوائم المالية المنفصلة (: IAS 27معيار المحاسبة الدولي رقم )الفصل السادس عشر: 
 405 مقدمة 
 405 هدف المعيار 
 405 التعريفات 
 406 نطاق المعيار 
 406 إعداد القوائم المالية المنفصلة 
 408 متطلبات اإلفصاح 
 410 أسئلة الفصل 

 

(: اإلستثمارات في الشركات الزميلة IAS 28الفصل السابع عشر: معيار المحاسبة الدولي رقم )
 والمشاريع المشتركة 

413 

 414 مقدمة 
 415 هدف المعيار 
 415 نطاق المعيار 
 415 التعريفات 
 416 تحديد التأثير الهام 
 417 طريقة حقوق الملكية 
 424 تصنيف اإلستثمار كأصول محتفظ بها للبيع 
 424 ملكيةالتوقف عن استخدام طريقة حقوق ال 
 427 التغير في نسبة التملك في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 
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ر خسائوإجراءات طريقة حقوق الملكية ومعالجة المحاسبية عند شراء شركة زميلة  المعالجة 
 023 اإلنخفاض في القيمة

 030 المحاسبة في القوائم المالية المنفصلة 
 030 متطلبات اإلفصاح 
 035 لفصلأسئلة ا 

 

آثار التغييرات في أسعار صرف العمالت (: IAS 21الفصل الثامن عشر: معيار المحاسبة الدولي رقم )
 220 األجنبية

 003 مقدمة 
 003 هدف ونطاق المعيار 
 002 التعريفات 
 002 والبنود غير النقدية البنود النقدية 
 003 بيةالتقرير بالعملة الوظيفية عن المعامالت بعملة أجن 
 000 ترجمة القوائم المالية للعمليات األجنبية عند إعداد القوائم المالية الموحدة 
 053 التغيير في العملة الوظيفية 
 053 استخدام عملة عرض بخالف العملة الوظيفية 
 053 إستبعاد )التخلص( من المنشأة األجنبية 
 053 متطلبات اإلفصاح 
 050 أسئلة الفصل 

 

 ر الرابع: األدوات الماليةالمحو 
 297 األدوات المالية: العرض(: IAS 32الفصل التاسع عشر: معيار المحاسبة الدولي رقم )

 000 مقدمة 
 000 هدف المعيار 
 000 نطاق المعيار 
 005 التعريفات 
 003 التصنيف كإلتزام أو حق ملكية 
 003 األدوات المالية المركبة 
 000 لتي سيتم تسويتها من خالل إصدار أسهماألدوات المالية ا 
 000 أسهم الخزينة 
 003 التقاص بين األصول واإللتزامات المالية 
 003 عرض الفائدة وتوزيعات األرباح والخسائر واألرباح 
 034 متطلبات اإلفصاح 
 033 أسئلة الفصل 
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 219 األدوات المالية(: IFRS 9قم )ر  المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةالفصل العشرون: 
 030 مقدمة 
 030 هدف المعيار 
 030 نطاق المعيار 
 033 اإلعتراف المبدئي 
 034 تصنيف األصول المالية 
 033 المالية لألصولالقياس الالحق  
 035 معالجة عموالت ومصاريف الشراء عند القياس األولي لألصول المالية 
 544 إعادة التصنيف 
 542 القياس الالحق للمطلوبات المالية 
 540  إلغاء إثبات األصول المالية 
 540 منهجية التدني: نموذج خسائر التدني المتوقعة 
 533 المعالجة المحاسبية للمشتقات المالية 
 530 محاسبة التحوط 
 523 أسئلة الفصل 

 

: األدوات المالية(: IFRS 7المالية رقم )الفصل الحادي والعشرون: المعيار الدولي إلعداد التقارير 
 523 اإلفصاحات

 523 هدف المعيار 
 523 نظاق المعيار 
 523 التعريفات 
 534 أهمية األدوات المالية للمركز واألداء المالي 
 534 اإلفصاح عن فئات األصول والمطلوبات المالية في قائمة المركز الملي 
 533 األرباح والخسائرالقيمة العادلة من خالل األصول واإللتزامات المالية ب 
اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة على أنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 532 الشامل اآلخر

 533 إعادة التصنيف 

 533 المقاصة بين األصول المالية واإللتزامات المالية 

 533 الضمانات 

 533 تمانيةحساب مخصص الخسائر اإلئ 

 530 األدوات المالية المركبة ذات المشتقات المدمجة المتعددة 

 530 التعثرات والتخلف عن السداد 

 530 قائمة الدخل الشامل: اإلفصاح عن بنود الدخل أو المصروف أو المكاسب أو الخسائر 

 535 اإلفصاحات األخرى  

 530 طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن األدوات المالية 

 530 اإلفصاحات النوعية 

 530 اإلفصاحات الكمية 
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 530 مخاطر اإلئتمان 

 533 مخاطر السيولة 

 533 مخاطر السوق  

 533 تحويالت األصول المالية 

 504 أسئلة الفصل 
 

 المتخصصة القطاعاتالمحور الخامس:     
 527 الزراعة(: IAS 41رقم ) معيار المحاسبة الدوليالفصل الثاني والعشرون: 

 500 مقدمة 

 500 هدف المعيار 
 500 نطاق المعيار 
 505 التعريفات 
 500 اإلعتراف والقياس 
 503 فروقات تقييم األصول والمحصول الزراعي )األرباح والخسائر( 
 503 عدم القدرة على قياس القيمة العادلة بطريقة يمكن اإلعتماد عليها 
 554 المنح الحكومية 
 553 فصاحاإل 
 553 أسئلة الفصل 

 

 553   التأمين(: عقود IFRS 4رقم ) المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية -أواًل الفصل الثالث والعشرون: 
 553 مقدمة 
 553 هدف المعيار 
 553 نطاق المعيار 
 553 التعريفات 
 504 اإلعتراف والقياس 
 500 اإلفصاح 
 500 (3معيار الدولي للتقرير المالي رقم )اإلعفاء المؤقت من ال 
 505 أسئلة الفصل 

 593   التأمين(: عقود IFRS 17رقم ) المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية -ثانياً الفصل الثالث والعشرون: 
 503 مقدمة 
 503 الهدف 
 503 النطاق 
 503 تجميع عقود التأمين 
 504 فصل المكونات عن عقد التأمين 
 504 مستوى تجميع عقود التأمين 
 504 االعتراف 
 503 القياس عن اإلعتراف األولي 
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 503 تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية 
 502 معدالت الخصم 
 502 تعديل المخاطر للتعويض عن المحاطر غير المالية 
 502 القياس الالحق 
 503 هامش الخدمة التعاقدي 
 503 ة باألعباء )المتوقع خسارتها(العقود المثقل 
 500 منهج تخصيص أقساط التأمين 
 500 عقود إعادة التأمين الُمحتفظ بها 
 500 عقود اإلستثمار ذات ميزات المشاركة اإلختيارية 
 505 إلغاء اإلثبات 
 505 العرض في القوائم المالية 
 505 اإلفصاح 
 500 أسئلة الفصل 

 

الكشف عن المصادر (: IFRS 6رقم ) ير الماليةر المعيار الدولي إلعداد التقارون: الفصل الرابع والعش
 536 المعدنية )الطبيعية( وتقييمها

 534 مقدمة 
 534 هدف المعيار 
 533 نطاق المعيار 
 533 التعريفات 
 533 بتكاليف اإلستكشاف والتنقيب للمصادر الطبيعيةاإلعتراف  
 532 القياس عند اإلعتراف 
 533 قياس الالحق بعد اإلعترافال 
 533 التدني 
 530 اإلفصاح 
 530 المعالجة المحاسبية للنفط والغاز 
 530 أسئلة الفصل 

 

الحسابات المؤجلة (: IFRS 14الفصل الخامس والعشرون: المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 516 ألسباب تنظيمية

 534 مقدمة 
 534 هدف المعيار 
 533 اق المعيارنط 
 533 الرئيسية التعريفات 
 533 السياسات المحاسبية ألرصدة الحسابات القانونية المؤجلة 
 530 اتاإلفصاح 
 530 أسئلة الفصل 
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 اإلعتراف والقياس لبنود القوائم المالية السادس: محورال

 566 المخزون (: IAS 2رقم ) معيار المحاسبة الدوليالفصل السادس والعشرون: 
 044 مقدمة 
 044 هدف المعيار 
 044 نطاق المعيار 
 043 التعريفات 
 042 مكونات تكلفة المخزون  
 043 التكاليف التي ال تعتبر ضمن تكلفة المخزون  
 040 تكلفة المنتج الزراعي الذي تم حصاده من األصول البيولوجية 
 040 أساليب قياس تكلفة المخزون  
 040 ون طرق تحديد تكلفة المخز  
 043 أنظمة جرد المخزون  
 035 تقييم المخزون  
 030 اإلعتراف بالمخزون كمصروف 
 033 متطلبات اإلفصاح 
 033 أسئلة الفصل 

 

اإليراد من العقود (: IFRS 15رقم )المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية الفصل السابع والعشرون: 
 923  مع العمالء

 628 مقدمة 
 628 هدف المعيار 
 629 المعيارنطاق  
 034 الرئيسية التعريفات 
 033 (: تحديد أو تعريف العقد مع العميل3المرحلة رقم ) 
 035 (: تحديد التعهدات أو اإللتزامات الواجب أدائها بموجب العقد2المرحلة رقم ) 
 030 (: تحديد سعر العملية3المرحلة رقم ) 
 003 وكونات العقد(: تخصيص سعر العملية على بنود 0المرحلة رقم ) 
 053 (: اإلعتراف باإليراد عند وفاء المنشأة بتعهداتها الواردة بالعقد5المرحلة رقم ) 
 053 حاالت خاصة لإلعتراف باإليراد 
 000 العرض في القوائم المالية 
 005 اإلفصاحات 
 005 (35رقم ) ملحق: المعالجة المحاسبية لعقود اإلنشاءات وفق معيار التقرير المالي الدولي 
 005 ( للجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية32التفسير رقم ) 
 000 أسئلة الفصل 
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 919 عقود اإليجار :(IFRS 16رقم )المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية الفصل الثامن والعشرون: 
 030 مقدمة 
 030 هدف المعيار 
 033 نطاق المعيار 
 033 التعريفات 
 034 قود اإليجارع تحديد 
 034 فصل مكونات العقد 
 033 مدة عقد اإليجار 
 032 المعالجة المحاسبية لعقود اإليجار لدى المستأجر 
 033 دفعات عقد اإليجار غير المسددة 
 030 القياس الالحق إللتزامات عقد اإليجار 
 033 اإلعفاءات من اإلعتراف والتطبيق 
 044 األصللحق إستخدام القياس الالحق  
 040 العرض 
 040 اإلفصاحات لدى المستأجر 
 043 عقود اإليجار بدفاتر المؤجر 
 030 عقود اإليجار التشغيلية لدى المؤجر  
 035 المعالجة المحاسبية لعقود اإليجار التمويلية في سجالت المؤجر 
 033 اإلفصاحات لدى المؤجر 
 024 ات المتعلقة بالشكل القانوني لعقد اإليجارعمليات البيع وإعادة اإلستئجار والعملي 
 023 أسئلة الفصل 

 

 372  منافع الموظفين :(IAS 19الفصل التاسع والعشرون: معيار المحاسبة الدولي رقم )
 035 مقدمة 
 035 هدف المعيار 
 035 المعيار نطاق 
 030 التعريفات 
 033 خطط المساهمات المحددة وخطط المنافع المحددة 
 033 منافع الموظفين قصيرة األجل 
 003 منافع ما بعد التوظيف / محاسبة برامج المساهمات المحددة 
 002 محاسبة خطط المنافع المحددة 
 000 منافع الموظف األخرى طويلة األجل 
 000 منافع إنهاء التوظيف 

 003 اإلفصاح 

 003 أسئلة الفصل 
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 351  المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد :(IAS 26ولي رقم )الفصل الثالثون: معيار المحاسبة الد
 052 مقدمة 
 052 هدف المعيار 
 052 نطاق المعيار 
 053 التعريفات 
 050 ة المحددةالمساهمخطط  
 050 خطط المنافع المحددة 
 055 متطلبات اإلفصاح 
 050 أسئلة الفصل 

 

محاسبة المنح الحكومية واإلفصاح : (IAS 20بة الدولي رقم )الفصل الحادي والثالثون: معيار المحاس
 351 عن المساعدات الحكومية

 053 مقدمة 
 053 هدف المعيار 
 053 نطاق المعيار 
 053 التعريفات 
 004 اإلعتراف بالمنح الحكومية 
 003 المنح المرتبطة بالدخل 
 002 المنح المرتبطة باألصول 
 000 مستحقة القبض كتعويض للمنشأة عن المصاريف أو الخسائر.. المنج الحكومية التي تصبح 
 000 عرض المنح المتعلقة باألصول في قائمة التدفقات النقدية 
 000 إعادة دفع المنح الحكومية 
 003 المساعدات الحكومية 
 004 متطلبات اإلفصاح  
 004 متطلبات التحول أو االنتقال لتطبيق هذا المعيار 
 003 الفصلأسئلة  

 

التقرير المالي في اإلقتصاديات ذات  :(IAS 29الفصل الثاني والثالثون: معيار المحاسبة الدولي رقم )
 335 التضخم المرتفع

 000 مقدمة 
 000 هدف المعيار 
 000 نطاق المعيار 
 000 الخصائص العامة لإلقتصاد ذو التضخم المرتفع 
 000 إعادة عرض القوائم المالية 
 034 ة عرض بنود قائمة الدخل الشاملإعاد 
 034 األرباح أو الخسارة من صافي المركز النقدي 
 033 التضخم المرتفع )المفرط( عند وجود شركات تابعة أو زميلة 
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 033 إنتهاء أوضاع التضخم اإلقتصادي المرتفع 
 033 اإلفصاح 
 032 أسئلة الفصل 

 

 313 ضرائب الدخل :(IAS 12ة الدولي رقم )الفصل الثالث والثالثون: معيار المحاسب
 033 مقدمة 
 033 هدف المعيار 
 033 نطاق المعيار 
 033 التعريفات 
 033 المعالجة المحاسبية المقبولة لضرائب الدخل 
 033 قياس األصول واإللتزامات الضريبية 
 033 اإلعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة 
 033 القوائم المالية الموحدة 
 344 العرض 
 340 أسئلة الفصل 

 

تبني المعايير الدولية (: IFRS 1رقم )المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية الفصل الرابع والثالثون: 
 101 إلعداد التقارير المالية للمرة األولى

 343 مقدمة 
 343 هدف المعيار 
 343 نطاق المعيار 
 334 اإلعتراف والقياس 
 332 ارنةالمعلومات المق 
 333 التقديرات 
 333 إستثناءات التطبيق بأثر رجعي لبعض المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى  
 330 تفسير اإلنتقال إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
 335 أسئلة الفصل 

 

المدفوعات على (: IFRS 2الية رقم )الفصل الخامس والثالثون: المعيار الدولي إلعداد التقارير الم
 113 أساس األسهم

 333 مقدمة 
 333 هدف المعيار 
 333 نطاق المعيار 
 333 التعريفات 
 324 معالجة شروط الوفاء بالشروط )اإلكتساب( 
 324 اإلعتراف 
 323 اإلفصاح 
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 334 أسئلة الفصل 
 

 اإلفصاح في البيانات المالية السابع: محورال

اإلفصاحات عن األطراف ذات (: IAS 24)معيار المحاسبة الدولي رقم لسادس والثالثون: الفصل ا
 175 العالقة

 330 مقدمة 
 330 هدف المعيار 
 330 الهدف من إفصاح األطراف ذات العالقة 
 330 نطاق المعيار  
 330 التعريفات 
 839 متطلبات اإلفصاح 

 842 أسئلة الفصل 
 

حصة السهم من األرباح )ربحية (: IAS 33ن: معيار المحاسبة الدولي رقم )الفصل السابع والثالثو
 122 السهم(

 305 مقدمة 
 305 هدف المعيار 
 305 نطاق المعيار 
 300 التعريفات 
 300 ربحية السهم األساسية 
 354 ربحية السهم المخفضة 
 350 وجود عنصر منحة في إصدار حقوق اإلكتتاب باألسهم 
 350 عرضمتطلبات ال 
 350 اإلفصاح 
 350 أسئلة الفصل 

 

 192 القطاعات التشغيلية(: IFRS 8رقم ) المعيار الدولي إلعداد التقاير الماليةالفصل الثامن والثالثون: 
 303 مقدمة 
 303 هدف المعيار 
 303 نطاق المعيار 
 300 التعريفات 
 300 القطاعات المشمولة في التقارير المالية  
 300 اإلفصاح 
 302 أسئلة الفصل 

 

 135 الترتيبات المشتركة(: IFRS 11الفصل التاسع والثالثون: المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 300 مقدمة 
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 300 هدف المعيار 
 300 نطاق المعيار 
 300 التعريفات 
 300 خصائص الترتيبات المشتركة 
 303 السيطرة المشتركة 
 303 المشتركة أنواع الترتيبات 
 303 القوائم المالية لألطراف في الترتيب المشترك 
 333 المعالجة المحاسبية بالقوائم المالية المنفصلة 
 330 متطلبات اإلفصاح 

 335 أسئلة الفصل 
 

اإلفصاح عن المصالح في (: IFRS 12الفصل األربعون: المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 113 ى المنشآت األخر 

 333 مقدمة 
 333 هدف المعيار 
 333 نطاق المعيار 
 333 التعريفات 
 334 اإلفصاح عن األحكام واإلفتراضات الهامة 
 333 المصالح في الشركات التابعة 
 333   الحصة التي تملكها الحصص غير المسيطرة في نشاطات المجموعة وتدفقاتها النقدية  
)المنشآت المدرجة في القوائم الموحدة كات التابعة غير في الشر  )المصالح( الحصص 

 332 اإلستثمارية(

 332 في الترتيبات المشتركة والشركات الزميلة )المصالح( الحصص 
 332 المخاطر المرتبطة مع حصص المنشأة  في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة 

 333 ئم الموحدةالمصالح في المنشآت المنظمة غير المدرجة في القوا 

 330 أسئلة الفصل 
 

 165 قياس القيمة العادلة(: IFRS 13الفصل الحادي واألربعون: المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 330 مقدمة 
 330 هدف المعيار 
 330 نطاق المعيار 
 330 القياس 
 342 القيمة العادلة عند اإلعتراف األولي 
 342 أساليب التقييم 
 340 اإلفصاح 
 343 أسئلة الفصل 
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 610 العربية  المراجع 

 611 المراجع األجنبية 
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 التقارير المالية واألحداث الالحقة لها إعداد:محور

 للتقارير المالية المفاهيمي اإلطار :الفصل األول
 

 The Conceptual Framework for Financial Reporting 
 

 :ةيالفصل التعليم أهداف
 

 التالية: باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 

 .IFRSsة التقارير المالي إلعداد معايير الدوليةلل الجهات الواضعة .1

 : وعرض القوائم المالية إلعدادالمفاهيمي  اإلطارعرض لمكونات  .2

 هدف التقارير المالية. 

 الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة. 

 القوائم المالية والمنشأة معدة التقرير. 

 عناصر القوائم المالية. 

  لغاء اإلعترافإاإلعتراف و.  

 القياس. 

 العرض واإلفصاح. 

  رأس المال والمحافظة على رأس المالمفاهيم.  
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 مقدمة. 1
حول العالم بإختالف  األعمال منشآتوعرض القوائم المالية التي يتم إعدادها من قبل  إعدادأسس  تختلف
 اإلقتصاديةويعود ذلك إلختالف القوانين واألنظمة والظروف  ،ر والقواعد المستخدمة في إعدادهاالمعايي

 .ألخرى  من دولةواإلجتماعية 
تلك التي تطور من قبل مجلس معايير المحاسبة  أوبلد  أيوبما أن المعايير المحاسبية التي يتم تطويرها في 

والعمليات مما يتطلب  األحداثوعرض القوائم المالية لكافة  إعداد، قد ال تحتوي على أسس (IASB) الدولية
إستخدام إجتهادها الشخصي في وضع وتطبيق السياسات المحاسبية وطرق العرض  المنشأة إدارةمن 

المفاهيمي المتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية من منظور مجلس معايير المحاسبة  اإلطارالمنسجمة مع 
 الدولية.

ولمساعدة هيئات وضع المعايير الوطنية على تطوير المعايير الوطنية، ولمساعدة مستخدمي المعلومات 
المحاسبية على تفسير المعلومات الواردة في القوائم المالية ومعرفة الخلفية التي أعدت على أساسها، فقد 

في  (International Accounting Standards Committee)قامت لجنة معايير المحاسبة الدولية 
تعديل هذا  2001وعرض القوائم المالية، وتم في العام  إلعدادالمفاهيمي  اإلطاربوضع ونشر  1191العام 

 International Accounting Standards Boardمن قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية  اإلطار

1)IASB( اإلطارحيث صدر  2019عام  وكذلك  2010عام  اإلطارتعديالت على هذا  إجراء. كما تم 
 1/1/2020من  عتباراً إ ويبدأ سريان هذا المعيار محاور.  أوفصول  ثمانيةالمفاهيمي المعدل ليتضمن 

 .  2المفاهيمي اإلطارعلى  عتماداً ن يقومون بتطوير سياسات محاسبية إ لمعدي البيانات المالية الذي
العام الذي يسترشد به مجلس معايير المحاسبة الدولية في  اإلطارالمفاهيمي للتقارير المالية  اإلطارويشكل 
 أيتعديالت على المعايير الموجودة حاليًا وفي عملية معالجة  إجراءمعايير جديدة وفي عملية  إصدارعملية 

 من الموضوعات المحاسبية التي لم يتم تغطيتها بشكل مباشر في معايير المحاسبة الدولية الحالية.
 
 معايير المحاسبة الدولية. مجلس 2

Board (IASB) International Accounting Standards 

                                                           
 . 1002حل مجلس معايير المحاسبة الدولية مكان لجنة معايير المحاسبة الدولية وذلك في العام  1
على مجلس معاير المحاسبة الدولية ولجنة تفسرات المعايير الدولية للتقارير  1022ذار/آعيار ملزم التطبيق فور صدوره في الم بأن علماً  2

 المالية.
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من مقره في لندن كجهة مستقلة وخاصة )قطاع  2001باشر مجلس معايير المحاسبة الدولية عمله في عام 
ليه مسؤوليات وضع معايير المحاسبة الدولية من إنتقلت إوالذي خاص( واضعة لمعايير المحاسبة الدولية 

 .1191والذي كانت قد انشأت عام ( IASC)سلفه لجنة معايير المحاسبة الدولية 
ممول من قبل المؤسسات المحاسبية الكبرى والمؤسسات المالية الخاصة والشركات والمجلس المذكور 

أعضاء المجلس و ، األخرى لمنظمات المهنية والعالمية الصناعية عبر العالم والبنوك المركزية وبنوك التنمية وا
 –المصلحة العامة أجلمن –س ملتزم تسعة أقطار ويتمتعون بكفاءات مهنية متنوعة، والمجل منعشر  الستة

من معايير المحاسبة الدولية التي تتطلب معلومات تتسم بالشفافية وقابلية المقارنة موحدة بتطوير مجموعة 
المالية ذات األهداف العامة، وتحقيقًا لهذا الهدف يتعاون المجلس مع واضعي معايير المحاسبة في البيانات 

 الوطنيين لتحقيق التوافق بين معايير المحاسبة حول العالم.
مجموعاة  2000 – 1191خالل عملهاا مان عاام  أصدرت( قد IASCوكانت لجنة معايير المحاسبة الدولية )

 .لغائهاإ أوستبدالها معيار تم إ 19منها  معيار 11المحاسبة الدولية والبالغ عددها سم معايير من المعايير بإ
بتغيير اسم المعايير الجديدة لتصبح  IASBقام مجلس معايير المحاسبة الدولية  1002بتداءًا من عام إو 

لتحل  معيار 21 اآلنالبالغة حتى و  IFRSS )المعايير الدولية للتقارير المالية( معايير اإلبالغ المالي الدولية
 .IASSالمحاسبة الدولية بتسميتها الجديدة محل معايير 

 :يلي بمامعايير المحاسبة الدولية  مجلس أهداف وتتمثل
ألجل الصالح العام تطوير مجموعة من معايير المحاسبة العالمية ذات النوعية العالية والقابلة للفهم  .أ

للمقارنة في البيانات المالية  ةذات نوعية عالية وشفافة وقابل والتطبيق، والتي تتطلب معلومات
 ؛إقتصاديةالمال العالمية في اتخاذ قرارات أسواقرأسلمساعدة المشاركين في  األخرى والتقارير المالية 

 و

 ؛ وتحسين استخدام وتطبيق هذه المعايير .ب

حلول ذات  إلىومعايير المحاسبة الدولية للتوصل الوطنية تحقيق التقارب بين معايير المحاسبة  .ج
 نوعية جيدة.

 

 الدولية الداعمة للتوحيد المحاسبي. الجهات 3
 :تناغم المحاسبي عبر العالم ومنهاالتوحيد والبتدعيم وتعزيز هناك العديد من الجهات والهيئات المعنية 

  FASB))Financial Accounting Standards Boardمجلس معايير المحاسبة المالية  1.3
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المحاسبية بالواليات المتحدة  صدار المعاييرمجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي الجهة المخولة بإيعتبر 
 .(GAAPالمبادئ المحاسبية المقبولة قبواًل عامًا )مريكية والتي تسمى األ
صدار المعايير المحاسبية والنشرات الجهات المعنية بإهناك العديد من مريكية في الواليات المتحدة األو 

 : وتشمل المتعلقة بالممارسات المهنية المحاسبية
 (.SEC) المالية األوراقهيئة تنظيم تداول  .أ

 .(AICPA)مريكيين معهد المحاسبين القانونيين األ .ب

 (.GASB)مجلس معايير المحاسبة الحكومية  .ج

 .مثل الجهات اإلشرافية ودوائر الضريبة وغيرها أخرى مؤسسات  .د

 International Federation of Accountants (IFAC)الدولي للمحاسبين  إلتحادا 2.3

ولي للمحاسبين الذي في المؤتمر الد 1199نشأ عام وهو مؤسسة قطاع خاص أالدولي للمحاسبين  اإلتحاد
الدولي للمحاسبين في نيويورك ويضم حاليًا في عضويته مجامع مهنية تنتمي  اإلتحاد. ومقر عقد في سيدني

تنسيق الممارسات المهنية المحاسبية على المستوى العالمي من  إلى اإلتحاد. ويهدف تلفةخدولة م 90 إلى
طوير تشجيع التعليم والتخالقية و اإلدارية، وإرشادات أ، والمحاسبة معايير دولية في التدقيق إصدارخالل 

 . المحاسبي

 اإلقتصاديوالتعاون  التنميةمنظمة  3.3

 (OECD)Organization for Economic Co-operation and Development 

تدعم هذه المنظمة عمل مجلس معايير و  ،يث تضم الدول الصناعية الكبرى ح األغنياءوتسمى نادي 
أصدرت هذه  1191. ففي عام المحاسبة الدوليةبأبحاث حول معايير ( كما وتقوم IASBالمحاسبة الدولية )

تقارير المالية لتلك الشركات واإلفصاحات غير رشادات للشركات المتعددة الجنسية حول الالمنظمة دليل إ
 . مة في موضوعات الحوكمة والمؤسسية. كما تهتم هذه المنظالمالية

 (IOSCO)المالية  األوراقللجان الدولية  المنظمة 4.3
International Organization of Securities Commissions  

 فإن. وكما هو معروف ( لعمل األسواق المالية العالميةRegulatorsتضم هذه المنظمة الجهات المنظمة )
الجوهري  اإلختالفن رأس المال، وأ أسواقالمعلومات المحاسبية ذات النوعية الجيدة ضرورية لتحسين كفاءة 

. العاملة في تلك الدولخرى يؤدي لعدم الكفاءة بين البورصات والممارسات المحاسبية من دولة ألسات بالسيا
، األخيرةولهذه المنظمة دور نشط في تشجيع وتعزيز جودة المعايير المحاسبية الدولية في السنوات العشر 
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د المنظمة المعايير تعتم بأنومجلس معايير المحاسبة الدولية تفاق مهم بين هذه المنظمة وقد حصل إ
 .هذه المنظمة في األعضاءالمحاسبية الدولية على نطاق عالمي لكل الشركات المدرجة في البورصات 

  European Commission(EC) وروبيةاأل  (اللجنة) المنظمة 5.3

. األوروبي اإلتحاد( جهة ناظمة لتوحيد القوانين والتشريعات للشركات العاملة لدول اللجنةتمثل هذه المنظمة )
 اإلتحادفي قوانين دول  قانوناً التي تصدر معايير دولية للممارسات المهنية ملزمة وتعتبر هذه اللجنة الوحيدة 

غم والتوحيد المحاسبي حول العالم. وفي حزيران عام ، ويعزز عمل هذه اللجنة في تدعيم التنااألوروبي
 األعضاءالشركات المدرجة في بورصات الدول لزام جميع لنت المنظمة األوروبية عن إعأ  ميالدي 2000
ية الموحدة القوائم المال إعداد( باستخدام معايير المحاسبة الدولية عند األوروبي اإلتحاددول المنظمة )بهذه 

 . ميالدي 2002لها بحلول عام 

 United Nations (UN) المتحدة ألمما 6.3

عددة الجنسيات وتقاريرها نشطة الشركات متومركز يهتمان بجمع معلومات حول أ مم المتحدة لجنةيتبع لأل
المتحدة بعدًا سياسيًا ويعكس عملها التوجه المتزايد لحكومات العديد من دول العالم  األمم، ويأخذ عمل المالية
 .نحو العالمية والعمل المالي واإلقتصادي الدولي الثالث

 
 للتقارير المالية المفاهيمي  اإلطار. الغرض من 4

في  (International Accounting Standards Committee)قامت لجنة معايير المحاسبة الدولية 
تعديل هذا  2001وعرض القوائم المالية، وتم في العام  إلعدادالمفاهيمي  اإلطاربوضع ونشر  1191العام 

Board  national Accounting StandardsInterمن قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية  اإلطار

3(IASB) المفاهيمي  اإلطار هيكلة إعادةحيث تم  2010عام  اإلطارتعديالت على هذا  إجراء. كما تم
معدلة( في شهر صدار نسخة منقحة )إالمفاهيمي ب اإلطار، وقد تم استكمال التعديالت على السابق
طار المفاهيمي السابق لة لإلالمفاهيمي تغيرات شام اإلطار، حيث تتضمن النسخة المعدلة من 2019آذار/

 .2010والمعدل عام  1191لصادر عام ا
مفاهيم تعزيز وجود  إلىالمفاهيمي  اإلطاروقد هدف مجلس معايير المحاسبة الدولية من التعديالت على  

خرين في فهم وتساعد اآلجلس في تطوير المعايير المحاسبية، عالية المستوى وبتفاصيل كافية تساعد الم
 . المعايير بشكل أفضل وتفسير

                                                           
 . 1002حل مجلس معايير المحاسبة الدولية مكان لجنة معايير المحاسبة الدولية وذلك في العام  3
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العام الذي يسترشد به مجلس معايير  اإلطار وعرض القوائم المالية إلعدادالمفاهيمي  اإلطاريشكل 
تعديالت على المعايير الموجودة حاليًا  إجراءمعايير جديدة وفي عملية  إصدارالمحاسبة الدولية في عملية 

من الموضوعات المحاسبية التي لم يتم تغطيتها بشكل مباشر في معايير المحاسبة  يأوفي عملية معالجة 
 الدولية الحالية.

المالية للمستخدمين الخارجيين، البيانات وعرض  إعدادعليها عملية  تبنيالمفاهيم التي  اإلطاريضع هذا و 
 هو: اإلطارمن هذا والغرض 

 IFRSsللتقارير الماليةمعايير الدولية المراجعة و مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية في تطوير  .أ

 .اعتمادًا على مفاهيم متسقة ومتناغمة

مساعدة معدي القوائم المالية في تطوير السياسات المحاسبية عندما ال يحدد معيار محاسبي معين  .ب
ت المحاسبية يمكن اإلختيار عندما يكون هناك بدائل متعددة للسياسا أوسياسات محاسبية محددة، 

 . بينها

 . IFRSsللتقارير الماليةالدولية على فهم وتفسير المعايير  األطرافمساعدة جميع  .ج

 معيار محاسبي دولي. أيبديل لمتطلبات  أوالمفاهيمي معيارًا بذاته وال يستخدم لتجاوز  اإلطاروال يعتبر 
 
 بموجب المعايير الدولية وعرض القوائم المالية إلعدادالمفاهيمي  اإلطار. مكونات 5

 هي: ثمانية أجزاء من فصول أو 2019المفاهيمي المعدل عام  اإلطارويتكون 
 المالية التقاريرول: هدف الفصل األ -1

 الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة :الثانيالفصل  -2
 والمنشأة معدة التقريرالقوائم المالية : الثالثالفصل  -1
 القوائم الماليةعناصر : الرابعالفصل  -1
 اإلعترافوالغاء  اإلعترافالفصل الخامس:  -2
 الفصل السادس: القياس -1

 واإلفصاح: العرض الفصل السابع -9

 المال رأسالمال والمحافظة على  رأسالفصل الثامن: مفاهيم  -9
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  The objective of Financial Reportingة : هدف التقارير الماليوللفصل األ ا 1.5
  المفيدة لمستخدمي تلك مالية المعلومات هو تزويد الغراض العامة لألإن هدف التقارير المالية

 . المنشأةلقة بموارد عالمعلومات في اتخاذ القرارات المت
 ساسيين(إن المستخدمين الرئيسين )األPrimary Users   ين الحالي ينللتقارير المالية هم المستثمر

قد ، ولكن أساسيبشكل  الذين ُتوّجه لهم التقارير الماليةخرين. وهم والمقرضين والدائنين اآل نليوالمحتم
إال أن تلك ، التقاريروالمنافسين وغيرهم تستفيد من تلك ، مثل الجهات التنظيمية أخرى  أطرافجد ن

 .األخرى هذه المجموعات  إلىالتقارير غير موجهة بشكل رئيسي 
 تخاذ قرارات حول: ويقوم مستخدمو المعلومات باإلستفادة من التقارير المالية إل  -

  (.الدين أدوات أوحقوق الملكية  أدواتدوات المالية )سواء باأل حتفاظاإل أوبيع  أوشراء 
  ئتمان.من اإل األخرى ية القروض واألشكال تسو  أوتقديم 
  المنشأةوالمتعلقة باستخدام موارد  اإلدارةالتأثير على عمل  أوممارسة حقوق التصويت. 

 يقوم مستخدمو المعلومات المالية بتقييم ما يلي: تخاذ القرارات السابقة الذكر، وإل  -
  للمنشأةصافي التدفقات النقدية الواردة المتوقعة . 
  اإلدارةتقييم وصاية Management Stewardship في القيام  المنشأة إدارةة تقييم كفاءة وفعاليّ  أي

 الحالية.  المنشأةبمسؤولياتهم عند استخدام موارد 
 المعدة للتقارير ومطالباتها والتغيرات في الموارد والمطالبات. للمنشأة اإلقتصاديةمعلومات حول الموارد 

Information about a reporting entity’s economic resources, Claims against 

the entity and changes in resources and claims. 

ة تقييم كفاءة وفعالي  ) اإلدارةتقييم وصاية و  للمنشأةصافي التدفقات النقدية الواردة المتوقعة ولتقييم  -
 ما يلي:  إلىمستخدمي المعلومات المالية بحاجة  فإن (المنشأة إدارة
  والتي توفرها  المنشأةومعلومات حول المطالبات على  للمنشأة اإلقتصاديةمعلومات حول المواد

 . قائمة المركز المالي
  األداءمعلومات حول التغيرات التي حدثت على تلك الموارد والمطالبات، وتمثل تلك التغيرات 

، حيث تساعد هذه المعلومات مستخدمي التقارير المالية على معرفة خالل فترة معينة للمنشأةالمالي 
 اإلدارةمما يمكن من الحكم على وصاية  اإلقتصاديةمن مواردها  المنشأةائد التي حققتها وفهم العو 

 . قائمة الدخل الشاملوالتي توفرها  المنشأةموارد  إدارةكفاءتها وفعاليتها في  أي
  قائمة التدفقات النقديةمعلومات حول التغيرات الحاصلة على التدفقات النقدية، والتي توفرها. 
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  باستثناء والمطالبات عليها  للمنشأة اإلقتصاديةالتغيرات التي حدثت على الموارد معلومات حول(
توزيعات  أو أسهم إصدارداء المالي التي تعرضها قائمة الدخل الشامل(، مثل التغيرات المتعلقة باأل

 المنشأةعينية للمالك والتي تساعد في فهم كافة التغيرات التي تمت على موارد  أونقدية  أرباح
 .قائمة التغيرات في حقوق الملكيةوالمطالبات عليها خالل الفترة المالية. ويوفر ذلك 

 اإلستحقاق أساسن اتباع إالمفاهيمي  اإلطار: يبين اإلستحقاقالمالي حسب محاسبة  األداء -
 للمنشأة اإلقتصاديةعلى الموارد  األخرى المحاسبي يعكس آثار المعامالت واألحداث والظروف 

حداث، حتى وإن حصلت المقبوضات لتي حصلت فيها تلك المعامالت واألومطالباتها في الفترات ا
والمدفوعات النقدية الناتجة في فترة مختلفة. وهذا األمر مهم ألن المعلومات حول الموارد 

ومطالباتها خالل فترة معينة تقدم  اإلقتصاديةومطالباتها والتغيرات في مواردها  للمنشأة قتصاديةاإل
مقارنة بالمعلومات الوحيدة حول  للمنشأةالمالي السابق والمستقبلي  األداءأساسًا أفضل لتقييم 

 المقبوضات والمدفوعات النقدية خالل تلك الفترة.
ومطالباتها يمكن أن تساعد  للمنشأة اإلقتصاديةإن المعلومات حول طبيعة ومبالغ الموارد  -

. ويمكن أن تساعد المستخدمين على للمنشأةالمستخدمين على تحديد نقاط القوة والضعف المالية 
حصولها  إمكانيةواحتياجاتها من التمويل اإلضافي ومدى نجاحها في  المنشأةتقييم سيولة ومالءة 

)كفاءة  اإلدارةمستخدمي المعلومات على تقييم وصاية  ، وهذه المعلومات تساعدعلى ذلك التمويل
وتساعد المعلومات حول األولويات وترتيبات دفع المطالبات  (.المنشأةموارد  إدارةفي  اإلدارةوفعالية 

أولئك الذين لديهم  الحالية المستخدمين على التنبؤ بكيفية توزيع التدفقات النقدية المستقبلية بين
 .المنشأةمطالبات على 

ن تزود مكن أيغراض العامة ال التقارير المالية لأل بأنالمفاهيمي للتقارير المالية  اإلطارويبين  -
، حيث عليهم فة المعلومات التي قد يحتاجوها إلتخاذ القرارات اإلقتصاديةمستخدمي المعلومات بكا

 .اإلقتصاديةتتعلق بقراراتهم  أخرى الحصول على معلومات من مصادر 

 للمعلومات المالية المفيدة  الخصائص النوعية  الفصل الثاني: 2.5

Qualitative characteristics of useful financial information   
 أكثرالمفاهيمي خصائص المعلومات المالية الواجب توفرها حتى تكون تلك المعلومات  اإلطاريبين  -

ُتطّبق الخصائص النوعية للمعلومات  .المنشأةفائدة لمستخدمي المعلومات التخاذ القرارات حول 
المعلومات المالية  إلىالمالية المفيدة على المعلومات المالية الواردة في البيانات المالية، باإلضافة 

، وأنواع للمنشأة اإلدارةإيضاحية حول توقعات واستراتيجيات  وسائل مثل أخرى التي ُتقّدم بطرق 
 . يةالمستقبل حول التوقعاتمن المعلومات  أخرى 
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ز ن تمثل بصدق ما تريد تمثيله، وتزيد وتتعز ون المعلومات المالية مفيدة يجب أن تكون مالئمة وأحتى تك
 كانت قابلة للمقارنة وقابلة للتحقق وتقدم بالوقت المناسب وقابلة للفهم.  إذاالفائدة من المعلومات المالية 

مجموعتين   إلىللمعلومات المالية المفيدة الخصائص النوعية  المفاهيمي للتقارير المالية اإلطاريقسم 
والمجموعة ساسية وتتكون من المالءمة والتمثيل الصادق هي الخصائص النوعية األ المجموعة األولى

الداعمة للخصائص النوعية وتشمل القابلية للمقارنة، والقابلية للتحقق،  أوهي الخصائص المعززة  لثانيةا
 والتوقيت المناسب، والقابلية للفهم. 

 :  وفيما يلي بيان لتلك الخصائص
وتشمل   Fundamental Qualitative Characteristicsساسيةالخصائص النوعية األ :والً أ 

 التاليتان:الخاصيتان 

 Relevanceالمالءمة  -أ

المعلومات المالية المالئمة هي المعلومات القادرة على إحداث فرق في القرارات التي يتخذها  -
 أوقيمة تنبؤية  تتضمنكانت  إذاتكون المعلومات قادرة على إحداث فرق في قرار معين و المستخدمون. 
 كالهما. أوقيمة تأكيدية 

تؤثر على حتى تكون المعلومات المالية المعروضة مالءمة يجب أن تكون ذات صلة بالقرار، وبالتالي  -
الماضية  األحداثبمساعدتهم في تقييم وتحدث فرق في تلك القرارات للمستخدمين  اإلقتصاديةالقرارات 

 عملية التقييم السابقة. تعديل والحاضرة والمستقبلية أو
ة بالقيمة التنبؤيكانت تتميز  إذاقادرة على إحداث فرق في القرارات المالية مالءمة و المعلومات  وتعتبر -

Predictive Value القيمة التأكيدية أو Confirmatory Value  ويكون للمعلومات دور . كالهما أو
واألداء  كان من الممكن استخدامها من قبل مستخدمي المعلومات للتنبؤ باألحداث اإلقتصادية إذاتنبؤي 

والمتغيرات المستقبلية غير  األحداثفي مواجهة  المنشأةفي الفترات القادمة وبقدرة  للمنشأةالمتوقع 
كانت توفر تغذية عكسية )راجعة( حول  إذاالمتوقعة. أما القيمة التأكيدية فتتوفر في المعلومات المالية 

 تغييرها(. أوالتقييمات السابقة )سواء بتأكيدها 

، فمثاًل المعلومات المعروضة عن الوضع التنبؤي والتأكيديأن هناك تداخل بين الدورين من المعلوم  -
تقييم التوقعات السابقة، وكذلك التنبؤ بالمستقبل.  أوالحالي تمكن مستخدم المعلومات المالية من تأكيد 

فمثاًل معلومات حول قيمة اإليرادات للفترة الحالية يمكن استخدامها للتنبؤ باإليرادات للفترات القادمة، كما 
تحسين طريقة وآلية  أوأنه يمكن مقارنتها باإليرادات المقدرة مما يفيد مستخدمي المعلومات من تصحيح 

 ي تم استخدامها في الفترات السابقة.التنبؤ الت
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ويهتم مستخدمو المعلومات المحاسبية بالتنبؤ للكثير من البنود منها على سبيل المثال التنبؤ باألداء 
على دفع توزيعات األرباح، وتوقعات حول أسعار األسهم المستقبلية  المنشأةالمالي المستقبلي، وقدرة 

 وغيرها. 
بطبيعة المعلومات وأهميتها النسبية، فهناك بعض الحاالت تكون فيها وترتبط مالءمة المعلومات  -

قطاع  أوعن قطاع عمل  اإلفصاحالمعلومات المالية مالءمة بناءًا على طبيعة المعلومات، مثل 
جغرافي جديد له تأثير على تقييم المخاطر والفرص المتوقعة بغض النظر عن أهميته النسبية، وفي 

البند وأهميته النسبية تعتبر مهمة مثل تحديد قيمة المخزون ضمن فئات  طبيعة فإن أخرى حاالت 
 متجانسة. 

تحريفها يمكن أن يؤثر على القرارات  أوكان حذفها  إذا )ذات أهمية نسبية( مادية تعتبر المعلوماتو  -
، ولم يحدد مجلس معايير المالية القوائمالتي يمكن أن يتخذها المستخدمون اعتمادًا على  اإلقتصادية

وطبيعة عملياتها  المنشأةنسبة محدد لألهمية النسبية حيث يعود ذلك لحجم  أوالمحاسبة الدولية معيار 
 . وغيرها من العوامل

  Faithful Representationالتمثيل الصادق -ب

والكلمات )معلومات  رقاماألب اإلقتصاديةغراض العامة الظواهر لألتعرض وتمثل التقارير المالية  -
علومات المالية ليس فقط مالئمة وإنما تمثل وتعرض بصدق الظواهر ن تكون الموصفية( ويجب أ

 ن المعلومات المالية تمثل وتعبر عنأقصد به والتمثيل الصادق يُ  حداث التي تريد التعبير عنها،واأل
 فقط )خاصية الجوهر فوق الشكلمن الشكل القانوني لها  بدالً  اإلقتصاديةحداث جوهر الظواهر واأل

Substance over form)4. 

ن باعتبار أ اإلقتصاديالجوهر وفق  اإلقتصادية األحداثالقوائم الموحدة هو تعبير عن  إعداد فمثالً 
ن باعتبار أ وليس الشكل القانوني األمالشركة التابعة مسيطر عليها وتعامل باعتبارها جزء من الشركة 

 .األملها شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة 

العمليات المالية واألحداث عن بصدق  تعبر أن يجب ذات تمثيل صادقحتى تكون المعلومات المالية  -
يجب أن تعبر  أيوالظواهر الواجب أان تعبر عنها وتصورها.  المنشأةالتي حدثت في  األخرى 

والعمليات  األحداثوحتى تصور المعلومات المالية  المعلومات المالية المفيدة عن الظواهر التي تمثلها،
 تعظم وتعزز الصفات التالية: والظواهر بصدق يجب أن 

 .Free from error األخطاءوخالية من  ،Neutralومحايدة  ،Completeكاملة ن تكون أ

                                                           
 حداث والشكل القانوني لها يتوافقان.فإن الجوهر اإلقتصادي للظواهر واألفي الكثير من الحاالت  4
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 وال يتوقع أن تتحقق هذه الصفات بالكامل لكن المقصود أن تتحقق ألقصى قدر ممكن. 

أن تعبر المعلومات المالية عن كافة المعلومات الضرورية لفهم مستخدمي  وتعني خاصية كاملة -
 التي يتم التعبير عنها، بما في ذلك المعلومات الوصفية والتوضيحية. األحداثالمعلومات عن 

ن أالمحاسبة الدولية  ويرى مجلس معايير أن تكون المعلومات المالية غير متحيزة، الحيادخاصية تعني  -
تدعم وتعزز صفة الحياد للمعلومات وبالتالي تدعم  ) Prudence)حصيف أوممارسة الحيطة والحذر 

هي  IASBوفق مجلس المعايير  Prudenceن الحيطة والحذر ، حيث أالتمثيل الصادق للمعلومات
في  التأكدعدم ، وبخصوص Uncertainty التأكدعدم في ظروف  األحكامعملية الحذر عند اتخاذ 

ن عملية القياس في ظل ظروف أ) يرى مجلس المعايير: Measurement Uncertaintyالقياس 
 األكثرالمعلومات  فإنحال في بعض الحاالت  أي، وعلى ن تكون المعلومات مفيدةأال تمنع  التأكدعدم 

تخضع  ، لكن معظم المعلومات المفيدةفي القياس التأكدمالئمة قد تكون ذات مستوى مرتفع من عدم 
 في القياس(. التأكدلمستوى منخفض من عدم 

جهة معينة  أووعرض القوائم المالية لخدمة طرف  إعدادال يتم  عندما محايدةتكون المعلومات المالية و 
هدف محدد  أولتحقيق غرض  أو، األخرى  األطرافمن مستخدمي المعلومات المحاسبية على حساب 

وإنما لالستخدام العام ودون تحيز. على سبيل المثال يجب عدم إخفاء معلومات محاسبية عن دائرة 
سبية تضخم وتحيزًا لهم، وعدم استخدام معالجات محا المنشأةضريبة الدخل لخدمة مصالح أصحاب 

 . األداءوتحسين تقييم  اإلدارةاألرباح بشكل مقصود لخدمة 
 األحداثحذف في وصف وبيان  أوقصد بها أن ال تكون هناك أخطاء يُ  األخطاءخاصية الخلو من أما  -

 ، وال يوجد أخطاء في عملية معالجة المعلومات المالية المعلن عنها.اإلقتصادية

 المنشأةن خاصية التمثيل الصادق بذاتها، ليس بالضرورة أن تنتج معلومات مالءمة. فمثاًل قد تستلم إ -
المستلم بدون  األصلتم إثبات ذلك  فإذا( من خالل منحة حكومية، مثالً غير متداول )معدات  أصل
تلك القيمة تعبر بصدق عن التكلفة لكنها غير مالئمة للتعبير  فإن مثالً قيمة رمزية دينار واحد  أوقيمة 

ولكن غير ظاهرة في القوائم  المنشأةموجودة لدى  أصولالمستلم. ونجد أن هناك  األصلعن قيمة 
ألنه ال يمكن تحديد مبلغ يعبر بصدق عن قيمتها، مثل الشهرة المولدة داخليًا والتي ال يتم  للمنشأةالمالية 

 ا لعدم حدوث عملية مالية تمثل بصدق المبلغ المحدد لها. به اإلعتراف
وبالتالي للحصول على معلومات مفيدة يجب أن تتصف تلك المعلومات بالمالءمة والتمثيل الصادق 

 معًا. 
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 Enhancing Qualitativeالخصائص الداعمة )المعززة( للخصائص النوعية للمعلومات: ثانياً 

Characteristics :وتشمل 
  Comparabilityالقابلية للمقارنة -أ

مقارنة القوائم المالية لفترة مالية معينة مع القوائم المالية  إمكانيةقصد بقابلية المقارنة للقوائم المالية يُ  -
مع القوائم المالية لمنشأة  للمنشأةمقارنة القوائم المالية  أو، المنشأةسابقة لنفس  أخرى فترات  أولفترة 
ولنفس الفترة. ويستفيد مستخدمو المعلومات المحاسبية من إجراء المقارنة ألغراض إتخاذ القرارات  أخرى 

ومركزها المالي من فترة ألخرى، وإجراء المقارنة  المنشأة أداءالمتعلقة بقرارات اإلستثمار والتمويل وتتبع 
 بين المنشآت المختلفة. 

اإلتساق في  أيلسياسات المحاسبية من فترة ألخرى وتقتضي عملية المقارنة الثبات في إستخدام ا -
 تطبيق تلك السياسات.

رغم أنه من الممكن تمثيل ظاهرة إقتصادية مفردة بصدق بطرق متعددة، إال أن السماح بطرق محاسبة  -
 يقلص من قابلية المقارنة.  اإلقتصاديةبديلة لنفس الظاهرة 

 Verifiabilityالقابلية للتحقق  -ب

الذين يقومون بعملية القياس باستخدام نفس  والمطلعين االتفاق بين األفراد المستقلينوتعني درجة  -
مدى وجود درجة عالية من اإلجماع بين المحاسبين المستقلين عند استخدامهم  أيأساليب القياس. 
بحيث تتحقق خاصية التمثيل الصادق  اإلقتصاديةوالخروج بنتائج متشابهة لألحداث  نفس طرق القياس

 أيضًا. 

من  أوغير مباشرة. فقابلية التحقق المباشرة تعني التحقق من القيمة  أوقد تكون قابلية التحقق مباشرة  -
بند معين بالمشاهدة المباشرة، مثل جرد النقدية. أما قابلية التحقق غير المباشرة فإنها تعني التثبت 

ام نفس األساليب مخرجات باستخدوالتأكد من مدخالت نماذج القياس المحاسبي، وإعادة احتساب ال
حتساب. ومثال على ذلك التحقق من القيمة المدرجة للمخزون من خالل مراجعة والمنهجية في اإل

والتحقق من الكمية والتكلفة وهما يمثالن المدخالت لقيمة المخزون وكذلك إعادة احتساب قيمة مخزون 
 .مثالً المدة باستخدام نفس طريقة تحديد التكلفة، الوارد أواًل صادر أواًل  آخر

  Timelinessالتوقيت المناسب -ج

تعني خاصية التوقيت المناسب أن تكون المعلومات متوفرة إلتخاذ القرار في الوقت الذي يكون 
المعلومات تفقد قيمتها بشكل سريع في عالم التجارة  فإنوكما هو معروف للمعلومات تاثير في القرار. 

تقديرات المستقبل، كما أن البيانات عن الماضي  أساسيتم التنبؤ بها على  مثالً والمال فأسعار السوق 
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تساعد في إجراء التنبؤات المستقبلية. ولكن مع مرور الوقت، وعندما يصبح المستقبل هو الحاضر، 
 إلتخاذ القرارات.مفيدة تصبح معلومات الماضي وبشكل متزايد غير 

  Understandabilityالقابلية للفهم -د

وعرض المعلومات بشكل واضح  ووصفتعني قابلية الفهم للمعلومات المحاسبية أن يتم تصنيف 
مجال مستوى معقول من المعرفة في ويفترض أن لدى مستخدمي المعلومات المحاسبية  ،وموجز

، ولديهم الرغبة في بذل الجهد الكافي لدراسة اإلقتصادية هاونشاطات المنشأةأعمال المحاسبة وفي 
جب أن تكون المعلومات المالية كما ي .المعلومات المحاسبية المقدمة في التقارير المالية للشركة

المعروضة بعيدة عن التعقيد والصعوبة، إال أن ذلك ال يعني عدم عرض المعلومات المحاسبية المتعلقة 
بالعمليات واألحداث المعقدة كما في بعض عمليات األدوات المالية مثل المشتقات المالية، ولكن يجب 

 ن.أن تكون معروضة بشكل سهل وواضح ومفهوم ما أمك
أكبر حد  إلىالداعمة للخصائص النوعية  أوالمفاهيمي تحقق الخصائص المعززة  اإلطارويتطلب 

كانت تلك  إذاجميعها ال يجعل المعلومات مفيدة  أوممكن, ولكن توفر هذه الخصائص بشكل فردي 
 ساسية للمعلوماتل الصادق وهي الخصائص النوعية األالتمثي وأالمعلومات ال تتصف بالمالءمة 

 المحاسبية السالفة الذكر. 
 The cost constraint on usefulعلى التقارير المالية المفيدة التكلفة)محددات(  قيود

financial reporting 
التكاليف المتكبدة في توفير  تزيد عنالمعلومات يجب أن  من التي يتم الحصول عليهاأن المنافع  أي

جتهادية إالمنفعة( لكل الحاالت كونها عملية  –الختبار )التكلفة  ثابت معيار يوجدهذه المعلومات، وال 
 لكل موقف على حدة.

 Financial statements and theالفصل الثالث: القوائم المالية والمنشأة معدة التقرير  3.5

reporting entity 
أصول الية حول علومات المهدف القوائم المالية هو تزويد مستخدمي تلك القوائم بالم فإنكما ذكرنا سابقًا 

حيث يتم تزويد تلك المعلومات من خالل قائمة  المنشأةلتزامات وحقوق الملكية والدخل والمصاريف وإ
من خالل القوائم  يضاً ، وأ(اآلخرالمالي )قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل  األداءالمركز المالي وقائمة 

 عما يلي:  واإلفصاحمن خالل عرض   Notesيضاحاتواإل األخرى 
 بما في ذلك تقديم معلومات حول طبيعتها عترف بهالتزامات والدخل والمصاريف المُ واإل األصول ،

 . األصول واإللتزاماتبتلك  اإلعترافوالمخاطر الناتجة عن 



 

 -14- 

 الطارئة  أو ةلتزامات المحتملاألصول واإلمثل بها  اإلعترافلتزامات التي لم يتم األصول واإل
ة في الجزء دالوار  اإلعترافينطبق عليها شروط  تلك التي ال أي، (19 المحاسبة رقم معيار)راجع 

المفاهيمي المبين الحقًا، بما في ذلك تقديم معلومات حول طبيعتها والمخاطر  اإلطارالخامس من 
 الناتجة عنها. 

  .التدفقات النقدية 

 ستثمارات( المقدمة من المالكين والتوزيعات لهم. المساهمات )اإل 

 المفصح عنها، والتغيرات  أوحكام المستخدمة في تقدير المبالغ المعروضة الطرق واإلفتراضات واأل
 . فيها

 Reporting Periodر فترة التقري
  القوائم المالية لفترة مالية محددة من الزمن تسمى )فترة التقرير( حيث تقدم تلك القوائم  إعداديتم

عترف بها، وكذلك غير المُ  لتزاماتواإل األصوللتزامات بما في ذلك واإل األصولمعلومات حول 
 معلومات حول الدخل والمصاريف لفترة التقرير.

 وذلك األقلرنة لفترة مالية واحدة سابقة على عند عرض القوائم المالية يتم عرض معلومات مقا ،
( بنود القوائم  Trendلمساعدة مستخدمي القوائم المالية في تحديد وتقييم التغيرات وسلوك )اتجاه 

 المالية. 

  حداث المستقبلية الممكن حدوثها ضمن القوائم مات حول العمليات المستقبلية واألدراج المعلو إيتم
 : معاً  الشرطيين التاليينتوفر  إذاالمالية 

 األصولعترف بها مثل لتزامات غير المُ واإل األصولبما فيها )لتزامات تعلقة بأصول وإكانت م إذا -
 أوحقوق الملكية والقائمة خالل  أو ((19 المحاسبة رقم الطارئة )راجع معيار أولتزامات المحتمله واإل

 . ووالمصاريف لفترة التقرير د الدخلمتعلقة ببنو  أوعند نهاية فترة التقرير، 
 ن تكون مفيدة لمستخدمي القوائم المالية.أ -

 فإنيتم قياسه من خالل تقدير التدفقات النقدية المستقبلية،  اإللتزام أو األصلكان  إذا فمثالً 
ن يساعد مستخدمي القوائم في فهم المبالغ التي تم كيفية تقدير تلك التدفقات يمكن أ المعلومات حول

 قياسها وآليات تحديدها.
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 Going Concern Assumptionفرضية االستمرارية 
 أجل إلىمستمرة   Reporting Entityمعدة التقرير المنشأة بأنالقوائم المالية بافتراض  إعداديتم عادة 

حاجة  أونه ال يوجد نية وعرض القوائم المالية بأ إعدادويتم عند غير محدد في المدى المستقبلي المنظور. 
 .المنشأةوقف نشاط  أوفي الدخول في عملية تصفية 

 أساسعدادها على القوائم المالية سيتم إ  فإن، المنشأةوقف نشاط  أوحاجة للتصفية  أوذا كان هناك نية وإ
، وفي هذه الحالة يجب أن تفصح القوائم المالية عن األساس المستخدم مثالً التصفية  أساسمختلف مثل 

ستمرارية عن الظروف المهددة لفرضية اإل اإلفصاحمعيار المحاسبة الدولي رقم يتطلب  بأن علماً عدادها. إل
 شهر من تاريخ القوائم المالية.   12والمتوقع حدوثها خالل 

    The Reporting Entity معدة التقرير المنشأة
القوائم المالية. وقد تكون منشأة  إعدادتختار  أوالتي يطلب منها  المنشأةمعدة التقرير هي  المنشأة -

، جزء من منشأة أو مشاريع مشتركة( أوزميلة  أو)ليس لها شركات تابعة  A Single Entityمنفردة 
 Legalقرير لها كيان قانوني معدة الت المنشأةن تكون ، وليس بالضرورة أمن منشأة أكثرقد تتضمن  أو

Entity. 

معدة التقرير تشمل  المنشأة فإن)ص(  أخرى )س( سيطرة على منشأة تابعة  األم للمنشأةكان  إذا -
بالقوائم المالية معدة التقرير  للمنشأةومنشآتها التابعة، وبالتالي تسمى القوائم المالية  األم المنشأة

فقط  األم للمنشأةالقوائم المالية  إعدادتم  إذاما ، أConsolidated Financial Statementsالموحدة 
 .Unconsolidated Financial Statementsالقوائم المالية تسمى قوائم مالية غير موحدة  فإن

 فإنوالتابعة( بينهما،  األمدون وجود عالقة ) أكثر أومعدة التقرير تتضمن منشآتان  المنشأةكانت  إذا -
 Combined Financialالقوائم المالية المجمعةمعدة التقرير تسمى  للمنشأةالقوائم المالية 

Statements  و )ج( وال  )ب( )أ( و الشركاتفرد يملك  المالك )المستثمر(كان  إذافعلى سبيل المثال
يرغب بتجميع المالك  لكل شركة قوائم مستقلة وكيان قانوني مستقل، لكنيوجد عالقة بين الشركات و 

القوائم المالية معًا تسمى  للشركاتالقوائم المالية  فإنففي هذه الحالة معًا  للشركاتالقوائم المالية 
 المجمعة.

 والتابعة( األمتشمل منشآت مرتبطة بعالقة )ال معدة التقرير و  للمنشأةلم يكن هناك كيان قانوني قائم  إذا -
، Boundary of the Reporting Entityمعدة التقرير  المنشأةهناك صعوبة في تحديد حدود  فإن

معدة التقرير يتم تحديده من خالل حاجة مستخدمي المعلومات  المنشأةحدود  فإنفي هذه الحالة 
من القوائم المالية بحصولهم على معلومات مالئمة  Users of Financial Informationالرئيسين 
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كاملة  غير أوتتضمن مجموعة عشوائية  ن الوتتصف بالتمثيل الصادق، والمنشأة معدة التقرير يجب أ
قوائم مالية لقطاع  إعداديمكن  ، والدخل، والمصاريف. فمثالً ، المطلوبات، حقوق الملكيةاألصولمن 

، يرادات ومصاريفة له بحيث يكون مركز ربحية يولد إفرع تم تخصيص موارد محدد أوعمل تشغيلي 
 . ويتم تحديد أداءه ومركز المالي على حدة

لتزامات وحقوق الملكية وبنود الدخل والمصاريف وإ أصولالقوائم المالية الموحدة تقدم معلومات حول  -
 لخاصية الجوهر فوق الشكل.  منشأة واحدة تطبيقاً  والمنشآت التابعة لها باعتبارها جميعاً  األم للمنشأة

الملكية وبنود الدخل  وحقوق لتزامات إو  أصولال تعرض القوائم المالية الموحدة معلومات منفصلة حول  -
صة بكل منشأة تابعة تلك حيث تبين القوائم المالية الخا ي من المنشآت التابعة.ألوالمصاريف 

 . المعومات

 ، المطلوبات، حقوق الملكية، والدخل، والمصاريفاألصولكل  أويمكن عرض معلومات عن بعض  -
 .Notesت يضاحافي القوائم المالية الموحدة ضمن اإل األم للمنشأة

ال تعتبر المعلومات الواردة في القوائم المالية غير الموحدة )المنفصلة( كافية لتلبية حاجة المستخدمين  -
بموجب تشريع  األم المنشأةن يطلب من ك يمكن أ. ومع ذلاألمالرئيسين من المعلومات حول الشركة 

 جانب القوائم المالية الموحدة.  إلىن تختار طوعًا عرض قوائم غير موحدة )منفصلة( أ أو مثالً 

  Financial Statements Elementsالقوائم الماليةعناصر : الرابعالفصل  4.5
 .لتزامات وحقوق الملكية والدخل والمصاريفواإل األصولتمثل عناصر القوائم المالية بنود 

، ويتضمن هذا سابقة ألحداثكنتيجة  المنشأةحالي تسيطر عليه  مورد اقتصاديهو  :Asset األصل
 ركان التالية؛ التعريف األ

 هو مورد اقتصادي  األصلن أ -أ
 اإلقتصاديوجود السيطرة على المورد  -ب

 وتعريف السيطرة:  اإلقتصادييلي بخصوص ماهية المورد  المفاهيمي ما اإلطارويبين 
بمقدوره أن ينتج  أو  Potentialمن الممكن  حقهو : An Economic Resource اإلقتصاديالمورد  -أ

 قتصادية. عنه منافع إ
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 شكال عديدة، منها: : الحق الذي من الممكن أن ينتج عنه منافع اقتصادية يأخذ أRight الحق

 : أخرى  أطرافعلى  إلتزامات حقوق يقابلها -1
خدمات مثل مبالغ  أوحقوق باستالم سلع  أوكالذمم المدينة،  أخرى باستالم نقدية من منشأة  المنشأةمثل حق 

 للمنشأةيجابية مالية مع طرف آخر وشروطها إ أدوات أو أصولحقوق لتبادل  أوللمورد،  مدفوعة مقدماً 
جنبية مقابل عملة )تسمى مشتقات مالية( لشراء عملة أالقوائم المالية مثل وجود عقود آجلة  إعدادبتاريخ 
 فإنالقوائم  إعدادبتاريخ  عليهاارتفع سعر صرف العملة المتعاقد  فإذااليورو/ الدوالر بسعر محدد  مثالً  أخرى 

تقييم عندها يظهر حساب يسمى "مشتقات  أرباح العقد ويحقق ا قيمة موجبةتصبح له أيقيمة العقد سترتفع 
سينتج عنها  أخرى  أطرافحقوق اإلنتفاع من مطالبات على  أو. 5األصولضمن مالية قيمة عادلة موجبة" 

 األصولمثل  حداث مستقبلية غير مؤكدةعند توفر أ آخر أصل أي أواستالم مورد اقتصادي نقدية 
 . 6المحتملة

 :أخرى  أطرافعلى  إلتزاماتحقوق ال تمثل  -2
 11بموجب معيار  اإليجارسملة عقد )ر  أخرى من شركات  أصولمثل حقوق استخدام ناتجة عن استئجار 

IFRS) لك حقوق المستأجر، وكذ أصولالمستأجرة" ضمن  األصول، حيث يعتبر حساب "حقوق استخدام
 .استخدام الملكية الفكرية

  إلىحيث تتحول  هناك سلع وخدمات يتم استالمها واستهالكها فوراً  بأنالمفاهيمي هنا  اإلطارويشير 
منها واستهالكها  حيث يتم استالم المنفعة المنشأةخدمات العاملين لدى مصروف عند استالمها، مثل 

ون كالخدمات ت أو األصولفي الحصول على المنافع الناتجة عن تلك  المنشأةحق  فإنفورًا. لذلك 
 الحصول عليها.  لحظة أيلحظيًا فقط  موجوداً 

  صوالً . لذلك حتى تكون تلك الحقوق أبها اإلعترافيتم  للمنشأة أصوالً  المنشأةال تعتبر كافة حقوق 
يمكنها منع  أي األخرى الحصول عليها دون المنشآت  Potentialن يكون من الممكن )القدرة( يجب أ

في الحصول على السلع  المنشأةمن الحصول على منافعها. ومثال على ذلك حقوق  األخرى المنشآت 
 .للمنشأة صوالً ، فال تعتبر أدمات العامة مثل استخدام الطرقات والمرافق العامةوالخ

  الدين  أدوات، مثل األصولعلى منافع اقتصادية من ذات تلك  المنشأةوهناك حاالت ال تحصل
الخزينة( والتي تصنف  أسهم، مثل )المنشأةعاد شرائها من قبل نفس والمُ  المنشأةوالملكية الصادرة عن 

القوائم المالية الموحدة لمجموعة  إعدادعند  يضاً أ األخرى كتخفيض لحقوق الملكية. ومن الحاالت 
                                                           

 .حول المشتقات المالية طالع على تفاصيل أكثرلإل IFRS 1 ومعيار IAS 12يمكن مراجعة معيار  5
 .IAS 19حتملة يتم معالجتها ضمن معيار األصول الم 6
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الدين التي  أداة  أوالدملكية  أداة  فإنوشركاتها التابعة  األمقوائم مالية موحدة للشركة  أيشركات 
في نفس المجموعة ال  أخرى حتفظ بها من قبل شركة الشركات في المجموعة والمُ  إحدىتصدرها 

القوائم  إعدادم استبعاد وحذف تلك العمليات عند معدة التقرير حيث يت للمنشأةتعتبر موارد اقتصادية 
 الموحدة.

 المحتملة  األصولتحديد وجود الحق مثل  إمكانيةالحاالت قد يكون من غير المؤكد  في بعض
، أخرى  أصول أوناتجة عنها مثل نقدية  أصولكد بعد استالم ولم يتأكالقضايا المقامة على الغير 

 .7عنها فقط اإلفصاحبها ويتم  اإلعترافنه ال يتم فبالرغم من وجود الحق إال أ

 Potential to Produce Economic Benefits األصلقتصادية من إالحصول على منافع  إحتمالية

  ن يكون من المؤكدالمفاهيمي بأنه ليس بالضرورة أ اإلطارويبينCertain  حتى من المرجح  أو
Likely الحقيولد  بأنRight  ن تكون تلك الحقوق موجودة ويوجد وإنما يكفي أ ،منافع اقتصادية
 كما ذكرنا سابقًا.   األخرى للحصول على تلك الحقوق دون المنشآت  للمنشأة إمكانية

  الحققد يكونRight   إحتماليةحتى لو كانت  أصالً ويعتبر  اإلقتصادييستوفي تعريف المورد 
على كيفية  للمنشأةتحقيق منافع إقتصادية  إحتمالية. حيث تؤثر تصادية منخفضةقتوليد منافع إ

 ضاحات البيانات المالية.عنه فقط بإي اإلفصاح أوعتراف به سواء باإل األصلمعالجة 

 : اإلقتصاديعلى المورد  وجود السيطرة -ب
 حالية مباشرة الستخدام المورد اإلقتصادي إمكانيةكان لديها  إذا اإلقتصاديعلى المورد  المنشأةتسيطر 

 األطرافعلى منع  المنشأة. وتتضمن السيطرة قدرة التي قد تنتج عنه اإلقتصاديةوالحصول على المنافع 
التي قد تنتج  اإلقتصاديةوالحصول على المنافع  اإلقتصاديمن توجيه استخدام المورد  األخرى )المنشآت( 

 عنه.
 :إلىوتقسم  األصولوفقًا لطبيعة تلك  األصول إلىويمكن النظر 

 ثاث، ومباني، ومعدات.... الخ.أملموسة: وهي الممتلكات والمصانع والمعدات مثل  أصول -
ختراع، جل.مثل، الشهرة، وبراءة اإلليس لها وجود مادي وطويلة األ أصول: وهي ةغير ملموس أصول -

 والعالمة التجارية.... الخ.
بقار يوانية والنباتية، مثل األالتي تتمتع بالنمو والحياة، وهي الثروة الح األصولبيولوجية: وهي  أصول -

 شجار.....الخ.والمواشي واأل
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 أطرافدوات مالية من أ أوستالم نقد صول تقوم على وجود حقوق تعاقدية إلأمالية: وهي النقدية و  أصول -
 .أخرى 

 .مستأجرة أصولناتجة عن حقوق استخدام  أصول -
 الموارد غير المتجددة، مثل النفط والغاز والمحاجر... الخ. أصولستخراجية: وهي إ أصول -

 .سابقة ألحداثويل )نقل( مورد اقتصادي كنتيجة لتح المنشأةتعهد حالي على هو : Liability اإللتزام
 لتزامات ما يلي:يما يتعلق باإلالمفاهيمي ف اإلطارويبين 

 يكون يكون دائمًا  واإللتزامالقدرة العملية على تجنبها،  للمنشأةمسؤولية ليس  أوهو واجب  اإللتزام
مجموعة  أوشخاص مجموعة أ أو أخرى منشأة  أوسواء كان شخص طبيعي  آخرمستحقًا لطرف 

 محددًا بعينه. أون يكون ذلك الطرف معروفًا . وليس من الضرورة أالمجتمع ككل أومنشآت 

  قد ينشأ عن ممارسات  أوما شابه مثل مخصص ضريبة الدخل،  أوقانون  أوعن عقد  اإللتزامقد ينشأ
 .8iability Lonstructive Cستنتاجيةاإل اإللتزاماتسياساتها المعلنة وتسمى عندها الشركة و 

  تحويل المورد االقتصادي أونقل Transfer of an Economic Resource: 

ن يكون يجب أ اإللتزام فإنقتصادي للغير، ولتحقيق ذلك نقل مورد إ نه يتطلبأ اإللتزاميتضمن تعريف 
مكانية . وليس بالضرورة أن تكون تلك اإلآخرقتصادي لطرف يمكنه أن يتطلب تحويل مورد إ أوقادر 

 إلىن يتوفر على ما يشير موجودًا وأ اإللتزامن يكون ، لكن يكفي فقط احتى مرجحة الحدوث أومؤكدة 
التعريف السابق حتى لو كانت  اإللتزامن يستوفي . ويمكن أللغير قتصاديمورد إ نه يتطلب نقلأ

يعترف بها بالقوائم المالية  إلتزامات، وعليه هناك منخفضة اإلقتصادينقل المورد  أوتحويل  إحتمالية
 عنها فقط وبالتالي فهي موجودة. اإلفصاحخرى يجب وأ

 يلي:  ما اإللتزاماتومن األمثلة على 
 مصاريف مستحقة الدفع وغيرها. أو، مثل ذمم دائنة بدفع نقدية إلتزام 

 مثل إيرادات مقبوضة مقدماً تقديم خدمات أولتسليم بضاعة  إلتزامات ،. 

 القوائم  إعدادبتاريخ  للمنشأةوكون شروطها غير ايجابية  آخرقتصادية مع طرف إلتبادل موارد  إلتزامات
اليورو/  مثالً  أخرى جنبية مقابل عملة لشراء عملة أ)تسمى مشتقات مالية( المالية مثل وجود عقود آجلة 

قيمة العقد  فإنالقوائم  إعدادانخفض سعر صرف العملة المتعاقد عليها بتاريخ  فإذاالدوالر بسعر محدد 
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 -21- 

تصبح له قيمة سالبة ويحقق العقد خسارة تقييم عندها يظهر حساب يسمى "مشتقات  أيستنخفض 
 .9اإللتزاماتمالية قيمة عادلة سالبة" ضمن 

 الحالي نتيجة حدث سابق اإللتزام Present Obligation as a Result of Past Events : ينشأ
، مثل شراء بضاعة اإلقتصاديةعلى المنافع  المنشأةحصلت  إذاسابقة  ألحداثالحالي كنتيجة  اإللتزام

( مثالً قتصادي )دفع نقدية نقل مورد إ إلى المنشأة، مما ينج عنه اضطرار الحصول على خدمات أو
اتخاذها إجراء  أوعلى منافع  المنشأةلوال حصول  أينقله لوال ذلك ) المنشأة، بحيث لم يكن على للغير

 قتصادي للغير(.   لنقل مورد إ إلتزامنتج عنه نشوء 

 Equityحقوق الملكية 
  :نأ أي. اإللتزاماتبعد طرح )تنزيل( كافة  المنشأة أصول: هي الحصة المتبقية في حقوق الملكية

   اإللتزامات – األصولحقوق الملكية = 
 ما أ. وتنشأ حقوق الملكية إلتزاماتوالتي ال تمثل  المنشأةن حقوق الملكية هي المطالبات على إ

األموال التي يقدمها  فإنففي الشركات المساهمة ، أخرى ية وسيلة أ أوتشريع  أوبموجب عقد 
المال  رأسالمساهمون، واألرباح المحتجزة، واإلحتياطيات، واإلحتياطيات تمثل تسويات الحفاظ على 

يمكن أن تظهر منفصلة. مثل هذه التصنيفات يمكن أن تكون مالئمة لحاجات صناعة القرار 
األخرى على قدرة المشروع على لمستخدمي البيانات المالية عندما تعمل على إظهار القيود القانونية أو 

 توزيع أوإستعمال ملكيتها.
  إعطاء المشروع ودائنوه  أجلمن  آخرقانون  أوويتم تكوين اإلحتياطيات أحيانًا بناءًا على تشريع

كان قانون الضرائب  إذايمكن تكوينها  أخرى حماية إضافية من آثار الخسائر. كما أن إحتياطيات 
مثل هذه  إلىالضرائب في حال التحويل  إلتزاماتتخفيضات من  أوالوطني يمنح إعفاءات 

اإلحتياطيات. إن وجود وحجم هذه اإلحتياطيات القانونية، والتشريعية والضرائبية هي معلومات يمكن 
هذه اإلحتياطيات يعتبر حجزًا لألرباح  إلىأن تكون مالئمة لحاجات صانعي القرارات. إن التحويل 

 وليس مصروفات.

 Definitions of Income and Expensesالدخل والمصروفات تعريف 
زيادة في حقوق  إلىوالتي تؤدي  اإللتزاماتالنقص في  أو األصولهي الزيادة في : Incomeالدخل 

 .المال وغيرها رأسالملكية باستثناء مساهمات المالكين مثل 
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ويتحقق اإليراد في سياق . Gains والمكاسب Revenues يتضمن تعريف الدخل كاًل من اإليرادات
لفائدة وأرباح األسهم وريع النشاطات العادية للمشروع ويشار إليه بأسماء مختلفة تشمل المبيعات والرسوم وا

ال تنشأ في سياق  أوتحقق تعريف الدخل وقد تنشأ  أخرى متياز، واإليجار. وتمثل المكاسب بنود حق اإل
 الثابتة. ألصولاالنشاطات العادية للمشروع، مثل مكاسب بيع 

النقص في  إلىوالتي تؤدي  اإللتزاماتالزيادة في  أو األصولهي النقص في : Expensesالمصروفات 
م للمالكين )ال تعتبر توزيعات األرباح ضمن حقوق الملكية، باستثناء ما يتعلق بالتوزيعات التي تت

 (. مصروفات
، وال تقل المنشأة أداءوتعتبر بنود الدخل والمصروفات من عناصر القوائم المالية التي تعبر عن وتقيس 

 لتزامات.واإل األصولهمية المعلومات حول ات حول بنود الدخل والمصاريف عن أ همية المعلومأ 

 Recognition and De-recognition اإلعترافلغاء وإ اإلعتراف :الخامسالفصل  4.6

دراج بند ما من خالل مبلغ نقدي في قائمة المركز المالي هو عملية تسجيل وإ :Recognition اإلعتراف
حد عناصر البيانات المالية والتي شامل( للبنود التي تستوفي تعريف أالمالي )الدخل ال األداءة قائم أو

 أو إلتزام أو أصلي بها اللتزامات والدخل والمصروفات. وتسمى القيمة التي يعترف واإل األصولتشمل 
، ويتم عرض بنود القوائم المالية بطريقة  Carrying Amountملكية بالقيمة المسجلة )المدرجة(حق 

 تجعلها مفهومة وقابلة للمقارنة.
حول بنود  Relevantتقديم معلومات مالئمة  إلىكان يؤدي  إذا Appropriateمناسبًا  اإلعترافويعتبر 
 Faithfulبصدق اإلعترافن يمثل قوق الملكية والدخل والمصاريف، وأوحلتزامات واإل األصول

Representation ستثمرين والمقرضين والدائنيين ن الهدف هو تقديم معلومات مفيدة للم، ألتلك البنود
 خرين. اآل

 :بين عناصر البيانات المالية اإلعترافويبين الشكل التالي كيف يربط 

 قائمة المركز المالي كما في بداية الفترة المالية 
= حقوق الملكية  اإللتزامات – األصول  

+ 
المالي )الدخل الشامل(  األداءقائمة   

المصاريف –الدخل   
التغيرات في 
 حقوق الملكية
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+ 
توزيعات للمالكين  –مساهمات المالك بحقوق الملكية   

= 
الفترة المالية نهايةقائمة المركز المالي كما في   

= حقوق الملكية اإللتزامات – األصول  
 

 :Recognition Criteria اإلعترافمعايير 
 في القوائم المالية ما يلي:  اإلعترافتتضمن شروط 

المركز ، وحق الملكية في قائمة اإللتزام، األصلبالبنود التي تستوفي )تحقق( تعريف  اإلعترافيتم  .1
المالي  األداءبالبنود التي تستوفي تعريف الدخل والمصروف في قائمة  اإلعترافيتم  يضاً . وأالمالي

 يعترف بها.  اإلعترافحال ليس كافة البنود التي تستوفي شروط  أي)قائمة الدخل الشامل(. وعلى 

بخاصية المالئمة تقديم معلومات مفيدة لمستخدمي المعلومات تتصف  إلى اإلعترافن يؤدي أ .2
 وخاصية التمثيل الصادق. 

ببند من بنود القوائم المالية انطبقت عليه شروط  اإلعترافعدم  فإنالمفاهيمي  اإلطارومن منظور 
وقد يؤدي ذلك  Less Complete كتماالً أقل إ، المالي األداءيجعل قائمة المركز المالي وقائمة  اإلعتراف

 استبعاد معلومات مالية مفيدة من القوائم المالية.   إلى
عدم  إلى اإلعترافالتي تستوفي شروط  بنود القوائم الماليةببعض  اإلعترافقد يؤدي  آخرومن جانب 

. ومن األمثلة على تتصف با )المالئمة والتمثيل الصادق( لمستخدمي المعلومات أيتقديم معلومات مفيدة 
 ما يلي:  مالئمةتقديم معلومات  إلى دائماً  ال تؤديقد  اإلعترافن عملية إ
 Existence Uncertainty. اإللتزام أو األصلمن وجود  التأكدوجود حالة عدم  -أ

 Low probability of a flow ofالوارد متدنية.  أوحدوث التدفق النقدي الصادر  إحتمالية -ب

economic benefits. 

بتلك البنود يجب  اإلعتراف فإنباحد بنود القوائم المالية،  اإلعترافتوفرت خاصية المالءمة عند  إذاوحتى 
 : ل الصادق والتي قد تتأثر بما يلين يحقق خاصية التمثيأ
 .Measurement Uncertaintyفي عملية القياس  التأكدعدم  -أ

 Recognition Inconsistency (Accounting)عدم المطابقة( اإلعترافتساق في عدم اإل -ب

Mismatch) . 
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 Presentation and Disclosure واإلفصاحمتطلبات العرض  -ج

  Cost Constraintمحدد التكلفة

كانت منافع المعلومات التي  إذا واإللتزامصل باأل اإلعترافبمحدد التكلفة، حيث يتم  اإلعترافتتأثر عملية 
رجح تبرر تكاليف الحصول على ستكون على األ اإلعترافستقدم لمستخدمي المعلومات من خالل عملية 

 تلك المعلومات واستخدامها. 

 De-recognition ستبعاد()اإل اإلعتراف إلغاء
عترف به من قائمة المركز المُ  اإللتزام أو األصلجزء من  أوعملية استبعاد كل  هي :اإلعتراف إلغاء

 وكما يلي:  اإللتزام أو األصلعترف به تعريف عندما لم يعد يستوفي البند المُ  المالي. ويتم ذلك عادةً 
 عترف به. المُ  األصلجزء من  أوالسيطرة على كل  المنشأةصل يتم عندما تفقد باأل اإلعتراف إلغاء -أ

 اإللتزاماتجزء من  أوحالي لكل  إلتزام المنشأةلتزام يتم عندما لم يعد على باإل اإلعتراف إلغاء -ب
 عترف بها.  المُ 

 Measurement الفصل السادس: القياس 7.4
 Measurement Bases سس القياسأ

: توفر التكلفة التاريخية معلومات مستمدة )على األقل جزئيًا( من  Historical Cost التكلفة التاريخية .1
 ظهور العنصر الذي يتم قياسه بتاريخ الحصول عليه. إلىأدى  آخرحدث  أوسعر المعاملة 

أصبحت  إذالتزامات تزداد ، والتكلفة التاريخية لإلحدث تدني في قيمتها إذاالتكلفة التاريخية لألصول تنخفض 
 (.Onerousمحملة باألعباء )

لتزامات المالية هو قياسها بالتكلفة المطفأة واإل األصولطرق تطبيق مقياس التكلفة التاريخية على  إحدى
 .(IFRS 1)راجع معيار 

 :Current Valueالتكلفة الجارية  أساس .2
والمصروفات باستخدام  لتزامات والدخلواإل األصولالقيمة الجارية تقدم معلومات مقاسة بوحدة النقد حول 
  Measurement Dateمعلومات حديثة لتعكس الظروف السائدة بتاريخ القياس 

 يتضمن مقياس القيم الجارية ما يلي:
 إلتزامدفعه لنقل )تسديد(  أو األصلهو السعر الذي يمكن استالمه لبيع : Fair Value القيمة العادلة -أ

 عتيادية بين المشاركين بالسوق بتاريخ القياس.إ في عملية 
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للتدفقات  التأكدوتعكس القيمة العادلة التوقعات الحالية للمشاركين بالسوق حول مبلغ وتوقيت وعدم 
وفي  Active Market النقدية المستقبلية، ويمكن الحصول على القيمة العادلة مباشرة من سوق نشط

مثل األساليب المعتمدة على ، أخرى يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب قياس  أخرى حاالت 
 .10التدفقات النقدية المتوقعة

 :Value in use and Fulfilment Valueستيفاء وقيمة اإلالقيمة من االستعمال  -ب
 اإلقتصاديةالمنافع  أو: هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية Value in useالقيمة من االستعمال 

 والتخلص منه. األصلالمتوقع الحصول عليها نتيجة استخدام  األخرى 
ن أوالمتوقع  األخرى  اإلقتصاديةهي القيمة الحالية للنقد والموارد  ستيفائيوالقيمة اإل Fulfillmentو

 لتزام.بها للوفاء باإل المنشأةتلتزم 

 :Current Costالتكلفة الجارية  -ج
  التكلفة المدفوعة بما فيها تكاليف العملية )مصاريف وعمالت الشراء( التكلفة الجارية لألصل هي

المه تلتزام هو المبلغ الذي يمكن اسوالتكلفة الجارية لإل مكافئ بتاريخ القياس. أصلللحصول على 
( اإللتزامتكاليف العملية )مصاريف وعموالت الحصول على  منهامكافئ مطروحًا  إلتزامللحصول على 
 بتاريخ القياس.

 القياس المناسب  أساسار يالعوامل المؤثرة في اخت
Factors to consider when selecting a measurement basis 

 Relevanceمة ء: المالوالً أ
 التالية:مة المعلومات المقدمة من خالل أسس القياس بالعوامل ءتتأثر مال

 Characteristics of the Asset or Liability اإللتزام أو األصلخصائص  .1
 تذبذب التدفقات النقدية  -
 .األخرى المخاطر  أوحساسية القيمة لعوامل السوق  -

)السندات( معلومات مالئمة حول   Amortized Costم التكلفة المطفأةدعلى سبيل المثال ال تق
 .والتي يجب تقييمها بالتلكلفة المطفأة المشتقات المالية

 
 

                                                           
 .IFRS 11راجع معيار التقرير المالي الدولي  10
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  Contribution to Future Cash Flowsالمساهمة في التدفقات النقدية المستقبلية .2
 : ءمة المعلومات المقدمة من خالل أسس القياس بما يليثر مالحيث تتأ

  أخرى قتصادية إغير مباشر مع موارد  أوبشكل مباشر ناتجة كانت التدفقات النقدية  إذافيما.  
  المنشأةعمال أ طبيعة أنشطة.  

التكلفة التاريخية  فإنالخدمات  أوإلنتاج السلع  معاً  أصولتم استخدام مجموعة  إذاعلى سبيل المثال 
  هوامش الربح المتحققة خالل الفترة المالية .حول مالئمة يمكنها تقديم معلومات 

 Faithful Representثانيًا: التمثيل الصادق 
 تتصف بالتمثيل الصادق تتأثر بما يلي: معلوماتن المدى الذي تقدم به أسس القياس إ

  Measurement Inconsistencyعدم االتساق بالقياس .1
تساق في عدم اإل ما يسمى أوكانت القوائم المالية تتضمن قياسات )أسس قياس( غير متسقة  إذا

تلك القوائم المالية قد ال تمثل بصدق بعض  فإن ، Accounting Mismatchالقياس المحاسبي
لتزامات معينة مرتبطة ببعضها إو  أصولكانت  إذا. الجوانب المتعلقة بالمركز المالي واألداء المالي

كان  إذا تساق في القياس المحاسبي فمثالً عدم اإل إلىاستخدام أسس قياس مختلفة سيؤدي  فإنالبعض 
ر سندات اصدإلربح والخسارة وتم تمويل شرائه بمالي يقاس بالقيمة العادلة من خالل ا أصللدى شركة 

 لتزام مترابطين.إو  أصلهناك عدم اتساق في معالجة  فإن IFRS 9بموجب  تقاس بالكلفة المطفأة
  Measurement Uncertaintyالقياسعند  التأكدعدم  .2

ال تمنع بالضرورة من استخدام أسس قياس تقدم معلومات  التأكدن وجود حاالت وظروف عدم إ
مرتفعة للغاية قد يكون من الضروري اختيار أسس قياس  التأكدكانت حالة عدم  إذالكن  .مالئمة

 مختلفة.
 Cost Constraintمحدد التكلفة 

س افي اختيار األسمحدد التكلفة دور  أوعامل ل فإنعند اختيار أسس القياس المناسب لبنود القوائم المالية 
  منافعه. الذي ال تزيد تكاليفه عن

 Presentation and Disclosure واإلفصاحالفصل السابع: العرض  7.4
 Presentation and disclosure asكوسيلة لتوصيل المعلومات  واإلفصاحالعرض  :أوالً 

communication tools 
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  معدة التقرير المنشأةتقومReporting entity   لتزامات واإل األصولبتوصيل المعلومات حول
عنها قي القوائم  واإلفصاحوحقوق الملكية والدخل والمصاريف من خالل عرض المعلومات 

  . المالية
  ّال للمعلومات يؤدي التوصيل الفعEffective communication of information  من خالل

ي تعزيز خاصية التمثيل الصادق ويساهم ف، مالئمة أكثرجعل تلك المعلومات  إلىالقوائم المالية 
تعزيز قابلية  إلى. كما يؤدي ذلك ق الملكية وبنود الدخل والمصاريفمات وحقو التز صول واإللأل

لومات في القوائم المالية ال للمعويتطلب التوصيل الفعّ  .الفهم والمقارنة للمعلومات في القوائم المالية
 :  ما يلي

 .  Rulesبداًل من التركيز على القواعد واإلفصاحالتركيز على أهداف ومبادئ العرض  -أ
 هة وتفصل بين العناصر المختلفة؛تصنيف المعلومات بطريقة تجمع العناصر المتشاب -ب
 بالتجميع المفرط. أوتجميع المعلومات بطريقة ال يتم حجبها إما بالتفاصيل غير الضرورية  -ج

األخذ  المهم ، منللمعلومات واإلفصاحعتبار محدد التكلفة عند اتخاذ قرار حول العرض يتم األخذ باإلو 
 أو معينة معلومات تقديم خالل من المالية البيانات لمستخدمي المقدمة الفوائد كانت إذا فيما باإلعتبار،

 واستخدامها. المعلومات تلك تقديم تكاليف تبرر أن المحتمل من عنها الكشف
 

 Presentation and disclosure objectives and واإلفصاحالعرض  ئهداف ومبادأ: ثانياً 

principles 
 في واإلفصاح العرض متطلبات تطوير وعند المالية، القوائم في للمعلومات الالفعّ  التوصيل لتسهيل

 :بين توازن  وجود يلزم المعايير،
 Faithfullyبشكل صادق  تمثل التي المالءمة المعلومات تقديم في المرونة المنشآت إعطاء -أ

Represents والمصروفات. وبنود الدخل الملكية وحقوق  لتزاماتهاوإ المنشأة أصول 
 المنشأة، وبين المنشأةلنفس  أخرى المعلومات التي تتصف بقابلية المقارنة من فترة لفترة  إلىالحاجة  -ب

 . األخرى والمنشآت 

 Classificationالتصنيف 
  أساسالمصروفات على  أوالدخل  أوحقوق الملكية  أو اإللتزامات أو األصولالتصنيف هو فرز 

على سبيل المثال ال  -. تتضمن هذه الخصائص واإلفصاحالخصائص المشتركة ألغراض العرض 
 ، وكيفية قياسها.المنشأةقوم بها توظيفته( في أنشطة األعمال التي  أوطبيعة العنصر ودوره ) -الحصر 
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 غير  المصروفات( أو الدخل أو الملكية أوحقوق  اإللتزامات أو األصولتصنيف ) يؤدي أن يمكن
 والقابلية للفهم القابلية والحد من المالئمة المعلومات إخفاء إلى معاً وتجميعها المختلفة  أوالمتشابهة 

 .تمثيله يجب لما صادقاً  تمثياًل  يوفر ال وقد للمقارنة،

 Offsetting التقاص
لتزام بشكل منفصل كحسابات مستقلة ولكن يتم عرض وإ أصلوتقيس  المنشأةيحدث التقاص عندما تعترف 

كبر في قائمة المركز المالي، ويؤدي التقاص الحسابين من خالل طرح القيمة األصغر من األ صافي رصيد
معيار المحاسبة الدولي يمنع  بأن لذلك فهو غير مناسب )علماً  تصنيف البنود غير المتشابهة معاً  إلى

 .(يراد ومصروفإ أولتزام وإ أصلالتقاص بين 

 Classification of Equityتصنيف حقوق الملكية 
كانت مكوناتها  إذالتوفير معلومات مفيدة، يكون من الضروري تصنيف بنود حقوق الملكية بشكل منفصل 

 .لشركاتجباري لحتياطي اإلكانت ناشئة عن متطلبات قانونية مثل اإل أولها صفات مختلفة. 

 Classification of Income and Expensesوالمصروفات  الدخلتصنيف 
 ويتم مختلفة المكونات خصائص هذهل كانت إذا والمصروفات تصنف بشكل منفصل اإليرادات هذه مكونات
 إلى سيؤدي ذلك كان إذا منفصل بشكل المكونات هذه تصنيف المناسب من . سيكون منفصل بشكل تحديدها

قائمة الربح والخسارة " الناتجة عنها. ويتم عرض بنود الدخل والمصروفات في  المالية المعلومات فائدة تعزيز
 ."قائمة الدخل الشاملوالتي تسمى " "اآلخروالدخل الشامل 

  اآلخرالشامل  قائمة الدخل الشامل = الربح والخسارة للفترة + بنود الدخل

 Statement of Profit or Loss الخسارة وأالربح قائمة 
  أيالمالي للفترة المالية  المنشأة أداءساسي للمعلومات حول الخسارة المصدر األ أوتعتبر قائمة الربح 

 فترة التقرير. 
 .)يمكن عرض الربح والخسارة في قائمة مستقلة للربح والخسارة )قائمة الدخل 
  وتتضمن  المبدأ تصنف بنود الدخل والمصروفات ويتم تضمينها ضمن قائمة الربح والخسارة.ومن حيث

 جمالية للربح والخسارة.  ميع فرعية وإاهذه القائمة مج
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 Other Comprehensive Income اآلخرالدخل الشامل 
بعض بنود الدخل  11ستثناءر مجلس معايير المحاسبة الدولية إستثنائية يقر في بعض الحاالت اإل

من خسائر التقييم  أو أرباحناتجة  أي إلتزام أوصل تغير في القيمة الجارية ألوالمصاريف الناتجة عن ال
)وتظهر كبند ضمن حقوق الملكية(. وذلك لتقديم  آخرعتراف بها كبنود دخل شامل قائمة الربح والخسارة واإل

مثلة على . ومن األMore Faithful Representation أكثرذات تمثيل صادق  أومالئمة  أكثرمعلومات 
(  حيث يعترف 21غير المتداولة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ) األصولعادة تقييم إ ذلك فائض 

في قائمة الدخل  اآلخرضمن حقوق الملكية مباشرة وضمن الدخل الشامل  األصولبفروقات التقييم لتلك 
 الشامل.

قائمة الربح  إلىمن حقوق الملكية  اآلخرتصنيف بنود الدخل الشامل  أو Recyclingعادة تدوير إ
 : والخسارة

قائمة الربح والخسارة في الفترات الالحقة  إلى" من حقوق الملكية اآلخريتم تحويل بنود "الدخل الشامل  -أ
  . فمثالً أكثرذات تمثيل صادق  أومالئمة  أكثرتقديم قائمة الربح والخسارة لمعلومات  إلىدى ذلك أ إذا

دين  أداة صل مالي يمثل أب اإلعتراف إلغاءعند   IFRS(1) يتطلب معيار التقرير المالي الدولي رقم
لغاء وإ" آخرمالية بالقمة العادلة من خالل دخل شامل  أصول( مصنفة ضمن فئة "مثالً )سندات 
عترف به ضمن حقوق الرصيد المتراكم للتغير في القيمة العادلة المُ  فإن مثالً قد يكون بالبيع  اإلعتراف

 .تبعاد )بيع( تلك السندات خاللهاقائمة الربح والخسارة في الفترة المالية التي اس إلىالملكية يتم نقله 
قائمة الربح والخسارة في الفترات  إلى" من حقوق الملكية اآلخرلم يؤدي تحويل بنود "الدخل الشامل  إذا -ب

 فإن. أكثرذات تمثيل صادق  أومالئمة  أكثرتقديم قائمة الربح والخسارة لمعلومات  إلىالالحقة 
 إلىعترف به ضمن حقوق الملكية المُ  اآلخريقرر عدم تحويل بنود الدخل الشامل   IASBالمجلس

 .الذي تمت إعادة تقييمه اإللتزام أو صلاألقائمة الربح والخسارة في فترات الحقة عند استبعاد 

عادة تقييمه في فترات الحالية وكان تم إ ( خالل الفترة مثالً غير متداول )معدات  أصلفمثال عند بيع 
عيار يتطلب عدم تحويل رصيد ذلك الم فإن،  11IASسابقة بموجب المعالجة المسموح بها في معيار 

عادة التقييم يبقى فائض إ  أي، األصلقائمة الربح والخسارة عند استبعاد ذلك  إلىعادة التقييم فائض إ 
 ضمن حقوق الملكية.

                                                           
صل أو إلتزام الناتجة عن سائر التغير في القيمة العادلة ألرباح أو خأالتي يعترف ب تبين المعايير الدولية للتقارير المالية الحاالت المحددة 11

رباح أو خسائر التقييم ضمن الربح أعتراف ب، وال يوجد قاعدة عامة لإلالشامل اآلخر وليس ضمن الربح والخسارةالتقييم معين ضمن الدخل 
 نما وفق متطلبات كل معيار يتطلب ذلك.إالخسارة أو الدخل الشامل اآلخر و و 
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 Aggregationالتجميع 
لتزامات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات واإل األصولدمج مكونات بنود  أو التجميع هي عمليه ضم

غير المتداولة جميعها  األصولمثل عرض  وتصنيفها في ذات البند.والتي تتصف بخصائص متشابهة معًا 
. ومكونات بنود النقدية جميعها ببند واحد هو "نقد بالصندوق ولدى "ببند واحد باسم "ممتلكات ومعدات وآالت

 البنوك".
التجميع  فإنومع ذلك،  .فائدة من خالل تلخيص كمية كبيرة من التفاصيل أكثرالتجميع يجعل المعلومات و 

إما بكمية كبيرة  المالئمةاصيل وبالتالي يجب إيجاد توازن حتى ال يتم حجب المعلومات يخفي بعض تلك التف
 .بالتجميع المفرط أومن التفاصيل غير المهمة 

بيانات المالية. على سبيل مستويات مختلفة من التجميع في أجزاء مختلفة من ال إلىقد تكون هناك حاجة و 
معلومات ملخصة ويتم توفير  )قائمة الدخل( المالي األداء وقائمةالمركز المالي  قائمةوفر ت، عادًة ما المثال

 تفصياًل في المالحظات. أكثرمعلومات 

 المال  رأسالمال والمحافظة على  رأسمفاهيم : الثامنالفصل  7.4
   Concepts of Capital Maintenance المال رأسمفاهيم      

المفاهيمي وجود مفهومين لرأس المال هما المفهوم المالي لرأس المال والمفهوم المادي لرأس  اإلطاريبين 
بموجب المفهوم المالي و  المالية. قوائمها إعدادالمفهوم المالي لرأس المال عند  المنشآتتتبع معظم المال و 

. أما بموجب المفهوم المادي المنشأةحقوق الملكية في  أو األصولصافي يمثل المال  رأس فإنلرأس المال 
المتمثلة بوحدات  للمنشأةالمال يعتبر بمثابة الطاقة اإلنتاجية  رأس فإنالتشغيلية( الطاقة لرأس المال مثل )

 ساعات تشغيل اآلالت. أو اإلنتاج اليومية

 :المال والمفهوم المادي لرأس المال ي لرأسمقارنة بين المفهوم المالويبين الجدول التالي 

 المال والمفهوم المادي لرأس المال ي لرأسمقارنة بين المفهوم المال

 المفهوم المادي  المفهوم المالي  من حيث
النقدي لصافي  أو يكان المبلغ المال إذا اكتساب الربح .1

في نهاية الفترة يزيد عن المبلغ  األصول
في بداية الفترة بعد  األصوللصافي 
أية للمالكين و أية توزيعات استبعاد 

 مساهمات منهم. 

كانت الطاقة اإلنتاجية  إذايكتسب الربح 
في نهاية  للمنشأةالقدرة التشغيلية  أوالمادية 

الفترة تزيد عن الطاقة اإلنتاجية المادية في 
 إلىبداية الفترة بعد استبعاد أية توزيعات 

 مساهمات منهم أثناء الفترة.  أوالمالكين 
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 القياس أساس .2
ال يتطلب استخدام مفهوم محدد )يعتمد 

 المال المراد الحفاظ عليه(. رأسعلى 

)مبلغ النقد  استخدام التكلفة الجارية
 األصلالمفترض دفعه للحصول على نفس 

 .ما يماثله في الوقت الحالي( أو

التغير  أثر .1
في األسعار على 

 األصول
 المطلوباتو 

أرباحًا  األصولتعتبر الزيادة في أسعار 
مباشرة )مكتسب حيازة( وعند إتباع 
التكلفة التاريخية يعترف بها كأرباح عند 

 .مبادلة( أو)بيع  األصلالتخلص من 

 أصولرة على التغيرات في األسعار المؤث
يرات في قياس تعتبر تغو  المنشأةلتزامات إو 

تعالج كتعديالت للحفاظ الطاقة اإلنتاجية و 
من حقوق  تعتبر جزءاً و المال  رأسعلى 

 ليس ربحًا.الملكية و 

 )حقوق الملكية(. األصوليمثل صافي  المال رأس. 1
الطاقة اإلنتاجية )مثل الوحدات المنتجة 

 (.يومياً 
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 :أسئلة الفصل
 األول )اختيار من متعدد(التمرين 

   التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

 هو: األصل فإنالمفاهيمي للتقارير المالية  اإلطاربموجب  .1

 المنشأة تملكهقتصادي حالي إهو مورد  -أ
 سابقة ألحداثكنتيجة 

قتصادي حالي تسيطر عليه إهو مورد  -ب
 سابقة ألحداثكنتيجة  المنشأة

قتصادي حالي تسيطر عليه إهو مورد  -ج
 الحقة ألحداثكنتيجة  المنشأة

قتصادي حالي تسيطر عليه إهو مورد  -د
 سابقة ألحداثكنتيجة  المنشأةوتملكه 

 كانت تحقق:   إذاة باتخاذ القرارات ات المالية ذات صلومتكون المعل .2

 مبدأ التحقق -ب اإلستحقاق أساس -أ
 مفهوم المالئمة -د اإلقتصاديةفرض الوحدة المحاسبية  -ج

التي تهتم بالمعلومات التي تساعد في تحديد مستوى توزيعات األرباح الماضية والحالية  األطراف .3
 :الشركة أسهموالمستقبلية وأي تغيير في أسعار 

 الحكومة ودوائرها المختلفة -ب المقرضون  -أ
 الموردون والدائنون التجاريون  -د المستثمرون الحالييون والمحتملون  -ج

 : خصائص النوعية للمعلومات المالية( للتعتبر من الخصائص الداعمة )المعززةي ال واحدة مما يل .4

 المالءمة -ب القابلية للتحقق -أ
 القابلية للفهم -د المقارنة قابلية -ج

 : ن تتسم بما يليية والمالية يجب أالمعلومات المحاسب فإنحتى تتحقق خاصية التمثيل الصادق  .5

 الحياد   -ب اإلكتمال              -أ
 جميع ماذكر صحيح -د األخطاءخالية من  -ج
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 : ليكانت المعلومات المالية تتصق بما ي إذاتتحقق خاصية المالئمة  .6

 القيمة التوكيدية وأالقيمة التنبؤية  -ب القيمة التنبؤية والحياد      -أ
 اإلكتمال والخلو من التحيز -د الحياد واإلكتمال             -ج

( وال يوجد عالقة بين ع( و)ص( و)سفرد يملك الشركات ) مستثمركان  إذاالمفاهيمي  اإلطاروفق  .7
، لكن المالك يرغب بتجميع القوائم المالية قوائم مستقلة وكيان قانوني مستقللكل شركة الشركات و 

 :معًا تسمى لتلك الشركاتالقوائم المالية  فإنللشركات معًا ففي هذه الحالة 

 القوائم المالية الموحدة -ب          القوائم المالية المجمعة  -أ
 القوائم المالية المفردة -د القوائم المالية المنفصلة         -ج

الخصائص النوعية األساسية للمعلومات المالية التي تجعل القوائم المالية مفيدة لمستخدمي  .8
 المعلومات هي: 

 الموثوقية والتمثيل الصادق -ب المالءمة والحياد -أ
 المالءمة والتمثيل الصادق -د القابلية للتحقق والتوقيت المناسب    -ج

 :ب معايير المحاسبة الدولية تتضمنالبيانات المالية بموج إلعداد األساسيةالفروض  .9

  اإلستحقاق أساس -ب اإلستمرارية             -أ
 )أ + ب( -د باإليراد       اإلعتراف -ج

القدرة التشغيلية  أوكانت الطاقة اإلنتاجية المادية  إذاالربح  المفهوم الذي بموجبه يتم اكتساب .11
في نهاية الفترة تزيد عن الطاقة اإلنتاجية المادية في بداية الفترة بعد استبعاد أية توزيعات  للمنشأة

 :مساهمات منهم أثناء الفترة أوالمالكين  إلى

 لرأس المال اإلقتصاديالمفهوم  -ب المفهوم المالي لرأس المال     -أ
 )أ + ب( -د المفهوم المادي لرأس المال    -ج
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 " هو:  Incomeالدخل تعريف " فإنالمفاهيمي  اإلطاربموجب  .11

النقص في  أو األصولالزيادة في  -أ
زيادة في حقوق  إلىوالتي تؤدي  اإللتزامات
ستثناء مساهمات المالكين مثل إالملكية ب

 المال وغيرها رأس

النقص في  أو األصولالزيادة في  -ب
زيادة في حقوق  إلىوالتي تؤدي  اإللتزامات

الملكية بما فيها  مساهمات المالكين مثل 
 المال وغيرها رأس

خالل الفترة  اإلقتصاديةالزيادة في المنافع  -ج
 األصولالمحاسبية نتيجة الزيادة في 

لتزامات باستثناء مساهمات المالكين واإل
 المال وغيرها رأسمثل 

الزيادة في  أو األصولالنقص في  -د
زيادة في حقوق  إلىوالتي تؤدي  اإللتزامات
ستثناء مساهمات المالكين مثل الملكية بإ

 المال وغيرها رأس

 : يلي المفاهيمي ما اإلطارفي القوائم المالية بموجب  اإلعترافتتضمن شروط  .12

، اإللتزام، األصلن يستوفي البند تعريف )أ -أ
ن يؤدي أوحق الملكية الدخل والمصروف( و 

 تقديم معلومات مفيدة إلى اإلعتراف

، اإللتزام، األصلن يستوفي البند تعريف )أ -ب
ن يؤدي أوحق الملكية الدخل والمصروف( و 

 تقديم معلومات مالءمة إلى اإلعتراف
، اإللتزام، األصلتعريف )ن يستوفي البند أ -ج

ن يؤدي أوحق الملكية الدخل والمصروف( و 
معلومات تتصف تقديم  إلى اإلعتراف

 حداث والعملياتبالتمثيل الصادق لأل

تقديم معلومات   إلى اإلعترافن يؤدي أ -د
ثر على القرارات التي يتخذها أحدث أ

 مستخدمي المعلومات

 
 الثاني:التمرين 

المفاهيمي الصادر عن مجلس معايير المحاسبة  لإلطار وفقاً  للمعلومات المحاسبيةالنوعية  د الخصائصعدّ 
 .الدولية

 
 :التمرين الثالث

 .مع شرح موجز لكل منها لخاصية التمثيل الصادق الخصائص الفرعيةاذكر 
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 :التمرين الرابع
 .مفهوم المالي والمفهوم المادي لرأس المالقارن باختصار بين ال

 
 التمرين الخامس:

المفاهيمي للتقارير  اإلطاربموجب القياس المناسب  أساسار يالعوامل المؤثرة في اختاذكر باختصار 
 المالية. 

 
 :التمرين السادس

المفاهيمي للتقارير المالية. اذكرها  اإلطارلبنود وعناصر القوائم المالية الواردة في سس القياس أهي  ما
 باختصار. 

 
 

 : ولالتمرين األ إجابة 

 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الرقم
 أ أ ج أ د أ ب د ب ج د ب اإلجابة

 
 :جابة التمرين الثانيإ

 :للمعلومات المحاسبيةالخصائص النوعية 
 :وتشمل الخاصيتان التاليتان األساسيةالخصائص النوعية  -1

 المالءمة   -أ
 التمثيل الصادق -ب

 :وتشملالخصائص الداعمة )المعززة( للخصائص النوعية للمعلومات  -2

 .القابلية للمقارنة -أ
 .القابلية للتحقق -ب
 .التوقيت المناسب -ج
 .القابلية للفهم -د
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 :جابة التمرين الثالثإ

 :ن تكون يجب أ )خاصية التمثيل الصادق( والعمليات والظواهر بصدق األحداثحتى تصور المعلومات المالية 
ن تعبر المعلومات المالية عن كافة المعلومات الضرورية لفهم مستخدمي المعلومات عن أ أي: كاملة .أ

 .لك المعلومات الوصفية والتوضيحية، بما في ذالتي يتم التعبير عنها األحداث

وعرض القوائم المالية لخدمة  إعداد: أن تكون المعلومات المالية غير متحيزة،بحيث ال يتم خاصية الحياد .ب
لتحقيق غرض  أو، األخرى  األطرافجهة معينة من مستخدمي المعلومات المحاسبية على حساب  أوطرف 

 هدف محدد وإنما لالستخدام العام ودون تحيز.  أو

 األحداثحذف في وصف وبيان  أو أخطاءن ال تكون هناك قصد بها أيُ  :األخطاءخاصية الخلو من  .ج
 .ة المعلومات المالية المعلن عنهافي عملية معالج أخطاء، وال يوجد اإلقتصادية

 :جابة التمرين الرابعإ

المفاهيمي وجود مفهومين لرأس المال هما المفهوم المالي لرأس المال والمفهوم المادي لرأس المال  اإلطاريبين 
بموجب المفهوم المالي لرأس المال و  المالية. قوائمها إعدادالمفهوم المالي لرأس المال عند  المنشآتتتبع معظم و 

لرأس المال مثل . أما بموجب المفهوم المادي المنشأةحقوق الملكية في  أو األصولصافي يمثل المال  رأس فإن
 أو المتمثلة بوحدات اإلنتاج اليومية للمنشأةالمال يعتبر بمثابة الطاقة اإلنتاجية  رأس فإنالتشغيلية( الطاقة )

ن قياس الربح وفق المفهوم المالي يتم من خالل التغير في حقوق الملكية خالل كما أ ساعات تشغيل اآلالت.
ما قياس الربح في المفهوم المادي يتحقق لتي تتم مع المالك بصفتهم مالكين، أالفترة المالية باستثناء العمليات ا

في نهاية الفترة تزيد عن الطاقة اإلنتاجية المادية  للمنشأةة القدرة التشغيلي أوالطاقة اإلنتاجية المادية كانت  إذا
 مساهمات منهم أثناء الفترة.  أوالمالكين  إلىفي بداية الفترة بعد استبعاد أية توزيعات 

 

 :جابة التمرين الخامسإ

 :القياس المناسب أساسار يالعوامل المؤثرة في اخت

 مة ء: المالوالً أ
 المقدمة من خالل أسس القياس بالعوامل التالية:مة المعلومات ءتتأثر مال

  اإللتزام أو األصلخصائص  .1

 تذبذب التدفقات النقدية  -

 .األخرى المخاطر  أوحساسية القيمة لعوامل السوق  -



 

 -36- 

 المساهمة في التدفقات النقدية المستقبلية  .1
 سس القياس بما يلي: ءمة المعلومات المقدمة من خالل أثر مالحيث تتأ

  .أخرى غير مباشر مع موارد اقتصادية  أوبشكل مباشر ناتجة كانت التدفقات النقدية  إذافيما  -
  .المنشأةعمال أ طبيعة أنشطة  -

 ثانيًا: التمثيل الصادق 
 تتصف بالتمثيل الصادق تتأثر بما يلي: معلوماتن المدى الذي تقدم به أسس القياس إ

 عدم االتساق بالقياس  .2
 القياس عند  التأكدعدم  .1

 :التمرين السادس جابةإ

 وعرض القوائم المالية وتشمل: إعدادالمفاهيمي أساليب وطرق متعددة للقياس والمستخدمة في  اإلطاريتضمن 
: توفر التكلفة التاريخية معلومات مستمدة )على األقل جزئيًا( من Historical Cost التكلفة التاريخية .1

 ظهور العنصر الذي يتم قياسه بتاريخ الحصول عليه. إلىأدى  آخرحدث  أوسعر المعاملة 
القيمة الجارية تقدم معلومات مقاسة بوحدة النقد حول  :Current Valueالتكلفة الجارية  أساس .2

باستخدام معلومات حديثة لتعكس الظروف السائدة بتاريخ  والمصروفات لتزامات والدخلواإل األصول
 ( Measurement Dateالقياس )

 مقياس القيم الجارية ما يلي:يتضمن 

  Fair Valueالقيمة العادلة  -أ
  Value in use and Fulfilment Valueستيفاء وقيمة اإلالقيمة من االستعمال  -ب
  Current Costالتكلفة الجارية  -ج
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 إعداد التقارير المالية واألحداث الالحقة لها محور:
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 عرض القوائم المالية
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 مقدمة. 1
 هالتمثل القوائم المالية األداة األساسية لإلبالغ المالي عن أداء المنشأة خالل فترة معينة، وبيان المركز المالي 

تمام رطراف عديدة لها اهوذلك أل ،الملكيةمات عن التغيرات في حقوق معلو يضًا وتقدم أ وتدفقاتها النقدية
 .بالمنشأة

ما عرفنا الدور الهام الذي تضطلع به في مساعدة مستخدمي المعلومات  إذاوتزداد أهمية القوائم المالية 
ي أن القوائم المالية تمثل المخرجات الرئيسة للنظام المحاسب إلىالمحاسبية في إتخاذ القرارات الرشيدة، إضافة 

من األرطراف و  .Stakeholdersثل حلقة الوصل بين المنشأة واألرطرف ذات المصالح في المنشأة والتي تم
الرئيسية التي تعتمد على القوائم المالية المستثمرين الحاليين والمحتملين والمقرضين والموردين والجهات المنظمة 

وغيرها من  تأمينالبالنسبة لشركات  التأمينوالرقابية لعمل المنشأة كالبنك المركزي بالنسبة للبنوك وهيئة 
 . هام لتحديد الدخل الخاضع للضريبةالجهات، كما تعتبر مصدر 

 
  Purpose of Financial Statements. الغرض من القوائم المالية 2

يمثل الهدف من القوائم المالية ذات الغرض العام هو توفير بيانات مالية عن المركز المالي للمنشأة وعن 
في  Usefulيدة مفنتيجة أعمالها والتدفق النقدي لديها، وبحيث تكون البيانات التي تحتويها القوائم المالية 

 لقاعدة عريضة من مستخدمي القوائم المالية. Economic Decisionsقتصادية القرارات اإلتخاذ إ
توفير معلومات حول نتيجة أداء المنشأة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية بحيث  إلىوتهدف القوائم المالية 

 قتصادية الرشيدة.تخاذ القرارات اإلتكون مالءمة لمختلف فئات مستخدمي تلك القوائم إل
 المالية تقدم معلومات عن المنشأة تتعلق بما يلي:ولتحقيق هذه األهداف، فإن القوائم 

 األصول واإللتزامات وحقوق الملكية. 
 .الدخل والمصاريف بما فيها والمكاسب والخسائر 
 .مساهمات المالكين وتوزيع الحصص عليهم بصفتهم مالكين 
   .التدفقات النقدية 
المعلومات األخرى في المالحظات، مستخدمي البيانات المالية في  إلىتساعد هذه المعلومات، باإلضافة و 

 التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة وتحديد توقيتها ومدى تأكيدها.
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  Components of Financial Statementsمكونات القوائم المالية . 7
 تتكون المجموعة الكاملة من القوائم المالية مما يلي:

 Statement of Financial Position as at the end ofبتاريخ كل فترة مالية ) المركز المالي قائمة -أ

the Period)  المنشأة وإلتزاماتها وحقوق الملكية كما في تاريخ معين. أصولوتتضمن 
 .دخل الشامل اآلخر للفترة الماليةالخسارة وال أوقائمة الربح  -ب

Statement of profit or loss and other comprehensive income for the period) ) 
 Statement of Changes in Equity for theللفترة المالية )قائمة التغيرات في حقوق الملكية   -ج

Period.) 
 (.Statement of Cash Flows for the Period) للفترة الماليةقائمة التدفقات النقدية  -د

 .(7ب معيار المحاسبة الدولي رقم )عدادها وعرضها بموجإ والتي يتم 
 المالحظات، وتشمل ملخصًا للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات توضيحية أخرى. -هـ

(Notes, Comprising a Summary of Significant Accounting Policies and other 

Explanatory Information) 
 سياسات المحاسبية ومالحظات تفسيرية تتعلق ببنود القوائم المالية، وإفصاحات تتطلبها معاييروتبين ملخصًا لل

 اإلبالغ المالي الدولية األخرى.
وهذه  معلومات وقوائم بيئية وقوائم القيمة المضافة –خارج نطاق القوائم المالية  –وهناك بعض التقارير تعرض 

 .بالغ المالي الدولية من حيث المتطلبات والعرضمعايير اإلخارج نطاق القوائم والتقارير تعتبر 
عتبارات العامة لعرض القوائم ھو موضح في اإل كما السابقة بالفترة المتعلقة المقارنة المعلومات -(أ/ھ)

 المالية الحقاً. 

)المقارنة األولى( عندما تطبق المنشأة سياسة  قائمة المركز المالي كما في بداية أقدم فترة للمقارنة -و
ية أ قامت بإعادة تصنيف إذا أوعند قيامها بإعادة عرض قوائمها المالية بأثر رجعي  أومحاسبية بأثر رجعي 

 بنود في قوائمها المالية.  
اوية من بدرجة متسجميع القوائم المالية في المجموعة الكاملة من القوائم المالية  يجب على المنشأة أن تعرض

مسميات تختلف عن تلك المستخدمة في هذا  أوين ن المعيار سمح بإستخدام عناو أ إلىهنا  ويشار ميةھاأل
 المعيار. 
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 Overall Considerationsالعامة لعرض القوائم المالية   اإلعتبارات. 0

 وتشمل ما يلي: عتبارات لعرض القوائم الماليةإ  ثمانية( 1المحاسبي رقم ) المعياريتضمن 

 الدولية إلعداد التقارير الماليةمعايير لالعرض العادل واإلمتثال ل 4.1
Fair Presentation and Compliance with IFRSs  

داء المالي )نتيجة األعمال( والتدفقات النقدية للمنشأة بشكل ن تعرض القوائم المالية المركز المالي واألأيجب 
ثر األحداث والعمليات والظروف أللقوائم المالية عرض  Fair Presentationعادل. يتطلب العرض العادل 

والدخل  لتزاماتصول واإلالتي مرت بها المنشأة بشكل صادق وبما يتماشى مع ما تم تحديده وتعريفه لأل
 ةالدولي معاييرالإلعداد القوائم المالية المحدد من قبل  The Frameworkوالمصاريف بموجب اإلرطار العام 

 رفاق إقرار مرفق بالقوائم المالية بأن القوائم المالية المعروضة تعبرإدارة . ويجب على اإلإلعداد التقارير المالية
 بعدالة عن المركز المالي للمنشأة، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية. 

المالية  إلعداد التقاريرلدولية معايير االأن إعداد القوائم المالية وبما ينسجم ومتطلبات  إلىوقد أشار المعيار 
 توفير اإلفصاح الضروري سيحقق التمثيل العادل للقوائم المالية.  إلىإضافة 

ن أ ، يمكن إلدارة المنشأةجداً  ادرةوفي بعض الحاالت الن   نهأ إلى( 4ويشير معيار المحاسبة الدولي رقم )
و بعض متطلباته قد يكون مضلاًل ويؤدي أIFRSs من معايير التقارير المالية الدولية لتزام بمعيار ن اإلأتقرر 

 . ال يمنع ذلك الخروج أو كان اإلطار التنظيمي المالئم يتطلبو  ،وجود تعارض مع أهداف القوائم المالية إلى
 : ما يليع مع اإلفصاح ،لك المتطلبات الواردة في المعياربتلتزام على المنشأة عدم اإل يجبوفي هذه الحالة 

 عن المركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية بعدالةأن القوائم المالية تعبر  إلى توصلتأن اإلدارة  -
 للمنشأة.

 لتحقيق وذلك معين متطلب عن نه تم الخروجأ باستثناء للتقارير المالية، الدولية بالمعايير لتزمتأنها إ -
 عادل.ال عرضال

ها تطلبي الخروج، بما في ذلك المعالجة التيذلك ، ورطبيعة تم الخروج عن متطلباته يالمعيار الذ عنوان - 
 . مضللة جداً بعضها  أواإللتزام بمتطلبات ذلك المعيار  يجعل الذي والسبب ذلك المعيار،

المعيار الذي  بمتطلب لتزاماً إكان سيتم التقرير عنه  األثر المالي للخروج على كل بند في القوائم المالية - 
 (.معروضة مالية لكل فترةتم الخروج عنه )و 
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، يمكن إلدارة المنشأة أن تقرر أن اإللتزام بمعيار من معايير التقارير يضاً أ وفي بعض الحاالت الّنادرة جداً 
، تعارض مع أهداف القوائم المالية وجود إلىبعض متطلباته قد يكون مضلاًل ويؤدي  أو IFRSsالمالية الدولية 

 ن تخفضأ. وفي هذه الحالة يجب على المنشأة الخروج عن ذلك المتطلبكان اإلطار التنظيمي المالئم و 
 فصاح عما يلي: وذلك باإل، قصى حد ممكن(أ إلىلتزام )الجوانب المضللة المتصورة لإل

اإلدارة  ، ورطبيعة المتطلب، وسبب أنج عن تطبيقهالذي سيتم الخرو عنوان المعيار الدولي للتقرير المالي  - 
 أنه حد إلى –كبير بشكل – مضلالً  سيكون  الظروف، ھذهفي المتطلب، بهذالتزام اإل أن إلىخلصت 
 ".المفاهيمي القوائم المالية المحدد في "اإلرطار ھدف مع يتعارض

 لكل وذلك ادل،ع عرض لتحقيق ضرورية تعد نهاأ إلىاإلدارة  توصلتالتعديالت لكل بند في القوائم المالية  -
 فترة معروضة.

  Going Concern فرضية إستمرارية المنشأة 4.1
ة. ويجب مستمر  ةالمالية يجب على اإلدارة إجراء تقييم لقدرة المنشأة على البقاء كمؤسس التقاريرعند إعداد 

على المنشأة إعداد البيانات المالية على أساس أن المؤسسة مستمرة ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة إما 
ليس أمامها بديل واقعي سوى أن تفعل ذلك، وعندما تكون اإلدارة  أوالتوقف عن المتاجرة  أولتصفية المنشأة 

ًا كبيرة ظروف قد تلقي شكوك أوتأكد مادية تتعلق بأحداث  تقييمها بحاالت عدم بإجراءعلى علم أثناء قيامها 
ن على المنشأة اإلفصاح عن هذه الحاالت من عدم التأكد، إمستمرة ف ةي قدرة المنشأة على البقاء كمؤسسف

وعندما ال تقوم المنشأة بإعداد البيانات المالية على أساس أن المؤسسة مستمرة فإنه يجب اإلفصاح عن هذه 
األساس الذي تم بموجبه إعداد البيانات المالية من قبل المنشأة وسبب عدم إعتبار المنشأة  إلىاإلضافة الحقيقة ب

 مؤسسة مستمرة.
ضية إستمرارية المؤسسة مناسبة تأخذ اإلدارة في اإلعتبار كافة المعلومات المتوفرة ر كانت ف إذاعند تقييم ما 

شهرًا من تاريخ إعداد التقارير المالية دون أن تكون  11في المستقبل المنظور والتي يجب أن تكون على األقل 
 .مقتصرة على ذلك

 Accrual Basis of Accountingأساس اإلستحقاق المحاسبي  4.1
على المنشأة إعداد قوائمها المالية بموجب أساس اإلستحقاق بإستثناء قائمة التدفقات النقدية، ويتطلب يجب 

أساس اإلستحقاق اإلعتراف بالمصروفات التي تخص الفترة المالية سواء تم دفعها أم لم يتم وكذلك اإلعتراف 
 .القبض وأض النظر عن واقعة الدفع بغ باإليرادات المكتسبة والمكاسب األخرى سواء تم قبضها أم لم يتم، أي
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 Materiality and Aggregation األهمية النسبية والتجميع 1.1
   ( عرض كل بند 1معيار رقم )قصد هنا باألهمية النسبية والتجميع من حيث العرض حيث يتطلب الوي

وظيفتها  وأويجب عرض البنود المختلفة في رطبيعتها  مهم نسبيًا( بشكل منفصل في القوائم المالية،مادي )
 التي ليس لها أهمية نسبية وال توجد حاجة لعرضها أوبشكل منفصل، ويجب تجميع البنود غير المادية 

الوظيفة المشابهة، وتعني األهمية النسبية لبند ما أن يكون  أوبشكل منفصل مع المبالغ ذات الطبيعة 
 بنود أخرى. ىإلالبند مهم كقيمة منسوبة 

  في  وأوإذا كان أحد البنود ليس ماديًا على انفراد فإنه يتم تجميعه مع البنود األخرى أما في تلك البيانات
 .اإليضاحات

  جتهادية، وال يوجد مقياس محددإغير مادي هي عملية  أو( ةهمية نسبية )ماديأ ن البند ذو أوعملية تحديد 
هي  غير مهم ال تعتبر قيمة البند أووعند تقييم ماذا كان البند مهم نسبيًا  همية النسبية.مطلق لأل أو

 :مثال على ذلكو  المحتوى لهذا البند مهم أيضاً  يضاً أالعامل الوحيد ف
  03,333مليون دينار وقيمة المخزون  1غير متداولة بمقدار  أصولظهرت قائمة المركز المالي أ إذا 

 13,333ن عتباره غير مهم نسبيًا ألإ دينار يمكن  13,333هتالك بمبلغ حتساب اإلإن الخطأ في إدينار ف
 دينار يعتبر مهم نسبياً  13,333مليون. بينما وجود خطأ في تقييم المخزون بمبلغ  1من  %1دينار تمثل 

عتبار خذ باإلخر يتم األآ، بمعنى ة( من قيمة المخزون المعلن03,333÷ 13,333) %77نه يمثل أل
 همية النسبية للخطأ.الية للبند الذي حدث فيه خطأ عند تحديد األجمالقيمة اإل

 76,333دينار وبلغ رصيد حساب المنشأة الجاري لدى البنك  73,333كان على المنشأة قرض بمبلغ  إذا 
دينار تحت عنوان نقدية لدى البنك يعتبر خطأ مهم نسبيًا  6333ي أن عرض صافي المبلغين إدينار، ف

ن الخطأ في العرض يعتبر خطأ مهم نسبيًا على الرغم من عدم وجود خطأ أخرى أبعبارة  في العرض.
 رقمي.

في  نفصالً م ماديًا بشكل كاف ليستلزم عرضًا منفصاًل في تلك البيانات قد يضمن عرضاً  ال يعتبروالبند الذي  -
 اإليضاحات.

 Offsetting التقاص 1.5

عرض بند معين بقيمة صافية أي بالرصيد الصافي بعد رطرح الجانب الدائن  أووتعني عملية التقاص إظهار 
 11,333دينار والعموالت الدائنة البالغة  0333من الجانب المدين، مثل إظهار العموالت المدينة البالغة 

 دينار.  1333سم صافي العموالت الدائنة بمبلغ إدينار برقم واحد ب
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ي يؤدي فنه أل والمصاريف وااليرادات لتزاماتصول واإل( إجراء تقاص بين أي من األ1رقم ) منع المعيار قدو 
حد أطلب ت أوسمح  إذاإال ، مة لمستخدمي المعلومات المحاسبيةغموض المعلومات المقد إلىبعض الحاالت 

 .جراء التقاص في العرضإ IFRSsالتقارير المالية الدولية معايير 
أن إظهار األصول مخصومًا منها مخصصات التقييم مثل مخصصات التقادم للمخزون  إلىويشير المعيار 

 ومخصصات الديون المشكوك فيها لحسابات الذمم المدينة ال يعتبر تقاص.
 والخسائر الناجمة عن مجموعة من العمليات األرباحومن األمثلة على التقاص المسموح به تقديم تقارير حول 

األدوات  نوالخسائر الناشئة م األرباح أووالخسائر من الصرف األجنبي  األرباحفي المتشابهة على أساس صا
 غراض المتاجرة.حتفظ بها ألالمالية الم  

  Frequency of Reporting تكرار إعداد التقارير 1.6
يجب على المنشأة عرض مجموعة كاملة من القوائم المالية )بما فيها المعلومات المقارنة( سنويًا على األقل، 

، تقل عن سنة وأوعندما تغير المنشأة نهاية فترة إعداد التقارير المالية لها وتعرض البيانات المالية لفترة تزيد 
قل من أ أورطول أالية، والسبب وراء استخدام فترة القوائم المفصاح عن الفترة التي تغطيها فإن على المنشأة اإل

 ن المبالغ المعروضة في البيانات المالية ليست مقارنة بشكل كامل. أسنة، وحقيقة 
تعد المنشأة بيانات مالية بشكل متسق لفترة عام واحد. رغم ذلك، وألسباب عملية، تفضل بعض  نويمكن أ

 .ذلكأسبوعًا. ال يمنع هذا المعيار  61فترة المنشآت مثاًل إعداد التقارير ل

  Comparative Informationالمعلومات المقارنة 1-7

 ( اإلفصاح عن المعلومات المقارنة المتعلقة بالفترة السابقة لكافة المبالغ الواردة في4يتطلب المعيار رقم )
ويجب إدراج المعلومات المقارنة في اإليضاحات والمالحظات الوصفية عندما  ،القوائم المالية للفترة الحالية

 تكون مالئمة لفهم محتويات القوائم المالية للفترة الحالية.
ويتطلب المعيار عرض قائمتين للمركز المالي واثنين من كل قائمة من البيانات المالية. وعندما تطبق المنشأة 

نيف بنود عندما تعيد تص أووم بإعادة عرض بنود القوائم المالية بأثر رجعي تق أوسياسة محاسبية بأثر رجعي 
ين من كل ثنتللمركز المالي وا ثالثة قوائم ماليةداخل قوائمها المالية، يجب على المنشأة بالحد األدنى عرض 

هي  مالي كماخرى والمالحظات المتعلقة بها، ويتم عرض ثالثة قوائم مالية للمركز القائمة من القوائم األ
 بتاريخ: 

  .ية الحاليةنهاية الفترة المال .1
 .نهاية الفترة السابقة )وتعتبر نفس بداية الفترة الحالية( .1
 بداية الفترة المقارنة األولى.  .0
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المقارنة إال  تصنيف المبالغ إعادةتصنيف بنود في القوائم المالية  أوعند تعديل عرض ويتطلب المعيار أيضًا 
بيعة رطعن تصنيف المبالغ المقارنة، يجب على المنشأة اإلفصاح  إعادةكان ذلك غير عملي، وعند إجراء  إذا

 التصنيف. إعادةتصنيفه وسبب  إعادةدرجة أي بند تم  أوالتصنيف ومبلغ أي بند  إعادة
اإلفصاح عن يجب على المنشأة   Impracticableالتصنيف غير عملية إعادةوعندما تكون عملية 

 ف. التصني إعادةالتصنيف ورطبيعة التغيرات التي كانت ستتم فيما لو تمت عملية  إعادةباب عدم أس

  Consistency of Presentationتساق في العرضاإل  4.1
الفترة  لىإالثبات في العرض اإلبقاء على عرض وتصنيف البنود في القوائم المالية من فترة  أويتطلب اإلتساق 
تصنيفًا  وأأن تغيير العرض سيعطي عرضًا  أوتبين تغير مهم في رطبيعة عمليات المنشاة  إذاالتالية لها، إال 

 مالي إجراء تغيير في ذلك العرض. تقريرتطلب معيار  إذا أوأكثر مالءمة 
 
 هيكل ومحتوى القوائم المالية بشكل عام. 5

Structure and Content of Financial Statements in General  
 ( اإلفصاحات التالية عند عرض القوائم المالية ومحتوياتها:1معيار المحاسبة الدولي رقم )يتطلب 

، كما يجب عرض المعلومات التالية بشكل يجب تحديد كل مكون من مكونات القوائم المالية بشكل واضح
 بارز وتكرار إظهارها عندما تكون ضرورية لفهم المعلومات المقدمة بشكل صحيح:

 ة التي تعود لها القوائم المالية.إسم المنشأ -
 مجموعة معينة من المنشأت. أوكانت القوائم المالية تغطي المنشأة منفردة  إذاما  -

 يضاحات.اإل أوة التي تغطيها البيانات المالية الفتر  أوتاريخ التقارير المالية  -
 دوالر مثاًل. وعملة التقرير هي عملة القوائم الموحدة للشركة األم. أوعملة العرض، دينار  -
 مستوى التقريب المستخدم في عرض المبالغ في القوائم المالية. -

 
 

 وتصنيف مكوناتها شكل ومحتوى قائمة المركز المالي )الميزانية العمومية(. 6

فيما يلي بتاريخ معين، و  للمنشأةوحقوق الملكية  واإللتزامات األصولالميزانية  أوتظهر قائمة المركز المالي 
 متطلبات هذا المعيار بهذا الخصوص:

 عرض األصول المتداولة وغير المتداولة واإللتزامات المتداولة وغير المتداولةالمنشأة  يجب علىأ.     
وقة السيولة معلومات موث إلىقدم العرض المستند  إذامركز المالي، إال ال قائمةكتصنيفات منفصلة في 

لحالة على وتنطبق هذه ا تقوم المنشأة بعرض كافة األصول واإللتزامات وفقًا لسيولتها. عندها وذات عالقة.
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ومات متناقص من السيولة معل أويقدم عرض األصول واإللتزامات بترتيب متزايد  حيث المؤسسات المالية
ول وغير المتداول وذلك ألن المنشأة ال تقوم بتزويد البضائع موثوقة وأكثر مالئمة مما يقدمه العرض المتدا

 الخدمات ضمن دورة تشغيلية قابلة للتحديد بوضوح. أو
تي يتوقع عن المبالغ ال باإلفصاحعن رطريقة العرض التي تبنتها المنشأة فإن المنشأة ملزمة  ب. بغض النظر

 شهر. 12التي يتوقع تسويتها )اإللتزامات( بعد أكثر من  أوإستعادتها )األصول( 
يوفر  يقائمة المركز المالالمتداولة وغير المتداولة في صلب  واإللتزامات لألصولتصنيف منفصل  إجراءإن 

 رأس المتداولة في تمييز مكونات األصولمعلومات مفيدة لمستخدمي المعلومات المحاسبية حيث يفيد فصل 
 التي اإللتزامات، والتعرف على األجلرطويلة  المنشأةالمستخدمة في عمليات  األصولعن المال العامل 

 تستحق خالل الفترة التشغيلية الحالية واألصول التي يتوقع تسييلها نقدًا خالل تلك الفترة. 

 Statement of Financial Position قائمة المركز المالي )الميزانية( 1.6
  Classification of Assetsاألصولتصنيف 

  Current Assetsالمتداولة  األصولواًل: أ
 مما يلي:  نه متداول عندما ينطبق عليه واحدعلى أ األصل( تصنيف 1يتطلب المعيار رقم )

 12نقدية المكافئة غير المقيدة، باستثناء النقدية المقيدة لفترة تزيد عن  أويمثل نقدية  األصلكان  إذاأ. 
 شهر بعد تاريخ البيانات المالية. 

 .يادية للمنشأةرة التشغيلية اإلعتاألستهالك خالل الدو  أويحتفظ به للبيع  أوب. عندما يتوقع أن يتحقق نقدًا 
 ج. عند اإلحتفاظ به بشكل رئيسي بهدف المتاجرة.

 .هرًا بعد تاريخ التقارير الماليةش 12خالل  األصلأن يتحقق د. يتوقع  
كان من غير المتوقع تحققها  إذاويعتبر المخزون والذمم المدينة التجارية ضمن األصول المتداولة حتى 

 شهر من تاريخ قائمة المركز المالي. 12وتحولها لنقد خالل 
 .غير متداولة أصولنها أ علىوعلى المنشأة تصنيف جميع األصول األخرى 

متاجرة حتفظ بها للومن األمثلة على األصول المتداولة: النقدية والنقدية المكافئة اإلستثمارات المالية الم  
 المخزون والذمم المدينة، والمصاريف المدفوعة مقدمًا.و 

 المتداولة: األصولومن األمثلة على 
  Cash and Cash Equivalentsالمعادلةالنقدية والنقدية  -

سيولة  لىإوذات السيولة العالية وتكون جاهزة للتحول  األجلمثل اإلستثمارات قصيرة ت المعادلة يةالنقدو 
 . أقلو  أيوم 91بقيمة محددة ولها تاريخ إستحقاق لفترة 



 

 -06- 

 Trading Investmentsحتفظ بها للمتاجرة اإلستثمارات المالية الم   -
 سهم والسندات والمشتقات المالية.في األارات ستثموهي إ 

 Inventoryالمخزون  -
 ق القبض وذمم الموظفين والذمم األخرى وراوأ  Receivablesالذمم المدينة -
  المصاريف المدفوعة مقدمًاPrepaid Expenses 
 Assets Held For Sale Non – Current حتفظ بها للبيعغير المتداولة الم   األصول -

لمعيار ا غير المتداولة التي قررت الشركة عدم استخدامها وعرضها للبيع وينطبق عليهاصول وهي األ
 .IFRS 5( 5رقم ) للتقارير المالية الدولي

 Non – Current Assetsغير المتداولة  األصول: ثانياً 
تشغيلية اإلستخدام خالل الدورة ال أوالتي ال تعتبر أصوالً متداولة، وهي غير معدة لإلستهالك التام  األصولهي 

ما  ألصولاولإلستفادة من رطاقتها اإلنتاجية وتشمل هذه  المنشأة، ويتم إقتنائها لتسيير أعمال للمنشأةالعادية 
 يلي:

 and Equipment Plant الممتلكات والمصانع  والمعدات جل )صول الملموسة طويلة األاأل -

Property,) 
 Intangible Assetsغير الملموسة  األصول -

 .متياز وغيرهاوحقوق اإلالشهرة،  مثلغير متداولة وليس لها وجود مادي ملموس  أصولوهي 

مبنى يتم إقتنائها  أوغير متداولة سواء أرض  أصولوهي   Investment Propertyستثمارات العقاريةاإل -
سيير في ت وألإلستفادة من إرتفاع سعرها في المستقبل وليس إلستخدامها في اإلنتاج  أوألغراض تأجيرها، 

 .IAS 40أعمال المنشأة وينطبق عليها 

التي و  في السندات المقاسة بالتكلفة المطفأةستثمارات المالية اإلمثل  األجلاإلستثمارات المالية طويلة  -
 .IFRS 9وينطبق عليها . المركز الماليقائمة شهر من تاريخ  12من  أكثرتستحق بعد فترة 

 .توصيفات بديلة رطالما كان المعنى واضحاً  أيوال يمنع هذا المعيار إستخدام 

 

  Other Assetsاألخرى  األصول
وتضم األصول األخرى الحسابات التي ال ينطبق عليها فئات األصول األخرى مثل )المصاريف المدفوعة 

 تعتبر جزء من الدورة التشغيلية، والضرائب المؤجلة(.مقدمًا رطويلة األجل والتي ال 
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 وألمؤجلة كأصول اإللتزامات الضريبية ا أوراحة على عدم جواز تصنيف األصول ( ص1وينص المعيار رقم )
 .، وبالتالي يتم عرضها ضمن فئة غير المتداولةمطلوبات متداولة

 Classification of Liabilities اإللتزاماتتصنيف 
  Current Liabilitiesالمتداولة اإللتزاماتأواًل: 

 ( تصنيف اإللتزام على أنه إلتزام متداول عندما ينطبق عليه واحدة مما يلي: 1يتطلب المعيار رقم )
 عندما يتوقع تسديده أثناء الدورة التشغيلية العادية للمنشأة. -
 ساسي لغرض المتاجرة.تم اإلحتفاظ به بشكل أ إذا -
 شهرًا من تاريخ التقارير المالية. 12خالل  عندما يستحق التسديد -
 .هرًا بعد تاريخ التقارير الماليةش 12لم يكن لدى المنشأة الحق في تأجيل تسوية اإللتزامات على األقل  إذا -

 12ر من ن كانت تسويتها مستحقة بعد أكثعلى أنها إلتزامات متداولة حتى وإويتم تصنيف البنود التشغيلية 
أة ، وتطبق نفس الدورة التشغيلية العادية على تصنيف األصول واإللتزامات لمنشلتقارير الماليةشهرًا من تاريخ ا

 .شهراً  12يفترض أن تكون مدتها ما. وعندما ال تكون الدورة التشغيلية العادية قابلة للتحديد بشكل واضح، 
غيل األخرى كاليف التشالموظفين وتوتشكل بعض اإللتزامات المتداولة مثل الذمم التجارية الدائنة ومستحقات 

 س المال المستخدم في الدورة التشغيلية العادية للمنشأة.جزءًا من رأ

 يلي: ما وتشمل اإللتزامات المتداولة أيضاً 
ثل ماإللتزامات الناشئة عند الحصول على البضائع والخدمات والداخلة في الدورة التشغيلية للمنشأة  -

وأوراق الدفع قصيرة األجل، واألجور مستحقة الدفع، والضرائب المستحقة الدفع، الحسابات الدائنة، )
 والمصاريف األخرى مستحقة الدفع(.

أداء خدمات مثل )اإليجار المقبوض مقدمًا، وإيرادات  أوالمبالغ المقبوضة مقدمًا من العمالء لتقديم بضائع  -
 خدمات مقبوضة مقدمًا(.

تحق خالل الدورة التشغيلية الجارية، مثل السندات رطويلة األجل وأوراق الدفع اإللتزامات األخرى التي تس -
 (.ر من تاريخ قائمة المركز الماليشه 12رطويلة األجل والتي تستحق خالل الفترة الجارية )تستحق خالل 

ق السداد حوهناك بعض اإللتزامات المتداولة ال يتم تسديدها ضمن الدورة التشغيلية الحالية، إال أنها تست -
حتفظ بها ألغراض المتاجرة تصنف كان م   أوشهرًا من تاريخ قائمة المركز المالي العمومية  12خالل 

 متداولة، ومن األمثلة عليها:
 (.9الدولي رقم ) التقرير الماليمعيار في  اإللتزامات المالية المحتفظ بها للمتاجرة  وفق ما ورد -
 .Bank Overdraftsالحسابات الجارية المكشوفة  -
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 الجزء المتداول من اإللتزامات المالية غير المتداولة. -
 مستحقة الدفع. األرباحتوزيعات  -
 ضرائب الدخل المستحقة والذمم الدائنة األخرى غير التجارية. -

 .إلتزامات غير متداولةويتطلب المعيار كذلك تصنيف جميع اإللتزامات األخرى على أنها 

 Non-Current Liabilities غير المتداولة اإللتزاماتثانيًا: 
 التي: اإللتزاماتوهي 

 أو، للمنشأةتسييلها خالل الدورة العادية التشغيلية  أوال يتم تسديدها  .1

 أوشهرًا،  12من  أكثرالتي تستحق خالل فترة  .2

 أوالتي ال يتم إقتنائها ألغراض المتاجرة،  .3

 شهرًا. 12حق غير مشروط بتأجيل سدادها ألكثر من  للمنشأةتلك التي يكون  .4

 لتزامات غير المتداولة رطالما كان المعنى واضحًا.لإل توصيفات بديلة أيوهذا المعيار ال يحظر إستخدام 

 :غير المتداولة ما يلي اإللتزاماتوتشمل 
أوراق ، و األجل، مثل إصدار السندات رطويلة للمنشأة األجلالناشئة عن هيكل التمويل رطويل  اإللتزامات .1

 .األجللتزامات عقود اإليجار التمويلي رطويلة ، وإاألجلالدفع رطويلة 
لة التقاعد، والمخصصات رطوي إلتزامات، مثل للمنشأةالناشئة عن العمليات غير التشغيلية  اإللتزامات .2

 ، والضرائب المؤجلة.األجل

 وألمؤجلة كأصول اإللتزامات الضريبية ا أوراحة على عدم جواز تصنيف األصول ( ص1وينص المعيار رقم )
 ، وبالتالي يتم عرضها ضمن فئة غير المتداولة.مطلوبات متداولة

ملة محت إلتزاماتبها كإلتزامات ألنها  اإلعتراففال يتم  Contingent Obligationsالطارئة  اإللتزاماتأما 
قدير بها كإلتزام من حيث عدم القدرة على ت اإلعترافألنها ال تلبي شروط  أوكيد معقول بحدوثها ال يوجد تأ أي

وفق  لتزاماتاإلفقط عن هذه  اإلفصاحكون التدفقات النقدية الخارجة غير محتملة. ويتم  أوقيمتها بموثوقية 
 (.37متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )

لة موافقة المقرض بحلول تاريخ قائمة المركز المالي على منح المدين )المنشأة( ( في حا1ويتطلب المعيار رقم )
شهرًا على األقل من تاريخ قائمة المركز المالي العمومية، حيث تستطيع المنشأة خاللها  12مهلة تنتهي بعد 

مباشر فيتم ع التصويب اإلخالل )أي عدم اإللتزام بشروط العقد( وال يستطيع المقرض خاللها أن يطالب بالدف
 غير متداول.  اإلستمرار بتصنيف اإللتزام على أنه
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 متداولة: إلتزامات إلىغير المتداولة  اإللتزاماتتصنيف  إعادة
 متداولة في الحاالت التالية: إلتزاماتإلىغير المتداولة  اإللتزاماتتصنيف  إعادة( 1يتطلب المعيار رقم )

بحيث  قبل ذلك أو قائمة المركز الماليفي تاريخ  األجلبشروط إتفاقية قرض رطويل  المنشأةعندما تخل  -
 إللتزاماقسط من ذلك  أوية دفعة أخالل بعند اإل واجب الدفع عند الطلببكامل قيمته  اإللتزاميصبح ذلك 

قبل و  الماليقائمة المركز ، وحتى في حالة موافقة المقرض بعد تاريخ على أنه متداول اإللتزاميصنف 
 بالدفع. المنشأةالتصريح بإصدار القوائم المالية على عدم المطالبة بالدفع نتيجة إلخالل 

ل األجل في رطوي إلىتم تصنيف قروض كإلتزامات متداولة وتم تحويل إتفاقية اإلقتراض قصير األجل  إذا -
تاريخ انتهاء لمالية )األحداث الالحقة لالفترة بين تاريخ قائمة المركز المالي وتاريخ التصريح بإصدار القوائم ا

أحداث غير ويتم اإلفصاح عنها ك كمتداولالفترة المالية( فيطلب من المنشأة اإلستمرار في تصنيف اإللتزام 
 ".قة لتاريخ انتهاء الفترة المالية( "األحداث الالح11معدلة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

  Classification of Stockholders Equityتصنيف بنود حقوق الملكية
تراكمية المنشأة. وهي تبين صافي النتائج ال أصولتمثل حقوق المساهمين )حقوق الملكية( حقوق المساهمين في 

 الناجمة عن عمليات وأحداث سابقة وتشمل البنود التالية:
 نواعها.، أسهم عادية وأسهم ممتازة بأرأس مال األسهم .1
 ةالمحتجز  األرباح .2
 اإلحتياطي اإلجباري  .7
  Treasury Stockأسهم الخزينة  .0

تعتبر أسهم الخزينة من مكونات حقوق الملكية، وتمثل شراء المنشأة ألسهمها المصدرة وتظهر مطروحة 
 .(32) ويتم معالجتها وفق معيار المحاسبة الدولي رقممن حقوق الملكية بمبلغ تكلفة الشراء 

، مثل صافي Comprehensive Income حقوق الملكية بعض بنود الدخل الشامل تظهر ضمن .5
لقيمة مالية با صولأالتي ال يحتفظ بها للمتاجرة )فئة  التغير في القيمة العادلة لمحفظة اإلستثمارات المالية

 .  غير المتداولة صولتقييم األ إعادةوفائض ، خر(العادلة من خالل دخل شامل آ

 Non-controlling interestsالحقوق غير المسيطر عليها  .6
المنشأة التابعة، ويظهر هذا الحساب عند إعداد القوائم  أصولحقوق األقلية هي حصة األقلية في صافي 

 .ق الملكية وفي بند منفصلالمالية الموحدة ضمن بند حقو 
 

 



 

 -54- 

 :قائمة المركز الماليالمعلومات التي يجب عرضها في صلب 
 ( وكحد أدنى عرض البنود التالية في صلب )متن( قائمة المركز المالي:  1يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم )

     .الممتلكات، المصانع والمعدات 
 العقارات اإلستثمارية . 
 .األصول غير الملموسة 

 الخ(.وسندات ومشتقات مالية .... سهم: اإلستثمارات في األدوات المالية )أاألصول المالية. 

 ة العقود الواقعة ضمن نطاق معيارمجموعIFRS 17   والتي يتم فصلها أصول" التي تمثل التأمين"عقود ،
 وعرضها بشكل مستقل بموجب متطلبات ذلك المعيار. 

 كات الزميلة ستثمارات في الشر )مثل اإل اإلستثمارات التي تم المحاسبة عنها بإستخدام رطريقة حقوق الملكية
 .المشتركة(والمشاريع 

 41الواقعة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم  األصول البيولوجية. 
  المخزون. 
 .الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى 
  المكافئالنقد والنقد. 

   حتفظ بها للبيع واألصول المشمولة في مجموعات التصرف )مجموعةإجمالي األصول المصنفة كأصول م 
 (.5المالي الدولي رقم ) التقرير حتفظ بها للبيع وفقًا لمعيارة كم  األصول( والمصنف

 .الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى 

 .المخصصات 

 باستثناء الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى والمخصصات(. اإللتزامات المالية( 

 مجموعة العقود الواقعة ضمن نطاق معيارIFRS 17   لتزامات، والتي يتم " التي تمثل إالتأمين"عقود
 فصلها وعرضها بشكل مستقل بموجب متطلبات ذلك المعيار. 

  ( "ضرائب الدخل12الدولي رقم ) المعرفة بموجب معيار المحاسبة الحاليةاإللتزامات واألصول الضريبية." 

  ( "ضرائب الدخل12بة الدولي رقم )معيار المحاس المعرفة بموجب المؤجلةاإللتزامات واألصول الضريبية." 

   حتفظ بها للبيع وفقًا لـ اإللتزامات المشمولة في مجموعات التصرف والمصنفة على أنها مIFRS 5 . 
  حقوق غير مسيطر عليهاNon-Controlling Interests  حقوق األقلية( المعروضة ضمن حقوق(

 الملكية. 
 حملة األسهم في الشركة األم.رأس المال المصدر واإلحتيارطيات التي تعزى ل 
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 في اإليضاحات: أوالمعلومات التي يجب عرضها إما في صلب قائمة المركز المالي 
عما  اإليضاحاتفي  أو صلب قائمة المركز المالي( اإلفصاح إما في 1يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم )

 يلي:
تصنيفات جزئية أخرى للبنود المعروضة مصنفة بشكل مناسب لعمليات المنشأة ووفق ما تتطلبه معايير  .1

 اإلبالغ المالي الدولية. مثل: 

تصنيف بنود الممتلكات والمصانع والمعدات حسب الفئات كما هو مبين في معيار المحاسبة الدولي رقم   -
(16.) 

رطراف ذات العالقة ودفعات ن وذمم مدينة شركات زميلة وذمم أيذمم عمالء تجاري إلىعرض الذمم المدينة  -
 للموردين.  مدفوعة مقدماً 

أنواعه بضاعة جاهزة، إنتاج تحت التشغيل، مواد أولية، وتحليل مكونات رأس  إلىتصنيفات المخزون   -
 المال وعرض المخصصات بشكل منفصل وهكذا.

 خرى.أ مخصصات مخصص منافع العاملين وبنود إلىل المخصصات فص -

 

 في قائمة التغير في حقوق الملكية أوما في قائمة المركز المالي جب على المنشأة اإلفصاح عما يلي إي .2
 في اإليضاحات: أو

 بالنسبة لكل فئة من فئات رأس المال: -أ
 .عدد األسهم المصرح بها 
  المسددة بالكامل.عدد األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل، وعدد األسهم الصادرة وغير 
  ،سمية.أن األسهم ليس لها قيمة إ أو القيمة األسمية لكل نوع من األسهم 
 .تسوية لعدد األسهم غير المسددة في بداية ونهاية الفترة 
  ألسهم وإعادة دفع ا أرباحالحقوق واإلمتيازات والقيود الخاصة بتلك الفئة بما في ذلك القيود على توزيع

 رأس المال.
 لزميلة للمنشأة. ا أوأة التي تملكها الشركات التابعة نشأة ألسهمها )أسهم الخزينة(، وأسهم المنشملكية الم 
   حتفظ بها إلصدارها بموجب عقود الخيارات، وعقود بيع األسهم متضمنة الشروط والمبالغاألسهم الم. 
 سمالها من أسهم مثل شركات األشخاص، اإلفصاح عن يتكون رأت التي ال كما يلزم المعيار المنشآ

فئات  ثناء الفترة في كل فئة منأمعلومات مماثلة للمعلومات المطلوبة في هذه الفقرة مبينة الحركات 
 حقوق الملكية، والحقوق واإلمتيازات والقيود لكل فئة من حقوق الملكية.
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 ب. وصف لطبيعة وغرض كل إحتياطي ضمن حقوق الملكية.
 

  Income Statementوتصنيف مكوناتهاقائمة الدخل شكل ومحتوى  2.6
 خسارة عن فترة مالية محددة.  أومن ربح  المنشأةعمال تعرض قائمة الدخل نتائج أ 

 للفترة المالية )قائمة الدخل الشامل( اآلخرالخسارة والدخل الشامل  أوالربح قائمة 
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income for the Period 

جمالي الدخل الشامل التغير في حقوق الملكية خالل الفترة المالية الناجم عن عمليات وأحداث يمثل رقم إ -
خفيض رأس ت أومنشأة بصفتهم مالكين )مثل زيادة باستثناء التغيرات الناجمة عن العمليات مع مالكي ال

 (.األرباحالمال وتوزيعات 
سام أق إلىمل اآلخر )قائمة الدخل الشامل(، إضافة الخسارة والدخل الشا أوتعرض قائمة الربح أن يجب  -

 : يلي الخسارة والدخل الشامل اآلخر ما أوالربح 

 الخسارة. أوالربح  .أ

 جمالي الدخل الشامل اآلخر.إ .ب

 .الخسارة للفترة المالية + الدخل الشامل اآلخر أوالدخل الشامل للفترة = الربح  -ج
مة الخسارة في القائ أونها ال تعرض قسم الربح ، فإالخسارة أورضت المنشأة قائمة منفصلة للربح ع إذا

 التي تعرض الدخل الشامل.
 :المعيار يسمح بعرضن أي أ

 أو)قائمة الدخل الشامل( . أوخر قائمة واحدة تسمى قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآل 
 مة ئالخسارة للفترة المالية بشكل منفصل يليها قائمة باسم قا أوولى قائمة الربح عرض قائمتين األ

 .خر(رة يليها مكونات الدخل الشامل اآلخسارة الفت أوالدخل الشامل )تشمل رقم ربح 
 بنود الدخل الشامل اآلخر: 

وتم  نيف(التص إعادة)بما في ذلك تعديالت  تمثل بنود دخل ومصاريف لم يتم اإلعتراف بها في قائمة الدخل
ة مسموح به وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولي أوكما هو مطلوب عتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية اإل

IFRSsيلي: ، وهي تشمل ما 
صول واأل IAS 16تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات  إعادةالتقييم )فائض  إعادةالتغيرات في فائض  -

 (. IAS 38غير الملموسة

 "منافع الموظفين".   IAS 19قياس خطط المنافع المحددة بموجب  إعادة -
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 .IAS 21جنبية بموجب ترجمة البيانات المالية لعمليات أوالخسائر الناتجة عن  األرباح -

لعادلة سهم( المقاسة بالقيمة ااإلستثمارات في أدوات الملكية )األ قياس إعادةوالخسائر الناتجة عن  األرباح -
 .IFSR 9معيار  خرالدخل الشامل اآلمن خالل 

القيمة ( المقاسة بالسندات مثالً ) الديندوات أستثمارات في قياس اإل إعادةوالخسائر الناتجة عن  األرباح -
 .IFSR 9بموجب معيار خر العادلة من خالل الدخل الشامل اآل

وط الناتجة عن أدوات التح الخسائررباح و ، واألال من تحوط التدفقات النقديةخسارة الجزء الفعّ  أوربح  -
خر آلالعادلة من خالل الدخل الشامل ادوات الملكية المصنفة بالقيمة المتعلقة بالتحوط لإلستثمارات في أ

 . "IFRS 9 "بموجب

يمة العادلة لتزامات المصنفة بالقلة الذي يعزى للتغير في مخارطر اإلئتمان لإلمبلغ التغير في القيمة العاد -
 . IFRS 9الخسائر بموجب و  األرباحمن خالل 

 ةالفعليّ عندما يتم فصل القيمة  Optionلعقود الخيار   Time Valueالتغيرات في قيمة القيمة الزمنية -
 فقط نها هيأالتغيرات في القيمة الفعلية على  وتخصيصوالقيمة الزمنية لعقد الخيار  Intrinsic)الذاتية( 

 (. IFRS 9" )راجع الفصل الجزء السادس من معيار التحوط أداة 

عندما يتم فصل العنصر اآلجل   Forward Contractجلت في قيمة العنصر اآلجل للعقد اآلالتغيرا -
 قطفعلى أنه  جلالعنصر اآلوتخصيص التغيرات في جل للعقد اآل  Spot Elementنيعن العنصر اآل

تبعاد ستذبذب أسعار الصرف األجنبية عندما يتم إ المالية الناتجة عنداة والتغيرات في قيمة األ ،أداة تحوط
 (.IFRS 9ة تحوط )راجع الفصل الجزء السادس من معيارا داألداة المالية كأالتغيرات في تلك 

 التأمينمن عقود  Insurance  Finance Income and Expenses التأمينفوائد مصروف ودخل  -
بحيث  تأمينالدخل فائدة  أوعندما يتم تجزئة مصروف  والخسائر األرباحصادرة والتي يتم استبعادها من ال

، وكذلك مصروف ودخل فوائد ر ضمن الدخل الشامل اآلخرخوالخسائر وجزء آ األرباحيتم إدراج جزء في 
اتجة عن أدوات مالية لة حالة عدم االتساق النزاذي يعترف به ضمن الدخل الشامل اآلخر إلال التأمين

 ".التأمين( "عقود 17لمالي الدولي رقم )بموجب معيار التقرير ا التأمينمرتبطة بعقود 

ما يتم الربح والخسارة عندوالتي تم استبعادها من  التأمين إعادةودخل الفائدة الناتجة عن عقود  مصاريف -
ة بحيث يعترف بجزء منها في الربح والخسار  التأمين إعادةدخل الفائدة لعقود  أوتوزيع إجمالي مصاريف 

خر بموجب متطلبات معيار يعترف به ضمن الدخل الشامل اآلخر ( وجزء آساس منتظمى أ)توزع عل
 ".التأمين( "عقود 17لمالي الدولي رقم )التقرير ا
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ئمة افي "ق أوالخسارة من قائمة الدخل الشامل  أوالبنود الواجب عرضها بشكل منفصل ضمن قسم الربح 
 :"عرضت منفصلة إذاخسارة "ال أوالربح 

الدخل  الخسارة من قائمة أون يشمل قسم الربح المالي الدولية، يجب أ اإلبالغلما تتطلبه معايير  باإلضافة
 ية:   بنودًا تعرض المبالغ التالية للفترة المال -كحد أدنى –بشكل منفصل " الخسارة أو"قائمة الربح  أوالشامل 

 يراد التالية بشكل منفصل:ويتم عرض بنود اإل: اإليراد .أ

 الة. حتسابه بموجب رطريقة الفائدة الفعّ إيراد الفائدة الذي يتم إ -  
 .( IFRS 17انظر معيار ) التأمينيراد إ -  

 فة المطفأة.( المقاسة بالتكلوالخسائر الناتجة عن إلغاء اإلعتراف باألصول المالية )بالبيع مثالً  األرباح .ب

 . IFRS 17رقم  التأمينمن العقود الصادرة بموجب معيار عقود  التأمينمصاريف خدمة  .ج

 .   IFRS 17رقم  التأمينبموجب معيار عقود  التأمين إعادةالمصروف من عقود  أوالدخل  .د

 تكاليف التمويل. .ه

 . IFRS 9التدني( بموجب معيار  أرباح أوخسائر التدني )بما في ذلك استعادة خسائر التدني  .و

الصادرة  Insurance finance income or expenses التأمينلعقود تمويل ال (دخل أو)مصروف  .ز
 .IFRS 17رقم  التأمينبموجب معيار عقود 

 .IFRS 17رقم  التأمينالصادرة بموجب معيار عقود  التأمين إعادةدخل( التمويل لعقود  أومصروف ) .ح

الخسائر في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة والتي تم المحاسبة  أو األرباححصة المنشأة من  .ط
 .عليها بإستخدام رطريقة حقوق الملكية

لة من ليقاس بالقيمة العاد مالية بالكلفة المطفأة أصولفئة  خارجالمالي  األصلتصنيف  إعادةتم  إذا .ي
ل المالي صالمطفأة السابقة لألق بين الكلفة عن الفر  الربح والخسارة الناتجخالل الربح والخسارة، 

 التصنيف. إعادةوقيمته العادلة بتاريخ 

مالية بالكلفة المطفأة( ليقاس بالقيمة العادلة من  أصولالمالي خارج فئة ) األصلتصنيف  إعادةتم  إذا .ك
ل المالي صق بين الكلفة المطفأة السابقة لألعن الفر  الربح والخسارة الناتج، ل الربح والخسارةخال

 التصنيف. إعادةوقيمته العادلة بتاريخ 

مالية بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل  أصولالمالي خارج فئة ) األصلتصنيف  إعادةتم  إذا .ل
 سابقاً  عتراف بهمتراكم تم اإل خسارة أوي ربح أخر( ليقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة، آ

 والخسائر. األرباح إلىتصنيفه  إعادةوتم  خرضمن الدخل الشامل اآل

 مصروف ضريبة الدخل. .م
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 .(IFRS 5)مبلغ برقم واحد للعمليات الموقوفة )غير المستمرة( انظر معيار  .ن

 :اآلخرالبنود الواجب عرضها ضمن قسم الدخل الشامل 
للفترة المالية مصنفة حسب  اآلخربنود مستقلة للدخل الشامل  اآلخرن يعرض قسم الدخل الشامل أ يجب

للشركات الزميلة والمشاريع الخاضعة للسيطرة  اآلخرمن الدخل الشامل  المنشأةرطبيعتها )متضمنة حصة 
لبه معايير مجموعتين )وفق ما تتط إلى( ومصنفة ام رطريقة حقوق الملكيةالمشتركة التي يتم محاسبتها بإستخد

 :المالي الدولية( اإلبالغ
 . الخسارة والتي ال يسمح الحقًا بإعادة تصنيفها ضمن الربح أ اآلخرمجموعة بنود الدخل الشامل  .أ

قق خسارة عند تحال وتصنيفها ضمن الربح أ إعادةالتي يتم الحقًا  اآلخرمجموعة بنود الدخل الشامل  .ب
 .شروط محددة

 وأفي قائمة الدخل الشامل عن البنود التالية كتخصيصات ربح  اإلفصاح( أيضًا 1كما يتطلب المعيار رقم )
 خسارة للفترة:

 :إلى )ينسب( الخسارة الذي يعزى  أوالربح  .أ

 (.األقليةالحقوق غير المسيطر عليها )حقوق   -
 مالكي الشركة األم.  - 
 : إلىالدخل الشامل للفترة المالية الذي ينسب  إجمالي .ب
 (.األقليةالحقوق غير المسيطر عليها )حقوق  -   
 مالكي الشركة األم. -   

 اآلخرعن مبلغ ضريبة الدخل لبنود الدخل الشامل  اإلفصاح
، بما في راآلخعن مبلغ ضريبة الدخل المرتبطة بكل بند من بنود الدخل الشامل  اإلفصاح المنشأةيجب على 

ونات عرض مك للمنشأة. ويمكن اإليضاحاتفي  أو التصنيف إما في قائمة الدخل الشامل إعادةذلك تعديالت 
 كما يلي: اآلخرقائمة الدخل الشامل 

 الضريبية ذات العالقة. اآلثاربالصافي بعد  -
قيمة واحدة مبينة للمبلغ  إظهارمع  اآلخربالمبالغ قبل الضريبة لكل بند من مكونات الدخل الشامل  -

 التراكمي لضريبة الدخل ذات العالقة بتلك المكونات. 

وتمثل  ،اآلخرالتصنيف المتعلقة بمكونات الدخل الشامل  إعادةعن تعديالت  اإلفصاحكما يتطلب المعيار 
والخسائر  حبااألر تصنيفها ضمن  إعادةفي السابق وتم  آخربها كدخل شامل  الم عترفالتصنيف المبالغ  إعادة
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ة المتاحة للبيع المالي باألصولفي الفترة الالحقة. فعلى سبيل المثال تكون المكاسب المتحققة عند التصرف 
ن هذه المكاسب كانت قد ظهرت في قائمة الدخل والخسائر للفترة الحالية، حيث أ األرباحمشمولة ضمن 

ل الشامل قتطاع هذه المكاسب غير المتحققة من الدخالفترة السابقة، وبالتالي يجب إ أوالشامل في الفترة الحالية 
 والخسائر.  األرباح إلىتصنيفها( وتحويلها  إعادة) اآلخر

 :Extraordinary Itemsالبنود غير العادية 
المصاريف كبنود غير  أومن بنود الدخل  أيعدم عرض  المنشأة( على أنه يجب على 1ينص المعيار رقم )

 .اإليضاحاتحتى في  أو تم عرضها(، إذافي قائمة الدخل المنفصلة ) أوعادية في قائمة الدخل الشامل 
 لدخل.عرض قائمة ا أومفهوم البنود غير العادية عند عرض قائمة الدخل الشامل  المعيار ألغىفقد وبالتالي 

 :اإليضاحاتفي  أو اآلخر الدخل الشاملو الخسارة  أوالربح المعلومات التي يجب عرضها في قائمة 
عن حجمها  اإلفصاح( 1كانت بنود الدخل والمصروفات مادية )قيمتها مهمة نسبيًا(، يتطلب المعيار رقم ) إذا

 ورطبيعتها بشكل منفصل.
 المنفصل عن بنود الدخل والمصروف ما يلي: اإلفصاح إلىتشمل الحاالت التي تؤدي 

صافي القيمة القابلة للتحقق )مصروف هبوط أسعار المخزون(، والمبالغ  إلىهبوط قيمة المخزون  .أ
 المعكوسة لهذه التخفيضات.

مة(، خسارة التدني في القي)المبلغ القابل لإلسترداد  إلىتدني قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات  .ب
 ي(.ستعادة التدنإ أرباحوالمبالغ المعكوسة لهذه التخفيضات )

 الهيكلة. إعادة، والمبالغ المعكوسة ألية مخصصات لتكاليف المنشأةهيكلة أنشطة  إعادة .ج
 التخلص من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات. أوشطب  أوخسائر بيع  أو أرباح .د

 نتيجة بيع اإلستثمارات. .ه
 نتائج العمليات الموقوفة. .و
 نتائج تسوية القضايا. .ز
 للمخصصات.المبالغ التي يتم عكسها  .ح
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رح رباح المقتواأل  به كتوزيعات للمالك، وحصة السهم من هذه التوزيعات الم عترفعن المبلغ  اإلفصاح
 توزيعها:

بها كتوزيعات لحملة األسهم وكذلك حصة السهم  الم عترفعن المبالغ  اإلفصاح( 1يتطلب المعيار رقم ) .1
 من هذه التوزيعات ضمن واحدة مما يلي:

 .اإليضاحات أوقائمة التغيرات في حقوق الملكية   -

 

لبيانات المالية ا صدارا بعد نهاية السنة المالية وقبل إالمعلن عنه والمقترح توزيعها أ األرباحأما بخصوص  .2
نها ضمن ع اإلفصاحفيتطلب المعيار  كتوزيعات بشكل قطعي( بها قرارها )لم يعترفوالتي لم يتم إ

 المرفقة بالبيانات المالية. اإليضاحات

 :طرق عرض المصروفات عند إعداد  قائمة الدخل )الربح والخسارة للفترة المالية الحالية(
الخسائر و  األرباحالواردة ضمن قائمة أن تعرض تحليالً للمصروفات  المنشأة( يجب على 1بموجب المعيار رقم )

د عليها ر معلومات يمكن االعتمايهما يوفأوظيفتها داخل المنشأة  أورطبيعتها م تصنيف يعتمد على بإستخدا
 : وأكثر مالءمة وكما يلي

ومشتريات  كاإلهتالويتم تجميع المصروفات في بيان الدخل حسب رطبيعتها )مثال ذلك : رطبيعة المصروف .1
 .(األجور والرواتب وتكاليف اإلعالنالمواد وتكاليف النقل و 

 تصنف المصروفات بموجبحيث تكلفة المبيعات  أوالمصروف وظيفة  أسلوب: أما وظيفة المصروف .2
 .األنشطة اإلدارية أوالتوزيع  أوكجزء من تكلفة المبيعات  وظيفتهاهذا األسلوب حسب 

ويجب إختيار األسلوب الذي يقدم معلومات موثوقة وأكثر مالئمة والذي يعتمد على كل من العوامل التاريخية 
 على عرض ذلك التحليل في صلب قائمة الدخل وال يلزم المنشآتويشجع المعيار  .أةالمنشوالصناعية ورطبيعة 

بل من ق شيوعًا واستخداماً  األكثرن تصنيف المصاريف حسب الوظائف هي أ إلى اإلشارةبذلك. وتجدر 
 ردن وفي معظم دول العالم. الشركات في األ

 :طبيعة المصروف ةرطريقفيما يلي مثال للتصنيف باستخدام 
 المساهمة العامة المعدنيةشركة الصناعات 

 الدنانير( بآالف) 71/12/2424قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في 

 214,111     التشغيليةات اإليراد
 16,111     أخرى مكاسب وإيرادات 
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 231,111  المجموع
  (15,111) البضائع الجاهزة والعمل قيد اإلنجاز مخزون التغيرات في 
  (51,111)   والمستهلكات المستخدمة المواد الخام 

  (11,111)     الموظفينمنافع تكاليف 
  (11,111)    واإلرطفاء  اإلهتالك مصاريف

  (2111)  األخرى المصروفات 
  (1111)  مصاريف التمويل

 (88,111)  المصروفات  إجمالي
 2111  ربح الشركات الحليفةفي  المنشأةحصة 

 144,111  الفترة قبل الضريبة ربح
 (28,811)  %21 مصروف ضريبة الدخل

 ربح الفترة يوزع بين:
 الشركة القابضة مالكي -
 األقليةحصة  -

 115,244 
113,681 
11,521 

 :المصروف وظيفة أسلوبباستخدام  للتصنيفوفيما يلي مثال 

 المساهمة العامة المعدنيةشركة الصناعات 
 الدنانير( بآالف) 71/12/2424عن الفترة المالية المنتهية في  قائمة الدخل الشامل

 214,111 ات من النشاط التشغيلياإليراد
 (65,111)  تكلفة المبيعات

 149,111 الربح إجمالي
 16,111 أخرى يرادات مكاسب وإ
 (5111) التوزيع مصاريف

 (15,111) المصروفات اإلدارية
 (2111) األخرى المصروفات 

 (1111) مصاريف التمويل
 2111 الزميلة المنشآت أرباحفي  المنشأةحصة 

 144,111 الفترة قبل الضريبة ربح
 (28,811) مصروف ضريبة الدخل

 115,244 ربح الفترة



 

 -53- 

 :اآلخرالدخل الشامل 
 خر آبالقيمة العادلة من خالل دخل شامل مالية  أصولمحققة لتقييم  غير أرباح 
  التقييم  إعادةفائض 

 للشركات الزميلة اآلخرفي الدخل الشامل  المنشأةحصة 

 
3111 
4111 
2111 

 3444 للسنة اآلخرالدخل الشامل 
 120,244 الدخل الشامل للسنة إجمالي

 :إلىدينار( موزع  115,244ربح الفترة )
 حملة أسهم الشركة األم  -
 حصة الحقوق غير المسيطر عليها  -
 

 :إلىدينار( موزع  120,244الدخل الشامل )
 حملة أسهم الشركة األم  -
 حصة الحقوق غير المسيطر عليها -

 
113,681 
11,521 

 
 

111,781 
12,421 

ات يجب عليها إلفصاح عن معلومتصنيف المصروفات حسب وظيفتها،  أسلوببإتباع  المنشأةوعند قيام 
 .اإلرطفاء وتكاليف منافع الموظفينو  اإلهتالكرطبيعة المصروفات بما في ذلك مصروف  إضافية حول

 مثال:
 :2121ية لدى الشركة العربية لعام توفرت البيانات التال

 المجموع مصاريف توزيع إداريةمصاريف  تكلفة المبيعات البيان
 41 2 2 36 مواد خام ومهمات     

 18 4 4 11 مصاريف منافع الموظفين
 11 2 2 6 رطفاء  واإل اإلهتالكمصاريف 

 18 12 2 4 أخرى مصاريف تشغيلية 
 36 24 14 56 المجموع 

 ماً ، علفة المصروف وطريقة طبيعة المصروفطريقة وظي: عرض قائمة الدخل )المنفصلة( وفق المطلوب
 .دينار 144بأن قيمة المبيعات 
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 ل:حل المثا
 : ة الدخل وفق طريقة وظيفة المصروفقائم

  144            المبيعات       
 (56)          تكلفة المبيعات   
  00           مجمل الربح     

 (11)            إداريةمصاريف 
 (21)         مصاريف التوزيع  

 10  الربح من عمليات التشغيل
 :المصروف قائمة الدخل وفق طريقة طبيعة
 144المبيعات                      

 (41)       مواد خام ومهمات      
 (18مصاريف منافع الموظفين     )

 ( 11رطفاء  )واإل اإلهتالكمصاريف 
 (18)      أخرى مصاريف تشغيلية 

 10    الربح من عمليات التشغيل 
 
  Statement of Changes in Equityقائمة التغيرات في حقوق الملكية. 3

 عرض قائمة التغيرات في حقوق الملكية بحيث تظهر هذه القائمة: المنشأةيجب على 
المبالغ مالكي الشركة األم و  إلىالدخل الشامل للفترة مبينًا بشكل منفصل المبالغ المنسوبة  إجمالي .أ

 (.األقليةالحقوق غير المسيطر عليها )حقوق  إلىالتي تعود 

 لم عترفاثر رجعي العرض بأ إعادة أولكل مكون من مكونات حقوق الملكية، آثار التطبيق بأثر رجعي  .ب
 (.8لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) وفقاً بها 

تسوية لمبالغ البنود الواردة ضمن حقوق الملكية بين القيمة المسجلة في بداية الفترة المالية ونهايتها،  .ج
 عن التغيرات الناجمة عن:  اإلفصاحوبشكل منفصل يجب 

 والخسائر. األرباح 

 .كل بند من مكونات الدخل الشامل 
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 أسر )زيادة  المعامالت مع المالكين بصفتهم مالكين، التي تظهر بشكل منفصل المساهمات 
المال( والتوزيعات على المالكين والتغير في حقوق المالكين في الشركات التابعة التي ال ينتج 

 يطرة على الشركة التابعة.  عنها فقدان الس

 :اإليضاحات في أو الملكية حقوق  في التغيرات قائمة ت عرض في التي المعلومات
 المنشأة تحلياًل للدخل الشامل اآلخر حسب بنود الدخل الشامل ن تعرض لكل مكون لحقوق الملكية يجب أ

  يضاحات.في اإل أوما في قائمة التغيرات في حقوق الملكية اآلخر أ

 المبالغ الم عترف بها كتوزيعات لحملة األسهم وكذلك حصة السهم من هذه التوزيعات. 
 

 :("عرض القوائم المالية"1توضيحي لقائمة التغيرات في حقوق الملكية وفق ما يتطلبه معيار رقم ) مثالفيما يلي 
 

 الدنانير( بآالف) 71/12/2424قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 

 البيان
مال  رأس

 األسهم
عالوة 

 صدارإ

لتغير في ا
القيمة 
العادلة 

صول لأل
 المالية

 إحتياطي
 قانوني

 األرباح
 المحتجزة

حقوق 
غير 

المسيطر 
 عليها

 المجموع

 378,111 21,111 61,111 38,111 31,111 31,111 211,111 1/1رصدة أ
 5111    5111   التغير بالقيمة العادلة

 121,111  121,111     الفترةربح 
 (41,111)  (41,111)     أرباحتوزيعات 
 111  (12,111) 12,111    قانوني إحتيارطي

 115,111     15,111 111,111 صدار أسهمإ
صافي الزيادة في 

 األقليةحقوق 
     11,111 11,111 

 588,111 31,111 128,111 51,111 35,111 45,111 311,111 31/12رصدة أ
 
  Cash Flow Statementقائمة التدفقات النقدية. 3

وهي القائمة التي تبين المقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية للمنشأة خالل فترة معينة والتي يتم تصنيفها 
ة األنشطة التمويلية وقد فصل معيار المحاسب أوستثمارية األنشطة اإل أوكتدفقات من األنشطة التشغيلية 

 ة.، والنشارطات التمويليستثماريةلتشغيلية، والنشارطات اإلالنشارطات ا إلى( هذه النشارطات 7الدولي رقم )
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 Notes to the Financial Statements المرفقة للقوائم المالية اإليضاحات. 3
 ( محتويات إيضاحات القوائم المالية وتشمل:1معيار المحاسبة الدولي رقم ) نبيّ 

 معلومات حول أساس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية.  .1
والتي ال تكون معروضة  IFRSsاإلفصاح عن المعلومات التي تتطلبها معايير اإلبالغ المالي الدولية  .1

 في صلب القوائم المالية.
تقديم المعلومات اإلضافية الموضحة والمعززة للمعلومات الوردة في القوائم المالية والتي تعتبر هامة لفهم  .0

 أي من تلك القوائم.    
رطالما كان  مكما يتطلب المعيار المذكور على أن إيضاحات القوائم المالية يجب أن يتم تقديمها بأسلوب منتظ

بين كل بند في صلب القوائم المالية Cross- Referenced عمليًا، كما يجب الربط المرجعي  ذلك ممكنًا أو
 مع أية معلومات ذات صلة مرتبطة بها في اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية. 

 
مما يساعد المستخدمين عرض اإليضاحات حسب الترتيب التالي  ( يتم عادةً 4ووفق المعيار المحاسبي رقم )

 ت األخرى:آارنتها مع القوائم المالية للمنشفي فهم القوائم المالية ومق
 .IFRSsأ. عبارة تنص على اإلمتثال لمعايير اإلبالغ المالي الدولية 

 ب. عرض السياسات المحاسبية الهامة المطبقة بشكل موجز.
ج. معلومات موضحة ومؤيدة للبنود المعروضة في صلب القوائم المالية بذات الترتيب الذي عرض فيه كل 

 بند وكل بيان مالي. 
( والتعهدات التي قدمتها 07) د. إفصاحات تتعلق باإللتزامات المحتملة )الطارئة( بموجب معيار المحاسبة رقم

 .كذلك اإلفصاح عن أهداف وسياسات إدارة المخارطر الماليةالمنشأة للغير ولم تظهر في القوائم المالية، و 
 

 التقدير تأكد عدم مصادر
ادر عدم ، وعن مصفتراضات التي تضعها في المستقبليجب على المنشأة أن تفصح عن معلومات حول اإل

ية همأ  وذوالتي لها مخارطر مهمة قد ينتج عنها تعديل خرى في نهاية فترة التقارير المالية تأكد التقدير األ
اح عن رطبيعة تلك فصلتزامات خالل السنة المالية التالية بحيث يتم اإلنسبية في المبالغ الدفترية لألصول واإل

 . لدفترية في نهاية الفترة الماليةلتزامات وقيمتها اصول واإلاأل
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 يضاحات التقارير المالية إفصاحات المطلوبة في اإل
 .ديرات الهامةوالتقاإلفصاح عن السياسات المحاسبية  -
س المال: يتطلب هذا المعيار اإلفصاح عن المعلومات التي تمكن من تقييم أاإلفصاح عن معلومات ر  -

 أهداف وسياسات المنشأة وأساليبها إلدارة رأس المال، وتشمل معلومات نوعية وكمية. 
ية المعلن عن توزيعها قبل التصريح بإصدار القوائم المال أواألسهم المقترح توزيعها  أرباحمبلغ توزيعات  -

 .ازة تراكمية لم يتم اإلعتراف بهاأسهم ممت أرباحومبلغ أية 
 ذاإم النهائية ومكان مقر الشركة وبلد تاسيسها وعمر المنشأة والشركة األ مة األأفصاحات عن اسم المنشإ -

 ووصف لطبيعة وعمليات المنشأة. كان محدوداً 
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 :أسئلة الفصل
 األول )اختيار من متعدد(التمرين 

 التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 
 عما يلي بإستثناء:  اإلفصاح( حول عرض البيانات المالية 1يتطلب المعيار المحاسبي الدولي رقم ) .1

بلد إقامة المنشأة وشكلها القانوني وبلد  -أ
 وعنوان المكتب المسجلالتأسيس 

إسم الشركة القابضة والشركة القابضة  -ب
 النهائية للمجموعة

 السياسات المحاسبية -د الخسائر غير العادية أو األرباح -ج

 : الواجب عرضها األساسيةالبيانات المالية  أحدمن البيانات المالية التالية ال يعتبر  أي .2

 التغيرات في حقوق الملكيةقائمة  -ب قائمة تكلفة اإلنتاج -أ
 قائمة الدخل الشامل -د قائمة التدفقات النقدية -ج

فع عند قابل للد اإللتزامطويل األمد حيث أصبح هذا  إلتزامأخلت بأحد شروط تنفيذ  المنشأةن في حالة أ .7
 بتاريخ قائمة المركز المالي على أنه:  اإللتزامتصنيف هذا  المنشأةالمطالبة فإن على 

 إلتزام غير متداول -ب إلتزام متداول -أ
وافق المقرض بعد  إذا إلتزام غير متداول -ج

تاريــخ قائمة المركز المالي علــى تأجيل 
 خالل المنشأة بهذا الشرطبسبب إ الدفع

وافق المقرض بعد  إذا إلتزام غير متداول -د
ا صدارهوقبل إتاريخ قائمة المركز المالي 

ذا إخالل المنشأة بهعلى تأجيل الدفع بسبب 
 الشرط

 ضمن:  الخزينة في قائمة المركز المالي تدرج أسهم .0

 األخرى  األصول -ب اإلستثمارات رطويلة األجل -أ
 مطلوبات رطويلة األجل -د مطروحة من حقوق المساهمين -ج

 تظهـر فـي البيانات المالية كما يلي: المادية ةإن نتائج العمليات الموقوف .5

 تظهر مستقلة في بيان الدخل -ب مستقلة في بيان الدخلال تظهر  -أ
يتم اإلفصاح عنها في اإليضاحات حول  -ج

 كانت جوهرية إذاالبيانات المالية 
 عاله صحيحما ورد في )أ( و )ج( أ  -د
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 :ضمن للمنشأةالمقترح توزيعها على المساهمين يتم عرضها في التقارير المالية  األرباح .6

 مقترح توزيعها على المساهمين أرباحفي بند  -ب ضمن المطلوبات -أ
 ضمن حقوق المساهمين

يتم اإلفصاح عنها في إيضاحات البيانات  -ج
 المالية

 في قائمة التدفقات النقدية -د

 :قائمة المركز الماليفي  بشكل منفصل دنى من المعلوماتعرضها كحد أ ال يطلبيلي  مما أي .3

 الضريبية المؤجلة األصول -ب األصول البيولوجية -أ
 اإلستثمارات في الشركات الحليفة -د اإللتزامات الطارئة -ج

معيار المحاسبة الدولية  العامة لعرض القوائم المالية بموجب اإلعتباراتواحدة مما يلي ال تعتبر من  .3
 :(1رقم )

 أساس اإلستحقاق المحاسبي -ب اإلتساق -أ
 المقابلةمبدأ  -د ستمرارية   فرضية اإل -ج

 في قائمة الدخل الشامل: اآلخرواحدة مما يلي ال تعتبر من عناصر الدخل الشامل  .3

والخسائر الناتجة عن ترجمة البيانات  األرباح -ب مكاسب بيع األصول الثابتة -أ
 المالية لعمليات أجنبية

اس قي إعادةوالخسائر الناتجة عن  األرباح -ج
 من خالللقيمة العادلة بااألصول المالية 

 خردخل شامل آ

تقييم الممتلكات والمصانع  إعادةفائض  -د
 والمعدات

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية قد يكون  أحدبمتطلبات  اإللتزامن العربية أ ةدارة الشركترى إ  .14
ال  وأ يتطلبكان اإلطار التنظيمي المالئم و  وجود تعارض مع أهداف القوائم المالية إلىمضلاًل ويؤدي 

 : ما يلي المنشأة. في هذه الحالة يتوجب على يمنع ذلك الخروج

المعيار مع  بمتطلبات ذلك عدم اإللتزام -أ
اإلفصاح وبشكل وافي عن رطبيعة عدم 

مح وال يسيجب اإللتزام بمتطلبات المعيار  -ب
 بالخروج عن ذلك المعيار
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اإللتزام وأسبابه وأثره المالي، وتحديد إسم 
 التفسير الذي تم الخروج عنه أوالمعيار 

مخارطبة مجلس معايير المحاسبة الدولية  -ج
 إلتخاذ القرار المناسب

بذلك المعيار مع اإلفصاح وبشكل  اإللتزام -د
وافي عن اآلثار السلبية الناجمة عن اإللتزام 

 بذلك المعيار
 التمرين الثاني:

 (.1معيار المحاسبة الدولي رقم )لعرض القوائم المالية بموجب متطلبات  العامة اإلعتباراتاذكر 
 

 التمرين الثالث:
 دنى في صلب قائمة الدخل الشامل.كحد أ اذكر خمسة بنود يجب عرضها بشكل منفصل

 
 التمرين الرابع:

 المتداولة؟  األصولضمن  األصلما هي شروط تصنيف 
 

 التمرين الخامس:
( "عرض 1الكاملة من القوائم المالية بموجب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )المجموعة اذكر مكونات 
 .القوائم المالية"

 
 التمرين السادس:

 هداف قائمة المركز المالي.أ  دعدّ 
 

 إجابة التمرين األول:
 

 14 3 3 3 6 5 0 7 2 1 الرقم 
 أ أ د ج ج ب ج أ أ ج جابة اإل
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 :جابة التمرين الثانيإ
 العامة لعرض القوائم المالية تشمل ما يلي: اإلعتبارات

 .المالي الدولية اإلبالغالعرض العادل واإلمتثال لمعايير  .1

 .المنشأةفرضية إستمرارية  .2

 المحاسبي. أساساإلستحقاق .3

 .في العرض اإلتساق .4

 .النسبية والتجميع األهمية .5

 .التقاص .6

 .المعلومات المقارنة .7

 تكرار إعداد التقارير. .8
 

 التمرين الثالث: إجابة
 بنودًا تعرض المبالغ التالية للفترة المالية:  -كحد أدنى –تشمل قائمة الدخل الشامل بشكل منفصل 

 اإليراد. .1
 تكاليف التمويل.  .2

الخسائر في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة والتي تم المحاسبة  أو األرباحمن  المنشأةحصة  .3
 عليها بإستخدام رطريقة حقوق الملكية.

 مصروف ضريبة الدخل.  .4
 يلي: مبلغ برقم واحد يشمل ما  .5

 . Discontinued Operationsالخسارة بعد الضريبة من العمليات المتوقفة  أوالربح  -
 بها عند قياس القيمة العادلة مطروحاً منها التكاليف حتى الم عترفالخسارة بعد الضريبة  أوالربح  -

ة مجموع أو األصولالخسارة بعد الضريبة الناتجة من التخلص من  أوالربح  أونقطة البيع 
 )مجموعة التخلص( لعمليات موقوفة. األصول

 
 :جابة التمرين الرابعإ

 :الحاالت التالية أحدمتداول عندما ينطبق عليه  إلتزامعلى أنه  اإللتزام( تصنيف 1يتطلب المعيار رقم )
 أو، للمنشأةيستحق السداد خالل الدورة التشغيلية العادية  .1
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 أوشهر من تاريخ الميزانية،  12يستحق السداد خالل فترة  .2

 أويحتفظ به لغايات المتاجرة،  .3

 شهر. 12تأجيل سداده لمدة تتجاوز  المنشأةال تستطيع  .4

 
 :الخامسجابة التمرين إ

(   1ن تتضمن المجموعة الكاملة من القوائم المالية بموجب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )يجب أ
 "عرض القوائم المالية" ما يلي:

 .قائمة المركز المالي بتاريخ كل فترة مالية .أ

 .الشامل للفترة المالية دخلالقائمة  .ب

 .للفترة المالية التغيرات في حقوق الملكيةقائمة  .ج

 .للفترة المالية قائمة التدفقات النقدية .د

 .أخرى المالحظات، وتشمل ملخصًا للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات توضيحية  .ه

ياسة س المنشأة( عندما تطبق األولىقائمة المركز المالي كما في بداية أقدم فترة للمقارنة )المقارنة  .و
نيف قامت بإعادة تص إذا أوعند قيامها بإعادة عرض قوائمها المالية بأثر رجعي  أومحاسبية بأثر رجعي 

 بنود في قوائمها المالية.   أية
 
 :جابة التمرين السادسإ

 فوائد وأهداف قائمة المركز المالي )الميزانية(:
علومات القائمة متقدم قائمة المركز المالي معلومات مفيدة لمستخدمي المعلومات المحاسبية، حيث تبين هذه 

 تتعلق بما يلي:
 .السيولة .1

 .األجلرطويلة القدرة على سداد الديون  .2

 .المرونة المالية .3

من خالل مجموع الموجودات وتعطي كذلك تصور  المنشأةنشاط الميزانية تصورًا عن حجم  تقدمكما  .4
 حابأصوق المترتبة عليها وحق اإللتزامات( وهيكل األصول) اإلقتصاديةعن حجم ونوعية مواردها 

 .اإلقتصاديةفي تلك المصادر  المنشأة



 

 -96- 

 الالحقة لها واألحداثالتقارير المالية  إعدادمحور: 
 ( 7الفصل الثالث: معيار المحاسبة الدولي رقم )                    

 قائمة التدفقات النقدية                                    
Statement of Cash Flows 

 
 :ةيالفصل التعليمأهداف  

 
 التالية: باألمورون القارئ ملمًا يك أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 

 .لى فوائد قائمة التدفقات النقديةالتعرف ع .1

 (: "قائمة التدفقات النقدية".7التعرف على األهداف الرئيسية لمعيار المحاسبي الدولي رقم ) .2

 واألنشطة، اإلستثمارية األنشطة، التشغيلية األنشطة :بيان تصنيفات التدفقات النقدية .3
 التمويلية. 

 .كونات النقدية والنقدية المعادلةم بيان .4

 .المباشرة والطريقة غير المباشرة عرض قائمة التدفقات النقدية بالطريقة .5

 .التدفقات النقدية بالعملة األجنبيةبيان كيفية عرض  .6

 .بعة والزميلة والمشاريع المشتركةبيان كيفية عرض التدفقات النقدية في الشركات التا .7

 قائمة التدفقات النقدية. إعدادالعمليات غير النقدية عند توضيح كيفية التعامل مع  .8

 (: "قائمة التدفقات النقدية".7التي يتطلبها معيار المحاسبة الدولي رقم ) اإلفصاحاتعرض  .9
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 مقدمة. 1
يار . ويتناول معالمقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية للمنشأة خالل فترة معينةقائمة التدفقات النقدية  تبين

 األنشطةتدفقات من  إلى، حيث يصنف المعيار التدفقات النقدية ( التدفقات النقدية7الدولي رقم )المحاسبة 
 ،(Investing Activities) اإلستثمارية األنشطة ، وتدفقات من(Operating Activitiesالتشغيلية )

تلك النشاطات كما  المعيار ذلكف (، وقد عر  Financing Activitiesالتمويلية ) األنشطةوتدفقات من 
  :يلي
التي ال تعتبر  األخرى والنشاطات  المنشأةالنشاطات التشغيلية: وهي النشاطات الرئيسة لتوليد اإليراد في  .1

 التمويلية.  أو اإلستثماريةمن النشاطات 
والتخلص منها،  األجلطويلة  األصول: وهي النشاطات المتمثلة في امتالك اإلستثماريةالنشاطات  .2

 التي ال تدخل ضمن البنود التي تعادل النقدية.  اإلستثماراتوغيرها من 
المال  رأسالنشاطات التمويلية: وهي النشاطات التي ينتج عنها تغيرات في حجم ومكونات ملكية  .3

 . المنشأةالتي تقوم بها  اإلقتراضوعمليات 

 
  lowsFash Cof tatement SUsefulness of the 1فوائد قائمة التدفقات النقدية. 2

باإلقتران مع باقي البيانات المالية، فإنها تزود المستخدمين بمعلومات  ةالنقدي اتالتدفق قائمة تستخدمعندما 
وقدرتها  المنشأة، وهيكلها المالي )بما في ذلك سيولة المنشأة أصولتمكنهم من تقييم التغيرات في صافي 

مبالغ التدفقات النقدية وتوقيتها ألجل التكيف مع الظروف ( وقدرتها في التأثير على بالديون على الوفاء 
. فمعلومات التدفق النقدي مفيدة في تقييم قدرة المشروع على توليد ي درجة المرونة الماليةأ والفرص المتغيرة

 .النقديـة
لنقدية وما يعادلها، كما تساعد المستخدمين على تطوير نماذج لتقدير ومقارنة القيمة الحالية للتدفقات ا

ألنها تستبعد اآلثار  منشآتمختلفة. كما تحسن قابلية المقارنة بين تقارير األداء لعدة  لمنشآتالمستقبلية 
بإعتبارها تركز على األساس  ،الناجمة عن إستخدام المعالجات المحاسبية المختلفة لنفس العمليات واألحداث

 .اإلستحقاق أساسالنقدي وليس 
العالقة بين وبيان تدفقات النقدية المستقبلية، ، ودرجة التأكد المتعلقة بالتوقيتو  ،مؤشر لمبالغكما تعطي 

النقدية من  التدفقاتبين الربح المحاسبي وصافي  اإلختالف أسبابوتبين والربح النقدي.  الربح المحاسبي
 .التشغيلية األنشطة

                                                           
 .7م ي رقمن معيار المحاسبة الدول 4فقرة رقم  1
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 Classification of Cash Flows . تصنيف التدفقات النقدية3

تشغيلية  أنشطة إلىة التدفقات النقدية المقبوضة والنقدية المدفوعة خالل فترة مالية معينة تصنف قائم
مستخدمي القوائم  تمكنمعلومات  األنشطةتلك  التصنيف وفقيوفر . و وأنشطة تمويلية إستثماريةوأنشطة 

لعالقات بين تلك وتحديد مصادر السيولة، ومعرفة اعلى المركز المالي  األنشطةهذه  أثرتقدير  المالية
 2درج معيار المحاسبة الدولي مكونات التدفقات النقدية التالية:وقد أ .األنشطة

 (Operating Activitiesالتشغيلية ) األنشطة 3-1
أمثلة التدفقات النقدية من ، و المال العامل رأسعناصر  إلى إضافة وتمثل اآلثار النقدية لعناصر قائمة الدخل

 ة ما يلي:التشغيلي العملياتمن 
 المقبوضات النقدية من بيع السلع وتقديم الخدمات. 

 األخرى  تالمقبوضات النقدية من العموالت واألتاوات والرسوم واإليراد. 

 خدماتوالحصول على البضائع ال شراء المدفوعات النقدية للموردين مقابل. 

  بالنيابة عنهم أوالمدفوعات النقدية للموظفين. 
  اإلستثماريةبالنشاطات  تتعلق مباشرةالمبالغ المستردة منها ما لم  أوائب الدخل المدفوعات النقدية لضر 

 .والتمويلية

  المتاجرة أو التعامل، ألغراض بهاحتفظ مالمقبوضات والمدفوعات النقدية من عقود. 

 عادة( حيث تشبه هنا المخزون حيث يتم إ غراض المتاجرة )التعاملشراء األوراق المالية والقروض أل 
ة وقروض يحتفظ بها وراق ماليقدية الناتجة عن الشراء والبيع أل، حيث يتم تصنيف التدفقات النعهابي

 . تشغيلية أنشطةللمتاجرة على أنها 

 ها المؤسسات المالية التدفقات النقدية الناتجة عن تقديم السلف والقروض النقدية وتحصيلها والتي تقديم
 يراد لتلك المؤسسات. تتعلق بالنشاط الرئيسي المنتج لإلا نهة ألتشغيلي أنشطة)البنوك( على أنها 

ستخدامات( يمثل صافي التدفقات والتدفقات النقدية الصادرة )اإلوالفرق بين التدفقات الواردة )المصادر( 
 .التشغيلية األنشطةالنقدية من 

 
 حتفظ بها للبيع ي  ظ بها للتأجير للغير والحقًا فحتي   أصولاقتناء  أوالمدفوعات النقدية لتصنيع 

 أو األرباح يتم االعتراف بها فيخسارة  أو مكاسباآلالت،  إحدىبيع ، مثل العمليات ضقد ينشأ عن بع
 األنشطةليات ضمن التدفقات النقدية من حيث تصنف التدفقات النقدية المتعلقة بتلك العم. الخسائر

                                                           
2 JCPA Review جمعة حميات، صرح العالمية.بالغ المالي الدوليةمعايير المحاسبة واإل ، 
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ظ بها للتأجير للغير فحتي   أصولاقتناء  أونيع تعتبر المدفوعات النقدية لتص، وبالرغم من ذلك .ستثماريةاإل
 ( تدفقات نقدية من األنشطة16حتفظ بها للبيع )الواردة ضمن معيار رقم والحقًا وبعد االنتهاء من تأجيرها ي  

يضًا تدفقات أ األصوليجارات ومن المبيعات الالحقة لمثل هذه وتعتبر المقبوضات النقدية من اإل .التشغيلية
مثل شركات تأجير السيارات السياحية تقوم بتأجير السيارات ضمن نشاطها التشغيلية،  نشطةاألنقدية من 

 .(تقوم بعرضها للبيع اتالتشغيلي ومن ثم وبعد نهاية عمر السيار 

  (Investing Activities) اإلستثمارية األنشطة 3-2
ة باألصول الثابتة واإلستثمارات غير المتعلقة بالتكوين الرأسمالي للمنشأة والخاص واألحداثوتمثل العمليات 

 :اإلستثماريةلتدفقات النقدية من النشاطات على ا األمثلةومن ، المتداولة

 األجلالممتلكات واآلالت والمعدات واألصول غير الملموسة واألصول طويلة شراء المدفوعات النقدية ل 
الممتلكات واآلالت والمعدات التي و  التي تم رسملتهاوتشمل هذه المدفوعات تكاليف التطوير  .األخرى 

 .(Self – Constructed Property)ذاتيًا بتشييدها  المنشأةتقوم 

 بيع الممتلكات واآلالت والمعدات واألصول غير الملموسة واألصول طويلة  المتحصالت النقدية من
 .األخرى  األجل

 األخرى للمنشآت  ()سندات مثالً  نأدوات دي أو (األسهم) المدفوعات النقدية القتناء أدوات حقوق ملكية ،
تلك  أومعادلة للنقد،  تعتبرالمدفوعات لتلك األدوات التي  باستثناءالمشتركة ) المشاريع والحصص في

 المتاجرة(. أوالتعامل، ألغراض بها المحتفظ 

 ( للمنشآت )سندات مثالً  أدوات دين أو(، األسهم) المقبوضات النقدية من بيع أدوات حقوق ملكية
معادلة  عتبرالمقبوضات من تلك األدوات التي ت باستثناءالمشتركة )المشاريع ، والحصص في خرى األ

 المتاجرة(. أو التعامل، ألغراض بهاحتفظ الم   أوللنقد، 

  حيث ينجم عنها إيرادات فوائد وبالتالي فهي  ،للغيروالسلف  القروضالمدفوعات النقدية نتيجة تقديم
والتي تعتبر  البنوك والشركات المشابهةالسلف والقروض المقدمة من قبل  نشاط إستثماري، بإستثناء

 .نشاط تشغيلي

  السلف والقروض المقدمة  للغير بإستثناءالسلف والقروض التي قدمت  تحصيلالمقبوضات النقدية من
 .والتي تعتبر نشاط تشغيلي البنوك والشركات المشابهةمن قبل 

 ليةالمدفوعات النقدية للعقود المستقب Futuresوالعقود اآلجلة ،Forwards ، وعقود الخيارات 
Optionsوعقود المبادلة ، Swapsأوالمتاجرة،  أوحتفظ بالعقود ألغراض التعامل، ي   ، باستثناء عندما 

 .تمويلية أنشطة نهاأعندما ت صنف المدفوعات على 



 

 -73- 

 لعقود المستقبلية من االنقدية  المقبوضاتFutures والعقود اآلجلة ،Forwardsوعقود الخيارات ، 
Optionsوعقود المبادلة ، Swaps  أوالمتاجرة،  أوحتفظ بالعقود ألغراض التعامل، ، باستثناء عندما ي 

 تمويلية. أنشطةنها أعلى  المقبوضاتعندما ت صنف 

ط لمركز قابل للتحديدو  ات فإن التدفق ،Identifiable Position عندما تتم المحاسبة عن عقد على أنه تحو 
 للعقد تصنف بنفس طريقة تصنيف التدفقات النقدية للمركز المتحوط له.  النقدية

ستخدامات( يمثل صافي التدفقات ( والتدفقات النقدية الصادرة )اإلوالفرق بين التدفقات الواردة )المصادر
 .اإلستثمارية األنشطةالنقدية من 

 (Financing Activitiesالتمويلية ) األنشطة 3-3
ومن أمثلة التدفقات النقدية الناشئة عن لتزامات، لنقدية في بنود حقوق الملكية واإلالتغيرات ا وتتضمن

 :النشاطات التمويلية ما يلي

 . األخرى أدوات حقوق الملكية  أو األسهمإصدار المال و  رأسمن المالك لزيادة النقدية  المقبوضات -

 .المال رأسالمالك لتخفيض  إلىالنقدية  المدفوعات -
 .الخزينة( أسهم) المصدرة المنشأة أسهم (Redeem) إسترجاع رد أوشراء نتيجة مدفوعات النقدية ال -

والرهونات العقارية وغيرها من  ،وأوراق الدفع، والقروض، السندات إصدارالنقدية من  المقبوضات -
 .األجل ةطويل أو ةقصير القروض 

 لتسديد القروض.المدفوعات النقدية  -

 .يجاراإلالمتعلق بعقد و القائم  لتزامإل لتخفيض ا ن قبل المستأجرالمدفوعات النقدية م -

ستخدامات( يمثل صافي التدفقات ( والتدفقات النقدية الصادرة )اإلوالفرق بين التدفقات الواردة )المصادر
 .التمويلية األنشطةالنقدية من 

 
 Cash and Cash Equivalents  مكونات النقدية وما يعادلها. 4

 مطابقةعن مكونات النقدية وما يعادلها ويجب أن تعرض  اإلفصاح( 7ر المحاسبة الدولي رقم )يتطلب معيا
في قائمة التدفقات النقدية مع البنود المقابلة لها في المدة  وآخرالمدة  أولة والنقدية المكافئة قيمة النقديبين 

 قائمة المركز المالي. 

 كان: إذامعادل  أو مكافئالمالي نقد  األصلويعتبر 
 مبلغ محدد من النقد. إلىللتحول ل قاب -
  قيمته.في  غير معرض لتغيرات مهمة -
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يوجد  الحصول عليها وبالتالي الأقل من تاريخ  أو يستحق خالل فترة قصيرة ال تتجاوز ثالثة أشهر -
 .الفائدة أسعارالمالي نتيجة التغير في  األصلمخاطر لتغير قيمة 

القصير  اإلستحقاقاألوراق التجارية، الودائع ذات ، ذونات الخزينةعلى النقد المعادل أ األمثلةومن 
 . لثالثة شهور فأقل األجل

شراء  مثلفتستبعد من النقدية المعادلة ما لم تكن في جوهرها نقدية معادلة،  األسهمفي  اإلستثماراتأما  -
 ستحقاقها وبتاريخ استرداد محدد.إقصيرة من تاريخ  مدةممتازة خالل  أسهم

حسابات السحب على المكشوف  تعتبرو . تمويلية أنشطة بشكل عاملبنوك بر المبالغ المستحقة لتعتو 
 دائن رصيد إلى من مدينالبنك  لدى المنشأةحساب  تذبذب رصيد بشرط ،كجزء من النقدية وما يعادلها

دار بمق المنشأةلدى  تخفيض رصيد النقد والنقد المعادل. وفي هذه الحالة يتم سحب على المكشوف
 .معادل سالبرصيد السحب على المكشوف الذي يعتبر نقد 

 

  3طرق عرض قائمة التدفقات النقدية .5
، واإلختالف بين الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرةهناك طريقتان لعرض قائمة التدفقات النقدية هما 

التشغيلية، أما عرض  شطةاألنهاتين الطريقتين يكمن في طريقة إحتساب وعرض التدفقات النقدية من 
على والتمويلية فهو متشابه في كلتا الطريقتين. وبالتالي يتوجب  اإلستثمارية األنشطةالتدفقات النقدية من 

 ما:إعرض التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية بإستخدام  المنشأة

الرئيسة إلجمالي  ئاتالفعن  اإلفصاحوالتي بموجبها يتم  :Direct Method الطريقة المباشرة 5-1
المنشآت على تقديم  (7يشجع المعيار رقم )و خالل الفترة. المقبوضات النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية 

التقارير عن التدفقات النقدية باستخدام الطريقة المباشرة حيث أن الطريقة المباشرة توفر معلومات يمكن أن 
ن المعيار إال أ. الطريقة غير المباشرةبمقتضى مستقبلية ال تتوفر تكون مفيدة في تقدير التدفقات النقدية ال

 سلوبًا مقبواًل.دام الطريقة غير المباشرة يعتبر أن استخأ إلى أشار

الخسارة  أووالتي بموجبها يتم تعديل صافي الربح  :Indirect Method الطريقة غير المباشرة 5-2
ضافة قيمة إهتالك خالل السنة المالية، وبإالتشغيلية اولة والمطلوبات المتد األصول أرصدةبالتغيرات في 

غير الملموسة وأي نفقات ال تتطلب نقدية مدفوعة، وكذلك  األصولالمتداولة ومبلغ إطفاء  غير األصول
 المالية.  اإلستثمارات أوغير المتداولة  األصولالخسائر الناجمة عن التخلص من  أوبالمكاسب 
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 : داد عرض قائمة التدفقات النقديةإلعالمعلومات الالزمة 
 : ومات الواردة من المصادر التاليةقائمة التدفقات النقدية يتم استخدام المعل إلعداد
لتزامات وحقوق الملكية واإل األصول: والتي تتضمن مبالغ التغيرات في قائمة المركز المالي المقارنة .1

 .نهايتها إلىمن بداية الفترة 

حتساب التدفقات النقدية من ت الواردة بهذه القائمة تستخدم إل: والبيانالحاليةقائمة الدخل للفترة ا .2
 .التشغيلية األنشطة

وبعض المعلومات  األصولبيانات مالية مختارة من دفاتر وسجالت الشركة مثل عمليات مبادلة  .3
 .   قائمة التدفقات النقدية إلعدادالالزمة 

 
  العرض في قائمة التدفقات النقدية  .9

 واإلستثماريةالتشغيلية  األنشطةقائمة التدفقات النقدية تتضمن التدفقات النقدية من  فإن شارة سابقاً كما تم اإل
( سمح 7دولي رقم )معيار المحاسبة الن بشكل عام، إال أ األنشطةوالتمويلية وقد تم استعراض مكونات هذه 
التدفقات  كافةبشكل منفصل عن  اإلفصاح، ويتطلب ذلك المعيار بوجود بدائل لإلفصاح عن بعض البنود

ويجب أن يصنف كل منها بأسلوب ثابت من فترة  األسهموالمدفوعة من الفوائد وأرباح  ةالنقدية المقبوض
 : وكما يلي تمويلية أو إستثمارية أوألخرى، على أنها نشاطات تشغيلية 

 تصنيف الفوائد المدفوعة 9-1
 الثبات في المعالجة: يسمح المعيار ببديلين للتصنيف شريطة

 وكمعالجة بديلة؛ الخسارة أوألنها تدخل في تحديد صافي الربح يمكن تصنيفها كنشاط تشغيلي  -
 يمكن تصنيفها كنشاط تمويلي بإعتبارها تكاليف للحصول على الموارد. -

 عن الفائدة المدفوعة:   اإلفصاح

عترف بالفائدة إ التدفقات النقدية سواء  بيانفي عن المبلغ الكلي للفائدة المدفوعة خالل الفترة  اإلفصاحيتم 
، 23بموجب المعيار المحاسبي الدولي  الواردةتم رسملتها حسب المعالجة  أوالدخل  بيانكمصروف في 

 .اإلقتراضتكاليف 

 المقبوضة األرباحالمقبوضة وتوزيعات  تصنيف الفوائد 9-2

 جة:يسمح المعيار ببديلين للتصنيف شريطة الثبات في المعال

 أو، الخسارة أوألنها تدخل في تحديد صافي الربح يمكن تصنيفها كنشاط تشغيلي  -   
 .إستثماراتكمعالجة بديلة يمكن تصنيفها كنشاط إستثماري بإعتبارها عوائد  -   
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 (Dividends)المدفوعة  األرباحتوزيعات  9-3

 يسمح المعيار ببديلين للتصنيف شريطة الثبات في المعالجة: 
  أوتعتبر تكلفة للحصول على الموارد، ألنها تصنيفها كنشاط تمويلي  يمكن -
جل مساعدة أمن التشغيلية  األنشطةكمعالجة بديلة يمكن تصنيفها كأحد مكونات التدفقات النقدية من  -

من خالل التدفقات النقدية  األسهم أرباحعلى دفع  المنشأة مقدرةالمالية على تحديد  القوائممستخدمي 
 .يةالتشغيل

 الضرائب على الدخل 9-4

كان من الممكن تحديد الجزء المدفوع  إذاضريبة الدخل المدفوعة: تصنف بإعتبارها نشاط تشغيلي إال 
يتم عرض ضريبة الدخل  فمثالً  ستثماري فيعتبر حسب هذا النوع من النشاط.إ أوالمتعلق بنشاط تمويلي 

  .اإلستثمارية األنشطةهتالك ضمن إلة لالقابل الثابتة األصولبيع  أرباحالمدفوعة على 

  Indirect Method وعرض قائمة التدفقات النقدية إلعدادالطريقة غير المباشرة 
 قائمة التدفقات النقدية على النحو التالي: إعدادحسب الطريقة غير المباشرة يجري 

 التشغيلية األنشطة: التدفقات النقدية من والً أ
التشغيلية  األنشطةصافي التدفقات النقدية من  إلى(، يتم الوصول 7رقم ) معيار المحاسبة الدوليبموجب 

من خالل استخدام صافي الربح قبل الفوائد والضرائب الظاهر في قائمة الدخل وتعديله بالبنود التالية لتحويله 
 األساس النقدي: إلى اإلستحقاق أساسمن 

ال  مبالغية وأ غير الملموسة األصولطفاء ة إوقيمغير المتداولة  األصولاهتالك مصروف قيمة  زيادة -
صافي  انخفاض إلىتظهر ضمن المصاريف بقائمة الدخل مما يؤدي  نها عناصرأل: دفع نقدية تتطلب
 المعداتعلى هذه المجموعة اهتالك  األمثلةتدفقات نقدية. ومن  إلىتحتاج  أونها ال تمثل رغم أ الدخل

والديون المشكوك في  جنبيةوفروقات تقييم العمالت األ لملموسةغير ا األصولوإطفاء  ثاثواألواآلالت 
 . والمخصصات المختلفة تحصيلها

ر التخلص من ئإضافة خسا و/ المالية اإلستثمارات أوغير المتداولة  األصولالتخلص من  أرباحطرح  -
 : اإلستثمارات المالية أوغير المتداولة  األصول

 األصولفي  اإلستثمارات أو ثاثوالعقارات واأل المعداتمثل  غير متداولة أصول المنشأة باعت إذا
ن قيمة هذه ر تظهر ضمن قائمة الدخل، إال أئخسا أو أرباح ذلكفقد ينتج عن ( والسندات األسهمالمالية )

 أولذلك يجب استبعاد تلك المكاسب  إستثمارية نماوإ تشغيلية أنشطة تعتبرر ال ئالخسا أوالمكاسب 
 .التشغيلية طةاألنشالخسائر من 
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صول المتداولة التشغيلية بعالقة عكسية مع ترتبط التغيرات باأل :التشغيلية المتداولة األصولالتغير في  -
ي زيادة واردة أالمتداولة تدفقات نقدية تشغيلية  األصول النقص في يمثل حيثالتدفق النقدي التشغيلي. 

عليه في  تعما كان في السنة الحالية مثالً  الذمم المدينة نقص. ففي حالة إضافتها يجب في النقدية
تمثل في حين  ي زيادة في النقدية.على تحصيالت نقدية من العمالء أ يدلنهاية السنة الماضية فهذا 

 فمثالً  ي نقص في النقدية يجب طرحهاولة تدفقات نقدية تشغيلية صادرة أالمتدا األصولالزيادة في 
مبالغ نقدية  ي دفعأللنقد استنزاف خالل السنة الحالية فهذا يمثل  المخزون من البضاعةرصيد  زيادة عند

 التشغيلية. األنشطةفي النقدية من  نقصمما يمثل  لشراء البضاعة

صول المتداولة التشغيلية بعالقة طردية مع ترتبط التغيرات باأل: التشغيلية التغير في المطلوبات المتداولة -
في التدفقات النقدية  وفوراتلزيادة في المطلوبات المتداولة مثل اتحيث التدفق النقدي التشغيلي. 

 مثالً والذمم الدائنة  وراق الدفعأزيادة رصيد في قائمة التدفق النقدي. ففي حالة  التشغيلية يجب إضافتها
لتزامات مما عدم تسديد لإلعليه في نهاية السنة الماضية فهذا يدل على  تعما كان في السنة الحالية

ل على يدنه المتداولة خالل السنة الحالية فإ ما النقص في رصيد المطلوباتأ. ادة النقديةيؤدي لزي
 ي نقص النقدية وبالتالي يجب طرحها في قائمة التدفق النقدي.تسديد للموردين والدائنين أ

 .التشغيلية األنشطةعرضها ضمن  المنشأةاختارت  إذاالمدفوع  األرباحتوزيعات  -

 التشغيلية. األنشطةعرضها ضمن  المنشأةاختارت  اإذمدفوعات الفائدة  -

 النقدية المدفوعة كضرائب على الدخل. -

 التشغيلية على النحو التالي: األنشطةعلى التدفقات النقدية من  أعالهالبنود  أثر عرضويمكن 

 الضريبة( قبل الخسارةصافي الربح )
 لملموسةصول غير المتداولة الأل اإلهتالكمصروف  يضاف

 )الظاهرة في قائمة الدخل( مصروف الفوائد ف يضا
 غير الملموسة لألصول اإلطفاءمصروف  يضاف
 غير المتداولة  األصولالتدني في قيمة خسارة خسائر البيع و  يضاف

 )ملموسة + غير الملموسة( غير المتداولة األصولبيع  أرباح يطرح
 الملموسة( )ملموسة + غير غير المتداولة األصولخسائر بيع  يضاف 
 (  ...وراق القبضأو ، والذمم المدينة، البضاعةالمتداولة ) األصولالنقص في  يضاف

 (....وراق القبضوأ، والذمم المدينة، البضاعةالمتداولة ) األصولالزيادة في  يطرح
 (  ....والمصاريف مستحقة الدفع ،أ. دفع النقص في المطلوبات المتداولة )الذمم الدائنة، يطرح
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 (  ......والمصاريف مستحقة الدفعأ. دفع  الزيادة في المطلوبات المتداولة )الذمم الدائنة، افيض
 التشغيلية( األنشطةعرضها ضمن  المنشأةاختارت  إذاالمدفوع ) األرباحتوزيعات  يطرح
 التشغيلية( األنشطةعرضها ضمن  المنشأةاختارت  إذامدفوعات الفائدة ) يطرح
 فوعة كضرائب على الدخلالنقدية المد يطرح
 التشغيلية األنشطةصافي التدفقات النقدية من  ×××

 

 

 اإلستثمارية األنشطة: التدفقات النقدية من ثانياً 
غير المتداولة  األصولمن خالل رصد التغيرات على رصيد  اإلستثمارية األنشطةالتدفقات النقدية من  تنتج

ستراتيجىة اإل األسهمستثمارات المالية مثل شراء وبيع في اإل، وكذلك التغيرات الملموسة وغير الملموسة
غراض المتاجرة حيث تصنف تدفقاتها النقدية )مع استثناء عمليات شراء وبيع اإلستثمارات المالية ألوالسندات 

جراء تقاص بين المقبوضات ( يجب عدم إ7الدولي رقم ) لمعيار المحاسبة ووفقاً التشغيلية(  األنشطةضمن 
، حيث يتوجب عرض المقبوضات والمدفوعات بشكل اإلستثمارية والتمويلية األنشطةالمدفوعات من وبين 

 . ، باستثناء بعض الحاالت الواردة الحقاً مستقل في قائمة التدفقات النقدية

 التمويلية األنشطة: التدفقات النقدية من ثالثاً 
، مثل ى الحسابات التي تمثل مصادر تمويل للمنشأةالتغيرات علالتمويلية  األنشطةالتدفقات النقدية من  تمثل

ومدفوعات عقود  النقص أوبالزيادة  نقداً س المال التي تتم على رأجل والتغيرات القروض قصيرة وطويلة األ
  للمساهمين ومدفوعات الفائدة.  األرباحيجار التمويلي، كما قد تشمل توزيعات اإل

 المثال التوضيحي التالي: ندرج قدية بالطريقة غير المباشرة قائمة التدفقات الن إعدادكيفية  ولبيان

 (1مثال )
وقائمة المركز المالي المقارنة كما في  2221لعام  السعادة التجاريةفيما يلي قائمة الدخل لشركة 

 على التوالي: 31/12/2222و  31/12/2221
 التجارية السعادةشركة 

 31/12/2721خل عن الفترة المنتهية في دقائمة ال
 بالدينار البيان

222,62 صافي المبيعات  
البضاعة المباعة تكلفة   (222,32)  

222,32 مجمل الربح     
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(222,12)  المصاريف التشغيلية  
222,22  صافي ربح التشغيل  

(5222)  مصروف الفوائد   

777,15  صافي ربح قبل الضريبة  

(3222) (%22ضريبة الدخل )  

ةصافي الربح بعد الضريب   777,12  

 
 :31/12/2727و  31/12/2721قائمة المركز المالي المقارنة كما في 

 31/12/2721 31/12/2727 البيان

      األصول

 18,222 12,222 النقدية
 15,222 24,222 الذمم المدينة )بالصافي(

 15,222 13,222 المخزون 

 95,222 82,222  ()ثابتة غير متداولة أصول

 (32,222) (22,222) الثابتة ألصولااهتالك مجمع 

 43,222 51,222 األجلطويلة  إستثمارات

 159,777 197,777 األصولإجمالي 

 

     وحقوق الملكية: اإللتزامات

 32,222 22,222 الذمم الدائنة
 22,222 33,222 مصاريف مستحقة الدفع 

 6222 11,222 فوائد مستحقة الدفع 

 32,222 44,222  األجلسندات طويلة 

 41,222 32,222 العادية األسهممال  رأس

 29,222 22,222 المحتجزة األرباح

 159,777 197,777 وحقوق الملكية اإللتزاماتإجمالي 
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 : 2721لعام ضافية كما توفرت لديك المعلومات اإل
  نقداً تم شراء معدات ثابتة خالل الفترة و  أصوللم يتم بيع أي. 

  نقدية أرباحتم دفع توزيعات لعام و ابتكلفتها خالل ًً  نقداً  إستثماراتتم بيع. 

  خالل العام نقداً  ة اإلسمية وتم سداد سنداتبالقيم نقداً  أسهم إصدارتم. 

 ( 1رقم )مثال حل 

 التجارية السعادةشركة 
 13/31/1213قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 

 بالطريقة غير المباشرة 
   التشغيلية األنشطةية من التدفقات النقد
  11,000 (3000+12,000) الضريبةقبل  صافي الدخل

  1000 : مصروف الفوائديضاف
  10,000 (اإلهتالك)الزيادة في مجمع  اإلهتالكمصروف  :يضاف

  9000 في حسابات الذمم المدينة النقص يضاف:
  (2000) زون خالمفي  : الزيادةيطرح

  8000 ت الذمم الدائنةفي حساباالزيادة  :يضاف
  (13,000) : النقص في مصاريف مستحقة الدفع يطرح

  (3000) يطرح النقدية المدفوعة على مصروف ضريبة الدخل 
 29,000  التشغيلية األنشطةصافي التدفقات النقدية من 

 
   اإلستثمارية األنشطةالتدفقات النقدية من 

  8000  األجلويلة ط إستثماراتالمتحصالت النقدية من بيع 
  (11,000) ثابتة موجودات شراء يطرح النقدية المدفوعة ل

 (7000)  اإلستثمارية األنشطة من النقديةالتدفقات صافي 
 

   التمويلية األنشطةالتدفقات النقدية من 

  (3000) (29,000-12,000+20,000نقدية على المالكين ) أرباحتوزيعات 
  (14,000) سندات تسديد 

  (10,000) (1000+1000يطرح النقدية المدفوعة على مصروف الفائدة )
  11,000 المال رأسزيادة 
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 (11,000)  التمويلية األنشطةصافي التدفقات النقدية من 
 1000  خالل السنة ي النقدية وما يعادلهافصافي الزيادة 

 12,000   النقدية وما يعادلها في بداية السنة
 18,000  عادلها في نهاية السنةالنقدية وما ي

 

 مالحظات على الحل: 
بافتراض  ،اإلهتالكالمدة لمجمع  وآخرالمدة  أولالك للفترة يمثل الفرق بين رصيد تهمصروف اإل .1

 ثابتة خالل الفترة. أصولعدم بيع أي 

المدة  أول بين رصيد والتمويلية يمثل في هذا السؤال الفرق  اإلستثمارية األنشطةن مبلغ كل نشاط من إ .2
 المدة. وآخر

المدة +  أولالمحتجزة  األرباحاحتسابها كما يلي: رصيد  دينار تم 3222ن التوزيعات النقدية والبالغة إ .3
 المدة.   آخرالمحتجزة  األرباح - صافي ربح الفترة

ي بداية دينار تساوي النقدية وما يعادلها ف 18,222ن النقدية وما يعادلها نهاية السنة البالغة يالحظ أ .4
 .دينار 6222ا خالل العام البالغة دينار + صافي الزيادة في النقدية وما يعادله 12,222السنة 

  Direct Methodقائمة التدفقات النقدية إلعدادالطريقة المباشرة 

 مماثلقائمة التدفقات النقدية بشكل  عدادإ  والتي يشجع المعيار على اتباعها يتمالطريقة المباشرة  بموجب
لطريقة المباشرة تحديد حيث تتطلب اباألنشطة التشغيلية،  التدفقات الخاصةلطريقة غير المباشرة باستثناء ل

حتساب التغير على الرصيد كما هو الحال وضات والمدفوعات التشغيلية وليس إجمالية للمقبالقيمة اإل
 :التشغيلية بالطريقة المباشرةبالطريقة غير المباشرة. وفيما يلي قواعد احتساب المتحصالت والمدفوعات 

 النقدية من بيع البضاعة =  المتحصالت)أ( 

 في نهاية العام المدينون رصيد  –في بداية العام  المدينون + رصيد  المبيعاتصافي  

 

 البضاعة = النقدية من بيع  المتحصالت أو

 صافي المبيعات 

 أو+ النقص في الذمم المدينة خالل السنة      
 ادة في الذمم المدينة خالل السنة الزي -     
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 تسديد الموردين =  أوالمدفوعات النقدية لشراء المخزون السلعي )ب( 

 المدة آخر ينالدائنرصيد  - المدة أول الدائنينرصيد  + المشتريات

 تسديد الموردين = أوالنقدية لشراء المخزون السلعي عند عدم معرفة المشتريات فان المدفوعات  أو 

 المدة  آخر الدائنينرصيد  -    المدة أول الدائنينرصيد  +     فة المبيعات تكل   
 المدة أول من البضاعةرصيد المخزون  -    المدة  آخر من البضاعةرصيد المخزون  +   

 
 ويمكن وضع المعادلة كالتالي:

 تسديد الموردين =  أوالمخزون السلعي  النقدية لشراءالمدفوعات 

   تكلفة المبيعات   

 + النقص في الذمم الدائنة خالل السنة      
 الزيادة في الذمم الدائنة خالل السنة -   
 + الزيادة في المخزون السلعي خالل السنة   
 النقص في المخزون السلعي خالل السنة -   

 
 المدفوعات النقدية للمصاريف التشغيلية = )ج ( 

 )من قائمة الدخل(التشغيلية  المصروفات 
 غير المتداولة  األصولهتالك إ  مصروف -
 غير الملموسة األصولطفاء إمصروف  -
 السنة آخرمصاريف مدفوعة مقدمًا في رصيد  + السنة أولمصاريف مدفوعة مقدمًا في رصيد  -

 السنة آخرمصاريف مستحقة الدفع في  رصيد - السنة أولمصاريف مستحقة الدفع في رصيد  +      

 :كما يلي( 1رقم )للمثال السابق  بالطريقة المباشرةالتدفقات النقدية على ما سبق تظهر قائمة  وبناءً 

 التجارية السعادةشركة 
 بالطريقة المباشرة 13/31/1213قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 

   التشغيلية األنشطةالتدفقات النقدية من 
  (1)000,19 النقدية المقبوضة من العمالء

  (2) (000,24) المدفوعة للموردين النقدية
  (3) (000,13) النقدية المدفوعة للمصروفات التشغيلية

  (3000) يطرح النقدية المدفوعة على مصروف ضريبة الدخل 
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 29,000  التشغيلية األنشطةصافي التدفقات النقدية من 

   اإلستثمارية األنشطةالتدفقات النقدية من 
  8000 األجلطويلة  إستثماراتمن بيع  المتحصالت النقدية

  (11,000) ثابتة موجودات شراء يطرح النقدية المدفوعة ل
 (7000)  اإلستثمارية األنشطة من النقديةالتدفقات صافي 

 
   التمويلية األنشطةالتدفقات النقدية من 

  (3000) (29,000-12,000+20,000نقدية على المالكين ) أرباحتوزيعات 
  (14,000) د سندات تسدي

  (10,000) (1000-11,000+1000يطرح النقدية المدفوعة على مصروف الفائدة المدفوع )
  11,000 المال رأسزيادة 

 (11,000)  التمويلية األنشطةصافي التدفقات النقدية من 
 1000  خالل السنة صافي الزيادة قي النقدية وما يعادلها

 12,000   اية السنةالنقدية وما يعادلها في بد
 18,000  النقدية وما يعادلها في نهاية السنة

 

 :مالحظات على الحل
 10,000  = الذمم المدينة النقص في رصيدافي المبيعات + = صقيمة النقدية المقبوضة من العمالء  .1

 . دينار 19,000=  (11,000 – 24,000)+
الزيادة في الذمم الدائنة خالل السنة + الزيادة  - كلفة البضاعة المباعة= تالنقدية المدفوعة للموردين .2

  دينار. 24,000=  2000 + 8000 - 30,000 في المخزون السلعي خالل السنة
 النقص في –التشغيلية و  اإلدارية المصروفات = التشغيليةو  اإلدارية النقدية المدفوعة على المصروفات .3

)وغيره من المصروفات  اإلهتالكروف مص - خالل الفترةالمستحقة الدفع رصيد المصروفات 
 .دينار 000,13=  000,10 – 000,31 + 000,10التشغيلية غير النقدية(. 
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 4معالجة وعرض التدفقات النقدية في الشركات التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة. 7
 في الشركات التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة  اإلستثمارات  7-1

 استخدام طريقة حقوق بتابعة شركة  أو مشروع مشترك أو في شركة زميلة اإلستثمارات عند معالجة
التدفق  قائمة بها فيالمستثمر  اتالشرك معبإدراج التدفقات النقدية  التكلفة يقوم المستثمر أوالملكية 

 المقبوضة من تلك األرباحمثل تقديم سلف الحصول من تلك الشركات على سلف وتوزيعات  النقدي
 الشركات.

 مشروع مشترك باستخدام طريقة حقوق  أوميلة ز التي تقوم بالتقرير عن حصتها في منشأة  المنشأة
 أو الزميلة المنشأةالتدفقات النقدية المتعلقة باستثماراتها في  - تدفقاتها النقديةفي قائمة  جالملكية، تدر 

 أوالزميلة  المنشأة بينها وبين األخرى  تالمقبوضا أو والمدفوعات، التوزيعاتما يلي: المشترك  المشروع
 المشروع المشترك.

 األخرى التجارية والمنشآت شراء وبيع الشركات التابعة  7-2
عن شراء وبيع الشركات التابعة وغيرها من منشآت الناجمة تدفقات النقدية اليجب عرض مجموع  -

 .اإلستثمارية طةاألنشضمن التدفقات النقدية من بشكل منفصل وتصنف  األخرى األعمال 

فقدان  إلىالتدفقات النقدية الناتجة عن التغيرات في حصة الشركة في الشركات التابعة التي ال تؤدي   -
منشأة  حتفظ بها من قبلم   التابعة المنشأةما لم تكن  .التمويلية األنشطةالسيطرة تصنف ضمن 

القيمة العادلة من ن تقاس بلتي يتطلب أا( و 12كما عرفها معيار التقرير المالي الدولي رقم )، ستثماريةإ
 الخسارة. أوخالل الربح 

األعمال  وحداتغيرها من  أوشركات التابعة العمليات شراء وبيع  عن وبشكل إجمالي اإلفصاحيجب  -
 وبما يتعلق بالبنود التالية:فقدان السيطرة  أوالسيطرة  إلىوالتي تؤدي خالل الفترة  األخرى 

 في تلك الشركات. اإلستثمارات، وقيمة بيع األخرى ابعة والشركات تكلفة شراء الشركات الت .أ

 التدفقات النقدية المتعلقة بعمليات شراء وبيع تلك الشركات..ب

 التخلص منها.  شرائها أوالتي تم  وحدة األعمال أوفي الشركة التابعة  والنقدية المكافئةمبلغ النقدية  .ج

 األعمالوغيرها من وحدات ادلها في الشركة التابعة لتزامات غير النقدية وما يعواإل األصول قيمة .د
 الفئات الرئيسة.، ملخصة حسب التخلص منها أوا ئهالتي تم شراو  المنشأةالتي تستثمر بها 
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   5الصافي أساس. التقرير عن التدفقات النقدية على 7
نقدية الصادرة بشكل بشكل عام يتطلب هذا المعيار عرض كل من التدفقات النقدية الواردة والتدفقات ال

منفصل، أي بشكل إجمالي بداًل من عرضها كمبلغ صافي وذلك لتزويد مستخدمي القوائم المالية بمعلومات 
مالئمة ومفيدة. إال أن المعيار يسمح بترصيد صافي التدفقات النقدية التي تنشأ عن النشاطات التشغيلية 

 والتمويلية في الحالتين التاليتين: واإلستثمارية
 أنشطةعن العمالء عندما تمثل هذه التدفقات النقدية  نيابةالتي تتم  لمقبوضات والمدفوعات النقديةا -

، قبول وسداد الودائع تحت الطلب بالنسبة للبنكتتعلق بالعمالء وليس نشاطات تتعلق بالمنشأة، مثل 
 . واإليجارات المحصلة نيابة عن أصحاب العقارات والمدفوعة لهم

 أساسعلى  األجلد التي لها معدل دوران مرتفع ومبالغها كبيرة وذات إستحقاق قصير يمكن عرض البنو  -
يتجاوز  الذي ال اإلستحقاقذات  األجلقصيرة  اإلقتراضوعمليات  اإلستثمارات. مثل شراء وبيع الصافي

 .ثالثة أشهر

 عرض التدفقات النقدية بالصافي بالنسبة للمنشآت المالية
 أساسعلى عن النشاطات التالية لمنشأة مالية  التي تنتجرض التدفقات النقدية ع( ب7يسمح المعيار رقم )

 :الصافي

 .تاريخ إستحقاق ثابت عادة دفعها والتي لهاقدية المتعلقة باستالم الودائع وإ المقبوضات والمدفوعات الن -

 .األخرى يداع الودائع وسحبها من المنشآت المالية إ -
 السلف النقدية والقروض المقدمة للعمالء وإعادة تسديد هذه السلف والقروض. -

 

  التدفقات النقدية بالعملة األجنبية. 6
 :يلي ( بخصوص التدفقات النقدية بالعملة األجنبية ما7يتطلب المعيار رقم )

 المنشأةلة عن عمليات بالعملة األجنبية باستخدام عم التي تنشأيجب أن تسجل التدفقات النقدية  .أ
وذلك بتحويل  .(- 21راجع معيار  –الرئيسية وهي عادة عملة التقارير المالية  المنشأةالوظيفية )عملة 

السائد في تاريخ جنبية والعملة الوظيفية بين العملة األ مبلغ العملة األجنبية باستخدام سعر الصرف
 التدفق النقدي.

والعملة  الوظيفيةعملة الحسب سعر الصرف بين  بيةجنلشركة تابعة أيجب ترجمة التدفقات النقدية  .ب
 األجنبية بتواريخ التدفقات النقدية.
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عن التغيرات في معدالت صرف العملة األجنبية  التي تنتجوالخسائر غير المحققة  األرباحال تعتبر كما 
النقدية وما عن آثار التغيرات في سعر الصرف للعملة األجنبية عن  اإلبالغتدفقات نقدية. ولكن يجري 

النقدية  أرصدةالتي تستحق بعملة أجنبية في قائمة التدفقات النقدية بهدف مطابقة  أويعادلها المحتفظ بها 
  الفترة ونهايتها. أولوما يعادلها بين 

 
 6ash Operations C -Non العمليات غير النقدية. 17

ما يعادلها من قائمة  أواستخدام النقدية والتمويلية التي ال تتطلب  اإلستثماريةالعمليات  إستبعاديجب 
كل  وبشكل يقدمفي القوائم المالية  آخرعن مثل هذه العمليات في مكان  اإلفصاحالتدفقات النقدية ويجب 

 والتمويلية. اإلستثماريةالنشاطات  بتلكالمعلومات المتعلقة 
 وهو ما المنشأةفي  األصولوهيكل  المال رأسعلى  تأثيرها من بالرغمويتم إستبعاد العمليات غير النقدية 

من ، و يتفق مع هدف قائمة التدفقات النقدية حيث أن هذه البنود ال تتضمن تدفقات نقدية في الفترة الجارية
 :العمليات غير النقدية ما يلي أمثلة

 .أسهم إصدارمقابل  أصولشراء  -
 .آخرمبادلة أصل بأصل  -

 .ايجار دعق إبرام عن طريق أوالمباشرة  لتزاماتاإلالشراء وتحمل  من خالل األصول الحصول على -

 .أسهم إصدارأخرى مقابل  منشأةشراء  -

 تحويل السندات ألسهم. أو، أسهم إصدارتسديد إسناد القرض من خالل  -
 

 التمويلية  األنشطة من الناشئة اإللتزامات في التغيرات. 11

Changes in Liabilities Arising from Financing Activities 

ضافية تمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات التي تطرأ على إفصاحات إتقديم  المنشأةعلى 
من التغيرات الناشئة من التغيرات في التدفقات النقدية  للك كذ لويشم التمويلية، األنشطةلتزاماتها من إ

عن التغيرات التي تتم  اإلفصاحعيار تدفقات نقدية. ولتحقيق هذا الهدف يتطلب الم لوالتغيرات التي ال تمث
 التمويلية الناتجة عما يلي:  األنشطةالناشئة عن  اإللتزاماتعلى 

   الواردة في بنود "التدفقات النقدية التمويلية". اإللتزاماتالتغيرات الناتجة عن 

                                                           
6 6 ReviewJCPA  العالمية.بالغ المالي الدولية، جمعة حميات، صرح المحاسبة واإل معايير 
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  أوفقدان السيطرة على الشركات التابعة  أوالناتجة عن الحصول على  اإللتزاماتالتغيرات في 
 .األخرى الشركات 

  الصرف. أسعارنتيجة تغيرات  اإللتزاماتالتغيرات في 

  الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة. اإللتزاماتالتغيرات في 

  اإللتزاماتفي  األخرى التغيرات. 
 

 Other Disclosures إفصاحات أخرى . 12
وما يعادلها التي الهامة ة النقدية عن مبلغ األرصد اإلدارةمع تعليق من  ،اإلفصاح المنشأةيجب على  .أ

 ومقيدة اإلستعمال.  المنشأةحتفظ بها ت

والتي تعمل في دولة أخرى النقدية وما يعادلها التي تحتفظ بها الشركة التابعة  أرصدةذلك من أمثلة و 
 أوقيود قانونية تجعل هذه األرصدة غير متاحة لإلستعمال من قبل الشركة األم  أو رقابةيوجد بها 

 ركاتها التابعة.ش
مالئمة لمستخدمي المعلومات المالية لفهم المركز المالي وسيولة  ضافيةاإل المعلومات ن قد تكو   .ب

 وتشمل:  اإلدارةعن هذه المعلومات مع تعليق من قبل  اإلفصاحويشجع المعيار . المنشأة

متاحة  ن قد تكو  تيوال الممنوحة من البنوك للمنشأةغير المستغلة و ئتمانية إلالتسهيالت ا قيمة -
 .لألنشطة التشغيلية المستقبلية

عن تلك  –بشكل منفصل–جمالي مبلغ التدفقات النقدية التي تمثل الزيادة في الطاقة التشغيلية إ -
من في تمكين المستخدمين  مفيداً التدفقات المطلوبة للمحافظة على الطاقة التشغيلية. وهذا بدوره 

ن على نحو كاٍف في المحافظة على طاقتها التشغيلية أل مرتستث المنشأةكانت  إذاتحديد ما 
قد تضر بالربحية  التي ال تستثمر بشكل كاٍف في المحافظة على طاقتها التشغيلية المنشأة

   جل السيولة النقدية الحالية والتوزيعات على المالك. المستقبلية من أ
تم ستثمارية، والتمويلية لكل قطاع عمل ة واإلشاطات التشغيليمبالغ التدفقات النقدية الناجمة عن الن -

 . IFRS (8)(8المالي الدولي رقم ) معيار التقريربموجب متطلبات  التقرير عنه

 

 (2مثال )
 :اإلتحاد لشركة  2221فيما يلي قائمة الدخل للعام 
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 13/31/1213قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 
 صافي المبيعات 152,222

 تكلفة البضاعة المباعة (62,222)
 مجمل الربح 92,222

 والتشغيلية اإلداريةالمصروفات  (32,222)
 الدخل من العمليات التشغيلية 62,222
 معداتيضاف مكاسب بيع  4222

 يطرح مصروف فائدة (12,222)
 قبل ضريبة الدخل  صافي الدخل 54,222

 (%30يطرح ضريبة الدخل ) (16,222)
 بعد ضريبة الدخل  خلصافي الد 37,822

 :1213خالل عام  المعلومات اإلضافية الخاصة بالشركة يوفيما يل
  دينار، بيعت خالل السنة  4000الدفترية  وقيمتهادينار،  10,000تكلفتها التاريخية  معداتهناك

 دينار. 8000بمبلغ 
  دينار 20,000بالقيمة اإلسمية بمبلغ  أسهم إصدارمقابل  أرضعلى تم الحصول. 
  جد قيمتها( نقداً هناك معدات جديدة تم شرائها خالل العام(. 
  ات الحليفة )س( بالقيمة الدفتريةفي الشرك اإلستثماراتتم بيع جزء من. 
 بالقيمة الدفترية لها نقداً طفاء( سندات تم تسديد )إ . 
  جد قيمتها(نقدية  أرباحتم توزيع(. 

 

 : 2721 و 2727للعامين  31/12كما في   اإلتحاد وفيما يلي قائمة المركز المالي المقارنة لشركة

 1212 1213 الموجودات
   موجودات متداولة:

 15,222 32,222 النقدية
 14,222 12,222 ذمم مدينة

 22,222 28,222 بضاعة
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 3222 1222 مقدماً  ةمدفوعفوائد 
 52,777 71,777 مجموع الموجودات المتداولة

 22,222 11,222 س(الحليفة )شركة الإستثمارات في 
 12,222 32,222 األراضي 
 32,222 45,222 المعدات 

 (7222) (15,222) المعدات مجمع اهتالكيطرح 
 175,777 142,777 الموجودات مجموع

   المطلوبات وحقوق الملكية
   مطلوبات متداولة:

 33,222 44,222 ذمم دائنة
 8222 5222 ضريبة دخل مستحقة الدفع

 41,777 46,777 طلوبات المتداولةمجموع الم
   

   مطلوبات غير متداولة:
 12,222 7222 سندات 

   حقوق الملكية
 42,222 62,222   العادية األسهمرأس مال 

 12,222 26,222 المجمعة(المحتجزة ) األرباح
 52,777 79,777 مجموع حقوق الملكية

 175,777 142,777 المطلوبات وحقوق الملكية مجموع
 

 قائمة التدفقات النقدية بالطريقة غير المباشرة. إعدادالمطلوب: 
     (1حل مثال )

 )الطريقة غير المباشرة( لتدفقات النقديةاقائمة 
 اإلتحادشركة 

 الطريقة غير المباشرة -13/31/1213قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 
   ليةالتشغي األنشطةالتدفقات النقدية من 

      54,222 (16,222 + 37,822قبل الفوائد والضرائب ) صافي الدخل
  12,222 يضاف: مصروف الفوائد 
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+ اهــتالك  8222 اإلهــتالك)الزيــادة فـي مجمــع  اإلهــتالكمصــروف  :يضـاف
  14,222 (6222المباعة  اآلالت

  (4222)   المعداتيع بمكاسب  :يطرح
  4222 دينةفي حسابات الذمم الم النقص :يضاف

  (8222) البضاعةفي  الزيادة :يطرح
  11,222 في حسابات الذمم الدائنةالزيادة  :يضاف

  (19,222) (3222+  16,222النقدية المدفوعة على مصروف ضريبة الدخل ) :يطرح
 618822  التشغيلية األنشطةصافي التدفقات النقدية من 

 

   ةاإلستثماري األنشطةالتدفقات النقدية من 
  8222  (معداتثابتة )موجودات المتحصالت النقدية من بيع 

  (25,222) (12,222 + 32,222 – 45,222) معداتشراء النقدية المدفوعة ل
  9222 في الشركة الزميلة )س(   إستثماراتبيع 

 (8222)  اإلستثمارية األنشطةصافي النقدية المستخدمة في 
  (23,822) (26,222 – 37,822 + 12,222) همينالمسانقدية على  أرباحتوزيعات 

  (8222) (2222 - 12,222يطرح: النقدية المدفوعة على مصروف الفائدة )
  (5222) السندات تسديد 

 (39,777)  التمويلية األنشطةصافي التدفقات النقدية من 
 17,222  خالل السنة صافي الزيادة قي النقدية وما يعادلها

 15,222   عادلها في بداية السنةالنقدية وما ي
 32,222  النقدية وما يعادلها في نهاية السنة

 باألنشطة التمويلية واإلستثمارية غير النقدية: عرض
 دينار. 22,222بالقيمة اإلسمية بمبلغ  أسهمتم الحصول على أرض مقابل إصدار 

 :مالحظات على الحل
 نها ال تتطلب نقدية.نظرًا ألالثابتة اهتالك الموجودات  إضافةتم  .1
ن كامل متحصالت عملية بيع هذه الموجودات تظهر نظرًا ألالثابتة بيع الموجودات  مكاسبتم طرح  .2

 .اإلستثمارية األنشطةضمن 

ما المطلوبات المتداولة، أ النقص في الموجودات المتداولة وطرح الزيادة في الموجودات إضافةتم  .3
 وطرح النقص. الزيادة فيها إضافةالمتداولة فقد تم 



 

 -61- 

 عمليات شراء وبيع الموجودات الثابتة. إظهار اإلستثمارية األنشطةتم ضمن  .4

وتوزيعات ، السندات، وتسديد المدفوعة األسهم أرباححصص كل من  إظهارالتمويلية  األنشطةتم ضمن  .5
 .األرباح

 .قبض النقدية أونها ال تتطلب دفع أل يضاحاتالعمليات غير النقدية ظهرت في اإل .6

 ( 3ال )مث
 .( السابق بالطريقة المباشرة2حل مثال رقم ) :المطلوب

 ( 3حل مثال )
  اإلتحادشركة 

 13/31/1213قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 
 الطريقة المباشرة

   التشغيلية األنشطةالتدفقات النقدية من 
222,154 النقدية المقبوضة من العمالء

(1)  
  (2) (222,57) لمدفوعة للموردينالنقدية ا

  (3)( 222,16) النقدية المدفوعة للمصروفات التشغيلية
  (19,222) (3222+  16,222النقدية المدفوعة على مصروف ضريبة الدخل ) :يطرح

   
 61,822  التشغيلية األنشطةصافي التدفقات النقدية من 

 

   اإلستثمارية األنشطةالتدفقات النقدية من 
  8222 ثابتة )معدات(موجودات المتحصالت النقدية من بيع 

  (25,222) (12,222 + 32,222 – 45,222) معداتشراء النقدية المدفوعة ل
  9222 في الشركة الزميلة )س(   إستثماراتبيع 

 (8222)  اإلستثمارية األنشطةصافي النقدية المستخدمة في 
  (23,822) (26,222 – 37,822 + 12,222نقدية على المساهمين ) أرباحتوزيعات 

  (8222) (2222 - 12,222يطرح: النقدية المدفوعة على مصروف الفائدة المدفوع )
  (5222) تسديد السندات 

 (36,822)  التمويلية األنشطةصافي التدفقات النقدية من 
 17,222  خالل السنة صافي الزيادة قي النقدية وما يعادلها
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 15,222  يعادلها في بداية السنة النقدية وما
 32,222  النقدية وما يعادلها في نهاية السنة

 غير النقدية: واإلستثماريةالتمويلية  األنشطةعرض 
 دينار. 22,222بمبلغ  اإلسميةبالقيمة  أسهم إصدارمقابل  أرضعلى تم الحصول 

 :مالحظات على الحل
 + 222,152  النقص في الذمم المدينة  =افي المبيعات + = صقيمة النقدية المقبوضة من العمالء  (3) 

  دينار 222,154=  4222
 الزيادة في الذمم الدائنة  -الزيادة في البضاعة  +كلفة البضاعة المباعة = تالنقدية المدفوعة للموردين (1)

 دينار. 222,57=  222,11 – 8222 + 222,62
 
مصروف  -التشغيلية و  اإلدارية المصروفات = التشغيليةو  ريةاإلدا النقدية المدفوعة على المصروفات (1)

 دينار. 222,16=  222,14 – 222,32  اإلهتالك

 ( 4مثال )
دينار،    352,222التشغيلية لدى شركة الحرية  األنشطةبلغت صافي التدفقات النقدية الواردة )الزيادة( من 

وصافي  دينار، 752,222بمبلغ  اإلستثمارية شطةاألنوصافي التدفقات النقدية الصادرة )المستخدمة( من 
كان رصيد النقدية  1/1/2221. في دينار 422,222التمويلية  األنشطةالتدفقات النقدية الواردة )الزيادة( من 

 دينار.  42,222
  .31/12/2221احسب رصيد النقدية في : المطلوب

 ( 4حل مثال )
 : يبلغ 31/12/2221رصيد النقدية في 

 دينار  352,222التشغيلية        األنشطةالنقدية من  التدفقات
 ( دينار752,222)     اإلستثمارية األنشطةالتدفقات النقدية من 
 دينار 222,422     التمويلية    األنشطةالتدفقات النقدية من 

 دينار  22,222         ي الزيادة في النقدية            صاف 
  دينار 222,42                   + النقدية بداية السنة      
 دينار  62,222                رصيد النقدية نهاية السنة     
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 ( 5مثال )

  :()بالدينار 2221فيما يلي قائمة الدخل لشركة التقوى لعام 

 كلي جزئي البيان
 دينار 622,222  المبيعات 

   تكلفة البضاعة المباعة  :يطرح
  82,222 المدة  أولبضاعة 

  462,222 المشتريات  +
  (42,222) المدة  آخربضاعة  -

 (522,222)  تكلفة البضاعة المباعة 
 122,222  مجمل الربح 

 (42,222)  مصاريف التشغيل 
 62,222  صافي الربح 

 

 : 2221وقد توفرت المعلومات التالية خالل عام 
 نار.دي 52,222خالل العام بمبلغ انحفضت الذمم المدينة  .1

 دينار. 42,222الل العام بمبلغ زدادت المصاريف المدفوعة مقدمًا خا .2

 .دينار 62,222انخفضت الذمم الدائنة خالل العام بمبلغ  .3

 دينار. 72,222انخفضت المصاريف المستحقة الدفع خالل العام بمبلغ  .4

 دينار. 35,222بمبلغ  اإلهتالكتتضمن مصاريف التشغيل مصاريف  .5
 : المطلوب

كة التقوى بالطريقة لشر  31/12/2221لجزء التشغيلي من قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ا إعداد
 .غير المباشرة
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 (5) حل مثال
 

 التقوى شركة 
الطريقة غير  - 13/31/1213قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 

 المباشرة
   التشغيلية األنشطةالتدفقات النقدية من 

  62,222 قبل الفوائد والضرائب  صافي الدخل
  35,222   اإلهتالكمصروف : يضاف
  52,222 : النقص في الذمم المدينةيضاف

  (42,222) : الزيادة في المصاريف المدفوعة مقدماً يطرح
  (62,222) : النقص في الذمم الدائنة يطرح
  (222,72) : النقص في المصاريف المستحقة الدفع يطرح

 (27,222)  التشغيلية األنشطةصافي التدفقات النقدية من 
 

 ( 9مثال )

 : )بالدينار( 2222فيما يلي قائمة الدخل المختصرة لشركة التميز لعام 

 كلي جزئي البيان
 دينار  822,222  تعاب الخدمات(إيرادات )أ

  (5528222)  اإلهتالكمصاريف التشغيل عدا  -
  (528222)  اإلهتالكمصروف  -
  (158222) خسائر بيع معدات  -

 (615,222)  مجموع المصاريف والخسائر
 185,222  صافي الربح قبل الضريبة  -
 (378222)  %22مصروف الضريبة  -

 1488222  صافي الربح بعد الضريبة  

 : أرصدة الحسابات التالية)المقارنة( لشركة التميز  31/12وقد تضمنت قائمة المركز المالي كما في 
  التغير            2722          2721                                     

 ( 178222)       488222        658222         الذمم المدينة               
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     128222+       528222        428222   مصاريف تشغيل مستحقة الدفع   
 (58222)         48222          9,222      ضريبة دخل مستحقة الدفع    

 

 .2222الجزء المتعلق بالتدفقات النقدية التشغيلية بالطريقة المباشرة لعام  إعداد: المطلوب

 ( 9حل مثال )

 التميز شركة 
 13/31/1211قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 

  الطريقة المباشرة 
   التشغيلية األنشطةالتدفقات النقدية من 

  (1) 222,817 النقدية المقبوضة من العمالء
  (2) (222,542) النقدية المدفوعة للموردين

  (3) (222,42) يطرح النقدية المدفوعة على مصروف ضريبة الدخل 
 235,222  التشغيلية األنشطةمن  )الواردة(صافي التدفقات النقدية 

 
 :  دولرقام بالجتوضيح األ 

 222,17 + 222,822  = النقص في الذمم المدينة+  = اإليراداتلنقدية المقبوضة من العمالء قيمة ا (3)
  .دينار 817,222= 

الزيادة في مصاريف التشغيل  - التشغيلية المصروفات = التشغيليةالمصاريف النقدية المدفوعة على  (1)
  .دينار 542,222=  12,222 – 552,222المستحقة = 

 مدفوعة لضريبة الدخل = مصروف الضريبة + النقص في الضريبة المستحقة النقدية ال (1)
 .دينار 42,222=  5,222+ 37,222=         
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 :أسئلة الفصل
 األول )اختيار من متعدد(التمرين 

 التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 
 : )المبالغ بآالف الدنانير( 2020التجارية  لسنة  دالاالعتفيما يلي بعض المعلومات المتعلقة بشركة  .1

 نقداً  عادية أسهم إصداردينار         1822
 سندات إصدارمن نقدية متحصالت               2122
 نقداً العربي  تسديد قرض البنك                522
 عادية   أسهمصدار تسديد قرض بنك الرافدين من خالل إ                422
 للذمم الدائنة نقدية مدفوعات                222
 نقداً  خزينة أسهمشراء                 622
 نقداً بيع آالت                 322

 :هي )المبالغ بآالف الدنانير( عتدالاإللشركة  2020ن صافي النقدية من العمليات التمويلية لسنة إ

 دينار 3422 -ب دينار 2422 -أ
 دينار 4222 -د ردينا  2822 -ج

دينار وفيما يلي بعض المعلومات  94,777مبلغ  2721بلغ صافي الربح لشركة الوسام لسنة  .2
 المتعلقة بالشركة: 

  اآلالتمصاريف إهتالك  دينار 8222
 النقص في الذمم المدينة 6222

 نقداً الحصول على قرض البنك  12,222
 الزيادة في الدائنون  4222

 األجلطويلة  األصولي الزيادة ف 32,222
 الزيادة في البضاعة 22,222
 األجلطويلة  اإللتزاماتالنقص في  15,222

 غير متداولة )معدات( أصولمتحصالت بيع  2222     
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 باستخدام الطريقة غير المباشرة، إن صافي التدفقات النقدية المتعلقة بنشاط الشركة التشغيلي يبلغ:

 دينار 52,222 -ب دينار 72,222 -أ
 دينار 62,222 -د دينار 124,222 -ج

 
لتجارة  المتعلقة بشركة السالم 2721فيما يلي المعلومات المتعلقة ببعض العمليات النقدية لسنة  .3

 )المبالغ بآالف الدنانير(: المالبس
  نقداً  دينار         بيع أراضي 4222
 األجلمن قرض قصير نقدية متحصالت               1622
 2223بكمبيالة تستحق عام  سيارةشراء                 822
 نقداً ثاث أشراء               1322
 2222جهزة حاسوب تم شرائها عام مدفوعات نقدية تسديدا لثمن أ                422
 عادية  أسهم إصدارمن نقدية متحصالت               1222

، كنتيجة 31/12/2721للسنة المنتهية في  ماريةاإلستثصافي النقدية الواردة من العمليات  إنف
 للمعلومات السابقة هي )المبالغ بآالف الدنانير(:

 دينار 1522 -ب دينار              2322 -أ
 ال شيء مما ذكر -د دينار             2722 -ج

 : 31/12/2722توفرت المعلومات التالية لدى شركة الوطن العربي كما في  .4

 مدين  دينار  49,777                           ولدى البنوك           نقد بالصندوق  
 مدين  دينار  22,777                          شهور  3ذونات خزينة تستحق خالل أ 
 دينار  دائن  7777                       1/5/2723قرض البنك قصير استحقاق  
 دينار   دائن  4777          (  قتاً مؤ  حساب جاري مكشوف )سحب على المكشوف 
 دينار  مدين  5777           للمتاجرة                  األسهمفي ستثمارات مالية إ 

 الذي سيظهر في نهاية قائمة التدفقات النقدية يبلغ:  31/12/2722ن رصيد النقدية وما يعادلها في فإ
 دينار  68,222 -ب   دينار  64,222 -أ

 دينار  69,222 -د  دينار  73,222 -ج
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 للمالك يظهر في قائمة التدفق النقدي ضمن:  أسهم إصدارشراء مباني مقابل  .5

 التدفق النقدي التمويلي -ب اإلستثماري التدفق النقدي  -أ
 ال تظهر في القائمة -د التدفق النقدي التشغيلي -ج

 : النقدية ضمنات تعرض في قائمة التدفق أسهمنقدية عن  أرباحاستالم توزيعات  .9

 اإلستثماري  أوالتدفق النقدي التشغيلي  -ب التشغيلي أوالتدفق النقدي التمويلي  -أ
 التدفق النقدي التمويلي -د التمويلي أو اإلستثماري التدفق النقدي  -ج

المنفصلة للشركة  متحصالت ومدفوعات شراء وبيع الشركات التابعة تظهر في قائمة التدفقات النقدية .7
 : األنشطةضمن  مألا

 التمويلية -ب التشغيلية         -أ
 ال تظهر في قائمة التدفقات النقدية -د اإلستثمارية      -ج

دينار  47,777دينار، والذمم الدائنة  37,777: المخزون من البضاعة 31/12/2727في  أرصدةما يلي  .7
 ،دينار 55,777الذمم الدائنة ، و دينار 77,777: المخزون من البضاعة 31/12/2721واألرصدة في 

 : تبلغ 2721عة للموردين خالل عام النقدية المدفو  فإن ،دينار 167,777وتكلفة البضاعة المباعة 

 دينار 135,222 -ب دينار    215,222 -أ
 دينار   165,222 -د دينار 245,222 -ج

 الخليج العربيلشركة  31/12/2721في  عن الفترة المنتهيةقائمة التدفقات النقدية  إعدادعند  .6
 :2721لعام  ، تم جمع البيانات التاليةالتجارية

  وتبلغ قيمتها  دينار 9777 هاخسائر بيع، حيث بلغت نقداً غير متداولة )معدات(  أصولتم بيع
 دينار. 99,777الدفترية 

  محتفظ بها لتاريخصادرة عن شركة ارامكو و  نقداً  طويلة األجلشراء سندات تم  1/1/2721في 
 دينار(. 57,777ار)قيمتها اإلسمية دين 47,777بمبلغ  قاقاالستح

 1777إطفاء خصم السندات ويبلغ  2721لعام  دينار 9777يراد فوائد سندات شركة ارامكو إ 
 دينار.

  دينار 7777المدفوعة  األرباحتوزيعات. 
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  دينار 4777 بضاعةمتحصالت بيع. 
 تبلغ اإلستثمارية األنشطةصافي التدفقات النقدية من  فإن، 2721لعام  قائمة التدفقات النقدية إعدادعند 

 : ستثمارية(اإل األنشطةن الشركة تقوم بعرض الفائدة المقبوضة ضمن التدفقات من بأ )علماً 
 دينار 25,222 -ب دينار    26,222 -أ

 ال شيء مما ذكر  -د دينار    29,222 -ج

لشركة عمان التجارية، تم  31/12/2721ة المنتهية في إعداد قائمة التدفقات النقدية عن الفتر عند  .17
 :2721جمع البيانات التالية لعام 

  دينار. 7777عادية  أسهمصدار إمتحصالت نقدية من 

  دينار. 7777بمبلغ  نقداً تم شراء بضاعة 

  دينار وتبلغ قيمتها  9777بيعها  أرباح، حيث بلغت نقداً غير متداولة )معدات(  أصولتم بيع
 دينار. 34,777ة الدفتري

  دينار وبعالوة  57,777سمية قيمتها اإل) ،نقداً سندات طويلة األجل  صدارإتم  31/12/2721في
 .دينار( 4777صدار إ

 دينار. 9777خزينة  أسهم لشراء مدفوعات نقدية 
 التمويلية:  األنشطة، فإن صافي التدفقات النقدية من 2721ائمة التدفقات النقدية لعام عند إعداد ق

 دينار 62,222 -ب دينار    52,222 -أ
 دينار  74,222 -د دينار    56,222 -ج

 

  :الثانيالتمرين 
 : 2721سجالت شركة اإلشراق لعام فيما يلي معلومات مستخرجة من 

 دينار. 2328222مدفوعات للذمم الدائنة   .1

 دينار. 2228222بمبلغ  نقداً عادية  أسهم إصدار .2

 التشغيلية( األنشطةدراجها ضمن بإ المنشأة)ال تقوم  دينار. 1528222اهمين نقدية للمس أرباحتوزيعات  .3

 دينار. 828222بمبلغ  نقداً  تجارية وراق قبضتحصيل أ .4

 دينار. 2528222سندات بمبلغ  إصدار .5

 دينار.  428222خزينة بمبلغ  أسهمشراء  .6

 دينار.  628222بمبلغ  نقداً تسديد قرض البنك  .7
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  .2221التمويلية لعام  األنشطةالصادرة( من  أوالتدفقات النقدية الواردة ) احسب مبلغ صافي: المطلوب
 

 :الثالثالتمرين 
نود التي قد . فيما يلي قائمة من البت النقدية بالطريقة غير المباشرةعداد قائمة التدفقاشركة الوعد بإتقوم 

منها على قائمة كل  تأثيرلبيان  زاء كل منهالرمز المناسب من الرموز التالية إ، ضع اتؤثر على القائمة
 : التدفقات النقدية

 التصنيف الرمز
A  التشغيلية  األنشطةيضاف لصافي الربح من 
B  التشغيلية األنشطةيطرح من صافي الربح من 
C اإلستثمارية األنشطةمن ات النقدية المقبوض  
D  اإلستثمارية األنشطةالمدفوعات النقدية من  
E  التمويلية  األنشطةعة من النقدية المدفو 
F  التمويلية  األنشطةالنقدية المقبوضة من 
G  تمويلية غير نقدية  أو إستثماريةعمليات 

 : البنود
 ____________________ . نقداً راضي شراء أ .1

 النقص في الذمم الدائنة ________________ . .2

 الثابتة ____________. األصولمصروف اهتالك  .3

 نقدية ____________________. أرباحتوزيعات  .4

 شراء معدات بكمبيالة __________________. .5

 الزيادة في الذمم المدينة_________________. .6

 _________________.نقداً للمتاجرة  أسهمشراء  .7

 ________________.نقداً طفاء( سندات تسديد )إ .8

 ____________________. اآلالتخسائر بيع  .9

 فترية ______________.بقيمتها الد أرضبيع  .12

 النقص في المخزون السلعي _____________. .11

 المستحقة الدفع _______________.الزيادة في المصاريف  .12
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 الرابع:التمرين 
 :التجارية الفرح لشركة  2022فيما يلي قائمة الدخل للعام 

 

 31/12/2022قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 
 تصافي المبيعا 222,222

 تكلفة البضاعة المباعة (82,222)
 مجمل الربح 122,222

 والتشغيلية اإلداريةالمصروفات  (32,222)
 الدخل من العمليات التشغيلية 92,222

 اآلالتبيع  خسائر يطرح (6222)
 يطرح مصروف فائدة (4222)

 قبل ضريبة الدخل  صافي الدخل 82,222
 (%10يطرح ضريبة الدخل ) (42,222)

 بعد ضريبة الدخل  صافي الدخل 42,222
 

 :2022خالل عام  المعلومات اإلضافية الخاصة بالشركة يوفيما يل
  دينار، بيعت خالل السنة  5222لها  اإلهتالكومجمع دينار،  18,222تكلفتها التاريخية  اآلتهناك

 .نقداً  دينار 7222بمبلغ 
  نقداً  أرضتم شراء. 
 نقداً ل العام هناك آالت جديدة تم شرائها خال. 
  نقداً بالتكلفة دينار تم بيعها  14,222في السندات تكلفتها  إستثماراتهناك. 
  نقداً سمية سندات بالقيمة اإل إصدارتم . 
  ال تقوم الشركة بعرضها ضمن التدفقات النقدية التشغيلية(. نقدية أرباحتم توزيع( 
  المحتجزة. األرباحدينار من  12,222سهم مجاني للمساهمين من خالل رسملة  12,222 إصدارتم 
 ضمن التدفقات النقدية التمويلية ال تقوم الشركة بعرض الفائدة المدفوعة. 
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 :2721 و 2722للعامين  الفرحوفيما يلي قائمة المركز المالي المقارنة لشركة 
 

 31/12قائمة المركز المالي كما في 
 2721 2722 الموجودات

   موجودات متداولة:
 14,222 21,222 يةالنقد

 25,222 35,222 ذمم مدينة
 24,222 15,222 المخزون 

 3222 5222 مدفوعة مقدماً  تأمين مصاريف
 99,777 79777 مجموع الموجودات المتداولة

   
 36,222 22,222   األجلالسندات طويلة في  إستثمارات
 22,222 52,222   األراضي

 32,222 42,222   اآلالت
 (14,222) (17,222) اآلالت تالكمجمع اهيطرح 
 137,777 171,777 الموجودات مجموع

   المطلوبات وحقوق الملكية
   مطلوبات متداولة:

 33,222 44,222 ذمم دائنة
 8222 5222 ضريبة دخل مستحقة الدفع

   مطلوبات غير متداولة:
 12,222 24,222 سندات 

   حقوق الملكية
 73,222 83,222   العادية األسهممال  رأس

 12,222 15,222 المحتجزة )المجمعة( األرباح
 137,777 171,777 المطلوبات وحقوق الملكية مجموع

  
 .ت النقدية بالطريقة غير المباشرةقائمة التدفقا إعداد المطلوب:
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  :التمرين الخامس
 :2223لعام  الفالحفيما يلي بيانات مستخرجة من شركة 

  دينار. 62,222المشتريات  و ينار.د 125,222صافي المبيعات 
  دينار. 12,222اية السنة هدينار، والذمم المدينة ن 5222السنة  أولالذمم المدينة 
  دينار. 22,222، والذمم الدائنة نهاية السنة دينار 15,222السنة  أولالذمم الدائنة 
  ر.دينا 17,222دينار، والمخزون نهاية السنة  14,222السنة  أولالمخزون 
  الثابتة لألصول اإلهتالكدينار مصروف  5222دينار، منها  48,222المصاريف التشغيلية خالل العام. 
  ًدينار. 19,222 إلىدينار ونهاية السنة ارتفع  13,222السنة  أول رصيد مصاريف مدفوعة مقدما 
  تحقة الدفع ن رصيد ضريبة الدخل المسبأ دينار، علماً  8522يبلغ  2223مصروف ضريبة الدخل لعام

 دينار. 4222السنة )صفر( ونهاية السنة  أول
لعام  الفالحمن قائمة التدفقات النقدية لشركة  التشغيلية األنشطةعرض التدفقات النقدية من : المطلوب
 بالطريقة المباشرة. 2223

     
 التمرين السادس:

 : التجارية قصى الشريفاأللشركة  2222لعام فيما يلي قائمة الدخل 
 

 31/12/2722ائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في ق
 صافي المبيعات 172,222

   تكلفة البضاعة المباعة (92,222)
 دينار  52,222المدة   أولبضاعة         

 دينار  82,222المشتريات                 
 ( دينار 42,222المدة  ) آخربضاعة       

 مجمل الربح 82,222
 والتشغيلية اإلداريةات المصروف (42,222)

 ضريبة القبل  صافي الدخل 42,222
 (%32يطرح ضريبة الدخل ) (12,222)

 ضريبة البعد  صافي الدخل 28,222
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 :2722لعام  إضافيةوفيما يلي معلومات 
 .دينار 25,222ضت خالل العام بمبلغ الذمم المدينة انخف .1

 .دينار 15,222 المصارف المدفوعة مقدمًا زادت خالل العام بمبلغ .2

 .دينار 14,222ضت خالل العام بمبلغ فخالذمم الدائنة ان .3

 .دينار 12,222مصاريف اهتالك بمبلغ والتشغيلية  اإلداريةتتضمن المصاريف  .4

 دينار. 7222المصاريف المستحقة الدفع انخفضت بمقدار  .5
 .بالطريقة غير المباشرة 2222لعام الجزء التشغيلي فقط من قائمة التدفقات النقدية  إعداد: المطلوب 
 
 

  :ولالتمرين األ  إجابة
 

 17 6 7 7 9 5 4 3 2 1 الرقم 
 ج ب أ ج ب د أ أ د ج جابة اإل

 

 

 التمرين الثاني: إجابة
 

 شراق اإلشركة 
 31/12/2721قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 

  الطريقة المباشرة 
   لتمويليةا األنشطةالتدفقات النقدية من 

  دينار 2228222   نقداً عادية  أسهم إصدار
  ( دينار1528222) نقدية للمساهمين أرباحتوزيعات 

  دينار 2528222 سندات إصدار
  ( دينار428222) خزينة أسهمشراء 

  ( دينار628222) تسديد قرض البنك
 222,222  التمويلية األنشطةمن الصادرة صافي التدفقات النقدية 
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 التمرين الثالث: إجابة
 ____________ .D________ نقداً راضي شراء أ .1

 ________ .Bالنقص في الذمم الدائنة ________ .2

 _______.Aالثابتة _____ األصولمصروف اهتالك  .3

 _____._____B أو__Eنقدية ______ أرباحتوزيعات  .4

 __________.Gشراء معدات بكمبيالة ________ .5

 __________.Bمدينة_______الزيادة في الذمم ال .6

 __________.B_______نقداً للمتاجرة  أسهمشراء  .7

 __________.E______نقداً طفاء( سندات تسديد )إ .8

 _________.A__________ اآلالتخسائر بيع  .9

 _________.Cبقيمتها الدفترية _____ أرضبيع  .12

 _________.Aالنقص في المخزون السلعي ____ .11

  __. ____Aمستحقة الدفع _____الزيادة في المصاريف ال .12
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 التمرين الرابع: إجابة
 

 التجارية الفرحشركة 
 بالطريقة غير المباشرة  31/12/2722قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 

   التشغيلية األنشطةالتدفقات النقدية من 
  84,222 (4222 + 42,222 + 42,222)قبل الفوائد والضرائب  صافي الدخل

  8222 (3222 + 5222) اإلهتالكمصروف يضاف: 
  6222 اآلالت: خسائر بيع يضاف

  (12,222) في حسابات الذمم المدينة الزيادة :يطرح
  9222 زون خالمفي  النقص: يضاف

  (2222) مدفوعة مقدماً  تأمين: الزيادة في مصاريف يطرح
  11,222 الدائنةفي حسابات الذمم : الزيادة يضاف

  (43,222)  (5222 - 8222 + 42,222) ضريبة دخلكالنقدية المدفوعة  :يطرح
  (4222) النقدية المدفوعة على مصروف الفائدة  :يطرح

 598222  التشغيلية األنشطةمن  الواردة صافي التدفقات النقدية
   اإلستثمارية األنشطةالتدفقات النقدية من 

  7222 آالتة من بيع المتحصالت النقدي
  (28,222) (40,000-18,000-30,000) آالتشراء النقدية المدفوعة ل :يطرح
  (32,222) (22,222-52,222) رضاألشراء النقدية المدفوعة ل :يطرح

  148222 (22,000-31,000) في السندات اإلستثماراتمتحصالت بيع  :يضاف
 (37,000)  اإلستثماريةألنشطة المدفوعة ل النقديةالتدفقات صافي 

 
   التمويلية األنشطةالتدفقات النقدية من 

  (27,222) (12,222- 15,222 – 42,222 + 12,222)نقدية على المالكين  أرباحتوزيعات 
  12,222 (12,000-24,000)  نقداً سندات  إصدار

   
 (15,222)  ألنشطة التمويليةالمدفوعة ل صافي التدفقات النقدية

 7222  خالل السنة ي النقدية وما يعادلهافالزيادة  صافي
 14,222   النقدية وما يعادلها في بداية السنة
 21,777  النقدية وما يعادلها في نهاية السنة
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 :التمرين الخامس إجابة
 

  الفالحشركة 
 31/12/2723قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 

 الطريقة المباشرة
   التشغيلية األنشطةتدفقات النقدية من ال

  118,222 (12,222 – 5222 + 125,222) النقدية المقبوضة من العمالء
  (55,222) (22,222 -15,222 + 62,222) النقدية المدفوعة للموردين

  (49,222) (19,222 + 13,222- 5222 - 48,222النقدية المدفوعة لمصاريف التشغيل )
  (4,522) (4222 - 8522)ضريبة دخل كالمدفوعة يطرح النقدية 

 9522  التشغيلية األنشطةمن  صافي التدفقات النقدية )الواردة(
 
 

 :التمرين السادس إجابة

 التجارية قصى الشريفاألشركة 
 13/12/2722قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 

 بالطريقة غير المباشرة 
   التشغيلية األنشطةمن  التدفقات النقدية

      42,222 (12,222 + 28,222قبل الفوائد والضرائب ) صافي الدخل
  12,222   اإلهتالكمصروف يضاف: 

  25,222 في حسابات الذمم المدينةالنقص  :يضاف
  (15,222) مصاريف مدفوعة مقدماً في  : الزيادةيطرح
  (14,222) في حسابات الذمم الدائنة النقص: يطرح
  (7222) : النقص في مصاريف مستحقة الدفع يطرح

  12,222 (42,222 – 52,222: النقص في المخزون )يضاف
  (12,222) يطرح النقدية المدفوعة على مصروف ضريبة الدخل 

 37,222  التشغيلية األنشطةمن  الواردة صافي التدفقات النقدية
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 التقارير المالية واألحداث الالحقة لها إعدادمحور: 
 ( 1: معيار المحاسبة الدولي رقم )الرابعالفصل                         

 في التقديرات المحاسبية، واألخطاء اتالسياسات المحاسبية، والتغير       
    Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors 

 

 
 

 أهداف الفصل التعليمية:
 

 التالية: باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 
(: "السياسات المحاسبية، 8التعرف على األهداف الرئيسة لمعيار المحاسبي الدولي رقم ) .1

 والتغييرات في التقديرات المحاسبية، واألخطاء".
(: "السياسات المحاسبية، والتغييرات 8ي الدولي رقم )بيان النطاق الذي يغطيه المعيار المحاسب .2

 في التقديرات المحاسبية، واألخطاء.

 التعرف على كيفية اختيار السياسات المحاسبية والمعالجة المحاسبية للتغيير في تلك السياسات. .3

 .تغيير في السياسة المحاسبية إجراءالتي ينبغي القيام بها عند  اإلفصاحاتبيان أهم  .4

 المعالجة المحاسبية للتغيير في التقديرات المحاسبية. معرفة .5

 تغيير في التقديرات المحاسبية. إجراءالتي ينبغي القيام بها عند  اإلفصاحاتبيان أهم  .6

 للمعالجة المحاسبية لألخطاء التي تحدث في الفترات السابقة. حشر  .7

 في الفترات السابقة. التي تحدث األخطاءلمعالجة  التي ينبغي القيام بها اإلفصاحاتبيان  .8
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 مقدمة . 8
، والتغيرات في التقديرات المحاسبية، سياسات المحاسبيةال( "8يتناول معيار المحاسبة الدولي رقم )

للتغيرات في التقديرات " وضع معايير إلختيار وتغيير السياسات المحاسبية والمعالجة المحاسبية واألخطاء
متطلبات  إلى. كما يتطرق المعيار ترات سابقة نشرت قوائمها الماليةتعلقة بفالم األخطاءوتصحيح  المحاسبية
ا عن السياسات المحاسبية نفسها فقد تضمنه اإلفصاحما التغيرات في السياسات المحاسبية، أ عن اإلفصاح

 (، عرض القوائم المالية.1معيار المحاسبة الدولي رقم )
 
 Scope& Objective  هدف ونطاق المعيار. 2

بيان المعالجة المحاسبية للتغير في السياسات المحاسبية  إلى( 8يهدف معيار المحاسبة الدولي رقم )
، مع وضع معايير إختيار السياسات والتغير في التقديرات المحاسبية ،خطاء المتعلقة بالسنوات السابقةواأل

ة تلك القوائم المالية من ، وقابلية مقارنمنشأةموثوقية القوائم المالية للالمحاسبية وتغييرها وذلك لتعزيز مالئمة و 
. يغطي نطاق هذا أخرى مع القوائم المالية لمنشآت  ومقارنة القوائم المالية لمنشأة ما المنشأةخرى لنفس فترة أل

، وكذلك المحاسبة عن التغير في التقديرات والمحاسبة عن السياسات المحاسبيةالمعيار إختيار وتطبيق 
 .فترات سابقة أخطاءيح المحاسبية وتصح

 

 1التعريفات والمصطلحات الواردة في المعيار. 3

 Accounting Policies السياسات المحاسبية
 هي مبادئ محددة وأساس واتفاقيات وقواعد وممارسات تطبقها المنشأة عند إعداد وتقديم البيانات المالية.

   A Change in Accounting Estimateالتغيير في التقدير المحاسبي 

مقدار اإلستهالك الدوري ألصل ما،  أولتزام ما، إ أوصل ما أل )القيمة الدفترية( هو تعديل المبلغ المسجل
الذي ينتج عن تقييم الوضع الحاضر، والمنافع واإللتزامات المستقبلية المتوقعة المرتبطة بأصول وإلتزامات 

لم تكن متوفرة تطورات جديدة  أولومات جديدة تنتج التغيرات في التقديرات المحاسبية عن معو مالية. 
 ألخطاء. وعليه فهي ليست تصحيحاً ومعلومة سابقًا 

 
 
 

                                                           
1 IAS (8) Definitions 
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 معايير اإلبالغ المالي الدولية المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
 International Financial Reporting Standards (IFRSs) 

 International Financial Reporting) محاسبة الدوليةهي معايير وتفسيرات أصدرها مجلس معايير ال
Standardsوتشتمل على ): 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية؛ (أ)
 معايير المحاسبة الدولية؛  (ب)
 و  تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية؛ (ج)
 التفسيرات الدائمة السابقة. (د)

   Prior Period Errors الفترات السابقة أخطاء
خفاق فترات سابقة ناشئة عن اإل أوفترة هي حذوفات من، وبيانات خاطئة في البيانات المالية للشركة عن 

 ستعمال المعلومات الموثوقة التي:سوء إ أوفي إستعمال، 
 كانت متوفرة عندما كانت البيانات المالية لتلك الفترات مصرح لها بالصدور؛ و (أ)
 ها بعين اإلعتبار في إعداد عرض البيانات المالية.خذأو كان يتوقع الحصول عليها  (ب)

 أوعمال اإلشراف أ في تطبيق السياسات المحاسبية،  أخطاءتشمل تلك األخطاء مؤثرات األخطاء الرياضية، 
 التزوير. أوتفسير خاطئ للحقائق 

  Material Omissions or Misstatementsلبنود معينة العرض الخاطئ  أوالحذف الجوهري 
مع  أوالحذوفات للبنود هامة إن كانت قادرة وحدها  أو( Material Omissions) ر البيانات الخاطئةتعتب

غيرها على التأثير على القرارات اإلقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس البيانات المالية. تعتمد 
ن إيه وفقًا للظروف المحيطة. حكم علالحذف الذي تم إطالق ال أواألهمية على حجم وطبيعة البيان الخاطئ 

 .الحذف أوللخطأ  كالهما قد تكون عامل تحديد أوحجم وطبيعة البند 
 

 Accounting Policies السياسات المحاسبية .4
  Characteristics of Accounting Policiesخصائص السياسات المحاسبية  8.4

مسؤولة عن اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية  المنشأة إدارة فإن( 1) بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم
 والتي تتصف بما يلي:

 المعايير  هات النقدية للمنشأة وفق ما تتطلب، والتدفقاألعمال، ونتائج بعدالة المركز الماليتمثل ن أ
 .IFRSSالتقارير المالية  إلعدادالدولية 

  لة للمقارنة.تتصف بالمالئمة ويعتمد عليها وقابلة للفهم وقاب معلوماتتقديم 
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  والظروف  لألحداث األثرتمكن مستخدمي المعلومات المحاسبية من تقدير  إضافية إفصاحاتتقديم
 .للمنشأة األعمالالمؤثرة على المركز المالي ونتائج 

   Selection and Application of Accounting Policies إختيار وتطبيق السياسات المحاسبية 2.4
الظروف  أو األحداث أوتفسير معين بشكل محدد على إحدى المعامالت  أوعندما ينطبق معيار  .1

 أو، يتم اختيار السياسات المحاسبية المطبقة على ذلك البند من خالل تطبيق المعيار األخرى 
 .ها مجلس معايير المحاسبة الدوليةالتفسير ودراسة أية إرشادات ذات عالقة يصدر 

 اإلدارةعملية معينة، تستخدم  أوشكل محدد على حدث تفسير ينطبق ب أوعند عدم وجود معيار  .2
 2معلومات تتصف بما يلي: إلىإجتهادها في تطوير وتطبيق السياسة المحاسبية التي تؤدي 

   الرشيدة. اإلقتصاديةلمستخدمي المعلومات المحاسبية إلتخاذ القرارات  مالءمة .أ

 : ، من حيث أن البيانات الماليةموثوقة .ب
 بصدق ي واألداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأةتمثل المركز المال. 

  وليس الشكل القانونيخرى واألحداث والظروف األللمعامالت  اإلقتصاديتعكس الجوهر 
 .فقط

 حيادية غير متحيزة. 

 كاملة من كافة النواحي الهامة. 

 (حكيمة( ))حيطة وحذر  متحفظة Prudent. 

عملية معينة، تستخدم اإلدارة  أوحدد على حدث تفسير ينطبق بشكل م أوعند عدم وجود معيار  .3
 بترتيب تنازليعليها مراعاة تطبيق المصادر التالية إجتهادها في تطوير وتطبيق السياسة المحاسبية و 

 عتبار:وتأخذها بعين اإل

المتطلبات واإلرشادات في التعامل مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية مع مسائل مماثلة ذات   .أ
 صلة؛ و

 في اإلطارالواردة واإللتزامات والدخل والنفقات  األصولمفاهيم قياس و معايير اإلعتراف و تعريفات ال .ب
 .ي لمجلس معايير المحاسبة الدوليةالمفاهيم

اإلصدارات الحديثة للهيئات األخرى المعدة للمعايير التي تعتمد إطار  إلى أيضاً دارة اللجوء يمكن لإل .ج
عراف باألالمعايير المحاسبية الدولية وغيرها من األطر المحاسبية واإلستعانة مفاهيمي مشابه إلطار 

                                                           
 .) IAS(8من معيار المحاسبي الدولي رقم  11الفقرة رقم  2
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السائدة والمقبولة في الصناعة التي تعمل بها المنشأة وبما ال يتعارض ذلك مع المصادر المذكورة 
 .في الفقرتين أ و ب سابقًا 

 

 Consistency and Changes in Accountingوالتغيرات في السياسات المحاسبية  اإلتساق 3.4 

Policies 
سبية بشكل ثابت على العمليات واألحداث والظروف ن تختار وتطبق سياستها المحسايجب على المنشأة أ

معيار دولي بشكل محدد بتصنيف بنود من بنود القوائم المالية  يسمح يتطلب أو ، ما لمخرى المتشابهةاأل
أو يسمح حد المعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب أ كان ذاإيكون تطبيق سياسات مختلفة مناسب لها، و 

 بثبات لكل فئة.  يجب اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية المالئمة بهذا التصنيف فإنه
األصول قد تختلف ن تلك األصول غير المتداولة )الثابتة( وبما أهتالك على سبيل المثال هناك عدة طرق إل

وتطبيق طريقة  والعقارات ن تطبيق طريقة القسط الثابت على فئة المبانييمك فإنهاالستخدام  في طبيعة
وإهتالكها وفق ساعات ( مثالً خرى نت تستخدم بشكل متفاوت من فترة ألكا إذا) اآلالتوحدات النشاط على 

 .استخدامها
 إلعداد الدوليةالمعايير مقبول وفق  ةمحاسبي طريقةمن  المنشأةالتغيرات في السياسة المحاسبية تعني تحول و 

 القسط الثابتالتحول من طريقة  فإن. وعلى سبيل المثال، ةمقبول ى آخر  طريقة إلى التقارير المالية
 . يعتبر تغير في سياسة محاسبية القسط المتناقصطريقة  إلى الثابتة األصولإهتالك المستخدمة في 

 : إذافقط التغير في السياسة المحاسبية ب هذا المعيار ويسمح
 .تطلب تشريع محلي ذلك أو IFRSالتقارير المالية  إلعدادمعيار من المعايير الدولية ب تطل -

 حول تأثير العمليات المالية أكثرهذا التغيير لعرض قوائم مالية تقدم معلومات موثوقة ومالئمة  أدى -
 ونتيجة أعمالها وتدفقاتها النقدية. المركز المالي للمنشأةعلى  األخرى حداث واأل

 :( التغييرات التالية كتغييرات في السياسة المحاسبية1تبر المعيار المحاسبي الدولي رقم )وال يع
العمليات والتي تختلف في الجوهر عن تلك  أوتطبيق سياسة محاسبية على نوع جديد من المعامالت  -

 التي كانت تحدث في السابق. 

نها أ أوفي السابق  المنشأةدى عمليات لم تحدث ل أوتطبيق سياسة محاسبية جديدة على معامالت  -
 كانت غير مهمة نسبيًا.

( 16لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) وفقاً  األصوليعتبر التطبيق األولي لسياسة معينة إلعادة تقييم و 
غير الملموسة" تغييرًا في  األصول( "38معيار المحاسبة الدولي رقم ) أو"الممتلكات والمصانع والمعدات" 
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( بداًل من 38رقم )( و 16عادة تقييم وفقًا لمعياري المحاسبة الدوليين )ية يتم التعامل معه كإاسة المحاسبالسي
 هذا المعيار.

 Applying Changes in)المعالجة المحاسبية(  تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية 4.4

Accounting Policies 
 

عن التطبيق األولي لمعيار  الناتجسبية المحاسبة عن التغيير في السياسة المحا المنشأةيجب على  -
IFRS   ن وجدت في ذلك المعيار.، إاإلنتقالية المحددة األحكامبموجب 

تفسير معين ال يحتوي  أوبتغيير السياسة المحاسبية عند التطبيق األولي لمعيار  المنشأةعندما تقوم  -
ير السياسة المحاسبية بشكل طوعي بتغي قامت إذا أو نتقالية محددة تنطبق على ذلك التغيير،أحكامًا إ

 . Retrospectivelyبأثر رجعي يجب عليها تطبيق التغيير  )إختياري(،

لكل بند متأثر من  قدم فترة سابقة معروضةأل اإلفتتاحيمن خالل تعديل الرصيد ويتم التطبيق بأثر رجعي 
المقارنة المعروضة في البيانات  عرض المبالغ إعادة، ويتم (عموماً  المحتجزة األرباحبنود حقوق الملكية )
  .ياسة المحاسبية مطبقة على الدوامالمالية كما لو أن الس
في السياسة  ختيارياً إ ن التطبيق المبكر لمعيار محاسبي جديد ال يعتبر تغيراً أ إلىويشير المعيار هنا 

 .لغرض هذا المعيار المحاسبية

 Limitations on Retrospective Applicationالقيود على التطبيق بأثر رجعي   4.4
 Changes inالتغير في السياسات المحاسبية الناجمة عن تبني معيار محاسبي دولي .أ

Accounting Policy Pursuant to the Adoption of a Standard  
، فيجب المحاسبة عن هذا تغير في السياسة المحاسبية بناًء على متطلبات معيار محاسبي جديدعندما يتم ال

عرض  إعادةاإلنتقالية  األحكامما تقتضي  التغير وفقًا لألحكام اإلنتقالية المحددة في ذلك المعيار. وعادةً 
 إعادة. وعندما ال يتم كان ذلك غير عملي إذاالمعلومات المقارنة عند تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة إال 

 األرصدةبيق السياسة المحاسبية الجديدة بتعديل ، يتم عندها تطومات المقارنة لفترة سابقة معينةعرض المعل
، المدورة لألرباح اإلفتتاحيلرصيد والمطلوبات في الفترة الالحقة، مع تعديالت مقابلة لها ل لألصول اإلفتتاحية

أقرب  أوالدفترية للموجودات والمطلوبات في بداية  األرصدةأي يتم تطبيق السياسات المحاسبية الجديدة على 
للبنود المتعلقة بها ضمن حقوق  اإلفتتاحية األرصدةتعديالت على  إجراءتطبيقها وبالمقابل  مدة يمكن

 المساهمين.
المتراكم للتغير في السياسة المحاسبية كما  األثر فإنعرض المعلومات المقارنة  إعادةوإذا كان من العملي 

 لتلك الفترة. ةالمدورة أول المد باحاألر في أول فترة مقارنة معروضة سيتم التقرير عنها كتعديل لرصيد 
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 Impracticable Applying a Requirement عدم قابلية التطبيق  .ب
التراكمي، في بداية الفترة الحالية لتطبيق السياسة  األثرمن غير العملي تحديد  أويكون من الصعب  عندما

لمقارنة لتطبيق السياسة المحاسبية ، يتم تعديل المعلومات الجديدة على كافة الفترات السابقةالمحاسبية ا
 .من بداية أول فترة قابلة للتطبيق بأثر مستقبليالجديدة 

بذلك.  تطبيقه بعد بذل كل جهد معقول للقيام المنشأةيعد تطبيق المتطلب غير ممكن عندما ال تستطيع 
 أوسبية بأثر رجعي وبالنسبة لفترة سابقة محددة، يعتبر من غير الممكن تطبيق التغير في السياسة المحا

 :إذاخطأ معين  بالعرض بأثر رجعي لتصوي إعادة
 العرض بأثر رجعي غير قابلة للتحديد. إعادة أوكانت آثار التطبيق بأثر رجعي  -

فتراضات حول ما كانت ستكون عليه نية العرض بأثر رجعي إ إعادة أوتطلب التطبيق بأثر رجعي  -
 في تلك الفترة. اإلدارة

العرض بأثر رجعي تقديرات هامة للمبالغ وكان من الصعب  إعادة أوثر رجعي قتضى التطبيق بأإ -
 التمييز الموضوعي بين المعلومات السابقة والمعلومات المتعلقة بتلك التقديرات والتي:

 بتلك  اإلعترافخ )التواريخ( التي ينبغي فيها توفر أدلة على الظروف التي كانت قائمة في التاري
 .عنها اإلفصاح أوقياسها  أوالمبالغ 

 السابقة.ار القوائم المالية لتلك الفترة كان من الممكن أن تكون متوفرة عندما تم التصريح بإصد 

 
 (   1مثال )

 ما يلي: سيتم في هذه الحالة ، هتالكبتغيير طريقة اإل 2122في السياسة المحاسبية عام  بتغيير قامت شركة
 خل بعد الضريبة للفترات ثر على بيان الدحتجزة بمقدار األلمرباح ايتم تعديل الرصيد اإلفتتاحي لأل

 .من خالل قيود محاسبية السابقة
 ائمة المركز المالي قمع عرض  .مالية للفترة السابقة معدلة على أساس السياسة الجديدةعرض البيانات ال

كما في لمركز المالي ا قائمة ،قوائم للمركز المالي ثالث عرض ي يتم، أالسنة السابقةالمقارنة في بداية 
 . المعدلة 1/1/1211كما في و المعدلة  11/11/1211مع  11/11/2122
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 التغير في السياسة المحاسبية مع التطبيق بأثر رجعي()( 2مثال )
للمعدات بخمس  اإلنتاجيدينار وقدر العمر  36,111معدات بقيمة  اإلتحاداشترت شركة  1/1/2112في 

 تالك المعدات. هوقررت الشركة استخدام طريقة القسط الثابت في ا  ،دينار 6111بقيمة  ةسنوات والخرد
السنين وكان سبب  أرقامالك واستخدام طريقة مجموع هترت الشركة تغيير طريقة اإلقر  31/12/2121في 

وليس بسبب )السنين  أرقامالتغيير هو استخدام الشركات التي تعمل في مجال نفس الصناعة لطريقة مجموع 
. تخضع الشركة لضريبة على الدخل تبلغ (األصلالمقدر الحصول عليها من  اإلقتصاديةغير في المنافع الت

 ، وتستهلك المعدات لغايات الضريبة بطريقة القسط الثابت.21%
 :التغيير كما يلي إجراءحتجزة قبل الم األرباحبلغ رصيد 

 ، 1/1/2121دينار في  28,111، و 1/1/2112دينار في  21,111 
 دينار. 111,111س المال الشركة ويبلغ رأ، 1/1/2121دينار في  61,111و 

 

 على النحو التالي: 2121و  2121كما ظهرت قائمة الدخل المختصرة للعام 

 2020 2028 
 221,111 171,111 المبيعات إيرادات

 (111,111) (21,111) تكاليف المبيعات :يطرح
 121,111 81,111 مجمل الربح

 (51,111) (34,111) المعدات( إهتالك)قبل تنزيل مصروف  إداريةصاريف م :يطرح
  (6111) المعدات إهتالكينزل مصروف 

  41,111 الربح قبل ضريبة الدخل
  (8111) %21ينزل ضريبة الدخل 

  32,111 الربح بعد ضريبة الدخل
 

 المطلوب:
إعداد القيد مع  ،31/12/2121المعدة في ية التغير في السياسة المحاسبية على القوائم المال أثربيان 

 .ادة عرض القوائم للفترات السابقةعت أثر التغير بالسياسة المحاسبية وإ ثباالمحاسبي الالزم إل
 
 
 
 



 

 -881- 

 ( 2حل مثال )
 (:2121و  2112التغير على الفترات السابقة للتغير ) أثر

 2020 2081 البيان
 إجراءين )بعد السن امأرقالسنوي حسب طريقة مجموع  اإلهتالكقسط 

 التغيير( 
  

  11,111 = 5/15( × 6111 – 36,111= ) 2112عام 
 8111  = 4/15( × 6111 – 36,111= ) 2121عام 

قسط اإلهتالك السنوي حسب طريقة القسط الثابت )بدون إجراء التغيير( 
( =36,111 – 6111 = )31,111  ÷5 

 (6111) (6111) 

 2111 4111 اإلهتالكفرق 
 (411) (811) %21الضريبة  أثر

 1611 3211 التغيير في السياسات المحاسبية بعد الضريبة أثرصافي 
 

 :2121و  2112القيد التالي لتعديل فروقات عامي  إجراءعلى ما سبق، يتم  وبناءً 

 31/12/2121 المتراكم للتغير في السياسات المحاسبية األثر من حـ/  4811
  3يبية مؤجلةضر  أصولحـ/      1211

  المعدات إهتالكحـ/ مجمع  إلى        6111 
 

 المحتجزة: األرباحالمتراكم للتغير في السياسات المحاسبية يقفل في حساب  األثروحساب 

 31/12/2121 المحتجزة  األرباحمن حـ/   4811
  المتراكم للتغير في السياسات المحاسبية األثرحـ/  إلى    4811 

 
الجديدة التي تم تبنيها  اإلهتالكعلى طريقة  المعدات بناءً  إهتالكحتساب ( فيتم إ2121الحالي ) ما العامأ

 كما يلي: 2121للعام  اإلهتالكمن قبل الشركة، وعليه يكون مصروف 
 دينار. 6111=  3/15( × 6111 – 36,111= ) 2121عام 

 
                                                           

 ( "ضرائب الدخل".11اإلعتراف بأصل ضريبي مؤجل بموجب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم ) يتم 3
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نشر قوائم مقارنة لعامين ن الشركة تافتراض أفي ضوء التغيير ب 2121 2121قائمة الدخل المقارنة للعامين 
 : كما يلي

 قائمة الدخل لعام 
 2028 دلةمع   2020 

 221,111 171,111 المبيعات إيرادات
 (111,111) (21,111) تكاليف المبيعات :يطرح

 121,111 81,111 مجمل الربح
 (51,111) (34,111) (المعدات إهتالك)قبل تنزيل مصروف  إداريةيطرح مصاريف 
 (1000) (1000) المعدات إهتالكينزل مصروف 

 64,111 38,111 الربح قبل ضريبة الدخل
 (12,811) (7611) %21ينزل ضريبة الدخل 

 51,211 31,411 الربح بعد ضريبة الدخل
 

ن الشركة تنشر القوائم أفي ضوء التغيير وبافتراض  2121 2121قائمة المركز المالي المقارنة للعامين 
 المالية المقارنة لعامين:

 قائمة المركز المالي كما هي في  
 38/82/2028 دلة مع   38/82/2020 لة معد   8/8/2020 البيان

 36,111 36,111 36,111 المعدات )بالتكلفة التاريخية(
 5(111,24) 4(111,18) (11,111) إهتالكيطرح مجمع 

 12,111 18,111 26,111 صافي القية الدفترية

 

 

                                                           
 (.0222+222,12بموجب طريقة مجموع أرقام السنين ) 1212و  1212األثاث لعامي  إهتالكمجمع اإلهتالك يغطي  4
 (.0222+0222+222,12ة مجموع أرقام السنين )بموجب طريق 1112و 1212و  1212األثاث لألعوام  إهتالكمجمع اإلهتالك يغطي  5
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 عرض قائمة التغيرات في حقوق الملكية وكما يلي: إعادةما وسيتم ك

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية
 رأس أسهم 

 المال
 المحتجزة األرباح

 عاد بيانها()الم  
 المجموع

 128,111 28,111 111,111  1/1/2121الرصيد كما في 
    التغير في السياسة المحاسبية            ثر أ
 (3211) (3211) ___ (8/8/2020" )ما قبل 2081للعام  لمعداتا إهتالك"

 124,811 24,811 111,111 (  دلالمع  ) 1/1/2121الرصيد كما في
 31,411 31,411 ___ ( دلالمع  ) 2121صافي الربح لعام  يضاف:

 155,211 55,211 111,111                             المعدل  31/12/2121الرصيد كما في 
 51,211 51,211 ___                                              2121صافي الربح لعام 

 216,411 116,411 111,111 31/12/2121الرصيد كما في 

 
 مالحظة:

وقبل التغير في السياسة  1/1/2121المحتجزة كما في  األرباحنالحظ في المثال السابق أن رصيد 
دينار وبإنخفاض  24,811ينار، وقد أصبح بعد التغير في السياسة المحاسبية د 28,111المحاسبية قد بلغ 

التغيرات في السياسات المحاسبية وضمن  أثرعن  اإلفصاحدينار. ويتطلب المعيار  3211مقداره 
 كما يلي: اإلفصاحاإليضاحات، بحيث يظهر 

 

 اإليضاحات
المعدات لديها من خالل استخدام  إهتالكعالجة قامت الشركة بتغيير سياستها المحاسبية لم 2121خالل عام 

السياسة  إلىالتحول  فإن اإلدارةين بداًل من طريقة القسط الثابت، ومن وجهة نظر السن أرقامطريقة مجموع 
ن السياسة الجديدة التي تم تبنيها تنسجم مع كما أ هتالك المعدات،مالئمة إل أكثرالجديدة سيعطي معلومات 

قابلية للمقارنة. وتمت  أكثرالمحلية للشركات المماثلة، مما يجعل القوائم المالية للشركة  الممارسة الصناعية
عرض القوائم المالية المقارنة لعام  إعادةالمحاسبة عن هذا التغير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي، كما تم 

2121.  
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عندما يكون التطبيق بأثر رجعي غير )التطبيق بأثر مستقبلي للتغيير في السياسة المحاسبية  (3مثال )
 6عملي(

بتغيير سياستها المحاسبية إلهتالك الممتلكات والمصانع  النورقامت شركة  2112خالل عام  .أ
وفي الفترات  التقييم. إعادةتكاماًل وفي نفس الوقت تبني نموذج  أكثروالمعدات، بهدف تطبيق منهج 

عن الممتلكات  كاف  لومات مفصلة بشكل ت الشركة معلم يتوفر في سجال 2112ما قبل عام 
بإجراء مسح هندسي لتقديم  اإلدارةقامت  2112عام  وخاللوالمصانع والمعدات لدى الشركة، 

مقدرة ومبالغها القابلة وقيمتها العادلة وإعمارها اإلنتاجية وقيمتها المتبقية ال األصولمعلومات حول تلك 
 إلى اإلدارةوقد توصلت  تقدم أساسًا كافيًا للتقدير الموثوق. ، إال أن عملية المسح الهندسي لملإلهتالك

أنه من غير العملي تطبيق التغييرات بأثر رجعي، وبالتالي سيتم المحاسبة عن التغيير بأثر مستقبلي 
 .2112أي من بداية 

 المعلومات التالية بخصوص الممتلكات والمصانع والمعدات الموجودة لدى الشركة: توفرت .ب
 

 دينار 81,111 بالتكلفة         2118 /31/12ات والمصانع والمعدات في الممتلك

 ( دينار35,111)                                            اإلهتالكمجمع  يطرح:

 دينار 45,111 القيمة الدفترية                                                   

 دينار 5111  القديم(                         السنوي )األساس اإلهتالكمصروف 

 

  المعلومات الخاصة باألصول بعد المسح الهندسي: 

 دينار 51,111 التقييم                                       إعادةبعد  األصول قيمة

 ردينا 3111 القيمة المتبقية المقدرة                                               

 سنوات 6 )بالسنوات(                               لألصولمتوسط العمر المتبقي 

وهل  2112على الممتلكات والمصانع والمعدات الموجودة لعام  اإلهتالكتحديد مقدار مصروف  المطلوب:
 ؟2112عام التغيير في الممتلكات والمصانع والمعدات الموجودة على الفترات السابقة لل أثرسيتم تطبيق 

 (3) حل مثال

على الممتلكات والمصانع والمعدات الموجودة لعام  اإلهتالكمصروف 
 دينار. 8111=  6( ÷ 3111 - 51,111)  = 2112

 دينار 8111

                                                           
6 JCPA Review 2113 –بالغ المالي الدولية، جمعة حميات، صرح العالمية معايير المحاسبة واإل. 
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نه غير عملي،  يمكن تطبيقه بأثر رجعي نظرًا ألال أعالهالشركة ن التغيير في السياسة المحاسبية لدى إ
 عوام التي تليها.واأل 2112لى العام وبالتالي سيجري التطبيق ع

 
 7 عن التغييرات في السياسات المحاسبية اإلفصاحمتطلبات  1.4

فترة سابقة،  أوعندما يكون للتطبيق األولي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية أثر على الفترة الحالية  .1
ربما كان له أثر ما على  أور التعديل، فإن للتطبيق أثره باستثناء أنه غير قابل للتطبيق في تحديد مقدا

 ن تفصح عن:أتقبلية، على المنشأة الفترات المس
 إسم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية؛ 
 يتم عمل التغيير في السياسة المحاسبية وفقًا لألحكام اإلنتقالية؛لزم إذا ، 
 طبيعة التغيير وفقًا للسياسة؛ 
 ة؛، وصف األحكام اإلنتقاليلزم إذا 
 األحكام اإلنتقالية التي ربما لها أثر على الفترات المستقبلية؛لزم إذا ، 
 ة، وللحد العملي، مقدار التعديل:للفترة الحالية وكل فترة سابقة مقدم 

 لكل بند متأثر في البيان المالي؛ و .أ
"حصة السهم من األرباح" ينطبق على المنشأة، لدخل ( 33) كان معيار المحاسبة الدولي إذا .ب

 لسهم األساسي والمخفف،ا
 مقدار التعديل المتعلق بالفترات ما قبل تلك المقدمة، بحيث يكون قاباًل للتطبيق؛ و 
 الظروف  فصاح عناإلسابقة فترات  أو كان التطبيق بأثر رجعي المطلوب غير قابل للتطبيق لفترة إذا

 ياسة المحاسبية.  التي أدت لوجود تلك الحالة ووصف كيفية وتاريخ انطباق التغيير في الس

أي فترة سابقة، فإن  أوعندما يكون للتغيير غير اإللزامي في السياسة المحاسبية أثر على الفترة الحالية  .1
ربما كان له أثر  أوله أثر على تلك الفترة باستثناء أنه غير قابل للتطبيق في تحديد مقدار التعديل 

 ح عن:على الفترات المستقبلية، فإن على المنشأة أن تفص
 طبيعة التغيير في السياسة المحاسبية؛ (أ)
 أسباب تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة توفر معلومات موثوقة وأكثر مالءمة؛ (ب)
 القابل للتطبيق، مقدار التعديل: الحد إلىللفترة الحالية وكل فترة سابقة مقدمة  (ج)

                                                           
 (.8ن معيار المحاسبة الدولي رقم )م 31و  22و  28كما وردت في الفقرات رقم   7
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 عن كل بند من البيان المالي المتضرر؛ 
 ينطبق على المنشأة، لدخل السهم األساسي والمخفف؛( 33) كان معيار المحاسبة الدولي إذا 

 الحد القابل للتطبيق؛ و إلىمقدار التعديل المتعلق بالفترة المعينة السابقة  (د)
لفترات قبل تلك المقدمة، الظروف  أوكان التطبيق بأثر رجعي لفترة سابقة معينة غير عملي  إذا (ه)

اريخ حدوث تطبيق التغيير في السياسة وصف كيفية وت أووجود تلك الحالة  إلىالتي أدت 
 المحاسبية.

لم تكن المنشأة قد طبقت المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية الجديدة والتي صدرت ولكن لم تدخل  إذا .1
 يذ بعد، على المنشأة أن تفصح عن:حيز التنف

 تلك الحقيقة؛ و 
  حد معقول المرتبطة باألثر المحتمل في تطبيق   إلىالتقييم  إلىالقابلة  أوالمعلومات المعروفة

 المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية الجديد على المنشأة وبياناتها المالية في فترة التطبيق األولي.
 

   Changes in Accounting Estimatesيةفي التقديرات المحاسب اتالتغير  .4
 Uncertainties inherent in businessالعمال نتيجة لحاالت عدم التأكد المتأصلة في انشطة ا

activities، التقديرات  ال يمكن قياس العديد من بنود القوائم المالية بدقة ولكن يمكن تقديرها. وتعتمد فإنه 
جزء هام حدث معلومات متوفرة يمكن االعتماد عليها، وتعتبر التقديرات المحاسبية أ إلىحكام مستندة على أ

 اإلستخدام المتكرر للتقديرات للعديد من البنود مثل:، ويتم المالية التقارير إعداد جدًا من عملية

المستقبلية  اإلقتصاديةالمتوقع للمنافع  اإلهتالكنمط  أوهتالك، القابلة لإل لألصولاألعمار اإلنتاجية  .أ
 .والتغيرات التي تتم عليها األصولالمتمثلة في تلك 

 .ر المخزون سعاأوتقدير هبوط  تقادم المخزون   .ب
 الملموسة طويلة األجل.  لألصولالنفاية  أوقيمة الخردة  .ج
 الديون المشكوك في تحصيلها. .د

 لتزامات الضمانات.إ .ه
 تكاليف التقاعد.  .و
 واإللتزامات المالية التي ليس لها سوق نشط. لألصولالقيمة العادلة  .ز

لة، إال أن هذه التقديرات من وجهة القوائم المالية يتطلب إستخدام تقديرات معقو  إعدادوعلى الرغم من أن 
 .واإلعتماد عليها تقوض موثوقية تلك القوائم أونظر مجلس معايير المحاسبة الدولية ال تضعف 
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ل على معلومات عند الحصو  أوتنامي الخبرات  أون تتغير التقديرات المحاسبية مع تغير الظروف ويمكن أ
 . وحقائق جديدة

 ات في التقديرات المحاسبية المعالجة المحاسبية للتغير  8.4
بأثر مستقبلي من بأثر التغير في التقدير المحاسبي  اإلعتراف( 8يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم ) .أ

كان التغير يؤثر على تلك الفترة  إذاخالل فترة التغير بالتقديرات  الخسارة أوخالل تضمينه في الربح 
خالل فترة التغير والفترات المستقبلية  أو. في تحصيلهامثل التغير في تقديرات الديون المشكوك فقط 

الثابتة والتي  لألصول اإلنتاجيمثل التغير في تقديرات العمر ، كان التغير يؤثر على كل منهما إذا
 .األصلللسنة الحالية وللسنوات القادمة حتى إنتهاء عمر  اإلهتالكستؤثر بدورها على مصروف 

س المطبق على عناصر القوائم المالية تغيرًا في سياسة محاسبية وليس يعتبر التغير في اساس القيا  .ب
القياس )السياسات  أسسالتمييز بين التغيرات في  أحياناً عندما يكون من الصعب تغيرًا في التقدير.و 

تغير في التقديرات اره يتم معالجة التغير باعتب ،التغيرات في التقديرات المحاسبيةالمحاسبية( و 
 .المحاسبية

 (4مثال )

، كما قدرت سنوات 5نذاك آ اإلنتاجيدينار وقد قدر عمرها  33,111بمبلغ  آلة، تم شراء 1/1/2118في 
 .  اإلهتالكدينار، وتستخدم الشركة طريقة القسط الثابت في  3111قيمة النفاية بمبلغ 

المعاد تقديره الكلي لة اآلعمر ، ونظرًا لنشوء معلومات جديدة لم تكن متوفرة سابقًا ُقدر بأن 1/1/2121وفي 
 4111لتصبح القيمة الجديدة المقدرة  )النفاية( كما أعيد تقدير الخردة ،سنوات 5من  سنوات بدالً  8هو 

 دينار.
الجديد لعام  اإلهتالكحتساب مصروف إ: بيان المعالجة المحاسبية للتغير بالتقديرات المحاسبية و المطلوب

 .والسنوات الالحقة لها 2121

 (  4ال )حل مث
حتى إنتهاء  2121بعد عام  ( والفترات المستقبلية )ما2121الفترة الحالية )عام  فإنكنتيجة لهذا التغيير، 

 .وقيمة الخردة األصل( ستتأثر بالتغير في التقديرات السابقة في عمر األصلعمر 
صل سيتم إحتسابه عن السنوي على مدار العمر المتبقي لأل اإلهتالكقسط  فإنوبناًء على هذه التغيرات 

 التي حصل فيها التغير بالتقدير كما يلي: ()دائماً  طريق تحديد القيمة الدفترية كما في بداية السنة
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 تقديرها عادقيم النفاية المُ  – 8القيمة الدفترية لألصل

   عام التغير بالتقديرمن بداية  العمر المتبقي لألصل الجديد = اإلهتالكمصروف 

 
دينار  15,111ة الدفترية لألصل عند التغيير في تقدير كل من عمر األصل والقيمة المتبقية بلغت القيم

( دينار حيث كان مصروف اإلهتالك السنوي 18,111 – 33,111مجمع اإلهتالك( أي ) –وتمثل )التكلفة 
سنوات . وبالتالي فإن رصيد مجمع اإلهتالك يبلغ لل5( ÷ 3111 - 33,111دينار ) 6111قبل التغيير 

 دينار. 18,111الثالث األولى 

 دينار 2211= 
15,111– 4111 

 =    مصروف اإلهتالك الجديد 
5 

، مما سيزيد صافي الربح دينار سنوياً  2211 إلىدينار سنويًا  6111إنخفض من  اإلهتالكأي أن مصروف 
 .األصلعمر حتى إنتهاء  خرى ثابتة()مع بقاء العوامل األدينار 3811بمبلغ  المنشأةلدى 

 

 ( 1عن التغير في التقديرات المحاسبية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ) اإلفصاحمتطلبات  2.4
حجم التغير في التقدير المحاسبي الذي يكون له تأثير في الفترة الحالية عن طبيعة و  المنشأةيجب أن تفصح 

على الفترات المستقبلية  األثرعن  اإلفصاحء ن يكون له تأثير في الفترات المستقبلية، باستثناأيتوقع  أو
في الفترات المستقبلية  األثرعن حجم  اإلفصاحوإذا لم يتم  .األثرعندما يكون من غير العملي تقدير ذلك 

 باإلفصاح عن تلك الحقيقة. المنشأةن تقديره غير عملي، تقوم أل
 
  Correction of Errors األخطاءتصحيح  .1

حذف بند من بنود القوائم المالية : االفترات السابقة بأنه أخطاء( 1حاسبة الدولي رقم )يعرف معيار الم 8.1
الخطأ في  أو، نتيجة عدم إستخدام لعدة فترات سابقة أوفي القوائم المالية لفترة  إدراجه بشكل خاطئ أو

، ويمكن ائم الماليةالتصريح بإصدار القو  إستخدام معلومات صحيحة متوفرة وموثوقة والتي كانت متوفرة عند
، الحسابية األخطاء: األخطاءالقوائم المالية ومن أمثلة هذه  إعدادالحصول عليها وأخذها بعين اإلعتبار عند 

 .، واإلحتيالخاطئتفسيرها بشكل  أوغفال الحقائق في تطبيق السياسات المحاسبية، إ  أخطاء

 

                                                           
يتم احتساب القيمة أي  .نهايته أوالتغيير حتى لو كان التغيير حدث خالل العام  يتم تطبيق التغير بالتقديرات المحاسبية من بداية سنة 8

 الذي حدث في التغير بالتقدير. الدفترية دائما في بداية العام



 

 -824- 

 ة لتغيرات في التقديرات المحاسبيوا األخطاءالفرق بين  2.1
. إضافيةمراجعة عند توفر معلومات  إلىتقريبية ومقدرة والتي تحتاج  أرقامتمثل التقديرات المحاسبية تحديد 

الطارئة والتي لم يتم تقديرها بشكل موثوق،  اإللتزاماتالخسائر الناتجة عن تحقق  أوباألرباح  اإلعتراففمثاًل 
 اإللتزاماتكان مبلغ  إذا. لكن أخطاءل ذلك تصحيح تعتبر فروقات ناتجة عن التقديرات المحاسبية وال يمث

هناك خطأ  فإنالقوائم المالية  إعدادمن المعلومات المتوفرة عند خاطئ حتسابه بشكل الطارئة قد تم إ
 .إحتساب

 سنوات سابقة( أخطاءالمعالجة المحاسبية لألخطاء ) 3.1
بأثر رجعي من خالل تعديل ات سابقة فتر  أخطاءتصحيح  IAS 8 (8معيار المحاسبة الدولي رقم ) تطلبي

   (:كان ذلك عملياً  إذا) عادة عرض البيانات المالية بأثر رجعي وكما يليوإ المدورة  لألرباح اإلفتتاحيالرصيد 
  . قة المعروضة التي حدث فيها الخطأ( السابلغ المقارنة للفترة )الفتراتعرض المبا إعادة .أ

 لألصول اإلفتتاحية األرصدةعرض  إعادة، يتم عروضةفترة سابقة م أقدمحدث الخطأ قبل  إذا .ب
ي عرض قائمة المركز المالي المقارنة )أ لتزامات وحقوق الملكية ألقدم فترة سابقة معروضةواإل

 .قوائم مركز مالي( ثالثفي بداية العام السابق وبالتالي عرض  يضاً أوالمعدلة 

من  أكثر أوة معينة على المعلومات المقارنة لواحدة وإذا كان من غير العملي تحديد تأثيرات الخطأ في فتر 
لتزامات وحقوق الملكية للفترة واإل لألصول اإلفتتاحية األرصدةعرض  إعادةالفترات السابقة المعروضة يتم 

 العرض بأثر رجعي أمرًا ممكنًا )والتي يمكن أن تكون الفترة الحالية(.   إعادةاألولى التي يكون فيها 
ة وقياسها واإلفصاح عنها بمبالغ عناصر القوائم المالي اإلعترافتمثل تصويب بأثر رجعي وإعادة العرض 

 .بداً كما لو أن خطأ الفترة السابقة لم يحدث أ
على كافة الفترات  التراكمي في بداية الفترة الحالية لخطأ معين األثروإذا كان من غير العملي تحديد 

 من أول تاريخ عملي. مستقبلي ت المقارنة لتصحيح الخطأ بأثر عرض المعلوما إعادةالسابقة يتم حينها 

 (4مثال )
 ة)صيان اآلالتم يتم إثبات مبلغ مصروف صيانة نه لأب الهالل، إكتشف محاسب شركة 1/11/2121في 

، وقد ظهرت قائمة الدخل ولم يدفع المبلغ لتاريخه 2121دينار تمت خالل عام  21,111عادية( بقيمة 
 ة التغيرات في حقوق الملكية قبل تصحيح الخطأ كما يلي:)جزئية( وقائم
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 2020 2028 

 331,111 251,111 مجمل الربح                                                                     

 (171,111) (121,111) مصاريف التشغيل                             

 161,111 131,111 181111                 صافي الربح قبل الضريبة      

 (48,111) (32,111)      %31ضريبة الدخل 

 112,111 21,111 صافي الربح بعد الضريبة      

 838,000 40,000 المحتجزة أول المدة األرباح

 243,000 838,000 المدة آخرالمحتجزة  األرباح

 .يد المحاسبي الالزم لتصحيح الخطأعداد القوإ  طأالمعالجة المحاسبية لتصحيح الخبيان  المطلوب:
 

 (4حل مثال )
( لتصحيح ذلك 8فيما يلي المعالجة المحاسبية والعرض المطلوب بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم )

 :الخطأ
 قائمة الدخل )جزئية(   -  الهاللشركة          

 2028 دلةمع   2020 

 331,111 251,111                                                مجمل الربح                      

 (171,111) (141,111) (                            21,111+121,111مصاريف التشغيل )

 161,111 111,111 181111 صافي الربح قبل الضريبة                      

 (48,111) (33,111)    %31ضريبة الدخل 

 112,111 77,111 ي الربح بعد الضريبة                    صاف
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 المحتجزة فقط( األرباحعمود  إظهارقائمة التغيرات في حقوق الملكية ) -الهاللشركة 

 2028 دلة()مع   2020 

 131,111 41,111 علنت سابقاً أ أول المدة كما  ،المحتجزة األرباح

 9(111,14) ----- لدخل، صافي بعد ضريبة ااألخطاءتصحيح 

 881,000 41,111 دلةالمحتجزة أول المدة المع   األرباح

 112,111 77,111 صافي الربح المعدل

 222,111 881,000 المدة آخرالمحتجزة  األرباح

 القيد التالي لتصحيح الخطأ: إجراءوبناء على ما سبق، يتم     

 1/11/2121 ( سنوات سابقةأخطاءتعديالت ) من حـ/  14,111
 ضريبية مؤجلة  أصولحـ/      6111

  حـ/ مصروف صيانة مستحق الدفع إلى    21,111 
 :المحتجزة نهاية العام األرباح( سنوات سابقة يقفل في حساب أخطاءوحساب تعديالت)

 31/12/2121 المحتجزة  األرباحمن حـ/   14,111
  ( سنوات سابقةأخطاءحـ/ تعديالت ) إلى    14,111 

 
   الفترات السابقة أخطاءعن  اإلفصاحمتطلبات  4.1

 .ماهية الخطأ في الفترة السابقة  .أ

 :لكافة الفترات السابقة المعروضة األخطاءعن مبلغ تصحيح  اإلفصاح  .ب
 .ومتأثر في القوائم الماليةلكل بند معروض  -

 األساسية رباحاأللحصة السهم من  المنشأة( على 33إنطبق معيار المحاسبة الدولي رقم ) إذا -
 .والمخفضة

 .ي بداية أول فترة سابقة معروضةمقدار تصحيح الخطأ ف  .ج

 .جعي غير عملي لفترة سابقة معينةالعرض بأثر ر  إعادةبيان أسباب إن   .د

 
 

                                                           
دينار. ويمثل أيضًا الفرق بين صافي الربح بوجود الخطأ  222,11( =%12-1)222,12يمثل الفرق صافي أثر الخطأ بعد الضريبة  9

 دينار. 77,222دينار والربح بعد تصحيح الخطأ البالغ  21,222البالغ 
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 :أسئلة الفصل
 األول )اختيار من متعدد(التمرين 

 التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

( اكتشفت شركة فلسطين للخدمات الهندسية 2020صدار البيانات المالية لعام بعد إ) 8/4/2028في  .8
دينار تم تقديمها الحد العمالء  10,000يراد استشارات هندسية بمبلغ إاستالم  أونه لم يتم تسجيل أ

ن ذلك المبلغ يعتبر مهم علمت أ إذا. %24. تخضع الشركة لضريبة الدخل بمعدل 2020خالل عام 
 :ما يلي الجانب الدائنسيتضمن في  8/4/2028عداده في فإن القيد المحاسبي الالزم إ نسبيا  

( أخطاءدينار حساب تعديالت ) 45,111 -أ
دينار حساب  150111، وسنوات سابقة

 صول ضريبية مؤجلةأ

( أخطاءدينار حساب تعديالت ) 45,111 -ب
دينار حساب  150111، وسنوات سابقة

 ضريبية مؤجلةإلتزامات 
( أخطاءدينار حساب تعديالت ) 61,111 -ج

 سنوات سابقة
 دينار ذمم مدينة 61,111 -د

 :  المنشأة، يجب على ير والتغير في السياسة المحاسبيةعندما يصعب التمييز بين التغير في التقد .2

معاملة التغير بشكل كامل كتغير في  -أ
 السياسة المحاسبية

تغير في معاملة التغير بشكل كامل ك -ب
 فصاح مناسبالتقديرات المحاسبية مع إ

تخصيص القيمة النسبية للتغير في التقدير  -ج
والتغير في السياسة على أساس معقول 

 والتعامل مع كل منهما على أساس ذلك

من أثر التغير كتغير في  %51معالجة  -د
 كتغير في التقدير المحاسبي %51سياسة و

 فإنه كثر مالئمةلتقديم معلومات أ ختياري إة المتبعة بشكل في حالة تغيير شركة سياستها المحاسبي .3
 :  هذا التغير كما يلي أثريجب معالجة 

 ثر مستقبلي للسنة الحالية فقط أبمعالجته  -ب بأثر رجعي معالجته -أ
خذ أثر التغيير في أثر مستقبلي و أمعالجته ب -ج

والسنوات  الحاليةالبيانات المالية للسنة 
 الالحقة

 يء مما ذكر أعالهال ش -د
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سنوات  4بمدة  اإلنتاجيدينار حيث قدر عمرها  3000000بمبلغ  آلةاشترت شركة  8/8/2020في  .4
غيرت الشركة طريقة  8/8/2022. في هتالكدام طريقة القسط الثابت لإلوقيمة النفاية )صفر( وتم استخ

 .%20، معدل ضريبة الدخل نالسني أرقامطريقة مجموع  إلى اإلهتالك

 هو:  األثر المتراكم لتغير طريقة اإلهتالكن إ 

 دينار 1680111 -ب دينار              48,111 -أ
 دينار 2110111 -د دينار             610111 -ج

لها في  اإلنتاجيدينار، وقدر العمر  24,000اشترت شركة السالمة سيارة بقيمة  8/1/2020بتاريخ  .4
تم  8/8/2022مة الخردة )النفاية( بصفر، على افتراض بتاريخ سنوات، وقدرت قي 4ذلك التاريخ بـ 

سنوات بدال  من خمس سنوات وقيمة الخردة )النفاية(  1للسيارة ليصبح  اإلنتاجيتقدير العمر  إعادة
 :   2022سنة السيارة ل إهتالكدينار، باستخدام طريقة القسط الثابت ما هي قيمة مصروف  8400

 دينار   342242 -ب دينار        2611 -أ
 دينار 2811 -د دينار       315445 -ج

 :يتم معالجة التغير في نسبة االهتالك لبند من بنود الممتلكات والمعدات كما يلي .1

 تصحيح خطأ سنوات سابقة  -ب  كتغير في سياسة محاسبية  -أ
 مما ذكر  ال شيء -د كتغير في تقديرات محاسبية  -ج

 : في التقديرات المحاسبية على النحو التالي التغيير أثريجب معالجة  .1

 تعديل على رصيد األرباح المحتجزة -ب تعديل أرقام المقارنة للسنوات السابقة -أ
ضمن بيان الدخل لسنة التغيير والسنوات  -ج

 الالحقة
 جميع ما ذكر أعاله صحيح -د

 :تبر تغيرا  في السياسة المحاسبيةواحدة مما يلي ال تع .1

ريقة تحديد تكلفة المخزون من تغيير ط -أ
 المتوسط المرجح إلىالوارد أواًل صادر أواًل 

تغيير طريقة اإلهتالك من القسط الثابت  -ب
 مجموع أرقام السنين كمتطلب قانوني إلى

التغير في نمط االهتالك المتوقع للمنافع  -ج
صول غير االقتصادية المستقبلية لأل

 المتداولة 

تكلفة المخزون من تغيير طريقة تحديد  -د
 الوارد أواًل صادر أوالً  إلىالمتوسط المرجح 
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 ن التغيرات في السياسات المحاسبية:إالمالية الدولية لمعايير التقارير  وفقا   .1

ن السياسة المحاسبية إذا تبين أمطلوبة  -أ
تغيير جوهري في  إلىالبديلة ستؤدي 

صافي دخل السنة  أولتزامات واإل األصول
 الحالية

واجهت الشركة معامالت  إذامسموح به  -ب
 ظروف تختلف جوهرياً  أوحداث جديدة، وأ

 السابقة أوعن المعامالت القائمة 

كانت  إذامطلوب على المعامالت المالية  -ج
غير  المعالجة المحاسبية المتبعة سابقاً 

لعدم ماديتها وقت المعالجة  مقبولة نظراً 
 غير المقبولة

 إلىتغيير سوف يؤدي كان ال إذامسموح به  -د
كثر للبيانات عرض أكثر موثوقية ومالئمة أ

 المالية

بضاعة  تحديد تكلفةفي  في السنوات السابقة الطريقة المتبعةبتغيير شركة  قامت 2022خالل عام  .80
تضخيم قيمة مخزون أول  إلى( مما أدى صادر أوال   )الوارد أوال   إلىخر المدة من )المتوسط المرجح( آ

 ثر المتراكم األ ن قيمة إ، ف%40كان معدل ضريبة الدخل  إذا. دينار 4000000بمبلغ  2022م المدة لعا
 يكون: 2022هذا التغير على أرباح عام ل

 دينار 5110111 -ب دينار          3110111 -أ
  ال شيء مما ذكر  -د دينار 2110111 -ج

 

 الثاني:التمرين 

شرائها واستالمها في دينار تم  1111بضاعة قيمتها  زمالكالنه كان لدى شركة أتبين  1/11/2121في 
، كما تكرر 2121 المدة للعام آخرتم خطًأ عدم جرد تلك البضاعة ضمن بضاعة نه أال إ 31/12/2121

ول المدة. وفيما يلي أم احتساب تلك البضاعة ضمن بضاعة بعد 2121ول المدة للعام أالخطأ في بضاعة 
 قبل تصحيح الخطأ. 2121 و 2121قائمة الدخل للعامين 
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  الزمالكقائمة الدخل /شركة 

 2020 2028 

 15,111 11,111 المبيعات

 (7111) (4111) يطرح تكلفة المبيعات

 8111 6111 مجمل الربح                                                                     

 (2111) (2111) وعمومية  إداريةمصاريف 

 6111 4111 181111 صافي الربح قبل الضريبة                      

 (2411) (1611) %41ضريبة الدخل 

 3611 2411 صافي الربح بعد الضريبة                    
 

 رباح المحتجزة كما يلي: بلغت األ 
 دينار 6111=   1/1/2121 

 دينار  8411=  31/12/2121
 ار دين 12,111=  31/21/2121

 .عداد القيود الالزمة، وإ بيان المعالجة المحاسبية لتصحيح الخطأ المطلوب:
 

 :الثالثالتمرين 
، كما قدرت سنوات 6نذاك آ اإلنتاجيدينار وقد قدر عمرها  64,111جهزة بمبلغ أ، تم شراء 1/1/2112في 

 .  تالكاإلهدينار، وتستخدم الشركة طريقة القسط الثابت في  4111قيمة النفاية بمبلغ 
 6سيستخدم لمدة  األصل، ونظرًا لنشوء معلومات جديدة لم تكن متوفرة سابقًا ُقدر بأن 1/1/2121وفي 

 دينار. 8111كما أعيد تقدير الخردة لتصبح القيمة الجديدة المقدرة  1/1/2121إعتبارًا من  أخرى سنوات 
 

لعام  الجديد اإلهتالكواحتساب مصروف  : بيان المعالجة المحاسبية للتغير بالتقديرات المحاسبيةالمطلوب
 .والسنوات الالحقة لها 2121

 
 التمرين الرابع:

)الخردة( في نهاية  دينار وقدرت قيمة النفاية 41,111بمبلغ  1/1/2112في  معداتاشترت شركة مقاوالت 
وتبلغ ، دينار وقررت استهالكها بطريقة القسط الثابت 11,111سنوات( بمبلغ  4وهو ) اإلنتاجيعمرها 
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طريقة نسبة من مجموع  إلىقررت الشركة تغيير طريقة االستهالك  1/1/2121في . %25ضريبة الدخل 
 .السنوات أرقام

 التغير بالسياسة المحاسبية. أثرثبات القيد الالزم إل إعداد: المطلوب
 

 التمرين الخامس:
قامت  31/12/2121، وفي لمخزون ح كسياسة محاسبية لتكلفة اشركة التميز طريقة المتوسط المرجتستخدم 

نها أواًل صادر أواًل باعتبار أطريقة الوارد  إلىالشركة بتغيير سياستها المحاسبية من طريقة المتوسط المرجح 
على قيمة مخزون  األثر. وقد تم تحديد ق المخزون خالل الدورة اإلقتصاديةاستخدام وتدف أكثرتعكس بدقة 

 : الجديدة كما يلياستخدام السياسة المدة عند  آخر
 دينار  11,111المدة بقيمة  آخرزيادة المخزون      31/12/2118في   

 دينار  15,111المدة بقيمة  آخرزيادة المخزون      31/12/2112في   
 دينار  21,111المدة بقيمة  آخرزيادة المخزون      31/12/2121في   

 

 : اسة المحاسبيةقبل التحول بالسي وفيما يلي بيانات قائمة الدخل

 2020 2081 
 211,111 251,111 المبيعات 

 (81,111) (111,111) تكلفة البضاعة المباعة 
 121,111 151,111 مجمل الربح                                                                     

 (65,111) (85,111) وعمومية  إداريةمصاريف 
 55,111 65,111 181111 يبة                      صافي الربح قبل الضر 

 (11,111) (13,111) %21ضريبة الدخل 
 صافي الربح بعد الضريبة  

                   
52,111 

 
44,111 

 
 311,111 344,111 المحتجزة أول المدة                                 األرباح
 344,111 326,111                               المدة آخرالمحتجزة  األرباح

 

إثبات القيود بيان المعالجة المحاسبية للتغير بالسياسة المحاسبية مع عرض كافة القوائم المقارنة و  المطلوب:
 .  المحاسبية الالزمة
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  :ولجابة التمرين األ إ
 

 80 1 1 1 1 4 4 3 2 8 الرقم

 د د ج ج ج د أ أ ب ب جابةاإل

 
 الثاني:رين جابة التمإ

 :( لتصحيح ذلك الخطأ8فيما يلي المعالجة المحاسبية والعرض المطلوب بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم )

 ة الزمالكشرك              
 قائمة الدخل

 2028 دلةمع   2020 

 15,111 11,111 المبيعات

 (8111) (3111) تكلفة المبيعات :يطرح

 7111 7111 مجمل الربح

 (2111) (2111) يف إدارية وعموميةمصار 

 5111 5111 181111 صافي الربح قبل الضريبة                      

 (2111) (2111) %41ضريبة الدخل 

 3111 3111 صافي الربح بعد الضريبة

 السابقة على النحو التالي: األخطاءقائمة التغييرات في حقوق الملكية فظهرت قبل تصحيح أما 

 الكالزمشركة 
 المحتجزة فقط( األرباحعمود  إظهارقائمة التغييرات في حقوق الملكية )

 2028 دلةمع   2020 

 2111 6111 المحتجزة، أول المدة  األرباح

 3111 3111 صافي الربح

 12,111 2111 المدة آخرالمحتجزة  األرباح
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 :لقيد التالي لتصحيح الخطأا إجراءعلى ما سبق، يتم  وبناءً 
 31/12/2121 ول المدةأمن حـ/ بضاعة   1111

 لتزامات ضريبية مؤجلة إ/  إلى      411 

  ( سنوات سابقةأخطاء) حـ/ تعديالت        611 

 
 :المحتجزة األرباح( سنوات سابقة يقفل في حساب أخطاء) وحساب تعديالت

 31/12/2121 ( سنوات سابقةأخطاء) من حـ/ تعديالت  611

  المحتجزة  األرباح حـ/ إلى    611 

 
 :الثالثجابة التمرين إ

 قيم النفاية المعاد تقديرها – القيمة الدفترية لألصل

 العمر المتبقي لألصل   الجديد = اإلهتالكمصروف 

 

 دينار 6111= 
(64,111-21,111) – 8111 
    = 

6 

 
 :الرابعجابة التمرين إ

 :2121و  2112لتعديل فروقات عامي  القيد التالي إجراءوبناء على ما سبق، يتم 

 1/1/2121 المتراكم للتغير في السياسات المحاسبية األثرمن حـ/  4511
  10ضريبية مؤجلة أصولحـ/      1511

  المعدات إهتالكحـ/ مجمع  إلى    6111 
 

 المحتجزة: األرباحالمتراكم للتغير في السياسات المحاسبية يقفل في حساب  األثروحساب 

 31/12/2121 المحتجزة  األرباحمن حـ/   4511
  المتراكم للتغير في السياسات المحاسبية األثرحـ/  إلى    4511 

                                                           
 ( "ضرائب الدخل".11يتم اإلعتراف بأصل ضريبي مؤجل بموجب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم ) 10
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 إجابة التمرين الخامس:

 :  لدخل الشامل بعد التعديل كما يلييتم عرض قائمة ا

 2020 2081 
 211,111 251,111 المبيعات 

 (75,111) 11(111,25) تكلفة البضاعة المباعة 
 125,111 155,111 مجمل الربح                                                                     

 (65,111) (85,111) وعمومية  إداريةمصاريف 
 61,111 71,111 181111 صافي الربح قبل الضريبة                      

 (12,111) (14,111) %21ضريبة الدخل 
 48,111 56,111 د الضريبة              صافي الربح بع

 
 عرض قائمة التغيرات في حقوق الملكية وكما يلي: إعادةكما وسيتم  

 المحتجزة األرباح 
 )المعاد بيانها(

 311,111  1/1/2112الرصيد كما في 
لتقييم المخزون اثر التغير في السياسة المحاسبية 

 1/1/2112للفترة ما قبل بعد الضريبة 
8111 

 318,111 (  المعدل) 1/1/2112الرصيد كما في
 48,111 ( المعدل) 2112صافي الربح لعام  يضاف:

 356,111                              31/12/2112الرصيد كما في 
 56,111                                              2121صافي الربح لعام 

 412,111 31/12/2121الرصيد كما في 

 

 

 

                                                           
 دينار وهو األثر الصافي لفرق مخزون أول وآخر المدة. 0222سيتم في كل سنة تخفيض تكلفة المبيعات بمبلغ  11
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 :التغير بالسياسات المحاسبية أثرالقيد التالي لتعديل  إجراءوبناء على ما سبق، يتم 

 31/12/2121 من حـ/ المخزون   21,111
 المتراكم للتغير في السياسات المحاسبية  األثرحـ/   إلى       16,111 
  لتزامات ضريبية مؤجلة إحـ/            4111 
 

 المحتجزة: األرباحاكم للتغير في السياسات المحاسبية يقفل في حساب المتر  األثروحساب 

 31/12/2121 المتراكم للتغير في السياسات المحاسبية األثرمن حـ/   16,111
  المحتجزة  األرباححـ/  إلى    16,111 
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 التقارير المالية واألحداث الالحقة لها إعدادمحور:     
 (11: معيار المحاسبة الدولي رقم )الخامسالفصل    

 الفترة المالية إنتهاءالالحقة لتاريخ  األحداث
Events after the Reporting Period 

 
 

 أهداف الفصل التعليمية:

 
 التالية: باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 

الالحقة  األحداث(: "10التعرف على األهداف الرئيسة لمعيار المحاسبي الدولي رقم ) .1
 الفترة المالية".  إنتهاءلتاريخ 

الالحقة لتاريخ  األحداث(: "10بيان النطاق الذي يغطيه المعيار المحاسبي الدولي رقم )  .2
 الفترة المالية". إنتهاء

 . المّعدلةبعد تاريخ الميزانية العمومية واألحداث غير  المّعدلة األحداثبيان الفرق بين   .3

 .المنشأةتوضيح كيفية معالجة المعيار لموضوع استمرارية  .4
الالحقة  األحداث(: "10التي يتطلبها معيار المحاسبة الدولي رقم ) اإلفصاحاتبيان  .5

 الفترة المالية". إنتهاءلتاريخ 
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 مقدمة  . 1
دة أشهر بعد نهاية السنة المالية، وقد  ع أو أسابيععدة  إلى القوائم المالية تحتاج عادةً  إعدادن عملية إ

معيار المحاسبة  وقد جاء .القوائم حداث خالل تلك الفترة تؤثر على البيانات الواردة في تلكتحدث وقائع وأ
فصاح ، واإلمعالجة المحاسبية المالئمةال لبيان "الفترة المالية إنتهاءالالحقة لتاريخ  األحداث" (11الدولي رقم )

 الالحقة.  األحداثعن 
 إنتهاءالمرغوبة وغير المرغوبة التي تقع بعد تاريخ  األحداثنها الالحقة بأ األحداثف هذا المعيار وقد عرّ 

دة والتي تتعلق بالحسابات واألرص)تاريخ القطع( صدار القوائم المالية التصريح بإالفترة المالية وقبل تاريخ 
 الالحقة: األحداثوهناك نوعان من . القوائم الماليةالواجب ظهورها في 

تتطلب تعديل  أي معدلة أحداث)تلك التي توفر دلياًل عن ظروف كانت موجودة في نهاية فترة التقرير  (1
  .(Adjusting Events after the Reporting Period)البيانات المالية(  

 تتطلب ال أيالتقرير  فترة بعد غير معدلة أحداث)التقرير فترة عدب نشأت ظروف إلى تشير التي تلك (2

 .(Non-adjusting Events after the Reporting Period) تعديل البيانات المالية 
 

 Scope &Objective Standard  . هدف ونطاق المعيار2

 :يلي وصف ما إلى( 11يهدف معيار المحاسبة الدولي رقم )
 .الفترة المالية إنتهاءقوائمها المالية لألحداث التي تقع بعد تاريخ  نشأةالممتى يجب أن تعدل  .أ

الالحقة لتاريخ  األحداثإصدار القوائم المالية وحول  إقرار المطلوب عرضها حول تاريخ اإلفصاحات.ب
 .الفترة المالية إنتهاء

 إنتهاءبعد تاريخ  األحداثت كان إذاالقوائم المالية على أساس اإلستمرارية  إعدادكما يتطلب المعيار عدم 
 لم يعد قائمًا. المنشأةن إفتراض إستمراية أ إلىالفترة المالية تشير 

 إنتهاءالتي تقع بعد تاريخ  األحداثفصاح عن بيق هذا المعيار في المحاسبة واإلونطاق المعيار يتضمن تط
 .الفترة المالية

 
 Authorization Date (عتماداإل تاريخ) تاريخ التصريح بإصدار القوائم المالية .6

تختلف العملية ، و ر القوائم المالية معتمدة قانونًا لإلصدارهو التاريخ الذي يمكن فيه اعتبا اإلعتمادتاريخ 
والمتطلبات القانونية  المنشأةالخاصة بإقرار البيانات المالية إلصدارها إعتمادًا على الشكل التنظيمي إلدارة 

 نتهاء من القوائم المالية.واإل عداداإلإلجراءات المتبعة في وا
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( هو تاريخ 11وفق ما يتطلبه المعيار رقم ) (اإلعتماد) يعتبر تاريخ التصريح بإصدار القوائم المالية 1.6
 إدارة إنتهاءتاريخ  أووليس تاريخ موافقة الهيئة العامة  بإصدار تلك القوائم، اإلدارةمجلس  إقرار

  تلك القوائم. إعدادالشركة من 

 ( 1مثال )
 .31/12/2121مسودة القوائم المالية للسنة المنتهية في  الفرحشركة  إدارةأتمت  22/2/2121في -

  قرارها إلصدارها.اإلدارة البيانات المالية وتم إراجع مجلس  9/3/2121في  -

 .األخرى أعلنت الشركة عن أرباحها واختارت المعلومات المالية  11/3/2121في  -

 القوائم المالية متاحة للمساهمين واآلخرين. أصبحت 22/3/2121في -

  .السنوي للمساهمين على القوائم المالية اإلجتماعصادق  14/4/2121في  -

 .19/4/2121تم تقديم القوائم المالية المصادق عليها لهيئة األوراق المالية في و  -
بموجب معيار  (اإلعتماد )تاريخ هو تاريخ التصريح بإصدار القوائم المالية لشركة الفرح : ماالمطلوب

 (؟11المحاسبة الدولي رقم )

 (1حل مثال )
وهو تاريخ  9/3/2121تاريخ التصريح بإصدار القوائم المالية هو  فإن( 11بموجب المعيار الدولي رقم )

تاريخ آخر. وبالتالي  أي أوإلصدارها وليس تاريخ موافقة الهيئة العامة على تلك القوائم  اإلدارةمجلس  إقرار
تعتبر فترة  9/3/2121وحتى يوم  31/12/2121التي وقعت خالل الفترة الممتدة من  األحداثكل  فإن

يتم  األحداثكان معالجة هذه  إذاالالحقة ويجب أن تؤخذ بالحسبان من قبل شركة الفرح وتحديد ما  األحداث
 عنها فقط.   اإلفصاح أومحاسبيًا 

إصدار قوائمها المالية لمجلس إداري إشرافي  المنشأة ةإدار في بعض الحاالت يكون مطلوبًا من  2.6
)مكون من غير المديرين التنفيذيين( للمصادقة عليها ومن ثم رفع القوائم المالية للمساهمين وفي 

 اإلدارة)تم التصريح بإصدارها( عندما تقوم  صدارإقرارها لإل القوائم المالية قد تم فإنتلك الحاالت 
 .اإلشرافيللمجلس  ورفعها دارصبالمصادقة عليها لإل

  (2) مثال
. تتألف شرافيةإلصدارها للهيئة اإل 2121شركة الوالء القوائم المالية لعام  إدارةأقرت  12/2/2121في  -

ن يشمل ممثلين من الموظفين وآخرين ذوي قط، ويمكن أالهيئة اإلشرافية من المدراء غير التنفيذيين ف
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ر القوائم . وقد تم توفي11/2/2121القوائم المالية في  اإلشرافيس أقر المجل مصالح من خارج الشركة.
 .1/3/2121 خرين فيالمالية للمساهمين واآل

وتم تقديم البيانات المالية للجهة  15/4/2121السنوي للمساهمين القوائم المالية في  اإلجتماعاستلم  -
 .21/4/2121الرقابية )هيئة األوراق المالية( في 

معيار المحاسبة الدولي رقم  تاريخ التصريح بإصدار القوائم المالية لشركة الوالء بموجب ما هوالمطلوب: 
 ؟(11)

 ( 2حل مثال )
وهو تاريخ  12/2/2121تاريخ التصريح بإصدار القوائم المالية هو  فإن( 11بموجب المعيار الدولي رقم )

كل  فإنوبالتالي  .اإلشرافيقبل المجلس  وليس تاريخ إقرارها من اإلشرافيصدارها للمجلس إل اإلدارة إقرار
 األحداثتعتبر فترة  12/2/2121وحتى يوم  31/12/2121التي وقعت خالل الفترة الممتدة من  األحداث

سيتم  األحداثكان معالجة هذه  إذاالالحقة ويجب أن تؤخذ بالحسبان من قبل شركة الوالء وتحديد ما 
 .  عنها فقط اإلفصاح أومحاسبيًا 

 
  Recognition and Measurementوالقياس  إلعترافا .4

 المّعدلة األحداثالفترة المالية النوع األول  إنتهاءالالحقة لتاريخ  األحداث( نوعان من 11يورد المعيار رقم )
ا وفيم انتهاء فترة التقارير المالية )تاريخ قائمة المركز المالي(بعد تاريخ  المّعدلةغير  األحداثوالنوع الثاني 

 يلي إستعراض لمتطلبات المعيار المتعلقة باإلعتراف والقياس.

 Adjusting Events after the Reportingالفترة المالية  إنتهاءبعد تاريخ  المّعدلة األحداث 1.4

Period    
ًا الفترة المالية والتي تقدم معلومات حول ظروف كانت موجودة فعلي إنتهاءالالحقة لتاريخ  األحداثوهي تلك 

. وفي هذه الحالة القوائم المالية إعدادعند  المنشأةبتاريخ قائمة المركز المالي، وإن لم تكن معروفة إلدارة 
التي حدثت بعد تاريخ قائمة المركز  األحداث( لتعكس ئم المالية )والمّعدة بصورة أوليةيجب تعديل القوا

 إصدارها.  إقرارالمالي وقبل 
تعديل المبالغ  المنشأةبعد تاريخ قائمة المركز المالي التي تتطلب من  المّعدلة ثاألحداوفيما يلي أمثلة على 

 :بها سابقاً  عترفإ لإلعتراف ببنود لم يكن قد  أوالمعترف بها في القوائم المالية 
 إلتزام المنشأةتسوية قضية من خالل قرار محكمة بعد تاريخ قائمة المركز المالي والذي يبين أن على  .أ

عترف به حاليًا بما أن تعدل المخصص الم   المنشأة، وبذلك على تاريخ قائمة المركز الماليي يخص حال
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 أو( "المخصصات، واإللتزامات واألصول المحتملة"، 32يتفق مع معيار المحاسبة الدولي رقم )
 اإلفصاحوعند صدور قرار المحكمة بقضية ما سوف تحول  المنشأة. كما أن اإلعتراف بمخصص جديد

بمخصص نظرًا ألن الحدث الالحق هنا يعتبر معدل  اإلعتراف إلىالطارئة لتلك القضية  إللتزاماتاعن 
 لقائمة المركز المالي.

قد تعرض لتدني القيمة  األصولن أصل من أ إلىإستالم معلومات بعد تاريخ قائمة المركز المالي تشير  .ب
Impaired  في قيمة ذلك  رف به سابقًا كخسارة إنخفاضعتالم  أن المبلغ  أوبتاريخ قائمة المركز المالي

 تعديل ومثال ذلك: إلىتحتاج  األصل

ن الخسارة قد كانت أ عادة دإفالس عميل والذي يحدث بعد تاريخ قائمة المركز المالي في العادة يؤك -
دل أن العميل انخفض )تفي حساب الذمم المدينة التجارية  بتاريخ قائمة المركز المالي موجودة

افي قيمة الذمم تعديل ص المنشأةويتطلب من البيانات المالية(  إعدادئتماني بتاريخ اإلتصنيفه 
 .بتعديل مخصص الديون المشكوك فيهاوذلك  المدينة التجارية

  بيع البضاعة بعد تاريخ قائمة المركز المالي من الممكن أن يقدم دلياًل على قيمتها القابلة للتحقق -
NRV المخزون  أسعارتعديل مخصص هبوط  المنشأةمالي وبالتالي على بتاريخ قائمة المركز ال. 

 أوبعد تاريخ قائمة المركز المالي تتعلق بتكلفة أصول غير متداولة تم شرائها  ظهور معلومات جديدة .ج
 . الفترة المالية إنتهاءقبل تاريخ بيعها 

 إلتزامكان على المنشأة  إذاافآت، مدفوعات المك أوالتحديد بعد فترة التقرير لمبلغ المشاركة في األرباح،  .د
قبل ذلك التاريخ  أحداثفي نهاية فترة التقرير بالقيام بتلك المدفوعات، نتيجة استنتاجي  أوحالي قانوني 

 .(الموظف" "منافع 19أنظر معيار المحاسبة الدولي )

 .أن القوائم المالية لم تكن صحيحةأخطاء تظهر  أوإكتشاف إحتيال  .ه

 
 بعد تاريخ قائمة المركز المالي المّعدلة ثاألحدا( 6مثال )

ار مليون دين 4بمبلغ  الظاللأقيمت دعوى قضائية من قبل أحد المنافسين على شركة  2121خالل عام 
 الظاللعلى توصية المستشار القانوني للشركة فقد إقتطعت شركة  إلنتهاكها عالمة تجارية معينة. وبناءً 

وظهر المخصص في  المنشأةكمخصص قضايا مقامة على  2121 مليون دينار من أرباح عام 2مبلغ 
 .اإللتزاماتضمن  31/12/2121كما في )مسودة( قائمة المركز المالي 
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وبعد تاريخ قائمة المركز المالي أصدرت المحكمة العليا حكمًا لصالح المدعي بأن يدفع  2/2/2122وفي 
الشركة في  إدارةنت القوائم المالية قد أعدت بواسطة . وكاماليين دينار 3( مبلغ الظاللالمدعي عليه )شركة 

 .11/2/2122في  اإلدارةوأقرها مجلس  31/1/2122
في هذه الحالة وفق متطلبات المعيار رقم  الظاللهو اإلجراء المتوقع إجرائه من قبل شركة  ما المطلوب:

 ؟ (11)

 (6حل مثال )
( يجب على شركة تراض المحكمة سلطة نهائيةطعي باف)والذي يعتبر ق 2/2/2122في  عند صدور الحكم

 مليون دينار لكي تعكس أثر الحكم الذي قضت به المحكمة بالقيد التالي: 1تعديل المخصص بمبلغ  الظالل
 

 2/2/2122 (2121) ملخص الدخلمن حـ/   1,111,111
  المنشأة علىمخصص قضايا مقامة حـ/  إلى    1,111,111 

، حيث صدر قرار المحكمة اإلعدادقائمة المركز المالي والتي هي قيد  أرقامن الحدث مؤدي لتعديل أ أي
 .11/2/2122في  اإلدارةالقوائم المالية من قبل مجلس  إقرارقبل تاريخ  أي 2/2في 

 ( 4مثال )
بعد  أومثاًل  23/2/2122فتراض أن الحكم الصادر عن المحكمة قد صدر في ا( السابق ب3في المثال رقم )

  Cutoff Pointهذا الحدث سيكون بعد نقطة القطع  فإنللقوائم المالية،  اإلدارةمجلس  إقراربعد  أيذلك، 
 أي إجراءعندئذ  الظالل( وال يطلب من شركة 11/2/2122صدار القوائم المالية في تاريخ التصريح بإ أي)

 .2121تعديل على القوائم المالية لعام  أوتسويات 

 ( 5مثال )
. وبلغت تكلفة القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل أوبتقييم مخزونها بالتكلفة  ات الحديثةالصناعتقوم شركة 

التي دينار وهي  11,111القابلة للتحقق القيمة و دينار  111,111المخزون وفق طريقة الوارد أواًل صادر أواًل 
 راف بهبوط أسعارحيث اإلعت قلاأل هابإعتبار  31/12/2121أدرجت في قائمة المركز المالي كما في 

، دينار 151,111كامل المخزون بمبلغ باعت الشركة  2/2/2121وفي  .دينار 21,111المخزون بمبلغ 
نه قد صرح ، وبافتراض أ31/12/2121ال يوجد تغيرات مهمة في سوق بيع السلعة نشأت بعد  بأنه علماً 

 .3/3/2121( بتاريخ اإلدارةصدار القوائم المالية )وهو تاريخ موافقة مجلس بإ
عند بيع  (11قيمة المخزون وفق معيار المحاسبة الدولي ) لالرتفاع في الالزمةما هي المعالجة المطلوب: 

 ؟المخزون 
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 ( 5حل مثال )
المخزون في القوائم المالية  عترف به في قيمةنخفاض الم  إلغاء اإل 2/2/2121بتاريخ يجب على الشركة  

حدث الحق معدل كون القيمة القابلة للتحقق  ألنه دينار 21,111بمبلغ  31/12/2121للسنة المنتهية في 
نه ال حيث أ 31/12/2121نت سائدة بتاريخ البضاعة يعود لظروف كا أسعارواالرتفاع في  فيمة تقديرية

 . 2121بعد نهاية الفترة المالية لعام يوجد تغيرات في ظروف بيع السلعة 

 أحداث أي، ها بتاريخ انتهاء الفترة الماليةل روف ال عالقةأسعار البضاعة بظكان ارتفاع  إذا: مالحظة
مثل )ارتفاع سعر البضاعة بسبب صدور قرار حكومي بمنع استيراد  31/12/2121وظروف نشأت بعد 

صدور مثل هذا  إمكانية إلىبضاعة مشابهة من الخارج مما رفع سعر البضاعة، ولم يكن هناك ما يشير 
 أي إجراءالحدث الالحق يعتبر غير معدل وال يتم  فإن. 2121فترة المالية نهاية القرار في بتاريخ انتهاء ال

عن ظروف كانت  ال يقدم معلومات إضافية ن الحدث الالحقتعديل على قيمة مخصص هبوط المخزون أل
 .2121القوائم المالية نهاية  إعدادسائدة بتاريخ 

 Non-Adjusting Events after theالماليةالفترة  إنتهاءبعد تاريخ  المّعدلةغير  األحداث 2.4

Reporting Period 
الناشئة بعد تاريخ  األحداثالالحقة لتاريخ إنتهاء الفترة المالية غير المّعدلة للقوائم المالية تلك  األحداثتمثل 

المعيار  يتطلبو  ( وال تعبر عن ظروف كانت سائدة بتاريخ إنتهاء الفترة المالية.31/12قائمة المركز المالي )
بعد  المّعدلةغير  األحداثعترف بها في القوائم المالية للمنشأة لتعكس المبالغ الم   يتم تعديل( أن ال 11رقم )

 تاريخ قائمة المركز المالي. 

 : الفترة المالية ما يلي إنتهاءيخ بعد تار  المّعدلةالالحقة غير  األحداثومن األمثلة على 
القوائم المالية  إقرارلإلستثمارات بين تاريخ قائمة المركز المالي وتاريخ  إنخفاض القيمة السوقية العادلة .أ

ليست مقدرة  و  القيمة العادلة هي قيمة حقيقة بتاريخ قائمة المركز المالي ألن تاريخ إصدارها، أي
ة على تنفيذ عملية على تعامالت بين أطراف راغبة وقادر  مأخوذة من سوق نشط وتتحدد بناءً  عتبارهابا
 .ارير المالية وإنما نشأت بعد ذلكنخفاض ال يعبر عن ظروف كانت سائدة بتاريخ التقواإل .لشراء والبيعا

لحاملي أدوات  اإلدارةمن قبل مجلس  األرباحاإلعالن عن توزيعات  أوتم إقتراح  إذا: األرباحتوزيعات  .ب
 إنتهاءلعرض"، بعد تاريخ : ااألدوات المالية" (32رقم ) ا عرفت في معيار المحاسبة الدوليحقوق كم

هذه كإلتزام بتاريخ قائمة المركز  األرباحأن ال تعترف بتوزيعات  المنشأةالفترة المالية فإنه يجب على 
( 32المالي، ألنها ال تلبي شروط اإللتزام الحالي الواردة ضمن معيار المحاسبة الدولي رقم )

ن الهيئة العامة هي المخولة بإقرار التوزيعات "المخصصات، والموجودات والمطلوبات المحتملة"، حيث أ
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عن تلك التوزيعات ضمن  اإلفصاحويتم  األرباحترح توزيع نسبة محددة من الذي يق اإلدارةوليس مجلس 
 .(1ي رقم )اإليضاحات بموجب معيار المحاسبة الدول

اإلبالغ بعة رئيسية )معيار استبعاد شركة تا أوالفترة المالية  إنتهاءتمت بعد تاريخ  رئيسية أعمالإندماج  .ج
  .( "إندماج األعمال" يتطلب إفصاحات محدودة في مثل تلك الحاالت(3المالي الدولي رقم )

 .إعالن خطة إليقاف عمليات إنتاجية معينة .د

الفترة  إنتهاءبعد تاريخ وقعت  أحداثالبدء في قضية رئيسية ناشئة فقط من  أو نشوء إلتزامات طارئة .ه
 .المالية

 .الفترة المالية إنتهاءبعد تاريخ نتاجي رئيسي نتيجة تعرضه لحريق تلف خط إ .و

 .إنجاز إعادة هيكلة رئيسيةالبدء في  أواإلعالن عن  .ز
 .صرف العمالت األجنبية أسعارفي معدالت  أو األصول أسعارتغيرات كبيرة غير عادية في  .ح
 .يبةتغيرات هامة في قانون الضر  أوالتغيرات الجوهرية في معدالت الضريبة  .ط
 األصولاستبعاد  أوغير المتداولة كمتاحة للبيع،  األصولشراء موجودات بمبالغ كبيرة نسبيًا، وتصنيف  .ي

 أية أصول تم مصادرتها من قبل الحكومة.   أوالشطب،  أوالمبادلة  أوالتخلص منها بالبيع  أو

 الفترة المالية إنتهاءغير المؤدية لتعديل القوائم المالية بعد تاريخ  األحداثعن  اإلفصاح
 اإلفصاحمهمة بدرجة كبيرة بحيث أن عدم  بعد تاريخ قائمة المركز المالي المّعدلةغير  األحداثكانت  إذا

هذا المعيار  فإنعنها سيؤثر في قدرة مستخدمي القوائم المالية على إتخاذ القرارات الرشيدة والصحيحة 
 :األحداثن  تلك عن المعلومات التالية لكل فئة مهمة م اإلفصاحيتطلب 

 و طبيعة وماهية الحدث، -

عن هذه  اإلفصاحتقدير األثر المالي لذلك الحدث، وإذا كان من الصعوبة تقدير األثر المالي يتم  -
 الحقيقة. 

 المنشأةإستمرارية 
صفية الفترة المالية ت إنتهاءبعد تاريخ  اإلدارةقررت  إذاالقوائم المالية على أساس اإلستمرارية  إعداديجب عدم 

 .أنه ليس لديها بديل آخر سوى عمل ذلك أووقف النشاط التجاري  أو المنشأة
(، عرض القوائم المالية، تقديم إفصاحات معينة حول اإلستمرارية 1كما يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم )

 :إذا
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  أو ئم المالية على أساس اإلستمرارية،القوا إعدادلم يتم  -

 . وجود شكوك في إستمرارية الشركة إلىالفترة المالية تؤدي  إنتهاءد تاريخ وجود ظروف وأحداث تنشأ بع -

 
 Disclosure اإلفصاح .5

 إصدار القوائم المالية   إقرارتاريخ  1.5
القوائم المالية إلصدارها وتحديد الجهة المخولة بإقرارها، وإذا كان مالك  إقرارعن تاريخ  اإلفصاحيجب 
أن تفصح عن تلك  المنشأةعلى  فإن اإلصدارسلطة لتعديل القوائم المالية بعد آخرين لديهم ال أو المنشأة
التصريح بإصدار القوائم المالية لكون تلك القوائم ال تعكس  أو إقرارعن تاريخ  اإلفصاح. وتنبع أهمية الحقيقة

 .بعد هذا التاريخ األحداث

 بتاريخ قائمة المركز المالي اإلفصاحتحديث  2.5
ائمة وظروف كانت ق أحداثالفترة المالية حول  إنتهاءعلى معلومات جديدة بعد تاريخ  نشأةالمحصلت  إذا

التي لها عالقة بهذه الظروف واألحداث في ضوء  اإلفصاحاتيجب تحديث  بتاريخ قائمة المركز المالي
ئم المالية. ومن لم تؤثر المعلومات الجديدة في المبالغ المعترف بها في القوا إذاالمعلومات الجديدة، حتى 

عنها في القوائم المالية  اإلفصاحوتم  المنشأةاألمثلة على ذلك نشوء معلومات جديدة حول قضية مقامة على 
 تكوين مخصص يعترف به في القوائم المالية. إلىكإلتزامات طارئة بحيث تؤدي المعلومات الجديدة 
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 :أسئلة الفصل
 د(األول )اختيار من متعدالتمرين 

 التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

  السنة تظهر في البيانات المالية: إنتهاءالمقترح توزيعها على المساهمين بعد  األرباح .1

في بند أرباح مقترح توزيعها على  -أ
 المساهمين ضمن المطلوبات

في بند أرباح مقترح توزيعها على  -ب
 اهمينالمساهمين ضمن حقوق المس

تبقى ضمن األرباح المدورة ويتم اإلفصاح  -ج
 عنها في البيانات المالية

 كل ما ورد أعاله صحيح -د

 الالحقة لتاريخ الميزانية غير مؤدية لتعديل القوائم المالية: األحداثواحدة من  .2

بيع البضاعة بأقل من قيمتها القابلة للتحقق  -ب تلفها إلىدى معدات  لحريق أتعرض  -أ
لظروف كانت سائدة بتاريخ  بلغ كبيربم

 الميزانية.
أخطاء تظهر أن القوائم  أوإكتشاف إحتيال  -ج

 المالية لم تكن صحيحة
 إفالس عميل بعد تاريخ الميزانية العمومية -د

 لظروف كانت سائدة بتاريخ الميزانية .  

 واحدة مما يلي تمثل تاريخ إصدار القوائم المالية: .6

هيئة العامة على القوائم تاريخ مصادقة ال -أ
 المالية

 تاريخ إقرار القوائم المالية من مجلس اإلدارة -ب

تاريخ تقديم القوائم المالية لهيئة األوراق  -ج
 المالية

تاريخ تقديم إدارة المنشأة لقوائمها المالية  -د
 لمجلس اإلدارة

 : البيانات المالية تطلب تعديلالالحقة التالية والتي لها تأثير مادي ت األحداثمن  أي .4

 إحتراق مباني الشركة غير المؤمن عليها -أ
 
 

إفالس أحد المدينين بصورة مفاجئة بسبب  -ب
 كارثة طبيعية

 إنتهاءإتالف المخزون السلعي بسبب  -ج
 صالحيته

 إصدار سندات -د
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 : التي تقع بين األحداثالالحقة بأنها  األحداثتعرف  .5

خ إصدار البيانات تاريخ القوائم المالية وتاري -أ
 المالية

تاريخ القوائم المالية وتاريخ المصادقة على  -ب
البيانات المالية من قبل الجمعية العمومية 

 للشركة
العمل  إنتهاءتاريخ القوائم المالية وتاريخ  -د العمل الميداني إنتهاءتاريخ التقرير وتاريخ  -ج

 الميداني

تقدمت ، و 2121مليون دينار خالل عام  2لفة ئية بتكقررت شركة النور بناء محطة طاقة كهربا .3
م إصدار خطاب الضمان في . تمليون دينار 1.5الشركة بطلب خطاب ضمان من أحد البنوك بمبلغ 

بأن السنة المالية تنتهي  علماً ، 12/4/2121ت المالية إلصدارها في ، وتم إعتماد البيانا1/6/2121
للسنة عديل المطلوب القيام به على البيانات المالية ن يكون التيجب أ .كل عام من 61/12 في

 :هو 61/12/2121المنتهية في 

مليون دينار كإلتزام  1.5اإلفصاح عن مبلغ  -أ
  2121طارئ في البيانات المالية لعام 

 1.5قيد ذمم دائنة طويلة األجل بقيمة  -ب
 مليون دينار

مليون  1.5إثبات إحتياطي طوارئ بقيمة  -ج
 دينار

 إجراءعدم القيام بأي  -د

مليون دينار على المؤسسة  2لغ ثبات ذمم مدينة بمبقامت الشركة العربية بإ 61/12/2111في  .1
بسبب صعوبات  أعلن إفالس المؤسسة األهلية 11/2/2121 . وفياألهلية وهي عميل رئيسي للشركة

القوائم المالية من قبل  إقرارتم  16/2/2121، وفي كانت تعاني منها منذ شهور عديدةكبيرة مالية 
ستقوم الشركة العربية  ولم تكن الشركة بتكوين مخصص لهذا العميل. .إلصدارها اإلدارةمجلس 

 : كما يلي 2111قوائم المالية لعام بمعالجة ذلك الحدث في ال

عن إفالس المؤسسة األهلية في  اإلفصاح -أ
 يضاحات البيانات الماليةإ

 2ا بقيمة مخصص ديون مشكوك فيه إعداد -ب
 مليون دينار

ن وانتظار نتيجة اإلفالس ألتجاهل الحدث  -ج
 2119الحدث حصل بعد نهاية عام 

مليون دينار في  2مبيعات بقيمة  إلغاء -د
البيانات المقارنة ومعاملة الحدث بموجب 

 (1) معيار المحاسبة رقم
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في  اإلدارةمن مجلس  قرارهالشركة الشرق األوسط وإ 2121لعام صدار القوائم المالية تم إ .1
 : الالحقة األحداثمما يلي يعتبر من  أي، 5/2/2121

خسائر جسيمة  إلىحريق في قسم اإلنتاج  -ب 31/12/2121إفالس عميل في  -أ
  1/2/2121في 

الصرف  أسعارتغيرات كبيرة في معدالت  -ج
 2121خالل الربع الثاني من عام 

 إلىأدى  1/1/2121حدوث فيضان في  -د
 خزون بضاعة بمبلغ ماديتلف م

بعد تاريخ الميزانية العمومية مهمة بدرجة كبيرة بحيث أن عدم  المّعدلةغير  األحداثكانت  إذا .1
 فإنعنها سيؤثر في قدرة مستخدمي القوائم المالية على إتخاذ القرارات الرشيدة والصحيحة  اإلفصاح

 :األحداثمهمة من تلك  عن المعلومات التالية لكل فئة اإلفصاحهذا المعيار يتطلب 

 تقدير األثر المالي لذلك الحدث -ب طبيعة وماهية الحدث -أ
كان من الصعوبة تقدير األثر المالي  إذا -ج

 يتم اإلفصاح عن هذه الحقيقة
 ذكر صحيح جميع ما -د

 المؤدية للتعديل 61/12/2121الالحقة لتاريخ الميزانية كما في  األحداثواحدة مما يلي تعتبر من  .11
 : 21/6/2121إصدار قوائمها المالية في  إقرارمجاد والتي تم األلشركة 

كتشف المحاسب وجود ا 2/2/2121في  -ب 31/12/2121الء في مإعدام دين ألحد الع -أ
 2121خطأ في حساب المشتريات لعام 

تم بيع إستثمارات مالية  5/2/2121في  -ج
بخسارة والتي تم إظهارها بالقيمة العادلة في 

 2121يزانية عام م

 11/3/2121تلف معدات بسبب حريق في  -د
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 الثاني:التمرين 
 : أن يضاً ، وعلمت أ31/12/2119السنة المالية لشركة المجد هو  إنتهاءكان تاريخ  إذا

  21/2/2121الشركة بشكلها النهائي  إدارةالقوائم المالية من قبل  إعداد إنتهاءتاريخ. 

  12/3/2121صدارها للقوائم المالية وإ ارةاإلدمجلس  إقرارتاريخ. 

  31/3/2121تاريخ مصادقة الهيئة العامة للشركة على القوائم المالية. 

 :وهي ذات مبالغ مادية التالية لدى شركة المجد التجارية األحداثوقد حصلت 
تلف بعض محتويات  إلىدى مياه على مستودعات الشركة أ ، حصل تدفق1/1/2121بتاريخ  .1

 دينار. 11,111 وقد قدرت الخسائر من جراء ذلك بـالبضاعة الموجودة، مخزون 

خر المدة عود للشركة لم يدخل ضمن المخزون آن هناك مخزون ي، تبين أ2/2/2121بتاريخ  .2
 .دينار 55,111عند الجرد بقيمة  )خطأ( 2119

سهم التي اإلستثمارات المالية في األ أسعارانخفضت  2121( /1خالل شهر كانون ثاني )شهر  .3
 .2119دينار عن قيمتها نهاية  21,111تملكها شركة المجد بمقدار 

دينار  91,111صدر قرار المحكمة العليا بتغريم شركة المجد بمبلغ  2121خالل شهر شباط / .4
 . دينار 51,111بمبلغ  2119ن الشركة كانت قد رصدت مخصص قضايا نهاية عام بأ علماً 

 دينار. 33,111سهم بقيمة مساهمين توزيع أرباح أالعامة لل قرت الهيئة، أ31/3/2121بتاريخ  .5

القوائم المالية لعام  إعدادالسابقة، وتصنيفها، والمعالجة المحاسبية الالزمة عند  األحداثالمطلوب: بيان طبيعة 
 حسب الجدول التالي: ( 11)بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  األخرى ، لكل حالة منفصلة عن 2111

 

 توقيت الحدث لعمليةرقم ا
 الحق، غير الحق()

 طبيعة الحدث
 دل(دل، غير معّ معّ )

 عن الحدث اإلفصاح
 (اإلفصاح، ال يوجب اإلفصاحيوجب )

1.    

2.    

3. 
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4. 

 
 
 
 

  

5. 

 
 

 
  

 
 :الثالثالتمرين 

 . ، مع إعطاء ثالثة أمثلة عليهاالمّعدلةالالحقة غير  األحداثف عرّ 
 

 :التمرين الرابع
 الفترة المالية. إنتهاءبعد تاريخ  المّعدلةالالحقة غير  األحداثمثلة على عدد أربعة أ

 
 إجابة التمرين األول:

 

 11 1 1 1 3 5 4 6 2 1 الرقم 
 ب د د ب د أ ج ب أ ج االجابة

 
 الثاني:جابة التمرين إ
 

 توقيت الحدث رقم العملية 
 الحق، غير الحق()

 طبيعة الحدث
 دل(عّ دل، غير ممعّ )

 عن الحدث اإلفصاح
 (اإلفصاح، ال يوجب اإلفصاحيوجب )

 اإلفصاحيجب  دلغير معّ  حدث الحق .1
 اإلفصاحال يوجب  دلمعّ  حدث الحق .2
 اإلفصاحيوجب  دلغير معّ  حدث الحق .3
 اإلفصاحال يوجب  دلمعّ  حدث الحق .4
 ---- --- حدث غير الحق .5
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  :جابة التمرين الثالثإ

الناشئة بعد تاريخ  األحداثللقوائم المالية تلك  المّعدلةالفترة المالية غير  إنتهاءالالحقة لتاريخ  داثاألحتمثل 
  .الفترة المالية إنتهاء( وال تعبر عن ظروف كانت سائدة بتاريخ 31/12قائمة المركز المالي )

 : المالية ما يليالفترة  إنتهاءبعد تاريخ  المّعدلةالالحقة غير  األحداثومن األمثلة على 

القوائم  إقرارإنخفاض القيمة السوقية العادلة لإلستثمارات بين تاريخ قائمة المركز المالي وتاريخ  -1
 تاريخ إصدارها. أيالمالية 

الفترة  إنتهاءوقعت بعد تاريخ  أحداثالبدء في قضية رئيسية ناشئة فقط من  أو نشوء إلتزامات طارئة -2
 .المالية

 .دث(حا أوصل )حريق أتلف  -3

 

 
  :جابة التمرين الرابعإ

 .إنخفاض القيمة السوقية العادلة لإلستثمارات .1

 .إعادة هيكلة رئيسية إنجازالبدء في  أواإلعالن عن  .2

 .صرف العمالت األجنبية أسعارفي معدالت  أو األصول أسعارتغيرات كبيرة غير عادية في  .3

 .قانون الضريبةتغيرات هامة في  أوالتغيرات الجوهرية في معدالت الضريبة  .4
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 الالحقة لها واألحداثالتقارير المالية  إعدادمحور:     
 (43: معيار المحاسبة الدولي رقم )السادسالفصل     

 التقارير المالية المرحلية
Interim Financial Reporting 

 
 

 أهداف الفصل التعليمية:
 

 التالية: باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 

 ".التقارير المالية المرحلية(: "43على األهداف الرئيسة لمعيار المحاسبي الدولي رقم )التعرف  .1
 ".التقارير المالية المرحلية(: "43بيان النطاق الذي يغطيه المعيار المحاسبي الدولي رقم ) .2

سواء القوائم والبيانات التي يجب أن يتضمنها التقرير المالي المرحلي  التعرف على مكونات .4
 مختصرة. أوكاملة  قوائم مالية كانت

التقرير المالي المرحلي المؤقت  إيضاحاتبيان الحد األدنى للمعلومات الواجب إدراجها ضمن  .3
 )المرحلي(. 

 بيان الفترات التي يجب عرضها من خالل القوائم المالية المرحلية. .5

 لمالية المرحلية.شرح النقاط الواجب مراعاتها في عملية القياس المتعلقة بإعداد القوائم ا .6

التي يتطلبها معيار المحاسبة  األخرى  واإلفصاحاتالهامة  واألحداث اإلفصاحاتعرض  .7
 ".التقارير المالية المرحلية(: "43الدولي رقم )
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 مقدمة . 1
و الرئيسية التي يعتمد عليها مستخدم اإلبالغالمرفقة بها وسيلة والمالحظات  القوائم المالية واإليضاحات تمثل

المعلومات المحاسبية، وتعتبر التقارير المالية السنوية المدققة هي الوسيلة األولى التي يعتمد عليها متخذو 
تجعل الحاجة  المنشأةالمتالحقة التي تمر بها  واألحداثالقرارات اإلقتصادية، إال أن للتغيرات المتسارعة 

من هنا تستمد التقارير المالية المرحلية أهميتها متزايدة لوجود معلومات تغطي فترات أقصر من سنة واحدة. و 
والتي تبقي مستخدم المعلومات المحاسبية على إطالع مستمر على نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي إما 

 حتى شهري.  أونصف سنوي  أوبشكل ربع سنوي 
 

  Objectiveهدف المعيار  .1
حديد الحد األدنى من محتوى التقارير المالية وصف وت إلى( 43يهدف معيار المحاسبة الدولي رقم )

الكاملة لفترة مالية مرحلية  أووالقياس في القوائم المالية المختصرة  اإلعترافالمرحلية، وكذلك وصف مبادىء 
 معينة، مما يساهم في تعزيز إستخدام مستخدمي المعلومات المحاسبية في إتخاذ القرارات الرشيدة.

 

 Scopeنطاق المعيار . 4
عددد مدرات نشدر تلدك التقدارير،  أونشر تقارير مالية مرحلية عداد و بإ( 43معيار المحاسبة الدولي رقم ) يلزمال 
 الفترة التي يجب نشر هذه التقارير خاللها بعد نهاية الفترة المرحلية.  أو

 يلي: وبهذا الخصوص يتضمن المعيار ما
ي سوق األوراق المالية على تقديم تقارير مالية أسهمها فالمنشآت التي يتم تداول  هذا المعيارشجع ي .أ

شجع ي وبشكل خاصفي هذا المعيار،  الواردةوالقياس واإلفصاح  اإلعترافمع مبادئ  تنسجممرحلية 
 على ما يلي: هذه المنشآت المعيار

  على األقل. النصف األول من سنتها الماليةتغطي تقديم تقارير مالية مرحلية 

  المرحلية. المالية من نهاية الفترة يوماً  66 خالل فترة ال تزيد عنأن تنشر هذه التقارير 
نشر  تختار إ إذا أو بموجب تشريع محلي المنشأةمن تم الطلب  إذا بمتطلبات هذا المعيار المنشأةتلتزم  .ب

بكافة  المنشأةالمالي الدولية، وعندها يجب أن تلتزم  اإلبالغبموجب معايير  تقارير مالية مرحلية
  هذا المعيار. متطلبات

تقديمها لتقارير مالية مرحلية ال تمتثل لمعيار  أوبنشر تقارير مالية مرحلية  المنشأةفي حالة عدم قيام  .ج
المالي الدولية عند إعدادها  اإلبالغ( فإن ذلك ال يمنع من إمتثالها لمعايير 43المحاسبة الدولي رقم )

 .التقارير المالية السنوية الممتثلة لهذه المعايير
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  Definitionsالتعريفات والمصطلحات الواردة في المعيار. 3

قل من سنة أ تغطي فترةالتقارير المالية و التي تعد عنها فترة الهي : Interim Period الفترة المرحلية
 مالية كاملة.

يحتوي أما على  هو التقرير المالي الذي :Interim Financial Report التقرير المالي المرحلي
 القوائم عرض( "1رقم ) في معيار المحاسبة الدولي موصوفة كاملة من البيانات المالية )كما هو مجموع
 .(كما هو مبين في هذا المعيار المالية المختصرة القوائمعلى مجموعة من  أو "المالية

 
 Content of an Interim Financial Report التقارير المالية المرحلية ومحتوى شكل  .5

مختصرة من التقارير المالية المرحلية  أوإما مجموعة كاملة  إعدادختيار بين ا المعيار للمنشأة اإليح هذيت      
    :تطلب المعيار بهذا الخصوص ما يليوي

 A Complete Set of Financialمجموعة كاملة من القوائم المالية  المنشأةأصدرت  إذا .أ

Statements الخسارة والدخل الشامل  أو، قائمة الربح ز المالي)قائمة المرك في التقرير المرحلي
 ، بيان التغيرات في حقوق الملكية، بيان التدفقات النقدية، السياسات المحاسبية واإليضاحاتاآلخر

 (. 1، عندها يجب أن تمتثل تلك القوائم المالية لمعيار المحاسبة الدولي رقم )التفسيرية(

ية مختصرة، فإن التقرير المالي المرحلي يجب أن يتضمن كحد أدنى قوائم مال إعداد المنشأةإختارت  إذا.ب
 يلي:  ما
 .مختصرةقائمة مركز مالي  -
 " مختصرة.اآلخرقائمة "الربح والخسارة والدخل الشامل  -

 قائمة التغير في حقوق الملكية مختصرة. -

 .  قائمة تدفقات نقدية مختصر -

 .Selectedمالحظات تفسيرية مختارة  -

، يجب نفصل في القوائم المالية السنويةالخسارة )قائمة الدخل( بشكل م أوقائمة الربح  أةالمنشذا عرضت إو 
 . في التقارير المالية المرحلية يضاً بشكل منفصل أ الخسارة )قائمة الدخل( أوعليها عندها عرض الربح 

ى العناوين تقارير مالية مرحلية مختصرة، يجب أن تتضمن تلك التقارير كحد أدن المنشأةنشرت  إذا .ج
Headings   والمجاميع الفرعيةSubtotals  قوائم مالية سنوية والمالحظات التفسيرية  آخرالواردة في

 (. 43كما هو مطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )
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وحصة السهم  Basic Earnings Per Shareمن األرباح  األساسيةيجب عرض حصة السهم  .د
التي تعرض مكونات الربح القائمة في للفترة المرحلية  Diluted Earnings Per Shareالمخفضة 

 ."السهم ربحية" (33) الدولي المحاسبة معيار نطاق ضمن المنشأة تكون  عندما .والخسارة

التقرير  إعدادقوائم موحدة، يجب عندها  أساسللمنشأة على حدث قوائم مالية سنوية أ إعدادتم  إذا .ه
 األم للمنشأة المنفصلةالمرحلية  القوائم المالية ُتعد وال .موحد أي سالمالي المرحلي وفق نفس األسا

 التقرير المالي تضمن إذا سنوي. مالي تقرير بأحدث الواردة الموحدة القوائم مع للمقارنة قابلة أو متسقة

 هذا فإن الموحدة، المالية القوائم إلى إضافة األم للمنشأة المنفصلة المالية القوائم للمنشأة السنوي 

 .للمنشأة المرحلي  المالي التقرير في األم للمنشأة المنفصلة القوائم إدراج يمنع وال يتطلب ال المعيار

 
  Significant Events and Transactions الهامة واألحداثالمعامالت  .6
والمعامالت  داثاألحعن العديد من  اإلفصاحضمن التقارير المالية المرحلية  اإلفصاحيتطلب هذا المعيار      

 :لمهمة لمستخدمي البيانات المالية، وفيما يلي بيان لتلك المتطلباتا
ات المهمة لتساعد على فهم التغير  واألحداثن تتضمن القوائم المالية المرحلية توضيح للمعامالت يجب أ .أ

المعروضة حول . والمعلومات قوائم مالية سنوية آخرء المالي لها منذ دافي المركز المالي للمنشأة واأل
 .لى تحديث المعلومات المالئمة في أحدث قوائم سنوية معلنةالمهمة تعمل ع واألحداثالمعامالت 

التقارير المالية  إيضاحاتالمعلومات غير المهمة في تحديثات عن ال يتطلب هذا المعيار عرض  .ب
 . تقرير مالي سنوي  آخر إيضاحاتعرضت ضمن المرحلية والمتعلقة بمعلومات 

، وهي على سبيل المثال كانت مهمة إذاعنها  اإلفصاحيما يلي قائمة باألحداث والمعامالت المطلوب ج. ف
 :ال الحصر

 صافي القيمة القابلة للتحقق وعكس ذلك التخفيض. إلىتخفيض المخزون  -

ة، وأرباح المالية واألصول غير المتداولة الملموسة وغير الملموس األصولبخسارة تدني  اإلعتراف -
 عترف بها كخسارة في فترات سابقة.نخفاض والمُ ادة الخسارة في اإلاستع

 مخصصات لتكاليف إعادة الهيكلة. أيعكس  -
 .بيع وشراء بنود الممتلكات والمصانع والمعدات -
 التعهدات لشراء الممتلكات والمصانع والمعدات. -
 .التسويات القضائية -

 .تصحيح أخطاء فترات سابقة -
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لتزامات التي تؤثر على القيمة العادلة لألصول واإلدية وظروف العمل و قتصاالتغيرات في الظروف اإل -
 . بالتكلفة المطفأة أولتزامات المالية تقاس بالقيمة العادلة واإل األصولالمالية للمنشأة، سواء كانت تلك 

 .بلهاق أو التقرير فترة نهاية في معالجته تتم لم قرضتفاقية اإلخالل في تنفيذ إ أوتعثر سداد الديون  -
 .ذات العالقة العمليات مع األطراف -
 .القيمة العادلة لألدوات الماليةالتحول بين المستويات المختلفة المستخدمة لقياس  -

 .األصولاستخدامات تلك  أوالمالية الناتجة عن التغير في أغراض  األصولالتغير في تصنيف  -

 .ت المحتملة )الطارئة(لتزاماواإل األصولالتغيرات في  -

 البنود من كثير عن اإلفصاح بمتطلبات تتعلق إرشادات المالي للتقرير األخرى  الدولية المعايير من عدد وتوفر

 فترة آخر منذ المنشأة وأداء المالي المركز في التغيرات لفهم مهم المعاملة أو الحدث يكون  عاله وعندماأ  الواردة

 المتضمنة الصلة ذات للمعلومات وتحديثاً  إيضاحاً  ةللمنشأ المرحلي المالي التقرير يقدم فيجب أن سنوي، تقرير

 .تقرير سنوية فترة آلخر المالية القوائم في

 
 Other Disclosures األخرى  اإلفصاحات .7

 إيضاحاتفي  فصاحاإليجب  ،المهمة المذكورة سابقاً  والمعامالت األحداث عن اإلفصاح إلى باإلضافة
عنها على  اإلفصاحويتم في التقرير المرحلي  آخرمكان  أي أوي التقرير المالي المرحل  Notes)مالحظات(

 :وتشمل ما يلي من بداية السنة حتى تاريخه تراكمي أساس
عبارة تفيد بإتباع نفس السياسات المحاسبية الواردة في أحدث تقرير مالي سنوي سابق، وأي تغيرات  -

 في السياسة المحاسبية إن وجدت.

 الدورية المتعلقة بالفترة المرحلية.  أويات التشغيلية الموسمية تعليقات تفسيرية تبين العمل -

 عدد مرات حدوثها(. أو)من حيث طبيعتها، حجمها،  Unusual البنود غير اإلعتيادية -

 التدفقات أو الدخل، صافي أو الملكية، حقوق  أو لتزامات،اإل أو ،األصول على المؤثرة البنود ومبلغ طبيعة -

 .حدوثها أو حجمها، أو طبيعتها، بسبب Unusual اعتيادية تعد غير والتي النقدية
 مرحلية(. أوطبيعة وقيمة التغير في التقديرات في القوائم السابقة المنشورة )سواء سنوية  -
 أدوات الدين.  أوإصدارات وإعادة شراء وتسديدات أدوات حقوق الملكية )األسهم(  -
 .األخرى مالية، ولكل من األسهم العادية واألسهم اإلج أوتوزيعات األرباح المدفوعة للسهم الواحد  -
الهامة للفترة الالحقة للفترة المرحلية الحالية والتي لم تظهر ضمن بيانات الفترة المرحلية  األحداث -

 الحالية.
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القطاعات ( "8رقم ) الدولي الماليكان معيار التقرير  إذاالمعلومات القطاعية التالية )إفصاحات  -
 :(فصاحات في التقارير السنويةب مثل تلك اإليتطل التشغيليية"

 أوكانت تدخل في تحديد الربح  إذاكانت تدخل في التقرير  إذان يمن العمالء الخارجي اإليرادات 
 .تخذ القرار التشغيلي للمنشأة ككلالخسارة التي يتم مراجعتها من قبل م

 البينية(.) األخرى الداخلية من القطاعات  اإليرادات 

  خسارة القطاع. وأمبلغ ربح 
  ُترفع المبالغ هذه مثل كانت إذالتزامات لقطاع معين يتم التقرير عنه واإل األصولقيمة إجمالي 

الرئيسي وإذا كان هناك تغير مهم في قيمتها عن المبلغ  التشغيلية القرارات لمتخذ منتظم بشكل
 تقرير مالي سنوي. آخرالمفصح عنه في 

  أسسفي  أوتصنيف القطاعات  أسسفي ر مالي سنوي تقري آخرمنذ  تغيرات أيوصف عن 
 .خسارة القطاع أوقياس ربح 

  قبل مصروف  المنشأةخسارة  أوللقطاعات ككل مع ربح الربح والخسارة  قيمةمطابقة إلجمالي
تخصص الضريبة  المنشأةكانت  إذاحال  أيعلى )دخل( الضريبة والعمليات غير المستمرة. 

       لمطابقة بعد الضريبة.تلك ا إجراءللقطاعات يمكن 
السيطرة على المنشآت ، السيطرة وفقدان متضمنة عمليات إندماج األعمال المنشأةالتغيرات في هيكل  -

عمال وعند وجود إندماج أ  .، والعمليات غير المستمرةوإعادة الهيكلةجل، التابعة واإلستثمارات طويلة األ
 .IFRS 4عمال رقم بموجب معيار اندماج األالمطلوبة  فصاح عن المعلوماتالمنشأة اإلعلى 

 IFRS 7بموجب معيار التقرير المالي الدولي رقم دوات المالية اإلفصاحات عن القيمة العادلة لأل -
 .IFRS 14ومعيار 

فصاح عن الحصص في ( "اإل12قرير المالي الدولي رقم )فصاحات المطلوبة بموجب معيار التاإل  -
ستثمارية كما تم تعريفها في تتوقف كونها منشآت إ أوالتي تصبح  خرى" وذلك للمنشآتالمنشآت األ

 القوائم المالية الموحدة".( "16لتقرير المالي الدولي رقم )معيار ا

( 15لتقرير المالي الدولي رقم )يرادات من العقود مع العمالء المطلوبة بموجب معيار اتفصيل اإل -
 يرادات من العقود مع العمالء". "اإل
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  المالي الدولية اإلبالغعن اإلمتثال لمعايير  اإلفصاح. 8

Disclosure of Compliance with IFRSs  
عن تلك الحقيقة، ويجب  اإلفصاح، فإنه يجب (43معيار رقم لهذا المعيار )إمتثل التقرير المالي المرحلي  إذا

لم يمتثل لكافة متطلبات  الدولية ما ةالمالي التقاريرثاًل لمعايير تمم أنهأن ال يعتبر التقرير المالي المرحلي 
 هذه المعايير والتفسيرات المتعلقة بها.

 

 Periods for which الفترات التي يجب عرضها من خالل القوائم المالية المرحلية .9

Interim Financial Statements are Required to be Presented 
سواء كانت غطيتها بموجب القوائم المالية المرحلية )المؤقتة( فيما يتعلق بالفترات المالية التي يتطلب ت .أ

 م كاملة فهي كما يلي: مختصرة أ
قائمة المركز المالي كما هي في نهاية الفترة المالية المرحلية الحالية وقائمة المركز المالي المقارنة  .1

 .     مباشرة كما هي في نهاية السنة المالية السابقة

تراكمية للسنة المالية و " للفترة المالية المرحلية الحالية اآلخررة والدخل الشامل قائمة "الربح والخسا .2
مقارنة للفترات المرحلية نفسها  اآلخرالحالية حتى تاريخه، مع قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل 

  )الفترة المرحلية والسنة حتى تاريخه( للسنة المالية السابقة.

 شاملة( يمكن عرض قائمة دخل 1الدولي رقم ) ةمعيار المحاسبوكما هو مسموح به بموجب 
 (. (1ين منفصلتين )راجع معيار رقم )عرض قائمت أومرحلية واحدة 

قائمة تبين التغيرات في حقوق الملكية تراكميًا للسنة المالية الحالية حتى تاريخه، مع قائمة مقارنة  .4
 .باشرةم لفترة السنة حتى تاريخه للسنة المالية السابقة

قائمة التدفقات النقدية تراكميًا للسنة المالية الحالية حتى تاريخه، مع قائمة مقارنة لنفس الفترة للسنة  .3
 .مباشرة المالية السابقة

ولم يظهر أثرها في القوائم المرحلية، يشجع المعيار بشكل كبير  موسمية المنشأةكانت أعمال  إذا .ب
وحتى نهاية الفترة  شهر سابقة 12ة بتلك األعمال لفترة عن المعلومات المالية المتعلق اإلفصاح
القوائم المالية  إلى، باإلضافة شهر السابقة أيضاً  12عن  والبيانات المالية المقارنة لها المرحلية

 للفترة المرحلية. 
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 ( التقرير المرحلي نصف السنوي 1مثال )
 (.43وفقًا لمتطلبات المعيار رقم ) 2622م ترغب الشركة )س( بعرض قوائمها المالية نصف السنوية لعا 

 ن ما هي الفترات التي ستغطيها محتويات القوائم المالية التي سترد في القوائم المالية المرحلية.: بي  المطلوب

  (1حل مثال )
تتضمن ما يلي:  2622ام إن القوائم المالية التي يتطلب عرضها في التقرير المالي نصف السنوي لع

 (.41/12وتنتهي في  1/1ن السنة المالية للمنشأة تبدأ في )بإفتراض أ
 .41/12/2621وقائمة المركز المالي المقارنة في  46/6/2622قائمة المركز المالي في  .1
قائمة دخل شامل مقارنة عن الفترة المنتهية في و  46/6/2622قائمة دخل شامل عن الفترة المنتهية في  .2

ت التراكمية للسنة حتى تاريخه ألنها نفسها المعروضة لفترة ، وال حاجة لعرض البيانا46/6/2621
 نصف السنة.

، وقائمة تدفقات نقدية مقارنة عن 46/6/2622( شهور والمنتهية في 6قائمة تدفقات نقدية عن فترة ) .4
 .2621نفس الفترة من سنة 

 أي 46/6/2622نتهية في ( عن الفترة المللفترة المالية الحالية )تراكمية قائمة تغيرات في حقوق الملكية .3
 . 2621، وقائمة تغيرات في حقوق الملكية عن نفس الفترة من سنة 46/6/2622 – 1/1من 

 ( التقرير المرحلي ربع السنوي 1مثال )
وفقًا لمتطلبات المعيار رقم  2622ترغب الشركة )س( بعرض قوائمها المالية ربع السنوية للربع الثالث لعام 

(43.) 
 ا هي الفترات التي ستغطيها محتويات القوائم المالية التي سترد في القوائم المالية المرحلية.ن م: بي  المطلوب

  (1حل مثال )
أما القوائم المالية التي يتطلب عرضها في التقرير المالي  46/9/2622 – 1/7الربع الثالث يغطي الفترة من 

وتنتهي في  1/1مالية للمنشأة تبدأ في تتضمن ما يلي: )بإفتراض إن السنة ال 2622ربع السنوي لعام 
41/12.) 
 .41/12/2621وقائمة المركز المالي المقارنة في  46/9/2622قائمة المركز المالي في  .1
 قائمة دخل شامل عن: .2

( وقائمة دخل مقارنة عن نفس 46/9/2622 – 1/7) 46/9/2622فترة ثالثة شهور المنتهية في  .أ
 (.46/9/2621 – 1/7) 46/9/2621الفترة المنتهية في 
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( وقائمة دخل 46/9/2622 – 1/1) 46/9/2622تراكميًا من بداية السنة عن الفترة المنتهية في  .ب
 (.46/9/2621 – 1/1) 46/9/2621المنتهية في العام السابق و تراكمية مقارنة عن نفس الفترة 

نقدية مقارنة عن  ، وقائمة تدفقات46/9/2622( شهور والمنتهية في 9قائمة تدفقات نقدية عن فترة ) .4
 .2621نفس الفترة من سنة 

 أي 46/9/2622( عن الفترة المنتهية في للفترة المالية الحالية )تراكمية قائمة تغيرات في حقوق الملكية .3
 . 2621، وقائمة تغيرات في حقوق الملكية عن نفس الفترة من سنة 46/9/2622 – 1/1من 

  
 Materialityاألهمية النسبية  .11

عن  اإلفصاح أوتصنيف  أوقياس  أو اإلعترافيجب تقييم أهمية البنود عند إتخاذ القرار المتعلق بكيفية 
البنود التي ستظهر في القوائم المالية المرحلية بحيث تتضمن التقارير المرحلية كافة المعلومات ذات الصلة 

لية القياس للعديد من البنود الواردة في المالي وأدائها خالل تلك الفترة، مع العلم بأن عم المنشأةبمركز 
القوائم المالية  عدادالتقديرات المستخدمة إلالتقارير المرحلية تعتمد على التقديرات أكثر بشكل كبير من 

 السنوية.
 

  في القوائم المالية السنوية اإلفصاح .11

Disclosure in Annual Financial Statements 
ل جوهري خالل في التقرير المالي المرحلي قد تغير بشك تم التقرير عنهكان قد  لبند ماتقدير مبلغ  كان إذا

 مرحلي تقرير ماليبنشر  المنشأةولم تقم ( للسنة المالية )قوائم الربع الرابع مثالً خيرة الفترة المرحلية األ
في التقدير التغير عن قيمة وطبيعة ذلك  اإلفصاح، فيجب خيرة من السنة الماليةاألالمرحلية للفترة منفصل 

 في اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية السنوية.
 

   Recognition and Measurementوالقياس  1اإلعتراف .11
 السياسات المحاسبية  1111

                                                           
ينطبق عليه تعريف عنصر،  قائمة الدخل، أود في الميزانية إلدراج بن إجراء"هو  ثباتاإل أوعتراف اإلبموجب "إطار إلعداد وعرض القوائم المالية"،  1

، في نهاية كل من فترات التقرير المالية السنوية عترافلإل لتزامات، والدخل، والمصروفات أساسية، واإلاألصول". تعد تعريفات عترافاإلويستوفي ضوابط 
 .والمرحلية
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 إعدادفي  المنشأةالقوائم المالية المرحلية يجب تطبيق نفس السياسات المحاسبية التي تستخدمها  إعدادعند 
تطبيق سياسة  تم إذاباستثناء  ية كما هي مطبقة في البيانات المالية السنوية للمنشأة.المرحل التقارير

، قوائم مالية سنوية والتي ستنعكس في القوائم المالية السنوية التالية آخربعد تاريخ محاسبية جديدة في فترة 
 الدولي المحاسبة لمعيار وفقاً ويتم إعادة عرض القوائم المرحلية المقارنة الجديدة  فإنه يجب تطبيق السياسة

 (.8رقم )
)سنوي، نصف سنوي، ربع سنوي( على قياس  المنشأةن ال يؤثر تكرار تقرير وبالرغم من ذلك يجب أ

عملية القياس لبنود القوائم المالية في التقارير المرحلية  إجراء، ولتحقيق هذا الهدف يجب نتائجها السنوية
 مي(.ساس السنة حتى تاريخه )تراكلى أع

 مثلة على ذلك: ومن األ

 القياس  1111
)السنة حتى تاريخه(، ويجب  أساسيجب أن تتم عمليات القياس المتعلقة بإعداد القوائم المالية المرحلية على 

التقارير المالية المرحلية. كما يجب مراعاة النقاط التالية في  إعدادبتكرار  المنشأةأن ال تتأثر نتائج أعمال 
 :المالية المرحلية تتطلب استخدام أكبر للتقديراتن التقارير بأ علماً ، سعملية القيا

في فترة  األصولالتدني في قيمة  أوإعادة الهيكلة،  أومبادئ إثبات وقياس خسائر تخفيض المخزون،  -
 إذاأعدت فقط قوائم مالية سنوية. بالرغم من ذلك،  إذا المنشأةهي نفسها التي كانت ستتبعها  مرحلية

الحقة من تلك  مرحليةوتغير التقدير في فترة  المرحليةتت وقيست تلك البنود في إحدى الفترات ُاثب
الالحقة، إما بإثبات مبلغ مستحق  المرحليةالسنة المالية، فإنه يتم تغيير التقدير األصلي في الفترة 

 بقًا. بعكس المبلغ الُمثبت سا أورة، إضافي للخسا

بعد  أولتقرير بشكل نصف سنوي المعلومات المتاحة في منتصف السنة التي تقوم با المنشأةتستخدم  -
القياسات في قوائمها المالية لفترة الستة أشهر األولى، والمعلومات المتاحة  إجراءذلك بوقت قصير في 

 ثني عشر شهراً . ستعكس قياسات اإلعشر شهراً  ثنيبعد ذلك بوقت قصير لفترة اإل أوفي نهاية السنة 
األولى. ال ُتعدل المبالغ  لمحتملة في تقديرات المبالغ التي تم التقرير عنها لفترة الستة أشهرالتغيرات ا

يتم  أنه إلىلفترة الستة أشهر األولي بأثر رجعي.  المرحليالتي تم التقرير عنها في التقرير المالي 
 تغييرات مهمة في التقديرات. أيعن طبيعة ومبلغ فصاح اإل

ف ضريبة الدخل عند إعداد القوائم المرحلية على أساس أفضل تقدير للمتوسط يجب اإلعتراف بمصاري -
المرجح لمعدل ضريبة الدخل السنوية المتوقعة للسنة المالية كاملة. وقد يلزم تعديل مبالغ المصروف 
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تغير  إذاالمستحق لضريبة الدخل في إحدى الفترات المرحلية في فترة مرحلية الحقة من السنة المالية، 
 قدير معدل ضريبة الدخل السنوي.ت

في قائمة المركز المالي،  التكلفة التي ال ينطبق عليها تعريف أصل في نهاية فترة مرحلية ال ٌتؤجل -
دارة وتوجيه األرباح إل أوانطبق عليها تعريف أصل،  إذانتظار معلومات مستقبلية تتعلق بما سواء إل

تحققت  إذايتم اإلعتراف باألصول غير الملموسة  ة، فمثالً الخاصة بالفترات المرحلية خالل السنة المالي
 غير الملموسة". األصول( "48شروط اإلعتراف بها وفق ما يتطلبه معيار المحاسبة الدولي رقم )

كمصاريف بحث،  46/6/2622دينار حتى نهاية  46,666دفعت الشركة مبلغ  إذافعلى سبيل المثال، 
لدخل المرحلية للربع الثاني من السنة كمصاريف )ال ترسمل(، وإذا فإن هذا المبلغ يظهر ضمن قائمة ا

دينار، ولبى هذا المبلغ شروط اإلعتراف  8666دفعت الشركة خالل الربع الثالث من السنة مبلغ 
دينار في ميزانية الربع  8666كأصل غير ملموس فإن قيمة األصل غير الملموس سيظهر بمبلغ 

 .46/9/2622الثالث كما في 
الدولية الصادرة حديثًا والسارية المفعول خالل فترة القوائم المالية  ةالمالي التقاريريتم تبني معايير  - 

 المرحلية ويتم تبنيها عند إعداد القوائم المرحلية، كما يجب تطبيق ذلك في التقارير المالية السنوية.
 

 آلخر حين من أو ، دوري  أو ، موسمي المستلمة بشكل  اإليرادات

Revenues received seasonally, cyclically, or occasionally 
بطريقة مماثلة عن تلك  آلخربصورة دورية من حين  أوالتي يتم إستالمها موسميًا  اإليراداتيجب معاملة 

ئم القوا إعدادتأجيلها في تاريخ  أو اإليراداتبتلك  اإلعترافالواردة في القوائم المالية السنوية، وبالتالي يجب 
 أو، وقع اإليرادات التي تستلم موسمياً ال يجوز تو  القوائم السنوية. إعدادالمرحلية بنفس األسس المتبعة عند 

التأجيل  أوكان التوقع  إذا مرحليتأجيلها، في تاريخ  أوالسنة المالية،  خاللمن حين آلخر  أو، دورياً 
 سيكون غير مناسب في نهاية السنة المالية للمنشأة.

، والمنح الحكومية. باإلضافة (متيازرسوم اإلتاوات )يراد األوإمثلة على ذلك إيراد توزيعات األرباح، األ ومن
معينة من السنة المالية  مرحليةبشكل ثابت إيرادات أكثر في فترات  -لذلك، تكتسب بعض المنشآت 

ة التجزئة. ُتثبت مثل تلك أخرى، على سبيل المثال، اإليرادات الموسمية من تجار  مرحليةبالمقارنة بفترات 
 اإليرادات عند حدوثها.

 

 

 



 

 -161- 

 التكاليف الُمحملة بشكل غير منتظم خلل السنة المالية

Costs incurred unevenly during the financial year  
بالتكاليف في القوائم المالية المرحلية )خاصة التي يتم تكبدها بشكل غير متساوي على مدار  اإلعترافيتم 

يجب توقع التكاليف التي وبالتالي  القوائم السنوية. إعدادالمتبعة عند  اإلعتراف أسسالمالية( بنفس السنة 
كان  إذاوذلك فقط  المرحليتأجيلها، ألغراض التقرير  أوُتحمل بشكل غير منتظم خلل السنة المالية للمنشأة، 

  لسنة المالية.تأجيل ذلك النوع من التكلفة في نهاية ا أوتوقع  اً من المناسب أيض

 
 الُمعد عنها تقرير سابق  المرحليةإعادة عرض الفترات . 14

Restatement of previously reported interim periods  
انتقالية بموجب معيار  التغير المحدد له فترة باستثناءيجب أن ينعكس التغير في السياسة المحاسبية، 

 ما يلي: خاللمن  ،دولي جديد
ض القوائم المالية للفترات المرحلية السابقة من السنة المالية الحالية وللفترات المرحلية المقارنة إعادة عر   -أ

السابقة التي سيتم إعادة عرضها في القوائم المالية السنوية، وفق لمعيار المحاسبة  من السنوات أيفي 
 أو؛  8الدولي 

بداية السنة المالية لتطبيق سياسة محاسبية ثر التراكمي في لعملي تحديد األعندما يكون من غير ا -ب
السابقة، تعديل القوائم المالية للفترات المرحلية السابقة من السنة الحالية،  جديدة على كل الفترات

لتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة بأثر  والفترات المرحلية المقارنة من السنوات المالية السابقة
 مستقبلي من أول تاريخ عملي.

 
 إلعدادالتقارير المالية المرحلية وانخفاض القيمة وفق تفسيرات لجنة المعايير الدولية إعداد  . 13

 IFRIC Interpretation 10( 11) التقارير المالية رقم
تقارير   إعدادفي كل تاريخ  المنشأة" يطلب من األصول( "تدني 46بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )

رباح في األ ن وجدإ عتراف بخسارة انخفاض القيمة بذلك التاريخواإل األصوليمة مالية تقييم انخفاض ق
 إلعداد التقارير المالية.نخفاض في القيمة في تاريخ الحق لمعيار عكس )إلغاء( اإلوالخسائر، ويمنع ذلك ا
بها في عترف خسائر انخفاض القيمة المُ  )استعادة( عكس عدم المنشأةن على ( أ16ويوضح التفسير رقم )

الظروف من القوائم المالية حتى لو كانت  إعدادوالمتعلقة بالشهرة في تاريخ القوائم  فترة مرحلية سابقة
  .إلعداد التقارير الماليةنها تغيرت في تاريخ الحق المحتمل أ
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 ( 4مثال )
 سمنت وهي شركة مدرجة في البورصة بشراء الشركة العربيةقامت شركة مصانع اإل 1/1/2621في 

مليون  4القوائم المالية لشركة مصانع اإلسمنت بمبلغ  ونتجت عملية اندماج بين الشركتين وظهور شهرة في
وجود تدني في قيمة الشهرة تقارير مالية مرحلية نصف سنوية وتبين  إعدادتم  46/6/2621. وفي دينار

لية السنوية في القوائم الما إعداد. وعند بها كخسارة بذلك التاريخ اإلعترافمليون دينار وتم  1بمقدار
 . مليون  3تقدر قيمة الشهرة بمبلغ  ستعادة لخسائر التدني بحيثهناك إن تبين أ 41/12/2621

    .2621رتفاع قيمة الشهرة في نهاية بيان كيفية معالجة ا: لوبالمط

 ( 4حل مثال )
عترف بها في مة الشهرة المُ ستعادة خسائر التدني في قيبإ اإلعتراف( ال يجوز 16بموجب التفسير رقم )

  .تم تجاهل الزيادة في قيمة الشهرةلذلك يسابقة. فترات مرحلية 
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 :أسئلة الفصل
 األول )اختيار من متعدد(التمرين 

 التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 
 :هوير المالية الدولية بموجب معايير التقار  المالية المرحلية نشر التقارير نإ .1

 لكبيرةملزم للشركات ا -ب لزاميإ -أ
 لزامي غير إ -د ملزم للشركات ذات الفروع -ج

 يجب أن تشمل التقارير المالية المرحلية كحد أدنى ما يلي: .1

 وقائمة دخل فقطقائمة تدفق نقدي  -ب مجموعة كاملة من القوائم المالية  -أ
لمالية مجموعة مختصرة من القوائم ا -ج

 وإيضاحات مختارة
ميزانية عمومية مختصرة وبيان دخل  -د

 مختصر وبيان تدفق نقدي مختصر فقط

 :  بإعداد تقارير مالية مرحلية، عندها المنشأةفي حالة عدم قيام  .4

تعتبر البيانات المالية السنوية غير ممتثلة  -أ
 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

البيانات المالية في نهاية  ال يتأثر إمتثال -ب
السنة للمعايير الدولية إلعداد التقارير 

 المالية
ال تقبل البيانات المالية بموجب التشريعات  -ج

 المحلية
يجب إرفاق التقارير المالية المرحلية مع  -د

 التقارير السنوية

بة الدولي رقم تقوم الشركة )س( بإعداد قوائم مالية نصف سنوية وفق متطلبات معيار المحاس .3
تقرير ، وقد صدر معيار 1111(، حيث تغطي القوائم المالية الشهور الستة األولى من عام 43)

 المنشأةيجب أن تتبنى  .وما بعد 1/1/1111مالي دولي جديد ساري المفعول للفترات التي تبدأ في 
 هذا المعيار في:

 41/12/2621ة للسنة حتى القوائم المالي -ب فقط 46/6/2621القوائم المالية حتى  -أ
 فقط

 )أ( و )ب( معًا صحيح -د وفق لسياسة الشركة الداخلية -ج
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دينار ونسبة الديون  71,111مبلغ  1119ول من عام الذمم المدينة في نهاية الربع األ بلغ رصيد  .5
 6من رصيد الذمم المدينة، وتبيع الشركة البضاعة بشروط دفع التسديد خالل  %11المشكوك فيها 

تبين للشركة  1119القوائم المالية المرحلية للربع الثاني للعام  إعدادشهور من تاريخ الشراء. عند 
. وقد بلغ رصيد الذمم المدينة حتى %15أن نسبة مصروف الديون المشكوك فيها يجب أن تكون 

تى مبالغ من الذمم المدينة ح أينه لم يتم تحصيل دينار )علمًا بأ 111,111مبلغ  41/6/1119
41/6/1119.) 

مقدار مصروف الديون المشكوك فيها الذي سيظهر في القوائم المالية المرحلية )بيان الدخل(  فإن
 :1119للربع الثاني لسنة 

 دينار 7666 -ب دينار       18,666 -أ
           دينار 12,666 -د        دينار       11,666 -ج

 قوائم مالية مرحلية: إلعدادالفئة التالية من الشركات ( 43يشجع معيار المحاسبة الدولي رقم ) .6

 جنبيةذات الفروع األالمؤسسات  -ب شركات التضامن -أ
الشركات التي يتم تداول أسهمها في السوق  -ج

 المالي
 الشركات المساهمة الخصوصية -د

بة ق معيار المحاسعداد تقارير مالية مرحلية ربع سنوية وفبإلصناعة المكيفات هلية تقوم الشركة األ .7
 )كفالة سنوية(  مخصص كفاالت إعدادوتم  المكيفاتنواع (. تبيع الشركة إحدى أ43الدولي رقم )

دينار.  3110111من المبيعات البالغة  %6 بنسبة 1111االول لعام للبضاعة المباعة نهاية الربع 
ن تبلغ المطالبات لشركة أمشكلة في التصنيع تتوقع ا وجود وبسبب 1111وفي الربع الثاني  أنهإال 

قيمة  فإن. دينار 5110111ع الثاني ما قيمته وبلغت المبيعات في الرب %11بالكفاالت ما نسبته 
 : 1111 نهاية الربع الثاني المخصص الواجب قيده في البيانات المالية المرحلية في

 دينار 66,666 -ب دينار       23,666 -أ
 دينار 15,666 -د دينار       56,666 -ج
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 : ( كما يليولللربع األ القوائم المرحلية ) إعدادبمصاريف ضريبة الدخل عند  اإلعترافيجب  .8

على أساس أفضل تقدير للمتوسط المرجح  -أ
لمعدل ضريبة الدخل السنوية المتوقعة 

 للسنة المالية كاملة

الفعلي  على أساس معدل ضريبة الدخل -ب
 ولللربع األ

على معدل ضريبة ألر أساس أفضل تقدي -ج
 الدخل السنوية المتوقعة للسنة المالية كاملة

دنى معدل ضريبة ألأساس أفضل تقدير  -د
 الدخل السنوية المتوقعة للسنة المالية كاملة

المتعلقة بالفترة المرحلية  الدورية أون التعليقات التفسيرية التي تبين العمليات التشغيلية الموسمية إ .9
 : عادةً دراجها يتم إ

 ضمن التقارير المالية السنوية -ب ضمن التقارير المالية المرحلية       -أ
 )ب( أو)أ(  -د ال يتم عرضها على اإلطالق        -ج

 :يتعلق بالقوائم المالية المرحليةواحدة مما يلي صحيحة فيما  .11

يجب عرض حصة السهم األساسية من  -أ
األرباح وعرض حصة السهم المخفضة  في 

 الدخل  )متن( قائمة صلب 

يجب عرض حصة السهم األساسية من  -ب
في صلب )متن( قائمة الدخل  األرباح 

ويطلب عرض حصة السهم المخفضة 
  يضاحات باإل

حصة السهم األساسية  يتم االفصاح عن -ج
ويجب عرض بااليضاحات من األرباح 

حصة السهم المخفضة في صلب )متن( 
   الدخلقائمة 

حصة السهم األساسية من  ال يطلب عرض -د
حصة السهم المخفضة في  أواألرباح 

   صلب )متن( قائمة الدخل

 
 الثاني:التمرين 

 ؟ ضها مع القوائم المالية المرحليةهي الفترات المالية المقارنة الواجب عر  ما
 

 التمرين الثالث:
د الحد األ  .(43ولي رقم )يار المحاسبة الددنى للقوائم المالية الواجب عرضها وفق مععد 
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 التمرين الرابع:
 .ر عرض القوائم المالية المرحلية إلزامياً اذكر متى يعتب 
 

 :ولإجابة التمرين األ 
 

 11 9 8 7 6 5 3 4 1 1 الرقم 

 أ أ أ ب ج ج د ب ج د جابةاإل

 
 

 : التمرين الثاني إجابة
 لية المرحلية )المؤقتة( فهي كما يلي: فيما يتعلق بالفترات المالية التي يتطلب تغطيتها بموجب القوائم الما

مقارنة كما  وقائمة مركز ماليقائمة المركز المالي كما هي في نهاية الفترة المالية المرحلية الحالية  .1
 .     ة السنة المالية السابقة مباشرةهي في نهاي

لسنة المالية الحالية قائمة الدخل الشامل للفترة المالية المرحلية الحالية وقائمة دخل شامل تراكمية ل .2
حتى تاريخه، مع قائمة دخل مقارنة للفترات المرحلية نفسها )الفترة المرحلية والسنة حتى تاريخه( 

 للسنة المالية السابقة.

، مع قائمة مقارنة لسنة المالية الحالية حتى تاريخهقائمة تبين التغيرات في حقوق الملكية تراكميًا ل .4
 .نة المالية السابقةتاريخه للسلفترة السنة حتى 

فس الفترة للسنة ، مع قائمة مقارنة لنلسنة المالية الحالية حتى تاريخهقائمة التدفق النقدي تراكميًا ل .3
 .المالية السابقة

 
 التمرين الثالث: إجابة

 قوائم مالية مختصرة، فإن التقرير المالي المرحلي يجب أن يتضمن كحد أدنى ما إعداد المنشأةإختارت  إذا

 ي: يل
 .مختصرةقائمة مركز مالي  -
 " مختصرة.اآلخرقائمة "الربح والخسارة والدخل الشامل  -

 قائمة التغير في حقوق الملكية مختصرة. -

 .  قائمة تدفقات نقدية مختصر -

 .Selectedمالحظات تفسيرية مختارة  -
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 التمرين الرابع: إجابة
 : الحاالت التالية بمتطلبات هذا المعيار في المنشأةتلتزم 

  أو بموجب تشريع محلي المنشأةمن تم الطلب  ذاإ .1

المالي الدولية، وعندها يجب أن تلتزم  اإلبالغبموجب معايير  تقارير مالية مرحليةنشر  تختار إ إذا .2
  بكافة متطلبات هذا المعيار. المنشأة
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 التقارير المالية واألحداث الالحقة لها إعدادمحور: 
 (73: معيار المحاسبة الدولي رقم )السابعالفصل 

 المحتملة واإللتزامات واألصولالمخصصات، 

Provisions, Contingent Liabilities and 

Contingent Assets 
 

 أهداف الفصل التعليمية:
 

 التالية: باألمورئ ملمًا يكون القار  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 

 واألصولالمخصصات (: "73التعرف على األهداف الرئيسة لمعيار المحاسبي الدولي رقم ) .1
 ".المحتملة واإللتزامات

 واألصولالمخصصات (: "73بيان النطاق الذي يغطيه المعيار المحاسبي الدولي رقم ) .2
 ".المحتملة واإللتزامات

 .اتفرها لإلعتراف بالمخصصالواجب تو  المتطلبات والشروطبيان  .7

 تحديد قيمة المخصص.و  إحتسابكيفية توضيح   .4

 .)طارئة( المطلوبات كمطلوبات محتملة تصنيفمتى يتم  بيان .5

 عباء والخسائر التشغيلية المستقبلية وكيفية معالجتها محاسبيًا.تحديد ماهية العقود المثقلة باأل .6

ا هي التكاليف التي يشتملها مخصص الهيكلة، وم إعادةبمخصص  اإلعترافمتى يتم  بيان .3
 الهيكلة. إعادة

 واألصول(: "المخصصات 73التي يتطلبها المعيار المحاسبي الدولي رقم ) اإلفصاحاتبيان  .8
 المحتملة". واإللتزامات
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 مقدمة . 9
التحقق من  أون العديد من األحداث والعمليات قد تحدث خالل الفترة المالية الحالية ولكن ال قياس قيمتها إ

  المنشأةعلى ذلك القضايا المقامة على  األمثلة. ومن إيراد إال في فترات مالية الحقةاكتساب  أوتكبد نفقات 
يعتبر مفهوم الحيطة والحذر من المفاهيم الرئيسة التي تتطلبها . و على الغير المنشأةتلك التي تقيمتها  أو

وفق منظور مجلس معايير المحاسبة الدولية، حيث يؤدي الخصائص النوعية إلعداد وعرض البيانات المالية 
تعزيز موثوقية القوائم المالية وبالتالي زيادة الثقة في هذه القوائم، وعدم المبالغة في  إلىتطبيق هذا المفهوم 

 ومركزها المالي األعمال منشآت أعمالوحتى ال يكون هناك تأثير سلبي على نتائج  إظهار صافي الربح.
جاء هذا المعيار ليوضح متى  فقد األرباح إدارة إمكانيةوالحد من  المحتملة واإللتزامات األصولة عند معالج

 .المحتملة واإللتزاماتصول وباألبالمخصصات  اإلعترافيتم 

 

  Objectiveهدف المعيار . 2
على  المناسبة اإلعترافوأسس  اإلعترافتحديد مقاييس  إلى( 73يهدف معيار المحاسبة الدولي رقم )

تنظيم وتحديد  إلىالمخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة وضمان تطبيقها، وكذلك يهدف 
عن معلومات كافية في إيضاحات البيانات المالية لتمكين المستخدمين من فهم طبيعتها  اإلفصاحمتطلبات 

 وتوقيتها وقيمتها.
 
  Scopeنطاق المعيار. 7

المحتملة  واألصولالمحتملة  واإللتزاماتبكافة المخصصات  اإلعترافر على تنطبق متطلبات هذا المعيا
 :بإستثناءوقياسها 

أي ذات الشروط المحددة والواضحة،  Executory Contractsتلك الناجمة من العقود التنفيذية  -أ
 .)التي ينجم عنها تكاليف دون وجود منافع( Onerous اإللتزاماتبإستثناء العقود المثقلة ب

التي تقع ضمن نطاق المعيار  (بما في ذلك الضمانات)ال ينطبق هذا المعيار على األدوات المالية  -ب
 .IFRS 9 المالية" "األدوات 9 رقم الدولي للتقرير المالي

 واإللتزامات واألصولالمخصصات  أخرى تضمنت معايير  إذاي أ أخرى تلك التي تغطيها معايير  -ج
ومن المعايير التي تتناول بشكل محدد المخصصات . ضمن نطاق هذا المعيارا ال تندرج نهالمحددة، فإ

 : يلي ما (37وال يشملها معيار المحاسبة الدولي رقم )
 " 15معيار التقرير المالي الدولي رقم (IFRS 15) ""االيراد من العقود مع العمالء. 
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 ( ضرائب الدخل12معيار المحاسبة الدولي رقم" :) (IAS 12)". 

 (: "عقود اإليجار16الدولي رقم ) التقرير المالي معيار (IFRS 16)".  ،وعلى الرغم من ذلك
خسارته قبل تاريخ بداية عقد  متوقعاً  أي عقد إيجار يصبح عقداً  يتم تطبيق هذا المعيار على

ويتم تطبيق هذا المعيار  .(16) رقم اإليجار كما هو محدد في المعيار الدولي للتقرير المالي
وعقود اإليجار التي يكون فيها  )مدتها سنة فأقل( األجل ةلى عقود اإليجار قصير ع أيضاً 

والتي  16الدولي للتقرير المالي  للمعيار وفقاً منخفضة محاسب عنها  األصل محل العقد ذا قيمة
 خسارتها. متوقعاً  أصبحت عقوداً 

 ( منافع الموظفين19معيار المحاسبة الدولي رقم" :) (IAS 19)". 

 عقود  13مين والعقود األخرى التي تقع في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي ألتعقود ا"
 . "(IFRS 17التأمين )

 مستحوذة أةالعوض المحتمل لمنش Acquirer انظر  (األعمالخرى عند دمج على شركة أ
 . IFRS 3"األعمال"تجميع ( 7)رقم  المعيار الدولي للتقرير المالي

 15 رقم انظر المعيار) ع العمالءمن العقود م اإليرادات IFRS "مع  العقود من اإليرادات
العقود مع  لمعالجة محددهمتطلبات  15لكن في الحاالت التي ال يتضمن معيار رقم ). "العمالء

عندها يتم ، (Onerousعباء أن تكون مثقلة باألالمتوقع  أوخسارتها )مثقلة العمالء المتوقع 
  على مثل هذه الحاالت. (73)رقم  هذا المعيارتطبيق 

، الدول بعض وفي. غالمبل أو تالتوقي ةغير مؤكد إلتزاماتعرف هذا المعيار المخصصات على أنها ي   -د 
في قيمة  التدني أونخفاض واإل، هتالكاإلفي سياق بنود مثل  أيضاً  - "صمخص" يستخدم مصطلح

لألصول وال  تعديالت للقيم الدفترية حيث تعتبر هذه الحسابات. تحصيلهاوالديون المشكوك في  األصول
 يتم تناولها في هذ المعيار.

. وعندما ة(بما في ذلك العمليات غير المستمر )الهيكلة  ةينطبق هذا المعيار على مخصصات إعاد -ه 
، قد ت تطلب إفصاحات إضافية بموجب المعيار الدولي ةغير مستمر  هيكلة تعريف عملية ةتستوفي إعاد

 ".ةوالعمليات غير المستمر  حتفظ بها للبيعغير المتداولة الم   األصول"( 5) رقم للتقرير المالي
 

 Definitions التعريفات الواردة في المعيار. 4

  A Provisionالمخصص
 ذو توقيت ومبلغ غير مؤكدين. إلتزامهو 
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 A Liability)المطلوب(  اإللتزام
قتصادية من إتسديدها تدفق صادر للمنافع  م عنحالي ناتج عن حدث سابق، ويتوقع أن ينج إلتزامهو 

 للغير. المنشأة

 A Legal Obligation القانوني اإللتزام
تطبيق ألحكام  أوتشريع،  أو، (الضمنية أومن خالل شروطه الصريحة ) مأخوذ من خالل عقد إلتزامهو 

 قانون.

 A Contingent Liabilityالمحتمل  اإللتزام
عدم وقوع حدث مستقبلي  أوأحداث سابقة وسيتأكد وجوده فقط بوقوع  محتمل يمكن أن ينجم من إلتزام .أ

 أكثر ليس ضمن السيطرة الكاملة للمنشأة. أوواحد غير مؤكد 
 بسبب ما يلي: به اإلعترافوال يتم حالي ينشأ من أحداث سابقة  إلتزام.ب

 .اإللتزامن يتطلب تدفق صادر للموارد لتسديد أمن غير المحتمل  -
 بموثوقية كافية. اإللتزامغ ال يمكن قياس مبل -

 A Contingent Asset األصل المحتمل 
عدم وقوع حدث مستقبلي  أوصل محتمل يمكن أن ينشأ من أحداث سابقة، وسيتأكد وجوده فقط بوقوع أهو 

 غير مؤكد ليس ضمن السيطرة الكاملة للمنشأة.

  A Constructive Obligationاإلستنتاجي  اإللتزام
 في حالة توفر ما يلي: المنشأةدى ينتج ل إلتزامهو 
، بإنه سيقبل أخرى السياسة المعلنة ألطراف  أووجود نمط ثابت من الممارسة السابقة للمنشأة  .أ

معينة. مثل قيام  إلتزاماتللغير بأنها ستلتزم بتنفيذ  أوتتعهد للعمالء  المنشأةمسؤوليات معينة، أي أن 
حات عن نيتها تنظيف المنطقة المحيطة بالشركة خالل إحدى الشركات النفط بالتعهد من خالل التصري

 تشريعي يجبرها على ذلك.  أوالسنة الالحقة، ودون وجود إلزام قانوني 
المتضررين من التلوث البيئي(  أووجود توقعات من جانب األطراف األخرى )سكان المنطقة لمحيطة  .ب

 ستنفذ هذه التعهدات. المنشأةبأن 
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 An Onerous Contractالعقد المثقل باألعباء 
قتصادية بموجب العقد عن المنافع اإل اإللتزاماتالتكاليف التي ال يمكن تجنبها لتلبية  فيههو العقد الذي تزيد 

 التي يتوقع إستالمها بموجبه.

 A Restructuringالهيكلة  إعادة
 أو المنشأةق عمل تغيرات جوهرية في نطا إلىهي برنامج تقوم اإلدارة بتخطيطه وتسيطر عليه، ويؤدي 

 طريقة تنفيذ العمل.
 
  Provisions المخصصات .5

 ماهية المخصص 9.5
  المحددة مثل الذمم اإللتزاماتن وبالتالي فإذو توقيت ومبلغ غير مؤكدين،  إلتزامالمخصص يمثل 

الديون المشكوك فيها  اتومخصص األصولمجمع إهتالك  نوبالتالي فإ. الدائنة ال تعتبر مخصصات
وفق مفهوم هذا المعيار، وإنما حسابات مقابلة )كما هو سائد في بعض الدول( تبر مخصصات ال تع

 ألصول.
  المستحقة السداد للدائنين التجاريين  غاألخرى مثل المبال اإللتزاماتيمكن تمييز المخصصات عن

ي المطلوب عند اإلنفاق المستقبل مبلغ أوتوقيت  عدم تأكد بشأنهناك  ألنه والمصروفات المستحقة نظراً 
 أوبالدفع مقابل سلع  إلتزاماتالمستحقة السداد للدائنين التجاريين هي  غالمبال. وبالمقابل التسوية

المصروفات  مع المورد االتفاق عليها رسمياً  أو توريدها وقد تم فوترتها أوخدمات قد تم استالمها 
توريدها ولكن لم يتم الدفع  أومها خدمات قد تم استال أوبالدفع مقابل سلع  إلتزاماتالمستحقة هي 

على سبيل  مع المورد، وتشمل المبال المستحقة للموظفين( االتفاق عليها رسمياً  أوفوترتها  أومقابلها، 
 غ)ورغم أنه من الضروري في بعض األحيان تقدير مبل المستحق ةاإلجاز  جربأالمتعلقة  غالمثال، المبال

  .(أقل بكثير منه للمخصصات ةً يكون عاد كدأالت مأن عدتوقيت المصروفات المستحقة، إال  أو
المستحقة السداد للدائنين  غعن المصروفات المستحقة على أنها جزء من المبال ةً يتم التقرير عادلذلك 

 التجاريين ولآلخرين، في حين يتم التقرير عن المخصصات بشكل منفصل.

 بالمخصص اإلعترافشروط  2.5
 ند تلبية جميع الشروط التالية:بالمخصص ع اإلعترافيجب 

 إستنتاجي( نتيجة لحدث سابق. أوحالي )قانوني  إلتزام المنشأةعندما يكون لدى  .أ

 التعاقدي.  اإللتزامقتصادية لتسديد إادر من الموارد التي تمثل منافع من المحتمل أن يتطلب تدفق ص.ب
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 بموثوقية. اإللتزامكان من الممكن تقدير مبلغ  إذا .ج

القانوني من  اإللتزامإستنتاجي وينتج  إلتزام أوقانوني  إلتزامالحالي عن حدث سابق ناتج عن  اماإللتز وينتج 
 إلىوجود عقد مثل عقد ضمان ما بعد البيع، واإللتزام اإلستنتاجي من الممارسات السابقة للمنشأة التي تشير 

وإذا لم يتم استيفاء هذه الشروط، ال يجوز  للغير )دون وجود عقد(. أوبتعهداتها المعلنة للعمالء  المنشأة إلتزام
 .مخصص إثبات

  Present Obligationالحالي )القائم(  اإللتزام
قائم. وفي هذه الحاالت، ي عد حدث سابق أنه  إلتزامكان هناك  إذاما  في حاالت نادرة، قد ال يكون واضحاً 

 إلتزاميوجد  أكثر من أنه النهاية فترة التقرير  قائم في إلتزاميوجد  من المرجح أنه)كان  إذا اينشئ التزاما قائم
 .بما في ذلك رأي الخبراء مثالً  ، مع األخذ في الحسبان جميع األدلة المتاحة(قائم في نهاية فترة التقرير

على  . وبناءحداث الالحقة بعد فترة التقريراألويتضمن الدليل الذي يؤخذ في الحسبان أي دليل إضافي توفره 
 ليل:مثل هذا الد

قائم في  إلتزامقائم في نهاية فترة التقرير أكثر من أنه ال يوجد  إلتزامعندما يكون من المرجح أنه يوجد   -أ
 عتراف المذكورة سابقًا(.  ، يتم اإلعتراف بمخصص )وعند توفر معايير وشروط اإلنهاية فترة التقرير

محتمل  إلتزام عن المنشأة تفصحفترة التقرير،  قائم في نهاية إلتزاميوجد ال  نهأ المرجح من عندما يكون  -ب
الدفع بعيدة  أوحتمالية التسديد حدوث التدفق الخارج للمنافع اإلقتصادية أي إ إمكانيةتكن ما لم  ،(طارئ )

 . اإلفصاحعندها ال يتم  Remote حتمالاإل

 :    المخصصات ما يلي إعداد( بخصوص 73) ويتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم
تراف بالمخصص يجب أن يكون من المحتمل حدوث تدفق صادر للموارد اإلقتصادية في لإلع .1

أن إحتمالية حدوث التدفق الصادر مثل دفع  إلىالمستقبل، ويشير مفهوم "محتمل" ألغراض هذا المعيار 
بما  مبالغ نقدية في المستقبل إحتمالية مرجحة، وتعني إحتمالية حدوث التدفق النقدي الصادر مرجحة

 .%50تتجاوز نسبة  فرص حدوثه أي كثر من عدم حدوثه"مرجح أ يعني "أن إحتمالية حدوثه

التعاقدي  اإللتزامبقيمة المخصص من خالل تحديد أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية  اإلعترافيتم  .2
 أوالقانونيين  من الخبراء أوالقوائم المالية من خالل اإلعتماد على الخبرة السابقة  إعدادالحالي بتاريخ 

غير موثوقة، ففي هذه الحالة ال يتم  اإللتزامالفنيين، وإذا كانت عملية تحديد المبلغ المطلوب لتسديد 
 . بعيد الحدوث اإللتزامما لم يكن  عن مطلوبات محتملة )طارئة( اإلفصاحبمخصص وإنما يتم  اإلعتراف

المركز المالي وقبل إصدار القوائم المالية عند يتم األخذ بعين اإلعتبار األحداث الالحقة لتاريخ قائمة  .7
 المتعلق بالمطلوبات المحتملة. اإلفصاح أوتقدير مبلغ المخصصات 
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عند تحديد أفضل تقدير لمبلغ المخصص يتم تحديد إحتماالت تكبد النفقات المستقبلية من خالل  .4
  .وثهاديد من اإلحتماالت الممكن حدالقيمة المتوقعة في حالة وجود الع إحتساب

 the individual most likelyكثر ترجيحاً فإن المخرج الفردي األواحد،  إلتزامعندما يتم قياس  .5

outcome  في  المنشأةحتى في هذه الحالة تأخذ  ولكنلتزام هو أفضل تقدير لإل ن يكون أيمكن
خطير  طأمعالجة خ المنشأةكان على  إذا، الالمث سبيل ىفعل. المخرجات الممكنة األخرى الحسبان 

، فإن المخرجة الفردية األكثر ترجيح يمكن أن تكون ما قامت بإنشائه لعميل يفي مصنع رئيس
 كبرإنشاء مخصص بمبلغ أيتم ولكن  ،دينار 20,000محاولة بتكلفة ول نجاح إصالح الخطأ من أ

 أ.  ذلك الخط إصالحالمزيد من محاوالت  إجراءالضروري  نألن يكون م كان هناك فرصة كبيرة إذا
بدها مستقباًل بعد فترة كان للقيمة الزمنية للنقود تأثير مهم من خالل دفع المبالغ المحتمل تك إذا .6

المخصص بالقيمة الحالية لإللتزام المتوقع  إحتسابكانت معدالت الفائدة مرتفعة يتم  أوطويلة و/
 ةهذه الزياد إثبات ليعكس مرور الوقت. ويتم ةفي كل فتر  صالدفتري للمخص غيزداد المبلو تكبده. 

 اقتراض. على أنها تكلفة

 المخصص ألجلها. إثبات يجب استخدام المخصص فقط ألجل النفقات التي تم أساساً  .3

 :  ألكثر شيوعًا على المخصصات ما يليا األمثلةومن 
 الخدمة المقدمة أو)كفالة( المنتج  مخصص ضمان. 

 مخصص كوبونات أكشط واربح.و  مخصص عروض وهدايا دعائية 

 تعويضات قضايا مقامة على الشركة مخصص. 

  كياس السكرعينية داخل السلعة، مثل الكوبونات الموجودة داخل أ أووجود كوبونات جوائز نقدية 
 مخصصات. إعدادواألرز وغيرها مما يتطلب 

 على أرقام تذاكر الدخول للعمالء قيام بعض مراكز التسوق باجراء سحوبات. 

 ات خصوم أوعرضها العديد من شركات الطيران حيث تقدم تذاكر مجانية نقاط المسافر الدائم التي ت
 . عند تجميع عدد محدد من النقاط

 ( 1مثال )
تقوم الشركة العربية ببيع أجهزة حاسوب ويتم منح العمالء كفاالت لمدة سنة من تاريخ البيع،وخالل عام 

 ن الخبرة السابقة للشركة فإن:وم ،دينار للجهاز 1000بسعر  جهاز حاسوب 400باعت الشركة  2021
 من األجهزة المباعة ال يتم إعادتها من قبل العمالء إلجراء صيانة ضمن فترة الكفالة.  40% -
 .صيانة بسيطة لها ضمن فترة الكفالة إجراءمن األجهزة المباعة يتم  50% -
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 .صيانة جوهرية لها ضمن فترة الكفالة إجراءمن األجهزة المباعة يتم  10% -
 دينار. 100دينار، وتكلفة الصيانة الجوهرية  50للجهاز المقدرة  بلغ تكلفة الصيانة البسيطة ت

 .31/12/2021في  ه: إحسب مبلغ مخصص الكفاالت الواجب تكوينالمطلوب

 ( 9حل مثال )
 القيمة المتوقعة لمخصص الكفاالت 

                 ( =400  ×40%  ×0(+ )400 ×50%  ×50) ( +400  ×10%  ×100) 
 دينار  14,000=              

 71/12/2021ضمان السلعة( مصروف الكفاالت ) /ـح من  14,000

 حـ/ مخصص كفاالت المبيعات إلى     14,000 

 مصروف الكفالة المقدرة( إثبات)

 ( 2مثال )
  وتقدم يارةدينار/س 12,000سيارة بسعر  60باعت الشركة الدولية لتجارة السيارات  2020خالل عام .

 انًا لمدة ىسنتين من تاريخ البيع.الشركة ضمان صيانة السيارات مج
 دينار شاملة  700متوسط ن تكلفة صيانة السيارة خالل فترة الضمان تبلغ بالووفقًا لتقديرات الشركة فإ

 . أجور التصليح وقطع الغيار

   دينار  4000ة بالسيارات المباعة ة التي تحملتها الشركة والمتعلقوقد بلغت تكاليف الصيانة الفعلي
 على التوالي. 2022 و 2021 و 2020عوام دينار لأل 8700دينار و 5000و

بموجب  2022 – 2020قيود اليومية المتعلقة بعملية البيع والضمان خالل الفترات من  إثبات المطلوب:
 .(73ت معيار المحاسبة الدولي رقم )متطلبا

 ( 2حل مثال )
 2121ع عام البي عملية إثبات  : 

 )البنك(             أوالصندوق  /ـح من  320,000

 حـ/ المبيعات  إلى     320,000 

 دينار للسيارة     12,000سيارة بسعر  60بيع 
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 2121الصيانة الفعلي لعام  مصروف إثبات : 

 مصروف ضمان الصيانة              /ـح من  4000

 لخخزون قطع غيار ....إم أوحـ/ الصندوق  إلى     4000 

 (ةالفعلي  مصروف الكفالة  إثبات)

 2121المخصص نهاية عام  إعداد: 

 دينار 18,000=  700×  60جمالي مصروف الضمان المقدر = إ  
بيعات عداده لمبالتالي فإن قيمة المخصص الواجب إ و  2020دينار منها خالل عام  4000 وقد تم دفع

 :هو 2020السيارات خالل عام 
 المتكبدةة التكاليف الفعلي   –قيمة المخصص = التكاليف الكلية المقدرة   

            =18,000  - 4000 
 دينار  14,000 =           

 :2020القيد التالي لتكوين المخصص نهاية  إعدادويتم 
 71/12/2020مصروف ضمان الصيانة                /ـح من  14,000

   كفاالت – ضمان الصيانة حـ/ مخصص إلى     14,000 

 (2020مصروف الصيانة المقدرة لمبيعات  إثبات)

 .لبيعيةوتظهر مصاريف ضمان الصيانة في بيان الدخل ضمن المصاريف ا

 2129المحاسبية لعام  القيود : 

    تكاليف الصيانة الفعلي ة: إثبات       
                                                   كفاالت - مخصص ضمان الصيانة /ـح من  5000

 لخمخزون قطع غيار ....إ أوحـ/ الصندوق  إلى     5000 

 (الفعلي ةمصروف الكفالة  إثبات)

  2122القيود المحاسبية لعام : 

 :   كاليف الصيانة الفعلي ةت إثبات       
           كفاالت  – مخصص ضمان الصيانة /ـح من  8700

 لخمخزون قطع غيار ....إ أوحـ/ الصندوق  ىإل     8700 

 (ةالفعلي  مصروف الكفالة  إثبات)
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، ويعتبر هذا الرصيد (8700-5000-14,000دينار ) 300يمة نتهاء فترة الضمان يتبقى رصيد بقوعند إ
، بالقيد 2022بية لمخصص الضمان ويتم معالجته كإيراد لعام فرق ناتج عن استخدام التقديرات المحاس

 : حاسبي التاليالم

 71/12/2022         كفاالت  -مخصص ضمان الصيانة /ـح من  300

 ملخص الدخل –حـ/ وفورات في مخصص ضمان الصيانة  إلى     300 

 (الوفورات في مخصص الصيانة إثبات)

روف ف المتوقعة يعترف بالفرق كمصكبر من المصاريأ 2022ة لعام كانت مصاريف الصيانة الفعلي   إذاما أ
 .2022إضافي لعام 

 ( 7مثال )
ة من وحد 2000جهزة الكهربائية حملتها الترويجية لبيع بدأت الشركة المركزية لتجارة األ 1/4/2020في 

كوبون  200كشط واربح( داخل عبواتها يربح منها كوبون )أ 2000ع ، وذلك من خالل وض اجهزة التكييف
 .من الجوائز فقط %90ر الشركة صرف . وتقدللجائزةدينار  250فقط جائزة نقدية مقدارها 

جائزة عام  120وصرفت  2020م جهزة لتجار التجزئة خالل عاوبافتراض أن الشركة باعت كافة األ
 .وانتهى العرض 2021ل عام جائزة خال 50، كما تم صرف 2020

 .ز النقدية وتكوين المخصص الالزمالقيود المحاسبية المتعلقة بالجوائ إثبات: المطلوب

 ( 7حل مثال )
  دينار  71,111 = 251 × 921= 2121قيمة الجوائز المصروفة خالل عام 

 71/12/2020مصروف الحملة الترويجية                /ـح من  70,000

 حـ/ الصندوق  إلى     70,000 

 (2020 الجوائز لعاممصروف  إثبات)

 79/92/2121قيد التسوية بتاريخ  إعداد  : 
ي ، أ(%90×200) جائزة 180ي من الجوائز تصرف للمستهلكين أ %90، فإن ت الشركةبموجب تقديرا

 .(120-180)جائزة  60مخصص بالجوائز المتوقع صرفها في الفترة المالية التالية  إعداديتوجب 
 .دينار 15,000 دينار = 250 ×60وبما قيمته  
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 71/12/2020مصروف الحملة الترويجية                /ـح من  15,000

 حـ/ مخصص جوائز الحملة الترويجية  إلى     15,000 

 
  وإقفال المخصص: 2129قيد صرف الجوائز خالل عام 

 دينار.  12,500=250×50وبما قيمته  2021جائزة خالل عام  50تم صرف 

 مخصص الحملة الترويجية                /ـح من  15,000

  50×  250حـ/ الصندوق  إلى     12,500 

 جوائز نقدية  –حـ/ وفورات مصروف الحملة الترويجية          2500 
 

 Onerous Contractsالعقود المثقلة باإلعباء  مخصص 7.5
" والعقد المثقل اإللتزاماتبمخصص محدد بموجب عقد تنفيذي "مثقل ب اإلعترافيتطلب هذا المعيار 

( هو العقد التنفيذي الذي تتجاوز فيه التكاليف التي 73المحاسبة الدولي رقم )الذي يغطيه معيار  اإللتزاماتب
 يلي: ويتم مراعاة ما الخروج من مسؤولياتها القانونية. المنشأةال يمكن تجنبها المنافع المتوقعة وال تستطيع 

 تعكس التكاليف التي ال يمكن تجنبها بموجب العقد أقل صافي تكلفة للخروج من العقد. 

 خسائر تدني  إثبات أيةيام الق، خسارتهمتوقع  يعباء( أ)مثقل باأل منفصل لعقد صل وضع مخصقب
معيار المحاسبة الدولي  )راجعلذلك العقد المخصصة  األصولقد حدثت في قيمة  تكون  والتي قد

76). 
  ويض دون دفع تع (على سبيل المثال، بعض أوامر الشراء الروتينية)العديد من العقود  إلغاءيمكن

لتزامات لكل من إعن عقود أخرى حقوق و  أ. وتنشإلتزاميكون هناك  إلى الطرف اآلخر، ولذلك فإنه ال
متوقع خسارته، فإن العقد يقع  عقداً  من مثل هذا العقد ثالطرفين المتعاقدين. وعندما تجعل األحدا

 غير المتوقع خسارتها،يتم إثباته. وتقع العقود قيد التنفيذ،  إلتزامضمن نطاق هذا المعيار ويوجد 
 خارج نطاق هذا المعيار.

 (4مثال )
حد الموردين لشراء كمية من منتج معين بقيمة أالشركة العالمية إتفاقية مع وقعت  1/11/2019في 

الشركة للعقد خالل شهرين  إلغاء إمكانيةمع  15/1/2020دينار يتم توريدها للشركة ابتداء من  400,000
 .العقد إلغاءمن قيمة العقد تدفع خالل شهر من  %5العقد بمبلغ يعادل  إلغاء من توقيعه ووجود غرامة
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وزيادة حالة الركود  2019( من عام 12ول )خالل شهر كانون أ سعار المنتجنخفاض الشديد في أوبسبب اإل
 العقد.   إلغاء 25/12/2019قتصادي قررت الشركة في اإل

  .(73) عياربيان المعالجة المحاسبية بموجب مالمطلوب: 

 (4حل مثال )
دينار، نظرًا لوجود  (%5×  400,000دينار ) 20,000بمخصص بمبلغ  اإلعترافيتوجب على الشركة  

 القيد التالي:  إعدادويتم  أعباء مستقبلية لتنفيذ العقد دون وجود منافع مستقبلية من العقد.
 25/12/2019         ود نهاء عقمات إغرا –عقود مثقلة باالعباء من حـ/ مصروف  20,000 

  عباءإلى حـ/ مخصص عقود مثقلة باأل     20,000 

 (  5) مثال
، بحيث يتم دفع سنوات 7مجال التسويق بعقد لمدة  ستراتيجي فيقامت شركة بتعيين خبير إ 1/1/2020في 

خدمات  قررت الشركة باإلستغناء عن 2020خالل عام . سنويًا بداية كل سنة لذلك الخبيردينار  60,000
 .ذلك الخبير

القوائم  إعدادعند  2022و  2021ما هي المعالجة المحاسبية المتعلقة بحقوق الخبير للعامين : طلوبالم
 .2020المالية نهاية عام 

 (5) حل مثال
بمخصص  اإلعتراف، ويجب هذا العقد هو عقد مثقل باألعباء ن( فإ73عيار المحاسبة الدولي رقم )بموجب م

 : القيد التالي إعدادويتم  .(2×  60,000) دينار 120,000بمبلغ  2020عباء نهاية عام عقود مثقل باأل
 

  71/12/2020عقد خبير التسويق  –عباء مصروف عقود مثقلة باأل /ـح من  120,000

 عباء حـ/ مخصص عقود مثقلة باأل إلى     120,000 

 (مخصص عقد الخبير إثبات)

   Restructuringالهيكلة  إعادةمخصص  4.5
الهيكلة بأنها برنامج منظم ومخطط له بشكل محدد ولإلدارة السيطرة التامة على مخطط  إعادةعرف عملية ت  

الطريقة التي يتم بها تنفيذ تلك  أو المنشأة أعمالتغيير نطاق  إلىالهيكلة  إعادةالهيكلة وتؤدي  إعادة
إغالق مواقع العمل في منطقة معينة  أوإيقافه  وأ أعمالالهيكلة بيع خط  إعادةعلى  األمثلةومن  .األعمال

وتغيير موقع األنشطة التجارية والتغيرات في هيكل اإلدارة مثل تغيير في المسميات الوظيفية وتعديل 
 بهذا الخصوص:  التاليةالمتطلبات ويضمن هذا المعيار  الوصف الوظيفي بشكل كبير.
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كانت هناك خطة  إذابشروط الهيكلة  إعادةبمخصص  افاإلعتر ( يتم 73) وبموجب معيار المحاسبة رقم -
 : ما يليرسمية مفصلة إلعادة الهيكلة تبين 

  هيكلتها إعادةنطاق العمليات التي سيتم . 
 المواقع الرئيسة المتأثرة بإعادة الهيكلة . 
 اء عنهم.نالتعويضات المتوقع دفعها للموظفين المتوقع اإلستغ 

كلة فقط النفقات التي تنشأ عن إعادة الهيكلة، والتي تستوفي كال يجب أن يشمل مخصص إعادة الهي -
 مما يلي:

 تستلزمها إعادة الهيكلة بالضرورة؛ 
 .غير مرتبطة باألنشطة المستمرة للمنشأة 

 صمخصالال يشمل وويتضمن مخصص إعادة الهيكلة التكاليف المباشرة المحتملة عن إعادة الهيكلة  -
االستثمار في أنظمة  أوالتسويق؛  مصاريف نقل الموظفين المستمرين؛ أو أوتدريب  عادةإ  تكاليف مثل:

 .ةوشبكات توزيع جديد
حتى ولو  ة،الهيكل ةستبعاد المتوقع لألصول في الحسبان عند قياس مخص إعادال تؤخذ المكاسب من اإل -

 الهيكلة. ةي تصور على أنه جزء من إعاد األصولكان بيع 
 
  Contingent Liabilitiesلطارئة(المحتملة )ا اإللتزامات. 6

، ويعتمد حدوثها على حدث مستقبلي ناتج عن متوقع حدوثها في المستقبل إلتزاماتالمحتملة  اإللتزاماتتمثل 
 : وتتصف بما يليعملية ماضية 

حتمالية حدوث المدفوعات نقدي الصادر غير محتمل بشكل مرجح، أي أن إحتمالية التدفق الدرجة إ .أ
  أو ،%50من  قلأضئيلة أي  لتزاماإلنتيجة هذا 

  أو ،ال يمكن تقدير مبلغها بموثوقية .ب

 . خارجة عن سيطرة الشركة أوحداث مستقبلية غير مؤكدة و/مرتبطة بحدوث أ .ج
 اإلفصاحنما يتم وإ المحتملة )الطارئة( اإللتزاماتب اإلعترافعدم ( 73ويتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم )

حدوث التدفق  إمكانية ما لم تكن حظات المرفقة بالبيانات الماليةات والماليضاحعنها فقط في ضمن اإل
 . اإلفصاحقتصادية بعيد الحدوث عندها ال يتم الصادر للمنافع اإل

 : المحتملة )الطارئة( ما يلي اإللتزاماتعلى  األمثلةومن 
  (.ج، أو ب أو، أعاله )أحد الصفات أ الدعاوي المقامة ضد الشركة والتي ينطبق عليها 
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 .كفاالت قروض مصرفية 

 ن التنفيذ وكفالة ، مثل كفالة حسالمنشأةوالمكفول بها  أخرى طراف الكفاالت المصرفية الصادرة أل
 .الصيانة وغيرها

 (6مثال )
للتعويض بمبلغ  من قبل أحد المنافسين 2020ل عام كانت هناك قضية مقامة على الشركة الدولية خال

. وحسب تقديرات الخبراء القانونيين في الشركة الدولية ت على ذلك المنافسر عن أضرار وقعدينا 80,000
)أي أن إحتمالية دفع تعويضات ن احتماليتها ضعيفة وإن وجدت فإ ال يوجد مسؤولية على الشركة الدولية

 للعميل في المستقبل ضعيفة(.
 .71/12/2020في  المنشأة: كيف سيتم معالجة القضية المقامة على المطلوب

   (6حل مثال )
 إلتزاماتفقط عن  اإلفصاح، ويتم المحتمل اإللتزامبأي مخصص لمواجهة  اإلعتراففي هذه الحالة ال يتم 

 . 2020يضاحات القوائم المالية لعام طارئة في إ
 
  Contingent Assets  المحتملة األصول. 3

عدم وقوع حدث  أوا فقط بوقوع التي تنشأ من حدث سابق ويتم تأكيد وجوده األصولالمحتملة هي  األصول
مفهوم الحيطة  أوبشكل كامل. وتطبيقًا لمبدأ  المنشأةأكثر غير مؤكد وال يخضع لسيطرة  أومستقبلي واحد 

المحتملة عندما  األصولعن  اإلفصاحويتم   باألصل المحتمل اإلعترافعدم ( 73والحذر يتطلب معيار رقم )
 . قتصاديةع اإلث تدفق داخل للمنافيكون من المحتمل حدو 

ولكن  ،دخل قد ال يتحقق أبداً  إثباتقد ينتج عن هذا  ثالمحتملة في القوائم المالية حي األصول إثباتال يتم و 
  إثباته. ويتم محتمالً  في حكم المؤكد عندئذ ال ي عد األصل المتعلق به أصالً  عندما يكون تحقق الدخل

)مورد معين( للمطالبة  أخرى ى قضائية على شركة رفعت الشركة العربية دعو  إذا، سبيل المثالعلى 
على تعويضات  دينار، ويفيد الرأي القانوني بأن هناك إحتمالية مرتفعة للحصول 35,000بتعويض بمبلغ 

بأي موجودات محتملة، ويتم  اإلعتراففي هذه الحالة ال يتم  ( نتيجة هذه القضية.نقدية )أصول محتملة
 ت في القوائم المالية.فقط عن تلك الموجودا اإلفصاح
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 Future Operating Losses. الخسائر التشغيلية المستقبلية 1

ي الخسائر المتوقع أبمخصص للخسائر التشغيلية المستقبلية،  اإلعتراف( 73يمنع معيار المحاسبة رقم )
المستقبلية بالمخصص. وحيث أن الخسائر  اإلعترافحدوثها في الفترات القادمة ألنها ال تستوفي معايير 

شأة نمستقبلي للم إجراءتعاقدية ناشئة عن أحداث ملزمة سابقة ويمكن تفاديها عن طريق  إلتزاماتهي ليست 
بالمخصصات، ويمكن  اإلعترافعن طريق التصرف باألعمال(، فإنها ال تلبي بصورة واضحة معايير  )مثالً 

 ات.(، تدني قيمة الموجود76أن ينطبق عليها معيار المحاسبة رقم )
 
 Disclosure اإلفصاحمتطلبات  .1

 ولكل فئة من المخصصات عما يلي: اإلفصاحيجب  .أ

 .المبلغ الدفتري المسجل في بداية ونهاية الفترة 

 .المخصصات المضافة خالل الفترة، بما في ذلك الزيادة على المخصصات الحالية 

 .المبالغ المستعملة والتي قيدت على حساب المخصص خالل الفترة 

 الغ غير المستخدمة المعكوسة  لبيان الدخل )مكاسب تخفيض المخصص( خالل الفترة.المب 

  .الزيادة خالل الفترة في المبلغ المخصوم الناتج عن مرور الوقت وأثر أي تغير في معدل الخصم 

 مالحظة: المعلومات المقارنة غير مطلوبة.
 ولكل فئة من المخصصات عما يلي: أيضاً  المنشأةيجب أن تفصح  .ب

   والتوقيت المتوقع ألية تدفقات صادرة. اإللتزاموصف مختصر عن طبيعة 

  الشكوك في مبلغ وتوقيت تلك التدفقات الصادرة )وتوضيح اإلفتراضات الرئيسة الخاصة  إلىإشارة
 باألحداث المستقبلية(.

 .مبلغ التعويضات المتوقعة 

في تاريخ قائمة المركز المالي لكل فئة  اإلفصاح، يجب بعيد الحدوثالتدفق الصادر  إمكانيةما لم تكن  .ج
المحتمل. وحيثما كان عمليًا يجب  اإللتزامالمحتملة عن وصف مختصر حول طبيعة  اإللتزاماتمن 

 عما يلي: اإلفصاح

 .تقدير ألثره المالي 

  توقيت أي تدفق صادر.  أوالشكوك المتعلقة بمبلغ  إلىإشارة 
 أي تعويض. إمكانية 
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عن وصف موجز حول  المنشأةقتصادية محتماًل، يجب أن تفصح د للمنافع اإلن التدفق الوار حيث يكو  .د
عن تقييم  اإلفصاح، يجب وحيثما يكون عملياً  لة في تاريخ قائمة المركز الماليالمحتم األصولطبيعة 

 لتقديراتها المالية.

ت  المحتملة المحتملة والمطلوبا األصولعن أي من المعلومات المطلوبة حول  اإلفصاحعندما ال يتم  .ه
 عن هذه الحقيقة. اإلفصاحألنه من غير الممكن القيام بذلك، يجب 

 المنشأةجميعها ضررًا كبيرًا بوضع  أوعن بعض هذه المعلومات  اإلفصاحفي بعض الحاالت قد يسبب 
ففي هذه   األصل المحتمل، أوالمحتمل  اإللتزام أوحول موضوع المخصص  أخرى في نزاع مع أطراف 

عن الطبيعة العامة للنزاع، مع  اإلفصاحعن المعلومات بل يجب  اإلفصاح المنشأةيطلب من الحالة ال 
 عنها والسبب في ذلك. اإلفصاحتوضيح حقيقة أن المعلومات ال يتم 
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 :أسئلة الفصل
 األول )اختيار من متعدد(التمرين 

 لية:التا األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

وال زالت منظورة  2121خالل عام  تحاد بمبلغ مليون دينارد دعوى قضائية مقامة على شركة اإل يوج .9
وفق لرأي  لتدفق الصادر غير محتملةحتمالية حدوث اة حتى نهاية العام المذكور ولكن إمام المحكمأ

 2121المالية نهاية م القوائ إعدادجراء المتخذ محاسبيًا عند . فإن اإل)ضعيفة( المستشار القانوني
 : هو

يتم اإلعتراف بمخصص دعاوي قضائية  -أ
 للحيطة والحذر بمليون دينار تطبيقاً 

وى القضائية فقط عن الدع اإلفصاحيتم  -ب
يضاحات المرفقة بالقوائم والرأي القانوني باإل

 المالية
لتزامات تعويضات مستحقة بإ يتم اإلعتراف -ج

 القبض  
 ضريبية مؤجلةصول بأيتم اإلعتراف  -د

 بها في القوائم المالية:  اإلعترافواحدة مما يلي يتم  .2

 المخصصات -ب الموجودات المحتملة     -أ
 )أ( و )ج( صحيحتان -د المطلوبات المحتملة -ج

 

 الهيكلة عند توفر الشروط التالية:  إعادةبمخصص  اإلعترافيتم  .7

كانت هناك خطة رسمية مفصلة إلعادة  إذا -أ
 الهيكلة

خطة تبين العمليات التي سيتم إعادة  -ب
 هيكلتها

 جميع ما ذكر -د المواقع الرئيسة المتأثرة بإعادة الهيكلة -ج

 العقد المثقل باألعباء هو: .4

العقد التنفيذي الذي تتجاوز فيه التكاليف  -أ
التي ال يمكن تجنبها المنافع المتوقعة وال 

الخروج من مسؤولياتها  المنشأةتستطيع  
 انونيةالق

العقد التنفيذي الذي تساوي فيه التكاليف  -ب
بها المنافع المتوقعة وال التي ال يمكن تجن

الخروج من مسؤولياتها  المنشأة تستطيع
 القانونية
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العقد التنفيذي الذي تقل فيه التكاليف التي  -ج
ال يمكن تجنبها المنافع المتوقعة وال تستطيع  

 لقانونيةالخروج من مسؤولياتها ا المنشأة

العقد التنفيذي الذي تقل فيه التكاليف التي  -د
تستطيع  يمكن تجنبها المنافع المتوقعة و  ال

 الخروج من مسؤولياتها القانونية المنشأة

 : (73معيار المحاسبة الدولي رقم ) واحدة مما يلي ينطبق عليها تعريف المخصص الوارد في .5

 مجمع إهتالك المباني -ب مخصص الديون المشكوك فيها         -أ
 مخصص ضمانات كفالة المنتج -د             األصولمتراكم تدني قيمة  -ج

 2191تقوم شركة ببيع غساالت ويتم منح العمالء كفاالت لمدة سنة من تاريخ البيع، وخالل عام  .6
 غسالة، ومن الخبرة السابقة للشركة فإن: 911باعت الشركة 

 61% تم إعادتها من قبل العمالء إلجراء صيانة ضمن فترة الكفالة. من الوحدات المباعة ال ي 
 75%  صيانة بسيطة لها ضمن فترة الكفالة. إجراءمن الوحدات المباعة يتم 
 5%  صيانة جوهرية لها ضمن فترة الكفالة. إجراءمن الوحدات المباعة يتم 

 دينار. 951كلفة الصيانة الجوهرية دينار، وت 11تبلغ تكلفة الصيانة البسيطة المقدرة  للغسالة الواحدة 
 : هو 31/12/2191ن مبلغ مخصص الكفاالت الواجب تكوينة في فإ

 دينار 5550 -ب دينار    7550 -أ
  ال شيء مما ذكر  -د دينار       5650 -ج

 :2121القوائم المالية نهاية  إعدادبمخصص لها عند  اإلعترافي مما يلي ال يتم أ .3

 2020مستشار خالل عام شركة لعقد  إلغاء -أ
علمًا بأن العقد يتضمن حق المستشار 

شهور  7بالحصول على راتب يدفع له كل 
 2022حتى نهاية 

 2020قضية مقامة على الشركة خالل عام  -ب
ووجود إحتمالية مرجحة لدفع مبلغ قابل 

 دينار 50,000للتحديد بموثوقية وبقيمة 

ل الخسائر التشغيلية المتوقع حدوثها خال -ج
 2021عام 

 )أ( و )ج( -د
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 (  1-1جابة عن السؤاليين التاليين )استخدم المعلومات التالية لإل
وحدة من  9111جهزة الكهربائية حملتها الترويجية لبيع لتجارة األ بدأت الشركة العربية 9/7/2121في 

خل عبواتها يربح منها كشط واربح( داكوبون )أ 9111، وذلك من خالل وضع ية الحديثةالمكانس الكهربائ
 .من الجوائز فقط %15. وتقدر الشركة صرف للجائزةدينار  711كوبون فقط جائزة نقدية مقدارها  911

، 2121جائزة عام  51وصرفت  2121لتجار التجزئة خالل عام  الكميةوبافتراض أن الشركة باعت كافة 
 .وانتهى العرض 2129ائزة خالل عام ج 41كما تم صرف 

ز الحملة ن حساب مخصص جوائ، فإ2121قيد التسوية وإعداد القوائم المالية نهاية  دإعدابعد  .1
 :  الترويجية سيظهر بمبلغ

 المتداولة اإللتزاماتدينار ضمن  17,500 -ب المتداولة       األصولدينار ضمن  17,500 -أ
 المتداولة اماتاإللتز دينار ضمن  15,000 -د المتداولة    اإللتزاماتدينار ضمن  28,500 -ج

 :  ستبلغ 2121ر في بيان الدخل لعام مجموع مصاريف الحملة الترويجية التي ستظه .1

 دينار   17,500 -ب دينار     15,000 -أ
 دينار 29,400 -د دينار    28,500 -ج

بيع منتج جديد بكفالة لمدة سنتين وطبقًا لخبرات الشركة السابقة  2121تفاق في سنة بدأت شركة اإل  .91
 :والمتعلقة بالمبيعات هي كما يلي فإن تكاليف الكفالة المقدرة

 من المبيعات (%2ولى من الكفالة )السنة األ 
 من المبيعات  (%4السنة الثانية من الكفالة )

 كانت كما يلي:  2129 و 2121ن المبيعات ومصاريف الكفالة للسنتين فإذا علمت أ
2121 2129  
 المبيعات دينار 500,000 دينار 400,000
 ةمصاريف الكفالة الفعلي   دينار 25000 3000

 : سيظهر بالميزانية بمبلغ 2129ن رصيد مخصص ضمان السلع المباعة نهاية فإ 
 دينار    23,000 -ب دينار        72,000 -أ

 دينار 19,000 -د دينار       22,000 -ج
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 :التمرين الثاني
ح لعمالئها ضمان )كفالة( بيع لمدة سنة، وقد بلغت مبيعات الشركة جهزة كهربائية وتمنأتبيع شركة الشرق 

 %5دينار، ومن خبرة الشركة تقدر مصاريف الصيانة التي يتم تكبدها  50,000ما قيمته  2020خالل عام 
  800تم تكبد مصاريف صيانة لألجهزة المباعة بمبلغ  2021و  2020 يوخالل عام .من قيم المبيعات

 . نار على التواليدي 1800و  دينار
  . 2021و  2020 ياألجهزة المباعة لعام )ضمان( القيود المتعلقة بالكفالة إثبات: المطلوب

 
 الثالث:التمرين 

، سنوات ضد عيوب التصنيع 7ء لمدة جهزة التي تبيعها للعمالتمنح شركة سي بي سي عقد ضمان لأل
من  %6و  %4، ومن المبيعات في سنة البيع %2سبة وتقدر الشركة تكاليف الصيانة خالل فترة الضمان بن

غت مبيعات الشركة وتكاليف الصيانة خالل فترة الضمان للسنوات وبل المبيعات في السنوات الالحقة.
 : كما يلي 2021، 2020، 2019
   ةتكاليف الصيانة )الضمان( الفعلي                 المبيعات            السنة
 دينار  10,000ر            دينا 250,000        2019
 دينار 20,000دينار             500,000        2020
 دينار 000,70            دينار 000,350        2021

 دينار 61,111دينار           9,511,111المجموع      
الي في ئمة المركز المفي قا صص الضمان )الصيانة( الواجب ظهورهاحسب رصيد حساب مخ :المطلوب

71/12/2021. 
  

 التمرين الرابع:
 .(73معيار المحاسبة الدولي رقم ) خصص وفق متطلباتمبال اإلعترافد شروط عد  
 

 التمرين الخامس:
 (.73ار المحاسبة الدولي رقم )معي بموجب ن خصائصهاف المطلوبات المحتملة وبي  عر  
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 :ولجابة التمرين األ إ
 

 91 1 1 3 6 5 4 7 2 9 الرقم 

 ج ج ب ج أ د أ د ب ب جابةاإل

 
 

 :جابة التمرين الثانيإ
 كما يلي:  2020قيد بمصاريف الصيانه الفعلية خالل عام  إعداديتم  .1

 الكفاالت )ضمان السلعة(       -مصروف  الصيانة  /ـح من  800  

 حـ/ مخصص الصيانة كفاالت  إلى     800 

 (ةالصيانة الفعلي   مصروف إثبات)

 
( المقدر مصاريف الكفالة )الضمان إحتسابيتم  71/12/2020الحسابات الختامية في  ادإعدبتاريخ  .2

 وكما يلي: عداد مخصص لها وإ  حدوثها
مصاريف  – نسبة المصاريف المقدر تكبدها  × = إجمالي المبيعات فالة )الضمان(مصروف الك
 ة  الصيانه الفعلي  

              =(50,000   ×5%) - 800  
 دينار  1300=              

 71/12/2020     ضمان السلعة( الكفاالت ) -الصيانة  مصروف /ـح من  1300 

 كفاالت  -الصيانة حـ/ مخصص  إلى     1300 

 مصروف الكفالة المقدرة( إثبات)

 

 :   2021( خالل عام للوفاء بالكفالة )ضمان السلعةالمصاريف المتكبدة فعليًا  إثبات .7

 خصص كفاالت المبيعاتم /ـح من  1300

 (  2021رباح وخسائر عام كفاالت )تحمل على أ –من حـ/ مصروف صيانة   100
 حـ/ الصندوق  إلى     1800 

 (المتكبدة فعلياً دفع المصاريف  إثبات)
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 :جابة التمرين الثالثإ
 جمالية المقدرة مصاريف الصيانة اإل× = المبيعات    

    =1,500,000  ×12% (2%  +4% +6%) 
 دينار  180,000=     

 لتزام في قائمة المركز المالي =ضمان السلع المباعة والذي يعرض كإرصيد مخصص 
 دينار  000,120دينار =  000,60 –دينار  000,180 

 
 :الرابعالتمرين جابة إ

 بالمخصص عند تلبية جميع الشروط التالية: اإلعترافيجب 
 إستنتاجي( نتيجة لحدث سابق. أو)قانوني  حالي إلتزام المنشأةعندما يكون لدى  .أ

 التعاقدي. اإللتزامقتصادية لتسديد إادر من الموارد التي تمثل منافع من المحتمل أن يتطلب تدفق ص .ب

 بموثوقية. اإللتزامكان من الممكن تقدير مبلغ  إذا .ج
 

 إجابة التمرين الخامس:

، ويعتمد حدوثها على حدث مستقبلي ناتج عن تقبلمتوقع حدوثها في المس إلتزاماتالمحتملة  اإللتزاماتتمثل 
 : وتتصف بما يليعملية ماضية 

حتمالية حدوث المدفوعات ، أي أن إحتمالية التدفق النقدي الصادر غير محتمل بشكل مرجحدرجة إ .أ
  أو ،%50من  ٌأقلضئيلة أي  اإللتزامنتيجة هذا 

  أو ،ال يمكن تقدير مبلغها بموثوقية .ب

 خارجة عن سيطرة الشركة. أومستقبلية غير مؤكدة و/ حداثمرتبطة بحدوث أ .ج
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 غير المتداولة لألصولوالقياس  اإلعترافمحور:     
 ( 11: معيار المحاسبة الدولي رقم )الثامنالفصل                     

 والمعدات واآلالتالممتلكات 
Property, Plant and Equipment 

 

 

 أهداف الفصل التعليمية:
 

 الية:الت باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 

 واآلالتالممتلكات (: "16التعرف على األهداف الرئيسة لمعيار المحاسبي الدولي رقم ) .1
 ".والمعدات

 ".والمعدات واآلالتالممتلكات (: "16بيان النطاق الذي يغطيه المعيار المحاسبي الدولي رقم ) .2

 .توالمعدا واآلالتالممتلكات عتراف وتسجيل قيمة إلتوضيح الشروط الواجب توفرها ل .3

 والمعدات عند تملكها. واآلالتبيان التكاليف التي يجب تحميلها للممتلكات  .4

بيان التكاليف التي تعتبر تكاليف غير مباشرة ويجب قيدها كمصروف في بيان الدخل وبالتالي  .5
  والمعدات عند تملكها. واآلالتعدم تحميلها للممتلكات 

 .أسماليةة والر يراديبيان المعالجة المحاسبية لنفقات الصيانة اإل .6

 والمعدات. واآلالتشرح للنماذج المستخدمة للقياس الالحق للممتلكات  .7

 .والمعدات واآلالتالممتلكات الك تهعرض لألسس الواجب مراعاتها إل .8

 . اإلنخفاضوالتعويض عن قيمة ذلك  األصلفي قيمة  اإلنخفاض توضح كيفية معالجة .9

 (.16الدولي رقم ) فصاحات التي يتطلبها معيار المحاسبةاإل بيان .11
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  مقدمة. 1

في القيام بأنشطتها الرئيسية، حيث يتم  المنشأةمساعدة  علىالملموسة طويلة األجل  األصول تعمل
 أوتوريد البضائع والخدمات،  أو إنتاجفي عمليات  أي المنشأةفي تسيير أعمال  األصولاستخدام هذه 
منشأة مهما كان طبيعة عملها من وجود  أيخلو ميزانية ، وتكاد ال تألغراض إدارية أوتأجيرها للغير 

الثابتة وبما أن  األصول. والتي يطلق عليها في كثير من األحيان والمعدات واآلالتالممتلكات بنود  أحد
وتوزيع تكاليفها  األصولللمنشأة ألكثر من فترة واحدة، يتم رسملة هذه  إقتصاديةتقدم منافع  األصولهذه 

وبما ينسجم مع نمط المنافع التي تحصل عليها  اإلهتالكوهو ما يطلق عليه  اإلنتاجيا على مدار عمره
كطريقة القسط  اإلهتالكيبرر وجود العديد من طرق  ، وهذا مااألصولنتيجة إستخدام هذه  المنشأة

 الثابت والقسط المتناقص وطريقة وحدات النشاط وغيرها من الطرق.

عند اإلقتناء، وعند وجود إضافات عليها، وفي حالة  األصولسبة عن تلك ويبين هذا المعيار كيفية المحا
هتالكها وغيرها من العمليات المتعلقة بتلك البيع وكيفية إ  أواإلستغناء عنها بالمبادلة  أو مبادلتها،
 .  األصول

 
 Scope &Objective  هدف ونطاق المعيار. 1

 هدف المعيار  1.1
توقيت ويشمل ذلك  والمعدات واآلالتعالجة المحاسبية للممتلكات وصف الم هذا المعيار  يهدف

في  اإلنخفاضوخسائر  اإلهتالك أعباءمبالغها المسجلة )الدفترية( وتحديد باألصول وتحديد  اإلعتراف
 بها وكذلك بيان متطلبات اإلفصاح.  اإلعترافالقيمة الواجب 

 نطاق المعيار  1.1
والمعدات، باستثناء عندما يتطلب  واآلالت الممتلكاتمحاسبة عن يجب أن ُيطبق هذا المعيار عند ال

  يلي: بإستثناء ما مختلفة يسمح بمعالجة محاسبية أومعيار آخر 
 .(IFRS 5) غير المتداولة المحتفظ بها للبيع بموجب األصول -

 Bearer plantsشجار( المثمرة ما عدا النباتات )األ بالنشاط الزراعي المرتبطةالبيولوجية  األصول -
تصنيفها والتي يتم المثمرة  شجار()األ النباتاتحيث يطبق هذا المعيار على  .(IAS 41) بموجب

ولكن ال يتم تطبيقه على المنتج  1/1/2116من  غير متداولة ملموسة اعتباراً  كأصولومعالجتها 
 .الزراعي الذي ينمو على النباتات المثمرة

 .(IFRS 6) بموجبإلستكشاف والتقييم عتراف والقياس المتعلقة بموجودات ااإل -

 حتياطيات المعدنية مثل النفط والغاز الطبيعي والموارد غير المتجددة المشابهة.حقوق التعدين واإل -
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صيانة  أوالمستخدمة لتطوير  والمعدات واآلالتالممتلكات يمكن تطبيق هذا المعيار على  أنهإال  
 البيولوجية. األصول أو التعدينية النشاطات

 

  1Definitions. التعريفات 1

 هو: Useful Life اإلنتاجيالعمر 
  أو .المنشأةخاللها من قبل  األصلالفترة الزمنية المتوقع إستخدام 
  األصلالوحدات المماثلة التي يتوقع المشروع الحصول عليها من  أوعدد وحدات اإلنتاج. 

 The Residual Value لألصلالخردة  أوالقيمة المتبقية 
من التصرف باألصل، بعد إقتطاع التكاليف المقدرة  المبلغ المقدر الذي تحصل عليه المنشأة حالياً هي 
 .في نهاية عمره اإلنتاجي األصلالحالة المتوقع أن يكون عليها في ، ستبعادلإل

 Fair Valueالقيمة العادلة 
 أطرافعتيادية بين في عملية إ  ماإللتزادفعه لتسديد  أو األصلتم بيع  إذاستالمه سيتم إهي المبلغ الذي 

 .((13IFRS)انظر معيار )في تاريخ القياس اركة بالسوق المنتظم مش

 Depreciation اإلهتالك
 اإلنتاجي هعلى مدار عمر  القيمة المتبقية( –)التكلفة  لألصلللقيمة القابلة لإلهتالك  المنظمتوزيع الهو 

 .المتوقع

 Cost التكلفة
في تاريخ  أصلقتناء مة العادلة لعوض آخر تم تقديمه إلالقي أوت النقد المدفوع معادال أوهي مبلغ النقد 

 –بشكل أولي  –عند إثباته  األصلالمبلغ الذي ُينسب لذلك  عندما ينطبق ذلك، أوإنشائه،  أوقتنائه إ
"الدفع  2 مرق المالي ، مثل المعيار الدولي للتقريرحددة في المعايير الدولية األخرى للمتطلبات الم وفقاً 

 السهم". على 

 Carrying Amount )المسجلة( القيمة المرحلة
 ومتراكم خسائر انخفاض اإلهتالكمنه مجمع  مطروحاً  األصلُيثبت به المبلغ الذي هي عبارة عن 

 ن وجدت(.)إ األصلقيمة  )تدني(
 

 

                                                           
 .IAS 16( من معيار 6الفقرة رقم ) 1
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 Recognitionباألصل  اإلعتراف. 1

 Criteria  cognitionReباألصل اإلعترافمعايير  1.1
  منافع  تدفق يكون من المحتملكأصل عندما والمعدات  واآلالتالممتلكات ببند  اإلعترافيجب 

 .ةيموثوقب األصليمكن قياس تكلفة و  المنشأة  مرتبطة باألصل مستقبلية إقتصادية
 تستوفي ، عندما ًا لهذا المعيارقطع الغيار والمعدات االحتياطية ومعدات الصيانة، وفق ببنود يعترف

 أي والمعدات. وبخالف ذلك، تصنف مثل هذه البنود على أنها مخزون. واآلالت الممتلكاتتعريف 
 .والمعدات واآلالتالممتلكات يتم اإلعتراف بقطع الغيار الرئيسية ضمن بنود  أنه

  التواآل الممتلكاتمن بنود  اً ما الذي يشكل بند أي، عترافلإلال يحدد هذا المعيار الوحدة المقاسة 
على حاالت خاصة  اإلثباتضوابط  والمعدات. وبالتالي، يتطلب الحكم الشخصي عند تطبيق

المذكورة. ومن المالئم تجميع البنود  اإلعترافتكاليف تتوافق مع شروط  أييجب رسملة و  بالمنشأة
شآت وفي الواقع العملي تتبنى كثيرًا من المن(. دواتمة كقيمة فردية )مثل القوالب واألغير الها

البنود التي تقل عن قيمة معينة كمصروف تطبيقًا لمفهوم  إثباتسياسة محاسبية معينة يتم بموجبها 
وإحتساب  األصولالنسبية لتجنب التكلفة المفرطة في الحفاظ على السجالت المتعلقة بتلك  األهمية

 إهتالكه السنوي وغيرها من التكاليف.

 وآالتها ومعداتها ممتلكاتهاجميع تكاليف بتقييم )تسجيل(  هذا، عترافاإلالمنشأة، بموجب مبدأ  تقوم ،
 أوقتناء إل –بشكل أولي  – في الوقت الذي يتم فيه تحملها. وتشمل هذه التكاليف التي يتم تحملها

لإلضافة  – الحقاً  –والمعدات والتكاليف التي يتم تحملها  واآلالت الممتلكاتتشييد بند من بنود 
تكاليف متكبدة متعلقة  الثابتة األصولصيانته. قد تشمل تكلفة بنود  أو منه، استبدال جزء أوإليه، 

استهالك حق "مثل  الثابتة األصولوإضافة وإحالل  إنشاءالمستخدمة في  األصولبإيجار 
 .إنشاء المبانيالمعدات المستخدمة في  2"االستخدام

  قتناء إالبيئة. ورغم أن  أوبالسالمة  والمعدات ألسباب تتعلق واآلالتقتناء بنود الممتلكات إقد يتم
قتصادية المستقبلية ألي بند موجود للمباني المنافع اإل –بشكل مباشر  –يزيد  ال األصولمثل هذه 

قد يكون ضروري للمنشأة لتحصل على المنافع االقتصادية المستقبلية من  أنهوالمعدات، إال  واآلالت
قتصادية مستقبلية من إمن الحصول على منافع األصول المنشأة أصولها األخرى. تمكن هذه 

تلك البنود. فعلى سبيل قتناء إالمتعلقة بها تزيد عما كان يمكن الحصول عليه لو لم يتم  األصول
لتزام بمتطلبات ات لمناولة المواد الكيميائية لإلالمثال، قد يقوم مصنع مواد كيميائية بتركيب معالج

تحسينات المصنع المتعلقة بها على  إثباتيائية الخطرة، وعليه يتم بيئية إلنتاج وتخزين المواد الكيم

                                                           
 ستهالكاتها.إو  المعالجة المحاسبية لحقوق استخدام األصول عقود اإليجار IFRS( 66يتضمن معيار التقرير المالي الدولي رقم ) 2
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ألنه بدونها لن تتمكن المنشأة من تصنيع وبيع المواد الكيميائية. وبالرغم من ذلك،  نظراً  أصلأنها 
ختبار تدني القيمة واألصول المتعلقة به إل األصليتم مراجعة القيمة الدفترية الناتج عن مثل هذا 

 ".األصولنخفاض في قيمة "اإل 36المحاسبة الدولي رقم  عياروفق لم

 

 Subsequent Costs التكاليف الالحقة 1.1
  اليومية  والصيانة اإلصالحيتم إعتبار مصاريف The day-to-day Servicing  الممتلكات لبند

ة العمر زياد وال تؤدي  لألصل، والتي تحافظ على الحالة التشغيلية العادية والمعدات واآلالت
عمال الصيانة المتعلقة باألصل وتكلفة قطع الغيار  أجورمثل:  األصلكفاءة عمل  أو اإلنتاجي

 الصغيرة كمصروف إيرادي يقفل في بيان الدخل.

  تحسين جودة  أو األصلتحسين كفاءة عمل  أو اإلنتاجيتؤدي لزيادة العمر عند تكبد نققات صيانة
تالف يتم رسملتها كجزء من القيمة المرحلة )الدفترية كأن يتم تخفيض نسبة ال األصلمخرجات 

 على تلك النفقات. األصل( حيث ينطبق تعريف لألصل
  عند القيام بإجراء عمليات صيانة دورية شاملة مثل الصيانة التي تتم للسفن والطائرات كل ثالث

الزمنية التي تغطيها  ربع سنوات فإنه يتم رسملة هذه التكاليف وإطفائها على مدار الفترةأ أوسنوات 
  .األصل، دون تعديل تقديرات عمر فترة الصيانة

 (1مثال )
 سنوات، وقد قامت في  3شركات الطيران بإجراء صيانة دورية شاملة لطائراتها كل  إحدىتقوم 

 جور صيانة.ار مصاريف صيانة شملت قطع غيار وأدين 270,000بدفع مبلغ  11/11/2121
 .2121لمتعلقة بمصاريف الصيانة الشاملة خالل عام القيود ا إثبات: المطلوب

 (1حل مثال )
 تكاليف الصيانة كأصل: إثبات -

 11/11/2121 الطائرة  -من حـ/ تكاليف صيانة شاملة   270,000
  النقديةحـ/   270,000 
  )تكاليف الصيانة الدورية الشاملة(  

 

دينار  90,000اليف الصيانة الشاملة بمبلغ عوام الثالثة يتم إطفاء تكمن األ في نهاية كل عام -
 سنوات(. 270,000/3)

 31/12/2121 من حـ/ مصروف صيانة  90,000
  الطائرة  -حـ/ تكاليف صيانة شاملة  90,000 
  )تكاليف الصيانة الدورية الشاملة(  
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 اإلعترافنفقات، ويجب على جميع ال سابقاً ليهما مشار إالرئيسيين ال اإلعترافيطبق هذا المعيار شروط 
المستبدل قابلة  األصلالمذكورة. وإذا لم تكن تكلفة  اإلعترافإستوفت التكلفة شروط  إذابالتكلفة كأصل 

، والذي كمؤشر على تكلفة البند المستبدل اإلستبدالللتحديد بشكل منفصل، فإنه يمكن إستخدام تكلفة 
 .األصلستبعاده من تكلفة يجب إ

 (  2مثال )
دينار 200,000 ة النقل السريع بشراء محطة نقل كهربائية من ضمنها قطار كهربائي بمبلغ قامت شرك

، تطلب القطار الكهربائي اإلستبدالسنوات. في نهاية السنة السادسة، ي 10المقدر لها  اإلنتاجيوالعمر 
ما بقية أ .له غير مجدية كونها تتسبب في توقف العمل في محطة النقل اإلضافيةكون عملية الصيانة 

ربعة المقبلة. تبلغ تكلفة القطار الكهربائي المحطة فهي صالحة للطريق ويتوقع أن تستمر للسنوات األ
 دينار. 90,000الجديد 

سبية هي المعالجة المحا وما بتكلفة القطار الكهربائي الجديد كأصل، اإلعترافهل يمكن  المطلوب:   
 ؟تباعهاالواجب إ

 (     2حل مثال )
للشركة وتكون التكلفة قابلة للقياس. لذلك يجب  إقتصاديةلقطار الكهربائي الجديد منافع سيحقق ا
يمكن  أنه، إال للناقلة تكلفة القطار الكهربائي األصليةبالبند كأصل. هذا ولم تحدد الفاتورة  اإلعتراف

 6المحتملة قبل من خالل الخصم( على التكلفة  دينار كمؤشر )عادةً  90,000 اإلستبدالاستخدام تكلفة 
دينار المخصوم بشكل رجعي  90,000مبلغ  فإنسنويًا،  %5كان معدل الخصم المناسب  فإذاسنوات. 

 األصل، والذي يتم قيده على حساب ]1(1,08/ )90,000 [دينار  56,700سنوات يساوي  6لمدة 
عنه تكلفة جديدة دينار مما ينجم  90,000تكلفة القطار الكهربائي الجديد بقيمة  إضافةبحيث يتم 

 .(56,700 – 90,000+200,000دينار ) 233,330بقيمة  لألصل
 
 Measurement at Recognition اإلعترافالقياس عند . 1  
  األصلمكونات تكلفة  1.1  

  .بشكل أولي بسعر تكلفته اإلعترافالذي يستوفي شروط  والمعدات واآلالتالممتلكات يجب قياس بند 
 لي: ي وتشمل التكلفة ما

الرسوم الجمركية ورسوم اإلستيراد وضرائب الشراء غير القابلة لإلسترداد، يطرح  إضافةسعر الشراء،  -
 منها الخصم والحسومات التجارية.
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في المكان والظرف الالزمين إلستخدامه بالطريقة التي   األصلالتكاليف المتعلقة مباشرة بوضع  -
 .المنشأةتستهدفها 

تتكبده عند شراء  إلتزام المنشأةكان على  إذاوإستعادة الموقع  األصلتفكيك وإزالة التقديرات المبدئية ل -
 .األصلنتيجة استخدام  أو األصل

 ما يلي: لألصلومن أمثلة التكاليف المباشرة المنسوبة 
 شرائه.    أو األصل نشاءإب مباشرة تكلفة منافع الموظفين المرتبطة 

  لاألصوتهيئة موقع تركيب  إعدادتكلفة. 

 .تكاليف اإلستالم والمناولة األولية 

  األصلتكاليف تركيب وتجميع. 

  ( نتيجة اإلنتاجمنتج )عينات من  أي، ويطرح منها العوائد من بيع األصلتكاليف إختبار أداء
 التجريبي. اإلنتاج

  اإلقتراض" ( "تكاليف 23الحد الذي يسمح به معيار المحاسبة الدولي رقم ) اإلقتراضتكاليف
ويتطلب فترة طويلة  المنشأةالمؤهل للرسملة والذي تشيده  لألصل اإلقتراضمتعلقة برسملة تكاليف ال

 إلتمامه.

  المهنية. األتعاب أوالرسوم 

  كان على المنشأة إلتزام تتكبده عند شراء  إذاوإستعادة الموقع  األصلالتقديرات المبدئية لتفكيك وإزالة
 (.37بموجب معيار ) األصل إلزالةيتم اعداد مخصص  حيث .األصلنتيجة استخدام  أو األصل

تفكيك المقدرة للتزامات اإل تكاليف"المخزون" على  2 رقم تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدوليو     
يتم تحملها خالل فترة معينة  ما كان عليه والتي الثابت األصلونقل وإعادة الموقع الذي يوجد به 

لتزامات مقابل اإل تسجل وتقاسإلنتاج المخزون خالل تلك الفترة.  لثابتا األصلكنتيجة الستخدام 
، (16)معيار المحاسبة الدولي  أو (2)تكاليف تمت المحاسبة عنها وفق لمعيار المحاسبة الدولي 

 المحتملة". لتزامات المحتملة واألصول"المخصصات واإل 37لمحاسبة الدولي ا وذلك بتطبيق معيار

اهتالك المعدات  تكلفة فإن)س(  تم شراء معدات تستخدم في إنتاج السلعة إذا فعلى سبيل المثال
ة الوحدات المنتجة من ( تدخل كجزء من تكلفإضافية أعباءتعتبر تكلفة صناعية غير مباشرة )

الموقع الذي  إلعادةتكاليف  أووتفكيك المعدات  إلزالةذا كانت هناك تكاليف مقدرة السلعة )س(. وإ
تمهيد موقع  وأزالة إمخصص تكاليف  فإن الشركة تنشئ األصليةعدات على حالته به الم وجدت

زالة فإن تكاليف اإل دارية مثالً ألغراض إ األصلكان  إذاما أ .كلفة المخزون تالمعدات كجزء من 
 .األصلوتستهلك خالل عمر  األصلتدخل ضمن تكلفة 
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ير مباشرة، ويجب قيدها كمصروف في بيان وتشمل التكاليف المتعلقة باألصول والتي تعتبر تكاليف غ
 يلي: الدخل ما

  ف تأسيس ومصاريف ما قبل التشغيل(فرع جديد للمنشأة )وتسمى مصاري أوتكاليف إفتتاح منشأة. 

  خدمة جديدة. أوتكاليف طرح منتج جديد 

   .تكاليف الدعاية والترويج واإلعالن 

  مع فئة جديدة من العمالء )بما في ذلك  وأتقديم الخدمة في موقع جديد  أوتكاليف بيع السلعة
 تكاليف تدريب الموظفين(.

  الثابتة( اإلدارية األعباء)والعمومية غير المباشرة  اإلداريةالتكاليف. 

ال يتم  أو المنشأةللعمل بالطريقة التي حددتها إدارة  األصلالتكاليف التي يتم تحملها أثناء فترة تهيئة  -
 بأقل من طاقته التشغيلية. األصليل خالل فترة تشغ أوإستغالله، 

 .(األصلالخسائر التشغيلية األولية )مثل الخسائر التي يتم تكبدها حين يزداد الطلب على مخرجات  -

 .المنشأةكامل عمليات  أوتنظيم جزء  تكاليف  أو األصلتكاليف تغيير موقع  -

والمعدات،  واآلالت لممتلكاتاتطوير بند من بنود  أوتحدث بعض العمليات فيما يتعلق بتشييد  -
للتشغيل بالطريقة  الالزمة له ليكون قابالً  الموقع وبالحالة األصل حضارإلولكنها ال تعد ضرورية 

 أوأثناء أنشطة التشييد  أوقبل  قد تحدث هذه العمليات العرضية. اإلدارةالمقصودة من قبل 
موقف  أنهخدام موقع المبنى على سبيل المثال، قد يكتسب دخل من خالل است التطوير. فعلى

الموقع  األصل حضارإلضرورية  ال تعد العرضيةألن العمليات  أن يبدأ التشييد. ونظراً للسيارات 
دخل العمليات  فإن، اإلدارةللتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل  وبالحالة الالزمة له ليكون قابالً 

في تصنيفات الدخل  وتدرج الخسارة أوالربح ضمن  هايعترف بوالمصروفات المتعلقة به،  العرضية،
 والمصروف المتعلقة بهما.

. فعندما تصنع شرائهباستخدام المبادئ نفسها كما هي ألصل تم  المشيد داخلياً  األصلتحدد تكلفة  -
هي  –عادة  –تكون  األصلتكلفة  فإنلألعمال،  مشابهة للبيع في السياق العادي المنشأة أصوالً 

أرباح  أي. وبناء عليه، تستبعد (2معيار المحاسبة الدولي  )راجعللبيع  أصلفة تشييد نفسها تكل
تكلفة المبالغ غير العادية  األصلضمن تكلفة  يدخلال  كمامثل هذه التكاليف. عند الوصول  داخلية

 لي لألصل.األخرى التي تم تحملها عند التشييد الداخ الموارد أوالعمل،  أوللفاقد من المواد الخام، 

 للمتلكات بنفس طريقة البنود المشيدة داخلياً  Bearer plants تتم المحاسبة عن النباتات المثمرة -
للتشغيل بالطريقة المقصودة  والمعدات قبل وجودها في الموقع وبالحالة الالزمة لتكون قابلة واآلالت
 .اإلدارةمن قبل 



 

 -199- 

أن تقرأ على أنها تشمل األنشطة  يجبلمعيار "التشييد" في هذا ا اإلشارة  فإنونتيجة لذلك، 
 .الضرورية

لزراعة النباتات المثمرة قبل أن تكون في الموقع وبالحالة الالزمة لتكون قابلة للتشغيل بالطريقة 
 .اإلدارةالمقصودة من قبل 

 
 (   3مثال )

ليف التي تكبدتها . وفيما يلي التكااإلنتاجقسم  الصناعية بتركيب آالت جديدة في التاللقامت شركة 
 الشركة:

 دينار  111,111      )شاملة الرسوم الجمركية(           اآلالتتكلفة  -
 دينار    31,111     مصاريف التسليم والمناولة                        -
 دينار   11,111الموقع                                     إعدادتكلفة  -
 دينار      5000                       اآللةمصاريف إستشارات لشراء  -
 دينار    11,111    تكاليف الفائدة المدفوعة للمورد مقابل تأجيل الدفع   -
 دينار    21,111سنوات   8التي سيتم تكبدها بعد  اآلالتتكاليف تفكيك  -
 دينار    15,111         التجاري         اإلنتاجالخسائر التشغيلية قبل  -

 ؟اآلالتهي التكاليف التي سيتم رسملتها وإعتبارها ضمن تكلفة  ماالمطلوب: 

           (3حل مثال )
 :اآلالت( يجب رسملة التكاليف التالية كجزء من تكلفة 16وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 

 دينار          100,000       )شاملة الرسوم الجمركية(               اآلالتتكلفة  -
 دينار          30,000 اريف التسليم والمناولة                           مص -
 دينار          10,000 الموقع                                     إعدادتكلفة  -
 دينار          5000                      اآللةمصاريف إستشارات لشراء  -
 دينار          20,000 سنوات   8تكبدها بعد  التي سيتم اآلالتتكاليف تفكيك  -

 دينار          165,000            اآلالتتكلفة 
 

ال تعتبر جزء من تكلفة  دينار 10,000أما تكاليف الفائدة المدفوعة للمورد مقابل تأجيل الدفع البالغة 
تتطلب وقت  وال المنشأةن قبل ال يتم تشييدها م اآلالتالتي ال تعتبر مؤهلة للرسملة )حيث أن  اآلالت

دينار  15,000 التجاري البالغة اإلنتاج( كما أن الخسائر التشغيلية قبل سابقاً كما ذكر  –طويل لتشييدها 
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وال يمكن رسملتها ويتم تحميلها على بيان الدخل للفترة  األصلال تعتبر تكاليف منسوبة مباشرة إلقتناء 
 التي حدثت فيها.

  صلاألقياس تكلفة  1.1
     باألصل )تاريخ الشراء(. وفي حالة  اإلعترافبتاريخ  المكافئبالسعر النقدي  األصلتقاس تكلفة

بالفرق بين السعر  اإلعترافالتسديد العادية، يتم عندها  أوفترات تتجاوز شروط اإلئتمان تأجيل الدفع 
تأجيل الدفع  أول فترة اإلئتمان النقدي المعادل والسعر اإلجمالي كتكلفة تمويلية )مصاريف فوائد( خال

( المتعلق 23انطبقت متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم ) إذامالم يتم رسملة تكاليف الفائدة 
 المؤهلة للرسملة. لألصولورسملتها  اإلقتراضبتكاليف 

    فقاً والمعدات بالمنح الحكومية و  واآلالتيمكن أن يخفض المبلغ الدفتري لبند من بنود الممتلكات 
 "المحاسبة عن المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدات الحكومية". 21لمعيار المحاسبة الدولي 

 غير المتداولة بعضها ببعض  األصولالمحاسبة عن مبادلة 

  العادلة بالقيمة ستالمه الذي تم إ األصلغير متداولة بعضها ببعض، فإنه يتم قياس عند مبادلة .
 :بإستثناء الحالتين التاليتينخسائر المبادلة في قائمة الدخل،  أواح ربوبالتالي يعترف بأ

 .ية التبادل تفتقر للجوهر التجاري كانت عمل إذا .1

المتنازل عنه  األصل أوالمستلم  األصلالقيمة العادلة ألي من كان من غير الممكن قياس  إذا .2
 .)بموثوقية( بطريقة يمكن االعتماد عليها

بالقيمة  األصلفي هذه الحالة يجب قياس  قتناؤه بالقيمة العادلةإالذي تم  صلاألوإذا لم يقاس      
خسائر  أورباح وعندها ال وجود ألي أ )مبادلته( ستغناء عنهاإلالذي تم  لألصلالدفترية المسجلة 

  .من المبادلة
  ذي إليه يتوقع مبادلة جوهر تجاري باألخذ في الحسبان المدى الال لعمليةكان  إذاتحدد المنشأة ما و    

 عندما: جوهر تجاري مبادلة ال لعمليةويكون  .للعمليةأن تتغير تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة 
المستلم عن تكوين  األصلالتدفقات النقدية من  (وتوقيت، ومبلغمخاطر، )يختلف تكوين  .أ

تمتلكها المنشأة  قطعة تم مبادلة إذا)فعلى سبيل المثال المتنازل عنه  األصلالتدفقات النقدية من 
حجم وتوقيت ومخاطر التدفقات النقدية المستقبلية والتي يتوقع الحصول  فإنبمعدات صناعية 

تجاري ن هناك أرض مما يعني صناعية ستختلف عن تلك الخاصة باألعليها من المعدات ال
 أو؛ خسائر عملية المبادلة( أوللعملية وبالتالي يعترف بمكاسب 

 يجة للمبادلة، القيمة الخاصة بالمنشأة للجزء من عمليات المنشأة المتأثر بالمعاملة؛تتغير نت .ب
وقد تكون نتائج هذه التحليالت واضحة دون ، النقدية بعد الضرائب عكس التدفقاتوالذي يجب ي

 حاجة المنشأة إلجراء حسابات مفصلة.
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 صول المتبادلة.بالنسبة للقيمة العادلة لأل كبيراً  )ب( وأ)أ( يكون الفرق في  .ج
 عتماد عليها عندما ال يكون التقلب في صل قابلة للقياس بطريقة يمكن اإلتكون القيمة العادلة لأل

يكون من الممكن تقدير احتماالت  أو كبيراً  األصلنطاق قياسات القيمة العادلة المعقولة لذلك 
يمة العادلة. فإذا كانت التقديرات المتنوعة ضمن النطاق بشكل معقول واستخدامها عند قياس الق

 أوالمستلم  األصلقادرة على قياس القيمة العادلة بطريقة يمكن االعتماد عليها ألي من  المنشأة
 األصلتستخدم لقياس تكلفة  القيمة العادلة لألصل المتنازل عنه فإنالمتنازل عنه،  األصل

 more clearlyكثر وضوحًا(أ) َبّينه أكثر ما لم تكن القيمة العادلة لألصل المستلم المستلم

evident. 

 (4مثال )
دينار ومجمع إهتالكها  84,000بمبادلة معدات تكلفتها  الصناعات الحديثةقامت شركة  1/1/2122في 

 دينار. 60,000دينار، بسيارة قيمتها العادلة  34,000
 خسارة عملية المبادلة؟ أوهو ربح  ماالمطلوب: 

 ( 1حل مثال )
المتنازل عنه  لألصلالسيارة مع القيمة الدفترية  أي( الوارد )المشتري  لألصلالعادلة  سيتم مقارنة القيمة

 المعدات. أي
 القيمة الدفترية للمعدات  -القيمة العادلة للسيارة ربح المبادلة = 

                  =61,111     -   (84,000 – 34,000 ) 
 دينار     11,111     =             

 
 Measurement after Recognition اإلعترافس بعد القيا. 1

 أونموذج التكلفة بإستخدام  األصل، يجب قياس والمعدات واآلالتالممتلكات األولي ببند  اإلعترافبعد 
النموذجين كسياسة لها فيجب عندها تطبيق تلك السياسة على  أحد المنشأة إختيار. وعند التقييم نموذج

التقييم على فئة السيارات  تم تطبيق نموذج إذا، فمثاًل والمعدات واآلالتممتلكات ال 3كافة مكونات فئة
بعض  إختيار المنشأةال تستطيع  أيفيجب تطبيق نفس السياسة على كافة بنود المركبات والسيارات. 

 لألصولالتقييم األمر حيث سيؤدي ذلك ألن يكون  السيارات لقياسها بالتكلفة وسيارات أخرى حسب
 قياس مختلفة. أسسالمتشابهة 

                                                           
مثلة على . ومن األالمعدات هي مجموعة من األصول ذات الطبيعة واالستخدام المتشابه في عمليات المنشأةفئة الممتلكات واآلالت و  3

 .دات المكتبية، النباتات المثمرةثاث والتجهيزات، المع، األراضي والمباني، اآلالت، السيارات، األراضي: األالفئات المنفصلة



 

 -121- 

بالتكلفة  األصلاألولي، أن يتم تسجيل  اإلعترافوبعد  Cost Model نموذج التكلفةيتطلب  .أ
   المتراكم وخسائر تدني )إنخفاض( القيمة. اإلهتالكمنها  مطروحاً 

نود األولي، أن يتم قياس ب اإلعتراف، وبعد Revaluation Model التقييمنموذج يتطلب  .ب
بالقيمة  أيالتقييم التي يمكن قياس قيمتها العادلة بموثوقية بمبلغ  والمعدات واآلالتالممتلكات 

 المتراكم الالحق وأية خسائر إنخفاض القيمة المتراكمة. اإلهتالكمنها  مطروحاً التقييم العادلة بتاريخ 

عدم إختالف المبلغ المسجل )القيمة الدفترية  منتظم بشكل كاٍف لضمان التقييم على ويجب أن تتم
 بصورة مادية عن القيمة العادلة.  Carrying Amount(الصافية

  التقييم والتي القيمة السوقية لها بتاريخ  والمعدات واآلالتالممتلكات وتمثل القيمة العادلة لبنود
ني محترف، وفي حالة عدم تكون مبنية على أدلة معتمدة على السوق وتحدد من خالل مقيم مه

بسبب  أو، األصولالقدرة على تحديد القيمة السوقية العادلة بسبب الطبيعة المتخصصة لتلك 
القيمة  أويتم عندها تقدير القيمة العادلة من خالل مدخل الدخل  األصولندرة بيع تلك 
 .اإلهتالكاإلستبدالية بعد 

  كبير بين  أوسنويًا في حالة وجود إختالف جوهري  والمعدات واآلالتالممتلكات تتم التقييم لبنود
لم يكن هذا  إذا. أما لألصلالمعاد تقييمه وبين القيمة الدفترية المسجلة  لألصلالقيمة العادلة 

ويعتبر ذلك كافيًا، وذلك  خمس سنواتأو كل ثالث التقييم اإلختالف بين القيمتين جوهريًا. فيتم 
 . األصلك نظرًا إلستقرار أسعار ذل

 عاد تقييمه، وذلك المُ  األصلتقييم كامل الصنف الذي ينتمي له  فإنه يجب  األصلأعيد تقييم  إذا
البنود التي  إختيارمن اإلنتقائية في  المنشأةلعدم تمكين  أياألفضل  المنشأة إختيارلتفادي 

كذلك لعدم إختالط وتجميل قائمة المركز المالي، و  األصولإرتفعت قيمتها فقط بهدف تضخيم 
 التقييم. أسس

  معالجة حساب مجمع يتم  ةالثابت األصولبنود  أحدالتقييم لقياس لنموذج  المنشأةوعند تبني
 كما يلي: اإلهتالك

  بما يتناسب مع التغير في القيمة المرحلة )الدفترية( اإلجمالية  اإلهتالكتعديل مجمع
 .التقييم مساوية لمبلغ  لألصلية( ، بحيث تصبح القيمة المرحلة )الدفتر لألصل

 تخفيض قيمته بهدف تخفيض القيمة المرحلة )الدفترية(  أو اإلهتالكمجمع  إلغاءيتم  أو
 . تقييم المباني( عند  األسلوبهذا  )يستخدم عادةً  التقييم لتتساوى مع مبلغ  لألصل

  والمعدات، ويفصح  واآلالت الممتلكات تقييمآثار الضرائب على الدخل الناشئة عن  إثباتويتم
 "ضرائب الدخل". 12لمعيار المحاسبة الدولي  عنها إن وجدت وفقاً 
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 ( 5مثال )
 20,000دينار ومجمع استهالكها  120,000التقييم  قبل 31/12/2121في  اآللةبلغت تكلفة 

التقييم دينار ) 150,000التاريخ  ، وبلغت قيمتها العادلة بذلكدينار 100,000بقيمة دفترية  دينار
ن الشركة بأ علماً  سنوات. 10هو  31/12/2121لة في المتبقي لآل بأن العمر (. علماً للمرة األولى

 .%31تخضع لضريبة دخل بنسبة 
 (.16التقييم بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ) قيود إعداد: المطلوب

 ( 5حل مثال )
  100,000/  (100,000 – 150,000) %51دة في القيمة العادلة ن معدل الزيانالحظ أ

ما . أ%51بنسبة  اإلهتالكالتقييم يتم زيادة كل من التكلفة ومجمع  إلعادة األولىوبموجب الطريقة 
للوصول للقيمة بعد التقييم. وفيما  األصلوزيادة تكلفة  اإلهتالكمجمع  إلغاءبالطريقة الثانية فيتم 

 يلي بيان لذلك:

 الطريقة الثانية األولىالطريقة 
         150,000 4000,180    )بعد التقييم( اآللةقيمة 

 (0)    5(000,30)          اإلستهالكمجمع 
 150,000 150,000     صافي القيمة المرحلة 

 :األولىقيود الطريقة 
 (120,000-180,000) اآللةمن حـ/  60,000  

 مذكورين             
  (20,000-30,000) اإلستهالكحـ/ مجمع  10,000       

 التقييمفائض  حـ/           50,000
 التقييم فائض  حـ/  15,000من 

 6ضريبية مؤجلة إلتزاماتحـ/   15,000
    (50,000×31%)                             

 قيود الطريقة الثانية:
 من مذكورين   

 إلستهالكاحـ/ مجمع  20,000
 اآللةحـ/  30,000 

  فائض  حـ/  50,000
 التقييم فائض حـ/  15,000من 

 ضريبية مؤجلة إلتزامات/ حـ  15,111
    (51,111×31%) 

  في لفترة مالية ما  لألصلزيادة في القيمة الدفترية المسجلة  أي إثباتمعين يجب  أصلتقييم  عند
والذي يعرض ضمن مكونات الدخل الشامل  Revaluation Surplusقييم" الت حساب "فائض

التقييم والذي الرصيد المتراكم لحساب فائض قائمة الدخل الشامل( ويضاف التغير  ضمن) اآلخر
                                                           

 .ريناد 000,680=  %650×  000,620التكلفة المعدلة  4
  .دينار 000,00=  %650×  000,20المعدل  اإلهتالكمجمع  5

 .( "ضرائب الدخل"62بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ) 6
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عاد تقييمه في فترة الحقة وكان المُ  األصل. وعند إنخفاض قيمة حقوق الملكية مكوناتيظهر ضمن 
بالمدين على  األصلإنخفاض في قيمة  أيقيمته العادلة يجب عندها تحميل هناك إنخفاض في 

في القيمة رصيد  اإلنخفاض. وعندما يتجاوز مبلغ األصلالتقيييم المتعلق بنفس حساب فائض 
في بيان الدخل  إضافيةخسائر  بأية اإلعترافالتقييم )عندما يصبح رصيد الفائض صفرًا( يتم فائض 

 .  نيكخسارة تد

  )ن يعترف بالزيادة في ، يجب أالتقييم إلعادةنتيجة  لألصلعندما تزداد القيمة المسجلة )الدفترية
التقييم بزيادة  اإلعترافالتقييم، ولكن يجب سم فائض الشامل وحقوق الملكية )متراكم( بإبيان الدخل 

 . األصلالتقييم لنفس نخفاض في كمصروف نتيجة إل سابقاً به  اإلعترافكدخل في حدود ما تم 

 بإحدى الطريقتين التاليتين: المحتجزة لحسابالتقييم تحويل فائض  يتم 
 اإلعتراف إلغاء أوعندما يتم التصرف باألصل من خالل بيعه ، المحتجزة يمكن تحويل الفائض -

 به.
وقيمة  لألصلالتقييم  قيمةحتسب على الم اإلهتالككما يمكن تحويل الفرق بين )قيمة مصروف  -

المحتجزة على مدار الفترة   التقييم التكلفة( من حساب فائضالمحتسب على  اإلهتالكمصروف 
 .األصلبها  إهتالكالتي يتم 

 بيان الدخل.التقييم  رصيد فائض وال يجوز تحويل 

المبلغ  فإنالمحتجزة سنويًا  حساب التقييم ختارت الشركة تحويل فائضا إذا( السابق 5في المثال رقم )
 األصلستهالك بناًء على تكلفة التقييم واإل مبلغ ائض وهو الفرق بين اإلستهالك علىالمتحقق من الف

 5111=  %11×  51,111: أينسبة اإلستهالك السنوي ×  األصلاألساسية هو )الزيادة في قيمة 
 .دينار(

 المدورة: بعملية التحويل 31/12/2121ويتم إعداد القيد التالي بتاريخ 
 التقييم  من حـ/ فائض  5111

 المدورة  حـ/   5111 
 سنوات حتى إنتهاء عمر اآللة. 11ويتم تكرار هذا القيد لمدة 

 ( 1مثال )
دينار،  125,111قيمتها الدفترية  يصاف معدات ق ظهرت سجالت شركة الشر أ 31/12/2122في 

 91,111بقيمة عادلة تبلغ  المعداتتقييم  سنوات. في هذا التاريخ تم 6وعمرها المتبقي في هذا التاريخ 
 دينار. 

 .التقييم قيود إثباتالمطلوب: 
 (1حل مثال )
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 31/12/2122 خسائر تدني المعداتحـ/       35,111
   المعداتمجمع خسائر تدني حـ/       35,111 

 فما فوق.  2123( لعام 91,111/6) دينار 15,111بطريقة القسط الثابت  اإلهتالكوسيبلغ مصروف 

 ( 1مثال )
سنوات  5دينار وقدر عمرها اإلنتاجي  11,111تكلفتها  1/1/2121ردن آالت في اشترت شركة األ

بقيمة  اآلالتتقييم  تم 31/12/2121في القسط الثابت دينار ويتم إهتالكها بطريقة  1111والخردة 
 .%21ن الشركة تخضع لضريبة دخل بنسبة بأ دينار. علماً  9711عادلة تبلغ 
 وإعادة التقييم. اإلهتالكقيود  إثباتالمطلوب: 

 (1حل مثال )
  دينار  1811=  5( ÷1111-11,111) اإلهتالكقيد 

 31/12/2121  اآلالت إهتالكمن حـ/ مصروف   1811
   اآلالت إهتالكحـ/ مجمع       1811 

  دينار  1511=  9711 –( 1811 -11,111التقييم ) قيد 
 31/12/2121 اإلهتالكمن حـ/ مجمع   1511

  التقييم حـ/ فائض         1211 
  ضريبية مؤجلة إلتزاماتحـ/          311 
دينار على  9711 عاد تقييمها لآلالت البالغةحتسابه على القيمة المُ الجديد فيتم إ اإلهتالكما مصروف أ

 .(4÷9711) دينار 2425السنوي الجديد  اإلهتالكسنوات ليصبح  4الت البالغ مدار العمر المتبقي لآل

   7حالة خاصة

 ية صول غير المتداولة )العقارات( المملوكة من قبل مالكي الصناديق االستثمار ياس الالحق لألالق  
يقدم للمستثمرين منافع  خارجياً  أو سواء داخلياً  استثمارياً  صندوقاً  دارة وتشغيلبإ بعض المنشآت تقوم
 المنشآت مجموعات من عقود  تصدر بعض كذلك. ستثماري اإل الصندوق في  جزاءأ أو وحدات تقسم

 ساسيةاألبالبنود  وتحتفظ Direct Participation Featuresذات ميزات المشاركة المباشرة 

Underlying Items تملكها موجودات صناديق استثمار حيث تتحدد حقوق حامل البوليصة  وهي
البنود  أو. وتشتمل بعض هذه الصناديق الضمني المستثمر به األصلوتتغير بناء على العوائد على 

. وتطبق المنشأة معيار لصندوق في ا المالكيستخدمها  أوعقارات يشغلها  على ساسية )المتضمنة(األ
 أوعلى العقارات التي يشغلها المالك والتي تكون مضمَّنة في مثل ذلك الصندوق  16المحاسبة الدولي 

                                                           
 "."عقود 61يتم تطبيق هذه الحالة الخاصة عندما تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  7
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قياس تلك العقارات باستخدام نموذج القيمة  تختارللمنشأة أن  يجوزحيث . أساساً  التي تعتبر بنوداً 
 . االعتراف بفروقات التقييم ضمن بيان الدخل مع (41) المحاسبة الدولي لمعيار طبقاً العادلة 

articipation P 8عقود االستثمار ذات ميزة المشاركة االختيارية وألغراض هذا االختيار، تشمل عقود 

Features Discretionary. 
يمة العادلة موذج القالعقارات التي يشغلها مالكها والمقاسة باستخدام نتلك يجب على المنشأة معالجة و        

 والمعدات. واآلالتأنها فئة منفصلة من فئات العقارات  ستثمارية علىللعقارات اإل
 

 Depreciation اإلهتالك. 1
 والمعدات واآلالتالممتلكات  إهتالكمتطلبات معالجة  1.1
  بشكل إفرادي ولكل بند يكون له تكلفة هامة مقارنة والمعدات واآلالتالممتلكات بنود  إهتالكيتم 

في  اإلهتالكمصروف هذا  إثباتبشكل منفصل، ويتم  األصلبإجمالي البند الذي ينتمي له ذلك 
. على سبيل المثال يتم تحميل مصروف آخر أصل إنتاجفي  األصلبيان الدخل ما لم يتم إستخدام 

المعدات التي تستخدم في عقد اإلنشاءات على حساب عقود تحت التنفيذ وليس على بيان  إهتالك
 خل.الد

  قيمة الخردة المقدرة( على  –على المبلغ القابل لإلهتالك )التكلفة  األصل إهتالك إحتسابيتم  
في ضوء المنفعة المتوقعة من يتحدد  لألصل اإلنتاجيالمتوقع. والعمر  اإلنتاجيخالل عمره  منظم

 أومحدد  بعد وقت األصولعلى استبعاد  األصلللمنشأة. فقد تنطوي سياسة المنشأة إلدارة  األصل
عليه، قد  . وبناءً األصلبعد استهالك نسبة محددة من المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في 

قتصادي. يعد تقدير العمر اإلنتاجي لألصل اإل يكون العمر اإلنتاجي لألصل أقصر من عمره
 ة.مشابهخبرة المنشأة مع تستند  A matter of judgementمسألة اجتهاد 

  سنويًا، ويتم تعديل التقديرات من خالل  لألصلوالقيمة المتبقية )الخردة(  اإلنتاجييتم مراجعة العمر
( والتي تعتبر تغير في التقديرات المحاسبية 8معالجتها وفق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )
 وبأثر مستقبلي وليس بأثر رجعي على القوائم المالية.

  على األقل في نهاية كل سنة مالية، وإذا حدث  األصلالمطبقة على  اإلهتالكيتم مراجعة طريقة
، يتم تغيير األصلالمستقبلية المجسدة في  اإلقتصاديةالمتوقع للمنافع  اإلهتالكتغيير هام في نمط 

تغيير في التقدير  أنهالطريقة لتعكس التغير في ذلك النمط. وينبغي محاسبة هذا التغيير على 
 (.8وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )المحاسبي 

                                                           
 " لمعرفة معاني المصطلحات المستخدمة في هذه الفقرة والوارد تعريفها في ذلك المعيار."عقود 16راجع المعيار الدولي للتقرير المالي  8
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  ة لهالدفتريالقيمة حتى لو كانت القيمة العادلة لألصل تزيد عن  اإلهتالكمصروف  إحتسابيتم ،
 األصلإصالح وصيانة  وال ينفيلألصل.  المقدرة القيمة المتبقيةمن  أكبرة الدفتري القيمةطالما أن و 

 استهالكه.الحاجة 
 لقيمة المتبقية )الخردة( الوارد أعاله والذي ينص على أن القيمة المتبقية ويعود ذلك لتعريف ا

المقدرة، والذي يمكن  األصلمنها تكاليف التخلص من  مطروحاً  لألصل)الخردة( هي المبلغ المقدر 
في عمر ووضع متوقعين في نهاية  األصلكان  إذامن التصرف باألصل  حاليا  الحصول عليه 

هي صافي القيمة المتوقع الحصول عليها حاليأ  لألصلقيمة الخردة المقدرة  نأ أي. اإلنتاجيعمره 
 .اإلنتاجياليوم خردة وعلى وضعه عند إنتهاء عمره  األصلن بإفتراض أ األصلنتيجة بيع 

 بعد طرح قيمته المتبقية. وفي الواقع العملي، تكون التكلفة الك لألصل هتالمبلغ القابل لإل يمثل
ذات أهمية نسبية عند حساب المبلغ  عليه غير غير مهمة، وبناءً  – غالباً  –لألصل القيمة المتبقية 

 .هتالكلإلالقابل 

  التي تتوافق والمنافع التي يتم  جاهز لإلستخدام بالطريقة األصلعندما يكون  اإلهتالك إحتسابيبدأ
 أوصل )بيعه باأل اإلعتراف إلغاءعند  اإلهتالك إحتسابويتم إيقاف  .األصلالحصول عليها من 
 "محتفظ به برسم البيع" أيهما أسبق وفق متطلبات معيار أنهتصنيفه على  أوالتخلي عنه كخردة( 

 (. 5المالي الدولي رقم ) التقرير
  تراجع في    أوإنخفاض  أوحتى لو كان هناك توقف  األصلعلى  اإلهتالك إحتسابكما يتم

المستقبلية لألصول ال تستهلك فقط من خالل حيث أن المنافع اإلقتصادية  األصلإستخدام 
اإلستخدام ولكن أيضًا من خالل التقادم )بإستثناء عند إتباع طريقة وحدات النشاط حيث يكون 

ستهالك عندما اإل عليه، ال يتوقف وبناءً  .( عندما ال يكون هناك إنتاج)صفر( اإلهتالكمصروف 
بالكامل.  مستهلكاً  األصلالنشط ما لم يكن عندما يعزل من االستخدام  أو معطالً  األصليصبح 

عندما  ستهالك صفراً اإل عبءاالستخدام لالستهالك يمكن أن يكون  وبالرغم من ذلك، بموجب طرق 
 ال يوجد إنتاج.

اإلستخدام المتوقع، وبرامج الصيانة، والقدرة  بدقة على اإلنتاجيوبالتالي يجب تحديد العمر 
 التجارية، والمتطلبات القانونية. أو، والتقادم، واإلكتشافات الفنية المتوقعة، واإلنتاج المتوقع

  عن المبلغ المسجل )القيمة الدفترية( في وقت  لألصلالمتوقعة  المتبقية )الخردة(قيمة العند زيادة
 حتى تقل قيمة الخردة (بمبلغ )صفر( اإلهتالك إحتسابيتم ) اإلهتالك إحتسابيتوقف  من األوقات،

 .  األصلعندها يتم استئناف اهتالك  لألصلالقيمة الدفترية  عن المقدرة

  بشكل منفصل، حتى عندما يتم  –وتتم المحاسبة عنهما  منفصلينتعد األراضي والمباني أصلين
 . النفايات المحاجر والمواقع المستخدمة لطمر ستثناءات، مثل. ومع بعض اإلمعاً  قتناؤهماإ

 تستهلك. أما المباني فلها عمر إنتاجي عليه ال محدد وبناءً  عمر إنتاجي غير – عادةً  –لألراضي 
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ستهالك. وال تؤثر الزيادة في قيمة األراضي المشيد عليها مبنى قابلة لإل عليه تعد أصوالً  محدد وبناءً 
   ستهالك للمبنى.على تحديد المبلغ القابل لإل

  ذلك الجزء  فإنما كان عليه، موقع تكلفة األراضي تكاليف التفكيك واإلزالة وإعادة ال تتضمنعندما
الحصول عليها.  المتوقعالمنافع  يستهلك على مدى فترةيسجل بشكل مستقل و  األراضي أصلمن 

 في بعض الحاالت، قد يكون لألراضي ذاتها عمر إنتاجي محدد، وفي تلك الحالة تستهلك بطريقة
 تعكس المنافع التي ستستمد منها.

  Depreciation Methodsاإلهتالكطرق  1.1

  المنافع  –له  وفقاً  –المستخدمة النمط الذي يتوقع أن تستهلك  اإلهتالكيجب أن تعكس طريقة
يجب اختيار الطريقة المالئمة لنمط المنافع  أي، قتصادية المستقبلية لألصل من قبل المنشأةاإل

ة غير ثابت من فتر كان هناك معدات تستخدم بشكل  إذا . فمثالً األصلالمتوقع الحصول عليها من 
كثر من غيرها لإلهتالك أ( قد تكون مالئمة اآلالتساعات تشغيل طريقة النشاط )على  فإنخرى أل

 من الطرق.
  الثابتة، حيث تتطلب معايير  األصول إهتالكمصروف  إلحتسابيوجد عدة طرق مستخدمة

وكما هو مبين الحقًا  ةالثابت األصولالطريقة المناسبة لكل فئة من فئات  إختيارالمحاسبة الدولية 
 والثبات في استخدامها. وتشمل هذه الطرق ما يلي:

  .(Straight-line Methodطريقة القسط الثابت ) .أ

 ( وتشمل: Accelerated Depreciation Methodالمتسارع ) أوالمعجل  اإلهتالكطرق  .ب
 (Double Declining Balance Methodطريقة القسط المتناقص المضاعف )  -1ب/      
 (Sum of Years' Digitsالسنين ) أرقامطريقة مجموعة   -2ب/          

 .(Activity Methodطريقة النشاط ) .ج

 وفيما يلي تفصيل لتلك الطرق:   
   Straight-line Methodطريقة القسط الثابت  .أ

رًا لسهولتها استخدامًا في الحياة العملية نظ اإلهتالكطرق  أكثرتعتبر طريقة القسط الثابت من 
الخردة( ثم تقسم على  –هتالك )التكلفة لإلالقيمة القابلة  إحتسابيتم  هذه الطريقة بموجبوبساطتها. و 

 . إهتالككمصروف العمر نفس المبلغ هذا يخصص لكل سنة من سنوات ل اإلنتاجيسنوات العمر 

 التالي: فيحتسب على النحوالسنوي  اإلهتالكقسط 

 اإلنتاجيسنوات العمر  عدد÷ القيمة القابلة لإلهتالك =  السنوي  اإلهتالكقسط 

 :السنوي  اإلهتالكقسط  إلحتساب المعادلة التالية كما يمكن استخدام
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 المتبقيةقيمة ال – األصل تكلفةالسنوي =  اإلهتالك مصروف
 اإلنتاجيالعمر                               

   أو
    السنوي  األصل إهتالكنسبة ( × القيمة المتبقية - األصل= )تكلفة  السنوي  اإلهتالك مصروف

 (1مثال )
ويتوقع استخدامها في  .دينار 22,111 طباعة بمبلغآلة  رض الخضراءاأل شركةاشترت  1/1/2121 في

 دينار.  2111بمبلغ خردة تباع بعدها ك سنوات 4لمدة  اإلنتاج
 :  المطلوب

 . تحديد القيمة القابلة لإلهتالك.1
 .وفق طريقة القسط الثابت السنوي  اإلهتالك فمصرو  تحديد. 2
 .2121لعام  اإلهتالكإلثبات  الالزمقيود اليومية  إجراء. 3

   (1مثال ) حل
 دينار. 21,111=  2111 – 22,111القيمة القابلة لإلهتالك =  .1

 
   المتبقيةقيمة ال – اآللة تكلفةالسنوي =  اإلهتالك مصروف .2

   اإلنتاجيسنوات العمر  عدد                                   
 

 دينار. 5111=       2111 - 22,111=  السنوي  اإلهتالك مصروف
                                  4 

 :على النحو التالي اإلهتالككشف  إعداد ويمكن 
 

 التكلفة السنة
 أ

 السنوي  اإلهتالك
 ب

 اإلهتالك مجمع
 ج

 الدفترية القيمة
 ج(-)أ

2121 22,111 5111 5111 17,111 

2121 22,111 5111 11,111 12,111 

2122 22,111 5111 15,111 7111 

2123 22,111 5111 21,111 1222 

 .النفايةقيمة  دائماً  تساوي  اإلنتاجيفي نهاية عمره  لألصلالدفترية  القيمة نأ ونالحظ هنا
 :2121لعامي  اإلهتالك قيود .3
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   31/12/2121     اآللة إهتالكحـ/ مصروف  من 5111

    اآللة إهتالك مجمعحـ/    5111 

  (اآللة إهتالك إثبات)             

 .اآللةويتكرر هذا القيد نهاية كل سنة من سنوات عمر 

 Accelerated Depreciation Methodالمتسارع  أوالمعجل  اإلهتالكطرق  .ب
ارتفاع تكاليف الصيانة والتحديث والناجمة عن  طريقة القسط الثابت لإلهتالكلعيوب  بسبب وجود

تحميل السنوات  تؤدي اً طرق هناك فإن من عمرها، األخيرةخاصة المتطورة تكنولوجيا في السنوات  لألصول
ن األقساط في السنوات . بمعنى أمن السنوات الالحقة أكبر إهتالكبأقساط  األصل استخداممن  األولى
وبالتالي  األصلفي توزيع تكلفة  أكبرعدالة  يؤديمما ص تدريجيًا تبدأ بالتناق األصلمن استخدام  األخيرة

 األصلعن نمط المنافع المجسدة في  كثر تعبيراً عدالة وأ أكثرلهذه الطرق  تكون القوائم المالية المعدة وفقاً 
ت مع مبدأ مقابلة اإليرادا تساقاً إ أكثرالمعجل  اإلهتالكطرق  فإنوعليه  .األخرى الثابت من الطرق 

 المعجل. اإلهتالكبالمصروفات. وفيما يلي بيان بأهم طرق 

    Double Declining Balance Methodطريقة القسط المتناقص المضاعف  -1ب/
ذلك  اإلهتالك من األكبرتحمل بالقسط  األصلمن استخدام  األولىالفترة المالية  فإنهذه الطريقة  بموجب

في الفترات التالية  اإلهتالكثم يتناقص مصروف . األصلخدمات  من األكبرهي المستفيد  هذه الفترةألن 
 بشكل متوالي.

 فال بد من اتباع الخطوات التالية: السنوي  اإلهتالكقسط  للتوصلو  
 –)القيمة الدفترية = التكلفة  األصلفي بداية كل سنة من سنوات عمر  لألصلتحديد القيمة الدفترية  -

 .(اإلهتالكمجمع 

 . لألصل اإلنتاجي/ن    حيث ن: العمر 2=  السنوي  اإلهتالكنسبة  إحتساب -

 .في بداية السنة لألصلالقيمة الدفترية ×  اإلهتالك نسبة = اإلهتالكمصروف  إحتساب -
في  لألصلالقيمة الدفترية ب يتمثل لهذه الطريقة تبعاً  األخيرةالسنة  إهتالكن قسط أ ومن الجدير ذكره

 .قيمة النفايةمنها  مطروحاً  (رةاألخي )السنةالسنة هذه بداية 

   (9مثال )
لمدة  اإلنتاجويتوقع استخدامها في  .دينار 22,111 طباعة بمبلغآلة  الجود شركةاشترت  1/1/2121 في
 دينار. 2111بمبلغ خردة تباع بعدها ك سنوات 4

تناقص باستخدام طريقة القسط الم األصللكل سنة من سنوات عمر  اإلهتالكاحسب مصروف  :المطلوب
 المضاعف.

                            (  9مثال ) حل
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مـن  %51=  2/4/ن = 2السـنوية =  اإلهتالكبموجب طريقة القسط المتناقص المضاعف يتم تحديد نسبة 
   :كالتالي اإلهتالكيكون جدول بداية كل سنة. و  لألصلالقيمة الدفترية 

 

 السنة
القيمة الدفترية 
 في بداية السنة

معدل 
  الكاإلهت

 اإلهتالكقسط 
 السنوي 

 اإلهتالك مجمع
 في نهاية الفترة

 نهاية السنة الدفترية القيمة
  اإلهتالكمجمع  –التكلفة  =

2121 *22,111 51% 11,111 11,111 11,111 

2121 11,111 51% 5511 16,511 5511 

2122 5511 51% 2751 19,251 2751 

2123 2751 51% 751** 21,111 2111 

 على الجدول: مالحظات
 اإلهتالكمجمع  – األصلتكلفة =  القيمة الدفترية في بداية الفترة  *

   دينار 22,111= صفر   - 22,111=                                      
 قيمة النفاية المقدرة  – األخيرة= القيمة الدفترية بداية السنة  األخيرةفي السنة  اإلهتالكأما مصروف  **

                                                   =2751  - 2111 
 دينار  751    =                                               

 خالل السنة المالية أصلعند تملك  اإلهتالك إحتساب( 12مثال )
 11/11/2121قد تم شرائها في  اآللةن ( السابق مع افتراض أ9لمثال رقم )استخدم البيانات الواردة في ا

 من كل عام. 31/12ن السنة المالية للشركة تنتهي في وأ
عوام لأل اإلهتالكباستخدام طريقة مجموع القسط المتناقص المضاعف، احسب مصروف  المطلوب:

2121 ،2121 ،2122 ،2123 ،2124. 

 (  12مثال ) حل
المتناقص ة القسط السنوي بطريق اإلهتالكن مصروف ( نجد أ9لوارد في حل المثال رقم )من الجدول ا

 كما يلي:  األصلربع من عمر المضاعف بلغ للسنوات األ
 

 1 1 1 1 السنة        
 751 2751 5511 11,111 السنوي  اإلهتالك

 
 3/12×  11,111= ( 31/12-1/11شهور ) 3عن  2121عام  إهتالك مصروف -

 دينار 2751  =                                                               
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من  األخيرة شهور 9عن  إهتالك هو األولقسمين، القسم  فيمكن تقسيمه 2121عام  إهتالك أما -
 لألصلمن العام الثاني  أشهر 3عن  اإلهتالكوالقسم الثاني هو  األصللعمر  األولىالسنة 

 ويحدد كالتالي:

 

 دينار 8251  (12÷ 9)×  11,111 :لألصل األولشهور من العام  9 إهتالك

 دينار 1375 (12÷3) × 5511 صلالعام الثاني لألمن  أشهر 3عن  إهتالكيضاف: 
 دينار 9625 2121الذي يخص عام  اإلهتالك

 للسنوات المالية كما يلي: اإلهتالكمصروف  إحتسابويمكن تلخيص 

  اإلهتالكمصروف  السنة المالية
 دينار  2751=  3/12×  11,111  2121عام  إهتالك

  9/12×  11,111  2121عام  الكإهت
5511  ×3/12  

 دينار 9625= 

  9/12×  5511  2122عام  إهتالك
2751  ×3/12            

 دينار 481285= 

  9/12×  2751  2123عام  إهتالك
751   ×3/12 

 دينار  2251= 

 دينار  56285=    9/12×  751  2124عام  إهتالك
 دينار 12,222  اإلهتالكرصيد مجمع  

 

 Sum of Years' Digitsالسنين  أرقامطريقة مجموعة   -1ب/   
يكون بموجب طريقة مجموع  اإلهتالكمصروف  فإنكما هو الحال في طريقة القسط الثابت المضاعف 

من طريقة القسط المتناقص  أقلثم يبدأ بالتناقص ولكن بحدة  األكبرهو  األولىالسنين في السنة  أرقام
 المضاعف.  

 بموجب هذه الطريقة كما يلي:  اإلهتالكمصروف  إحتسابويتم 
 لخ( ...... إ 3+2+1أرقام السنوات ): يتم جمع األصلسنوات استخدام  أرقاممجموع  إحتساب -
 المعادلة التالية: تباع بإ األصلسنوات استخدام  أرقاميحسب مجموع    

 (1ن )ن +    = السنين أرقاممجموع 

                 2   

 . لألصل اإلنتاجيسنوات العمر  عددتمثل  (ن) حيث        
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  اإلنتاجيعلى مدى سنوات العمر  متغيرةتكون هذه النسبة و  ،السنوي  اإلهتالكنسبة  أومعدل  إحتساب -
   في بداية السنة األصلمن عمر  الباقيةالسنوات  عددالسنوي  =  اإلهتالك معدل        

  السنين أرقام مجموع                                                

 اإلهتالكعتبار عند تحديد قسط ذه الطريقة قيمة النفاية بعين اإله تأخذ تحديد القيمة القابلة لإلهتالك:  -
 القيمة القابلة لإلهتالك تساوي: فإنوبالتالي 

 قيمة النفاية – األصلتكلفة = القيمة القابلة لإلهتالك 
 .لألصل اإلنتاجيعلى مدى سنوات العمر  ثابتة القيمةتكون هذه و 

 المعادلة التالية: باستخدام  اإلهتالكمصروف  إحتسابويتم  -
  اإلهتالك نسبة×  القيمة القابلة لإلهتالك = اإلهتالك مصروف

 (11مثال )
 5ن يستخدم لمدة يتوقع أ، دينار 64,111 الوفاق جهاز فحص الجودة تكلفتهاشترت شركة  1/1/2119في
 السنين. أرقامدينار، وتستخدم الشركة طريقة مجموع  4111نوات يباع بعدها كخردة بقيمة س

عداد جدول إ عمر الجهاز و على مدار  اإلهتالكأقساط كذلك السنوية و  اإلهتالكمعدالت  إحتساب :المطلوب
 يوضح ذلك.   

 ( 11مثال ) حل
  أو  15=   5+4+3+2+1=  األصلسنوات استخدام  أرقاممجموع  .1

 (   1+  5) 5             = السنين أرقاممجموع 

                                                             2                     

                      =15  
 :لألصل اإلنتاجيسنوات العمر  خالل اإلهتالكمعدالت  .2
 

   في بداية السنة األصلمر من ع الباقيةالسنوات  عددالسنوي  =  اإلهتالك معدل
 السنين أرقام مجموع                                          

 السنة الخامسة السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية األولىالسنة 
5 
15 

4 
15 

3 
15 

2 
15 

1 
15 

  
 دينار. 61,111=  4111 – 64,111القيمة القابلة لإلهتالك =  .3

 السنوي  اإلهتالكمعدل ×  61,111سنوي = ال اإلهتالكقسط  .4
 كما يلي: اإلهتالكيكون جدول و 
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 السنة
القيمة القابلة 

 هتالكلإل
 أ

 اإلهتالكمعدل 
 السنوي 

 ب

 اإلهتالكمصروف 
 السنوي 

 ب× = أ 

 اإلهتالكمجمع 
 ج

القيمة الدفترية 
 نهاية كل سنة

 ج( – 11,222)
1219 61,111 5/15 21,111 21,111 44,111 
1212 61,111 4/15 16,111 36,111 28,111 
1211 61,111 3/15 12,111 48,111 16,111 
1211 61,111 2/15 8111 56,111 8111 
1211 61,111 1/15 4111 12,222 1222 

 (11مثال )
 .1/11/2119رت جهاز فحص الجودة في ( افرض شركة الوفاق اشت11بيانات المثال السابق رقم ) بالرجوع

 . 2124، 2123، 2122، 2121، 2121، 2119للسنوات المالية  اإلهتالكسب مصروف : احالمطلوب

 ( 11مثال ) حل
. تداخل السنوات عتبارمع األخذ بعين اإلولكن  التي في الحالة العملية السابقةتتبع نفس اإلجراءات  هنا

 كما يلي:  اإلهتالكمصروف  عليه يكون و 
  اإلهتالكمصروف  السنة المالية

 2119عام  إهتالك
 (  31/12-1/11شهور) 3

 دينار  5111=  3/12×  21,111

   2121عام  إهتالك
21,111  ×9/12   
16,111  ×3/12   

 دينار 19,111= 

   2121عام  إهتالك
16,111  ×9/12   
12,111  ×3/12            

 دينار 15,111= 

   2122عام  إهتالك
12,111  ×9/12   

8111   ×3/12 
 دينار 11,111= 

   2123عام  إهتالك
8111  ×9/12   
4111  ×3/12 

 دينار 7111= 

   2124عام  إهتالك
 دينار 3111=  9/12×  4111 (1/11-1/1شهور ) 9

 دينار 12,222 اإلهتالكرصيد مجمع  
 Activity Methodطريقة النشاط  .ج
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الملموسة طويلة  وللألص اإلهتالك إحتسابوليس الزمن عند  األصول إنتاجيةتعتمد طريقة النشاط على 
عدد ساعات  على أو األصلنتاجها من الوحدات التي يمكن إ على  اإلهتالك إحتساباألجل، حيث يتم 

 عدالة من  أكثرمقاييس المدخالت. وتعتبر طريقة النشاط  أسسمن  آخر أيعلى  أو األصلالتي يعملها 
التكلفة على الفترات المالية المختلفة التي يستخدم فيها  ( لتوزيعاألخرى الزمن )التي تقوم عليها الطرق 

تعتبر و . فعالً  حسب عدد الوحدات المنتجة أييحسب على االستخدام الفعلي  اإلهتالكن ذلك أل األصل
مثل  االستخداممنها على عامل  اإلستفادةالتي يتوقف مقدار  األصولهتالك إل مالئمة أكثر النشاط طريقة

 .اإلحتساب، كما تتميز هذه الطريقة بسهولة اآلالت أنواعوبعض  اتالسيارات والطائر 

 لطريقة النشاط فال بد من اتباع الخطوات التالية: تبعاً  السنوي  اإلهتالكقسط مصروف  للتوصل و 
 .اإلنتاجيخالل سنوات العمر  لألصلتقدير وحدات النشاط  -

 تحديد القيمة القابلة لإلهتالك. -

القيمة القابلة  فإنوبالتالي  اإلهتالكعتبار عند تحديد قسط النفاية بعين اإل ذه الطريقة قيمةه تأخذ -
 لإلهتالك تساوي:

 قيمة النفاية – األصلتكلفة = القيمة القابلة لإلهتالك 
 

 لكل وحدة )وحدة نشاط( كما يلي:  اإلهتالكنسبة  أومعدل  إحتساب -
    لإلهتالكالقيمة القابلة =   لكل وحدة اإلهتالك معدل           

   عدد الوحدات المنتجة                                          
 .لألصل اإلنتاجيعلى مدى سنوات العمر ا المعدل ثابت كون هذيو 

 (اإلهتالكالسنوي )مصروف  اإلهتالكقسط  إحتساب -
 المعادلة التالية: باستخدام  اإلهتالكمصروف  إحتسابيمكن    

   اإلهتالك معدل×  ةدات المنتجة الفعلي  عدد الوح = اإلهتالك مصروف
 

 (11مثال )
 211,111 تقطع مسافةتوقع أن ي دينار 54,111بقيمة  شاحنة فلسطينشركة اشترت  1/4/2119 في
 نعلمت أ فإذادينار.  4111تباع بعدها كخردة بقيمة سنوات،  4المقدر ب  اإلنتاجي عمرهاخالل  كم

 كما يلي:  ياإلنتاجالمسافة المقطوعة خالل عمرها 

 

  

 المسافة المقطوعة الفترة الزمنية
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 كم 41,111   31/12/2119- 1/4
 كم 61,111   2121
 كم 31,111 2121
 كم 51,111 2122

 كم 21,111 1/4/2123- 1/1
 كم 122,222 المجموع 

 .النشاططريقة  حسب اآللةخالل عمر  اإلهتالكمصروف  إحتساب :المطلوب

 (  11مثال ) حل
 دينار. 51,111=  4111 – 54,111القابلة لإلهتالك = القيمة  .1

 دينار / كم. 1825=  211,111÷  51,111=  للوحدة اإلهتالك معدل .2

 المسافة المقطوعة وكما يلي: ×  للوحدة اإلهتالك معدل = اإلهتالكمصروف  .3

 اإلهتالكمصروف  الفترة الزمنية
 دينار  11,111=  1825× كم  41,111  31/12/2119- 1/4

 دينار  15,111=  1825 ×كم  61,111  2121
 دينار  7511=  1825 ×كم  31,111 2121
 دينار  12,511=  1825× كم  51,111 2122

 دينار  5111=  1825× كم  21,111 1/4/2123- 1/1
 دينار  12,222كم         =  122,222 المجموع 

 
 Derecognitionباألصل  اإلعتراف إلغاء . 1

  :يلي المعيار مايتطلب 
  عند  والمعدات واآلالتالممتلكات  بنود بالقيمة المسجلة )الدفترية( ألي من اإلعتراف إلغاءيجب

 أحدعقد إيجار تمويلي مع  المؤجر إبرام أوالتبرع بها  أوبيعها  أوشطبها(  أوتالفها إ) التخلص منها
 التصرف به. أو صلاألعندما ال يتوقع تدفق منافع مستقبلية من  أوالمستأجرين، 

 وفقاً  يهعلى السيطرة عل صللألهو التاريخ الذي يحصل فيه المستلم  ستبعاداإلتاريخ  ويكون 
( 15رقم ) في المعيار الدولي للتقرير المالي الواردة لتزام األداءإتوقيت الوفاء ب لمتطلبات تحديد

على  اإليجار"عقود  16المالي وينطبق المعيار الدولي للتقرير من العقود مع العمالء".  اإليراد"
 .ستئجارستبعاد بالبيع وإعادة اإلاإل

  أو بالمكاسب يعترفوالمعدات، يجب أن  واآلالت الممتلكاتبند من بنود  إثبات إلغاءيتم عندما 
ما لم يتطلب المعيار للفترة المالية  الخسارة أوالربح ضمن  اإلثبات إلغاءالناشئة عن  ئرالخسا
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ستئجار. وال خالف ذلك عند البيع وإعادة اإل "اإليجارعقود "  16IFRS رقم ماليالدولي للتقرير ال
 إلغاءالناشئة عن  الخسائر أوالمكاسب  إحتسابويتم  إيراد. يجوز أن ُتصنف المكاسب على أنها

 .لألصل ة )المسجلة(الدفتري والقيمةوجد،  ستبعاد، إنبالفرق بين صافي متحصالت اإل اإلثبات

 والتغيرات عليه والمعدات  واآلالت الممتلكاتلغ العوض الناتج من استبعاد بند من بنود يتم تحديد مب
 (15معيار التقرير المالي الدولي رقم )العملية الواردة في  لمتطلبات تحديد سعر وفقاً ن وجدت إ

IFRS "التخلص  بالقيمة العادلة للمقابل المستلم عند اإلعترافيتم من العقود مع العمالء". و  اإليراد
بدئيًا بقيمته العادلة مثل إستالم كمبيالة، بضاعة. م والمعدات واآلالتالممتلكات بند من بنود  أيمن 

 اإلعترافعادل، ويتم بالمقابل المستحق القبض بالسعر النقدي المُ  اإلعترافوإذا تم تأجيل الدفع يتم 
عادل كإيرادات فائدة وفقًا ر النقدي المُ سمي للمقابل المستلم )ورقة القبض( والسعبالفرق بين المبلغ اإل

، مما يعكس العائد الحقيقي على المبلغ المستحق  IFRS(15الدولي رقم ) التقرير الماليلمعيار 
 القبض.

  حتفظ بها لتأجيرها للغير المُ  والمعدات واآلالتالممتلكات التي تقوم ببيع بنود  المنشأةعندما تقوم
مخزون بالقيمة  األصوللعادية الخاصة بها، تحويل مثل هذه ا األنشطةبشكل روتيني في سياق 

 اإلعترافلها عندما تتوقف عن كونها مؤجرة وتصبح جاهزة للبيع ويجب  )المسجلة( الدفترية
. مثل عند IFRS (15التقرير المالي الدولي رقم )بمتحصالت البيع كإيراد )مبيعات( بموجب معيار 

تحول من  نهاللبيع فإرض السيارات التي كانت تؤجرها للغير قيام شركة تأجير سيارات سياحية بع
 . إيراد مبيعات سياراتوعند بيعها تعتبر  بقيمتها الدفترية عند التحويل مخزون ثابت  أصل

 
 والتعويض عن إنخفاض القيمة  األصلإنخفاض قيمة  .9

and Compensation for Impairment   Impairment 
  تدنت أوخفضت إن إذايتم تحديد فيماImpairment   واآلالتالممتلكات بند من بنود  أيقيمة 

، والذي يبين األصول(، إنخفاض قيمة 36، ويتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم )والمعدات
 إن وجد كخسارة في بيان الدخل. اإلنخفاضوإثبات ذلك  إحتسابكيفية 

  التي  والمعدات واآلالتالممتلكات لبنود  (التعويض من طرف ثالث )شركاتب عترافاإليجب
 يصبح التعويض مستحق القبض.تم التنازل عنها في بيان الدخل عندما  أوإنخفضت قيمتها 

 
 
 

   Disclosure. اإلفصاح12

 المالية لكل صنف من الممتلكات والمصانع والمعدات عما يلي:البيانات يجب اإلفصاح في  .أ
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 وعندما يستخدم  المرحل )القيمة الدفترية(،إجمالي المبلغ  إحتسابفي القياس المستخدمة  أسس
 .بموجب ذلك األساس في كل تصنيفرحل المُ نه يجب اإلفصاح عن إجمالي المبلغ إفمن  أكثر

  المستخدمة اإلهتالكطرق. 
  المستخدمة اإلهتالكمعدالت  أواألعمار اإلنتاجية. 
  إن وجد في  األصولحساب مجمع تدني قيمة  ورصيدالك المتراكم هتواإلرحل المُ إجمالي المبلغ

 بداية ونهاية المدة.
  مبيناً في أول الفترة وفي نهايتها رحل المُ التسوية ما بين المبلغ: 
 اإلضافات. 
 اإلستبعادات. 
  األعمالإندماج من خالل  عمليات تملك شركات أخرى. 
  سائر انخفاض القيمة المعترف التقييم ومن خنخفاضات خالل الفترة الناجمة من اإل أوالزيادات

نخفاض (، إ36قم )ر في حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي  المعكوسة مباشرة أوبها 
 ( الحقًا.36وكما هو مبين في معيار رقم ) ن وجدت(إ) ،قيمة الموجودات

  عترف بها في بيان الدخل خالل الفترة بموجب معيارالمُ  )التدني( نخفاض القيمةإخسائر 
سترداد عن القيمة ا انخفاض القيمة القابلة لإلقصد به. ويُ ن وجدتإ (،36) رقم المحاسبة الدولي

 ( الحقًا.36الدفترية كما هو مبين في معيار رقم )
 خسائر التدني  إستعادة أرباح، والتي تمثل خسائر انخفاض القيمة المعكوسة في بيان الدخل

 .ن وجدت(إ) (36رقم ) المحاسبة الدولي خالل الفترة بموجب معيار
  للفترة الحالية. اإلهتالكمصروف 
 صافي فروق الصرف الناشئة عن ترجمة القوائم المالية لمنشأة أجنبية. 

  األخرى التغيرات . 

 عما يلي: المالية أيضا  البيانات يجب أن تفصح كما  .ب
  المرهونة دات ومبالغها وكذلك الممتلكات والمصانع والمع لألصول المنشأةملكية وجود قيود على

 .اإللتزاماتمقابل 
  لشراء الممتلكات والمصانع والمعداتالمتعاقد عليها مع الموردين التعهدات قيمة ونوع. 
  على حساب الممتلكات والمصانع والمعدات أثناء اإلنشاء المصاريف التي تم رسملتهامبلغ. 
  تم التخلي عنها والتي لم التي  أوالمفقودة  أوالتي إنخفضت قيمتها  األصولقيمة التعويض عن

 يتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل في بيان الدخل.

 نه يجب اإلفصاح عما يلي:إالتقييم ف عندما يتم إدراج بنود الممتلكات والمصانع والمعدات بمبالغ .ج
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  التقييم إجراء عمليةتاريخ. 
 التقييم عن طريق مقيم مستقل إجراء عملية تم إذا بيان فيما. 
  تقييم الصنف وذلك لكل صنف من به لو لم يتم  اإلعترافالمبلغ المسجل الذي كان سيتم

 تقييمها.التي تم  األصول
 حركة الفترة وأية قيود على توزيعات الرصيد على المساهمين. التقييم مبيناً  فائض 

 
 

 . التفسيرات ذات العالقة 11
التغيرات في  التقارير المالية: إلعدادالمعايير الدولية  ( للجنة تفسيرات1التفسير رقم ) 1.11

 IFRIC Interpretation NO. 1  لتزامات المماثلةواإلستعادة واإل  زالةإل لالحالية  اإللتزامات
الحالة  اإلعادة أو األصول إلزالةحالية  إلتزامات أيةينطبق هذا التفسير على التغيرات في قياس 

بموجب معيار المحاسبة  (والمعدات واآلالتالممتلكات ) تها كجزء من تكلفةثبااألصلية والتي تم إ
قرير المالي الدولي "حق االستخدام" بموجب معيار الت أصلكجزء من تكلفة  وأ IAS( 16الدولي رقم )

 . "اإليجارعقود ( "16رقم )
 أو المعدات إزالة أوة ستخراجيإصالح التلف البيئي في الصناعات اإل أومصنع  إلزالة إلتزاممثل وجود 

 يلي: ويتطلب هذا التفسير ما. اآلالتتفكيك 
  اإللتزامالزيادة المقدرة في  إضافةيتم  نموذج التكلفةباستخدام  ذي العالقة األصلتم قياس  إذا .أ

. وال في الفترة الحالية األصلمن تكلفة  اإلزالةالنقص المقدر في تكاليف  طرحويتم  األصلتكلفة 
، وإذا تجاوز له )الدفترية( القيمة المسجلة األصلتكلفة من  الذي يتم طرحهتجاوز المبلغ ن ييجوز أ

ذا وإ الخسائر. ثباتها مباشرة ضمنة يجب إالزياد فإنصل اإللتزام القيمة الدفترية لألنخفاض في اإل
جود التدني بموجب يتم التحقق من و  األصلزيادة لتكلفة  أو إضافة اإلزالةنتج عن التعديل بتكاليف 

 (.36معيار رقم )

 على فائض  اإللتزامعندها تؤثر التغيرات في  القيمة العادلة نموذجباستخدام  األصلتم قياس  إذا .ب
في  اإلنخفاضبحيث يتم تحميل . األصلعلى ذلك  سابقاً عترف بها خسارة التدني المُ  أوالتقييم 
 اإللتزامنخفاض في باإل اإلعترافيجب  أنه، إال (جعل دائناً )ي التقييم فائضمباشرة لحساب  اإللتزام

 إثباتويجب  .التقييم للفترات السابقة تعكس وجود خسائر تدنيكانت نتيجة  إذا الربح والخسارةفي 
 اآلخرثباتها ضمن الدخل الشامل أنه يجب إالخسارة باستثناء  أوضمن الربح  اإللتزامالزيادة في 

التقييم رصيد دائن متوفر في حساب فائض  أيالتقييم ضمن حقوق الملكية بقدر  وتخفيض فائض
    . األصليتعلق بذلك 
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غير  األصول: توزيع التقارير المالية إلعداد( للجنة تفسيرات المعايير الدولية 11التفسير رقم ) 1.11
  IFRIC Interpretation 17 النقدية على المالكين 

مالكين من قبل المنشأة على مالكها بصفتهم  صوللألر على التوزيعات غير التبادلية نطبق هذا التفسيي
 واآلالتالممتلكات غير النقدية مثل بنود  األصولتوزيعات رباح للمالكين على شكل توزيعات أ أي

غير متداولة  توزيع أوفي منشأة أخرى سهم( تملكها الشركة أ) حصص ملكية توزيع أووالمعدات، 
عمال كما األمنشآت  توزيع حصص في  أو (.5)المعيار الدولي للتقرير المالي  حتفظ بها للبيع بموجبمُ 

 . ( " اندماج األعمال"3دولي رقم )عرفها معيار التقرير المالي ال

 وفيما يلي المعالجة المحاسبية لهذه التوزيعات:  
 بالشكل المناسب ويتمثل بثبوت الحق ات عتماد توزيععند إ بتوزيع  اإللتزام إثباتن يتم يجب أ

مر بعدها خارج تصرف المنشأة. وهو عادة تاريخ وني للمساهم بالتوزيعات ويصبح األالقان
 اإلدارةمجلس  أو اإلدارةمن مصادقة الهيئة العامة )الجمعية العمومية( للشركة على اقتراح توزيع 

عنها بتوزيع  اإلدارةمجلس  أو اإلدارةالعامة على قرار وفي بعض الدول ال يلزم تصديق الهيئة 
 . بتوزيعات اإللتزام إثباتهو التاريخ الذي يتم عنده  اإلدارةمجلس  أو اإلدارةيصبح تاريخ قرار 

  غير النقدية كأرباح أسهم على مالكيها بالقيمة  األصولتوزيع  إلتزامقياس  المنشأةيجب على
 . التي سيتم توزيعها لألصولالعادلة 

  المستحقة الدفع )وفق تغيرات  األسهم ألرباحمراجعة وتعديل القيمة العادلة  المنشأةيجب على
ية تغيرات في القيمة العادلة بأ اإلعترافالمراد توزيعها للمساهمين( مع  لألصولالقيمة العادلة 

 إعدادى قيمة التوزيعات وذلك عند تعديل علالك المحتجزة() في حقوق الملكية األسهم ألرباح
 عند التوزيع. أوالقوائم المالية 

 بديل نقدي، فيجب على  أوغير نقدي  أصلإما  استالمكانت المنشأة تمنح مالكها خيار  إذا
من القيمة العادلة لكل بديل  كل عتبارباإل خذمع األالسداد  مستحقةالمنشأة أن تقدر توزيع 

 . اختيار المالك لكل بديلالمرتبط ب حتمالواإل
  ن وجد بين بالفرق إ اإلعترافالمستحقة فيجب عليها  األسهم أرباحبتسوية  المنشأةوعندما تقوم

مستحقة الدفع في  األسهم ألرباحالموزعة والقيمة المسجلة  لألصول )الدفترية( القيمة المسجلة
 الخسارة.  أوالربح 

 
 

 ( 11مثال )
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( على مساهميها أجهزةثابتة ) شركة الصناعات الحديثة توزيعلعامة لالهيئة اقررت  1/5/2121في 
 دينار بذلك التاريخ. 32,111 لألجهزةدينار، وبلغت القيمة العادلة  21,111وبلغت القيمة الدفترية لها 

 دينار. 41,111 لألجهزةبلغت القيمة العادلة  1/8/2121وبتاريخ التوزيع في 
 .لمحاسبية للتوزيعاتبيان المعالجة ا المطلوب:

 (11حل مثال )

 1/1في  إقرارهاالتوزيعات المستحقة الدفع عند  إثبات : 

 1/5/2121 المحتجرة  من حـ/   32,000
  عينية مستحقة  أرباححـ/ توزيعات   32,000 

 تسوية )تسديد( التوزيعات:  إثبات 
 دينار 41,111لتصبح  لألجهزةتقييم التوزيعات بالقيمة العادلة  يتم 

 1/8/2121 المحتجرة  من حـ/   8000
  عينية مستحقة  أرباححـ/ توزيعات   8000 

 للمساهمين: األجهزةتسديد التوزيعات وتحويل  إثبات 

 1/8/2121 عينية مستحقة أرباحمن حـ/ توزيعات   40,000
    األجهزةحـ/   20,000 
  األجهزةخلص من الت أرباححـ/      21,111 
  )تكاليف الصيانة الدورية الشاملة(  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 :أسئلة الفصل
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 األول )اختيار من متعدد(التمرين 
 التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

 : اآللةمن تكلفة  من التكاليف التالية ال تعتبر جزءا   أي .1

 آللة في موقعهاتكاليف تركيب ا -ب تكاليف شحن اآللة -أ
 ثمن القطع المحترقة أثناء تركيب اآللة -د تكاليف إزالة اآللة   -ج

 :يتم معالجتها كما يليفي حالة استالم تعويضات مالية عن موجودات ثابتة  .1

يتم تنزيلها من الموجودات المتعلقة بها في  -أ
 الميزانية العامة

 ضمن اإليرادات في بيان الدخل -ب

ات لحين اإلنتهاء من إقتناء تسجل كمطلوب -ج
 الموجودات الثابتة

 )ب( صحيح أوما ورد في )أ(  -د

دينار أردني. قدر عمرها  72,000معدات بتكلفة  1/1/1211في  شركة مكة المكرمةاشترت  .1
معداتها حسب طريقة القسط  الشركةهلك ستدينار. ت 12,000سنوات، ونفايتها  10 اإلنتاجي

 اإلهتالك إحتسابوقبل  1211للمعدات بنهاية  اإلنتاجيدير العمر تق الشركةالثابت. أعادت 
دينار. إن  6000، كما أعادت تقدير قيمة النفاية للمعدات لتصبح 31/12/1211لينتهي في 

 يساوي:  1211بنهاية  اإلهتالكقيمة مصروف 

 دينار 6600 -ب  دينار 6000 -أ
 دينار 13,200 -د دينار 9611 -ج

دينار. وعند الشراء قدر  11,222معدات تكلفتها التاريخية  االردنرت شركة اشت 1/1/1211في  .1
دينار. في  1222 بمبلغ القيمة المتبقيةسنوات، كما قدرت  1العمر اإلنتاجي للمعدات بـ 

نتاجي ودفعت زيادة العمر اإل  إلىدت أركة ببرنامج صيانة شامل للمعدات قامت الش ،1/1/1219
بمراجعة العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية للمعدات  اإلدارةيجة لذلك قامت دينار، ونت 11,222مبلغ 

سنوات، كما أعيد تقدير القيمة المتبقية  1من  سنوات بدال   1 إلىبحيث تم تمديد العمر اإلنتاجي 
ن فإ .اإلهتالكفي  دينار. علما  بأن الشركة تستخدم طريقة القسط الثابت 1222)الخردة( لتصبح 

 سيبلغ:  1219لعام  هتالكاإلمصروف 

 دينار 3611 -ب دينار 5811 -أ
 دينار  6611 -د دينار 5411 -ج
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 فإنه يتم:  آخرثابت بأصل  أصلعند مبادلة  .1

اإلعتراف بأرباح وخسائر المبادلة إذا  -أ
تجاري الجوهر تفتقر اللعملية ا تكان

 المتنازل عنهصل والقيمة العادلة لأل
 قابلة للتحديد  

اف بأرباح وخسائر المبادلة إذا اإلعتر  -ب
العملية تفتقر الجوهر التجاري  تكان

أو  المستلمصل والقيمة العادلة لأل
 المتنازل عنه قابلة للتحديد  

اإلعتراف بأرباح وخسائر المبادلة إذا  -ج
ة جوهر تجاري كان لعملية المبادل
صل المستلم أو والقيمة العادلة لأل

   المتنازل عنه قابلة للتحديد

 ال شي مما ذكر -د

 يتم إستهالك الموجودات الثابتة المعرضة لإلستهالك في الحاالت التالية:  .1

عندما تكون جاهزة لإلستعمال وحتى  -ب عند إستعمالها -أ
 اإلستغناء عنها وبالرغم من أنها غير عاملة

عندما تكون جاهزة لإلستعمال وحتى  -ج
 اإلستغناء عنها شريطة أن تكون عاملة

 إذ تدنت قيمتها في الميزانية العامة -د

 اإلنتاجيدينار، وقدر العمر  111,222لة لالستخدام بقيمة اشترت شركة آ 1/1/1211بتاريخ  .1
دينار، تستخدم الشركة طريقة القسط  11,222سنوات، وقدرت قيمة الخردة )النفاية( بـ  1لاللة بـ 
حريق  اآللةصاب تلك على افتراض أ، فاإلهتالكلتحديد  (Straight Line Method)الثابت 
كانت الشركة غير مؤمنة على تلك  فإذاوتحطمت نتيجة لذلك الحريق،  11/11/1211بتاريخ 

 ضد الحريق فما هي نتيجة ذلك الحريق:  اآللة

 دينار 74,111خسارة  -ب دينار    51,111خسارة  -أ
 دينار 61,411خسارة  -د دينار   24,111خسارة  -ج

شاحنة، ولديها ممتلكات ومصانع  20سيارة و 50يتألف مما يزيد عن  تحاد أسطوال  اإل  تملك شركة .1
 أيييم ممتلكاتها ومصنعها ومعداتها. تقومعدات هامة أخرى تسجلها في دفاترها، قررت الشركة 

 (:16من هذه البدائل يجب أن تختارها الشركة بموجب معيار المحاسبة رقم )

 واآلالتالممتلكات مل من تقييم صنف كا  -أ
 والمعدات

فقط من كل صنف من  %51تقييم   -ب
، حيث أن تلك والمعدات واآلالتالممتلكات 

 الطريقة أقل جهدًا وأسهل بالمقارنة مع 
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 مع بعضها األصولتقييم جميع 
 أنهحيث  ،تقييم شاحنة واحدة في كل مرة  -ج

  اات معتقييم جميع الشاحن أسهل من 
 تقييم السيارات دون الشاحنات يتم -د

 جديد يجب معالجتها كما يلي: إنتاجيالخسائر التشغيلية األولية الناجمة عن تركيب خط . 9

تأجيلها وإطفائها على مدى فترة معقولة من  -أ
 الزمن

المحتجزة ألنه من غير المعقول  نقلها -ب
 ة الحاليةعرضها كجزء من بيان دخل السن

رسملتها كجزء من تكلفة المصنع كتكلفة  -ج
 منسوبة مباشرة

 قيدها كمصروف وتحميلها على بيان الدخل -د

دينار لبناء مكاتب إدارية  122,222بمبلغ  اشترت الشركة الوطنية قطعة 1/1/1212في . 12
 : 1212للشركة. وقد حدثت التكاليف والمتحصالت التالية خالل سنة 

 دينار تكلفة هدم بناية قديمة موجودة على قطعة األرض. 12,222
 دينار تكلفة رسوم قطعة األرض والمحاميين. 11,222
 من بيع مخلفات هدم البناء. دينار متحصال   12,222

 للشركة الوطنية هو: 11/11/1212رصيد حـ/األراضي في  فإن
 دينار 361,111 -ب دينار 372,111 -أ

 دينار 311,111 -د دينار 362,111 -ج

عند  غير النقدية كأرباح أسهم على مالكيها األصوليجب على المنشأة قياس إلتزام توزيع . 11
  : بذلك كما يلي مصادقة الجهة المخولة قانونا  

 لألصول التي سيتم توزيعهاالدفترية بالقيمة  -ب بالقيمة العادلة لألصول التي سيتم توزيعها -أ
 م توزيعها  تالتي سي األصولبتكلفة   -د ول التي سيتم توزيعهالألص الحاليةبالقيمة  -ج

 
 الثاني:التمرين 

هتالكها دينار ومجمع إ  51,111سيارات تكلفتها التاريخية  االسالميةشركة الكان لدى  1/1/2121في 
 61,111تبلغ تقييم السيارات بقيمة عادلة  سنوات. تم  4دينار، وعمرها المتبقي في هذا التاريخ  11,111

 إلحتساب. وتستخدم الشركة طريقة القسط الثابت %21تخضع الشركة لضريبة دخل بنسبة  دينار.
 .اإلهتالك

 : المطلوب
 (.16تقييم السيارات بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ) قيود إثبات .1
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 .31/12/2121هتالك السيارات أعاله في خاص بإقيد اليومية ال إثبات .2
 التقييم.والخاص بإطفاء فائض  31/12/2121اليومية في قيد  إثبات .3

 
 :الثالث التمرين

دينار. وعند الشراء قدر  75,111معدات تكلفتها التاريخية  الربوع الخضراءاشترت شركة  1/1/2117في 
ة ، قامت الشرك1/1/2121دينار. في  5111سنوات، كما قدرت الخردة بقيمة  5للمعدات بـ  اإلنتاجيالعمر 

دينار، ونتيجة لذلك قامت  25,111ودفعت مبلغ نتاجي زيادة العمر اإل دتأببرنامج صيانة شامل للمعدات 
من  بدالً سنوات  8  اإلنتاجيللمعدات بحيث تم تمديد العمر  المتبقيةقيمة الو  اإلنتاجيبمراجعة العمر  اإلدارة

بأن الشركة تستخدم طريقة  دينار. علماً  8111 صبحلت، كما أعيد تقدير القيمة المتبقية )الخردة( سنوات 5
 .اإلهتالكفي  القسط الثابت

 المتبقية؟قيمة الللمعدات وتعديل  اإلنتاجيالسنوي بعد تعديل العمر  اإلهتالك مصروفما هو المطلوب: 
 

 الرابع: التمرين
بأربع  اإلنتاجيعمر ، وقدر الدينار 16,111آلة بلغت كلفتها  بالله ملمحالت األاشترت  1/1/2119 في

 طريقة النشاط ملوتستخدم محالت األدينار.  1111 بمبلغ اإلنتاجيسنوات وقيمة الخردة في نهاية العمر 
 الفعلي اإلنتاج، وقد كان اإلنتاجيعمرها  خالل وحدة 61,111ستنتج  اآللةقدر أن  أنه علماً  هتالك،لإل

 : كما يلي اإلنتاجيعمرها  خالل
 األولىلسنة ا خالل وحدة 21,111 -
 السنة الثانية خالل وحدة 11,111 -
 السنة الثالثة خالل وحدة 25,111 -
 السنة الرابعة خالل وحدة 5111 -

 ربعة.السنوي بطريقة النشاط للسنوات األ اإلهتالكاحسب مصروف المطلوب: 
 

 :الخامس التمرين
دينار كمصروفات نقل  8111مبلغ  دفعتدينار و  62,111بمبلغ  آلة الخليلاشترت شركة  1/1/2119 في

تستخدم و  دينار 11,111بمبلغ  اآللةفي نهايتها  تباعسنوات  4بـ لآللة  اإلنتاجيوتركيب. وقد قدر العمر 
 قدرتوقد ، لة أخرى جديدةآب اآللةاستبدال  تم 1/7/2121في و  شركة طريقة القسط الثابت لإلهتالك.ال

 دينار نقداً  2511 اآلخرتلمت شركة الخليل من الطرف اس وقد دينار 58,111القيمة العادلة لآللة الجديدة 
 . خالل المبادلة
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 .اآللةعداد قيد مبادلة خسارة المبادلة وإ  أواحسب ربح المطلوب: 
 

 التمرين السادس:
. وقد قدر العمر لنقل الموظفين لديها دينار 67,111بمبلغ  سيارة السالماشترت شركة  1/1/2118 في

قامت الشركة  1/7/2121في و دينار.  7111بمبلغ  السيارةفي نهايتها  تباعات سنو  6بـ لآللة  اإلنتاجي
 شركة تستخدم طريقة القسط الثابت لإلهتالك. الأن ب . علماً حدى الجمعيات الخيريةبالسيارة إلبالتبرع 

 .1/7/2121في  قيد التبرع بالسيارة إعدادالمطلوب: 
 

 :األولالتمرين  إجابة
 

 11 12 9 1 1 1 1 1 1 1 1 الرقم 
 أ ج د أ ب ب ج أ ج ب د جابة اإل

 
 

 رين الثاني:التم إجابة
1.  

 القيمة الدفترية  -التقييم =  القيمة العادلة   فائض

                    =61,111  -  (51,111 -11,111 ) 

 دينار   21,111=                    

 اإللتزامات الضريبية المؤجلة -التقييم  التقييم بعد اثر الضريبة = فائض صافي فائض

                                             =21,111 - (21,111×21% ) 

 دينار 16,111=                                            

 التقييم على النحو التالي: ويتم إعداد قيد

 31/12/2121 السيارات إهتالكمن حـ/ مجمع   11,111
  حـ/ السيارات      11,111

  التقييم حـ/ فائض      16,111 
  ضريبية مؤجلة إلتزاماتحـ/          4111 
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 :1212السنوي لعام  اإلهتالك إثبات .1

 31/12/2121 4( ÷61,111) اآلالت إهتالكمن حـ/ مصروف   15,111
   اآلالت إهتالكحـ/ مجمع       15,111 

 التقييم:  والخاص بإطفاء فائض 11/11/1212اليومية في  قيد .1

   (4÷  16,111)            التقييم     من حـ/ فائض        4111
 مدورة أرباححـ/           4111 
 
 التمرين الثالث: إجابة

 نار دي 14,111=  5(/5111-75,111السنوي قبل التغير بالتقديرات = ) اإلهتالكمصروف 
  اإلهتالكمجمع  –= التكلفة  1/1/2121القيمة الدفترية في 

                           =75,111 – (14,111 ×3) 
                           =75,111 – 42,111   

 دينار  33,111=                           

  25,111+  33,111القيمة الدفترية بعد دفع الصيانة = 
 دينار  58,111=                            

 اإلنتاجيالخردة( / العمر  –التقدير = )القيمة الدفترية  السنوي بعد اإلهتالكمصروف 
                                            (=58,111 -8111/ )5 
 دينار  11,111=                                              

 ن الرابع:التمري إجابة

 دينار / وحدة. 1825=  61,111÷  (1111-16,111)=   للوحدة اإلهتالك معدل
 المسافة المقطوعة وكما يلي: ×  للوحدة اإلهتالك معدل = اإلهتالكمصروف 

 اإلهتالكمصروف  الفترة الزمنية
 دينار  5111=  1825× وحدة   21,111 األولىالسنة 

 دينار  2511=  1825 ×وحدة   11,111 السنة الثانية 
 دينار  6251=  1825 ×وحدة   25,111 السنة الثالثة
 دينار  1251=  1825× وحدة  5111 السنة الرابعة

 دينار  11,222وحدة         =  12,222 المجموع 
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 التمرين الخامس: إجابة

  اإلهتالكمجمع  –= التكلفة  1/7/2121القيمة الدفترية لآللة الصادرة في 
                                              =71,111 - }(71,111 – 11,111/)4{1.5 * (  

                                              =71,111 – 22,511  
 دينار  47,511 =                                             

  القيمة الدفترية لآللة الصادرة  –ة + النقدية المقبوضة( لة المستلم= )القيمة العادلة لآل اآللةمبادلة  أرباح
                  ( =58,111  +2511 )- (47,511) 

 دينار 13,111=                    
 القيد التالي:   إعدادوسيتم 

 1/7/2121          مذكورين من      

   اآلالتحـ/ 58,111

   ردةالوا – اآلالت إهتالك/ مجمع حـ 22,511

     النقدية/  حـ 2511

  مذكورين    

  الصادرة - اآلالت/  حـ 71,111 

 بيان الدخل – اآللة مبادلة مكاسب/  حـ 13,111 

 
 :التمرين السادس إجابة

 سنة  285×  }6( /7111 – 67,111){= 1/7/2121في  اإلهتالكمجمع 

 دينار  25,111=                             
                                          دينار 42,111=   25,111 – 67,111التبرع بالسيارة = القيمة الدفترية للسيارة =  مصروف

 

 1/7/2121من مذكورين                                   

25,111 

42,111 

                                      اإلهتالكحـ/ مجمع 
 التبرع بالسيارة حـ/ مصروف    

 حـ/ السيارة     67,111 

 التبرع بالسيارة( إثبات)         
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 غير المتداولة لألصولعتراف والقياس اإلمحور:     
 (23معيار المحاسبة الدولي رقم ) :التاسعالفصل                     

 اإلقتراضتكاليف 
Borrowing Costs 

 
 

 أهداف الفصل التعليمية:
 

 التالية: باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 

 ".اإلقتراض(: "تكاليف 32ة لمعيار المحاسبي الدولي رقم )األهداف الرئيس معرفة .1
 ".اإلقتراض(: "تكاليف 32بيان النطاق الذي يغطيه المعيار المحاسبي الدولي رقم ) .3
 مؤهل. األصلعتبار وإل اإلقتراضبيان الشروط الواجب توافرها لرسملة فوائد  .2
 .اإلقتراضعرض لمكونات تكاليف  .4

 يقافها.ئد، ومتى يتم تعليقها، ومتى يتم إرسملة الفواالتي تحدد البدء ب األسسشرح  .5

 ".اإلقتراض(: "تكاليف 32يتطلبها المعيار المحاسبي الدولي رقم ) التيفصاحات اإلبيان  .6
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  مقدمة. 1
الكثير من الشركات  إليها التي تلجأ الشائعة األساليب من اإلقتراضعمليات التمويل من خالل  تعتبر

في الممارسة  وقد تباينت المعالجات المحاسبية .األصول( تلك )تشييد تصنيع أو هزةجا أصوللشراء 
المعالجة  المتعلقة بكيفية األسس، حتى جاء هذا المعيار والذي يضع اإلقتراضلمعالجة تكاليف  العملية

صول لأل حيث يعالج هذا المعيار تكاليف اإلقتراض. اإلقتراضبتكاليف  ةالخاص اتفصاحالمحاسبية واإل
  البيع. أوحتى تصبح جاهزة لالستخدام  طويلةفترة زمنية  إلىوهي التي تحتاج المؤهلة للرسملة 

  Core Principleالمبدأ األساسي للمعيار . 2
 اإلقتراضحيث تعتبر تكاليف  .اإلقتراضوصف المعالجة المحاسبية لتكاليف  إلىالمعيار هذا  يهدف

)يتم  األصلجزء من تكلفة ذلك  مؤهلال األصل إنتاج أو ءإنشا أوتملك  إلىالتي تعزى مباشرة 
 .فترة كمصروف األخرى ويتم اإلعتراف بالتكاليف  رسملتها(.

   Scopeنطاق المعيار. 3
 يلي: يتضمن نطاق المعيار ما

 .اإلقتراضيطبق هذا المعيار في المحاسبة عن تكاليف  أنيجب  .أ

المال  رأسلحقوق المالكين بما فيها )الضمنية( ضة المفتر  أو الفعلّيةالمعيار التكلفة  يتناولال  .ب
اإلقتراض حيث يتناول هذا المعيار فقط تكاليف  .لتزامإير المصنفة كغممتازة ال األسهمالممثل في 
 .1لتزاماتاألسهم الممتازة المصنفة كإبما فيها  اإلقتراضعباء عنها أ لتزامات التي ينشأ المتعلق باإل

 إنتاج أو إنشاء أوإستمالك  إلىالتي تعزى مباشرة  اإلقتراضعلى تكاليف  ال يتم تطبيق هذا المعيار .ج
     .البيولوجي )الثروة الحيوانية والزراعية( األصلالمؤهل الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة، مثل  األصل

المخزون بكميات كبيرة  إنتاج أوالمتعلقة بتصنيع  اإلقتراضال يطبق المعيار على تكاليف  كما
                     متكرر وخالل فترة قصيرة.  أساسى وعل

  Definitionsالتعريفات. 4
 :Borrowing Costs اإلقتراضتكاليف 

 .األموالفيما يتعلق بإقتراض  المنشأةالمتكبدة من قبل  األخرى والتكاليف  مصاريف الفوائدهي 
 :A Qualifying Asset المؤهل األصل

 البيع. أوليصبح جاهزًا لإلستخدام المقصود  مدة زمنية طويلة رةبالضرو  يتطلبالذي  األصلهو 
 
 

                                                           
 دوات المالية"."عرض األ (23راجع معيار المحاسبة الدولي رقم ) 1
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 Borrowing Costs Components اإلقتراضمكونات تكاليف . 5
 ما يلي: اإلقتراضتتضمن تكاليف  أنيمكن 

  الة الفعّ مصروف الفائدة المحسوب باستخدام طريقة معدل الفائدةEffective Interest Method 
 .(9) المعيار الدولي للتقرير الماليكما هي ُموضحة في 

  (16) الدولي للتقرير الماليالمعيار  بموجب عترف بهاالمُ اإليجار عقود لتزامات إب المتعلقةالفائدة 
 ."عقود اإليجار"

 الحد الذي تعتبر فيه كتعديل لتكاليف  إلىعن إقتراضات العمالت األجنبية  فروقات الصرف الناتجة
 الفائدة.

 

 Qualifying Assetsمؤهلة ال األصول. 6
المؤهلة كما يحددها  األصولالبيع عند شرائها ضمن  أوالجاهزة لإلستخدام المطلوب  األصولال تعتبر 

التي تستغرق فترة زمنية طويلة  األصولالمؤهلة ألغراض هذا المعيار هي  األصول أنالمعيار. بل 
 المؤهلة ما يلي: صولاأللتصبح جاهزة لإلستخدام المطلوب. وتتضمن األمثلة على 

  .للبيع ليصبح جاهزاً  وقتًا طويالً المخزون الذي يتطلب  .أ

 .المنشآت الصناعيةبناء  .ب

  الكهربائية. مرافق توليد الطاقة .ج

 . مثل العقارات ستثماريةالممتلكات اإل .د

 .التي يحتاج تطويرها فترة طويلة الملموسةغير  األصول .ه

 .Bearer Plants النباتات المثمرة .و

 : اإلقتراضلرسملة تكاليف  أصواًل مؤهلةبر البنود التالية وال تعت
 .المالية األصول -

 .إنتاجه بكميات كبيرة بصورة متكررة في فترة قصيرةيتم  أوبشكل روتيني  هيتم تصنيع الذي المخزون  -

 .لبيعالجاهزة ل أو المستخدمة( أوالمستهدف ) ستخدامالجاهزة لإل األصول -

، األرباح وال يوجد أية أنشطة لجعلها جاهزة لذلكمنشأة في توليد التي ال تستخدمها ال األصول -
لوجود طاقة  أو حاجتها للصيانة أوصول غير المستخدمة بسبب التقادم األراضي غير المطورة واأل

 .Excess Capacityزائدة  إنتاجية
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 Recognition اإلقتراضاإلعتراف بتكاليف . 7
المؤهـل  األصل إنتاج أو إنشاء أوالمتعلقة بإستمالك  إلقتراضاتكاليف  2رسملةيتطلب هذا المعيار 

كمصروفات في الفترة التي  األخرى  اإلقتراضبتكاليف  المنشأة. وتعترف األصلكجزء من تكلفة ذلك 
 فقط في حال تحقق الشرطين التاليين: اإلقتراضتتكبدها بها. ويكون من الممكن رسملة تكاليف 

قتصادية مستقبلية على ( بمنافع إاألصل)من خالل  اإلقتراض تعود تكاليف أنمن المحتمل  -
 .المنشأة

 من الممكن قياس التكلفة بشكل موثوق. -

( "التقرير المالي في اإلقتصاديات ذات التضخم 39معيار المحاسبة الدولي رقم ) المنشأةذا طبقت وإ
 نفس الفترة كمصروفات التي تعوض التضخم خالل اإلقتراضنها تعترف بجزء من تكاليف " فإالمرتفع

 .خالل الفترة نفسها
 
 Borrowing Costs Eligible for Capitalizationالمؤهلة للرسملة  اإلقتراضتكاليف . 8

إنتاج أصل مؤهل هي تكاليف  أوتشييد  أواقتناء  إلىالتي تعود بشكل مباشر  اإلقتراضتكاليف   .أ
المؤهل. وعندما تقترض المنشأة  األصللى ع التي كان سيتم تجنبها إذا لم يتم اإلنفاق اإلقتراض

 تحديد تكاليف –بسهولة  –لغرض الحصول على أصل مؤهل، بعينه، فإنه يمكن  أمواال خصيصاً 
 المؤهل. األصلالتي تتعلق بشكل مباشر بذلك  اإلقتراض

عن طريق استخدام عملية  اإلقتراضخصيصًا لبناء أصل معين يتم رسملة تكاليف  اإلقتراضعند   .ب
التي كان من الممكن تجنبها لو لم يتم تكبد نفقات على  اإلقتراضأي رسملة تكاليف ذف الح

 المؤهل. األصل

التي ُترسملها المنشأة خالل الفترة عن مبلغ تكاليف  اإلقتراضيزيد مبلغ تكاليف  أنوال يجوز  .ج
 ( تاليًا.1انظر مثال رقم )التي تحملتها خالل تلك الفترة.  اإلقتراض

الفائضة )غير المستعملة( مؤقتًا من المبلغ  األموالماري ناتج عن إستثمار أي دخل إستث .د
 ،المؤهل األصلالتي يتم رسملتها على  اإلقتراضمعالجته كتخفيض لتكاليف المقترض، يتم 
 .( تالياً 1انظر مثال رقم )

 علىيجب ، (اقتراض أموال على وجه العموم) بشكل غير محدد ألصل معين اإلقتراضفي حالة   .ه
 )متوسط(  تطبيق معدل المؤهلة للرسملة عن طريق اإلقتراضتحدد مبلغ تكاليف  أن المنشأة

يكون معدل الرسملة هو المتوسط  أن. ويجب األصلعلى ذلك  رسملة على النفقات المتكبدة
تستثني من ذلك  ة أنوعلى المنشأ ،المالية خالل الفترة قائمةالقروض لل اإلقتراضالمرجح لتكاليف 

                                                           
 .األصلجزء من تكلفة  اإلقتراضالرسملة تعني اعتبار تكاليف  2
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 إلى خصيصًا للحصول على أصل مؤهل المتعلقة بالقروض التي تتم اإلقتراضساب تكاليف حتاإل
 لبيعه.  أولالستخدام المقصود  األصلعداد ذلك األنشطة الالزمة إلجميع  تكتمل تقريباً  أن

 نفاق على ض التي تم الحصول عليها خصيصا لإلللقرو  اإلقتراض يتم تخصيص تكاليفو 
 .( تالياً 3انظر مثال رقم ) ،للقروض العامة اإلقتراضيتم رسملة تكاليف  ثم والً األصل المؤهل أ

 عند التابعة وشركاتها األم الشركة قروض جميع ُتدرج أن المناسب من يكون  الظروف، بعض في .و

 تابعة شركة لكل المناسب من يكون  أخرى، وفي ظروف ؛اإلقتراض لتكاليف المرجح المتوسط حساب

 .بها الخاصة القروض على ينطبق اإلقتراض لتكاليف حاً مرج متوسطاً  تستخدم أن

 (  1مثال )
المناطق النائية والتي تستغرق  أحدبناء مساكن للعاملين لديها في وروبية للصناعات قررت الشركة األ

دينار. وحتى تتيح الشركة لنفسها حد أمان معين فقد حصلت  700,000وتبلغ تكاليف البناء  عامين
دينار  100,000استخدمت مبلغ ال دينار و  800,000قروض مجموع قيمتها  الشركة على ثالثة

 : اإلقتراضالمال العامل لديها. وفيما يلي تفاصيل عمليات  رأسغراض تمويل اإلضافي أل
 .سنوياً  %6دينار بفائدة  150,000    بقيمة قرض -

 .سنوياً  %7دينار بفائدة  400,000    قرض بقيمة -

 .سنوياً  %8بفائدة  ينارد 000,053سندات الشركة  -

 دينار  800,000   المجموع    

األموال المقترضة غير مستعملة والتي دينار من  200,000ولى للمشروع كان هناك وفي المرحلة األ
 دينار. 7,000أشهر وبلغ دخل الفائدة المتعلق بها  6ستثمرتها الشركة لمدة إ

 (.32بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ) تراضاإلقبيان المعالجة المحاسبية لتكاليف المطلوب: 

 ( 1حل مثال )
تطبيق المتوسط المرجح لمعدل الرسملة على  يتمعند وجود عدة أدوات دين متعددة لإلقتراض  .1

 المقترضة كما يلي:  األموالالمتوسط المرجح لتكلفة  إحتساب، ويتم المؤهل األصلالنفقات على 
  = (150,000  ×6%+ ) (400,000 × 7%+ ) (350,000  ×8% / )800,000 

  =57,000  /800,000 
 سنويًا   72135%=  

 المدة × المتوسط المرجح للفائدة × = تكاليف البناء  اإلقتراضتكاليف  إجمالي .3
                             =700,000  ×72135%  ×3  
 دينار 99,750=                             
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  موال الفائضة مؤقتاً دخل اإلستثمار لأل –الواجب رسملتها = مصروف الفائدة  اإلقتراضتكاليف  .2
                                     =99,750 – 7,000   
 دينار                      93,750=                                     

 ( 2مثال )
 حتياجاتها التمويلية:  الية لمواجهة إمية على القروض التحصلت الشركة العال 1/1/3030في  

 معدل الفائدة السنوي  ستحقاق سداد القرضتاريخ إ مبلغ القرض
500,000 1/7/3032 12% 
1,000,000 21/13/3033 9% 

لتمويل بناء مستودعات للشركة  خصيصاً سنوات  4لمدة  حصلت الشركة على قرض 1/1/3031وفي 
   . )عام واحد( 21/13/3031 فيعملية البناء  انتهتوقد ويًا، سن %13بفائدة دينار  600,000 مقداره

 :كدفعات لتشييد المستودعاتتم دفع المبالغ التالية  3031وخالل العام 
  1/1/3031دينار في  400,000
 1/4/3031دينار في  400,000
  1/7/3031دينار في  700,000

 21/13/3031في  دينار 000,100
 دينار المجموع  1,600,000

 مباني المستودعات.على  3031بيان مقدار الفوائد التي سيتم رسملتها خالل العام  المطلوب:

 (2حل مثال )
 :  3031المتوسط المرجح للدفعات على بناء المستودعات خالل عام  إحتسابيتم  .1

 المتوسط المرجح للمدفوعات المدة الزمنية للرسملة المبالغ المدفوعة لتاريخ
1/1/3031 400,000 13/13 400,000 
1/4/3031 400,000 9/13 200,000 
1/7/3031 700,000 6/13 250,000 
21/13/3031 100,000 0/13 0 

 دينار 222,252,1  دينار 222,622,1 
    

نشاء مباني حددة إلللقروض العامة )غير الم اإلقتراضعدل المرجح لتكلفة المُ  إحتسابيتم  .3
 كما يلي:المستودعات( 

] =500,000  ×12% ) +(1,000,000  ×9%) [÷ (500,000  +1,000,000 ) 
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 =155,000  ÷1,500,000  
 =120333%  

 

 ( +%9×  1,000,000) + (%12× 500,000= ) 3031لعام  الفعلّية اإلقتراضتكاليف  .2
 دينار 227,222( = 13%×  600,000)

 

 ( الواجب رسملتها كما يلي: اإلقتراضمصاريف الفائدة ) .4
 )ترسمل بكامل قيمتها( دينار  73,000 =         13%×  600,000    
  دينار 500,46   =  102222%×  000,450    

 دينار  118,522    دينار            1,252,222

ما  األٌقلهي القيمة الواجب رسملتها  اإلقتراضن تكاليف ( فإ32عيار المحاسبة الدولي رقم )بموجب م
، ( دينار337,000البالغة ) الفعلّية اإلقتراضالممكن تجنبها( وتكاليف  )التكاليف دينار 118,522 بين

( 118,500-337,000) دينار 108,500البالغة  اإلقتراضعتراف بباقي تكاليف وعليه يتم اإل
 . والخسائر األرباحكمصروف في 

  :ستردادل لإلزيادة المبلغ المسجل لألصل المؤهل عن المبلغ القاب
Excess of the carrying amount of the qualifying asset over recoverable amount  

 ستردادألصل المؤهل عن قيمته القابلة لإلالتكلفة النهائية المتوقعة ل أوعندما يزيد المبلغ المسجل 
 أو، يجب في هذه الحالة تخفيض )للمخزون( صافي قيمته القابلة للتحقق أوصول غير المتداولة( )لأل

( 36. مثل معيار المحاسبة الدولي رقم )األخرى وفقًا لمتطلبات المعايير  -الدفتري – المبلغ المسجل إلغاء
 ."تدني قيمة الموجودات"

  
 يقاف عملية الرسملة إء وتعليق و بد. 2

 Commencement of Capitalization اإلقتراضبدء رسملة تكاليف  102
دء، ويكون تاريخ البدء بالرسملة بتاريخ الب المؤهل ألصلاكجزء من تكلفة  اإلقتراضتبدأ رسملة تكاليف 

 للمرة األولى كافة الشروط التالية: المنشأةهو التاريخ الذي تحقق فيه 
 المؤهل. و األصلتكبد النفقات على  يبدأ .أ

 و المحددة لألصل المؤهل. اإلقتراضتكبد تكاليف  يبدأ .ب

)وتشمل العمل البيع قيد التنفيذ. أو لمنشوداستخدامه إل األصلالالزمة إلعداد  األنشطة تكون  أن .ج
التصاريح المتعلقة بالحصول على  األنشطةداري الذي يسبق بداية التشييد المادي مثل الفني واإل

 .(والتراخيص المتعلقة باألصل المؤهل
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 Suspension of Capitalizationتعليق الرسملة  202
 باستثناء: يتوقف فيها التطور الفعلي،الطويلة التي خالل الفترات  اإلقتراضيجب تعليق رسملة تكاليف 

فمثاًل تستمر الرسملة خالل الفترة  .األصل إنتاجالتوقف جزءًا ضروريًا من عملية  ذلككان  إذا -
كانت مستويات المياه  إذاإعاقة بناء جسر،  إلىالتي يؤدي إرتفاع منسوب المياه خاللها  اإلضافية

 إلنشاء في تلك المنطقة الجغرافية.العالية أمر طبيعي خالل فترة ا

  .كبيراً  دارياً إو  فنياً  خالل فترة عندما تنفذ المنشأة عمالً  اإلقتراضال يتم تعليق رسملة تكاليف  -

 Cessation of Capitalizationإيقاف الرسملة  302
اد عندما تستكمل بشكل جوهري كافة النشاطات الضرورية إلعد اإلقتراضرسملة تكاليف  إيقافيجب 
البيع  أوجاهز لالستخدام المقصود  األصليكون  ، فمثالً البيع أوالمؤهل لإلستخدام المقصود  األصل

ذا كانت التعديالت وإ .ي سيستمرنداري الروتيعند إكتمال البناء الفعلي لألصل حتى لو كان العمل اإل
بة فإن هذا يدل على مطلو المستخدم ما تزال  أوالبسيطة مثل ديكور العقار حسب مواصفات المشتري 

 كلفة النشاطات قد تمت فعليًا.  أن
 

  Disclosureاإلفصاح . 12

 يتوجب اإلفصاح عن المعلومات التالية:
  اإلقتراضالسياسة المحاسبية المتبعة لمعالجة تكاليف. 
 .مبالغ الفوائد المرسملة خالل الفترة 

  لة.المستخدم لحساب الفائدة المرسم اإلقتراضمعدل فائدة تكاليف 
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 :أسئلة الفصل
 األول )اختيار من متعدد(التمرين 

 التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 
 نجازها تعالج محاسبيًا كمامدة طويلة إل  إلىالتي ترتبط بموجودات تحتاج  اإلقتراض مصاريف نإ .1

 يلي: 

يجب رسملتها على الموجودات المرتبطة  -أ
   بها

ز رسملتها على الموجودات المرتبطة يجو  -ب
 قيدها على بيان الدخل أوبها 

 المحتجزة األرباحيتم اإلعتراف بها ضمن  -د يجب تحميلها على بيان الدخل -ج

يتم معالجة الدخل المتأتي من إستثمار المبالغ الفائضة مؤقتًا من المبلغ المقترض خصيصًا  .2
 لتشييد أصل مؤهل كما يلي:

 اإلقتراضتخفيض لتكاليف  -ب ن بيان الدخل     إيرادات ضم -أ
 إيرادات مؤجلة -د ضمن حقوق الملكية          -ج

 :(23أي مما يلي قد ال يعتبر "أصاًل مؤهاًل" بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ) .3

   بناء مباني إلستخدام الشركة يستغرق بنائها -أ
 سنوات 2 

 ائها ألجلمعدات جاهزة ثمنها كبير سيتم شر  -ب

محطة توليد طاقة كهربائية يستغرق بنائها  -ج
 سنتين

آلة تقوم المنشأة بتصنيعها بغرض إعادة  -د
 بيعها وتستغرق عملية التصنيع سنتين

 (:23رقم )أي مما يلي ال يعتبر من متطلبات اإلفصاح بموجب معيار المحاسبة الدولي  .4

السياسة المحاسبية المستخدمة في تكاليف  -أ
 تراضاإلق

معدل الرسملة المستخدم في تحديد مبلغ  -ب
 المؤهلة للرسملة اإلقتراضتكاليف 

المرسملة خالل  اإلقتراضمبلغ تكاليف  -ج
 الفترة

التي ينطبق عليها تعريف  األصولفصل  -د
األخرى في   األصولالمؤهلة عن  األصول

كإفصاح في  أوقائمة المركز المالي 
 اإليضاحات 
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تكلفة  إحتسابلوجود أدوات دين مختلفة لإلقتراض، يتم  اإلقتراضدالت في حالة تعدد مع .5
 المرسملة كما يلي:  اإلقتراض

أعلى معدل فائدة إقتراض تم تكبده من  -أ
 أدوات الدين خالل العام

 اإلقتراضلتكاليف المتوسط المرجح  -ب
 للقروض القائمة خالل الفترة 

وات أقل معدل فائدة إقتراض تم تكبده من أد -ج
 الدين خالل العام

 )ب( صحيح أو)أ(  -د

 عندما:  اإلقتراضيتم إيقاف عملية رسملة تكاليف  .6

إذا توقفت أعمال التطور الفعلي لتشييد  -أ
 المؤهل األصل

إذا تم إستكمال كافة النشاطات الضرورية  -ب
 المؤهل بشكل جوهري  األصلإلعداد 

 كر صحيحجميع ما ذ -د اإلقتراضإنتهاء تكبد تكاليف  -ج

 فقط في حال تحقق ما يلي: اإلقتراضمن الممكن رسملة تكاليف  .7

 اإلقتراضتعود تكاليف  أنمن المحتمل  -أ
قتصادية ( بمنافع إاألصل)من خالل 

 ةلمنشأمستقبلية ل

 من الممكن قياس التكلفة بشكل موثوق  -ب

 تكون قيمتها ضخمة أن -د )أ( + )ب( صحيحتان -ج

 : راضاإلقترسملة تكاليف  أن .8

فترات مؤقتة من  يةأ يجب تعليقها خالل -أ
 التوقف

يجوز تعليقها فقط خالل الفترات الطويلة  -ب
 من التأخير حيث يتأخر فيها التطور الفعلي

يجب عدم تعليقها على اإلطالق في حال  -ج
 بدأت الرسملة

يجب تعليقها فقط خالل الفترات الطويلة من  -د
 يات اإلنشاءالتأخير للتطور الفعلي في عمل

بتاريخ البدء، ويكون تاريخ البدء  المؤهل األصلكجزء من تكلفة  اإلقتراضتبدأ رسملة تكاليف  .2
 للمرة األولى ما يلي: المنشأةبالرسملة هو التاريخ الذي تحقق فيه 

المحددة لألصل  اإلقتراضتكبد تكاليف  يبدأ -ب المؤهل األصلتكبد النفقات على  يبدأ -أ
 المؤهل

 األصلالالزمة إلعداد  األنشطة تكون  أن -ج
 البيع قيد التنفيذ أو المنشودستخدامه إل

 جميع ما ذكر صحيح -د
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 " على ما يلي: اإلقتراضتكاليف ( "23رقم ) يتم تطبيق المعيار .12

البيولوجي )الثروة الحيوانية  األصل -أ
 والزراعية(

إنتاج  أوالمتعلقة بتصنيع  اإلقتراضتكاليف  -ب
يات كبيرة وعلى أساس متكرر المخزون بكم

 وخالل فترة قصيرة
أسهم )التكلفة الفعلّية لحقوق المالكين  -ج

  لتزامإالمصنفة ك( ممتازة
المفترضة لحقوق المالكين  أوالتكلفة الفعلّية  -د

 لتزامإير المصنفة ك( غأسهم ممتازة)
 

 :التمرين الثاني
جسر بحري يربط ج العربي للمقاوالت على تشييد اتفقت شركة نفط الشمال مع شركة الخلي 1/1/3030في 

. وقد قامت 21/13/3030دينار، وتم استكمال البناء في  500,000بار النفط بتكلفة بين اليابسة وأحد آ
 شركة نفط الشمال بدفع المبالغ التالية لقاء تشييد الجسر: 

  1/1/3030دينار في  50,000
    1/5/3030دينار في  200,000
       1/10/3030ينار في د 150,000

 ة على شركة نفط الشمال كما يلي:كانت الديون القائم 21/13/3030وفي 
  سنويًا تم الحصول عليه في  %13بفائدة )مركبة ربع سنوية( بمعدل دينار  300,000بمبلغ قرض

 .  21/13/3031ويستحق القرض مع الفوائد في نشاء الجسر خصيصًا إل  1/1/3018

 1/1/3030في تم دينار  350,000قتراض سنوات ناتجة عن إ 8 تستحق بعد األجل ورقة دفع طويلة 
  سنويًا. %10بفائدة بسيطة 

  يستحق  سنوياً  %12بسيطة دينار بفائدة  150,000بمبلغ  1/1/3018قرض تم الحصول علية في
 سنوات. 4بعد 

ئض من القروض لتمويل الجسر من القروض السابقة واستخدمت الفا إنشاءوقد قامت الشركة بتمويل 
   .األخرى عملياتها التشغيلية 

الواجب رسملتها على حساب الجسر وفق متطلبات معيار المحاسبة  اإلقتراضاحسب تكاليف المطلوب: 
 (.32الدولي رقم )
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:التمرين الثالث  

قار ع سنوات لتمويل تشييد 2مليون دينار لمدة  800,000قترضت شركة البالد مبلغ إ 1/1/3032في 
نتهاء من تشييد العقار في حيث تم اإل سنةستغرق تشييد العقار الستعماله من قبل الشركة. إ

 :3032. وفيما يلي المدفوعات على البناء للعام 21/13/3032

 المبلغ التاريخ
1/1/3032 200,000 
1/7/3032 300,000 
1/10/3032 200,000 

ت الشركة من استثمار الجزء غير المستغل من القرض سنويًا، وقد تمكن %13تبلغ معدل فائدة القرض 
 سنويًا. %10بمعل فائدة  3032خالل العام 

 : المطلوب
 على حساب العقار. 3032بيان مقدار الفوائد التي سترسمل خالل العام  .1
 .21/13/3032مقدار القيمة التي ستحمل للعقار في سجالت الشركة حتى  .3
 

   
 التمرين الرابع:
.اإلقتراضرسملة تكاليف  عملية تبدأحتى لواجب توفرها اذكر الشروط ا  

 

 

 التمرين الخامس:
 مثلة عليها.، مع إعطاء ثالثة أ(32صول المؤهلة الواردة في المعيار المحاسبي رقم )ما المقصود باأل
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 إجابة التمرين األول:
 

 12 2 8 7 6 5 4 3 2 1 الرقم 
 ج د د ج د ب د ب ب أ جابة اإل

 
 
 جابة التمرين الثاني:إ
 :  3030المتوسط المرجح للدفعات على بناء الجسر خالل عام  إحتسابيتم  .1

 المتوسط المرجح للمدفوعات المدة الزمنية للرسملة المبالغ المدفوعة التاريخ
1/1/3030 50,000 13/13 50,000 
1/5/3030 200,000 8/13 300,000 
1/10/3030 150,000 2/13 27,500 

 دينار 522,287  دينار 222,522 
كما  نشاء الجسر(لمحددة إل للقروض العامة )غير ا اإلقتراضعدل المرجح لتكلفة الم   إحتسابيتم  .2

 : يلي

] = (350,000  ×10%+ ) (150,000  ×12%) [÷ (350,000  +150,000  ) 
  =44,500  ÷400,000   
    =112135%  

 كما يلي:  ( الواجب رسملتهااإلقتراضمصاريف الفائدة ) .3
 دينار )ترسمل بكامل قيمتها(  103,35=    000,300 –( 1213551*×  000,300)    
  دينار 97242275=                   112135%×   500,87     

 دينار  24,8262275                 دينار              287,522

 :2222لعام  الفعلّية اإلقتراضتكاليف  .4

 دينار 69,603=  35,103( + 12%×  150,000) + (10%× 350,000= )

ما  األٌقلالواجب رسملتها هي القيمة  اإلقتراضن تكاليف ( فإ32بة الدولي رقم )بموجب معيار المحاس
( 69,603البالغة ) الفعلّية اإلقتراض)التكاليف الممكن تجنبها( وتكاليف  دينار 34,8360375بين 

                                                           
 2.02) أو. 0303صل القرض مع الفوائد لعام ( لتحديد مبلغ أ4÷ %23) %2معدل ربع فترات بمعامل القيمة المستقبلية أل*
×2.02×2.02×2.02 =2.23..2) 
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( 24,8262275-69,603) 24,7652635البالغة  اإلقتراضتكاليف عتراف بباقي ، وعليه يتم اإلدينار
 والخسائر.  األرباحكمصروف في 

 
 التمرين الثالث: إجابة

 دينار. 26,222=  %13×  800,000=   3032للعام  اإلقتراضفائدة  .1

 فوائد الجزء غير المستغل من القرض إيراد
المبلغ المستثمر )غير  الفترة

 المستغل من القرض(
 الفائدة دإيرا

 ينارد 20,000=  %13( × 13÷  6× ) 500,000 دينار 500,000 1/1-1/7/3032
 دينار 9000=  %13( × 13÷  2× ) 200,000 دينار 200,000 1/10/3032 –1/7
 دينار 0=        13%( × 13÷  2× ) 0 0 1/13/3032 –1/10

 دينار 32,222 المجموع
افية والتي يتوجب رسملتها وإضافة قيمتها لحساب البناء               الص اإلقتراضوبالتالي تكون تكاليف 

 دينار. 57,000=  29,000 – 96,000= 

 دينار. 857,000=  57,000+  800,000=  القيمة التي سيظهر بها البناء في سجالت الشركة .3
إلنتهاء تشييد  نظراً  3032اء تتوقف بعد العام عملية رسملة الفوائد على حساب البن أنمع مالحظة 
وما يليه تعتبر فوائد القرض  3034سنوات، وعليه ففي العام  2مدة القرض هي  أنالبناء رغم 

 مصروف إيرادي وال يرسمل على حساب البناء.
 

 التمرين الرابع: إجابة

 بتاريخ البدء، ويكون تاريخ البدء بالرسملة المؤهل األصلكجزء من تكلفة  اإلقتراضتبدأ رسملة تكاليف 
 للمرة األولى كافة الشروط التالية: المنشأةهو التاريخ الذي تحقق فيه 

 المؤهل. و األصلتكبد النفقات على  يبدأ .أ

 و المحددة لألصل المؤهل. اإلقتراضتكبد تكاليف  يبدأ .ب

 البيع قيد التنفيذ. أو المنشودستخدامه إل األصلالالزمة إلعداد  األنشطة تكون  أن .ج
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 امس:التمرين الخ إجابة

التي تستغرق فترة زمنية طويلة لتصبح جاهزة  األصولالمؤهلة ألغراض هذا المعيار هي  األصول أن
 المؤهلة ما يلي: األصوللإلستخدام المطلوب. وتتضمن األمثلة على 

  .للبيع ليصبح جاهزاً  وقتًا طويالً المخزون الذي يتطلب  .أ

  ئية.الكهربا المنشآت الصناعية ومرافق توليد الطاقةبناء  .ب

 . مثل العقارات ستثماريةالممتلكات اإل .ج
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 غير المتداولة لألصولوالقياس  اإلعترافمحور:     
 ( 63: معيار المحاسبة الدولي رقم )العاشرالفصل                           

 األصولفي قيمة  اإلنخفاض
Impairment of Assets 

 
 
 

 أهداف الفصل التعليمية:
 

 بعد دراسة هذا الفصل يتوقع أن يكون القارئ ملمًا باألمور التالية:
في قيمة  اإلنخفاض(: "36التعرف على األهداف الرئيسة لمعيار المحاسبي الدولي رقم ) .1

 ".األصول

 .(36المعيار المحاسبي الدولي رقم ) نطاقبيان  .2

التي اقترحها معيار المحاسبة الدولي رقم الرئيسية لمؤشرات الخارجية والداخلية ل عرض .3
 .صولاأل( كأساس لتحديد مدى وجود إنخفاض في قيمة 33)

 .األصولحتساب خسارة تدني الخطوات الواجب القيام بها إل بيان .4

 .(33ر رقم )يوفق نطاق معاي األصلبخسارة تدني  اإلعترافكيفية  بيان .5

 .لألصل اإلستعماللكيفية تقدير القيمة قيد  توضيح .3

 بوحدات توليد النقد وكيف يتم تقدير خسارة التدني لهذه الوحدات. توضيح المقصود .7

 تحديد خسارة تدني الشهرة، وكيف يتم معالجة هذه الخسارة.ل لمعالجة المحاسبيةبيان ا .8

 عرض لتوقيت اختبار انخفاض القيمة. .9

في قيمة  اإلنخفاض(: "36المحاسبي الدولي رقم )التي يتطلبها المعيار  اإلفصاحاتبيان  .11
 ".األصول
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 مقدمة . 1
خاصية  أوكلفة التاريخية، وزيادة اإلتجاه لتعزيز مفهوم نظرًا لإلنتقادات الكثيرة التي توجه لمبدأ الت

 األصولالمالءمة للمعلومات المحاسبية فقد إزداد اإلتجاه نحو مفهوم القيمة العادلة عند قياس قيمة 
فهم ومعرفة المركز  والمطلوبات بتاريخ معين، مما يساعد المستفيدين من المعلومات المحاسبية في

 ا المالي خالل فترة معينة بشكل موثوق ومالئم وبما يمثل الواقع.ة وأدائهأالمالي للمنش

لها يجب  لإلستردادالواردة في قائمة المركز المالي على حقيقتها وبالقيم القابلة  األصولوحتى تظهر 
بخسارة  اإلعترافعن قيمتها الدفترية، وبالتالي يتم  األصولالتحقق من عدم إنخفاض قيمة هذه 

رباح استعادة كأفي بيان الدخل، مع عكس أي إسترداد لهذه الخسارة لبيان الدخل  (يالتدن) اإلنخفاض
  خسارة التدني.

 
  Scope &Objective  هدف ونطاق المعيار. 4

  هدف المعيار  1.4
بقيمة تزيد عن مبلغها  األصولالتاكد من عدم  تسجيل  إلى( 36يهدف معيار المحاسبة الدولي رقم )

 لألصل Carrying Amount، فإذا كانت القيمة المسجلة Recoverable Amount لإلستردادالقابل 
مجمع لخسارة  وتكوين األصولبخسارة تدني قيمة  اإلعتراف، يتم لإلستردادتزيد عن القيمة القابلة 

 إنخفاض القيمة ويوضح هذا المعيار الحاالت التي يمكن فيها للمنشأة عكس خسارة انخفاض القيمة

  بتدني قيمتها. اإلعترافسبق وتم التي  لألصول

 نطاق المعيار 4.4
 :التالية األصولهذا المعيار على  يتم تطبيق

 .الشركات التابعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 
  ،المعدات(.اآلالتالممتلكات والمصانع والمعدات )األراضي، المباني ، 

 اإلستثمارية المسجلة بسعر التكلفة. العقارات 

 غير الملموسة بما فيها الشهرة ولاألص. 

 يلي: ن المعيار ال ينطبق على ماأال إ
  بموجب معيار  المخزون(IAS 2). 

 وفقاً  إثباتها يتم والتي به الوفاء أو عقد على الحصول تكاليف عن تنشأ التي واألصول العقد أصول 

 ."عمالءال مع العقود من اإليراد" رقم (15رقم ) للتقرير المالي الدولي للمعيار

 الضريبية المؤجلة األصول (IAS 12.) 

 الناجمة عن منافع الموظفين األصول (IAS 19.) 
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 معيار التي تقع ضمن نطاق المالية األصول (IFRS 9).  

 بموجب  ستثمارات العقارية المسجلة بالقيمة العادلةاإل(IAS 40). 

 التي تقع ضمن نطاق المتعلقة بالنشاط الزراعي البيولوجية األصول ( "معيار "الزراعةIAS 41) 
 .حًا منها التكاليف حتى نقطة البيعمطرو  بالقيمة العادلةوالتي يتم قياسها 

 أصوالً  تعتبر التي "التأمين عقود"  17المالي للتقرير الدولي المعيار نطاق ضمن الواقعة العقود. 

   ومجموعات التصرف حتفظ بها برسم البيعاألصول الم ( بموجبIFRS 5) " ل غير المتداولة األصو
 ."المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة

 
  Definitions التعريفات. 6

 :  Carrying Amount )الظاهرة بالدفاتر( )المرحلة(القيمة المسجلة 
طفاء( متراكم وخسائر إمركز المالي بعد طرح أي إهتالك )في قائمة ال األصلهو المبلغ الذي يظهر به 

 . األصلمة في قيمة المتراك اإلنخفاض

 تدفقات تولد للتحديد قابلة أصول مجموعة أصغر هي  : A Cash-generating Unitنقد توليد وحدة

 .أخرى  أصول مجموعة أو أصول من الداخلة التدفقات النقدية عن ركبي بشكل مستقلة تكون  داخلة نقدية

 :The Recoverable Amount of an Asset لألصل لإلستردادالمبلغ القابل 
 اإلستبعادتكاليف منها  مطروحاً  وحدة توليد النقد( أو) لألصلمن بين القيمة العادلة  األكبرالقيمة هو 

 التكاليف هي Costs of disposal ()البيع اإلستبعادوتكاليف  .اإلستعمالالقيمة قيد  أو )البيع(

 التمويل ومصروف تكاليف استثناءب نقد، توليد وحدة أو أصل ستبعادإل مباشر بشكل ت عزى  التي اإلضافية

 .الدخل ضريبة

هي القيمة الحالية لتدفقات النقدية  :Value in Use( اإلستعمال)قيمة منفعة  اإلستعمالالقيمة قيد 
قيمة  إليهامضافًا  لألصلالمستمر  اإلستعمالرة التي يتوقع أن تتدفق نتيجة للمنافع المستقبلية المقد

 .لألصلالخردة المتوقعة 

 :Fair Value Less Costs to Sellمنها تكاليف البيع  مطروحا  يمة العادلة الق
تجاري بين  أساسوحدة توليد نقد في معاملة على  أو أصلالمبلغ الذي يمكن الحصول عليه من بيع 

 .األصلمنه تكاليف بيع  مطروحاً مطلعة وراغبة،  أطراف

اتجة عن إنخفاض القيمة القابلة هي القيمة الن :Loss Impairmentخسارة إنخفاض القيمة 
 . لألصلعن القيمة الدفترية المسجلة وحدة توليد النقد  أو لألصل لإلسترداد
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 الذي تنخفض قيمته ومؤشرات ذلك  األصلتحديد  . 2
 Identifying an Asset that may be Impaired  

كان هناك أي مؤشر على  إذاتقييم ما التقارير المالية  إعدادفي نهاية كل فترة  المنشأةيجب على  .أ
 لإلستردادتقدير المبلغ القابل  المنشأةوجد هناك مؤشرات لذلك على  وإذا، األصلإنخفاض قيمة 

 . لألصل

للبنود التالية بغض النظر عن وجود  األقلعلى  سنويا  إختبار إنخفاض القيمة  المنشأةيجب على  .ب
 1عدم وجود مؤشرات إنخفاض القيمة )التدني(: أو
 رخصة تشغيل خطوط التكسي غير  غير الملموس والذي ليس له عمر إنتاجي محدد األصل(

 . (األجلالمحددة 
 ستنساخ على البشر()مثل تقنية اإل غير الملموس غير المتاح لإلستخدام األصل. 
 .قيمة الشهرة المشتراة )الناتجة( عن عملية إندماج األعمال 

 كما يلي:   -دنىوبالحد األ –األصولتدني في قيمة وجود  إلىد المعيار المؤشرات التي تشير حد   .ج

 أي تدني قيمتها: األصولفي قيمة  اإلنخفاضالمصادر الخارجية لمؤشرات : 1ج/  
  التقادم. أو اإلهتالكمن المتوقع نتيجة  أكثر لألصلإنخفاض القيمة السوقية 
 القانونية التي تعمل بها  أوية اإلقتصاد أوالسوقية  أوفي البيئة التقنية جوهرية ال السلبيةتغيرات ال

 يكون  التي السوق  في أو .أنها ستحدث في المستقبل القريب أوحدثت خالل الفترة، والتي  المنشأة

 .لها موجهاً  األصل
  ستثماراتاإل على للعائد األخرى  السوق  ارتفاع معدالت أو إرتفاع أسعار الفائدة في السوق ،

 – لألصل اإلستعمالستخدم في تحديد القيمة  قيد األمر الذي قد يؤثر على سعر الخصم الم
 .وبالتالي تخفيض القيمة القابلة لالسترداد -األصلالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة من 

  في سوق األوراق المالية المنشأة بأكثر من قيمة األصولالمبلغ المسجل )الدفتري( لصافي. 
 

 أي تدني قيمتها:  األصولفي قيمة  نخفاضاإل المصادر الداخلية لمؤشرات : 4ج/   
  عدم صالحيته لإلستخدام. أو مادية أضرارنتيجة  األصلتلف توفر دليل على 

 المستقبل في تحدث أن يتوقع أو الفترة، خالل حدثت قد المنشأة على عكسي أثر لها تغيرات كبيرة 

فيه  يستخدم أن يتوقع وأ فيه الذي يستخدم  Mannerالطريقة  أو  Extentالمدى  في القريب،
 ينتمي التي العملية استمرار عدم وخطط عاطاًل، األصل أن يصبح التغيرات هذه وتشمل  .األصل

 .األصلهيكلة العمليات التي ينتمي لها  إعادة أووجود خطط إليقاف  األصل إليها

                                                           
غير الملموس غير المتاح  واألصلالذي ليس له عمر إنتاجي محدد  واألصلصل غير الملموس جراء اختبار انخفاض القيمة لألإيتم  1

 األصلي وقت خالل السنة شريطة أن يتم إجراؤه في الوقت نفسه من كل سنة. وبالرغم من ذلك، إذا كان مثل هذا ألإلستخدام، خالل 
 لتحديد الهبوط قبل نهاية الفترة السنوية الحالية. األصلفإنه يجب اختبار ذلك  خالل الفترة السنوية الحالية، ةول مر ألته قد تم إثبا
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 2اإلنتاجي على أنه محدد بداًل من كونه غير محدد. األصلتقييم عمر  إعادة 
 ستكون أسوء من مما هو متوقع، وبالتالي إنخفاض كبير في أوأسوء  لألصلاإلقتصادي  األداء 

 .األصلالمتوقع تولدها من  أوالتدفقات النقدية المتولدة 

قيمته المتبقية  أو لألصل اإلنتاجيهناك حاجة لتعديل العمر  فإنوعند وجود مؤشرات على التدني 
  المقدرة.

 زميلة منشأة أو مشترك مشروع أو تابعة منشأة من أرباح توزيعات: 6ج/
 من األرباح توزيع المستثمر ي ثبت زميلة، منشأة أو مشترك مشروع أو تابعة، منشأة في الستثمار

 :على أن دليل ويتوفر االستثمار
 حدةالمو  المالية القوائم في الدفترية القيمة عن يزيد المنفصلة المالية القوائم في ستثمارلإل الدفترية القيمة 

  أوالصلة؛  ذات الشهرة ذلك في بما فيها المستثمر أصول المنشأة لصافي

 الزميلة المنشأة أو المشترك المشروع أو التابعة، للمنشأة الشامل الدخل مجموع عن يزيد األرباح توزيع 

 .األرباح توزيع عن اإلعالن فيها التي يتم الفترة في
 

 Measuring Recoverable Amount لإلستردادتحديد المبلغ القابل . 2
 إختبار التدني. إجراء، ال يوجد ما يبرر وحدة توليد النقد أو األصللم توجد مؤشرات على تدني قيمة  إذا    

 المنشأة، فعلى وحدة توليد النقد أو معين أصللتدني في قيمة  أكثر أوة وجود مؤشر أن للمنشتبي إذاما أ
 د وفق اإلرشادات التالية:تحديد المبلغ القابل لإلستردابالقيام 

دفتريًا لتحديد قيمة  األصلومقارنتها مع القيمة المسجل بها  القيمة القابلة لإلسترداد لألصلتحديد  .أ
مطروحًا منها تكاليف  3"القيمة العادلة لألصل هيالقيمة القابلة لإلسترداد و  ن وجدت.إالتدني 

  على.أيهما أ" اإلستعمال"القيمة قيد  أو 4"اإلستبعاد
 تمام إالنفقات المتوقع تحملها في سبيل  -في سوق نشط  األصلسعر بيع  =القيمة العادلة لألصل

 . األصلمثل العموالت والسمسرة ورسوم نقل ملكية  )البيع( اإلستبعادعملية 

                                                           

 محتفظ أنها على مصنفة مجموعة مضمنًا في يكون  أو( للبيع به محتفظ أنه على تصنيفه ليتم الضوابط األصل يستوفي أن بمجرد 2
 المتداولة غير األصول" 5  "المالي للتقرير الدولي للمعيار  وفقاً  عنه المحاسبة وتتم المعيار هذا نطاق من فإنه يستثنى ،)للبيع بها

 ."غير المستمرة والعمليات للبيع بها المحتفظ
 . "وحدة توليد النقد" يضاً أنها تشمل إسترداد فحتساب القيمة القابلة لإلإصل عند أينما ترد كلمة أ 3
التمويل  تكاليف باستثناء نقد، توليد وحدة أو أصل ستبعادإل مباشر بشكل ت عزى  التي اإلضافية التكاليف البيع( هي) تكاليف اإلستبعاد 4

 .الدخل ضريبة ومصروف
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  القيمة الحالية لتدفقات النقدية للمنافع = ( اإلستعمال)قيمة منفعة  اإلستعمالالقيمة قيد
قيمة ال إليهاالمستمر لألصل مضافًا  اإلستعمالمقدرة التي يتوقع أن تتدفق نتيجة المستقبلية ال

 .نتاجيعند انتهاء العمر اإل لخردة المتوقعة لألصلالحالية ل
إذا كان من غير الممكن تحديد القيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف البيع لعدم وجود سوق نشط  .ب

موثوق للمبلغ الذي يمكن الحصول عليه من بيع لألصل أي عدم وجود أساس إلجراء تقدير 
في عملية تجارية بحتة بين أطراف مطلعة وراغبة، وفي هذه الحالة يمكن إعتبار القيمة قيد  األصل

 .ى أنها القيمة القابلة لإلسترداد)قيمة منفعة اإلستخدام لألصل( عل اإلستعمال
تزيد بشكل جوهري عن القيمة العادلة  الاإلستعمقيد  األصلإذا لم يوجد سبب لإلعتقاد بأن قيمة  .ج

مطروحًا منها تكاليف البيع، عندها يتم إعتبار )القيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف البيع( هي 
 القيمة القابلة لإلسترداد.  

قيد  والقيمة البيع تكاليف منها مطروحاً  لألصل العادلة القيمة من كل   تحديد دائماً  الضروري  من ليس .د
 تنخفض لم فاألصل لألصل، الدفتري  المبلغ عن يزيد المبلغين من هذين أي كان إذا. الاإلستعم

 .اآلخر المبلغ تقدير الضروري  من وليس قيمته
 إختبار التدني سنويا  محدد، يجب إجراء  غير بالنسبة لألصل غير الملموس الذي له عمر إنتاجي .ه

ن الممكن إستخدام القيمة القابلة لإلسترداد من خالل إحتساب القيمة القابلة لإلسترداد. إال أنه م
والتي تم إحتسابها في نهاية الفترة السابقة عند إختبار إنخفاض قيمة األصول في الفترة الحالية إذا 

  :شريطة ما يليلألصل  –الدفترية  –تزيد بشكل كبير عن القيمة المسجلة  -كانت هذه القيمة 

 خر تقييم لتلك إلسترداد عن القيمة المسجلة منذ آابلة لال يوجد إحتمالية إلنخفاض القيمة الق
 القيمة في نهاية الفترة المالية السابقة. 

  غير الملموس تدفقات نقدية من خالل مجموعة أصول، ولم تتغير مجموعة  األصلأن يولد
إحتساب للمبلغ  خرالنقد بشكل ملموس منذ آاألصول واإللتزامات التي تتكون منها وحدة توليد 

 .لقابل لإلستردادا

 (1مثال )
 : 31/12/2121في  نسيجحول آلة  الشروق  مصانعتوفرت المعلومات التالية من سجالت 

  دينار 25,111هتالك دينار ورصيد مجمع اإل 75,111تبلغ تكلفة اآللة. 

 دينار 4111تساوي المقدرة لآللة تكاليف البيع ، و دينار 33,111 القيمة العادلة لألصل. 

 دينار.  32,111تبلغ  األصلالية للتدفقات النقدية المتوقعة من القيمة الح 
 .اآللة: تحديد قيمة خسارة التدني في قيمة المطلوب
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 (1حل مثال )
منها  مطروحاً  لألصلالقيمة العادلة وهي عبارة عن  لآللة لإلستردادالقيمة القابلة  إحتساببداية يتم 

 .علىأيهما أ" اإلستعمال"القيمة قيد  أوتكاليف البيع" "
  (4111-33,111) دينار 29,111منها تكاليف البيع تساوي  مطروحاً  لألصلالقيمة العادلة. 
  32,111تبلغ  األصلوالتي تمثل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة من  اإلستعمالالقيمة قيد 

 دينار. 
دينار و  32,111لقيمة األعلى من بين دينار )ا 32,111 لةلآل لإلستردادالقيمة القابلة  فإنوبالتالي 
 دينار.( 25,111 – 75,111) 51,111البالغة  لةلآلالقيمة الدفترية من  أقلوهي  دينار(. 29,111

 القيمة المسجلة )الدفترية( –القيمة القابلة لإلسترداد خسارة التدني = فإنلذلك 
                        = 32,111 – 51,111  

 .دينار (12,222)=                         
 

     Fair Value Less Costs to Sellمنها تكاليف البيع  مطروحا  القيمة العادلة تحديد  .3

 يلي وعلى سبيل المثال:  التي يتم طرحها من القيمة العادلة ماتشمل تكاليف البيع 
  المصاريف القانونية 

 الطوابع القانونية 

  الضرائب الحكومية 

  األصل لةإزاتكاليف   

  في حالة البيع  األصلالتكاليف المباشرة التي تجعل 
 

 

 ( اإلستعمالمنفعة  أو اإلستعمالتقدير التدفقات النقدية المستقبلية )إلحتساب القيمة قيد  .2
Basis for Estimates of Future Cash Flows   

 :صلألل اإلستعمال قيد القيمة حساب في التالية العناصر تنعكس أن يجب  1.2
  .األصل من عليها الحصول المنشأة تتوقع التي المستقبلية النقدية للتدفقات تقدير .أ

 .المستقبلية النقدية التدفقات تلك توقيت أو مبلغ في المحتملة التغيرات عن التوقعات .ب

 في الحالي  Risk Free Rateالمخاطر من الخالي الفائدة معدل في ممثلة للنقود، الزمنية القيمة .ج

 .السوق 

 )المتأصلة فيه(. Inherent لألصل المصاحبة التأكد عدم حالة تحمل ثمن .د

 تسعير في السوق  في المشاركون  سيعكسها كان التي السيولة ضعف مثل األخرى، العوامل .ه

 .األصل من عليها الحصول المنشأة التي تتوقع المستقبلية النقدية التدفقات
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 :المعيار بخصوص العناصر السابقة ما يليويبين 
 ما يلي المستقبلية النقدية التدفقات تقديرات تشملو، المستقبلية النقدية التدفقات تقديرات مكونات  : 

 ولألصل؛  المستمر االستخدام من الداخلة النقدية التدفقات توقعات 
 من الداخلة النقدية التدفقات لتوليد إنفاقها بالضرورة يتم التي الخارجة النقدية التدفقات توقعات 

 )لالستخدام األصل إلعداد الخارجة النقدية التدفقات ذلك بما في( لألصل المستمر ستخداماال
 و  ؛األصل إلى بشكل مباشر وثابت، معقول أساس على ت خصص أو ت عزى، أن ويمكن

 األصل استبعاد مقابل )دفعها أو( عليها الحصول سيتم التي وجدت، إن النقدية، التدفقات صافي 
 .نتاجياإل عمره نهاية في

  مبنية على إفتراضات معقولة  األصلتكون تقديرات التدفقات النقدية للمنافع المتوقعة نتيجة إستخدام
وزان أكبر أويمكن تدعيمها بمؤيدات مقنعة، على أن تعطى المؤيدات الناتجة عن معلومات خارجية 

لموازنات المالية، في إحتساب التقديرات. يجب أن تعتمد توقعات التدفقات النقدية على أحدث ا
أطول من خمس سنوات يتم من  األصلبحيث تغطي فترة ال تتجاوز خمس سنوات، وإذا كان عمر 

ال إ حقة،متناقص للسنوات الال أوخالل إستخدام اإلستدالل اإلحصائي بإستخدام معدل نمو ثابت 
ت. أما إذا كان هناك إذا تم تبرير معدل نمو متزايد ألرقام الموازنات المالية التي تغطي خمس سنوا

لفترة تزيد عن خمس سنوات، فال  األصلتأكيد معقول بمبالغ التدفقات النقدية الواردة نتيجة إستخدام 
 حاجة إلستخدام أسلوب اإلستدالل اإلحصائي.

  الخارجة المستقبلية المتوقعة من  أوالتدفقات الداخلة  المستقبليةيجب أن ال تشمل التدفقات النقدية
 .األصلداء أالناتجة عن تحسن  أولة ستتم في المستقبل هيك إعادة

  يجب أن ال تتضمن تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية مقبوضات ومدفوعات ضريبة الدخل
 الخارجة من األنشطة التمويلية. أووالتدفقات النقدية الداخلة 

 عمره نهاية في صلأ استبعاد مقابل )ستدفع أو( ستحصل التي النقدية التدفقات صافي تقدير 
 في األصل ستبعادإ من عليه تحصل أن المنشأة تتوقع المبلغ الذي هو يكون  أن يجب اإلنتاجي

 خصم بعد ،willing ولديهما رغبة ،knowledgeableمطلعين  طرفين بين تبادلية حقيقة معاملة
 .ستبعادلإل المقدرة التكاليف

   المستخدم لخصم التدفقات النقديةمعدل الخصم  4.2
يجب أن يعكس سعر الخصم المستخدم في خصم التدفقات النقدية معدل الخصم ما قبل الضريبة الذي 

باألصل والتي لم يتم تعديل  المخاطر المتعلقةو  للقيمة الزمنية للنقوديمثل تقييمات السوق السائدة 
 تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية لها.
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 األجنبية لعملةبا المستقبلية النقدية التدفقات 6.2
 خصم معدل باستخدام خصمها ثم بها توليدها سيتم التي بالعملة المستقبلية النقدية التدفقات تقدير يتم

 باستخدام الحالية القيمة بترجمة تقوم المنشأةو  قيمتها الحالية. إلىجنبية للوصول األ العملة لتلك مناسب

 .عمالاإلستالقيمة قيد  حساب تاريخ في الفوري  الصرف سعر
 
 القياس واإلعتراف بخسارة إنخفاض القيمة .2

 Recognizing and Measuring an Impairment Loss 
، يجب تخفيض المبلغ المسجل لألصلعن القيمة المسجلة  لإلستردادعند إنخفاض القيمة القابلة  .أ

 إلنخفاضابمقدار  اإلعتراف، ويتم األصلفي قيمة  اإلنخفاض)القيمة الدفترية( بمقدار  لألصل
  عداد القيد المحاسبي التالي:وإ  ضمن قائمة الدخل األصولكخسارة إنخفاض قيمة 

 

 األصولخسارة تدني من حـ/   ××

   األصولمجمع تدني حـ/  إلى      ×× 

 
 (  4مثال )

 خسارة التدني: إثباتقيد  إعداد( السابق المطلوب 1بالعودة للمثال رقم )

 ( 4حل مثال )
 دينار  51,111 = 25,111 - 75,111= القيمة الدفترية  

 القيمة المسجلة )الدفترية( – لإلستردادخسارة تدني المعدات = القيمة القابلة  .1
                      =32,111  –  51,111 

 ( دينار خسارة.18,111= )                   

 القيد المحاسبي الالزم لالعتراف بخسارة التدني: .2

 31/12/2121      األصولة تدني خسار من حـ/   18,111

   األصولمجمع تدني حـ/  إلى      18,111 

 

قائمة المركز وهي القيمة المسجلة )المرحلة( للمعدات في  لإلستردادستظهر المعدات بالقيمة القابلة  .3
 على النحو التالي: 31/12/2121كما في  المالي
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4.  

 61/14/4242في  قائمة المركز المالي كما

  غير المتداولة األصول

 75,111 معدات

 (25,111) يطرح مجمع اهتالك

 (18,111) األصوليطرح مجمع تدني 

 دينار  32,111 )المسجلة( صافي القيمة الدفترية

 إلى( 13)عاد تقييمه بموجب المعالجة البديلة في معيار المحاسبة الدولي رقم م   أصلتعرض  إذا .ب
 إعادةحساب فائض  من خالل تخفيض األصلفي قيمة ، يتم معالجة خسارة التدني اإلنخفاض

بمبلغ الزيادة  اإلعترافالتقييم يتم  إعادةقيمة خسارة التدني عن رصيد فائض  ذا زادتإو التقييم. 
 كخسارة تدني ضمن قائمة الدخل.

 المنشأة، فإنه يجب على لألصلعن المبلغ المسجل  األصلزادت خسارة إنخفاض قيمة  إذا .ج
وقد تحدث هذه الحالة عندما تكون  ذلك. آخرتطلب معيار محاسبة دولي  إذاام بإلتز  اإلعتراف

 أوقيمة سالبة بسبب زيادة تكاليف بيع  األصلمنها تكاليف بيع  مطروحاً  لألصلالقيمة العادلة 
 . لألصلعن القيمة العادلة  األصلالتخلص من 

في الفترات  لألصل هتالكاإل، يجب تعديل مصروف األصلبخسارة إنخفاض قيمة  اإلعترافبعد  .د
 لألصلللفترات الالحقة بتوزيع القيمة المسجلة  اإلهتالكمصروف  إحتسابالمستقبلية بحيث يتم 

منها الخردة المقدرة على  مطروحاً رصيد مجمع التدني(  – اإلهتالكرصيد مجمع  –)التكلفة 
 .لألصلمنتظم على مدى العمر المتبقي  أساس

وفقًا  تحديدها يتم عالقة ذات مؤجلة ضريبة لتزاماتإ أو أصول أي فإن ،تدني خسارة إثبات تم إذا .ه
 لألصل المعدل الدفتري  المبلغ مقارنة طريق "ضرائب الدخل" عن12 الدولي رقم  المحاسبة لمعيار

 الضريبي. بأساسه

 (6مثال )
لها  هتالكومجمع اإل 131,111 تهاتكلفآالت  المطابع المركزيةكان لدى شركة  31/12/2121في 

 دينار. 25,111بلغ بمآلالت لتقييم  إعادةفائض رصيد و دينار،  11,111
 دينار.  81,111تقييم اآلالت بقيمة عادلة تبلغ  إعادة( تم 31/12/2121في هذا التاريخ )و 

 عداد القيد المحاسبي للتدني.ت وإ تحديد مقدار خسارة التدني لآلالالمطلوب: 
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 (6حل مثال )
 القيمة القابلة لإلسترداد  –القيمة المسجلة )الدفترية(  خسارة تدني اآلالت = .1

                    =121,111 – 81,111   
 دينار. 41,111=                   

 عتراف بخسارة التدني:القيد المحاسبي الالزم لإل .2

 التقييم إعادةفائض من حـ/   25,111

 خسارة تدني األصولحـ/        150111

 مجمع تدني األصول حـ/  ىإل      150111 

 هتالك آالت  إ حـ/ مجمع         25,111 

 

 :31/12/2121كما في  قائمة المركز الماليعرض اآلالت في  .3

 61/14/4242في الميزانية العمومية 

  األصول غير المتداولة

 131,111 آالت

 (35,111) هتالكإ يطرح مجمع 

 (15,111) يطرح مجمع تدني األصول

 81,111 يمة الدفتريةصافي الق

 ( 2مثال )
  التي تملكها:   معداتالمعلومات التالية حول ال  الدولية اإلتصاالتشركة كان لدى  31/12/2121في 
  هتالكها إ دينار ومجمع  751,111دينار، تكلفتها التاريخية  311,111صافي قيمتها الدفترية

  .دينار 151,111

  اتسنو  3عمرها المتبقي في هذا التاريخ. 

  411,111 اإلستعمال، والقيمة قيد دينار 451,111 معداتلل بلغت القيمة العادلةوفي هذا التاريخ 
  دينار.

  هتالك الجديد للفترات الالحقة.ومصروف اإل 2121 خسائر التدني للعام دحد  المطلوب: 
 (2حل مثال )

 451,111دينار ) 151,111تبلغ خسائر التدني ، و دينار 451,111سترداد تبلغ القيمة القابلة لإل – 
311,111.) 

 العمر المتبقي÷ القيمة المسجلة )الدفترية(   السنوي = اإلهتالك مصروف
 العمر المتبقي÷ يد مجمع التدني( رص – اإلهتالكرصيد مجمع  –)التكلفة                        

 دينار 75,111=  3( ÷ 151,111 – 151,111 – 751,111= )                             
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 مفرد  ألصلعكس خسارة انخفاض القيمة . 9
Reversing an Impairment Loss for an Individual Asset 

 أن على مؤشر أي هناك كان إذا ما تقييم تقرير فترة كل نهاية في تقوم أن المنشأة على يجب .أ
 أو موجودة تعد لم مارب - الشهرة ستثناءإب-  ألصل فترات سابقة في عترف بهاانخفاض م   خسارة

المبلغ  تقدر أن على المنشأة فيجب القبيل، هذا من مؤشر أي يوجد وعندما .انخفضت قد أنها
 .األصلسترداد لذلك القابل لإل

خسائر  إستعادةبمكاسب  اإلعتراففي فترات الحقة للتدني يتم  لإلستردادوعند ارتفاع القيمة القابلة  .ب
 :يلي مراعاة ماالتدني مع 

  و التدني عن رصيد مجمع خسائر التدني السابق. إستعادةتزيد مكاسب  ال نأيجب 
  يحصل انخفاض  عن القيمة الدفترية فيما لو لم لألصلن ال تزيد القيمة الدفترية أيجب

 .القيمة
 ما الخسارة، أو الربح ضمن فوراً   - الشهرة   -باستثناء ألصل الهبوط خسارة عكس إثبات يجب .ج

 سبيل على ( المالي للتقرير آخر دولي لمعيار وفقاً  التقييم إعادةتمت  بمبلغ مسجالً  األصل يكن لم
عكس خسارة  إثباتويتم ( 61الدولي رقم ) المحاسبة معيار في التقويم إعادة نموذج المثال،

التقييم  إعادةتقييمه ضمن الدخل الشامل اآلخر، وهي تزيد فائض  إعادةألصل تمت  انخفاض
نخفاض ضمن الربح عتراف بمكاسب عكس خسارة اإليتم اإلم من ذلك، وبالرغ .األصللذلك 

ستردادها إنخفاض التي تم إعادة التقييم بمقدار خسائر اإلصل يخضع لنموذج والخسارة أل
 .تقييمه إعادةالذي تمت  األصلالخسارة لنفس  أوضمن الربح  والمعترف بها

 في الفترات صللأل) طفاءاإل( الكهتاإل قسط تعديل يجب نخفاض،اإل خسارة عكس إثبات بعد .د
 على )وجدت المتبقية )إن قيمته منه اً مطروح لألصل المعدل المبلغ الدفتري  لتخصيص المستقبلية

 .المتبقي اإلنتاجي عمره مدى على منتظم أساس
 ( 2) مثال
 اختبار إجراءدينار، ولدى  281,111بمبلغ  حفارة كاتربلراشترت الشركة العالمية  1/1/2121في 

 231,111دينار و 181,111هي  لإلستردادن القيمة القابلة أتبين  2121 و 2121التدني نهاية عامي 
 .اإلهتالكوتتبع الشركة طريقة القسط الثابت في سنوات  7المقدر  اإلنتاجيوالعمر دينار على التوالي. 

 .2121و  2121نهاية عامي  ستعادة التدنيوإ تدنيبيان المعالجة المحاسبية للالمطلوب: 

 ( 2حل مثال )
  4242نهاية عام: 

 ( اإلهتالكمجمع  –)التكلفة  القيمة الدفترية – لإلستردادخسائر التدني = القيمة القابلة 
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                      =111,181 - (111,281 –5111,14  ) 
 دينار )خسارة تدني(  31,111-=                     

 القيد التالي:    إثباتويتم 

 31/12/2121 الحفاراتخسائر تدني من حـ/   31,111

  الحفاراتحـ/ مجمع تدني  إلى 31,111 

 

  4241نهاية عام: 
 للحفارةالقيمة الدفترية 

 281,111              = التكلفة                            
  (71,111(       )181,111/3+  41,111) اإلهتالكمجمع 
                (111,13)                       مجمع التدني 

 دينار 151,111                    31/12/2121القيمة الدفترية 
 

  151,111 – 231,111التدني( =  إستعادة) لإلستردادالزيادة في القيمة القابلة 
 دينار  81,111=                                              

 التدني يتم مراعاة ما يلي:  ستعادةإخسائر  بأرباح اإلعترافوعند 
  (.31,111التدني عن رصيد مجمع خسائر التدني السابق ) إستعادةن ال تزيد مكاسب أيجب 
  عن القيمة الدفترية فيما لو لم يكن هناك تدني سابق:  لألصلن ال تزيد القيمة الدفترية أيجب 

  اإلهتالكمجمع  –تكلفة بافتراض عدم وجود تدني سابق = ال لألصلالقيمة الدفترية   
                                                        =281,111 - (41,111 ×2) 
 دينار  211,111=                                                        

دينار  51,111خسائر التدني السابق هو  إستعادةبه كمكاسب  اإلعترافقصى مبلغ يمكن أ فإن ،وعليه
 القيد التالي:  إعدادويتم  (.151,111 – 211,111)

 31/12/2121 الحفاراتمجمع تدني من حـ/   31,111

 
51,111 
11,111 

 خسائر التدني  إستعادةمكاسب حـ/      
       للحفارة اإلهتالكحـ/  مجمع      

 

 خسائر التدني في بيان الدخل. إستعادةبمكاسب  اإلعترافويتم 

                                                           
 دينار  000,00سنة =  6( ×  000,080/7مجمع اإلهتالك = ) 5
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الواردة في تلك الفقرة فيما يتعلق باستعادة التدني بند  المعالجةمن يستثنى نا في الفقرة )أ( السابقة كما ذكر 
، ففي حالة تخفيض قيمة الشهرة نتيجة التدني في قيمتها، فال يتم في الفترات الالحقة زيادة قيمة الشهرة

 إستعادةفاع في قيمة الشهرة هي لعدم القدرة على تحديد كون االرت، الشهرة توقع الزيادة في قيمتها
 اإلعترافتنظيمة جديدة والتي ال يتم  أودارية نتيجة ممارسات إ شهرة تولدت داخلياً  أوللتخفيض السابق 

 (.38بها بموجب معيار المحاسبة رقم )

 
  A Cash-generating Unitsوحدات توليد النقد . 12

ي تولد التدفقات النقدية بصورة مستقلة عن التي يمكن تحديدها والت األصولهي أصغر مجموعة من 
بشكل مفرد  األصولن يتم تحديد خسارة إنخفاض أ، ويتطلب المعيار أخرى  أصولالتدفقات النقدية من 

تحديد القيمة القابلة  لم يكن من الممكن إذا، أما األصللذلك  لإلستردادمن خالل تحديد المبلغ القابل 
لوحدة توليد النقد التي ينتمي  لإلستردادتحديد المبلغ القابل  المنشأةى المفرد يتوجب عل لألصل لإلسترداد

 . األصل إليها
  :إذا بمفرده أصل من استرداده الممكن المبلغ تحديد يمكن ال
 تكاليف مطروحًا منها العادلة قيمته من قريبة تكون  بحيث لألصل االستخدام قيمة تقدير يمكن لم 

 من المستقبلية النقدية التدفقات تقدير الممكن غير من يكون  ندماع سبيل المثال اإلستبعاد( على
 .)أهمية ذات غير بأنها لألصل المستمر االستخدام

 األخرى  األصول من النقدية التدفقات تلك عن كبير   بشكل   مستقلة نقدية تدفقات األصل يولد لم. 

ومن الممكن بيع سكة الحديد كانت شركة تعدين تملك سكة حديد خاصة بها،  إذا سبيل المثالوعلى 
، لها اإلستعمالولد سكة الحديد تدفقات خاصة بها أي ال يمكن تحديد القيمة قيد فقط كخردة وال ت

ي المنجم ، أسكة الحديد إليهالوحدة توليد النقد التي تنتمي  لإلستردادالقيمة القابلة ولذلك تقدر الشركة 
 .ككل
 ( 3مثال )

القاعدة في نهاية عمرها  إزالةقاعدة نفط في بحر الشمال، ويتوجب على الشركة  BPتمتلك شركة 
مليون  41مليون. حصلت الشركة على عرض بقيمة  13زالة بمبلغ ، وتم تقدير مخصص اإلاإلنتاجي

لقاعدة النفط )القيمة مليون( مقابل الحقوق في قاعدة النفط. تبلغ القيمة من االستخدام  2)تكاليف البيع 
زالة. تبلغ القيمة المسجلة )الدفترية( لقاعدة مليون بدون تكاليف اإل 52متوقعة( ال دفقات النقديةلحالية للتا

 مليون. 53النفط 
  ن وجدت.إاحسب خسارة تدني قاعدة النفط )وحدة توليد النقد( المطلوب: 
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 ( 3حل مثال )
 مليون  38=  (2 – 41منها تكاليف البيع هي ) مطروحاً القيمة العادلة 

 مليون  33( = 13-52) اإلستعمالالقيمة من 
 مليون  41( = 13- 53القيمة المسجلة هي )

منها  مطروحاً بين القيمة العادلة  ما األكبر، وهي مليون  38هي  لإلستردادالقيمة القابلة  فإنوعلية 
 ليون.( م41-38مليون ) 2. وهناك خسارة تدني بمقدار اإلستعمالتكاليف البيع والقيمة من 

 
 توزيع الشهرة على وحدات توليد النقد  في قيمة الشهرة: اإلنخفاض .11

تنتج الشهرة في إندماجات األعمال عن زيادة تكلفة الشراء المتكبدة للحصول على اإلستثمار عن القيمة 
ادة المشتراة وحدة توليد نقد يتم إختبارها ع المنشأة. وتعتبر اإلستثمارات في األصولالعادلة لصافي 

 يلي: كوحدة وحدة وبهذا الخصوص يبين المعيار ما
 يجب إختبار إنخفاض قيمة وحدة النقد التي خصصت لها الشهرة سنويًا. .أ

 المنشأةتختار  ( "إندماج األعمال"3كما هو معروف ووفقًا لمعيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) .ب
من القيمة  بحصتها التناسبية أولة ما بالقيمة العاد( أاألقليةعليها )قياس الحصة غير المسيطر 

 ستمالك.للشركة المشتراة في تاريخ اإل األصولالعادلة لصافي 
 قيمة الشهرة  إلى األقليةاستخدام طريقة الحصة التناسبية فإنه يتم جمع شهرة حقوق تم  إذا

النقد  خسارة التدني لوحدة توليد إحتسابالقابضة عند  أوبها من قبل الشركة المشترية  الم عترف
 . ( الحقاً 7هو موضح في المثال رقم )كما 

 القيمة العادلة للحصص  أساس( على األقليةالحصة غير المسيطر عليها ) إحتسابتم  إذا
بها من قبل  الم عترفقيمة الشهرة  إلى األقلية( الخاصة بهم فال يتم جمع شهرة حقوق األسهم)

تدني لوحدة توليد النقد كما هو موضح في خسارة ال إحتسابالقابضة عند  أوالشركة المشترية 
 .( الحقاً 8)المثال رقم 

  هناك جزء  فإنللمنشأة المشتراة بإعتبارها وحدة توليد نقد  لإلستردادالقيمة القابلة  إحتسابوعند
في الشهرة،  األقليةحصة حقوق  إلىلوحدة توليد النقد ينسب  لإلستردادمن المبلغ القابل 

بعين اإلعتبار عند تحديد خسارة التدني لوحدة توليد  األقليةشهرة حقوق وبالتالي يجب أن تأخذ 
 النقد والمتعلقة باإلستثمار في الشركات التابعة.

وتحسب خسارة إنخفاض القيمة )التدني( لقيمة الشهرة الناتجة عن إندماج األعمال من خالل  .ج
التدني  إحتسابشهرة )ألغراض المبلغ المسجل لل إلىغير الظاهرة في الشهرة  األقليةإضافة حصة 

 لإلستردادعدلة مع القيمة القابلة قيمة الشهرة الم   إجماليفقط وال يظهر ذلك بالدفاتر(، ومقارنة 
 كان هناك إنخفاض في وحدة توليد النقد. إذاللشركة المشتراة )وحدة النقد( لتحديد ما 
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 ( 2مثال )
بمبلغ  األردنيةصص حقوق الملكية للشركة من أسهم وح %80 الدوليةإشترت الشركة  1/1/2021في 

 دينار.  400,000 األردنيةالشركة  أصوللصافي  العادلةوقد بلغت القيمة ، دينار 420,000
( في األردنية -الشركة التابعة  أصول)صافي القيمة العادلة لصافي  لإلستردادبلغت القيمة القابلة وقد 
بحصتها  أساسالحصة غير المسيطر عليها على  بإحتساوتم  دينار. 411,111مبلغ  31/12/2121

 ستمالك.  للشركة المشتراة في تاريخ اإل األصولمن القيمة العادلة لصافي  التناسبية
 :  المطلوب

 قيمة الشهرة التي تخص الشركة القابضة عند التملك. احسب .1
 ( إن وجدت.األردنيةخسارة التدني لوحدة توليد النقد )الشركة  احسب .2
 ن وجدت.إمعالجة خسارة التدني  كيفية وضح .3

 (  2حل مثال )
  أو دينار. 111,111=  411,111×  %81 – 421,111=  االمقيمة الشهرة التي تخص الشركة  .1

الشركة  أصولالقيمة العادلة لصافي  -الشهرة = تكلفة الشراء + حصة غير المسيطر عليها 
 المشتراة 
       ( =421,111  +21%  ×411,111 )– 411,111 

 دينار   111,111=        
 

 :(األردنيةخسارة التدني لوحدة توليد النقد )الشركة  إحتساب .2

( في دفاتر الشركة األردنيةالشركة المشتراة ) أصولالقيمة المسجلة لصافي 
 =  (600,000-000,000) )الدولية( عدا الشهرة 

 دينار 320,000

 دينار 100,000 )القابضة(  يضاف: الشهرة المسجلة بدفاتر الشركة الدولية

 دينار 420,000 المجموع 

 دينار  25,000 عترف بها(                      يضاف: الشهرة التي تنسب لألقلية )غير م  

  دينار كامل قيمة الشهرة، 601,000( = %80÷ 600,000) 

         (.       600,000-601,000) 01,000 األقليةوبالتالي قيمة الشهرة الخاصة ب
 دينار  222,222                                  -إفتراضًا  -عدلة القيمة المسجلة )الدفترية( الم   

 ( دينار410,000)                                                   لإلسترداديطرح: القيمة القابلة 

 دينار  35,000                            خسارة إنخفاض القيمة                               
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، أي ما يخص %111ن خسارة التدني أعاله تمثل أل خسارة التدني من الشهرة، وبما يتم تنزي .3
×  35,111دينار ) 28,111ما يخص القابضة منها والذي يبلغ  إحتساب، فيتم األقليةالقابضة و 

بهذه القيمة لتصبح قيمتها بعد تنزيل خسارة  (. وعليه يتم تخفيض الشهرة التي تخص القابضة81%
 (. 28,111 – 111,111دينار ) 72,111التدني مبلغ 

 (  2مثال )
بمبلغ  األردنيةمن أسهم وحصص حقوق الملكية للشركة  %80 الدوليةإشترت الشركة  1/1/2023في 

 دينار.  400,000 األردنيةالشركة  أصوللصافي  العادلةوقد بلغت القيمة ، دينار 420,000
( في األردنية -الشركة التابعة  أصول)صافي القيمة العادلة لصافي  لإلستردادوقد بلغت القيمة القابلة 

القيمة  أساسالحصة غير المسيطر عليها على  إحتسابوتم  دينار. 411,111مبلغ  31/12/2123
 دينار.   112,111ستمالك والبالغة في تاريخ اإل األقلية ألسهمالعادلة 

 :  مطلوبال

 قيمة الشهرة التي تخص الشركة القابضة عند التملك. احسب .1
 ( إن وجدت.األردنيةخسارة التدني لوحدة توليد النقد )الشركة  احسب .2
 ن وجدت.إبيان كيفية معالجة خسارة التدني  .3

 (  2حل مثال )
 :قيمة الشهرة التي تخص الشركة القابضة عند التملك .1

الشركة  أصولالقيمة العادلة لصافي  -المسيطر عليها  الشهرة = تكلفة الشراء + حصة غير
 المشتراة 
       ( =421,111  +112,111 )– 411,111 

 دينار   122,111=        
 :(األردنيةخسارة التدني لوحدة توليد النقد )الشركة  إحتساب .2

( في دفاتر األردنيةالشركة المشتراة ) أصولالقيمة المسجلة لصافي 
 ( عدا الشهرة  = يةالدولالشركة )

 دينار 320,000

 دينار 122,000  )القابضة( الشركة الدوليةيضاف: الشهرة المسجلة بدفاتر 

 دينار 442,000 المجموع 

 ( دينار410,000)                                                   لإلسترداديطرح: القيمة القابلة 

 دينار  32,000                                                     خسارة إنخفاض القيمة      

 
، أي ما يخص القابضة %111ن خسارة التدني أعاله تمثل أل خسارة التدني من الشهرة، وبما يتم تنزيو 
(. وعليه %81×  32,111دينار ) 25,311ما يخص القابضة منها والذي يبلغ  إحتساب، فيتم األقليةو 
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ض الشهرة التي تخص القابضة بهذه القيمة لتصبح قيمتها بعد تنزيل خسارة التدني مبلغ يتم تخفي
 (. 25,311 – 122,111دينار ) 93,411

 
 خسارة إنخفاض قيمة وحدة توليد النقد  .14

Impairment Loss for a Cash-generating Unit  
 لتالي: يجب تخصيص خسارة إنخفاض قيمة وحدة توليد النقد وفق الترتيب ا .أ

 .يتم في البداية تخفيض المبلغ المسجل للشهرة المتعلقة بوحدة توليد النقد 
  )تناسبي وفق القيمة  أساسعلى  األخرى  لألصولومن ثم يتم تخفيض القيمة المسجلة )الدفترية

 .األصول إجمالي إلى أصلالنسبية لكل 
ض القيمة الدفترية )المسجلة(  عدم تخفي، يجب األخرى  األصولخسارة تدني القيمة على  تخصيصعند  .ب

 :6مما يلي  األكبرمن القيمة  أقل إلىصل لأل

   األصلمنها تكاليف بيع  مطروحاً القيمه العادلة.  
   (اإلستعمال)قيمة منفعة  اإلستعمالالقيمة قيد. 

  .صفر 

  (2مثال )

 ة:التالية بقيمتها الصافي األصولوحدة توليد نقد والتي تشمل  الشماليةلدى الشركة 
 مليون  31والمعدات  ، اآلالتمليون  21 المبانيمليون،  15الشهرة  

 مليون دينار. 31 لإلستردادبلغت القيمة القابلة  31/12/2121وفي 
 .  ن كيفية تخصيصهاوبي   التي تتعلق بوحدة توليد النقد لألصولخسارة انخفاض القيمة  احسب: المطلوب

 (  2حل مثال )

 المجموع والمعدات التاآل المباني الشهرة البيان

 35 31 21 15 القيمة المسجلة )بالمليون دينار(

 (35) (12) (8) (15) خسارة انخفاض القيمة 

القيمة المسجلة )الدفترية( بعد انخفاض 
 القيمة

--- 12 18 31 

 باقي توزيعبعد ذلك  ثم للشهرة. ةواًل بتخفيض القيمة الدفتريأتم تخصيص خسارة التدني نه أيالحظ 
تناسبي وبنسبة القيمة الدفترية لكل فئة من  أساسعلى  األخرى  األصول إلىخسارة انخفاض القيمة 

                                                           
 ( 61من معيار المحاسبة الدولي رقم ) 601الفقرة  6
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( على %31:  %41والمعدات ذات القيمة الدفترية ) التواآل المبانيبين  31:  21وبنسبة  األصول
  وكما يلي:  التوالي

 مليون  8=  %41( × 15-35المباني =  )
   مليون  12=  %31( × 15-35الت والمعدات = )اآل
 

 Timing of Impairment Testsتوقيت إختبار إنخفاض القيمة  .13

تدني قيمة وحدة توليد النقد التي تم تخصيص الشهرة لها في أي وقت  أويمكن تنفيذ إختبار إنخفاض  .أ
من وحدة نقد  أكثركان هناك  إذا .اإلختبار في نفس الوقت من كل عامخالل السنة، شريطة تنفيذ 

 إختبار التدني في أوقات مختلفة لكل وحدة. إجراءيمكن 

عند شراء وحدة توليد النقد في عملية إندماج األعمال خالل الفترة المالية الحالية،  يستثنى من ذلك، .ب
ل إنتهاء السنة المالية إختبار تدني قيمة وحدة توليد النقد )الشركة المشتراة( قب في الحالة يجب إجراء

 .الحالية

لم تتغير  إذاالمحتسبة في فترة سابقة لوحدة توليد النقد  لإلستردادة لاإلعتماد على القيمة القابيمكن  .ج
أكبر بشكل كثير من  لإلستردادواإللتزامات لوحدة توليد النقد وكانت القيمة القابلة  األصولمكونات 

 ة تدني.القيمة الدفترية المسجلة لوحدة توليد النقد، وال يوجد إحتمالية لوجود خسار 

 
  Reversing an Impairment Lossعكس خسارة إنخفاض القيمة . 12

عن قيمتها الدفترية المسجلة، يتم التعامل مع  لإلستردادالتي تدنت قيمتها القابلة  األصولعند إرتفاع قيمة 
 وفق ما يتطلبه هذا المعيار كما يلي: األصولخسارة التدني في قيمة  إستعادة

أدلة على أن  أوي تاريخ كل ميزانية عمومية تقييم مإذا كان هناك مؤشرات ف المنشأةيجب على  .أ
لم تعد موجودة  7)بإستثناء الشهرة والتي ال ينطبق عليها ذلك(بها سابقًا  الم عترف اإلنخفاضخسارة 

 لإلستردادتقييم المبلغ القابل  المنشأةأنها قد إنخفضت، وعند وجود مثل هذه األدلة، يجب على  أو
    .األصل لذلك

عن القيمة المسجلة )الدفترية( يتم  لإلستردادخسارة التدني نتيجة إلرتفاع القيمة القابلة  إستعادةعند  .ب
بها في السنوات السابقة كدخل في قائمة الدخل مع تعديل قسط  الم عترف اإلنخفاضعكس خسارة 

 .للفترات المستقبلية اإلهتالك

                                                           
ن ال تعكس خسارة أ على المنشأة فإن" الصادر عن لجنة التفسيرات التقارير المرحلية وانخفاض القيمة دادإع" 60بموجب التفسير رقم  7

 بها في فترة مرحلية سابفة فيما يتعلق بالشهرة.  الم عترفانخفاض القيمة 
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–الناتجة عن الزيادة في القيمة المسجلة  اإلنخفاض بمبلغ عكس خسارة اإلعترافيجب أن يتم  .ج
ما كان سيكون عليه المبلغ المسجل لو لم يكن قد حصل  إلىبمقدار يصل فقط  لألصل –الدفترية 

 .األصلإنخفاض في قيمة 

 أساسعلى  –ماعدا الشهرة  –يجب تخصيص عكس خسارة إنخفاض قيمة وحدة توليد النقد  .د
 رادي.بشكل إف األصولتناسبي لتلك 

 (  12مثال )
اإلستثمار المسجل في الشركة التابعة )ص( )وحدة توليد النقد( بمبلغ  إجماليبلغ  31/12/2022في 

دينار، وقد بلغت  480,000 األخرى  األصولصافي و  دينار 120,000  شهرةمنها  دينار، 600,000
 دينار. 360,000مبلغ  31/12/2022في  لإلستردادالقيمة القابلة 

 ن كيفية تخصيصها.وبي   اإلنخفاض: إحسب خسارة المطلوب

 (12حل مثال )

 اإلجمالي األصولصافي  الشهرة البيان

الدفترية  –القيمة المسجلة 
-  

 دينار 600,000 دينار 480,000 دينار 120,000

 (240,000) (120,000) (120,000) خسارة التدني 

 دينار 360,000 دينار 360,000 0 لإلستردادالقيمة القابلة 

 ( 11مثال )
الشركة التابعة )ص( قد  أصوللصافي  لإلسترداد( السابق إفرض أن القيمة القابلة 11في المثال رقم )

من القيمة  %15بمعدل  األصولدينار. يتم إهتالك  450,000ما قيمته  31/12/2023بلغت في 
 )قسط متناقص(. لألصلالمسجلة 

 (11حل مثال )
بخسارة التدني لها في تاريخ سابق  اإلعترافللشهرة بعد  اإلنخفاضعكس خسارة بالنسبة للشهرة ال يتم 

لم  في القيمة اإلنخفاضأن  لوكما  األصولأي ال يتم إستعادتها. ويتم زيادة القيمة المسجلة لصافي 
 وكما يلي:    ،يحدث

  التدني إستعادةالمسجل بالدفاتر قبل  األصولقيمة صافي:  
 دينار. 306,000=  15%×  360,000 – 360,000=    

  ة:لو لم يحدث تدني في الفترة السابق األصولقيمة صافي           
 دينار  408,000=  15% × 480,000 – 480,000=    
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  306,000 – 408,000)عكس( خسارة التدني =  إستعادةوبالتالي يتم 
 دينار   102,000=                                            

 ومبلغ إستعادة خسارة التدني: 31/12/2023الجدول التالي يوضح األرصدة في 

 اإلجمالي األصولصافي  الشهرة البيان 

   –الدفترية  –القيمة المسجلة 
(360,000 – 360,000 ×(%15   

 دينار 306,000 دينار 306,000 ــــ

 102,000 102,000 ــــ (أرباح)عكس خسارة التدني 

 دينار 408,000 دينار 408,000 0 لإلسترداد القيمة القابلة

 
 

 Disclosureاإلفصاح . 15
 ألصول عما يلي:المالية لكل فئة من ا البياناتيجب أن تفصح  .أ

   عترف بها في بيان الدخل الشامل خالل الفترة وبنود بيان الدخل التي مبلغ خسائر اإلنخفاض الم
 عكست بها خسائر اإلنخفاض هذه. 

 عترف بها في الربح والخسارة خالل الفترة وبنود بيان الدخل ئر اإلنخفاض الم  مبلغ عكوسات خسا
 الشامل التي عكست بها خسائر اإلنخفاض هذه. 

   عترف بها مباشرة في حقوق الملكية خالل الفترة. مبلغ خسائر اإلنخفاض الم 
 خالل الفترة.لخسائر اإلنخفاض المعترف بها في بيان الدخل الشامل اآلخر  المبالغ المعكوسة 

جوهرية لخسارة التدني، يجب اإلفصاح  إستعادة أو األصولعند وجود خسائر تدني هامة في قيمة  .ب
 عما يلي: 

  األصولفي قيمة  يبخسارة التدن اإلعتراف إلىاألحداث والظروف التي أدت. 
  اإلنخفاضوإستعادة خسارة  اإلنخفاضمبلغ خسارة. 
 والقطاع الذي ينتمي له  األصلفصاح عن طبيعة مفرد، اإل أصلكان التدني في قيمة  إذا

 .األصل
  كان التدني في وحدة توليد النقد، فيتم وصف لوحدة توليد النقد واإلفصاح عن مبلغ  إذاأما

 .اإلنخفاضوإستعادة خسائر  اإلنخفاضخسائر 
 إلفصاح منها تكاليف البيع، يجب ا مطروحاً هو القيمة العادلة  لإلستردادكان المبلغ القابل  إذا

عن األساس المستخدم لتحديد تلك القيمة مثل هل القيمة محددة من خالل سوق نشط أم غير 
 ذلك.
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 هو القيمة قيد اإلستخدام، يجب اإلفصاح عن سعر الخصم  لإلستردادكان المبلغ القابل  إذا
 .لألصلالمستخدم في خصم التدفقات النقدية المتوقعة 

خدمت لوضع التقديرات التي تم إستخدامها لتحديد القيمة يجب اإلفصاح عن المعلومات التي است .ج
 القابلة لإلسترداد

يجب اإلفصاح عن إجمالي خسائر إنخفاض قيمة الموجودات، وإجمالي إستعادة خسائر التدني  .د
الم عترف بها خالل الفترة والمتعلقة بالقوائم المالية ككل والتي لم يتم اإلفصاح عنها وفق متطلبات 

 اإلفصاح عن األصول المتأثرة واألحداث المؤدية لإلعتراف بتلك الخسائر.المعيار، مع 
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 :أسئلة الفصل
 األول )اختيار من متعدد(التمرين 

 التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

 ( على ما يلي: 63ينطبق معيار المحاسبة الدولي رقم ) .1

 المخزون  -ب                 األصول المالية    -أ
 حتفظ بها برسم البيع  األصول الم   -د الممتلكات والمباني والمعدات      -ج

 :هي صللأل اإلستعمال قيدن القيمة إ .4

القيمة الحالية المخصومة للتدفقات النقدية  -ب القيمة السوقية  -أ
 أو األصلالمستقبلية الناجمة عن استخدام 

 بيعه
بعد تنزيل مصاريف  صللألعادلة القيمة ال -ج

 القيمة السوقية أيهما أعلى أوالبيع 
 الظاهرة في الميزانية األصل قيمة  -د

 هي: لإلستردادالقيمة القابلة  .6

 صافي القيمة العادلة لألصل -ب لألصل اإلستعمالالقيمة قيد  -أ
القيمة العادلة  أو اإلستعمالالقيمة قيد  -ج

ف البيع أيهما لألصل مطروحًا منها تكالي
 أقل

القيمة العادلة  أو اإلستعمالالقيمة قيد  -د
لألصل مطروحًا منها تكاليف البيع أيهما 

 أكبر

 تغطي عادة تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية مدة أقصاها:  .2

 سنوات      5 -ب سنوات         10 -أ
 فترة تحددها المنشأة -د سنة          20 -ج

واحدة من التدفقات  فإن، التدني إحتسابديرات التدفقات النقدية المستقبلية عند تق إحتسابعند  .2
 عتبار: نقدية التالية يجب عدم أخذها باإلال

التدفقات النقدية الناجمة عن التصرف  -ب دفعات ضريبة الدخل    -أ
 باألصل

التدفقات النقدية من بيع األصول المنتجة  -ج
 األصلمن خالل ذلك 

 األصلت صيانة مدفوعا -د
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 إختبار التدني للشهرة:  إجراءيجب  .3

 عند وجود مؤشرات على التدني -ب سنوات    5كل  -أ
 عند شراء شركة تابعة -د سنويًا   -ج

عند وجود إرتفاع في قيمة وحدة توليد النقد والتي سبق وأن تعرضت للتدني في قيمتها، يتم  .2
 رة ضمن:بإستعادة )عكس( خسارة التدني للشه اإلعتراف

 كفروقات تقييم ضمن حقوق الملكية -ب كدخل ضمن قائمة الدخل -أ
 ال يتم اإلعتراف بها على اإلطالق -د زيادة قيمة األصول غير الملموسة األخرى  -ج

 :على عاد تقييمها في فترة سابقةخسارة تدني المعدات الم  تحميل يجب  .2

 معداتالتقييم المتعلق بال إعادةفائض  -ب قائمة الدخل -أ
 اإلحتياطي اإلختياري  -د الرصيد اإلفتتاحي لألرباح المحتجزة -ج

  
 (  12-2استخدم المعلومات التالية لإلجابة عن السؤاليين التاليين )

دينار،  211,111تكلفة لمعدات موجودة لديها تبلغ  الذهبيةأظهرت سجالت الشركة  31/12/2121في 
إختبار التدني دلت مؤشرات داخلية وخارجية على  إجراءدى دينار. ول 31,111 اإلهتالكورصيد مجمع 

 وجود إنخفاض في قيمة المعدات. 

دينار وتكاليف البيع التي سيتم تكبدها لبيع المعدات  111,111وقد وجد أن القيمة العادلة للمعدات 
بيع الخردة في دينار. وقدرت القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة من إستخدام المعدات و  11,111

هتالك سنوات واإل 4لمعدات بذلك التاريخ العمر المتبقي ل دينار. 95,111نهاية عمر المعدات بمبلغ 
  بالقسط الثابت.

 تبلغ:  61/14/4242بها في  الم عترفن خسارة التدني إ .2

 دينار   41,111 -ب دينار        45,111 -أ
 صفر -د دينار         31,111 -ج

 142,222 ما قيمته 61/14/4241للمعدات بلغت في  لإلستردادالقيمة القابلة ن بافتراض أ .12
 بها تبلغ:  الم عترفالتدني  إستعادة أرباح فإندينارـ 

 دينار 41,111 -ب دينار       31,111 -أ
 دينار  33,751 -د دينار        45,111 -ج
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 التمرين الثاني:
 التالية بقيمتها الصافية:  األصولل وحدة توليد نقد والتي تشم شركة المجدلدى 

 مليون  3 الشهرة

 مليون  11 الحفارات

 مليون  31 المباني

 مليون  23 المجموع

 مليون دينار. 28 لإلستردادبلغت القيمة القابلة  31/12/2121وفي 
 التي تتعلق بوحدة توليد النقد.   لألصول: تخصيص خسارة انخفاض القيمة المطلوب

 
 :التمرين الثالث

 للنقل المستقلةمن أسهم وحصص حقوق الملكية للشركة  %70 العالليإشترت الشركة  1/1/2121في 
 دينار.  150,000 األردنيةالشركة  أصوللصافي  العادلةوقد بلغت القيمة ، دينار 140,000بمبلغ 

( المستقلة للنقل –الشركة التابعة  أصول)صافي القيمة العادلة لصافي  لإلستردادوقد بلغت القيمة القابلة 
 أساسالحصة غير المسيطر عليها على  إحتسابوتم  دينار. 113,111مبلغ  31/12/2121في 

 ستمالك.  اة في تاريخ اإلللشركة المشتر  األصولمن القيمة العادلة لصافي  بحصتها التناسبية
 : المطلوب

 عند التملك. ماألقيمة الشهرة التي تخص الشركة  إحتساب .1
 ( إن وجدت.المستقلةالتدني لوحدة توليد النقد )الشركة  خسارة إحتساب .2
 ن وجدت.إبيان كيفية معالجة خسارة التدني  .3
 

  :التمرين الرابع
 : الوطنيةلدى الشركة  التباآلفيما يلي المعلومات المتعلقة 

  بقيمة 31/12/2121في  اإلهتالكمجمع رصيد دينار و  281,111 لآلالتالتكلفة التاريخية 
 نار. دي 51,111

 ( تلقت الشركة 31/12/2121في هذا التاريخ )الشركات التي تعمل في  إحدىعرض من  الوطنية
بمبلغ  اآلالت تفكيكمصاريف  وتقدردينار،  181,111بمبلغ  اآلالتنفس مجال الصناعة لشراء 

 .تتحملها الشركة الراغبة بالشراء دينار 5111
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  اآلالتصم التدفقات النقدية المتوقعة من استعمال والناتجة من خ اإلستعمالتم تقدير القيمة قيد 
 بمبلغ( بما في ذلك القيمة المتبقية المقدرة)سنوات  5المتبقي لها والبالغ  اإلنتاجيخالل العمر 

 دينار.  191,111 إجمالي

 تحديد قيمة خسارة التدني في قيمة المعدات. المطلوب:
 

 التمرين الخامس:
اختبار التدني  إجراءدينار، ولدى  911,111بمبلغ  ربية للنفط معداتالعاشترت الشركة  1/1/2121في 

دينار  831,111دينار  351,111هي  لإلستردادن القيمة القابلة أتبين  2121 و 2121نهاية عامي 
 .اإلهتالكوتتبع الشركة طريقة القسط الثابت في سنوات  9المقدر  اإلنتاجيوالعمر على التوالي. 

 .2121و 2121نهاية عامي  ستعادة التدنيوإ تدنيعالجة المحاسبية للبيان المالمطلوب: 
 
 
  :ولجابة التمرين األ إ

 12 2 2 2 3 2 2 6 4 1 الرقم 

 أ ب ب د ج أ ب د ب ج جابة اإل

 
 
 
 :جابة التمرين الثانيإ

 المجموع  المباني الحفارات الشهرة البيان

 43 31 11 6 القيمة المسجلة )بالمليون دينار(

 (18) (9) (3) (3) سارة انخفاض القيمة خ

القيمة المسجلة )الدفترية( بعد 
 انخفاض القيمة

--- 7 21 28 
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 جابة التمرين الثالث:إ

=  151,111×  %71 – 141,111قيمة الشهرة التي تخص الشركة القابضة عند التملك =  .1
  أو دينار. 35,111

 الشركة المشتراة  أصولالقيمة العادلة لصافي  -يها الشهرة = تكلفة الشراء + حصة غير المسيطر عل
      ( =141,111  +31%  ×151,111 )– 151,111 

 دينار   35,111=       
 

 :(المستقلةخسارة التدني لوحدة توليد النقد )الشركة  إحتساب .2

( في دفاتر المستقلةالشركة المشتراة ) أصولالقيمة المسجلة لصافي 
 =  (35,111-141,111)لشهرة ( عدا االعالليشركة )

 دينار 105,000

 دينار 35,000  )القابضة( شركة العاللييضاف: الشهرة المسجلة بدفاتر 

 دينار 140,000 المجموع 

 دينار  15,000 عترف بها(                      يضاف: الشهرة التي تنسب لألقلية )غير م  

  الشهرة،دينار كامل قيمة  51,111( = %71÷ 35,111) 

  (              35,111-51,111) 15,111 األقليةوبالتالي قيمة الشهرة الخاصة ب

 دينار  122,222                                  -إفتراضًا  -القيمة المسجلة )الدفترية( المعدلة  

 ( دينار113,000)                                                   لإلسترداديطرح: القيمة القابلة 

 دينار  42,000 خسارة إنخفاض القيمة                                                          

 
، أي ما يخص %111ن خسارة التدني أعاله تمثل أل خسارة التدني من الشهرة، وبما يتم تنزي .3

×  42,111دينار ) 29,411يبلغ  ما يخص القابضة منها والذي إحتساب، فيتم األقليةالقابضة و 
(. وعليه يتم تخفيض الشهرة التي تخص القابضة بهذه القيمة لتصبح قيمتها بعد تنزيل خسارة 71%

 (. 29,411 – 35,111دينار ) 5311التدني مبلغ 

 
 ابة التمرين الرابع:جإ

منها  مطروحاً  لألصلدلة القيمة العاللمعدات وهي عبارة عن  لإلستردادالقيمة القابلة  إحتساببداية يتم 
 .علىأيهما أ" اإلستعمال"القيمة قيد  أوتكاليف البيع" 

  لم يتم طرح مصاريف دينار 181,111منها تكاليف البيع تساوي  مطروحاً  لألصلالقيمة العادلة ،
 .ن المشتري هو من يتحملهاشراء ألال
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  191,111تبلغ  األصلية المتوقعة من والتي تمثل القيمة الحالية للتدفقات النقد اإلستعمالالقيمة قيد 
 دينار. 

  دينار و  181,111دينار )القيمة األعلى من بين  191,111للمعدات  لإلستردادالقيمة القابلة
 دينار(. 191,111

  = دينار. 231,111=  51,111 – 281,111القيمة الدفترية للمعدات 
 دينار. 41,111=  191,111 – 231,111 خسارة التدني =     

 
 

 إجابة التمرين الخامس:

  4242نهاية عام: 
 (  اإلهتالكمجمع  –)التكلفة  القيمة الدفترية – لإلستردادخسائر التدني = القيمة القابلة 

                       =351,111 - (911,111 – 111,111  ) 
 دينار )خسارة تدني(  151,111 -=                    

   القيد التالي:   إثباتويتم 
 31/12/2121 المعداتخسائر تدني من حـ/   151,111

  المعداتحـ/ مجمع تدني  إلى 151,111 

 

  4241نهاية عام: 
 للمعداتالقيمة الدفترية 

 911,111       = التكلفة                                    
 (181,251(      )351,111/8+  111,111) اإلهتالكمجمع 

 (111,151)                               مجمع التدني       

 دينار 538,751                    31/12/2121القيمة الدفترية 
 

   538,751 – 831,111التدني( =  إستعادة) لإلستردادالزيادة في القيمة القابلة 
 دينار  231,251=                                                   

 التدني يتم مراعاة ما يلي:  إستعادةخسائر  بأرباح اإلعترافوعند 
  (.151,111التدني عن رصيد مجمع خسائر التدني السابق ) إستعادةن ال تزيد مكاسب أيجب 
  عن القيمة الدفترية فيما لو لم يكن هناك تدني سابق:  لألصلن ال تزيد القيمة الدفترية أيجب 

 طفاء مجمع اإل –تدني سابق = التكلفة  دفتراض عدم وجو إب لألصلالقيمة الدفترية   
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                                                          =911,111 - (111,111 ×2) 
 دينار  711,111=                                                        

دينار  131,251سابق هو خسائر التدني ال إستعادةبه كمكاسب  اإلعترافقصى مبلغ يمكن أ فإنيه وعل
(711,111 – 538,751.)  

 القيد التالي:  إعدادويتم  

 31/12/2121 المعداتمجمع تدني من حـ/   151,111

 
131,251 

18,751 

 خسائر التدني  إستعادةمكاسب حـ/      
       للمعدات اإلهتالكحـ/  مجمع      

 

 

 بيان الدخل.خسائر التدني في  إستعادةبمكاسب  اإلعترافويتم 
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 صول غير المتداولةوالقياس لأل اإلعترافمحور:     
 ( 23الفصل الحادي عشر: معيار المحاسبة الدولي رقم )                    

 غير الملموسة األصول
Intangible Assets 

 

 أهداف الفصل التعليمية:
 التالية: باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 

غير  األصول(: "38األهداف الرئيسة لمعيار المحاسبي الدولي رقم )التعرف على  .1
 الملموسة" ونطاق تطبيقه.

 غير الملموس وخصائصه. األصل. تعريف 2

 غير الملموس وكيفية قياسه. باألصل اإلعتراف. شروط 3

 صل غير الملموس.الشراء المنفصل لأل .4

 .R&D Costsالمعالجة المحاسبية لتكاليف البحث والتطوير  .5

 غير الملموسة بعضها ببعض. األصولبيان المعالجة المحاسبية لمبادلة   .6

 غير الملموسة المولدة داخليًا والشهرة المولدة داخليًا. األصولمعالجة  .7

 . إعادة التقييمنموذج التكلفة ونموذج  صول غير الملموسة:بيان القياس الالحق لأل .8

 شغيل )ما قبل بدء العمل(.التعرف على معالجة مصاريف التأسيس وما قبل الت .9

 .األصول غير الملموسةطفاء بيان المعالجة المحاسبية إل .11

غير الملموسة بموجب معيار المحاسبة  باألصولالمتعلقة  اإلفصاح. بيان متطلبات 11
 (.  38الدولي رقم )
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. مقدمة 1  

 إلىير المتداولة، إضافة الملموسة المتداولة وغ األصولت األعمال الكثير من أصناف تمتلك منشآ
غير الملموسة والتي أصبحت تشكل  األصولالمالية ولكن ال يقتصر األمر على ذلك فهناك  األصول

 ، وعلى سبيل المثال تعتبر العالمة التجارية من األصولللعديد من الشركات جزء كبير من إجمالي 
. وتنبع الصعوبة في التعامل مع ثالً ثير من الشركات الكبرى كشركات اإلتصاالت معوامل نجاح الك

ليس لها وجود مادي وهناك الكثير منها مستخدم  األصولغير الملموسة من أن هذه  األصولموضوع 
وغير ظاهر في القوائم المالية نظرًا لصعوبة قياس قيمتها، مثل الشهرة المولدة داخليًا وقوائم  المنشأةلدى 

 . ألصولاالعمالء المولدة داخليًا وغيرها من 
 غير الملموسة ما يلي:  األصولالشائعة على  ومن 

 Goodwillالشهرة  -

 Patentsبراءة  -

 Trademarkالعالمة التجارية  -

  Tradename  سم التجاري اإل -

 Copyrightsليف حقوق التأ -

  Franchiseمتيازحقوق اإل -

 Custmer Listقوائم العمالء   -

 Computer Software برامج الحاسوب  -
 
  Objectiveهدف  المعيار . 3
والقياس لألصول غير الملموسة  اإلعترافوصف معايير  إلى( 38يهدف معيار المحاسبة الدولي رقم ) 

، ويمكن هذا المعيار مستخدمي القوائم المالية من معرفة طبيعة وحجم أخرى التي ال تغطيها معايير 
ا يبين المعيار كيفية قياس القيمة الدفترية المسجلة غير الملموسة. كم األصولفي  المنشأةإستثمارات 

، ويحدد اإلفصاحات طفاءات وخسائر التدني إن وجدتلألصل غير الملموس وتوضيح كيفية معالجة اإل
 .األصولالواجب عرضها بخصوص تلك 

 
  Scope. نطاق المعيار 2
 :  تثناء ما يليغير الملموسة بإس األصولتنطبق متطلبات هذا المعيار في المحاسبة عن  -أ

 .آخردرج ضمن نطاق معيار محاسبي دولي غير الملموسة التي تن األصول -
    .العرض: (، األدوات المالية32المالية التي يغطيها معيار المحاسبة الدولي رقم ) األصول -
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 (6الماالي الادولي رقام ) التقريراإلستكشاف والتقييم والتي يغطيها معيار صول ألوالقياس  اإلعتراف -
 وتقييمها". إستكشاف الموارد المعدنية  "

 اإلنفاق على تطوير واستخراج المعادن، والنفط، والغاز الطبيعي والموارد غير المتجددة المشابهة. -

أن  المنشأةالمحاسبة عن نوع محدد ألصل غير ملموس، فيجب على  آخريحدد معيار  عندما -ب
  على: ال ينطبق هذا المعيارالمثال،  المعيار. فعلى سبيل هذا من بدالً تطبق ذلك المعيار 

ادي وكنشاط تشغيلي وتعالج للبيع ضمن سياق العمل الع حتفظ بهاغير الملموسة الم   األصول -
 .( "المخزون"2متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )وفق 

  . "ضرائب الدخل"( 12معيار المحاسبة الدولي رقم ) يعالجهاالضريبية المؤجلة والتي  األصول -

للمعيار الدولي للتقرير المالي  اً عقود اإليجار لألصول غير الملموسة التي يتم المحاسبة عنها وفق -
 ".  "عقود اإليجار 16

منافع  "(19الناجمة عن منافع الموظفين بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ) األصول -
 ."الموظفين

 اإلعترافوقد تم تناول (. 32رقم )المالية كما تعريفها بموجب معيار المحاسبة الدولي  األصول -
( "القوائم المالية 27المالية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ) األصولوالقياس لبعض 

( اإلستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع 28المنفصلة" وبموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )
 .القوائم المالية الموحدة"" (11)التقارير المالية رقم  المشتركة والمعيار الدولي 

 (.3المالي الدولي رقم ) التقريرالشهرة الناجمة من إندماج األعمال بموجب معيار  -

 "عقود التأمين". (17) رقم العقود الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي -

خلة ضمن مجموعة الدا أوحتفظ بها للبيع )غير المتداولة وغير الملموسة المصنفة كم   األصول -
التقارير المالية حتفظ بها للبيع بموجب المعيار الدولي المصنفة كم   Disposal Groupالتصرف 

 (. 5رقم )

 رقم للمعيار الدولي للتقرير المالي الناتجة من العقود مع العمالء التي تم إثباتها وفقاً  األصول -
 "اإليرادات من العقود مع العمالء".( 15)

 حالة في( مدمج قرص مثل مادي كيان على أو في، الملموسة غير األصول بعض تشتمل قد -ج
وعند تحديد  .فيلم أو) اختراع براءة أو ترخيص حالة في( نظامية وثيقة أو ،)لياآل الحاسب برنامج

بموجب  –معًا  –الذي يتضمن عناصر غير ملموسة وملموسة  األصلكان يجب معالجة  إذاما 
غير ملموس بموجب  على أنه  أوالت والمعدات"، واآل "المباني( 61) رقم ليالمحاسبة الدو  معيار
عنصر ي عد أكثر أهمية. فعلى سبيل  أيجتهاد الشخصي لتقدير اإل المنشأةالمعيار، تستخدم  هذا 

الذي يعتبر جزًء ال يتجزأ من جهاز الحاسوب وال يعمل بدونها  لي،برنامج الحاسب اآل يعتبرالمثال، 
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ما برامج أ ، 16IASثابت( بموجب معيار ملموس ) يعتبر أيجزء من تكلفة جهاز الحاسوب تعتبر 
 .ملموس غير أنه على ي عالج فإنه بر جزء ال يتجزأ من جهاز الحاسوبالحاسوب التي ال تعت

 قبل التشغيل والبحث والتطوير عالنات والتدريب وتكاليف ماعلى تكاليف اإل ينطبق هذا المعيار -د
 هذه عن ينتج قد أنه من وبالرغم عليه، بناءً  .المعرفة تطوير إلى والتطوير البحث وت وجه أنشطة

 ثانوياً  ي عد لألصل العنصر المادي فإن ،)أولي مثل الروبوت نموذج مثل( مادي كيان له نشطةاأل
   .فيه الكامنة المعرفة أي الملموس، غير لمكونه

 المتحركة، الصورة أفالم مثل لبنود الترخيص اتفاقيات بموجب ستأجرالم بواسطة بها حتفظالم   الحقوق  -ه

 نطاق ضمن تقع والنشر ليفالتأ وحقوق  ،وبراءات والمخطوطات، والمسرحيات، ،الفيديو وتسجيالت

 . IFRS( 16المالي رقم ) للتقرير الدولي المعيار نطاق من وتستثنى المعيار، هذا
 
  Definitions.  التعريفات2

  An Intangible Assetغير الملموس األصل

نتيجاة ألحاداس ساابقة مثال الشاراء  المنشاأةقابل للتحديد ولايس لاه جاوهر ماادي وتسايطر علياه  1غير نقدي
وس ماغيار المل األصالالبند غيار الملماوس يساتوفي تعرياف  فإنومن التعريف السابق  التطوير الذاتي. أو

 الية: توفرت الشروط الثالثة الت إذافقط 

 قتصادية المستقبلية: المنافع اإل -أ
إستخدام تلك  أوممثلة بتدفقات نقدية مستقبلية واردة نتيجة إقتناء  ةيتوقع الحصول على منافع إقتصادي

 المثال، سبيل فعلى مثل تخفيض التكاليف أخرى منافع  أوتقديم الخدمات  أوفي بيع البضاعة  األصول
 من يزيد أن من بدالً  المستقبلية اإلنتاج تكاليف من إنتاج عملية في الفكرية الملكية استخدام يخفض قد

   .المستقبلية اإليرادات

 السيطرة: -ب
قتصادية تملك سلطة الحصول على المنافع اإلكانت  إذاغير الملموس  األصلعلى  المنشأةتتم سيطرة 

ذلك من خالل وجود . وتستطيع منع الغير من الحصول على هذه المنافع و األصلالمستقبلية من ذلك 
العمالء  بوالء أوبمهارات العمال  اإلعتراف، في حين ال يمكن حماية قانونية كما هو الحال في براءات

ترك العمل الموظفين من  أوال تملك السيطرة على منع العمال  المنشأة ألنكأصل غير ملموس نظرًا 
 .المنشأةفي الشراء من  جبار العمالء على االستمرارلديها، كما ال تستطيع إ

 

 

                                                           
 صول سيتم استالمها بمبالغ ثابتة أو قابلة للتحديد.أحتفظ بها و : تمثل النقود الم  النقدي األصل 1
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 قابلية التحديد: -ج
 األصلبشكل منفصل لتمييزها عن الشهرة. ويلبي  قابلة للتحديدن تكون النفقات على بند ما أيجب 
 عندما:  التحديدقابلية 
  أوتأجيره إما بشكل فردي  أوترخيصه  أونقله  أووبيعه  المنشأةيكون من الممكن فصله عن 

  أو. ذو عالقة إلتزام أو  أوباالشتراك مع عقد 
  كانت تلك الحقوق قابلة للنقل  إذا، بغض النظر عما أخرى حقوق قانونية  أوينشأ عن حقوق تعاقدية

 . األخرى لتزامات اإل أوعن الحقوق  أو المنشأةالفصل عن  أو
فني  أوهو إستقصاء أصيل ومخطط له للحصول على معرفة وفهم علمي  :Research البحث

 .جديدين
 أوعلى خطة  أخرى معرفة  أوتطبيق نتائج البحث التي تم التوصل إليها  :Development تطويرال

محسنة بشكل  أوخدمات جديدة  أو، أنظمة أوعمليات  أومنتجات،  أوأدوات،  أوتصميم إلنتاج مواد 
 اإلستخدام التجاري. أو اإلنتاججوهري قبل بدء 

للمبلغ القابل لإلهتالك لألصل غير الملموس على : هو التوزيع المنتظم Amortization اإلطفاء
 .اإلنتاجيمدار عمره 

وراغبة في  به بين أطراف مطلعة هي المبلغ الذي يمكن مبادلة :Fair Value لألصل القيمة العادلة
 .وفي سوق نشطarm’s length transaction  تنفيذ عملية تبادل حقيقية

 
   Recognition and Measurementوالقياس  اإلعتراف. 2

وس الوارد سابقًا ويلبي مغير المل األصلببند ما كأصل غير ملموس عندما يلبي تعريف  اإلعترافيتم 
 :التالية اإلعترافمعايير 

 .  المنشأة إلى باألصلمن المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المتوقعة المرتبطة  -أ
 قية.بموثو  األصلأن يكون من الممكن قياس تكلفة  -ب

ن غيار ملماوس ال يساتوفي الشارطي وأي .بالتكلفاة– أولاي بشاكل –الملماوس غيار األصال ي قااس أن يجاب
 عاله، تعتبر تكاليفه مصروف إيرادي يقفل في بيان الدخل. أ 

 Initial Recognitionالمبدئي  اإلعتراف 1.2

ذلك من خالل الشراء  غير الملموسة بالعديد من الطرق، فقد يتم األصولإقتناء  أويتم إمتالك  
التطوير الذاتي من قبل  أومن خالل منحة حكومية  أواإلقتناء كجزء من إندماج األعمال،  أوالمنفصل، 

 بعضها ببعض.  أصولمن خالل عمليات مبادلة  أوكالشهرة مثاًل،  المنشأةنفس 
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 Measurementالقياس  3.2

غير  األصول( "23سبة الدولي رقم )غير الملموسة بموجب معيار المحا األصولوتقاس تكلفة 
 الملموسة" كما يلي:

مبدئيًا  منفصل )من خالل الشراء( بشكل إقتناؤه تمغير الملموسة والتي يتم  األصولتقاس  -أ
 :وتشمل التكلفة ما يلي، بالتكلفة

  رسوم استيراد وضرائب الشراء غير المستردة، مطروحًا منه  أيسعر الشراء بما في ذلك
 سومات التجارية.الخصومات والح

  لإلستخدام المقصود مثل، منافع الموظفين  األصلالتكاليف المتعلقة بشكل مباشر لتهيئة
 .األصلوالرسوم المهنية وتكاليف فحص وإختبار سالمة أداء 

  غير الملموس، وتعتبر مصاريف عند تكبدها  األصلوهناك تكاليف ال تعتبر جزء من تكلفة  -ب
 وتشمل:

  ويسجل الفرق بين السعر النقدي  بمدفوعات آجلة، األصلالناجمة عن شراء التكاليف اإلضافية
ضمن بيان  ئتمانالمعادل وإجمالي المدفوعات على أنه مصاريف فائدة على مدى فترة اإل

 تكاليف" (32) الدولي رقم المحاسبة لمعيار وفقاً  الفائدة هذه مثل ت رسمل لم ما الدخل.
 ."قتراضاإل

 واإلعالن بما والترويج مصاريف الدعاية : مثل جديدة خدمة أو جديد منتج تقديم )طرح( تكاليف
 اإلعالنية الكبيرة. الحمالتفيها 

  تكاليف تدريب بما في ذلك، العمالء من جديدة فئة مع أوالعمل في موقع جديد  ممارسةتكاليف 
 .العاملين

  اإلداريةالتكاليف. 

  جاهزًا لإلستخدام. األصلفي الفترة التي يكون  المتكبدةالتكاليف 

  بكميات محدودة  األصلاألولية، مثل الخسائر الناجمة عن طرح مخرجات  التشغيليةالخسائر
 .(األصل مخرجات على الطلب ينمو أن إلى تحملها يتم التي تلك ( أي األصلفي بداية عمل 

 

 األعمال:غير ملموس من خالل إندماج تملك  -ج
 أصول، حيث تنتقل أخرى شركة  أصولركة بشراء صافي عند حدوس اندماج والذي يمثل قيام ش

، ففي مثل هذه الحالة المشتراة الشركة المشترية وينتهي وجود الشركة  إلى المشتراة لتزامات الشركة إو 
 : موسة التاليةغير المل األصول، قد يتضمن الشراء في دفاتر الشركة المشتريةقيد عملية  فإن
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عالمة تجارية لدى  أوحقوق تأليف  أوكوجود براءة اختراع  ،دةغير ملموسة معرفة ومحد أصول -1
بها بالقيمة العادلة  اإلعترافويتم  .الشركة المشترية إلىعليها  ، وانتقال السيطرةالمشتراة الشركة 

 ( "إندماج األعمال".3لها في تاريخ الشراء وفقًا لما يتطلبه معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

زيادة تكلفة الشراء المدفوعة من قبل الشركة المشترية عن القيمة العادلة  الشهرة: والتي تمثل -3
القيمة العادلة  –صول = القيمة العادلة لأل األصولوصافي ، المشتراة  األصوللصافي 

 لتزامات(. لل 
 ( 1مثال )

مبلغ  دينار، وقد دفعت الشركة 85,111أشترت شركة أدوية الرازي براءة إختراع بمبلغ  4/4/2121في  
 دينار رسوم تسجيل لدى الجهات الحكومية نقدًا. 6111

 .  قيد اليومية إلثبات شراء براءة إثباتالمطلوب: 

 (   1حل مثال )

 4/4/2121 حقوق اختراع من حا/   91,111
  حا/ النقدية إلى 91,111 
 

 :آخرغير ملموس بأصل غير ملموس  أصل مبادلة -د
 )المستلم( ي غير الملموس المشتر  األصلن خالل عملية مبادلة، يقاس غير ملموس م عند إمتالك

ألي  –عتماد عليها بطريقة يمكن اإل –قادرة على قياس القيمة العادلة  المنشأةفإذا كانت { بالقيمة العادلة
 عنه ت ستخدم لقياس لألصل الُمتنازلالقيمة العادلة  فإنالم تنازل عنه،  األصل أوالم ستلم  األصلمن 

خسائر  أورباح أيعترف ب أي .}التكلفة ما لم تكن القيمة العادلة لألصل الم ستلم َبّينه بشكل أكثر وضوحاً 
الجوهر  إلىم غير المتشابهة، ما لم يكن التبادل يفتقر أقائمة الدخل سواء كانت متشابهة  المبادلة في

ن يكون جوهر عملية التبادل ب أيج أيأن القيمة العادلة ال يمكن قياسها بموثوقية، ) أو 2التجاري 
كأن تكون شركة تابعة مثاًل( وفي هذه  األصلعالقات مع البائع لذلك  أو، وليس لوجود مجاملة تجاري 

التي  األصول أوبالقيمة المسجلة )الدفترية( لألصل  ي غير الملموس المشتر  األصلالحالة يجب قياس 
   تم التنازل عنها )مبادلتها(. 

 

 

                                                           
 :عندما تجاري  جوهر ُمبادلة لمعاملة ويكون  2
 أو الصادر؛ األصل من النقدية التدفقات تكوين عن الم ستلم األصل من النقدية التدفقات( ومبلغ وتوقيت، مخاطر، أي(تكوين  يختلف )أ(
 بالمعاملة؛ الم تأثر المنشأة عمليات من للجزء بالمنشأة الخاصة القيمة للم بادلة، نتيجة تتغير، )ب(
 .الم تبادلة لألصول العادلة للقيمة سبةبالن كبيراً  )ب( أو )أ( في الفرق  يكون  )ج(
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 (  2مثال )
وقيمتها  دينار 57,000ت شركة العروبة بمبادلة عالمة تجارية قيمتها الدفترية بسجالت الشركة قام

 دينار .  07,000، مقابل استالم براءة اختراع من شركة المجد قيمتها العادلة دينار 00,000العادلة 
 .بسجالت شركة العروبة قيد المبادلة إثبات: المطلوب

 (  2حل مثال )

 براءة اختراع   من حا/  00,000

 57,000 
7000 

 حا/ العالمة التجارية  إلى
 غير ملموسة أصولحا/ مكاسب مبادلة      

 

 Acquisition by way of a Government Grantاالمتالك من خالل منحة حكومية  -ه
 طالهبو  حقوق مقابل قيمة رمزية من خالل منحة حكومية، مثل  أوغير ملموس بدون تكلفة  متالكإعند 

حصص استيراد  أوتلفزيون،  أوعلى حقوق ترخيص مجاني لمحطة راديو  المنشأةحصول  أوبالمطار 
فصاح عن المساعدات المنح الحكومية واإل( "22معيار المحاسبة الدولي رقم )فإنه وبموجب 

  ولي:األ اإلعترافختيار بين واحدة من المعالجات التالية عند يمكنها اإل المنشأة فإن" الحكومية
 أووس. مصل غير المللموس والمنحة بالقيمة العادلة لألغير الم باألصل اإلعتراف  
 غير الملموس بمبلغ رمزي  باألصل اإلعترافA Nominal Amount )إليها مضافاً  )دينار واحد 

 .له المقصود لالستخدام األصل إعداد إلى – مباشر بشكل – تعود نفقات أي
 

 وسة المولدة داخليًا غير الملم باألصول اإلعتراف. 6
Internally Generated Intangibles  

المعيار  يمنعغير الملموسة المولدة داخليًا والتي  األصولعلى  تعتبر الشهرة المولدة داخليًا من أشهر
 المنشأةغير ملموسة يتم تطويرها ذاتيًا من قبل  أصولبها كأصل غير ملموس. إال أن هناك  اإلعتراف
 األصولأمكن قياس تكاليفها بموثوقية وكانت قابلة للتحديد والتمييز عن  إذابها  اإلعتراف حيث يتم

 ن يتحقق منها تدفق منافع مستقبلية. أويتوقع  األخرى 
غير الملموس المولد داخليًا  باألصل اإلعتراف( 20) معيار المحاسبة الدولي رقم يمنعوكقاعدة عامة 

 أونفصال وال ينشأ عنها حقوق تعاقدية لإل أنها ليست قابلة أيللتحديد ) نها ليست موردًا قابالً أل نظراً 
عتماد بطريقة يمكن اإل –قياسه بالتكلفة والذي يمكن  المنشأة( م سيطر عليه من قبل أخرى حقوق نظامية 

 عليها. 
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 ( بهذا الخصوص كما يلي:23ويمكن بيان متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )
الشهرة هنا غير قابلة للتحديد  ألنبالشهرة المولدة داخليًا كأصل غير ملموس  ترافاإلعيجب عدم  .1

 تعاقدية. أوالفصل بمبلغ معين وال تنشأ عن حقوق قانونية  أو

باألسماء التجارية المولدة داخليًا، والبيانات اإلدارية المولدة داخليًا، وعناوين  اإلعترافيجب عدم  .2
غير  أصولائم العمالء والبنود المشابهة لها المولدة داخليًا على أنها النشر المولدة داخليًا، وقو 

 ملموسة. 

  Research & Developmentsتكاليف البحث والتطوير  1.2

 البحثخالل مرحلة تكاليف ال 1.1.2
على  المنشأةتعتبر التكاليف المتكبدة خالل فترة البحث كمصروف ضمن بيان الدخل، نظرًا لعدم قدرة 

: األنشطة على أنشطة البحث. ومن غير ملموسغير الملموس ولم يتم تطوير  األصلوجود إظهار 
بدائل للعمليات والمواد ، البحث عن لتي تهدف للحصول على معرفة جديدة، عملية تطبيق لنتائج البحثا

 .واألنظمة
 التطوير  خالل مرحلة تكاليفال 3.1.2

التحديد عن  أوالمولد داخليًا عدا الشهرة عندما يكون قابل للتمييز غير الملموس  باألصل اإلعترافيتم 
بتكاليف عملية  اإلعتراف، وبشكل عام يجب بتطوير تقنية إنتاج جديدة اإلعترافمثل  األخرى  األصول

 :ما يلي إثباتمن  المنشأةتمكنت  إذاالتطوير كأصل غير ملموس فقط 
  البيع أولإلستخدام  بحيث يصبح متوفراً  غير الملموس األصلستكمال ى الفنية إلالجدو. 
  بيعه أووإستخدامه  األصلإلستكمال  المنشأةنية. 
  األصلبيع  أوعلى إستخدام  المنشأةقدرة. 
  منافع إقتصادية مستقبلية محتملة غير الملموس األصلكيف سيولد. 
  لألصل غير الملموس نفسه أولموس غير الم األصلبيان وجود سوق إلنتاج. 

 األصلبيع  أولموارد الفنية والمالية المناسبة وغيرها من الموارد إلكمال تطوير وإستخدام توفر ا 
 .غير الملموس

  الملموس خالل تطويره بشكل موثوق  غير باألصلالقدرة على قياس النفقات المتعلقة. 
إختبار نماذج على أنشطة التطوير التي قد ال يعترف بها كأصل غير الملموس، تصميم وتشييد و  ومن

والقوالب التي تشمل تقنية جديدة، ، تصميم األدوات قبل اإلستعمال أو اإلنتاجقبل  اإلنتاجوتصميم 
كافة  غير الملموس األصلغير الملموس المولد داخليًا والذي إستوفى تعريف  األصلوتشمل تكلفة 

 :غبة اإلدارة ما يليى العمل وفق ر قادر عل تهيئة أوتصنيع  أو النفقات الضرورية لتطوير
  غير الملموس األصلتكلفة المواد والخدمات المستخدمة والمستنفدة لتوليد. 
  غير الملموس األصلالرواتب واألجور المتعلقة بتوليد. 
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 مثل تسجيل براءةرسوم تسجيل الحقوق القانونية ،. 
  ير الملموسغ األصلوالتراخيص المستعملة لتوليد براءات  إطفاءمصاريف. 

غير الملموس وتكاليف البيع  األصلأما المصاريف المتعلقة بمصاريف تدريب الموظفين لتشغيل 
والمصاريف الثابتة العامة ال تعتبر جزء من تكلفة والخسائر الناتجة عن عدم الكفاءة والنفقات اإلدارية 

 داخليًا. غير الملموس المطور األصل
وس عند تلبية البنود المحددة في المعيار مغير المل األصلجزء من تكلفة ويتم رسملة التكاليف المنفقة ك

 ال يجوزو  المذكورة سابقًا. عتراف بعملية التطوير كأصل غير ملموس(، لإل38المحاسبي الدولي رقم )
غير  تكلفة مصروف، على أنه جزء منك عترف به سابقاً والم  على بند غير ملموس،  نفاقباإل اإلعتراف

في القوائم المالية كمصروف ال يتم  عترف بها سابقاً ن المصاريف الم  أ أيفي تاريخ الحق ) ملموس
 .ر الملموس خالل مرحلة التطوير(غي األصلرسملتها كجزء من تكلفة 

 (2مثال )
حد والدراسات في هذا المجال، وخالل أبالعديد من األبحاس  تطوير المنتجات الجديدةتقوم شركة 

مرحلة تطوير  1/1/2121، وقد بدأت الشركة في منتج جديدمت بها الشركة تم اكتشاف األبحاس التي قا
الشركة من إمكانية تلبية البنود المحددة في المعيار  تأكدت 1/7/2121تصنيعه وبيعه، وفي ل المنتج

عتراف بعملية التطوير كأصل غير ملموس. بلغ مجموع التكاليف (، لإل38المحاسبي الدولي رقم )
دينار تم إنفاقها خالل  151,111، منها 2121دينار خالل العام  511,111 المنتجقة على تطوير المنف

 سنوية. نصف. علمًا بأن الشركة تعد قوائم 31/6/2121ولغاية  1/1/2121الفترة من 

 ثبات القيدوإ 2121 خالل العام تطوير المنتجكيفية معالجة النفقات المدفوعة على عملية  نبيّ : المطلوب
 الالزم. 

 (2حل مثال )
( أصاًل 1510111-511,111دينار ) 351,111والبالغة  1/7/2121تعتبر المبالغ المنفقة اعتبارًا من 

عتراف (، لإل38)من إمكانية تلبية البنود المحددة في المعيار رقم  كدتتأالشركة  ألنغير ملموس نظرًا 
ما المبالغ المنفقة قبل هذا التاريخ التاريخ. أكأصل غير ملموس في هذا المنتج الجديد بعملية تطوير 

 دينار فتعتبر مصاريف فترة.  151,111والبالغة 
 القيد التالي:  إعدادويتم 

  براءة من حا/   351,111
 351,111  حا/ النقدية إلى
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  (  2مثال )
لقاح مضاد  إلىلوصول بدأت شركة المخترعون لتطوير اللقاحات بمحاولة بحثية ل 1/1/2121بتاريخ 

نتائج تثبت نجاح اإلختبارات التي أجريت على  إلىتم التوصل  1/7/2121. وبتاريخ إلنفلونزا الخنازير
وقد تحققت بهذا  التصنيع. أو، وبدأت مرحلة تطوير التركيبة لتصبح جاهزة للبيع العديد من األشخاص

(. وتم 38معيار المحاسبة رقم )ملموس وفقًا لمتطلبات كأصل غير  ببراءة  اإلعترافالتاريخ كافة شروط 
 .2121نتهاء من المشروع نهاية عام اإل

 :31/12/2121وحتى  1/1/2121وقد تم حصر التكاليف التي تكبدتها الشركة من 

 مالحظات التكلفة بالدينار البند
 تم صرفها بشكل منتظم شهرياً  دينار 61,111 ولية كيماوية مستخدمةد أموا

 تصرف شهريًا وبانتظام دينار 81,111 جور ورواتب الباحثين                      أ
ومعدات تم شرائها  أجهزة

 للمشروع               خصيصاً 

 

لها عامين                                                                        اإلنتاجيالعمر  دينار 21,111
                      ابت                                          وتستهلك بالقسط الث

 قيمة بعد ذلك.           أيوليس لها 
  دينار 11,111   رسوم تسجيل براءة 

 (.38( الواجب رسملتها بموجب معيار المحاسبة رقم )واثبات قيمة )براءة إحتساب المطلوب:
 (  2حل مثال )
وبالتالي يتم رسملة التكاليف الالحقة لهذا التاريخ  1/7/2121قد تحققت بتاريخ  الرسملة لبراءة إن شروط

 : وهي 2121وحتى نهاية عام 
          (  6/24×  61,111)     دينار  15,111تكلفة المواد المستخدمة 

 (  6/24×  81,111دينار      ) 21,111جور ورواتب الباحثين          أ 

 (6/24×  21,111)   دينار      5111ومعدات مستخدمة         جهزةأ 

 دينار 111,11              رسوم تسجيل براءة 

 دينار  22,222           المجموع                 
التي لم ترسمل فتعتبر لمرحلة البحث ويعترف بها كمصروف فترة تحمل لبيان  األخرى ما التكاليف أ

 غير الملموس كما يلي:  باألصل اإلعترافقيد  إثباتقت حدوثها. ويتم الدخل و 

 براءة اختراع  من حا/   51,111

 31,111 
15,111 

 (11,111+21,111)حا/ النقدية  إلى
 ولية كيماويةأحا/ مخزون مواد      

 ومعدات  أجهزةحا/         5111 
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 عمل(:. مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل )ما قبل بدء ال7
Pre-operating Costs and  Establishment Costs 

غير ملموس يمكن  عند دفع نفقات لتوفير منافع إقتصادية مستقبلية للمنشأة، ولكن ال يتم إمتالك
أول  إعدادبتلك النفقات كمصاريف مباشرة عند تحققها وعند  اإلعترافبه، يتم في هذه الحالة  اإلعتراف

 األعمال وتشمل:قوائم مالية بعد بدء 
على  المنشأةأعمالها وتستفيد منها  المنشأة: وتشمل التكاليف التي تدفع قبل بدء مصاريف التأسيس -

مدار حياتها، ومن أمثلتها تكاليف دراسات الجدوى اإلقتصادية، والمصاريف القانونية لترخيص  
 ي تدفع مرة واحدة.، ورسوم اإلنتساب التوم المقطوعة التي تدفع مرة واحدة، والرسالمنشأة

وهي المصاريف اإلدارية والعمومية المدفوعة قبل بدء العمل، وبالتالي مصاريف ما قبل التشغيل:  -
لنشاطها، مثل مصروف إصدار منتج  المنشأةفهي المصاريف التي تستفيد منها فترة ما قبل بدء 

 مصاريف رواتب العاملين قبل بدء العمل.  أوجديد، 

 ( 2مثال )
دفع الشركاء في شركة البروج "قيد التأسيس" المبالغ التالية  31/3/2121 – 1/1/2121من  في الفترة

 كمصاريف تأسيس وما قبل التشغيل وتشمل:
 .دينار مصاريف دراسة جدوى إقتصادية 8111 -
 دينار رواتب وأجور. 6111 -
 دينار رسوم انتساب لغرفة التجارة. 1111 -

ريف في قائمة المركز المالي اإلفتتاحية للشركة كما في ن كيفية معالجة هذه المصا: بيّ المطلوب
 .31/12/2121القوائم المالية في  إعداد، وعند 31/3/2121

 ( 2حل مثال )
دينار كمصاريف تأسيس، ومبلغ  9111رصيد  األصولستظهر قائمة المركز المالي اإلفتتاحية وضمن 

القيد  إعدادسيتم  31/12/2121المالية في  القوائم إعداددينار مصاريف ما قبل التشغيل. وعند  6111
 التالي:

 31/12/2121 ملخص الدخل              من حا/   15,111
  مصاريف التأسيسحا/  إلى 9111 
  مصاريف ما قبل التشغيلحا/       6111 
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  Computer Softwares. برامج الحاسوب 3

صول غير الملموسة في لما تم توضيحة سابقًا بالنسبة لأل يتم معالجة برامج الحاسوب المولدة داخليًا وفقاً 
مكان قياس تكلفتها بموثوقية، الفنية لبرامج الحاسوب وكان باإل ثبتت الجدوى  إذامرحلة التطوير، بحيث 

 .سملة هذه البرامج كأصل غير ملموسفيتم هنا ر 
 :إلى، ويمكن تقسيمها آخر إلستخدامها داخلياً لشراء برامج حاسوب من طرف  المنشأةوقد تلجأ 

  Operating Softwareبرامج التشغيل  1.3

وغيرها، فيتم   Windowsتشغيل أنظمةقصد بها البرامج التي ال يعمل جهاز الحاسوب بدونها، مثل وي  
الحاسوب بدونها ال يعمل وهي  ألن  Hardwareمن تكلفة أيمعالجتها كجزء من تكلفة الحاسوب نفسه 

ي والمعدات بموجب الحاسوب كممتلكات والمبان أجهزة. وتعامل بعضها ببعضأجزاء الحاسوب تربط 
 .(61معيار رقم )

   Softwaresالخاصة البرامج 2.2
نتاج مثل برامج لإل أورقابية  أومالية  أو إدارية ألغراض المنشأةوتتضمن البرامج المستخدمة من قبل 

بهذه البرامج كأصل غير ملموس  اإلعتراف. ويتم الموارد البشرية وبرامج المحاسبة والمستودعات وغيرها
 بتكلفة الشراء شاملة كافة التكاليف المتكبدة حتى يصبح جاهز لالستخدام. 

 
 غير الملموس األصلوإطفاء  اإلنتاجي.  العمر 2

  Amortization Period and Useful Life 

  : هما تينفئ إلىغير الملموسة من حيث قابليتها لإلطفاء  األصولتقسيم  يتم
 مثل رخصة صيد  بمنافع زمنية محددة أوغير ملموسة لها عمر محدد سواء بعقد قانوني  أصول

 .لها اإلنتاجيعمر طفائها على الاسماك لفترة محددة، ويجب إ

 المنشأة، مثل شراء فترة محددة لإلستفادة منها أومحدد  إنتاجيغير ملموسة ليس لها عمر  أصول 
، الشهرة أوستفادة منها، إنتاجي محدد لإلعمر  أوير محدودة وعدم وجود فترة اختراع لفترة غ لبراءة

  .لها إطفاء إحتسابوالتي يجب عدم 

 طفائهاإيجب غير الملموسة التي  األصول 9.1
ن أطفائه حسب طبيعته، ويمكن اإلنتاجي لألصل غير الملموس التي يتوجب إيتم تحديد العمر  -أ

ة لتحديد ذلك العمر منها دورة حياة المنتج، واستقرار الصناعة، تؤخذ بعين اإلعتبار عوامل عديد
لألصل  اإلنتاجي، والقيود القانونية. وفي حالة اختالف العمر المنشأةواإلستخدام المتوقع من قبل 

 السنوي. اإلطفاءقسط  إحتسابلغايات  األقلغير الملموس عن عمره القانوني فيتم اعتماد العمر 
المحدد ويكون  اإلنتاجيلقابل لإلهتالك لألصول غير الملموسة ذات العمر يجب توزيع المبلغ ا -ب

التقييم(  إعادةفي نموذج  غير التكلفة، مثالً  آخرمبلغ  أو) األصلالمبلغ القابل لإلطفاء هو تكلفة 
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 إطفاءال يتوقف و ستخدام جاهزًا لإل األصلعندما يكون  اإلطفاء ويبدأقيمته المتبقية. منه  مطروحاً 
 أوبه  اإلعتراف إلغاءعندما يتم  اإلطفاءويتوقف ، غير الملموس عندما يتوقف استخدامه لاألص

  (.5المالي الدولي رقم ) التقريرحتفظ به برسم البيع بموجب معيار تصنيفه على أنه م   إعادةيتم 
يتم إعتبار القيمة المتبقية لألصل غير الملموس تساوي )صفر( ما لم يكن هناك تعهد من قبل  -ج

إن كان هناك سوق نشط لألصل يمكن من  أو، اإلنتاجيفي نهاية عمره  األصللشراء  ثالثطرف 
إحتمالية إستمرار وجود سوق نشط لألصل غير  إلىخالله تحديد القيمة المتبقية لألصل إضافة 

 .اإلنتاجيالملموس حتى نهاية عمره 
والقيمة المتبقية لألصل غير  نتاجياإلتقييم العمر  إعادة( 20يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم ) -د

سنويًا، ويتم معاملة هذه التغيرات محاسبيًا كتغيرات  اإلطفاء، وكذلك مراجعة طريقة سنوياً الملموس 
ح في الفصل الثالث ( كما هو موض8في التقديرات المحاسبية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )

 .من هذا الكتاب
 ( 6مثال )

 إحدىسماك من السلطات الحكومية في أصيد على حقوق  سماكأصيد شركة حصلت  6/6/3030في 
لمنافع رخصة الصيد لمدة  اإلنتاجيدينار، تم تقدير العمر  00,000سنوات بتكلفة بلغت  0ولمدة الدول 

. وقد تم استخدام طريقة سنوات 7حيث يتوقع استنزاف الثروة السمكية في تلك المنطقة خالل  سنوات 7
 .حق رخصة الصيد إطفاءبت لغايات القسط الثا

 .3030بيان المعالجة المحاسبية لما سبق في دفاتر الشركة للعام المطلوب: 

 ( 6مثال ) حل
 :رخصة الصيدقيد شراء حقوق 

 6/6/3030  رخصة الصيدحقوق من حا/   00,000
  حا/ النقدية إلى 00,000 
 :3030في نهاية العام  رخصة الصيدحقوق  إطفاءقيد 

رخصة حقوق  إطفاءمصروف من حا/   61,000
               الصيد 

26/63/3030 

 61,000 
مجمع  أوختراع/ إحقوق حا/  إلى    

 ختراع إحقوق  إطفاء
 

أقل نه نظرًا أل اإلنتاجيالعمر  أساس(، وقد حسب على 7÷  00,000) = 61,000 السنوي  اإلطفاء
 صل. من العمر القانوني لأل
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 طفائها إغير الملموسة التي يتوجب عدم  األصول 2.1
نما تخضع وإ اإلطفاء إلىغير الملموسة التي ليس لها عمر محدد، حيث ال تخضع  األصولوهي 

. مثل الشهرة، ( "تدني الموجودات"36عيار المحاسبي الدولي رقم )الختبار التدني وفقًا لمتطلبات م
 سماك وغيرها.ها تاريخ محدد، ورخص صيد األالمحمول التي ليس لورخص التشغيل لشبكات الهاتف 

غير الملموس ذا العمر  األصلبأن تختبر  ملزمة المنشأة فإن، (36) وبموجب معيار المحاسبة رقم
 ة وذلك: الدفتري قيمتهمنه مع  ستردادالقابل لإل ، وذلك بمقارنة المبلغللتدنيالمحدود  غير اإلنتاجي

 و  ،سنوياً  -أ

  Impairedقد تدنت غير الملموس ربما تكون  األصلعلى أن قيمة  مؤشراً حينما يكون هناك  -ب
 .)انخفاض غير مؤقت(

 
 Measurement after Recognition اإلعتراف. القياس الالحق بعد 12

ر الملموسة باستخدام غي األصولغير الملموس يتطلب المعيار قياس  باألصلالمبدئي  اإلعترافبعد 
 ين التاليين: أحد النموذج

 Cost Modelنموذج التكلفة  1.12
القوائم المالية بالتكلفة مطروحًا منها  إعدادغير الملموس عند  األصلبموجب هذا النموذج يتم تسجيل 

 ن وجد.إالمتراكم ومجمع خسائر إنخفاض القيمة  اإلطفاء

 Revaluation Modelالتقييم   إعادةنموذج   3.12
المتراكم  اإلطفاءير الملموس بقيمته العادلة مطروحًا منه غ األصلأما بموجب هذا النموذج فيتم تسجيل 

. ويجب تحديد القيمة العادلة من خالل سوق نشط )مثل إن وجدت وخسائر إنخفاض القيمة الالحقة
تقييمها بانتظام  إعادةرخص صيد األسماك( وأن يتم  أوسوق نشط لرخص سيارات األجرة القابلة للتداول 

مسجل في تاريخ قائمة المركز المالي بشكل كبير عن قيمته العادلة. ويتم بحيث ال يختلف المبلغ ال
 األصول( المعنون "38تطبيق هذا النموذج وفق المتطلبات التالية الواردة في معيار المحاسبة الدولي )

 غير الملموسة": 
تقييم  ةإعادغير الملموسة، فيجب  األصولالتقييم على فئة من فئات  إعادةتم تطبيق نموذج  إذا -

غير  األصولغير الملموس المعاد تقييمه. وتشير "فئات  األصلكامل الفئة التي ينتمي لها 
 أومتياز حقوق اإل أووالعالمات التجارية مجموعات من البنود المتشابهة مثل براءات  إلىالملموسة" 

جل تجنب الخلط بين في كل فئة بطريقة مشابهة من أ األصولن تعامل األسماء التجارية ويجب أ
 التكاليف والقيم في تواريخ مختلفة.
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غير الملموسة التي تم  األصولغير الملموس في فئة  األصلتقييم  إعادةكان من غير الممكن  إذا -
 أيبمبلغ التكلفة مطروحًا منه  األصل، يتم تسجيل األصلتقييمها لعدم وجود سوق نشط لهذا  إعادة
 ن وجدت. لقيمة إمتراكم وخسائر إنخفاض ا إطفاء

عن تكلفته ضمن حقوق  األصلبالزيادة في قيمة ذلك  اإلعترافغير ملموس يتم تقييم  إعادةعند  -
التقييم للفترة المالية الحالية  إعادة" ويتم عرض فائض التقييم إعادةفائض الملكية في حساب يسمى "

 األصلاض الحق في قيمة في قائمة الدخل الشامل. وإذا حدس إنخف اآلخرضمن الدخل الشامل 
ًا حتى يصبح التقييم مدين إعادةعاد تقييمه يتم قيد اإلنخفاض في القيمة بجعل حساب فائض الم  

ي هبوط بعد ذلك يعتبر تدني يظهر كمصروف في بيان الدخل وفق رصيد الفائض صفرًا وأ
 ( "تدني الموجودات". 36متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )

بخسارة إنخفاض  اإلعترافالتقييم يتم  إعادةبلغ المسجل لألصل غير الملموس نتيجة إنخفض الم إذا -
غير  األصلالتقييم(، وعند إرتفاع قيمة  إعادةالقيمة في بيان الدخل )بعد إستنفاد رصيد فائض 

غير الملموس واإلعتراف  األصليتم زيادة قيمة  -القوائم المالية إعدادعند –الملموس في فترة الحقة 
 بأرباح إستعادة خسارة التدني التي حصلت في الفترات السابقة. 

التقييم يتم معالجة الزيادة في القيمة العادلة عن القيمة المسجلة في  إعادةتم إستخدام نموذج  إذا -
 الدفاتر لألصل غير الملموس محاسبيًا كما يلي:

 ة المتبقي من زيادة القيمة المتراكم وخسائر انخفاض القيمة، ومن ثم يتم زياد اإلطفاء إلغاء
 أوغير الملموس.  األصلحساب  إلىالعادلة 

 ورصيد متراكم خسائر  اإلطفاءغير الملموس ورصيد مجمع  األصلمبلغ تكلفة  إحتساب إعادة
بحيث يكون المبلغ الصافي  اإلجماليبيان المبلغ المسجل  إعادةإنخفاض القيمة بالتناسب مع 

 مساويا للقيمة العادلة.  
 (  7ال )مث
 مليون  41 الدول تكلفتها إحدىتصاالت رخصة تشغيل هاتف محمول في إحدى شركات اإللدى  -

، وتستعمل الشركة سنة 21، ويبلغ العمر المحدد للرخصة 1/1/2121دينار وقد تم شرائها في 
 غير الملموس. األصلطريقة القسط الثابت إلطفاء 

ت الهاتف المحمول وعدم منح رخص جديدة الطلب على خدماوكنتيجة لزيادة  31/12/2121في  -
 دينار. مليون  54بحيث أصبحت لعادلة إرتفعت قيمة الرخصة ا أخرى لشركات 

ن بأ علماً  31/12/2121في  الهاتف المحمولالمعالجة المحاسبية لرخصة تشغيل  وضح: المطلوب
 التقييم.  إعادةالشركة تتبع نموذج 
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 (  7حل مثال )
رصيد و  (30÷  00دينار سنويًا ) مليون  3نوي بطريقة القسط الثابت الس اإلطفاءمصروف يبلغ  -

 دينار.مليون   0)عامين( مبلغ  3036نهاية عام  اإلطفاءمجمع 
 21=  0 – 00( = اإلطفاءمجمع  –)التكلفة = 26/63/3036في  للرخصةالقيمة المسجلة  تبلغ -

 دينار. مليون 
 إعادةعاد تقييمه في حساب فائض الملموس الم   بزيادة القيمة العادلة لألصل غير اإلعترافيتم  -

المعالجة المحاسبية بالبديلين  إجراءويمكن  اآلخروضمن الدخل الشامل  التقييم ضمن حقوق الملكية
 :التاليين

المتراكم وخسائر انخفاض القيمة، ومن ثم يتم زيادة المتبقي من زيادة  اإلطفاء إلغاء الطريقة األولى:
 :غير الملموس األصلحساب  إلىالقيمة العادلة 

 دينار مليون  70 القيمة العادلة =  
 دينار مليون  (21) يطرح: القيمة المسجلة لألصل )الدفترية(

 دينار مليون  92 الزيادة في القيمة العادلة = 

 القيود التالية: إثباتويتم 

  رخصة الميناء إطفاءمن حا/ مجمع   0
 31/12/3036 غير الملموس( صلاألرخصة تشغيل الميناء )حا/     60
  التقييم       إعادةفائض  حا/  إلى 60 

 
ورصيد  اإلطفاءغير الملموس ورصيد مجمع  األصلمبلغ تكلفة  إحتساب إعادة الطريقة الثانية:

بحيث يكون المبلغ  اإلجماليبيان المبلغ المسجل  إعادةمتراكم خسائر إنخفاض القيمة بالتناسب مع 
 3(%70) القيمة المسجلةللقيمة العادلة. وهنا نسبة الزيادة في القيمة العادلة عن  اً الصافي مساوي

  دينار. 70,000 إلىدينار  21,000من 

 بالمليون  التقييم إعادةاألرصدة قبل  بالمليون  التقييم إعادةاألرصدة قبل 
 دينار 60 (%70 × 00+  00)التكلفة  دينار 40 التكلفة         

 ( دينار(6  (%70 × 0+  0) اإلطفاءمجمع  - دينار (4)   طفاءاإلمجمع  -
 دينار 54     )الدفترية(  القيمة المسجلة دينار 36    )الدفترية( القيمة المسجلة

 

                                                           
3 (000,70-000,21÷ )000,21  =70%  
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 31/12/2004 غير الملموس( األصلرخصة تشغيل الميناء )من حا/   مليون   20
  اإلطفاءمجمع حا/  إلى مليون   2 
  التقييم       إعادةفائض ا/ ح      مليون   18 

 18التقييم بمبلغ  إعادةنفس النتيجة من حيث ظهور فائض  إلىنالحظ مما سبق أن الطريقتين تؤديان 
 دينار. مليون 

 
   Impairment of Intangiblesغير الملموسة  األصول. تدني )انخفاض( قيمة 11

خفاض( بشكل يشابه بشكل كبير تدني نختبار تدني القيمة )اإلغير الملموسة إل األصولتخضع  
ة غير الملموس األصولالملموسة )الممتلكات والمباني والمعدات(. حيث يحدس التدني في قيمة  األصول

، والقيمة القابلة صل عن القيمة المسجلة )الدفترية( لهسترداد لألعندما تنخفض القيمة القابلة لإل
 –صافي القيمة العادلة )القيمة العادلة  أو  Value in useستعمالسترداد هي القيمة من اإللإل

 كبر.أيهما أ( ةالمقدر  األصلمصاريف بيع 
غير  األصولبين تدني الشهرة وتدني صول غير الملموسة يتم التفريق ألالتدني ل إختبار إجراءوعند 

 وكما يلي: األخرى الملموسة 

 إختبار تدني الشهرة 9.99
حدوس اندماج، وكذلك قد  أي أخرى منشأة  أصولشأة ما لصافي تظهر الشهرة محاسبيًا عند شراء من

 أخرى ( على شركة محالة سيطرة منشأة )الشركة األالقوائم المالية الموحدة في  إعدادتظهر الشهرة عند 
 من حقوق التصويت. %70كثر من أم على )شركة تابعة( عند سيطرة األ

 إختبار فإن، وعليه المشتراة للمنشأة  األخرى  صولاألالشهرة ال يتم شرائها بشكل مستقل عن  فإنلذلك 
 أو اإلندماجسواء في  المشتراة الشركة  أصولالتدني لصافي  إختبارال من خالل إالتدني للشهرة ال يتم 

 السيطرة. 
عدم وجود مؤشرات على حدوس  أوالتدني سنويًا للشهرة بغض النظر عن وجود  إختبار إجراءويجب 

وهي ما تسمى  المشتراة تدني للشركة  إختبار إجراءالتدني للشهرة من خالل  تبارإخ إجراءالتدني. ويتم 
 Impairment Lossخسارة إنخفاض قيمة وحدة توليد النقد  إحتسابوحدة توليد النقد حيث يتم 

for a Cash-generating Unit :كما يلي  
 : يجب تخصيص خسارة إنخفاض قيمة وحدة توليد النقد وفق الترتيب التالي -أ
 .يتم في البداية تخفيض المبلغ المسجل للشهرة المتعلقة بوحدة توليد النقد 
  تناسبي وفق القيمة  أساسعلى  األخرى بعد ذلك يتم تخفيض القيمة المسجلة )الدفترية( لألصول

 .األصولإجمالي  إلى النسبية لكل 
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بعد التخفيض عن  أيمة ن ال تقل قي، يجب أاألخرى  األصولخسارة تدني القيمة على  توزيععند  -ب
 على:من القيم التالية أيهما أ  أي

 األصلمنها تكاليف بيع  العادلة مطروحاً  القيمة. 

 .القيمة قيد اإلستعمال 

  .صفر 
   (3مثال )

 التالية بقيمتها الصافية:  األصولوحدة توليد نقد والتي تشمل  سالميةاإللدى الشركة 

 مليون  4 الشهرة
 ون ملي 5 براءة 

 مليون  11 والمعدات اآلالت
 مليون  12 المجموع

 .مليون دينار 9إلسترداد بلغت القيمة القابلة ل 31/12/2121وفي 

 صول التي تتعلق بوحدة توليد النقد.  : تخصيص خسارة انخفاض القيمة لألالمطلوب

 (  3حل مثال )
 المجموع والمعدات اآلالت براءة  الشهرة البيان

 19 11 5 4 المسجلة )بالمليون دينار(القيمة 
 (11) (4) (2) (4) خسارة انخفاض القيمة 

القيمة المسجلة )الدفترية( بعد 
 انخفاض القيمة

--- 3 6 9 

 مالحظات:
 للشهرة بالكامل. أواًل بتخفيض القيمة الدفتريةتم تخصيص خسارة التدني  .1

تناسبي وبنسبة  أساسعلى  األخرى  ولاألص إلىتم بعد ذلك تخصيص باقي خسارة انخفاض القيمة  .2
الت والمعدات ذات القيمة الدفترية واآلبين براءة  2:  1وبنسبة  األصولالقيمة الدفترية لكل فئة من 

 القيد التالي:     إثباتويتم  مليون( على التوالي.  11:  5)

 31/12/2121 خسائر التدني من حا/   11
  الشهرة حا/  إلى 4 

 4 
2 

 والمعدات اآلالتمجمع تدني حا/      
        حا/  براءة      
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عايير م فإنسترداد لوحدة توليد النقد، وفي الفترات الالحقة وعند حدوس ارتفاع في القيمة القابلة لإل
طالق لمستردة المتعلقة بالشهرة على اإلنه ال يجوز عكس خسارة التدني االمحاسبة الدولية تنص على أ

ظهور شهرة جديدة بعد  أوستعادة للتدني السابق كون الزيادة في قيمة الشهرة هي إ ذلك لصعوبة التمييزو 
 . حدوس التدني

 عدا الشهرة  األخرى صول غير الملموسة التدني لأل إختبار 3.11
كان لها عمر  إذاعند وجود مؤشرات تدني  األخرى غير الملموسة  األصولبخسارة تدني  اإلعترافيتم 

ال يخضع  غير الملموس ليس له عمر محدد وبالتالي األصلكان  إذاما ، أطفاءحدد وتخضع لإلم
ن يتم سنويًا وذلك التدني يجب أ إختبار فإنسماك الدائمة( كما ذكر سابقًا مثل )رخصة صيد األطفاء لإل

ني وفق التد إحتسابويتم  ."تدني الموجودات" (36بموجب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )
 المعادلة التالية: 
 صل القيمة المسجلة لأل –صل غير الملموس = القيمة القابلة للسترداد لألخسارة التدني 

ستعادة خسائر إبمكاسب  اإلعترافسترداد في فترات الحقة للتدني يتم وعند ارتفاع القيمة القابلة لإل
 : يلي مراعاة ماالتدني مع 

 التدني عن رصيد مجمع خسائر التدني السابق.ستعادة أن ال تزيد مكاسب إيجب  -أ

 صل عن القيمة الدفترية فيما لو لم يكن هناك تدني سابق.فترية لألن ال تزيد القيمة الديجب أ -ب

 (  2) مثال
 7لى المطار لمدة إاشترت الشركة العالمية رخصة تشغيل خطوط نقل الركاب من و  1/1/2119في 

تبين أن القيمة  2121 و 2119التدني نهاية عامي  إختبار راءإجدينار، ولدى  141,111سنوات بمبلغ 
دينار على التوالي. وتتبع الشركة طريقة القسط  115,111دينار و  91,111سترداد هي القابلة لإل

 .غير الملموسة األصول إطفاءالثابت في 

 .2121 و 2119التدني نهاية عامي  إختبارقيود  إثبات المطلوب:

 (  2حل مثال )
 3212ة عام نهاي: 

 (  اإلطفاءمجمع  –)التكلفة  القيمة الدفترية –خسائر التدني = القيمة القابلة لالسترداد 
                     =910111 - (141,111 – *21,111  ) 
 دينار )خسارة تدني(  31,111-=                   
 دينار  21,111=  7 ÷ 141,111=  2119نهاية  اإلطفاء*مجمع 
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 القيد التالي:    إثباتويتم 

 31/12/2119 خسائر تدني رخصة التشغيل من حا/   31,111
  حا/ مجمع تدني رخصة التشغيل إلى 31,111 

 

  3232نهاية عام: 

 القيمة الدفترية لرخصة التشغيل
 141,111= التكلفة                                      

  (35,111)(      91,111/6+  21,111) اإلطفاءمجمع 

                                   (111,31)مجمع التدني 
 دينار 75,111                 31/12/2121القيمة الدفترية 

   75,111 – 115,111ستعادة التدني( = الزيادة في القيمة القابلة لإلسترداد )إ
   دينار 41,111=                                                    

 ستعادة التدني يتم مراعاة ما يلي: بأرباح خسائر إ اإلعترافوعند 
 (.31,111ستعادة التدني عن رصيد مجمع خسائر التدني السابق )جب أن ال تزيد مكاسب إي -أ

 : ة فيما لو لم يكن هناك تدني سابقصل عن القيمة الدفترييجب أن ال تزيد القيمة الدفترية لأل -ب
  اإلطفاءمجمع  –تراض عدم وجود تدني سابق = التكلفة صل بافالقيمة الدفترية لأل

                                                        =141,111 - (21,111 × 2) 
 دينار  111,111=                                                        

 25,111ائر التدني السابق هو ستعادة خسإبه كمكاسب  اإلعترافقصى مبلغ يمكن أ فإنوعليه 
 (.75,111 – 111,111دينار )

 القيد التالي:  إعدادويتم 

 31/12/2121 مجمع تدني رخصة التشغيلمن حا/   31,111

 25,111 
5111 

 ستعادة خسائر التدني مكاسب إحا/      
       اإلطفاءحا/  مجمع      

 

 بيان الدخل.ستعادة خسائر التدني في بمكاسب إ اإلعترافويتم 
 

  تخريده أوغير ملموسة  األصلاستبعاد . 13

Retirements and Disposals of Intangible Asset   
 :في الحاالت التالية المنشأةمن سجالت  غير الملموس األصل إثباتيجب أن ي لغى 

 أو؛ (التبرع مثالً  أوالمبادلة  أو)بالبيع  ستبعادعند اإل -أ
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 ستبعاده.إ أوقتصادية مستقبلية من استخدامه إ منافعتدفق عندما ال ي توقع  -ب
لموس بالفرق بين صافي متحصالت غير م إثبات إلغاءالخسارة الناشئة عن  أوالمكسب  إحتسابيتم 

الخسارة عندما ي لغى  أولألصل. ويجب أن ي ثبت ضمن الربح  ستبعاد، إن وجدت، والمبلغ الدفتري اإل
وإعادة  خالف ذلك عند البيع يجار"( "اإل16) الدولي للتقرير الماليما لم يتطلب المعيار ) األصل إثبات

 .إيرادالمكاسب على أنها  تلك أن ت صنف وال يجوز. (ستئجاراإل
 

 غير الملموس  األصل. تكاليف تطوير 12

SIC Interpretation 32:  Intangible Assets—Website Costs 

ليه إي ينشأ عن التطوير والمصمم إلتاحة الوصول للشركة الذ Websiteيعتبر الموقع اإللكتروني 
 داخليًا وخارجيًا، أصاًل غير ملموس تم توليده داخليًا ويخضع لمتطلبات هذا المعيار. 

وخدماتها ال  المنشأةلكتروني لغايات الترويج والدعاية لمنتجات تكبد نفقات على تطوير الموقع اإل وعند
(، لذلك يجب إعتبار التكاليف المتكبدة 38المحاسبة الدولي رقم )يتم رسملة هذه النفقات بموجب معيار 

لكتروني كان الموقع اإل إذاما أ في تطوير مثل هذا الموقع على أنها مصاريف ضمن بيان الدخل.
 4صل غير ملموسأبتكاليفه ك اإلعتراف، فيتم تقديم الخدمة أوممارسة النشاط كبيع السلعة  ألغراض

 .تفسيرات معايير المحاسبة الدوليةالصادر عن لجنة  (22م )بموجب التفسير رقوذلك 
 

 Disclosure اإلفصاح. 12
غير  األصولغير الملموسة، وتميز بين  األصوليجب أن تفصح البيانات المالية عما يلي لكل فئة من 

 :األخرى الملموسة المولدة داخليًا واألصول غير الملموسة 
  األعمار  ًا يفصح عنإذا كان محددو غير محددًا،  أو محدداً  اإلنتاجيالعمر كان  إذابيان

  .المستخدمة اإلطفاءمعدالت  أو نتاجيةاإل
  المستخدمة لألصول غير الملموسة مع أعمار نافعة محددة اإلطفاءأساليب. 
  إجمالي المبلغ المرحل واإلطفاء المتراكم )مجمع مع خسائر إنخفاض القيمة المتراكمة( في بداية

  .ةونهاية الفتر 
  غير الملموس األصل إطفاءالذي يدخل ضمن  اآلخربند )بنود( بيان الدخل الشامل. 
  اية ونهاية الفترة مبينة ما يلي:في بد المسجلمطابقة المبلغ 

  اإلضافات، مبينة بشكل منفصل تلك الناجمة من التطور الداخلي، ومن خالل إندماج
 األعمال؛ 

                                                           
 .والمذكورة سابقاً  ن يستوفي شروط اإلعتراف به كأصلأيجب  إذا كان مولد داخلياً  4
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 وجودة ضمن مجموعة البيع المصنفة بأنها معدة م أوالمصنفة بأنها معدة للبيع  األصول
 .األخرى واإلستبعادات ( 7) التقارير الماليةللبيع بما يتفق مع المعيار الدولي 

  التقييم ومن خسائر إنخفاض القيمة  إعادةاإلنخفاضات خالل الفترة الناجمة من  أوالزيادات
 بموجب معيار المحاسبة الدولي خراآلالمعكوسة في بيان الدخل الشامل  أوعترف بها الم  

 .)إن وجدت( (21)
  خسائر إنخفاض القيمة المعترف بها في بيان الدخل خالل الفترة بموجب معيار المحاسبة

 .)إن وجدت( (21)الدولي 
  خسائر إنخفاض القيمة المعكوسة في بيان الدخل خالل الفترة بموجب معيار المحاسبة

  .)إن وجدت( (21)الدولي 
 عترف به خالل الفترةالم   اإلطفاءبها خالل الفترة؛  اإلعترافئر تم أية خسا.  
 نبي من خالل عملة صافي فروقات اإلنفاق الناجمة من ترجمة البيانات المالية لمنشأة أج

 .العرض للمنشأة
  في المبلغ المرحل خالل الفترة. األخرى التغيرات 

  عن المبلغ المسجل  اإلفصاحجب غير المحددة يتو  اإلنتاجيبالنسبة لألصول ذات العمر
 لألصل واألسباب التي تدعم ذلك.

  فردي غير ملموس ذو قيمة جوهرية للقوائم المالية للمنشأة ومبلغها المسجل وفترة  أيوصف
 لها. المتبقية اإلطفاء

 عترف بها بموجب القيمة غير الملموسة التي يتم إمتالكها من خالل منحة حكومية والم   األصول
 ة.العادل

  غير الملموسة. األصولمبلغ اإللتزامات التعاقدية لشراء 

   :األصولعما يلي ولكل فئة من  اإلفصاحالتقييم، فيتم  إعادةغير الملموسة بمبلغ  األصول سجلت إذا
  التقييم. إعادةتاريخ 

   عاد تقييمه. المبلغ المسجل لألصل الم 

  نموذج التكلفة.به لو تم استخدام  اإلعترافالمبلغ المسجل الذي سيتم 

  غير الملموسة في بداية ونهاية الفترة، مع بيان  باألصولالتقييم المتعلق  إعادةمبلغ فائض
 التغيرات خالل الفترة وأية قيود على توزيع الرصيد للمساهمين.

 .الطرق واإلفتراضات الهامة المستخدمة في تقدير القيم العادلة 

سة مطفأة بالكامل ال تزال قيد غير ملمو  أصول أين ع اإلفصاحكما يشجع المعيار المنشآت على 
عترف بها كأصول ألنها ال وغير م   المنشأةغير ملموسة هامة تسيطر عليها  أصولستخدام، وأية اإل

 .اإلعترافتستوفي شروط 
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 :أسئلة الفصل
 األول )اختيار من متعدد(التمرين 

 :التالية األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

 غير الملموسة:  األصولواحدة مما يلي ال تعتبر ضمن  .1

 تكاليف برامج التدريب الكبيرة -ب براءات -أ
 قوائم العمالء -د حقوق النشر   -ج

 كأصل غير ملموس: اه ال يكون مؤهالً من البنود المدرجة أدن أي .3

 الرخص الحكومية القابلة للتداول -ب برامج الحاسوب الخاصة -أ
 الحاسوب أجهزةبرامج تشغيل  -د براءة -ج

غير الملموس يتم  األصلفي حالة عدم وجود نمط معين للستفادة من المنافع المتوقعة من  .2
 (:38إطفائه على مدار عمره المحدد بموجب معيار المحاسبة رقم )

 القسط الثابت -ب القسط المتناقص -أ
 ال يتم إطفائها -د طريقة وحدات النشاط -ج

 :المنشأةالترويج والدعاية لمنتجات  ألغراضكاليف تطوير الموقع اإللكتروني يتم معالجة ت .2

 غير ملموس تعتبر -ب ةكمصاريف فتر  -أ
 إعادةمن خالل تخفيض حساب فائض  -ج

 تقييم
 كمصاريف مدفوعة مقدماً  -د

 :(23ة بموجب المعيار الدولي رقم )واحدة مما يلي تعتبر مؤهلة كموجودات غير ملموس .2

 خسارة عمليات من التجارب من التصنيع -ب ملة دعاية واعالم لمنتج جديدح -أ
لكتروني لبيع الشركة اإل تكلفة الموقع -د تكاليف البحث -ج

 لمنتجاتها

 220222الصناعية عالمة تجارية ألحد المنتجات بمبلغ  اإلنتاجأشترت شركة  1/1/3231في  .2
 1222، وسجيل لدى الجهات الحكومية نقداً ت دينار رسوم 2222، وقد دفعت الشركة مبلغ دينار

 : مة التجارية هيإن تكلفة العالف .ار عمولة للوسيط الذي أتم الصفقةدين

 دينار 34,111 -ب دينار          35,111 -أ
 دينار 31,111 -د دينار          31,111 -ج
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ة عام وقد دفعت الشركة دينار بكمبيالة مؤجلة الدفع لمد 22,222تم شراء عالمة تجارية بمبلغ  .7
ن سعر شراء العالمة التجارية النقدي بأ دينار رسوم تسجيل لدى الجهات الحكومية، علماً  3222
 : ولياأل  اإلعترافعند  ن قيمة العالمة التجارية ستظهر بدفاتر الشركة. فإدينار 23,222يبلغ 

 دينار 62,111 -ب دينار       61,111 -أ
 دينار 52,111 -د دينار      54,111 -ج

 قبل التشغيل كما يلي:  سيس ومايتم معالجة مصاريف التأ .3

 سنة 21طفائها على مدار يتم رسملتها وإ -ب سنوات 5طفائها على مدار يتم رسملتها وإ -أ
طفائها بكامل قيمتها في بيان الدخل يتم إ -ج

 القوائم المالية السنوية إعدادعند 
 طفائهايتم رسملتها وال يتم إ -د

 ( التاليين:12 -2) جابة عن السؤاليناستخدم المعلومات التالية لل
 التالية بقيمتها الصافية:  األصوللدى الشركة الجنوبية وحدة توليد نقد والتي تشمل 

 مليون  3 الشهرة
 مليون  2 العقارات
 مليون  2 والمعدات    اآلالت

 مليون  13 المجموع
 مليون دينار. 3سترداد لة للبلغت القيمة القاب 21/13/3231وفي 

رصيد حساب  فإن ،صول التي تتعلق بوحدة توليد النقدبعد تخصيص خسارة انخفاض القيمة لأل .2
 الشهرة سيكون: 

 دينار   مليون  2 -ب دينار                مليون  1 -أ
 صفر -د مليون دينار           1333 -ج

 صول سيبلغ: التدني لألمعدات بعد تخصيص خسارة وال اآلالترصيد حساب  .12

 مليون دينار   238 -ب  دينار         مليون  3 -أ
 دينار   مليون  2366 -د مليون دينار      332 -ج
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 الثاني:التمرين 
ستغالله في تصنيع دواء ترت شركة حنين لألدوية حقوق اختراع أحد األدوية إلشإ 1/1/2121في 

حتمالية ظهور اكتشافات جديدة في دينار، ونظرًا إل 1210111 سنوات بتكلفة بلغت 6لمرض الربو ولمدة 
ربع سنوات. وقد تم استخدام طريقة بأ لحقوق  اإلنتاجيغضون فترة تقل عن ست سنوات تم تقدير العمر 

 .تكاليف حقوق  إطفاءالقسط الثابت لغايات 
 .2121ة للعام بيان المعالجة المحاسبية لما سبق في دفاتر الشرك المطلوب:

 
 الثالث:التمرين 

شترت شركة السعادة رخصة تشغيل المقاصف والمطاعم الموجودة في جامعة إ 1/1/2121في  -
ن شروط العقد يسمح للشركة ببيع أدينار، علمًا ب 51,111سنوات وبتكلفة تبلغ  5لمدة  القدس

غير  األصلابت إلطفاء الرخصة للغير خالل فترة العقد. وقد استعملت الشركة طريقة القسط الث
 الملموس.

 دينار. 65,111بلغت القيمة العادلة للرخصة  31/12/2121في  -

 علماً  31/12/2121طفاء رخصة تشغيل المقاصف والمطاعم في بيان المعالجة المحاسبية إل: المطلوب
  التقييم. إعادةن الشركة تتبع نموذج بأ
 

 :الرابعالتمرين 
عالج لمرض  إلىرواد لتطوير العقاقير الطبية بمحاولة بحثية للوصول بدأت شركة ال 1/1/2121بتاريخ 

نتائج تثبت نجاح اإلختبارات التي أجريت  إلىتم التوصل  1/9/2122انخفاض ضغط الدم. وبتاريخ 
التصنيع. وقد  أو، وبدأت مرحلة تطوير التركيبة الطبية لتصبح جاهزة للبيع على العديد من األشخاص

لمتطلبات معيار المحاسبة  كأصل غير ملموس وفقاً  ببراءة اإلعترافيخ كافة شروط تحققت بهذا التار 
 .2122نتهاء من المشروع نهاية عام . وتم اإل(38رقم ) الدولي

 :31/12/2122وحتى  1/1/2121وقد تم حصر التكاليف التي تكبدتها الشركة من 

 مالحظات التكلفة بالدينار البند
 تم صرفها بشكل منتظم شهرياً  دينار 48,111 ية مستخدمةولية كيماو مواد أ

 تصرف شهريًا وبانتظام دينار 61,111 جور ورواتب الباحثين                      أ
ومعدات تم شرائها  أجهزة

 للمشروع               خصيصاً 
 دينار 31,111

وتستهلك بالقسط لها عامين  اإلنتاجيالعمر 
                                                                                                مة بعد ذلك.                                         قي أيالثابت وليس لها 

  دينار 12,111   رسوم تسجيل براءة 
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معيار  واجب رسملتها بموجب( الغير الملموس )براءة األصلثبات قيمة وإ إحتساب: المطلوب 
 .(38المحاسبة الدولي رقم )

 

 :الخامسالتمرين 
غير الملموس لكي يتم رسملة التكاليف المتكبدة عليه خالل  األصلعدد الشروط الواجب توفرها في 

 .(38) مرحلة التطوير بموجب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم
 

 التمرين السادس:
التالية بقيمتها الصافية بتاريخ  األصول)شركة مندمجة( والتي تشمل  ليد نقدلدى شركة البالد وحدة تو 

31/12/2121 : 
 مليون  2 الشهرة

 مليون  8 عالمات تجارية
 مليون  4 والمعدات    اآلالت

 مليون  8 العقارات
 مليون  33 المجموع

 .ون دينارملي 15وحدة توليد النقد سترداد لبلغت القيمة القابلة لإل 31/12/2121وفي 
 :  المطلوب

 صول التي تتعلق بوحدة توليد النقد.تخصيص خسارة انخفاض القيمة لأل .1

 .   القيود اليومية إلثبات قيد خسارة التدني إعداد .2
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  :ولإجابة التمرين األ 

 12 2 3 7 2 2 2 2 3 1 الرقم 
 ج د ج ج أ د أ ب د ب االجابة 

 
 إجابة التمرين الثاني:

  :  حقوق قيد شراء  -
 1/1/2121 حقوق اختراع من حا/   121,111

  حا/ النقدية إلى 121,111 
 :  2121في نهاية العام حقوق  إطفاءقيد  -

 31/12/2121 حقوق اختراع               إطفاءمصروف من حا/   31,111

 31,111 
مجمع  أوختراع/ حقوق إحا/  إلى    

 ختراع حقوق إ إطفاء
 

 
 جابة التمرين الثالث:إ

 دينار 65,111 القيمة العادلة =  
 ( دينار31,111) 21,111-51,111يطرح: القيمة المسجلة لألصل )الدفترية( 

 دينار 22,222 الزيادة في القيمة العادلة = 
 

 القيود التالية: إثباتويتم 

  رخصة المقاصف والمطاعم  إطفاءمن حا/ مجمع   21,111

 31/12/2121 غير الملموس( األصلرخصة تشغيل الميناء )/ حا    15,111
  التقييم       إعادةفائض حا/  إلى 35,111 

 
 إجابة التمرين الرابع:

وبالتالي يتم رسملة التكاليف الالحقة لهذا التاريخ  1/9/2122قد تحققت بتاريخ  إن شروط الرسملة لبراءة
 : شهور( وهي 4) 2122وحتى نهاية عام 

           (  4/24×  480111دينار     )  8111تكلفة المواد المستخدمة 

 (  4/24×  61,111دينار    ) 11,111جور ورواتب الباحثين          أ 

 (4/24×  310111)  دينار     5111ومعدات مستخدمة         أجهزة 
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  دينار 111,12            رسوم تسجيل براءة 

 دينار  220222               المجموع        
عترف بها كمصروف فترة تحمل لبيان التي لم ترسمل فتعتبر لمرحلة البحث وي   األخرى ما التكاليف أ

 غير الملموس كما يلي:  باألصل اإلعترافقيد  إثباتالدخل وقت حدوثها. ويتم 
 ختراع  إبراءة من حا/   35,111

 22,111 
8111 

 حا/ النقدية  إلى
 ولية كيماويةا/ مخزون مواد أح     

 ومعدات  أجهزةحا/       5111 
 
 خامس:جابة التمرين الإ

توفر  إثباتمن  المنشأةتمكنت  إذابتكاليف عملية التطوير كأصل غير ملموس فقط  اإلعترافيجب 
 جميع البنود المحددة التالية:

 البيع. أولإلستخدام  غير الملموس بحيث يصبح متوفراً  األصلستكمال الجدوى الفنية إل 
  بيعه. أووإستخدامه  األصلإلستكمال  المنشأةنية 
  األصلبيع  أوعلى إستخدام  المنشأةقدرة. 
  غير الملموس منافع إقتصادية مستقبلية محتملة. األصلكيف سيولد 
  لألصل غير الملموس نفسه.  أوغير الملموس  األصلبيان وجود سوق إلنتاج 

 غيار  األصالبياع  أوالية المناسبة وغيرها من الموارد إلكمال تطوير وإساتخدام توفر الموارد الفنية والم
 الملموس.

  غير الملموس خالل تطويره بشكل موثوق. باألصلالقدرة على قياس النفقات المتعلقة 

 
 إجابة التمرين السادس:

 الشهرة البيان
عالمات 
 تجارية

 المجموع العقارات والمعدات اآلالت

 22 8 4 8 2 )بالمليون دينار(القيمة المسجلة 
 (7) (2) (1) (2) (2) خسارة انخفاض القيمة 

القيمة المسجلة )الدفترية( بعد 
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تناسبي وبنسبة  أساسعلى  األخرى  األصول إلىتم بعد ذلك تخصيص باقي خسارة انخفاض القيمة  .2
والمعدات( والعقارات  اآلالتالتي تشمل العالمات التجارية و) األصولالقيمة الدفترية لكل فئة من 

 :    القيد التالي إثباتويتم مليون( على التوالي.  8:  4:  8ذات القيمة الدفترية )

 31/12/2121 خسائر التدني من حا/   7
  مذكورين  إلى  

  الشهرة حا/       2 

 1 
2 

 والمعدات اآلالتمجمع تدني حا/      
 حا/ عالمات تجارية            

 

  مجمع تدني العقاراتحا/      2 
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 غير المتداولة لألصولوالقياس  اإلعترافمحور:     
 ( 00المحاسبة الدولي رقم ) : معيارعشر الثانيالفصل                     

 العقارية اإلستثمارات

Investment Property 

 
 

 أهداف الفصل التعليمية:
 

 التالية: باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 
 العقارية". اإلستثمارات:" (04ألهداف الرئيسة لمعيار المحاسبي الدولي رقم )ا بيان .1

 العقارية". اإلستثمارات(: "04النطاق الذي يغطيه المعيار المحاسبي الدولي رقم ) بيان .2
 المنشأةستثمارات العقارية من قبل باإل لإلعترافتوفرها  الالزمالشروط  استعراض .3

 .غير متداولة كأصول
 .ستثمارات العقاريةلإل اإلعترافالمعالجة المحاسبية للقياس الالحق بعد  بيان وشرح .0

 إختيارلتحديد القيمة العادلة للعقار في حالة  الواجب مراعاتهاسس عرض للمعايير واأل .5
 . العقارية اإلستثماراتاستخدام نموذج القيمة العادلة لتقييم  المنشأة

العقارية  اإلستثماراتالتحويل من وإلى عمليات ل بيان متطلبات المعالجة المحاسبية .6
 . ةالمحول اتفي قيمة العقار  الفروقاتوكيفية معالجة 

 اإلستثمارات(: "04التي يتطلبها معيار المحاسبة الدولي رقم ) اإلفصاحات استعراض .7
 العقارية".
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مقدمة. 1  
 تأجيرباني )العقارات( وذلك بهدف والم األراضيموالها في أستثمار جزء من إبالشركات العديد من  تقوم

 ستثماربابعض الشركات  تقوم. كما دورية محددة إيراداتهذه العقارات للغير والحصول منها على 
 سالمية مثالً ، ومن الشائع لدى البنوك اإلالمتوسط والطويل األجلبيعها في في العقارات بهدف  موالهاأ

 .التأجير أولبيع غراض افي العقارات أل إستثماريةتخصيص محفظة 

العقارية" لمعالجة الجوانب المحاسبية  اإلستثمارات(: "04معيار المحاسبة الدولي رقم ) تضمنوقد 
  فصاح.اإلقياس و الو  اإلعترافحيث من  اإلستثماراتالمختلفة لهذه 

 تم فإذاوصفة االستخدام،  هدفراضي يعالج محاسبيًا حسب قارات واألمتالك العأن إ إلىونشير هنا 
( 16في ممارسة نشاطها تعالج ضمن معيار المحاسبة رقم ) المنشأةالستخدامها لمساعدة تملكها 

غراض المتاجرة بها فيتم تصنيفها ضمن المخزون تم إمتالكها أل إذاما ، أ"الممتلكات والمباني والمعدات"
معيار المحاسبة ستثمار فيتم تطبيق عليها كانت بغرض اإل إذاما أ، ( "المخزون"2) وفق معيار رقم

 . (: "اإلستثمارات العقارية"04الدولي رقم )
 
  Objectiveهدف المعيار . 2

العقارية ومتطلبات  ستثماراتلإلوصف المعالجة المحاسبية  إلى( 40يهدف معيار المحاسبة الدولي رقم )
 ذات العالقة.  اإلفصاح

 

  Scopeنطاق المعيار  .3
    ستثمارات العقارية. لإلفصاح والقياس واإل عترافاإليتم تطبيق هذا المعيار في 

 وال يشمل نطاق هذا المعيار ما يلي: 
"الزراعة  (41معيار المحاسبة الدولي رقم ) . )انظربالنشاط الزراعي المتعلقةالبيولوجية  األصول -أ

 ."الممتلكات والمباني والمعدات"(( 61) ومعيار المحاسبة الدولي رقم
ت المعدنية مثل النفط، والغاز الطبيعي والموارد غير المتجددة حتياطياحقوق التعدين واإل -ب

 (.6المالي الدولي رقم ) التقريربموجب معيار حيث تعالج  ،المشابهة

 ومن األمثلة على الممتلكات اإلستثمارية التي يشملها هذا المعيار ما يلي: 
                  األجلد وليس لبيعها في رتفاع قيمتها الرأسمالية على المدى البعيبإنتظار إحتفظ بها أرض م   .أ

 .القصير في السياق العادي للعمل

 .حتفظ بها الستخدام مستقبلي غير محدد حالياً أرض م   .ب

تأجيره ( وتم المنشأةحق استخدام يتعلق بمبنى محتفظ به بواسطة  أصل) أو المنشأةمبنى تمتلكه  .ج
 .التشغيلية اإليجارأكثر من عقود  أوبموجب واحد 
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 التشغيلية. اإليجارأكثر من عقود  أوحتفظ به إليجاره بموجب واحد ى شاغر ولكن م  مبن .د

 .في المستقبل كإستثمارات عقاريةتطويرها لتستخدم  أونشاؤها الممتلكات التي تم إ .ه

 ، وبناًء عليه، تقع خارج نطاق هذا المعيار:عقارية اتستثمار إ تعتبرال فيما يلي أمثلة على البنود التي 
التطوير لمثل هذا البيع  أوفي مرحلة التشييد  أوقصد البيع في السياق العادي لألعمال عقار ب -أ

 (. "المخزون" 2الدولي  أنظر معيار المحاسبة)
)عقار  أخرى  من بين أموربما في ذلك  ( IFRS 16و  IAS 16انظر)المالك  1عقار يشغله -ب

حتفظ به للتطوير عقار م   أو على أنه عقار يشغله المالك، حتفظ به الستخدامه مستقبالً م  
سواء يدفع )عقار يشغله الموظفون  أوواالستخدام الالحق على أنه عقار يشغله المالك،  المستقبلي

 ستبعاد.، وعقار يشغله المالك بانتظار اإل(أم ال بأسعار السوق   الموظفون إيجاراً 
 عقار مؤجر لمنشأة أخرى بموجب عقد إيجار تمويلي. -ج

 
   عقار يشغله المالك أو ي عقار  إستثمارعلى أنه تصنيف العقار . 0

Classification of property as investment property or owner-occupied 

property 

عقار مستخدم من قبل  أوعقاري  إستثمارد تصنيف العقار باعتباره رشادات التي تحدفيما يلي بعض اإل
 ثابت(:  أصلللمارسة النشاط ) المنشأة

جزء من عقار ما وتؤجر الجزء اآلخر. فإذا كان من الممكن بيع الجزأين  المنشأةتستخدم  أحياناً  -أ
يتم محاسبة كل منهما عندها  إيجارها بشكل منفصل بموجب عقد إيجار تمويلي أو بشكل منفصل(

بشكل منفصل. وإذا لم يكن من الممكن بيع الجزأين بشكل منفصل، عندها يتم التعامل مع العقار 
 كان جزء بسيط من العقار مستخدم من قبل المالك. إذا إستثماريةعلى أنه ممتلكات  بأكمله

 المنشأةلشاغلي العقار الذي تحتفظ به. تقوم مساعدة خدمات  المنشأةالحاالت، تقدم  ضفي بع -ب
كانت الخدمات غير مهمة بالنسبة للترتيب  إذا عقاري  إستثماره بمعالجة مثل هذا العقار على أن

المستأجرين الذين  إلىوالصيانة من مكتبي خدمات األ يقدم مالك مبنى ذالك عندما مثال ،ككل
 يشغلون المبنى.

تملك فندقًا  المنشأة كانت إذا، المثال سبيل على. مهمة المقدمة الخدمات تكون ، اخرى  حاالتفي     
فندقًا يديره  فإنعليه  الخدمات المقدمة للنزالء تكون مهمة بالنسبة للترتيب ككل. وبناءً  فإن، وتديره 

 ثابت( وليس استثمارًا عقارًا.  أصلالمالك يعتبر عقارًا يشغله المالك )
لشركة تابعة اخرى  في هذه  أولشركتها االم  مؤجرًا عقارًا يكون  منشأةالحاالت، تمتلك  ضفي بع  -ج

في حين ال يعتبر هذا  ة .للمنشأعقاري في القوائم المالية المنفصلة  إستثمارالحالة يعتبر هذا العقار 
                                                           

 عمالها. أ لممارسة نشاطها و رض األ أوتستخدم المبنى  المنشأةن أ، بمعنى ي يستخدمة مالك العقارأ: يشغلهقصد هنا بعبارة ي   1
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ن العقار يعتبر عقارًا يشغله للمنشأة نظرًا أل ثمارات عقارية في القوائم المالية الموحدةتالعقار كاس
 .المالك من منظور المجموعة

 

  Definitionsالتعريفات. 3

 Investment Propertyالعقارية  اإلستثمارات
كأصل حق المستأجر  أوتفظ بها من قبل المالك حكالهما م   أوجزء من مبنى  أومبنى  أوهي أرض 

 أوكالهما وليس إلستخدامها في تصنيع  أومن إرتفاع قيمتها الرأسمالية  أوإلكتساب اإليجار  استخدام
 .للبيع في سياق األعمال العادية أولألغراض اإلدارية  أوالخدمات  توريد البضائع أو

  Owner-Occupied Property عقار يشغله المالك
 سلعتوريد  أو نتاجإفي  الستخدامه المستأجر كأصل حق استخدام أوهو العقار الذي يحتفظ به المالك 

 لألغراض اإلدارية. أو تقديم خدمات أو

 Fair Valueلألصل  القيمة العادلة
 طرافأعتيادية بين إ في عملية  اإللتزامدفعه لتسديد  أو األصلتم بيع  إذاستالمه إهي المبلغ الذي سيتم 

 (.13IFRSمشاركة بالسوق المنتظم بتاريخ قياس القيمة العادلة )انظر معيار 

   Cost التكلفة
القيمة العادلة لألصل المتنازل عنه  أو المنشأةالتضحيات التي تقدمها  أوهي عبارة عن النقدية المدفوعة 

 .إنشائه أو األصلمقابل حيازة 

 Investments Property Recognition ستثمارات العقاريةباإل اإلعتراف .3
 بالممتلكات اإلستثمارية كأصول عند توفر الشرطين التاليين:  اإلعترافيتم  -أ
 المنشأة إلىقتصادية المستقبلية المرتبطة بالممتلكات اإلستثمارية  من المحتمل أن تتدفق المنافع اإل. 
 .من الممكن قياس تكلفة الممتلكات اإلستثمارية بموثوقية 

والتي تتكون من  اإلستثماراتممتلكات اإلستثمارية كافة التكاليف المتعلقة بإقتناء تلك وتشمل تكلفة ال
سعر الشراء وأية مصاريف مباشرة مرتبطة باألصل مثل األتعاب المهنية المتعلقة بالخدمات القانونية 

 والرسوم القانونية على شراء الممتلكات اإلستثمارية.
  صول غير نقدية بأمبادلتها من خالل  اقتناء استثمارات عقارية -ب
 خرى، يتم قياسرية من خالل عملية مبادلة مقابل أصول غير نقدية أستثمارات عقاعند اقتناء إ 

قادرة على قياس القيمة العادلة لكل  المنشأةذا كانت وإ. العادلة بالقيمة ستثمارات العقاريةاإل تكلفة
 صل المتنازلالقيمة العادلة لأل فإنلة مبادالمتنازل عنه في عملية ال واألصلالمستلم  األصلمن 
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كثر تلم ما لم تكن القيمة العادلة لألصل المستلم أستثماري المساألصل اإلعنه تستخدم لقياس تكلفة 
 .More Clearly Evidentوضوحًا 

  نه ال أ أوالمضمون التجاري  أو 2الجوهر تفتقد عملية المبادلة كانت إذاواستثناًء للقاعدة السابقة
بموثوقية عندها يتم قياس  صل المتنازل عنهلأل أوصل المستلم مكن قياس القيمة العادلة لألي

 صل المتنازل عنه. لأل بالقيمة الدفتريةالمستلم  األصل
  استخدام حق لكأص المستأجر بواسطةحتفظ به الم   ستثمارات العقاريةاإليجب قياس A Right-

ssetAse U-of (16وفقًا لمعيار التقرير المالي الدولي رقم ) التكلفةبولي بها عند اإلعتراف األ 
IFRS 3. 

 ستثمارات العقارية: ال تعتبر التكاليف التالية ضمن تكلفة اإل -ج
  تكاليف بدء التشغيلStart-up costs ،للتشغيل  كانت ضرورية لتهيئة العقار ليكون قابالً  إذاال إ

 . اإلدارةالمقصودة من  بالطريقة
  ستثماري مستوى اإلشغال المخطط له. قبل أن يحقق العقار اإلالمتكبدة  ةالتشغيليالخسائر 
 إثباتتكلفته تكون هي السعر النقدي المعادل. ويتم  فإنستثماري، إتم تأجيل الدفع مقابل عقار  إذا 

 ئتمان.أنه مصروف فائدة على مدى فترة اإلالدفعات على  ومجموعالفرق بين هذا المبلغ 
 
   Measurement after Recognition  اإلعترافبعد القياس الالحق  .3

أيًا مما يلي كسياسة محاسبية للمحاسبة عن الممتلكات  إختيار المنشأةالقوائم المالية على  إعدادعند  .أ
 :في الفترات الالحقة للتملك اإلستثمارية

  ،أونموذج التكلفة 
 كات اإلستثمارية ضمن بيان لنموذج القيمة العادلة مع إظهار فروقات القيمة العادلة للممت

 .الدخل

، أما لغرض ستثمارات العقاريةالمنشآت قياس القيمة العادلة لإل يتطلب هذا المعيار من جميع  .ب
استخدمت نموذج التكلفة(.  إذافصاح )اإل أونموذج القيمة العادلة(  المنشأةاستخدمت  إذاالقياس )

قياس القيمة العادلة للعقارات على  -ولكنها غير ملزمة بذلك– المنشأةويشجع هذا المعيار 
 على أساس تقويم من قبل خبير تثمين مستقل لديه مؤهل مهني معرف به وذي صلةستثمارية اإل

 ستثماري الذي يتم تقويمه.رة حديثة في موقع وصنف العقار اإلولديه خب

                                                           
المتداولة غير  األصولالمحاسبة عن مبادلة " 2.2الفقرة  -لتحديد مفهوم الجوهر التجاري يمكن الرجوع للفصل الثامن من هذا الكتاب 2

 .بعضها ببعض"
 المستقبلية مضافاً  اإليجارد لتزامات عقإل قياس تكلفة حقوق االستخدام بالقيمة الحالية IFRS 16يتطلب معيار التقرير المالي رقم  3

 (.راجع فصل عقود اإليجار. )ةنقدية مدفوع ةيأ ليهاإ
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 : أن للمنشأة يجوز .ج

تكون التي العقارية  اإلستثماراتميع لجنموذج القيمة العادلة  أوتطبيق نموذج التكلفة تختار .  1
 لألصولبالقيمة العادلة  التي تدفع عائدًا مرتبطًا مباشرة لتزامات(لإللتزامات )الممولة بإ كضمان

  .األصول تلك بالعوائد منمرتبطًا  أو
 نظرال بغض ،األخرى  ستثماريةاإل العقارات لجميع التكلفة نموذج أو العادلة القيمة نموذج إما تختار . 2

 . (1) في البند اختياره تم عما
ما ،  أاإلهتالكوإذا تم إتباع نموذج التكلفة تظهر الممتلكات اإلستثمارية بالتكلفة مطروحًا منها مجمع  .د

 اإلستثماراتالقيمة العادلة يجب أن تمثل القيمة العادلة لتلك  فإنتم إتباع نموذج القيمة العادلة  إذا
 سائدة كما في تاريخ قائمة المركز المالي.وضع السوق الحقيقي والظروف ال

 األصولإقتناء الممتكات اإلستثمارية )من خالل تحويلها من  أولم يكن من الممكن عند شراء  إذا  .ه
بموثوقية على أساس مستمر، يجب  4( تحديد القيمة العادلةإستثماريةممتلكات  إلى األجلطويلة 

أن يتم  إلى( 16فق معيار المحاسبة الدولي رقم )باستخدام نموذج التكلفة و  األصلعندها قياس 
 المنشأة، ويتم إفتراض أن القيمة المتبقية )صفر(. لذلك من الممكن أن تحتفظ األصلالتخلص من 

 إختياروفي حالة  ستثمارات عقارية يتم قياس بعضها بالقيمة العادلة وبعضها بنموذج التكلفة.بإ
القوائم  إعدادستثمارات العقارية بتاريخ عن القيمة العادلة لإل اإلفصاحلنموذج التكلفة عليها  المنشأة
 المالية.

 
  Cost model ج التكلفةذنمو . 3

 :ستثماراتها العقارية كما يليإ تقيس أن التكلفة نموذج تختار التي المنشأة على يجب األولي، اإلثبات بعد
حتفظ بها للبيع غير المتداولة الم   األصول"  IFRS(5) رقم للمعيار الدولي للتقرير المالي وفقاً  -أ

المدرجة  أو)حتفظ بها للبيع لتصنف على أنها م   الشروطاستوفت  إذا والعمليات غير المستمرة"،
 . (حتفظ بها للبيعم   تم تصنيفها على أنهاالتخلص التي ضمن مجموعة 

طة مستأجر كأصل حتفظ بها بواسكان م   إذا  IFRS(16) رقم للمعيار الدولي للتقرير المالي وفقاً  -ب
 . IFRS( 5) رقمللمعيار الدولي للتقرير المالي  للبيع وفقاً  حتفظ بهاحق استخدام وليس م  

ج التكلفة في جميع ذلنمو  IAS( 16) رقم للمتطلبات الورادة في معيار المحاسبة الدولي وفقاً  -ج
 .األخرى الحاالت 

                                                           
فقط عندما يكون ساس مستمر أوعلى  عتماد عليهاتثمارات العقارية بطريقة يمكن اإلسالممكن تحديد القيمة العادلة لإل يكون من غير 4

سعار المعامالت أن أ أو سعار حالياً أنه ال يوجد عروض أ أوة، سوق العقارات المماثلة غير نشط )مثل وجود معامالت حديثة قليل
   .(ن البائع قد اضطر للبيعأ إلىالمرصودة تشير 
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  Fair Value Model نموذج القيمة العادلة .3

العقارية يتوجب عليها تحديد القيمة  اإلستثماراتنموذج القيمة العادلة لتقييم  المنشأة إختيارفي حالة 
 سس التالية:دلة للعقار مستخدمة المعايير واألالعا

( على 13المالي الدولي رقم ) اإلبالغستثمارات العقارية بموجب معيار عند قياس القيمة العادلة لإل .1
فتراضات حالية، واإل إيجارلعقود  السوقية يجاريةلة تعكس القيمة اإلالقيمة العاد نأالتأكد من  المنشأة
العقارية في ظل ظروف السوق  اإلستثماراتالتي يستخدمها المتعاملين بالسوق عند تسعير  األخرى 
 الحالية.

حتفظ به كأصل حق م  ال ي ستثمار عند استخدام مستأجر نموذج القيمة العادلة لقياس العقار اإل  .2
 حق االستخدام بالقيمة العادلة، وليس العقار محل العقد. أصلنه يجب قياس استخدام، فإ

 فإن العادلة، القيمة نموذج بموجب ستثمارات العقاريةلإل المسجلة )الظاهرة بالميزانية( القيمة تحديد عند .3

 ماتإلتزا أو أصول أنها على إثباتها يتم التي اإللتزامات أو األصول مزدوج بشكل تحتسب ال المنشأة

 :المثال سبيل فعلى .منفصلة

ضمن القيمة  دراجهاحيث يتم إبشكل مستقل  جهزة التكييفوأ عقارال تقيم المصاعد الموجودة في ال -
 كوحدة واحدة. عقاريقيم ال حيث ،بدل من إثباتها كأصول ثابتة ،ستثمار العقاري لإل العادلة

عادلة للمكتب تشمل بشكل عام القيمة القيمة ال فإن، ثتم إيجار مكتب على أساس أنه مؤث إذا -
ضمن  األثاث. وعندما يتم إدراج ثألن دخل اإليجار يتعلق بمكتب مؤث العادلة لألثاث، نظراً 

 منفصل. أصلعلى أنه  األثاثتثبت ذلك  ال المنشأة فإنستثماري، القيمة العادلة للعقار اإل
 .القوائم الماليةف السائدة بتاريخ ن تعكس القيمة العادلة للعقار وضع السوق الحقيقي والظرو أ .0

أن يتم  إلىالعقارات اإلستثمارية بالقيمة العادلة، عليها أن تستمر في ذلك  المنشأةقاست  إذا .5
 أقل سهولة في توفرها.  أو حتى ولو أصبحت بيانات السوق المتوفرة بسهولة أقل تكراراً  ،التصرف

تها على تحديد وتبين لها خالل الفترات التالية عدم قدر  لنموذج القيمة العادلة المنشأةوفي حالة استخدام 
ستثمارات العقارية خالل الفترات التالية وبشكل مستمر، فيتم في هذه الحالة استخدام القيمة العادلة لإل

 نموذج التكلفة. 

 ( 1مثال )
رات عقارية، ماثستإللغير تم تصنيفه من قبل الشركة كجيره أتل مبنى البالداشترت شركة  1/1/2424في 

ن قيمة أم تسجيل العقار. وقد قدر رسو  شاملةدينار ثمن للعقار  544,444وقد دفعت الشركة مبلغ 
وتقرر استهالك البناء  والباقي للمبنى.من قيمة العقار الكلية، دينار  134,444ما قيمته رض تشكل األ

دينار، وقد استلمت  34,444 جرة سنوية تبلغأب 1/7/2424العقار في  تأجيرسنويًا. تم  %2.5بنسبة 
 .  التأجيرعند  مقدماً سنة كاملة  هيجار إالشركة 
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دينار  034,444راضي ودينار لأل 214,444تقييم العقار بقيمة عادلة تبلغ  إعادةتم  31/12/2424في 
 للمباني. 

 المطلوب: 
 .ات العقاريةستثمار المعالجة المحاسبية لإل وضح نموذج التكلفة البالداستخدمت شركة  بإفتراض .1
ستثمارات المعالجة المحاسبية لإل حوض   نموذج القيمة العادلة البالداستخدمت شركة  بإفتراض .2

 .العقارية
 (1حل مثال )

 نموذج التكلفة .1
 :الشراءقيد  .أ

 1/1/2424   إستثمارية أراضيمن حـ/   154,444

   إستثمارية مبانيحـ/       354,444

  حـ/ النقدية إلى     544,444 

 :اإليجارولى من واستالم الدفعة األ التأجيرقيد  .ب
 1/7/2424 من حـ/ النقدية  34,444

   مقبوض مقدماً  عقار إيجار إيرادحـ/  إلى     34,444 

 :(6/12×34,444) قيد التسويات الجردية المتعلقة بإيجار العقار المقبوض مقدمأ .ج
 31/12/2424 مقبوض مقدماً  عقار إيجار إيرادمن حـ/   15,444

  عقار  إيرادحـ/  إلى     15,444 

 :المبنى إهتالك إثباتقيد  .د
 31/12/2424 مباني إهتالكمن حـ/ مصروف   0754

  مباني إهتالكحـ/ مجمع  إلى     0754 

 (.%2.5×  354,444دينار ) 0754السنوي للبناء =  اإلهتالك
 

 نموذج القيمة العادلة .2
 :الشراءقيد  .أ

 1/1/2424 إستثمارية يأراض من حـ/  150,000

   إستثماريةمباني حـ/       354,444

  حـ/ النقدية إلى     544,444 
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 :اإليجارولى من واستالم الدفعة األ التأجيرقيد  .ب
 1/7/2424 من حـ/ النقدية  34,444

   مقبوض مقدماً  عقار إيجار إيرادحـ/  إلى     34,444 

 :(6/12×34,444) ار العقار المقبوض مقدمأقيد التسويات الجردية المتعلقة بإيج .ج
 31/12/2424 مقبوض مقدماً  عقار إيجار إيرادمن حـ/   15,444

  عقار  إيرادحـ/  إلى     15,444 

 :البناية إهتالك إثباتقيد  .د
 31/12/2424 مباني إهتالكمن حـ/ مصروف   0754

  مباني إهتالكحـ/ مجمع  إلى     0754 

 (.%2.5×  354,444دينار ) 0754بناء = السنوي لل اإلهتالك

 :راضي بالقيمة العادلةتقييم المباني واأل إعادة .ه
 31/12/2424  إستثمارية أراضيمن حـ/   64,444

  إستثمارية أراضيحـ/       00,754

 100,754 
اسب التغير في القيمة حـ/ مك إلى    

 ستثمارات العقاريةالعادلة لإل

 

 دينار. 64,444=  154,444 – 214,444راضي = عادلة لأليمة ال* مكاسب التغير في الق
 .دينار 00,754=  301,254 – 034,444* مكاسب التغير في القيمة العادلة للمباني = 

 .دينار 301,254( = إهتالك)مجمع  0754 –)تكلفة المباني(  354,444القيمة الدفترية للمباني = 
 

 Transfersعمليات التحويل . 10
 العقارية عندما وفقط يكون هناك تغير في االستخدام اإلستثماراتفئة مليات التحويل من وإلى تتم ع

، به الوفاء عنيتوقف  أو العقاري  ستثماراإلالعقار بتعريف  يفيويحدث التغير في االستخدام عندما 
 ر بمفردها دليالً تغيير استخدام العقا ىعل اإلدارةهناك دليل على تغير االستخدام. وال تعد نية  ويكون 

 على حدوث تغير في االستخدام ما يلي: التي تدلاألمثلة  خدام. ومنتعلى تغبر االس
  ،يتم تحويل العقار من  عندهاالبدء في تطوير العقار حتى يشغله المالك،  أوبدء شغل المالك للعقار

 أو؛ ي )ممتلكات ومباني ومعدات(أ عقار يشغله المالك إلى عقاري  إستثمار
  المخزون. إلىالعقارية  اإلستثماراتالتطوير بقصد البيع وذلك من خالل التحويل من بدء 
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  ،إلىمن الممتلكات والمصانع والمعدات  أراضي أوتحويل مباني ي أانتهاء شغل المالك للعقار 
 5العقارية. اإلستثمارات

  الممتلكات  لىإبإعتباره مخزون  األصلوذلك من خالل تحويل  آخرتشغيلي لطرف  إيجاربدء عقد
 والمصانع والمعدات.

 يتم تنفيذها وفق ما يلي:  إستثماريةلى ممتلكات المحولة من وإ األصولويتم قياس 

 كيفية المعالجة التحويل     
  إلى من

ضمن  أصلعقار يشغله المالك )
فئة ممتلكات ومباني ومعدات( 

  .IAS 16بموجب معيار 
حتفظ به من قبل عقار م   أو

مستأجر "كأصل حق استخدام" 
   IFRS 16بموجب 

سيتم محاسبتها  إستثماريةممتلكات 
بموجب معيار بالقيمة العادلة 

 ( 40المحاسبة الدولي رقم )

بالقيمة العادلة  تقييمها إعادةيجب 
)الفرق تقييم  إعادةفروقات  يةومعالجة أ

يمة العادلة والقيمة الدفترية بين الق
لمعيار المحاسبة الدولي  وفقاً  صل(لأل

 تظهرحيث  تقييم إعادةباعتبارها  (16)
في حساب فائض  التقييم إعادةفروقات 

  ضمن حقوق الملكية. التقييم إعادة

ات اإلستثمارية بالقيمة الممتلك
 العادلة

 ومصانع ومعدات  ممتلكات
 مخزون )عقارات جاهزة للبيع( أو

هي يير بتاريخ التغتصبح القيمة العادلة 
تحويله  عندلألصل  المفترضة تكلفةال

  IAS16والمحاسبة عليه بموجب معيار 
 .IAS 2و 

 المصنفة كمخزون  األصول
الممتلكات اإلستثمارية التي يجب 

 تسجيلها بالقيمة العادلة

تظهر الممتلكات اإلستثمارية بالقيمة 
تظهر في بيان العادلة وفروقات التقييم 

 .الدخل عند التحويل

في الحاالت التي ال يستخدم فيها نموذج القيمة العادلة، تجري عمليات التحويل بين التصنيفات بالقيمة و 
 يأ خر.الذي تم تحويله من صنف آل األصلالمسجلة لكل بند محول، أي ال يظهر فروقات في قيمة 

شغله المالك ، وعقار يعقاري  إستثمارالتحويالت بين  فإننموذج التكلفة،  المنشأةعندما تستخدم 

                                                           
حين إلغاء  إلىاستبعاد عقار استثماري دون تطويره، فإنها تستمر في معالجة العقار على أنه عقار استتثماري  المنشأةعندما تقرر  5

تطوير عقار  إعادةبالبدء في  المنشأةقامت  إذالمالي( وال تعيد تصنيفه على أنه مخزون. وبالمثل، إثباته )حذفه من قائمة المركز ا
تصنيفه على  إعادةعقاري وال يتم  إستثمارالعقار يظل  فإنعقاري،  إستثماراستثماري حالي لغرض استخدام مستقبلي مستمر على أنه 

 التطوير. إعادةأنه عقار يشغله المالك خالل 
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 أوالدفتري للعقار المحول وال تغير تكلفة ذلك العقار ألغراض القياس  غتغير المبل والمخزون ال
 اإلفصاح.

 ( 2مثال )
دينار. وقد قررت  164,444لبيع الشقق السكنية تكلفتها كان لدى شركة البيرق  31/12/2421في 

دينار.  234,444عادلة لها حيث بلغت القيمة ال يجار تشغيليةبذلك التاريخ تأجير الشقق بعقود إالشركة 
    .ج القيمة العادلة للمحاسبة عن اإلستثمارات العقاريةوقد قررت الشركة اتباع نموذ

 .إستثماريةمباني  إلىقيود تحويل الشقق  إثبات :المطلوب

 التقييم:  إعادةقيد  إثبات -
 31/12/2421  إستثماريةمباني من حـ/   234,444

 
  التصنيف )بيان الدخل( إعادةفروقات تقييم حـ/  74,444

  الشقق السكنية –مخزون حـ/  إلى     164,444 

 
 Disposalsستبعادات . اإل11
تأجيره بعقد  أوبالبيع  ي التصرف به مثالً إستبعاده أستثمارات العقارية عند باإل اإلعتراف إلغاءيتم  .1

في الوقت الذي ال يتوقع فيه الحصول على  أودام سحبها بشكل دائم من االستخ أو تمويلي للغير
 التصرف. أوأية منفعة من االستخدام المستقبلي 

ستثمارات العقارية والمبلغ المسجل بالدفاتر لفرق بين صافي عائدات التصرف باإلبا اإلعترافيتم  .2
 في بيان الدخل.

تثمارات العقارية التي س( لإل)شركة التأمين مثالً  آخري طرف بالتعويضات من أ اإلعترافيتم  .3
تصبح عندما يراد كإوالخسائر  األرباحتم التنازل عنها في حساب  أوفقدت  أوانخفضت قيمتها 

 التعويضات مستحقة القبض.

 
   6Disclosureاإلفصاح. 21
 التالية: األمورعن  اإلفصاح المنشأةيجب على  -أ

  نموذج القيمة العادلة أوكانت تطبق نموذج التكلفة  إذاما. 
 تى يكون التصنيف صعبًا، والمعايير المستخدمة لتمييز العقارات اإلستثمارية والعقار المشغول م

 .حتفظ بها للتصرف في سياق األعمال العاديةمن مالكه والممتلكات الم  

                                                           
  . (71)( من معيار المحاسبة الدولي رقم 42-47الفقرات )،  IASB،2162 ،عايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالم 6
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  مدى استناد القيم العادلة على تقييمات من قبل م قي م مستقل ومؤهل. وإذا لم يكن هناك مثل هذه
 .اإلعالن عن تلك الحقيقةالتقييمات، يجب 

  الخسارة لما يلي: أوالمبالغ التي يتم اإلعتراف بها في الربح 
 .دخل اإليجار من العقارات اإلستثمارية  -أ

 .توليد دخل إيجار إلىالمصاريف التشغيلية المباشرة التي أدت  -ب
 .توليد دخل إيجار إلىالمصاريف التشغيلية المباشرة التي لم تؤدي  -ج
الخسارة عند بيع العقارات  أوعترف به في الربح مي في القيمة العادلة الم  التغير التراك  -د

مجموعة ي ستخدم فيها نموذج  إلىاإلستثمارية من مجموعة أصول ي ستخدم فيها نموذج التكلفة 
 .القيمة العادلة

  ،لتحويل الدخل والعوائد من أووجود ومبالغ القيود على قابلية تحقيق العقارات اإلستثمارية 
 .التصرف

 أولعمليات اإلصالح  أوتطوير العقارات اإلستثمارية  أوإنشاء  أوالتعاقدية لشراء  اإللتزامات 
 .التحسينات أوالصيانة 

 نموذج القيمة العادلة -ب
فصاحات الواردة في الفقرة باإلضافة لإلأن تفصح  يجبطبقت منشأة ما نموذج القيمة العادلة، فإنها  إذا

 :ما يلي تبينو  ،اية الفترة للعقارات اإلستثماريةالقيم المسجلة في بداية ونهعن مطابقة )أ( السابقة 
 ل التي ت ظهر بصورة منفصلة عمليات الشراء والنفقات الالحقة واإلضافات من خال ،اإلضافات

 .عمليات إندماج األعمال
 قارير حتفظ بها برسم البيع بموجب المعيار الدولي إلعداد التالمصنفة على أنها م   األصول

 . 5IFRS رقم المالية
  خسائر من تعديالت القيمة العادلةال أوصافي األرباح. 
  عملة عرض مختلفة، وعن  إلىصافي فروق أسعار الصرف الناشة عن ترجمة القوائم المالية

 .معدة التقرير المنشأةعملة عرض  إلىترجمة عملية أجنبية 
 من مالكه عمليات التحويل من وإلى المخزون والعقار المشغول. 
  تغييرات أخرى. 
 لتفادي الحساب المزدوج لألصول كالمعدات التي يمكن  عند تعديل تقييم العقارات اإلستثمارية

 اإلعتراف بها بشكل منفصل، يجب اإلفصاح عن مطابقة التعديالت.
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 أو IAS 16 وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي األصلعندما يتعذر قياس القيمة العادلة بشكل موثوق وي ذكر 
بشكل منفصل عن  األصوليجب اإلفصاح عن هذه  ،IFRS 16رقم للمعيار الدولي للتقرير المالي  اً وفق

 يجب اإلفصاح عما يلي: ،حة سابقاً إفصاحات الحركة الموض إلىتلك التي بالقيمة العادلة. وباإلضافة 
  ستثمارات العقاريةلإلوصف.  
 بشكل موثوق  توضيح السبب وراء تعذر قياس القيمة العادلة. 
 أن تندرج ضمنه القيمة العادلة الذي من المرجح جداً  ،أمكن إذا ،نطاق التقديرات. 
  المنشأةحقيقة أن : عن فصاحيتم اإل مسجلة بالقيمة العادلةغير  إستثماريةعقارات عند استبعاد 

لبيع، ومبلغ ، القيمة الدفترية له عند اغير مسجل بالقيمة العادلة ستثمارياً إ قد استبعدت عقاراً 
 ثباته.  الخسارة الذي تم إ أوالربح 

 نموذج التكلفة -ج
بالنسبة للعقارات اإلستثمارية التي يتم قياسها نه ، فإفصاحات المطلوبة في الفقرة )أ( السابقةباإلضافة لإل 

 عما يلي: يضاً أ المنشأةبموجب نموذج التكلفة، تفصح 
  المستخدمة االهتالك طرق. 
  معدالت اإلستهالك المستخدمة أواألعمار اإلنتاجية. 
 في بداية ونهاية ( إليه مجمع خسائر الهبوط م ضافاً )ستهالك إجمالي المبلغ الدفتري ومجمع اإل

 .الفترة
  مطابقة المبالغ المسجلة اإلجمالية في بداية ونهاية الفترة واإلستهالك التراكمي وخسائر إنخفاض

 القيمة، تبين: 
 منفصلة عمليات الشراء والنفقات الالحقة واإلضافات من التي ت ظهر بصورة  ،اإلضافات

 .خالل عمليات إندماج األعمال
 حتفظ بها برسم البيع بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المصنفة على أنها م   األصول

 .IFRS 5رقم  المالية
 هتالك.اإل 
  ( المسجلة لمستردةوخسائر الهبوط المعكوسة )اخسائر إنخفاض القيمة المعترف بها

 . IAS 36بموجب معيار 
 عملة عرض مختلفة،  إلىة عن ترجمة القوائم المالية ئصافي فروق أسعار الصرف الناش

 .معدة التقرير المنشأةعملة عرض  إلى وعن ترجمة عملية أجنبية
 عمليات التحويل من وإلى المخزون والعقار المشغول من مالكه. 
 األخرى تغييرات ال. 
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 وإذا كان ال يمكن قياس القيمة العادلة بشكل موثوق  ،لعقارات اإلستثماريةمة العادلة لالقي: 
  توضيح السبب وراء تعذر قياس القيمة العادلة بشكل موثوق. 
 أن تندرج ضمنه القيمة العادلة داً الذي من المرجح ج ،أمكن إذا ،نطاق التقديرات. 
 العادلةغير المسجلة بالقيمة  عمليات التصرف بالعقارات اإلستثمارية. 
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 :أسئلة الفصل
 األول )اختيار من متعدد(التمرين 

 التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

 أي من الجمل التالية يعتبر صحيحًا:  .1

يجب تقييم اإلستثمارات العقارية بالقيمة  -أ
 العادلة

الكلفة يجب تقييم اإلستثمارات العقارية ب -ب
 ةالفعلي  

ستثمارات تعتبر العقارات المعدة لإليجار إال  -ج
 عقارية

لجة التغير في القيمة العادلة يتم معا -د
 ستثمارات العقارية ضمـن بيان الدخللإل

دينار ورصيد مجمع اهتالكها   330,000قامت شركة القدس بمبادلة معدات تملكها تكلفتها  .2
ن بأ علماً  .(إستثمارية)عقارات  تم تأجيره للغيريى عقار سدينار مقابل الحصول عل 230,000

دينار.  330,000للعقار دينار والقيمة العادلة  300,000القيمة العادلة للمعدات بذلك التاريخ 
 : ثباتها في قيد المبادلة بمبلغن العقارات اإلستثمارية سيتم إفإ

 دينار 554,444 -ب دينار   044,444 -أ
 دينار 654,444 -د اردين 544,444 -ج

 يلي:  تعتبر العقارات التالية إستثمارات عقارية بإستثناء ما .3

في تقديم  أوعقارات تستخدم في اإلنتاج  -ب حتفظ بها لغرض غير محددرض م  أ -أ
 سلع وخدمات للشركة ألغراض إعمالها

عقارات تحتفظ بها الشركة بموجب عقود  -ج
بعقود تأجير تمويلية ولكنها مؤجرة للغير 

 تأجير تشغيلية

تحت اإلنشاء سيتم  إستثماريةعقارات  -د
 تأجيرها عند إنجازها

بند الممتلكات اإلستثمارية التي سيتم تقييمها بالقيمة  إلىالمصنفة كمخزون  األصولعند تحويل  .0
 العادلة، يتم معالجتها كما يلي:

تبقى بقيمتها المسجلة بها قبل التحويل  -أ
 إستثماريةلممتلكات 

فروقات  إثباتتسجل بالقيمة العادلة مع  -ب
 التقييم في بيان الدخل

فروقات  إثباتتسجل بالقيمة العادلة مع  -ج
 التقييم في حقوق الملكية  

القيمة القابلة للتحقق  أوتسجل بالتكلفة  -د
 قلأيهما أ
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 ي من العبارات التالية صحيحة: أ .3

لمنشآت من جميع ا( 04) يتطلب معيار رقم -أ
، ستثمارات العقاريةس القيمة العادلة لإلقيا

إذا استخدمت المنشأة إما لغرض القياس )
فصاح )إذا اإل نموذج القيمة العادلة( أو

 استخدمت نموذج التكلفة(

المنشآت  من جميع( 04)يتطلب معيار رقم  -ب
، ستثمارات العقاريةقياس القيمة العادلة لإل

 )إذا استخدمت المنشأة فصاحاإلما لغرض إ
)إذا  القياسنموذج القيمة العادلة( أو 

 استخدمت نموذج التكلفة(
المنشآت  من جميع( 04)يتطلب معيار رقم  -ج

ستثمارات العقارية، قياس القيمة العادلة لإل
لغرض القياس )إذا استخدمت المنشأة 

وال حاجة لقياس نموذج القيمة العادلة( 
  القيمة العادلة عند اتباع نموذج التكلفة 

المنشآت  من جميع( 04)يتطلب معيار رقم  -د
ستثمارات العقارية، قياس القيمة العادلة لإل

فصاح إذا استخدمت نموذج التكلفة أو اإل
  نموذج القيمة العادلة 

الممتلكات والمباني والمعدات تكون مناسبة  إلىالعقارية  اإلستثماراتن عمليات التحويل من إ .3
 عندما: 

 تم استخدام نموذج القيمة العادلة إذافقط  -ب المنشأةبة بناء على نية و رغ -أ
 عندما يكون هناك تغير في االستخدام -ج

 دليل على تغير االستخدام ووجود
 يمنع التحويل على اإلطالق -د

ستثمارات العقارية التي ( لإل)شركة التأمين مثالً  آخري طرف بالتعويضات من أ اإلعترافيتم  .3
 تم التنازل عنها كما يلي:  أوت فقد أوانخفضت قيمتها 

 ضمن حقوق الملكية كدخل شامل آخر -ب في حساب األرباح والخسائر كإيراد -أ
 ال يتم اإلعتراف بها -د كتخفيض لخسائر اإلستبعاد -ج

 األصولإقتناء الممتكات اإلستثمارية )من خالل تحويلها من  أولم يكن من الممكن عند شراء  إذا .3
( تحديد القيمة العادلة بموثوقية على أساس مستمر، يجب إستثماريةممتلكات  إلى األجلطويلة 

 باستخدام: األصلعندها قياس 

نموذج التكلفة وفق معيار المحاسبة الدولي  -ب نموذج القيمة العادلة -أ
 (16رقم )

 القيمة اإلستبدالية -د السوق أيهما أقل أوالتكلفة  -ج
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 :يلي " على ماالعقارية راتاإلستثما" (00رقم ) ينطبق معيار .3

حتفظ بها الستخدام مستقبلي غير أرض م   -أ
 محدد حالياً 

 

حق استخدام  أصل) أو المنشأةمبنى تمتلكه  -ب
( المنشأةيتعلق بمبنى محتفظ به بواسطة 

أكثر من عقود  أوبموجب واحد تأجيره وتم 
 اإليجار التشغيلية

 
  تطويرها  أوالممتلكات التي تم إنشاؤها  -ج

 لتستخدم في المستقبل كإستثمارات عقارية
 جميع ما ذكر -د 

 : ستثمارات العقارية بموجب نموذج القيمة العادلةلإل المسجلةعند تحديد القيمة  .10

 العقارم المصاعد الموجودة في يتقييتم  -أ
حيث يتم بشكل مستقل  جهزة التكييفوأ
 ةالثابت األصولضمن  دراجهاإ

 ،ثى أساس أنه مؤثعل عقار تأجيرتم  إذا -ب
بشكل مستقل وتقيمه  األثاث إثباتيتم 

كأصول ثابتة بشكل مستقل عن العقار 
 نفسه

العقار م المصاعد الموجودة في يتقييتم  -ج
حيث يتم بشكل مستقل  جهزة التكييفوأ
 ضمن المخزون  دراجهاإ

العقار يم المصاعد الموجودة في يتقيتم ال  -د
ث يتم حيبشكل مستقل  جهزة التكييفأو 
ستثمار لإل ضمن القيمة العادلة دراجهاإ

 ،بدل من إثباتها كأصول ثابتة ،العقاري 
 كوحدة واحدة العقاريقيم  حيث

 

  :التمرين الثاني
 (.04بموجب معيار ) ستثمارات العقاريةباإل اإلعترافاذكر شروط 

 
 التمرين الثالث:

بل الشركة كمقر رئيسي لها، وبسبب كان لدى شركة إعمار عقار كان يستخدم من ق 31/12/2424في 
تصنيفه  إعادةالمبني القديم وبالتالي  تأجيرمبنى جديد تم شرائه مؤخرًا، قررت الشركة  إلىالشركة 

على النحو  31/12/2424ستثمارات عقارية. وقد ظهرت البيانات المالية الخاصة بالمبنى المحول في كإ
 التالي:
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 أراضي 54,444
 مباني 04,444

 مباني إهتالكيطرح مجمع  (14,444)
دينار، والمباني بقيمة عادلة تبلغ  75,444بقيمة عادلة تبلغ  األراضيتقييم  إعادةفي هذا التاريخ تم 

العقارية خالل الفترات  اإلستثماراتدينار وقررت الشركة استخدام نموذج القيمة العادلة لتقييم  144444
 التالية بعد التحويل.

 ستثمارات عقارية.إ إلىالتقييم وتحويل العقار  إعادةقيود  إثباتالمطلوب: 
 
 مرين الرابع:الت

للغير تم تصنيفه من قبل الشركة جيره أت غراضأل مبنى العروةاشترت شركة  1/1/2424في 
نار رسوم دي 24,444دينار ثمن للعقار ومبلغ  104,444مارات عقارية، وقد دفعت الشركة مبلغ ثستإك

من قيمة العقار الكلية، في حين يشكل البناء  %04رض تشكل ن قيمة األأقد قدر تسجيل العقار. و 
جرة سنوية تبلغ أب 1/0/2424العقار في  تأجيرسنويًا. تم  %2ستهالك البناء بنسبة إ، وتقرر 64%

 .  التأجيرعند  مقدماً يجارة سنة كاملة إدينار، وقد استلمت الشركة  12,444
دينار  154,444وراضي دينار لأل 55,444ييم العقار بقيمة عادلة تبلغ تق إعادةتم  31/12/2424في 

 للمباني. 
 المطلوب: 

 نموذج التكلفة. البالداستخدمت شركة  فتراضبإستثمارات العقارية بيان المعالجة المحاسبية لإل -أ
ة نموذج القيم البالداستخدمت شركة  فتراضبإستثمارات العقارية بيان المعالجة المحاسبية لإل -ب

 العادلة.
 

 

 :ولاأل التمرين  إجابة

 10 3 3 3 3 3 0 3 2 1 الرقم 
 د د ب أ ج أ ب ب ج د جابة إلا

 
 
 
 



 

 -321- 

 إجابة التمرين الثاني:

 ستثمارات العقارية كأصول عند توفر الشرطين التاليين: باإل اإلعترافيتم 
 إلىت اإلستثمارية قتصادية المستقبلية المرتبطة بالممتلكامن المحتمل أن تتدفق المنافع اإل 

 .المنشأة
 .من الممكن قياس تكلفة الممتلكات اإلستثمارية بموثوقية 

 
 التمرين الثالث: إجابة

 التقييم إعادةقيد  إثبات: 

 31/12/2424 مباني إهتالكمن حـ/ مجمع   14,444
  حـ/ مباني      24,444
  أراضيحـ/       25,444

  ييمالتق إعادةحـ/ فائض  إلى     55,444 
 

 ستثمارات عقاريةإ إلىقيد تحويل العقار  إثبات: 

 31/12/2424 أراضي -إستثمارات عقارية  من حـ/  144,444
  مباني -ستثمارات عقارية حـ/ إ      124,444

  أراضيحـ/  إلى     144,444 
  حـ/ مباني         124,444 

 
 التمرين الرابع: إجابة

 نموذج التكلفة. 1
 :ءالشراقيد  .أ

 1/1/2424 أراضي -ستثمارات عقارية إمن حـ/   04,444

  مباني -ستثمارات عقارية إ/ حـ      124,444

  حـ/ النقدية إلى     244,444 

  (.24,444+  104,444دينار ) 244,444تبلغ التكلفة الكلية للعقار 

  على التوالي. %64 : %04والمباني بنسبة  األراضيالتكلفة الكلية للعقار على  تقسيمتم 
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 :اإليجارولى من واستالم الدفعة األ  التأجيرقيد  .ب

 1/0/2424 من حـ/ النقدية  12,444

   مقبوض مقدماً  عقار إيجار إيرادحـ/  إلى     12,444 

 

 :(3/12×12,000) قيد التسويات الجردية المتعلقة بإيجار العقار المقبوض مقدمأ .ج

 31/12/2424 مقدماً  مقبوض عقار إيجار إيرادمن حـ/   5444

  عقار  إيرادحـ/  إلى     5444 

 

 :البناية إهتالك إثباتقيد  .د

 31/12/2424 مباني إهتالكمن حـ/ مصروف   2044

  مباني إهتالكحـ/ مجمع  إلى     2044 

 (.%2×  124,444دينار ) 2044السنوي للبناء =  اإلهتالك
 نموذج القيمة العادلة. 2
 :الشراءقيد  .أ

 1/1/2424 أراضي -ستثمارات عقارية إمن حـ/   04,444

  مباني -ستثمارات عقارية إحـ/       124,444

  حـ/ النقدية إلى     244,444 

 (.24,444+  104,444دينار ) 244,444تبلغ التكلفة الكلية للعقار  -
 لتوالي.على ا %64 : %04والمباني بنسبة  األراضيالتكلفة الكلية للعقار على  تقسيمتم  -

 

 :اإليجارولى من واستالم الدفعة األ  التأجيرقيد  .ب

 1/0/2424 من حـ/ النقدية  12,444

   مقبوض مقدماً  عقار إيجار إيرادحـ/  إلى     12,444 

 
 :(3/12×12000) قيد التسويات الجردية المتعلقة بإيجار العقار المقبوض مقدمأ .ج

 31/12/2424 مقبوض مقدماً  عقار إيجار إيرادمن حـ/   5444

  عقار  إيرادحـ/  إلى     5444 
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 البناية إهتالك إثباتقيد  .د

 31/12/2424 مباني إهتالكمن حـ/ مصروف   2044

  مباني إهتالكحـ/ مجمع  إلى     2044 

 (.%2×  124,444دينار ) 2044السنوي للبناء =  اإلهتالك

 :راضي بالقيمة العادلةتقييم المباني واأل  إعادة .ه

 31/12/2424 أراضي -ستثمارات عقارية إمن حـ/   15,444

  مباني -ستثمارات عقارية إحـ/       32,044

 07,044 
اسب التغير في القيمة حـ/ مك إلى    

 ستثمارات العقاريةالعادلة لإل
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 غير المتداولة لألصولاإلعتراف والقياس محور:     
 ( 5رقم ) التقارير المالية إلعدادالمعيار الدولي : عشر الثالثالفصل                  
 غير المستمرةبها للبيع والعمليات  الُمحتفظالمتداولة  غير األصول     

Non-current Assets Held for Sale 

 and Discontinued Operations 
 
 
 

 أهداف الفصل التعليمية:
 

 التالية: باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 

 غير األصول(: "5رقم )التقارير المالية  إلعدادمعرفة األهداف الرئيسية للمعيار الدولي  .1

 بها للبيع والعمليات المتوقفة". الُمحتفظالمتداولة 

 (.5رقم )التقارير المالية  إلعدادار الدولي بيان نطاق الذي يغطيه المعي .2

 به للبيع. ُمحتفظ كأصل األصلالواجب توفرها لتصنيف  الشروط استعراض .3

غير المتداولة  لألصولوالقياس  اإلعترافالمعالجة المحاسبية من حيث  كيفيةتوضيح  .4
 بها للبيع.  كُمحتفظمجموعات التصرف( المصنفة  أو)

 أوغير المتداولة ) األصولالتي لم تعد معايير تصنيف بيان كيفية معالجة الحالة  .5
بها للبيع موجودة نتيجة وجود تغييرات في خطة  ُمحتفظمجموعة التصرف( كأصول 

 البيع.
 . (5رقم )التقارير المالية  إلعدادالمعيار الدولي التي يتطلبها  اإلفصاحات أهم عرض .6
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مقدمة. 1  
 بها للبيع والمهجور استخدامها الُمحتفظغير المتداولة  األصولقة بمعالجة المتعل األحكاميبين هذا المعيار 

غير المتداولة التي تباع مباشرة خالل السنة المالية  لألصول. وال يتطرق المعيار غير المستمرةوالعمليات 
 لمنشأةاتنوي  غير المتداولة التي األصولنما ( وإ16عيار المحاسبة الدولي رقم )والتي تعالج بموجب م

غير  األصولالتخلص منها ببيعها وما تزال قائمة بتاريخ نهاية الفترة المالية، ويتطلب المعيار ضرورة عرض 
 .غير المتداولة األصولبشكل مستقل عن المركز المالي بها للبيع في قائمة  الُمحتفظالمتداولة 

والتي تمثل  Discontinued Operationsلعمليات غير المستمرة نتائج امعالجة  إلىيتطرق المعيار كما 
ما شابه والتي يتوجب عرضها في قائمة الدخل  أوخط إنتاجي  أوقطاع عمل خسائر التخلص من  أو أرباح

 عن نتائج العمليات المستمرة.  لبشكل مستق

رة لعمليات غير المستمرة تتميز بكونها غير متكر نتائج او  بها للبيع الُمحتفظغير المتداولة  األصول وكون 
عرض هذين البندين في القوائم المالية بشكل مستقل  فإنمختلفة عن النشاط التشغيلي للمنشأة، و الحدوث 

والتدفقات النقدية المستقبلية  المنشأة أعمالسيمكن مستخدمي القوائم من تقييم وتقدير الوضع المالي ونتائج 
 .أفضلبشكل 

، ويعتبر هذا المعيار بدياًل 1/1/2005فعول من وأصبح ساري الم 2004ذار صدر هذا المعيار في آوقد 
لغاءه عند الذي تم إ ( والذي كان يحمل العنوان "العمليات غير المستمرة"،35للمعيار المحاسبي الدولي رقم )

 صدور هذا المعيار. 

 
 Objectiveهدف المعيار . 2

بها للبيع والعرض  لُمحتفظالة غير المتداو  لألصولبيان المعالجة المحاسبية  إلىالمعيار هذا يهدف 
 .غير المستمرةفصاح عن العمليات واإل

 
  Scopeنطاق المعيار . 4

غير المتداولة التي سيتم التخلص منها  األصول( على 5رقم )التقارير المالية  إلعدادالدولي معيار الينطبق 
المعيار  فإنالتالي مواصفات وظروف خاصة، وب ولها  Disposal Groups اإلستبعادوكذلك على مجموعات 

 خرى:بمعايير أ معالجةنها التالية نظرًا أل األصولال ينطبق على 
 (.12الضريبية المؤجلة )معيار ضرائب الدخل رقم  األصول .1
 (.19الناجمة عن منافع الموظفين )معيار منافع الموظفين رقم  األصول .2
 (.9رقم ) ارير الماليةالتق إلعداد معيار الدوليالالمالية التي تدخل ضمن نطاق  األصول .3
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بموجب معيار المحاسبة الدولي  لنموذج القيمة العادلة وفقاً ستثمارية التي يتم المحاسبة عليها اإل األصول .4
 (.40رقم )

الزراعية والبيولوجية التي تقاس بالقيمة العادلة مطروحًا منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع،  األصول .5
 (.41موجب معيار المحاسبة الدولي رقم )والتي يتم المحاسبة عنها ب

 "عقود التأمين"( 11رقم ) مجموعات العقود الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي .6
 

  Definitionsالتعريفات . 3

   Carrying Amountالقيمة الدفترية )المرحلة( 
 .األصلة المتراكم في قيم)انخفاض(  التدنيوخسائر ، إهتالكبعد تنزيل مجمع  لألصلهي التكلفة التاريخية 

 Cost to Sellتكاليف البيع 
)مجموعة التصرف(، وال يدخل ضمن  أو أصلهي التكاليف اإلضافية التي تعزى مباشرة للتخلص من 

 تكاليف البيع مصاريف التمويل ومصروف الضريبة.

   Probableحدث محتمل 
 من عدم وقوعه. وقوعه أكثر ترجيحاً حدث 

 Probably Highlyدًا حدث مرجح ج
 .من كونه محتمالً  بشكل جوهري أكثر ترجيحاً و  يعتبر 

 The Recoverable Amount of an Asset لألصلسترداد المبلغ القابل لإل

 .أعلى أيهما"القيمة قيد اإلستعمال"  أومطروحًا منها تكاليف البيع"  لألصلهو عبارة عن "القيمة العادلة  

 Value in Useقيمة منفعة اإلستعمال( القيمة قيد اإلستعمال )
االستعمال  نتيجةالمستقبلية المقدرة  النقدية المتوقع الحصول عليها من المنافع لتدفقاتلهي القيمة الحالية 

 نتاجي.في نهاية عمره اإل والمتوقعة لألصلالقيمة المتبقية  إليهامضافًا  ،لألصلالمستمر 

 Fair Value القيمة العادلة
 أطرافعتيادية بين في عملية إ  اإللتزامدفعه لتسديد  أو األصلتم بيع  إذاستالمه سيتم إالذي  هي المبلغ

  .(IFRS 13مشاركة بالسوق المنتظم بتاريخ قياس القيمة العادلة )انظر معيار 
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 Disposal Group (التصرف استبعاد )مجموعة مجموعة
غير ذلك في مع عملية واحدة، وتتضمن  أو التي سيتم التصرف بها معًا بالبيع األصولمجموعة من 

 والتي سيتم نقلها في تلك العملية. األصولالمرتبطة مباشرة بتلك  اإللتزامات أيضاً مجموعة التصرف 
في حال كانت المجموعة وحدة  األعمال إندماجالمجموعة الشهرة التي تم الحصول عليها في  أيضاً وتتضمن 

 توليد نقد خصصت لها الشهرة.

 
 أو بها لغرض البيع ُمحتفظ( كأصول التصرفمجموعات  أوغير المتداولة ) األصولصنيف ت .5

 المالكينتوزيعها على 
Classification of Non-current Assets (or Disposal Groups) as Held for 

Sale or as Held for Distribution to Owners 

 بها لغرض البيع ُمحتفظكأصول مجموعات التصرف(  أوغير المتداولة ) األصول 1.5
 ُمحتفظالتي سوف يتم التخلص منها( كأصول  األصولمجموعات  أوغير المتداولة ) األصولتصنيف  يتم

من خالل عملية بيع هذه  أساسيستردادها بشكل لها سيتم إبها للبيع في حالة كون القيمة المرحلة )الدفترية( 
هناك شرطان محددان يجب  فإنذلك  إلىضافة ، باإلألصلل، وليس من خالل االستخدام المستمر األصل

  وهذان الشرطان هما:به للبيع،  ُمحتفظ كأصل األصلتوفرهما لتصنيف 
تعديالت لتجهيزه  أوصالحات بشكله الحالي، أي ال يتطلب إ جاهزة للبيع الفوري  األصلن يكون أ .أ

 للبيع.

أي  بدرجة عالية اإلحتمالية، وتعني Highly Probable بدرجة عالية  محتملن يكون بيعها أمر أ .ب
 إحتماليةوحتى تكون حد كبير )بشكل جوهري( أكثر من كونها محتملة.  إلىن عملية البيع مرجحة أ

 ن توفر ما يلي:عالية يجب أ األصلبيع 
وأنه  األصلداري مناسب لبيع الشركة ومن مستوى إ إدارةوخطة معدة من قبل  إلتزامن يكون هناك أ -

 ن تحدث تغييرات جوهرية إللغاء عملية البيع. حتمل أمن غير الم

 .لألصلمشتري  إليجادخطة فاعلة  أوبرنامج  المنشأةن تضع أ -

بسعر مناسب وقريب من القيمة  األصلسوق نشطة يمكن من خاللها تسويق وبيع  لألصلن يكون أ -
 .لألصلالعادلة 

 هرًا من تاريخ التصنيف. ( ش12به للبيع خالل فترة ) الُمحتفظ األصلمن المتوقع بيع  -

 التراجع عن عملية بيعه.  أو، األصلمن غير المحتمل حدوث تغيرات جوهرية على خطط بيع  -

به للبيع حتى لو لم يتم  ُمحتفظمصنف كأصل غير متداول  األصلوفي حالة توفر الشروط السابقة، يبقى 
 شهر من تاريخ التصنيف، شريطة توفر ما يلي:  12بيعه خالل 

 . المنشأةون األحداث التي أدت لعدم بيعه خالل هذه الفترة خارجة عن سيطرة أن تك -
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 .األصلما زالت ملتزمة بخطتها لبيع ذلك  المنشأةتوفر دالئل كافية بأن  -

بها  ُمحتفظكأصل غير متداول  األصلوفي حالة عدم توفر هذان الشرطان يتوجب التوقف عن تصنيف 
 للبيع.

 حاالت خاصة عند التصنيف 
التي تكون ملتزمة بخطة بيع تنطوي على فقد السيطرة على منشأة تابعة أن تقوم  المنشأةجب على ي -

بها للبيع عندما يتم استيفاء  ُمحتفظالتابعة على أنها  المنشأةلتزامات تلك إو  أصولبتصنيف جميع 
ستحتفظ بحصة  المنشأةكانت  إذاعما  ، بغض النظرالسابقتين( ب) و (أ)الضوابط المحددة في الفقرات 

 غير مسيطرة في منشأتها التابعة السابقة بعد عملية البيع.

حصريًا  (مثل عرض شركة تابعة للبيع -تبعاد)مجموعة اس أو متداوالً غير  صالً أ المنشأةتقتني عندما  -
مجموعة ) أوغير المتداول  األصلتصنيف  قتناءاإل خير ، فيجب عليها في تابغرض استبعاده الحقاً 

به للبيع خالل فترة  الُمحتفظ األصلكان من المتوقع بيع  إذابه للبيع فقط  ُمحتفظعلى أنه  (اإلستبعاد
التي تجعل من  األخرى الشروط ويكون من المحتمل بدرجة عالية أن ( شهرًا من تاريخ التصنيف. 12)

تم سوف ي ختاريستيفاؤها في ذلك الإولم يتم والواردة في الفقر )ب( السابقة  عملية البيع محتمله جداً 
 .(خالل ثالثة أشهر عادةً )قتناء ستيفاؤها خالل فترة قصيرة تلي اإلإ

، فال يجوز فترة التقريربعد  ( المذكورة سابقاً 1.5شروط التصنيف الواردة في الفقرة )تم استيفاء  إذا -
القوائم  به للبيع في تلك ُمحتفظعلى أنه  (مجموعة استبعاد أو)غير متداول  للمنشأة أن تصنف أصالً 

بعد فترة التقرير ولكن قبل  شروط التصنيفالمالية عند إصدارها. بالرغم من ذلك، عندما يتم استيفاء 
 يضاحات. ذلك في اإلأن تفصح عن  المنشأةاعتماد إصدار القوائم المالية، يجب على 

ها على بها لغرض توزيع ُمحتفظمجموعات التصرف( كأصول  أوغير المتداولة ) األصولتصنيف  2.5
 المالكين 
به للتوزيع على المالكين عند  ُمحتفظنه )مجموعة التصرف( على أ أوغير المتداول  األصلويتم تصنيف 

 أو بحالتها الراهنة متوفرة للتوزيع الفوري  األصولن تكون ، ويجب أعلى المالكين األصلبتوزيع  المنشأة إلتزام
. ويجب من تاريخ التصنيف عامتمام التوزيع خالل يتم إ حد كبير بحيث إلى ن يكون التوزيع محتمالً يجب أ

 حد كبير. إلى كان البيع محتمالً  إذاموافقة المساهمين كجزء من تقييم ما  إحتماليةعتبار األخذ باإل

 (1مثال )
المباني المستخدمة كأحد فروع للشركة وقد بدأت الشركة في  أحدبخطة لبيع  اإللتزامقررت الشركة المثالية 

ة خر، وال توجد نيإنشاء مبنى آ ستكمالباستخدام ذلك المبنى حتى يتم إ المنشأةوتقوم  ،ث عن مشتري لهالبح
 ستكمال المبنى الجديد.لتغيير مكان موظفي الشركة حتى إ

 به برسم البيع؟  ُمحتفظنه جب تصنيف المبنى لدى الشركة على أهل يتو  المطلوب:
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 (1حل مثال )
 البيع نظرًا لعدم توفره للبيع الفوري.لن يتم تصنيف المبنى برسم 

 ( 2مثال )
، وخالل السنة المالية 31/12/2222في  للبيعبه  ُمحتفظنه تم تصنيفه على أ أصلالشركات  إحدىلدى 

 األصلغير مباع بسبب تدهور ظروف السوق بالنسبة لذلك  األصلما زال  31/12/2221التالية وحتى 
ن القيمة العادلة له في أدنى في حين أون دينار كحد ملي 3بسعر  األصلحيث تعرض الشركة 

 مليون فقط.  2تبلغ  31/12/2221
في البيانات المالية بتاريخ  للبيعبه  ُمحتفظعلى أنه  األصلهل يجب على الشركة تصنيف المطلوب: 

  ؟31/12/2221

 ( 2حل مثال )
 األصلادلة له، فمن غير المحتمل بيع يفوق القيمة الع األصلن السعر المطلوب من قبل الشركة لبيع بما ا
 به للبيع. ُمحتفظنه ، ولذلك يجب عدم تصنيفه على أنه غير متوافر للبيع الفوري أي أ

 
 غير المتداولة المستغنى عنها )المهجورة( األصول. 6

Non – Current Assets that are to be abandoned 

التخلي عنه على أنه  سيتم (وعة استبعادمجم أو)ال يجوز للمنشأة أن تصنف أصال غير متداول  .أ
ساسًا من خالل )القيمة المرحلة( سوف تسترد أ لألصلن القيمة الدفترية نظرًا أل، وذلك به للبيع ُمحتفظ

المقرر تركها مستوفية  Disposal Groupكانت )مجموعة التصرف(  إذااستمرار استخدامه. ومع ذلك 
تعرض في هذه الحالة النتائج  المنشأة فإن، غير المستمرةمليات للشروط الواردة بالمعيار والخاصة بالع

عتبارًا من تاريخ التوقف عن إ  غير مستمرةنها عمليات على أ اإلستبعادت النقدية من مجموعة والتدفقا
رر المق األصول)مجموعات التصرف( المقرر تركها،  أوغير المتداولة  األصولاستخدامها. وتشمل 
 ستغناء عنها بهجرها وليس بيعها.، ثم اإلقتصادية عمرها اإلاستخدامها حتى نهاي

)تخلت  يقاف استخدامه مؤقتًا كما لو كانت قد تركتهغير المتداول الذي تم إ األصل المنشأةال تعامل .ب
 .عنه(

 

 بها للبيع كُمحتفظ( المصنفة اإلستبعادمجموعات  أوغير المتداولة ) لألصولوالقياس  اإلعتراف .3
Measurement of Non-current assets (or Disposal Groups) Classified as Held for Sale 

بها للبيع  كُمحتفظ( والمصنفة األصولفي  اإلستبعادمجموعة  أوغير المتداولة ) األصوليتم قياس  -أ
 . أقل أيهما تكاليف البيع - القيمة العادلة أو بالقيمة الدفترية )المرحلة(
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بها للتوزيع  كُمحتفظ( والمصنفة األصولفي  اإلستبعادمجموعة  أومتداولة )غير ال األصوليجب قياس  -ب
 . أقل أيهما 1تكاليف التوزيع - القيمة العادلة أو بالقيمة الدفترية )المرحلة(على المساهمين 

، أعمالمنشأة  إندماجبها للبيع كجزء من  كُمحتفظمستوفية لمعايير التصنيف  أصولعند الحصول على  -ج
 بالقيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع. األصولهذه  يتم قياس

تقيس التكلفة المقدرة للبيع  المنشأة فإن ،عندما يكون من المتوقع حدوث عملية البيع بعد سنة واحدة -د
بقيمتها الحالية، وأي زيادة في القيمة الحالية لتكلفة البيع تنشأ مع مرور الوقت، تصنف كتكلفة تمويل 

 ة الدخل.ويتم عرضها في قائم

في  اإلستبعادمجموعة  أوغير المتداولة ) لألصولبخسارة التدني )انخفاض القيمة(  اإلعترافيتم  -ه
 .    عن القيمة الدفترية )المرحلة( لألصلصافي القيمة العادلة معًا( عند انخفاض  األصول

اليف البيع( تك -عادلةفي حالة حدوث زيادة في الفترات التالية على القيمة العادلة الصافية )القيمة ال -و
ستعادة إ أرباحبالزيادة كمكاسب ) اإلعترافعترف بتدني قيمته في فترات سابقة، يتم ألصل سبق أن إ 

التدني( في قائمة الدخل، شريطة أال تزيد هذه المكاسب عن خسارة انخفاض القيمة المتراكمة )متراكم 
تم  أوبها سابقًا وفقًا لهذا المعيار  اإلعترافتم عدة للبيع( والتي المُ  اإلستبعادمجموعة  أو األصولتدني 

 األصل(، قبل تصنيف 36رقم ) األصولبها طبقًا لمعيار المحاسبي الدولي المتعلق بتدني  اإلعتراف
 به للبيع. ُمحتفظغير متداول  كأصل

مجموعة التي تمثل جزء من " األصول أوبها للبيع  الُمحتفظغير المتداولة )الثابتة(  األصولال تخضع  -ز
 اإلستبعادمات مجموعة لتزاالمرتبطة بإ األخرى دة والمصروفات . أما الفائطفاءاإل أو تصرف" لإلهتالك

 .هيبها كما  اإلعترافبها البيع" فيستمر  ُمحتفظنها "والمصنفة على أ

 (4) مثال
 5بقي لها دينار والعمر المت 42,222كان لدى الشركة العالمية معدات قيمتها الدفترية  1/1/2222في 

 تم بيع المعدات بقيمتها العادلة. علماً  32/6/2221بها للبيع. وفي  ُمحتفظسنوات وقد تم تصنيفها كمعدات 
دينار ومصاريف البيع الالزمة  32,222بقيمة  32/6/2221وحتى  1/1/2222ن القيمة العادلة لها من بأ
 من كل عام. 31/12وتنتهي الفترة المالية في  دينار. 2222تمام عملية البيع إل

 .32/6/2221 إلى 1/1/2222القيود الالزمة في دفاتر الشركة العالمية للفترة من  إعدادالمطلوب: 
 ( 4حل مثال )

  بها للبيع: ُمحتفظمعدات  إلىتحويل المعدات 

                                                           
 ستثناء تكاليف التمويل ومصروف ضريبة الدخل. إبالتوزيع ببشكل مباشر تمثل التكاليف المتعلقة تكاليف التوزيع:  1
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 1/1/2222 بها للبيع   الُمحتفظالمعدات من حـ/   42,222
  حـ/ المعدات  إلى 42,222 

  42,222) دينار 12,222القيمة العادلة ناقص مصاريف البيع  بمقدار  لىإتخفيض المعدات-
32,222 :) 

 1/1/2222 خسائر تدني   من حـ/   12,222
  بها للبيع   الُمحتفظالمعدات مجمع تدني حـ/  إلى 12,222 

  (:  2222-32,222) دينار 32,222قيد بيع المعدات بمبلغ 
 32/6/2221     النقديةمن حـ/   32,222
  بها للبيع   الُمحتفظحـ/ مجمع تدني المعدات       12,222

  بها للبيع   الُمحتفظحـ/ المعدات  إلى 42,222 
  (3مثال )

به  ُمحتفظغير متداول  ولكأصتم تصنيفها في هذا التاريخ  أجهزة الورودكان لدى شركة  31/12/2221في     
وتم تقدير القيمة العادلة دينار،  32,222لها  اإلهتالكجمع ورصيد مدينار  112,222 األجهزةوتكلفة للبيع. 

دينار ومن المتوقع حدوث عملية البيع بعد سنة واحدة من هذا التاريخ. بلغت التكلفة  12,222بـ  لألجهزة
 دينار.  4222دينار، وكانت القيمة الحالية لتكاليف البيع المقدرة  5222المقدرة للبيع 

 ؟31/12/2221به عند تصنيف المعدات في  اإلعترافالخسارة الواجب  أوح مقدار الرب ما المطلوب:

 ( 3حل مثال )
بها للبيع بموجب هذا المعيار تمثل الفرق بين القيمة الدفترية البالغة  الُمحتفظ األجهزةخسائر قياس قيمة 

ة لتكاليف البيع منها القيمة الحالي ( وبين القيمة العادلة مطروحاً 32,222 – 112,222) دينار 02,222
 ( وذلك كون عملية البيع ستكون بعد أكثر من سنة.4222 - 12,222دينار ) 66,222

 دينار. 14,222=  66,222 – 02,222=  31/12/2221عترف بها في ن الخسارة المُ أي أ
 

 المالكينغير نقدية على  أصولتوزيعات . 3

Distributions of Non-cash Assets to Owners 
، الحالة. في تلك ينبصفتهم مالك هايعلى مالك أرباحغير نقدية على أنها توزيعات  أصوالً  أحياناً  شأةالمنتوزع 

  .بديل نقدي أوغير نقدية  أصولإما  استالمها خيار يأن تمنح مالك - أيضاً  -يمكن للمنشأة 
المعالجة المحاسبية  IFRIC 17 للجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي( 13) رقم التفسيرويبين 

رفت في عكما  عمالاألمنشآت  أووالمعدات،  التواآلمثل بنود العقارات ، غير النقدية األصولتوزيعات ل
ا كم اإلستبعادمجموعات  أوحصص ملكية في منشأة أخرى  أو ،(3رقم ) للتقرير المالي المعيار الدولي
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لتوزيعات التي تمنح يضًا على اا التفسير أبق هذ. وينط(5رقم ) رفت في المعيار الدولي للتقرير الماليع
 بديل نقدي. أوغير نقدية  أصولإما  استالمالمالك خيار 

المعالجة المحاسبية  IFRIC 17 للجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي( 13) رقم التفسيرويبين  
 لتلك التوزيعات وكما يلي: 

 -بالشكل المناسب  - أرباحعندما يتم اعتماد توزيع  أرباحزيع بدفع تو  إلتزام المنشأةتعترف يجب أن  -أ
، وهو التاريخ الذي يتم فيه التصديق من قبل السلطة المعنية، مثل المنشأةويصبح خارج تصرف 

 أو إدارة، من قبل أرباحبتوزيع  اإلعالن، على الجمعية العمومية للمساهمين( أو)الهيئة  األسهمحملة 
، أرباحعن توزيع  اإلعالنيتم فيه  أو .انت السلطة القانونية تتطلب هذا التصديقك إذا، اإلدارةمجلس 

 .إضافياً  تتطلب تصديقاً  كانت السلطة القانونية ال إذا، المنشأة  إدارةمجلس  أو إدارةمن قبل 

 الدفعمستحقة  األرباح اتياس توزيعق -ب
على مالكها  أرباحأنها توزيعات  غير نقدية على أصولبتوزيع  اإللتزامأن تقيس  المنشأةيجب على  .1

 سيتم توزيعها. التي لألصولبالقيمة العادلة 
 المنشأةبديل نقدي، فيجب على  أوإما أصل غير نقدي  استالمخيار  مالكيهاتمنح  المنشأةكانت  إذا .2

 حتمالواإلمن القيمة العادلة لكل بديل  كل عتبارباإل خذباأل الدفع مستحقة األرباحتقدر توزيع  أن
 .لكل بديل ينلمرتبط باختيار المالكا

 القيمةأن تعيد النظر وأن تعدل  المنشأةفي نهاية كل فترة تقرير وفي تاريخ التسوية، يجب على  .3
أي تغيرات ضمن حقوق الملكية على أنها  إثبات، مع "الدفع مستحقة األرباحتوزيع لحساب " ةالدفتري

 ."الدفعمستحقة  األرباح"لتوزيع  ةالدفتري القيمةلمبلغ التوزيع مقابل للتغير في  تعديالت
 القيمة، بين ن وجدإالفرق ب تعترفيجب عليها أن  ،الدفعمستحقة  األرباحلتوزيع  المنشأةعند تسوية  .4

 ".الخسارة أوالربح "ضمن  الدفعمستحقة  األرباحلتوزيع  ةالدفتري والقيمةالموزعة  لألصول ةالدفتري
 ".الخسارة أوالربح " مستقل ضمنبند ن يتم عرض ذلك الفرق كأعلى 

 ( 5مثال )
توزيع للمساهمين على شكل  أرباحتوزيع على  الصمودتمت مصادقة الهيئة العامة لشركة  5/5/2222في 

في شركة اإلتصاالت  الصمودتملكها شركة  (،للمتاجرة األسهموهي إستثمارات في ) سهمفي األ إستثمارات
 522,222 ، وقيمتها العادلةدينار 4420222بذلك التاريخ   األسهملك لت الدفترية الدولية. وكانت القيمة

 دينار.
وقد  524,222 السنوية( بلغت القيمة العادلة لألسهمالقوائم المالية نصف  إعداد)تاريخ  32/6/2222وفي  

 .ردينا 522,222 تبلغ لألسهمحيث كانت القيمة العادلة  1/1/2222في  للمساهمين األسهمتم توزيع تلك 
 .قيود اليومية الالزمة وإعداد: بيان المعالجة المحاسبية الالزمة للحالة السابقة المطلوب 
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 ( 5حل مثال ) 
  يعات ز المتاجرة بالقيمة العادلة عند المصادقة على تو  أسهمستثمارات في تقييم اإل إعادةيتم في البداية

عتراف بالفرق بين القيمة الدفترية والعادلة ( واإلالهيئة العامة لشركة الصمودمن قبل المالكين ) األرباح
 دينار: 62,222=  442,222-522,222،  والخسائر" األرباحفي "

مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح  أصولمن حـ/   62,222
 للمتاجرة( أسهموالخسارة )

5/5/2222 

   بيان الدخل  –خسائر تقييم غير متحققة  أو أرباححـ/  إلى 62,222 

  العينية مستحقة الدفع" بالقيد التالي:  األرباح"توزيعات  إثباتكما يتم 

 5/5/2222 المحتجزة  األرباحمن حـ/   5220222
 عينية مستحقة الدفع أرباحتوزيعات حـ/  إلى 5220222 

  القوائم المالية نصف السنوية إعدادعن  32/6/2222بتاريخ  : 

أي تغيرات ضمن حقوق الملكية  إثبات، مع الدفع" مستحقة األرباحزيع تو لحساب " ةالدفتري القيمةل يتعديتم 
بمبلغ  الدفعمستحقة  األرباح"لتوزيع  ةالدفتري القيمةلمبلغ التوزيع مقابل للتغير في  تعديالتعلى أنها 
 (:522,222 - 524,222) دينار 24,222

 32/6/2222 المحتجزة  األرباحمن حـ/   240222
 عينية مستحقة الدفع أرباحوزيعات تحـ/  إلى 240222 

  للمساهمين:  األسهمستثمارات في عن توزيع اإل 1/1/2222بتاريخ 

أي تغيرات ضمن حقوق الملكية  إثبات، مع الدفع" مستحقة األرباحتوزيع لحساب " ةالدفتري القيمةل يتعديتم 
بمبلغ  الدفعمستحقة  األرباح"وزيع لت ةالدفتري القيمةلمبلغ التوزيع مقابل للتغير في  تعديالتعلى أنها 

 (:524,222 - 522,222) دينار 4222

 1/1/2222 عينية مستحقة الدفع أرباحتوزيعات من حـ/   40222
 المحتجزة األرباححـ/  إلى 40222 

  القيد  إعدادللمساهمين أي تسديد التوزيعات، يتم  األسهمستثمارات في إلوعند تحويل ا 1/1/22122في
 التالي: 

 1/1/2222 عينية مستحقة الدفع أرباحتوزيعات من حـ/   5220222

خالل  مالية بالقيمة العادلة من أصولحـ/  إلى 5220222 
 للمتاجرة( أسهمالربح والخسارة )
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 -خســائر تقيــيم غيــر متحققــة أو أربــاححـــ/  220222 
 بيان الدخل

 

 لألصول ةالدفتري القيمةالفرق بين ب رف بالمنشأةتعتيجب أن نه فإ ( المبين سابقاً 11وبموجب التفسير رقم )
ضمن  دينار 025,555الدفع مستحقة  األرباحلتوزيع  ةالدفتري والقيمة دينار 055,555( األسهم) الموزعة

 ."الخسارة أوالربح " بند مستقل ضمنن يتم عرض ذلك الفرق كعلى أ". الخسارة أوالربح "
 
 Changes to a Plan of Sale تغييرات خطة البيع. 3
 أوبها للبيع  ُمحتفظ( كأصول اإلستبعادمجموعة  أوغير المتداولة ) األصوللم تعد معايير تصنيف  إذا (1)

موجودة نتيجة وجود تغييرات في خطة البيع، فإنه يجب التوقف عن تصنيف على المالك للتوزيع 
 بها لغرض البيع". ُمحتفظ( على أنها "اإلستبعادمجموعة  أو) األصل

ألن السعر المعروض أقل بكثير مما هو مقدر له، فيتم في هذه  األصلعدم بيع  المنشأةقررت  فإذا
 به للبيع. ُمحتفظغير متداول  كأصل األصلالحالة التوقف عن تصنيف 

توقفت عن  أوبه للبيع  كُمحتفظعن تصنيفه  المنشأةغير المتداول الذي توقفت  األصليتم قياس  (2)
من  األقلبالقيمة بها لغرض البيع،  ُمحتفظمن مجموعة تصرف داخل ض أصلتصنيفه على أنه 
 القيمتين التاليتين:

به لغرض  ُمحتفظقبل تصنيفه على أنه  اإلستبعادمجموعة  أو لألصلالقيمة الدفترية )المرحلة(  .أ
تقييم كان سوف يعترف بها لو لم يتم تصنيف  إعادة أون يتم تعديله بأي إهتالكات ، وعلى أالبيع

  أو، على المالك للتوزيع أو به للبيع" ُمحتفظعلى إنه " - اإلستبعادمجموعة  أو – األصل

)كما هو مبين في معيار المحاسبة الدولي رقم  Recoverable Amountسترداد المبلغ القابل لإل .ب
 . التوزيع وأ تخاذ قرار عدم البيعإفي تاريخ ( كما (36)

غير  لألصلفي النقطة السابقة"  (أ))المرحلة( "بند متعلق بالقيمة الدفترية  تعديليتم تضمين أي  (3)
به للبيع" في قائمة الدخل، ضمن العمليات  ُمحتفظالمتداول الذي تم التوقف عن تصنيفه على أنه "

خسارة  أووتعرض التسوية كربح  بها للبيع، كُمحتفظالتصنيف  إلغاءالمستمرة وفي الفترة التي تم فيها 
 ضمن العمليات المستمرة.

 (6ال )مث
عدة للبيع، تم قياس تصنفها كمُ   Disposal Groupأصولت للتخلص من مجموعة المنشآ إحدىتخطط 

 كما يلي: األصولمجموعة 
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 البند
القيمة الدفترية 

المسجلة قبل تصنيفها 
 للبيعبها  كُمحتفظ

عاد قياسها القيمة المُ 
مباشرة قبل تصنيفها 

 للبيعبها  كُمحتفظ
 2000 2000 الشهرة

 4500 5000 التقييم( إعادة)مسجلة بمبالغ  ، معداتأراضيباني، م
 6000 6000 )مسجلة بالتكلفة( ، معداتأراضيمباني، 

 2600 3000 المخزون 
 2000 2400 مالية معدة للبيع أصول

 13,133 13,333 المجموع

  .دينار 12,222نها بمبلغ المعدة للتخلص م األصولوقد قدرت القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع لمجموعة 
 (.5رقم )التقارير المالية  إلعدادالمعيار الدولي : بيان كيفية المعالجة المحاسبية وفق المطلوب

 ( 6حل مثال )
دينار مباشرة قبل تصنيفها كمعدة للبيع. وتبلغ خسارة التدني  1300باإلعتراف بخسارة بمبلغ  المنشأةتقوم 

غير المتداولة فقط مع تخفيض قيمة الشهرة  األصوليتم توزيعها على ( و 12,000 -17,100دينار ) 5100
رصدتها القائمة، وال يتم وبنسبة وتناسب مع أ األخرى غير المتداولة الملموسة  األصولبدايًة بالكامل ومن ثم 

 المالية وكما يلي: األصول أوالمتداولة كالمخزون  لألصولتخصيص التدني 

 البند

القيمة الدفترية 
عاد قياسها المُ 

مباشرة قبل تصنيفها 
 عدة للبيعكمُ 

تخصيص 
 يخسارة التدن

القيمة الدفترية 
بعد تخصيص 
 خسارة التدني

 0 2000 2000 الشهرة

 ، معداتأراضيمباني، 
 التقييم( إعادة)مسجلة بمبالغ 

4500  (1321)  3111 

 4221 (1111) 6000 بالتكلفة ، معداتأراضيمباني، 
 2600 0 2600 المخزون 

 2000 0 2000 مالية معدة للبيع أصول
 12,333 5100 13,133 المجموع
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 ( 3مثال )
  توفرت المعلومات التالية لدى شركة النديم التجارية: 

  دينار ومجمع  15,555تكلفتها  بلغت حيثللبيع  ابه ُمحتفظول كأص أجهزةتم تصنيف  1/1/2525في
منها  مطروحاً  القيمة العادلة سنوات، كما بلغت 1ر المتبقي لها دينار والعم 3555هتالكها بذلك التاريخ إ 

 .دينار 5000بذلك التاريخ  تكاليف البيع 
  دينار 4200 منها تكاليف البيع ما قيمته مطروحاً  العادلة ابلغت قيمته 31/12/2525في. 
 البيع، حيث  بسبب تغير خطة للبيع ابه كُمحتفظ األجهزةعن تصنيف  المنشأةتوقفت  31/12/2521وفي

 السنوي  اإلهتالكمصروف ن أب علماً  دينار. 6200 بذلك التاريخ لألجهزةسترداد القيمة القابلة لإلبلغت 
 دينار. 1555يبلغ بطريقة القسط الثابت  لألجهزة

 (.0رقم ) التقارير المالية إلعدادالمعيار الدولي وفق  األصلن كيفية المعالجة المحاسبية لهذا : بي  المطلوب

  (7مثال ) حل

            1/7/2323يوم التصنيف 
 بها للبيع بالقيمة الدفترية                                                           ُمحتفظ أجهزة

 (                                                    5222-1222) 2222خسارة التدني  يطرح: مجمع التدني                
 دينار 7000

  (2222 ) 
 دينار 5222 تكاليف البيع(                        -صافي القيمة العادلة )القيمة العادلة

 

           41/12/2323في  
 بها للبيع بالقيمة الدفترية                                                           ُمحتفظ أجهزة

 (                                                    4222-5222) 022ضافية   خسارة التدني اإل          التدني     يطرح: مجمع 
 دينار 7000

  (2022 ) 
 دينار 4222 تكاليف البيع(                        -صافي القيمة العادلة )القيمة العادلة

  األجهزة إثباتنها تعيد فإللبيع  ابه كُمحتفظ ألجهزةاعن تصنيف  31/12/2221توقفت في  المنشأةن وبما أ
 بين القيمتين التاليتين:  األقلبسجالتها بالقيمة 

 أو ،دينار 6200صل بذلك التاريخ القيمة القابلة لالسترداد لأل  

  بأي  ابه لغرض البيع، وعلى أن يتم تعديله ُمحتفظالقيمة الدفترية )المرحلة( لألصل قبل تصنيفه على أنه 
 :به للبيع كُمحتفظ األصلإهتالكات كان سوف يعترف بها لو لم يتم تصنيف 

 ( سنة 1.5× 1222) – 1222=    
 دينار  5522=    

 عاد تسجيلها القيمة الدفترية المُ  -بها للبيع  الُمحتفظ لألجهزةستعادة التدني = القيمة الدفترية إ أرباح
                      =4222    -   5522  

 دينار  1322=                      
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القيد  إعداد وسيتم. دينار 5522وهي  األقل صل غير متداول بالقيمةعاد إثباته كأاألصل سيُ  فإنوعليه 
 : التالي

 31/12/2221 مجمع  خسارة التدني من حـ/   2022
    اإلهتالكحـ/ مجمع  إلى 1522 
  استعادة التدني  أرباححـ/      1322 

  IFRS 5غير المتداولة وخروجها من نطاق  األصولتصنيفها ضمن  إعادةبعد  األجهزةهر معلومات وستظ
 كما يلي: 

           41/12/2321في  
   األجهزة

                 اإلهتالكيطرح: مجمع 
 دينار 1222

  (1522 ) 
 دينار 5522       تكاليف البيع(                  -صافي القيمة العادلة )القيمة العادلة

 1/1/2222ل السابق قب اإلهتالكمجمع  إثباتعادة دينار وإ  120222 إلى األصلتكلفة  إعادةهذا ويمكن 
 ( اإلهتالكحـ/ مجمع  إلى 3222     األجهزةمن حـ/  3222دينار بالقيد التالي ) 3222البالغ 

 كما يلي:  األجهزةعندها ستظهر 

           41/12/2321في  
 3222+ 1222                             جهزةاأل

 3222+ 1522                  اإلهتالكيطرح: مجمع 
 دينار 12,222

  (4522 ) 
 دينار 5522 تكاليف البيع(                        -صافي القيمة العادلة )القيمة العادلة

 
 Presentation and Disclosureالعرض واإلفصاح . 13
وتفصح عن معلومات تمكن مستخدمي البيانات المالية من تقييم اآلثار المالية  لمنشأةاتعرض  .1

 (.اإلستبعادمجموعات  أووعمليات التصرف باألصول غير المتداولة ) غير المستمرةللعمليات 
 عما يلي:  المنشأةتفصح  .2
 ن مجموع ما يلي:مبلغ مفرد في بيان الدخل الشامل يتألف م (أ)

 ؛ و غير المستمرةبعد الضريبة للعمليات  الخسائر أو األرباح 
 عترف بها في قياس القيمة العادلة مطروحًا منها التكاليف الخسائر بعد الضريبة المُ  أو األرباح

غير التي تشكل العملية  اإلستبعادمجموعة )مجموعات(  أوعند التصرف باألصول  أوحتى البيع 
 .     المستمرة

 :إلى )أ(تحليل المبلغ المفرد في البند  (ب)
  ؛غير المستمرةالخسائر ما قبل الضريبة للعمليات  أواإليرادات والمصاريف واألرباح 
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 .مصروف ضريبة الدخل ذو العالقة 
  أوالمعترف بها في قياس القيمة العادلة مطروحًا منها التكاليف حتى البيع  األرباح أوالخسائر 

 ؛ غير المستمرةلتي تشكل العملية ا اإلستبعادمجموعة )مجموعات(  أوعند التصرف باألصول 
غير األنشطة التشغيلية واإلستثمارية والتمويلية للعمليات  إلىصافي التدفقات النقدية المنسوبة  (ج)

في البيانات المالية، وال تطلب هذه  أو. ويمكن عرض هذه اإلفصاحات إما في المالحظات المستمرة
شركات تابعة مشتراة حديثًا تلبي معايير التي هي عبارة عن  اإلستبعاداإلفصاحات لمجموعات 

 بها برسم البيع عند اإلندماج بالشراء.    ُمحتفظتصنيفها على أنها 
مالكي الشركة األم. ويمكن  إلىالمنسوبة  غير المستمرةمبلغ الدخل من العمليات المستمرة والعمليات  (د)

 في بيان الدخل الشامل. أوعرض هذه اإلفصاحات إما في المالحظات 
به برسم البيع وأصول مجموعة  ُمحتفظغير المتداول المصنف على أنه  األصل المنشأةعرض ت .3

 قائمةفي  األخرى  األصولبشكل منفصل عن بها برسم البيع  ُمحتفظالمصنفة على أنها  اإلستبعاد
بها برسم البيع  ُمحتفظالمصنفة على أنها  اإلستبعاد. ويتم عرض إلتزامات مجموعة المركز المالي

ويتم اإلفصاح عن الفئات الرئيسية  المركز المالي. قائمةفي  األخرى شكل منفصل عن اإللتزامات ب
بها برسم البيع بشكل منفصل إما في بيان المركز  ُمحتفظواإللتزامات المصنفة على أنها  لألصول
 في المالحظات. أوالمالي 

غير  األصلالتي تم فيها تصنيف عن المعلومات التالية في المالحظات في الفترة  المنشأةتفصح  .4
 تم بيعه: أوبه برسم البيع  ُمحتفظمجموعة التصرف( على أنه  أوالمتداول )

 (؛اإلستبعادمجموعة  أووصف لألصل غير المتداول ) (أ)
المتوقعة، والطريقة والتوقيت  اإلستبعادعملية  إلىالمؤدية  أووصف لحقائق وظروف البيع،  (ب)

 المتوقعين لذلك التصرف؛
عترف بها وإذا لم تكن معروضة بشكل منفصل في بيان الدخل الشامل، الخسارة المُ  أوالربح  (ج)

 الخسائر؛  أو األرباحالعنوان في بيان الدخل الشامل الذي يتضمن تلك 
 أوغير المتداول ) األصلحيثما كان قاباًل للتطبيق، القطاع التقريري الذي يتم فيه عرض  (د)

 القطاعات التشغيلية"."( 8) لي إلعداد التقارير الماليةمجموعة التصرف( وفقًا للمعيار الدو 
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 :أسئلة الفصل
 األول )اختيار من متعدد(التمرين 

 التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

الدولي رقم  التقرير المالي لمعياربها ألغراض البيع وفقًا  الُمحتفظمتداولة اللموجودات غير تظهر ا .1
(5( )IFRS :كما هو وارد أدناه ) 

 بالقيمة العادلة أيهما أقل أوبالكلفة  -ب القيمة العادلة أيهما أقل أوبالقيمة الدفترية  -أ
 -)بالقيمة العادلة أوبالقيمة الدفترية  -ج

 مصاريف البيع( أيهما أقل
 بالقيمة العادلة لها -د

 البيانات المالية كما يلي:  تظهـر فـيالمادية   غير المستمرةإن نتائج العمليات  .2

 تظهر مستقلة في بيان الدخل -ب ال تظهر مستقلة في بيان الدخل -أ
يتم اإلفصاح عنها في اإليضاحات حول  -ج

 كانت جوهرية إذاالبيانات المالية 
 ما ورد في )أ( و )ج( أعاله صحيح -د

التي سوف  األصولمجموعات  أوغير المتداولة ) األصولواحدة مما يلي ال تعتبر من معايير تصنيف  .4
 بها لغرض البيع:  ُمحتفظيتم التخلص منها( كأصول 

ة معدة من قبل الشركة ن تكون هناك خطأ -ب الجاهزة للبيع الفوري  األصول -أ
وأنه  األصلداري مناسب لبيع ومن مستوى إ

ن تحدث تغييرات من غير المحتمل أ
 إلغائها أوجوهرية 

بها للبيع  الُمحتفظ األصولمن المحتمل بيع  -ج
 ( شهرًا من تاريخ التصنيف12خالل فترة )

بها للبيع  الُمحتفظ األصولمن المحتمل بيع  -د
 ( شهرًا من تاريخ التصنيف18خالل فترة )

التي تمثل جزء من  األصول أوبها للبيع  الُمحتفظغير المتداولة )طويلة األجل(  لألصولبالنسبة  .3
 لها كما يلي:  اإلهتالكساب مصروف فإنه يتم إحت "مجموعة تصرف"

 المشابهة األصولبنفس طريقة إهتالك  -ب بطريقة القسط الثابت -أ
  سنوات كحد أقصى  3على مدار  -د ال تخضع لإلهتالك -ج
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البيع ألصل غير ي ربح من الزيادة الالحقة في القيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف يجب معالجة أ .5
 به برسم البيع كما يلي: ُمحتفظه نمتداول مصنف على أ

 أرباحيجب عدم اإلعتراف بأية  -ب يجب اإلعتراف بالربح بالكامل -أ
يجب اإلعتراف بالربح لكن بما ال يزيد عن  -ج

 خسارة انخفاض القيمة التراكمية
 المحتجزة األرباحبالربح في  يتم اإلعتراف -د

ركة التابعة معايير صريًا بغرض البيع. وتلبي الشاشترت الشركة الدولية شركة تابعة ح 1/3/2322في  .6
ال  41/12/2322م المالية في القوائ إعدادبها برسم البيع. وفي تاريخ  ُمحتفظنها تصنيفها على أ

 41/12/2322ن الشركة التابعة سيتم تقييمها في الميزانية في . إالشركة التابعة معروضة للبيعزالت 
 كما يلي:

قيمتها العادلة مطروحًا منها  أوبتكلفتها  -ب بالقيمة العادلة -أ
 قلأ تكاليف البيع أيهما

 ستبداليةبالقيمة اإل -د بالقيمة الدفترية لها   -ج

 ،بيعه به برسم البيع، يجب أن يكون محتماًل جداً  ُمحتفظغير متداول على أنه  أصلمن أجل تصنيف  .3
 وتعني عبارة محتماًل جدًا:  

وقوعه أكثر ترجيحا يكون البيع المستقبلي  -ب المستقبلي من المرجح حدوث البيع -أ
 من عدم وقوعه

بشــكل جــوهري أكثــر و  البيــع تعتبــر إحتماليــة -د البيع مؤكد -ج
 لةمحتم امن كونه ترجيحاً 

غير متداول  كأصلمعدات تم تصنيفها في هذا التاريخ  الوحدةكان لدى شركة  41/12/2322في  .3
دينار وتم تقدير  33,333تاريخ كان القيمة الدفترية المسجلة للمعدات به للبيع. وفي هذا ال ُمحتفظ

دينار ومن المتوقع حدوث عملية البيع بعد سنة واحدة من هذا  43,333القيمة العادلة للمعدات بـ 
 1533وكانت القيمة الحالية لتكاليف البيع المقدرة ، دينار 2333التاريخ. بلغت التكلفة المقدرة للبيع 

 هو:  41/12/2322به عند تصنيف المعدات في  اإلعترافالخسارة الواجب  أومقدار الربح  نإف دينار.
 دينار خسارة   0222 -ب دينار خسارة      1522 -أ

 دينار خسارة 6222 -د دينار ربح          0222 -ج
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 التاليين: ( 13 - 3) جابة عن السؤالينلمعلومات التالية لإلاستخدم ا
القيمة و دينار  12,000وكانت قيمته الدفترية  1/12/2221به للبيع في  ُمحتفظ كأصلنيفه تم تص أصل

دينار، وفي  8000مبلغ  31/12/2221دينار، كما بلغت قيمته العادلة في  9000العادلة بذلك التاريخ 
 ن تأخرع ألبه للبي كُمحتفظبتصنيفه  المنشأةواستمرت  دينار. 13,000بلغت القيمة العادلة  31/12/2222

 ، وال يوجد مصاريف بيع. رادتهاالبيع خارج عن إ

 : 2321عترف بها خالل عام تبلغ خسارة التدني المُ  .3

 دينار    5222 -ب دينار     3222 -أ
 دينار   1222 -د دينار     4222 -ج

 تبلغ:  41/12/2322 في صلالقيمة الدفترية لألن إ .13

 دينار    12,222 -ب دينار     1222 -أ
    دينار  12,522 -د دينار     13,222 -ج

 
 

 الثاني: التمرين 
 دينار 12,222لها  اإلهتالكومجمع  دينار 32,222 تكلفتهاسيا معدات آكان لدى شركة  1/0/2221في 

ن القيمة العادلة المقدرة لها بأ بها للبيع علماً  ُمحتفظوقد تم تصنيفها كمعدات . سنوات 4والعمر المتبقي لها 
دينار. وفي  1222تمام عملية البيع دينار ومصاريف البيع الالزمة إل 16,222ذلك التاريخ تبلغ ب

    .دينار 14,222منها تكاليف البيع المقدرة  )نهاية الفترة المالية( بلغت القيمة العادلة مطروحاً  31/12/2221
 .31/12/2221و  1/0/2221القيود الالزمة في دفاتر الشركة للفترة في  إعدادالمطلوب: 

 
 التمرين الثالث:

به  ُمحتفظغير متداول  كأصلتم تصنيفها في هذا التاريخ  حفارة المعرفةكان لدى شركة  31/12/2221في 
دينار، وتم  102,222 اإلهتالكدينار ومجمع  242,222 لهاالتكلفة التاريخية  تللبيع. وفي هذا التاريخ كان

دينار وذلك بمقدار انخفاض القيمة العادلة عن الدفترية  15,222تبلغ بخسارة تدني عند التصنيف  اإلعتراف
غير  كأصلما تزال لدى الشركة وتم االستمرار في تصنيفها  الحفارةكانت  31/12/2222. في لهاالمسجلة 

 دينار.  310222بمبلغ  لهابه للبيع، وتم في هذا التاريخ تقدير صافي القيمة العادلة  ُمحتفظمتداول 

  .31/12/2222التقييم في  إعادة قيود إعداد وب:المطل
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 التمرين الرابع:
عدة للبيع، تم قياس تصنفها كمُ   Disposal Groupأصولالمنشأت للتخلص من مجموعة  إحدىتخطط 

 كما يلي: األصولمجموعة 

 البند
القيمة الدفترية 

المسجلة قبل تصنيفها 
 بها للبيع كُمحتفظ

عاد قياسها القيمة المُ 
ة قبل تصنيفها مباشر 

 بها للبيع كُمحتفظ
 1000 1000 الشهرة

 1500 2000 التقييم( إعادة، معدات )مسجلة بمبالغ أراضيمباني، 

 3000 3000 ، معدات )مسجلة بالتكلفة(أراضيمباني، 

 1600 2000 المخزون 
 400 500 مالية معدة للبيع أصول

 3533 3533 المجموع
 دينار. 5522عدة للتخلص منها بمبلغ المُ  األصولًا تكاليف البيع لمجموعة وقد قدرت القيمة العادلة ناقص

 (.5التقارير المالية رقم ) إلعداد: بيان كيفية المعالجة المحاسبية وفق المعيار الدولي المطلوب
 

 :ولاأل التمرين  إجابة

 13 3 3 3 6 5 3 4 2 1 الرقم 
 ب ج أ د ب ج ج د ب ج جابة اإل

 
 الثاني:التمرين  إجابة

 بها للبيع: ُمحتفظمعدات  إلىتحويل المعدات  -

 1/0/2221 بها للبيع   الُمحتفظالمعدات من حـ/   22,222
    اإلهتالكحـ/ مجمع       12,222

  حـ/ المعدات  إلى 32,222 

 (:  15,222-22,222) دينار 5222القيمة العادلة ناقص مصاريف البيع  بمقدار  إلىتخفيض المعدات  -

 1/0/2221 من حـ/ خسائر تدني     5222

 الُمحتفظحـ/ مجمع تدني المعدات  إلى 5222 
 بها للبيع  
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 :31/12/2221التدني في  إثبات  -

 31/12/2221 من حـ/ خسائر تدني     1222

 الُمحتفظحـ/ مجمع تدني المعدات  إلى 1222 
 بها للبيع  

 

 
 التمرين الثالث: إجابة

 31/12/2222 ئر تدني   من حـ/ خسا  6222

بهـا  الُمحـتفظحــ/ مجمـع تـدني الحفـارة  إلى 6222 
 للبيع  

 

 
 

 التمرين الرابع: إجابة

دينار مباشرة قبل تصنيفها كمعدة للبيع. وتبلغ خسارة التدني  1000باإلعتراف بخسارة بمبلغ  المنشأةتقوم 
داولة فقط مع تخفيض قيمة الشهرة غير المت األصول( ويتم توزيعها على 5500 -7500دينار ) 2000

رصدتها القائمة، وال يتم وبنسبة وتناسب مع أ األخرى غير المتداولة الملموسة  األصولبدايًة بالكامل ومن ثم 
 المالية وكما يلي: األصول أوالمتداولة كالمخزون  لألصولتخصيص التدني 

 البند

القيمة الدفترية 
عاد قياسها الم  

مباشرة قبل 
كمعدة تصنيفها 
 للبيع

تخصيص 
خسارة 
 التدني

القيمة 
الدفترية بعد 
تخصيص 

 خسارة التدني

 0 (1000)  1000 الشهرة

 ، معداتأراضيمباني، 
 التقييم( إعادة)مسجلة بمبالغ 

1500 (333) 1161 

 2333 (661) 3000 ، معدات بالتكلفةأراضيمباني، 
 1600 0 1600 المخزون 

 400 0 400 مالية معدة للبيع أصول
 5533 2333 3533 المجموع

 



 

 -433- 

 األعمال دمجمحور: 
 (4رقم ) التقارير المالية إلعدادالمعيار الدولي : عشر الرابعالفصل 

 األعمال دمج
Business Combinations 

 

 

 

 أهداف الفصل التعليمية:

 
 التالية: باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 

 إندماج(: "3رقم ) تقارير الماليةال إلعدادمعرفة األهداف الرئيسة للمعيار الدولي   .1
 ".األعمال

 ".األعمال إندماجمعيار "بيان النطاق الذي يغطيه  .2

  ".األعمال إندماج"لمعيار  عرض وتوضيح المتطلبات الرئيسة .3

 .األعمالتوضيح كيفية معالجة المصاريف المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن توحيد  .4
لبة وبيان كيفة معالجتها محاسبيًا في حالة توضيح المقصود بالشهرة الموجبة والسا .5

 .اإلندماج

 ندماج التدريجي.بيان المعالجة المحاسبية لإل .6

 وعرض حقوق غير المسيطرين. إحتساببيان كيفية  .7

 ".األعمال إندماج"معيار التي يتطلبها  اإلفصاحاتبيان أهم . 8
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مقدمة. 1  
وقد  2009من بداية عام  عتباراً إ ساري المفعول ح وأصب 2008 ينايرصدر هذا المعيار المعدل في 
 إلغاءتجاه العام لواضعي المعايير بتبني مفهوم القيمة العادلة من خالل تضمن تعديالت هامة تعزز اإل

عند المحاسبة عن  Acquisition Method )الحيازة( اإلستمالكطريقة توحيد المصالح واعتماد طريقة 
ار لتعزيز المالئمة والموثوقية والقدرة على مقارنة المعلومات المحاسبية وكذلك جاء المعي األعمالدمج 

هو مصطلح عام يستخدم للتعبير عن عملية  األعمالودمج . األعمالدمج حول  المنشأةالتي تقدمها 
 شكال التالية: أحد األ على األعمالن يكون دمج ويمكن أالتوحيد 

أخرى مع زوال الشخصية م منشأة ما بتملك منشأة عند قيا اإلندماج: ينتج Merger اإلندماج -
نشطتها للمنشأة للمنشأة التي تم تملكها وانتقال أصولها وإلتزاماتها وأعتبارية والقانونية )تصفية( اإل

 المشترية.
 وإلتزامات أصول إليهاتحاد عند تأسيس شركة جديدة تنتقل ينتج اإل :Consolidationتحاد اإل  -

ة )تصفية( الشركات عتبارية والقانونيزوال الشخصية اإل إلىمما يؤدي  أكثر أوونشاطات منشأتين 
 تحاد.الداخلة في اإل

من نصف حقوق  أكثرقيام منشأة ما بتملك  السيطرة تمثل    :Acquisitions (Control)السيطرة  -
على سهمها( مما يعطيها القدرة من نصف أ أكثرمن خالل شراء  )عادةً  أخرى التصويت في منشأة 

ولكن  الحصول على منافع من أنشطتها. أجلمن  المنشأةالسياسات المالية والتشغيلية في تلك  إدارة
م تسمى الشركة المسيطرة بالشركة األمع بقاء الشركة المسيطر عليها قائمة وال يتم تصفيتها، حيث 

 منفصلة. عتباريةابعة ولكل منهما شخصية قانونية وإ والشركة المسيطر عليها بالشركة الت

 
   Objectiveهدف المعيار . 2

 المنشأةتعزيز المالئمة والموثوقية والقدرة على مقارنة المعلومات التي تقدمها  إلىيهدف هذا المعيار 
بيان ووصف  إلى أيضاً ويهدف وتأثيراته في بياناتها المالية.  األعمالدمج حول  Acquirerالدامجة 

اه بسعر والشهرة المشتر الشهرة الموجبة  إحتسابوكيفية ، األعمال منشآتدمج كيفية التقرير عن عمليات 
المطلوبة  اإلفصاحاتكما يبين المعيار  .ة، وتحديد قيمة الحصة غير المسيطر تفضيلي )الشهرة السالبة(

 .األعمالدمج عند حدوث عمليات 
 
  Scopeنطاق المعيار. 4

. وال يطبق هذا المعيار األعمالدمج لبي تعريف يتم تطبيق هذا المعيار على العمليات واألحداث التي ت
 على ما يلي:

 .المحاسبة عن إنشاء ترتيب مشترك في القوائم المالية للترتيب المشترك نفسه -أ
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يجب على  الحاالت. في مثل هذه التي ال تشكل عمالً  أصولمجموعة  أواقتناء أصل إستمالك  -ب
بما في للتحديد القابلة  لمستحوذه )المستملكة(ا الفردية األصولالمستحوذة أن تحدد وتثبت  المنشأة

غير الملموسة الواردة في معيار  األصولوضوابط إثبات  التي تستوفي تعريف األصولذلك تلك 
التي تم تحملها. ويجب أن  واإللتزامات غير الملموسة" األصول (38) رقمالمحاسبة الدولي 

أساس قيمها العادلة  على لتزاماتولإلحديد الفردية القابلة للت صوللألُتخصص تكلفة المجموعة 
 . الحدث شهرة أوعن مثل هذه المعاملة  وال ينتجالنسبية في تاريخ الشراء. 

 .الخاضعة للسيطرة المشتركة األعمال أومجموعة من المنشآت  -ج

على استثمار في ستحواذ باإل 1ستثماريةاإل المنشأة قيامتنطبق متطلبات هذا المعيار على  ال -د
 .الخسارة أوالربح  خاللتابعة ُيتطلب أن ُيقاس بالقيمة العادلة من منشأة 

 
  Definitionsالتعريفات . 3

 Business Combination األعمالدمج 
هو جمع منشآت . وأكثر أوالمشترية فيها السيطرة على عمل  المنشأةتمتلك  آخرحدث  أومعاملة 

السيطرة على صافي  أوالمنشآت بالتوحد مع  إحدىواحدة كنتيجة لقيام  إقتصاديةمنفصلة في وحدة 
 أوعلى أنها "اندماجات حقيقية"  أحياناً لها التي يشار  والعمليات .أخرى وعمليات منشأة  أصول

كما ُيستخدم ذلك المصطلح في هذا  أعمالعمليات تجميع  أيضاً  "اندماجات بين طرفين متكافئين" هي
 .المعيار

 Acquiree ة( )المندمج المستحوذ عليها األعمال
 .أعمالالمستحوذة السيطرة عليها ضمن عملية تجميع  المنشأةالتي تكتسب  )المنشآت( األعمال أو العمل  

 Acquirer( )الدامج المستحوذة المنشأة
 .المستحوذ عليها األعمالالتي تكتسب السيطرة على  المنشأة

 Interest  Non –controlling ةالحقوق غير المسيطر 
الذي لم تمتلكه الشركة المشترية )الدامجة(  األصولزء من صافي نتائج العمليات وصافي هي ذلك الج

من  %85على  اإلستحواذالدامجة من  المنشأةتمكنت  إذا . فمثالً غير مباشر أوسواء بشكل مباشر 
 .%15تبلغ  األقليةحقوق  فإنالشركة )س( المندمجة، في هذه الحالة  أسهم

 

                                                           
 ."" القوائم المالية الموحدة01ستثمارية تم تعريفها في المعيار الدولي للتقرير المالي اإل المنشأة  1
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   Goodwill   الشهرة
وال ، أعمالأخرى مقتناة ضمن عملية تجميع  أصولصل يمثل منافع اقتصادية مستقبلية ناشئة عن أ

 .للمنشأة األخرى  األصوليعترف بالشهرة بشكل منفرد بمعزل عن 

 Theالشراء)كان يطلق عليها طريقة   dethoMAcquisition 2( اإلستحواذ) اإلستمالكطريقة 

Purchase Method ) 
يتم  آخركيان  أوهو عبارة عن وجود منشأة مشترية ومنشأة  أعمالدمج ي أن أهي طريقة تعتبر 

وتعترف في سجالتها  المشتراة  المنشأة أصولالدامجة تشتري صافي  المنشأةن أو  عليه، اإلستحواذ
ن أعلى  محتملة قد تنشأ إلتزاماتية أبالقيمة العادلة لها، كما تعترف ب المشتراة صول والمطلوبات باأل

 قابلة للقياس بموثوقية. تكون 

  Controlالسيطرة 
 .التحقيق منافع من أنشطته أخرى  لمنشأةهي القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية  

 Value  Fairالقيمة العادلة 
في عملية إعتيادية بين أطراف  اإللتزامدفعه لتسديد  أو األصلتم بيع  إذاهي المبلغ الذي سيتم استالمه 

 (.IFRS 13شاركة بالسوق المنتظم بتاريخ قياس القيمة العادلة )انظر معيار م
 
 The Acquisition Method (اإلستحواذ) اإلستمالك. طريقة 3

هي طريقة و  .(اإلستحواذ) اإلستمالكبطريقة  األعمالندماجات أن يتم محاسبة كافة إ يتطلب هذا المعيار
 عليه، اإلستحواذيتم  آخركيان  أود منشأة مشترية ومنشأة هو عبارة عن وجو  أعمالدمج ي أن أتعتبر 

صول والمطلوبات وتعترف في سجالتها باأل المشتراة  المنشأة أصولالدامجة تشتري صافي  المنشأةن أو 
ن تكون قابلة للقياس أعلى  محتملة قد تنشأ إلتزاماتية أبالقيمة العادلة لها، كما تعترف ب ة المشترا 

 بموثوقية. 
  ما يلي: (اإلستحواذ)اإلستمالكطبيق طريقة يتطلب ت

أي على  أخرى التي تملك السيطرة على منشأة  المنشأة: هي )المستحوذة( المشترية المنشأةتحديد  .أ
 . المشتراة  المنشأة

 المنشأةمن نصف حقوق التصويت في  أكثر المنشأةويتم الحصول على السيطرة عندما تمتلك 
ما  د يكون من الصعب أحيانًا تحديد منشأة مشترية، لكن عادةً ق. ما لم يظهر خالف ذلك األخرى 

واحدة. على سبيل المثال، عندما تندمج المنشآت، من منشأة مشترية يكون هناك مؤشرات على وجود 
                                                           

 .طريقة الحيازة أيضاً تسمى  2
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قد  أو، أخرى المحتمل أن تكون القيمة العادلة إلحدى المنشآت أعلى بكثير من القيمة العادلة لمنشأة 
التي لها قيمة  المنشأةظم الخبرة اإلدارية. في هذه الحالة، من المحتمل أن تكون تقدم منشأة واحدة مع

أدى  إذاالمشترية. وعلى نحو مشابه،  المنشأةعادلة كبيرة والتي تقدم الخبرات اإلدارية هي عبارة عن 
 لمنشأةا فإنللمنشأة مندمجة،  اإلدارةالمنشآت على تشكيلة فريق  إحدى إدارةأن تسيطر  إلى اإلندماج

 المشترية.  المنشأةمن المحتمل أن تكون هي  اإلدارةالتي تسيطر إدارتها على تشكيلة فريق 

 .المشتراة  المنشأةالمشترية على  المنشأة: وهو التاريخ الذي تسيطر فيه اإلستمالكتحديد تاريخ   .ب
وضمان  األصولك المشترية فيه بنقل المقابل المالي واستمال المنشأةوعادة هو التاريخ الذي تقوم 

على  اإلستمالكقد يتقدم تاريخ  حياناً ة بشكل قانوني ويسمى تاريخ اإلقفال. وأالمشترا  المنشأة إلتزامات
 المشتراة  المنشأةالمشترية السيطرة على  المنشأةن تملك اشترطت اإلتفاقية الخطية أ إذا اإلقفالتاريخ 

تأخذ في الحسبان جميع الحقائق والظروف  المستحوذة أن المنشأةويجب على  .اإلقفالقبل تاريخ 
 .(اإلستحواذاالستمالك )ذات الصلة عند تحديد تاريخ 

 حصص غير مسيطرة  المحددة وأية واإللتزاماتالمشتراة القابلة للتحديد صول اإلعتراف والقياس باأل .ج
 : المشتراة  المنشأةفي 

بشكل  –المستحوذة أن ُتثبت  شأةالمن، يجب على (اإلستحواذستمالك )اإلمن تاريخ  اعتباراً و  -
التي تم تحملها، وأي حصة  واإللتزاماتالقابلة للتحديد  المقتناة األصول –منفصل عن الشهرة 

 المستحوذ عليها. المنشأةغير مسيطرة في 
المقتناة القابلة  األصولتعين  أوالمستحوذة أن تصنف  المنشأة، يجب على اإلستحواذفي تاريخ  -

المعايير الدولية للتقرير  الحقاً لتطبق عليها  –الضرورة  عند -التي تم تحملها  زاماتواإللتللتحديد 
التعيينات على  أوالمستحوذة أن تجري هذه التصنيفات  المنشأة. ويجب على األخرى  ةالمالي

المحاسبية والظروف  أو، وسياساتها التشغيلية قتصاديةاإلأساس الشروط التعاقدية، والظروف 
مالية  وإلتزامات أصولتصنيف  مثل .3اإلستحواذت الصلة كما هي موجودة في تاريخ ذا األخرى 

كأصل  أوبالتكلفة المطفأة،  أوالخسارة  أوالربح  خاللقاسة بالقيمة العادلة من مُ  معينة على أنها
 . IFRS 9بموجب معيار  اآلخرقياسه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  مالي تم

 أو A Bargain Purchaseتفضيلية سعار ء بأبالربح من الشرا أوتراف بالشهرة عالقياس واإل .د
 .مخفضة )الشهرة السالبة(

 
 

                                                           
هي المؤجر على ( المنشأة) الذي تكون فيه األعمال المستحوذ عليها اإليجارتصنيف عقد من ذلك   IFRS 3 هذا المعيار ويستثني 3
  ".اإليجار"  IFRS 16 للمعيار الدولي رقم وفقاً تمويلي  إيجارتشغيلي أو  إيجاره إما أن



 

 -433- 

  Accounting for a Business Combination األعمالدمج المعالجة المحاسبية ل. 3

 Acquisition Costs اإلستمالكتكلفة  1.3
بتاريخ من خالل مجموع القيم العادلة  األعمالدمج  ن تقيس تكلفةأالدامجة )المشترية(  المنشأةعلى يجب 

 تاريخ التبادلو  التي تم تحملها. واإللتزامات( أخرى  أصولي أ أوصول المعطاة )نقدية مدفوعة لأل التبادل
المندمجة في  المنشأةالة على الدامجة( على السيطرة الفع   المنشأةهو التاريخ الذي يحصل فيه المشتري )

دمج التكاليف التي يتوقع تكبدها نتيجة  أووال تعتبر الخسائر التشغيلية المستقبلية  دة.عملية تبادل مفر 
 .اإلستمالكالمشترية وبالتالي ال تعتبر جزء من تكلفة  المنشأةتتكبدها  إلتزاماتال تعتبر  األعمال

 Acquisition-related Costsالتكاليف المتعلقة بالتملك  2.3

مثل المصاريف القانونية، أتعاب دمج لتفعيل عملية ال المنشأةيف التي تتحملها تكاليف التملك وهي التكال
   بما في ذلك تكاليف ، المصاريف اإلدارية والعموميةاألخرى المحاسبين، أتعاب المقيمين والرسوم المهنية 

لملكية، ، ورسوم تسجيل وإصدار األوراق المالية للديون ولحقوق ااإلستحواذإنشاء قسم داخلي لعمليات 
ستثناء واحد وهو تكاليف إب. 4والرسوم المهنية يتم معالجتها كمصاريف فترة في السنة التي يتم تحملها بها

مصاريف  فمثالً  .IFRS 9 و  IAS 32لمعياري  وفقاً لحقوق الملكية  أوإصدار األوراق المالية للديون 
القيمة العادلة من ملية التوحيد فتخصم المصدرة من قبل الشركة المشترية لتمويل ع األسهمطباعة وتسجيل 

 .5in Capital-Additional Paidاإلضافيالمال  رأسخصمها من  حيث يتملألسهم المصدرة، 

 واإللتزاماتصول باألدمج بشكل منفصل في تاريخ ال اإلعترافالمشترية )الدامج(  المنشأةيجب على  4.3
وبغض النظر )المندمجة(  المشتراة تملة المتعلقة بالمنشأة لتزامات المحباإل اإلعترافوكذلك والشهرة المحددة 

 م ال.أ( المشتراةعترف بها في القوائم المالية للشركة المندمجة )إكان قد  إذاعما 

التي تم نقلها IAS 37) بموجب بها  اإلعتراف)والتي ال يتم  لتزامات المحتملةباإل  اإلعترافنه يتم أي أ
 إلتزامعبارة عن  اإللتزاماتكانت هذه  إذا األعمالدمج ة المشترية عند الشرك إلى المشتراة من الشركة 

من أحداث سابقة ويمكن قياس قيمته العادلة بشكل موثوق، نتيجة لذلك وخالفًا لمتطلبات  ناشئحالي 
بتاريخ  األعمالدمج لتزام المحتمل في باإلالدامجة  المنشأة(، تعترف 37معيار المحاسبة الدولي رقم )

وفي الفترات الالحقة وبعد  حتى لو لم يكن مرجحًا حدوث تدفق نقدي صادر في الفترة الالحقة. مالكاإلست
المحتمل  اإللتزاملغائها تقيس الشركة المشترية إ أو اإللتزاماتن تتم تسوية تلك المبدئي وإلى أ اإلعتراف

 : 6على بين القيمتين التاليتينبالقيمة األ
  (37)ها بموجب ب اإلعترافالقيمة التي يتمIAS  ات واألصول والمطلوبات المحتملة""المخصص. 

                                                           
 .0/7/9112هذه المعالجة للمصاريف تم اعتمادها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية وذلك إعتبارًا من  4
 إصدار األسهم. مسمى بديل لعالوةوهو يطلق على الفرق بين القيمة اإلسمية للسهم وسعر بيعه برأس المال اإلضافي،  5
 .IFRS" 9لمعيار التقرير المالي الدولي رقم " وفقاً تنطبق هذه المتطلبات على العقود التي تم المحاسبة عنها  ال 6
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  الرصيد المتراكم للدخل  -عندما يكون مناسباً –مطروحًا منها مبدئيًا بها  اإلعترافالقيمة التي تم
من العقود مع  اإليراد"   IFRS 15عترف به بموجب متطلبات معيار التقرير المالي الدولي رقم المُ 

  العمالء".

لم تعترف بها الشركة  وإلتزاماتصول إعترافها بأ إلىيؤدي  اإلعترافلشروط  بيق الشركة المشتريةن تطإ
لتحديد والتي تم القابلة ل صول غير الملموسةباأل اإلعترافيجب  المالية. لذلك بياناتهافي  سابقاً  المشتراة 

براءات  أوسم التجاري مثل اإلدمج في القوائم المالية للشركة المشترية بعد الدمج ستمالكها في عملية الإ
ألنها مولدة كأصول في بياناتها المالية  المشتراة عالقات العمالء والتي لم تعترف بها الشركة  أو اإلختراع

 اإلستمالكاستمالكها عند  إعادةغير الملموسة التي تمثل الحقوق التي تم  األصولطفاء ويتم إ .داخلياً 
       الحقًا.( 5انظر مثال رقم ) ة للعقد.خالل الفترة التعاقدية المتبقي

 المنشأةالمحتملة المتملكة من قبل  واإللتزاماتالمحددة )المعرفة(  واإللتزاماتصول باأل اإلعترافيتم  3.3
 (األقليةالحصة غير المسيطرة )، وتشارك %100وبنسبة تملك  اإلقتناءلعادلة في تاريخ المشترية بالقيمة ا
 العادلة.في التغير بالقيمة 

 األصولالمتملكة بالقيمة العادلة لكافة  واإللتزامات األصوليجب تخصيص تكلفة الشراء على  3.3
حتفظ بها للبيع بموجب معيار اإلبالغ المالي صول غير متداولة مُ أالمصنفة ك األصول، عدا واإللتزامات

 قدرة(.( والتي يجب قياسها )بالقيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع الم5رقم )

القابلة  المشتراة  األصولبتصنيف وتخصيص  اإلستمالكالقيام بتاريخ  المنشأةيتطلب المعيار من  3.3
 إجراء المنشأة. ويجب على الدولية للتقارير المالية معاييرالبما يتوافق مع متطلبات  واإللتزاماتللتحديد 

التشغيلية  أووالسياسات المحاسبية  ةاإلقتصاديالشروط التعاقدية والظروف  أساسعلى  األصولالتصنيف 
بموجب معيار  األصولالمشترية تحديد كيفية تصنيف  المنشأةغيرها. وعلى سبيل المثال يجب على  أو

 بالتكلفة المطفأة. أو( كأصول مالية بالقيمة العادلة 9اإلبالغ المالي رقم )

 A Business Combination Achieved in Stagesالمتحقق على مراحل  األعمالدمج  3.3
 المنشأةقبل السيطرة وقامت  المشتراة عندما يكون للمنشأة المشترية ملكية سابقة في حقوق ملكية الشركة 

تحتفظ في  (س)كانت الشركة  إذاللسيطرة. مثل  وصوالً  المشتراة المشترية بزيادة حصتها في الشركة 
. وفي ذلك (ص)في الشركة من حصص حقوق الملكية غير المسيطرة  %35بنسبة  31/12/2013

مما يخولها السيطرة على  (ص)في الشركة  %40ضافية بنسبة ( حصة إس)التاريخ اشترت الشركة 
قياس حصة حقوق  إعادة. يجب على الشركة المشترية %75 (ص)في  (س)لتصبح ملكية  (ص)الشركة 
بالربح  اإلعترافمع  اإلستمالكتاريخ بقيمتها العادلة في  المشتراة  المنشأةفي  سابقاً بها  الُمحتفظملكيتها 

 :حسب ما هو مالئم وكما يلي اآلخرفي الدخل الشامل  أووالخسائر  األرباحن وجدت في بيان والخسارة إ
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ستثمارات كة المشترية قبل السيطرة مصنفة كإ( المملوكة في الشر األسهمحقوق الملكية ) أداة كانت  إذا .أ
مالية بالقيمة العادلة  أصولكانت  أو( مثالً كية )شركة زميلة يتم المحاسبة عليها بطريقة حقوق المل

 إعادةالخسارة من  أوبالربح  اإلعتراف، فإنه يتم  IFRS(9) بموجب معيارمن خالل الربح والخسارة 
بفروقات التقييم ضمن الربح  اإلعترافبالقيمة العادلة مع ( األسهمحقوق الملكية ) أدواتقياس 

 . والخسارة

( تلك مصنفة كأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل دخل األسهمحق الملكية ) أداة نت كا إذاما أ .ب
 أدواتقياس  إعادةالخسارة من  أوبالربح  اإلعتراف، فإنه يتم  IFRS(9) بموجب معيار آخرشامل 

 اآلخربفروقات التقييم ضمن الدخل الشامل  اإلعترافبالقيمة العادلة مع ( األسهمحقوق الملكية )
ضمن  اآلخرضمن الدخل الشامل  سابقاً عترف بها بالمبالغ المُ  اإلعتراف. وال يتم قوق الملكية()ح

لما كان معمول به في معيار المحاسبة الدولي رقم  وذلك خالفاً   IFRS(9) الربح والخسارة بموجب
وفرة للبيع صول المالية المتغير المتراكم بالقيمة العادلة لألحيث كان يتطلب تحويل رصيد الت( 39)

 صول المالية المصنفة كمتوفرة للبيع.باأل اإلعتراف إلغاءالربح والخسارة عند  إلىمن حقوق الملكية 

 بالشهرة وقياسها  اإلعتراف 3.3
 قياس الشهرة  .أ

، وتقاس مبدئيًا بالزيادة في تكلفة الشراء اإلقتناءيعترف المشتري )الدامج( بالشهرة كأصل بتاريخ الشهرة: 
ويتم  .Goodwillعرف بالشهرة الموجبة ، وهي ما تُ اإلقتناءبتاريخ  األصولالعادلة لصافي  عن القيمة

 حتسابها وفق هذا المعيار كما يلي: إ
  (7ةقيمة الحصص غير المسيطر  +دمج المقدم في تاريخ ال القيمة العادلة للمقابل) =الشهرة 

 .المتكبدة لتزاماتواإل المشتراة الشركة  أصولالقيمة العادلة لصافي  –       

)انظر مثال  الشهرة كما يلي: إحتسابيتم )التدريجي( المتحقق على مراحل  األعمالدمج وفي حالة 
 (( تاليا  2رقم )

 اإلندماجالقيمة العادلة للمقابل المقدم في تاريخ ) الشهرة =
   ةقيمة الحصص غير المسيطر  +       

 الُمحتفظ( الشركة المشترية األسهملحصة حقوق الملكية ) كاإلستمالالقيمة العادلة في تاريخ  +       
  .(سابقاً  المشتراة بها في الشركة 

 .المتكبدة واإللتزامات المشتراة الشركة  أصولالقيمة العادلة لصافي  –     

                                                           
 من هذه الفصل. 00.1يتم قياس الحقوق غير المسيطر عليها كما هو مبين في الفقرة  77
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قتناء( بالتكلفة مطروحًا منها القوائم المالية الالحقة لإل إعداديتم القياس الالحق للشهرة )بتاريخ  .ب
من مرة سنويًا  أكثرويمكن  األقلعلى مع خسائر التدني وتخضع الشهرة الختبار التدني سنويًا مج
حتمالية تدني الشهرة طبقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم إ إلىكانت هناك أحداث وظروف تشير  إذا

 .األصول( المتعلق بتدني قيمة 36)

، 31/3/2004من  عتباراً إ وقف عن إطفائها يتم التسابقة دمج عترف بها نتيجة عملية الشهرة المُ  .ج
 .سابقاً ويتم إقفال مجمع اإلطفاء في حساب الشهرة ويخضع رصيد الشهرة الصافي للتدني كما ذكر 

 Bargain Purchasesالشراء بأسعار منخفضة )الشهرة السالبة(  3.3
يمة الحصص غير المسيطر + قدمج )القيمة العادلة للمقابل المقدم في تاريخ ال كانت تكلفة الشراء إذا

والتي تسمى   Badwillهناك شهرة سالبة فإن المشتراة  األصولقل من القيمة العادلة لصافي أ عليها(
ن تعالج كدخل مباشرة في قائمة أوالتي يجب  Bargain Purchasesحديثًا "الشراء بأسعار مخفضة" 

المتملكة وكذلك القيمة العادلة للبدل  تواإللتزاماصول بعد التحقق من القيم العادلة لأل الدخل. وذلك
وقد يحدث الشراء بأسعار  والقيمة العادلة للحصص غير المسيطرة. المشتراة المقدم لمالكي الشركة 

 أو، ضطراريًا حيث يكون البائع فيه مكرهًا على القيام بالبيععًا إيالذي يعد ب األعمالدمج منخفضة في 
بربح من الشراء  اإلعتراف إلى أيضاً اس لبنود محددة يمكن أن يؤدي لقيوا اإلعترافقد تتسبب إستثناءات 

 سعار مخفضة. بأ
سعار الشراء بأ التحقق من حقيقة وجود( IFRS 3)رقم التقارير المالية  إلعدادالمعيار الدولي  تطلبوقد 

 :مخفضة )الشهرة السالبة( وكما يلي
قامت بتحديد كافة  إذاالسالبة تقييم ما  بالربح من الشهرة اإلعترافالمشترية قبل  المنشأةعلى  .1

ضافية إ إلتزامات أو أصولالمتكبدة بشكل صحيح وتعترف بأية  اإللتزاماتالمستملكة وكافة  األصول
 تم تحديدها في تلك المراجعة.

 جراءات المستخدمة في قياس المبالغ التي يقضي هذا المعيارمراجعة اإل المنشأةعلى بعد ذلك  .2
(IFRS 3 ) المتكبدة،  واإللتزاماتالمستملكة  األصوللكل من  اإلستمالكبها في تاريخ  افاإلعتر

المشترية  المنشأةن وجدت، وحصة حقوق ملكية إ المشتراة  المنشأةوالحصة غير المسيطرة في 
 ، والمقابل المالي المنقول.المشتراة  المنشأةفي  سابقاً بها  الُمحتفظ

الجة عملية الدمج والتي تقضي بقياس بعض البنود بقيمة استخدام بعض المعايير المحاسبية في مع .3
تختلف عن قيمتها العادلة بداًل من استخدام القيمة العادلة. مثال ذلك الضرائب المؤجلة، ففي حالة 
وجود خسائر مرحلة )مدورة( لدى الشركة المندمجة )المشتراة( يتم تقيمها بقيمة تختلف عن قيمتها 

 8العادلة.

                                                           
، فإن الشركة المشترية تستطيع االستفادة منها في الفترات المالية القادمة لتنزيلها من مشتراة خسائر مدورة لدى الشركة الفي حالة وجود  8

 أرباح تلك الفترات، مما يعني وجود قيمة لهذه الخسائر المرحلة يجب أخذها بعين االعتبار.
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 Measurement Periodاس فترة القي 13.3
، تقوم الشركة المشترية باإلبالغ دمجانتهت الفترة المالية ولم تكتمل المحاسبة المبدئية لعملية ال إذا .أ

نتقالية( للبنود التي لم تكتمل محاسبتها في بياناتها المالية. وخالل غ اإلعتراف بشكل مؤقت )المبالواإل
بأثر رجعي  اإلستمالكعترف بها في تاريخ المبالغ المُ  فترة القياس تقوم الشركة المشترية بتعديل

ي أ .اإلستمالكالتي تم الحصول عليها حول الظروف والحقائق بتاريخ المعلومات الجديدة  لتظهر
توفرت  إذاضافية اإل واإللتزاماتصول المشترية أثناء فترة القياس باإلعتراف باأل المنشأةتقوم 

سنة واحدة ن ال تتجاوز فترة القياس يجب أ، و اإلستمالكبتاريخ  معلومات تتعلق بالحقائق والظروف
 . اإلستمالكمن تاريخ 

 أومن خالل زيادة  إلتزام أوصل به ألعترف نتقالي المُ المشترية بالتغير في المبلغ اإل المنشأةتعترف  .ب
أثر رجعي. فعلى تخفيض قيمة الشهرة. ويتم تعديل البيانات المالية المقارنة المعروضة للفترة السابقة ب

( بدفع المشتراة  المنشأةعلى  اإلستحواذكانت الشركة المشترية قد تحملت إلتزامًا )عند  إذاسبيل المثال 
حد المتضررين ووجود أل المشتراة  المنشأةحد مرافق بحادث في أضرار المتعلقة تعويض عن األ

المشترية على  المنشأة كل هذه التعويضات المتكبدة، فعند حصول أوبوليصة تأمين تغطي بعض 
التعديل  فإن اإلستمالكبتاريخ  اإللتزاممعلومات جديدة خالل فترة القياس حول القيمة العادلة لذلك 

 مع جزئياً  أو كلياً  لتزام يكون متعادالً عترف به لإلنتقالي المُ غيير المبلغ اإلالناتج عن تعلى الشهرة 
بالذمم المدينة من شركة  عترف به للمطالبةنتقالي المُ إللشهرة الناتجة عن تغير المبلغ اتعديل موافق ل

 التأمين.
سيتم  اإلستمالكعترف بها عن الشهرة المُ  فإندينار  10,000بقيمة  اإللتزامفإذا تم زيادة قيمة 

ارتفعت قيمة المطالبة بالذمم المدينة من شركة  إذادينار، وفي نفس الوقت  10,000زيادتها بمبلغ 
دينار مما يعني تعديل قيمة  7000بمبلغ الشهرة سيتم زيادتها  فإن ،دينار 7000التأمين بقيمة 

 دينار بأثر رجعي. 3000الشهرة بمبلغ 
ي خطأ فقط لتصحيح أ األعمالدمج المشترية بمراجعة محاسبة  المنشأةنتهاء فترة القياس تقوم بعد إ .ج

  . (IAS 8)وبأثر رجعي بموجب 

   Non–controlling Interest ةالحقوق غير المسيطر  11.3
( في األقليةي حصة غير مسيطرة )حقوق أقياس  أعمالدمج المشترية في كل  المنشأةيجب على 

( قياس قيمة حقوق غير المسيطرين 3. ويسمح معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )المشتراة  المنشأة
 بإحدى الطريقتين التاليتين: دمج لكل عملية  (األقلية)
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 Fullطريقة الشهرة الكاملة  حياناً أوتسمى  (األقليةيمة العادلة )القيمة السوقية ألسهم الق أساسعلى  .أ

9ethodMoodwill G ،أسعار السوق النشط  أساسعلى  األقليةم سهويتم تحديد القيمة العادلة أل
لة غير متداو  األسهمن ، وعند عدم توفر سعر السوق لها ألاألقليةسهم حقوق الملكية التي تملكها أل

باستخدام  ةالمشترية قياس القيمة العادلة للحصص غير المسيطر  المنشأةبشكل عام، يجب على 
  أو أخرى تقييم  أساليب

المحددة في  األصولعليها في القيمة العادلة لصافي  طريالحصة النسبية للحقوق غير المس أساس .ب
 (.( تالياً 1رقم ))انظر مثال  .Proportionate Share of Net Assets المشتراة الشركة 

ن إختبار انخفاض قيمة ، إال أبالقيمة العادلة قد يكون صعباً ن قياس الحصة غير المسيطرة ورغم أ
سهل بموجب الطريقة الثانية حيث ال يوجد حاجة لجمع الشهرة للشركات التابعة ن أالشهرة يمكن أن يكو 

 المملوكة بشكل جزئي. 

 النسبيةوتستخدم الحصة الخيار )أ( معينة  أعمالدمج ة لعملية القيمة العادل المنشأةن تستخدم ويمكن أ
 الخيار )ب(. المشتراة المحددة للمنشأة  األصولالقيمة العادلة لصافي 

 Indemnification Assetsالتعويضية  األصول 12.3
ن يعوض المشتري تعاقديًا عن نتائج الظروف أ األعمالدمج في بعض الحاالت يتفق البائع في 

على ذلك تعهد البائع  األمثلةومن جزء منهما.  أو إلتزام أوصل غير المؤكدة المتعلقة بأ أوملة المحت
محدد بقيمة معينة، وبذلك  إلتزامللشركة المشترية بتعويض الشركة المشترية عن خسائر تفوق مبلغ 

ترية بهذا تعويضي )على سبيل المثال نقدية( وتعترف الشركة المش أصلتحصل الشركة المشترية على 
ع مراعاة الحاجة م .تعترف فيه بالبند الذي تم تعويضه التعويضي في نفس الوقت الذي األصل

 .للمبالغ غير القابلة للتحصيل تقييملمخصص 
دينار وقامت  100,000بقيمة  (ص)كانت هناك قضية مقامة على الشركة  إذاعلى سبيل المثال 

لتزامات )مخصص قضايا( بمبلغ باإل اإلعتراف (ص)وتظهر دفاتر  (ص)بشراء الشركة  (س)الشركة 
( يتعهدوا ص)مالكي الشركة المندمجة  فإندمج . وعند الاإللتزامدينار فقط وفق تقديراتها لذلك  80,000

غ التي سيتم ن المبال، إدينار 80,000وبما يزيد عن  (س)ي مبلغ تدفعه الشركة بدفع تعويض عن أ
تعويضي  أصل)صدور الحكم القضائي( يعتبر  مستقبالً  لتزاماإلاع قيمة قبضها كتعويض عن ارتف

 دينار.  80,000بما يزيد عن  اإللتزاميعترف به عند ثبوت 
ثبت في أالمستحوذة أن تقيس أصل التعويض الذي  المنشأة، يجب على الحقةفي نهاية كل فترة تقرير 

، مع مراعاة أي قيود تعاقدية على ضالمعو  األصل أو اإللتزامنفسه كما  األساسعلى  اإلستحواذتاريخ 
على  أيضاً القياس يتم  فإنبقيمته العادلة،  -الحقاً  –ال يتم قياسه الذي  يالتعويض واألصلمبلغه. 

                                                           
9 Dieter Christian &Norbert Ludenbach , IFRS Essentials , WILEY,2013  
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المستحوذة أن تلغي إثبات  المنشأةتحصيل أصل التعويض. ويجب على  مكانيةإل اإلدارةأساس تقدير 
 .بخالف ذلك تفقد الحق فيه أوبيعه ت أو، األصلعندما ُتحصل  – فقط –أصل التعويض 

 السهم  أساسالمدفوعات على  14.3
، وتم نقل هذه العقود للشركة المشترية يتم المشتراة صادرة عن الشركة  أسهمعند وجود عقود إلصدار 

ي القياس أ(، 2المالي الدولي رقم ) بموجب معيار اإلبالغ األسهم أساسمعاملة هذه المدفوعات على 
 سوق.ال أساسعلى 

 بها للبيع  الُمحتفظغير المتداولة  األصول 13.3
حتفظ بها للبيع، تقوم غير متداول مصنفة كمُ  أصولوتم نقل  أعمالدمج عند شراء شركة في عملية 
ي بالقيمة العادلة أ( 5)بموجب معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم  األصولالشركة المشترية بقياس هذه 

 ع المقدرة. مطروحًا منها تكاليف البي

 ضرائب الدخل 13.3
 األصولنشأ عن تة مؤجلة يضريب إلتزامات أو أصولالمستحوذة أن تثبت وتقيس  المنشأةيجب على 

" 12بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم " األعمالدمج  التي تم تحملها ضمن عملية واإللتزاماتالمقتناة 
الضريبية الممكنة للفروق  آثارتحاسب عن  المستحوذة أن المنشأةعلى "ضرائب الدخل". كما يجب 

لمعيار المحاسبة الدولي  وفقاً  اإلستحواذالمستحوذ عليها والتي توجد في تاريخ  عماللألالمؤقتة الزمنية 
 .أيضاً  "12رقم "

 ينمنافع الموظف 13.3
 ينالمىوظف فعمنىايتعلىق بترتيبىات  ن وجىدإ أصىالً  أو اً لتزامىإالمسىتحوذة أن تثبىت وتقىيس  المنشىأةيجب علىى 

 " "منافع الموظفين".19لمعيار المحاسبة الدولي رقم " وفقاً المستحوذ عليها عمال )المنشآت( لأل

 Leases in المستحوذ عليها هي المستأجر( المنشأة) األعمالالتي تكون فيها  اإليجارعقود  13.3

which the acquiree is the lessee 
، فعند مستأجرة أصوللديها  أعمالوذ عليها في عملية اندماج المستح المنشأة أو األعمالكانت  إذا

  المستحوذة كما يلي:  المنشأةيتم معالجتها لدى للمنشأة المستحوذة )الدامج(  اإليجارانتقال عقود 
وفق معيار  اإليجارعقود  وإلتزامات االستخدامحق  أصولالمستحوذة إثبات  المنشأةيجب على  -

( المستحوذ عليها هي المنشأة) األعمالوالتي تكون فيها  IFRS 16التقرير المالي الدولي رقم 
 . المستأجر

" لعقود اإليجارعقود  إلتزامات"و االستخدام"أصل حق "المستحوذة إثبات  المنشأةمن  ال يطلب -
التي يكون فيها  يجاراإلعقود  أو اإلستحواذشهر من تاريخ  12التي تنتهي خالل مدة  اإليجار
 .IFRS 16كما هو محدد في معيار دوالر فأقل(  5000المستأَجر ذو قيمة منخفضة ) األصل
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المتبقية  اإليجاربالقيمة الحالية لدفعات  اإليجارعقد  إلتزاماتالمستحوذة قياس  المنشأةيجب على  -
في تاريخ  المقتنى جديداً  اراإليجكما لو كان عقد  16) كما هي معرفة في المعيار الدولي للتقرير)

عقد  إلتزام"بنفس مبلغ  االستخدام"أصل حق "المستحوذة قياس  المنشأةيجب على كما . اإلستحواذ
 .مقارنة بشروط السوق  اإليجاروتعديله ليعكس الشروط المواتية وغير المواتية لعقد " اإليجار

   Insurance contractsعقود التأمين 13.3
لمستحوذة أن تقيس أية مجموعة من مجموعات عقود التأمين التي تقع ضمن نطاق ا المنشأةجب على ي

على أنها  أعمالوالمستحوذ عليها في عملية تجميع  "" عقود التأمين07المعيار الدولي للتقرير المالي 
 . IFRS 13بموجب متطلبات معيار   اإلستحواذأصل في تاريخ  أو إلتزام

 
 نقل المقابل المالي  المتحقق دون  األعمال. دمج 3

A Business Combination Achieved without the Transfer of   

Consideration   
في ظروف معينة دون نقل المقابل المالي، حيث  المشتراة من الممكن سيطرة شركة ما على الشركة 

تصبح الشركة تلك بحيث  األعمالعلى عملية دمج  األعمالفي محاسبة دمج  اإلستمالكتنطبق طريقة 
 تابعة، وتتضمن هذه الظروف: المشتراة 

 ما يؤدي لتخفيض سهمها من السوق )مساهمين( مشراء عدد كاِف من أب المشتراة ن تقوم الشركة أ
 خرين بالشركة لتمكين الشركة المشترية من السيطرة.حصص المساهمين اآل

  األقليةانتهاء حقوق نقض Minority Veto Rights Lapse متالك دون إ سابقاً  التي حالت
كة المشترية فيها بحقوق تصويت والتي احتفظت الشر  المشتراة الشركة المشترية السيطرة على الشركة 

 غلبية.األ

  عمالهما من خالل عقد مستقل. وال تنقل الشركة اتفاق الشركة المشترية والمشتراة على دمج أ
( في أسهمال تحتفظ بحصص حقوق الملكية )و  المشتراة للسيطرة على الشركة  مالياً  المشترية مقابالً 

 قبله.  أو اإلستمالكسواء في تاريخ  المشتراة الشركة 
المشترية في القوائم  المنشأةالمتحقق بعقد منفصل تقوم  اإلندماجنه في أ( IFRS 3)ويشير المعيار 

كة التي تحتفظ بها جهات غير الشر  المشتراة ي حصص حقوق ملكية في الشركة بعرض أالموحدة 
كحصص غير  المشتراة المشترية )بعد الدمج( حتى لو نتج عن ذلك نسبة كافة حقوق الملكية في الشركة 

 مسيطرة. 
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 Disclosures اإلفصاح. 3
عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية للمنشأة من تقييم طبيعة  اإلفصاحيتطلب المعيار 

 العمليات واآلثار المالية لما يلي:
 التي تمت خالل الفترة. األعمالندماجات منشآت إ .أ

بعد نهاية فترة التقرير ولكن ي الالحقة أ األحداثالتي تحدث خالل فترة  األعمالندماجات منشآت إ.ب
 .صدارلإلقبل أن ُتعتمد القوائم المالية 

 التي تمت في فترات سابقة. األعمالندماجات منشآت إبعض  .ج

معلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات في عن ال اإلفصاحكما يتطلب المعيار 
 المبلغ المحتمل للشهرة خالل الفترة.

 الشهرة والحصة غير المسيطر عليها  إحتساب( 1مثال )

تبلغ القيمة العادلة لصافي و. العربية الشركة أسهممن  %80دينار لشراء  20,000 الدوليةدفعت الشركة 
ن القيمة السوقية العادلة ألسهم أب علماً  دينار 16,000بتاريخ الشراء  العربية شتراة المالشركة  أصول

 دينار. 3600( تبلغ األقليةالحقوق غير المسيطر عليها )
 المطلوب: 

الشهرة  واحسب، لحقوق الملكية القيمة العادلة أساس وفقاحسب قيمة حقوق غير المسيطر عليها  -1
 .اإلندماجبعد  لدوليةاالواجب ظهورها بدفاتر الشركة 

الحصة النسبية في القيمة العادلة لصافي  أساسوفق احسب قيمة حقوق غير المسيطر عليها  -2
 .اإلندماجبعد  الدولية، ثم احسب الشهرة الواجب ظهورها بدفاتر الشركة المشتراة للشركة  األصول

 ( 1حل مثال )
 دينار 3600يمة العادلة = الق أسلوب( وفق األقليةقيمة الحقوق غير المسيطر عليها ) -1

 كما يلي: دمج وستظهر الشهرة بدفاتر الشركة )س( بعد ال
القيمة  –+ قيمة الحصص غير المسيطرة( دمج القيمة العادلة للمقابل المقدم في تاريخ الالشهرة = )

 المحتملة.  واإللتزامات المشتراة الشركة  أصولالعادلة لصافي 
 دينار  7600=  16,000 – 3600+  20,000=       

الحصة النسبية في القيمة العادلة لصافي  أساس( وفق األقليةقيمة الحقوق غير المسيطر عليها ) -2
 دينار. 3200=  %20×  16,000=  المشتراة للشركة  األصول

 كما يلي: دمج وستظهر الشهرة بدفاتر الشركة )س( بعد ال
القيمة  –+ قيمة الحصص غير المسيطرة( دمج لالقيمة العادلة للمقابل المقدم في تاريخ االشهرة = )

 المحتملة.  واإللتزامات المشتراة الشركة  أصولالعادلة لصافي 
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       =20,000  +3200 – 16,000  
 (%80×  16,000 – 20,000) أودينار  7200=       

 التدريجي  اإلستمالك( 2مثال )
( في الشركة الفضية األسهململكية )من حصص حقوق ا %60شترت الشركة الذهبية إ 1/1/2021في 

من الحصص في الشركة الفضية  %15 سابقاً ن الشركة الذهبية تملك بأ مليون دينار، علماً  40مقابل 
مليون دينار والمصنفة كأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة  8والتي تم شرائها بمبلغ 

مليون دينار.  10بمبلغ  1/1/2021بلغ قيمتها العادلة في للمتاجرة( والتي ت أسهم) (IFRS 9)بموجب 
 42( ما قيمته السوق المالي)في  1/1/2021بلغت القيمة العادلة للحصة غير المسيطر عليها في 

 مليون. 70المحددة للشركة الفضية ما مجموعة   األصولمليون في حين بلغت القيمة العادلة لصافي 
 م القيمة العادلة لحقوق الملكية للحصة غير المسيطر عليها.احسب الشهرة باستخدا المطلوب:

 (2) مثالحل 
 مليون  40                1/1/2021المبلغ الدفوع في 

 مليون  10      سابقاً القيمة العادلة للحصة المملوكة  +
  مليون  42+ الحصة غير المسيطرة )بالقيمة العادلة(    

 مليون  92            المجموع                        
 ( مليون 70)المحددة    األصولالقيمة العادلة لصافي  -

 مليون  22     الشهرة                                 
( في الربح والخسارة عند 8-10مليون ) 2عتراف بمبلغ باإل اإلستمالكوستقوم الشركة الذهبية بتاريخ 

 كة الفضية. تقييم الحصة السابقة لها في الشر  إعادة
 ( 3) مثال
دينار نقدًا، ونتج  80,000بمبلغ  العربيةالشركة  أسهممن  %90 الدوليةإشترت الشركة  1/1/2020في 

 كما اإلندماجوقد ظهرت الميزانيتين عند  ،الدوليةفي الشركة  العربيةالشركة  إندماجعملية الشراء عن 
 :يلي

 العربيةالشركة   
 القيمة العادلة يمة الدفتريةالق الدوليةالشركة  البيان

 30,000 30,000 100,000 النقدية بالصندوق ولدى البنوك
 5000 10,000 80,000 وراق قبضأ

 30,000 20,000 70,000 بضاعة 
 45,000 40,000 100,000 مباني 
 15,000 10,000 20,000 أثاث 
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 123,333 113,333 333,433  األصولمجموع 
 60,000 60,000 200,000 ذمم دائنة 

  30,000 100,000 المال  رأس
  10,000 40,000  اإلضافيالمال  رأس

  10,000 30,000 أرباح محتجزة 
  113,333 333,433 وحقوق الملكية  اإللتزاماتمجموع 

العربية الشركة  على اإلستحواذوالخاصة بعملية الدولية إثبات القيود الالزمة في دفاتر الشركة  المطلوب:
 نه يتم اتباع طريقة الحيازة.بأ علماً  مباشرة. اإلندماجبعد إتمام  الدوليةللشركة  قائمة المركز المالي إعدادو 

 ( 4حل مثال )
 :الدوليةعملية الشراء في دفاتر الشركة  إلثباتالقيود المحاسبية  -1

 1/1/2020               المندمجة   - العربيةفي الشركة  اإلستثمارمن حى/      80,000
 حى/ النقدية إلى     80,000

 الشهرة: إحتسابومن ثم يتم 
 نسبة التملك × للشركة المتملكة  األصولالقيمة العادلة لصافي  -اإلستثمارالشهرة = تكلفة 

        =80,000 - (125,000 – 60,000× ) 90% 
 دينار  21,500=        

 دينار  6500( = 60,000-125,000× ) %10(= األقليةما حقوق غير المسيطرين )أ
 الدولية:الشركة  إلىالتي إنتقلت  واإللتزامات األصول إلثباتالقيد المحاسبي التالي  إعدادوسيتم  -2

 من مذكورين    
 1/1/2020            حى/ النقدية                                30,000       

 حى/ ذمم مدينة       5000       
 حى/ بضاعة     30,000       
 حى/ مباني     45,000       
 أثاثحى/     15,000       

 حى/ الشهرة     21,500       
 مذكورين  إلى                                

 المندمجة    - العربيةفي الشركة  اإلستثمارحى/    80,000                    
 ئنة حى/ ذمم دا   60,000                    

 (األقلية) حى/ حقوق غير المسيطرين     6500                    
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 مباشرة: اإلندماجبعد  1/1/2020كما في  الدوليةاإلفتتاحية للشركة  قائمة المركز المالي

 بالدينار   البيان
– 100,000)بالصندوق ولدى البنوك النقدية 

80,000  +30,000 ) 
50,000 

 85,000 ( 5000+  80,000) أ. قبض
  100,000 (  30,000+  70,000بضاعة )

 145,000 ( 45,000+  100,000مباني )
 35,000 (15,000+  20,000) أثاث

 21,500 الشهرة 
 333,343  األصولمجموع 

 260,000 (60,000+  200,000ذمم دائنة )
 100,000 المال  رأس
 40,000  اإلضافيالمال  رأس

 30,000 أرباح محتجزة 
 6500 حقوق غير المسيطرين

 333,343 وحقوق الملكية  اإللتزاماتمجموع 

 (3مثال )
بإصدار  الدوليةوقد قامت الشركة  العربيةالشركة  أسهمكامل  الدوليةإشترت الشركة  1/1/2020في 

اء دنانير للسهم مقابل شر  3دينار للسهم والقيمة السوقية  1سهم من أسهمها قيمتها اإلسمية  30,000
دينار، مبلغ  25,000نقدًا بمبلغ  األسهممن  اآلخر القسم، كما تم شراء الشركة العربية أسهممن  قسم

المستخدمة في تمويل عملية الشراء. ونتج عن عملية  األسهمدينار مصاريف طباعة وإصدار  3000
تقوم  الدوليةبأن الشركة  . علماً وتصفية الشركة العربية الدولية في الشركة العربيةالشركة  إندماجشراء ال

 .اإلندماجعملية  إلثبات( الحيازة) اإلستحواذبإتباع طريقة 

 كما يلي: اإلندماجعند  قائمة المركز المالي للشركتينوقد ظهرت 
 العربيةالشركة   

 القيمة العادلة القيمة الدفترية الدوليةالشركة  البيان
 30,000 30,000 100,000 بالصندوق ولدى البنوكالنقدية 

 5000 10,000 80,000 أ. قبض
 30,000 20,000 70,000 بضاعة 
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 45,000 40,000 100,000 مباني 
 15,000 10,000 20,000  أثاث

 123,333 113,333 333,433  األصولمجموع 
 60,000 60,000 200,000 ذمم دائنة 

  30,000 100,000 المال  رأس
  10,000 40,000  اإلضافيالمال  رأس

  10,000 30,000 أرباح محتجزة 
  113,333 333,433 وحقوق الملكية  اإللتزاماتمجموع 

 المطلوب:
والخاصة  الدوليةإثبات القيود الالزمة في دفاتر الشركة العربية و الشركة  أسهمتكلفة شراء  إحتساب
 مباشرة. اإلندماجعد إتمام ب الدوليةللشركة  قائمة المركز المالي إعدادالعربية و الشركة  إندماجبعملية 

 (  3حل مثال )
 =   العربيةالشركة  أسهملشراء  اإلستثمارتكلفة  -1

 األسهممن  اآلخر+ النقدية المدفوعة لشراء الجزء  القيمة السوقية لألسهم المصدرة من قبل الشركة 

 دينار  25,000             +                                         3×  30,000
                                                                     دينار 115,000 =     

بل تعتبر مصروف  اإلستثماردينار لم يتم إضافتها لتكلفة  8000البالغة  اإلندماجن مصاريف نالحظ أ
 (.3بالغ المالي الدولي رقم )اإلفترة وفق متطلبات معيار 

 نسبة التملك×  المشتراة صول الشركة صافي القيمة العادلة أل – اإلستثمارالشهرة = تكلفة 
        =115,000 - (125,000 – 60,000× ) 100% 

        =115,000 – 65,000  
 دينار 50,000=        

 الدولية:عملية الشراء في دفاتر الشركة  إلثباتالقيود المحاسبية  -2

 1/1/2020      المندمجة  - العربيةفي الشركة  اإلستثمارمن حى/      115,000  
 مذكورين  إلى                          
 حى/ النقدية 25,000                          

 1× 30,000المال  رأسحى/  30,000                          
 2× 30,000 اإلضافيالمال  رأسحى/  60,000                          
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 المستخدمة في تمويل عملية الشراء:  األسهمباعة وإصدار إثبات مصاريف ط -

 1/1/2020                              اإلضافيالمال  رأسمن حى/      3000  
 حى/ النقدية إلى    3000       

 
وإقفال حساب  الدوليةالشركة  إلىالتي إنتقلت  واإللتزامات األصول إلثباتالقيد التالي  إعدادويتم  -

 :ستثماراإل
           1/1/2020                             حى/ النقدية                  من  30,000

  أ. قبضحى/          5000
 حى/ بضاعة       30,000
 حى/ مباني       45,000
 أثاثحى/       15,000
 حى/ الشهرة       50,000

 المندمجة    -ي الشركة )ص( ف اإلستثمارحى/   إلى    115,000              
  حى/ ذمم دائنة           60,000              

 

 مباشرة: اإلندماجبعد  1/1/2020كما في  الدوليةاإلفتتاحية للشركة  قائمة المركز المالي -3

 بالدينار البيان
 – 100,000) بالصندوق ولدى البنوك  النقدية

28,000  +30,000 ) 
102,000 

 85,000 ( 5000+  80,000) قبض أ.
  100,000 (  30,000+  70,000بضاعة )

 145,000 ( 45,000+  100,000مباني )
 35,000 (15,000+  20,000) أثاث

 50,000 شهرة ال
 333,313  األصولمجموع 

 260,000 (60,000+  200,000ذمم دائنة )
 130,000 ( 30,000+ 100,000) المال رأس
 97,000 (3000 – 60,000 + 40,000) اإلضافيالمال  رأس

 30,000 أرباح محتجزة 
 333,313 وحقوق الملكية  اإللتزاماتمجموع 
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 ( 3مثال )
دينار نقدًا، وتتبع  110,000الشركة )ص( بمبلغ  أسهممن  %60إشترت الشركة )س(  1/1/2020في 

اء الشركة )س( ألسهم الشركة . ونتج عن شر اإلندماجعملية  إلثباتالشركة )س( طريقة الحيازة )التملك( 
  :يلي كما اإلندماجوقد ظهرت الميزانيتين عند  الشركة )ص( في الشركة )س(، إندماج)ص( 

 الشركة )ص( الشركة )س( البيان
 10,000 40,000 النقدية 

 30,000 90,000 بضاعة 
 60,000 250,000 مباني 

  110,000  (ص)ستثمارات في الشركة إ
 333,133 333,333  األصولمجموع 

 30,000 190,000 ذمم دائنة 
 60,000 250,000 المال  رأس

 10,000 50,000 أرباح محتجزة 
 333,133 333,333 وحقوق الملكية  اإللتزاماتمجموع 

 وقد توفرت المعلومات التالية: 
  دينار 80,000تبلغ  (ص)القيمة العادلة للمباني للشركة. 

  دينار لم يتم  4000محتملة قيمتها  إلتزاماتة )ص( وجود لدى الشرك اإلفصاحاتتظهر
حتمالية حدوث التدفق النقدي الصادر غير كون إ اإلعترافنطباق شروط لعدم إ اإلعتراف

 . مرجحة

  عترف بها وغير مُ  (ص)من قبل الشركة  بعالمة تجارية وهي مولدة داخلياً  (س)عترفت الشركة إ
 (س)عتراف بها في القوائم المالية للشركة المشترية إل( ولكنها مؤهلة لص)في سجالت الشركة 

 دينار. 34,000 اإلستمالكوالقيمة العادلة لها بتاريخ 

  أصولفي القيمة العادلة لصافي  لهايتم قياس الحصة غير المسيطر عليها بالقيمة النسبية  
  .(ص)الشركة 

 المطلوب:
 الشركة )ص(. إندماجبعملية إثبات القيود الالزمة في دفاتر الشركة )س( والخاصة  -1

 مباشرة. اإلندماجاإلفتتاحية للشركة )س( بعد إتمام  قائمة المركز المالي إعداد -2
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 ( 3حل مثال )
 : (ص) أصولالقيمة العادلة لصافي  -1
 دينار  10,000            النقدية      
 30,000          البضاعة      
 80,000           المباني       
 000,43          تجارية عالمة  

 دينار  154,000بالقيمة العادلة    األصول
   اإللتزامات -
 ( 30,000ذمم دائنة             )  
  ( 4000)محتملة        إلتزامات  

 دينار  120,000صافي القيمة العادلة     

 دينار 33,333=     123,333×  %33( = األقليةحقوق غير المسيطر عليها )
 

 - ](األصولالحصة غير المسيطرة )بالحصة النسبية لصافي  المدفوعة + اإلستثمارتكلفة [هرة = الش
   (ص)للشركة  األصولالقيمة العادلة لصافي 

 دينار  38,000=  120,000- ]48,000 + 110,000[ الشهرة =

 الشركة )ص(: إلىالتي إنتقلت  واإللتزامات األصول إلثباتالقيد المحاسبي التالي  إعدادوسيتم 

 1/1/2020       من حى/ النقدية                                 10,000       
 حى/ بضاعة      30,000       

 حى/ مباني     80,000       
 حى/ عالمة تجارية     34,000       
 حى/ الشهرة      38,000       

 مذكورين  إلى                                
 المندمجة    -في الشركة )ص(  اإلستثمارحى/   110,000              

 حى/ ذمم دائنة    30,000              
 محتملة  إلتزاماتحى/       4000              

 (األقلية)عليها  حى/ حقوق غير المسيطر    48,000              
 
 



 

 -433- 

 مباشرة: اإلندماجبعد  1/1/2020في  اإلفتتاحية للشركة )س( كما قائمة المركز المالي -2

 بالدينار البيان
 50,000 ( 10,000 + 40,000النقدية )

  120,000 (  30,000+  90,000بضاعة )
 330,000 ( 80,000+  250,000مباني )

 34,000 عالمة تجارية
 38,000 الشهرة 

 333,332  األصولمجموع 
 220,000 (30,000+  190,000ذمم دائنة )

 4000 محتملة  لتزاماتإ
 250,000 المال  رأس

 50,000 أرباح محتجزة 
 48,000 حقوق غير المسيطرين

 333,332 وحقوق الملكية  اإللتزاماتمجموع 
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 :أسئلة الفصل
 األول )اختيار من متعدد(التمرين 

 التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

 :األعمال إندماجرق التالية يجب تطبيقها في جميع عمليات ي من الطأ .1

 طريقة التوحيد النسبي -ب طريقة تجميع المصالح -أ
 طريقة حقوق الملكية -د )الحيازة( اإلستحواذطريقة  -ج

 : في البيانات المالية كما يلي سعار تفضيلية()الشهرة بأ تظهر الشهرة السالبة .2

على الموجودات  ييتم توزيعها بشكل نسب -ب ي بيان الدخليتم اإلعتراف بها كإيراد ف -أ
 الثابتة المتعلقة بها

يتم توزيعها بشكل نسبي على الموجودات  -ج
 جميع الموجودات

 شيء مما ذكر ال -د

 33,333وذلك مقابل إصدار  (ص)الشركة  أسهمكامل  النديمشترت شركة إ 21/4/2313في  .4
ولقد  دنانير 3ير علما  بأن القيمة السوقية لها بلغت دنان 4سمية إها وبقيمة سهم من أسهم

نفقات إصدار وتسجيل  دينار 2333دينار نقدا  نفقات مباشرة و  13,333 شركة النديمدفعت 
 بمقدار:ستظهر  شركة النديمستثبت في دفاتر  اإلستثمارإن تكلفة ف. األسهم

 دينار 190,000 -ب          دينار 180,000 -أ
 دينار 192,000 -د دينار 300,000 -ج

ار دين 333,333بتكلفة تبلغ  (ص)الشركة  أسهمكامل  (س)اشترت الشركة  1/1/2321في  .3
كانت القيمة العادلة دينار، و  333,333مبلغ  (ص)صول الشركة وكانت صافي القيمة الدفترية أل

العادلة دينار و  43,333قيمتها الدفترية  رضأمتساوية باستثناء  (ص)صول والدفترية أل
هرة التي ستظهر بعد الشن مقدار إف .(س)في  (ص) إندماجدينار، نتج عن الشراء  33,333
 تبلغ: بدفاتر )س( مباشرة اإلندماج

 دينار 100,000 -ب دينار 60,000 -أ
 صفر -د دينار 30,000 -ج
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ن مليو 11مقابل  الوطنيةالشركة  أسهممن  %33على  االتحادشركة  ستحوذتإ 1/1/2323في  .3
مليون دينار. بلغت القيمة العادلة  13 الوطنيةالشركة  أصول. بلغت القيمة العادلة لصافي دينار

مليون دينار. تبلغ الشهرة بموجب طريقة الشهرة الجزئية بموجب  3للحصة غير المسيطرة 
(IFRS 3) : 

 مليون  1.4 -ب مليون     3 -أ
 مليون  8 -د مليون     5 -ج

 األعمالندماجات منشآت إذي ليس له عمر محدد والناشئ عند ملموس والغير ال األصلمحاسبة  .3
 كما يلي:تتم 

إحتساب إطفاء سنوي وعدم إجراء اختبار  -أ
 سنوي لتدني القيمة

عدم إحتساب إطفاء سنوي وإجراء اختبار  -ب
 سنوي  لتدني القيمة

إحتساب إطفاء سنوي وإجراء اختبار سنوي   -ج
 لتدني القيمة

ساب إطفاء سنوي وعدم إجراء عدم إحت -د
 اختبار سنوي لتدني القيمة

 عن تكلفة الشراء: المشتراةالشركة  أصولسيظهر عند زيادة القيمة العادلة لصافي  .3

 حقوق ملكية فكرية -ب شهرة موجبة -أ
 شهرة سالبة -د ال يوجد شهرة -ج

 ؟(4)م التقارير المالية رق إلعدادكيف تقاس الشهرة بموجب المعيار الدولي  .3

 شهرة كاملة -ب شهرة جزئية                      -أ
الكاملة على أساس  أوخيار الشهرة الجزئية  -د طريقة الشركة األم               -ج

 المعاملة الفردية

والتي تم  ردنية للطيرانشركة األ الردنية على استحوذت شركة الخطوط الجوية األ  1/1/2313في   .3
سـتأجرتها في كانت الشركة األردنية قد إ مستأجرةوقد انتقلت طائرة ندماج تصفيتها نتيجة اإل 

ن المعالجة المحاسبية لعقد ، فإردنيةشركة الخطوط الجوية األ  إلىسنوات  3لمدة  1/1/2313
 : ردنية هيبدفاتر الخطوط الجوية األ " 4ندماج رقم "وفق ما يتطلبه معيار اإل  اإليجار

 وإلتزاماتتخدام يتم االعتراف بحقوق اس -أ
 اإليجارعقد  إلتزامات، وتقاس إيجارعقود 

المتبقية كما  اإليجاربالقيمة الحالية لدفعات 

 وإلتزاماتعتراف بحقوق استخدام يتم اإل -ب
 اإليجارعقد  إلتزامات، وتقاس عقود إيجار

المتبقية  إليجارالدفعات  اإلجماليةبالقيمة 
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في  المقتنى جديداً  اإليجارلو كان عقد 
 1/1/2019تاريخ 

في  المقتنى جديداً  اإليجاركما لو كان عقد 
 1/1/2019تاريخ 

يتم تصنيف عقد اإليجار كعقد تشغيلي  -ج
واالعتراف بدفعة اإليجار السنوية 

 إيجاركمصروف 

 وإلتزاماتيتم االعتراف بحقوق استخدام  -د
 اإليجارعقد  إلتزامات، وتقاس إيجارعقود 

المتبقية  اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات
   1/1/2017مقاسة من تاريخ 

 (س)متلكت . وإمليون دينار 33مقابل  (ص)في  %33حصة  (س)متلكت ، إ1/1/2322في  .13
مليون دينار  13مليون دينار لكن بلغت قيمتها العادلة  12تم شرائها مقابل  %13حصة  مسبقا  

 33ما مجموعه  1/1/2322في . وبلغت القيمة العادلة للحصة غير المسيطرة 1/1/2322في 
مليون  143 (ص)المحددة للشركة  األصولمليون دينار في حين بلغت القيمة العادلة لصافي 

 دينار. ُيسجل ربح مرتبط بإعادة تقييم حصص حقوق الملكية األصلية على النحو التالي: 

 مليون دينار 12 -ب مليون دينار 3 -أ
 رمليون دينا 38 -د مليون دينار 35 -ج
 

 
 التمرين الثاني:

( في الشركة الفضية األسهممن حصص حقوق الملكية ) %70شترت الشركة الماسية إ 1/1/2022في 
 الفضيةمن الحصص في الشركة  %12 سابقاً ن الشركة الماسية تملك بأ مليون دينار، علماً  50مقابل 

الدخل الشامل ة العادلة من خالل أصول مالية بالقيممليون دينار والمصنفة ك 7والتي تم شرائها بمبلغ 
مليون  11بمبلغ  1/1/2022( والتي تبلغ قيمتها العادلة في استراتيجية أسهم) (IFRS 9) بموجب اآلخر

 42)في البورصة( ما قيمته  1/1/2022دينار. بلغت القيمة العادلة للحصة غير المسيطر عليها في 
 مليون. 70 هما مجموع الفضيةالمحددة للشركة  لاألصو مليون في حين وبلغت القيمة العادلة لصافي 

 األصولالحصة النسبية في القيمة العادلة لصافي  أساسوفق احسب الشهرة باستخدام  المطلوب:
 .المشتراة للشركة 

 
 التمرين الثالث:

 IFRS) لكل عملية دمج بموجب (األقليةحقوق غير المسيطرين )ح الطرق المسموح بها قياس قيمة وض  

3.) 
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 :الرابعالتمرين 
دينار نقدًا، كما دفعت  70,000الشركة )ص( بمبلغ  أسهم %80إشترت الشركة )س(  1/1/2022في 

دينار نقدًا عموالت سمسرة وأتعاب مدققين ومحامين إلتمام الصفقة. وتتبع  1000الشركة )س( مبلغ 
اء الشركة )س( ألسهم الشركة . ونتج عن شر اإلندماجعملية  إلثباتالشركة )س( طريقة الحيازة )التملك( 

 يلي:  كما اإلندماجوقد ظهرت الميزانيتين عند  الشركة )ص( في الشركة )س(، إندماج)ص( 

 الشركة )ص(  
 القيمة العادلة القيمة الدفترية الشركة )س( البيان

 30,000 30,000 80,000 النقدية 
 8000 10,000 10,000 ذمم مدينة 

 32,000 20,000 10,000 بضاعة 
 50,000 40,000 40,000 مباني 

 123,333 133,333 333,133  األصولمجموع 
 40,000 40,000 50,000 ذمم دائنة 

  30,000 50,000 المال  رأس
  30,000 40,000 أرباح محتجزة 

  133,333 333,133 وحقوق الملكية  اإللتزاماتمجموع 

 المطلوب:
 (.الشركة )ص أسهمتكلفة شراء  إحتساب -1

 الشركة )ص(. إندماجإثبات القيود الالزمة في دفاتر الشركة )س( والخاصة بعملية  -2
 
 

   :ولإجابة التمرين األ 

 13 3 3 3 3 3 3 4 2 1 الرقم 

 أ أ د د ب ب أ ج أ ج  اإلجابة
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 :إجابة التمرين الثاني

 مليون  50                1/1/2014المبلغ الدفوع في 
 مليون  11        سابقاً حصة المملوكة +القيمة العادلة لل

   مليون  12.6(       70×%18+ الحصة غير المسيطرة )
 مليون  73.6المجموع                                    

 ( مليون 70)المحددة    األصولالقيمة العادلة لصافي  -
   مليون  4.3الشهرة                                     

   مليون  4.3=  57.4 – 61=    (%82×  70) –( 11+ 50) الشهرة = أو

 اآلخر( في الدخل الشامل 7-11مليون ) 4عتراف بمبلغ باإل اإلستمالكوستقوم الشركة الماسية بتاريخ 
 تقييم الحصة السابقة لها في الشركة الفضية.  إعادة)حقوق الملكية( عند 

 
 :إجابة التمرين الثالث

( في األقليةي حصة غير مسيطرة )حقوق أقياس  أعمالية في كل دمج المشتر  المنشأةيجب على 
( قياس قيمة حقوق غير المسيطرين 3. ويسمح معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )المشتراة  المنشأة

 ( لكل عملية دمج بإحدى الطريقتين التاليتين: األقلية)
، ويتم طريقة الشهرة الكاملة حياناً أوتسمى ( األقليةالقيمة العادلة )القيمة السوقية ألسهم  أساسعلى  .أ

سهم حقوق الملكية التي السوق النشط أل أسعار أساسعلى  األقليةسهم تحديد القيمة العادلة أل
غير متداولة بشكل عام، يجب على  األسهمن ، وعند عدم توفر سعر السوق لها ألاألقليةتملكها 
  أو .أخرى تقييم  أساليبير المسيطرة باستخدام المشترية قياس القيمة العادلة للحصص غ المنشأة

المحددة في  األصولالحصة النسبية للحقوق غير المسيطر عليها في القيمة العادلة لصافي  أساس.ب
 .المشتراة الشركة 

 

 :التمرين الرابع إجابة

 ما مصاريف الشراء فال تعتبر من تكلفة الشراء.أدينار  70,000الشركة )ص( =  أسهمتكلفة شراء  -1

 

 عملية الشراء في دفاتر الشركة )س(: إلثباتالقيود المحاسبية  -2

 1/1/2022                 المندمجة   -في الشركة )ص(  اإلستثمارمن حى/      70,000
 حى/ النقدية إلى    70,000
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 :الشهرة إحتسابومن ثم يتم 

 نسبة التملك × المتملكة للشركة  األصولالقيمة العادلة لصافي  -اإلستثمارالشهرة  = تكلفة 
         =70,000 -  (120,000 – 40,000× ) 80% 
 دينار  6000=          

 
 الشركة )ص(: إلىالتي إنتقلت  واإللتزامات األصول إلثباتالقيد المحاسبي التالي  إعدادوسيتم 

 1/1/2022                         من حى/ النقدية                              30,000   
 حى/ ذمم مدينة      8000

 حى/ بضاعة     32,000   
 حى/ مباني      50,000

 حى/ الشهرة  6000
 المندمجة    -في الشركة )ص(  اإلستثمارحى/  إلى    70,000
 حى/ ذمم دائنة         40,000

 %20 ( ×40,000 – 120,000) (األقليةحى/ حقوق غير المسيطرين)        16,000            
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   األعمال دمجمحور: 
 (01رقم ) التقارير المالية إلعدادالمعيار الدولي : عشر الخامسالفصل 

 القوائم المالية الموحدة
Consolidated Financial Statements   

 

 

 أهداف الفصل التعليمية:
 

 التالية: باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 
(: "القوائم 11التقارير المالية رقم ) إلعدادلمعيار الدولي لداف الرئيسة التعرف على األه .1

 المالية الموحدة".

 . (IFRS 10) بيان النطاق الذي يغطيه .2
 .األعمالبيان متطلبات المعالجة المحاسبية لتوحيد  .3

 إلعدادالقوائم المالية الموحدة بموجب المعيار الدولي  إلعدادالمحاسبية  اإلجراءاتبيان  .4
 .(11) لتقارير المالية رقما

 .ةتوضيح متطلبات المعالجة المحاسبية للحصة غير المسيطر  .5

 في الشركة التابعة. األمبيان كيفية معالجة التغير في نسبة ملكية الشركة  .6
 على الشركة التابعة. األمبيان المعالجة المحاسبية لفقدان سيطرة الشركة  .7
 حدة خالل الفترات التالية للتملك.  القوائم المالية المو  إعدادتوضيح كيفية  .8
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 مقدمة. 1
، وقد حل هذا المعيار 2/2/1122عتبارًا من إ ويبدأ سريانه  1122 مايوتم إصدار هذا المعيار في شهر 

( السابق "القوائم المالية الموحدة والمنفصلة" حيث تم فصل 12محل معيار المحاسبة الدولي رقم )
( 12عيار المحاسبة الدولي رقم )ئم الموحدة لتدرج في هذا المعيار، في حين أصبح مالقوا إعدادمتطلبات 

 (.21سم "القوائم المالية المنفصلة". كما حل هذا المعيار محل التفسير رقم )إب
تصبح لها  المسيطرةالشركة  فإن، األخرى من الشركات  أكثر أوواحدة على  ماشركة  تسيطر ماعند

إلدارية والتشغيلية للشركة المستثمر بها. أي أن القرارات الهامة واإلستراتيجية سيطرة على القرارات ا
تصبح بيد الشركة المالكة. من هنا جاءت تسمية الشركة المالكة لألسهم  المسيطرةللشركة المالكة 

 بالشركة التابعة.  المسيطر عليهاوالشركة  األم أوبالشركة القابضة 

 
  Objectiveهدف المعيار . 3

وعرض القوائم المالية الموحدة عندما تسيطر  بإعدادوضع المبادئ المتعلقة  إلىيهدف هذا المعيار 
القوائم الموحدة تعتبر أن الشركة التابعة  فإن، وبالتالي األخرى من المنشآت  أكثر أوعلى واحدة  المنشأة

 وكأنها أحد فروعها. األمهي جزء من الشركة 

 معيار يتطلب:ال فإنولتحقيق الهدف السابق 
)الشركة التابعة(  أكثر أووهي الشركة التي تملك السيطرة على قرارات شركة  األمالطلب من الشركة  .2

 وعرض قوائم مالية موحدة. بإعداد
 القوائم الموحدة. إلعداد أساس، واعتبار السيطرة Controlوضع األساس لتحدد السيطرة  .1
ن كان المستثمر يسيطر على الجهة المستثمر بها ح كيفية تطبيق مبدأ السيطرة لتحديد ما إيوض   .2

 .ويجب عليه بالتالي توحيد الجهة المستثمر بها
 القوائم المالية الموحدة. إلعدادالمحاسبية الالزمة  يحدد المتطلبات .4
 .ستثماريةاإل للمنشأة معينة تابعة منشآت توحيد من استثناءً  ويحدد ستثماريةاإل المنشأة ُيعرف .5
وتأثيرها على التوحيد، بما في ذلك  األعمالالمعيار مع متطلبات المحاسبة إلندماج  ال يتعامل هذاو 

 إندماج"( 2) التقارير المالية إلعدادالمعيار الدولي  ينطبق عليها) األعمال إندماجالشهرة الناتجة من 
 "(.األعمال

 
  Scopeنطاق المعيار  .2

وينطبق هذا  مالية موحدة. قوائمعرض  A parent أمالتي تكون عبارة عن شركة  المنشأةيجب على 
 المعيار على جميع المنشآت بإستثناء ما يلي: 



 

 -273- 

 
جميع ستوفت إعرض بيانات مالية موحدة في حال  األمالشركة  ان تقوم )غير ملزمة( ال ُيشترط .أ

 :الشروط التالية
 أخرى زئي لمنشأة مملوكة بشكل ج أوشركة تابعة مملوكة بالكامل هي نفسها  األمالشركة كانت  إذا .1

ذين ال يحق لهم التصويت، على عدم ها اآلخرين، بمن فيهم األشخاص الوتم إطالع جميع مالكي
 .عتراضهم على ذلكإ المالية الموحدة، وقد أبدوا عدم  القوائمبعرض  األمقيام الشركة 

ام )بورصة( أدوات حقوق الملكية للشركة القابضة غير متداولة في سوق ع أوكانت أدوات الدين  إذا .2
 خارجي. أوسواء كان السوق محلي 

أي هيئة  أوليست بصدد إيداع، بياناتها المالية لدى هيئة األوراق المالية  أوفي حال لم تودع،  .3
 .لغرض إصدار أي فئة من األدوات في سوق عام أخرى تنظيمية 

ائم مالية موحدة أي من الشركات القابضة الوسيطة تعد قو  أوكانت الشركة القابضة النهائية  إذا .4
 تتفق ومتطلبات المعايير الدولية.متاحة للجمهور 

خطط منافع ما بعد التوظيف وخطط منافع الموظفين طويلة األجل التي ينطبق عليها معيار  .ب
 "منافع الموظفين".( 11)المحاسبة الدولي 

أن تطبق المعيار  أو، موحدة مالية قوائم تعرض أن استثمارية منشأة هي التي األم للمنشأة يجوز ال .ج
عليها قياس جميع شركاتها  ويجب تكتسب السيطرة على منشأة أخرى. عندما 3الدولي للتقرير المالي 

 المنشأةكانت  إذا. ولكن (IFRS 9) الخسارة بموجب أوالتابعة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
إستثمار ) نشطة اإلستثماريةخدمات ذات صلة باأل هذه الشركة  تقدمو اإلستثمارية تمتلك شركة تابعة 

عليها توحيد  فيجب ستثماريةاإلللمنشأة  كالهما( أوسمالية رأ أرباح أوستثماري األموال لتحقيق دخل إ
( 3)التقارير المالية  إلعدادهذا المعيار وتطبيق متطلبات المعيار الدولي ل وفقاً تلك الشركة التابعة 

 ابعة.الت اتعلى عملية إستمالك أي من هذه الشرك

 
 Definitionsالتعريفات . 3

 Consolidated Financial Statements القوائم المالية الموحدة
 والمصروفات، والدخل، الملكية، وحقوق  ،واإللتزامات ،األصول فيها ُتعرض 1مجموعة ل المالية القوائم هي

 .واحدة تصاديةاق وحدة أنهم على لها التابعة المنشآتو األم المنشأة ل النقدية والتدفقات
 
 

                                                           
 .لها التابعة والمنشآت أم منشأة هي roupGالمجموعة  1
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  of an Investee  Controlالشركة المستثمر بها على السيطرة
يسيطر المستثمر على الجهة المستثمر بها عندما يتعرض للعوائد المتغيرة الناتجة من شراكته مع الجهة 

الل على التأثير على هذه العوائد من خ يكون له حقوق في هذه العوائد، ويكون قادراً  أوالمستثمر بها 
 سلطته على الجهة المستثمر بها.

 Company Parent األمالشركة 
تزيد عن مدة لمدة غير مؤقتة ) من الشركات التابعة أكثر أوواحدة  أسهمتمتلك غالبية  منشأةعبارة عن 

 .شهر( 12

  Power( السلطة) قوة التأثير
 .أخرى في التأثير وتوجيه أنشطة شركة  منشأةالحق لدى  وجود

 Interest  Non–controlling ةر المسيطر الحقوق غي
تمكنت  إذا فمثالً  .األمالشركة  إلىغير مباشر  أوحقوق الملكية في شركة تابعة ال ُتنسب بشكل مباشر 

 األسهمباقي  فإنة )ص( التابعة، ففي هذه الحالة الشرك أسهممن  %11من السيطرة على  (س) المنشأة
خرين، حيث يطلق على مالكي الـ آكون مملوك لمساهمين ( ي(ص)الشركة  أسهممن  %11)ما نسبته 

 (.األقلية) ةبالحقوق غير المسيطر  (ص) أسهممن  11%

 Protective Rights حقوق الحماية 
التي  المنشأةحقوق مصممة لحماية حصص الطرف الذي يمتلك هذه الحقوق دون إعطاءه السلطة على 

 ترتبط بها هذه الحقوق.

 Removal Rights حقوق االنتزاع

 .القرارات التخاذ سلطته من القرار متخذ تجرد حقوق  هي

 Relevant Activitiesذات الصلة األنشطة 
ها، وتشمل النشاطات التشغيلية والتي تؤثر بشكل جوهري على عائد وهي أنشطة الشركة المستثمر بها

حديد هيكل التمويل، اختيار المالية، ت األصول إدارةالخدمات،  أوشراء البضائع  أووالمالية. مثل بيع 
   .التصرف بها   أومتالكها إ أو األصول

 :منشأةهي  Investment Entity اإلستثمارية المنشأة
 ؛اإلستثمار إدارةلغرض تزويدهم بخدمات  أكثر أوتحصل على األموال من مستثمر واحد  (أ)
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تحقيق عوائد من لل إستثمار األمواجل أل فقطتجاه مستثمريها بأن الغرض من أعمالها هو  تلتزم (ب)
 كالهما؛ و  أوالدخل اإلستثماري  أو سماليةالمكاسب الرأ

 القيمة العادلة.  أساستقيس وتقي م أداء جميع إستثماراتها تقريبًا على  (ج)

 
  Controlالسيطرة . 3

 إذا)الجهة المستثمر بها(، تحديد ما  المنشأةيجب على المستثمر، بغض النظر عن طبيعة شراكته مع 
يسيطر المستثمر و هي شركة أم من خالل تقييم مدى سيطرتها على الجهة المستثمر بها.  لمنشأةاكانت 

 أوعلى الجهة المستثمر بها عندما يتعرض للعوائد المتغيرة الناتجة من شراكته مع الجهة المستثمر بها 
الجهة المستثمر  على التأثير على هذه العوائد من خالل سلطته على يكون له حقوق فيها، ويكون قادراً 

 بها.
 رشادات المساعدة في تقييم وجود السيطرة: وفيما يلي بعض اإل 

(، والتي يتوجب عليها استخدام جميع الحقائق المتاحة األمتحدد السيطرة من قبل الشركة المستثمرة ) .أ
والظروف المحيطة لتحديد مدى وجود سيطرة لها على الشركة المستثمر بها )التابعة(. تسيطر 

)التابعة( عندما تستطيع من خالل تملكها ألسهم التابعة  أخرى ( على شركة األمركة المستثمرة )الش
عندما يعطيها القانون الحق في التدخل في القرارات اإلدارية للشركة التابعة مما يؤثر هذا التدخل  أو

 وعوائد الشركة التابعة. إيراداتعلى 

توفرت جميع الشروط والحاالت  إذاة المستثمر بها تملك الشركة المستثمرة السيطرة على الشرك .ب
 الثالث التالية:

على الشركة المستثمر يعطيها ذلك  )السلطة( نفوذ عال   أوكان لدى الشركة المستثمرة قوة  إذا .1
وتقييم وجود  .Power Qver the Investee القدرة على توجيه أنشطة الشركة المستثمر بها

دوات حقوق الملكية ق حقوق التصويت الممنوحة بواسطة أطري عن السلطة قد يكون بشكل مباشر
حقوق  أكثر أوثنان إإذا امتلك مستثمران و .أكثر أومن خالل ترتيب تعاقدي واحد  أو، األسهممثل 

المستثمر الذي يمتلك  فإنقائمة تمنحهم القدرة الفردية على توجيه نشاطات مختلفة ذات صلة، 
في عوائد الجهة المستثمر بها هو الذي يمتلك  شاطات األكثر تأثيراً القدرة الحالية على توجيه الن

 السلطة على الجهة المستثمر بها.

توجيه عوائد الشركة المستثمر بها،  أويمكنها من تغيير ما لدى الشركة المستثمرة  أووجود الحق  .2
الثابتة،  ألصولاالموجودات المالية، شراء وبيع  إدارةمثل قرارات بيع وشراء السلع والخدمات، 

 تحديد هيكل التمويل للشركة.

على الشركة المستثمر يعطيها القدرة في )السلطة(  نفوذ عال   أوكان لدى الشركة المستثمرة قوة  إذا .3
 ستثماراتها في الشركة المستثمر بها.إير على العوائد المتحققة لها من التأث
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 أوالشركة التابعة،  أسهمة القابضة ألغلبية ما من خالل التشريعات عند تملك الشركإتستمد السيطرة  .ج
م الشركة خرين ألسهآق بين الشركة المستثمرة ومالكين تفاإمن خالل عمليات معقدة مثل وجود 

على حقوق  منشأةن حصول إسيطرة على الشركة المستثمر بها. تفاق من الالمستثمر يمكنها هذا اإل
التي  المنشأةعلى الشركة المستثمر بها ال يعطي دون وجود القوة والتأثير  أخرى حماية في شركة 

 .األخرى تتمتع بحقوق الحماية السيطرة على الشركة 

ة المالكة تأثير واضح ومهم على أنشطة الشركة أالسيطرة تظهر عندما يكون للمنش فإنوبالتالي 
علمًا بان هذا  نجازات وأداء الشركة المستثمر بها،إتغيير على  إلىبحيث يؤدي هذا التأثير  األخرى 

 كالهما. أوسلبي  أويجابي إالتغيير قد يكون 
ال يتحقق فقط من خالل تأثير الشركة المسيطرة  األخرى ن سيطرة الشركة المالكة على الشركة أكما 

لها  من خالل التأثير الواضح على عوائدها المتحققة يضاً أ، وإنما األخرى على أنشطة وأداء الشركة 
 منشأةالمستثمرة على  المنشأةعند تقييم مدى وجود سيطرة من و  .األخرى شركة ستثماراتها في الإمن 

عدم وجود مثل هذه  أومتخذ القرار في الشركة المستثمرة هو من يحدد وجود  فإنمستثمر بها، 
 ن هناك عوامل عديدة قد تؤخذ بالحسبان.أالسيطرة، حيث 

 Rights that give an investorحقوق تمنح المستثمر السلطة على الجهة المستثمر بها .د

power over an investee 

سلطة على الجهة المستثمر بها، يجب على المستثمر  إمتالكُتستمد السلطة من الحقوق. ومن أجل 
حقوق قائمة تمنحه القدرة الحالية لتوجيه النشاطات ذات الصلة. قد تختلف الحقوق التي تمنح  إمتالك

 ت المستثمر بها.المستثمر السلطة باختالف الجها

مجتمعة، ما يلي على  أوتتضمن األمثلة على الحقوق التي تمنح المستثمر السلطة، إما بشكل منفصل 
 :(IFRS 10)من معيار  15الفقرة ب سبيل المثال ال الحصر

 ( 51ب – 34حقوق تصويت محتملة( )أنظر الفقرات ب أوحقوق تصويت الجهة المستثمر بها)  من
 المعيار. 

 عزل أعضاء من موظفي اإلدارة الرئيسيين للجهة المستثمر بها ممن  أوإعادة تعيين  أوين حقوق تعي
 .يمتلكون القدرة على توجيه النشاطات ذات الصلة

  تقوم بتوجيه النشاطات ذات الصلة. أخرى  منشأةإقصاء  أوحقوق لتعيين 
  ،لمعامالت التي تصب  في ا رفض أي من التغييرات على أوحقوق توجيه الجهة المستثمر بها إلبرام

 .مصلحة المستثمر
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  كحقوق صنع القرارات المحددة ضمن عقد اإلدارة( التي تمنح المالك القدرة على توجيه  أخرى حقوق(
 النشاطات ذات الصلة.

 Majority of the voting rights but no power السلطة إمتالكأكثرية حقوق التصويت دون  .ه
من نصف حقوق التصويت في الجهة المستثمر بها،  أكثرذي يملك يجب أن تكون حقوق المستثمر ال

جوهرية حتى يمتلك السلطة عليها، ويجب منح المستثمر القدرة الحالية على توجيه النشاطات ذات 
حقوق قائمة  أخرى  منشأةمتلكت إياسات التشغيلية والمالية. وإذا عبر تحديد الس الصلة والتي تكون عادةً 

المستثمر ال  فإنوكيلة للمستثمر،  المنشأةجيه النشاطات ذات الصلة ولم تكن هذه تمنحها الحق في تو 
 يمتلك السلطة على الجهة المستثمر بها.

 Power without a majority of the voting rights السلطة دون أكثرية حقوق التصويت إمتالك .و
رية حقوق التصويت في الجهة على أقل من أكث السلطة حتى وإن كان حاصالً  إمتالكيحق للمستثمر 

السلطة مع حقوق تصويت أقل من األكثرية في الجهة المستثمر  إمتالكالمستثمر بها. أي أنه يحق له 
 بها، على سبيل المثال من خالل:

 .ترتيب تعاقدي بين المستثمر ومالكي أصوات آخرين .2
 .أخرى حقوق ناتجة من ترتيبات تعاقدية  .1

يت حقوق لمستثمر الحاصل على أقل من أكثرية حقوق التصو يمتلك ا) حقوق تصويت المستثمر .2
 .(ة لتوجيه النشاطات ذات الصلة بشكل منفردمتالكه القدرة الفعلي  إكافية لمنحه السلطة عند 

 .حقوق تصويت محتملة .4
 .( و )د( معاً أ)  .5

 2(0) مثال
حقوق  من حقوق التصويت في الجهة المستثمر بها، أما %44على نسبة )س(  يحصل المستثمر

ي مستثمر منهم نسبة ما أحيث ال يملك  األسهمالتصويت المتبقية فيحصل عليها اآلالف من حاملي 
ستشارة أي طرف آخر بأية ترتيبات إل األسهم. لم يقم أي من حاملي من حقوق التصويت %2زيد عن ت

على مقدار  اءً متالكها بنإالتي سيتم  إتخاذ قرارات جماعية. وعند تقييم جزء من حقوق التصويت أو
ة لمنحه من الحصص هي نسبة كافي %44ذات الصلة، قرر المستثمر أن نسبة  األخرى  األسهم

على المبلغ المطلق ألسهمه والمبلغ النسبي لألسهم  ، بناءً )س(ستنتج المستثمرإالسلطة. وفي هذه الحالة 
 إلىدون الحاجة  لتحقيق شرط السلطة المطلوب أنه يمتلك حصص تصويت مسيطرة وكافية، األخرى 

 النظر في أي دليل آخر للسلطة.
 

                                                           
2 IFRSs :IFRS 10 .Example no.4 ,p395. 
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   3(3مثال )
مستثمر آخر  21من حقوق التصويت في الجهة المستثمر بها ويمتلك  %41نسبة  (أ)يمتلك المستثمر 

تفاقية المساهمين المستثمر إمن حقوق التصويت في الجهة المستثمر بها لكل منهم. وتمنح  %5نسبة 
طات ذات الصلة. ومن أجل يد أتعاب اإلدارة المسؤولة عن توجيه النشاالحق في تعيين وعزل وتحد

أن المبلغ  (أ)تفاقية، ُيطلب أغلبية ثلثي أصوات المساهمين. وفي هذه الحالة يستنتج المستثمر تعديل اإل
ال تعد حاسمة في تحديد ما إن كان المستثمر يمتلك  األخرى المطلق ألسهمه والمبلغ النسبي لألسهم 

قرر أن حقوقه التعاقدية في تعيين وعزل وتحديد  (أ)افية لمنحه السلطة. غير أن المستثمر حقوق ك
. ويجب أن ال يتم النظر فيما السلطة على الجهة المستثمر بهاأتعاب اإلدارة كافية إلستنتاج أنه يمتلك 

عزل اإلدارة  أون تعيي أوأرجحية ممارسته لحقوقه في اختيار  أوقد مارس حقوقه  (أ)كان المستثمر  إذا
 عند تقييم ما إن كان يمتلك السلطة.

   4(2مثال )
من حقوق التصويت في الجهة المستثمر بها. ويمتلك مستثمران  %45ما نسبته  (أ)يمتلك المستثمر 

في الجهة المستثمر بها. أما حقوق التصويت  لكل واحد منهما من حقوق التصويت %12آخران 
. وليس هنالك أي %2اآلخرين حيث يمتلك كل منهم نسبة  األسهملي من حام 2المتبقية فيمتلكها 

 (أ)تؤثر على عملية صنع القرار. في هذه الحالة، يكون حجم حصص تصويت المستثمر  أخرى ترتيبات 
شتراك إ. ُيطلب ال يمتلك السلطة (أ)كافية إلستنتاج أن المستثمر  أخرى  أسهمومقدارها بالتناسب مع 

 من توجيه النشاطات ذات الصلة للجهة المستثمر بها. (أ)المستثمر مستثمران فقط لمنع 

 5(3) مثال
 األسهممن حاملي  22من حقوق التصويت في الجهة المستثمر بها، ويمتلك  %45 يمتلك المستثمر

بأية  األسهممن حقوق التصويت في الجهة المستثمر بها لكل منهم. لم يقم أي من حاملي  %5نسبة 
ال يكون المبلغ المطلق إتخاذ قرارات جماعية. في هذه الحالة،  أو األخرى رة األطراف ستشاترتيبات إل

عاماًل حاسمًا في تحديد ما إن كان المستثمر يمتلك  األخرى ألسهم المستثمر والمبلغ النسبي لألسهم 
. وكذلك يجب النظر في الحقائق والحاالت حقوق كافية لمنحه السلطة على الجهة المستثمر بها

 ال يمتلك السلطة. أوعلى أن المستثمر يمتلك  إلضافية التي قد تكون دليالً ا
 
 
 

                                                           
3 IFRSs :IFRS 10 .Example no.5 ,p396. 
4 IFRSs :IFRS 10 .Example no.6 ,p396 
5 IFRSs :IFRS 10 .Example no.7 ,p397 
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 6(3) مثال
 (ب)من حقوق التصويت في الجهة المستثمر بها. ويمتلك المستثمر  %21نسبة  (أ)يمتلك المستثمر 

نصف حقوق  إمتالكخيار  إلىمن حقوق التصويت في الجهة المستثمر بها باإلضافة  %21نسبة 
. هذا الخيار قابل للممارسة خالل العامين المقبلين وبسعر ثابت أقل بكثير من (أ)المستثمر  تصويت

بممارسة أصواته باإلضافة  (أ)سعر السوق )ومتوقع أن يبقى كذلك خالل فترة العامين(. يقوم المستثمر 
من المرجح الة، ال. وفي مثل هذه الحتوجيه نشاطاته ذات الصلة في الجهة المستثمر بها بشكل فع   إلى

. وعلى شرط السلطة كونه يمتلك القدرة الحالية لتوجيه النشاطات ذات الصلة (أ)أن يحقق المستثمر 
خيارات قابلة للممارسة لشراء حقوق تصويت إضافية )حيث أن  يمتلك حالياً  (ب)الرغم من أن المستثمر 

إال أن البنود والشروط المصاحبة ممارستها تمنحه أكثرية حقوق التصويت في الجهة المستثمر بها(، 
 .لتلك الخيارات تعني أن تلك الخيارات ال تعتبر جوهرية

 
 Accounting Requirementsالمتطلبات المحاسبية . 3
 للمعامالت متماثلة محاسبية سياسات باستخدام موحدة مالية قوائم تعد أن األم المنشأة على يجب .أ

 .بهةمشا ظروف في المتماثلة األخرى  واألحداث

 Consolidation Proceduresالقوائم الموحدة  إعدادإجراءات  .ب

والمطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات المتماثلة بندًا بندًا للقوائم  األصولتجميع بنود  .1
 المالية للمنشأة القابضة ومنشأتها التابعة.

عة من ميزانية الشركة في الشركات التاب اإلستثمارالمسجلة لحساب  أوحذف القيمة الدفترية  .2
المالي الدولي  اإلبالغحتساب الشهرة وفق ما ورد في معيار إقابضة وحذف حقوق ملكية التابعة و ال

 ".األعمالندماج إ( "3) رقم
حذف جميع المعامالت واألرصدة وبنود الدخل والمصاريف بين المجموعات بشكل كامل، أي  .3

تها التابعة وبين الشركات التابعة نفسها. حيث يتم العمليات التي تتم بين الشركة القابضة وشركا
 األصولحذف الربح الناتج من العمليات المتبادلة بين شركات المجموعة وتعديل أرصدة 

 المتعلقة بالتغير الناتج عن الربح. واإللتزامات

حدة من ومصاريف وأرباح الشركة التابعة في القوائم المالية المو  إيراداتن يتم تضمين أجب يتو .  4
 تاريخ نفاذ السيطرة وحتى تفقد الشركة القابضة سيطرتها على الشركة التابعة.

التابعة في ضوء القيمة قائمة الدخل الموحدة يتم تعديل مصاريف وإيرادات الشركة  إعدادعند . 5
 التابعة بتاريخ تملكها من قبل الشركة القابضة. وإلتزامات ألصولالعادلة 

                                                           
6 IFRSs :IFRS 10 .Example no.9 ,p398 
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المالية للشركة القابضة وشركاتها التابعة بنفس التاريخ )أي أن تكون السنة  القوائم إعداديجب . 6
القوائم المالية مختلف بين الشركة القابضة  إعدادالمالية تنتهي بنفس اليوم(، وإذا كان تاريخ 

وإحدى شركاتها التابعة، يجب على الشركة التابعة تقديم قوائم مالية إضافية بتاريخ القوائم المالية 
ختالف بتواريخ القوائم المالية عن توحيد، شريطة أن ال تزيد فترة اإللشركة القابضة ألغراض الل

تعديالت ألثر المعامالت واألحداث الواقعة بين تاريخ القوائم المالية  إجراءثالثة أشهر. ويتم 
 للشركة التابعة والقوائم المعدة بتاريخ القوائم المالية للشركة القابضة.

للمحاسبة عن في دفاترها استخدام الشركة القابضة طريقة الملكية  ( يتمIFRS 10) وبموجب. 7
 لتعكس نتائج القوائم المالية الموحدة المعلنة. في الشركة التابعة اإلستثمار

 :يتأثر بما يليفي الشركة التابعة في نهاية كل عام  اإلستثمارحساب  فإنالملكية حقوق طريقة وفقًا ل     
 خسائر( الشركة التابعة. أو) أرباحتخفيضه( بمقدار حصة الشركة القابضة في  أوه )يتم زيادت -
زيادته( بمقدار الجزء الواجب إطفاؤه سنويًا من الفرق بين القيمة العادلة والقيمة  أويتم تخفيضه ) -

 الدفترية ألصول الشركة التابعة.

 الشركة التابعة. أرباحيتم تخفيضه بمقدار حصة الشركة القابضة من توزيعات    -
 

 Non-Controlling Interestالحصة غير المسيطر عليها    .ج
  إلىغير مباشر  أوهي الجزء من حقوق الملكية في شركة تابعة والذي ال ينسب بشكل مباشر 

( آلية 3رقم ) الدولي المالي التقريرمعيار  ن، وقد بي  األقليةشركة أم والتي كانت تسمى بحقوق 
  المسيطر عليها. الحقوق غير  إحتساب

  ضمن  الموحدة المالي المركز قائمةعرض الحصص غير المسيطرة في  األميجب على الشركة
  .األملمالكي الشركة  منفصل عن حقوق الملكيةحقوق الملكية وبشكل 

  الشركة التابعة بين الشركة القابضة والحقوق غير المسيطر عليها وذلك في  أرباحيتم توزيع
الخسائر وكل من  أو األرباح المنشأة تحمليجب أن القابضة للتابعة. ضوء نسبة ملكية 

والحصص غير المسيطرة. وكذلك يجب  األممالكي الشركة  إلى اآلخرعناصر الدخل الشامل 
والحصص غير المسيطرة حتى  األممالكي الشركة  إلىالدخل الشامل  إجمالي المنشأة تحملأن 

ي تجاوزت الخسارة رصيد ملكية الحقوق غير أ) احصول رصيد عجز فيه إلىوإن أدى ذلك 
 (.المسيطر عليه

 

 بدون فقدان السيطرةفي الشركة التابعة  األمالتغير في نسبة ملكية الشركة  .د
السيطرة  فقدان إلىفي شركة تابعة التي ال تؤدي  األميتم معالجة أي تغيير على حصة ملكية الشركة 

خسائر  أوبمكاسب  اإلعترافية تمت مع المالكين، وال يتم كمعامالت حقوق مل أنها أساسعليها على 
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خسائر في بيان الدخل، وكذلك ال تأثير لذلك على  أو أرباحي ال يتم تحقيق أفي هذه المعامالت، 
  الموجودات والمطلوبات في الشركة التابعة، وال يعاد قياس الشهرة.

 Loss of Control  على الشركة التابعة األمفقدان سيطرة الشركة  .ه

بالشركة  األمعلى الشركة التابعة بسبب تغير في نسبة تملك الشركة  األمعند فقدان سيطرة الشركة 
جهة تنظيمية )جهة  أووصي  أومحكمة  أوبسبب خضوع الشركة التابعة لسيطرة حكومة  أوالتابعة، 

 لي:تفاقية تعاقدية يتم عند ذلك معالجة فقدان السيطرة كما يإ أورقابية حكومية( 
 عدة بعد فقدان السيطرة. الشركة التابعة في الميزانية الموحدة المُ  وإلتزامات صولاإلعتراف بأـ إلغاء .1
التابعة السابقة بقيمته العادلة عند فقدان السيطرة  المنشأةحتفظ به في بأي إستثمار مُ  اإلعتراف .2

للمعايير الدولية  وفقاً السابقة  الشركة التابعة إلى أومحاسبته ومحاسبة المبالغ المستحقة من  والحقاً 
تلك  إلى، ُينظر (1) التقارير المالية إلعدادللمعيار الدولي  التقارير المالية ذات الصلة. ووفقاً  إلعداد

حيث يكون مناسبًا،  أوالمبدئي،  اإلعترافالقيمة العادلة لألصل المالي عند  أنهاالقيمة العادلة على 
 المبدئي.   اإلعترافمشروع مشترك عند  أوزميلة  منشأةفي  ستثماراإلتكلفة  أنهاُينظر إليها على 

كانت تعزى هذه  إذاخسائر مرتبطة بفقدان السيطرة على الشركة التابعة  أو أرباحبأية  اإلعتراف .3
 والخسائر ألحداث تتعلق بما قبل فقدان السيطرة. األرباح

 

 Disclosures متطلبات اإلفصاح. 7

المالي  اإلبالغالقوائم الموحدة والشركات التابعة تم نقلها لمعيار  بإعدادلقة متطلبات اإلفصاح المتع
 .1/1/2113" والساري المفعول من األخرى "اإلفصاح عن المصالح في المنشآت  (12الدولي رقم )

 (3مثال )
 (ص)قامت الشركة  1/1/2121. في (ع)و  (ص)على الشركتين التابعتين  (س)تسيطر الشركة 

 . دينار سنوياً  2111تشغيلي مقابل  إيجار( بعقد ع)دات للشركة بتأجير مع
 إعدادالمنفصلة وعند  (ع)و  (ص)بدفاتر الشركات  اإليجاربيان المعالجة المحاسبية لعقد المطلوب: 

 .2121لعام  (س)القوائم الموحدة للشركة 

 ( 3حل مثال )
  ( س)وائمها المنفصلة، كما ستقوم دينار في ق 2111بمبلغ  إيجار إيرادثبات الشركة ص بإستقوم

 بنفس القيمة في قوائمها المنفصلة. إيجارثبات مصروف بإ

 إيرادستبعاد القيد التالي إل بإعدادنها تقوم ( فإس)القوائم الموحدة من قبل الشركة  إعدادما عند أ 
 : اإليجارومصروف  اإليجار
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  اإليجار إيرادمن حـ/  2111        
  اإليجارحـ/ مصروف  ىإل  2111           

 عند التملك: ةالقوائم المالية الموحد إعداد

 ( 7) مثال
( أدفعت الشركة )و دينار،  62,111( بسعر بالشركة ) أسهم( كامل أإشترت الشركة ) 1/1/2121في 

. ونتج عن عملية الشراء نشوء عالقة قابضة تمام الصفقةإلعموالت وأتعاب  دينار 5111مبلغ  يضاً أ
 أسهمإلثبات عملية شراء  ( تقوم بإتباع طريقة الحيازة )التملك(أعلمًا بأن الشركة ) ين الشركتين.وتابعة ب

 (.بالشركة التابعة )
 وقد ظهرت الميزانيتين قبل الشراء كما يلي: 

 (بالشركة )  
 القيمة العادلة القيمة الدفترية (أالشركة ) البيان

 31,111 31,111 111,111 بالصندوق ولدى البنوكالنقدية 
 5111 11,111 81,111 ذمم مدينة 

 31,111 21,111 71,111 بضاعة 
 45,111 41,111 111,111 مباني 

 15,111 11,111 21,111 ثاث أ
 033,111 001,111 111,271  األصولمجموع 

 61,111 61,111 211,111 ذمم دائنة 
  31,111 111,111 المال  رأس
  11,111 41,111  اإلضافيالمال  رأس

  11,111 31,111 محتجزة  أرباح
  001,111 111,271 وحقوق الملكية  اإللتزاماتمجموع 

( أالقيود الالزمة في دفاتر الشركة ) إثباتو  (.ب)التابعة الشركة  أسهمتكلفة شراء  إحتساب المطلوب:
 أسهم( بعد شراء ألشركة )اإلفتتاحية ل قائمة المركز المالي إعدادو  (.بالشركة ) أسهموالخاصة بشراء 

 .( مباشرةبالشركة )

 ( 7حل مثال )
عترف بها ما مصاريف التملك فتعتبر مصاريف فترة يُ . أدينار 62,111=  (بفي ) اإلستثمارتكلفة  -1

 المالي الدولية. اإلبالغفي بيان الدخل وفق المتطلبات الجديدة لمعايير 
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 القيد التالي: إعدادويتم  ( قائمة مع بقاء الشركة )ب( بوفي هذه الحالة يتم شراء ) -2

 1/1/2114(              بفي الشركة التابعة ) اإلستثمارمن حـ/      62,111  
 حـ/ النقدية إلى    62,111       

 أسهمبعد شراء  1/1/2121( كما في أللشركة ) صلةفالمن اإلفتتاحيةقائمة المركز المالي  -3
 ( مباشرة:بالشركة )

 يناربالد البيان
 38,111 ( 62,111 – 111,111)بالصندوق ولدى البنوك النقدية 

 81,111 ذمم مدينة 
  711,111 بضاعة 

 111,111 مباني 
 21,111 ثاث أ
 62,111 ( بستثمارات في شركة تابعة )إ

 111,271  األصولمجموع 
 211,111 ذمم دائنة 

 111,111 المال  رأس
 41,111  اإلضافيالمال  رأس

 31,111 محتجزة  أرباح
 111,271 وحقوق الملكية  اإللتزاماتمجموع 

 
 بوجود شهرة  القوائم المالية الموحدة للقابضة والتابعة إعداد( 3مثال )

، كما دينار نقداً  121,111( بسعر بالشركة ) أسهممن  %111( أشترت الشركة )إ 1/1/2121في 
( ألسهم أتمام الصفقة. وقد نتج عن شراء الشركة )إلعموالت  دينار نقداً  5111دفعت الشركة مبلغ 

ثبات عملية إل ( عالقة قابضة وتابعة بين الشركتين. واتبعت الشركة طريقة الحيازة )التملك(بالشركة )
 (.بالشركة التابعة ) أسهمشراء 

 وقد ظهرت ميزانية الشركتين بعد الشراء مباشرة على النحو التالي:
 (بالشركة )  

 القيمة العادلة القيمة الدفترية (ألشركة )ا البيان
 31,111 31,111 25,111 النقدية 
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 41,111 55,111 151,111 ذمم مدينة 
 45,111 41,111 141,111 بضاعة 

 35,111 31,111 81,111 جهزة معدات وأ
 21,111 21,111 41,111 ثاث أ

   121,111 (بفي الشركة التابعة ) اإلستثمار
 071,111 073,111 333,111  األصولمجموع 

 61,111 65,111 155,111 ذمم دائنة 
  81,111 311,111 المال  رأس
  21,111 61,111  اإلضافيالمال  رأس

  11,111 41,111 محتجزة  أرباح
  073,111 111,333 وحقوق الملكية  اإللتزاماتمجموع 

 .1/1/2121في  للشركة القابضة )أ( الميزانية الموحدة  إعدادالمطلوب: 

 ( 3حل مثال )
 (.بقيمة الشهرة الخاصة بالشركة التابعة ) إحتسابيتم 

 نسبة التملك× شركة التابعة لل األصوللصافي لقيمة العادلة ا – اإلستثمارالشهرة = تكلفة 
       ( =121,111 )- (171,111 – 61,111 × )111% 
  دينار 11,111دينار =  111,111 – 121,111=        

 :1/1/2121قائمة المركز المالي الموحدة كما في  بإعدادورقة العمل الخاصة 

 القابضة البيان
 (األم)

قائمة المركز  التسويات التابعة
المالي 
 دائن مدين الموحدة

 55,111   31,111 25,111  بالصندوق ولدى البنوك النقدية
 111,111 15,111  55,111 151,111 ذمم مدينة 

 185,111  5111 41,111 141,111 ة بضاع
 115,111  5111 31,111 81,111 جهزة معدات وأ

 61,111   21,111 41,111 ثاث أ
 11,111  01,111   الشهرة 

 --- 121,111   121,111 (بفي الشركة التابعة ) اإلستثمار
 303,111   073,111 333,111  األصولمجموع 
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 215,111  5111 65,111 155,111 ذمم دائنة 
 311,111  81,111 81,111 311,111 المال  رأس
 61,111  21,111 21,111 61,111  اإلضافيالمال  رأس

 41,111  11,111 11,111 41,111 محتجزة  أرباح
 303,111 023,111 023,111 073,111 333,111 وحقوق الملكية  اإللتزاماتمجموع 

    
 %011( التملك بنسبة تقل عن 3مثال )

. وقد نتج عن شراء دينار نقداً  11,111( بسعر ب) الشركة أسهم %81 (أشترت الشركة )إ 1/1/2121في 
ستمالك( الحيازة )اإلتبعت الشركة طريقة . وإوتابعة بين الشركتين أم( عالقة ب( ألسهم الشركة )أالشركة )

 كتين بعد الشراء مباشرة كما يلي:وقد ظهرت ميزانية الشر  (.بالشركة التابعة ) أسهمثبات عملية شراء إل

 (بالشركة )  
 القيمة العادلة القيمة الدفترية (أالشركة ) البيان

 31,111 31,111 21,111 بالصندوق ولدى البنوكالنقدية 
 11,111 15,111 111,111 ذمم مدينة 

 41,111 31,111 121,111 بضاعة 
 31,111 25,111 71,111 جهزة معدات وأ

 15,111 11,111 41,111 ثاث أ
   11,111 (بفي الشركة التابعة ) اإلستثمار
 033,111 001,111 331,111  األصولمجموع 

 45,111 51,111 11,111 ذمم دائنة 
  41,111 261,111 المال  رأس
  15,111 51,111  اإلضافيالمال  رأس

  5111 41,111 محتجزة  أرباح
  001,111 331,111 وحقوق الملكية  اإللتزاماتمجموع 
 .1/1/2121في )أ(  األمللشركة  قائمة المركز المالي الموحدة  إعدادالمطلوب: 
 ( 3حل مثال )

 (.بالشهرة الخاصة بالشركة التابعة ) إحتسابيتم 
 %81× الشركة التابعة  أصولالقيمة العادلة لصافي  – اإلستثمارالشهرة = تكلفة 

        =11,111 - (125,111 – 45,111 × )81%  
 دينار  26,111=  81%×  81,111 – 11,111=        



 

 -237- 

( كما في ب( والشركة التابعة )أالميزانية الموحدة للشركة القابضة ) بإعدادورقة العمل الخاصة 
1/1/2121. 

 البيان
القابضة 

 (األم)
 (أ)

 التابعة
 (ب)

 التسويات
الميزانية 
 دائن مدين الموحدة

 51,111   31,111 21,111 النقدية 
 111,111 5111  15,111 111,111 ذمم مدينة 

 161,111  11,111 31,111 121,111 بضاعة 
 111,111  5111 25,111 71,111 جهزة معدات وأ

 55,111  5111 11,111 41,111 ثاث أ
 26,111  26,111   الشهرة 

 ـــ 11,111   11,111 (بفي الشركة التابعة ) اإلستثمار
 310,111   001,111 331,111  األصولع مجمو 

 135,111  5111 51,111 11,111 ذمم دائنة 
 261,111  41,111 41,111 261,111 المال  رأس
 51,111  15,111 15,111 51,111  اإلضافيالمال  رأس

 41,111  5111 5111 41,111 محتجزة  أرباح
 16,111 16,111    7 األقليةحقوق 

 310,111 000,111 000,111 001,111 331,111 وحقوق الملكية  اتاإللتزاممجموع 
 

 :تملكم المالية خالل الفترات التالية للالقوائ
 (01مثال )

. وقد ظهرت قائمة الدخل العربية )التابعة(الشركة  أسهممن  %61الدولية اشترت الشركة  1/4/2121في 
 :كما يلي 31/12/2121للشركتين في 

 20/03/3130فترة المالية المنتهية في قائمة الدخل عن ال

 الشركة العربية الشركة الدولية البيان

 41,111 111,111 المبيعات إيرادات

 (21,111) (41,111) يطرح تكلفة المبيعات

                                                           
 دينار  111,22=  %11( × 11,45- 111,215( = ))غير المسيطرين األقليةحقوق 7
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 21,111 61,111 مجمل الربح

 (5111) (11,111) وعموميةيطرح مصاريف إدارية 

 15,111 51,111 صافي الربح 

 ()العربية الشركة التابعة           )الدولية( الشركة القابضة                                    
 دينار 4111        دينار                   8111    مدفوعة               أرباحتوزيعات 

 دينار 16,111      دينار                  41,111              1/1/2121محتجزة  أرباح
 دينار 27,111دينار                        82,111           31/12/2121محتجزة  حأربا

 .لتغيرات في حقوق الملكية )جزئية(وقائمة ا 31/12/2121قائمة الدخل الموحدة في  إعداد: المطلوب

 (01حل مثال )
 إعدادعند فيتم  1/4/2121الشركة التابعة )العربية( خالل السنة المالية في ن الشركة القابضة تملكت أبما 

وعلى  1/4/2121ي بعد ومصروفات للفترة بعد التملك أ إيراداتقائمة الدخل تجميع بنود قائمة الدخل من 
ومصروفات  إيرادات( من 31/12- 1/4ي تسعة شهور من )أ 1/12 إحتسابتناسبي بحيث يتم  أساس

 .مة الدخل الموحدةإعداد قائومصروفات القابضة عند  إيرادات إلىالتابعة لتضاف 

 :للشركة الدولية 20/03/3130قائمة الدخل الموحدة كما في 
 بالدينار                                                                 

       131,111(               1/12×40111+  111,111المبيعات ) إيرادات
 111,55              (    1/12×111,21+  111,41تكلفة المبيعات )

 75,111                                             مجمل الربح       
 (751,13)    (     1/12×5111+ 111,11) وعموميةمصاريف إدارية 

 دينار  61,251صافي الربح                                                  
 

 من صافي ربح التابعة:  %41( وبنسبة حصتهم البالغة يةاألقلحتساب حصة غير المسيطرين )وإل
  %41×  1/12× = ربح التابعة 

 =15,111  ×1/12 × 41%    
 دينار  4511= 

 ( 4511 – 61,251دينار ) 56,751من صافي الربح الموحد يبلغ  األمحصة مالكي الشركة  فإنوعليه 
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 )جزئية( 20/03/3130عن الفترة المنتهية في القابضة للشركة قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة 
 المحتجزة  األرباح                                                

 دينار  41,111                             1/1/2121رصيد    
 (8111)    مدفوعة                        أرباحتوزيعات    

   751,56    8األمماكي الشركة ل 2121صافي الدخل لعام    
 دينار  88,751                           31/12/2121رصيد    

 ( 00مثال )
صبحت وأدينار،  111,111 بمبلغالشركة العربية  أسهممن  %61الشركة الدولية  تملكت 1/1/2121 يف

 . عربية تابعة للشركة الدوليةالشركة ال
ما )التابعة( مساوية لقيمتها الدفترية باستثناء  مطلوبات الشركة العربيةصول و كما كانت القيم العادلة أل

 : يلي

 الفروقات القيمة العادلة القيمة الدفترية البيان
 21,111+ 21,111 41,111 المخزون 

 21,111 - 21,111 41,111 المعدات بالصافي
 21,111+ 51,111 41,111 األراضي

 دينار 30,000+    المجموع

 دينار. 810111للشركة العربية عند التملك  األصولالقيمة الدفترية لصافي  وكانت
 :2121لعام  التاليةوتوفرت البيانات 

 .سنوات 5العمر المتبقي للمعدات لدى الشركة التابعة )الشركة العربية( بتاريخ التملك  .1

 .بعة عند التملكالتي كانت موجودة لدى الشركة التا المخزون من  %71بيع  2121تم خالل العام  .2

 .حتى نهاية العامبقيت األراضي لدى الشركة التابعة  .3

 .دينار 6611بمبلغ  )خسارة تدني( تدنت أنهالدى مراجعة الشهرة الناتجة عند التملك تبين  .4

ظهرت القوائم المالية للشركة القابضة )الدولية( والشركة التابعة )العربية( على النحو  31/12/2121في 
 التالي:

 

 

 
                                                           

 .قائمة التغيرات في حقوق الملكية من صافي الدخل عند عرض عمود األرباح المحتجزة في األقليةستبعاد حصة إنه تم أيالحظ  8
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 20/03/3130قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في 

 الشركة العربية الشركة الدولية البيان

 311,111 511,111 المبيعات إيرادات

 (151,111) (311,111) البضاعة المباعةيطرح تكلفة 

 151,111 211,111 مجمل الربح

 (51,111) (61,111) يطرح مصاريف إدارية وبيعية

 111,111 141,111 ح التشغيليصافي الرب

  42,111 التابعةالشركة في  اإلستثمار أرباح

  182,111 صافي الربح العام
 
 

 20/03/3130المحتجزة في  األرباحقائمة 

الشركة الدولية  البيان
 )ال)

 
 
 
 
 
 
 
 

 الشركة العربية
 
 
 

 21,111 51,111 1/1محتجزة  أرباح

 111,111 182,111 العام أرباح

 (41,111) (121,111)  موزعة رباحأ -

 81,111 112,111 31/12محتجزة  أرباح
 
 

 20/03/3130قائمة المركز المالي كما في 

 الشركة العربية الشركة الدولية البيان

 37,111 61,111 بالصندوق ولدى البنوك النقدية

 45,111 38,111 ذمم مدينة

 55,111 141,111 المخزون 

  24,111 حقة القبضمست أرباحتوزيعات 

  118,111 في الشركة التابعة )العربية( اإلستثمار

 61,111 58,111 المعدات بالصافي

 65,111 61,111 األراضي

 333,111 317,111 األصولمجموع 

   المطلوبات

 82,111 135,111 أ. دفع

 41,111 121,111 مستحقة الدفع أرباحتوزيعات 

   حقوق الملكية

 51,111 121,111 رأس المال

 11,111 21,111 رأس المال اإلضافي

 81,111 112,111 محتجزة أرباح

 333,111 317,111 وحقوق الملكية اإللتزاماتمجموع 
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 يلي:  ما إعدادطريقة الملكية  واتباع( الشراءطريقة الحيازة )ل وفقاً : المطلوب
 الشركة التابعة. أسهمشراء  عندفي دفاتر الشركة القابضة  ةاليومية الالزمقيود  إجراء .1

 كل من الشهرة والحقوق غير المسيطر عليها عند التملك. إحتساب .2

لعام الفروقات بين القيمة الدفترية والعادلة ألصول الشركة التابعة  (إطفاء) استنفاد جدول إعداد .3
2121 . 

متعلقة بالتغير بحساب في دفاتر الشركة القابضة وال 2121قيود اليومية الالزمة في نهاية العام  إثبات .4
 .في الشركة التابعة اإلستثمار

 .2121القوائم المالية الموحدة في نهاية العام  إعداد .5

 ( 00حل مثال )

 القيود اليومية بدفاتر القابضة: .1
 :1/1/2121التابعة في الشركة في  اإلستثمار إثبات

 في الشركة التابعة )الشركة العربية( اإلستثمارمن حـ/   111,111

 حـ/ النقدية  إلى     111,111 

 الشهرة والحقوق غير المسيطر عليها عند التملك. إحتساب .2
 %81× القيمة العادلة لصافي أصول الشركة التابعة عند التملك - اإلستثمارالشهرة = تكلفة 

 (%81× ة الزيادة بالقيمة العادلة عن الدفتري + األصول)القيمة الدفترية لصافي  - اإلستثمار= تكلفة     
    %61 ( ×31,111+ 81,111) – 111,111الشهرة = 
 66,111 – 111,111الشهرة = 

 دينار 34,111=      
 أصول الشركة التابعة عند التملك القيمة العادلة لصافي×  %41=  1/1/2121الحقوق غير المسيطر عليها في 

 ( 31,111 + 81,111× ) %41الحقوق غير المسيطر عليها = 
 دينار 44,111=                             

لعام الفروقات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة ألصول الشركة التابعة  (إطفاءاستنفاد )جدول  إعداد .3
2121. 

صول بين القيمة العادلة والدفترية لأل( نصيب الشركة القابضة والتابعة من الفروقات إطفاءيتم استنفاد )
 عند التملك:
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 أ(جدول )

 الفرق  البيان

 أومدة 
نسبة 
 اإلطفاء

 اإلطفاءمبلغ 
القابضة  حصة
(31%) 

 األقلية حصة
(31%) 

 811+  1211+  (5÷11111)    2111+ سنوات 5 11,111 - المعدات

 8411 - 12,611 - (%71×11111) 21,111- %71 31,111+ المخزون 

 11 6611 - 6611 - %11.4 34,111 الشهرة

 7311- 03,111- 33,311 -  اتصافي مبلغ اإلطفاء
 

 ما يلي: الجدول )أ(يالحظ من 
الجزء المستنفد من  فإنوعليه   2121ما الباقي فلم تباع حتى نهاية عام من البضاعة أ %71تم بيع  -أ

 .فقط %71يعادل  2121الزيادة في المخزون لعام 

 .قلية بهاعود للشركة القابضة وال عالقة لألكامل الشهرة ت -ب

الفرق الخاص  فإنأي من فرق األراضي نظرًا ألن األراضي ال تستهلك وبالتالي  اءإطفلم يتم  -ج
الفرق في السنة التي  إطفاءبيع األراضي ألطراف خارجية، وعندها يتم يتم تسويته حتى باألراضي 

 فيها البيع. سيحدث

 حسب طريقة الملكية: 31/12/2121القيود الواجب إثباتها في دفاتر القابضة في  .4

 :3130الشركة التابعة للعام  أرباحالقابضة من  نصيب -أ
 إثبات(، حيث يتم %61×  111,111دينار ) 61,111 من ربح التابعةالشركة القابضة  حصةتبلغ 

 ذلك بالقيد التالي:

 التابعة )الشركة العربية(الشركة في  اإلستثمارمن حـ/   61,111

 ابعة التالشركة في  اإلستثمار أرباححـ/  إلى    61,111 

الفروقات بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية ألصول الشركة التابعة والتي  (إطفاءاستنفاد )قيد  -ب
 :3130 لعامتخص الشركة القابضة 

. سابقاً  (أدينار وكما هو موضح في الجدول ) 18,111يبلغ  2121الذي يخص العام  اإلطفاءإن مبلغ 
 القيد التالي:ب اإلطفاءقيد  إثباتويتم 

 في الشركة التابعة )العربية( اإلستثمار أرباحمن حـ/   18,111

 في الشركة التابعة  اإلستثمارحـ/  إلى     18,111 
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 : 3130الشركة التابعة للعام  أرباححصة القابضة من توزيعات  -ج
ق كما هو مدرج في قائمة التغيرات في حقو  دينار 41,111الشركة التابعة تبلغ  أرباحتوزيعات  تبلغ

(، %61×  41,111دينار ) 24,111الشركة التابعة  أرباححصة القابضة من توزيعات  نأي أ، الملكية
 ذلك في دفاتر الشركة القابضة بالقيد التالي: إثباتيتم وعليه 

 مستحقة القبض  أرباحمن حـ/ توزيعات   24,111

 في الشركة التابعة )ص( اإلستثمارحـ/  إلى     24,111 

 في الشركة التابعة على النحو التالي: اإلستثمارخراج رصيد حساب وقد تم است

 دينار  111,111         1/1/2121في الشركة التابعة في  اإلستثماررصيد حسب = 
 61,111                              في الشركة التابعة اإلستثمار أرباح+    
 ( 18,111)                   صول       لأل القيمة العادلةفروقات  إطفاء -   
 (111,24)               الشركة التابعة أرباححصة القابضة من توزيعات  -   

  دينار 003,111     31/12/2121في الشركة التابعة في  اإلستثماررصيد حسب =  
 
 القوائم المالية الموّحدة في نهاية السنة األولى للتملك إعداد. 3

( بالشركة التابعة فيتم كما هو موضح في الجدول ) أرباحمن  األقليةة حصصافي  إحتسابيتم 
 التالي:

 جدول )ب(                                   

  دينار  41,111             (%41×  111,111) الشركة التابعة  أرباحفي  األقليةإجمالي حصة 

 من إطفاءات الفروقات بين  األقليةيطرح صافي حصة 
  (7611) )جدول )أ((                  ة العادلة والدفترية ألصول الشركة التابعةالقيم

 دينار                                32,411                           = الشركة التابعة أرباحفي  األقليةحصة صافي 

دة على النحو التالي:  وبناًء على ما سبق تظهر قائمة الدخل الموح 

                                                                                                 20/03/3130ة الدخل الموّحدة عن الفترة المالية المنتهية في قائم

 البيان
الشركة 
 الدولية

الشركة 
 العربية

 الموّحدة التسويات

 دائن مدين
 811,111   311,111 511,111 المبيعات

 (471,111)  21,111 (151,111) (311,111) يطرح تكلفة المبيعات

 321,111   151,111 211,111 مجمل الربح
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 (114,611) 2111 6611 (51,111) (61,111) ةيطرح مصاريف إدارية وبيعي

 214,411   111,111 141,111 صافي ربح العمليات

 111  42,111  42,111 في التابعة اإلستثمار أرباح

     182,111 صافي الربح العام

 (32,411)  411,329   الشركة التابعة أرباحمن  األقليةحصة 

 182,111 2111 112,111 111,111 182,111 صافي الربح 

 :مالحظات
(، حيث أثبت بالجانب المدين لزيادة 21,111المتعلق بالبضاعة ) اإلطفاء إثباتتم في عمود التسويات  -أ

وكذلك . زيادة قيمة المصاريف إلىسيؤدي دينار(  6611. أما اإلنخفاض في الشهرة )تكلفة المبيعات
 .بالتخفيض من المصاريفدينار(  2111فرق إهتالك اآلالت ) إثبات

حيث الشركة التابعة  أرباحمن  األقليةالشركة التابعة ويطرح حصة  أرباحمن  األقليةحصة  استبعادتم  -ب
 يمثل ما يخص القابضة فقط. الدخل الموحدةبقائمة  المعروضصافي الربح  نأ
 

 المحتجزة الموّحد األرباحقائمة  إعداد
دة للعام  األرباحقائمة  تظهر  على النحو التالي: 2121المحتجزة الموح 

 البيان
الشركة 
 الدولية

الشركة  
 العربية

 التسويات
 الموّحدة

 دائن مدين
 51,111  21,111 21,111 51,111 1/1محتجزة  أرباح

 182,111 2111 112,111 111,111 182,111 العام أرباح

  (41,111) (121,111) أرباحتوزيعات  -
24,111+

111,1610 
(121,111) 

 112,111 42,111 122,111 81,111 112,111 31/12محتجزة  أرباح

دة أعاله ما يلي: األرباحويالحظ من قائمة   المحتجزة الموح 
 الشركة التابعة.ب الخاصة 1/1ة في محتجز ال األرباح إلغاءتم  -أ

 المحتجزة. األرباحقائمة  إلىمن قائمة الدخل  األقليةصافي الربح بعد حقوق  صف نقل  -ب
 التابعة. أوسواء كانت تخص القابضة  التي قامت بها الشركة التابعة توزيعاتال كامل إلغاء -ج
المحتجزة  األرباحن أ إلى يؤدي دائماً ستثمارات في التابعة للمحاسبة عن اإل طريقة الملكية ن استخدامإ -د

 .المحتجزة في الشركة القابضة األرباحالموحدة = 

                                                           
 من جدول رقم )ب( 9

  ردينا 111,22= 111,41×  %41 حصة الحقوق غير المسيطر عليها بتوزيعات أرباح التابعة = 10
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المحتجزة في الشركة القابضة والشركة التابعة مع ما يقابلهما من مجموع  األرباحرصدة أيتم نقل   -ه
 قائمة المركز المالي الموحدة. إلىالتسويات المدينة والدائنة 

 الموّحدة قائمة المركز المالي إعداد
دة عداد قائمة المركز المالي إل  يتم ما يلي:التالية للتملك للفترات الموح 
من الشركة القابضة والشركة التابعة ويتم إظهار الفروقات بين القيمة  لكل قائمة المركز المالي إدراج -أ

 داية الفترةالعادلة والقيمة الدفترية ألصول وإلتزامات الشركة التابعة وذلك برصيد الفروقات في ب
الحالية في  بالفترة المتعلقة واإللتزامات األصولفروقات  (إطفاءاستنفاد ) مبالغإظهار  وكذلك. المالية

التخلص الفروقات في بداية الفترة وذلك  مبالغظهور ل المعاكس أوالمقابل عمود التسويات وبالجانب 
فروقات الخاصة بها في بداية الفترة في والتي تم إظهار ال المعداترصيد تلك الفروقات. ففي حالة من 

عن القيمة  تقل لهادينار( نظرًا ألن القيمة العادلة  11,111من عمود التسويات ) الدائنالجانب 
دينار في  2111الخاص بالسنة الحالية والبالغ هتالك اإلالدفترية، يتم إظهار الجزء المطفأ من فرق 

دة هو باقي رصيد الفرق  إلىما ينقل  فإنلي من عمود التسويات، وبالتا المدينالجانب  عمود الموح 
 دينار(. 8111غير المطفأ )

حسابات حقوق الملكية لدى الشركة التابعة بجعلها مدينة في عمود التسويات، ليظهر في  إلغاء يجب -ب
دة قيم حقوق الملكية للشركة القابضة فقط.  عمود الموح 

 .دائنًا بعمود التسويات بجعلهبعة في الشركة التا اإلستثمارحساب  إلغاء يجب -ج

 .يتم إظهار قيمة الحقوق غير المسيطر عليها بالجانب الدائن من عمود التسويات -د

على الحقوق غير المسيطر عليها  حصلالتغير الذي  +الحقوق غير المسيطر عليها في بداية الفترة  =
 **خالل الفترة

      =  44,111  +16,411  
 ر دينا 61,411=        

في  األقليةحصة  - األقليةالذي يخص  اإلطفاءمبلغ  -الشركة التابعة  أرباحفي  األقليةحصة  **
              التابعةة الشرك أرباحتوزيعات 

  %41 × 41,111 –)جدول أ(  7611 - 41,111= 
 دينار  16,411= 
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دة في قائمة المركز المالي وبناء على ما سبق تظهر   على النحو التالي: 31/12/2121الموح 

 20/03/3130الموّحدة كما في  قائمة المركز المالي

 البيان
الشركة 
 القابضة

الشركة 
 التابعة

 دائن مدين الموّحدة التسويات
 72,111   22,111 21,111 النقدية بالصندوق ولدى البنوك النقدية

 42,111   45,111 24,111 ذمم مدينة
 122,111 12,111 21,111 55,111 247,111 بضاعة

 11 14,111   14,111 مستحقة القبض أرباحتوزيعات 
 211,111   224,111 في الشركة التابعة )ص( اإلستثمار

24,111 11 

 221,111 21,111 1111 21,111 54,111 المعدات بالصافي
 225,111  21,111 25,111 21,111 أراضي
 12,411 2211 24,111   الشهرة

 000,000   000,000 000,000 صولاألمجموع 
      المطلوبات

 122,111   41,111 225,111 دفع أ.
 222,111  14,111 41,111 211,111 مستحقة الدفع أرباحتوزيعات 

      حقوق الملكية
 211,111  51,111 51,111 211,111 رأس المال

 11,111  21,111 21,111 11,111 رأس المال اإلضافي
 221,111  111,4111 41,111 221,111 تجزةمح أرباح

 
 12 111,44    الحقوق غير المسيطر عليها

411,2213 21,411 

    241,111 151,111 مجموع حقوق الملكية
 000,000 141,111 141,111 000,000 000,000 الملكية وحقوق  اإللتزاماتمجموع 

 

 

                                                           
 .(111,41-111,211يمثل الفرق بين مجموع عامود التسويات المدين والدائن في قائمة األرباح المحتجزة ) 11
 ول المدة.أرصيد  12
 .حقوق الملكية التغير على رصيد 13
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 :مالحظات على قائمة المركز المالي
 دينار الناتجة عند التملك، كما تم تخفيض  21,111زيادة البضاعة بمقدار  ظهر عمود التسوياتأ

 أرباحتوزيعات  إلغاءتم دينار والمتعلقة بالبضاعة المباعة خالل العام.  12,111البضاعة بقيمة 
مديونية  نهاألمستحقة الدفع لدى التابعة  أرباحمستحقة القبض لدى القابضة وتخفيض توزيعات 

 .ابضة والتابعةقالمتبادلة بين 
  زيادة رصيد األراضي لدى  إثباتبالكامل، تم لغاءه إتم  في الشركة التابعة اإلستثماررصيد حساب

 دينار. 21,111الشركة التابعة بمقدار الفرق في بداية العام والبالغ 
  طفاءإو ، تم تخفيضه دينار 21,111فرق المعدات الموجود لدى الشركة التابعة في بداية العام بمبلغ 

 دينار. 1111جزءًا من الفرق والبالغ 
 دينار، ثم تم تخفيض قيمة الشهرة بمقدار  24,111الشهرة والتي بلغ رصيدها في بداية العام  ظهرت

 دينار. 2211اإلنخفاض بقيمتها والذي يخص العام الحالي 
  تسوياتبجعلها مدينة في عمود ال بنود حقوق الملكية لدى الشركة التابعة بالكامل لغيتأ. 
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 :أسئلة الفصل
 )اختيار من متعدد( األولالتمرين 

 التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 
 الموحدة ضمن:قائمة المركز المالي في  (األقليةغير المسيطرة )حقوق العرض  يتم .0

 بند منفصل في حقوق الملكية -ب المطلوبات غير المتداولة -أ
 المطلوبات المتداولة -د بين المطلوبات المتداولة وحقوق الملكية -ج

القوائم المالية  إعدادمن  المنشأةأي من البنود التالية ليس ضمن الشروط الواجب توفرها إلعفاء  .3
 الموحدة:

هي شركة تابعة مملوكة  األمالمنشأة  -أ
 بالكامل لمنشأة أخرى 

 أو األمأن أدوات الدين الصادرة للمنشأة  -ب
في سوق  متداولةحقوق الملكية لها غير 

 األوراق المالية
النهائية بإعداد قوائم  األمأن تقوم المنشأة  -ج

مالية موحدة متوفرة لإلستخدام العام وممتثلة 
 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

أن المنشأة قيد إيداع بياناتها المالية لدى  -د
 إلصدار سندات هيئة األوراق المالية

 :كة مؤقتًا وسيتم التخلص منه خاللفي الشر  اإلستثماركان  إذاقوائم مالية موحدة  إعدادال يجوز  .2

 شهور 6 -ب شهر 18 -أ
 المدة التي تحددها إدارة الشركة القابضة -د شهر 12 -ج

 فعند توزيع)القابضة والتابعة(،  في حالة السيطرة التملك )الحيازة(ما تم استخدام طريقة  إذا .3
)القابضة(  األمالموزعة في دفاتر الشركة  األرباحن تعالج أمن الشركة التابعة يجب  األرباح

 عتبارها: إب

 مؤجلة توزع على مدة التملك إيرادات -ب إيرادات -أ
 ضمن حقوق الملكية كدخل شامل آخر -د في الشركة التابعة اإلستثمارتخفيض لقيمة  -ج

( وذلك مقابل إصدار صالشركة ) أصولمن صافي  %71( سشركة )التملكت  0/0/3131في  .3
والقيمة العادلة  ،دينار 0سهم للسمية القيمة اإل ،سهم 311,111( عددها صلمالكي ) أسهم

 321,111قدرها  أرباح 3131( خالل عام صللسهم. حققت الشركة ) دنانير 2بتاريخ التملك 
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( في الشركة التابعة سرصيد استثمار الشركة ) فإن دينار. 031,111دينار وزعت منها نقدًا 
 :بطريقة حقوق الملكيةيصبح  3131نهاية عام ( ص)

 دينار 761,111 -ب دينار 677,111 -أ
 دينار 711,111 -د دينار 277,111 -ج

ن بأ دينار، علماً  31,111الشركة الشرقية مقابل  أسهممن  %31قامت الشركة الماسية بتملك  .3
دينار. كما كانت  31,111لتزاماتها دينار وإ 031,111الشركة الشرقية  صولألالقيمة العادلة 

 فإندينار. بموجب طريقة التملك )الحيازة(  011,111الشركة الشرقية  ألصولالقيمة الدفترية 
 الشهرة ستظهر في القوائم المالية الموحدة للشركة الماسية عند التملك بمبلغ: 

 دينار   24,111 -ب دينار      11,111 -أ
 ال شيء مما ذكر -د دينار     41,111 -ج

الزيادة في  فإنفي حقوق الشركة التابعة  ةعندما تزيد الخسارة عن قيمة الحقوق غير المسيطر  .7
 :الخسارة يتم أخذها على النحو التالي

الحد الذي يكون  إلىضمن حقوق األكثرية  -ب ضمن حقوق األكثرية -أ
ا إلتزامات للحقوق غير المسيطر عليه

 اإلستثمارملزمة ولها القدرة على زيادة 
 لتغطية الخسارة

والحقوق  األمضمن حقوق الملكية للشركة  -د األمضمن حقوق الملكية للشركة  -ج
 غير المسيطر عليها

( س)قامت  20/03/3130، وفي (ص)الشركة التابعة  أسهممن  %31 (س) األمتملك الشركة  .3
 أسهممن  %03، حيث بلغت نسبة التملك بعد عملية البيع اإلستثمارك كبر من ذلببيع الحصة األ 

ثر فقدان السيطرة كما أ من ذلك التاريخ. يتم معالجة األسهمالمتاجرة بتلك  (س(، وقررت )ص)
 يلي:  

 (ص)الحصة الباقية في الشركة  إثبات -أ
في ( IFRS 9) بالقيمة الدفترية لها وتطبيق
اد حساب إستبعالفترات التالية، مع 

ستثمارات في الشركة التابعة من الميزانية اإل
 الموحدة

 (ص)الحصة الباقية في الشركة  إثبات -ب
 IFRS)بالقيمة العادلة لها وتطبيق المعيار 

إستبعاد حساب في الفترات التالية مع ( 9
ستثمارات في الشركة التابعة من الميزانية اإل

 الموحدة
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 (ص)ركة الحصة الباقية في الش إثبات -ج
في  (IFRS 9)بالقيمة الدفترية لها وتطبيق 
إستبعاد حساب الفترات التالية، مع عدم 

ستثمارات في الشركة التابعة من الميزانية اإل
 الموحدة

 )أ( و )ب( صحيحتان -د

. ويتألف مجلس (ص)حقوق التصويت للمنشأة  أسهممن  %31ما نسبته  (س) المنشأةتمتلك  .3
بتعيين األعضاء  (ص)ثالثة منهم وتقوم الشركة  (س) المنشأةتعين  اإلدارة من ستة أعضاء؛

ح بالمدراء الذين يتم تعيينهم من قبل  الثالثة اآلخرين. وينحصر دوماً   المنشأةالصوت المرجِّّ
 (:ص) المنشأةعلى  (س) المنشأة. فهل تسيطر (س)

حيث يتم تجزئة السيطرة بالتساوي بين  ،ال -أ
 (ع)و  (س)المنشأتين 

ما نسبته  (س)حيث تمتلك المنشأة  ،نعم -ب
ح في  51% ويكون لديها الصوت المرج ِّ

جتماعات مجلس اإلدارة في حال لم يكن إ
 هناك قرار إجماع باألغلبية

ما نسبته  (س)حيث تمتلك المنشأة ال،  -ج
المنشأة وليس لديها  أسهمفقط من  51%

 بالتالي أية سيطرة

قط من إذ يمكن ممارسة السيطرة ف ،ال -د
خالل سلطة التصويت، وليس من خالل 

ح  الصوت المرج ِّ

 ستثناء: موحدة بإ ( من جميع المنشآت عرض قوائم مالية01يتطلب المعيار الدولي رقم ) .01

تمتلك شركة تابعة التي المنشأة اإلستثمارية  -أ
تقدم خدمات ذات صلة باألنشطة و 

 اإلستثماريةاإلستثمارية للمنشأة 

عد التوظيف وخطط منافع خطط منافع ما ب -ب
الموظفين طويلة األجل التي ينطبق عليها 

"منافع ( 11)معيار المحاسبة الدولي 
 الموظفين"

 )ج( صحيحتان )ب( و -د المنشأة اإلستثمارية -ج
 

 :الثانيالتمرين 
 )الشراء( )ص( وفقًا لطريقة الحيازةالشركة  أصولمن صافي  %61تملكت الشركة )س(  1/1/2121في 

)ص(  الشركة أصولصبحت الشركة )ص( شركة تابعة، وقد قدرت صافي أدينار و  4110111لفة قدرها بك
الشركة  ذا حققتإف ،دينار 1510111فترية دينار وبالقيمة الد 5110111بمبلغ  بقيمها العادلة بتاريخ التملك

لف أ (41مين )ر ووزعت منها على المساهدينا 1110111أرباحًا صافية قدرها  2121)ص( خالل عام 
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دينار.  150111 ،2121تراة المخصصة لعام صول المشعادة التقييم لألإ فروقات  إطفاءدينار وبلغ قسط 
 ويتم استخدام طريقة حقوق الملكية.

 :المطلوب
 .1/1/2121في الميزانية كما في  احسب الشهرة التي ستظهر .1

 .31/12/2121في دفاتر الشركة )س( في  اإلستثماراحسب رصيد حساب  .2

 

 :الثالثالتمرين 

. وقد نتج عن دينار نقداً  210111الشركة )ص( بسعر  أسهم %81شترت الشركة )س( إ 1/1/2123في 
الشركة طريقة الحيازة شراء الشركة )س( ألسهم الشركة )ص( عالقة قابضة وتابعة بين الشركتين. واتبعت 

الشركة )ص(  ألصولن القيمة العادلة أب علماً  الشركة التابعة )ص(. أسهمثبات عملية شراء )التملك( إل
 بذلك التاريخ كانت كما يلي: 

 5111، ذمم دائنة دينار 1111جهزة ، المعدات واألدينار 6111دينار، البضاعة  4111الذمم المدينة 
 .  دينار

عة )ص( الميزانية الموحدة للشركة القابضة )س( والشركة التاب إلعدادستكمل ورقة العمل التالية إ المطلوب:
 .1/1/2123كما في 

 البيان
 القابضة

 (س)

 التابعة
 (ص)

 التسويات
 موحدة

 دائن مدين

    1111 2111 النقدية 

    5111 8111 ذمم مدينة 

    4111 6111 بضاعة 

    5111 14,111 جهزة أمعدات و 

      الشهرة 

     21,111 في الشركة التابعة )ص( اإلستثمار

    03,111 31,111  األصولمجموع 

    6111 8111 ذمم دائنة 

    7111 31,111 المال  رأس

    2111 12,111 محتجزة  أرباح

       األقليةحقوق 

    03,111 31,111 وحقوق الملكية  اإللتزاماتمجموع 
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 :الرابعالتمرين 

 موحدة مع شركاتها التابعة. قوائم مالية إعدادمن  األمد الشروط الواجب توفرها حتى تعفى الشركة عد  
 
 

 :إجابة التمرين األول
 01 3 3 7 3 3 3 2 3 0 الرقم 

 د ب ب د ب أ ج ج د ب جابة اإل

 
 

 :إجابة التمرين الثاني

   511,111×  %61 – 411,111الشهرة =  .1
 دينار  111,111=         

 
 التالي:في الشركة التابعة على النحو  اإلستثمارستخراج رصيد حساب إوقد تم  .2

 1/1/2121في الشركة التابعة في  اإلستثماررصيد حسب  411,111

 %61×111,111في الشركة التابعة  اإلستثمار أرباح+  61,111

   األصولفروقات  إطفاء - (15,111)

 %61×41,111 الشركة التابعة أرباححصة القابضة من توزيعات  - (24,111)

 31/12/2121ركة التابعة في في الش اإلستثماررصيد حسب  330,111

 
 : الثالثالتمرين  إجابة

 %81(×5111-1111+6111+4111+1111)– 21,111الشهرة = 
 دينار  8111=  12,111 – 21,111=     

 البيان
 القابضة

 (س)

 التابعة
 (ص)

 التسويات
 موحدة

 دائن مدين

 3111   1111 2111 النقدية 

 12,111 1111  5111 8111 ذمم مدينة 
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 12,111  2111 4111 6111 بضاعة 

 23,111  4111 5111 14,111 جهزة أمعدات و 

 8111  8111   الشهرة 

 1 21,111   21,111 في الشركة التابعة )ص( اإلستثمار

 33,111   03,111 31,111  األصولمجموع 

 13,111  1111 6111 8111 ذمم دائنة 

 31,111  7111 7111 31,111 المال  رأس

 12,111  2111 2111 12,111 محتجزة  أرباح

 3111 3111     األقليةحقوق 

 33,111 24,111 24,111 03,111 31,111 وحقوق الملكية  اإللتزاماتمجموع 

 
 

 :الرابعالتمرين  إجابة
 قوائم مالية موحدة في حالة تحقق الشروط التالية مجتمعة: إعدادمن  األمتعفى الشركة 

ووافق  أخرى مملوكة جزئيًا لشركة  أو هي نفسها شركة تابعة مملوكة بالكامل، األمة كانت الشرك إذا (1
 قوائم المالية موحدة. إعداد( على عدم األقليةبقية المالكين للشركة )

غير متداولة في سوق عام )بورصة(  األمأدوات حقوق الملكية للشركة  أوكانت أدوات الدين  إذا (2
 ي.خارج أوسواء كان السوق محلي 

ليست قيد عملية إيداع، لبياناتها المالية الموحدة لدى هيئة أوراق  أوبإيداع،  األملم تقم الشركة  إذا (3
 أي هيئة تنظيمية. أومالية 

أي من الشركات القابضة الوسيطة تعد قوائم مالية موحدة تتفق  أوالنهائية  األمكانت الشركة  إذا (4
 ومتطلبات المعايير الدولية.

 
 



 

 -404- 

   األعمال دمجمحور:     
 ( 72رقم )الدولي المحاسبة معيار : عشر السادسالفصل                  

 القوائم المالية المنفصلة 

Separate Financial Statements 
 
 

 أهداف الفصل التعليمية:
 

 التالية: باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 
 (: "القوائم المالية المنفصلة".72سة لمعيار المحاسبي الدولي رقم )األهداف الرئي بيان .1

 (.72بيان النطاق الذي يغطيه المعيار المحاسبي الدولي رقم ) .7
ستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المعالجة المحاسبية لإل التعرف على وتوضيح .3

 وائم مالية منفصلة.بإعداد ق األمالمشتركة والشركات الزميلة عندما تقوم الشركة 

في الشركات التابعة في  اإلستثماراتلمحاسبية للعوائد المتحققة من بيان المعالجة ا .4
 القوائم المالية المنفصلة.

(: "القوائم المالية 72بيان اإلفصاحات التي يتطلبها معيار المحاسبة الدولي رقم ) .5
 المنفصلة".
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 مقدمة. 1
في  اإلستثمارات( متطلبات خاصة بالمحاسبة واإلفصاح عن 72الدولي رقم )يتضمن معيار المحاسبة 

بإعداد بيانات مالية منفصلة.  المنشأةالشركات التابعة والمشاريع المشتركة والمنشآت الزميلة عندما تقوم 
( باسم 72المعيار رقم ) 7122 مايوفي شهر  (IASB)مجلس معايير المحاسبة الدولية  أصدروقد 

حيث كان مسمى هذا المعيار "القوائم المالية  ،م المالية المنفصلة" المعدل عن النسخة السابقة"القوائ
لمالي الدولي رقم ا التقريرمعيار  إلىالقوائم المالية الموحدة  إعدادالموحدة والمنفصلة"، وتم نقل متطلبات 

 .2/2/7122عتبارًا من إ ي المفعول ر هذا المعيار ساسم "القوائم المالية الموحدة" ويعتبر إ( المعنون ب21)
 
  Objective هدف المعيار. 2

تحديد متطلبات المحاسبة واإلفصاح لإلستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع  إلىيهدف هذا المعيار 
 بإعداد بيانات مالية منفصلة.  المنشأةالمشتركة والمنشآت الزميلة عندما تقوم 

 
  Definitionsالتعريفات. 3

 Consolidated Financial Statements دةوائم المالية الموح  الق
وحقوق الملكية والدخل  واإللتزاماتالقوائم المالية لمجموعة شركات والتي يتم بها عرض األصول 

 قتصادية واحدة.إكاتها التابعة وكأنها تخص منشأة وشر  األموالمصاريف والتدفقات النقدية للشركة 

 A Groupالمجموعة 
 وكافة المشاريع التابعة لها. االمشركة هي ال

 A Subsidiaryالتابعة  المنشأة
 عبارة عن منشأة تسيطر عليها منشأة أخرى.

 Separate Financial Statementsالقوائم المالية المنفصلة 
  المعروضة بواسطة المنشأة، والتي يمكن للمنشأة أن تختار فيها، القوائم القوائم المالية المنفصلة هي

ستثماراتها في المنشآت التابعة والمشاريع إ للمتطلبات في هذا المعيار، أن تحاسب عن وفقاً 
"األدوات  9 رقم للمعيار الدولي للتقرير المالي وفقاً  أوبالتكلفة، ) المشتركة والمنشآت الزميلة إما

  72رقم  ليكما هو مبين في معيار المحاسبة الدو ( باستخدام طريقة حقوق الملكية أو المالية"،
 في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة". اإلستثمارات"
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  باإلضافة  أوالقوائم المالية الموحدة  إلىالقوائم المالية المنفصلة هي تلك التي ُتعرض باإلضافة
في منشآت تابعة ولكن لها  إستثماراتتملك  القوائم المالية للمنشأة المستثمرة التي ال إلى

 مشروعات مشتركة، تتم المحاسبة عنها بموجب معيار المحاسبة أومنشآت زميلة في  إستثمارات
 . باستخدام طريقة حقوق الملكية (72رقم ) الدولي

  مشترك ليست مشروع  أوزميلة  أوالقوائم المالية للمنشأة التي ليس لها ملكية في منشأة تابعة
 .Individual Financial  Statementsنما تسمى قوائم مالية فردية إقوائم مالية منفصلة و 

   اإلستثمارية، التي يتوجب عليها طوال الفترة الحالية وخالل جميع الفترات المقارنة  المنشأةإن
المعيار الدولي  لمتطلبات وفقاً المعروضة تطبيق اإلستثناء من توحيد جميع شركاتها التابعة 

 لة على أنها بياناتها المالية الوحيدة. ، تعرض بيانات مالية منفص(11) التقارير المالية إلعداد

  المعفاة بموجب األمالشركة إن (IFRS 10 ) معيار المحاسبة الدوليل وفقاً المعفاة  أومن التوحيد 
المالية المنفصلة كبياناتها  القوائممن تطبيق طريقة حقوق الملكية يمكن أن تعرض ( 72) رقم

 المالية الوحيدة. 

 
  Scopeنطاق المعيار . 4

 يتم تطبيق هذا المعيار في:
في المنشآت التابعة، والمنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة، والمنشآت  اإلستثماراتالمحاسبة عن  .1

 محلية عرض قوائم مالية منفصلة.  أنظمةتلزمها  أو األمالزميلة عندما تختار الشركة 
م منفصلة، وإنما يطبق على قوائ إعدادال يحدد هذا المعيار بشكل إلزامي المنشآت الواجب عليها  .7

 .(IFRss) للتقارير المالية الدولية المعاييرتتوافق مع المنشآت التي تعد قوائم منفصلة 

 
 Preparation of Separate Financial Statementsالقوائم المالية المنفصلة  إعداد. 4
 تقارير المالية التي تنطبق عليها.لللجميع المعايير الدولية  وفقاً يجب أن ُتعد القوائم المالية المنفصلة  .أ

في  اإلستثماراتفإنه يجب عليها أن تحاسب عن ، قوائم مالية منفصلةتعد المنشأة عندما  .ب
  الزميلة إما: المنشآت التابعة، والمشروعات المشتركة والمنشآت

  أو .التكلفةب (1

 . IFRS (9رقم ) التقارير المالية إلعداد معيار الدوليللبموجب  (7

 .1(72) رقم طريقة حقوق الملكية كما هي مبينة في معيار المحاسبة الدوليباستخدام  (3

 .لديها إستثماراتيجب على المنشأة أن تطبق المحاسبة نفسها عن كل صنف و 

                                                           
 . 2/2/7122 تاريخ من تم السماح باستخدام هذه الطريقة اعتباراً  1
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فإنه يجب أن تتم  الملكية طريقة حقوق  أو بالتكلفةستثمارات التي تتم المحاسبة عنها وبالنسبة لإل .ج
"األصول غير المتداولة الُمحتفظ بها للبيع  5رقم  دولي للتقرير الماليللمعيار ال وفقاً المحاسبة عنها 

عندما ُتدرج  أو)للتوزيع  أوعندما ُتصنف على أنها ُمحتفظ بها للبيع  والعمليات غير المستمرة"
 أوُمصنفة على أنها ُمحتفظ بها للبيع  Disposal Group إستبعاد أوتصرف  ضمن مجموعة

 (.للتوزيع
 IFRS 9 رقم للمعيار الدولي للتقرير المالي وفقاً التي تتم المحاسبة عنها  ستثماراتلإلأما بالنسبة  .د

الدولي  المنشأة تستمر بتطبيق المعيار فإن للتوزيع أوعندما ُتصنف على أنها ُمحتفظ بها للبيع فإنه 
  ستبعادها(. ها )إعليها لحين التخلص من IFRS 9للتقرير المالي رقم 

المشاريع الخاضعة للسيطرة المشتركة  أوستثماراتها في الشركات الزميلة إقياس  أةالمنشختارت إ إذا .ه
( وذلك وفق 9المالي الدولي رقم ) التقريربالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر بموجب معيار 

يجب عليها  فإنه) 7111المعدل عام ( 72) من معيار المحاسبة الدولي رقم( 12) متطلبات الفقرة
 . بنفس الطريقة في قوائمها المالية المنفصلة أيضاً  اإلستثماراتاسبة تلك مح

 (11) التقارير المالية إلعدادمن المعيار الدولي ( 31)للفقرة  وفقاً  األمفي حال توجب على الشركة  .و
الخسارة  أوقياس إستثمارها في شركة تابعة بالقيمة العادلة من خالل الربح ستثمارية( اإل)المنشآت 

يتعين عليها أيضًا محاسبة إستثماراتها في  فإنه، (9) التقارير المالية إلعدادللمعيار الدولي  فقاً و 
 الشركة التابعة بنفس الطريقة المتبعة في بياناتها المالية المنفصلة.

يتعين  فإنهعندما تصبح منشأة إستثمارية،  أوعن كونها منشأة إستثمارية  األمعندما تتوقف الشركة  .ز
 محاسبة التغيير من التاريخ الذي حدث فيه التغيير في الوضع على النحو التالي:  عليها

 المنشأة تتوقف عندمايتعين عليها:  فإنهعن كونها منشأة إستثمارية،  المنشأةعندما تتوقف  .1
 المنشأة في اإلستثمارات عن المحاسبة المنشأة على يجب فإنه ستثمارية،إ منشأة تكون  أن عن

 (بطريقة حقوق الملكية أو( IFRS 9) بموجب معيار أوى الطرق التالية )بالتكلفة حدإالتابعة ب
 تظهر أن ويجب .ستحواذلإل المفترض التاريخ هو الوضعية في التغير تاريخ يكون  أن ويجب.

 عند المحول المفترض العوض ستحواذلإل التاريخ المفترض في التابعة للمنشأة العادلة القيمة
 للطرق الثالث المذكورة. وفقاً  اإلستثمارات عن المحاسبة

في الشركة التابعة  اإلستثمار، يتعين عليها محاسبة هي منشأة إستثمارية المنشأةعندما تصبح  .7
. ويتم اإلعتراف بالفرق بين (IFRS 9)للمعيار  وفقاً الخسارة  أوبالقيمة العادلة من خالل الربح 

متها العادلة في تاريخ التغيير في وضع المستثمر على المبلغ المسجل السابق للشركة التابعة وقي
الخسائر. وُيعامل المبلغ التراكمي ألي تعديل للقيمة  أوخسارة في حساب األرباح  أوأنه ربح 
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عترف به سابقًا في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بهذه الشركات التابعة كما لو أن العادلة مُ 
 ذه الشركات التابعة في تاريخ التغيير في الوضع. اإلستثمارية قد تصرفت به المنشأة

يجب  :توزيعات األرباح من الشركات التابعة والزميلة والمشاريع الخاضعة للسيطرة المشتركة .3
توزيعات األرباح من الشركات التابعة والزميلة والمشاريع الخاضعة للسيطرة  إثبات المنشأةعلى 

تاريخ مصادقة  ردن مثالً بتلك التوزيعات، وهو في األ عندما يثبت الحق القانوني لها المشتركة
توزيعات األرباح في الربح  إثباتيتم و  الهيئة العامة للشركات المستثمر بها على تلك التوزيعات.

توزيعات  إثباتاختارت المنشأة استخدام طريقة حقوق الملكية التي يتم فيها  إذاالخسارة إال  أو
 ستثمار.دفتري لإلباح كتخفيض من المبلغ الاألر 

 
  Discloures. متطلبات اإلفصاح6
الدولية ذات  ةالمالي ريراالتقبجميع متطلبات اإلفصاح الواردة في معايير  اإللتزام المنشأةيجب على  .أ

 القوائم المالية المنفصلة.  إعدادالعالقة بإعداد البيانات المالية عند 

المالي  التقريردة بموجب اإلعفاء الوارد بمعيار قوائم مالية موح إعدادعدم  المنشأةعندما تختار  .ب
يتوجب عليها اإلفصاح  فإنه( "القوائم المالية الموحدة" وإعداد قوائم مالية منفصلة، 11الدولي رقم )

 في قوائمها المالية المنفصلة عما يلي: 
توحيد. كما أن البيانات المالية هي بيانات مالية منفصلة وأنه تم استخدام اإلعفاء من عملية ال .1

أية منشأة وسيطة( والتي  أو األميتوجب اإلفصاح عن اسم وبلد التأسيس ومقر اإلقامة للمنشأة )
المالي الدولية المعدة لالستخدام العام،  التقريرأعدت بياناتها المالية الموحدة الممتثلة لمعايير 

 والعنوان الذي يمكن منه الحصول على تلك البيانات المالية الموحدة.
ستثمارات الهامة في الشركات التابعة والشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة والشركات قائمة باإل .7

ختالف في إحصة الملكية وإذا كان هناك  سم وبلد التأسيس والمقر ونسبةالزميلة، بما في ذلك اإل
 حتفظ بها.نسبة حقوق التصويت المُ 

 (.7) في الفقرة اإلستثماراتوصف األسلوب المستخدم لحساب  .3
)عدا الواردة في ب سابقًا( أي التي  األماإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية المنفصلة للشركة  .ج

 أوالمستثمر في الشركة الخاضعة للسيطرة المشتركة  أوقوائم مالية موحدة  إعدادلم تعفى من 
 المستثمر في شركة زميلة:

  تلك القوائم إن لم يتطلبها القانون. إعدادأسباب حقيقة أن القوائم المالية هي قوائم مالية منفصلة و 
 ت ستثمارات الهامة في الشركات التابعة والشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة والشركاقائمة باإل

 إذاسم وبلد التأسيس، والموقع ونسبة حصة الملكية، وحقوق التصويت الزميلة، بما في ذلك اإل
 .اإلستثماراتطريقة المستخدمة للمحاسبة عن هذه كانت مختلفة عن حصة الملكية، وبيان ال
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عندما ُتِعد المنشأة استثمارية التي هي منشأة ُأم بخالف المنشأة األم قوائم مالية منفصلة على أنها  -د
فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. كما يجب على المنشأة  المالية الوحيدة، قوائمها

ستثمارية المطلوبة بموجب المعيار المتعلقة بالمنشآت اإل فصاحاتأن تعرض اإل االستثمارية أيضاً 
 "اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى". 17الدولي للتقرير المالي 
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 :أسئلة الفصل
 )اختيار من متعدد( األولالتمرين 

 التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

ستثمار في شركة معالجة حساب االتقوم الشركة األم بإعداد القوائم المالية المنفصلة يتم عندما  .1
 :كما يلي تابعة

 بالقيمة العادلة فقط   -ب طريقة التكلفة أو السوق أيهما أقلب -أ
للتقارير  معيار الدوليالطريقة التكلفة أو ب -ج

 أو بطريقة حقوق الملكية (9رقم ) المالية
للتقارير  معيار الدولياللتكلفة أو طريقة اب -د

 فقط (9رقم ) المالية

 :الحاالت التاليةوعرض القوائم المالية المنفصلة  إعداديجب  .7

إذا تطلبت األنظمة والتشريعات المحلية  -ب عندما تختار المنشأة عرض قوائم منفصلة -أ
 عرض قوائم منفصلة

يجب عرض القوائم المالية المنفصلة كلما  -ج
 ض قوائم موحدةتم عر 

 )أ( و )ب( صحيحتان -د

عتراف بتوزيعات األرباح من الشركات التابعة في قوائمها المالية اإل األميجب على الشركة  .3
 المنفصلة:

عندما يثبت الحق القانوني لها بتلك  -أ
 التوزيعات

 عند إقرار مجلس اإلدارة لهذه التوزيعات -ب

 ند إعداد القوائم المالية الموحدةع -د ستالم النقدي لتلك التوزيعاتعند اإل -ج

في ( IFRS 9) بموجب )ص( في الشركات التابعة اإلستثماراتشركة طريقة المحاسبة عن تتبع  .4
عن كونه شركة تابعة وأصبح  اإلستثمارتصنيف  عن الشركة تتوقف إذا. القوائم المالية المنفصلة

 في )ص(:  اإلستثمارتعالج  فإنهامحتفظ به للبيع 

محاسبة هذه اإلستثمارات بموجب تطبيق  -أ
رقم  إلعداد التقارير المالية الدوليمعيار ال
(5) 

إلعداد  الدوليمعيار التستمر بتطبيق  -ب
 (9رقم ) التقارير المالية

 )أ( أو )ج( -د بالتكلفة -ج
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 حصة مشارك في أومنشأة زميلة  أوالمالية للمنشأة التي ال يكون لها شركة تابعة  القوائم .4
 تسمى: مشروع مشترك 

 مفردة )ليست منفصلة(مالية  قوائم -ب        مالية منفصلة قوائم -أ
 قوائم مالية مجمعة -د قوائم مالية موحدة         -ج

 عليها:  يجب فإنهعن كونها منشأة إستثمارية،  المنشأةعندما تتوقف  .4

في الشركة التابعة بسعر  اإلستثمارمحاسبة  -أ
 IFRS 9جب معيار أو بمو  التكلفة

 في الشركة التابعة اإلستثمارمحاسبة  -ب
 بالتكلفة

في الشركة التابعة بسعر  اإلستثمارمحاسبة  -ج
أو  IFRS 9أو بموجب معيار  التكلفة

 بطريقة حقوق الملكية

 في الشركة التابعة اإلستثمارمحاسبة  -د
 بالتكلفة

  محاسبة اإلستثمار في الشركة التابعة يجب عليهاعندما تصبح المنشأة هي منشأة إستثمارية،  .2
 كما يلي:

الخسارة  أوبالقيمة العادلة من خالل الربح  -أ
 (IFRS 9للمعيار ) وفقاً 

 بالتكلفة -ب

الدخل الشامل بالقيمة العادلة من خالل  -ج
 (IFRS 9للمعيار ) وفقاً  االخر

 بطريقة حقوق الملكية -د

 

 التمرين الثاني:
ح كيفية محاسبة الشركة )س( ستثمارية. وض  شركة إ إلىوهي شركة أم تجارية  تحولت الشركة )س( إذا
 ستثمارات في الشركات التابعة.   لإل
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 :ولجابة التمرين األ إ

 2 4 4 4 3 7 1 الرقم 
 أ ج ب ب أ د ج جابة اإل

 
 
 التمرين الثاني:جابة إ

في الشركة التابعة بالقيمة  اإلستثمارة ، يتعين عليها محاسبهي منشأة إستثمارية المنشأةعندما تصبح 
. ويتم اإلعتراف بالفرق بين المبلغ المسجل (IFRS 9) للمعيار وفقاً الخسارة  أوالعادلة من خالل الربح 

خسارة في  أوالسابق للشركة التابعة وقيمتها العادلة في تاريخ التغيير في وضع المستثمر على أنه ربح 
عترف به سابقًا في الدخل عامل المبلغ التراكمي ألي تعديل للقيمة العادلة مُ الخسائر. ويُ  أوحساب األرباح 

اإلستثمارية قد تصرفت بهذه الشركات  المنشأةالشامل اآلخر فيما يتعلق بهذه الشركات التابعة كما لو أن 
 التابعة في تاريخ التغيير في الوضع. 
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   األعمال دمجمحور: 
 (82رقم )الدولي المحاسبة معيار  :عشر السابعالفصل 

 في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  اإلستثمارات
Investments in Associates and Joint Ventures 

 
 

 أهداف الفصل التعليمية:
 

 ية:التال باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 
في الشركات  اإلستثمارات(: "82معرفة األهداف الرئيسة لمعيار المحاسبي الدولي رقم ) .1

 ".والمشاريع المشتركة الزميلة
 (.82تحديد النطاق الذي يغطيه المعيار الدولي رقم ) .8

لقة ، وتوضيح التطبيقات المتعاستخدام طريقة حقوق الملكية فيهابيان الحاالت الواجب  .3
 . في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة اإلستثماررات في حساب عتراف بالتغيباإل

في الشركات الزميلة  اإلستثمارال يتم استخدام المحاسبة عن  تحديد الحاالت التي .4
 .والمشاريع المشتركة بإستخدام طريقة حقوق الملكية

ة في الشركات الزميل اإلستثمارلكيفية معالجة الخسائر في انخفاض قيمة  توضيح  .5
 والمشاريع المشتركة.

توضيح كيفية معالجة حصة الشركة المستثمرة من خسائر الشركة المستثمر بها في حالة  .6
المسجل في سجالت الشركة  اإلستثماركون تلك الخسائر تفوق قيمة رصيد حساب 

 المستثمرة.

 .(82)يتطلبها المعيار المحاسبي الدولي رقم  التي اإلفصاحاتبيان  .7
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 مقدمة. 1
ختالف نسبة تملك الشركة المستثمرة في إب األسهمالمالية في  لإلستثماراتتختلف المعالجة المحاسبية 

 فئات رئيسة هي: ثالث إلى اإلستثماراتبها، حيث تقسم هذه  المستثمرالشركة  أسهم
. ستراتيجيةإ إستثمارات أو للمتاجرة إستثمارات إلى اإلستثمار، ويصنف هذا %82من  أقلتملك  -

على القرارات المالية والتشغيلية للشركة  المستثمر محدود تأثيريكون  اإلستثماري هذا النوع من وف
 .(9) رقم ةالمالي التقارير إلعدادالدولي معيار ال اإلستثماراتالمستثمر بها، وتعالج هذه األنواع من 

، لمالية الموحدة في القوائم ا الملكية حقوق  ، ويتم المحاسبة عنه بطريقة%52 - %82تملك بين  -
من المستثمر على القرارات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها، وتعالج  قوي  تأثيرويكون هناك 

 (.82ضمن معيار المحاسبة الدولي رقم ) اإلستثماراتهذه األنواع من 
على القرارات المالية والتشغيلية للشركة  1سيطرة، وهنا يكون للمستثمر %52تملك أكثر من  -

المستثمر بها، وبالتالي تنشأ عالقة قابضة وتابعة بين الشركة المستثمرة والشركة المستثمر بها، مما 
 إلعدادالمعيار الدولي ضمن  اإلستثماراتقوائم مالية موحدة، وتعالج هذه األنواع من  إعداديتطلب 

 (.12رقم ) التقارير المالية
حيث تكون السيطرة على القرارات المالية خرين بآفي شركات مع مستثمرين  إستثماراتوهناك  -

ت في المنشآت الخاضعة استثمار تسمى اإلوالتشغيلية للشركة المستثمر بها بشكل مشترك وتوافقي و 
 للسيطرة المشتركة.

في الشركات الزميلة والمنشآت  اإلستثمارات( المحاسبة عن 82يتناول المعيار المحاسبة الدولي رقم )
الذي تكون نسبة تملك المستثمر في الشركة المستثمر بها  اإلستثمارركة، و الخاضعة للسيطرة المشت

 تأثير، يطلق عليها في هذه الحالة بالشركة الزميلة وبالتالي يمارس المستثمر %52 - %82يتراوح بين 
غير مباشر من خالل سلطة  أوهام على القرارات التشغيلية والمالية للشركة الزميلة بشكل مباشر 

 . التصويت

ة قد في المشاريع الخاضعة للسيطرة المشترك اإلستثماراتن متطلبات المحاسبة عن أ إلىويشار هنا 
معيار المحاسبة  إلغاء، حيث تم 1/1/8213عتبارًا من إ هذا المعيار والذي يبدأ سريانه  إلىنتقلت إ

 في المشاريع المشتركة.  اإلستثمارات( المتعلق بالمحاسبة عن 31الدولي رقم )

 
 
 Objectiveهدف المعيار . 2

                                                           
ار ، وهذه الحاالت مذكورة في معيفأقل %05قد تقل فيها نسبة التملك عن  ةعديد أخرى ن السيطرة قد تتحقق في حاالت أب علماً  1

  . (IFRS 12) التقرير المالي الدولي رقم
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في الشركات الزميلة في دفاتر المستثمر  اإلستثماربيان كيفية المحاسبة عن  إلىيهدف هذا المعيار 
في الشركات الزميلة  اإلستثماراتوعرض متطلبات تطبيق طريقة حقوق الملكية عند المحاسبة على 

ات المشتركة للمشاريع المشتركة فهي واردة في ما فيما يتعلق بتحديد نوع الترتيبأ. والمشاريع المشتركة
 "الترتيبات المشتركة". (11المالي الدولي رقم ) التقريرمعيار 

 
 Scopeنطاق المعيار . 3

 أوالتي لها سيطرة مشتركة،  )المستثمر( يجب أن ُيطبق هذا المعيار من قبل جميع المنشآت المستثمرة
ستثمارات في المنشآت الخاضعة للسيطرة بق على اإلي يطأ على منشأة ُمستثمر فيها. هامتأثير 

 المشتركة والمنشآت الزميلة )الحليفة(. 
 
 Definitionsالتعريفات . 4

  An Associateالزميلة  المنشأة
ولكنها ليست شركة تابعة  يهاعل Significant Influenceهام  تأثيرالتي يكون للمستثمر  المنشأة هي
المالية  اتهو القدرة على المشاركة في قرارات السياسلتأثير الهام وا حصة في مشروع مشترك. أو

 السياسات. سيطرة مشتركة على تلك أووالتشغيلية للمنشأة المستثمر فيها، ولكنه ليس سيطرة 

  Consolidated Financial Statements القوائم المالية الموحدة
 قتصادية واحدة.إ منشأةص ات والتي تظهر وكأنها تخالقوائم المالية لمجموعة شرك

 Controlالسيطرة 
 السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة معينة لتحقيق منافع من أنشطته. إدارةصالحية وسلطة 

 The Equity Method حقوق الملكية طريقة

مارات بالتكلفة عند الشراء، ثم تعدل بعد ذلك بالتغير في حصة ثطريقة محاسبية تسجل بموجبها اإلست
حصة المستثمر  إضافةالمستثمر بها بعد التملك وذلك عن طريق  المنشأة أصولتثمر في صافي المس

الشركة المستثمر بها، وتخفيضه بحصته في كل خسائر الشركة المستثمر بها وحصته  أرباحمن صافي 
 وأ أرباحالمستلمة. كما يظهر بيان الدخل للمستثمر نصيبه في نتائج أعمال ) األرباحمن توزيعات 

لمستثمرة نصيبها من الدخل اويتضمن الدخل الشامل اآلخر للمنشأة المستثمر بها.  المنشأةخسائر( 
 الشامل اآلخر للمنشأة المستثمر فيها.

 Separate Financial Statementsالقوائم المالية المنفصلة 
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مسيطر عليها  منشأة مستثمر في أومستثمر في شركة زميلة،  أو، األم المنشأةهي القوائم التي تعرضها 
المشاريع  أوالزميلة  أوفي الشركات التابعة  اإلستثماراتبشكل مشترك، حيث يتم فيها المحاسبة عن 

 أو المالية" األدوات"( 9) رقم التقارير المالية إلعدادالمعيار الدولي بموجب  أوالمشتركة بطريقة بالتكلفة 
 .2بطريقة حقوق الملكية 

  Joint Control السيطرة المشتركة
، وتوجد فقط (نشاط إقتصادي)Arrangement ترتيب  عبارة عن إتفاق تعاقدي إلقتسام السيطرة على

عندما يتطلب إتخاذ القرارات المالية والتشغيلية اإلستراتيجية المرتبطة بالنشاط موافقة باإلجماع من قبل 
 لمشترك(.األطراف التي تشترك في السيطرة )األطراف المشاركة في المشروع ا

 A Joint Venturer مشارك في مشروع مشترك
كانت الشركتان  إذاي أ هو طرف في مشروع مشترك له سيطرة مشتركة على ذلك المشروع المشترك.

، فإن الشركة )س( و )ص( تسمى كل واحدة يطران بشكل مشترك على الشركة )ع()ص( تس )س( و
 للسيطرة المشتركة. مشارك في مشروع مشترك، )ع( تسمى الشركة الخاضعة

 
  Significant Influenceالهام  التأثيرتحديد . 4

  من خالل )غير مباشرة  أوالهام ينشأ عند حيازة المستثمر بطريقة مباشرة  التأثيريبين المعيار أن
فإنه  المستثمر بها المنشأةمن حقوق التصويت في  %52 - %82على ( المنشآت التابعة له
على أن  –بشكل واضح  – الداللةتأثير مهم، ما لم يكن من الممكن  مرللمستثيفترض أن يكون 

 تأثير، يفترض أن ال يكون للمستثمر %82من  أقل، وإذا كانت نسبة الملكية هذا ليس هو الحال
 3.التأثيركان من الممكن إظهار هذا  إذاهام إال 

أكثر من  أوبواحدة مرة( المنشأة المستث) الهام من قبل المستثمر التأثيروجود  إثباتويمكن 
 الطرق التالية:

 هيئة إدارية مشابهة في الجهة المستثمر بها أو التمثيل في مجلس اإلدارة. 
 أرباحتخاذ القرارات حول إك المشاركة في بما في ذل المشاركة في عملية وضع السياسات 

 .األخرى التوزيعات  أو األسهم
 مستثمر بها.وجود معامالت هامة بين المستثمر والمنشأة ال 

 .تبادل الموظفين اإلداريين بينهما 

                                                           
 القوائم المالية المنفصلة"." 72معيار المحاسبة الدولي رقم  راجع 2
 أغلبية من قبل منشأة مستثمرة أخرى المنشأة من أن يكون لها تأثير مهم. أووليس بالضرورة أن تمنع ملكية كبيرة  3
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  بين الشركتين. ساسيةأتقديم معلومات فنية 

  يجب التحقق من وجود حقوق التصويت المحتملة على سبيل المثال، من خالل وجود خيارات شراء
ن كا إذاعادية وما شابهها عند تقييم ما  أسهم إلىقابلة للتحويل  أسهم أووجود سندات  أو األسهم
ارسة حاليًا فإنها ال . وعندما تكون حقوق التصويت المحتملة غير قابلة للممهاماً  تأثيراً  المنشأةلدى 

  عتبار.تؤخذ في اإل

  كانت حقوق التصويت الممكنة تساهم في التأثير المهم، تفحص المنشأة جميع  إذاما  تقييمعند و
الممكنة وأي ترتيبات تعاقدية أخرى التصويت  بما في ذلك شروط ممارسة حقوق )الحقائق والظروف 

 التي تؤثر على الحقوق الممكنة، باستثناء نوايا (مجتمعة أوسواء ُاخذت في الحسبان بشكل منفرد 
 لتحويل تلك الحقوق الممكنة. أواإلدارة والقدرة المالية لممارسة 

  قرارات المتعلقة الهام عندما يفقد المستثمر صالحية المشاركة في ال التأثيركما يمكن أن يفقد
بالسياسات المالية والتشغيلية للجهة المستثمر بها، على سبيل المثال يمكن أن يحدث هذا عند 

 .4تفاقية تعاقديةإأنظمتها نتيجة  أوخضوع الشركة الزميلة لسيطرة الحكومة 

  (1مثال )
ت، بشكل ، وهي شركة اتصاال(ص)وتعتمد الشركة  (ص)الشركة  أسهممن  %15 (س)تمتلك الشركة 

ثنان من مدراء إالفنية والتقنية، كما يوجد  األموركخبراء في مجال  (س)كبير على موظفي الشركة 
 2 (ص)الشركة  إدارةمجلس  أعضاءن عدد أ، علمًا ب(ص)الشركة  إدارةفي مجلس  (س)الشركة 
 .أعضاء

 .(ص)ستثماراتها في الشركة إل (س)تحديد كيفية تصنيف الشركة المطلوب: 

  (1ال )حل مث
ن أال إ، %82 إلى، أي لم يصل %15هو  (ص)في الشركة  (س)ن نسبة تملك الشركة أرغم 

تعتمد على  (ص)ن الشركة أولهما أستثمار في شركة زميلة لسببين، إن يصنف أيتوجب  اإلستثمار
للشركة  الفنية والتقنية. والسبب الثاني وجود تمثيل نسبي هام األموروبشكل كبير في مجال  (س)الشركة 

 .%85اعضاء بما نسبته  2من  8ي أ (ص)الشركة  إدارةفي مجلس  (س)
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 .للملكية النسبية أو المطلقة المستويات في تغير ون بد أومع  الهام التأثير فقدان يحدث أن ويمكن 4
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 تطبيق طريقة حقوق الملكية  1.4
ركات الزميلة والمشاريع ستثماراتها في الشتطبيق طريقة حقوق الملكية على إيجب على المنشأة  .أ

 . المشتركة

عند المشاريع المشتركة  أوفي الشركات الزميلة  اإلستثمارخاللها معالجة  طريقة محاسبية يتم من .ب
 كما يلي: للمستثمر القوائم الموحدة إعداد

المشاريع  أوفي الشركات الزميلة  اإلستثمارالشركة المستثمر بها، يجعل حساب  أسهمعند تملك  -
 تمام الصفقة.اشرة إلية مصاريف مبأإليها مضافًا  األسهمشراء  بتكلفةالمشتركة مدينًا 

 أومن ربح  المستثمرإلثبات نصيب  اإلستثمارلحساب  الدفتري  الرصيدتخفيض  أوزيادة  يتم -
  :، حيثستحواذنشأة المستثمر فيها بعد تاريخ اإلخسارة الم

  ُأرباحفي حالة تحقيق الشركة المستثمر بها  مديناً  اإلستثمارجعل حساب ي. 

  ُخسائرحالة تحقيق الشركة المستثمر بها في  دائناً  اإلستثمارجعل حساب ي.  
في  المشاريع المشتركة أوخسائر الشركة الزميلة  أو أرباححصته من عتراف بباإلالمستثمر  ويقوم

 .5والخسائر األرباح

المشاريع المشتركة بمقدار  أوفي الشركات الزميلة  اإلستثماراتيتم تخفيض رصيد حساب   -
 المشاريع المشتركة. أولزميلة عات المستلمة من الشركة االتوزي

المشاريع المشتركة بمقدار حصة  أوفي الشركات الزميلة  اإلستثماراتيتم تعديل رصيد حساب  -
المشروع  أوفي الشركة الزميلة  6األخرى المستثمر في التغيرات الناجمة عن بنود الدخل الشامل 

  تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات. إعادةالمشترك مثل فائض 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
المشاريع المشتركة بسطر مستقل في قائمة الدخل بموجب  أوخسائر المنشآت الزميلة  أو أرباحيتم عرض حصة المستثمر من  5

 متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم " عرض القوائم المالية".
 رض البيانات المالية".( "ع1) انظر معيار المحاسبة الدولي رقم 6

 أكثر عن صافي أصول المنشأة المستثمرة ِميا  ِإْعال فر تطبيق طريقة حقوق الملكية تقريرا  ل لماذا يو : عل  سؤال 
 ؟خسارتها أو وربحها)المستثمر( 

 جابة:اإل 
 على مستثمرة منشأة قبل من المكتسب قياسًا كافيًا للدخل الُمستلمة األرباح توزيعات أساس على الدخل إثبات يكون  ال قد

 بأداء ضعيفة عالقة على تنطوي  قد ستلمةالمُ  األرباح توزيعات ألن نظراً  مشترك مشروع أو زميلة منشأة في ستثمارهاإ

 المنشأة على مهمًا، تأثيراً  أو مشتركة، سيطرة للمنشأة المستثمرة ونظرًا ألن .المشترك المشروع أو الزميلة المنشأة

 على العائد المشترك وكذلك في المشروع أو الزميلة المنشأة أداء في حصة المستثمرة للمنشأة فإن فيها، المستثمر

 أو ربح من نصيبها لتشمل المالية قوائمها نطاق توسيع خالل من الحصة هذه عن المستثمرة المنشأة تحاسب ارهاستثمإ

 .فيها المستثمر المنشأة تلك خسارة
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)بما  األمعترف باألرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت "التصاعدية" و"التنازلية" بين الشركة يُ  .ج
المشروع المشترك في البيانات المالية للمنشأة  أوفي ذلك شركاتها التابعة الموحدة( والمنشأة الزميلة 

 .المشروع المشترك أوالزميلة  المنشأةفقط بمقدار حصص المستثمرين من غير ذوي العالقة في 

إن العديد من اإلجراءات المناسبة لتطبيق طريقة حقوق الملكية هي مشابهة إلجراءات التوحيد  .د
تبني المفاهيم  على ذلك، يتم أيضاً  . وعالوةً (12) التقارير المالية إلعدادالمبينة في المعيار الدولي 

ستمالك إالك الشركة التابعة في محاسبة ستمإالمشمولة في اإلجراءات المستخدمة في محاسبة 
 مشروع مشترك. أوزميلة  منشأةفي  اإلستثمار

في المنشأة الزميلة والمشروع المشترك في القوائم المالية للمستثمر )المنشأة  اإلستثماريتم تصنيف  .ه
 ُمصنفاً  اإلستثمارجزء من  أو اإلستثماركان  إذاال ، إغير المتداولة األصولالمستثمرة( ضمن 

 غير والعمليات للبيع بها الُمحتفظ المتداولة غير األصول"  IFRS 5للبيع بموجب به ُمحتفظ أنه على

  ".المستمرة

 في تكون  التي األخرى  المالية األدوات على IFRS 9 المالي للتقرير الدولي المعيار المنشأة تطبق  .و

 الحصص هذا ويشمل .يةالملك حقوق  عليهما طريقة مطبق غير مشترك مشروع أو زميلة منشأة

 أو زميلة منشأة في المنشأة استثمار صافي من اً جزء – جوهرها في– تشكل التي 7األجل طويلة

  . مشتركمشروع 

   (8مثال )
العادية التي لها حق التصويت للشركة  األسهممن  %32 (س)الشركة  إشترت 1/1/8281في  -

هام على القرارات  تأثير (س)لشركة صبح لأدينار، ونتيجة ذلك التملك  122,222بمبلغ  (ص)
 . (ص)المالية والتشغيلية للشركة 

 دينار. 42,222مقدارها  أرباحصافي  8281للعام  (ص)ظهرت قائمة الدخل للشركة أو  -
 .للمساهمين دينار 12,222مقدارها  أرباحبتوزيع  (ص)قامت الشركة  1/5/8288في  -

 المستخدمة طريقة حقوق الملكيةبموجب ركة )س( في دفاتر الشالسابقة  العمليات إثبات: المطلوب
 .في الشركة الزميلة )ص( اإلستثمارحساب لمعالجة 

 

 

                                                           
وقد تشمل مثل هذه البنود األسهم الممتازة والمبالغ تحت التحصيل أو القروض طويلة األجل، ولكنها ال تشمل المبالغ المستحقة على  7

ات كافية، المدينين التجاريين، أو المبالغ واجبة السداد للدائنين التجاريين أو أي مبالغ تحت التحصيل طويلة األجل يوجد لها ضمان
 مثل القروض المضمونة.
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 (  8حل مثال )
 :الشركة )ص( أسهمشراء  عند .1

 1/1/8281 في الشركة الزميلة )ص( اإلستثماراتمن حـ/   122,222

 النقدية حـ/  إلى 122,222 

 الشركة الزميلة )ص(: أرباح( من حصة الشركة )س إثباتسيتم  31/18/8281 في .8
 (42,222×  %32المحققة للشركة )ص(  األرباح)نصيب الشركة )س( من 

 31/18/8281 في الشركة الزميلة )ص( اإلستثماراتمن حـ/   18,222

 في شركات زميلة اإلستثمارات إيرادحـ/  إلى    18,222 

 إيراددينار  18,222مبلغ  8281لعام ل (س)على ما سبق سيظهر في قائمة دخل الشركة  وبناءً 
في الشركة الزميلة )ص( في  اإلستثمارفي شركات زميلة، كما سيظهر رصيد حساب  اإلستثمارات

 دينار. 118,222بمبلغ  31/18/8281ميزانية الشركة )س( في 

 دينار: 12,222مقدارها  أرباحفي ضوء توزيع الشركة )ص(   .3
 القيد التالي: إعداددينار ويتم  3222أي  12,222× %32يكون نصيب الشركة )س( المستثمرة  

 1/5/8288 النقديةمن حـ/   3222

  في الشركة الزميلة )ص( اإلستثماراتحـ/  إلى     3222 

في الشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة  اإلستثمار أوفي الشركات الزميلة  اإلستثماراتويتم تصنيف 
 .غير المتداولة األصولضمن 

 8( 4) لمثا
صبح لها نار وأدي 122,222الشركة )ص( بمبلغ  أسهممن  %85الشركة )س(  إشترت 1/1/8281في 
 822,222)ص(  )الدفترية( لحقوق الملكية للشركة هام عليها. وبذلك التاريخ بلغت القيمة المسجلة تأثير
دينار  42,222رية( بمبلغ )الدفت قيمة العادلة للمباني للشركة )ص( تزيد عن قيمتها المسجلةالو  ،دينار

نقدية لمساهميها  أرباح)ص(  وزعت الشركة 31/18/8283سنوات. في  12والعمر المتبقي للمباني 
 .((%85×82,222) دينار 5222منها  (س)دينار )بلغت حصة الشركة  82,222قيمتها 

 )خسائر( كما يلي:  أرباح)ص(  وقد حققت الشركة
  أرباحدينار  42,222:    8281عام 

                                                           
8 244. -Dieter Christian , Norbert Ludenbach. IFRS Essentials ; Wiley, 2013 .pp 242 
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 ( دينار خسائر78,222)  :  8288عام 
 أرباحدينار  76,222   : 8283عام 
المنفصلة ( في قوائمها المالية ص)تها في الشركة الزميلة استثمار وم بمحاسبة إتق (س)بأن الشركة  علماً 

 بالتكلفة.
القوائم  إعدادند القيود الالزمة ع إعدادو  اإلستثمارتحديد قيمة الشهرة المسجلة كجزء من تكلفة  المطلوب:

 .8283- 8281عوام ( لألس)المالية الموحدة للشركة 
 ( 4حل مثال )

  %85( × 42,222 + 822,222) – 122,222=  الشهرة. 1
تظهر  )ال (ص)في الشركة الزميلة  اإلستثماردينار وهي جزء من حساب  82,222=             

 منفصلة(. 

)س( بدفاتر المستثمر  (ص)في الشركة الزميلة  اراإلستثمحساب  إثباتيتم  1/1/8081في . 8
 : يلي في الشركة الزميلة يتكون مما اإلستثمارن حساب أي أ دينار. 122,222بالتكلفة بمبلغ 

 دينار  82,222          الشهرة                  
 دينار  12,222   تعديالت القيمة العادلة للمباني  
  دينار 222,72          اإلستثمارباقي مكونات  

 دينار  100,000       المجموع                  

وتعديل  (ص)بتطبيق طريقة حقوق الملكية في الشركة  (س)الشركة  تقوم 41/18/8081في . 3
هتالك التغير في القيمة العادلة ( وبحصتها من إطفاء إ ص) أرباحفي  (س)بحصة  اإلستثمارحساب 

 للمباني وكما يلي:  
 دينار  122,222                               1/1/8281لقيمة المسجلة في ا     

         دينار 12,222      (%85×  42,222) (ص) أرباحفي  (س)+ حصة الشركة   
     دينار (1222)                %85( ×12÷ 222,42هتالك )فرق اإلطفاء إ -  

 دينار 104,000   41/18/8081في  (ص)في الزميلة  لإلستثمارالقيمة المسجلة 
 القيد التالي:    إعدادويتم 

 31/18/8281 في الشركة الزميلة )ص( اإلستثماراتمن حـ/   9222

  الشركة الزميلةخسائر  أو أرباحالشركة من حصة حـ/  إلى     9222 
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 : 41/18/8088في  (ص)في الزميلة  لإلستثمار )الدفترية( القيمة المسجلة .3
 دينار  129,222               1/1/8288في  (ص)في الزميلة  لإلستثمارالقيمة المسجلة     
        دينار (12,222)          (  %85×  78,222) (ص) خسائرفي  (س)+  حصة الشركة     
   دينار (1222)                         %85( ×12÷ 222,42هتالك )إطفاء فرق اإل  -    

 دينار  40,000    41/18/8088في  (ص)في الزميلة  لإلستثمار)الدفترية(  المسجلةالقيمة 

للفترة الحالية هو  القوائم المالية الموحدة إلعدادن نقطة البداية عند تطبيق طريقة حقوق الملكية إ
صلية( والبالغ الزميلة عند التملك )بتكلفته األ في الشركة اإلستثمارالبدء برصيد حساب 

 فإنفي الشركة الزميلة، وبالتالي  اإلستثماردينار عند كل مرة يتم تعديل حساب  122,222
ي يجب تخفيضه ، أدينار 92,222بمبلغ  8288ن يظهر نهاية عام يجب أ اإلستثمارحساب 
 :دينار كما في القيد التالي 12,222بمبلغ 

 31/18/8288  خسائر الشركة الزميلة أو أرباححصة الشركة من  من حـ/  19,222

  المحتجزة  األرباححـ/  إلى     9222 

  في الشركة الزميلة )ص( اإلستثماراتحـ/          12,222 

 

 : 41/18/8084في  (ص)في الزميلة  لإلستثمار)الدفترية(  القيمة المسجلة. 4
  دينار 92,222                1/1/8283في  (ص)في الزميلة  لإلستثمارالقيمة المسجلة    

   19,222         (         %85×  76,222) (ص) أرباح+ حصة الشركة س في    
 (5222)     ن )ص(                               المقبوضة م األرباحتوزيعات  -   

      (1222)                           %85( ×12÷ 222,42هتالك )طفاء فرق اإلإ -   
 دينار  104,000    41/18/8084في  (ص)في الزميلة  لإلستثمارة( )الدفتري القيمة المسجلة

  : القيد التالي إعدادويتم 

 31/18/8283 في الشركة الزميلة )ص( اإلستثماراتمن حـ/   3222

5222  
     األرباحتوزيعات  إيرادحـ/    

12,222 
 

  المحتجزة  األرباححـ/    

  خسائر الشركة الزميلة وأ أرباححصة الشركة من حـ/     12,222 
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 طريقة حقوق الملكية تطبيق إلستثناءات من ا  8.4
Exemptions from Applying the Equity Method 

ستثمارات في الشركات في الشركات الزميلة واإل اإلستثماريجب على الشركة المستثمرة المحاسبة عن 
تخدام طريقة حقوق الملكية بإستثناء الحاالت الخاضعة للسيطرة المشتركة )المشاريع المشتركة( بإس

 التالية:

المشروع الخاضع للسيطرة  أوالتي تملك أيضًا إستثمارًا في الشركة الزميلة  األمالشركة  ُتعفىعندما  -أ
التقارير  إلعدادالمعيار الدولي القوائم المالية الموحدة بسبب اإلعفاء الوارد في من اعداد المشتركة 

 .(12)رقم  المالية

 :مجتمعةفي حالة تحقق الشروط األربعة التالية   -ب

وأن ملكها ، أخرى مملوكة جزئيًا لمنشأة  أويكون المستثمر عبارة عن شركة تابعة مملوكة بالكامل  .1
عن عدم تطبيق المنشأة  ابالغهمالذين ليس لهم حق التصويت، تم  اآلخرين، بما فيهم أولئك

 ذلك.لطريقة حقوق الملكية، ولم يعترضوا على 

حقوق الملكية الخاصة بالمستثمر في سوق مالي عام )سوق  أدوات أوالدين  أدواتال يتم تداول  .8
 أجنبي(.  أوبورصة محلي 

أي جهة  أولم يقم المستثمر بإيداع، وليس في مراحل إيداع بياناته المالية لدى هيئة أوراق مالية  .3
 ي سوق مالي عام.المالية ف األدواتبهدف إصدار أية فئة من  أخرى تنظيمية 

وسيطة للمستثمر بإعداد بيانات مالية موحدة متاحة  أمأي شركة  أوالنهائية  األمالشركة  ان تقوم .4
 أو التابعة المنشآت توحيد يتم فيها التي الدولية ةالمالي التقاريرلإلستخدام العام وتمتثل لمعايير 

 . IFRS 12عيار الخسارة بموجب م أو الربح خالل من العادلة بالقيمة قياسها
والصناديق المشتركة   Venture Capital Organisationالمال المشترك رأسيمكن لمؤسسات 

Mutual Fund  ستثماري المشتركمين اإلأوصناديق الت Investment-linked Insurance 

funds ستثماراتها في الشركات الزميلة والمشاريع إن تختار المحاسبة عن أئتمان ووحدات اإل
التقارير  إلعدادالمعيار الدولي مشتركة وقياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة بموجب ال

 تحتفظ صندوق  باالستثمار المرتبطة التأمين صناديق أمثلة ومنالمالية".  األدوات( "9رقم ) المالية

 مجموعات من لمجموعة  Underlying Items)الممثلة(  أوساسية األ البنود بوصفه ما منشأة به

 .9المباشرة المشاركة ميزات ذات التأمين عقود

 

                                                           
"عقود التأمين" لمعرفة معاني المصطلحات المستخدمة في هذه الفقرة والوارد تعريفها في ذلك  12انظر المعيار الدولي للتقرير المالي  9

 المعيار.
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 Classification as Held for Saleبها للبيع  ُمحتفظكأصول  اإلستثمارتصنيف . 4
غير المتداولة  األصول( "5رقم ) التقارير المالية إلعدادالمعيار الدولي تطبيق  المنشأةيجب على  .أ

 أوالمشروع المشترك  أوفي الشركة الزميلة  اإلستثمارة" على حتفظ بها للبيع والعمليات الموقوفالمُ 
ي جزء متبقي من أبها للبيع. و  ُمحتفظجزء منه والذي ينطبق عليه شروط التصنيف كأصول 

 بطريقة  هحتفظ به للبيع يتم االستمرار بالمحاسبة عليلم ينطبق عليه شروط التصنيف كمُ  اإلستثمار
 .به للبيع ُمحتفظالجزء الذي ُصنف على أنه  ستبعادإحتى يتم ، حقوق الملكية

التقارير  إلعدادالمعيار الدولي الشركة تطبق  فإنحتفظ به للبيع وفي حال بيع الجزء المصنف كمُ 
، ما لم تكن الحصة الباقية اإلستثمارالمالية" على الجزء المتبقي من  األدوات( "9رقم ) المالية

 مشروع مشترك أو)وجود التأثير الهام ال زال موجود(  لةستثمار في شركة زميإستثمار يمثل باإل
 ستمرار بتطبيق طريقة حقوق الملكية.يتم اإل اعنده)السيطرة المشتركة ال زالت موجودة( 

جزء منه يستوفي شروط التصنيف  أوالمشروع المشترك  أوفي الشركة الزميلة  اإلستثمارلم يعد  إذا  .ب
بأثر رجعي  اإلستثماراتطريقة حقوق الملكية على تلك  بها للبيع، يجب تطبيق ُمحتفظكأصول 

Retrospectively   بها للبيع، ويجب تعديل القوائم  ُمحتفظمن تاريخ تصنيفها السابق كأصول
ستثمارات إك اإلستثماربها للبيع ليظهر حتفظ كمُ  اإلستثماروالتي ظهر فيها  المالية المعروضة سابقاً 

 ركة.مشاريع مشت أوفي شركات زميلة 

 
 التوقف عن استخدام طريقة حقوق الملكية . 2

Discontinuing the Use of the Equity Method 
يصنف  اإلستثمارالتوقف عن تطبيق طريقة حقوق الملكية في التاريخ الذي لم يعد  المنشأةيجب على 

 في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وكما يلي:   إستثماراتعلى انه 
المحاسبة عن  المنشأةالمشروع المشترك شركة تابعة، يجب على  أوالشركة الزميلة  صبحتأ إذا .أ

التقرير ندماج" ومعيار "اإل (3رقم ) الدولي الماليالتقرير في تلك الشركات بموجب معيار  اإلستثمار
 الموحدة". المالية "القوائم  (12) رقم الدولي المالي

مالية نتيجة  أصولالمشروع المشترك السابق تعتبر  أوميلة كانت الحصة المتبقية في الشركة الز  إذا .ب
 (9) للتقارير المالية رقم معيار الدوليالبإستخدام  اإلستثمارالهام، يجب محاسبة  التأثيرفقدان 

  .الهام التأثيرإبتداًء من تاريخ فقدان 
من تلك  %82بأقل من ويقوم المستثمر بقياس أي إستثمار تم إستبقائه في الشركة الزميلة )أي ملكية 

 األرباحضمن ويعترف المستثمر  ،بالقيمة العادلةالمشروع المشترك السابق  أوالشركة عمومًا( السابقة 
 إليهاتثمر بها مضافًا سألي إستثمار متبقي في الشركة المبأي فروقات بين القيمة العادلة ، والخسائر
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في  لإلستثمار ن القيمة المسجلة )الدفترية(وبي اإلستثمارعوائد )متحصالت( جزئية من بيع جزء من 
 الهام.  شروع المشترك في تاريخ فقدان التأثيرالم أوالشركة الزميلة 

جزئي  أوبشكل كلي  –المشروع المشترك  أوفي الشركة الزميلة  اإلستثمارخسائر بيع  أو أرباحأي أن 
 يعبر عنها كما يلي: –

 مشروع مشترك  أوشركة التي كانت زميلة القيمة العادلة ألي إستثمار متبقي في ال
 المشروع المشترك أوفي الشركة الزميلة  اإلستثماريضاف: متحصالت بيع جزء من 

×× 
×× 

 ×× اإلجمالي 

المشروع المشترك   أوفي الشركة الزميلة  لإلستثمار: القيمة المسجلة )الدفترية( يطرح
 الهام. التأثيرفي تاريخ فقدان 

   )××( 

 ××     الخسارة( الربح )

 (  3مثال )
في الشركة الزميلة بدفاتر  اإلستثمار، ويبلغ رصيد األهليةالشركة  أسهممن  %32الشركة الدولية  تملك

 أسهمقامت الشركة الدولية ببيع ثلثي حصتها من  1/7/8281دينار، وفي  92,222الشركة الدولية 
يمة العادلة للحصة المتبقية في الشركة الزميلة بتاريخ ن القأ. علمًا بدينار 72,222بمبلغ  األهليةالشركة 

 دينار. 32,222تبلغ  1/7
 الزميلة. ةفي الشرك اإلستثمارالخسارة الناجم عن التخلص من جزء من  أو: احسب الربح المطلوب

 (  3حل مثال ) 
 إلى)الزميلة( سيؤدي  األهلية( حصتها في الشركة %6666بما أن الشركة الدولية باعت ثلثي ) .1

 - %32) %12ن الحصة المتبقية فيها تعادل أ، حيث األهليةالهام على الشركة  التأثيرفقدان 
( 39الحصة المتبقية سيتم محاسبتها بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ) فإن( 6666%×  32%

مخصصة بالقيمة العادلة كم  أومعدة للبيع  أووستقوم الشركة بتصنيفها كإستثمارات للمتاجرة 
 يتطلب ذلك المعيار.

 حتسابها كما يلي:إن الحصة في الشركة الزميلة فيتم خسائر بيع جزء م أو أرباحما أ

 القيمة العادلة ألي إستثمار متبقي في الشركة التي كانت زميلة
 في الشركة الزميلة  اإلستثماريضاف: متحصالت بيع جزء من 

32,222 
72,222 

   102,000 اإلجمالي 

 (92,222)    الهام التأثيرفي الشركة الزميلة في تاريخ فقدان  لإلستثمارة المسجلة )الدفترية( يطرح: القيم

 12,000     الربح  



 

 -384- 

 ظهار هذا الربح في بيان الدخل.إ( 82ويتطلب هذا المعيار )رقم 
هي القيمة  الهام عليها التأثيرتعتبر القيمة العادلة للحصة المتبقية في الشركة الزميلة بتاريخ فقدان  .8

 رقم التقارير المالية إلعدادالمعيار الدولي األولي به كأصل مالي بموجب  اإلعترافالعادلة عند 
(9.) 

عترف دام طريقة حقوق الملكية، يجب على المستثمر بمحاسبة كافة المبالغ المُ خعند التوقف عن است .ج
األساس المطلوب في حال  ستثمار على نفسلق باإلفيما يتع اآلخربها في قائمة الدخل الشامل 

ذات  اإللتزامات أوالمشروع المشترك( مباشرة باألصول  أوتصرف الشركة المستثمر بها )الزميلة 
على بعض البنود الواردة في قائمة الدخل الشامل سيعترف بها في بيان الدخل،  فإنالعالقة. وبالتالي 

روقات صرف تراكمية تتعلق بعملية مشروع مشترك ف أوزميلة  منشأةكان لدى  إذاسبيل المثال، 
عترف الخسارة المُ  أوتصنيف الربح  المنشأةاستخدام طريقة حقوق الملكية، تعيد  المنشأةجنبية وأوقفت أ

 الخسائر.  أو األرباححساب  إلىجنبية ألفيما يتعلق بالعملية ا آخرفي دخل شامل  بها سابقاً 
ستثمار في مشروع إيصبح  أوفي مشروع مشترك، ستثمارًا إيلة ستثمار في منشأة زمإعندما يصبح  .د

المنشأة تستمر في تطبيق طريقة حقوق الملكية وال تعيد قياس  ستثمارًا في منشأة زميلة، فإنإمشترك 
     الحصة المبقاة.

  (4مثال )   
العادية التي لها حق التصويت للشركة  األسهممن  %85 (س)الشركة  إشترت 1/1/8282في  -

هام على القرارات  تأثير (س)صبح للشركة أدينار، ونتيجة ذلك التملك  185,222بمبلغ  (ص)
عند الشراء  (ص)المحتجزة لدى الشركة  األرباح، وقد بلغ رصيد (ص)المالية والتشغيلية للشركة 

 دينار.  42,222
، ونتيجة عملية (ص)الشركة  أسهمببيع نصف ما تمتلكه من  (س)قامت الشركة  1/1/8288في  -

، وقد بلغ رصيد (ص)هام على القرارات المالية والتشغيلية للشركة  تأثير (س)لم يصبح للشركة  البيع
 دينار. 62,222مبلغ  1/1/8288في  (ص)المحتجزة لدى الشركة  األرباح

 : المطلوب
سيتغير نتيجة بيعها لجزء  (ص)ستثماراتها في الشركة إل (س)كان تصنيف الشركة  إذاتحديد فيما  .1

 .(ص)التي تمتلكها في الشركة  األسهممن 
 بعد عملية البيع. (ص)في الشركة  اإلستثمارتحديد مقدار رصيد  .8

 ( 4حل مثال )

ستثماراتها إقة حقوق الملكية في المحاسبة عن التوقف عن استخدام طري (س)يتوجب على الشركة  .1
. كما (ص)يلية للشركة هام لها على القرارات المالية والتشغ تأثيرنظرًا لعدم وجود  (ص)في الشركة 
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بداًل  (ص)في الشركة  اإلستثمار( على 9رقم ) التقارير المالية إلعدادالمعيار الدولي يتوجب تطبيق 
 ستثمار في الشركة الزميلة.إ إلىمن تصنيفه 

 بعد عملية البيع = (ص)في الشركة  اإلستثماررصيد  .8

 1/1/8282رصيد  دينار  185,222

 %85( × 42,222 – 62,222) اإلستثمارمقدار التغير على حساب  دينار 5222

 قبل عملية البيع 1/1/8288الرصيد في  دينار 132,222

 %52×  132,222الرصيد بعد عملية البيع  دينار 65,222

 
 . التغير في نسبة التملك في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 4

Changes in Ownership Interest 

تباع طريقة حقوق إفي الشركة المستثمر بها، مع استمرار  ةتغيرت حصة ملكية الشركة المستثمر  إذا
نتيجة  %32 إلى %42من  (ص)في الشركة الزميلة  (س)الملكية مثل )انخفاض حصة الشركة 

عترف الخسارة المُ  أوتصنيف جزء من الربح  إعادة المنشأةعلى  فإن( اإلستثمارالتخلص من جزء من 
بيان الدخل فيما يتعلق بمقدار التخفيض في ملكية المستثمر  إلى اآلخرسابقًا ضمن الدخل الشامل  بها

الخسائر مطلوب  أو األرباحكانت تلك  إذامشروع مشترك  أوفي الشركة المستثمر بها سواء كانت زميلة 
عنها دخل شامل لتزامات التي نشأ واإل األصولبيان الدخل في حال التصرف في  إلىتصنيفها  إعادة
 .آخر

 (4مثال )
 أرباحبلغت  8281الشركة )ص(، وخالل عام  أسهممن  %52تملكت الشركة )س(  1/1/8281في 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل المالية  األصولفي السندات المصنفه ضمن فئة " اإلستثمارتقييم 
وضمن حقوق  اآلخرالشامل  دينار والتي ستظهر ضمن مكونات الدخل 82,222للشركة )ص(  الشامل"

 (ص)للشركة الزميلة  %52 اآلخرفي الدخل الشامل  (س). وتبلغ حصة (ص)الملكية للشركة 
 . 8281( لعام 82,222 × %52دينار ) 12,222

 .1/1/8288في  (ص)باعت نصف حصتها في الشركة  (س)ن الشركة أفتراض إعلى 
 .(ص)للشركة  اآلخرلدخل الشامل في ا (س)بيان المعالجة المحاسبية لحصة  :المطلوب

 ( 4حل مثال )
 %85 إلى %52صبحت من أيلة للشركة )س( حيث نسبة التملك ن الشركة )ص( ما زالت شركة زمإ

ما بخصوص أ. اإلستثماربتطبيق طريقة حقوق الملكية على ذلك  (س)وستستمر  %82كثر من أوهي 
 إلى اآلخرحصتها في الدخل الشامل من  %52ستحول  (س) فإن اآلخرحصتها من الدخل الشامل 
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في الشركة الزميلة، وكون معيار  اإلستثماردينار كونها تخلصت من نصف  5222بيان الدخل وبمبلغ 
 أدوات والخسائر غير المحققة من تقييم األرباحيتطلب تحويل رصيد ( 9) التقرير المالي الدولي رقم

بيان  إلى" آخريمة العادلة من خالل دخل شامل بالق األصول" الدين )السندات( المصنفة ضمن فئة 
 . األصولعند التخلص من تلك التصنيف  إعادة أرباحباسم الدخل 

 
معالجة و  الملكية حقوق طريقة إجراءاتو . المعالجة المحاسبية عند شراء شركة زميلة11

 خسائر اإلنخفاض في القيمة 
 اإلستثمارعتبار الفرق بين تكلفة إ ك، يتم مشروع مشتر  أوعند شراء إستثمار معين في شركة زميلة  .أ

المشروع المشترك  أوالشركة الزميلة  أصولوحصة المستثمر في صافي القيمة العادلة لصافي 
رقم  التقارير المالية إلعدادالدولي  للمعيار وفقاً شهرة سالبة وذلك  أولتزامها المحتملة كشهرة موجبة إو 
تلك الشهرة ال تظهر منفصلة في أي من حسابات الشركة  نأال إ. األعمال( المتعلق بإندماج 3)

المسجل في دفاتر الشركة  اإلستثمارالشركة المستثمر بها، تظهر ضمن رصيد  أوالمستثمرة 
المشروع  أوفي الشركة الزميلة  اإلستثمارالمستثمرة. وتظهر الشهرة الموجبة عندما تكون تكلفة 

روع المشترك المش أوالشركة الزميلة  أصولصافي المشترك تزيد عن صافي القيمة العادلة ل
 أوفي الشركة الزميلة  اإلستثمارلتزامها المحتملة، بينما تظهر الشهرة السالبة عندما تكون تكلفة إو 

لتزامها إالشركة المستثمر بها و  أصولصافي المشروع المشترك تقل عن صافي القيمة العادلة ل
 المحتملة.

 (4مثال )
العادية التي لها حق التصويت في الشركة  األسهممن  %32 (س)الشركة  رتإشت 1/1/8281في 

هام على القرارات المالية  تأثير (س)صبح للشركة أدينار، ونتيجة ذلك التملك  135,222بمبلغ  (ص)
بتاريخ التملك  (ص)صول الشركة وقد بلغت صافي القيمة العادلة أل ،(ص)والتشغيلية للشركة 

 82,222لم تظهر بدفاترها تبلغ  (ص)لتزامات محتملة على الشركة إا كان هناك دينار، كم 482,222
 دينار. 

 . (ص)في الشركة  (س)ستثمارات الشركة إتحديد مقدار الشهرة الخاصة ب المطلوب:
 (4حل مثال )
 (82,222 – 482,222) %32 – 135,222الشهرة = 

 دينار شهرة موجبة. 15,222=  182,222 – 135,222= 
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المحتملة  اإللتزاماتستبعاد إبعد  (ص)صول الشركة من صافي القيمة العادلة أل %32ن أحظ ويال
عن تلك القيمة تعد شهرة تظهر ضمن  اإلستثمارالزيادة في تكلفة  فإندينار، وبالتالي  182,222يساوي 

 في الشركة الزميلة. اإلستثمارالقيمة المسجلة لحساب 
إطفائها خالل الفترات التالية للتملك بل تبقى مثبتة ضمن القيمة المسجلة بالنسبة للشهرة الموجبة ال يتم  .ب

بها كإيراد في دفاتر الشركة المستثمرة في  اإلعترافبالنسبة للشهرة السالبة فيتم  ، أمااإلستثمارلحساب 
في الشركة الزميلة وذلك عند  اإلستثمار إيراداتوذلك ضمن حساب  اإلستثمارالسنة التي جرى فيها 

 خسائر الشركة الزميلة. أو أرباحتحديد حصة المستثمر من 

 (2مثال )
العادية التي لها حق التصويت  األسهممن  %32 إشترت (س)ن الشركة أعاله أ ( 7افترض بالمثال رقم )

حققت صافي  (ص)ن الشركة أدينار، و  135,222دينار بداًل من  122,222بمبلغ  (ص)في الشركة 
 دينار. 52,222يبلغ  8281ربح للعام 
  المطلوب:

 .  (ص)في الشركة  (س)ستثمارات الشركة إتحديد مقدار الشهرة الخاصة ب .1

 .8281للعام  (ص)الشركة  أرباحفي صافي  (س)تحديد مقدار حصة الشركة  .8

 .(س)قيود اليومية الخاصة بما سبق في دفاتر الشركة  إثبات .3

 (2حل مثال )
 (82,222 – 482,222) %32 – 122,222الشهرة =  .1

 دينار شهرة سالبة. 18,222=  182,222 – 122,222=             
 

 :8281للعام  (ص)الشركة  أرباحفي صافي  (س)تحديد مقدار حصة الشركة  .8

   (%32×  52,222( )ص)الشركة  أرباحمن  (س)نصيب الشركة  دينار 15,222

 طفاء شهرة سالبةإ 18,222

 (ص)في الشركة  اإلستثمار إيرادات 87,222

 
 :(س)قيود اليومية الخاصة بما سبق في دفاتر الشركة  إثبات .3

 :(ص)الشركة  أسهمقيد شراء  -

 1/1/8281 في الشركة الزميلة )ص( اإلستثماراتمن حـ/   122,222

      النقديةحـ/  إلى      122,222 
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 في شركات زميلة: اإلستثمارات إيراد إثباتقيد  -

 31/18/8281 ي الشركة الزميلة )ص(ف اإلستثماراتمن حـ/   87,222

 في شركات زميلة اإلستثمارات إيرادحـ/  إلى 87,222 

ي خسائر تدني )خسائر إنخفاض أتقوم الشركة المستثمرة بمعالجة  خالل الفترات التالية للتملك، .ج
المشروع المشترك عن طريق تعديل حصة الشركة المستثمرة من  أوالقيمة( لدى الشركة الزميلة 

 المشروع المشترك. أوخسائر الشركة الزميلة  أو رباحأ

المشروع المشترك عن  أوخسائر الشركة الزميلة  أو أرباحيتم تحديد حصة الشركة المستثمرة من  .د
المشروع المشترك، وفي حالة وجود إختالف بين  أوطريق القوائم المالية المتاحة للشركة الزميلة 

 إعدادالتقارير المالية للشركة المستثمر بها، يتم  إعدادستثمر وتاريخ التقارير المالية للم إعدادتاريخ 
كان ذلك  إذاال إتثمرة، سالقوائم المالية للشركة الم إعدادالقوائم المالية للشركتين باستخدام تاريخ 

 غير ممكن.

المالية التقارير  إعدادالقوائم المالية للشركة المستثمرة بتاريخ مختلف عن تاريخ  إعدادفي حال  .ه
 أوتعديالت ألي معامالت  إجراءالمشروع المشترك، يجب في هذه الحالة  أوللشركة الزميلة 

المشروع المشترك وتاريخ  أوالقوائم المالية للشركة الزميلة  إعدادحداث هامة حصلت بين تاريخ أ
ير المالية للشركتين التقار  إعدادالقوائم المالية للمستثمر، ويجب أال يتجاوز الفرق بين تواريخ  إعداد

 .مدة ثالثة أشهر

المشروع المشترك، وفي حال  أويجب إستخدام سياسات محاسبية موحدة للمستثمر والشركة الزميلة  .و
إستخدام الشركة المستثمر بها سياسات محاسبية تختلف عن تلك التي يستخدمها المستثمر، يجب 

مشروع المشترك وإستخدام السياسات المحاسبية ال أوتعديل القوائم المالية الخاصة بالشركة الزميلة 
 الخاصة بالمستثمر.

 من بها ُيحتفظ والتي لألرباح مجمعة قائمة  ممتازة أسهم مشترك مشروع أو زميلة لمنشأة يكون  عندما .ز

 )المستثمر( المنشأة فإن ملكية، حقوق  أنها ُتصنف على والتي المنشأة فبخال أخرى  أطراف قبل

 اُعلن سواء األسهم، تلك مثل على األرباح بتوزيعات التعديل بعد الخسارة أو حالرب من نصيبها تحسب

 .عنها ُيعلن لم أو ،األرباح عن توزيعات

المشروع المشترك، وكانت حصة الشركة المستثمرة من تلك  أوعند تكبد الشركة الزميلة لخسائر  .ح
ركة المستثمرة، فإنه يتم المسجل في سجالت الش اإلستثمارالخسائر أكبر من قيمة رصيد حساب 

دينار(،  1المشروع المشترك بحيث يصبح ) أوفي الشركة الزميلة  اإلستثماررصيد حساب  إلغاء
 أو قانوني إلتزامكان عليها  إذاال إوال تعترف الشركة المستثمرة بحصتها بأي خسائر إضافية 

يتم وضع مخصص  المشترك المشروع أوالزميلة  المنشأةتسدد دفعات بالنيابة عن  أوستداللية إ
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 أوإلتزامات قانونية  المنشأةالحد الذي تتكبد فيه  إلىللخسائر اإلضافية وُيعترف بإلتزام معين، فقط 
. وفي حالة وجود قرض المشروع المشترك أوالزميلة  المنشأةتسدد دفعات بالنيابة عن  أوستداللية إ

المتعلقة  المتوقعةبالخسائر  اإلعترافلة فيتم لصالح الشركة المستثمرة على الشركة الزمي إلتزام أو
ولية القانونية في استالم قيمة على سداد هذا القرض مع مراعاة األبعدم قدرة الشركة الزميلة 

 القرض في حالة تصفية الشركة الزميلة.
دينار في دفاتر الشركة  62,222 (ص)في الشركة الزميلة  اإلستثماربلغ رصيد حساب  إذافمثاًل 

خالل  (ص)من الخسائر التي تكبدتها الشركة الزميلة  (س)، وبلغت حصة الشركة (س)ستثمرة الم
من تلك الخسارة إال بمقدار رصيد  (س)دينار، عندها ال تعترف الشركة  72,222فترة معينة 

دينار. وبافتراض وجود قرض للشركة  62,222البالغ  (س)الظاهر في دفاتر الشركة  اإلستثمار
ن مقدار ما ستستلمه من أ (س)دينار، وتقدر الشركة  42,222يبلغ  (ص)شركة على ال (س)

والتي يتوقع تصفيتها نتيجة الخسائر  (ص)دينار في حالة تصفية الشركة  85,222القرض يبلغ 
 الكبيرة التي تكبدتها.

بالخسائر المتوقعة عن القرض  اإلعتراف (س)في هذه الحالة يتوجب على الشركة المستثمرة 
 (.85,222 – 42,222دينار ) 15,222لبالغة وا

 تطبيق بعد، المشاريع المشتركة أوفي الشركات الزميلة  اإلستثمارخسائر اإلنخفاض في قيمة  .ط

وفقًا لما ذكر  المشترك المشروع أو الزميلة المنشأة خسائر إثبات ذلك في بما الملكية، حقوق  طريقة
 اإلستثمار صافي أن على موضوعي دليل أي هناك كان ذاإ ما سابقًا ، فان المنشأة المستثمرة  تحدد

 .قيمته  هبطت قد المشروع أو الزميلة المنشأة في
انخفاض المشروع المشترك ويتم تكبد خسائر  أوفي المنشأة الزميلة  اإلستثمارقيمة صافي  تنخفض

كثر بعد اإلثبات أ أونتيجة لحدث االنخفاض على  موضوعياً  كان هناك دليالً  إذا، وفقط إذا ()تدني
لها تأثير  (أحداثها أو)وأن حدث الخسارة  (’(Loss Event خسارة" "حدث) اإلستثماراألولي لصافي 

يمكن تقديرها بشكل يمكن االعتماد  اإلستثمارالمقدرة من صافي  على التدفقات النقدية المستقبلية
 .التدنيعليه. قد ال يكون من الممكن التعرف على حدث واحد منفصل تسبب في 

. اإلستثمارالتدني بقيمة من ذلك فإن األثر المجمع لعدة أحداث قد يكون هو الذي تسبب في  وبدالً 
عن مدى احتماليتها. الدليل  وال يتم إثبات الخسائر المتوقعة لألحداث المستقبلية، بغض النظر

انتباه  تلفت ةحظيتضمن بيانات قابلة للمالقيمته  تدنتقد  اإلستثمارالموضوعي على أن صافي 
 التالية: Loss Events الخسائر المنشأة عن أحداث

 أوالمشروع المشترك؛  أوالصعوبات المالية الكبيرة للمنشأة الزميلة  .أ

 أوالمشروع المشترك؛  أوالعجز في السداد بواسطة المنشأة الزميلة  أومخالفة العقد مثل التعثر  .ب
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المشروع  أوق بالعجز المالي لمنشأتها الزميلة نظامية تتعل أوتمنح المنشأة ألسباب اقتصادية  .ج
 أوالمشترك لم تكن لتمنحه لوال ذلك؛  المشروع أوالمشترك تنازالت للمنشأة الزميلة 

هيكلة  إعادة أوس إفال حالة المشروع المشترك في أوأنه من المحتمل أن تدخل المنشأة الزميلة  .د
 أومالية؛ 

المشروع  أوللمنشأة الزميلة  10عوبات الماليةبسبب الص اإلستثمارغياب سوق نشط لصافي  .ه
 المشترك.

الملكية للمنشأة  أدواتفي  اإلستثمارفي قيمة صافي  التدنييتضمن الدليل الموضوعي على  .و
 المعلومات عن التغيرات الهامة ذات اآلثار السلبية التي حدثت يضاً أ المشروع المشترك أوالزميلة 

المشروع  أوالمنشأة الزميلة  صادية والقانونية التي تعمل فيهاقتفي البيئة التقنية والسوقية واإل
 أوالهام  التدنيالملكية قد ال يمكن استردادها.  أدواتفي  اإلستثمارالمشترك، وتشير إلى أن تكلفة 

على  موضوعياً  الملكية إلى أقل من تكلفتها يعد دليالً  أدواتستثمار في لإل الطويل للقيمة العادلة
 قيمة.في ال التدني

في الشركة الزميلة وال يعترف  اإلستثمارن الشهرة تشكل جزءًا من المبلغ المسجل في حساب ونظرًا أل
بها بشكل منفصل، فال يمكن إختبار التدني في قيمتها بشكل منفصل، وتطبيق معيار المحاسبة 

في  لإلستثمارجل إختبار تدني القيمة للمبلغ المس إجراء( عليها. وبناء عليه، يتم 36الدولي رقم )
( المتعلق بتدني قيمة 36الشركة الزميلة والمشاريع المشتركة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )

في الشركات الزميلة مع القيمة الدفترية  لإلستثمارالموجودات وذلك بمقارنة القيمة القابلة لإلسترداد 
إنخفضت القيمة القابلة  إذان الدخل بخسارة تدني القيمة كخسارة قي بيا اإلعترافللحساب، ويتم 
كثر من شركة مستثمر بها، يجب تقييم أستثمار في إالقيمة الدفترية. وفي حالة وجود لإلسترداد عن 

ما لم تكن الشركة المستثمر  اإلستثمارسترداد لذلك ابل لإلكل شركة على حدة فيما يخص المبلغ الق
 بها. أخرى شركات مستثمر  أومستقل عن شركة بها غير قادرة على تحقيق تدفقات نقدية بشكل 

 (9مثال )
مليون دينار،  1مقابل  (ص)مال الشركة  رأسمن  %42 (س)الشركة  إشترت 31/18/8281في 

ستثمار في حتفاظ باإلاإل (س)مليون ينار وترغب الشركة  8المدورة  األرباحوبذلك التاريخ كان رصيد 
. من كل عام 31/18ئمها المالية في عداد قواإب (ص)و  (س) لفترة طويلة. تقوم الشركتان (ص)الشركة 

 :31/18/8283في  (ص)وفيما يلي بيانات قائمة المركز المالي المختصرة للشركة 
 مليون دينار 2      األصول إجمالي

                                                           
عد تخفيض التصنيف اإلئتماني للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك أو انخفاض القيمة العادلة للمنشأة الزميلة أو المشروع وال ي 10

على الهبوط في القيمة عند أخذه في  ، في حد ذاته، على الهبوط في القيمة، على الرغم من أنه قد يكون دليالً المشترك دليالً 
 ى المتاحة.االعتبار مع المعلومات األخر 
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 ( مليون دينار1المطلوبات   ) إجمالي
 مليون دينار 4       األصولصافي 

 حقوق الملكية: 
 مليون دينار  1    األسهممال  رأس
 مليون دينار  8  ضافي  إمال  رأس

 مليون دينار  4المحتجزة     األرباح

مليون دينار كما  465قيمته  ما (ص)سترداد للشركة بلغت القيمة القابلة لإل 31/18/8222وبتاريخ 
 مليون دينار. 5بتاريخ الشراء  (ص) أصولكانت القيمة العادلة لصافي 

لقيمة  11/17/7571في  (س)ظهاره في قائمة المركز المالي للشركة إبلغ الواجب ما هو الم المطلوب:
نخفاض )التدني( في قيمة ذلك ، مع تحديد خسارة اإل(ص)في الشركة الزميلة  اإلستثمار
 ن وجد. إ اإلستثمار

 ( 9حل مثال )
   31/18/8283في الشركة الزميلة في  اإلستثمار)المسجلة(  القيمة الدفترية
 الشرك الزميلة  أصولالقيم الدفترية لصافي × = نسبة التملك             

 مليون  7×  42%=               
       مليون دينار 862=              

 :  أخرى حتسابها بطريقة إيمكن  أو

 مليون  1 التكلفة

 ما بعد الشراء  أرباحفي  (س)حصة الشركة 
 جزة( المحت األرباح)الزيادة في رصيد ×  42%=  
 مليون  262(  = 8- 4) 42%=  

 مليون  262

 الشهرة السالبة = 
 التكلفة   –بتاريخ الشراء(  األصولالقيمة العادلة لصافي  × 42%= )
( =42%   ×5 )– 1   
 مليون              1= 

 مليون  1

 (ص)في الشركة الزميلة  اإلستثمارالقيمة المسجلة )الدفترية( لرصيد 
  31/18/8283في 

 مليون  862

في الشركة  اإلستثماررباح في بيان الدخل في الفترة التي تم فيها شراء أويتم إظهار الشهرة السالبة ك
 الزميلة.                                                 
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في الشركة الزميلة )ص( وبموجب معيار المحاسب الدولي  اإلستثمارنخفاض في قيمة ولتحديد خسارة اإل
( مع القيمة (س)بدفاتر المستثمر )الشركة  لإلستثماريتم مقارنة القيمة المسجلة )الدفترية( ( 36)رقم 

 سترداد للشركة الزميلة وكما يلي: القابلة لإل
 مليون  162=  465×  %42في الشركة الزميلة  لإلستثمارسترداد لإلالقيمة القابلة 

  ( مليون 862)=         لة               في الشركة الزمي لإلستثمارالقيمة الدفترية 
 مليون  1           خسارة انخفاض القيمة                                     

هناك خسارة انخفاض  فإن، لإلستثمار)المسجلة(  من القيمة الدفترية أقلسترداد ن القيمة القابلة لإلأبما 
 مليون دينار. 1في القيمة تبلغ 

 لقيد التالي بدفاتر الشركة المستثمرة )س(: ا إعدادويتم 

1,222,222  
في الشركة الزميلة  اإلستثماراتمن حـ/ خسارة انخفاض 

 31/18/8283 )ص(

 في الشركة الزميلة )ص( اإلستثماراتحـ/  إلى 1,222,222 

 نخفاض في بيان الدخل. قفال حساب خسارة اإلإويتم 
 

 منفصلةالمحاسبة في القوائم المالية ال .11
فيتم في هذه الحالة  ،مشاريع مشتركة أوشركات زميلة  أوفي شركة  إستثماراتكانت شركة لديها  إذا

باستخدام ( 87) لمعيار المحاسبة الدولي رقم وفقاً في القوائم المالية المنفصلة  اإلستثماراتمحاسبة تلك 
 :واحدة من الطرق التالية 

  أو .التكلفةبطريقة  

  ًأو .(9رقم ) التقارير المالية إلعداددولي للمعيار ال وفقا  

 بطريقة حقوق الملكية 
 

 Disclosures اإلفصاح. متطلبات 18

 معيار الدوليال إلىفي الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  اإلستثماراتعن  اإلفصاحانتقلت متطلبات 
 ".خرى األعن المصالح في المنشآت  اإلفصاح( "18رقم ) التقارير المالية إلعداد
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 :أسئلة الفصل
 )اختيار من متعدد( األولالتمرين 

 التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

( في البيانات ملموسا   فيها تأثيرا   األمفي الشركات الحليفة )التي تمارس الشركة  اإلستثماريظهر  .1
 موحدة على النحو التالي: التي تعد بيانات مالية  األمالمالية المنفصلة للشركة 

 بطريقة حقوق الملكية -ب بطريقة الكلفة -أ
 )ج(  أو)ب( أو)أ(  -د (9وفقًا للمعيار الدولي رقم ) -ج

ء شركة زميلة في القوائم واحدة مما يلي صحيحة عند التعامل مع الشهرة الناشئة من شرا .8
 :المالية

 فردختبار انخفاض قيمتها بشكل منيتم ا -ب              سنة 82يتم إطفاؤها على  -أ
 بالشهرة بشكل منفصل اإلعترافال يتم  -د        ها من خالل بيان الدخلؤ يتم إلغا -ج

 إلىبضاعة نقدا   8081من الشركة )ص(، وقد باعت خالل عام  %40تمتلك الشركة )س(  .4
 300,000)س( دينار وبلغت تكلفتها في سجالت الشركة  400,000الشركة الزميلة )ص( بمبلغ 

 .8081دينار، ولم يتم بيع أي من البضاعة حتى نهاية عام 
 عنها في حسابات المجموعة؟ اإلبالغمن المعاملة التي سيتم  األرباحمقدار  ما هو

 دينار 72,222 -ب دينار 122,222 -أ
 صفر -د  دينار  322,222 -ج

 ؟اإلستثماريجب المحاسبة عن هام على الشركة الزميلة، فكيف  تأثيرلم يعد للمستثمر  إذا .3

لته باستخدام طريقة حقوق االستمرار بمعام -أ
 الملكية

 IFRS 9معيار  وفقاً يجب معالجته  -ب

بالتكلفة  اإلستثمارتتم المحاسبة عن  -ج
 المطفأة

 بالتكلفة اإلستثماريجب المحاسبة عن  -د
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غير المتداولة  األصول( "4لية رقم )التقارير الما إلعدادتطبيق المعيار الدولي  المنشأةيجب على  .4
المشروع المشترك  أوفي الشركة الزميلة  اإلستثمارالمحتفظ بها للبيع والعمليات الموقوفة" على 

ي جزء متبقي من أ. و بها للبيع ُمحتفظجزء منه والذي ينطبق عليه شروط التصنيف كأصول  أو
معالجته كما يلي )قبل بيع الجزء يع يتم حتفظ به للبلم ينطبق عليه شروط التصنيف كمُ  اإلستثمار

 حتفظ به للبيع(:المصنف كمُ 

صول مالية بالقيمة العادلة من خالل كأ -ب بالتكلفة -أ
 بيان الدخل  

 )ج( أو)أ(  -د بطريقة حقوق الملكيةاالستمرار بالمحاسبة علية  -ج

 المالية؟ كيف يتم التعامل مع الشهرة الناشئة من شراء شركة زميلة في البيانات .4

 إختبار إنخفاض قيمتها بشكل منفرد يتم -ب يتم إطفاؤها -أ
بالشهرة بشكل منفصل  اإلعترافال يتم  -د الخسارة أويتم شطبها مقابل الربح  -ج

 لإلستثمارضمن المبلغ المسجل 

في شركة  اإلستثمارأن صافي لى التي تشير إ دلة الموضوعيةواحدة مما يلي ال تعتبر من األ .4
 :قيمته تدنتقد  زميلة

العجز في  أومخالفة العقد مثل التعثر  -ب الصعوبات المالية الكبيرة للمنشأة الزميلة -أ
 بواسطة المنشأة الزميلة السداد

أنه من المحتمل أن تدخل المنشأة الزميلة  -د التصنيف اإلئتماني للمنشأة الزميلة انخفاض -ج
 أوس إفال حالة المشروع المشترك في أو

 هيكلة مالية ةإعاد

أشهر.  4خالل  اإلستثماربهدف بيع ذلك  أخرى  منشأةفي  %84ما حصة نسبتها  منشأة إشترت .2
التقارير  إلعدادللمعيار الدولي  وفقا  بها برسم البيع  ُمحتفظعلى أنه  اإلستثماروتم تصنيف 
 في نهاية السنة المالية؟ اإلستثمار(. فكيف يتم معاملة 4المالية رقم )

اسبتها بموجب طريقة حقوق مح يجب -أ
 الملكية

واإللتزامات بشكل  األصوليجب عرض  -ب
في بيان  األخرى  األصولمنفصل عن 

المركز المالي بموجب المعيار الدولي 
 ( 5إلعداد التقارير المالية )

بموجب معيار  اإلستثمارالتعامل مع  يجب -ج
 ( 89لدولي )المحاسبة ا

ة الشراء لهذا إستخدام المحاسبة بطريق يجب -د
 اإلستثمار
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 في الشركة الزميلة كما يلي:  لإلستثمارإنخفاض القيمة  إختبار إجراءيتم  .4

 لإلستثماريتم إختبار كامل المبلغ المسجل  -أ
فيما يخص إنخفاض القيمة بموجب معيار 

من خالل مقارنة ( 36) المحاسبة الدولي
 إلسترداد مع مبلغه المسجلمبلغه القابل ل

 ويتم اإلستثمارالشهرة عن باقي ُتفصل  -ب
 إختبار إنخفاض قيمتها بشكل منفرد

 

لإلستثمار مع مقارنة القيمة المسجلة  يجب -ج
 قيمته في السوق 

 

تقييم المبالغ القابلة لإلسترداد لجميع  يجب -د
 في الشركات الزميلة معاً  اإلستثمارات
كان هناك إنخفاض قيمة على  إذالتحديد ما 

 اتاإلستثمار كافة 

 (س)من الشركة )ص( وتعتبر شركة تابعة لها. كما تملك الشركة  %40 (س)تملك الشركة  .10
تعتبر بالنسبة  (ع)ن الشركة (. إع)من الشركة  %10 (ص)، كما تملك (ع)من الشركة  14%

 : (س)للشركة 

 ( IFRS 9إستثمارات مالية بموجب معيار ) -ب شركة زميلة          -أ
 مشروع مشترك -د     شركة تابعة      -ج
 

 :التمرين الثاني
العادية التي لها حق التصويت للشركة  األسهممن  %42 (س)الشركة  إشترت 1/1/8281في  -

هام على القرارات المالية  تأثير (س)صبح للشركة أدينار، ونتيجة ذلك التملك  62,222بمبلغ  (ص)
 . (ص)والتشغيلية للشركة 

 دينار. 85,222مقدارها  أرباح 8281للعام  (ص)ظهرت قائمة الدخل للشركة أ -
 دينار. 15,222مقدارها  أرباحبتوزيع  (ص)قامت الشركة  1/3/8288في  -

في الشركة الزميلة )ص( في دفاتر الشركة  اإلستثمارالعمليات التي تمت على حساب  إثبات: المطلوب
 )س( بطريقة حقوق الملكية.

 
 :التمرين الثالث

في الشركة الزميلة بدفاتر  اإلستثمار، ويبلغ رصيد األهليةالشركة  أسهممن  %42تملك الشركة الدولية 
الشركة  أسهم من %32قامت الشركة الدولية ببيع  1/7/8282دينار، وفي  42,222الشركة الدولية 

 1/7ن القيمة العادلة للحصة المتبقية في الشركة الزميلة بتاريخ أ. علمًا بدينار 45,222بمبلغ  األهلية
 دينار. 18,222تبلغ 
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 الزميلة. ةفي الشرك اإلستثمارالخسارة الناجم عن التخلص من جزء من  أو: احسب الربح المطلوب
 

 التمرين الرابع:
في الشركة  اإلستثمارعلى هي الحاالت التي يعفى فيها المستثمر من تطبيق طريقة حقوق الملكية  ما

 الزميلة.
 

 :ولالتمرين األ  إجابة

 10 4 2 4 4 4 3 4 8 1 الرقم 
 أ أ ب ج د ج ب ب د د  اإلجابة

 
 التمرين الثاني: إجابة

 الشركة )ص(: أسهمبتاريخ شراء  -

 1/1/8281 في الشركة الزميلة )ص( اإلستثماراتمن حـ/   62,222
 النقدية حـ/  إلى 62,222 
 

 الشركة الزميلة )ص(: أرباححصة الشركة )س( من  إثباتسيتم  31/18/8218في -

 (85,222×  %42المحققة للشركة )ص(  األرباحنصيب الشركة )س( من )

 31/18/8281 في الشركة الزميلة )ص( اإلستثماراتمن حـ/   12,222
 في شركات زميلة اإلستثمارات إيرادحـ/  إلى    12,222 
 

 دينار: 15,222مقدارها  أرباحفي ضوء توزيع الشركة )ص(  -
القيد  إعداددينار ويتم  6222أي  15,222×%42مرة يكون نصيب الشركة )س( المستث 

 التالي:

 1/3/8288 النقديةمن حـ/   6222
  في الشركة الزميلة )ص( اإلستثماراتحـ/  إلى     6222 
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 الثالث: التمرينإجابة 

 القيمة العادلة ألي إستثمار متبقي في الشركة التي كانت زميلة
 في الشركة الزميلة  ثماراإلستيضاف: متحصالت بيع جزء من 

18,222 
45,222 

   44,000 اإلجمالي 

في الشركة الزميلة في تاريخ  لإلستثماريطرح: القيمة المسجلة )الدفترية( 
 الهام. التأثيرفقدان 

   (42,222) 

 14,000      الربح  

 
 

 إجابة التمرين الرابع:

 :طريقة حقوق الملكيةتطبيق إلستثناءات من ا
ستثمارات في الشركات في الشركات الزميلة واإل اإلستثمارلشركة المستثمرة المحاسبة عن جب على اي

الخاضعة للسيطرة المشتركة )المشاريع المشتركة( بإستخدام طريقة حقوق الملكية بإستثناء الحاالت 
 التالية:

المشروع الخاضع  وأالتي تملك أيضًا إستثمارًا في الشركة الزميلة  األمعندما ال يتوجب على الشركة  .1
 إلعدادالمعيار الدولي للسيطرة المشتركة عرض القوائم المالية الموحدة بسبب اإلعفاء الوارد في 

 .(12)رقم  التقارير المالية

 :مجتمعةفي حالة تحقق الشروط األربعة التالية  .8

وأن ملكها  مملوكة جزئيًا لمنشأة أخرى، أويكون المستثمر عبارة عن شركة تابعة مملوكة بالكامل  -أ
عن عدم تطبيق المنشأة  بالغهمإالذين ليس لهم حق التصويت، تم  اآلخرين، بما فيهم أولئك

 لطريقة حقوق الملكية، ولم يعترضوا على ذلك.

حقوق الملكية الخاصة بالمستثمر في سوق مالي عام )سوق  أدوات أوالدين  أدواتال يتم تداول  -ب
 أجنبي(.  أوبورصة محلي 

أي جهة  أومر بإيداع، وليس في مراحل إيداع بياناته المالية لدى هيئة أوراق مالية لم يقم المستث -ج
 تنظيمية أخرى بهدف إصدار أية فئة من األدوات المالية في سوق مالي عام.

وسيطة للمستثمر بإعداد بيانات مالية موحدة متاحة  أمأي شركة  أوالنهائية  األمالشركة  ن تقومأ -د
 أو التابعة المنشآت توحيد يتم فيها التي الدولية ةالمالي التقاريرثل لمعايير لإلستخدام العام وتمت

 .IFRS 12الخسارة بموجب معيار  أو الربح خالل من العادلة بالقيمة قياسها
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   األعمال دمجمحور: 
 (12رقم )الدولي المحاسبة معيار  :عشر الثامنالفصل 

 األجنبيةصرف العمالت  أسعارالتغييرات في  آثار
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 

 
 

 أهداف الفصل التعليمية:
 

 التالية: باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 
 أسعارالتغييرات في  آثار(: "21ة لمعيار المحاسبي الدولي رقم )ياألهداف الرئيس رفةمع .1

 ".األجنبيةصرف العمالت 

 .(21النطاق الذي يغطيه المعيار المحاسبي رقم ) تحديد .2

توضيح المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بعملية ترجمة العمليات المالية والمعامالت  .3
 .األجنبيةالمالية بالعمالت 

 .تحديد العملة الوظيفيةل اإلعتبارالعوامل التي تؤخذ بعين  تحديد .4

 أثرمعالجة و  أجنبيةالمالية التي تتم بعمالت  حداثواأل عملياتالمحاسبية للمعالجة ال بيان .5
 التغير في سعر الصرف خالل الفترات التالية للعملية.

الصرف  أسعاريد مع تحد أجنبيةكيفية ترجمة القوائم المالية المعدة بعملة  بيان .6
 المستخدمة في عملية الترجمة وكيفية معالجة الفروقات الناتجة عن الترجمة.

التغييرات في  آثار(: "21المحاسبي الدولي رقم )التي يتطلبها المعيار  اإلفصاحاتبيان  .7
 ".األجنبيةصرف العمالت  أسعار
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 مقدمة. 1
حركة األموال والسلع بين مختلف مناطق العالم،  وسهولة زيادة عمليات التبادل التجاري بين الدول، أدت
حجم العمليات المتبادلة التي تتم بين الشركات في دول مختلفة من خالل عمليات اإلستيراد  زيادة إلى

زيادة أهمية التعامل  إلى، مما أدى األجنبيةفي الشركات التابعة  اإلستثماروالتصدير، كما إزداد حجم 
 .العملة المحلية للشركة معدة التقارير المالية إلى األجنبيةلعمالت مع موضوع ترجمة ا

 

 Scope  & Objective  هدف ونطاق المعيار. 1
 األجنبيةبيان كيفية محاسبة المعامالت بالعمالت  إلى( 21معيار المحاسبة الدولي رقم ) يهدف .أ

عملة التقرير. وعملة التقرير  إلىلية ، ويبين المعيار كذلك كيفية ترجمة القوائم المااألجنبيةوالعمليات 
 أسعارتحديد  إلىهي العملة التي يتم بها عرض القوائم المالية. وبشكل رئيسي يهدف المعيار 

 الصرف في القوائم المالية. أسعارالصرف الواجب إستخدامها وتحديد أين سيتم إظهار فروقات 

 يجب أن يطبق هذا المعيار في:، النطاق .ب
المعامالت  وال يطبق المعيار على، األجنبيةعامالت واألرصدة بالعمالت المحاسبة عن الم .1

 رقم التقارير المالية إلعدادالدولي  معيارالالمشتقة )المشتقات( التي تندرج ضمن نطاق واألرصدة 
 أو أخرى لكن ينطبق هذا المعيار عندما تكون عقود المشتقات المالية مدمجة مع عقود (. 9)

  عملة العرض.  إلىمن عملتها الوظيفية أة مبالغ عقود مشتقات مالية عندما تترجم المنش
)الشركات التابعة والزميلة والمشاريع الخاضعة للسيطرة  األجنبيةترجمة القوائم المالية للعمليات  .2

بطريقة حقوق  أوالمشتركة( المتضمنة في القوائم المالية للمنشأة من خالل القوائم المالية الموحدة 
 .الملكية

      قوائمها المالية المنشأةالعملة التي تعرض بها  إلىوميزانيتها  المنشأةفي ترجمة نتائج أعمال  .3
  .Presentation Currency"عملة العرض"  إلىاي الترجمة 

قدية الناشئة عن معامالت بعمالت ال ينطبق هذا المعيار على العرض في قائمة التدفقات الن .4
 . 1جنبيةأقات النقدية لعملية على ترجمة التدف أوجنبية أ

صافي  ، بما في ذلكاألجنبيةال ينطبق هذا المعيار على المحاسبة عن بنود التحوط بالعملة  .5
  9IFRS(، حيث ينطبق معيار زميلة مثالً  أوجنبية )شركة تابعة ستثمار بعملية أالتحوط في إ

 على المحاسبة عن التحوط. 
 
 

                                                           
 ."قائمة التدفقات النقدية( "7)ر المحاسبة الدولي رقم انظر معيا 1
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 Definitionsالتعريفات . 3
 Exchange Rateف سعر الصر 

 . أخرى ي سعر عملة مقابل عملة ، ألمعدل الذي يتم بموجبة تبادل عملتيناهو 

 Foreign Operations األجنبيةالعمليات 
معدة التقرير  المنشأةأحد فروع  أو خاضع للسيطرة المشتركةمشروع  أومنشأة زميلة  أوهي منشأة تابعة 

المالكة لتلك  المنشأة أو األم المنشأةبلد  (خالفغير ) أخرى  بعملة أو آخرتتم في بلد  أوتوجد نشاطاته 
 .المنشآت

 Functional Currency العملة الوظيفية
 وتنفذ عملياتها الرئيسية من خاللها.  المنشأةهي عملة البيئة اإلقتصادية الرئيسية التي تعمل بها 

  Closing Rateقفال سعر األ

 التقرير. هو سعر الصرف الفوري في نهاية فترة 

 Monetary Items البنود النقدية
بعدد دفعها  أوواإللتزامات التي سوف يتم قبضها  األصولوبنود  المنشأةهي النقدية التي تحتفظ بها 

مثل الذمم المدينة والدائنة، أذونات الخزينة، القروض ، بوحدات عملة معينةقابلة للتحديد  أوثابت 
 وغيرها.

 Net Investment in A foreign Operation أجنبيةفي منشأة  اإلستثمارصافي 
 أوزميلة  أوالتقرير في صافي أصول منشأة تابعة  إعدادالتي تقوم ب المنشأةمساهمة  أوهو حصة 

قد يكون لدى المنشأة بند نقدي مستحق التحصيل من عملية أجنبية  مشروع خاضع للسيطرة المشتركة.
المحتمل حدوث التسوية في  يتم التخطيط لتسويته ومن غير واجب السداد لها. إن البند الذي لم أو

، وقد تشمل األجنبيةالمستقبل المنظور هو، في جوهره، جزء من صافي استثمار المنشأة في تلك العملية 
وال تشمل المبالغ  ويلة األجل.طقروض  أوويلة األجل طمثل هذه البنود النقدية مبالغ مستحقة التحصيل 

 الدائنين التجاريين. إلىواجبة السداد  أون المدينين التجاريين مستحقة التحصيل م
 
 Monetary vs. Non Monetary Items والبنود غير النقدية البنود النقدية. 4

 أوالتي سوف يتم قبضها واإللتزامات  األصولبنود و  المنشأةهي النقدية التي تحتفظ بها  البنود النقدية
قابلة للتحديد بمبالغ ثابتة مثل الذمم المدينة والدائنة، أذونات الخزينة،  أودفعها بمبالغ نقدية ثابتة 

 .من البنود وغيرها والمخصصات التي سيتم تسويتها نقداً القروض 
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 )بتسليم اإللتزام أو ( استال في الحق غياب هي النقدي غير للبند األساسية السمة فإنما البنود غير النقدية أ
غير  األصولبنود الممتلكات والمباني والمعدات،  وحدات العملة، مثل من تحديده يمكن أو ثابت عدد

 مقدماً  المدفوعة المبالغ االستخدام"، حق و"أصول، األسهمستثمارات في واإل الملموسة بما فيها الشهرة،
بغير النقدية مثل مخصص الضمان )الصيانة( والمخصصات التي سيتم تسويتها وخدمات،  سلع مقابل

 ن هذه البنود ال تمثل حقوق الستالم نقدية من الغير.  مخزون ألمباعة، والللسلع ال

 ( 2) مثال
 :31/12/2020فيما يلي بعض البنود التي ظهرت في قائمة المركز المالي لشركة الوفاق كما في 

  الذمم المدينة التجارية 

  المخزون 

  مدفوع مقدمًا  إيجارمصروف 

 ضريبية مؤجلة  إلتزامات 

  األسهمفي  اتاإلستثمار   
 يًا منها يعتبر بندًا غير نقديًا.ود السابقة يعتبر بندًا نقديًا وأد أي من البنحد  المطلوب: 

 (2حل مثال )
 من الغير. محدد ن للمنشأة الحق باستالم نقدألبند نقدي تعتبر  :الذمم المدينة التجارية 

 باستالم نقد من الغير. المخزون: يعتبر بند غير نقدي حيث ال يوجد حق تعاقدي للمنشأة 

  مدفوع مقدمًا: يعتبر بند غير نقدي ويمثل حقوق للمنشأة بالحصول على خدمات في  إيجارمصروف
 .آخر( وال يوجد حق باستالم نقدية في المستقبل من طرف اإلستئجارالمستقبل )

 نه سينتج عنها تسديد نقدية للغير.: تعتبر بند نقدي ألضريبية مؤجلة إلتزامات 

 نه ال يوجد حق للشركة المستثمرة بالحصول على : تعتبر بند غير نقدي ألاألسهمفي  تثماراتاإلس
 مبلغ محدد من النقدية. 

 
 التقرير بالعملة الوظيفية عن المعامالت بعملة أجنبية .5

Reporting Foreign Currency Transactions in the Functional Currency 
 Initial Recognition األولي اإلعتراف 2.5

تتطلب تسويتها بعملة أجنبية، بما في ذلك  أوبعملة أجنبية  مقيمةالمعاملة بعملة أجنبية هي معاملة 
 أوبعملة أجنبية؛  مقيمخدمات يكون سعرها  أوبيع سلع  أوشراء . المعامالت التي تنشأ عند قيام المنشأة

بعملة أجنبية؛  مقيمةالمستحقة التحصيل  أو إقراض أموال حينما تكون المبالغ الواجبة السداد أواقتراض 
 بعملة أجنبية. مقيمةتسوية التزامات،  أوتحمل  أواستبعاد أصول،  أوبخالف ذلك باقتناء  أو
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 بالعملة الوظيفية باستخدام المنشأةبدفاتر  األجنبيةالعملة بمعامالت ال إثبات يتم األولي اإلعترافعند 
ستخدام سعر إالمعاملة. ويمكن  في تاريخ األجنبية والعملة يفيةالوظ العملة بين سعر الصرف الفوري 

، وفي حالة تذبذب الشهري  أوسبوعي األمتوسط السعر  ، من خالل إستخدامعلى سبيل المثال تقريبي
 .ستخدام متوسط السعرإفال يمكن  بشكل كبير الصرف أسعار

  فترات التقرير الالحقة نهاياتالتقرير في  1.5
Reporting at the Ends of Subsequent Reporting Periods 

 في نهاية كل فترة تقرير:

)الجاري(  التي بعملة أجنبية باستخدام سعر اإلقفال Monetary Itemsيجب ترجمة البنود النقدية  -أ
 مع اإلعتراف بفروقات الترجمة في األرباح والخسائر.

بالتكلفة التاريخية تترجم باستخدام التي يتم قياسها  Non Monetary Itemsالنقدية  غيرالبنود  -ب
 سعر الصرف التاريخي في تاريخ المعاملة.

باستخدام أسعار الصرف في تترجم  التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبيةالنقدية  غيرالبنود  -ج
 قياس القيمة العادلة. التاريخ الذي تم فيه

بموجب معيار المحاسبة  ات والمباني والمعداتيتم تطبيق التدني على بعض البنود مثل الممتلكعندما 
غير نقدي ويتم  األصلوعندما يكون هذا (. 2بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ) أو( 36الدولي رقم )
 غ المسجل عن طريق مقارنة ما يلي:، يتم تحديد المبلأجنبيةقياسه بعملة 

  المعاملةالتاريخي بتاريخ لصرف بسعر ا ايتم تحويله ة )الدفترية(المسجل القيمة أوالتكلفة. 

 صافي القيمة القابلة للتحقق (IAS 2 )المبلغ القابل لإلسترداد أو (IAS 36) ،حيثما يكون مالئمًا ،
 إعدادفي نهاية فترة  اإلقفالالذي يتم تحويله بسعر الصرف في تاريخ تحديد تلك القيمة )سعر 

 التقارير(.

 Recognition of Exchange Differences الصرف اتفروقب االعتراف 3.5
 كما يلي:  األجنبيةة عن ترجمة المعامالت بالعملة يتم معالجة فروقات الصرف الناتج

عن ترجمة البنود النقدية بأسعار  أويجب إثبات فروق الصرف الناشئة عن تسوية البنود النقدية،  -أ
في القوائم المالية  أوة بها عند اإلثبات األولي خالل الفتر  تختلف عن تلك التي تمت ترجمتها

 .الخسارة في الفترة التي تنشأ فيها أوالسابقة، ضمن الربح 
من صافي استثمار  2يجب إثبات فروق الصرف التي تنشأ عن البند النقدي الذي يشكل جزءً 

الخسارة في القوائم المالية المنفصلة للمنشأة  أوضمن الربح  المنشأة معدة التقرير في عملية أجنبية

                                                           
المنشأة معدة قروض طويلة األجل حصلت عليها  أوطويلة األجل على شركة تابعة  للمنشأة االم مثل مبالغ مستحقة التحصيل 2

 من شركتها التابعة. التقرير
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، بحسب ما هو مناسب. وفي القوائم األجنبية في القوائم المالية المنفردة للعملية أوة التقرير معد
المالية  على سبيل المثال، القوائم والمنشأة معدة التقرير( األجنبيةالمالية التي تشمل العملية 
بشكل  –ه )يجب إثبات مثل فروق الصرف هذ منشأة تابعة األجنبيةالموحدة عندما تكون العملية 

سارة عند الخ أوالربح  إلىوإعادة تصنيفها من حقوق الملكية  اآلخر ضمن الدخل الشامل -أولي 
 . ستثماراستبعاد صافي اإل

، فإنه يجب اآلخرخسارة من بند غير نقدي ضمن الدخل الشامل  أوعندما يتم إثبات مكسب   -ب
)حقوق الملكية(  اآلخرامل الخسارة ضمن الدخل الش أوصرف لذلك المكسب  فروقاتإثبات أي 

رقم بموجب معيار المحاسبة الدولي  األجنبيةبالعملة  غير المتداولة األصولتقييم  إعادةمثل فائض 
 أوخسارة من بند غير نقدي ضمن الربح  أو. وفي المقابل، عندما يتم إثبات مكسب (16)

 الخسارة. أوالربح  الخسارة ضمن أوفإنه يجب إثبات أي مكون صرف لذلك المكسب  الخسارة،

 (1) مثال
بسعر  مريكيةأبشراء بضاعة من شركة وهي شركة أردنية  الوحدةقامت شركة  5/11/2020في 

مقابل  الدوالر. بلغ سعر صرف 6/3/2021 في بالدوالر القيمةتفاق على تسديد وتم اإل دوالر 55,555
 على النحو التالي: األردنيالدينار 

 ار دين0.700 =  1$ ،5/11/2020
 دينار 0.750 = 1$ ،31/12/2020
 دينار 0.720=  1$ ،6/3/2021

ن عملة التقرير للشركة األردنية بافتراض أ إثبات العمليات أعاله في دفاتر الشركة األردنية المطلوب:
 مريكية الدوالر.األوللشركة  األردنيهي الدينار 

 (1مثال )حل 
 5/22/2020في شراء البضاعة  .2

 المخزون  من حـ/    35,555         
 (5.755×  $ 55,555)  $/ أجنبيةذمم دائنة عمالت حـ/  إلى   35,555              

 32/21/2020في التغير في سعر الصرف  أثرتعديل  .1

 أجنبيةخسائر عمالت  من حـ/ 2555        

   (55755 – 55755) × $ 55,555      $/ أجنبيةذمم دائنة عمالت حـ/  إلى   2555           
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دينار،  2555تبلغ  أجنبيةبخسائر عمالت  2020يتم تحميل قائمة الدخل للعام  ،على القيد أعاله وبناءً 
بقيمة  31/12/2020 قائمة المركز المالييورو في  أجنبيةذمم دائنة عمالت كما يظهر حساب 

 في هذا التاريخ. بالدينار الشركة إلتزاماتمقدار  ليظهردينار  37,555

 4/3/2021في التغير في سعر الصرف  أثر تعديل. 3

 $/ أجنبيةذمم دائنة عمالت  من حـ/ 1555       
 ((5.755 – 5.725× ) $ 55,555)     أجنبيةعمالت  أرباححـ/  إلى 1555                

 31/12/2020بمقدار التغير في سعر الصرف بين  أجنبيةتم تعديل قيمة الذمم الدائنة عمالت 
مقابل  الدوالرنظرًا النخفاض سعر صرف  أجنبيةعمالت  أرباحوقد نتج عن العملية  6/3/2021و

عليه ينخفض رصيد الذمم الدائنة عمالت و التاريخ،  بذلكالشركة  إلتزاماتانخفاض  إلى دىأمما الدينار 
 دينار.  36,555 ما يعادل  ليصبح أجنبية

 4/3/2021في . تسديد الذمم الدائنة 4

 $/ أجنبيةمن حـ/ ذمم دائنة عمالت      36,555            
 $/ أجنبيةعمالت  -البنك حـ/  إلى    36,555                       

 
 القوائم المالية الموحدة  إعدادعند  األجنبيةترجمة القوائم المالية للعمليات  .4

Translation of Financial Statements of Foreign Operations when 

Preparing the Consolidation Financial Statements  
      الوظيفيةالعملة تحديد  2.4
  يتم تحديد العملة الوظيفيةFunctional Currency  عوامل  اإلعتبارمن خالل األخذ بعين

والتي  ،النقد وتدفع من خاللها عادةً  المنشأةعديدة، وتعتبر العملة الوظيفية هي تلك العملة تولد بها 
، وتعتبر العمليات المنشأةما يتم التعبير بها عن المعامالت واألنشطة المالية التي تقوم بها  غالباً 

. وهناك خمسة عوامل تؤخذ أجنبيةالتي تتم بعمالت غير العملة الوظيفية على أنها معامالت بعملة 
 عند تحديد العملة الوظيفية:  اإلعتباربعين 

 بيع البضائع وتقديم الخدمات. عارأسن تكون العملة تؤثر بشكل رئيسي على أ .أ

بيع السلع والخدمات الخاصة  أسعارعملة البلد الذي تحدد قواه التنافسية وأنظمته بشكل رئيسي  .ب
 بها.

 أوهي العملة المؤثرة على تكاليف العمل واألجور والمواد الخام وغيرها من تكاليف تقديم السلع  .ج
 .المنشأةالخدمات لدى 
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تدفق وتوليد األموال من األنشطة التمويلية )مثل إصدار أدوات الدين  هي العملة التي يتم بها .د
 .وحقوق الملكية(

 حتفاظ بالمبالغ المقبوضة الناجمة عن األنشطة التشغيلية.العملة التي يتم بها اإل .ه

 ج( عمومًا األكثر تأثيرًا في تحديد العملة الوظيفية. ب، )أ، وتعتبر البنود الثالثة األولى

)أي للشركات التابعة والزميلة           األجنبيةي تساعد في تحديد العملة الوظيفية للعمليات العوامل الت
 :وغيرها(والفروع 

        المنشآت)أي  األجنبية( تحديد العملة الوظيفية لعملياتها األممعدة التقارير المالية ) المنشأةيجب على 
العوامل التالية في تحديد  اإلعتبارخذ بعين (، ويتم األالفروع أو التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة

والعمليات هي  المنشآتكانت العملة الوظيفية الخاصة بتلك  إذاوما  األجنبيةالعملة الوظيفية للعمليات 
 (:األم المنشأةمعدة التقارير المالية ) المنشأةنفس عملة 

  ومثال على األمالمشتركة إمتداد للمنشأة  التابعة والزميلة والمشاريع المنشآتكانت أنشطة  إذاما( 
( لها عوائدالمعدة التقارير وتسدد  المنشأةالسلع المستوردة من  فقط األجنبيةالعملية  تبيععندما  ذلك

 نها مستقلة عنها.أ أو
  متدنية من األنشطة التشغيلية  أوتمثل نسبة مرتفعة  معدة التقارير المنشأةكانت المعامالت في  إذاما

 .جنبيةاأل
  الشركات التابعة والزميلة والمشاريع  األجنبيةوجود تأثير مباشر للتدفقات النقدية من أنشطة العمليات(

كانت التدفقات النقدية من أنشطة  إذامعدة التقارير. ما  األمالمشتركة( على التدفقات النقدية للمنشأة 
كانت متاحة  إذالمنشأة معدة التقارير وما تؤثر بشكل مباشر على التدفقات النقدية ل األجنبيةالعملية 

 بسهولة للتسديد لها.
يتم محاسبة التغيير في العملة الوظيفية بأثر مستقبلي وليس بأثر رجعي أي بإعتباره تغير في التقديرات و 

 .المحاسبية. ويجب تطبيق التغيير في العملة الوظيفية إعتبارًا من التاريخ الذي حدث به

 األجنبيةوائم المالية للعمليات طرق ترجمة الق 1.4

مشروع خاضع  أومنشأة زميلة  أوتابعة شركة ) األجنبيةللعمليات  طريقة ترجمة القوائم الماليةيتم تحديد 
 وكما يلي:  األجنبيةعتمادًا على العملة الوظيفية للعمليات ( إ المنشأةأحد فروع  أوللسيطرة المشتركة 

( تختلف عن العملة مثالً )عملة دينار  المستثمر أو األمشركة كانت عملة القوائم المالية لل إذا .أ
. مثالً اليورو  المشروع المشترك( أوالفرع  أوالزميلة  أولشركة التابعة ا) األجنبيةالوظيفية للعمليات 

 أو األمعملة العرض للشركة  إلى األجنبيةفي هذه الحالة يتم ترجمة القوائم المالية للعمليات 
يضًا ويطلق عليها أ Current Rate Methodطريقة الترجمة الجارية دام المستثمر باستخ

 .Closing Rate Method اإلقفالطريقة سعر 
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)الشركات التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة والفروع( تمسك حساباتها  األجنبيةكانت العمليات  إذا .ب
(. في هذه الحالة يتم مثالً ليورو ( تختلف عن عملتها الوظيفية )امثالً وسجالتها بعملة )الدوالر 

باستخدام اليورو(  إلى عملتها الوظيفية )من الدوالر إلى األجنبيةترجمة القوائم المالية للعمليات 
وتسمى عادة  Monetary/ Non-monetary Method طريقة البنود النقدية وغير النقدية

  .القياس إعادةهذه الطريقة بطريقة 

مارات دن ولديها شركة تابعة في دولة اإلر قابضة )أم( في األلشركة  ترجمةلطرق ال وفيما يلي مثال
 العربية: 

العملة الوظيفية للشركة 
    .تيامار التابعة هي الدرهم اإل

يتم ترجمة القوائم المالية للشركة 
 األردنيالدينار  إلىالتابعة من الدرهم 

 .الترجمة الجاريةبطريقة 

فروقات الترجمة في ضمن 
)حقوق  اآلخرالشامل الدخل 

 الملكية(.
العملة الوظيفية للشركة 

    .األردنيالتابعة هي الدينار 
يتم ترجمة القوائم المالية للشركة 

 األردنيالدينار  إلىالتابعة من الدرهم 
  .القياس إعادةبطريقة 

 األرباحفروقات الترجمة في 
 .والخسائر

ية للشركة العملة الوظيف
 مريكياألالتابعة هي الدوالر 

)عملة بخالف الدينار 
     .والدرهم(

يتم ترجمة القوائم المالية للشركة  .1
الدوالر  إلىالتابعة من الدرهم 

 .القياس إعادةبطريقة 

ومن ثم يتم ترجمة القوائم المالية  .2
الدينار بطريقة  إلىمن الدوالر 

 .الترجمة الجارية

 األرباحفروقات الترجمة في 
مة والخسائر. وفروقات الترج

 في ضمن الدخل الشامل
 )حقوق الملكية(.  اآلخر

 
 Current Rate Methodطريقة الترجمة الجارية  3.4

عملة  إلىالتحويل )الترجمة( وعند تستخدم  3كثر استخدامًا في الواقع العمليتعتبر هذه الطريقة األ
بعرض قوائمها المالية  نشأةالمقصد بالترجمة لعملة العرض قيام ي  و  ،التقارير المالية إعدادالعرض عند 

. أخرى ي عملة أ أوغير العملة الوظيفية، وقد تكون عملة العرض العملة المحلية للمنشأة  أخرى بعملة 
 ويمكن بيان ذلك كما يلي:

لم تكن القوائم المالية للمنشأة بالعملة الوظيفية إلقتصاد مفرط التضخم يتم تحويل القوائم المالية  إذا .أ
أي عملة  أوحالية والفترات المقارنة بعملة العرض )والتي قد تكون العملة المحلية للمنشأة للسنة ال

 ( كما يلي:أخرى 

                                                           
3 186013 .pp Dieter Christian , Norbert Ludenbach. IFRS Essentials ; Wiley, 2 
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 سعر الصرف المستخدم للترجمة البند
واإللتزامات )بما في ذلك أي شهرة تنشأ من  األصول

 الشراء وأية تعديالت للقيمة العادلة( 
 بتاريخ الميزانية العمومية  اإلقفالسعر 

 اآلخرالدخل والمصاريف وبنود الدخل الشامل بنود 
الصرف في تاريخ حدوث المعاملة ويجوز  أسعار

ن هناك تقلب لم يك إذا األسعارإستخدام متوسط 
 كبير في أسعار الصرف

 سعر الصرف التاريخي المال( رأسحقوق الملكية )

  األرباحتوزيعات 
عن التوزيعات  سعر الصرف الجاري وقت اإلعالن

 )ثبوت الحق القانوني بمصادقة الهيئة العامة( 

 محتجزة   أرباح
 األرباحال تترجم بل تؤخذ قيمتها من قائمة 

 المحتجزة المترجمة 

)وفي بند منفصل ضمن حقوق  اآلخربنود الدخل الشامل الترجمة ضمن  تبمفروقا اإلعترافويتم 
حصص األقلية ضمن بند  إلىصرف متراكمة والمنسوبة  ارأسعبأية فروقات  اإلعترافويتم  الملكية(

 حقوق األقلية في الميزانية الموحدة.

 عملة العرض لمنشأة عملتها الوظيفية هي عملة إقتصاد عالي التضخم: إلىالتحويل )الترجمة(  .ب
واإللتزامات وبنود حقوق الملكية والدخل  األصولفي هذه الحالة يتم تحويل جميع المبالغ )أي 

 إلىالفوري بتاريخ الميزانية، بإستثناء عندما يتم تحويل المبالغ  اإلقفاللمصاريف( بسعر صرف وا
عملة اقتصاد ليست ذات تضخم عالي التضخم، حيث تعرض المبالغ المقارنة للسنة السابقة كما 

في تغيرات  أو األسعارعرضت في السنة السابقة دون تعديلها بالتغيرات الالحقة في مستويات 
 الصرف.  أسعارعدالت م

 إعادةعندما تكون العملة الوظيفية للمنشأة هي عملة اقتصاد ذي تضخم جامح، فإنه يجب على المنشأة و 
 .قبل تطبيق طريقة الترجمة 29 الدوليلمعيار المحاسبة  عرض قوائمها المالية وفقاً 

قيمة عادلة على المبالغ  يجب معالجة أي شهرة ناشئة عن االستحواذ على عملية أجنبية وأي تعديالتو 
على أنها أصول  األجنبيةستحواذ على تلك العملية التي تنشأ عن اإل لتزاماتالدفترية لألصول واإل

ويجب ترجمتها  األجنبيةالوظيفية للعملية  . وعليه، يجب التعبير عنها بالعملةاألجنبيةلتزامات للعملية إو 
 .بسعر اإلقفال
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 Monetary/Non-monetary Methodير النقدية  البنود النقدية وغ طريقة 4.4
 فروع( بطريقة البنود النقدية/ أوزميلة  أو)شركات تابعة  أجنبيةعند ترجمة قائمة المركز المالي لعمليات 

ن معامالت الشركات التابعة والزميلة والفروع تمثل معامالت أن هناك افتراض ب، فإوغير النقدية
عندما تكون العملة الوظيفية للشركة  ستثمر( وتطبق هذه الطريقة عادةً الم أو األمللمجموعة )الشركة 

ويتم  .األمي عملة القوائم الموحدة للشركة الفرع األجنبي مشابه لعملة التقرير، أ أوالزميلة  أوالتابعة 
 ي في بيان الدخل بعد الترجمة.والخسائر أ األرباحبفروقات الترجمة في  اإلعتراف

 :البنود النقدية وغير النقديةلترجمة بطريقة وفيما يلي ملخص ا 

 سعر الصرف المستخدم للترجمة البند
المدة المقيمة  آخرالنقدية وبضاعة  األصول

 اإللتزاماتبصافي القيمة القابلة للتحقق. وكذلك 
 النقدية

 (اإلقفال)الجاري سعر الصرف 

 آخرالمالية الظاهرة بالتكلفة وبضاعة  اإلستثمارات
 اهرة بالتكلفةالمدة الظ

 (األصلسعر الصرف التاريخي )بتاريخ شراء 

 (األصلسعر الصرف التاريخي )بتاريخ شراء  الثابتة )ملموسة وغير ملموسة( األصول
 إهتالكالثابتة + مصروف  األصول إهتالكمجمع 

 الثابتة األصول
يتبع  -األصلسعر الصرف التاريخي )بتاريخ شراء 

 (األصل
 متوسط سعر الصرف السائد خالل الفترة  يفوالمصار  اإليرادات

 سعر الصرف التاريخي  اإلضافيالمال  رأسالمال و  رأس

  األرباحتوزيعات 
عن التوزيعات  اإلعالنسعر الصرف الجاري وقت 

 )ثبوت الحق القانوني بمصادقة الهيئة العامة( 

 محتجزة   أرباح
 األرباحال تترجم بل تؤخذ قيمتها من قائمة 

 زة المترجمةالمحتج

المدفوعة  األرباحناتجة عن  األمللشركة  المنفصلة المالية القوائمفي الصرف   أسعاروعند وجود فروقات 
 إعدادالموحدة عند  الخسائر أو األرباحفي  أيضاً  بها اإلعترافيتم ، األمالشركة  إلىمن قبل شركة تابعة 

 القوائم الموحدة.
 
 Change in functional currency الوظيفية العملة في التغيير. 4

عندما يكون هناك تغيير في العملة الوظيفية للمنشأة، فإنه يجب على المنشأة تطبيق إجراءات الترجمة 
 الجديدة بأثر مستقبلي من تاريخ التغيير. المنطبقة على العملة الوظيفية
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 استخدام عملة عرض بخالف العملة الوظيفية. 4
Use of a Presentation Currency other than the Functional Currency 

 Translation to the Presentation Currency العرض عملة إلى الترجمة 
. وإذا كانت عملة العرض تختلف عن (عمالت أو)يمكن أن تعرض المنشأة قوائمها المالية بأي عملة 

عملة العرض. فعلى سبيل المثال،  لىإتترجم نتائجها ومركزها المالي  العملة الوظيفية للمنشأة، فإنها
فإنه يتم التعبير عن نتائج كل منشأة  ت فردية لها عمالت وظيفية مختلفة،آعندما تضم المجموعة منش

 ومركزها المالي بعملة مشتركة بحيث يمكن عرض قوائم مالية موحدة.
 
 Disposal of a Foreign Operation  أجنبية المنشأة. إستبعاد )التخلص( من 4

الصرف الظاهرة ضمن  أسعاربالمبلغ التراكمي لفروقات  اإلعتراف، يتم أجنبيةعند التخلص من منشأة 
 اإلعتراففي بيان الدخل في نفس الفترة التي يتم  األجنبيةبنود حقوق الملكية المتعلق بتلك العملية 

 .المنشأةالخسائر من التخلص من تلك  أوباألرباح 
 

 Disclosures اإلفصاح.  متطلبات 24

 عما يلي: المنشأةأن تفصح  يجب 
الفروقات الناشئة عن األدوات بإستثناء  بيان الدخل،عترف بها في الصرف الم   أسعار فروقات -أ

 التقرير الماليلمعيار  وفقاً الخسائر  أو األرباحقياسها بالقيمة العادلة من خالل يتم المالية التي 
 (. 9رقم )الدولي 

حقوق الملكية ومطابقة مبلغ فروقات  ضمنمنفصل  بندفي  ظاهرةالالصرف  أسعار فروقات -ب
 الصرف هذه في بداية ونهاية الفترة.

تلك  تقوم بوصففإنها  ،المالية بعملة تختلف عن عملتها الوظيفية قوائمها المنشأةعند عرض  -ج
متطلبات كل ثل لتكانت تم إذافقط  لمعايير اإلبالغ المالي الدولية تمتثلالمالية على أنها  القوائم

 .معيار وتفسير معمول بها

 عن أي تغيير في العملة الوظيفية للمنشأة التي تعد التقارير وأسباب التغيير. اإلفصاح -د

عن تلك الحقيقة  اإلفصاحعند إختالف عملة عرض القوائم المالية عن العملة الوظيفية، فإنه يجب  -ه
 عملة عرض مختلفة. العملة الوظيفية، والسبب المؤدي إلستعمال إلىباإلضافة 

إضافية بعمله تختلف عن العملة الوظيفية  أخرى أية معلومات مالية  أوتم عرض القوائم المالية  إذا -و
، فإنه يجب على لم يتم تلبية المتطلبات المذكورة سابقاً  إذا أوعملة العرض الخاصة بالمنشأة  أو

التي تنسجم مع معايير اإلبالغ أن تحدد المعلومات اإلضافية لتمييزها عن المعلومات  المنشأة
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المالي الدولية، وتحديد نوع العملة التي يتم بها عرض المعلومات اإلضافية ونوع العملة الوظيفية 
 للمنشأة وطريقة الترجمة المستخدمة لتحديد المعلومات اإلضافية.

 (3) مثال
وهي شركة  ريدمدمن أسهم شركة  %95وهي شركة أردنية  العقبةاشترت الشركة  1/1/2521في 

، تمسك الشركة األردنية حساباتها بالدينار صبحت شركة مدريد تابعةوأدينار،  145,555بسعر  وروبيةأ
 .مدريدالعملة الوظيفية وعملة التقرير لشركة  اليوروفي حين يعتبر  األردني

 التملك على النحو التالي: عند (مدريد)لشركة التابعة اوقد ظهرت ميزانية 

 (باليورو)معدة  2/2/1412كما هي في  (ص)لشركة ا ز الماليقائمة المرك
  باليوروالقيمة  البند

  األصول
 1555 النقدية

 2555 المخزون 
  7555                           معدات

 5555 (2555)       آالت إهتالكيطرح مجمع 
 0555 األصولمجموع 

  للغير اإللتزامات
 3555 مصاريف مستحقة الدفع 

  حقوق الملكية
 2555 المال رأس
 555 اإلضافيالمال  رأس

 2555 محتجزة أرباح
 4444 وحقوق الملكية اإللتزاماتمجموع 

 

 على النحو التالي: باليورووالمعد  (مدريد)ظهر ميزان المراجعة لشركة  31/12/2521في 

 (ليوروبا)المبالغ  32/21/1412كما في  (مدريد)ميزان المراجعة لشركة 
 يوروأرصدة دائنة  يوروأرصدة مدينة  البيان

  3555 النقدية
  5555 ذمم مدينة
  4555 المخزون 

  7555                              معدات
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 3555         المعدات إهتالكمجمع 
 1555  مصاريف مستحقة الدفع

 2555  المال رأس
 555  اإلضافيالمال  رأس

 7555  1/1 محتجزة أرباح
 25,555  المبيعات

  15,555 تكلفة المبيعات
  1555 المعدات إهتالكمصروف 

  4555  أخرى مصاريف إدارية وعمومية 
 444,34 444,34 المجموع

. دينار /يورو وفي نهاية عام 055=  2521في بداية عام مقابل الدينار  اليوروكان سعر صرف 
 . دينار /يورو.055=  2521الصرف خالل العام متوسط سعر . دينار/ يورو، 955=  2521

 المطلوب:
باستخدام  األردنيالدينار  إلىاليورو من  31/12/2521في  (مدريد)ترجمة ميزان المراجعة لشركة  .1

 طريقة الترجمة.

 .بعد الترجمةمراجعة عتماد على ميزان الوذلك باإل 2521القوائم المالية للشركة للعام  إعداد .2

 (3) مثالحل 

 الدينار إلىومترجمة  باليورو 32/21/1412كما في  (مدريد)زان المراجعة لشركة مي
 )طريقة الترجمة(

 البيان
 مدين
 يورو

 دائن
 يورو

 سعر
 الصرف

 مدين
 دينار

  دائن
 دينار

  2755 55955  3555 النقدية

  4555 55955  5555 ذمم مدينة

  3655 55955  4555 المخزون 

  6355 55955  7555                              المعدات

 2755  55955 3555         المعدات إهتالكمجمع 

 955  55955 1555  مصاريف مستحقة الدفع

 1655  55055 2555  المال رأس

 455  55055 555  اإلضافيالمال  رأس

 6555  55055 7555  1/1 محتجزة أرباح
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 17,555  55055 25,555  المبيعات

  0555 55055  15,555 المبيعاتتكلفة 

  055 55055  1555 المعدات إهتالكمصروف 

مصاريف إدارية وعمومية 
  أخرى 

4555  55055 3455  

 1255     تسويات الترجمة المتراكم

 14,454 14,454  444,34 34,444 المجموع
 
 
 
 
 
 
 
 

ومترجمة  ليوروبا 32/21/1412عن الفترة المنتهية في  (مدريد)لشركة قائمة دخل 
 )طريقة الترجمة( الدينار إلى

 دينار سعر الصرف يورو البند

 17,555 5.055 25,555 المبيعات

 (0555) 5.055 (15,555) يطرح تكلفة المبيعات

 4544  24,444 مجمل الربح

    يطرح: مصاريف إدارية وعمومية

 (055) 5.055 (1555) المعدات إهتالكمصروف 

 (3455) 5.055 (4555)  أخرى وعمومية مصاريف إدارية 

 دينار 4154  5444 صافي الربح التشغيلي
 
 

 إلىومترجمة  باليورو 32/21/1412في (مدريد)لشركة المحتجزة  األرباحقائمة 
 الدينار )طريقة الترجمة(

 دينار سعر الصرف يورو البند

 6555 5.055 7555 1/1محتجزة  أرباح
 4255  5555 العام أرباح
 15,255  12,555 31/12محتجزة  أرباح
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 إلىومترجمة  باليورو 32/21/1412كما هي في  (مدريد)لشركة قائمة المركز المالي 

 الدينار )طريقة الترجمة(
 دينار سعر الصرف يورو البند

 2755 5.955 3555 النقدية

 4555 55955 5555 ذمم مدينة

 3655 55955 4555 المخزون 

 6355 55955 7555                        المعدات

 (2755) 55955 (3555) المعدات إهتالكيطرح مجمع 
 3655 55955 4555 للمعداتصافي القيمة الدفترية 

 24,444  24,444 األصولمجموع 

    للغير اإللتزامات

 955 55955 1555 عمصاريف مستحقة الدف

    حقوق الملكية

 1655 55055 2555 المال رأس

 455 55055 555 اإلضافيالمال  رأس
 15,255  12,555 محتجزة أرباح

 1255   تسويات الترجمة المتراكم

 24,444  24,444 وحقوق الملكية اإللتزاماتمجموع 
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 :أسئلة الفصل
 )اختيار من متعدد( األولالتمرين 

 التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

مع  العراقللشركة التابعة العاملة في   Functional Currencyبقت العملة الوظيفيةتطا إذا .2
القوائم  إعدادردنية فعند للشركة القابضة األ  Reporting Currencyالتقرير  إعدادعملة 

ن تستخدم طريقة الترجمة التالية لترجمة البيانات المالية أالمالية الموحدة، على الشركة القابضة 
  التابعة:للشركة 

)إعادة  البنود النقدية وغير النقديةطريقة  -ب طريقة الترجمة الجارية -أ
 القياس(

 ة عملية ترجمة للقوائم الماليةيال تتم أ -د إعادة القياس ثم طريقة الترجمةطريقة  -ج

د النقدية القياس )طريقة البنو  إعادةة لشركـة تابعـة بإستخدام طريقـة تم تـرجمة القوائـم المالي إذا .1
المدة الظاهرة في ميزانية الشركة التابعة بسعر التكلفة سوف  آخرن بضاعة إوغير النقدية( ف

  تترجم:

 أسعار الصرف عند الشراءحسب  -ب أسعار الصرف الجاريةحسب  -أ
 أسعار الصرف أول السنةحسب  -د أسعار الصرف خالل السنةحسب متوسط  -ج

 مهمة في تحديد العملة الوظيفية للمنشأة:عتبارات التالية غير أي من اإل .3

مستخدمة في تمويل نشاطات العملة ال -ب ثر تكاليف المواد واألجور  العملة التي تؤ  -أ
 الشركة

المقبوضات حتفاظ بالعملة التي يتم بها اإل -ج
 من األنشطة التشغيلية

 ولية الرئيسية القابلة للتحويل  العمالت الد -د

 : هي Functional Currencyرئيسية ال األجنبيةالعملة  .4

الغ في البيانات العملة التي يتم عرض المب -أ
 المالية بموجبها

الذي تتعامل معه  األجنبيةالنقد بالعملة  -ب
 الشركة

العملة التي يتم التعامل فيها بشكل رئيسي  -ج
إلقتصادية التي تعمل فيها في البيئة ا

 الشركة

 األجنبيةالت والقياس للعم اإلعترافعملة  -د
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وقامت  المنشأةبدأت منشأة ما التجارة في البلد )أ( وعملته بالدوالر. وبعد عدة سنوات توسعت  .5
من خالل  األعمالالبلد )ب( حيث كانت عملته اليورو. وكان يتم تنفيذ  إلىبتصدير منتجاتها 

، ويكون المنشأة متداد ألعمالإشركة تابعة في البلد )ب(. وتعتبر الشركة التابعة بشكل أساسي 
 لكال المنشأتين نفس أعضاء مجلس اإلدارة. لذا تكون العملة الوظيفية للشركة التابعة هي: 

 اليورو -ب الدوالر -أ
 من الصعب تحديد ذلك -د اليورو أوالدوالر  -ج

الصرف بشكل كبير ويوجد تغيرات  أسعارتمتلك منشأة ما شركة تابعة تعمل في بلد تتقلب فيه  .4
الصرف التالية يمكن إستخدامه لتحويل بيان  أسعارفي أنماط الدخل والنفقات. أي من موسمية 

 :األجنبيةالدخل الشامل للشركة التابعة 

 متوسط سعر السنة -ب      السعر الفوري في نهاية السنة -أ
 أسعار كل شهر من السنةمتوسط  -د      أسعار نهاية الفصلمتوسط  -ج

 إلى األجنبية الواردة في ميزانية الشركة التابعة األصولارية يتم ترجمة وفق طريقة الترجمة الج .4
 كما يلي:  األمعملة الشركة 

 النقدية بسعر الصرف الجاري  األصول -أ
صول غير النقدية بسعر ( واأل)اإلقفال

 الصرف التاريخي

النقدية بسعر الصرف التاريخي  األصول -ب
صول غير النقدية بسعر الصرف واأل

 )اإلقفال( ي الجار 
النقدية وغير النقدية بسعر الصرف  األصول -ج

 الجاري )اإلقفال(
النقدية وغير النقدية بسعر الصـرف  األصول -د

 التاريخي

 بفروقات الترجمة بطريقة )البنود النقدية وغير النقدية( ضمن:  اإلعترافيتم  .4

 اآلخرالدخل الشامل  -ب األرباح والخسائر      -أ
 )ب + ج(  -د كية        حقوق المل -ج

 واحدة مما يلي تعتبر بند نقدي:  .4

 إلتزامات ضريبية مؤجلة -ب المخزون      -أ
 الشهرة -د المباني       -ج

 



 

   -454- 

 كما يلي: يتم محاسبة التغيير في العملة الوظيفية  .24

 بأثر رجعي -ب           كتغير في التقدير المحاسبي أثر مستقبليب -أ
بإعتباره من أخطاء سنوات  بأثر مستقبلي -ج

 سابقة     
 بتعديل األرباح المحتجزة -د

 
 التمرين الثاني:

 مريكي. ة، وكانت عملتها الوظيفية دوالر أبدأت شركة الفرح أعمالها التجاري 1/1/2020في 
 مقابل الدينار كما يلي: 2020صرف الدوالر خالل عام  أسعاروقد كانت 

 دينار 55755=  $1                         1/1/2020في 
 دينار  55755=  $1 متوسط سعر الصرف خالل العام    

 دينار 55055=  $1                    31/12/2020في 
 

 وقد ظهرت قائمة الدخل وقائمة المركز المالي كما يلي: 

 )باأللف( 31/12/2020قائمة الدخل للسنة المنتهية في       
 الرالمبلغ بالدو  البيان

 المبيعات
 تكلفة المبيعات -

600 
(400) 

 مجمل الربح
 تكاليف البيع والوزيع -
 والعمومية اإلداريةالمصاريف  -

200 
(20) 
(40) 

 الربح قبل الضريبة
 مصروف الضريبة -

140 
(40) 

 100 صافي الربح
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   31/12/2020قائمة المركز المالي كما في 

 لمبلغ بالدوالرا البيان
 األصول

 النقدية
 المدينون 
 المخزون 

 
200 
100 
450 

 750 األصولمجموع 
 المطلوبات وحقوق الملكية

 الدائنين
 المال رأس

 محتجزة أرباح

 
200 
450 
100 

 750 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
 ض بالدينار.عملة العر  إلى: ترجمة القوائم المالية السابقة من العملة الوظيفية المطلوب

  
 التمرين الثالث:

   .عند تحديد العملة الوظيفية اإلعتبارخمسة عوامل تؤخذ بعين  اذكر

 
 التمرين الرابع:

 25,555بسعر  مريكيةأبشراء بضاعة من شركة وهي شركة أردنية  الشرق قامت شركة  1/9/2521في 
مقابل  الدوالربلغ سعر صرف . 1/2/2522في بالدوالرتفاق على تسديد قيمة الصفقة ، وتم اإلدوالر

 على النحو التالي: األردنيالدينار 
 سعر الصرف التاريخ

1/9/2521 5.755 
31/12/2521 5.755 
1/2/2522 5.775 

ن عملة التقرير للشركة األردنية أبافتراض  إثبات العمليات أعاله في دفاتر الشركة األردنية المطلوب:
 .الدوالر يكية هيمر األوللشركة  األردنيهي الدينار 
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 ول: األ  جابة التمرينإ

 24 4 4 4 4 5 4 3 1 2 الرقم 
 أ ب أ ج د أ ج د ب ب جابة اإل

 
 إجابة التمرين الثاني:

 يتم ترجمة بنود قائمة الدخل بمتوسط سعر الصرف خالل العام وكما يلي :
 (  5575)باأللف( بمتوسط السعر ) 12/2020/ 31قائمة الدخل للسنة المنتهية في  

 المبلغ بالدينار سعر الصرف البيان
 المبيعات

 تكلفة المبيعات -
5575 
5575 

450 

(300) 
 مجمل الربح

 تكاليف البيع والوزيع -
 والعمومية اإلداريةالمصاريف  -

 
5575 
5575 

150 
(15) 
(30) 

 الربح قبل الضريبة
 مصروف الضريبة -

 
5575 

105 
(30) 

 75  صافي الربح

الجاري  اإلقفاللتزامات بسعر واإل األصولود قائمة المركز المالي من خالل تحويل كافة ويتم ترجمة بن
بتحويله بسعر الصرف التاريخي في  المنشأةالمال فتقوم  رأس، أما (800) 31/12/2020في 

رباح المدورة تأخذ قيمتها المحولة للدينار من قائمة الدخل. وستظهر فروقات واأل (700) 1/1/2020
 كمتمم حسابي ضمن حقوق الملكية.           الصرف

 31/12/2020قائمة المركز المالي كما في 
 المبلغ بالدينار البيان

 األصول
 النقدية

 المدينون 
 المخزون 

 
160 

80 
360 

 600 األصولمجموع 
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 المطلوبات وحقوق الملكية
 الدائنين

 المال رأس
 محتجزة أرباح

 الصرف  أسعارفروقات 

 
160 

315 
75 

 50؟        ؟؟
 600 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 
   :جابة التمرين الثالثإ

 :عند تحديد العملة الوظيفية اإلعتبارتؤخذ بعين التي عوامل ال
 بيع البضائع وتقديم الخدمات. أسعارن تكون العملة تؤثر بشكل رئيسي على أ .أ

 بيع السلع والخدمات الخاصة بها. سعارأعملة البلد الذي تحدد قواه التنافسية وأنظمته بشكل رئيسي .ب

 أوهي العملة المؤثرة على تكاليف العمل واألجور والمواد الخام وغيرها من تكاليف تقديم السلع  .ج
 .المنشأةالخدمات لدى 

هي العملة التي يتم بها تدفق وتوليد األموال من األنشطة التمويلية )مثل إصدار أدوات الدين  .د
 .وحقوق الملكية(

 حتفاظ بالمبالغ المقبوضة الناجمة عن األنشطة التشغيلية.التي يتم بها اإلالعملة  .ه

 
 :رابعجابة التمرين الإ

 دفاتر الشركة األردنية )الشركة المشترية(
 2/4/1412في شراء البضاعة  .1

 المخزون  من حـ/    14,555         
 (5.75×  $ 25,555)  $/ أجنبيةذمم دائنة عمالت حـ/  إلى   14,555              

 
 32/21/1412في التغير في سعر الصرف  أثرتعديل  .2

 أجنبيةخسائر عمالت  من حـ/ 1555        

 (  55755 – 55755× ) $ 25,555     $/ أجنبيةذمم دائنة عمالت حـ/  إلى   1555           
 

 2/1/1411في التغير في سعر الصرف  أثرتعديل  .3

      ةأجنبيعمالت  خسائر من حـ/ 455       
 ((5.755 – 5.775× ) $ 25,555) $/ أجنبيةذمم دائنة عمالت حـ/  إلى 455                
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 2/1/1411في تسديد الذمم الدائنة  .4

 $/ أجنبيةمن حـ/ ذمم دائنة عمالت      15,455            
 $/ أجنبيةعمالت  -البنك حـ/  إلى    15,455                        
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   المالية األدواتمحور: 
 (43رقم )الدولي المحاسبة معيار  :عشر التاسعالفصل 

 المالية: العرض األدوات

Financial Instruments: Presentation 

 
 

 أهداف الفصل التعليمية:
 

 التالية: باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 
المالية:  األدوات(: "23محاسبي الدولي رقم )استعراض األهداف الرئيسة لمعيار ال .1

 ".العرض

 (.23بيان نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم ) .3

 .المالية واإللتزامات األصولتحديد خصائص  .2

عند اإلعتراف  المنشأةالمالية التي تصدرها  األداة المبدأ األساس في تصنيف عرض  .4
 .يةأداة حق ملك أومالي  إلتزاماألولي بها بإعتبارها 

 المقصود باألدوات المالية المركبة. تحديد .5

عقود مع  المنشأةعند إبرام  إلتزامات أوتصنيف العقود كأدوات حقوق ملكية كيفية بيان  .6
 المنشأة إصدارحقوق الملكية ) أدوات إصدارأطراف أخرى بحيث يتم تسويتها من خالل 

 للغير(.  أسهم

 .حاسبياً معالجتها م يةالخزينة، وكيف أسهممفهوم بيان  .7

 .المالية واإللتزامات األصولبين  تقاص. عرض الشروط الواجب توافرها إلجراء 9
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 مقدمة. 1
مالية جديدة  أدوات ظهور إلى اإلقتصاديوشيوع التحرر  األسواقتصاالت وانفتاح أدى تطور أنظمة اإل

 أوللتحوط المالي  أولإلستثمار،  المالية سواء كان ذلك األدواتوزيادة حجم العمليات المنفذة من خالل 
 ألغراض إدارة السيولة. 

تتناول معايير العرض  .القوائم الماليةالمالية في  األدواتيبين هذا المعيار متطلبات معينة لعرض 
 أسهموحقوق مالكين، وتصنيف ما يتعلق بها من فائدة وأرباح  إلتزامات إلىالمالية  األدواتتصنيف 

 .المالية واإللتزاماتالمالية  األصولروف التي يجب فيها إجراء مقاصة بين وخسائر ومكاسب، والظ

أن تم إستبعادها من هذا  إلىالمالية،  األدواتوقد كان هذا المعيار يتضمن متطلبات اإلفصاح عن 
 .المالية: اإلفصاحات األدوات (7)المعيار ونقلها لمعيار اإلبالغ المالي الدولي رقم 

 
  Objectiveهدف المعيار . 3

المالية إما كإلتزامات  األدواتأساسية لعرض  وضع مبادئ إلى( 32يهدف معيار المحاسبة الدولي رقم )
ويتم  والمطلوبات المالية، األصولحقوق ملكية والحاالت التي يتم فيها إجراء عمليات التقاص بين  أو

أصول  إلىالمالية،  األداة مصدر المالية من وجهة نظر  األدواتتطبيق متطلبات هذا المعيار لتصنيف 
توزيعات مالية، مطلوبات مالية، وأدوات حقوق الملكية. وكذلك تصنيف العوائد المتعلقة بها من فوائد و 

كما يبين المعيار الحاالت التي يجب إجراء مقاصة بين  واألرباح والخسائر الناجمة عنها. األسهمأرباح 
  والمطلوبات المالية. األصول

المالية الواردة  واإللتزاماتبادئ الواردة في هذا المعيار مبادئ إثبات وقياس األصول المالية تكمل المو 
"األدوات المالية"، ومبادئ اإلفصاح عن المعلومات بشأنها  9 رقم للتقرير المالي في المعيار الدولي

 "."األدوات المالية: اإلفصاحات 7رقم  الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي

 
  Scopeنطاق المعيار. 4

 : بإستثناء ما يلي المالية األدواتأنواع  على كافة من قبل كافة المنشآت يجب تطبيق هذا المعيار
والتي يتم المحاسبة عنها  .المشاريع المشتركةو  المنشآت الزميلةو المنشآت التابعة الحصص في  -أ

القوائم المالية المنفصلة" "  IAS 27ر " القوائم المالية الموحدة" ومعيا  IFRS 10بموجب معيار 
     ."ستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركةاإل"  32IASمعيار و 

 (19)الموظفين بموجب خطط منافع الموظفين بموجب معيار المحاسبة الدولي  وإلتزاماتحقوق  -ب
 المتعلق بمنافع الموظفين.
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 ذلك، من وبالرغم ".التأمين عقود" 17 المالي تقريرلل الدولي المعيار نطاق ضمن الواقعة العقود -ج

 :يلي ما المعيار على هذا ينطبق
 17لمعيار الدولي للتقرير المالي المشتقات التي تكون مدمجة في العقود الواقعة ضمن نطاق ا ،

يتطلب من المنشأة المحاسبة عنها بشكل  9 رقم الدولي للتقرير المالي إذا كان المعيار
 منفصل؛

 التي تكون مفصولة عن العقود الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير  اإلستثمارت مكونا
 يتطلب هذا الفصل. 17 رقم كان المعيار الدولي للتقرير المالي ، إذا17رقم المالي 

التي ينطبق عليها  األسهمبموجب معامالت الدفع على أساس  واإللتزاماتالمالية والعقود  األدوات -د
 األدوات". بإستثناء بعض األسهم"المدفوعات على أساس  (3)المالي الدولي رقم  يرالتقر معيار 

 التي تقع ضمن نطاق هذا المعيار. األسهمالمالية المتعلقة بالمدفوعات على أساس 

 على العقود لشراء أو بيع بند غير مالي، التي يمكن تسويتها بالصافي نقداً  يجب تطبيق هذا المعيارو    
د التي أو بمبادلة أدوات مالية، كما لو كانت العقود أدوات مالية، باستثناء العقو  الية أخرى،أو بأداة م

لمتطلبات المنشأة  لغرض استالم أو تسليم بند غير مالي وفقاً  حتفاظ بهاتم الدخول فيها ويستمر اإل
يار على تلك ذلك، يجب تطبيق هذا المع المتوقعة من الشراء أو البيع أو االستخدام. وبالرغم من

 للمعيار الخسارة وفقاً  المنشأة على أنها تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو تصنفهاالعقود التي 
هناك طرق متنوعة يمكن من خاللها تسوية عقد لشراء أو و  "."األدوات المالية 9تقرير المالي الدولي لل

 مبادلته بأدوات مالية. وتشمل: ن خاللبيع بند غير مالي بالصافي نقدا أو بأداة مالية أخرى أو م
أو بأداة مالية أخرى أو من  عندما تسمح شروط العقد ألي من الطرفين بتسويته بالصافي نقداً  -أ

 خالل مبادلته أدوات مالية؛

أو بأداة مالية أخرى أو من خالل المبادلة بأدوات  عندما تكون إمكانية التسوية بالصافي نقداً  -ب
ا صراحه في شروط العقد، ولكن لدى المنشأة ممارسة لتسوية عقود عليه مالية، غير منصوص
سواء مع الطرف )دوات مالية أمن خالل مبادلتها ب أو بأداة مالية أخرى أو مشابهة بالصافي نقداً 

 ؛(انقضائه المقابل، أو بالدخول في عقود مقاصة أو ببيع العقد قبل ممارسته أو

أة ممارسة باستالم البند األساس وبيعه خالل فترة قصيرة عندما، لعقود مشابهة، يكون لدى المنش -ج
 توليد ربح من التقلبات قصيرة األجل في السعر أو هامش ربح المتعامل؛ بعد االستالم لغرض

 للتحويل بسهولة إلى نقد. عندما يكون البند غير المالي الذي هو موضوع العقد قابالً  -د
 
 Definitionsالتعريفات . 3

  A Financial Instrument المالية األداة
 أخرى. لمنشأةأداة حق ملكية  أوإلتزام مالي و ما  لمنشأةنشوء أصل مالي  إلىيؤدي أي عقد 
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  An Equity Instrumentأداة حق الملكية 
معينة بعد إقتطاع كافة إلتزاماتها. أي أن حقوق الملكية  منشأةهو عقد يبين الحصة المتبقية في أصول 

 إجمالي المطلوبات. – األصول= إجمالي 
 حقوق الملكية ما يلي:  أدواتيشمل المثال على 

 الجهة المصدرة من قبل حاملها(. إلىالعادية )التي ال يمكن ردها  األسهم 
 عات أرباح غير محددة ستردادها من قبل حاملها وقد تقدم توزيالممتازة )التي ال يمكن إ األسهم

 لحاملها(.

  عدد ثابت من  -شراء – أومكتوبة )التي تسمح لحاملها باإلكتتاب خيارات الشراء ال أوالكفاالت
 (.آخرأصل مالي  أوالعادية غير القابلة للتداول مقابل مبلغ محدد من النقد  األسهم

  Fair Valueالقيمة العادلة 
وعلى بها بين أطراف ذوي معرفة وراغبة في إتمام الصفقة  إلتزامسداد  أوالقيمة التي يمكن مبادلة األصل 

 أساس تجاري.

  A Financial Asset األصل المالي

 هو أي أصل يكون عبارة عن:
 نقد. -أ

 أخرى. لمنشأةأداء حق ملكية  -ب

حق تعاقدي لمبادلة أصول مالية  أخرى، أو منشأةمن  آخرأصل مالي  أوحق تعاقدي لقبض نقد  -ج
 .)مواتية( ةأخرى بموجب شروط من المحتمل أن تكون إيجابي منشأةمالية مع  إلتزامات أو

 ة. وتشمل هذه العقود: حقوق الملكية الخاصة بالمنشأ أدواتقد تتم تسويته من خالل و سوف أعقد  -د

  مشتقة  غيرعقودA Non-derivative  تعاقدي للمنشأة المصدرة إلستالم عدد  إلتزاموتتضمن
 ملكيتها. أدواتمتغير من 

 أوتثناء تبادل قيمة نقدية محددة عقود مشتقة سيتم تسويتها من قبل المصدر بأي طريقة بإس 
 ة. الملكية الخاصة بالمنشأ أدواتمن  أصل مالي معين مقابل عدد محدد

 .آخرأي أصل مالي  أووبالتالي فإن األصل المالي ينشأ عند وجود حق تعاقدي الستالم نقد 

 : التي تعتبر أصول مالية األصولمن األمثلة على 
 .النقد 

 الشركات األخرى. همأسستثمارات المالية في اإل 

  .الذمم المدينة 
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 .القروض والسلف الممنوحة للغير 

 ستثمارات المالية في السندات.اإل 

 المالية المشتقة األصول . 

 .الذمم المدينة لعقد اإليجار التمويلي 

تعتبر كذلك ألنها ال تتضمن نشوء حق  البنود التي قد تبدو أنها أصول مالية، لكنها في حقيقة األمر ال
 ومن أمثلتها: آخرأصل مالي  أولي بإستالم نقد حا
 إلى( ، حيث ال تؤدي إلخ : )مثل المباني والعقارات والمعدات...غير المتداولة الملموسة األصول .1

 .آخرأصل مالي  أونشوء حق حالي باستالم النقد 
 إلىؤدي : )مثل براءة اإلختراع وحقوق الملكية الفكرية وغيرها( حيث ال تغير الملموسة األصول .3

 .آخرأصل مالي  أونشوء حق حالي باستالم النقد 

الخدمات في المستقبل  أوبالحصول على البضائع  األصول: ترتبط هذه المصاريف المدفوعة مقدما   .4
 .آخرأصل مالي  أونشوء حق حالي باستالم النقد  إلىلكنها ال تؤدي 

  A Financial Liabilityالمالي  اإللتزام
 أوالمالية  األصوللتبادل  أو ،أخرى  لمنشأة آخرأصل مالي  أوليم النقد تعاقدي لتس إلتزام .أ

 أوأخرى بموجب شروط من المحتمل أنها غير إيجابية.  منشأةالمالية مع  اإللتزامات

ة. وتشمل حقوق الملكية الخاصة بالمنشأ أدواتستتم تسويته في  أوعقد من الممكن أن تتم تسويته  .ب
 هذه العقود: 

  قة مشت غيرعقودA Non-derivative  تعاقدي للمنشأة المصدرة لتسليم عدد  إلتزاموتتضمن
 ملكيتها. أدواتمتغير من 

  أصل  أوعقود مشتقة سيتم تسويتها من قبل المصدر بأي طريقة بإستثناء تبادل قيمة نقدية محددة
 ة.الملكية الخاصة بالمنشأ أدواتمن  مالي معين مقابل عدد محدد

 :مالية إلتزاماتالتي تعتبر  تزاماتاإللومن أمثلة على 
 .الذمم الدائنة 
 .القروض التي يتم الحصول عليها من منشآت أخرى 

  المنشأةالسندات الصادرة وأدوات الدين األخرى الصادرة عن. 

 .الذمم الدائنة لعقد اإليجار التمويلي 

 المالية المشتقة. اإللتزامات 

 ة بالمنشأة نفسها التي تساوي مبلغ محدد من النقد.المتعلق األسهمالتعاقدية لتسليم  اإللتزامات 
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  ( والتي حددت قيمتها لتتجاوز  المنشأة أسهمبعض المشتقات على حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة
 .اآلخراألصل المالي  أوبشكل كبير قيمة النقد 

ال تتضمن نشوء حق مالية، لكنها في حقيقة األمر ال تعتبر كذلك ألنها  إلتزاماتالبنود التي قد تبدو 
 ومن أمثلتها: آخرأصل مالي  أوحالي بدفع نقد 

ولكنها ال تؤدي  ،الخدمات أوبالتسليم المستقبلي للبضائع  اإللتزامات: ترتبط هذه اإليرادات المؤجلة .1
 .آخرأصل مالي  أوتعاقدي بدفع النقد  إلتزامنشوء  إلى

تزام بتقديم خدمات مستقبلية، لكن : ترتبط هذه المخصصات بإلمخصص ضمانات البضاعة المباعة .3
 .آخرأصل مال  أوتعاقدي بدفع نقدية  إلتزاموجود  إلىال تؤدي 

( تعاقدية بل يتم فرضها األصول أو) اإللتزامات: ال تعتبر هذه أصول( ضريبة الدخل أو) إلتزامات .4
 وفق متطلبات قانونية.

تنتج عن عقود مع الغير وتعالج بموجب  نها المالية أل إلتزامات: ال تعتبر اإلستنتاجية اإللتزامات .3
 .    (37) معيار المحاسبة الدولي

 ( 1مثال )
المالية وأي منها يندرج ضمن نطاق معيار  األداة يستوفي تعريف  د أي من البنود المذكورة تالياً حد  

 (.32)المحاسبة الدولي رقم 

 ( 1حل مثال )

 البند
 األداةينطبق عليه تعريف 

 المالية
المالية  األدواتنطاق  يعتبر ضمن

 "43بموجب المعيار "

 نعم  النقد في الصندوق 
نعم: بنص المعيار المباشر وكذلك النقد 

 المالية  األصوللدى البنوك من 
 ال  ال: يعتبر سلعة  السبائك الذهبية 

 أوراق القبض التجارية
نعم: ألن حاملها لديه الحق 

 بإستالم نقد في المستقبل 
 نعم 

في شهادات اإليداع   راإلستثما
 الصادرة عن البنوك 

نعم: ألن حاملها لديه الحق 
 نعم  بإستالم نقد في المستقبل

دون  األسهمستثمارات في اإل
وجود تأثير هام على الشركة 

 المستثمر بها 
 نعم  نعم 
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حيث  األسهمفي  اإلستثمار
سيطرة على  للمستثمريكون 

 الجهة المستثمر بها 
 نعم 

ضمن  ذه اإلستثماراتال: تقع ه
نطاق معيار المحاسبة الدولي 

اإلستثمارات في الشركات  :(37)
 التابعة 

 المصاريف المدفوعة مقدماً 
 أوتسليم  ال: ألنه ال ينتج عنها

مالية  أدوات أوتبادل للنقد 
 أخرى 

 ال 

الذمم المدينة والدائنة لعقد 
 نعم نعم  اإليجار التمويلي 

مقبوضة )ال اإليرادات المؤجلة
 (مقدماً 

 

: ال ينتج عنها تسديد نقد في ال
 المستقبل

 ال 

مخصص قضايا مقامة على 
ومخصصات  المنشأة

 ستنتاجيةاإل اإللتزامات
 ال 

تلبي المخصصات تعريف : ال
المالية، ألنها ال تنشأ نتيجة  األداة 

تعاقدية. وعليه،  إلتزامات أوحقوق 
ال تندرج ضمن نطاق معيار 

 (23) المحاسبة الدولي

الضريبة الحالية  إلتزامات
 والمؤجلة

تستوفي الضرائب المؤجلة  :ال
المالية، ألنها ال  األداة تعريف 

 إلتزامات أوتنشأ من حقوق 
 تعاقدية بل من متطلبات قانونية

تندرج ضمن نطاق معيار  :ال
 (23)المحاسبة الدولي 

 

 
 Presentation :Liabilities and Equityحق ملكية  أوالتصنيف كإلتزام  .4
 إلتزاماألولي، على أنها  عترافاإلأو مكوناتها، عند  األداة يجب على المصدر ألداة مالية تصنيف  .أ

المالي  اإللتزاملمضمون الترتيب التعاقدي وتعريفات  حقوق ملكية وفقاً  مالي أو أصل مالي أو أداة 
عتمادًا د المبرم مع الغير وليس إ وهر العقوفق ج التصنيف يتمو  واألصل المالي وأداة حقوق الملكية.

   .على الشكل القانوني
المالية تلبي    األداة ، فإن آخرتسليم أصل مالي  أوتعاقدي لدفع النقد  إلتزامكان هناك  إذاوبالتالي 
ما كان  إذانها أداة حق ملكية. بغض النظر الي حتى لو كانت تبدو شكاًل على أالم اإللتزامتعريف 

 حقه في طلب التسديد له.  اآلخروط بممارسة الطرف مشر  اإللتزامعقد 
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 التاليين:  تكون أداة حقوق ملكية إذا، وفقط إذا، كانت مستوفية لكال الشرطين المالية األداة  نإ
 تعاقدي: إلتزامال تتضمن أي  األداة  -أ

 أخرى؛ أو منشأةبتسليم نقد أو أصل مالي آخر إلى  .1

أخرى بموجب شروط يحتمل أن تكون غير  منشأةع مالية م إلتزاماتبمبادلة أصول مالية أو  .3
 للمصدر. ايجابية

 سوف أو قد تتم تسويتها بأدوات حقوق ملكية المصدر، فإنها تكون: األداة إذا كانت  -ب
على المصدر بتسليم عدد متغير من أدوات حقوق ًا تعاقدي اً إلتزامأداة غير مشتقة ال تتضمن  .1

 ملكيته؛ أو

آخر بعدد  مالياً  من النقد أو أصالً  ثابتاً  فقط بمبادلة المصدر مبلغاً أداة مشتقة سوف تتم تسويتها  .3
لحقوق أو الخيارات أو األذونات . ولهذا الغرض، فإن ابهحقوق الملكية الخاصة  ثابت من أدوات

الملكية الخاصة بالمنشأة مقابل مبلغ ثابت بأي عملة هي  قتناء عدد ثابت من أدوات حقوق إب
على  الخيارات أو األذونات تناسبياً  كانت المنشأة تعرض الحقوق أو أدوات حقوق ملكية إذا

  جميع مالكيها الحاليين لنفس فئة أدوات حقوق الملكية غير المشتقة الخاصة بها.
حقوق ملكية، في حين أنها تستوفي في  أدواتالمالية التي تبدو على أنها  األدواتومن األمثلة على 

 ويجب المحاسبة عنها كإلتزامات مالية:ي، المال اإللتزامجوهرها تعريف 
قابل  أوالممتازة التي تشترط اإلسترداد اإللزامي من قبل الجهة المصدرة مقابل مبلغ ثابت  األسهم -

مالي للجهة المصدرة ألنه يقع  إلتزامقابل للتحديد. ويعتبر هذا  أومستقبلي محدد  خللتحديد بتاري
 .آخري أصل مالي أ أوتعاقدي بدفع النقد  إلتزامعليها 

بتاريخ  األداة الممتازة التي تعطي حاملها الحق في أن يطلب من الجهة المصدرة إسترداد  األسهم -
مالي للجهة المصدرة  إلتزامقابل للتحديد. ويعتبر هذا  أوبعد ذلك التاريخ مقابل مبلغ ثابت  أومحدد 

 .آخرأي أصل مالي  أوتعاقدي بدفع النقد  إلتزامألنه يقع عليها 

أصل مالي  أوالجهة المصدرة مقابل نقد  إلىالمالية التي تعطي حاملها الحق في إرجاعها  األداة  -
أي أصل  أوتعاقدي بدفع النقد  إلتزاممالي للجهة المصدرة ألنه يقع عليها  إلتزام، ويعتبر هذا آخر

 .آخرمالي 

 
 (3) مثال

وتعمل على تقييم كيفية عرض هذه  .3114المالية خالل عام  األدواتعدد من  (س) الشركةأصدرت 
 :(23) رقم بموجب معيار المحاسبة الدولي األدوات
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ستحقاق( التي تدفع فائدة بنسبة إالسندات التي ال يوجد لها تاريخ )أي  المستمرة أو السندات الثابتة .1
 .عامفي كل  2%

في تاريخ  المنشأةقبل التي سيتم إستردادها من  األسهمالقابلة لإلسترداد بشكل إلزامي )أي  األسهم .3
 مستقبلي(.

 التي يمكن إستردادها وفق اختيار حاملها. األسهم .2

 (س)الشركة العادية من  األسهمخيار شراء مباع )مكتوب( يسمح لحامله بشراء عدد محدد من  .4
 مقابل مبلغ نقدي محدد.

مالي وإذا كان األمر تصنيفها كإلتزام  يجبكان  إذاما  بينالمذكورة أعاله،  األدواتلكل من  :المطلوب
 لماذا؟و كذلك، 

 (3) حل مثال
ستحقاق( التي تدفع إلسندات التي ال يوجد لها تواريخ السندات الثابتة الصادرة )أي ا تصنيف يجب .1

تعاقدي  إلتزامتحتوي على  األداة مالية. وألن هذه  إلتزاماتفي كل سنة على أنها  %2فائدة بنسبة 
 المالي. اإللتزامف بدفع الفائدة، فإنها تستوفي تعري

في تاريخ  استقوم الشركة بإسترداده التي األسهملإلسترداد إلزاميًا )أي  ةالقابل ةالصادر  األسهم .3
 إلتزام لديهاألن اإلدارة  ، ونظراً ةمالي إلتزامات اعلى أنه امستقبلي( بمبلغ إسترداد ثابت يجب تصنيفه

أصول مالية أخرى عند  أوع مبلغ ثابت من النقد بدف إلتزامتحتوي على  األداة ألن  بدفع مالي، ونظراً 
 المالي. اإللتزاملبي تعريف ت افإنه األسهمإسترداد 

 ايجب تصنيفه الإلسترداد مقابل مبلغ ثابت من النقد حسب إختيار حامله ةالقابل ةالصادر  األسهم .2
طلب حامل  إذاقد من خالل تسليم الن تقوم بتسويتها المنشأةألن  ، ونظراً ةمالي إلتزامات اعلى أنه

 المالي. اإللتزاملبي تعريف ت األسهماإلسترداد فإن  األسهم

 األسهمتصنيف خيار الشراء المباع )المكتوب( الذي يسمح لحامله بشراء عدد محدد من  يجب .4
 مقابل مبلغ نقدي محدد على أنه حق ملكية.  (س) الشركةالعادية من 

األعضاء  أسهمالمالي الدولي " التقريرلتفسيرات لمعايير ( الصادر عن لجنة ا2يبين التفسير رقم )و  -ب
في المنشآت التعاونية واألدوات المماثلة متطلبات التصنيف الواردة في معيار المحاسبة الدولي 

المالية الصادرة ألعضاء المنشآت التعاونية التي تثبت حصص ملكية  األدواتعلى  (32)
سترداد أحيانًا حق المطالبة باإل األسهمتسمح تلك  العضوية( حيث أسهم) المنشأةاألعضاء في 

 أسهم( بأن 3الحاالت يوضح التفسير رقم ) وفي مثل هذه آخرأصل مالي  أومقابل النقد 
 :إذااألعضاء هي حقوق ملكية 

  أواألعضاء.  أسهمسترداد ر مشروط في رفض إحق غي المنشأةكان لدى 
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 النظام األساسي   أوالئحة  أوانون محلي سترداد ممنوع بشكل مطلق بواسطة قكان اإل إذا
 للمنشأة.

 Puttable Instrumentsالقابلة لإلعادة  األدوات -ج

 األداة على المصدر بإعادة شراء أو استرداد تلك  تعاقدياً  لتزاماً إاألداة المالية القابلة لإلعادة تتضمن 
 األداة المالي فإن  اإللتزامريف من تع ستثناءإوكآخر عند ممارسة اإلعادة.  مقابل نقد أو أصل مالي

 الصفاتإذا كانت لها جميع  حقوق ملكيةأنها أداة  يتم تصنيفها على اإللتزامالتي تتضمن مثل هذا 
 التالية:

تمنح حاملها الحق في نصيب تناسبي في صافي أصول المنشأة في حال تصفية المنشأة. ويتم  (أ)
 تحديد النصيب التناسبي عن طريق:

 المنشأة عند التصفية إلى وحدات متساوية المبلغ؛ تقسيم صافي أصول 

 المالية. األداة حتفظ بها من قبل حامل م  رب ذلك المبلغ في عدد الوحدات الض 
. اإلستحقاقات من حيث هي ضمن فئة األدوات التي تلي جميع الفئات األخرى لألدو  األداة  (ب)

 :األداة اإلدوات هذه فإن  ولتكون ضمن مثل فئة
  على المطالبات األخرى على أصول المنشأة عند التصفية؛ليس لها أولوية 
  ال يلزم تحويلها إلى أداة أخرى قبل أن تكون ضمن فئة األدوات التي تلي جميع الفئات

 .اإلستحقاق األخرى لألدوات من حيث
أن يكون لجميع األدوات المالية من فئة األدوات التي تلي جميع الفئات األخرى لألدوات من  (ج)

على سبيل المثال، يجب أن تكون جميعها قابلة لإلعادة، وأن  مماثلة. سمات حقاقاإلستحيث 
حساب سعر إعادة الشراء أو سعر االسترداد  تكون الصيغة أو الطريقة األخرى المستخدمة في

 هي نفسها لجميع األدوات ضمن تلك الفئة.
مقابل نقد أو أصل مالي  داة األالتعاقدي على المصدر بإعادة شراء أو استرداد  اإللتزامباستثناء  (د)

أخرى، أو  منشأةتعاقدي بتسليم نقد أو أصل مالي آخر إلى  إلتزامأي  األداة آخر، ال تتضمن 
أخرى بموجب شروط يحتمل أن تكون غير  منشأةمالية مع  إلتزاماتمبادلة أصول مالية أو 

لملكية الخاصة بالمنشأة ا سوف أو قد تتم تسويته بأدوات حقوق  للمنشأة، وال تكون عقداً  يجابيةإ
 .نفاً آ المالي اإللتزامكما هو مبين في تعريف 

بشكل  مستنداً  األداة أن يكون إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة التي تعزى لألداة على مدى عمر  (ه)
أو التغير في القيمة  عترف بهاالم  الخسارة، أو التغير في صافي األصول  –كبير إلى الربح أو 

 .األداة مدى عمر عترف بها لدى المنشأة على عترف وغير الم  الم  ي األصول العادلة لصاف
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 Compound Financial Instrumentsالمالية المركبة  األدوات .6
وجزء يمثل  إلتزامبأنها تشمل جزئين جزء يمثل  المنشأةالمالية التي تصدرها  األدواتتتميز بعض  .أ

المركبة. في هذه الحالة يتطلب معيار المحاسبة الدولي  تسمى باألدوات المالية حقوق ملكية وهي ما
حقوق الملكية بشكل منفصل  أدوات أوالمركبة عند اإلصدار كإلتزامات مالية  األداة عرض  (32)

 وحقوق الملكية. اإللتزاموبما يتالئم مع تعريف كل من 

 أسهمة للمقرض لشراء مع وجود خيارات ممنوح المنشأةومن األمثلة على ذلك القروض المستحقة على 
   العادية  األسهملعدد محدد من  السندات القابلة للتحويلوالقابلة للتحديد ومن األمثلة األخرى  المنشأة

Convertible Bonds  تعاقدي بدفع الفائدة الدورية  إلتزام: يمثل األول الجزءوالتي تتكون من جزئين
إحتفظ حامل السندات بها حتى  إذا اإلستحقاقند سمية علمبلغ األصلي للسندات بالقيمة اإلوسداد ا

تعاقدي  إلتزامالمالي لوجود  اإللتزامعادية، ويلبي هذا الجزء تعريف  ألسهمولم يطلب تحويلها  اإلستحقاق
 بدفع نقدية.

الممنوح لحامل السندات، ويستوفي  ألسهم: يمثل حق ملكية ممثاًل بخيار حق التحويل الجزء الثانيأما 
 تعريف أداة حقوق الملكية. هذا الجزء

ويتم اإلبالغ عن الفائدة والتوزيعات واألرباح والخسائر المتعلقة باألداة المالية المصنفة كإلتزام من خالل 
المدفوعة لألسهم الممتازة المصنفة كإلتزامات تعالج  األرباح قائمة الدخل، وبالتالي فإن توزيعات

 العادية يتم تحميلها مباشرة على حقوق الملكية. ألسهمالحملة  األرباحكمصروفات. أما توزيعات 
وأداة حق ملكية من خالل تحديد القيمة العادلة  إلتزام إلىالمالية المركبة  األداة يتم فصل مكونات   .ب

ن يتم تحديد تبقي لعنصر حق الملكية وال يجوز أأواًل، ومن ثم تخصيص المبلغ الم اإللتزاملعنصر 
 : العادلة لعنصر حقوق الملكية أوالً القيمة 

   اإللتزامالقيمة العادلة لعنصر  –( = القيمة العادلة لألداة المركبة األسهم) قيمة جزء حقوق الملكية 

 ( 3مثال )
عادية قيمتها  ألسهمأصدرت الشركة العربية إسناد قرض )سندات( قابلة للتحويل  1/1/2020في 

سنوات. وعند خصم التدفقات النقدية لقيمة السندات  5سنويًا ولمدة  %12دينار نقدًا بفائدة  050555
السندات بدون  إصداروالفائدة الخاصة بالسندات بإستخدام أسعار الفائدة السائدة للسندات المماثلة عند 

دينار وتمثل القيمة  000555وجد أنها تبلغ  ألسهمأي عنصر لحقوق الملكية أي بدون قابلية التحويل 
 ة للسندات بدون حق التحويل.العادل

 ؟ألسهمهي قيمة كل مكون من مكونات السندات القابلة للتحويل  : ماالمطلوب
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 ( 3حل مثال )
 القيمة األولية لجزء حقوق الملكية هو:  نإ

   اإللتزامالقيمة العادلة لعنصر  –( = القيمة العادلة لألداة المركبة األسهم) قيمة جزء حقوق الملكية
                               =050555 – 000555      

 دينار 9000=                               

 القيد التالي: إثباتوستقوم الشركة العربية 

 1/1/2020 النقديةمن حـ/   510111
  مالية( إلتزاماتإسناد القرض )حـ/  إلى    410111 
  ق الملكيةخيارات تحويل لحقو  – عالوةحـ/         9111 

تم  إذا. على سبيل المثال، اإللتزامالمحاسبة الالحقة لعنصر ( 9) المالي الدولي رقم التقريريحكم معيار 
 اإللتزامبالتكلفة المطفأة، يتم إطفاء الفرق بين المبلغ المسجل األولي لعنصر  اإللتزامقياس عنصر 

 األرباح إلى( دينار 510111) اإلستحقاقيخ كما هو في المثال( والمبلغ األصلي في تار  دينار 410111)
زيادة مصروف الفائدة  إلىالة. ويؤدي هذا لطريقة الفائدة الفع   وفقاً الخسائر كتعديل لمصروف الفائدة  أو

 .السنداتمقارنة مع سعر الفائدة المعلن على 
 ألسهمقابلة للتحويل المالية المركبة في أداة الدين ال األداة ال يتطلب المعيار إعادة تصنيف مكونات   .ج

 (.األسهمعادية نتيجة التغير في إحتمالية ممارسة خيار تحويل حقوق الملكية )

 ( 3) مثال
للسند  أسهم 5عادية بمعدل  ألسهمالعالمية سندات قابلة للتحويل  صدرت الشركةأ 1/1/3131في 

دينار. وتحمل فائدة  1110111سمية البالغة إصدار السندات بالقيمة اإل، تم 21/13/3131تستحق في 
السندات بلغ معدل الفائدة السوقي السائد للسندات  إصداروعند  .21/13/3131تسدد في  سنوياً  6%

  .%9 ألسهمالمشابهة بدون حق خيار التحويل 
 المطلوب:

 ولي بالسندات المصدرة.القيد الالزم عند اإلعتراف األ إعداد .1

 اإللتزامن قياس عنصر بافتراض أ 21/13/3131ية في العالمالقيود الالزمة بدفاتر الشركة  إعداد .3
 الة ودون ممارسة حقوق خيار التحويل.بالتكلفة المطفأة واستخدام طريقة الفائدة الفع  

بافتراض ممارسة حملة السندات  21/13/3131القيود الالزمة بدفاتر الشركة العالمية في  إعداد .2
 سمية للسهم دينار واحد.سند والقيمة اإل 130111دد السندات ن عبأ حقوق خيار التحويل. علماً 
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 ( 3) حل مثال
 السندات: إصدارالقيود عند  .1
   41/13/2020       1/1/3434                                             البيان 

 دينار 1160111 -                           السندات وفوائدها(تسديد ) التدفقات النقدية -
 %9الفائدة                                        معدل  -
    لتزام )القيمة الحالية(    الجزء الذي يصنف كإ -
 دينار  970342                          (1019÷  1160111)    
 الجزء الذي يصنف كحق ملكية  -

 دينار 3753     (                   970342 – 1110111)   

 القيد التالي:  دإعداويتم  

 1/1/2020 النقديةمن حـ/   1110111
  مالية إلتزامات –إسناد القرض حـ/  إلى    970342 
  حقوق ملكية – ألسهمخيارات تحويل  – عالوةحـ/         3753 

 
 عداد قيد دفع الفائدة كما يلي:وإ حتساب مصروف الفائدة الة يتم إباستخدام طريقة الفائدة الفع   .3

 دينار  970342لتزام )الدفترية(              يمة المسجلة لإلالق   
 دينار  2753                (%9×  97342الة )الفائدة الفع    

 قيد تسديد الفائدة كما يلي:  إعدادويتم 

 21/13/2020 مصروف الفائدة من حـ/   8752   

  إسناد القرض حـ/  إلى    3753 
  (%6×  1110111)النقدية حـ/         6111 

   3753 + 970342ن القيمة المسجلة )الدفترية( للسندات لدى الشركة العالمية = هذا القيد فإ إعدادوبعد 
 دينار. 1110111 =

 القيد التالي:  إعدادوعند تسديد السندات يتم 

 21/13/2020 إسناد القرض من حـ/   1110111

  النقديةحـ/  إلى    1110111 

دينار ضمن حقوق  3753( البالغة ألسهمخيارات تحويل  – يد الخاص بالعالوة )عالوةويبقى الرص
  رباح المحتجزة:يمكن تحويله لألالمساهمين و 
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 21/13/2020 ألسهمخيارات تحويل  – عالوةمن حـ/   2752   

  المحتجزة  األرباححـ/  إلى    3753 
 
 130111دد السندات ن عبأ علماً  .هاية العامنحقوق خيار التحويل حملة السندات بافتراض ممارسة  .2

 سمية للسهم دينار واحد. سند والقيمة اإل

 21/13/2020 إسناد القرضمن حـ/   1110111

    (1×5×130111) األسهممال  رأسحـ/  إلى    610111 
  مال اضافي  رأسحـ/         410111 

حقوق  دينار ضمن 3753( البالغة ألسهمخيارات تحويل  – ويبقى الرصيد الخاص بالعالوة )عالوة
 رباح المحتجزة: المساهمين ويمكن تحويلة لأل

 21/13/2020 ألسهمخيارات تحويل  – عالوةمن حـ/   2752   

  المحتجزة  األرباححـ/  إلى    3753 
 
 Settlement Options أسهم إصدارالمالية التي سيتم تسويتها من خالل  األدوات. 4

حقوق الملكية  أدوات إصدارعقود مع أطراف أخرى بحيث يتم تسويتها من خالل  منشأةالعند إبرام 
وفق القاعدة  إلتزامات للغير(، فإنه يتم تصنيف تلك العقود كأدوات حقوق ملكية أو أسهم المنشأة إصدار)

 (:32التالية وفق ما يتطلبه معيار المحاسبة الدولي )
كانت عقود مشتقة سيتم تسويتها  إذاكية خاصة بالمنشأة يتم تصنيف تلك العقود كأدوات حقوق مل -أ

كانت عقود غير  إذا أو( ومبلغ نقدي محدد أسهمحقوق الملكية ) أدواتبواسطة تبادل عدد محدد من 
 (. أسهمحقوق الملكية للمنشأة ) أدواتعدد محدد من  إصدارمشتقة سيتم تسويتها من خالل 

حقوق يمنح حامله الحق في الحصول على  أويار شراء خ المنشأةأصدرت  إذاعلى سبيل المثال، 
دينار نقدًا، سيتم في هذه الحالة  1500دنانير للسهم، وتم بيع حق الخيار بمبلغ  4سهم مقابل  5000

دينار بتاريخ  1500حقوق الملكية دائنًا بمبلغ  – األسهمجعل حساب النقدية مدينًا وحساب خيارات 
 منح حق الخيار للغير.

 أو( التي سيتم إصدارها للغير األسهمحقوق الملكية ) أدواتعدد  كان مبلغ النقدية أو اإذإما  -ب
كأصل  الحصول عليها من الغير قابل للتغير في المستقبل أي بعد إبرام العقد، يتم تصنيف العقد

 .مالي إلتزام أومالي 

لجهات تلتزم بموجبه برمت الشركة العربية عقد مع إحدى اأ إذا 1/1/2020على سبيل المثال، في 
 .1/7/2021دينار ويمارس العقد بتاريخ  610111حقوق الملكية( بمبلغ  أدوات) أسهمبإصدار 
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المصدرة  األسهمالمالية( كإلتزامات مالية كون عدد  األداة في هذه الحالة سيتم تصنيف هذا العقد )
ا إرتفع سعر السهم السوقي عند على التغير في القيمة العادلة للسهم عند التنفيذ، فإذ سيختلف بناءً 
إنخفض سعر السهم السوقي عند التنفيذ سيزيد  إذاالشركة، أما  أسهمعدد أقل من  إصدارالتنفيذ سيتم 

تصنيفها كإلتزام المالية( سيتم  األداة وبالتالي فإن العقد ) الواجب إصدارها لحامل العقد. األسهمعدد 
 .مالي

حقوق الملكية( في المستقبل مقابل دفع  أدواتهمها المصدرة )بإعادة شراء أس المنشأةإلتزمت  إذا -ج
مالي يقاس مبدئيًا بالقيمة الحالية لسعر  إلتزامتسليم أصول مالية أخرى، فإن ذلك يمثل  أونقدية 

حقوق الملكية المصدرة كأسهم لتظهر ضمن  أدواتإعادة الشراء، حيث سيتم إعادة تصنيف 
 .اإللتزامات

 A Derivative Financialالمالية المشتقة  األداة يضًا تصنيف يتطلب هذا المعيار أ -د

Instrument  حامل الخيار الحق في  أومصدرة العقد  المنشأةالتي تعطي أحد أطراف العقد سواء
بنقد، يتم تصنيفها في هذه  أسهممبادلة  أوتحديد كيفية تسويتها وتنفيذ العقد مثل التسوية مقابل النقد 

كانت جميع البدائل المتاحة لتنفيذ العقد )الخيار( تؤدي  إذامالي، إال  إلتزام أوالحالة كأصل مالي 
 نشوء أداة حق ملكية.  إلى

 
 Treasury Shares (Stocks) الخزينة أسهم. 4

أداة حقوق ملكية أخرى من  أوإحدى شركاتها التابعة( بشراء أسهمها المصدرة  أوعندما تقوم شركة ما )
ال تعتبر متداولة  األسهمالمشتراة بأسهم الخزينة وبالتالي فإن هذه  األسهمهذه السوق المالي، تسمى 

الخزينة بالتكلفة في ميزانية الشركة في بند منفصل مطروحة  أسهمخالل فترة إقتناء الشركة لها. وتظهر 
 :ويتم معالجتها كما يلي من حقوق الملكية.

 يتم إثباتها عند اإلقتناء بالتكلفة. .أ

نما ضمن وإ اآلخرالدخل الشامل  أو ال يعترف بأرباح البيع ضمن قائمة الدخل األسهم عند بيع تلك .ب
 .خزينة" أسهم –المال اإلضافي المدفوع  رأسمكونات حقوق الملكية بإسم "

 –المال اإلضافي المدفوع  رأسالخزينة بخسارة يتم تحميل الخسارة على حساب " أسهمعند بيع  .ج
 األرباحة البيع أكبر من رصيد هذا الحساب يحمل الباقي على وإذا كانت خسار  .خزينة" أسهم

 المحتجزة.  
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 (  4مثال )
سهم من أسهمها من السوق المالي بتكلفة  510111 بشراء العربية  قامت الشركة 1/2/3131في -أ

 .للسهم دنانير 2تبلغ 

 سهم الواحد.دنانير لل 4الخزينة بسعر  أسهمسهم من  310111قامت الشركة ببيع  4/5/3131في  -ب

دينار للسهم  105الخزينة بسعر  أسهمسهم من  310111قامت الشركة ببيع  5/6/3131في  -ج
 الواحد.

 .قيود اليومية الالزمة لما سبق إثبات المطلوب:

 (4) حل مثال
 قيود اليومية الالزمة لشراء الشركة ألسهمها. إثبات -أ

 1/2/3131 (  2×510111) الخزينة أسهممن حـ/   1510111
  حـ/ النقدية إلى    1510111 

 

 لى النحو التالي:دنانير ع 4سهم بسعر  310111عملية بيع  إثبات -ب

 4/5/3131 (4×310111)من حـ/ النقدية   210111
 610111 

310111 

 (2×310111) الخزينة أسهمحـ/  إلى   
 الخزينة أسهم -المال اإلضافي رأسحـ/ 

 

 
دينار  210111جمالية دينار للسهم وبخسارة إ 105عر بيع سهم بس 310111عملية بيع  إثبات -ج

{310111 (105-2}): 

210111 

310111 

110111 

   (105× 310111) من حـ/ النقدية 
 الخزينة أسهم -المال اإلضافي رأسحـ/ 

 حـ/ أرباح مدورة

5/6/3131 

    (2×310111) الخزينة أسهمحـ/  إلى    610111 
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 المالية  تواإللتزاما األصولالتقاص بين . 4
Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability 

حيث يعكس  المالية بصورة منفصلة واإللتزامات األصوليتطلب هذا المعيار بشكل عام عرض كل من 
إال أن المعيار  العرض المنفصل وضع أفضل للتدفقات النقدية المتوقعة للمنشأة والمخاطر المرتبطة بها.

األصل المالي واإللتزام المالي، بحيث يتم عرض المبلغ الصافي بينهما  جراء مقاصة بين قيمةقد تطلب إ
 في قائمة المركز المالي حسب مقتضى الحال عند توفر الشرطين التاليين معًا: إلتزام أوإما كأصل 

   األطراف  إتفاق مع أوعترف بها )وجود عقد للمنشأة حق قانوني للمقاصة قابل للتطبيق للمبالغ الم
 األخرى(.

 ( على أساس الصافي أووجود نية للتسديد )تسوية العقدSettle on a Net Basis  أن تعترف  أو
 في آن واحد. اإللتزامباألصل وتقوم بتسوية  المنشأة

 
 والخسائر واألرباح األرباح. عرض الفائدة وتوزيعات 14
يتم اإلعتراف بالفائدة  إذاداة حقوق ملكية يحدد ما أ أوالمالية الصادرة إما كإلتزام مالي  األداة تصنيف  إن

أنه يتم  أوالخسائر  أو األرباحفي حسابات  األداة والخسائر واألرباح المتعلقة بتلك  األرباحوتوزيعات 
  ، وفيما يلي توضيح لذلك وفق متطلبات هذا المعيار: اإلعتراف بها مباشرة في حقوق الملكية

المتداولة المصنفة كحقوق ملكية يتم تحميلها بالمدين من  األسهملي على حام األرباحإن توزيعات  -أ
 مباشرة على حساب حقوق الملكية.  المنشأةقبل 

المتداولة المصنفة كإلتزامات مالية بنفس  األسهمعلى حاملي  األرباحيتم اإلعتراف بتوزيعات  -ب
 الطريقة التي يتم بها اإلعتراف بمصروف الفائدة على السندات. 

 أو األرباحالمالية في حسابات  اإللتزاماتإلعتراف باألرباح والخسائر المرتبطة بإسترداد يتم ا -ج
 الخسائر.

حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة كتغيرات في  أدواتيتم اإلعتراف بعمليات إسترداد وإعادة تمويل  -د
 حقوق الملكية.

 وق الملكية في البيانات المالية.الحاصلة في القيمة العادلة ألدوات حق تال يتم اإلعتراف بالتغيرا -ه

حقوق الملكية الذاتية كمصاريف بل  أدواتشراء  أو إصدارال يتم عمومًا قيد التكاليف المتكبدة في  -و
 إصداري ما تسمى عالوة )تخفيض لرأس المال اإلضافي أ حقوق الملكيةكتخفيض ليتم محاسبتها 

انونية واإلستشارية وتكاليف المعامالت . وتتضمن هذه التكاليف الرسوم التنظيمية والق(األسهم
معامالت حقوق الملكية والتكاليف التي كان من الممكن  إلىاألخرى التي يمكن نسبها مباشرة 

 تجنبها بطريقة أخرى.
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 ( 6مثال )
دينار  210111دينار بمبلغ  510111سمية قيمتها اإل أسهمهلية المساهمة العامة أصدرت الشركة األ

وأتعاب البنك المنفذ  األسهمصدار )أتعاب إستشارات إل األسهم إصدارمصاريف  . وقد بلغتنقداً 
 إصدارن مصاريف بأ علماً  %25وتخضع الشركة للضريبة بمعدل  دينار. 4111صدار( بما قيمته لإل

 قتطاع الضريبي )مقبولة ضريبيًا(.قابلة لإل األسهم
 صدار .يف اإلومصار  األسهم: بيان المعالجة المحاسبية الصدار المطلوب

 ( 6) حل مثال
 :األسهم إصدارقيد دفع مصاريف  إعداد -

 األسهم إصدارمصاريف من حـ/   4111
 حـ/ النقدية إلى    4111 

 :األسهم إصدارقيد  إعداد -

 النقديةمن حـ/   210111
  األسهممال  رأسحـ/  إلى   

 ضافيمال إ رأسحـ/   إلى   
 510111 
 210111 

 ضافي:لرأس المال اإل األسهمتحميل مصاريف قيد  إعداد -
 ضافيمال إ رأسمن حـ/   3611

   (%25×4111)صول ضريبية مؤجلة أحـ/ 
 األسهم إصدارمصاريف حـ/   إلى     

1411  
 4111 

 
 متطلبات اإلفصاح. 11

 (.7المالي الدولي رقم ) التقريرمعيار  إلىإنتقلت متطلبات اإلفصاح 
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 :أسئلة الفصل
 )اختيار من متعدد( األولالتمرين 

 التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 
 :أي من البنود التالية ال يعد أصل مالي .1

 أخرى  منشأةفي أداة حق ملكية  اإلستثمار -ب المصاريف المدفوعة مقدماً  -أ
 تفي السندا اإلستثمار -د   النقد                           -ج

 :43يقع ضمن نطاق معيار رقم  مالي إلتزامالتالية هي  اإللتزاماتأي من  .3

 استنتاجي إلتزاممخصص  -ب مخصص ضمان ما بعد البيع -أ
 اإليراد المؤجل -د قرض البنك -ج

 المنشأة إصدارمع أطراف أخرى والتي سيتم تسويتها من خالل  المنشأةالعقود التي تدخل فيها  .4
 عقد سينفذ في المستقبل على أساس سعر الذهب المستقبلي:عادية وكان ال أسهم

 مالية إلتزامات -ب أصول مالية                        -أ
 مطروحة من حقوق الملكية -د من مكونات حقوق الملكية         -ج

 المنشأة إصدارمع أطراف أخرى والتي سيتم تسويتها من خالل  المنشأةالعقود التي تدخل فيها  .3
 حقوق الملكية أدواتوكان العقد سينفذ في المستقبل على أساس عدد محدد من  ،عادية همأس

 (:األسهم)

 أصول مالية -ب مالية إلتزامات -أ
 مطروحة من حقوق الملكية -د أداة حقوق الملكية -ج

 الخزينة تظهر ضمن: أسهمأرباح بيع  .4

 المدورة األرباح -ب إيرادات أخرى في قائمة الدخل -أ
 أسهم -المال اإلضافي رأسحساب  -ج

 خزينة  ضمن حقوق الملكية
ال تظهر في القوائم المالية على  -د

 اإلطالق

كان العقد اآلجل لشراء الفضة يتضمن إمكانية تسويته على أساس الصافي، فإن هذا العقد  إذا .6
 يعتبر أداة مالية:

 ضة ذات سيولة عاليةنعم، كون الف -ب      األصول الماليةنعم، كون االفضة من  -أ
 نعم، نظرًا ألن العقد سيتم تسويته بالصافي -د ال، كون الفضة سلعة وليس أصل مالي -ج
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 المالية )العرض على أساس الصافي(؟ واإللتزامات األصولما هي شروط معادلة  .4

الحق القانوني في التقاص ونية التسوية  -ب الحق القانوني في التقاص -أ
 في الوقت نفسه أوعلى أساس الصافي 

آلية سوق أخرى  أووجود آلية مقاصة  -ج
للتسوية على أساس الصافي وتوقع بالتسوية 

 على أساس الصافي

تفاقية ترصيد بالصافي وتوقع بالتسوية إ -د
 على أساس الصافي

سهم من أسهمها من السوق المالي بتكلفة  1444 قامت الشركة الماسية بشراء 1/3/3434 في .4
. وفي دينار 4444هو  1/1/3434المحتجزة في  األرباحن رصيد حساب أو  ر للسهمدناني 4تبلغ 

في و  دنانير للسهم الواحد. 6الخزينة بسعر  أسهمسهم من  444قامت الشركة ببيع  1/4/3434
 دينار للسهم الواحد. 3الخزينة بسعر  أسهمسهم من  444قامت الشركة ببيع  4/4/3414

 الخزينة يبلغ:  أسهموبعد بيع  4/4/3434زة في المحتج األرباحن رصيد حساب إ
 دينار 9511 -ب دينار     7511 -أ

 دينار 2511 -د دينار       1111 -ج

 عادية تصنف في القوائم المالية للمقترض:  ألسهملقروض القابلة للتحويل القيمة االجمالية ل .4

 وجزء حقوق ملكية إلتزاماتجزء  -ب           إلتزامات -أ
    إلتزاماتصول وجزء أجزء  -د حقوق ملكية       -ج

 : إلىيؤدي  خزينة نقدا   أسهمشراء  .14

 س المالتخفيض مؤقت لرأ -ب س المال     تخفيض دائم لرأ -أ
 اإللتزاماتزيادة  -د                 األصولزيادة  -ج
 

 :التمرين الثاني
 حديد والصلب على النحو التالي:ظهرت حقوق المساهمين في ميزانية شركة ال 1/1/3131في 

 شركة الحديد والصلب المساهمة العامة

 1/1/3431الميزانية في 
  حقوق المساهمين  بالدينار  
 )مليون سهم( األسهممال  رأس 101110111  
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 حتياطي إجباري إ 3110111  
 حتياطي اختياري إ 2110111  
 أرباح مدورة 1110111  
 المساهمينمجموع حقوق  106440444  

 وقد توفرت لك المعلومات التالية: 
دنانير  4سهم من أسهمها من السوق المالي بسعر  310111قامت الشركة بشراء  11/1/3131في  .2

 للسهم الواحد نقدًا.
 دنانير للسهم الواحد نقدًا. 5بسعر  األسهمسهم من تلك  2111قامت ببيع  5/3/3131في  .4

 دنانير للسهم الواحد نقدًا. 6بسعر  األسهممن تلك سهم  1111قامت ببيع  9/3/3131في  .5

 دينار للسهم الواحد نقدًا. 3خرى بسعر سهم أ 7111ببيع  37/3/3131قامت الشركة بتاريخ  .6

 المطلوب: 
 . 11/1/3131في  األسهمقيد شراء  إعداد -1
 .5/3/3131سهم في  2111قيد بيع  إعداد -3

 . 9/3/3131سهم في  1111قيد بيع  إعداد  -2
 .37/3/3131سهم في  7111قيد بيع  إعداد -4

 .................... 32/3/3131المدورة سيظهر في ميزانية الشركة في  األرباحرصيد  -5

 )بعد كافة العمليات السابقة( يبلغ .............    32/3/3131مجموع حقوق المساهمين في  -6

 
 :التمرين الثالث

دينار  450111دينار بمبلغ  210111تها االسمية قيم أسهمهلية المساهمة العامة أصدرت الشركة األ
وأتعاب البنك المنفذ  األسهمصدار )أتعاب إستشارات إل األسهم إصدار. وقد بلغت مصاريف نقداً 
 إصدارن مصاريف بأ علماً  %31دينار. وتخضع الشركة للضريبة بمعدل  2111صدار( بما قيمته لإل

 بيًا(.قتطاع الضريبي )مقبولة ضريقابلة لإل األسهم
 صدار.ومصاريف اإل األسهمصدار : بيان المعالجة المحاسبية إلالمطلوب

 
 التمرين الرابع:

للسند  أسهم 5عادية بمعدل  ألسهمصدرت الشركة العالمية سندات قابلة للتحويل أ 1/1/3133في 
ائدة دينار. وتحمل ف 610111سمية البالغة السندات بالقيمة اإل إصدار، تم 21/13/3133تستحق في 
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السندات بلغ معدل الفائدة السوقي السائد للسندات  إصداروعند  .21/13/3133تسدد في  سنوياً  11%
 . %14 ألسهمالمشابهة بدون حق خيار التحويل 

 الواجب تصنيفه ضمن حقوق الملكية. اآلخرلتزام والجزء تصنيفة كإ د الجزء الواجبحد   المطلوب:
 

 ول: إجابة التمرين األ 

 14 4 4 4 6 4 3 4 3 1 الرقم 
 ب ب أ ب د ج ج ب ج أ جابة اإل

 
 إجابة التمرين الثاني:

 :11/1/3131في  األسهمقيد شراء  إعداد -1

 خزينة  أسهممن حـ/  210111                      
 حـ/ النقدية   إلى 210111                                

  :5/3/3131سهم في  2111قيد بيع  إعداد -3

 من حـ/ النقدية  410111                      
 مذكورين إلى                                       

 خزينة  أسهمحـ/  230111                                
 خزينة   أسهم -المال االضافي رأسحـ/  2111

  :9/3/3131سهم في  1111قيد بيع  إعداد -2

 دية من حـ/ النق 6111                      
 مذكورين إلى                                       

 خزينة  أسهمحـ/  4111                                
 خزينة   أسهم -المال االضافي رأسحـ/  3111

 :37/3/3131سهم في  7111قيد بيع  إعداد -4

 من مذكورين                           
 حـ/ النقدية  140111                         
 خزينة   أسهم -المال االضافي رأسحـ/   110111                         
 حـ/ ارباح مدورة     4111                         

 خزينة أسهملى حـ/ إ     320111                                
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 .دينار 960111لغ يب 32/3/3131المدورة سيظهر في ميزانية الشركة في  األرباحرصيد  -5

 دينار. 105210111العمليات السابقة( يبلغ  )بعد كافة 32/3/3131مجموع حقوق المساهمين في  -6

 

 :التمرين الثالث إجابة

 :األسهم إصدارقيد دفع مصاريف  إعداد -
 األسهم إصدارمصاريف من حـ/   2111

 حـ/ النقدية إلى    2111 
 :األسهم إصدارقيد  إعداد -

 النقديةحـ/  من  450111
  األسهممال  رأسحـ/  إلى   

 ضافيمال إ رأسحـ/  إلى   
 210111 
 150111 

 ضافي:لرأس المال اإل األسهمقيد تحميل مصاريف  إعداد -
 مال اضافي رأسمن حـ/   3411

 %31×2111اصول ضريبية مؤجلة  حـ/ 
 األسهم إصدارمصاريف حـ/   إلى     

611  
 2111 

 

 مرين الرابع:الت إجابة

   41/13/3433      1/1/3433                                             البيان
 دينار 660111 -                          )تسديد السندات وفوائدها( التدفقات النقدية -
 %14معدل الفائدة                                         -
 م )القيمة الحالية(       لتزاالجزء الذي يصنف كإ -

 دينار  570295                                  1014÷  660111
 الجزء الذي يصنف كحق ملكية  -
 دينار 3115           (                  570295 – 610111)
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   المالية األدواتمحور: 
 (9رقم ) التقارير المالية إلعدادالمعيار الدولي  :العشرون لفصل ا

 المالية األدوات
Financial Instruments 

 

 

 

 
 
 

 
 

 أهداف الفصل التعليمية:
 

 التالية: باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 
 األدوات: "(9رقم ) التقارير المالية إلعدادللمعيار الدولي . معرفة األهداف الرئيسة 1

 ".المالية
 .(9رقم ) التقارير المالية إلعدادالمعيار الدولي . تحديد النطاق الذي يغطيه 2
 (.9رقم ) التقارير المالية إلعدادلمعيار الدولي لعرض المتطلبات الرئيسية . 3
ن حيث التصنيف عند ية مالمال لألصول واإللتزاماتالمعالجة المحاسبية  بيان. 4

 .ولياأل اإلعتراف
 المالية. واإللتزامات األصول. بيان المعالجة المحاسبية لمصاريف إقتناء 5

 المالية. واإللتزامات لألصولللقياس الالحق المعالجة المحاسبية . بيان 6
 المتوقعة.  اإلئتمانية. استعراض المعالجة المحاسبية للخسائر 7
 وأداة مشتقات المالية ومعالجتها المحاسبية كأداة متاجرة . عرض وتوضيح مفهوم ال8

 تحوط. 
: (9رقم ) التقارير المالية إلعدادالمعيار الدولي  التي يتطلبها اإلفصاحات. بيان 9

  ".المالية األدوات"
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 مقدمة. 1
، حيث تمثل المالية من البنود الرئيسية في قائمة المركز المالي للعديد من المنشآت األدوات تعتبر

قبال إهناك  أصبحدوات حقوق الملكية. حيث وأ واإللتزاماتالمالية  األصولالمالية كل من  األدوات
والسندات والمشتقات المالية، وبالتالي  األسهمفي  اإلستثمارالمختلفة على  األعمالمتزايد من منشآت 

 مركز المالي لتلك المنشآت.وال األعمالعلى نتائج  اإلستثماراتهناك تأثير متزايد لتلك  أصبح
في عام المالية"  األدوات"  IFRS 9(9) رقم ةالمالي التقارير إلعدادالدولي معيار ال إصداروبدأت عملية 

   :حيث صدر المعيار على ثالث مراحل 9002
 Recogntion andالمالية  واإللتزامات لألصولوالقياس  اإلعترافولى: األ المرحلة -

Measurement. 
 Impairment Methodologyالتدني  منهجية: ة الثانيةالمرحل -
    Hedgingالمرحلة الثالثة: محاسبة التحوط  -

( ومجلس معايير المحاسبة األمريكي IASBمجلس معايير المحاسبة الدولية ) وهناك توافق بين
(FASBوهما المجلسان المعنيان بتطوير المعايير المحاسبية بوضع أهداف طويلة األمد لتحس ) ين

 األدواتموحد لمحاسبة  إطارفي وضع  المالية وتسهيل المحاسبة عليها األدواتوتسهيل التقرير عن 
 . المالية

يعتبر هذا المعيار ساري المفعول و ( 39)ليحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم هذا المعيار وقد جاء 
 مع السماح بالتطبيق المبكر. 1/1/2018من  عتباراً إ 

 
  Objectiveر هدف المعيا. 2
 المالية األصول عن المالي للتقرير مبادئ وضع هو المالي للتقرير الدولي المعيار هذا من الهدف إن

 تقويمهم في المالية القوائم لمستخدمي ومفيدة مالئمة معلومات يعرض سوف الذي المالية واإللتزامات
 .أكدهات وعدم وتوقيتها للمنشأة، المستقبلية النقدية التدفقات لمبالغ

 
 Scope نطاق المعيار. 3

 :باستثناء المالية األدوات أنواع جميع على المنشآت جميع قبل من المعيار هذا يطبق أن يجب
 اهعن المحاسبة تتم التي المشتركة والمشروعات الزميلة والمنشآت التابعة، المنشآت في الحصص -أ

 27 الدولي المحاسبة معيار أو "الموحدة المالية القوائم" 00 المالي للتقرير الدولي للمعيار وفقاً 
 الزميلة المنشآت في اإلستثمارات" 92 الدولي المحاسبة معيار أو "المنفصلة المالية القوائم"

تكون نسبة  أخرى منشآت  أسهمفي  اإلستثماراتيطبق المعيار على  أي ."المشتركة والمشروعات
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ال تعتبر م على الشركة المستثمر فيها و حيث ال يوجد تأثير ها %90سهمها تقل عن التملك في أ
 . في مشروع مشترك إستثمار

 المحاسبة معيار أو 10 المالي للتقرير الدولي المعيار يتطلب الحاالت، بعض في ذلك، من وبالرغم
 حصة عن بالمحاسبة تقوم بأن لها يسمح أو المنشأة من 28 الدولي المحاسبة معيار أو 27 الدولي

 ويجب .المعيار ذاھ متطلبات جميع أو لبعض وفقاً  مشترك مشروع أو زميلة منشأة أو تابعة منشأة في
 منشأة أو تابعة، منشأة في حصة على المشتقات على المعيار ذاھ تطبق أن- أيضاً - المنشآت على

 معيار في الوارد المنشأة ملكية حقوق  أداة  تعريف المشتقة تستوف   لم ما مشترك مشروع أو زميلة
 ."العرض :المالية األدوات" 29 لدوليا المحاسبة

 16 المالي للتقرير الدولي المعيار عليها ينطبق التي التأجير عقود بموجب واإللتزامات الحقوق   -ب
 :ذلك من وبالرغم ."اإليجار عقود"

 اإليجار عقود في اإلستثمار صافي( التمويلي اإليجار عقود عن المستحقة المبالغ تخضع .0
 المؤجر قبل من الُمثبتة التشغيلي اإليجار عقود عن المستحقة جاراإلي ومبالغ( التمويلي

 .والتدني اإلعتراف إللغاء المعيار ذاھ لمتطلبات
الواردة في  اإلعترافلغاء إل المستأجر قبل من الُمثبتة السداد واجبة اإليجار إلتزامات تخضع .9

 هذا المعيار.
 .الُمْدَمٌجة للمشتقات المعيار ذاھ تلمتطلبا اإليجار عقود في الُمْدَمٌجة المشتقات تخضع .2

 المحاسبة معيار اهعلي ينطبق التي ،ينالموظف منافع خطط بموجب العمل أصحاب وإلتزامات حقوق  -ج
 ."الموظف منافع" 19رقم  الدولي

 معيار في الوارد الملكية حقوق  أداة  تعريف تستوفي والتي المنشأة قبل من الُمصدرة المالية األدوات -د
 على اهتصنيف يتم أن ُيتطلب التي أو (واألذونات الخيارات ذلك في بما) 29رقم  وليالد المحاسبة

 . IAS 32ملكية بموجب معيار  حقوق  أداة  اهأن
 01 رقم الناشئة بموجب عقد يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي واإللتزاماتالحقوق  -ه

ناشئة بموجب عقد تأمين يستوفي تعريف عقد الُمصدر ال وإلتزاماتحقوق باستثناء "عقود التأمين"، 
هذا المعيار على  . وبالرغم من ذلك، ينطبقFinancial Guarantee Contract الضمان المالي

تكن  لم إذا 01المشتقة التي تكون ُمْدَمٌجة في عقد يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 
 أيضاً ينطبق هذا المعيار و  01 دولي للتقرير المالييقع ضمن نطاق المعيار ال المشتقة نفسها عقداً 

عن عقد يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  الذي يكون مفصوالً  اإلستثمارمكون على 
كان  إذاهذا الفصل. وعالوة على ذلك،  مثل 01تطلب المعيار الدولي للتقرير المالي  إذا، 01

العقود عقود تأمين  يعتبر مثل هذه أنه -في السابق-ة ُمصدر عقود الضمان المالي قد أكد صراح
 واستخدم المحاسبة التي تنطبق على عقود التأمين، فيجوز للُمصدر أن يختار إما أن يطبق هذا
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على مثل عقود الضمان المالي تلك ويجوز للُمصدر  01المعيار الدولي للتقرير المالي  أوالمعيار 
 .لكل عقد ال رجعه فيه اإلختيارعلى حدة، ولكن يكون على كل عقد  اإلختيارأن يجري ذلك 

 Sellingسهمهيرغب ببيع أ أسهموحامل  (مستحوذةمشترية )عقد آجل بين منشأة  أي -و
Shareholder ، تاريخ استحواذ  بيع أعمال ُمستحوذ عليها، ينتج عنه تجميع أعمال في أولشراء

 ". وال يجوز أن يتجاوزاألعمال"تجميع  2ي مستقبلي، يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المال
 اجراءات وموافقات أيالفترة المعقولة التي ُتعد ضرورية عادة للحصول على  األجلأجل العقد 

 .اإلندماجعملية مطلوبة الستكمال 
ينطبق هذا المعيار ولكن ال ينطبق عليها هذا المعيار.   Loan Commitments اإلقراض تعهدات -ز

مالية  إلتزاماتالمنشأة على أنها  تصنفهاالقروض التي  التالية: تعهدات وضعلى تعهدات القر 
 أو القروض التي يمكن تسويتها بالصافي نقداً  وتعهدات الخسارة أوبالقيمة العادلة من خالل الربح 

بتقديم  اإلقراضمالية وتعهدات  مشتقاتتلك التعهدات  حيث تعتبر أخرى مالية  أداة  إصدار أوبتسليم 
 .بمعدل فائدة أقل من السوق قرض 

أن يطبق متطلبات  التي تخضع لهذا المعيار قروضال تعهدات وبالرغم من ذلك، يجب على ُمصدر    
تخضع جميع ارتباطات القروض لمتطلبات هذا المعيار إللغاء و  الواردة في هذا المعيار التدني

  .اإلعتراف
لمدفوعات على أساس السهم والخاضعة لمتطلبات المتعلقة با واإللتزاماتالمالية والعقود  األدوات -ح

 (.2المالي الدولي رقم ) التقريرمعيار 
 اإلعترافتم الذي  اإللتزامالحقوق في دفعات لتعويض المنشأة مقابل نفقات مطلوب القيام بها لتسوية  -ط

 واألصولالمحتملة  واإللتزامات"المخصصات  21 رقملمعيار المحاسبة  وفقاً مخصص  أنهعلى به 
 .21 رقملمعيار المحاسبة  وفقاً في فترة سابقة،  مخصصب له اإلعترافما تم  أوالمحتملة"، 

"اإليراد من العقود مع  01التي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  واإللتزاماتالحقوق  -ي
لمحاسبة أن تتم ا IFRS 15 مالية، باستثناء تلك التي يحدد المعيار أدوات تعتبر العمالء" والتي

 (. 2رقم ) لهذا المعيار وفقاً عنها 
على تلك الحقوق التي يحدد  للتدنيهذا المعيار  متطلبات يتم تطبيقيجب أن  أنه إلىونشير هنا     

 أو أرباحلهذا المعيار ألغراض إثبات  وفقاً عنها  أن تتم المحاسبة 01المعيار الدولي للتقرير المالي 
 .التدنيخسائر 

 
 Initial Recognitionالمبدئي  اإلعتراف .4 

طرفًا  المنشأةفي قائمة المركز المالي عندما تصبح  المالية اإللتزامات أو المالية باألصول اإلعترافيتم 
مالية، ويتم إثبات عمليات شراء  أصولبيع  أوشراء  أجلمن  معينةتعاقدية ألداة مالية  شتراطاتإفي 
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 Settlementتاريخ التسوية أو  Trade Dateمتاجرة )التعامل(التاريخ  باستخدامالمالية  األصولوبيع 

Date   واإلثبات في الدفاتر. عترافلإلكأساس 
إلتزامًا  أوبشكل أولي )ألول مرة( أصاًل  المنشأةقصد هنا باإلعتراف الوقت الذي يجب أن تسجل فيه ويُ 

 لوبين كسياسة محاسبية.سالشركة اختيار واحدة من هذين األ العمومية. ويجب على انيةز الميفي 
ومحاسبة تاريخ  مالي. أصلبيع  أوبه بشراء  المنشأةهو التاريخ الذي تلتزم : )المتاجرة( تاريخ التعامل

 ،بتاريخ العملية األصلبأصل سيتم إستالمه ومطلوب سيتم دفعه لقاء هذا  اإلعترافالتعامل تتضمن 
بالذمم المدينة الناجمة عن  واإلعترافخسائر بيع  وأ أرباحبأي  واإلعترافالذي تم بيعه  األصلوإستبعاد 

 .البيع بتاريخ التعامل
الذي ستحول  أوللمنشأة  األصلأما تاريخ التسوية فهو التاريخ الذي سيتم به تحويل  :تاريخ التسوية

وكذلك  ،المنشأةبأصل معين بتاريخ إستالمه من قبل  اإلعترافويتم  .معين للغير أصلبه  المنشأة
بتاريخ  األصلخسائر بيع  أو أرباحبأي  واإلعتراف( أصلمعين )بيع  أصلبالتخلص من  افاإلعتر 

 .اآلخرللطرف  األصلتحويل ذلك 
 أوالمتاجرة تاريخ  فإندينار،  32,222بربح مقداره  31/12/2222باعت شركة سندات في  إذافمثال 

عن السندات وقبض القيمة يكون  ن تاريخ التسوية وهو تاريخ التنازلإال أ 31/12/2222هو  التعامل
 أسلوبالشركة  إتبعت إذا(. لذلك  Value Date)تاريخ الحق 2/1/2221في  بعد يومي عمل عادةً 

 إذاما ، أ2222ويعترف بربح بيع السندات في عام  31/12/2222العملية تسجل في  فإن المتاجرةتاريخ 
 .2/1/2221 العملية تسجل في فإنتاريخ التسوية  أسلوبالشركة  إتبعت

 
 Classification of Financial Assetsالمالية  األصول تصنيف. 5

 فئتين هما: إلىالمالية  األصول( كافة 2رقم ) التقارير المالية إلعداد الدولي معياراليقسم 
 Financial Assets القوائم المالية( بالتكلفة المطفأة  إعدادعند  المالية التي يتم قياسها )الحقاً  األصول -أ

Measured at a Mortised Cost. 

    .Financial Assets Measured at Fair Value المالية المقاسة بالقيمة العادلة األصول -ب

 : إلىالمالية ضمن هذه الفئة  األصولويمكن تصنيف   
 الخسارة. أومالية بالقيمة العادلة من خالل الربح  أصول: 0ب/  
 .اآلخرة من خالل الدخل الشامل مالية بالقيمة العادل أصول: 9ب/  

رتباط إطرف بموجب  المنشأةوعندما تصبح  اإلقتناءعند ب(  أو)أ  ويتم التصنيف ضمن هاتان الفئتان
   على كل مما يلي: بناء   تعاقدي مع الغير

  المالية  األصول إلدارة المنشأة أعمالنموذج  -أ
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The Entity’s Business Model for Managing the Financial Assets 

لق بالعمليات عموجوداتها والتي تت بإدارةبها نشاطها المتعلق  المنشأةقصد به الطريقة التي تمارس ويُ 
وليس  المنشأةين في يالرئيس اإلدارةالتي تتم على محفظة الموجودات المالية والذي يحدده موظفو  الفعلّية

 اإلدارةعلى نوايا  المنشأة أعمالوال يعتمد نموذج  تلك الموجودات. إلدارة المنشأة إدارةعلى نية  عتماداً إ 
على مستوى  أي أعلىهذا الشرط يجب تحديده وفق مستوى تجميع  فإنمفردة، وبالتالي  أداة فيما يخص 

جمع التدفقات النقدية  أجلمن  بإدارتهاستثمارات تقوم إبمحفظة  المنشأةالمحفظة. لذلك قد تحتفظ 
 المتاجرة لتحقيق تغيرات في القيمة العادلة.    ألغراض بإدارتهاتقوم  رى أخستثمارات إالتعاقدية ومحفظة 

 صل المالي ص التدفق النقدي التعاقدي لألخصائ -ب
The Contractual Cash Flow Characteristics of the Financial Asset 

 يد مثل السنداتقابلة للتحد أوالمالي يولد تدفقات نقدية بتواريخ محددة  األصلن يكون أقصد بذلك ويُ 
  .األجلوراق الدفع التمويلية طويلة أالمصدرة و 

 
  Subseqent Measurementsالمالية  لألصولالقياس الالحق  .4

بالتكلفة  أوالمالي إما بالقيمة العادلة  األصل، يتم قياس القوائم المالية إعدادوعند  األولي اإلعترافبعد 
 المبدئي.  األصللتصنيف  وفقاً المطفأة، 

 البيانات المالية  إعدادالمالية عند  األصولبفروقات تقييم  اإلعتراف 1.6
 هي:  فئات 3ضمن المالية والقياس الالحق لها  األصولبموجب هذا المعيار يتم تصنيف 

 : Financial Assets Measured at Amortized Costالمالية بالكلفة المطفأة  األصول -1
الدين )السندات( والقروض والذمم والتي سيحتفظ بها لتاريخ  أدواتي المالية ف اإلستثماراتوهي تشمل 

 . السندات أوتحصيل دفعات من القروض  أوولجمع التدفقات النقدية من فوائد  اإلستحقاق
المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة عندما  األصولالمالي ضمن فئة  األصليمكن تصنيف وبشكل عام 

 يستوفي الشرطان التاليان: 
 األعمالنموذج  اختبار Business Model Test الدين  أداة : عندما يكون الهدف من اقتناء

وليس ألجل بيعها قبل تاريخ  اإلستحقاقبتاريخ  سميةاإلالحصول على قيمتها  مثالً )السندات( 
 من التغير في قيمتها العادلة.  اإلستفادةبغرض  اإلستحقاق

 خصائص التدفق النقدي  اختبارCash Flow Characteristics Test الدين  أداة : عندما تعطى
 استالم فوائـد دوريـة بتواريخ محددة. أيحق تعاقدي الستالم تدفقات نقديـة محددة 

قد يكون  المنشأةبالرغم من أن هدف نموذج أعمال  أنه( 2ويبين معيار التقرير المالي الدولي رقم )
 المنشأةال يتوجب على  أنهالنقدية التعاقدية، إال  باألصول المالية بهدف جمع التدفقات اإلحتفاظ
. لذلك يمكن أن يكون الهدف من نموذج أعمال اإلستحقاقحتى تاريخ  األدواتبجميع تلك  اإلحتفاظ
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جمع التدفقات النقدية التعاقدية حتى عندما يتم بيع  أجلباألصول المالية من  اإلحتفاظهو  المنشأة
 المالية.  لألصول

 : إذامالي  أصل المنشأةمثال قد تبيع على سبيل ال
ما  إلى األصلانخفاض درجة مالءة  مثالً للمنشأة ) المالي يحقق السياسة اإلستثمارية األصللم يعد  .0

 .ئتماني(نخفاض التصنيف اإلإ أي األدنىدون الحد 
 د.لتعكس التغير في التوقيت المتوقع للعوائ التأمين بتعديل محفظتها اإلستثماريةقيام شركة  .9
 لتمويل نفقات رأسمالية. المنشأةحاجة  .2

أن عمليات البيع أكثر من كونها عادية( من  أيحدثت عمليات غير قليلة من عمليات البيع ) إذالكن 
تساقها مع إانت هذه العمليات متسقة وكيفية ك إذاتقييم ما  المنشأة، يجب على اإلستثماريةالمحفظة 

 .جمع التدفقات النقدية التعاقدية هدف
طفاء العالوة إبالتكلفة مع  تبقى أي لمالية بالتكلفة المطفأةا األصولالبيانات المالية يتم قياس  إعدادوعند 

باألصل  اإلعتراف إلغاء رباح والخسائر الناتجة عنباأل اإلعترافيتم و  الةبطريقة الفائدة الفع  الخصم  أو
 .(5انظر مثال رقم )نيفه. تص إعادة أوانخفاض قيمته )تدني(  أو مثالً بالبيع  المالي

 والخسائر )بيان الدخل(  األرباحالمالية بالقيمة العادلة من خالل  األصول -2
 (FVTPL) Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss  

 حاألربابفروقات التقييم ضمن  اإلعترافالبيانات المالية بالقيمة العادلة مع  إعدادحيث يتم تقييمها عند 
 يلي:  وهي تشمل ماوالخسائر. 

 . في سندات المتاجرة اإلستثماراتغراض المتاجرة مثل الدين أل أدواتالمالية في  اإلستثمارات -أ
 .غراض المتاجرة( ألاألسهمالملكية ) أدواتفي  اإلستثمارات -ب

مالية بالقيمة العادلة من خالل  أصولمالي للمتاجرة ضمن هذه الفئة ) أصل أيويتم تصنيف 
 والخسائر(. رباحاأل

 .( تاليا  6( ومثال رقم )3ال رقم )انظر مث
 غراض ليست للمتاجرة: ( ألاألسهمالملكية ) أدواتفي  اإلستثمارات -ج

 األسهم)مثل التي ال يحتفظ بها للمتاجرة  األسهمفي  اإلستثماراتهذا المعيار بتصنيف  يسمححيث 
 والخسائر.   األرباحيمة العادلة من خالل مالية بالق أصول( ضمن فئة األجلستراتيجية طويلة اإل

  آخرالمالية بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل  األصول -3
Financial Assets at Fair Value through other Comprehensive Income       

  وهي تشمل: 
 : التقييمعتراف بفروقات ( واإلاألسهمحقوق الملكية ) أدواتفي  اإلستثمار -أ
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 أسهمفي  اإلستثمارات أيالملكية  أدواتالمالية في  اإلستثماراتلمعيار تصنيف هذا ا يسمح
ضمن ( األجلستراتيجية طويلة اإل األسهم) أي بها للمتاجرة اإلحتفاظوالتي ال يتم  األخرى الشركات 

 ( بحيث يتم تقييمها بالقيمة العادلةآخرمالية بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل  أصولهذه الفئة )
في قائمة الدخل  اآلخرضمن حقوق الملكية وكجزء من الدخل الشامل بفروقات التقييم  اإلعترافمع 

 ."المالية األصولتقييم  إحتياطي"على فروقات التقييم مسمى  . ويطلق عادةً الشامل
 : ويتطلب المعيار بخصوص هذه الفئة ما يلي

عادة تصنيف إال يسمح ب أي ها،ال تستطيع الرجوع عن المعالجةاختارت المنشأة هذه  إذا -
مالية بالقيمة العادلة من خالل دخل  أصول( من فئة األسهمالملكية ) أدواتفي  اإلستثمارات

 والخسائر. األرباحمالية بالقيمة العادلة من خالل  أصولفئة  إلى آخرشامل 
المالية(  صولاألتقييم  إحتياطي) وال يسمح المعيار بتحويل التغير المتراكم بالقيمة العادلة -

 األصولبتلك  اإلعتراف إلغاءوالخسائر عند  األرباححساب  إلى المعروض ضمن حقوق الملكية
 .  غيره أوبالبيع 

 .( ضمن هذه الفئة الختبار التدنياألسهمفي  اإلستثماراتالمالية ) األصولال تخضع  -
( ضمن هذه الفئة في األسهمفي  اإلستثماراتالمالية المتحققة ) األصولبيع  بأرباحال يعترف  -

 األصولتقييم  إحتياطيوضمن حساب  اآلخرنما ضمن الدخل الشامل والخسائر وإ األرباح
 . المالية

 .والخسائر األرباحفي  اإلستثماراتالناجمة عن تلك  األرباحتوزيعات يراد بإ اإلعترافيتم فقط  -
 أصول" ضمن فئة ( المصنفةسهماألالملكية ) أدواتفي  اإلستثماراتن كافة التغيرات على قيمة أ أي

وضمن  اآلخر" يعترف بها ضمن الدخل الشامل آخرمالية بالقيم العادلة من خالل دخل شامل 
. والخسائر األرباحالناتجة عنها فيعترف بها ضمن  األرباحتوزيعات  إيراد ءحقوق الملكية باستثنا

  (.4انظر مثال رقم )
جل جمع التدفقات النقدية )تحصيل الفوائد من أ بها حتفظالدين التي ي   أدواتفي  اإلستثمارات -ب

 المالي. األصلوقيمة السندات( وبيع 
ما مثاًل( إداة الدين )السندات األعمال وواقع تصرف المنشأة بأكان الهدف من نموذج  إذاوبالتالي 

شامل مالية بالقيمة العادلة من خالل دخل  أصوليتم تصنيفها ضمن  البيع أو ستحقاقاإلحتفاظ لإل
 .آخر

 : يوبخصوص هذه الفئة يتطلب المعيار ما يل
  وأية خسائر أجنبيةكانت بعمالت  إذاخسائر ترجمة  أو أرباحية فروقات ، وأالفائدة إيراديتم معالجة ،

 في بيان الدخل.  األصولستعادة تدني لتلك تدني وأرباح إ
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 حقوق الملكية( حتى  آخرشامل  عتراف بالتغيرات في القيمة العادلة ضمن دخلتستمر المنشأة باإل(
بيان الدخل  إلىالتنازل عنه حيث تم التغير المتراكم بالقيمة العادلة  أوبالبيع  األصليتم التخلص من 

 . Reclassification Adjustmentالتصنيف  إعادةتحت مسمى تعديالت 

 ارة الخس أومالي بالقيمة العادلة من خالل الربح  أصلتحديد  أوخيار تصنيف  2.6
Option to designate a financial asset at fair value through profit or loss 

على خيار القيمة العادلة ويمكن للمنشآت عند ( 2) التقارير المالية إلعدادالمعيار الدولي  يحافظ
 تكلفةياس بالللق التي تكون مؤهلة المالية واإللتزاماتالمالية  األصولقياس  المبدئي أن تختار اإلعتراف

 أوولكن على شرط أن يلغي استخدام القيمة العادلة  ،الخسارة أوخالل الربح من بالقيمة العادلة  المطفأة
 ة.يمحاسبال سوء المطابقة أي ،اإلعتراف أوتساق القياس إعدم من يقلل بشكل كبير 

ُيقاس  أنهماليًا على  األولي، أن تصنف بشكل ال رجعة فيه أصالً  اإلعترافيمكن للمنشأة، عند  أنه أي
 يقلص بشكل جوهري عدم اتساق  أوكان القيام بذلك يزيل  إذاالخسارة  أوبالقيمة العادلة من خالل الربح 

( Accounting Mismatch"عدم تماثل محاسبي"  أنهعلى  )يشار إليه أحياناً  اإلعتراف أوالقياس 
إثبات المكاسب والخسائر منها على أسس  أو اإللتزامات أو األصولوالذي ينشأ خالف ذلك عن قياس 

 ( يوضحان ذلك. 9( و )0والمثالين رقم ) ،مختلفة

 ( 1مثال )
وتم تصنيفها كأصول مالية بالكلفة  األجلصدار سندات طويلة إقامت شركة ب إذافعلى سبيل المثال 

 األصول فإنغراض المتاجرة، والسندات أل األسهمستثمارية في إوذلك بغرض تمويل محفظة المطفأة 
مالية بالقيمة العادلة من خالل  أصولسهم والسندات للمتاجرة سيتم تصنيفها ضمن فئة "المالية ممثلة باأل

أن قوائمها  إلىالمنشأة قد تخلص  فإنالربح والخسارة" لكن مصدر التمويل )السندات( بالكلفة المطفأة، 
لتزام على أنهما بالقيمة العادلة من واإل ألصلاتم قياس كل من  إذاالمالية ستقدم معلومات أكثر مالءمة 

 الخسارة. أوخالل الربح 

 (2مثال )
قرض بسعر ثابت ومستحق القبض وتقوم  المنشأةعندما تمتلك هو  أيضاً ومن األمثلة على ذلك 

القرض  أصلبتحويطه بمبادلة سعر الفائدة الذي يستبدل األسعار الثابتة باألسعار العائمة. سيؤدي قياس 
القيمة بمبادلة سعر الفائدة  حيث سيتم الحفاظ علىإحداث عدم توافق في القياس،  إلىتكلفة المطفأة بال

خالل الربح والخسارة. وفي هذه الحالة يمكن تعيين القرض مستحق القبض بالقيمة العادلة من العادلة 
الذي ينتج عن قياس  يمحاسبتوافق الاللخيار القيمة العادلة للحد من عدم  وفقاً خالل الربح والخسارة من 

 القرض بالتكلفة المطفأة.
 



 

 -695- 

 المالية لألصولمعالجة عموالت ومصاريف الشراء عند القياس األولي . 7
األولي )الشراء( بالقيمة العادلة، والتي تمثل التكلفة بتاريخ  اإلقتناءالمالية عند  األصوليجب قياس كافة 

مصاريف وعموالت الشراء  بإستثناءت ومصاريف الشراء( الشراء مضافًا إليها تكاليف العملية )عموال
والخسائر والتي تعالج مصاريف الشراء  األرباحالمالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  لألصول

 والخسائر.  األرباحكمصروف فترة في 

 ان الدخل((المالية من خالل الربح والخسارة )بي األصول)( 9مثال )
 6 للمتاجرة بسعر اإلسالميالبنك  أسهمسهم من  00,000 ركة الشرق ششترت إ 0/09/9090في  .0

 .دينار 0000دنانير للسهم وبلغت عمولة الشراء 
 .للسهم دنانير 1تبلغ  اإلسالميأن القيمة العادلة لسهم البنك  إفرض 20/09/9090 في .9
 للسهم. دنانير 2سهم بسعر  2000ببيع  الشركةقامت  2/0/9090في  .2
 .ير للسهمدنان 2ن القيمة العادلة للسهم بلغت أرض فإ2021/1/31 في  .4

الدولي معيار الثبات القيود الالزمة بموجب إبيان المعالجة المحاسبية الالزمة لما سبق و  المطلوب:
  قوائم مالية شهريًا. إعداد، ويتم (2)رقم  ةالمالي التقارير إلعداد

 (3حل مثال )
 :قيد الشراء إثبات .0

 0/09/9090                                          من مذكورين    
   6×00,000الربح والخسارة   مالية بالقيمة العادلة من خالل  أصولحـ/   60,000

 حـ/مصاريف عموالت الشراء   0000
 النقدية حـ/  إلى      60,000 

 :20/09/9090في  األسهمتقييم  .9
 20/09/9090                              1تعديالت القيمة العادلةمن حـ/        00,000

-1×00,000) بيان الدخل –حيازة غير متحققة خسائر أو أرباححـ/ إلى    00,000 
60,000)  

 
 
 

                                                           
خسائر التقييم  أو أرباحوالخسائر المحققة عن  األرباحيعتبر حساب تعديالت القيمة العادلة حساب وسيط يتم استخدامه لسهولة تحديد  1

 في فترات الحقة.
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 :2/0/9090في  األسهمبيع  إثبات .2
  2/0/9090(                         2×2000)      من حـ/ النقدية  94,000

 02,000 
6000 

   (6×2000) الربح والخسارةية بالقيمة العادلة من خالل مال أصولحـ/  إلى
 والخسائر األرباحفي  – (6-2)2000بيع متحققة  أرباححـ/    

 :20/0/9090في  األسهمتقييم  .4
دينار  49,000" يبلغ الربح والخسارةالمالية بالقيمة العادلة من خالل  األصولن رصيد حساب "إ
دينار  62,000بلغت  20/0/9090سهم في ة العادلة لألمن القيفي حين أ(، 60,000-02,000)
 90,000برصيد  مديناً ن يكون حساب تعديالت القيمة العادلة أوبالتالي يجب  (2 ×سهم  1000)

بمبلغ  مديناً  فيتم جعله دينار 00,000ن هناك رصيد سابق مدين لهذا الحساب برصيد ، وبما أدينار
 يد التالي: بالق (00,000 – 90,000) دينار 00,000

 
 20/0/9090                          تعديالت القيمة العادلةمن حـ/        00,000

                         خسائر حيازة غير محققة  أو أرباححـ/  إلى    00,000 

 ستظهر كما يلي:  31/1/2221كما في  قائمة المركز المالي فإنوعليه 
  األصول

 آخرة من خالل دخل شامل لقيمة العادلمالية با أصول 49,000
 مدين{ 000,00مدين +  000,00)مدين( } تعديالت القيمة العادلة 000,90

 { 2× سهم  1000دينار القيمة العادلة }  62,000

 ( 4مثال )
 اإلستثماربغرض  االسالميالبنك  أسهمسهم من  0000شترت المؤسسة العربية إ 2/2/9090في  .0

 دينار 100دنانير للسهم وبلغت عمولة الشراء  2)ليس للمتاجرة( بسعر جلاألطويل  اإلستراتيجي
 .اآلخرضمن الدخل الشامل  األسهمبفروقات التقييم لتلك  اإلعترافوقررت المؤسسة العربية 

 .دينار للسهم 09تبلغ  االسالميأن القيمة العادلة لسهم البنك  إفرض 20/09/9090في  .9
 للسهم. دنانير 00سهم بسعر  400بية ببيع قامت المؤسسة العر  1/1/9090في  .2
 .ير للسهمدنان 1ن القيمة العادلة للسهم بلغت أفرض إ2021/12/31 في  .4

المالي  التقريرثبات القيود الالزمة بموجب معيار إلجة المحاسبية الالزمة لما سبق و بيان المعا المطلوب:
قيمة العادلة ضمن الدخل الشامل ختارت إظهار فروقات التقييم للإن الشركة أب علماً  (2) رقم

 . اآلخر
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 ( 4حل مثال )
 :قيد الشراء إثبات .0

  2/2/9090   آخرمالية بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل  أصولمن حـ/   2100
 100( +2×0000) النقدية حـ/  إلى 2100 

 :20/09/9009في  األسهمتقييم  .9
 20/09/9090                         تعديالت القيمة العادلة       من حـ/       2100

 آخرضمن دخل شامل  – تقييم( أرباحالتغير في القيمة العادلة )حـ/  إلى    2100 
(0000×09-2100)  

 :1/1/9090في  األسهمبيع  إثبات .2
  1/1/9090(                                00×400)من حـ/ النقدية   4000

 2400 
600 

 ( 2.1×400) آخرلقيمة العادلة من خالل دخل شامل لية باما أصولحـ/  إلى
 آخرضمن دخل شامل  – (2.1-00)400التغير في القيمة العادلة  حـ/    

 :20/09/9090في  األسهمتقييم  .4
دينار  1000" يبلغ آخرالمالية بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل  األصولن رصيد حساب "إ
مة دنانير القي 1× سهم  600) 20/09/9002دينار في  4900 إلى(، ويجب تخفيضه 2100-2400)

ن ، وبما أدينار 200ن يكون حساب تعديالت القيمة العادلة دائنًا برصيد العادلة للسهم( وبالتالي يجب أ
دينار بالقيد  4400بمبلغ  دينار فيتم جعلة دائناً  2100هناك رصيد سابق مدين لهذا الحساب برصيد 

 التالي: 
 20/09/9090  خسائر حيازة غير متحققة -التغير في القيمة العادلة من حـ/       4400
 حـ/ تعديالت القيمة العادلة                         إلى    4400 

 ستظهر كما يلي:  31/12/2221كما في  قائمة المركز المالي فإنوعليه 
  األصول
 آخر مالية بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل أصول 1000

 دائن{ 4400 –مدين  2100)دائن( } تعديالت القيمة العادلة (200)
 { 1× سهم  600دينار القيمة العادلة  }  4900
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 (المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة األصول)( 5مثال )
 92,791سنوات بقيمة  5ستحق بعد ت –سندات –دين  أداة  شركة الساحلإشترت  1/1/2222بتاريخ 

 122,222لسندات سمية لتبلغ القيمة اإل (.الضرائبو تكاليف العملية )عمولة الوسيط المالي دينار شاملة 
سندات ويبلغ سعر الفائدة السوقي عند شراء ال نهاية كل عام. سنوياً  تقبض %12دينار وبفائدة ثابتة بنسبة 

 .اإلستحقاقعند بالسندات لجمع التدفقات النقدية )الفوائد( وقيمة السندات  اإلحتفاظوسيتم  .12%
 : إثبات كافة القيود المتعلقة بشراء السندات، وإيرادات فوائد السندات خالل فترة إقتناء السندات.المطلوب

  (5مثال ) حل
 وهذا ما %12أقل من معدل الفائدة السوقي البالغ  %12يالحظ أن معدل الفائدة الذي تحمله السندات 

وهو الفرق بين تكلفة السندات  (92,791-122,222) ناردي 7229يبرر شراء السندات بخصم مقداره 
. وفيما يلي جدول يبين كيفية إحتساب التكلفة سنوات 5والقيمة اإلسمية التي سيتم إستردادها للسندات بعد 

 :المطفأة نهاية كل سنة

 السنة
 
 

(1) 

التكلفة 
المطفأة 

 بداية السنة
(2) 

 الةدخل الفائدة الفع  
(3) 

(=2× )42% 

الفائدة 
 المقبوضة

(4*) 

 إطفاء
 الخصم

(5) 
(=3)-(4) 

التكلفة 
 المطفأة

 نهاية السنة
(6) 

     92,494 
2222 92,791 92,791 ×12% =11,135 12,222 1135 93,926 
2221 939926 939926 ×12% =119271 129222 1271 959197 
2222 959197 959197 ×12% =119424 129222 1424 969621 
2223 969621 96,621 ×12% =119594 129222 1594 989215 
2224 989215 989215 ×12% =119785 129222 1785 122,222 

  4249 المجموع
  12 وتمثل الفائدة البالغة بنسبة ،دينار 12,222يالحظ أن الفائدة المقبوضة سنويًا تبلغ% × 

 (.سمية للسنداتدينار )القيمة اإل 122,222
 المتعلقة بفائدة السندات للسنة األولى كما يلي:  ويتم إثبات القيود اليومية

 يثبت القيد التالي: 1/1/2222بتاريخ شراء السندات في  -

 مالية بالتكلفة المطفأة  أصول /حـمن      92,791
 النقديةحـ/   إلى       92,791 
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 :31/12/2222في نهاية السنة األولى وبتاريخ  -

 31/12/2222            من مذكورين                   
 النقدية  /حـ     12,222

 الخصم(  إطفاء) مالية بالتكلفة المطفأة أصولحـ/        1135
 فائدة السندات إيرادحـ/  إلى          11,135 

 : 31/12/2221في نهاية السنة الثانية وبتاريخ  -

 31/12/2221          من مذكورين                     
 النقدية  /حـ     12,222

 الخصم( إطفاءمالية بالتكلفة المطفأة ) أصولحـ/        1271
 فائدة السندات إيرادحـ/  إلى          11,271 

 :31/12/2222في نهاية السنة الثالثة وبتاريخ  -

 31/12/2222         من مذكورين                      
 النقدية  /حـ     12,222

 الخصم( إطفاءمالية بالتكلفة المطفأة ) أصولحـ/        1424
 فائدة السندات إيرادحـ/  إلى          11,424 

 :31/12/2223في نهاية السنة الرابعة وبتاريخ  -

 31/12/2223               من مذكورين               
 النقدية  /حـ   12,222

 (الخصم إطفاءمالية بالتكلفة المطفأة ) أصولحـ/        1594
 فائدة السندات إيرادحـ/  إلى          11,594 

 : 31/12/2224في نهاية السنة الخامسة بتاريخ  -

 31/12/2224         من مذكورين                        
 النقدية  /حـ     12,222

 الخصم( إطفاءمالية بالتكلفة المطفأة ) أصولحـ/        1785
 فائدة السندات ادإير حـ/  إلى          11,785 
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 :1/1/2225عند تحصيل قيمة السندات في  -

 النقدية  /حـمن   122,222
 مالية بالتكلفة المطفأة أصولحـ/  إلى      122,222 

 الية بالقيمة العادلة )السندات((الم األصول)( 4) مثال
دفقات النقدية لحين حتفظ بها لجمع التغير مُ  ( أن السندات المشتراة 5في المثال السابق رقم ) إفرض

. ، عندها سيتم تسجيلها كأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارةنما للمتاجرةوإ اإلستحقاق
 دينار. 26,000بلغت  20/09/9090ن القيمة العادلة للسندات في وبإفتراض أ

  .20/09/9090قيد تقييم السندات في  إعداد المطلوب:

 (4حل مثال )
 دينار   26,000                          20/09/9090دلة في القيمة العا

 دينار  296,22(    0021+120,29) 20/09/9090التكلفة المطفأة في 
 دينار  9014                                     تقييم غير محققة أرباح 

 القيد التالي:  إعدادويتم 
         20/09/9090                      تعديالت القيمة العادلة من حـ/       9014
 حيازة غير متحققة  وخسائر أرباححـ/  إلى    9014 

 خسائر حيازة غير محققة في بيان الدخل.  أو بأرباح اإلعترافويتم 

 ستظهر كما يلي:  20/09/9090كما في  قائمة المركز المالي فإنوعليه 
  األصول

 الربح والخسارةلة من خالل مالية بالقيمة العاد أصول 22,296
 )مدين( تعديالت القيمة العادلة   9014

 دينار القيمة العادلة    26,000
 
  Reclassificationالتصنيف  إعادة. 8

 : Reclassification of Financial Assetsالمالية  األصولتصنيف  إعادة
 ما يلي: كفي  أخرى  إلىالمالية من فئة  األصولتصنيف  إعادةتم ت

  صولها أتصنيف  إعادةالمالية، يجب عليها  األصولدارة عمالها إلأ عندما تغير المنشأة نموذج
، دين )مثل السندات( أدواتالتي تمثل  األصولالتصنيف على  إعادةالمالية المتأثرة بذلك. وتطبق 

 بالقيمة العادلة. الملكية تصنف دائماً  أدواتن أحيث 
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 التصنيف بأثر مستقبلي من تاريخ  إعادةلمالية يجب أن تطبق ا األصولأعادت المنشأة تصنيف  إذا
 التصنيف. إعادة

المالية  األصولفإنه يجب التحويل من فئة الدين،  أدواتفي  اإلستثماراتيتطلب هذا المعيار بخصوص 
المالية بالتكلفة المطفأة والعكس،  األصول إلى( FVTPLوالخسائر ) األرباحبالقيمة العادلة من خالل 

 األصولعندما تغير المنشاة نموذج أعمالها إلدارة  أي األصولتغيرت أهداف حيازة المنشأة لتلك  اإذ
 المالية.

يتوقع أن تكون نادرة جدا، يجب تحديد هذه  األعمالأن تغيرات هدف نموذج  إلىويشير المعيار 
أن تكون هامة لعمليات  الخارجية، ويجب أوالتغيرات من قبل اإلدارة العليا نتيجة التغيرات الداخلية 

 المنشأة وواضحة لألطراف الخارجية.
قيام شركة خدمات مالية بإغالق أعمال خدمات الرهن لألفراد  األعمالمثلة على تغير نموذج ومن األ

Retail Mortgage Business  وقررت الشركة القيام بتسويق محفظة قروض الرهن الخاصة بها ،
 بشكل نشط لغرض بيعها.  

 : األعمالمما يلي تغيرات في نموذج  أيتبر وال يع
  وظروف  أوضاعتغير النية المتعلقة بأصول مالية محددة )حتى في حال وجود تغيرات هام في

 (.السوق 
  المالية. لألصولإختفاء مؤقت لسوق محدد 
  نماذج أعمال مختلفة. بين أجزاء المنشأة التي يكون لها األصولتحويل  أونقل 

  صنيف كما يلي: الت إعادةمعالجة 
التصنيف بأثر  إعادةالمالية من فئة ألخرى، يجب تطبيق  األصولقامت المنشاة بإعادة تصنيف  إذا

والمعالجة تتم على  .فوائد معترف بها سابقاً  أوخسائر  أو أرباح أيالتصنيف  إعادةمستقبلي من تاريخ 
 النحو التالي: 

فئة قياس القيمة العادلة من  إلىس التكلفة المطفأة مالي من فئة قيا أصلأعادت المنشأة تصنيف  إذا -0
خسائر  أو أرباحالتصنيف. وُيعترف بأي  إعادةالخسارة، ُتحدد قيمته العادلة في تاريخ  أوخالل الربح 

 أو األرباحناتجة عن الفرق بين التكلفة المطفأة السابقة لألصل المالي والقيمة العادلة في حساب 
 الخسائر. 

 إلىالخسارة  أومالي من فئة قياس القيمة العادلة من خالل الربح  أصلمنشأة تصنيف أعادت ال إذا -9
التصنيف هو مبلغه المسجل  إعادةفئة قياس التكلفة المطفأة، تصبح قيمته العادلة في تاريخ 

 اإلجمالي الجديد. 
القيمة العادلة  فئة قياس إلىالمالي من فئة قياس التكلفة المطفأة  األصلأعادت المنشأة تصنيف  إذا -2

 أرباحالتصنيف. وُيعترف بأي  إعادة، ُتقاس قيمته العادلة في تاريخ اآلخرمن خالل الدخل الشامل 
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خسائر ناتجة عن الفرق بين التكلفة المطفأة السابقة لألصل المالي والقيمة العادلة ضمن الدخل  أو
 إعادةالمتوقعة نتيجة  اإلئتمانيةر . وال يتم تعديل سعر الفائدة الفعلي وقياس الخسائاآلخرالشامل 

 التصنيف. 
المالي من فئة قياس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  األصلأعادت المنشأة تصنيف  إذا -4

 إعادةالمالي بقيمته العادلة في تاريخ  األصل، يعاد تصنيف فئة قياس التكلفة المطفأة إلى اآلخر
 اآلخرسارة المتراكمة المعترف بها سابقا في الدخل الشامل الخ أوالتصنيف. لكن يتم استبعاد الربح 

التصنيف. ونتيجة  إعادةمن حقوق الملكية ويتم تعديلها مقابل القيمة العادلة لألصل المالي في تاريخ 
التصنيف كما لو كان ُيقاس دومًا بالتكلفة المطفأة. يؤثر  إعادةالمالي في تاريخ  األصللذلك، ُيقاس 

الخسارة ولذلك فإنه ال يعتبر  أولكنه ال يؤثر على الربح  اآلخرلى الدخل الشامل هذا التعديل ع
(. وال يتم "عرض البيانات المالية" 0تعديل خاص بإعادة التصنيف )أنظر معيار المحاسبة الدولي 

 تصنيف. إعادةالمتوقعة نتيجة  اإلئتمانيةتعديل سعر الفائدة الفعلي وقياس الخسائر 
الخسارة  أوالمالي من فئة قياس القيمة العادلة من خالل الربح  األصلشأة تصنيف أعادت المن إذا -1

المالي بالقيمة  األصل، يستمر قياس اآلخرفئة قياس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  إلى
 العادلة. 

ل المالي من فئة قياس القيمة العادلة من خالل الدخل الشام األصلأعادت المنشأة تصنيف  إذا -6
المالي بالقيمة  األصلالخسارة، يستمر قياس  أوفئة قياس القيمة العادلة من خالل الربح  إلى اآلخر

 اآلخرالخسائر المتراكمة المعترف بها سابقًا في الدخل الشامل  أو األرباحالعادلة.  وُيعاد تصنيف 
)أنظر معيار  الخسائر كتعديل خاص بإعادة التصنيف أو األرباححساب  إلىمن حقوق الملكية 

  التصنيف. إعادة( في تاريخ ( 0رقم ) المحاسبة الدولي
 
  . القياس الالحق للمطلوبات المالية9

Subsequent Measurement of Financial Liabilities 
وقياس تلك المطلوبات في القوائم  اإلعتراففئتين بهدف تحديد كيفية  إلىف المطلوبات المالية تصن  

   :يالمالية وكما يل
 والخسائر األرباحمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل  -أ

 Financial Liabilities at Fair Value through Profit or Loss  
 فئتين فرعيتين هما: إلىويقسم المعيار هذه الفئة 

 المنشأةوهي المطلوبات المالية التي تختار  Designatedمخصصة بالقيمة العادلة  أومحددة  .1
تقييمها بالقيمة العادلة لها تعالج من  إعادةقتنائها( تصنيفها ضمن هذه الفئة وفروقات إلحظة )ومن 
 والخسائر. األرباحخالل 
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الناتجة عن السندات  اإللتزاماتمثلتها ومن أ Held For Tradingحتفظ بها للمتاجرة مطلوبات مُ  .2
المالي  اإللتزامويعتبر ستقبل. والتي يتوجب ردها في الم األجلالمقترضة في عمليات بيع قصيرة 

نشأ بهدف توليد دخل من  أوتم الحصول عليه  إذا( For Trading) للمتاجرةكإلتزام محتفظ به 
األوراق المالية  اإللتزاماتهوامش ربح المتاجرة وتشمل  أوفي األسعار  األجلالتقلبات قصيرة 
مثل . أسعارها خالل فترات قصيرة نتيجة تذبذب أرباحوالتي يتوقع تحقيق  األجلالمباعة قصيرة 

 .األخرى التجارية  واإللتزاماتالناجمة عن العقود المشتقة،  اإللتزامات

 أوالمالي المحدد بالقيمة العادلة من خالل الربح  اإللتزامالخسارة من  أوالربح  المنشأةأن تعرض  ويجب
 الخسارة على النحو التالي:

 التغيرات في مخاطر  إلىلة لإللتزام المالي المنسوب عرض مبلغ التغير في القيمة العاد يجب
 و. آخرضمن دخل شامل  اإللتزامذلك  2إئتمان

 الخسائر. أو األرباحعرض المبلغ المتبقي للتغير في القيمة العادلة ضمن حساب  يجب 

 الةالمقاسة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفع   األخرى المطلوبات المالية  -ب

 Effective Interest Method  
واألوراق  األجلوراق الدفع طويلة ، وأقتراضما تسمى سندات اإل أو األجلالسندات الصادرة طويلة  مثل

 . المنشأةبل الديون المستحقة على المالية المحررة مقا

 ( 4) مثال         
 ينار/ يورود 2.952 أجليورو بسعر  2222لشراء  جلآبرمت الشركة )س( عقد أ 18/11/2221في 

 . 1/5/2222ن يكون تاريخ ممارسة العقد في ، وعلى أغراض المتاجرةأل
 دينار/ يورو.  2.852بلغ سعر صرف اليورو  31/12/2221بتاريخ 

 . الالزمالقيد  وإعداد 31/12/2221عاله في تحديد أثر العقد أ  المطلوب:

 (4حل مثال )

نخفض عن السعر المتعاقد عليه في سعر اليورو إ، ألن يجابيةشروط العقد غير إ فإنفي هذه الحالة 
مالي بتاريخ  إلتزامهناك  فإنالتالي وب (2.95- 2.85دينار لكل يورو ) 2.122بمقدار  األجلالعقد 

القيد  إعدادويتم  (.2.122×  2222دينار ) 222يورو بقيمة  آجلةعقود  إلتزاماتبإسم  31/12/2221
 التالي:

 31/12/22121       -آجلةعقود –م مشتقات مالية حـ/ خسائر تقيي  من  222   
 )مشتقات مالية قيمة عادلة سالبة(  آجلةمات عقود التز حـ/ إ إلى     222        

 

                                                           
 .إلتزامنتيجة لعدم قيامه بتنفيذ  اآلخرب في خسارة مالية للطرف المالية سيتسب األداة ئتمان: المخاطرة بأن أحد أطراف مخاطر اإل 2
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 Reclassification of Financial Assets المالية  المطلوباتتصنيف  إعادة
 .أخرى فئة ية أ إلىئة من المطلوبات المالية تصنيف أية ف إعادةالمعيار هذا يمنع 

 
 Derecognition of Financial Assetsالمالية  األصول إثبات إلغاء. 11

 فقط في الحاالت التالية:   ما مالي بأصل اإلعتراف تلغي أن المنشأة على يجب 1.11
  أو المالي، األصل من النقدية التدفقات في التعاقدية الحقوق  تنتهي -أ

)ج( المدرجة  وفق للفقرة اإلعترافإللغاء  التحويل مؤهالً ويكون المالي  األصل المنشأة)تنقل(  تحول -ب
 يلي:  كماتاليًا 

  أوالمالي،  األصلستالم التدفقات النقدية من إتحول الحقوق التعاقدية في 
  لتزاماً إالمالي، ولكنها تتحمل  األصلستالم التدفقات النقدية من إتبقي على الحقوق التعاقدية في 

 أكثر من المستلمين في ترتيب يستوفي الشروط  أوواحد  إلىات النقدية التدفق بأن تدفع تعاقدياً 
 التالية: 

  ل مبالغ ُمعادلة  إلىتدفع مبالغ بأن  إلتزامعلى المنشأة  يكون ال مستلمين تاليين ما لم تحصّ 
من قبل المنشأة مع الحق  األجليخرق هذا الشرط السلف قصيرة  . والاألصلي األصلمن 

 .المستحقة بمعدالت السوق  الفائدة امل للمبلغ الُمقَرض زائداً سترداد الكفي اإل
  األصلي، بخالف ما  األصلرهن  أويحظر على المنشأة بموجب شروط عقد التحويل بيع

 بأن تدفع لهم التدفقات النقدية. اإللتزامالتاليين مقابل  للمستلمين ُيعد ضماناً 
  ية تحصلها نيابة عن المستلمين التاليين تدفقات نقد أيبأن ترسل  إلتزاميكون على المنشأة

مثل  إستثمارذلك، ال يكون للمنشأة حق في  إلىنسبية. وباإلضافة  دون تأخير ذي أهمية
كما هي ُمعرفة في  النقد وُمعادالت النقد( في اإلستثماراتتلك التدفقات النقدية، باستثناء 

القصيرة من تاريخ  ل فترة التسوية)خال "قائمة التدفقات النقدية" 1معيار المحاسبة الدولي 
المستلمين التاليين، وأن يتم تمرير الفائدة  إلىتاريخ اإلرسال المطلوب  إلىالتحصيل 

 .(المستلمين التاليين إلى اإلستثماراتعلى مثل تلك  المكتسبة
مدى  أي إلى، فإنه يجب عليها تقويم )ب( السابقة( انظر الفقرة) مالياً  عندما تحول المنشأة أصالً  -ج

 المالي. وفي هذه الحالة: األصلملكية  تبقي على مخاطر ومكافآت
المالي،  األصلملكية Rewards ومكافآت  Risks المنشأة ما يقارب جميع مخاطر نقلت إذا .0

حقوق  أياألصل المالي وأن تثبت بشكل منفصل ب اإلعتراففإنه يجب على المنشأة أن تلغي 
 .إلتزامات أو أصوللتحويل على أنها في ا أبقي عليها أو نشأت وإلتزامات

المالي، فإنه يجب  األصلالمنشأة على ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت ملكية  احتفظت إذا .9
 المالي. األصلب اإلعتراف على المنشأة أن تستمر في
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المالي،  األصللم تقم المنشأة بتحويل، وال بإبقاء ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت ملكية  إذا .2
المالي. وفي  األصلعلى  السيطرةكانت قد أبقت على  إذاأن تحدد ما  على المنشأة فإنه يجب

 اإلعتراف، فإنه يجب عليها أن تلغي السيطرةب احتفظتلم تكن المنشأة قد  إذا هذه الحالة
ُأبقي عليها في  أوُأنشئت  وإلتزاماتحقوق  أيمنفصل  -بشكل  تعترفاألصل المالي وأن ب

، فإنه يجب عليها أن تستمر في إثبات السيطرةب احتفظتلمنشأة قد كانت ا إذا، التحويل
 .المستمر باألصل المالي المالي بمقدار ارتباطها األصل

  صل المالي باأل اإلعتراف إلغاءخسائر  أو أرباح 2.11
 إلغاءفي تاريخ  ُمقاساً ) ةالدفتري القيمة الفرق بين فإن، بالكاملأصل مالي ب اإلعتراف إلغاءعند  -أ

 أيمنه  جديد تم الحصول عليه مطروحاً  أصل أيبما في ذلك )العوض الُمستلم  وبين (إلعترافا
  الخسارة. يجب أن يتم إثباته ضمن الربح أو( جديد تم تحمله إلتزام

    العوض الم ستلم -صل المالي ة لألالدفتري = القيمة اإلعتراف إلغاءخسائر  أو أرباحن أ أي
على سبيل المثال، عندما تحول المنشأة ، مالي أكبر أصلجزء من  يعتبرالُمحول  األصلكان  إذا  -ب

في  اإلعترافإللغاء  وكان الجزء الُمحول مؤهالً ، دين أداة والتي ُتعد جزء من  التدفقات النقدية للفائدة
يتم تخصيص المبلغ الدفتري السابق لألصل المالي األكبر بين الجزء الذي  مجمله، فإنه يجب أن

لهذين  العادلة النسبيةإثباته، على أساس القيم  إلغاء ستمرار في إثباته والجزء الذي يتمسيتم اال
من بقاء عليه الذي تم اإل الجزء الجزأين في تاريخ التحويل. ولهذا الغرض، فإنه يجب أن يتم معالجة

  أما الفرق بين:جزء سيتم االستمرار في إثباته.  أنهعلى  األصل
 وبين، به اإلعتراف إلغاءالذي تم تخصيصه للجزء الذي تم  اإلعتراف إلغاءتاريخ بالمبلغ الدفتري      

جديد تم الحصول  أصل أيبما في ذلك ) به اإلعتراف إلغاءالعوض الُمستلم مقابل الجزء الذي تم 
  الخسارة. فإنه يجب أن يتم إثباته ضمن الربح أو( جديد تم تحمله إلتزام أيعليه مطروحا منه 

 Transfers that do not qualify for اإلعترافت غير المؤهلة إللغاء التحويال -ج

derecognition 
ألن المنشأة قد أبقت على ما يقارب جميع مخاطر  نظراً  اإلعتراف إلغاءلم ينتج عن التحويل  إذا     

األصل ب اإلعتراف، فإنه يجب على المنشأة أن تستمر في المنقول للغير األصلومكافآت ملكية 
الُمستلم. وفي الفترات الالحقة، فإنه  مقابل العوض مالياً  لتزاماً إويجب أن تثبت  بكامل قيمتهالُمحول 

 وأي مصروف تم تكبده على المنقول )المحول( األصلدخل من  أييجب على المنشأة أن تثبت 
 المالي. اإللتزام
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 Derecognition of Financial Liabilities لتزامات الماليةاإل ب اإلعتراف إلغاء 3.11
من قائمة مركزها ) مالي إلتزامالجزء من  أوالمالي  اإللتزام تلغي أيتستبعد يجب على المنشأة أن  -أ

 ينقضي أويتم إلغاؤه  أوالمحدد في العقد  اإللتزامعندما يتم سداد  أي —إطفاؤه  يتم المالي عندما
 ة مدتها(. عقود التأمين المنتهي إلتزامات)انتهاء مدته مثل مخصصات 

يجب أن تتم المحاسبة عن الُمبادلة التي تتم بين مقترض ومقرض حالي ألدوات دين تختلف  -ب
لتزام مالي جديد. وبالمثل، لتزام المالي األصلي وإثبات إللإل إلغاءأنها -حد كبير على  إلىشروطها 

 يعودسواء كان ) جزء منه أومالي قائم  إلتزامشروط  فإنه يجب المحاسبة عن التعديل الجوهري في
لتزام األصلي وإثبات إل لتزام الماليلإل طفاءإ أو إلغاء أنهعلى  (مالية للمدين أم ال صعوبات إلى

  مالي جديد.
 أويتم إطفاؤه  (مالي إلتزامالجزء من  أو)لتزام المالي بات الفرق بين المبلغ الدفتري لإليجب أن يتم إث -ج

 أوغير نقدية يتم تحويلها  أصول أيفي ذلك  والعوض المدفوع، بما آخر طرف إلىتحويله 
 الخسارة. أويتم تحملها، ضمن الربح  إلتزامات

 
 . منهجية التدني: نموذج خسائر التدني المتوقعة 11

Recognition of Expected Credit Losses 

نذ بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة م اإلعترافتقوم منهجية التدني الجديدة وفق هذا المعيار على 
نشوء الذمم المدينة وغيرها من  أوعند منح القرض  أي مباشرة صل المالياألولي باألثبات( )اإل اإلعتراف
حدوث التعثر  أوئتماني ليس بالضرورة وقوع الحدث اإل أيضمن نطاق التدني،  المالية الداخلة األصول

 بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة. اإلعترافليتم 
 General Approachالمنهج العام  1.11

ئتمان المتوقعة بخسارة تدني واإلعتراف بمخصص للتدني لخسائر اإل اإلعترافيجب على المنشأة  -أ
 التالية:  لألصول

 المالية المقاسة بالكلفة المطفأة.  األصول 
 الدين  أدوات) آخرالمالية المقاسة بشكل الزامي بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل  األصول

 نفًا. آللبيع( المبينة  أوستحقاق حتفظ بها لالالمُ 
  التسهيالت غير المستغلة  من المؤسسات المالية والبنوك للعمالء الممنوحة اإلقراضتعهدات(

 . (Undrawn Facilitiesمن قبل العمالء 
  (01التمويلية بموجب معيار رقم ) اإليجارذمم مدينة لعقود . 
 رقم يارمالء بموجب مععالناتجة عن العقود مع ال األصول IFRS (15) . 
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 اإلعترافجوهري منذ  –داة مالية قد زادت بشكل ألفي تاريخ التقرير  اإلئتمانيةلم تكن المخاطر  إذا -ب
 ي المالية بمبلغ مساو  األداة األولي، فإنه يجب على المنشأة أن تقيس مخصص الخسارة لتلك 

 .month expected credit losses-12قادمة شهر  09المتوقعة على مدى  اإلئتمانيةلخسائر ل
 مساوي المالية بمبلغ  يجب على المنشأة، في كل تاريخ تقرير، أن تقيس مخصص الخسارة لألداة  -ج

     full lifetime expected creditالمالية  األداة عمر المتوقعة على مدى  اإلئتمانيةخسائر لل

losses اإلعترافادت بشكل جوهري منذ ز  المالية قد األداة على تلك  اإلئتمانيةكانت المخاطر  إذا 
 األولي.

 األدواتالمتوقعة على مدى العمر لجميع  اإلئتمانيةإن الهدف من متطلبات الهبوط هو إثبات الخسائر 
األولي سواء تم تقويمها على  اإلعترافمنذ  اإلئتمانيةزيادات كبيرة في المخاطر  المالية التي يوجد لها

جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة، بما في ذلك تلك  عتبارن اإلبعيجماعي مع األخذ  أوأساس فردي 
 لمستقبل.با تتعلقالتي ستشرافية اإل

 أوضمن الربح  اإلئتمانيةمبلغًا مساويًا للخسائر ب التدنيخسارة ب تعترفيجب على المنشأة أن  -د
تاريخ الخسائر الذي ًيتطلب لتعديل مخصص الخسارة في  (عكستعادة )إسمكاسب  أو، الخسارة
 المعيار. لهذا وفقاً المبلغ الذي يتطلب أن يتم إثباته  إلىالتقرير 

  اإلئتمانيةالزيادات الكبيرة في المخاطر  تحديد
Determining significant increases in credit risk 

مالية قد  أداة على  اإلئتمانيةكانت المخاطر  إذاما  تقييمفي كل تاريخ تقرير، يجب على المنشأة  -أ
، يجب على المنشأة أن تستخدم بالتقييماألولي. وعند القيام  اإلعترافجوهري منذ  -ادت بشكل ز 

على مدى العمر المتوقع لألداة المالية بداًل من  -التغير في مخاطر التعثر في السداد الواقعة 
أن تقارن المنشأة  ، يجب علىالتقييمالمتوقعة. وإلجراء ذلك  اإلئتمانيةالتغير في مبلغ الخسائر 

المالية كما هي في تاريخ التقرير مع مخاطر التعثر  األداة مخاطر التعثر في السداد الواقعة على 
األولي وأن تأخذ في الحسبان  اإلعترافالمالية كما هي في تاريخ  األداة الواقعة على  في السداد

عد مؤشرًا على التي تجهد ال مبرر لهما،  أوبدون تكلفة  المعلومات المعقولة والمؤيدة المتاحة
 األولي. اإلعترافمنذ  اإلئتمانيةزيادات كبيرة في المخاطر 

جهد ال مبرر لهما، فإنه ال يمكن  أومعقولة ومؤيدة بدون تكلفة  مستقبليةمعلومات  توفرت إذا -ب
كانت  إذاعند تحديد ما  اإلستحقاقعلى معلومات عن تجاوز موعد  فقط -للمنشأة أن تعتمد 

 تتوفراألولي. وبالرغم من ذلك، عندما ال  اإلعترافقد زادت بشكل جوهري منذ  مانيةاإلئتالمخاطر 
سواء على ) اإلستحقاق تجاوز موعد عنصرللمستقبل أكثر من  ستشرافيةإبأنها  تتصفمعلومات 

جهد ال مبرر لهما، فإنه يمكن للمنشأة أن تستخدم  أوبدون تكلفة  (جماعي أوأساس منفرد 
كان هناك زيادات كبيرة في المخاطر  إذالتحديد ما  اإلستحقاقموعد  تجاوزعن  معلومات
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المنشأة الزيادات الكبيرة  تقيم بهاعن الطريقة التي  األولي. وبغض النظر اإلعترافمنذ  اإلئتمانية
 بأن المخاطر Rebuttable Presumption، فهناك افتراض يمكن دحضه اإلئتمانيةفي المخاطر 

األولي عندما تتجاوز الدفعات  اإلعترافالمالي قد زادت بشكل جوهري منذ  لاألصعلى  اإلئتمانية
كان  إذايومًا. وتستطيع المنشأة دحض هذا االفتراض  20التعاقدية موعد استحقاقها بما يزيد عن 

على  تدلجهد ال مبرر لهما،  أووتكون متاحة ببدون تكلفة  لدى المنشأة معلومات معقولة ومؤيدة
األولي حتى ولو كانت الدفعات  اإلعترافلم تزداد بشكل جوهري منذ  إلئتمانيةاأن المخاطر 

 كان هناك أنهيومًا. وعندما تحدد المنشأة  20التعاقدية تتجاوز موعد استحقاقها بما يزيد عن 
قبل أن تتجاوز الدفعات التعاقدية موعد استحقاقها بما يزيد عن  اإلئتمانيةزيادات كبيرة في المخاطر 

 االفتراض الممكن دحضه ال ينطبق. فإنومًا، ي 20
مالية لم تزداد بشكل جوهري منذ  أداة على  اإلئتمانيةيمكن للمنشأة أن تفترض أن المخاطر  -ج

، ئتمانية منخفضة في تاريخ التقريرإالمالية لديها مخاطر  األداة تم تحديد أن  إذااألولي  اإلعتراف
 ن لها مخاطر متدنية.في السندات الحكومية يكو  اإلستثماراتمثل 

  3(8مثال )
دينار. ومع األخذ بعين  0,000,000سنوات بقيمة  00قرض إطفاء واحد مدته  البنك العربي أصدر

المماثلة )باستخدام المعلومات المعقولة والمدعومة  اإلئتمانيةذات المخاطر  األدواتاإلعتبار توقعات 
للمقترض، والتوقعات اإلقتصادية خالل  اإلئتمانية جهود زائدة(، والمخاطر أوالتي تتاح دون تكاليف 

المبدئي ينطوي على احتمالية  اإلعترافبأن القرض عند  البنك العربيقدر ياألشهر اإلثني عشر المقبلة، 
بأن التغيرات في إحتمالية  أيضاً  البنكحدد يبالمائة خالل األشهر اإلثني عشر المقبلة. و  0.1تعثر بنسبة 

شهرًا هي تقريب معقول للتغيرات في إحتمالية التعثر في السداد خالل عمر  09خالل  التعثر في السداد
 المبدئي. اإلعترافكان هناك إرتفاع كبير في مخاطر اإلئتمان منذ  إذاالمالية لتحديد ما  األداة 

 أيدفعة في القرض(، لم يكن هناك  أيالتقارير )والذي يصادف قبل إستحقاق سداد  إعدادفي تاريخ و 
إرتفاع كبير في مخاطر  أيبأنه لم يحدث  البنك العربيحدد يشهرًا و  09تغير في إحتمالية التعثر خالل 

بالمائة من إجمالي المبلغ المسجل في  91خسارة ما نسبته  تم تقديرالمبدئي. كما  اإلعترافاإلئتمان منذ 
 ومن خبرة البنك التاريخية (. عتبار الضمانات المتوفرةمع األخذ باإلحال التعثر في سداد القرض )

 بالمائة. 0.1 تبلغشهرًا  09إحتمالية التعثر خالل 
القيد  وإعداد 20/09البيانات المالية  إعدادفي تاريخ  اإلئتمانيةاحسب مخصص الخسائر المطلوب: 

 . الالزم
 

                                                           
 ( وبتصرف.2مثلة واردة ضمن معيار التقرير المالي رقم )أ 3
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 (8) حل مثال
  =شهرًا  09المتوقعة خالل  اإلئتمانيةمخصص الخسارة للخسائر 

      =x %25 x 1,000,000 0.1%  
 دينار 0910  =     

 القيد التالي:  إعدادويتم 
 من حـ/ مصروف خسائر ائتمانية متوقعة     0910    

 ـ/ مخصص خسائر ائتمانية متوقعه ح إلى    0910       
 (9مثال )

كان لدى بنك المشرق محفظة قروض ممنوحة للعمالء )مثل محفظة قروض  20/09/9090في 
مقداره  جماليةإبقيمة قرض قبل  9000 محفظة القروض الشخصية وغيرها( عددها وأالسيارات 

مجموعات من المقترضين )المجموعتان س و ص( بناء  إلىدينار. ويقسم البنك محفظته  100,000
 المبدئي. اإلعترافالمشتركة عند  اإلئتمانيةعلى خصائص المخاطر 

  دينار لكل عميل، حيث يبلغ مجموع  900 بمتوسط رصيدقرض  0000 (س)تتضمن المجموعة
 دينار. 900,000المبلغ المسجل اإلجمالي ما قيمته 

  دينار لكل عميل، حيث يبلغ مجموع  200 بمتوسط رصيدقرض  0000 (ص)وتتضمن المجموعة
 دينار.  200,000المبلغ المسجل اإلجمالي ما قيمته 

. (ص)و  (س)ج معدل الخسارة للمجموعتين المتوقعة بناًء على منه اإلئتمانيةيقيس البنك الخسائر 
وبهدف تطوير معدالت خسارته، يأخذ البنك بعين اإلعتبار عينات من حاالت التعثر التاريخية الخاصة 

حاالت تعثر  4حيث وجد للمحفظة )س( كان هناك  وتجربة الخسارة لتلك األنواع من القروضبه 
لك، يأخذ البنك بعين اإلعتبار المعلومات ذ إلىباإلضافة  حالة تعثر. 9وللمحفظة )ص( هناك 

عن التقديرات  المستقبلية، ويقوم بتحديث معلوماته التاريخية عن الظروف اإلقتصادية الحالية فضالً 
 2، متوسط فترة التحصيل %00معدل الفائدة  المعقولة والمدعومة للظروف اإلقتصادية في المستقبل.

 .سنوات
 .معدل التعثر( لكل محفظة قروضالتاريخية )احسب معدالت الخسارة المطلوب: 

 (  9حل مثال )
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 و ÷ ج = ز و د × ب = هـ د ب × أ = ج ب أ المجموعة

 0000 (س)
900  
 دينار

000,900  
دينار   

4 
200 
 دينار

4 600 
 دينار

0.2%  
(600÷000,900 )

     

 0000 (ص)
200  
 دينار

000,200  
دينار   

دينار 600 9  5410 دينار 
0.01%  

(410÷000,200)  

المتوقعة باستخدام سعر الفائدة الفعلي. لكن ألغراض هذا المثال، ُتفترض القيمة الحالية  اإلئتمانيةخصم الخسائر  يجب (أ)
 .القيمة الحالية للخسارة الملحوظة

بالمائة لمجموعة مكونة  0.2تبلغ معدالت الخسارة التاريخية للمجموعة س ما نسبته من الجدول السابق 
ض في كل مجموعة، بناًء على أربعة حاالت من التعثر في السداد، في حين تبلغ معدالت من ألف قر 

 بالمائة، بناًء على حالتين من التعثر في السداد. 0.01الخسارة التاريخية للمجموعة ص ما نسبته 
 المتوقعة في الفترة القادمة. اإلئتمانيةحتساب الخسائر وتستخدم هذه المعدالت إل 

 اإليجاربسط للمبالغ المستحقة التحصيل من المدينين التجاريين، وأصول العقد ومبالغ مدخل م 2.11
 Simplified approach for trade receivables,contract assets  المستحقة التحصيل

and lease receivables 
وقعة على المت اإلئتمانيةللخسائر  ي مساو مخصص الخسارة بمبلغ  يجب على المنشأة أن تقيس دائماً 

 مدى العمر لما يلي:
 التي تنتج عن  6العقد أصول أو )الذمم المدينة( المبالغ المستحقة على المدينين التجاريين

ال تتضمن عنصر  والتي( 01رقم ) للتقرير المالي معامالت تقع ضمن نطاق المعيار الدولي

                                                           
 .%00سنوات و  2الحالية ل  معامل القيمة 0.110×  200=  600 4
 .%00سنوات و  2الحالية ل  معامل القيمة 0.110×  600=  410 5
  م "أصول العقد".لفه IFRS 01راجع معيار  6
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تتضمن مكون تمويل مهم  أوتمويل مهم مثل )بيع البضاعة مع تأجيل السداد لفترة تزيد عن سنة( 
المحاسبية، أن  سياستها أنهاختارت المنشأة، على  إذا، 01للمعيار الدولي للتقرير المالي  اً وفق

 العمر.المتوقعة على مدى  اإلئتمانيةللخسائر  ي تقيس مخصص الخسارة بمبلغ مساو 
  تنتج عن  التي لدى المؤجر (اإليجار)ذمم مدينة عقود  المستحقة التحصيل اإليجارمبالغ

اختارت المنشأة، على  إذا، IFRS 16معامالت تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 
المتوقعة  اإلئتمانيةللخسائر  ي سياستها المحاسبية، أن تقيس مخصص الخسارة بمبلغ مساو  أنه

 اإليجار. ويجب أن يتم تطبيق تلك السياسة المحاسبية على جميع مبالغ على مدى العمر
التمويلي  اإليجارالتحصيل، ولكن يمكن أن يتم تطبيقها بشكل منفصل على مبالغ  لمستحقةا

  والتشغيلي المستحق التحصيل.
 التجاريين، المدينين على التحصيل المستحقة للمبالغ المحاسبية سياستها تختار أن للمنشأة يمكنو 

 .بعض عن هابعض مستقل بشكل العقد وأصول المستحقة التحصيل اإليجار ومبالغ

  7( مصفوفة المخصصات11مثال )
  مليون دينار في عام  00محفظة من الذمم التجارية المدينة بقيمة شركة مصانع االتحاد تمتلك

وتعمل فقط في منطقة جغرافية واحدة. تتكون قاعدة العمالء من عدد كبير من صغار العمالء  2020
طر المشتركة التي تمثل قدرات العمالء على وُتصنف الذمم التجارية المدينة حسب خصائص المخا

للشروط التعاقدية. ال تشتمل الذمم المدينة التجارية على عنصر  وفقاً دفع كافة المبالغ المستحقة 
 "اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء". 01للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  وفقاً تمويل هام 

 المتوقعة للمحفظة، تستخدم الشركة مصفوفة مخصصات. وتقوم  مانيةاإلئتتحديد الخسائر  وبهدف
مصفوفة المخصصات على أساس معدالت تعثر السداد الملحوظة التاريخية على مدى العمر المتوقع 
للذمم التجارية المدينة ويتم تعديلها فيما يخص التقديرات المستقبلية. وفي كل تاريخ إلعداد التقارير، 

ت تعثر السداد الملحوظة التاريخية كما يتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية. يتم تحديث معدال
 في هذه الحالة، ُيتوقع بأن تتدهور الظروف اإلقتصادية خالل السنة المقبلة.

 بناًء على هذا األساس، تقدر الشركة مصفوفة المخصصات التالية:

                                                           
    وبتصرف من المؤلف.   9IFRSمثال وارد ضمن معيار  7
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 المتوقعة للذمم المدينة. اإلئتمانيةاحسب مخصص الخسائر المطلوب: 

 (11ل )حل مثا
المتوقعة  اإلئتمانيةبمبلغ مساوي للخسائر  يقاس مخصص الخسارة لهذه الذمم التجارية المدينة دائماً 

 وكما يلي: المالية األداة خالل عمر 

 
 المتوقعة للذمم المدينة كما يلي:  اإلئتمانيةقيد مخصص الخسائر  إعدادويتم 

 ئتمانية متوقعة من حـ/ مصروف خسائر إ   90,060
  مانية متوقعةحـ/ مخصص خسائر إئت إلى   90,060       

 

 Measurement of Expected Credit Losses المتوقعة اإلئتمانية الخسائر قياس 3.11
 المالية بطريقة تظهر: األداة المتوقعة من  اإلئتمانيةيجب على المنشأة أن تقيس الخسائر 

 نطاق من النتائج الممكنة؛ تقييممبلغ غير متحيز واحتماله مرجح يتم تحديده عن طريق  -أ
 يمة الزمنية للنقود؛الق -ب
جهد ال مبرر لهما في تاريخ التقرير  أوالتي تكون متاحة بدون تكلفة  والداعمةالمعلومات المعقولة  -ج

 قتصادية المستقبلية.وف حالية وتوقعات بشأن الظروف اإلسابقة وظر  بشأن أحداث
 متعثرة(:) ئتمانياً إمتدنية  أصولدلة على وجود أوتعتبر المؤشرات والمشاهدات التالية 

  المقترض. أو( مثالً المالية )مصدر السندات  األداة صعوبات مالية جوهرية لمصدر 

 

 حالي
غير 

 مستحق 
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يوما   1-31  
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 يوما  
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ة تزيد عن لمد

يوما   91  
  المجموع
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 =
161,21 

  دينار

%0.2 معدل التعثر في السداد  0.6%  2.6%  6.6%  00%  
 اإلئتمانيةمخصص الخسائر 
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  المستحقة على المقترض. األقساطخرق العقد مثل عدم الوفاء بتسديد 
 المالية. األداة مصدر  أوفالس المقترض احتمالية مرتفعة إل 
  جراء تسوية المالية )إ األداة ر مصد أوتنازل المقرض عن جزء من المبلغ المستحق على المقترض

 بسبب التعثر(.
 المالية. األداة صدر  أوداة المالية بسبب صعوبات مالية للمقترض عدم وجود سوق نشط لأل 
  المالية. األداة مصدر  أوالمالي بخصم كبير بسبب صعوبات لدى المدين  األصلشراء 
 

 Derivatives المعالجة المحاسبية للمشتقات المالية. 12
بعقدها مع الغير، وتتصف بما  المنشأةمالية تنتج عن عقود تقوم  أدواتهي : شتقات الماليةالم -أ

 يلي:
البند المتفق عليه في العقد، مثل سعر الفائدة،  أيالضمني  األصلتتغير قيمتها عند تغير  -

 غيرها. أومؤشر إئتمان  أوالذهب،  أووأسعار صرف العملة، وسعر سلعة معينة مثل النفط 
قد يتم دفع مبالغ بسيطة كعالوة عند إبرام  أوأولي عند إبرام العقد،  إستثمارتاج صافي ال تح -

 العقد.
 سيتم تسويتها في المستقبل. -

 ومن األمثلة عليها العقود األجلة، والعقود المستقبلية، وعقود المقايضة، وعقود الخيار. 
صلب الميزانية العمومية، ويتم قياس المشتقات المالية بالقيمة العادلة في  المنشأةيجب على  -ب

ضمن حقوق الملكية  أوبالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية ضمن بيان الدخل  اإلعتراف
 إعتمادًا على الغرض منها كما يلي:

 بفروقات التقييم في بيان الدخل. اإلعترافكانت بغرض المتاجرة )المضاربة( يتم  إذا 
 المطلوب المالي(. األصألوثار السلبية لتغييرات قيمة هة اآلكانت بغرض التحوط )لمواج إذا 
 أوكان تحوط قيمة عادلة،  إذابفروقات تقييم القيمة العادلة حسب نوع التحوط وفيما  اإلعتراف  

 تحوط تدفق نقدي كما سيأتي الحقًا. 

 Contracts Forwardالعقود اآلجلة 
العمالت األجنبية  أوالسلع،  أوالمالية،  األدواتمن  بيع مقدار محدد أوهي عقود تتم بين طرفين لشراء 

سعر الممارسة. ويعتبر هذا  أو األجلبسعر مستقبلي معين وهو ما يسمى بالسعر  آخر أصل أي أو
النوع من العقود ملزمة لطرفي العقد وال يترتب عليها في الغالب دفع عالوة عند إبرام العقد، ويتم اإلتفاق 

موضوع العقد. ويجب  األصللطرفين من حيث تاريخ الممارسة والسعر وكمية على شروط العقد بين ا
لتزام القيمة العادلة للحق والقيمة العادلة لإل فإنطرفًا في عقد آجل  المنشأةعندما تصبح  أنهمالحظة 
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تساوي صفرًا، وبالتالي ال يتم  األجلصافي القيمة العادلة للعقد  فإنتكون متساوية، وبالتالي  عادةً 
 بأي مبلغ في الدفاتر. اإلعتراف

 Futures العقود المستقبلية
من خالل الجهات المصدرة  أوهي شبيهة بالعقود اآلجلة إال إن هذه العقود تكون مدرجة في البورصة 
 لها على شكل عروض محددة، بكميات وأسعار معروضة بشكل مسبق. 

 SWAPS  عقود المبادلة )المقايضة( 
مالية بين طرفين بأسعار وشروط محددة، بحيث يتم تنفيذها في المستقبل مثل  تأدواهي عقود لمبادلة 

 عقود مبادلة العمالت األجنبية وعقود مبادلة أسعار الفائدة. 
لبيع  آجلةعقود التبادل هي عقود  فإنوبالنسبة لعقود مبادلة العمالت األجنبية على سبيل المثال، 

ألجنبية في السوق الفورية مقرونة مع عقد شراء عكسي بتاريخ العمالت األجنبية مقابل بيع العمالت ا
 أن هذه اآللية تتطلب ما يلي:   أيستحقاق مختلف، إ

 بتاريخ مستقبلي. أجنبيةبيع آجل لعمالت  .0
 بتاريخ مستقبلي. أجنبيةوفي نفس الوقت شراء عمالت  .9
 يكون حجم البيع والشراء متساوي. .2
جنبية وشراءها( مع نفس الطرف )البنك( الذي يتعامل معه تحدث العمليات )عملية بيع العمالت األ .4

 .Value Date اإلستحقاقالعميل وفقط تختلف تواريخ 
 Optionsعقود الخيار 

 هناك نوعان من أنواع الخيارات:
 (: ويشمل شراء حق خيار الشراء، وشراء حق خيار البيع. Call Optionحق شراء ) -أ

 خيار الشراء، وبيع حق خيار البيع.(: ويشمل بيع حق Put Optionحق بيع ) -ب
بتاريخ  أو اإلستحقاقوهناك نمطين لعقود الخيار، النمط األوروبي والذي تتم ممارسته فقط عند 

يوم  أيهو النمط األمريكي والذي يتيح لحامل عقد الخيار ممارسة العقد في  اآلخرالممارسة. والنمط 
العالوة أعلى من  أيالذي تبلغ قيمته عند إبرام العقد و  اإلستحقاقضمن فترة العقد دون اإلنتظار لحين 

 العقود األوروبية. 
 (Call Optionخيار الشراء) مفهوم

بشراء لزام خيار الشراء عبارة عن اتفاقية بين طرفين تتضمن أن يكون لطرف )المشتري( الحق وليس اإل
)البائع( ثمنًا  اآلخرللطرف  موجود معين بسعر محدد خالل فترة محددة، ويدفع هذا الطرف )المشتري(

)البائع( يكون ملتزمًا بتنفيذ  اآلخر( مع مالحظة أن الطرف Premiumمناسبًا لهذا الحق يسمى عالوة )
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عتباره مقتنعًا بأن السعر المحدد في الصفقة يعتبر ثمنًا مناسبًا إعتباره قد قبض ثمنًا له وبإتفاقية باإل
 للتخلي عن الموجود. 

 (Put Option) عمفهوم خيار البي
تفاقية )عقد( بين طرفين، تعطي الحق وليس اإللزام بموجبها إ( عبارة عن Put Optionخيار البيع )

للمشتري )حامل الحق( بأن يبيع موجود معين بسعر معين خالل فترة زمنية معينة، ويدفع المشتري 
كون متلزمًا بالتنفيذ في حال )البائع( والذي ي اآلخر( للطرف Premiumمقابل هذا الحق ثمن )عالوة( )

 رغبة المشتري بذلك.

 العقود اآلجلة: (11مثال )
جنيه  000,000أبرمت شركة عمان التجارية عقد آجل مع أحد البنوك لشراء  1/00/9090بتاريخ  -أ

 وذلك ألغراض المتاجرة.  جنيهدينار لكل  0.290بسعر آجل  1/9/9090يستحق في  سترلينيإ
، وقد بلغت قيمة جنيهدينار لكل  0.210مقابل الدينار  الجنيهصرف  بلغ سعر 31/12/9090في  -ب

 دينار. 1000العقد العادلة في سوق المشتقات المالية 
في ذلك  للجنيهتم تنفيذ العقد بالشروط المحددة علمًا بأن سعر الصرف السائد  1/9/9090في  -ج

 دينار. 0.210اليوم 
 منذ شرائه حتى تاريخ الممارسة. جلاأل: إثبات القيود المتعلقة بالعقد المطلوب

 ( 11حل مثال )
 عند إبرام العقد: ال يتم إثبات أية قيود. -أ

 القيد التالي: إعدادوهو تاريخ الميزانية العمومية، يتم  31/12/9090في   -ب
 20/09/9090  سترلينيإجنيه شراء  – آجلةمن حـ/ عقود   1000
 آجلةود غير متحققة لحيازة عق أرباححـ/  إلى 1000 

 في بيان الدخل بالقيد التالي: آجلةغير متحققة لحيازة عقود  أرباحويقفل حساب 
 20/09/9090 آجلةغير متحققة لحيازة عقود  أرباحمن حـ/   1000
 حـ/ ملخص الدخل إلى 1000 

 :ساس الصافيأيتم تنفيذ العقد وفي الغالب يتم ممارسة العقد على  0/9/9090 في -ج
 0/9/9090(  0.950-0.920)000,000صندوق    / المن حـ  2000
 (0.970-0.950)000,000حـ/ خسائر متحققة لتنفيذ العقد     9000
 جنيهشراء  – آجلةحـ/ عقود  إلى 1000 
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 العقود المستقبلية :(12مثال )
 ن العقد هو عقد مستقبلي وبنفس الشروط.أفرض إفي المثال السابق 

 ( 12حل مثال )
 إلىشراء يورو   – آجلةعقود  ثبات نفس القيود السابقة بإستثناء تعديل مسمىإه الحالة سيتم في هذ

ن أختالف بين العقود اآلجلة والعقود المستقبلية من حيث شراء يورو مع مالحظة اإل –عقود مستقبلية
من خالل الجهات المصدرة لها على شكل عروض  أوالعقود المستقبلية تكون مدرجة في البورصة 

 حددة، بكميات وأسعار معروضة بشكل مسبق. م

 عقود الخيار :(13مثال )
المؤسسات المالية يمنحها الحق وليس  إحدىعقد خيار مع  البرق أبرمت شركة  0/09/9090في  -

ألغراض المتاجرة بسعر  1/2/9099في اإلسمنت شركة  أسهمسهم من  1000اإللزام لشراء 
تكلفة حق الخيار عند إبرام العقد مبلغ  البرق ودفعت شركة دنانير للسهم،  6ممارسة )تنفيذ( يبلغ 

 دينار نقدًا. 0000
، نظرًا إلرتفاع دينار 01,000 األسهمشراء بلغت القيمة العادلة لحق خيار  20/09/9090وبتاريخ  -

 .دنانير للسهم 2 إلىليصل  في السوق المالي اإلسمنتسعر سهم شركة 
 دنانير للسهم.       00لغ سعر السهم العادل تم تنفيذ العقد وقد ب 91/9/9099وفي  -

 المطلوب: 
 إثبات قيد اليومية عند إبرام العقد. .0
 .20/09/9090بتاريخ الميزانية في  األجلتقييم العقد  .9
 .91/9/9099عند ممارسة عقد الخيار في  الالزمالقيد  .2

 (13حل مثال )
 عالوة شراء العقد وكما يلي:يتم إثبات شراء عقد الخيار، بإثبات عقد الخيار كأصل بمبلغ  .0

 0/09/9090 اإلسمنتشركة  أسهمشراء  –من حـ/ عقود خيار   0000
  النقدية حـ/  إلى 0000 

يتم إثبات العقد بالقيمة العادلة وبما أن هناك قيمة  20/09/9090في قائمة المركز الماليبتاريخ  .9
-01,000) دينار 04,000ه بمبلغ دينار مثبتة سابقًا وبالتالي سيتم زيادت 0000للعقد بمبلغ 

 ( وكما يلي:  0000
 20/09/9090 شركة الفوسفات أسهمشراء  –من حـ/ عقود خيار   04,000

غير متحققة لحيازة عقد الخيار  أرباححـ/  إلى 04,000 
 ()يقفل في بيان الدخل
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-00)1000} دينار 90,000ستالم إسيتم تنفيذ عقد الخيار حيث يحقق سيتم  91/9/9099في .2
 القيد التالي:  إعدادحساب عقود الخيار.ويتم  إلغاء({، وسيتم 6

 91/9/9099 من حـ/ الصندوق   90,000
  مذكورين إلى  

  شركة الفوسفات أسهمشراء  –حـ/ عقود خيار  01,000 
  متحققة لحيازة عقد الخيار )بيان الدخل( أرباححـ/  1000 

 
 Hedging  Accounting Forالتحوط  محاسبة. 13

 أدوات أوأكثر من ذلك  أوالتحوط هو وسيلة إلدارة المخاطر يتم من خالل إستخدام مشتقة مالية واحدة 
 أومالي  إلتزام أوالتدفقات النقدية ألصل  أولمواجهة )مقابلة( التغيرات في القيمة العادلة  أخرى تحوط 

 ألي عملية مستقبلية.
 التحوط والبند المتحوط له.  أداة تمييز بين عند الحديث عن موضوع التحوط ال بد من ال

مالي  أصلتعتبر في حالة التحوط لمخاطر أسعار الصرف  أو: تتمثل في المشتقات المالية التحوط أداة
التدفقات  أوكانت القيمة العادلة  إذاتحوط  أداة المالية  األداة مالي غير مشتق، ويطلق على  إلتزام أو

التدفقات النقدية للبند المتحوط له. كما يجب أن  أوغيرات في القيمة العادلة تقابل الت أوالنقدية تكافىء 
أقسام  أوالتحوط قد تمت مع طرف خارجي وليس أحد دوائر  أداة تكون المشتقة المالية التي تعتبر 

 . المنشأة
يعرض  أجنبيةفي عملية  إستثمارصافي  أوتعاقد مؤكد  أو إلتزام أو أصل: هو المتحوط لها البند أمّ 

 التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بها.  أومخاطر التغيرات في القيمة العادلة  إلى المنشأة
التحوط بالمحاسبة عن البند المتحوط له، بحيث يتم  أداة وعند المحاسبة عن التحوط يتم الربط بين 

 اإلعترافوط بنفس الفترة التي يتم التح أداة التدفقات النقدية في  أوبالتغيرات في القيمة العادلة  اإلعتراف
 (.(Matchingبها في التغيرات في البند المتحوط له تحقيقًا لمبدأ المقابلة 

 أنواع التحوط     
 يتناول المعيار ثالثة أنواع من التحوط هي:

 :Fair Value Hedgeالعادلة  القيمةتحوط  -أ 
غير معترف  إلتزامات أومالي معترف به،  زامإلت أوهو التحوط ضد التغيرات في القيمة العادلة ألصل 

مالي بسعر محدد ويحتمل وجود مخاطر في تغيرات القيمة  أصلبيع  أوبشراء  اإللتزامبها بعد مثل 
 والخسائر.  األرباحالعادلة لها بحيث تؤثر على 
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 :معيار بهذا الخصوص ما يليالويتطلب 
التحوط والبند المتحوط له  أداة لتغيرات في قيمة با اإلعترافمع  بالقيمة العادلةالتحوط  أداة قياس  -

 (.بيان الدخلوالخسائر ) األرباحفي حساب 
بالتكلفة المطفأة )مثل القروض(،  أومطلوب مالي يتم قياسه بالتكلفة  أووعند إجراء التحوط ألصل  -

ي تم التحوط المطلوب المالي بمقدار التغيرات في القيمة العادلة لها والت أو األصلقياس  إعادة يتم
 القياس ضمن بيان الدخل. إعادةبفروقات  اإلعترافلها مع 

 أداة  كانت إذا ،اآلخر الشامل الدخل ضمن التحوط أداة  من الخسارة أو المكسب إثبات يتم أن يجب -
 ضمن العادلة القيمة في التغيرات تعرض أن المنشأة اهل اختارت ملكية حقوق  ألداة تتحوط التحوط
 .الشامل الدخل

تأثير على قائمة الدخل، حيث أن التغيرات في  أيالة تمامًا فإنه ال يوجد كانت عملية التحوط فعّ  ذاإ -
ناجمة عن التغيرات في القيمة العادلة  أرباحبوجود خسارة يعادلها تمامًا  مثالً المالي  األصلقيمة 

قيمة البند المتحوط له  ألداة التحوط وهي المشتقة المالية. وفي حالة وجود فروقات بين التغيرات في
ثار آوستظهر  %000الة بنسبة عملية التحوط ال تكون فعّ  فإنالتحوط  أداة وبين التغيرات في قيمة 

التحوط للتغيرات في القيمة العادلة  ط القيمة العادلةاألمثلة على تحوّ  ومن ذلك في بيان الدخل.
 أوالبضاعة بالمخازن،  أور المواد الخام ر في أسعاالتحوط للتغيّ  أوالمالية المعدة للبيع،  لألصول

 مالي يستحق في المستقبل بالعملة األجنبية. إلتزامط للتغير في قيمة التحوّ 

 ط القيمة العادلة تحو   :(14مثال )
رو يورو على الحساب تسدد قيمتها باليو  60,000 بقيمةاشترت شركة النديم بضاعة  0/2/9090في 
 كما يلي:  . سعر صرف اليورو0/4/90090في 

 دينار  0.200=  0/2/9090اليورو في 
 دينار 0.210=  20/09/9090اليورو في 

 إحدى المؤسسات المالية.وللتحوط ضد مخاطر ارتفاع سعر الصرف لليورو دخلت شركة النديم مع 
 .دينار لكل يورو 0.201مقابل  0/4/9090يورو تسليم  60,000بعقد آجل لشراء المطلوب: 

 . ء البضاعةقيد شرا إعداد -0
 . 20/09/9090قيد تقييم الذمم الدائنة باليورو في  إعداد -9
 . 20/09/9090قيد تقييم عقد التحوط في  إعداد -2
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 (14حل مثال )
 قيد شراء البضاعة:  -1

 0/2/9090   (0.200 × 60,000من حـ/ المخزون  )   42,000
 يورو -حـ / ذمم دائنة  إلى    42,000       

 : 20/09/9090لدائنة باليورو في قيد تقييم الذمم ا -2

 20/09/9090)تقفل في بيان الدخل(   أجنبيةخسائر تقييم عمالت من حـ/      4900   
 (0.200 – 0.210) 60,000    يورو –حـ / ذمم دائنة  إلى      4900      

 :20/09/9090في  عقد التحوطتقييم  قيد -3

 20/09/9090 (0.201 – 0.210) 60,000  تحوط قيمة عادلة – آجلةمن حـ/ عقود     2200  
 )تقفل في بيان الدخل(  –تقييم عقود تحوط قيمة عادلة  أرباححـ/  إلى     2200      

من خسائر تقييم  %22دينار وتغطي ما نسبته  2200تقييم عقد التحوط بلغت  أرباحن نالحظ أ
 . (%22=  4900÷  2200)دينار  4900جنبية للذمم الدائنة البالغة العمالت األ

 :Cash Flows Hedgeط التدفقات النقدية تحو   -ب
 إلتزام أووهو التحوط ضد التعرض للتغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بمخاطر معينة مرتبطة بأصل 

 والخسائر.  األرباحعملية مرجحة الحدوث، ومن المحتمل أن تؤثر هذه التغيرات على  أوبه  اإلعترافتم 
 :عيار بهذا الخصوص ما يليويتطلب الم

يعتبر التحوط )المشتقة المالية( والذي  أداة باألرباح والخسائر الناجمة عن تغير قيمة  اإلعترافيتم  -
 الفّعالط رات في حقوق الملكية. والتحوّ مباشرة ضمن حقوق الملكية من خالل بيان التغيّ  فع التحوط 

 يمة البند المتحوط له. من التغيرات في ق %100هو الذي يغطي مانسبته من 
 0000دينار والخسارة من البند المتحوط له تبلغ  1200ط تبلغ التحوّ  أداة كان الربح من  إذافمثاًل  -

 دينار. 900 فّعالتحوط غير  أرباحدينار وهناك  0000يبلغ  الفّعالالتحوط  فإن دينار 
 خل(.والخسائر )بيان الد األرباحفيعترف به في  الفع الغير أما الجزء  -
اإلطفاء، يتم تحويل المبلغ  أوعند وجود مصاريف تتعلق بالبند المتحوط له مثل مصروف اإلهتالك  -

 األرباححساب  إلىر القيمة العادلة ألداة التحوط ضمن حقوق الملكية المعترف به سابقًا لتغيّ 
 والخسائر. 

التي تصدر إسناد قرض  المنشأةومن األمثلة على تحوط التدفقات النقدية عملية التحوط التي تقوم بها 
بسعر فائدة عائم )متغير( مما قد ينجم عنه دفعات نقدية متغيرة تؤثر على التدفق النقدي وبيان الدخل 
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ط له هي عقد مبادلة في حالة إرتفاع سعر الفائدة العائم بتاريخ إستحقاق الفائدة. وأفضل وسيلة تحوّ 
 دة ثابت خالل مدة السندات.  )مقايضة( سعر فائدة عائم مقابل دفع سعر فائ

 أجنبية عملية في اإلستثمار صافي تحوطات -ج
 نقدي لبند التحوط ذلك في بما أجنبية عملية في اإلستثمار صافي تحوطات عن المحاسبة تتم أن يجب

 مشابه بشكل (21 الدولي المحاسبة معيار نظرا) اإلستثمار صافي من جزء أنه على عنه المحاسبة تتم
 :النقدية التدفقات لتحوطات

 أنه على تحديده يتم الذي التحوط أداة  من الخسارة أو المكسب من الجزء إثبات يتم أن يجب .0
 .اآلخر الشامل الدخل ضمن فّعال تحوط

 .الخسارة أو الربح ضمن الفّعال غير الجزء إثبات يتم أن يجب .9
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 :أسئلة الفصل
 عدد()اختيار من مت األولالتمرين 

 التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 
 واحدة هي:  بإستثناءكما يلي ( IFRS 9) المالية بموجب األصوليتم تصنيف  .4

تي يتم قياسها بالتكلفة المالية ال األصول -أ
 المطفأة 

مالية بالقيمة العادلة من خالل  أصول -ب
 الخسارة أوالربح 

مة العادلة من خالل مالية بالقي أصول -ج
 اآلخرالدخل الشامل 

التكلفة من خالل الربح مالية ب أصول -د
 والخسارة

مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح  أصولللمتاجرة وتم تصنيفها ضمن فئة " أسهمتم شراء  .2
 األسهمتكلفة شراء  فإندينار.  444دينار وبلغت عمولة الشراء  42,444والخسارة" بمبلغ 

 بمبلغ: ستظهر 
 دينار 09,100 -ب دينار      09,000 -أ

 ال شيء مما ذكر -د دينار     00,200 -ج

المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة عندما يستوفي  األصولالمالي ضمن فئة  األصليمكن تصنيف  .9
 الشروط التالية: 

 ختبار خصائص التدفق النقديإ -ب       األعمالختبار نموذج إ -أ
 (أ + ب) -د دارة                  إلنية ا -ج

من  أيلقياس. في انهج ذي نموذج مختلط م( 9)التقارير المالية  إلعداديستخدم المعيار الدولي  .6
 (:9) التقارير المالية إلعدادلمعيار الدولي ا بموجب نماذج القياس اآلتية يعتبر مقبوال  

القيمة العادلة وتكلفة التكلفة المطفأة و  -أ
 دالاإلستب

لة وصافي التكلفة المطفأة والقيمة العاد -ب
 القيمة القابلة للتحقيق

ادلة وتكلفة التكلفة المطفأة والقيمة الع -د التكلفة المطفأة والقيمة العادلة -ج
 اإلستبدال المستهلكة
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بالقيمة المسجلة  حق الملكية أداة منالخسارة  أوالربح  معالجةفيها ما هي الظروف التي يمكن  .5
 :آخرالعادلة في دخل شامل 

بإستثمار حقوق  اإلحتفاظعندما ال يتم  -أ
 للمتاجرةالملكية 

 الخزينة أسهمعند شراء  -ب

متوفر حقوق الملكية  إستثمارعندما يكون  -ج
 برسم البيع

بإستثمار حقوق الملكية  اإلحتفاظعندما يتم  -د
 للمتاجرة

المصنفة كأصول مالية بالقيمة العادلة من  سهماألستراتيجية في فيما يتعلق باإلستثمارات اإل .4
المقبوضة كما  األرباحوتوزيعات  األسهمالبيع لتلك  بأرباح اإلعترافيتم  آخرخالل دخل شامل 

 يلي: 
 المقبوضة األرباحتوزيعات                      البيع أرباح                

 اآلخرالدخل الشامل  ضمن   والخسائر           األرباحضمن       -أ    
 والخسائر  األرباحوالخسائر             ضمن  األرباحضمن     -ب    
 والخسائر            األرباحضمن           اآلخرضمن الدخل الشامل     -ج    
 اآلخرضمن الدخل الشامل           اآلخرضمن الدخل الشامل     -د     

ي السندات التي يكون الهدف منها جمع التدفقات النقدية وال المالية ف اإلستثماراتيتم تقييم  .4
 يحتفظ بها للمتاجرة: 

جزء  أيبالتكلفة المطفأة شريطة عدم بيع  -أ
 اإلقتناءمنها خالل فترة 

بالتكلفة المطفأة حتى عند بيع جزء منها  -ب
اإلقتناء ألغراض تمويل نفقات خالل فترة 

 رأسمالية
 آخربالقيمة العادلة من خالل دخل شامل  -د ل الربح والخسارةالعادلة من خالبالقيمة  -ج

ن تاريخ التسوية في بأ دينار علما   24,444بربح مقداره  94/42/2424باعت شركة سندات في  .8
 أسلوب إتبعتتكون الشركة قد  2449عترفت الشركة بالربح في عام إ إذا. 2/4/2422

 ...... كسياسة محاسبية لها: ...............

 تاريخ التسوية -ب تاريخ المتاجرة        -أ
 ساس النقدياأل -د تاريخ التسديد        -ج
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يجب أن تتم المحاسبة عن الم بادلة التي تتم بين مقترض ومقرض حالي ألدوات دين تختلف  .9
 : أنها حد كبير على إلىشروطها 

لتزام المالي القائم اف باإلعتر االستمرار باإل -أ
 ن لزم إوتعديل قيمته 

إثبات وعدم لتزام المالي األصلي و لإل إلغاء -ب
 مالي جديد إلتزام

لتزام لتزام المالي األصلي وإثبات إللإل إلغاء -د فصاح عن عملية المبادلة فقط اإل -ج
 مالي جديد

مالية بالقيمة العادلة من خالل  أصولالمالية في السندات ضمن فئة " اإلستثماراتيتم تصنيف  .44
 :كانت إذا" آخردخل شامل 

تاريخ ل بالسندات اإلحتفاظعندما يتم  -أ
 بهدف جمع التدفقات النقدية فقط اإلستحقاق

تاريخ ل بالسندات اإلحتفاظعندما يتم  -ب
 وللبيع اإلستحقاق

تاريخ ل بالسندات اإلحتفاظعندما يتم  -ج
 وللمتاجرة اإلستحقاق

 للمتاجرة بالسندات اإلحتفاظعندما يتم  -د

 أصول( المصنفة ضمن فئة "األسهمعبارات التالية صحيحة فيما يتعلق بادوات الملكية )من ال أي .11
 : 9" بموجب معيار رقم آخرمالية بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل 

ال يسمح المعيار بتحويل التغير المتراكم  -أ
المعروض  ضمن حقوق  بالقيمة العادلة

والخسائر عند  األرباححساب  إلى الملكية
بتلك األصول بالبيع أو  اإلعتراف إلغاء

 غيره  

تخضع األصول المالية )اإلستثمارات في  -ب
 األسهم( ضمن هذه الفئة الختبار التدني

ال تخضع األصول المالية )اإلستثمارات في  -ج
 األسهم( ضمن هذه الفئة الختبار التدني

 )أ + ج( -د

 األصلأعادت المنشأة تصنيف  إذا)دة التصنيف عاإمن العبارات التالية صحيحة فيما يتعلق ب أي .42
فئة قياس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  إلىالمالي من فئة قياس التكلفة المطفأة 

 :(المعالجة كما يليتم تو  التصنيف إعادة، ت قاس قيمته العادلة في تاريخ اآلخر
خسائر ناتجة عن  أو أرباحبأي  اإلعتراف -أ

ة المطفأة السابقة لألصل الفرق بين التكلف
المالي والقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل 

خسائر ناتجة عن  أو أرباحبأي  اإلعتراف -ب
الفرق بين التكلفة المطفأة السابقة لألصل 

. بيان الدخلادلة ضمن المالي والقيمة الع
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. وال يتم تعديل سعر الفائدة الفعلي اآلخر
المتوقعة نتيجة  اإلئتمانيةوقياس الخسائر 

 التصنيف إعادة

وال يتم تعديل سعر الفائدة الفعلي وقياس 
 إعادةالمتوقعة نتيجة  اإلئتمانيةالخسائر 
 التصنيف

خسائر ناتجة عن  أو أرباحبأي  اإلعتراف -ج
الفرق بين التكلفة المطفأة السابقة لألصل 
المالي والقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل 

دة الفعلي يتم تعديل سعر الفائو . اآلخر
المتوقعة نتيجة  اإلئتمانيةوقياس الخسائر 

 التصنيف إعادة

خسائر ناتجة عن  أو أرباحبأي  اإلعتراف -د
الفرق بين التكلفة المطفأة السابقة لألصل 

 . بيان الدخلالمالي والقيمة العادلة ضمن 
ويتم تعديل سعر الفائدة الفعلي وقياس 

 ادةإعالمتوقعة نتيجة  اإلئتمانيةالخسائر 
 التصنيف

 
 

 :التمرين الثاني
يكون الهدف من نموذج أعمال التي المالية  األصولبيع في بعض الحاالت ب( 2)يسمح المعيار رقم 

عدد ثالث من هذه جمع التدفقات النقدية التعاقدية.  أجلباألصول المالية من  اإلحتفاظهو  المنشأة
 الحاالت.

 
 التمرين الثالث:

شركة البترول الوطنية المساهمة  أسهمسهم من  4000 اإلتحادركة شاشترت  20/00/9090في  -أ
  نقدًا. دينار 100للسهم وبلغت عمولة الشراء  دينار 09 لمتاجرة بسعرغراض األ العامة

 .للسهم دنانير 2تبلغ  شركة البترول الوطنيةأن القيمة العادلة لسهم  إفرض 20/09/9090في  -ب
 .دنانير نقداً  02عر سهم بس 0000تم بيع  9/9/9099في  -ج

 .لدى شركة اإلتحاد األسهموقيد تقييم  األسهمقيد شراء  إعداد: المطلوب
 

 التمرين الرابع:
دينار  52,575سنوات بقيمة  3ستحق بعد ت –سندات–دين  أداة  شركة الهاللإشترت  1/1/2222بتاريخ 

دينار  52,222لسندات سمية للقيمة اإلتبلغ ا (.الضرائبو شاملة تكاليف العملية )عمولة الوسيط المالي 
سندات ويبلغ سعر الفائدة السوقي عند شراء ال نهاية كل عام. سنوياً  تقبض %12وبفائدة ثابتة بنسبة 

  .اإلستحقاقبالسندات لجمع التدفقات النقدية )الفوائد( وقيمة السندات عند  اإلحتفاظوسيتم  .8%
 : المطلوب

 ثبات قيد شراء السندات.إ -1
 عالوة السندات. أوخصم  إطفاءدول ج إعداد -2
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 .31/12/2222ولى في د استالم الفائدة نهاية السنة األقي إعداد -3
 
 

 ول: إجابة التمرين األ 

 42 44 44 9 8 4 4 5 6 9 2 4 الرقم 
 أ د ب د أ ب ج أ ج د أ د جابة اإل

 
 :التمرين الثانيجابة إ

جمع التدفقات  أجلباألصول المالية من  إلحتفاظاهو  المنشأةيمكن أن يكون الهدف من نموذج أعمال 
 : إذامالي  أصل المنشأةالمالية. على سبيل المثال قد تبيع  لألصولالنقدية التعاقدية حتى عندما يتم بيع 

ما  إلى األصلنخفاض درجة مالءة إ مثالً للمنشأة ) اإلستثماريةالمالي يحقق السياسة  األصللم يعد  -أ
  .ئتماني(ض التصنيف اإلفانخإ أي األدنىدون الحد 

 لتعكس التغير في التوقيت المتوقع للعوائد. اإلستثماريةبتعديل محفظتها  التأمينقيام شركة  -ب
 لتمويل نفقات رأسمالية. المنشأةحاجة  -ج
 

 إجابة التمرين الثالث:

 :قيد الشراء إثبات .0
 20/00/9090                                   من مذكورين           

   (09×4000)الربح والخسارة مالية بالقيمة العادلة من خالل  أصولحـ/   42,000
 مصاريف عموالت الشراء  حـ/  100
 النقدية حـ/  إلى      42,100 

 :20/09/9090في  األسهمتقييم  .9
 20/09/9090    بيان الدخل   –حيازة غير متحققة خسائر وأ أرباحمن حـ/        09,000

  (42,000-2×4000)                  تعديالت القيمة العادلة حـ/ إلى    09,000 

  :9/9/9099في  األسهمبيع  إثبات .2
  9/9/9099                          (02×0000)     من حـ/ النقدية  02,000

 09,000 
0000 

  (09× 0000) الربح والخسارةمالية بالقيمة العادلة من خالل  أصولحـ/  إلى
 (09-02)0000بيع متحققة  أرباح حـ/    
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 :جابة التمرين الرابعإ

 يثبت القيد التالي: 1/1/2222بتاريخ شراء السندات في  -1

 مالية بالتكلفة المطفأة  أصول /حـمن      52,575
 النقديةحـ/   إلى       52,575 

السندات فهناك كبر من سعر الفائدة السوقي عند شراء وهي أ %12ة السندات ن سعر فائدبما أ -2
 الة )الحقيقة(.العالوة بطريقة الفائدة الفعّ  إطفاءعالوة للسندات. وفيما يلي جدول 

 السنة
 

(1) 

التكلفة 
المطفأة 

 بداية السنة
(2) 

 دخل الفائدة الفعالة
(3) 

(=2× )8% 

الفائدة 
 المقبوضة

(4*) 

 إطفاء
 العالوة

(5) 
(=3)-(4) 

التكلفة 
 المطفأة

 نهاية السنة
(6) 

     52,575 
1 52,575 52,575 ×8% =4227 5222 793 51,782 
2 51,782 51,782 ×8%  =4143 5222 857 52,925 
3 52,925 52,925 ×8%  =4275 5222 925 52,222 

  2545 المجموع
  52,222×  %12 وتمثل الفائدة البالغة بنسبة ،دينار 5222يالحظ أن الفائدة المقبوضة سنويًا تبلغ 

 (.سمية للسنداتمة اإلدينار )القي

 ويتم إثبات القيود اليومية المتعلقة بفائدة السندات للسنة األولى كما يلي: 
 :31/12/2020في نهاية السنة األولى وبتاريخ  -

 31/12/2222                            النقدية  /حـ     5222
 مذكورين  إلى       

 داتفائدة السن إيرادحـ/  إلى          4227 
 مالية بالتكلفة المطفأة أصولحـ/             793 
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   المالية األدواتمحور: 
 (5رقم ) التقارير المالية إلعدادالمعيار الدولي  :العشرون و  الحاديالفصل 

 اإلفصاحات المالية: األدوات  
 Financial Instruments: Disclosures 

 

 

 
 أهداف الفصل التعليمية:

 
 التالية: باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 

 األدوات(: "7التقارير المالية رقم ) إلعدادف على األهداف الرئيسة للمعيار الدولي التعر  .1
 ".اإلفصاحات المالية:

 ".اإلفصاحات المالية: األدوات(: "7رقم ) تحديد النطاق الذي يغطيه المعيار .2

المالية:  األدوات(: "7رقم )المالي الدولي  التقريرمعيار التي يتطلبها  اإلفصاحاتبيان  .3
 والمطلوبات المالية.  األصولل تصنيف حو 

ستثمار في قيمة العادلة والتدفق النقدي واإلعن معلومات حول التحوط لل اإلفصاح .4
 . األجنبيةالعمليات 

األداة وعلى مدار عمر شهر  12المتوقعة لمدة  اإلئتمانيةاإلفصاح حول الخسائر  .5
 . المالية

 اإلئتمانطر السيولة والسوق ومخاطر المتعلقة بالتحوط وبمخا اإلفصاحاتالتعرف على  .6
 المخاطر. أنواعوغيرها من 

 النوعية والكمية. اإلفصاحاتبيان  .7

المالية:  األدوات(: "7رقم )المالي الدولي  التقريرمعيار التي يتطلبها  اإلفصاحاتبيان  .8
 التي تعرضت للتدني. أوباألصول المالية المستحقة  " والمتعلقةاإلفصاحات
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 Objectiveمعيار هدف ال. 1
المتعلقة باألدوات المالية في القوائم المالية بحيث  اإلفصاحبيان متطلبات  إلىيهدف هذا المعيار  -أ

 ستخدمو تلك القوائم من تقييم:تمكن م
 منشأةاألهمية لألدوات المالية في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل لل. 
  لهذه المخاطر. المنشأةة التي وكيفية إدارة المالي األدواتطبيعة ومدى المخاطر الناجمة عن 

عتراف والقياس وعرض ة للمبادئ الخاصة باإلالواردة في هذا المعيار مكمل تتعتبر المتطلبا -ب
المالي  التقريرومعيار ( 32عيار المحاسبة الدولي رقم )والمطلوبات المالية الواردة في م األصول

 .  (9)رقم 

 
 Scopeنطاق المعيار . 2

 :ستثناءبإالمالية  األدوات أنواعت ولكافة آيطبق المعيار من قبل جميع المنشيجب أن 
بموجب معيار  المشتركة المشروعات أو الزميلة المنشآت أو التابعة، المنشآت في الحصص تلك .أ

 الحاالت بعض في. ولكن IAS 28و  IAS27و  IFSR 10والتي تعالج بموجب المعاييرالتقرير 

 الدولي المحاسبة معيار أو 27 الدولي المحاسبة معيار أو 10 المالي للتقرير الدولي يتطلب المعيار

 أو الزميلة المنشأة أو التابعة المنشأة في الحصة عن بالمحاسبة لها، يسمح أو المنشأة، من  28

 تلك على يجب الحاالت، تلك وفي ؛(9رقم ) المالي للتقرير الدولي المعيار باستخدام المشترك المشروع

 القيمة قياس" 13 المالي الدولي للتقرير المعيار وتطبيق المعيار، هذا متطلبات تطبيق نشآتالم

 على المعيار هذا تطبيق أيضاً  المنشآت على ويجب .العادلة بالقيمة قياسها يتم التي لتلك" العادلة

 المشتركة المشروعات أو الزميلة المنشآت أو التابعة المنشآت في بالحصص المتصلةت المشتقا جميع

 .32 الدولي المحاسبة معيار في الوارد الملكية حقوق  أداة  تعريف تستوفي المشتقة كانت إذا إال
 المحاسبة معيار عليها ينطبق التي الموظف، منفعة خطط عن الناشئة الموظفين لتزاماتوإ حقوق  .ب

 ."منافع الموظف" 19 الدولي

 المعيار هذا ولكن". التأمين عقود" 17 المالي للتقرير الدولي المعيار نطاق ضمن الواقعة العقود .ج

 المالي للتقرير الدولي المعيار نطاق ضمن الواقعة العقود في ُمدمجة تكون  التي على المشتقات ينطبق

منفصل؛  بشكل عنها المحاسبة المنشأة من 9 رقم المالي للتقرير المعيار الدولي تطلب إذا ، 17
 المعيار نطاق ضمن الواقعة العقود عن مفصولة تكون  التي اإلستثمار مكوناتعلى  يضا  أوينطبق 

 .فصلها 17 المالي للتقرير الدولي تطلب المعيار إذا ، 17المالي للتقرير الدولي
 المعيار عليها ينطبق السهم أساس على دفع معامالت بموجب التي واإللتزامات والعقود المالية األدوات .د

 ."السهم أساس ىعل الدفع"  2 للتقرير المالي الدولي
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 نطاق في تقع التي مالي غير بند بيع أو لشراء العقود على المالي للتقرير الدولي المعيار هذا وينطبق

 (. 9رقم ) للتقرير المالي الدولي المعيار
 
 Definitionsتعريفات ال. 3

 Credit Risk مخاطرة اإلئتمان
ة مالية للطرف اآلخر نتيجة لعدم قيامه بتنفيذ المالية سيتسبب في خسار  األداة المخاطرة بأن أحد أطراف 

 .إلتزام

 Currency Risk مخاطرة العملة
التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في  أوالمخاطرة الناجمة عن تذبذب القيمة العادلة 

 سعر الصرف األجنبي.

 Interest Rate Risk مخاطرة سعر الفائدة
التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغييرات في  أون تذبذب القيمة العادلة المخاطرة الناجمة ع

 سعر الفائدة في السوق.

 Liquidity Risk مخاطرة السيولة
التي تمت تسويتها من  باإللتزامات المالية مخاطر أن تواجه المنشأة صعوبة في تحقيق التعهدات المرافقة

 .مالي أصلن خالل م أو خالل التسليم النقدي

 Loans Payable القروض المستحقة
القروض المستحقة هي إلتزامات مالية بإستثناء الذمم الدائنة التجارية قصيرة األجل حسب شروط 

 اإلئتمان العادية.

 Market Risk مخاطرة السوق 
تغيرات في أسعار التدفقات النقدية المستقبلية بسبب ال أوالمخاطرة الناجمة عن تذبذب القيمة العادلة 

مخاطرة العملة ومخاطرة سعر الفائدة ومخاطرة األسعار هي:  أنواعالسوق، وتشمل مخاطرة السوق ثالثة 
 األخرى.

 Other Price Risk مخاطرة األسعار األخرى 
التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في  أوالمخاطرة الناجمة عن تذبذب القيمة العادلة 

تسبب في هذه  مخاطرة العملة(، سواءً  أوأسعار السوق )بإستثناء تلك الناجمة من مخاطرة سعر الفائدة 
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تؤثر التي عوامل من خالل ال أوالجهة التي أصدرتها،  أوالتغيرات عوامل خاصة باألداة المالية الفردية 
 المالية المشابهة المتداولة في السوق. األدواتعلى جميع 

 Past Due قاقاإلستحنقضاء إ
 المالية قد انقضى إستحقاقها عندما ال يقوم طرف مقابل بإجراء الدفع عندما يستحق تعاقديًا. األداة تكون 

 
 المالي  واألداءالمالية للمركز  األدوات أهمية. 4

Significance of Financial Instruments for Financial Position and 

Performance 

 األدواتجوهرية( و ) أهميةعن معلومات تمكن مستخدمي قوائمها المالية من تقييم  اإلفصاح المنشأةعلى 
 المالية لقائمة المركز المالي وقائمة الدخل.

 
 لية في قائمة المركز الماليوالمطلوبات الما األصولعن فئات  اإلفصاح. 7

والمطلوبات  لاألصو ( لكل فئة من فئات Carrying Amountعن القيمة الدفترية ) اإلفصاحيجب 
، أما في صلب قائمة المركز (9التقرير المالي الدولي رقم )المالية التالية كما هي معرفة في معيار 

 (:Notes) ةفي اإليضاحات التفسيري أوالمالي 
 ما منفصل بشكل تظهر بحيث الخسارة، أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المقاسة المالية األصول -أ

 يلي:
 األولي اإلعترافالمصنفة ضمن هذه الفئة منذ  يةالمال األصول. 

 الُمحتفظ بها الملكية  أدواتفي  اإلستثماراتالمالية بشكل اختياري ضمن هذه الفئة ) األصول
 (. IFRS 9ستراتيجة وفق الخيار المسموح به في معيار لغير المتاجرة أي اإل

  للمعيار الدولي  وفقاً لخسارة ا أوخالل الربح  بشكل إلزامي بالقيمة العادلة من المصنفتلك
 . األسهم والسندات للمتاجرةفي  اإلستثمارات( مثل 9)للتقرير المالي 

 ما يلي:  منفصل بشكل تظهر بحيث الخسارة، أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية اإللتزامات -ب
 األولي اإلعترافالمالية المصنفة ضمن هذه الفئة منذ  اإللتزامات. 

 المالي للتقرير الدولي المعيار في الوارد للمتاجرة بها الُمحتفظ اإللتزاماتتعريف  ستوفيت تلك التي 

(9  .) 
 .المطفأة بالتكلفة المقاسة المالية األصول -ج

 .المطفأة بالتكلفة المقاسة المالية اإللتزامات -د

 منفصل شكلب تظهر بحيث اآلخر، الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المقاسة المالية األصول -ه

الدين  أدواتمن فئة  اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المالية المقاسة األصول 
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التي تختار تصنيفها ضمن  الملكية حقوق  أدوات في ستثماراتاإلستحقاق وللبيع( و بها لإل الُمحتفظ)
 . (9المالي الدولي رقم )ر التقرير بموجب الخيار المتاح بموجب معيا األولي اإلعترافهذه الفئة منذ 

 
 والخسائر األرباحالمالية بالقيمة العادلة من خالل  واإللتزامات األصول. 6

Financial Assets or Financial Liabilities at Fair Value through Profit 

or Loss      
 قياسه تمي أنه على )المالية األصولمجموعة من  أو( مالي أصل بتصنيف المنشأة قامت إذا 1.6

 من العادلة بالقيمة قياسه سيتم كان ذلك بخالف والذي الخسارة، أو الربح خالل من العادلة بالقيمة

 :عن اإلفصاحعليها  فيجب المطفأة، بالتكلفة أو اآلخر الشامل الدخل خالل
 في  ائتمانية لمخاطر  )المالية األصول من مجموعة أو(  المالي األصل لتعرض األقصى الحد .أ

 التقرير.  ة فترةنهاي
 الحد ذلك صلة ذات مشابهة أدوات أو ئتمانيةإ مشتقات أي به تقلص )تخفض(  الذي المبلغ .ب

 .اإلئتمانية للمخاطر للتعرض األقصى

مجموعة من  أوفي القيمة العادلة لألصل المالي التغير في الفترة الحالية والتغير المتراكم  .ج
 .لألصل المالي اإلئتمانيةي المخاطر التغيرات ف إلى يعودالمالية الذي  األصول

 أدوات أوفي القيمة العادلة ألي مشتقات ائتمانية التغير في الفترة الحالية والتغير المتراكم  .د
 األصل المالي. تصنيفمنذ مشابهة ذات صلة، 

المعيار بموجب الخسارة  أومالي على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح  إلتزام تم تصنيف إذا 2.6
عرض آثار التغيرات في المخاطر وكان مطلوبا  من المنشأة   IFRS 5 رقم للتقرير المالي الدولي

 : عما يلي اإلفصاحفيجب عليها  ضمن الدخل الشامل اآلخر اإللتزاملذلك  اإلئتمانية
تغيرات ال إلىالمالي الذي يعود  لإللتزامفي القيمة العادلة التغير في الفترة الحالية والتغير المتراكم  .أ

 .اإللتزاملذلك  اإلئتمانيةفي المخاطر 

عند  ابدفعه تطالب المنشأة تعاقدياً  التي والقيمةالمالي  لإللتزام ةالدفتري القيمةالفرق بين  .ب
 .اإللتزامحامل  إلىاالستحقاق 

ضمن حقوق الملكية خالل الفترة بما في ذلك سبب  المتراكمةالخسارة  أو للربحأي تحويالت  .ج
 ويالت.مثل هذه التح

المعروض ضمن الدخل عن المبلغ  اإلفصاح، خالل الفترة لتزامبإ اإلعتراففي حالة إلغاء  .د
 .Realised at Derecognition  لتزامباإل اإلعتراف الذي تحقق عند إلغاءو الشامل اآلخر 

  



 

 -732- 

معيار البموجب الخسارة  أومالي على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح  إلتزام تم تصنيف إذا 3.6
لتغيرات في القيمة العادلة ا عرضوكان مطلوبا  من المنشأة   IFRS 5 رقم للتقرير المالي الدولي
  الخسارة أوالربح ضمن  اإللتزاملذلك  اإلئتمانيةآثار التغيرات في المخاطر بما في ذلك  اإللتزاملذلك 

 عما يلي: اإلفصاحفيجب عليها 
التغيارات  إلاىالماالي الاذي يعاود  لإللتزامفي القيمة العادلة  تراكم التغير في الفترة الحالية والتغير الم .أ

 .  اإللتزاملذلك  اإلئتمانيةفي المخاطر 

عناد االساتحقاق  ابادفعه تطالب المنشأة تعاقادياً  التي والقيمةالمالي  لإللتزام ةالدفتري القيمةالفرق بين  .ب
 .اإللتزامحامل  إلى

 
على أنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل  المصنفة ةحقوق الملكي أدواتفي  اإلستثمارات. 7

 الشامل اآلخر 
Investments in equity instruments designated at fair value through 

other comprehensive income 

ضمن فئة  (األسهم) حقوق ملكية أدواتفي  اإلستثمارات بتصنيفاالختيار قامت المنشأة  إذا 1.5
اآلخر، كما هو مسموح به في المعيار  لقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملبا مالية أصول

 عن: اإلفصاحفإنه يجب عليها  5الدولي للتقرير المالي 
على أنها يتم قياسها بالقيمة  تصنيفهاحقوق الملكية التي قد تم  أدواتفي  اإلستثمارات هي ما .أ

 اآلخر. العادلة من خالل الدخل الشامل

 هذا البديل للعرض. أسباب استخدام .ب

 في نهاية فترة التقرير. اإلستثمارهذا لالقيمة العادلة  .ج

 باإلستثماراتخالل الفترة، مع إظهار بشكل منفصل تلك المتعلقة  المعترف بهاتوزيعات األرباح  .د
بها في نهاية فترة  الُمحتفظ باإلستثماراتوتلك المتعلقة  الماليةفترة الالتي تم إلغاء إثباتها خالل 

 لتقرير.ا

الخسارة المجمعة ضمن حقوق الملكية خالل الفترة بما في ذلك سبب  أوأي تحويالت للمكسب  .ه
 مثل هذه التحويالت.

حقوق ملكية يتم  أدواتفي  إستثمارات Derecognised اإلعترافقامت المنشأة بإلغاء  إذا 2.5
 اإلفصاحرير، فيجب عليها فترة التق قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر خالل

 عن:
 .اإلستثماراتأسباب استبعاد  .أ

 .اإلعترافستثمارات في تاريخ إلغاء القيمة العادلة لإل .ب
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 من االستبعاد. المتراكمةالخسارة  أو الربح .ج
 
  Reclassificationالتصنيف إعادة .5

ي أ، قد أعادت تصنيف السابقة أوكانت، في فترات التقرير الحالية  إذاعما  اإلفصاحيجب على المنشأة 
. ويجب على المنشأة، لكل حدث مثل هذا، أخرى  إلى( من فئة 9والمصنفة وفق معيار )مالية  أصول

 عن اآلتي: اإلفصاح
 تاريخ إعادة التصنيف.  -أ

 توضيح مفصل للتغير في نموذج األعمال ووصف نوعي ألثره على القوائم المالية للمنشأة. -ب
 .فئةكل  من والىفه المبلغ الذي أعيد تصني -ج
 
 المالية  واإللتزامات المالية األصول بين . المقاصة5

Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities 
األثر  أوعن معلومات لتمكين مستخدمي قوائمها المالية من تقويم األثر  اإلفصاحيجب على المنشأة 

األثر المحتمل لحقوق  أوي للمنشأة. وهذا يشمل األثر على المركز المال المحتمل لترتيبات المقاصة
معيار للمنشأة التي تقع ضمن نطاق  عترف بهاالمُ المالية  واإللتزاماتالمقاصة المرتبطة باألصول المالية 

 .المالية" األدوات( "عرض 32المحاسبة الدولي رقم )
 

 Collateralالضمانات  .15
 عما يلي: اإلفصاح المنشأةيجب على 

 لتزامات الماليةلإلي والمرهونة كضمان لألصل المال Carrying Amountقيمة المسجلة ال -أ
 لة(.لتزامات )المحتمولإل

 الشروط المتعلقة بعملية الرهن. -ب

 

 Allowance Account for Credit Losses اإلئتمانيةحساب مخصص الخسائر . 11
الدين  أدواتمن فئة  لألصول المالية Carrying Amountالدفترية )المسجلة(  القيمة تخفيضال يتم 

التي يتم ، 9 رقم معيار الدولي للتقرير الماليلل وفقاً حتفظ بها لالستحقاق وللبيع مثل السندات والتي يُ 
، بمقدار مخصص الخسارة وال يجوز للمنشأة أن قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

قائمة المركز المالي على أنه تخفيض للمبلغ الدفتري بشكل منفصل في -تعرض مخصص الخسارة 
أن تفصح عن مخصص الخسارة ضمن  –وبالرغم من ذلك، يجب على المنشأةلألصل المالي. 

 .اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية
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  المتعددة الُمدمجة المشتقات ذات المركبة المالية األدوات .12
Compound financial instruments with multiple embedded derivatives 

 32رقم معيار المحاسبة الدولي بموجب  ومكون حقوق ملكية معاً  لتزاماً إأصدرت المنشأة أداة تتضمن  إذا
 مثل سندات كأن تكون أداة دين (ددة تعتمد قيمها على بعضها البعضلألداة مشتقات ُمدمجة متع )وكان

عن  اإلفصاح فيجب عليها a callable convertible debt instrument  قابلة للتحويل ولالستدعاء،
 .الصفاتوجود تلك 

 
 Defaults and Breaches والتخلف عن السدادالتعثرات . 13

في نهاية فترة التقرير؛ يجب على  -المثبتة –عترف بها المُ  Loans Payable الدفعللقروض مستحقة 
 عن: اإلفصاحالمنشأة 

 Sinking  صندوق سداد القروض أوالفائدة  أوللمبلغ األصلي،  تفاصيل أي تعثرات خالل الفترة .أ

Fund، مستحقة السداد شروط االسترداد لتلك القروض أو. 
 للقروض مستحقة السداد المتعثرة في نهاية فترة التقرير؛ ةالدفتري القيمة .ب

اد، قبل تمت إعادة التفاوض بشأن شروط القروض مستحقة السد أوكان التعثر قد تمت معالجته  إذا .ج
 المالية. القوائم صدارالصريح بإ

 
 الخسائر أو المكاسب أو المصروف أو الدخل عن بنود اإلفصاح: قائمة الدخل الشامل .14

Items of income, expense, gains or losses : Statement of comprehensive 

income  
قائمة الدخل في صلب  ماإرة والخسا إن تفصح عن بنود الدخل، والمصروف، والربح، المنشأةعلى 

 في اإليضاحات وكما يلي:  أو الشامل
 الخسائر الناجمة عن:  أوصافي المكاسب  -1

 مع الخسارة، أو الربح خالل من العادلة بالقيمة قياسها يتم التي المالية اإللتزامات أو المالية األصول -أ

 المصنفة المالية اإللتزامات أو المالية األصول من الخسائر أو المكاسب تلك منفصل– بشكل إظهار

 أو المكاسب وتلك ، 9 المالي للتقرير الدولي المعيار بموجب أو األولي اإلعتراف عند كذلك أنها على

 من العادلة بالقيمة إلزامي بشكل قياسها يتم التي المالية اإللتزامات أو المالية األصول من الخسائر

 نهاأ تعريف تستوفي التي المالية اإللتزامات مثل) يضاً أ( 9وفق معيار ) الخسارة أو الربح خالل
 أو الربح خالل من العادلة بالقيمة أنها على المصنفة المالية لتزاماتولإل (للمتاجرة بها حتفظمُ 

 به اإلعتراف تم الذي الخسارة أو الربح مبلغ منفصل بشكل إظهار على المنشأة فيجب الخسارة،

 .الخسارة أو الربح ضمن به اإلعتراف تم الذي والمبلغ اآلخر الشامل الدخل ضمن
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 المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. -ب

 المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. األصول -ج

على أنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  المصنفةحقوق الملكية  أدواتفي  اإلستثمارات -د
 .اآلخر

لزامي إبشكل  قيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالمالية التي يتم قياسها بال األصول -ه
بحيث تظهر بشكل منفصل  (9رقم )المعيار  وفق ستحقاق وللبيع(بها لإل الُمحتفظالدين  أدوات)

لفترة والمبلغ الُمعاد اضمن الدخل الشامل اآلخر خالل  اعترف بهالمُ  ئرالخسا أو المكاسبمبلغ 
 أوالربح  إلى خر()الرقم المتراكم للدخل الشامل اآلوق الملكية حقمن  اإلعترافتصنيفه عند إلغاء 

 الخسارة للفترة.
 الة( باستخدام طريقة الفائدة الفع   حتسابهيتم إ) دخل الفائدة وإجمالي مصروف الفائدة إجمالي -2

 لدخلا خالل من العادلة بالقيمة قياسها يتم التي أو المطفأة بالتكلفة يتم قياسها التي المالية لألصول

 المالية اإللتزامات أو ، )منفصل بشكل المبالغ تلك تظهر ( ) بحيث9وفق معيا رقم ) اآلخر الشامل

 .الخسارة أو الربح من خالل العادلة بالقيمة المصنفة غير
 Fee Income and Expense إيرادات ومصاريف األتعاب المقبوضة واألتعاب المدفوعة -3

 ال( والناشئة عن: دل الفائدة الفع  مع حتسابخلة في إالدا غ)عدا المبال
 والخسائر. األرباحوالمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة من خالل  األصول 

 ستثمارية المنفذة نيابة عن العمالء.تعاب المتعلقة بإدارة األنشطة اإلاأل 

 الشامل دخلال قائمة في بها اإلعتراف تم التي الخسائر أو للمكاسب تحليل عن اإلفصاح يجب -4

 منفصل بشكل إظهار مع المطفأة، بالتكلفة قياسها يتم مالية بأصول اإلعتراف إلغاء عن الناتجة

 هذا يتضمن أن يجب، و المالية األصول بتلك اإلعتراف إلغاء عن الناتجة والخسائر المكاسب

 .المالية األصول بتلك اإلعتراف إلغاء أسباب اإلفصاح

 
  Other Disclosuresخرى األ اإلفصاحات .17

  Accounting Policiesالسياسات المحاسبية   1.17
وضمن بند ملخص السياسات المحاسبية الهامة عن أسس القياس المستخدمة في  اإلفصاح المنشأةعلى 
 المحاسبية األخرى المستخدمة والمالئمة لتعزيز فهم القوائم المالية. تالقوائم المالية والسياسا إعداد
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   Hedge Accountingسبة التحوط محا 2.17
عن معلومات وافيه حول تحوط القيمة العادلة وتحوط التدفق النقدي وتحوط  اإلفصاح  المنشأة على يجب

 تختار والتي المنشأة منها تتحوط التي للمخاطر التعرضات لتلكو جنبية أفي عمليات  اإلستثمارصافي 
 :عن معلومات التحوط عن المحاسبة إفصاحات تقدم نأ يجب. التحوط عن المحاسبة تطبيق المنشأة لها
 المخاطر؛ إدارةتطبق  وكيف المخاطر إلدارة المنشأة استراتيجية -أ

 تأكدها؛ وعدم وتوقيتها المستقبلية، النقدية تدفقاتها مبلغ على للمنشأة التحوط أنشطة أثر -ب
وقائمة  لدخل الشاملوقائمة ا المالي المركز قائمة على التحوط عن للمحاسبة كان الذي األثر -ج

 .الملكية حقوق  في التغيرات

   Fair Valueالقيمة العادلة  3.17
 التالية عن القيمة العادلة: اإلفصاحاتتطلب المعيار 

والمطلوباات المالياة بشاكل يمكان مقارناة تلاك  األصولعن القيمة العادلة لكل فئة من  اإلفصاحيجب  -أ
 والمطلوبات. صولاألالقيمة مع القيم المسجلة بالدفاتر لتلك 

 والمطلوبات المالية ضمن فئات. األصولتبويب  المنشأةعن القيمة العادلة، على  اإلفصاحعند  -ب

 :  غير المطلوبة للقيمة العادلة اإلفصاحات
عندما تكون القيمة الدفترية متقاربة مع القيمة  لقيمة العادلةغير المطلوبة ل اإلفصاحاتهناك بعض 

 عقود لتزاماتإل أو، لمالية مثل ذمم مدينة تجارية قصيرة األجل والذمم الدائنةا األدواتالعادلة لبعض 

 .اإليجار
 

 المالية األدواتطبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن . 16
عن معلومات تمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم طبيعة ومدى المخاطر  اإلفصاح المنشأةعلى 

 القوائم المالية.  إعدادكما في تاريخ  المنشأةد تتعرض لها المالية والتي ق األدواتالناشئة عن 
 

  Qualitative Disclosuresالنوعية اإلفصاحات. 15

 المالية عما يلي: األدواتالمخاطر الناجمة عن  أنواعولكل نوع من  اإلفصاح المنشأةعلى 
 التعرض للمخاطر وكيفية نشوئها. .أ
تخذة إلدارة هذه المخاطر والطرق المستخدمة لقياس األهداف والسياسات والعمليات واألنشطة الم .ب

 هذه المخاطر. 

 أية تغيرات في الفقرة )أ( و )ب( للفترة السابقة. .ج
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 Quantitative Disclosuresالكمية  اإلفصاحات .15

 المالية عما يلي:  األدواتالمخاطر الناجمة عن  أنواعولكل نوع من  اإلفصاحيجب 
البيانات المالية على أن  إعدادلتعرض لتلك المخاطر كما هي بتاريخ بيانات رقمية حول إمكانية ا -أ

 مجلس اإلدارة – المنشأةتكون مبنية على معلومات من ذوي العالقة من المستويات العليا في إدارة 
 .التنفيذي رئيسها أو

 تركزات المخاطر. -ب

 
   Credit Risk اإلئتمانمخاطر  .15

 مالية عما يلي:ال األدواتلكل فئة من  اإلفصاحيجب 

 واألهداف  النطاق 1.15
 المخاطر أثر من فهم المالية القوائم مستخدمي اإلئتمانيةالمخاطر  عن اإلفصاحات تمكن أن يجب

توفر  أن يجب الهدف، هذا تأكدها، ولتحقيق وعدم وتوقيتها المستقبلية، النقدية التدفقات مبلغ على اإلئتمانية
 : ةاإلئتماني المخاطر عن اإلفصاحات

 والقياس عترافباإل ارتباطها وكيفية اإلئتمانية المخاطر إلدارة المنشأة ممارسات بشأن معلومات -

 الخسائر لقياس المستخدمة والمعلومات فتراضاتواإل الطرق، ذلك في المتوقعة، بما اإلئتمانية للخسائر

 المتوقعة. اإلئتمانية

 والناشئة المالية القوائم في الواردة المبالغ بتقييم ةالمالي القوائم لمستخدمي تسمح ونوعية كمية معلومات -

 وأسباب المتوقعة اإلئتمانية الخسائر مبلغ في التغيرات ذلك في بما المتوقعة، اإلئتمانيةالخسائر  عن

 .التغييرات تلك

 Inherentئتمانية المتأصلة اإل المخاطر أي( ئتمانية بخصوص تعرض المنشأة لمخاطر إ معلومات -

Risks    الكبيرة التركزات ذلك في إئتمان( بما بتقديم المالية للمنشأة والتعهدات األصول في  
 .اإلئتمانية للمخاطر

 اإلئتمانية المخاطر إدارة ممارسات 2.19  
ثبات وقياس ها بإثتمانية وكيفية ارتباطممارستها إلدارة المخاطر اإلن توضح أيجب على المنشأة 

 تمكن التي المعلومات عن تفصح أن المنشأة على يجب الهدف، هذا ولتحقيق .المتوقعة اإلئتمانيةالمخاطر 

 :وتقويم فهم من المالية القوائم مستخدمي

كبير منذ   بشكل زادت قد المالية لألدوات اإلئتمانية المخاطر كانت إذا ما المنشأة حددت كيف -أ
 :بما في ذلك كيفية األولي اإلعتراف

 (.9بموجب متطلبات معيار ) منخفضة ائتمانية خاطرم ذات المالية األدوات إعتبار 
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 مناذ  اإلئتمانياة( بأناه قاد حادثت زياادات كبيارة فاي المخااطر 9الوارد في معياار ) االفتراض دحض
 .يوم 30 عن يزيد بما استحقاقها موعد المالية األصول عندما تتجاوز األولي اإلعتراف

 .التعريفات تلك أختيار سبابأ ذلك في بما السداد، في للتعثر المنشأة تعريفات -ب

 جماعي أساس على المتوقعة اإلئتمانية الخسائر قياس تم إذا مجموعات في األدوات تجميع تم كيف -ج
 .محفظة القروض الشخصية( أو)مثل قياس مخاطر محفظة قروض السيارات 

 .تدنيم ئتمانيإ مستوى  ذات مالية أصوالً  تعتبر مالية أصوالً  أن ساس الذي حددت المنشأة األ -د

صل المالي بما في ذلك مؤشرات على عدم وجود توقع إعدام األ أوسياسة المنشأة في شطب  -ه
 معقول لالسترداد.

 المتوقعة اإلئتمانية الخسائر عن الناشئة المبالغ بشأن والنوعية الكمية المعلومات 3.15
 مطابقة تقدم نأ المنشأة على يجب التغييرات، تلك وأسباب الخسارة مخصص في التغيرات لتوضيح .أ

 جدول، وفي المالية، األداة  فئة بحسب الختامي، الرصيد إلى فتتاحياإل من الرصيد الخسارة لمخصص

 للخسائر  مساوي  بمبلغ مقاساً  الخسارة مخصصفي  الفترة خالل التغيرات منفصل بشكل تظهر بحيث

 اإلئتمانية للخسائر اوي مس بمبلغ مقاساً  الخسارة ، ومخصصشهراً  12 مدى على المتوقعة اإلئتمانية

 داة المالية. العمر لأل مدى على المتوقعة

 الخسائر المستخدمة لقياس التقدير وطرق  فتراضاتواإل المدخالت، توضح أن المنشأة على يجب .ب

  داة المالية.العمر الكلي لأل مدى وعلى شهراً  12 مدى على المتوقعة اإلئتمانية

 الحد عن أفضل بشكل يعبر الذي عن المبلغ المالي صلاأل فئة بحسب تفصح أن المنشأة على يجب .ج

 الُمحتفظ الرهني للضمان سردي التقرير ووصف فترة نهاية في اإلئتمانية للمخاطر لتعرضها األقصى

 األخرى. اإلئتمانية والتعزيزات ضمان أنه على به

 Credit Risk Exposure  اإلئتمانية للمخاطر التعرض 4.15
 الكبيرة التركزات وفهم اإلئتمانية للمخاطر المنشأة تعرض تقييم من المالية ائمالقو  مستخدمي لتمكين .أ

 عن ،اإلئتمانية المخاطر تصنيف درجات بحسب تفصح، أن المنشاة على ، يجباإلئتمانية المخاطره

 وعقود بقروض رتباطاتاإل على اإلئتمانية للمخاطر المالية والتعرض لألصول الدفترية القيمة إجمالي

 المالي.  مانالض

 أن يمكن ، (9وفق معيار ) التحصيل مستحقة اإليجار ومبالغ العقد وأصول للذمم المدينة التجارية، .ب

 حتمالية التعثر(. نسب إمعتمدة على مصفوفة المخصص ) المقدمة المعلومات تكون 
 

  Liquidity Risk مخاطر السيولة  .25

   :يعما يل اإلفصاح( من المعيار 39تتطلب الفقرة )
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غير المشتقة بما في ذلك عقود الضمان المالي ستحقاق المطلوبات المالية إتحليل لتواريخ  .أ
Financial Guarantee Contracts. 

 تحليل لتواريخ إستحقاق المطلوبات المالية المشتقة.  .ب

 لتلك المطلوبات Liquidity Risk Inherent المالزمة وصف لكيفية إدارة مخاطر السيولة .ج
 .ر المشتقة(المشتقة وغي)

 

    Sensitivity Analysis / تحليل الحساسية  Market Riskمخاطر السوق . 21

 :يعما يل اإلفصاحيجب 
كما في تاريخ القوائم  المنشأةمخاطر السوق التي قد تتعرض لها  أنواعتحليل الحساسية لكل نوع من  -أ

 حقوق الملكية.والخسائر و  األرباحثر هذه المخاطر على قائمة أالمالية، مع بيان 

 تحليل الحساسية. إعداداألساليب والفرضيات المستخدمة في  -ب

سباب هذه نة بالفترات السابقة وأالتغيرات التي طرأت على األساليب والفرضيات المستخدمة مقار  -ج
 التغيرات.

 –Value –atبالمخاطر ومن الطرق التي يمكن استخدامها لتحليل الحساسية طريقة القيمة المرجحة

Risk) ( والتي تظهر العالقة المتبادلة بين متغيرات المخاطر مثل )معدالت الفائدة، معدالت أسعار
 .  ةالصرف( واستخداماتها في إدارة المخاطر المالي

 
 Transfers of Financial Assets  المالية األصول . تحويالت22 

 بين العالقة من فهم المالية قوائمها مستخدمي تمكن التي المعلومات عن اإلفصاح المنشأة على يجب .أ

 بها وكذلك تقييم المرتبطة واإللتزامات مجملها في إثباتها إلغاء يتم لم التي المحولة المالية األصول

 .بها المرتبطة والمخاطر إثباتها، إلغاء تم التي المالية باألصول المستمر المنشأة ارتباط طبيعة

 يتم لم التي والمخاطر والمنافع المرتبطة بها ولة المحو  المالية األصول عن  طبيعة اإلفصاحيجب  .ب

 .مجملها في إثباتها إلغاء

 بها بكامل قيمتها.  اإلعتراف إلغاء يتم التي المحولة المالية األصول .ج
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 :أسئلة الفصل
 األول )اختيار من متعدد(التمرين 

 التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

( 5)التقارير المالية  إلعدادواع التالية من المعلومات ال يتطلب المعيار الدولي أي من األن .1
 :المالية األدوات أهميةعنها حول  اإلفصاح

 القيم العادلة لألدوات المالية -ب المالية األدواتالمبالغ المسجلة لفئات  -أ
لية والعقود الما األدواتمعلومات حول  -د معلومات حول إستخدام محاسبة التحوط -ج

بموجب معامالت الدفع على  واإللتزامات
 األسهمأساس 

( 5)التقارير المالية  إلعدادأي من األنواع التالية من المعلومات ال يتطلب المعيار الدولي  .2
 المالية: األدواتعنها حول التعرض للمخاطر الناتجة عن  اإلفصاح

ت نوعية وكمية حول مخاطر معلوما -ب معلومات نوعية وكمية حول مخاطر السوق  -أ
 اإلئتمان

معلومات نوعية وكمية حول المخاطر  -ج
 التشغيلية

معلومات نوعية وكمية حول مخاطر  -د
 السيولة

 "مخاطرة السيولة"؟ ( 5)التقارير المالية  إلعدادكيف ُيعّرف المعيار الدولي  .3

مخاطرة أن تواجه المنشأة صعوبات في  -أ
ة المرتبطة التعاقدي اإللتزاماتتلبية 

 باإللتزامات المالية

مخاطرة أن تواجه المنشأة صعوبات في  -ب
التصرف باألصل المالي بسبب قلة السيولة 

 في السوق 
مخاطرة أن تواجه المنشأة صعوبات في  -ج

حتياجات التدفق النقدي بسبب مشاكل إتلبية 
 التدفق النقدي

مخاطرة أن تكون التدفقات النقدية الواردة  -د
ة غير كافية لتلبية التدفقات النقدية للمنشأ

 الصادرة منها

 بـ:  مخاطرة العملة ومخاطرة سعر الفائدة ومخاطرة األسعار األخرى تسمى  .4

 مخاطر السوق  -ب مخاطر إقتصادية       -أ
 مخاطر السيولة -د مخاطر إئتمان         -ج
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البيانات  إعدادا هي بتاريخ تسمى البيانات الرقمية حول إمكانية التعرض لتلك المخاطر كم .7
 المالية: 

 اإلفصاحات الكمية -ب اإلفصاحات النوعية     -أ
 تحليل الحساسية -د اإلفصاحات السوقية    -ج

السابقة، قد أعادت  أوكانت، في فترات التقرير الحالية  إذاعما  اإلفصاحيجب على المنشأة  .6
. ويجب على المنشأة، لكل أخرى  إلىفئة ( من 5والمصنفة وفق معيار )مالية  أصولي أتصنيف 

 عن اآلتي: اإلفصاححدث مثل هذا، 
توضيح مفصل للتغير في نموذج األعمال  -ب تاريخ إعادة التصنيف -أ

ووصف نوعي ألثره على القوائم المالية 
 للمنشأة

 جميع ما ذكر صحيح -د فئةكل  لىإمن و المبلغ الذي أعيد تصنيفه  -ج
 

 التمرين الثاني: 
 دوات المالية؟  غير المطلوبة للقيمة العادلة لأل هي اإلفصاحات ام 
 

 التمرين الثالث:
 المخاطر أثر من فهم المالية القوائم مستخدمي اإلئتمانيةالمخاطر  عن اإلفصاحات تمكن أن يجب

 تأكدها.  وعدم وتوقيتها المستقبلية، النقدية التدفقات مبلغ على اإلئتمانية
 الواجب عرضها لتحقيق ذلك الهدف.  اإلئتمانية المخاطر عن صاحاتماهي اإلف المطلوب:

 
 
 
 ول: ة التمرين األ جابإ

 6 7 4 3 2 1 الرقم
 د ب ب أ ج د جابةاإل
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 إجابة التمرين الثاني: 
عندما تكون القيمة الدفترية دوات المالية وذلك لأل هناك بعض اإلفصاحات غير المطلوبة للقيمة العادلة

 أوالمالية مثل ذمم مدينة تجارية قصيرة األجل والذمم الدائنة،  األدواتالقيمة العادلة لبعض  متقاربة مع
 .اإليجار عقود لتزاماتإل
 

 :  لثإجابة التمرين الثا
 المخاطر أثر من فهم المالية القوائم مستخدمي اإلئتمانيةالمخاطر  عن اإلفصاحات تمكن أن يجب

 أن يجب الهدف، هذا تأكدها، ولتحقيق وعدم وتوقيتها المستقبلية، قديةالن التدفقات مبلغ على اإلئتمانية
 : اإلئتمانية المخاطر عن توفر اإلفصاحات

 والقياس عترافباإل ارتباطها وكيفية اإلئتمانية المخاطر إلدارة المنشأة ممارسات بشأن معلومات -
 لقياس المستخدمة علوماتوالم واالفتراضات الطرق، ذلك في المتوقعة، بما اإلئتمانية للخسائر
 المتوقعة. اإلئتمانية الخسائر

 المالية القوائم في الواردة المبالغ بتقييم المالية القوائم لمستخدمي تسمح ونوعية كمية معلومات -
 المتوقعة اإلئتمانية الخسائر مبلغ في التغيرات ذلك في بما المتوقعة، اإلئتمانيةالخسائر  عن والناشئة
 .ييراتالتغ تلك وأسباب

 Inherentئتمانية المتأصلة اإل المخاطر أي( ئتمانيةبخصوص تعرض المنشأة لمخاطر إ معلومات -
Risks  الكبيرة التركزات ذلك في إئتمان( بما بتقديم المالية للمنشأة والتعهدات األصول في  
 .اإلئتمانية للمخاطر
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 المتخصصة القطاعاتمحور: 
 (44) المحاسبة الدولي رقممعيار  :العشرون و  الثانيالفصل 

 الزراعة  

Agriculture 
 

 
 
 
 
 

 

 أهداف الفصل التعليمية:
 

 التالية: باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 
 ".(: "الزراعة41األهداف الرئيسة لمعيار المحاسبي الدولي رقم ) معرفة .1
 .(41النطاق الذي يغطيه المعيار المحاسبي الدولي رقم ) تحديد .2
المحصول  أوالشروط الواجب توفرها لإلعتراف باألصل البيولوجي  التعرف على .3

 .(41معيار المحاسبة الدولي رقم ) وفق الزراعي
 البيولوجي والمنتجات البيولوجية. األصلتوضيح الفرق بين  .4
عند و  األولي اإلعترافوالمنتوجات البيولوجية عند  وللألصعالجة المحاسبية بيان الم .5

 الالحق.القياس 
للمنتج البيولوجي في حالة وجود سوق  أوتحديد القيمة العادلة لألصل توضح كيفية  .6

 نشط، وفي حالة عدم وجود سوق نشط.
بالمنح الحكومية المشروطة وغير المشروطة المرتبطة بأصل  اإلعترافبيان كيفية  .7

 منها تكاليف البيع. مطروحاً ذي يتم قياس قيمته بالقيمة العادلة بيولوجي وال
 .(41)رقم  المحاسبيا المعيار التي يتطلبه اإلفصاحاتبيان  .8
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 مقدمة. 4
مجلس معايير المحاسبة الدولية في تعزيز تبني مفهوم القيمة العادلة لتحسين مالءمة  توجهفي سياق 

معيار والمتعلق بالنشاط الزراعي ليتبنى مفهوم القيمة العادلة في المعلومات المحاسبية، فقد جاء هذا ال
. ويقصد بالنشاط نشطة الزراعيةواأل لألصولولتوحيد الممارسات المحاسبية  محاسبة األنشطة الزراعية

النباتات الحية )الموجودات البيولوجية( والتي  أوللتحول البيولوجي للحيوانات  المنشأةالزراعي هنا إدارة 
تعزيز قيمة الموجودات البيولوجية نوعيًا  أومثل في عمليات التكاثر والحصول على محصول زراعي تت
 كميًا.  أو

 
  Objectiveهدف المعيار . 2 

ذات  اإلفصاحوصف المعالجة المحاسبية للنشاط الزراعي وبيان متطلبات  إلى هذا المعياريهدف 
 . بالنشاط الزراعيالعالقة 

 
  Scopeنطاق المعيار. 5

 ية عندما تتعلق بالنشاط الزراعي:يجب تطبيق هذا المعيار على محاسبة البنود التال

 ةباستثناء النباتات المثمر  البيولوجية األصول  Bearer plants . 

 الزراعي عند نقطة الحصاد )المنتج( المحصول.  
  لحكومية المتعلقة المنح ا أوغير المشروطة المتعلقة بأصل بيولوجي و المشروطة المنح الحكومية

 .بأصل بيولوجي والمقاسة بالقيمة العادلة

 على ما يلي: هذا المعيار  ينطبقال و 
  أجبان إلىقماش والحليب  إلى األغنامتصنيع المحصول الزراعي بعد الحصاد مثل تصنيع صوف 

  .( "المخزون"2حيث ينطبق حينها معيار المحاسبة الدولي رقم )

 ( 16زراعي والتي يتم معالجتها بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )األراضي الخاصة بالنشاط ال
 .( "الممتلكات اإلستثمارية"40"الممتلكات والمصانع والمعدات" أو بموجب معيار رقم )

 المثمرة النباتات Bearer plants لمحاسبةا معيار ينطبق عليها حيث الزراعي بالنشاط المتعلقة 

 النباتات تلك على ينمو الذي على المنتج المعيار هذا ينطبق ك،ذل من وبالرغم ،61رقم  يالدول

 المثمرة.

 1المنح الحكومية المتعلقة بالنباتات المثمرة . 

                                                           
 "المحاسبة عن المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدات الحكومية"(. 22)انظر، معيار المحاسبة الدولي  1
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 ( 38األصول غير الملموسة الخاصة بالنشاط الزراعي التي يتناولها معيار المحاسبة الدولي رقم ،)
 األصول غير الملموسة.

 انظر المعيار الدولي للتقرير )جار أرض تتعلق بنشاط زراعي أصول حق االستخدام الناتجة من استئ
 .(اإليجار" "عقود 61المالي 

 
  Definitionsالتعريفات . 4

   Fair Value لألصل القيمة العادلة
 Arm’s وراغبة في تنفيذ عملية تبادل حقيقية هي المبلغ الذي يمكن مبادلة أصل به بين أطراف مطلعة

Length Transaction. 

   Agricultural Activityشاط الزراعي الن
 منتج إلى تحويلها بغرض أو بيعها بغرض البيولوجية األصول وحصاد البيولوجي للتحول المنشأة إدارة

 النشاط يشملو غيرها. أوالتسمين  أومن خالل النمو  وذلك، إضافية أصول بيولوجية إلى زراعي أو

 المعمرة، أو السنوية والمحاصيل الغابات، وزراعة الماشية، تربية ،مثل األنشطة؛ من نطاق واسع الزراعي

 .األسماك تربية ذلك في بما( المائية األحياء وتربية الزهور وزراعة والمزارع، البساتين وزراعة

   Agricultural Productsالمنتجات الزراعية 
ماشية، والقطن، وصوف للمنشأة مثل، الحليب ولحوم ال البيولوجية األصولهي المنتجات المحصودة من 

 وغيرها.  األشجار، وثمار األغنام

 A Biological Asset البيولوجي األصل
 .أو نبات هو حيوان حي

  :حي نبات هو A bearer plant المثمر النبات

 ؛شجار الحمضيات وغيرهاأشجار الزيتون و أ، مثل زراعي منتج توريد أو انتاج في يستخدم .أ

 واحدة؛ فترة من ألكثر بيولوجي(ينتج ثمار )منتج  أن ُيتوقع  .ب

 الخ ردة مبيع ات باس تثناء زراع ي، من تج أن ه عل ى بيع ه )غي ر محتم ل بدرج ة كبي رة(  المس تبعدن م  .ج

 .العرضية
 .بيولوجياً  أصال يعتبر المثمرة النباتات على ينمو الذي ويعتبر المنتج  

 



 

 -345- 

 :A Bearer Plant مثمرة نباتات يلي ما يعتبر ال

 الستخدامها تنميتها يتم أشجار ،مثل( زراعي منتج أنها على تحصد أن إلى المزروعة النباتات .أ
 .)كخشب

 أيضاً  سوف المنشأة أن احتماالت تستبعد هناك يكون  عندما زراعي منتج إلنتاج المزروعة النباتات  .ب
 التي األشجار ،مثل) العرضية الخردة مبيعات بخالف زراعي، منتج أنه على النبات  وتبيعد تحص

 .)وخشبها ثمارها ألجل راعتهاز  يتم
 . )والقمح الذرة ،مثل( السنوية المحاصيل  .ج

   Biological Transformationالتحول البيولوجي 
كمية في أصل  أوتغيرات نوعية  إلىهي عمليات النمو، والتكاثر، وتقليص التكاثر، واإلنتاج التي تؤدي 

 من النتائج: وجي األنواع التاليةينجم عن التحول البيولو  بيولوجي.
  من خالل:  األصلتغيرات في 

  أوالنبات(،  أوتحسن في نوعية الحيوان  أوالنمو )زيادة في كمية  .6

  أونبات(،  أوفساد في نوعية حيوان  أوإنحالل )إنخفاض في الكمية  .2

  .نباتات حية أوتكاثر حيوانات  .3
 إنتاج محاصيل زراعية مثل عصارة الشجر وأوراق الشاي والصوف والحليب. 

 A group of Biological Assetsالبيولوجية  األصولمجموعة 
 النباتات الحية المتشابهة. أوهي مجموعة من الحيوانات 

 Harvestالحصاد 
 صل بيولوجي. ة ألالبيولوجيتوقف العمليات  أوالبيولوجي  األصلهو فصل المحصول عن 

 (4) مثال
 :الشركات الزراعية إحدىفيما يلي حسابات تتعلق بالنشاط الزراعي لدى 

في غابة مستغلة  أشجارخشبية،  ألواح، أجبان، ، قطن، سكر، قصب سكر محصودصوف، األغنام
 .، حليبقمشة، أمزروعة نباتات، كمزرعة

جات الزراعية، منتجات و البيولوجية، المنت األصول الفئات التالية: إلى السابقةصنف العناصر : المطلوب
 بعد الحصاد )المخزون(.
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 (4مثال ) حل

 منتجات بعد الحصاد )المخزون( المنتوجات الزراعية البيولوجية األصول
 أجبان صوف األغنام

 سكر قطن في غابة مستغلة كمزرعة أشجار
 خشبية ألواح قصب سكر محصود مزروعة نباتات

 قمشةأ حليب 
 
 Recognition and Measurementوالقياس  اإلعتراف .5

الشروط توفرت جميع  إذاالمحصول الزراعي  أوباألصل البيولوجي  اإلعتراف المنشأةيجب على   4.3
 التالية:

في النشاط الزراعي من الممكن إثبات )نتيجة ألحداث سابقة  األصلعلى  المنشأةتسيطر  -
عالمة على الماشية عند  ووضعوسم  أوالسيطرة، على سبيل المثال، بالملكية القانونية للماشية 

 (.فطامها أودتها وال أوإمتالكها 

، وتقيم المنافع المنشأة إلىمن المحتمل تدفق المنافع اإلقتصادية المستقبلية المرتبطة باألصل  -
 بقياس الصفات الجسمية الهامة. المستقبلية عادةً 

 تكلفته بشكل موثوق به. أومن الممكن قياس القيمة العادلة لألصل البيولوجي  -

 ( 2مثال )
 الستخدامها تنميتها يتمغير مولدة للثمار  أشجار)تحتوي  ،غابة زراعية ةراضي المقدساأللدى شركة 

 مليون دينار وتشمل ما يلي: 122 اإلجماليةقيمتها  (كخشب
 .مليون  15ومباني  ،مليون  32 شجارباأل المزروعة األرض، مليون  55  األشجار قيمة

 .واي معيار ينطبق على كل منها في البيانات المالية المزارع: بيان كيفية تصنيف مكونات المطلوب

 (  2حل مثال )
 :  جمالية للغابة كما يليالقيمة اإليتم تصنيف 

 مليون  IAS       55 16ينطبق معيار  (مولدة للثمار غير األشجارالبيولوجية ) األصول
 مليون  IAS 16                              33معيار  غير المتداولة )أراضي( األصول
   مليون  IAS                               65 16معيار مباني  –المتداولة  غير األصول

 مليون  411                           المجموع                                         
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 Initial Measurement المبدئي اإلعترافالقياس عند  2.3

 ت البيولوجية وكما يلي:البيولوجي والمنتجا األصليتم التفريق هنا بين 
في تاريخ كل و المبدئي  اإلعترافالبيولوجي )مثل الماشية، واألشجار المثمرة( عند  األصليجب قياس  .أ

منها التكاليف المقدرة عند  مطروحا  بمقدار قيمته العادلة  فترة تقرير مالي في قائمة المركز المالي
البيولوجي  األصلقيمة العادلة بموثوقية، يتم قياس بإستثناء الحالة التي ال يمكن تحديد ال نقطة البيع

 منها أي إهتالك متراكم وأية خسائر متراكمة في إنخفاض القيمة. مطروحاً عندها بتكلفته 
البيولوجية، وتصنف ضمن بند المصانع  األصولوال تعتبر األرض المزروعة باألشجار ضمن  

 (. 16رقم ) والممتلكات والمعدات بموجب معيار المحاسبة الدولي

البيولوجي )مثل الحليب، والصوف،  األصليجب قياس المنتجات الزراعية التي تم حصادها من  .ب
وتعتبر هذه القيمة المحددة . نقطة الحصاد عند البيع تكاليفمنها  مطروحا  بالقيمة العادلة والثمار( 

(، 2الدولي رقم ) للمنتجات الزراعية هي التكلفة في ذلك التاريخ عند تطبيق معيار المحاسبة
 آخر مناسب معيار أو، بضاعة إلىبعد الحصاد المخزون، حيث ستتحول المنتجات الزراعية 

 .للتطبيق
ويفترض هذا المعيار أن المنتجات الزراعية يمكن قياس قيمتها بموثوقية دائمًا، وبالتالي يجب تطبيق  

 القيمة العادلة عليها دائمًا.

 نقطة البيع ما يلي:تشمل التكاليف المقدرة عند   
 .عموالت الوسطاء والمتعاملين في سوق المنتجات الزراعية 

 .الرسوم المفروضة من قبل الهيئات المنظمة لعمل بورصة السلع 

 .)أية رسوم وضرائب قيمة مضافة على المنتجات الزراعية )رسوم تحويل 
ات البيولوجية والمصاريف سوق المنتج إلىوال تشمل هذه التكاليف مصاريف نقل المنتج البيولوجي 

 األخرى الالزمة لنقل تلك المنتجات.

للمنتج البيولوجي من خالل سوق نشط، ويعتبر السعر المأخوذ  أويتم تحديد القيمة العادلة لألصل  .ج
المنتجات  أوالبيولوجية  األصولمن سوق نشط أفضل طريقة لتحديد القيمة العادلة، ويمكن تجميع 

تبر القيمة الواردة العمر، وال تع أوًا لبعض الصفات المشتركة مثل النوعية البيولوجية في فئات وفق
تم تحديد القيمة العادلة جلة لبيع المنتج البيولوجي بالضرورة هي القيمة العادلة حيث يفي العقود اآل

 عداد القوائم المالية وليس بتاريخ تنفيذ العقد اآلجل الحقًا.إ بتاريخ 

 أو منتج زراعي عقدًا خاسرًا، كما تم تعريفه في معيار المحاسبة لوجيبيو قد يكون عقد بيع أصل  .د
"المخصصات، وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة". وينطبق معيار المحاسبة  33 رقم الدولي
 الخاسرة. على العقود 33 رقم  الدولي
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 Gains and Losses)األرباح والخسائر(  والمحصول الزراعي األصول فروقات تقييم. 5
المبدئي بأصل بيولوجي بقيمته العادلة  اإلعترافالخسارة الناجمة عن  أو بالمكاسب اإلعترافيجب  .أ

منها تكاليف البيع ألصل بيولوجي  مطروحاً منها تكاليف البيع ومن التغير في القيمة العادلة  مطروحاً 
 الخسارة للفترة التي نجمت فيها. أوفي صافي الربح 

المبدئي بأصل بيولوجي، ألن التكاليف المقدرة عند نقطة البيع يتم خصمها  اإلعترافخسارة عند  تنتجقد 
 اإلعترافمنها تكاليف البيع ألصل بيولوجي. وقد ينجم مكسب عند  مطروحاً عند تحديد القيمة العادلة 

 المبدئي بأصل بيولوجي، مثال ذلك عندما يولد عجل.

المبدئي بالمحصول الزراعي بالقيمة  اإلعترافعند  الخسارة الناجمة أو بالمكاسب اإلعترافيجب  .ب
 .التي تنشأ فيها خالل الفترةالخسارة  أومنها تكاليف البيع في صافي الربح  مطروحاً 

 (  5مثال )

، وخالل العام ارتفع عدد المواشي 6/1/2326دينار في  133,333اشترت شركة زراعية مواشي بقيمة 
 3530333مبلغ  2326وقد بلغت القيمة العادلة للمواشي نهاية عام  بسبب التكاثر بالرغم من نفوق بعضها

 .دينار 233,333مبلغ  2326. وبلغت مصاريف التشغيل خالل العام دينار
 .36/62/2326في  المنتهيةبيان الدخل للفترة في  بيان كيفية التقرير عن المبالغ السابقة المطلوب: 

 (  5حل مثال )
 :54/42/2124بيان الدخل للسنة المنتهية في 

 (133,333-353,333دينار ) 353,333              البيولوجية     لألصولالتغير في القيمة العادلة 
   دينار( 333,233)                                مصاريف التشغيل          

 دينار 431,111                ربح الفترة                                  
 
 عليها  االعتماد يمكن بطريقة العادلة القيمة قياس على القدرة . عدم5

Inability to measure fair value reliably 
لوجود  وذلك عليها االعتماد يمكن بطريقة البيولوجي لألصل العادلة القيمة قياس يمكن بأنه افتراض هناك

وكانت طرق  معلنة، سوق  أسعار له تتوفر ذا لمإ البيولوجي لألصل األولي اإلثبات عند .سواق نشطة لهاأ
 ذلك قياس يتم أن يجب فإنه الحالة، هذه مثل في .عليها االعتماد يمكن ال العادلة لقيمته البديلة القياس
 يصبح أن وبمجرد  ".هبوط خسائر مجمع وأي اهتالك مجمع أي منها مطروحاً  بتكلفته "البيولوجي األصل

 على يجب فإنه عليها االعتماد يمكن بطريقة البيولوجي األصل ذلك لمثل العادلة القيمة قياس الممكن نم
  .البيع تكاليف منها مطروحاً  العادلة بقيمته تقيسه أن المنشأة
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 إدراجه يتم أو) للبيع به حتفظمُ  أنه على ليصنفالشروط  متداول غير بيولوجي أصل يستوفي وعندما
  5المالي للتقرير الدولي للمعيار وفقاً ( للبيع بها حتفظمُ  أنها على تصنيفها تم تبعاداس مجموعة ضمن

 يمكن العادلة القيمة أن يفترض فإنه ،"المستمرة غير والعمليات للبيع بها حتفظالمُ  المتداولة غير األصول"
 .عليها االعتماد يمكن بطريقة قياسها

 
 Government Grantsالمنح الحكومية  .5

بالمنح الحكومية غير المشروطة المرتبطة بأصل بيولوجي والذي يتم  اإلعترافطلب هذا المعيار يت .أ
ضمن بيان الدخل عندما تصبح المنحة  كدخلمنها تكاليف البيع  مطروحاً قياس قيمته بالقيمة العادلة 
  الحكومية مستحقة القبض.

الذي يتم قياس قيمته بالقيمة العادلة كانت المنحة الحكومية المتعلقة بأصل بيولوجي و  إذاما أب. 
 مزاولة عدم المنشأة من حكومية منحة عندما تتطلب ذلك في بما منها تكاليف البيع مشروطة، مطروحاً 

شريطة الوفاء  كدخل في قائمة الدخلبالمنحة الحكومية  اإلعترافيجب عندها معين،  زراعي نشاط
  بشروط المنحة.

بالتكلفة )في حالة عدم القدرة على تحديد تتعلق بأصل بيولوجي مقاس كانت المنحة الحكومية  إذاج. 
، فإنه يتم خسائر متراكمة في إنخفاض القيمة منها أي إستهالك متراكم وأية مطروحاً  القيمة العادلة(

 .(23رقم ) تطبيق المعيار المحاسبي الدولي
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المنح المرتبطة بشرط محدد
تتنوع أحكام وشروط المنح الحكومية. فعلى سبيل المثال، قد تتطلب منحة من منشأة أن تعمل 

عملت من المنشأة أن ترد كامل المنحة إذا  ويطلبسنوات  لمدة خمس معينبالزراعة في موقع 
 المنحة ضمن الربح أو الخسارة ال يتم إثباتبالزراعة لمدة أقل من خمس سنوات. في هذه الحالة، 

 إال بعد مرور السنوات الخمس. بالرغم من ذلك، إذا كانت شروط المنحة تسمح بأن يتم االبقاء
الربح  ذلك الجزء ضمنب تعترفوفقًا للوقت الذي انقضى، فإن المنشأة  من دخل المنحةعلى جزء 

 أو الخسارة مع مرور الوقت.
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 Disclosure اإلفصاح. 5
 عما يلي:  حاإلفصا المنشأةيجب على  .أ
  المبدئي باألصول البيولوجية والمنتجات  اإلعترافالتي تنشأ عند  اإلجماليةالخسائر  أواألرباح

منها تكاليف البيع لألصول  مطروحاً التغير في القيمة العادلة  عن اإلفصاحكذلك و الزراعية 
 .البيولوجية

 شكل وصف سرديب يةيجب على المنشأة أن تقدم وصفًا لكل مجموعة من األصول البيولوج       

Narrative أو كمي Quantified. 

  تحديد طبيعة نشاطاتها  المنشأةوإذا لم يفصح عنها في أي مكان آخر في التقارير المالية يجب على
 البيولوجية. األصولالمتعلقة بكل مجموعة من 

  يولوجية الخاصة الب األصولتقديرات الكمية المادية لكل مجموعة من  أوالتقديرات غير المالية
 بالمنشأة في نهاية الفترة ويجب أن تقدم نفس المعلومات حول المنتجات الزراعية.

 فتراضات المطبقة في تحديد القيمة العادلة.األساليب واإل 

  منها تكاليف البيع المقدرة لإلنتاج الزراعي الذي تم حصاده خالل الفترة في  مطروحاً القيمة العادلة
 وقت الحصاد.

  ي أصول بيولوجية مرهونة أالبيولوجية ومبالغها المسجلة التي تكون ملكيتها مقيدة و  ألصولاوجود
 كضمان لإللتزامات.

 متالك أصول بيولوجية.إدار أي إلتزامات متعلقة بتطوير و مق 

 .إستراتيجيات المخاطر المالية لإلدارة 

  البيولوجية التي  لألصولجل عن تسوية )مطابقة( للتغيرات في المبلغ المس اإلفصاحال بد كذلك من
ندماج األعمال والمشتريات والمبيعات إليات تبين بشكل منفصل التغيرات في القيمة والحصاد وعم

 وفروقات الصرف.

 البيولوجية والتي ال يمكن قياسها بموثوقية: األصولحول  اإلفصاحات .ب

ًا لألصل، وإيضاحًا عندما ال يمكن قياس القيمة العادلة يجب تقديم إفصاح إضافي يتضمن وصف .1
 حول عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بموثوقية. 

 مكن ذلك.أن تندرج ضمنه القيمة العادلة إن النطاق المحتمل أ .2

 أوالمستخدمة، واألعمار اإلنتاجية  اإلهتالكعترف بها عند التصرف، وطريقة خسائر مُ  أوأية أرباح  .3
 .معدالت اإلهتالك

 هتالك المتراكم في بداية ونهاية المدة.لإل ماليةاإلجبيان المبالغ المسجلة  .4

البيولوجية  لألصولعن األرباح والخسائر الناجمة عن التصرف )البيع مثاًل(، وذلك  اإلفصاحيجب  .5
 نأية خسائر متراكمة في إنخفاض القيمة، ويجب أمنها مجمع اإلهتالك و  مطروحاً ة بالتكلفة المقاس
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لومات حول خسارة اإلنخفاض في القيمة، وإستعادة خسائر مع األصولحول هذه  اإلفصاحاتتشمل 
 اإلنخفاض في القيمة، واإلهتالك المتعلق بالفترة الحالية.

البيولوجية قابلة للقياس بالقيمة العادلة والتي تم قياسها في تاريخ  لألصولأصبحت القيمة العادلة  إذا .6
ر إنخفاض القيمة العادلة، يجب عرض المتراكم وخسائ اإلهتالكمنه  مطروحاً سابق بسعر التكلفة 

البيولوجية وتوضيح لماذا أصبحت القيمة العادلة قابلة  األصولالتالية: )مثل وصف  اإلفصاحات
 البيولوجية(. األصولثر التغير في قيمة أكل موثوق خالل الفترة الحالية، و للقياس بش

عترف بها في القوائم المُ  حول طبيعة ونطاق المنح الحكومية اإلفصاحالمنح الحكومية: يجب  .7
نخفاضات هامة في مستوى المنح الحكومية المستقبلية إالشروط التي لم يتم تلبيتها وأي المالية، و 
 المتوقعة.
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 :أسئلة الفصل
 األول )اختيار من متعدد(التمرين 

 التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

 البيولوجية المرتبطة بالنشاط الزراعي عموما  بإستخدام: األصوليجب قياس  .4

ستهالك منها اإل مطروحاً التكلفة التاريخية  -ب  التكلفة التاريخية -أ
 منه إنخفاض القيمة مطروحاً 

 التكلفة أو القيمة العادلة أيهما أقل -د نموذج القيمة العادلة -ج

القيمة العادلة لألصل البيولوجي بموثوقية، فإنه يجب قياس  عندما يكون من غير الممكن تحديد .2
 البيولوجي: األصل

بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية لألصل  -أ
 البيولوجي

 منه اإلهتالك المتراكم مطروحاً بالتكلفة  -ب

منها اإلهتالك المتراكم  مطروحاً بالتكلفة  -ج
وخسائر التدني في قيمة األصل البيولوجي 

 مةالمتراك

 سعر السوق السائد -د

بالمنح الحكومية المشروطة المرتبطة بأصل بيولوجي والذي يتم قياس قيمته  اإلعترافيتم  .5
 منها تكاليف البيع كما يلي: مطروحا  بالقيمة العادلة 

 دخل عند قبض المنحة -ب        ضمن حقوق الملكية -أ
 الوفاء بشروط المنحةدخل مؤجل حتى يتم  -د        تخفيض لحقوق الملكية -ج

باألرباح والخسائر الناجمة عن اإلثبات المبدئي ألصل بيولوجي ومن التغير في  اإلعترافيتم  .4
 منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع المقدرة ألصل بيولوجي ضمن: مطروحا  القيمة العادلة 

أرباح أو خسائر غير متحققة ضمن قائمة  -أ
 الدخل

 يم ضمن حقوق الملكيةفائض إعادة التقي -ب

 ال يتم اإلعتراف بها -د أرباح أو خسائر متحققة ضمن قائمة الدخل -ج
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بالمنحة الحكومية غير المشروطة المتعلقة بأصل بيولوجي تم قياسه بالقيمة  اإلعترافيجب  .3
 نها تكاليف نقطة البيع على أنها:م مطروحا  العادلة 

رصيد دائن مؤجل عندما تصبح المنحة  -ب دخل عندما تصبح المنحة مستحقة القبض -أ
 مستحقة القبض

رصيد دائن مؤجل عندما يتم الموافقة على  -د دخل عندما يتم تقديم طلب المنحة -ج
 المنحة

ال تعتبر أسعار العقود ذات صلة بالضرورة في تحديد القيمة العادلة، وال يتم تعديل القيمة العادلة  .5
 زراعي بسبب وجود العقد:إلنتاج الا أولألصل البيولوجي 

 خطأ -ب صحيح -أ

 المرتبطة بنشاط زراعي كما يلي: يتم تقييم األرض .5

( 61وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي ) -ب بالقيمة العادلة -أ
"الممتلكات والمصانع والمعدات"، أو معيار 

( "العقارات 13المحاسبة الدولي )
 اإلستثمارية"

صل البيولوجي بالقيمة العادلة إلى جانب األ -ج
 الذي يتم زراعته في األرض

( 2تعامل كمخزون بموجب المعيار رقم ) -د
 "المخزون"

محاسبة  يجب عاما ، 51رجح حصادها وبيعها خالل لدى الشركة العربية غابة حرجية من الم .5
 الدخل بالطريقة التالية:

ال يتم اإلعتراف بأي دخل إلى أن يحصل  -أ
 اً عام 33أول حصاد وبيع خالل 

يجب قياس الدخل سنويًا والتقرير عنه  -ب
بإستخدام منهج القيمة العادلة الذي يعترف 

 بالنمو البيولوجي ويقيسه
يجب تقدير عائدات البيع النهائي ومطابقتها  -ج

 33بالربح والخسارة المحسوبة خالل فترة 
 عاماً 

سنوات وال  5يجب تقييم الغابة الحرجية كل  -د
في القيمة في بيان  بد من إظهار الزيادة

 عترف بهااألرباح والخسائر المُ 
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 ه المنتجات من خالل:عندما يكون هناك نضج بعد الحصاد، يتوجب التعامل مع هذ .5

 ( "المخزون"2معيار المحاسبة الدولي ) -ب ( 16معيار المحاسبة الدولي ) -أ
( "الممتلكات 61معيار المحاسبة الدولي ) -ج

 والمصانع والمعدات"
( "العقارات 13معيار المحاسبة الدولي ) -د

 اإلستثمارية

 :ستثناءبإ تشمل التكاليف المقدرة عند نقطة البيع ما يلي .41

عموالت الوسطاء والمتعاملين في سوق  -أ
 المنتجات الزراعية

الرسوم المفروضة من قبل الهيئات المنظمة  -ب
 لعمل بورصة السلع

أية رسوم وضرائب قيمة مضافة على  -ج
 نتجات الزراعية )رسوم تحويل(الم

مصاريف نقل المنتج البيولوجي إلى سوق  -د
المنتجات البيولوجية والمصاريف األخرى 

 الالزمة لنقل تلك المنتجات
 

 

 التمرين الثاني:
 . بالنشاط الزراعي الخاص (16ن النطاق الذي يغطيه معيار المحاسبة الدولي رقم )بي  

 
 التمرين الثالث:

 (.16المحصول الزراعي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ) أوصل باأل عترافاإلد شروط عد  
 
 

  : ولإجابة التمرين األ 

 41 5 5 5 5 3 4 5 2 4 الرقم 
 د ب ب ب أ أ أ د ج ج جابة اإل
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 جابة التمرين الثاني:إ

 :بالنشاط الزراعي الخاص (16النطاق الذي يغطيه معيار المحاسبة الدولي رقم )
 البيولوجية ألصولا. 

 الزراعي عند نقطة الحصاد المحصول.  

 المنح الحكومية المتعلقة بأصل  أوالحكومية غير المشروطة المتعلقة بأصل بيولوجي  المنح
 .بيولوجي والمقاسة بالقيمة العادلة والمشروطة بأحداث معينة

 

 جابة التمرين الثالث:إ

 توفرت جميع الشروط التالية: إذاالمحصول الزراعي  أوباألصل البيولوجي  اإلعتراف المنشأةيجب على 

  نتيجة ألحداث سابقة األصلعلى  المنشأةتسيطر. 

  وتقيم المنافع المنشأة إلىمن المحتمل تدفق المنافع اإلقتصادية المستقبلية المرتبطة باألصل ،
 بقياس الصفات الجسمية الهامة. المستقبلية عادةً 

 تكلفته بشكل موثوق به. أولة لألصل البيولوجي من الممكن قياس القيمة العاد 
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 المتخصصة القطاعاتمحور: 
  :العشرون و  الثالثلفصل ا

 (4) رقمالتقارير المالية  إلعدادالدولي معيار الأواًل: 
التأمينعقود    

  Insurance Contracts 
 
 

 أهداف الفصل التعليمية:
 

 التالية: باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 
 ".التأمين(: "عقود 4رقم )التقاير المالية  إلعداد ار الدوليلمعيلاألهداف الرئيسة  معرفة .1

 .(4رقم )التقاير المالية  إلعداد الدولي المعياربيان النطاق الذي يغطيه  .2

 .(4رقم )التقاير المالية  إلعداد الدولي للمعيار المتطلبات الرئيسية الوقوف على .3

 .أمينالت إعادة أصولقيمة  خنففا إل المحاسبية معالجةبيان ال .4

 محاسبة الظل. التعرف على مفهوم .5

 توضيح الشروط الواجب توفرها للقيام بعدم تجميع مكوخنات وديعة. .6

 .(4الدولي رقم ) المعيارفصاحات التي يتطلبها اإل ستعرا إ .7
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 مقدمة. 1
، ويعتبر أول معيار 1/1/2005من  عتباراً وساري المفعول إ  2004ذار لعام آصدر هذا المعيار في 

 ،التأمينمن حيث المعالجة المحاسبية للتقرير عن عقود  التأميناسبي دولي يتناول عقود مح
وقد تم استبدال هذا المعيار  .التأمينفصاحات المتعلقة بتحديد وتفسير المبالغ ذات العالقة بعقود واإل

لمعيار الجديد " بحيث سيكون االتأمين( "عقود 17بمعيار جديد هو معيار التقرير المالي الدولي رقم )
 . 1/1/2221ملزم التطبيق للفترات التي تبدا من 

 
 Objectiveهدف المعيار . 2

المصدرة لهذه  المنشأةمن قبل  التأمينعقود ل التقارير المالية إعدادساليب أتحديد  إلىيهدف المعيار 
لمشروعه من عقود  ( حتى يكمل مجلس معايير المحاسبة الدولية المرحلة الثاخنيةالتأمينالعقود )شركات 

 :ما يلي ويتطلب هذا المعيار التأمين
 .التأمينفيما يتعلق بعقود  التأمينإدخال تحسينات محدودة للمحاسبة من قبل شركات  (1
  ،التأمينالذي يبين ويوضح المبالغ الواجب إظهارها في القوائم المالية الناشئة من عقود  اإلفصاح (2

ماهية المبالغ وتوقيت وحالة عدم التاكد للتدفقات النقدية وتساعد مستفدمي هذه القوائم على فهم 
 .التأمينالمستقبلية من عقود 

 
 Scope المعيارنطاق . 3

 يلي: يشمل خنطاق المعيار ما
 .الصادرة والواردة التأمين وإعادة التأمينعقود  (1

التقرير ار يتطلب معيو  المالية التي تقوم بإصدارها متضمنة ميزة المشاركة اإلختيارية. األدوات (2
المالية بما فيها  األدواتعن  اإلفصاحأن يتم  ،اإلفصاحالمالية:  األدوات"( 7) الدولي المالي

 المالية التي تتضمن هذه الميزات. األدوات

 ما يلي:  على ال ينطبق هذا المعيار (3

معيار  )والتي ينطبق عليها تاجر التجزئة أوالموزع  أوضماخنات المنتج الصادرة مباشرة من المنتج  .أ
 أصولينطبق على  ( وكذلك ال(37)معيار المحاسبة الدولي رقم و ( 15) التقرير المالي الدولي رقم

 .(19) رقمصاحب العمل بمقتضى خطط منافع الموظفين معيار  وإلتزامات

المالية  األصولكمحاسبة  التأمينلمحاسبة شركات  األخرى ال يتناول هذا المعيار الدولي الجواخنب  .ب
 خنظر معيار المحاسبة الدوليا) التأمينالتي أصدرتها شركة  اإللتزامات أو التأمينشركة التي لدى 
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والمعيار  "المالية األدوات"( 9) الدولي التقرير الماليالمالية: العر " ومعيار  األدوات"( 32)
 .المالية: اإلفصاحات" األدوات( "7) التقارير المالية إلعدادالدولي 

الحق بإستعمال بند غير  أوالتعاقدية التي تطرأ عن اإلستعمال المستقبلي  اإللتزامات أوالحقوق  .ج
مالي )مثل بعض رسوم الترخيص، العوائد، بدالت اإليجارات الطارئة والبنود المشابهة(. باإلضافة 

 التقرير الماليضماخنة القيمة المتبقية للمستأجر التي يتضمنها التأجير المالي )أخنظر معيار  إلى
" من العقود مع العمالء اإليراد"( 15) الدولي التقرير المالي"عقود اإليجار"، معيار  (16)الدولي 

 "(.غير الملموسة األصول( "33) ومعيار المحاسبة الدولي

 إلعدادخنظر المعيار الدولي اواجب القضاء في إخندماج أعمال ) أوالبدل الطارئ واجب الدفع  .د
 (."األعمال"إخندماج ( 3) التقارير المالية

 (1) مثال
 ببيع منتجها الرئيسي للعمالء وتقدم الشركة ضمان صياخنة للمنتج وكما يلي: األهليةتقوم الشركة 

 ضمان الصياخنة للمنتج مباشرة للعمالء. األهليةتقدم الشركة  .أ

 )شركة صياخنة(. أخرى ضمان الصياخنة للمنتج من خالل شركة  األهليةتقدم الشركة  .ب
( في القوائم 4) ضمان الصياخنة ضمن خنطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقمكان  إذان فيما : بي  المطلوب

 .األهليةالمالية للشركة 

 ( 1حل مثال )
للعمالء ال يعتبر ضمن خنطاق المعيار الدولي للتقارير  األهليةة من الشركة ضمان الصياخنة المقدم مباشر  .أ

من العقود مع  اإليراد"( 15) الدولي ر الماليالتقري(. حيث يفضع عقد الصياخنة لمعيار 4) المالية رقم
 .(37رقم ) المحاسبة الدولي معيار و "العمالء

ويفضع للمعيار الدولي للتقارير  تأمينيعتبر عقد  أخرى ما الضمان المقدم للعمالء من خالل شركة أ .ب
 للغير. التأمينخنه يتم خنقل مفاطر ( أل4) المالية رقم

 
 Definitionsالتعريفات . 4

  An Insurance Contract التأمينعقد 
 خر )المؤمن له(.هامة من طرف آ تأمين( مفاطر التأمينهو عقد يقبل بمقتضاه طرف )شركة 

 Liability Insurance التأمين إلتزام
 .التأمينبمقتضى عقد  التأمينتعاقدية صافية على شركة  إلتزاماتهي 
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 Guaranteed Benefitsمزايا مضمونة 
المستثمر المعين حقًا غير مشروط وغير خاضع للتقدير  أويكون لحامل البوليصة  أخرى يا مزا أومدفوعات 

 .التعاقدي للمصدر

 Element  Guaranteedبند مضمون 
 التي يتضمنها العقد الذي يحتوي على ميزة المشاركة اإلختيارية.بدفع مزايا مضموخنة  إلتزام

  Discretionary Participation Feature ميزة المشاركة اإلختيارية

 : (المنافع المضموخنة إلىإضافة )بالحق التعاقدي بالحصول على المنافع التالية 
 .التأمينوقت أدائها عائدًا لتقدير شركة  أوالتي يكون مبلغها  -أ

والربح  .التأمينلدى شركة  األصولغير المحققة على وعاء محدد من  أوالمحققة و/ اإلستثمارعوائد  -ب
 تصدر العقد. أخرى ي مؤسسة أ أوالصندوق  أو والفسارة للشركة

   Financial Guarantee Contract عقد الضمان المالي
 مديناً  مله عن الفسارة التي يتحملها ألنعقد يتطلب أن تقوم الجهة المصدرة بإجراء دفعات محددة لتعويض حا

  داة الدين.المعدلة أل أوية األصلمعينًا ال يقوم بالدفع عند إستحقاقه حسب اإلحكام 

 
 Recognition and Measurement والقياس اإلعتراف. 5

 يلي:  يتطلب هذا المعيار ما
 معيار إلتزامات: ومنها اإلعفاء من األخرى اإلعفاء المؤقت من بعض معايير التقارير المالية الدولية  1.5

 رات المحاسبية واألخطاء،التقدي في المتعلق بالسياسات المحاسبية والتغير (3) المحاسبة الدولي رقم
 :يلي اساتها المحاسبية بالنسبة لماتستثنى من تطبيق تلك المعايير على سي التأمينفشركات 

  التي تصدرها التأمينعقود.  
  التي لديها التأمين إعادةعقود. 

 .لتزاماإلتبرأ من هذا  أوما تؤدي فقط عند من ميزاخنيتها التأمين إلتزامإستبعاد  التأمينعلى شركة   2.5

باستفدام التقديرات  ،ها التأمينيةإلتزاماتأن تقدر في كل تاريخ تقرير مالي مدى كفاية  التأمينعلى شركة  3.5
 .التي أبرمتها التأمينالحالية للتدفقات النقدية المستقبلية في ظل عقود 

عتراف ذات العالقة بها واإل قات النقديةجميع تعاقداتها والتدف هاإلتزاماتمة ءختبار مدى كفاية وماليجب إ 4.5
 .النقص في قائمة الدخل أوبكامل قيمة العجز 
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 :التأمين إعادة أصول قيمة إخنففا  5.5
يجب تففيض  فإخنه التأمين إعادةحامل بوليصة  أو التأمين إعادةبقيمة أصل  إخنففا كان هناك  إذا

القيمة  إخنففا قائمة الدخل ويحدث في  خنففا بفسارة اإل اإلعترافن يتم وأ المسجلة )الدفترية(القيمة 
 :عندما )والذي يمثل أصل بالميزاخنية( التأمين إعادة حسابفي 

قد ال يتلقى كل المبالغ المستحقة له بمقتضى  التأمين إعادةن حامل بوليصة يوجد دليل موضوعي أ -أ
 .أحكام العقد

من شركة  التأمين دةإعاوقوع حدث له تأثير على المبالغ التي سوف يتسلمها حامل بوليصة عقد  -ب
 .التأمين

كان هذا التغيير سيجعل  إذا التأمينن تغير سياستها المحاسبية بالنسبة لعقود أ التأمينيمكن لشركة 
حتياجات متفذي القرارات ومستفدمي القوائم مة ولكن ليس أقل موثوقية إلءالقوائم المالية أكثر مال

 .المالية

 أوتصنيف بعض  التأمينن تعيد شركات يمكن أ التأمين لتزاماتنسبة إلعند تغيير السياسة المحاسبية بال 6.5
ومن العوامل الهامة التي تسمح بتغيير  .صولها المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلكل أ

عند تغير أسعار الفائدة السوقية الحالية والتي تؤثر على قياس  التأمينالسياسات المحاسبية لدى شركات 
 .ثر هذه التغيرات في قائمة الدخلبأ اإلعترافويتم  التأمين اتإلتزام

 (:حدهاتالية )مع عدم السماح ببدء أستمرار في الممارسات الاإل التأمينيمكن لشركة   5.5
 .على أساس غير مفصوم التأمين إلتزاماتقياس  .أ

ادلة بالمقارخنة بقيمتها المستقبلية بمبلغ يتجاوز قيمتها الع اإلستثمارقياس الحقوق التعاقدية لرسوم  .ب
 السوقية.

للشركات التابعة فيما عدا ما  التأميناستفدام السياسات المحاسبية غير الموحدة بالنسبة لعقود  .ج
 تسمح به معايير التقارير المالية الدولية.

 :Prudenceالحيطة والحذر  5.5
ومع  ،ذات التحفظ الكبير لتأميناتغيير سياساتها المحاسبية بالنسبة لعقود  إلى التأمينتحتاج شركة  ال

)ال ن ال تدخل في المزيد من الحيطة والحذر تقاس بتحفظ كافي فيجب أ التأمينكاخنت عقود  إذاذلك 
 يجوز إقتطاع مفصص أخطار كارثية(.

 : Future Investment Marginsالمستقبلي اإلستثمارهامش  5.5

 .المستقبلي اإلستثماربعاد هوامش ستتغيير سياستها المحاسبية إل التأمينال تلزم شركة 
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 :Shadow Accountingمحاسبة الظل  15.5
خسارة غير  أوبربح  اإلعترافتغيير سياساتها المحاسبية للحد الذي يمكن فيها  التأمينيمكن لشركة 

 .تقاس فيها األرباح والفسائر بنفس الطريقة أصولمحققة على 
بها في  اإلعترافسوف يتم  األخرى بنود الميزاخنية  امأ ،مينالتأ إلتزاماتوالتسويات ذات العالقة على 

بها مباشرة في حقوق  اإلعترافالفسائر غير المحققة سوف يتم  أوكاخنت األرباح  إذاحقوق الملكية 
 .محاسبة الظل ويطلق على هذه الممارسة عادةً  ،الملكية

ذات  التأمينشركة  أصوليقها على الفسائر التي يتم تحق أوفي بعض النماذج المحاسبية تكون األرباح 
ها التأمينية، )ب( خنفقات الشراء المؤجلة ذات إلتزاماتكل مما يلي: )أ(  أوتأثير مباشر على قياس بعض 

ولكن ليس مطلوبًا بأن تغير  التأمينغير الملموسة ذات العالقة، ويسمح لشركة  األصولالعالقة و)ج( 
 األصولعترف بهما وغير المتحققين على الفسارة الم   أوفي سياساتها المحاسبية بحيث يكون الربح 

 اإلعترافالفسائر المحققة. يجب  أويؤثران على القياسات بنفس الطريقة التي تؤثر بها األرباح 
غير الملموسة( في  األصول أولتكاليف الشراء المؤجلة  أوالتأمينية ) لتزاماتذو العالقة لإل بالتسويات

عترف بها الفسائر غير المحققة م   أوفي الحالة التي تتمثل بكون األرباح فقط  خراآلبيان الدخل الشامل 
 ، وتسمى هذه الممارسة أحياخنًا بمحاسبة الظل.اآلخربشكل مباشر في بيان الدخل الشامل 

  محاسبة الظل( 2مثال )
لممتلكات ( "ا42بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ) لقيمة العادلةخنموذج ا الوفاقتستفدم شركة 

العائدات  أوحامل الوثيقة والمبالغ المسجلة من  إلىالدفعات  عالقة ارتباط بين" وكان هناك ستثماريةاإل
 . ستثماريةإعلى العقارات 

التقييم لتلك  إعادةسوف تعترف بالتغير في فروقات  فإخنها، القيمة العادلةن الشركة تستفدم خنموذج أبما 
التأميني الناتج عن  اإللتزامفي التغيرات في قياس  اإلعترافتالي سيتم ، وبالبيان الدخلالعقارات ضمن 

، وهذا ما يطلق عليه محاسبة الظل والتي يسمح المعيار بيان الدخليضًا ضمن أتقييم العقارات  إعادة
 على ذلك.  ودون الزامباستفدامها  التأمينلشركات 

 :Embedded Derivativesالمشتقات المدمجة  11.5

مشمولة في عقد ال يعتبر بحد ذاته أداة مالية ولكنها  أوبعض أخنواع العقود أدوات مالية متضمنة  تعتبر
أكثر  أوأعتبرت كذلك بسبب وجود أدوات مالية متضمنة فيها، حيث يمكن أن تكون خاصية واحدة 

في  بيع. وعند وجود خاصية مشتقة مالية مدمجة أوعقد شراء  أوأسهم  أوسند  أوم تضمنة في قر  
 سم مشتقة ضمنية ويسمى العقد الذي يتضمنها بالعقد األساسي.عقد غير مشتق، تسمى المشتقة بإ
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دينار، وبفائدة تدفع  مليون بإصدار إسناد قر  بمبلغ  المنشأةومن األمثلة على المشتقات الضمنية قيام 
العقد يجمع بين أداة دين  إنفالذهب. في هذه الحالة  أوسنويًا وبمعدل فائدة يتحدد بناءًا على سعر النفط 

 وهي السندات والذي يعتبر العقد األساسي، ومشتقة مالية ضمنية مرتبطة بسعر النفط والذهب. 
ي وقياسها بالقيمة األصلن تفصل بعض المشتقات المدمجة عن عقدها أ (9رقم ) يتطلب المعيار الدولي

على المشتقات ( 9) رقم خل وينطبق المعيارالعادلة وإدخال التغيرات في قيمتها العادلة في قائمة الد
 .تأمينلم تكن المشتقات المدمجة ذاتها عقد  ما التأمينالمدمجة في عقد 

 الصفة الضمنية بإعتبارها عنصر منفصل تعريف المشتقة المالية. أوأن تلبي الفاصية  .1
بالتغيرات في  إلعترافاالمفتلط( بالقيمة العادلة مع  أوال يتم قياس األداة المالية )العقد المركب  .2

تم محاسبة العقد المركب بشكل مشابه لمحاسبة مشتقة  إذاالقيمة العادلة في بيان الدخل. وبالتالي 
 معينة فال يوجد حاجة لفصل الفاصية المشتقة.

المفاطر اإلقتصادية وخصائص المشتقات الضمنية ال ترتبط بشكل وثيق بالفصائص والمفاطر  .3
 سي.اإلقتصادية للعقد األسا

 Unbundling of Deposit Componentعدم تجميع مكونات وديعة  12.5
ستثمارها لصالح كوديعة يتم إ اآلخروالجزء  التأمينجزء مقابل  التأمينفي بعض الحاالت تحمل عقود 

 :توفرت الشروط التالية إذا المستفيد وبهذا الفصوص يكون عدم التجميع مطلوباً 
 . التأميناعتبار للجزء الذي يفص  ن الوديعة بشكل منفصل دون قياس مكو  التأمينتستطيع شركة  .أ

والحقوق الناشئة  اإللتزاماتبكل  اإلعترافغير ذلك  التأمينتتطلب السياسات المحاسبية لشركة  ال  .ب
 .الوديعة اتعن مكوخن

يمكنها قياس مكون الوديعة  التأمينكاخنت شركة  إذايكون عدم التجميع مسموح به ولكنه غير واجب  .ج
 والحقوق الناشئة عن اإللتزاماتبكل  اإلعترافشكل منفصل ولكن سياستها المحاسبية تتطلب منها ب

 .اإللتزاماتالمستفدم لقياس تلك الحقوق و  األساسعتبار مكون الوديعة دون األخذ بعين اإل

كان ال يمكنها قياس مكون الوديعة بشكل   إذابفصل مكوخنات الوديعة  التأمينال يسمح لشركة  .د
 فصل.من

 ما يلي: التأمينيتوجب على شركة  فإخنهفي حالة عدم تجميع العقد  .ه
 .التأمينجزء  أو اتعلى مكوخن (IFRS 4)تطبيق هذا المعيار  .1
 .جزء الوديعة أو ات( على مكوخن9) رقم الدولي المالي معيار التقريرتطبيق  .2
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 Disclosures اإلفصاح. 6

 التالية لتحديد وتوضيح المبالغ الناشئة عن عقود  عن المعلومات اإلفصاح التأمينيجب على شركة  .1
 :في القوائم المالية التأمين

 .والدخل والمصروفات المرتبطة بها اإللتزاماتو  األصولو  التأمينالسياسات المحاسبية لعقود  .أ

واإليرادات والمصروفات الناجمة عن عقود  اإللتزاماتو  األصولوتسجيل  اإلعترافسس أ .ب
 .التأمين

 ختياري.إ –النقدية بالطريقة المباشرة التدفقات  .ج
عما  اإلفصاحيجب  فإخنه التأمين إعادة( تحمل بوليصة بموجب عقد التأمينكان المؤمن )شركة  إذا .2

 :يلي
 .التأمين إعادةعترف بها في قائمة الدخل عند شراء عقد الفسائر الم   أواألرباح  .أ

 المبالغ غير المطفأة بداية وخنهاية الفترة.الفسائر المؤجلة عن الفترة مع بيان  أوإطفاء األرباح   .ب

 ي تغيرات في التقديرات.تأثير أ .ج

عن سياسة إدارة المفاطر وأهدافها، ومقدار توقيت وعدم التأكد المتعلق  اإلفصاحكذلك  .د
 واألحكام والشروط الجوهرية المؤثرة عليها. التأمينبالتدفقات النقدية في المستقبل من عقود 

ل الحساسية لألرباح وحقوق الملكية في المتغيرات واجبة التطبيق، وتركز )تحلي التأمينمفاطر  .ه
 ة مقارخنة بالتقديرية حتى أقصى فترة العشر سنوات(.، والمطالبات الفعلي  التأمينمفاطر 

( 7ئتمان بموجب معيار متطلبات معيار المحاسبة المالي رقم )مفاطر سعر الفائدة ومفاطر اإل .و
 حات".المالية: اإلفصا األدوات"

 
 ( 5رقم ) المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي عفاءاإل. 5

على الفترات  وبدأ تطبيقه المالية، األدواتالمحاسبة عن  9رقم  يعالج المعيار الدولي للتقرير المالي
لشركات ومع ذلك، فإن هذا المعيار يعطي إعفاء مؤقتًا  .بعده أو 1/1/2112السنوية التي تبدأ في 

 . علماً 1/1/2121ذلك للفترات المالية التي تبدأ قبل و  9 المعيارالعديد من متطلبات من تطبيق  ينالتأم
  ويبدأIFRS 4 لهذا المعيار  ( وهو سيكون بديالً 11خنه صدر معيار التقرير المالي الدولي رقم )بأ

 .1/1/2121من  عتباراً سرياخنه بشكل إلزامي إ 
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 :أسئلة الفصل
 ختيار من متعدد()ا األولالتمرين 

 التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

 (:4رقم ) التقارير المالية إلعداد الدوليمعيار الالتالية ال يغطيها  التأمينواحدة من عقود  .1

 على الحياة التأمين -ب تأمين ضد الحريق -أ
 الصحي التأمين -د خطة التقاعد -ج

 بما يلي:( 4التقارير المالية رقم ) إلعدادي المعيار الدولال يسمح  .2

ية على ها التأمينإلتزاماتستمرار في قياس اإل -ب تحفظ المبالغ به في أخذ المفصصاتال -أ
 أساس غير مفصوم

 )أ + ج( -د ية تم تأديتهاتأمين إلتزاماتوجود  -ج

ستثمارها لصالح  تم إكوديعة ي اآلخروالجزء  التأمينتحمل جزء مقابل  التأمينكانت عقود  إذا .3
 ما يلي: التأمينيتوجب على شركة  فإنهالمستفيد وفي حالة عدم تجميع العقد 

( على مكون IFRS 4تطبيق هذا المعيار ) -أ
 التأمينجزء  أو

( 39تطبيق المعيار المحاسبي الدولي ) -ب
 جزء الوديعة أوعلى مكون 

( 38تطبيق المعيار المحاسبي الدولي ) -ج
 جزء الوديعة أوعلى مكون 

 )أ + ب( صحيح -د

بائع  أوالتاجر  أوأعطت منشأة ما كفالة منتجات تم إصدارها مباشرة من قبل الصانع  إذا .4
 الذي من المحتمل أن يغطي هذه الكفالة؟ التقارير المالية إلعدادالمعيار الدولي  التجزئة، فما هو

  (39) ار المحاسبة الدوليمعي -ب  (4) التقارير المالية إلعدادالمعيار الدولي  -أ
معيار و ( 13) معيار المحاسبة الدولي -ج

 ( 37) المحاسبة الدولي
  (32) معيار المحاسبة الدولي -د

 عندما: )والذي يمثل أصل بالميزانية( التأمين إعادةالقيمة في حساب  إنخفاضيحدث  .5

ن حامل بوليصة يوجد دليل موضوعي أ -أ
 المبالغ قد ال يتلقى كل التأمين إعادة

 المستحقة له بمقتضى أحكام العقد

وقوع حدث له تأثير على المبالغ التي  -ب
 إعادةسوف يتسلمها حامل بوليصة عقد 

 التأمينمن شركة  التأمين
 ال شيء مما ذكر -د )أ + ب( -ج
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 التمرين الثاني:
 حدها.ببدء أ " مع عدم السماحالتأمين( "عقود 4هي الممارسات التي يسمح بها معيار رقم ) ما
 
 

 إجابة التمرين األول:

 5 4 3 2 1 الرقم 
 ج ج د د ج جابة اإل

 
  :جابة التمرين الثانيإ

 (:حدهامع عدم السماح ببدء أتالية )ستمرار في الممارسات الاإل التأمينيمكن لشركة 
 .على أساس غير مفصوم التأمين إلتزاماتقياس  .أ

المستقبلية بمبلغ يتجاوز قيمتها العادلة بالمقارخنة بقيمتها  اإلستثمارقياس الحقوق التعاقدية لرسوم  .ب
 السوقية.

للشركات التابعة فيما عدا ما  التأميناستفدام السياسات المحاسبية غير الموحدة بالنسبة لعقود  .ج
 تسمح به معايير التقارير المالية الدولية.
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 (15رقم )إلعداد التقارير المالية  معيار الدوليثانيًا: ال
  التأمينعقود 

Insurance Contracts 

 
 

 أهداف الفصل التعليمية:
 

 التالية: باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 
  التأمين( "عقود 17من معيار التقرير المالي الدولي رقم ) الهدفمعرفة ." 

  17بيان النطاق الذي يشمله معيار. 

  التأمينوفصل متطلبات عقود  التأمينعقود توضيح متطلبات تجميع . 

  التأمينبعقود  األولي اإلعترافبيان متطلبات . 

  التأمينبعقود  األوليالقياس بيان متطلبات . 
  تقديرات التدفقات النقدية المستقبليةتوضيح مكوخنات. 

  التأمينلعقود  الالحقبيان القياس. 

  عباء.ثقلة باألوالعقود الم هامش الفدمة التعاقديبيان مفهوم  

  بها الم حتفظ التأمين إعادةعقود بيان متطلبات معالجة.  

  التأمينبعقد  اإلعتراف إلغاءتوضيح واستعرا  متطلبات . 

   التأمين وإعادة التأمينحول عقود  واإلفصاحتوضيح متطلبات العر.  
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 . مقدمة 1
" في التأمين"عقود  11 رقم عداد التقارير الماليةصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي إلأ

 4لمعيار التقرير المالي الدولي رقم  ، وهو بديالً 1/1/2121ليدخل في حيز النفاذ في  2111عام 
 يضًا. والذي يحمل خنفس االسم أ

 1991في عام  التأميندأ المجلس مشروعه لوضع منهجية شاملة متوافقة فيما يتعلق بمحاسبة شركات ب
، 4المؤقت الفاص به، المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  التأمينمعيار  2114وأصدر في عام 

للتعامل مع المشكالت الم لحة تمهيًدا لقيام الشركات المدرجة في أوروبا وغيرها بتبني المعايير الدولية 
على  4الدولي إلعداد التقارير المالية إلعداد التقارير المالية. بالرغم من التحسينات التي أدخلها المعيار 

 التأمين، إال أن حقيقة قيامه بالسماح لشركات اإلفصاحوقياسها ومتطلبات  التأمينبعقود  اإلعتراف
المتطابقة  التأمينباستفدام مبادئ المحاسبة المقبولة بشكل عام المحلية يعني إمكاخنية التعامل مع عقود 

إجراء مقارخنة بين القوائم  المفتلفة. وخنتيجة لهذا، ال يمكن تقريباً  نالتأميبشكل مفتلف من جاخنب شركات 
 1.التأمينالمالية لشركات 

لديه القدرة على توفير مدخالت أكثر دقة وقدرة على المقارخنة في الموازخنات العامة  الجديد ن المعيارإ
اع، ويتفق معظم المحللون والقدرة على تحقيق األرباح بما يحسن من فهم المستثمر للقط التأمينلشركات 

 في هذا المعيار.  كثر وضوحاً أ التأمينعلى أن معدل شفافية محاسبة شركات 

 
 Objective الهدف. 2

الواقعة ضمن خنطاق هذا  التأمينعقود ل واإلفصاحوالقياس والعر   اإلعترافمبادئ يضع هذا المعيار 
التي تعبر بصدق عن  المالئمة المعلوماتيم بتقد المنشأةفي ضمان قيام  المعيار. ويتمثل هدف المعيار

تلك  التأمينأثر عقود  لتقييم الالزم األساس الماليةستفدمي القوائم مل المعلوماتتلك العقود. وتوفر هذه 
 .وتدفقاتها النقدية الماليللمنشأة وأدائها  المركز الماليعلى 

 
 Scope النطاق. 3

 ( على: 11لي الدولي رقم )يجب على المنشأة تطبيق معيار التقرير الما
 . ، التي تصدرهاالتأمين إعادة، بما في ذلك عقود التأمينعقود  .أ

 .التي تحتفظ بها التأمين إعادةعقود  .ب

                                                           
 ، المجمع الدولي العربي للمحاسبين القاخنوخنيين،11تمهيد السوق للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  1

News/key_news/2731.aspxhttp://www.ascasociety.org/ 
 

http://www.ascasociety.org/News/key_news/2731.aspx
http://www.ascasociety.org/News/key_news/2731.aspx
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التي Discretionary Participation Features  ختياريةاإل المشاركةذات ميزات  اإلستثمارعقود  .ج
 . ينالتأمبإصدار عقود  أيضاً  المنشأةتصدرها، شريطة قيام 

 :على( 71التقرير المالي الدولي رقم )معيار يجوز للمنشأة تطبيق  ال  
أحد  إلىخدماته  أوتاجر تجزئة فيما يتصل ببيع سلعه  أومتعامل  أومن صاخنع  الضماخنات المقدمة -أ

 . من العقود مع العمالء( اإليراد" 11معيار التقرير المالي الدولي رقم "اخنظر )العمالء 
 رقم  الدولي )اخنظر معيار المحاسبة  الموظفين منافعأصحاب العمل بموجب خطط  وإلتزامات أصول -ب

 وإلتزامات ")الدفع على أساس السهم" 2المالي رقم الدولي للتقرير  والمعيار" الموظفين" منافع 19
 المحاسبةاخنظر معيار ( المنافعمنفعة التقاعد التي يتم التقرير عنها بواسطة خطط التقاعد محددة 

 . )"التقاعد منافعالتقرير من قبل خطط " 22لي الدو 
بالحق في  أوباستفدام بند غير مالي،  المشروطةالتعاقدية  اإللتزامات أولحقوق التعاقدية ا -ج

 المتغيرة يجاراإلودفعات  متيازاإل، بعض رسوم التراخيص ورسوم مثل (المستقبلاستفدامه، في 
 (.IAS 16، و   IAS 38   ،IAS 15المشابهة )راجع المعايير والبنود 

للقيمة  المستأجرتاجر تجزئة وضماخنات  أومتعامل  أومن صاخنع  المقدمة المتبقيةضماخنات القيمة  -د
 (. IFRS 16و  IFRS 15اخنظر )عند دمجها في عقد إيجار  المتبقية

قد أقر في السابق أخنه يعتبر مثل هذه العقود صراحة  المصدر، ما لم يكن الماليقود الضمان ع -ه
 . تأمين عقود

الدولي  المعياراخنظر ) األعمال اخندماجمستحق التحصيل ضمن  أومستحق الدفع  المحتمللعو  ا -و
 . )"األعمال"تجميع  3المالي رقم للتقرير 

 حتفظتأمين م   إعادةما لم تكن تلك العقود عقود  حامل الوثيقة، المنشأةالتي تكون فيها  التأمين عقود -ز
 بها. 

 
 Combination of Insurance Contracts  التأمين.  تجميع عقود 4
طرف مقابل ذي  أوخنفسه  المقابل اآلخرمع الطرف  المبرمة التأمينسلسلة من عقود  أو لمجموعةمكن ي

إعداد تقرير عن جوهر مثل تلك العقود، قد يكون  وبهدف، ثر تجاري عامأ صلة أن تحقق تهدف لتحقيق
 أو، إذا كاخنت الحقوق المثالعقود ككل. فعلى سبيل سلسلة ال أومن الضروري التعامل مع مجموعة 

 الواردة في عقد آخر اإللتزامات أوالتام للحقوق  لغاءاإلأثر لها سوى  الفي عقد من العقود  اإللتزامات
 هو عدم وجود أي حقوق أو عندها ثر المجمعأل، فإن االمقابلمبرم في ذات الوقت مع خنفس الطرف 

 . لتزاماتإ
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  التأمينعن عقد  اتالمكونفصل . 5
Separating Components from an Insurance Contract  

أكثر، من شأخنه أن يقع ضمن خنطاق معيار آخر فيما  أوعلى مكون واحد  التأمينقد يحتوي عقد  -أ
مكون خدمة  أو ستثمارإعلى مكون  التأمين، قد يحتوي أحد عقود فمثالً . عقدًا منفصالً لو كان 

 والمحاسبةلتحديد مكوخنات العقد اتباع ما يلي في هذه الحالة  المنشأةعلى . ويجب (كليهما أو)
 :عنها

لتحديد ما إذا كاخنت هناك مشتقة مدمجة  9المالي رقم الدولي للتقرير  المعيارتطبيق يجب  -
 . في حالة وجودها المشتقةعن تلك  المحاسبةفصلها، وكيفية  يستلزم

في حالة،   A Host Insurance Contractمضيف ال التأمينفصل أي مكون استثمار عن عقد  -
 المكون قابل للتميز بذاته. وفقط في حالة، كان ذلك 

 
  التأمينمستوى تجميع عقود . 6

Separating Components from an Insurance Contract 

متشابهة  لمفاطر عقودًا تفضع المحفظة وتضم .التأمين لعقود محافظ تحديد المنشأة على يجب -
 التأمين منتجات من معين بنوع تتعلق التي للعقود يكون  أن المتوقع . ومنر تلك المفاطر معاً وتدا

 إدارتها حالة في المحفظة خنفس في العقود هذه توجد أن المتوقع من يكون  ثم متشابهة ومن مفاطر
 )على مفتلفة منتجات أخنواع تحت المندرجة للعقود متشابهة مخاطرهناك  أن يكون  يتوقع . ولنمعاً 

مقارخنة  الواحد القسط ذات السنوية الثابتة الدفعات عقود المثال، هناك اختالف في مفاطر سبيل
 محافظ في توجد أن المتوقع من سيكون  ومن ثم،) ألجل العادية الحياة على التأمينبمفاطر عقود 

 مفتلفة.
 :إلى أدخنى بحد المصدرة التأمين عقود محفظة تقسيم المنشأة على يجب -

 إن ،األولي اإلعتراف عند (Onerous عباء)المثقلة باأل خسارتها المتوقع للعقود مجموعة -أ
 . وجدت

متوقعة  تصبح ألن األولي اإلعتراف عند جوهرية حتماليةإ توجد ال التي للعقود مجموعة -ب
 وجدت. إن الحق، وقت في الفسارة

 .وجدت إن المحفظة، في العقود لباقي مجموعة -ج
 

 Recognition اإلعتراف. 1
التواريخ )اآلجال(   التي تصدرها اعتبارًا من اي من التأمينلعقود  جموعةبم اإلعتراف المنشأة على يجب

 (: والً التالية أيهما أسبق )أيهما يأتي ا
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 العقود.  بمجموعة الفاصة التغطية فترة بداية من .أ
 المجموعة.  في وثيقة حامل أي من دفعة أول استحقاق تاريخ من .ب
 العقود من مجموعات ألي بالنسبة خسارتها، المتوقع من مجموعة إلى مجموعةال تحول تاريخ من .ج

 .خسارتها المتوقع من التي
 
 Measurement on Initial Recognition األولي اإلعتراف. القياس عند 8

 :يلي ما بمجموع التأمين عقود مجموعة قياس المنشأة على يجب ،األولي اإلعتراف عند
 :يلي تتضمن جميع ما التي بالعقود، الوفاء عند النقدية التدفقات .أ

 المستقبلية النقدية التدفقات تقديرات. 
  المستقبلية، النقدية المرتبطة بالتدفقات المالية والمفاطر للنقود الزمنية القيمة تبين أثر تسوية 

 المستقبلي. و  النقدية التدفقات تقديرات في المفاطر المالية تلك تضمين عدم وذلك بقدر
 ةالمالي غير المفاطر عن للتعويض المفاطر ديلتع.  

 في التعاقدي الفدمة هامش يمثل( Contractual Service Margin) التعاقدي الفدمة هامش .ب
 أو الربح في به بعد اإلعترافيتم  لم الذي التأمين عقود مجموعة في الربح التقرير فترة خنهاية

 .المجموعة في العقود الموجودة بموجب تقديمها يتمس التي المستقبلية بالفدمة تعلقه بسبب الفسارة
 . المستقبل في الفدمات تقدم عندما عتراف بهباإل المنشأة ستقوم الذي المكتسب غير يمثل الربح يأ

 
 Estimates of Future Cash Flowsالمستقبلية  النقدية التدفقات . تقديرات9

 ضمن المستقبلية النقدية التدفقات جميع تأمينال عقود مجموعة قياس ان تدخل ضمن المنشأة على يجب
 ثم أعلى تجميع بمستوى  المستقبلية النقدية التدفقات تقدير للمنشأة يجوز المجموعة، في عقد كل حدود

 في يتحقق أن ويجب .المنفردة العقود لمجموعات الناتجة بالعقود الوفاء عند النقدية التدفقات تفصيص
  :يلي ما مستقبليةال النقدية التدفقات تقديرات

 أو تكلفة دون  متاحة تكون  التي والمؤيدة المعقولة المعلومات جميع ،متحيز غيربشكل  تتضمن، أن -أ
 بذلك، وللقيام .تأكدها وعدم توقيتهاو  المستقبلية النقدية التدفقات تلك مبالغ حول لهما مبرر ال جهد

 المحتملة النتائج لنطاق( حتمالاإل حالمرج المتوسط أي) المتوقعة القيمة تقدير المنشأة على يجب
 .بالكامل

 صلة سوقية ذات متغيرات بأي الفاصة التقديرات تكون  أن شريطة المنشأة، خنظر وجهة تعكس أن -ب
 المتغيرات. لتلك السوق  أسعار مع متسقة

 المتعلقة فتراضاتاإل ذلك في بما القياس، تاريخ في السائدة الظروف أثر التقديرات تظهر أن يجب -ج
 .التاريخ ذلك في مستقبلبال
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 منفصل بشكل المالية غير بالمفاطر الفاص التعديل تقدير المنشأة على فيجب واضحة تكون  أن -د
 القيمة عن منفصل بشكل النقدية التدفقات تقدير المنشأة على يجب كما، األخرى  التقديرات عن

 .التقديرين ينهذ بين الجمع فضلمن األ يكن لم ما المالية، والمفاطر للنقود الزمنية
 

 Discount Rates. معدالت الخصم 71
 للنقود الزمنية القيمة أثر إلظهار المستقبلية النقدية بالتدفقات الفاصة التقديرات تعديل المنشأة على يجب

تقديرات  على المطبقة الفصم معدالت تكون  أن ويجب. النقدية التدفقات بتلك المرتبطة المالية والمفاطر
 تستوفي المتطلبات التالية:  ( السابق 9في البند رقم ) الموضحة المستقبلية ديةالنق التدفقات

الفاصة بعقود  أن تعكس القيمة الزمنية للنقود وخصائص التدفقات النقدية وخصائص السيولة .أ
 . التأمين

ذات  لألدوات المالية (إن وجدت)أن تكون متسقة مع أسعار السوق الحالية الممكن رصدها  .ب
على سبيل المثال  ، من حيثالتأمينالنقدية التي تتفق خصائصها مع خصائص عقود التدفقات 

 . التوقيت والعملة والسيولة
 Observableمشاهدتها أن تستبعد أثر العوامل التي تؤثر على مثل تلك األسعار السوقية الممكن  .ج

Market Prices تأمينالال تؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية لعقود  لكنها، و . 
 

  تعديل المخاطر للتعويض عن المخاطر غير المالية. 77
Risk Adjustment for Non-financial Risk 

التعويض ظهار إليجب على المنشأة تعديل التقدير الفاص بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 
والناشئة عن  لتدفقات النقديةالذي تطلبه المنشأة لتحمل حالة عدم التأكد المحيطة بمبلغ وتوقيت ا

 المفاطر غير المالية.
 

 Subsequent Measurementالالحق  . القياس72
في نهاية كل فترة  التأمينألية مجموعة من مجموعات عقود  ةالدفتري القيمةكون تيجب أن : أوالً 

 مجموع: تقرير هو

عند الوفاء بالعقود المتعلقة بالفدمة  التدفقات النقدية المتعلق بالتغطية المتبقية المكون من اإللتزام -أ
امش الفدمة التعاقدي للمجموعة في ذلك هو  التاريخ ذلك في للمجموعة المفصصة المستقبلية

 .التاريخ
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المرتبطة  المتعلق بالمطالبات المتكبدة، المكون من التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود اإللتزام -ب
 .ذلك التاريخبالفدمة السابقة المفصصة للمجموعة في 

 ةالخاص القيمة الدفتريةفي  التاليةالدخل والمصروفات للتغيرات ب اإلعترافيجب على المنشأة : ثانياً 
 : The Liability for Remaining Coverage المتعلق بالتغطية المتبقية لتزامباإل 

لفدمات المقدمة ا بسبب المتبقية بالتغطية المتعلق اإللتزام في الحاصل خنففا لإل التأمين إيراد -أ
  خالل الفترة. 

والمبالغ للفسائر في مجموعات العقود التي من المتوقع خسارتها،  التأمينمصروفات خدمات  -ب
 . مثل تلك الفسائرالمعكوسة ل

 .ألثر القيمة الزمنية للنقود وأثر المفاطر المالية التأمينمصروفات تمويل  أودخل  -ج

لتزام لل  ةالدفتري القيمةفي  التاليةلمصروفات للتغيرات يجب على المنشأة إثبات الدخل وا: لثاً ثا
 )التي حدثت خالل الفترة(:  بالمطالبات المتكبدة المتعلق

المتكبدة  -بسبب المطالبات والمصروفات  اإللتزامللزيادة الحاصلة في  التأمينمصروفات خدمات  .أ
 . ستثمارإأي مكوخنات في الفترة، باستثناء 

ألي تغيرات الحقة في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود فيما يتعلق  التأمينمصروفات خدمات  .ب
 . بالمطالبات المتكبدة والمصروفات المتكبدة

 .ألثر القيمة الزمنية للنقود وأثر المفاطر المالية التأمينمصروفات تمويل  أودخل  .ج

 
 Contractual Service Margin هامش الخدمة التعاقدي. 73

 الذي لم يتم التأمينالربح في مجموعة عقود  الماليةفترة الة التعاقدي في خنهاية يمثل هامش الفدم
 الفسارة بسبب تعلقه بالفدمة المستقبلية التي سيتم تقديمها بموجب العقود أوبعد في الربح  به اإلعتراف

 . الموجودة في المجموعة
 

 Onerous Contractsعباء )المتوقع خسارتها( عقود المثقلة باأل. ال74
التدفقات النقدية  )مجموع  إذا كان األوليفي تاريخ اإلثبات  خسارته اً متوقع اً عقد التأمينيكون عقد 

تم إثباتها في  التأمينعلى عقود  لالستحواذأي تدفقات خنقدية + بالعقود المفصصة للعقد الالزمة للوفاء 
صافي تدفق خنقدي صادر تشكل  (ولياألتدفقات خنقدية خناشئة عن العقد في تاريخ اإلثبات  أي+ السابق 

قساط فقات الناجمة عن العقد ممثلة باألقل من مجموع التدأي مجموع التدفقات الصادرة أسالب.  أو
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المتوقع  على المنشأة وضع هذه العقود في مجموعة منفصلة عن العقود التي ليس من ويجب مينية.التأ
 .خسارتها

 
  Premium Allocation Approach التأمينمنهج تخصيص أقساط . 75

حد أإذا توفر  التأمينباستفدام منهج تفصيص أقساط  التأمينيجوز للمنشأة تبسيط قياس مجموعة عقود 
 عند خنشأة المجموعة: الشرطين التاليين

المتعلق  لتزاملإل اً ذا التبسيط من شأخنه أن يقدم قياسالمنشأة بشكل معقول أن مثل ه وقع أن تت -أ
 عمالً التوصل له  القياس الذي كان سيتم ًا عن مجموعة ال يفتلف جوهريلمتبقية للبالتغطية ا

 خنفًا. ( آ2البند رقم ) بالمتطلبات الواردة في
أقساط  بما في ذلك التغطية الناشئة عن جميع)أن تكون فترة التغطية لكل عقد في المجموعة  -ب

 . أقل أو سنة واحدة (ضمن حدود العقد التأمين
 

  Reinsurance Contracts Held بها الُمحتفظ ينالتأم إعادةعقود . 76
  Measurementالقياس  

لقياس تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية  يجب على المنشأة استفدام افتراضات متسقة
لية بها وتقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقب الم حتفظ التأمين إعادةالفاصة بمجموعة عقود 

ذلك، يجب على المنشأة أن  إلى. وباإلضافة األساس التأمينعقود  (مجموعات)الفاصة بمجموعة 
 التأمين إعادةللتدفقات النقدية المستقبلية الفاصة بمجموعة عقود  تضم ن في تقديرات القيمة الحالية

، بما في ذلك التأمين إعادةعقد  مصدرمفاطر عدم األداء من جاخنب  بها أثر أي خطر من الم حتفظ
 الناشئة عن النزاعات. آثار الضمان الرهني والفسائر

 
  ختياريةذات ميزات المشاركة اإل اإلستثمارعقود . 71

Investment Contracts with Discretionary Participation Features  

 المهمة. وبناءً  نالتأميختيارية على تحويل مفاطر الذي به ميزات المشاركة اإل اإلستثمارال يحتوي عقد 
 التأمينوالمتعلقة بعقود  11 رقم عليه، يتم تعديل المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي

 :لما يلي ميزات المشاركة االختيارية وفقاً  ذات اإلستثمارعلى عقود  لتطبيقها
 لعقد. ًا في اهو تاريخ دخول المنشأة طرف في العقد األولي اإلعترافتاريخ  يكون  -أ

 إلتزامكاخنت خناتجة عن  بحيث تكون التدفقات النقدية في حدود العقد إذاتم تعديل حدود العقد  -ب
جوهري  إلتزامالمنشأة أي  مستقبلي. وال يقع على أوجوهري للمنشأة بتسليم خنقد في تاريخ حالي 
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يم النقد وكان ذلك بتسلالمقابل  أوللوعد  بتسليم خنقد إذا كاخنت تمتلك القدرة العملية على تحديد سعر
 مفاطر. مبلغ النقد المتعهد به وما يرتبط به من ي ظهر تماماً  السعر

 
 Derecognition اإلثبات إلغاء. 78

  :واحدة مما يليتوفر  فقط في حالة التأمينإثبات عقد  إلغاءيجب على المنشأة 
 أو التأمينالمحدد في عقد  اإللتزاماخنتهاء العقد، أي عند اخنقضاء  -أ

  أوالوفاء به   -ب
 . إلغائه -ج
 

 . العرض في القوائم المالية 79
   العرض في قائمة المركز المالي: أوالً 

Presentation in the Statement of Financial Position 

  يجب على المنشأة أن تعر  بشكل منفصل في قائمة المركز المالي المبلغ الدفتري لمجموعات:
 .التي تعتبر أصوالً المصدرة  التأمينعقود  -أ

 . إلتزاماتالمصدرة التي تعتبر  التأمينعقود  -ب
 .بها التي تعتبر أصوالً  الم حتفظ التأمين إعادةعقود  -ج
 .إلتزاماتبها التي تعتبر  الم حتفظ التأمين إعادةعقود  -د

 ( األداء المالي قوائم)اإلثبات والعرض في قائمة : ثانياً 
Recognition and presentation in the statement(s) of financial performance 

 (اآلخروالدخل الشامل  الفسارة أوقوائم الربح )يجب على المنشأة تقسيم المبالغ المثبتة في قائمة 
 : ما يلي إلى (قوائم األداء المالي)قائمة  المسماة

 . التأمينخدمات  ومصروفات التأمينوالتي تشمل إيراد  التأمينخنتيجة خدمات  -أ
 . التأمينمصروفات تمويل  أودخل  -ب

 بها بشكل منفصل عن الم حتفظ التأمين إعادةمصروفات عقود  أويجب على المنشأة عر  دخل و 
 المصدرة. التأميندخل عقود  أومصروفات 

 
 Disclosure  اإلفصاح. 21
  عن المعلومات النوعية والكمية المتعلقة بما يلي اإلفصاحيجب على المنشأة : 

 غ المثبتة في قوائمها المالية بشأن العقود الواقعة ضمن خنطاق المعيار الدولي للتقريرالمبال -أ
 . 11رقم  المالي
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 جتهادات، التي جرت عند تطبيق المعيارة، والتغيرات الطارئة على تلك اإلجتهادات المهماإل -ب
 . 11رقم  الدولي للتقرير المالي

المالي  ضمن خنطاق المعيار الدولي للتقرير طبيعة ومدى المفاطر الناشئة عن العقود الواقعة -ج
 .11رقم 

  تقسيمها بحيث ال يتم التغطية على  أويجب على المنشأة تجميع المعلومات مع بعضها
بالجمع بين بنود ذات  أومن التفاصيل غير المهمة  ةكبير  كميةسواًء بإدراج  المعلومات المفيدة
 . خصائص مختلفة

 طالع عليها من خالل نفس في هذا المعيار يمكن اإل صيلية واردةفصاحات التفهناك العديد من اإل
 . المعيار
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 :أسئلة الفصل
 األول )اختيار من متعدد( التمرين

 التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

 ما يلي: فقط في حالة توفر واحدة م التأمينإثبات عقد  إلغاءيجب على المنشأة  .7
 الوفاء به -ب                    اخنتهاء العقد -أ

 توفر واحدة مما سبق ذكره   -د إلغائه -ج

ويجب أن تكون معدالت الخصم المطبقة على تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية الموضحة  .2
 المتطلبات التالية: ي من أ( السابق تستوفي 9في البند رقم )

لزمنية للنقود وخصائص أن تعكس القيمة ا -أ
التدفقات النقدية وخصائص السيولة 

 الفاصة بعقود التأمين

أن تكون متسقة مع أسعار السوق الحالية  -ب
الممكن رصدها )إن وجدت( لألدوات المالية 
ذات التدفقات النقدية التي تتفق خصائصها 

مع خصائص عقود التأمين، من حيث  
 السيولةعلى سبيل المثال التوقيت والعملة و 

أن تستبعد أثر العوامل التي تؤثر على مثل  -ج
 اتلك األسعار السوقية الممكن مشاهدته

لكنها ال تؤثر على التدفقات النقدية وً 
 المستقبلية لعقود التأمين

 جميع ما ذكر -د

كليهما(. ويجب على  أومكون خدمة ) أوستثمار إعلى مكون  التأمينقد يحتوي أحد عقود  .3
 ذه الحالة اتباع ما يلي لتحديد مكونات العقد والمحاسبة عنها: المنشأة في ه

يجب تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  -أ
لتحديد ما إذا كاخنت هناك مشتقة  9رقم  

مدمجة يستلزم فصلها، وكيفية المحاسبة 
 عن تلك المشتقة في حالة وجودها

يجب تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  -ب
لتحديد ما إذا كاخنت هناك مشتقة  41رقم  

مدمجة يستلزم فصلها، وكيفية المحاسبة 
 عن تلك المشتقة في حالة وجودها

يجب تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  -ج
لتحديد ما إذا كاخنت هناك مشتقة  32رقم  

مدمجة يستلزم فصلها، وكيفية المحاسبة 
 عن تلك المشتقة في حالة وجودها

 ا ذكرال شي مم -د
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 إجابة التمرين األول: 
 3 2 7 الرقم 

 أ د د جابةاإل
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 المتخصصة القطاعاتمحور: 
 (6) رقمالتقارير المالية  إلعدادالدولي معيار ال :العشرون و  الرابعلفصل ا

 الكشف عن المصادر المعدنية )الطبيعية( وتقييمها
Exploration For and Evaluation of Mineral Resources 

 
 

 أهداف الفصل التعليمية:
 

 التالية: باألمورارئ ملمًا يكون الق أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 
الكشف عن : "(6رقم ) التقارير المالية إلعداد الدولي للمعياراألهداف الرئيسة  معرفة .1

 ".المصادر المعدنية )الطبيعية( وتقييمها

 . (6رقم )التقارير المالية  إلعدادالمعيار الدولي نطاق  تحديد .2

كاليف التقييم واإلستكشاف للمصادر بنود التكاليف التي تدخل في التكلفة األولية لت بيان .3
 الطبيعية والتي يتم معالجتها كأصل.

لمصادر المعدنية األولي ل اإلعترافالقياس الالحق بعد  بيان المعالجة المحاسبية عند .4
 .)الطبيعية(

كاليف البحث تلمعالجة التكاليف الكلية طريقة و الجهود الناجحة توضيح طريقة  .5
 النفط والغاز. عن في شركات التنقيبستكشاف واإل

تكاليف لختبار التدني إل المنشأةوجوب إجراء  إلىالمؤشرات التي تشير  أهمستعراض إ .6
 عترف بها كأصل؟والم  والتقييم والتنقيب  اإلستكشاف

 .(6التقارير المالية رقم ) إلعدادالمعيار الدولي التي يتطلبها  اإلفصاحات أهم عرض .7
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 1مقدمة. 1
عداد التقارير المالية إلستكشاف وتقييم الموارد المعدنية  بما في لل  العام إل إلطاراالمعيار هذا  يبين

اإلرشادات األولية المحدودة  ويعرضالمعادن والنفط والغاز الطبيعي والمصادر غير المتجددة المماثلة. 
ثر شمولية أن يقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية بإجراء مراجعة أك إلىحول محاسبة هذه األنشطة 

متطلبات المعايير األخرى من أجل تقليل  لمحاسبة الصناعات اإلستخراجية. ويعدل المعيار تحديداً 
تشتت المنشآت في قطاع الصناعات اإلستخراجية التي تطبق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 للمرة األولى. 
 :المعيارهذا وبصورة أكثر تحديدًا  فإن 

 من أصول اإلستكشاف والتقييم تعتبر جزءت التي يحدد النفقا. 
  8يقدم إعفاء ألصول اإلستكشاف والتقييم من جزء من التسلسل الهرمي في معيار المحاسبة الدولي 

"السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" الخاص بالمعايير التي يتوجب 
لم ينطبق أي من المعايير الدولية إلعداد  إلاة محاسبية على المنشأة إستخدامها لصياغة سياس

 .التقارير المالية بشكل محدد على بند معين
  يقتضي من المنشأة التي تعترف بأصول اإلستكشاف والتقييم أن تعمل على تقييم هذه األصول فيما

نخفاض القيمة هذا وأن تقيس إ 6يخص إنخفاض القيمة وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 ."إنخفاض قيمة األصول" 8وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 

  ف التي تحدد وتوضح مبالغ البيانات المالية التي تنشأ من تقييم وإستكشا اإلفصاحاتيقتضي
 الموارد المعدنية  بما في لل :

 سياسات المنشأة المحاسبية المتعلقة بنفقات اإلستكشاف والتقييم؛ و 
 ول واإللتزامات والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية التشغيلية واإلستثمارية الناشئة مبالغ األص

 عن إستكشاف وتقييم الموارد المعدنية.
 
 Objectiveهدف المعيار . 2

وبشكل أكثر  .وصف كيفية التقرير المالي عن الكشف عن المصادر الطبيعية إلىيهدف هذا المعيار 
 :إلى المعياريهدف   تحديداً 

 .والتقييم اإلستكشافسات المحاسبية الحالية لنفقات تحسينات محدودة للممار دخال إ .أ

والتقييم المرسملة )المصنفة كأصول( لتقييم التدني طبقًا للمعيار رقم  اإلستكشافإخضاع نفقات  .ب
 (.   36(  في حين قياس أي تدني وفق معيار المحاسبة الدولي رقم )6)

                                                           
ترجمة المجمع الدولي العربي  ايير الدولية للتقارير المالية  دليل وكتاب التنفيذ العملي  وايلي عباس ميرزا وجراهام هولت  المع 1

 .3102 للمحاسبين القانونيين 
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وضح المبالغ الواردة في القوائم المالية عن الكشف عن وتقييم التي تحدد وت اإلفصاحاتبيان  .ج
المصادر الطبيعية  ومساعدة مستخدمي القوائم المالية في فهم مبلغ وتوقيت وعدم التأكد للتدفقات 

 والتقييم. اإلستكشافعترف بها تتعلق بتكاليف النقدية الناشئة من أي أصول م  
 
  Scopeارينطاق المع. 3
   .المعيار على نفقات اإلستكشاف والتقييم المتعلقة بالكشف عن المصادر الطبيعية يجب تطبيق هذا .1
 تتعلق بتكاليف اإلستكشاف والتقييم. أخرى ال يتطرق المعيار لمجاالت محاسبية  .2
 يطبق المعيار على التكاليف التي تحدث: ال .3
بول أن تكوون المنشوأة قود   مثول النفقوات التوي يوتم تكبودها قوتقييمهواقبل استكشاف المووارد المعدنيوة  -أ

 .الستكشاف منطقة محددة حصلت على الحقوق القانونية

 النفقات المدفوعة بعد ثبوت الجدوى الفنية والتجارية إلستخراج الموارد الطبيعية. -ب
 

 Definitionsالتعريفات . 4
   Exploration and Evaluation Assetsصول اإلستكشاف والتقييم المصنفة كأصول أ

اإلستكشوواف والتنقيووب والتقيوويم للمصووادر الطبيعيووة والتووي يووتم تصوونيفها كأصووول وفقووًا للسياسووة هووي تكوواليف 
 المحاسبية المتبعة لدى المنشأة .

   Expenditures Exploration and Evaluationاإلستكشاف والتقييم  مصاريف
صادية ة واالقتعمليات اإلستكشاف والتنقيب وقبل ثبوت الجدوى الفني أثناءهي النفقات المتكبدة 

 .الستخراج الموارد الطبيعية

 of Mineral    Exploration For andاإلستكشاف والتنقيب عن الموارد الطبيعية 
Evaluation  

البحث عن المصادر الطبيعية  وتشمل المعادن والنفط والغاز والموارد غير المتجددة بعد حصول 
صادية ضمن هذه العملية تحديد الجدوى الفنية واإلقت  وتتوق التنقيب في منطقة معينةالمنشأة على حق

 .إلستخراج الموارد الطبيعية
 
 والتنقيب للمصادر الطبيعية اإلستكشافبتكاليف  اإلعتراف. 9
ستكشاف والتنقيب للمصادر اإلعتراف بتكاليف اإلحكام تتعلق بكيفية أية أال يحتوي هذا المعيار  .أ

ية في تطوير السياسة المحاسبية المالئمة. وعند للمنشأة الحر  أعطى  حيث عية كأصلالطبي
تطوير المنشأة لسياستها المحاسبية  على المنشأة التي تعترف بتكاليف اإلستكشاف والتقييم 
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والتي تنص على أنه في حالة  (.8( من معيار المحاسبة الدولي رقم )10كأصول تطبيق الفقرة )
اسبي معين فإن على إدارة المنشأة تبني تفسيرات حول موضوع مح أوعدم وجود معيار محدد 

 .بية توفر معلومات مالئمة وموثوقةسياسة محاس
( من معيار المحاسبة الدولي رقم 12) ( و11بمتطلبات الفقرتين ) اإللتزاممن مؤقتًا  المنشأةتعفى  .ب

 أنه في حالة عدم وجود معيار محاسبي على اإلدارة إتباع سياسات محاسبية إلىتشير  والتي( 8)
  شريطة أن أخرى إتباع معايير وطنية لدول  أوعتبار ت اإللمعايير قريبة الشبه بالموضوع تح

يكون إطارها المفاهيمي مشابهًا لإلطار المفاهيمي لمعايير اإلبالغ المالي الدولية من حيث 
 والقياس. اإلعتراف

 
 Measurement at Recognition اإلعتراف. القياس عند 6

 .والتقييم المرسملة كأصل بالتكلفة إلستكشافايتم قياس تكاليف  .أ

والتقييم مع تطبيق هذه السياسة  اإلستكشافبتطوير سياسة معينة لرسملة بنود تكاليف  المنشأةتقوم  .ب
أن تأخذ عند قيامها بتحديد بنود التكاليف التي سترسمل  المنشأةبإتساق من فترة ألخرى  وعلى 

 غاز(. أولطبيعية )نفط ستخراج المصادر اإتكاليف و عتبار وجود عالقة بين بنود البعين اإل

فيما يلي أمثلة على بنود التكاليف التي تدخل في التكلفة األولية لتكاليف التقييم واإلستكشاف التي يتم 
 رسملتها )أصل(:

 Acquisition of Right to Exploreالتنقيب الحصول على حق تكاليف  .1
 ,Topographical فية والجيوفيزيائية والجيوكيماويةتكاليف الدراسات الجغرافية والطبوغرا .2

Geological, Geochemical, and Geophysical Studies  

 Exploratory Drilling يستكشافاإل الحفرتكاليف  .3

 Trenching حفر الخنادقتكاليف  .4

 Samplingتكاليف العينات  .5

 Evaluating the يةتكاليف دراسة الجدوى الفنية والتجارية إلستخراج الموارد الطبيع .6

Technical Feasibility and Commercial Viability of Extracting a Mineral 

Resource  

ال يتم رسملة تكاليف تطوير المصادر الطبيعية )ال تعتبر ضمن أصل تكاليف التقييم  .ج
 .(38معيار رقم )عتبارها مصاريف تطوير وتعالج حسب ويتم إ   ستكشاف(واإل

بذل   اإلعترافستكشاف  يتم زالة مخلفات عملية التنقيب واإلإ أوبترميم  المنشأة إلتزامفي حالة  .د
 (. 37قتطاع مخصصات بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )مطلوبات من خالل إك
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 Measurement after Recognition اإلعترافالقياس الالحق بعد . 7
نمولج إعادة التقييم للمحاسبة عن  أومولج التكلفة باإلختيار بين ن المنشأةالمبدئي تقوم  اإلعترافبعد  .أ

وإلا استخدم نمولج إعادة التقييم سواء بموجب  عترف بها كأصل الم   والتقييم اإلستكشافتكاليف 
فيجب أن   (38بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ) أو( المصانع والممتلكات والمعدات 16) معيار

 .غير ملموس أومصنف كأصل ملموس  يكون التطبيق منسجم مع األصل كونه

والتقييم  اإلستكشافللمحاسبة عن تكاليف  أخرى  إلىالتحول من سياسة محاسبية  للمنشأةيمكن  .ب
 أوقوائم مالية أكثر مالءمة ودون التأثير على الموثوقية   إلىكان التحول سيؤدي  إلاوالتنقيب 
 معلومات أكثر موثوقية ولكن ليس أقل مالءمًة. إلىستؤدي 

غير ملموسة طبقًا لنوع  أويتم تصنيف تكاليف التقييم واإلستكشاف والتنقيب كأصول ملموسة  .ج
األصل. فمثاًل تكاليف حقوق التنقيب تعتبر أصول غير ملموسة  في حين تكاليف معدات الحفر 

صل ملموس في تطوير أصل غير استخدام أ أوهتالك وتعتبر تكاليف إ  والمركبات تعتبر ملموسة 
 هتالكه فهو أصل ملموس.أما األصل نفسه الذي يتم إ  صل غير الملموس األملموس من تكاليف 

والتقييم والتنقيب عند ثبوت الجدوى الفنية والتجارية  اإلستكشافثبات تكاليف يتم التوقف عن إ .د
 إلاهذه التكاليف المرسملة فيما  الغاز مثاًل(. ويجب تقييم أوإلستخراج المصادر الطبيعية )النفط 

 عتراف بخسارة التدني قبل إعادة التصنيف.متها واإلتدنت قي

 
 Impairment . التدني8

والتقييم والتنقيب لتقييم  اإلستكشافيجب إخضاع األصول المستكشفة والمرسملة من خالل تكاليف  .أ
أن تزيد تكلفة األصل )مخزون  إحتمالية إلىظروف تشير  أوفعندما يتبين أن هناك حقائق   التدني

ففي هذه الحالة يجب  Recoverable Amountالنفط مثاًل( عن مقدار القيمة القابلة لإلسترداد 
( 36فصاح عن خسارة التدني بوجب معيار المحاسبي الدولي رقم )قياس وعرض واإل المنشأةعلى 

 .المتعلق باإلنخفاض في قيمة األصول

 مباشرة في قائمة الدخل. بخسارة التدني اإلعترافيتم  .ب

والتقييم والتنقيب  اإلستكشافإلختبار التدني لتكاليف  المنشأةوجوب إجراء  إلىالمؤشرات التي تشير  .ج
 والمعترف بها كأصل وعلى سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

 .وال يتوقع تمديدها  أنها على وش  اإلنتهاء أو اإلستكشافنتهاء حقوق إ .1

 إلستكشاف والتنقيب لم يكن مخطط لها وغير واردة في موازنة اإلنفاق.وجود تكاليف إضافية ل .2

ليات التنقيب واإلستكشاف ال تشير على عم كميات المصادر الطبيعية المتوقع إستخراجها بناءً  .3
 يقاف التنقيب في هذه المنطقة.جود كميات تجارية ومجدية ويتوقع إو  إلى
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ه أقل من تكلفة التنقيب ن المتوقع إستخراجبأن قيمة المخزو كانت هناك دالئل كافية  إلا .4
 واإلستكشاف المرسملة كأصل.

 
 اإلفصاح. 5

عترف بها في القوائم المالية والناشئة عن معلومات تحدد وتوضح المبالغ الم   اإلفصاح المنشأةيجب على 
 وهذا يتطلب ما يلي: .عن تكاليف التنقيب والتقييم واإلستكشاف عن المصادر الطبيعية

 والتقييم والتنقيب اإلستكشافعن السياسة المحاسبية المتبعة للمحاسبة عن تكاليف  احاإلفص  
 .بهذه التكاليف كأصول اإلعترافوكيفية 

  مبالغ األصول واإللتزامات والدخل والمصروف والتدفقات النقدية التشغيلية واإلستثمارية الناجمة
 .ةوالتنقيب والتقييم عن المصادر الطبيعي اإلستكشافعن 

 
 المعالجة المحاسبية للنفط والغاز . 15

كات النفط والغاز في المعايير تطبيق الطرق المتبعة لدى شر  للمنشأةمن الممكن ( IFRS 6) بموجب
طريقتان مقبولتان قبواًل عامًا في شركات التنقيب عن النفط والغاز تستخدمان في  مريكية. حيث يوجداأل

 وهي: المعالجة المحاسبية لتكاليف البحث
   Successful Effort Methodطريقة الجهود الناجحة  .1
  Full Cost Methodطريقة التكاليف الكلية  .2

يتم رسملة جميع  فإنه( 01وفق طريقة الجهود الناجحة الواردة ضمن المعيار المحاسبي األمريكي رقم )
ناجم غير الناجحة سواء غير بار والمناجم الناجحة فقط. أما اآلبار والملآلتكاليف التنقيب واإلستكشاف 

( فتعتبر مصاريف إيرادية  وتعتبر هذه الطريقة أكثر Dry Holesالفارغة ) أوالمجدية إقتصاديًا 
 تحفظًا.

المناجم الناجحة وغير الناجحة  ولل   أوبار ترسمل تكاليف التنقيب لآل فإنهاة أما طريقة التكلفة الكلي
 مجموعة دول. أودولة معينة مشاريع في التكلفة قد يكون ن مركز أمع العلم  ضمن لكل مركز تكلفة 

 (1مثال )
 حدى شركات النفط كما يلي:إبلغت تكاليف التنقيب لدى الشركة )س( وهي 

 التكاليف الحالة رقم البئر
 مليون  2 منتج 1

 مليون  4 منتج 2

 مليون  3 فارغ 3
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 مليون  2 فارغ 4

 مليون  4 فارغ 5

 مليون  5 منتج 6
 مليون  20 المجموع

المعالجة المحاسبية لما سبق حسب كاًل من طريقة الجهود الناجحة وطريقة التكاليف : بيان المطلوب
 الكلية.

 (1مثال )حل 
 طريقة الجهود الناجحة:

مخزون النفط سيظهر بتكلفة اآلبار الناجحة فقط  أما غير الناجحة  فإنوفقًا لطريقة الجهود الناجحة 
 حمل لبيان الدخل. وعليه يتم إثبات القيد التالي:فتعتبر مصاريف فترة ت

 مخزون النفطمن حو/   11,000,000
 ستكشاف مصروف التنقيب واإلحو/        9,000,000

 البن حو/  إلى      20,000,000 

 طريقة التكلفة الكلية:
الفارغة على اآلبار  جمالي التكاليف حيث تحمل اآلبارخزون النفط بإسيظهر م وفقًا لطريقة التكلفة الكلية

 الناجحة. وعليه يتم إثبات القيد التالي:

 مخزون النفطمن حو/   20,000,000
 البن حو/  إلى      20,000,000 
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 :أسئلة الفصل
 )اختيار من متعدد( األولالتمرين 

 التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

بنفقات  اإلعتراف المنشأةمن  (6رقم )التقارير المالية  إلعداددولي المعيار ال يتطلبهل  .1
 والتقييم على أنها أصول؟ اإلستكشاف

ه نعم  ولكن فقط بمقدار قابلية إسترداد هذ -أ
 النفقات في الفترات المستقبلية

نعم  ولكن فقط بمقدار إثبات الجدوى الفنية  -ب
تخراج المورد وقابلية التطبيق التجاري إلس

 لطبيعي لي العالقةا
نعم  ولكن فقط بالمقدار المطلوب وفق  -ج

لإلعتراف  للمنشأةالسياسة المحاسبية 
 اإلستكشاف والتقييمبأصول 

ال  حيث يتم دائمًا قيد هذه النفقات  -د
الخسارة  أوكمصاريف في حساب الربح 

 عند تكبدها

بها كما  اإلعتراففي المستقبل يتم  ترميم مخلفات عملية الترميم، أومنشأة نفطية بإزالة  إلتزام .2
 :يلي

عند تكبدها وتسجل  بها إال اإلعترافال يتم  -أ
 حينها كمصاريف

لتكاليف المتوقع بمخصص ل اإلعترافيتم  -ب
 تكبدها مستقبالً 

 تسجل كبند ضمن حقوق الملكية -د ها مباشرة من إيرادرات بيع النفطيتم تخفيض -ج

 ز والموارد غير المتجددة بإستخدام الطريقة التالية:يمكن المحاسبة عن النفط والغا .3

 الجهود الناجحة -ب التكاليف الكلية -أ
 ال شيء مما لكر -د )ب( أو)أ(  -ج

وجوب إجراء إختبار التدني ألصل تكاليف  إلىواحدة مما يلي ال تعتبر من المؤشرات التي تشير  .5
 والتقييم والتنقيب: اإلستكشاف

وش  أنها على  أو كشافاإلستإنتهاء حقوق  -أ
 اإلنتهاء  وال يتوقع تمديدها

وجود تكاليف إضافية لإلستكشاف والتنقيب  -ب
لم يكن مخطط لها وغير واردة في موازنة 

 اإلنفاق 
كميات المصادر الطبيعية المتوقع  -ج

ستخراجها بناًء على عمليات التنقيب إ
وجود كميات  إلىواإلستكشاف ال تشير 

كافية بأن قيمة كانت هناك دالئل  إلا -د
ه أكبر من تكلفة المخزون المتوقع إستخراج

 لتنقيب واإلستكشاف المرسملة كأصلا
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يقاف التنقيب في إع توقتجارية ومجدية وي
 هذه المنطقة

 األولي: اإلعترافوالتقييم بعد  اإلستكشافأي من نماذج القياس التالية ينطبق على أصول  .9

 لتقييمدة انمولج إعا -ب نمولج التكلفة -أ
 نمولج إعادة التقييم أوإما نمولج التكلفة  -د نمولج المبلغ القابل لإلسترداد -ج

 :على أنها أصل إستكشاف وتقييم أي من النفقات التالية ال يمكن أن تكون مؤهلة أبدا   .6

 اإلستكشافنفقات إستمالك حقوق  -ب لمتعلقة بتطوير الموارد المعدنيةالنفقات ا -أ
نفقات األنشطة المرتبطة بتقييم الجدوى  -د فلحفر اإلستكشانفقات ا -ج

بيق التجاري إلستخراج الفنية وقابلية التط
 مورد طبيعي

 :الثانيالتمرين 
 كما يلي:العالمية حدى شركات النفط وهي إشل العالمية بلغت تكاليف التنقيب لدى 

 التكاليف الحالة رقم البئر
 مليون  4 منتج 1

 مليون  3 منتج 2

 مليون  1 فارغ 3

 مليون  2 فارغ 4

المعالجة المحاسبية لما سبق حسب كاًل من طريقة الجهود الناجحة وطريقة التكاليف : بيان المطلوب
 الكلية.

 

 

 إجابة التمرين األول: 

 6 9 5 3 2 1 الرقم 
 أ د د ج ب ج جابة اإل
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 جابة التمرين الثاني:إ

 طريقة الجهود الناجحة:
مخزون النفط سيظهر بتكلفة اآلبار الناجحة فقط  أما غير الناجحة  فإنالجهود الناجحة  وفقًا لطريقة

 فتعتبر مصاريف فترة تحمل لبيان الدخل. وعليه يتم إثبات القيد التالي:

 مخزون النفطمن حو/   7,000,000
 ستكشاف مصروف التنقيب واإلحو/        3,000,000

 البن حو/  إلى      10,000,000 
 

 طريقة التكلفة الكلية:
جمالي التكاليف حيث تحمل اآلبار الفارغة على اآلبار سيظهر مخزون النفط بإ وفقًا لطريقة التكلفة الكلية

 :ة. وعليه يتم إثبات القيد التاليالناجح

 مخزون النفطمن حو/   10,000,000
 البن حو/  إلى      10,000,000 
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 القطاعات المتخصصة  محور:
 (41الفصل الخامس والعشرون: المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

  تنظيمية ألسبابالمؤجلة  الحسابات
 (تنظيميا   األسعار تحديد عن الناتجة المؤجلة الحسابات)

Regulatory Deferral Accounts 

 
 أهداف الفصل التعليمية:

 
 التالية: باألموريكون القارئ ملما   أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 

(: "الحسابات 11التعرف على األهداف الرئيسة لمعيار التقرير المالي الدولي رقم ) .1
 القانونية المؤجلة". 

(: "الحسابات القانونية 11بيان النطاق الذي يغطيه معيار التقرير المالي الدولي رقم ) .2
 المؤجلة". 

 ية ألرصدة الحسابات القانونية المؤجلة.توضيح للسياسات المحاسب .3
(: "الحسابات القانونية 11معيار التقرير المالي الدولي رقم )بيان مدى التداخل بين  .1

 .األخرى مع المعايير المؤجلة" 
 الحسابات القانونية المؤجلة في القوائم المالية. أرصدة أثربيان كيفية عرض  .5
(: "الحسابات القانونية 11الي الدولي رقم )التي يتطلبها التقرير الم اإلفصاحاتعرض  .6

 المؤجلة". 
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 مقدمة. 1
 فقط ينطبق والذي( المرحلية) المؤقتة الحديثة المعايير من( 11) رقم الدولي المالي التقرير معيار يعتبر
 تالمنشآ لتلك يسمح حيث ،ةمر  ألول المالية للتقارير الدولية المعايير تتبنى التي المنشآت على

 تتبعها كانت التي المحلية المعايير بموجب المؤجلة القانونية الحسابات أرصدة عن بالمحاسبة االستمرار
 (.its previous GAAP) سابقا  

 الناتجة المؤجلة القانونية الحسابات ألرصدة واالفصاح والعرض المعالجة متطلبات المعيار هذا ويتناول
 األعمال منشآت تقدمها التي والخدمات السلع أسعار قطاعاتال بعض لعمل المنظمة الجهات تحديد عن
 القطاعات تلك عمل تنظم والتي( المنظمة) المشرفة الجهات تقوم حيث. القطاعات تلك في العمالء إلى
 للجمهور المقدمة والخدمات السلع بيع أسعار بتحديد وغيرها والطاقة واالتصاالت النقل قطاع مثل

 ةمؤقت زمنية فروقات عنه ينتج مما األسعار تحديد صالحية المنظمة هاتالج تمنح تشريعات بموجب
 الجهات وقرارات التشريعات بموجب والمصاريف الدخل ببنود اإلعتراف أسس اختالف عن ناتجة

 .  المحاسبية المعايير بموجب المالية التقارير إعداد ألغراض اإلعتراف أسس تتطلبه ما وبين الُمنظمة
 ألول المعدة المالية القوائم على مفعوله سريان ويبدأ 2111/ ثاني كانون  شهر في رالمعيا هذا صدر

 السماح مع بعد وما 1/1/2116 من تبدأ التي المالية للفترة (IFRS) الدولية المعايير بموجب مرة
 .المبكر بالتطبيق

 
  Objectiveهدف المعيار . 2

تنظيمية  ألسبابالحسابات المؤجلة  ألرصدةالمالي الهدف من هذا المعيار هو تحديد متطلبات التقرير 
 بأسعار، أسعارمعدل يخضع لـتنظيم  أوبسعر عمالء  إلىخدمات  أوسلع التي تنشأ عندما تقدم المنشأة 

 (.تشريعات بموجب) تنظيمية لمتطلبات تخضع محددة
 :لتحقيق هذا الهدف، يتطلب المعيار

 –للمبادئ المحاسبية المقبولة  وفقا  مطبقة ي كانت تغييرات محدودة في السياسات المحاسبية الت -أ
بشكل –تنظيمية، والتي تتعلق  ألسبابالحسابات المؤجلة  ى أرصدةفي السابق علم بشكل عا

 . بعرض هذه الحسابات -يرئيس
  :إفصاحات -ب

 األسعار. في القوائم المالية للمنشأة والتي تنشأ عن تنظيم  المعترف بهاتحدد وتوضح المبالغ  -1
عد مستخدمي القوائم المالية في فهم مبلغ، وتوقيت، وعدم تأكد التدفقات النقدية المستقبلية تسا -2

 اإلعتراف بها.تنظيمية تم  ألسبابمن أي أرصدة حسابات مؤجلة 
 أرصدةفي المحاسبة عن  باالستمرارتسمح متطلبات هذا المعيار للمنشأة التي تقع ضمن نطاقه و    

لها في  –عام بشكل–للمبادئ المحاسبية المقبولة  وفقا  تنظيمية  عن متطلباتالناتجة الحسابات المؤجلة 
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التغييرات في قوائمها المالية المحدودة  ة، مع مراعاةالمالي للتقاريرالسابق عندما تطبق المعايير الدولية 
 عاله. أ الفقرتين )أ( و)ب( المشار إليها في 

 
  Scope المعيار نطاق. 3
 متطلبات تطبيق مرة ألول الدولية المحاسبة معايير تطبق التي للمنشأة لزامإ ن دو  المعيار هذا يسمح 

 إذا IFRS المالية للتقارير الدولية المعايير بموجب مرة ألول المعروضة قوائمها في المعيار هذا
 حسابات بأرصدة عترافباإل وقامت( تنظيميا  ) قانونيا   سعارهاأ تحديد يتم نشطةأ لديها كان إذاوفقط 
للتقارير  الدولية المعايير تبني قبل السابقة المالية قوائمها في 1دائنة أو مدينة سواء مؤجلة قانونية

 المالية. 
  إذاوفقط  إذا الالحقةيجب على المنشأة تطبيق متطلبات هذا المعيار في قوائمها المالية للفترات 

أرصدة ب، ةرير الماليار الدولية للتقللمعايي وفقا  ، في أول قوائمها المالية المعدة اعترفتكانت قد 
  .تطبيق متطلبات هذا المعيار اختيار خاللتنظيمية من  ألسبابحسابات مؤجلة 

  يجب على المنشأة التي تقع ضمن نطاق هذا المعيار، وتختار تطبيقه، تطبيق جميع متطلباته على
منشأة الخاضعة لتنظيم تنظيمية التي تنشأ عن جميع أنشطة ال ألسبابالحسابات المؤجلة  أرصدة

 .األسعار
 وكانت مرة ألول الدولية المعايير ستتبع التي المنشآت على فقط ينطبق المعيار هذا نأ القول ويمكن
 المركز قائمة ضمن المؤجلة القانونية بالحسابات المحلية أو الوطنية معاييرها وبموجب سابقا   تعترف
 ةرير المالياللمعايير الدولية للتق وفقا  ئمها المالية المعدة ، في أول قوااعترفتكانت قد  إذا أو المالي،

 . بذلك لزامهاإ دون  المعيار بتطبيق المنشآت لتلك المعيار يسمح حيث
 

 Key Definition التعريفات الرئيسية . 1

 First IFRS Financial للمعايير الدولية للتقرير المالي وفقا  أول قوائم مالية معدة 

Statements 
، بموجب نص صريح ةالمالي للتقاريرأول قوائم مالية سنوية تطبق فيها المنشأة المعايير الدولية  هي

 .يةرير المالابالمعايير الدولية للتق اإللتزاموغير متحفظ على 

  First-time Adopterمرة  المنشأة التي تطبق ألول
 .ةرير الماليار الدولية للتقللمعايي وفقا  معدة  هي المنشأة التي تعرض أول قوائم مالية لها

                                                           
صول لألالمفاهيمي  اإلطارمؤجلة لعدم انطباق التعريف الوارد في  إلتزاماتن هناك خالف على تسميتها كأصول أو ألتسمى أرصدة  1

 لتزامات عليها بشكل واضح.واإل
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 Rate Regulation األسعارتنظيم )تحديد( 

السلع والخدمات المقدمة من المنشأة للعمالء من قبل الجهات  أسعارالذي يحكم تحديد  اإلطارهو 
ساسية من قبل الجهات أو السلع األالمحروقات  أوالكهرباء  أواالتصاالت  أسعارالمنظمة مثل تحديد 

 الخدمات.  أول المنشآت المقدمة لتلك السلع المنظمة لعم

 Rate Regulator األسعارمنظمو 

نطاق سعري ملزم التطبيق على  أوتشريعية بتحديد سعر  أوهي الجهات التي لها صالحية قانونية 
تقديم الخدمات للعمالء. وقد يكون منظم السعر هو طرف  أوالمنشآت في قطاع ما عند بيع السلعة 

كان ذلك الطرف لديه  إذاالمنشأة  إدارةالجهات المسيطرة على مجلس  أوذو عالقة طرف  أوثالث 
ظيم قطاع الطاقة وقطاع مثل هيئة تنالقانون.  أوبموجب الدولة  األسعارصالحية وواجب تحديد 

 االتصاالت.

 Account Balance Regulatory Deferral رصيد الحسابات القانونية المؤجلة

دخل لم يعترف به  أوتنظيميا  وتمثل رصيد حساب مصروف  األسعارجة عن تحديد وهي الحسابات النات
دائن  أو، ولكنه مؤهل ليكون حسابا  مؤجال  برصيد مدين أخرى بموجب معايير محاسبية  إلتزام أوكأصل 

 Rate األسعارمتضمن )يؤخذ باالعتبار( من قبل منظمي  أو( كونه ضمن إلتزام أو أصل)

Regulator السلع والخدمات المقدمة للعمالء من قبل المنشأة. أسعاريد عند تحد 

 ( 4مثال )
 حسابات أرصدة عنها ينشأ والتي التنظيمية الجهات بها تسمح التي التكاليف نواعأ على األمثلة من

 : يلي ما مؤجلة قانونية
 المشتريات سعر أو الحجم انحراف. 
 خضراءال أو النظيفة الطاقة على المدفوعة البحث تكاليف Green Energy رسملتها يتم لم والتي 

 استردادها سيتم والتي( 16) رقم الدولي المحاسبة معيار بموجب المتداولة غير األصول ضمن
 .أخرى  طريقة يأب أو والخدمات السلع أسعار تعديل خالل من التنظيمية الجهات من الحقا  

 للتعويض القابلة البحثية المشاريع إلغاء تكاليف. 
 المنتجات على األسعار زيادة خالل من للتعويض والقابلة العواصف عن الناجمة ضراراأل فتكالي 

  .للعمالء المقدمة السلع أو
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 السياسات المحاسبية ألرصدة الحسابات القانونية المؤجلة . 9

Accounting Policies for Regulatory Deferred Account Balances  
  أومن جهات تنظيمية مثل هيئة التامين  األسعارنشطة تخضع لتحديد أعلى المنشأة التي لديها 

ختارت المنشأة تطبيق هذا إ إذا أوغيرها وتقع ضمن نطاق هذا المعيار  أواالتصاالت  أوالنقل 
من  01و  01مرة المعايير الدولية( تطبيق متطلبات الفقرتين  ألولالمعيار )المنشآت التي تتبنى 

تغير في التقديرات المحاسبية المعنون "السياسات المحاسبية وال 8لي رقم معيار المحاسبة الدو 
نه في حالة عدم وجود معيار محاسبي أ( على 8من المعيار رقم ) 01فقرة خطاء"، حيث تنص الواأل

المنشأة باستخدام حكمها الشخصي في تطوير  إدارةحدث لدى المنشأة تقوم  أوينطبق على عملية 
مات المحاسبية. وبالتالي بية تقدم معلومات مالئمة وموثوقة لمستخدمي المعلو وتطبيق سياسة محاس

( والتي تنص على 8من معيار المحاسبة الدولي رقم ) 00عفاء المنشأة من تطبيق الفقرة رقم إ فقد تم 
متطلبات  إلىالرجوع  ةالمنشأة عند استخدام حكمها في تطوير سياسة محاسبية جديد إدارةانه على 

صول والمطلوبات إلى التعريفات والمفاهيم الخاصة باألوالرجوع  أخرى واردة في معايير  مشابهة
 المفاهيمي.  اإلطاروالدخل والمصروف الواردة في 

 ( هو السماح للمنشآت 8( من معيار رقم )00عفاء المذكور سابقا  في تطبيق الفقرة )أثر اإلن إ
المعايير المطبقة  أوالمتبعة بموجب المعايير الوطنية  باالستمرار باتباع السياسات المحاسبية السابقة

( عند تبني معايير التقرير Previous GAAPمباشرة قبل تبنيها المعايير الدولية للتقارير المالية )
 مرة. ألولالمالي الدولية 

 (2مثال )
وقد  10/01/1102مرة اعتبارا  من  ألولقامت الشركة العربية بتبني معايير التقرير المالي الدولية 

الحسابات القانونية  أرصدةكانت تتبع الشركة المعايير الوطنية الخاصة بها حيث كانت برسملة 
 المؤجلة للعمليات التالية: 

 ة كان هناك زيادة فعلي   إذابحساب قانوني مؤجل برصيد مدين عندما يكون للمنشأة الحق  اإلعتراف
ع والخدمات الخاضعة للتسعير من الجهة المنظمة لعملها في المستقبل السل أسعارمتوقعة في  أو

السلع المباعة للعمالء في  أسعارلتغطية التكاليف المتكبدة خالل الفترة الحالية وسيتم تعويضها برفع 
 المستقبل.

 بحساب قانوني مؤجل برصيد دائن عندما يكون هناك قرار من الجهة المنظمة بتخفيض  اإلعتراف
الخدمات المقدمة للعمالء في المستقبل بسبب انخفاض التكاليف خالل الفترة  أوبيع السلع  أسعار

لتزام يطفأ في الفترات القادمة إأسعار البيع العادية يعترف بها كالحالية ووجود فوائض ربح مقارنة ب
 .األسعارعند تخفيض 
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 ايقاف  أوناتجة عن بيع  أرباح وأقانونية مؤجلة مساوية ألية خسائر  إلتزامات أوصول أاإلعتراف ب
واصل غير ملموس والمتوقع استرداد قيمته في المستقبل من خالل  PP&Eغير متداول  أصل

 المستقبلية. األسعار

 Continuation of Existing Accounting في السياسات المحاسبية الحاليةاالستمرار 

Policies 
 وفقا  في تطبيق سياساتها المحاسبية  االستمرارمنشأة لهذا المعيار، يجب على ال ولياألعند التطبيق 

الحسابات  رصدةأل والتدني، والقياس عترافلإللها في السابق  – عاما   المقبولة قبوال  للمبادئ المحاسبية 
الفقرة الالحقة باستثناء أي تغييرات يسمح بها بموجب بها،  اإلعترافتنظيمية وإلغاء  ألسبابالمؤجلة 

وبالرغم من ذلك، فإن عرض مثل هذه المبالغ يجب أن يلتزم  .لسياسات المحاسبية()التغيرات في ا
 . المعيار الواردة بهذا بمتطلبات العرض 

  Changes in Accounting Policiesالتغيرات في السياسات المحاسبية 
 عتراف بأرصدة الحساباتجل البدء باإلأعدم تغير سياستها المحاسبية من  يجب على المنشأة 

 القانونية المؤجلة.

 ألرصدة  اإلعترافلغاء إعتراف والقياس والتدني و نشأة تغيير سياستها المحاسبية لإليسمح للم
كثر مالئمة التخاذ القرارات أإلى تقديم قوائم مالية دى هذا التغيير أإذا الحسابات القانونية المؤجلة 

كثر أأو تقدم قوائم مالية قل موثوقية أ ن ال تكون أستخدمي المعلومات المحاسبية على قتصادية لماإل
 قل مالئمة.أموثوقية ولكن ليس 

  Interaction with other Standardsالتداخل مع المعايير األخرى 
  IAS 10الالحقة لتاريخ انتهاء الفترة المالية  ( األحداث45يار المحاسبة الدولي رقم )مع .4

الالحقة لتاريخ انتهاء الفترة المالية"  األحداث( "01)يتم تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 
والقياس المحاسبي  اإلعترافعتبار عند تاريخ انتهاء الفترة المالية باإلالالحقة ل األحداثحيث تؤخذ 

الالحقة  األحداثن أي أ ألرصدة الحسابات القانونية المؤجلة ألنها حسابات تعتمد على التقديرات
 ث الحقة معدلة.حداأالخاصة بها تعتبر 

  IAS 12( "ضرائب الدخل" 42معيار المحاسبة الدولي رقم ) .2
الحسابات القانونية المؤجلة  أرصدةلتزامات الضريبية المؤجلة الناتجة عن واإل األصوليتم عرض 

أرصدة الضرائب المؤجلة يتم بشكل منفصل عن مجموع مبالغ الضرائب المؤجلة والتغيرات في 
 )دخل( الضريبة. أوفصل عن مصروف الضريبة بشكل من يضا  أعرضها 
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  IAS 33" األرباح( "حصة السهم الواحد من 55معيار المحاسبة الدولي رقم ) .5
 ضافيةإساسية ومخفضة أ( عرض حصة السهم 01المالي رقم ) على المنشآت التي تطبق معيار التقرير

 ؤجلة. الحسابات القانونية الم أرصدة علىصافي التغيرات  أثرال تتضمن 

  IAS 36" األصول( "انخفاض قيمة 53معيار المحاسبة الدولي رقم ) .1
الحسابات القانونية المؤجلة في القيمة المسجلة لوحدة توليد النقد ويتم معاملتها كأي  أرصدةدراج إيتم 

 عند وجود خسارة تدني. أخرى  إلتزامات أو أصول

  IFRS 3" الاألعم( "اندماج 5معيار التقرير المالي الدولي رقم ) .9
 الحسابات القانونية المؤجلة عند تطبيق طريقة أرصدةيتم تطبيق السياسة المحاسبية المتبعة لمعالجة 

رصدة الحسابات القانونية المؤجلة لدى المنشأة الدامجة أعتراف بالشراء )الحيازة( والتي تؤدي لإل
 رف. م ال تعتأانت المنشأة المندمجة تعترف بها ك إذابغض النظر فيما 

  IFRS 5حتفظ بها للبيع غير المتداولة الم   األصول( "9معيار التقرير المالي الدولي رقم ) .3

الحسابات  أرصدة( على 5ال يتم تطبيق متطلبات القياس الواردة في معيار التقرير المالي الدولي )
لمستمرة التعديالت على عرض المعلومات حول العمليات غير ا إجراءالقانونية المؤجلة. ويجب 

 .األرصدةومجموعات التصرف الخاصة بتلك 

( 28ة" ومعيار المحاسبة رقم )( "القوائم المالية الموحد45معيار التقرير المالي الدولي رقم ) .7
  IAS 28 , IFRS 10في الشركات الزميلة"  "اإلستثمارات

القوائم المالية  يجب تطبيق السياسة المحاسبية الخاصة بأرصدة الحسابات القانونية المؤجلة على
في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بطريقة حقوق  اإلستثماراتالموحدة وعند المحاسبة عن 

المشاريع المشتركة ال تعترف بأرصدة  أوالزميلة  أوالملكية، بالرغم من كون الشركات التابعة 
 الحسابات القانونية المؤجلة في قوائمها المالية.

  IFRS 12" األخرى عن المصالح في الشركات  اإلفصاح" 42الدولي رقم  مليمعيار التقرير الما .8
هناك افصاحات منفصلة ألرصدة الحسابات القانونية المؤجلة وصافي التغيرات التي تتم على تلك 

ويجب عرضها بموجب  اآلخرالخسارة والدخل الشامل  أوعترف بها ضمن قائمة الربح والمُ  األرصدة
 . 01لي رقم معيار التقرير الما

  Presentation in Financial Statementsالعرض في القوائم المالية 
الحسابات القانونية المؤجلة بشكل منفصل في القوائم المالية للمنشأة. ويجب  أرصدة أثريجب عرض 

تطبيق ذلك بغض النظر عن السياسات السابقة المتبعة لدى المنشأة في عرض تلك الحسابات في ظل 
 ، وبناء على ذلك: Previous GAAPالمحاسبة المحلية المتبعة سابقا   معايير
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على المنشأة عرض سطر منفصل في قائمة المركز المالي يظهر مجموع أرصدة الحسابات  -أ
 .الدائنة. وكذلك مجموع أرصدة الحسابات القانونية المؤجلة المدينةالقانونية المؤجلة 

غير المتداولة عند  أوة المؤجلة ضمن البنود المتداولة الحسابات القانوني أرصدةال يتم تصنيف  -ب
نما يتم عرضها بشكل منفصل باستخدام مجموع فرعي لها إعرض قائمة المركز المالي و 

Subtotal  اإللتزامات أو األصولفي جانب. 
 أوالحسابات القانونية المؤجلة ضمن قائمة الربح  أرصدةيتم عرض صافي التغيرات على  -ج

 .Subtotalيضا  أفرعي مستقل لها  باستخدام مجموع اآلخرخل الشامل الخسارة والد
 
 Disclosuresفصاحات إلا
عن معلومات تمكن مستخدمي  اإلفصاحيجب على المنشأة التي تختار تطبيق هذا المعيار  .0

الخاصة  األسعارالمعلومات المحاسبية من تقييم طبيعة والمخاطر المرتبطة بتشريعات )تنظيم( 
نشطة المنشأة الخاضعة لتنظيم أسلع والخدمات للعمالء، بما في ذلك معلومات حول بتسعير ال
ثار مخاطر وحاالت آ. وكذلك األسعارفصاح عن تلك األسعار واإلوآلية تحديد تلك  األسعار)تحديد( 

 استرجاع الحسابات القانونية المؤجلة. أوعدم التأكد الخاصة باسترداد 
داء والتدفقات عار على القوائم المالية للمنشأة )على المركز المالي واألاإلفصاح عن تأثير تنظيم األس .1

النقدية( بما في ذلك كيفية اإلعتراف بأرصدة الحسابات المؤجلة وكيف يتم تقييمها واستردادها وتسوية 
ثر الضريبي ية معدالت خصم استخدمت واألأالقيمة المسجلة لها من بداية المدة إلى نهاية المدة. و 

 ية مبالغ ال يتوقع استردادها. أو  لها
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 :أسئلة الفصل

 األول )اختيار من متعدد(التمرين 
 التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

  : هو Rate Regulation األسعار)تحديد(  تنظيم .4

السلع  أسعارالذي يحكم تحديد  اإلطار -أ
للعمالء من والخدمات المقدمة من المنشأة 

 قبل الجهات المنظمة

السلع  أسعارالذي يحكم تحديد  اإلطار -ب
والخدمات المقدمة من المنشأة للعمالء من 

 إدارة المنشأةقبل 
السلع  أسعارالذي يحكم تحديد  اإلطار -ج

والخدمات المقدمة من المنشأة للعمالء 
 بموجب قوى العرض والطلب

 ال شيء مما ذكر -د

 حسابات أرصدة عنها ينشأ والتي التنظيمية الجهات بها تسمح التي التكاليف نواعأفيما يلي  .2
 : باستثناء مؤجلة قانونية

 الطاقة على المدفوعة البحث تكاليف -ب المشتريات سعر أو الحجم انحراف -أ
 Green Energy الخضراء أو النظيفة

 غير األصول ضمن رسملتها يتم لم والتي
 الدولي محاسبةال معيار بموجب المتداولة

 من الحقا   استردادها سيتم والتي( 16) رقم
 أسعار تعديل خالل من التنظيمية الجهات

 أخرى  طريقة يأب أو والخدمات السلع
 القابلة البحثية المشاريع إلغاء تكاليف -ج

 للتعويض
 المصاريف اإلدارية والبيعية -د

ألرصدة  اإلعترافلغاء إو اس والتدني عتراف والقينشأة تغيير سياستها المحاسبية لإليسمح للم .5
 : إلىدى هذا التغيير أ إذاالحسابات القانونية المؤجلة 

كثر مالئمة التخاذ أتقديم قوائم مالية  -أ
ستخدمي المعلومات قتصادية لمالقرارات اإل

 قل موثوقيةأن ال تكون أالمحاسبية على 

كثر موثوقية ولكن ليس أتقدم قوائم مالية  -ب
 قل مالئمةأ

 )أ + ب( -د تقدم معلومات قابلة للمقارنة -ج



 

 -958- 

 

 : ولإجابة التمرين األ 
 3 2 1 الرقم 

 د د أ جابةاإل
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 المالية القوائم لبنود والقياس اإلعترافمحور: 
 (2) المحاسبة الدولي رقممعيار  :العشرون و  السادسالفصل 

 المخزون   
Inventories    

 
 أهداف الفصل التعليمية:

 
 التالية: باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 

 (: "المخزون".2ي رقم )األهداف الرئيسة لمعيار المحاسبي الدول بيان .1

 (: "المخزون".2النطاق الذي يغطيه المعيار المحاسبي الدولي رقم ) تحديد .2
 تكلفة المخزون. إحتسابالبنود التي تدخل في  تحديد .3

 تكلفة المخزون.ال تعتبر جزء من البنود التي  استعراض .4

 (.2معيار المحاسبة الدولي رقم ) وفق قياس تكلفة المخزون  أساليب بيان .5

 بالمخزون كمصروف. اإلعترافوضيح توقيت ت .6
صافي القيمة القابلة للتحقيق أيهما  أوالتكلفة  وفق قاعدة بيان كيفية تقييم المخزون  .7

 أقل.
 شرح طرق )أنظمة( المحاسبة عن المخزون.  .8

 ( "المخزون".2التي يتطلبها معيار المحاسبة الدولي رقم ) اإلفصاحات بيان .9
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 مقدمة. 1
لمحاسبة ف معيار اعر  وي  . لدى العديد من الشركات مخزون من أهم عناصر األصول المتداولةال يعتبر

بهدف بيعها في سياق  المنشأةبأنه مجموع السلع التي تشتريها  :"المخزون ( المعنون "2الدولي رقم )
 أوكل مواد ش علىوالسلع  لغرض البيع التصنيع أو اإلنتاجقيد والسلع التي هي  للمنشأةالنشاط العادي 

المخزون عنصر  يضاً ات وبهذا المفهوم يشمل أتقديم الخدم أو اإلنتاجعملية تستهلك في  إمدادات
 المنشآتما يتكون المخزون في  . وعادةً بنزين وغيرها( لدى الشركات الصناعية أومخزون الوقود )غاز 

ثالثة الصناعية فيتكون من  شآتالمنما المخزون في أ، واللوازم والمهمات البضاعة الجاهزةالتجارية من 
 عناصر هي:

  المواد الخام التي تستخدم في عملية التصنيعRaw Materials . 

 ي التي لم يستكمل إنتاجها حتى إنتهاء السنة المالية( البضاعة تحت التشغيل )أWork In 

Process. 

  البضاعة تامة الصنعFinished Goods . 
ا المعيار كيفية تقييم ن هذالشركة لذلك بي   أعمالي تحديد نتائج ن لتقييم المخزون أثر مباشر فما أك

 وعرض القوائم المالية. إعدادنواعه المتعددة عند المخزون بأ
 
 Objectiveهدف المعيار . 2

في محاسبة المخزون هي  ةوصف المعالجة المحاسبية للمخزون. إن المسألة الرئيسي إلىالمعيار يهدف 
ويرحل حتى يتم اإلعتراف  قائمة المركز الماليأن يعترف به كأصل ويدرج في مبلغ التكلفة الذي يجب 

باإليرادات المرتبطة به. ويوفر هذا المعيار إرشادات عملية لتحديد التكلفة واإلعتراف الالحق به 
صافي القيمة القابلة للتحقق. كما يوفر أيضًا إرشادات عن  إلىكمصروف، بما في ذلك أي تخفيض 

 ة المستخدمة لتحميل التكاليف للمخزون.صيغ التكلف
 
   Scopeنطاق المعيار  .3

 ستثناء:بإيطبق هذا المعيار على جميع المخزونات 
 معيار الدوليال( و 23معيار المحاسبة الدولي رقم )التي يتم معالجتها بموجب و األدوات المالية  .أ

 (.9رقم ) التقارير المالية إلعداد
بالنشاط الزراعي، واإلنتاج الزراعي حتى نقطة الحصاد، والتي يتم األصول البيولوجية المرتبطة  .ب

 ( "الزراعة".41المحاسبة عنها وفق معيار المحاسبة الدولي رقم )
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 حتفظ به من قبل:وال ينطبق هذا المعيار على قياس المخزون الم  
لمنتجات المعدنية، والمعادن وا، واإلنتاج الزراعي بعد الحصاد ،منتجي المنتجات الزراعية والحرجية .أ

وفق الممارسات المتبعة في تلك الصناعة،  كان يتم قياسها بصافي القيمة القابلة للتحقق إذاإال 
للفترة التي حدث  والخسائر األرباححساب عندها يعترف بالتغير بصافي القيمة القابلة للتحقق في 

يتم استخراج المعادن  أوة على سبيل المثال، عندما يتم حصاد المحاصيل الزراعي بها التغير.
عندما يوجد سوق نشطة وتكون  أوضمانة حكومية،  أوبموجب عقد آجل  ويكون البيع مؤكداً 

 مخاطر فشل البيع ضئيلة. وي ستثنى هذا المخزون من متطلبات القياس فقط وفق هذا المعيار.
لحسابهم  أولآلخرين يبيعون السلع  أوهم األشخاص الذين يشترون )ووسطاء بيع البضائع  السماسرة .ب

الذين يقومون بقياس مخزونهم بالقيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف البيع المقدرة، حيث ( الخاص
حساب بالتغيرات في القيمة العادلة مطروحًا منها تكلفة بيع المخزون المقدرة في  اإلعترافيتم 

 في فترة التغيير. والخسائر األرباح
 
 Definitionsالتعريفات . 4

  Inventoriesالمخزون 
 هي األصول التي تتصف بما يلي:

   لألعمال. النشاط العادي والطبيعي سياقحتفظ بها لغرض البيع في ي 
  التصنيع لغرض البيع. أو اإلنتاجقيد 

  تقديم الخدمات. أو اإلنتاجتستخدم في عملية  أوإمدادات تستهلك  أوعلى شكل مواد 

 Net Realizable Value (NRV) 1صافي القيمة القابلة للتحقق
تصنيع السلعة  إلتمامالتكاليف المقدرة )مطروحًا منه النشاط العادي سعر البيع المقدر في السياق  هو

 .(البيع عملية إلتمامالمقدرة  والتكاليف الضرورية

 Fair Valueالقيمة العادلة 
ة في ظروف اعتيادية منتظمة في معامل إلتزامدفعه لتحويل  أولبيع أصل  استالمههي السعر الذي سيتم 

 .2بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس
                                                           

عمال. أما لألصافي المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن تحققه من بيع المخزون في السياق العادي  إلىتحقق تشير صافي القيمة القابلة لل 1
السوق ذات المزايا  أوالقيمة العادلة فتعكس السعر الذي كانت ستتم به معاملة نظامية لبيع المخزون نفسه في السوق الرئيسة )

اريخ القياس. صافي القيمة القابلة للتحقق هي قيمة تحددها المنشأة، أما القيمة ( لذلك المخزون بين مشاركين في السوق في تفضلاأل
 منها تكاليف البيع. العادلة فهي ليست كذلك. وصافي القيمة القابلة للتحقق للمخزون قد ال تساوي القيمة العادلة مطروحاً 

 "قياس القيمة العادلة". 32المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   راجع 2
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 Cost of Inventoriesمكونات تكلفة المخزون . 9

حتى يصبح المخزون  التي يتم تحملها األخرى  والتكاليف الشراء تكاليفتكلفة المخزون جميع  تشمل
البنود التي تدخل في  فإن، وعليه ينالحالي ووضعه هموقعفي  هووضعاالستخدام  أو جاهز ومعد للبيع

 تتضمن ما يلي: تكلفة المخزون  إحتساب
الشراء، ورسوم اإلستيراد والضرائب  ثمنتشمل تكاليف شراء المخزون  :تكاليف شراء المخزون  .أ

)عدا تلك القابلة لإلسترداد من قبل المشروع من سلطات الضرائب(، ومصاريف النقل،  األخرى 
مباشرة في الحصول على البضائع الجاهزة،  ى التي تعز  األخرى صاريف ومصاريف المناولة والم

المشابهة فتطرح لغايات تحديد  األخرى والمواد والخدمات. أما الحسومات التجارية والرديات والبنود 
 تكاليف الشراء.

الصناعية والتي تقوم  الشركاتفي  :شبه جاهزة أوسلع جاهزة  إلىتكاليف تحويل المواد الخام  .ب
 هذا البند ما يلي: ويشملشبه جاهزة للبيع.  أوجاهزة  بضاعة إلىويل المواد الخام بتح

، مثل األجور المباشرة. كما اإلنتاجتضم تكاليف التحويل التكاليف المرتبطة مباشرة بوحدات  -1ب/
حويل غير المباشرة الثابتة والمتغيرة التي يتم تكبدها في ت اإلنتاجتشمل التحميل المنظم من تكاليف 

هي التكاليف غير  غير المباشرة الثابتة الصناعيةتكاليف البضائع جاهزة. إن  إلىالمواد األولية 
ومصاريف  اإلهتالك، مثل اإلنتاجثابتة بغض النظر عن حجم  لمباشرة لإلنتاج التي تبقى نسبياً ا

تكاليف الأما  .3وأصول حق االستخدام المستخدمة في عملية اإلنتاجمباني ومعدات المصنع لصيانة 
فهي تلك التكاليف غير المباشرة لإلنتاج التي تتغير بصورة مباشرة  غير المباشرة المتغيرة الصناعية

 شبة مباشرة، مع حجم النشاط، مثل المواد غير المباشرة واألجور غير المباشرة. أو

 للمنشأةادية الطاقة الع أساسغير المباشرة الثابتة على  الصناعيةتكاليف اليتم تحميل  –2ب/
(Normal Product Capacity) .المتوقع تحقيقه في المتوسط  اإلنتاجمثل الطاقة العادية وت

في اإلعتبار فقدان الطاقة الناتجة  مأخوذاً المواسم في الظروف العادية  أوخالل عدد من الفترات 
ب من الطاقة كان قري إذاعن الصيانة المخطط لها. ويمكن إستخدام المستوى الفعلي لإلنتاج 

 العادية.
الفرق يحمل للفترة  فإنالعادية المقدرة  اإلنتاجيةالفعلي عن الطاقة  اإلنتاجوفي الفترات التي يقل فيها     

الفرق  فإنالعادية  اإلنتاجيةعن الطاقة  الفعلي ة اإلنتاجيةكمصروف. أما في حالة زيادة الطاقة 
نظر مثال أ. يتم قياس المخزون بأكثر من تكلفته لكي ال يعامل كتخفيض لتكلفة الوحدات المنتجة

 .( تالياً 2رقم )

                                                           
 .IFRS( 15يجار المرسملة بموجب معيار التقرير المالي الدولي رقم )صول حق االستخدام هي عقود اإلأ 3
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وجود منتج  أو)المنتجات المشتركة(  من عملية إنتاج واحدة المستخرجة منتجاتال تعددت إذا -3ب/
بشكل واضح لكل منتج،  تحديدها وفصلهاال يمكن  اإلنتاجن تكاليف أ، أي رئيسي ومنتج فرعي

، ويمكن ساس منطقي وثابتأعلى لمنتجات ع التكاليف على اففي هذه الحالة يتوجب توزي
 ساس للتوزيع. أقيمة البيعية المقدرة لكل منتج كال أسلوباستخدام 

لهذه  للتحقق، حيث يتم تقدير القيمة القابلة غير ماديةذات أهمية نسبية  فرعيةحالة وجود منتجات  في
 .يئيسالر  المنتجالمنتجات ويتم طرح تلك القيمة من تكلفة 

 :األخرى التكاليف  .ج
في تكلفة المخزون السلعي فقط في حدود ما يتم تكبده منها من أجل إحضار  األخرى تدخل التكاليف 

حالته ومكانه الحاليين. فعلى سبيل المثال، قد يكون من المناسب شمول المصاريف غير  إلىالمخزون 
 ددين ضمن تكاليف المخزون.تكاليف تصميم منتجات لعمالء مح أوالمباشرة غير اإلنتاجية 

 

 ضمن تكلفة المخزون  تعتبرالتكاليف التي ال . 0

 Costs Excluded from the Cost of Inventories 

( هناك العديد من عناصر التكاليف ال تعتبر ضمن تكلفة 2بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )
 : المخزون، ويتم معالجتها ضمن المصاريف في بيان الدخل وتشمل

 من تكلفة  اً ، أما التالف العادي فيعتبر جزء)الفاقد( الكميات غير العادية من المواد التالفة
 .المخزون 

 في العملية اإلنتاجية أساسيةكانت هذه التكاليف  إذاإال  تكاليف التخزين. 

 وضعه وموقعه إلىالمخزون  إحضارالتي ال تساهم في  المصاريف اإلدارية غير المباشرة 
  .الحاليين

 تكاليف البيع. 
  شراء المخزون بمدفوعات مؤجلة حيث تتكبد المنشأة تكاليف  عند التمويل أو اإلقتراضتكاليف

بموجب شروط البيع بين سعر الشراء  الفرق مثال يعتبر وعلى سبيل التمويل نتيجة تأجيل الدفع. 
 .مدة تأجيل الدفعحمل على يالمدفوع، كمصروف فائدة  والمبلغ العادية
 والواردة ضمنفي تكلفة المخزون.  اإلقتراضتكاليف  حاالت تسمح برسملة وجودشارة هنا مع اإل

 .اإلقتراض تكاليف ،(23) رقم الدولي همعيار المحاسب
  حيث تعتبر فروقات العملة الصرف الناجمة عند شراء المخزون بالعملة األجنبية أسعارفروقات ،

 .خسارة فروقات عملة أجنبية أواألجنبية كربح 
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 تكلفة المنتج الزراعي الذي تم حصاده من األصول البيولوجية . 7

Cost of Agricultural Produce Harvested from Biological Assets 

المخزون يتضمن المنتجات الزراعية التي عنصر  فإن"الزراعة" ( 41) معيار المحاسبة الدولي بموجب
األولي به بقيمته العادلة عند الحصاد مطروحًا  اإلعتراف حصدها مشروع من أصوله البيولوجية ويقيم عند

( بعد IAS 2) هذا المعيار هذه هي تكلفة المخزون عند المباشرة بتطبيقو منها التكاليف حتى نقطة البيع. 
 .الحصاد
 ( 1مثال )

. سياآ دول جنوب شرق  إلىمن البلدان المختلفة وتصدرها  قوارب الصيدالتجارية بشراء  بالدناتقوم شركة 
 :2222التالية خالل عام  المبالغوقد تكبدت الشركة 

 .فواتير الموردين( إلى ستناداً تكلفة المشتريات )إ .1
 .الخصومات التجارية على المشتريات .2

 .رسوم اإلستيراد .3

 .شحن وتأمين المشتريات .4

 .تتعلق بالواردات أخرى تكاليف مناولة  .5

 .رواتب دائرة المحاسبة .6

 .فع للوكالء المستخدمين مقابل ترتيب عمليات اإلستيرادعمولة السمسرة مستحقة الد .7

 .عمولة المبيعات مستحقة الدفع لوكالء المبيعات .8

 .تكاليف ضمانة ما بعد البيع .9

حول التكاليف التي ي سمح بموجب معيار المحاسبة الدولي  رأيكالتجارية  بالدناتطلب شركة : المطلوب
 تضمينها في تكلفة المخزون.( 2)رقم 

 (1ل )حل مثا
في تكلفة المخزون.  7و 5، 4، 3، 2، 1رقام ( تعتبر البنود ذوات األ2) بموجب معيار المحاسبة الدولي

أما رواتب دائرة المحاسبة وعمولة المبيعات وتكاليف ضمانة ما بعد البيع فهي ال تعتبر تكلفة مخزون 
 خزون.تكلفة الم تعتبر جزء منوعليه فال ( 2)بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 ( 2مثال )
( وقد بلغت تكلفة المواد 55) رقم اإلنتاجي األمرنتاج بدأت الشركة الوطنية بإ 2221 تموزخالل شهر 
ويتم تحميل ، ساعة عمل مباشر 12,222تمامه ل المستخدمة إلوساعات العمدينار  5222المباشرة له 

عند مستوى الطاقة  2221لعام وكانت تكاليف التحويل ساعات العمل  أساستكاليف الصنع على 
 كما يلي:عمل ساعة  122,222العادية البالغة  اإلنتاجية



 

 -069- 

 دينار  42,222        (  اإلنتاجمباشرة )قسم  أجور 

  دينار 12,222     ضافية متغيرة    إتكاليف صنع 

 دينار  32,222ضافية ثابتة          تكاليف صنع إ 
 فتراض:( بإ55رقم ) تاجياإلنمر التكاليف لأل إجماليحسب إ المطلوب:

 ساعة عمل. 125,222 الفعلي ة اإلنتاجيةمستوى الطاقة  -أ

 ساعة عمل. 82,222 الفعلي ة اإلنتاجيةمستوى الطاقة  -ب
 ( 2حل مثال )

 :ساعة عمل 125,222 الفعلي ة اإلنتاجيةمستوى الطاقة  -أ

 اإلنتاجيةوى الطاقة كبر من مستساعة عمل وهو أ 125,222الفعلي ة  اإلنتاجيةن مستوى الطاقة بما أ
 إحتسابحصة الوحدة المنتجة من التكاليف الثابتة سوف تنخفض. وسيتم  فإنساعة،  122,222العادية 

 ( كما يلي: 55) رقم اإلنتاجي األمرتكلفة 
 مواد مباشرة                   5222 = التكاليف إجمالي

 ساعة 12,222ساعة(* 125,222 ÷ 42,222مباشرة ) أجور+  3222                 
 ساعة 12,222(*125,222 ÷ 12,222المتغيرة ) اإلضافية+ تكاليف الصنع  822                 
 ساعة 222,12(*222,125 ÷ 222,32الثابتة ) اإلضافية+ تكاليف الصنع  2422                 

 دينار     المجموع  11,466                 

 ساعة عمل: 82,222 فعلي ةال اإلنتاجيةمستوى الطاقة  -ب
العادية  اإلنتاجيةقل من مستوى الطاقة ساعة عمل وهو أ 82,222 الفعلي ة اإلنتاجيةن مستوى الطاقة أبما 

المتغيرة يتم تحميلها  اإلضافيةوتكاليف الصنع جور المباشرة التكاليف المتغيرة كاأل فإنساعة،  122,222
تم تخصيصها الثابتة التي ي اإلنتاجما تكاليف . أالفعلي ةكاليف ي بمقدار التأ الفعلي ةالطاقة  أساسعلى 

ي يتم ، أ)وجود طاقة عاطلة( الفعلي ةنتاجية نخفاض الطاقة باإلن ال تزيد نتيجة إلللوحدات المنتجة يجب أ
 إحتساب. وسيتم دينار 122,222العادية البالغة  اإلنتاجيةالطاقة  أساستحميل التكاليف الثابتة على 

 ( كما يلي: 55) رقم اإلنتاجي األمر تكلفة
 مواد مباشرة                   5222=  التكاليف إجمالي

 ساعة 12,222ساعة(* 82,222 ÷ 42,222مباشرة ) أجور+  5222                 
 ساعة 12,222(*82,222 ÷ 12,222المتغيرة ) اإلضافية+ تكاليف الصنع  1252                 

 ساعة 222,12(*222,122 ÷ 222,32الثابتة ) اإلضافية+ تكاليف الصنع   3222                 
 دينار     المجموع  14,296                
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 ساعة  82,222 (÷%82* 32,222+)12,222 + 42,222معدل التحميل لتكاليف التحويل=   أو
 دينار / ساعة.  22925=                                 

 
 التكاليف = المواد المباشرة + تكاليف التحويل  ليإجما

 ساعة(  12,222×  22925+ ) 5222=                  
 دينار 14,252=                  

  
 Techniques for the Measurement of Cost قياس تكلفة المخزون  أساليب. 8

 هي:و المعيار  ب هذاجو ستخدامها بميمكن إ لقياس تكلفة المخزون  أساليبثالثة هناك 

 ساس في قياس تكلفة المخزون.المنفقة، والتي تعتبر األ الفعلّيةالتكلفة  -أ

تعتمد  ها. واستخدامبالمعيار  سمح حيث  The Standard Cost Methodالتكاليف المعيارية -ب
على تقديرات لمستلزمات  طريقة التكاليف المعيارية على تحديد مسبق للتكاليف يتم وضعه بناءً 

وتأخذ التكاليف المعيارية في حسابها المستوى العادي من المواد  الخاصة. المنشأةوظروف  نتاجاإل
. وهذه يتم مراجعتها بإنتظام، وإن لزم، تعدل في ةالعمل والكفاءة والطاقة المستخدماألولية والمهمات و 

 .ضوء الظروف الحالية

مخزون التجزئة التي يوجد لديها ت البيع بآتستخدم في منشو  ، Retail Methodطريقة التجزئة -ج
بنود تتغير بشكل سريع وذات هوامش ربح متشابهة والتي يكون من غير و من أعداد كبيرة يتكون 

حيث يجري تقدير نسبة هامش الربح وتنزيله من ، العملي أن ت ستخدم لها طرق أخرى لتحديد التكلفة
 .ل قسم تجزئةنسبة متوسطة لك وتستخدم غالباً  القيمة البيعية للمخزون.

  ن يعطيا نتائج قريبة من أعلى  طريقة التجزئة أوالتكاليف المعيارية  أسلوبشترط المعيار استخدام إو 
 .الفعلي ةالتكلفة  أسلوب

 ( 3مثال )
عملية سرقة، ويتم إتباع نظام الجرد الدوري  إلى مانمحالت األتعرضت مخازن  29/6/2222بتاريخ 

  المعلومات التالية: ، وقد توفرت إليكلدى المنشأة
 دينار. 42,222دينار وباألسعار الجارية  24,222مخزون بداية الشهر بسعر التكلفة  تم تقدير .أ

 82,222دينار وباألسعار الجارية  62,222تم تقدير قيمة المشتريات خالل الشهر بسعر التكلفة  .ب
 دينار.

 دينار. 92,222صافي المبيعات خالل الشهر  .ج
 .التجزئة أسعارفة مخزون آخر المدة )نهاية الشهر( بطريقة : تقدير تكلالمطلوب
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 (3حل مثال )
 ر المدة من خالل الجدول التالي:حتساب تكلفة مخزون آخيتم إ

 بسعر البيع بسعر التكلفة البيان

 42,222 24,222 مخزون أول المدة 

 222,82 222,62 المشتريات خالل المدة 

 122,222 84,222 رالبضاعة المتاحة للبيع خالل الشه
 92,222  صافي المبيعات 

 ؟؟؟؟؟  مخزون آخر المدة

          تكلفةالجارية لكل من مخزون أول المدة والمشتريات ومخزون آخر المدة فإن السوقية  وفق األسعار
 خر المدةبضاعة آ - المشتريات + مخزون أول المدة = المبيعات
 س   -  82,222+  42,222  =   92,222

 دينار. 32,222س= 
ون أول المدة والمشتريات فتراضه يساوي )صفر( كون قيم مخز إيجب هنا مالحظة أن مجمل الربح تم 

 . ن المبيعات مساوية لتكلفة المبيعات، أي أخر المدة معبر عنها بسعر السوق وليس التكلفةوبضاعة آ

  المتاحة للبيعتكلفة البضاعة =  سعر البيع إلىنسبة التكلفة 
 قيمة البضاعة المتاحة للبيع بأسعار التجزئة                         

 %27=  222,84   سعر البيع = إلىوبما أن نسبة التكلفة 
                                        122,222   

 
   %72× 32,222قيمة مخزون آخر المدة بسعر التكلفة = 

 دينار 21,222=                                     
 
 Cost Formulas طرق تحديد تكلفة المخزون . 5

 ( تحديد تكلفة المخزون كما يلي:2يتطلب المعيار رقم )
 Specific Identification( الحصر الفعلي)طريقة التمييز المحدد  .أ

 لتحديد تكلفة بنود المخزون في حالة كون كل مجموعة من بنود المحددستخدام طريقة التمييز إيتوجب 
الخدمات المنتجة والمخصصة لمشروعات  أووللسلع  منتجات محددة أوالمخزون تشترى وتستعمل لمنتج 

تخدام طريقة سوعندما ال يمكن إ ستعمال المخزون بين المنتجات المختلفة.إوال يوجد تداخل في  محددة
الطرق والتي تسمى  لمرجحطريقة المتوسط ا أو أوالً صادر  أوالً طريقة الوارد ستخدام التمييز المحدد يتم إ
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أواًل صادر  ستخدام طريقة الوارد أخيراً إفي حين لم يسمح المعيار ب. فتراضية لتحديد تكلفة المخزون اإل
لة وذلك كون هذه الطريقة ال تتماشى مع مفهوم القيمة العاد 2223ستخدامها قبل العام إوالتي كان يسمح ب

 .لمحاسبة الدوليةتجاه الحالي لمجلس معايير اوالتي تعتبر اإل

 First-In, First-Out (FIFO) أوالا صادر  أوالا طريقة الوارد  .ب
تصنيعه في البداية هو  أون المخزون الذي يتم شرائه أأواًل على مفهوم صادر  أوالً تقوم طريقة الوارد 

 .أوالً الذي يتم بيعه 

  Weighted Average (WA) طريقة المتوسط المرجح .ج
 أو متوسط تكلفة المخزون عند كل عملية شراء جديدة، إحتساب إعادةمرجح تتطلب طريقة المتوسط ال

 .المنشأةدوري وفق نظام الجرد المستخدم في  أساسعلى 

وطريقة تحديد تكلفة المخزون لكل مجموعة من بنود المخزون تتشابه في  أسلوبستخدام نفس إيجب و 
اليب مختلفة لمجموعات المخزون المختلفة. سأستخدام طرق و إنه يمكن أال إستخدامها. إها ومجال طبيعت

بسبب إختالف قوانين الضريبة ال يجوز إستخدام طرق مختلفة من طرق تحديد تكلفة المخزون بسبب 
 .لمخزون ل الموقع الجغرافي اختالف أو من منطقة ألخرى 

 
ونظام  Periodic Inventory Systemنظمة جرد المخزون: نظام الجرد الدوري أ. 16

 Perpetual Inventory Systemلمستمر الجرد ا
ختالف الطريقة بإ األخرى  العملياتالمحاسبة عن عمليات المخزون من شراء وبيع ومردودات و ختلف ت

، مستمرالالجرد  نظام أوالجرد الدوري  نظام كان إذاوفيما  ،النظام المتبع للمحاسبة عن المخزون  أو
 :للمحاسبة عن المخزون هما (2لمحاسبة الدولي رقم )نظامان مقبوالن بموجب معيار اوحيث أن هناك 

ضرورة التسجيل المستمر  تتطلب الطريقة األولى فإن ،طريقة الجرد المستمر وطريقة الجرد الدوري 
 البضاعةصفحة لكل عنصر من عناصر  أوبطاقة  علىلعمليات اإلضافة والصرف من المخزون 

  صادرة والرصيد.ال البضاعةلواردة وكذلك البضاعة اتسجل فيها 
ال تتطلب مثل هذا التسجيل المستمر للتغيرات في المخزون أي ال تثبت  فإنهاأما طريقة الجرد الدوري 

البضاعة تكلفة  فإنومن ثم  .فقط مالية قيمةبواردات وصادرات المخازن إال كمشتريات ومبيعات أي 
 .المدة آخرمخزون  قيمة تحديدجرد و يمكن تحديدها إال بعد ال  المباعة
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 (4مثال )
 :2221نظام الجرد الدوري للمخزون وفيما يلي تفصيل المشتريات خالل عام  النديمتستخدم شركة 

 جماليةالتكلفة اإل سعر شراء الوحدة  الكمية البيان

 422 4 122 1/1/2221المدة  أولرصيد 

 2222 5 422 1/4/2221مشتريات في 

 4222 7 622 24/8/2221مشتريات في 

 4222 8 522 18/12/2221مشتريات في 

 دينار 16,066  وحدة 1066 الوحدات المتاحة للبيع

دينار للوحدة. وبلغت مصروفات  14وحدة بسعر بيع  1222ن عدد الوحدات المباعة بلغت فإذا علمت أ
 دينار. 5222التشغيل 

 المطلوب:
 المدة. آخرتحديد عدد وحدات  .1

 باع:تالمدة بإ آخرعة تحديد تكلفة بضا .2

 : (مما يلي المدة كانت تتكون  آخرن بضاعة طريقة التمييز )حيث أ .أ

 322  و .1/4وحدة من مشتريات 
 322  18/12وحدة من مشتريات. 

 . أوالً صادر  أوالً طريقة الوارد  .ب

 .4أوالً صادر  خيراً طريقة الوارد أ  .ج

 طريقة المتوسط المرجح.  .د
 تحديد مجمل الربح.و تحديد تكلفة البضاعة المباعة  .3

 ( 4حل مثال )
 عدد الوحدات المباعة  –المدة = عدد الوحدات المتاحة للبيع  آخرعدد وحدات  .1

                                   =1622             -   1222  
 وحدة. 066=                           

 : المدة آخرتحديد تكلفة بضاعة  .2

المدة تبلغ  آخرن وحدات وحيث أ( Specific Identification) المحدد أو طريقة التمييز العيني .أ
 المدة في ظل طريقة التميير على النحو التالي: آخريمكن تحديد تكلفة مخزون  فإنهوحدة  622

                                                           
 هذه الطريقة ملغاة كما ذكرنا سابقًا . 4
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 المجموع الشراء تكلفة الكمية البيان

 1522 5 322 1/4/2221مشتريات في 

 2422 8 322 18/12/2221مشتريات في 

 دينار 3566  وحدة  066 تكلفتهاو  المدة آخروحدات مخزون 

 ويمكن تحديد تكلفة البضاعة المباعة على النحو التالي:
 المدة آخرتكلفة بضاعة  –تكلفة البضاعة المباعة = تكلفة البضاعة المتاحة للبيع 

         =12,622                   –       3922    
 .دينار 0766 =                

 البضاعة المباعةتكلفة   –المبيعات  =  ما مجمل الربح أ
 دينار. 7366=      6722   –( 14× 1222) =          

  First-in, First-out( FIFO: )أوالا صادر  أوالا طريقة الوارد  .ب

ة المشترا وحدة تتكون من الوحدات  622المدة  آخروحدات مخزون  فإنالسابق  المثاللبيانات  وطبقاً 
 آخرن وحدات أ ي. أ18/12من مشتريات وحدة  522و  24/8ن مشتريات وحدة م 122ي أ خيراً أ

 على النحو التالي:( FIFO) أوالً صادر  أوالً المدة في ظل طريقة الوارد 

 جماليةالتكلفة اإل سعر الشراء الكمية البيان

 722 7 122 24/8/2221مشتريات في 

 4222 8 522 18/12/2221مشتريات في 

 دينار 4766  وحدة 066 المدة خرآتكلفة وحدات مخزون 

 لهذه الطريقة على النحو التالي: ويمكن تحديد تكلفة البضاعة المباعة وفقاً 
 المدة آخرتكلفة بضاعة  –تكلفة البضاعة المباعة = تكلفة البضاعة المتاحة للبيع 

           =12,622  –  4722   
 .دينار 9566 =         

 .دينار 9566( = 7× 522( +)5× 422( +)4× 122مباشرة من الجدول = ) أو

 البضاعة المباعة تكلفة  – المبيعات =ما مجمل الربح أ
                 =(1222×14 ) – 5922      

 دينار. 8166=                 
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تقييم بضاعة  إرتفاع إلىقتصادي إلتؤدي خالل فترات التضخم ا( FIFO) طريقةن يتبين مما سبق أ
في رقم  الذي ينتج عنه إرتفاع األمرتكلفة البضاعة المباعة المحسوبة  إنخفاضة وبالتالي المد آخر

. أما خالل فترات اإلنكماش األخرى ستبدالية من الطرق التكلفة اإل إلىمجمل الربح، وبما يفيد أنها أقرب 
لهبوط وتكون تجاه اإنتائج معاكسة حيث أن األسعار تكون ب إلىهذه الطريقة تؤدي  فإنقتصادي اإل

تكلفة  إرتفاعالمدة وبالتالي  آخربضاعة  تكلفة إنخفاض إلىحدث الصفقات هي األقل تكلفة، مما يؤدي أ
 رقم مجمل الربح. إنخفاضالبضاعة المباعة ومن ثم 

 .-طريقة ملغاة- Last-in, First-out (LIFO: )أوالا صادر  طريقة الوارد أخيراا  .ج
 األقدموحدة تتكون من الوحدات  622المدة  آخروحدات مخزون  فإن المثال السابقلبيانات  وطبقاً 

 :على النحو التالي LIFO أوالً صادر  آخيراً المدة في ظل طريقة الوارد  آخريمكن تحديد تكلفة مخزون و 

 جماليةالتكلفة اإل سعر الشراء الكمية البيان

 422 4 122 1/1/2221 المدة أولرصيد 

 2222 5 422 1/4/2221مشتريات في 

 722 7 122 1/5/2221مشتريات في 

 دينار 3166  وحدة 066 المدة آخرتكلفة وحدات مخزون 

 لهذه الطريقة على النحو التالي: ويمكن تحديد تكلفة البضاعة المباعة وفقاً 
 المدة آخرتكلفة بضاعة  –تكلفة البضاعة المباعة = تكلفة البضاعة المتاحة للبيع 

                 =12,622 – 3122  
 .دينار 7966=                

 .دينار 7966( = 7×522(  + )8×522من الجدول مباشرة = ) أو

 البضاعة المباعةتكلفة  –المبيعات  =ما مجمل الربح فيساوي أ
 دينار. 6522 =    7522 – (14×1222)=                 

 
 مصروفات التشغيل –وعليه يكون صافي الربح = مجمل الربح 

          =6522 – 5222  
 دينار. 1966=          
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   Weighted Average (WAطريقة المتوسط المرجح ) .د
 وهو معدل تكلفة الوحدة المرجح والمحسوب كما يلي: 

  تكلفة البضاعة المتاحة للبيعتكلفة الوحدة   = لالمرجح  المتوسط
 عدد الوحدات المتاحة للبيع             

 المتوسط المرجح يساوي: فإنات الحالة العملية السابقة لبيان وطبقاً 
      =622,12  
        1622 
 دينار / وحدة.  02029=      

 المدة على النحو التالي: آخريمكن تحديد تكلفة مخزون  فإنهوعليه 
 تكلفة الوحدة   لالمرجح  المتوسط× المدة  آخرالمدة = عدد وحدات  آخرتكلفة بضاعة 

          =622  ×62625 
 دينار. 3579=          

 لهذه الطريقة على النحو التالي: ويمكن تحديد تكلفة البضاعة المباعة وفقاً 
 المدة آخرتكلفة بضاعة  –تكلفة البضاعة المباعة = تكلفة البضاعة المتاحة للبيع 

                 =12,622 – 3975 
 .دينار 0029=        

 ة البضاعة المباعة مباشرة باستخدام المعادلة التالية:كما يمكن قياس تكلف
 متوسط تكلفة الوحدة المرجح× تكلفة البضاعة المباعة = عدد الوحدات المباعة 

                 =1222  ×62625 
 .دينار 0029=        

 البضاعة المباعةتكلفة  –المبيعات  =ما مجمل الربح فيساوي أ
          =(1222×14) – 6625 
 دينار. 7379=          

ن وأ البضاعة خالل الفترة المالية أسعاركان هناك تقلبات  إذاوتعتبر طريقة المتوسط المرجح مناسبة 
بار مثل مخزونات البنزين آالمخزون بطبيعته متجانس وممزوج مثل المواد الخام السائلة التي توضع في 

إظهار قيمة المخزون ومجمل الربح بقيمة  إلىذه الطريقة ما يؤدي استخدام ه . وغالباً والسوالر وغيرها
الشراء خالل الفترة.  أسعارالمدة يتأثران بكافة  آخرتكلفة البضاعة المباعة ومخزون  حيث أنمقبولة 

هذه الطريقة تسمى طريقة المتوسط المتحرك  فإناستخدام نظام الجرد المستمر  نه عندأ إلىويشار هنا 
Moving Average. 
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 (9)ال مث
المستمر  والتي تتبع نظام الجرد 2222يلول/شهر أالدولية خالل  المشرق فيما يلي العمليات التي تمت لدى شركة 

 : في المحاسبة عن المخزون 
 دنانير للوحدة. 3وحدة بتكلفة  122هناك  1/9/2222 المدة أولرصيد 

 دنانير للوحدة. 4وحدة بتكلفة  82مشتريات  5/9/2222في  
 دنانير للوحدة. 8وحدة بسعر  142مبيعات  11/9/2222في 
 .دنانير للوحدة 7وحدة بتكلفة  72مشتريات  23/9/2222في 

 : المطلوب
 حسب عدد الوحدات المتاحة للبيع وتكلفتها.إ -1
 حسب تكلفة البضاعة المباعة باستخدام:، وإالمدة وتكلفة تلك الوحدات آخرحسب عدد وحدات إ -2

 .(FIFO) الً أو صادر  أوالً طريقة الوارد  -أ

 . Moving Averageطريقة المتوسط )المتوسط المتحرك(   -ب

 (9حل مثال )
 ن عدد الوحدات المتاحة للبيع وتكلفتها متساوية في ظل جميع الطرق دائمًا وكما يلي:  إ

  المشتراة المدة + عدد الوحدات  أولعدد الوحدات المتاحة للبيع = عدد وحدات  .1
                                =122  +152 

 وحدة. 252=                                

 المدة + صافي المشتريات أولتكلفة الوحدات المتاحة للبيع   = تكلفة وحدات 
                                 =322 + (322+492) 
 .دينار 1112=                                

 ، وتكلفة البضاعة المباعة: المدة آخر المدة وتكلفة وحدات آخرعدد وحدات  .2
 بطاقة الصنف والتي تبين تفاصيل العمليات التي تمت وكما يلي: إعدادلإلجابة عن األسئلة السابقة يمكن 

 :(FIFO) أوالا صادر  أوالا باستخدام طريقة الوارد  .أ
 

 (1)جدول   ونظام الجرد المستمر FIFOبطاقة الصنف باستخدام طريقة 

 التاريخ
 الرصيد الصادر دالوار 

 السعر الكمية
إجمالي 
 التكلفة

 السعر الكمية
إجمالي 
 التكلفة

 التكلفة السعر الكمية

 322 3 122 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 1/1 رصيد



 

 -014- 

 ـــ ـــ ـــ 322 4 82  شراء  5/9
122  
82 

182 

3 
4 

322 
322 
622 

 ـــ ـــ ـــ  بيع 11/9
122 
42 
142 

 
3 
4 

 

322 
162 
462 

 
42 

 وحدة

4 
162 
 دينار

    492 7 72 شراء 23/9

42 
72 

112 
 وحدة

4  
7 

162 
492 
652 
 دينار

، ويمكن من (FIFO) أوالً صادر  أوالً ( السابق بطاقة الصنف وفق طريقة الوارد 1يبين الجدول رقم )
 يلي: ما إحتساببطاقة الصنف 

  وحدة 112المدة  =  آخرعدد وحدات 

  (7× 72( +)4× 42) المدة  = آخرتكلفة وحدات 
 دينار. 652=                          

 ( = 4× 42( + )3×122تكلفة البضاعة المباعة) 
 .دينار 462=                        

 .(MA) باستخدام طريقة الوارد المتوسط المتحرك .ب

اقة ، ويمكن من بط(MA) ( التالي بطاقة الصنف وفق طريقة المتوسط المتحرك2يبين الجدول رقم )
 الصنف إحتساب ما يلي:

  =  وحدة. 110عدد وحدات آخر المدة 
  =  5.705×  112تكلفة وحدات آخر المدة    

 دينار. 62726=                          
  = دينار. 482.4=  3.4444 × 140تكلفة البضاعة المباعة 

 (2)جدول  ونظام الجرد المستمر M .Aبطاقة الصنف باستخدام طريقة المتوسط المتحرك
 

 التاريخ

 الرصيد الصادر الوارد

 السعر الكمية
إجمالي 
 التكلفة

 السعر الكمية
إجمالي 
 التكلفة

 التكلفة السعر الكمية

 322 3 122 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 1/1 رصيد

 ـــ ـــ ـــ 322 4 82 شراء  5/9
122  
82 

182 

3 
4 

3.44 

322 
322 
622 
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 140 ـــ ـــ ـــ بيع 11/9
 

3.44 
482.4 

 
42 

 وحدة

3.44 
137.7 
 دينار

23/9 
 شراء

72 7 492    

40 

70 
110 

 وحدة

3.44  
7 

5.705 

137.7  

490     

627.6 

 دينار
 

 على الحل: مالحظات
ن جميع الطرق المستخدمة لتحديد تكلفة المخزون تعطي نفس القيمة ( أ2يالحظ من المثال رقم ) .1

 .( دينار1110وحدة ولتكلفة الوحدات المتاحة للبيع البالغة ) (250لعدد الوحدات المتاحة للبيع )

ن المتوسط المرجح لتكلفة الوحدة يتغير بعد كل عملية شراء لذلك أعند تطبيق طريقة المتوسط نجد  .2
 تسمى بطريقة المتوسط المتحرك في ظل نظام الجرد المستمر.

 باعة + تكلفة المخزون ن تكلفة البضاعة المتاحة للبيع = تكلفة البضاعة المأالحظ  .3

 الطريقة
 تكلفة البضاعة المباعة

 )أ(
 المخزون تكلفة 

 )ب(

تكلفة البضاعة المتاحة 
 للبيع

 ( + )ب()أ
FIFO 460 650 1110 
M.A 482.4 627.6 1110 

ن مردودات المشتريات تعالج في بطاقة الصنف كتخفيض للوارد ومردودات المبيعات أ إلىويشار هنا 
 كتخفيض للصادر.

 

 Inventories Valuationتقييم المخزون . 11

 أوجزئيًا  أوأصبح متقادمًا كليًا  أوأصيب بتلف،  إذاتكلفة المخزون  إستردادقد يكون من غير الممكن 
 إلتمامزادت التكلفة المقدرة  إذاتكلفة المخزون  إستردادبيعه. كما قد ال يكون من الممكن  أسعارتناقصت 

صافي  إلىالبيع. إن تنزيل قيمة المخزون دون التكلفة  إلتمامالتي سيتم تكبدها  ةر التكلفة المقد أوالصنع 
بما يزيد عن المبالغ  األصلالقيمة القابلة للتحقق ممارسة تتفق ووجهة النظر القائلة بعدم جواز إظهار 

 إستخدامه. أوالمتوقع تحقيقها من بيعه 

صافي القيمة القابلة للتحقق  أوييم المخزون بالتكلفة يتطلب هذا المعيار تقالقوائم المالية  إعدادعند 
(Net Realizable Value)  بالفرق  اإلعترافالمخزون عن مبلغ التكلفة يتم  إنخفاضأيهما أقل، وعند

 .والخسائر األرباححساب عترف به في المخزون وي   أسعاركمصروف هبوط 
 



 

 -010- 

 Net Realizable Valueصافي القيمة القابلة للتحقيق 
في القيمة القابلة للتحقيق هي عبارة عن سعر البيع المقدر للمخزون مطروحًا منه التكاليف المقدرة صا

 عملية البيع.  إلتمام( والتكاليف المقدرة الضرورية كان غير مكتمل التصنيع إذاتصنيع المخزون ) إلتمام
بند من بنود المخزون، وفي بعض على كل  صافي القيمة القابلة للتحقيق بناءً  أويتم تطبيق مبدأ التكلفة 

 غير المناسب تنزيل المخزون بناءً إن من ، الحاالت يمكن تطبيقه على البنود المتشابهة في كل مجموعة
كافة أنواع المخزون في قطاع تشغيلي محددة. أما بالنسبة  أوعلى تصنيفاته، مثل، البضائع الجاهزة، 

لمتعلقة بكل خدمة مسعرة لوحدها. وعليه تعامل كل خدمة بتجميع التكاليف ا لمقدم الخدمة فيقوم عادةً 
 كبند مستقل.

 ويجب مراعاة ما يلي:
 على حدة مادة ساس كل أالقيمة القابلة للتحقق على  إلىقيمة المخزون  تخفيضفي العادة  يتم

من غير المناسب و ، مجموعات األصناف المتشابهة في أودمج المواد  من المالئميكون  وأحياناً 
كافة أنواع المخزون في  أو الجاهزة، عةالبضا مثل المخزون بناًء على تصنيفاته، ض قيمةتخفي

 منطقة جغرافية محددة. أوصناعة 
  عند وجود بضاعة مباعة بموجب عقود تحدد القيمة القابلة للتحقق للبضاعة المتعاقد على بيعها

الخسائر الطارئة  وتعالجلعامة. البيع ا أسعارفتحدد وفق  األخرى وفق سعر التعاقد، أما البضاعة 
المخصصات واإللتزامات والموجودات  (،37رقم ) الدولي همحاسبالعلى عقود البيع بموجب معيار 

 .المحتملة

  كان من  إذاإنتاج المخزون  لغرضوالمهمات المحتفظ بها  مخزون المواد الخامقيمة  تخفيضال يتم
 أعلى منه. أوبسعر التكلفة م هذه المواد والمهمات التي ستستخدالمتوقع إن تباع البضاعة الجاهزة 

تكلفة تقل عن  سوفالقابلة للتحقق صافي  أن انخفاض سعر المواد األولية على أشار إذاولكن 
القيمة القابلة للتحقق. وفي مثل هذه  إلى مخزون المواد الخامقيمة  تخفيضالبضاعة الجاهزة فيتم 

متاح لتحديد أفضل قياس  The Replacement Costد الخام المواالحالة قد تكون تكلفة استبدال 
 صافي قيمتها القابلة للتحقق.

 (0مثال )
 دينار وبلغ سعر البيع المقدر 77,222مخزون تكلفته  البراءكان لدى شركة  31/12/2221في 

 دينار.  2222دينار وتكاليف البيع المقدرة  72,222للبضاعة 
واعداد  في المخزون. اإلنخفاضخسارة  ومبلغبلة للتحقق للمخزون، صافي القيمة القا احسب :المطلوب

 في قيمة المخزون. اإلنخفاض إلثباتقيد اليومية 
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 (0حل مثال )

 دينار. 68,222=  2222 – 72,222صافي القيمة القابلة للتحقق للمخزون =  .1

 (.68,222 – 77,222دينار ) 9222في المخزون فتبلغ  اإلنخفاضما خسارة أ
 :في قيمة البضاعة اإلنخفاض إلثباتاليومية قيد  .2

 31/12/2221 البضاعة  مصروف هبوط أومن حـ/ تكلفة المبيعات   9222

مخصص  أو المدة آخرحـ/ بضاعة  إلى 9222 
 المخزون  هبوط 

 

ثباتها في حساب إ أو 5دينار يتم لتكلفة المبيعات 9222في قيمة المخزون والبالغة  اإلنخفاضن أويالحظ 
 الالزمالحساب  هذا المعيار لم يحددالبضاعة والذي يقفل بقائمة الدخل.  إنخفاضقل هو خسارة مست

  استخدامه لمعالجة اإلنخفاض في قيمة البضاعة.

 تقييم المخزون في حالة تعدد السلع  (7مثال )
  :توفرت المعلومات التالية 31/12/2222تبيع الشركة العربية اثاث واجهزة كهربائية وفي 

 التكلفة لصنفا
صافي القيمة القابلة 

 (NRVللتحقق )
صافي القيمة  أوالتكلفة 

 قلالقابلة للتحقق أيهما أ
 5666 12,522 9222 أثـاث

 0666 6222 7222 أجهزة كهربائية
 19,666 18,522 16,222 المجموع

 ( 16,222-15,222دينار ) 1222يالحظ ان هناك هبوط بمقدار 
صافي  أولشركة تتعامل بأكثر من صنف وبالتالي يتم تطبيق قاعدة التكلفة ن اأفي هذه الحالة نجد 

 1222المخزون هي  صنف(. وبالتالي فإن خسائر هبوط أسعارفئة صنف )القيمة القابلة للتحقق لكل 
ن صافي القيمة القابلة جد في في القيمة السوقيه له حيث أدينار لألجهزة الكهربائية أما األثاث فال يو 

-15,222)دينار  1222المخزون هو  أسعاركبر من التكلفة، وعليه فإن إجمالي هبوط أ للتحقق
 (.1222 – 16,222دينار ) 15,222. وسيظهر المخزون بالميزانية برصيد صافي ( 16,222

 
 Recognition as an Expenseبالمخزون كمصروف   اإلعتراف .12

 يعترف في الفترة التي المسجلة لهذا المخزون كمصروف بالقيمة الدفترية  اإلعترافالمخزون يتم عند بيع 
صافي القيمة القابلة للتحقق  إلىبمبلغ تخفيض المخزون  اإلعترافويجب  اإليراد المتعلق به.بفيها 

                                                           
5 editions, 3.8.440.70th See KPMG,Insights into IFRS , 6 
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الخسارة. أما بالنسبة لعكس  أووجميع خسائر المخزون كمصروف في الفترة التي يحدث فيها التخفيض 
به في الفترة التي  اإلعترافادة في صافي القيمة القابلة للتحقق، فيجب أي تخفيض، والذي ينشأ عن زي

تخفيض بمبلغ الزيادة كمكاسب عن طريق  اإلعترافستعادة التخفيض(، حيث يتم إرتفاع )حصل فيها اإل
 .تكلفة البضاعة المباعة

ستخدم في ، على سبيل المثال، المخزون المأخرى بعض أنواع المخزون يمكن أن ت حمل لحساب أصول 
 األصل. وفي هذه الحالة يتم رسملة تكلفة المخزون على المنشأةتشييد أصول طويلة األجل من قبل 

لذلك  اإلنتاجيكمصروف خالل العمر  األصلبتكلفة ذلك  اإلعترافالمستخدم فيه المخزون، ثم يتم 
 .األصل

 
 Disclosureمتطلبات اإلفصاح   .13

 (: 2المعيار رقم ) يلي بموجب متطلبات ن تفصح البيانات المالية عماأيجب 
  في قياس المخزون بما في ذلك طريقة تحديد تكلفة المخزون. المتبعةالسياسات المحاسبية 
  للمنشأةحسب التصنيفات المالئمة القيمة الدفترية الدفترية المسجلة للمخزون و جمالية اإلالقيمة. 
  قل من التكلفة.أة عادلة التي تحمل قيمالقيمة المدرجة )الدفترية( للمخزون 
   عترف به كمصروف خالل الفترة.مقدار المخزون الم 
   عترف به كمصروف خالل الفترة.مبلغ أي تخفيض لقيمة المخزون الم 
 عترف به كتخفيض لمبلغ )المخزون الم   اإلعترافستعادة تخفيض المخزون والذي تم أي مبلغ يمثل إ

 ستعادة التخفيض(.س )إفي الفترة التي حصل فيها العكبه كمصروف( 
 ستعادة( تخفيض قيمة المخزون.الظروف التي تتطلب عكس )إ 
  لتزاماتلإلالقيمة الدفترية المسجلة للمخزون المرهون كضمان . 
  إن المعلومات حول القيم التي تظهر بها التنصيفات المختلفة للمخزون والتغيرات في قيم هذه

وتتكون التصنيفات الشائعة من هذا المخزون من األصول مفيدة لمستخدمي القوائم المالية. 
البضائع، ولوازم اإلنتاج والمواد األولية، واإلنتاج تحت التصنيع، والبضائع الجاهزة. أما مخزون 

 مقدم الخدمة فيمكن وصفة بأنه عمل قيد اإلنجاز.
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 :أسئلة الفصل
 )اختيار من متعدد( األولالتمرين 

 التالية: األسئلةلكل سؤال من  حصاأل اإلجابةضع دائرة حول 

ظهارها في الميزانية بموجب معايير المحاسبة الدولية المدة" وإ آخرمخزون بضاعة يتم تقييم " .1
 كما يلي:  

 بصافي القيمة القابلة للتحقق -ب بالتكلفة -أ
لقيمة القابلة للتحقق صافي ا أوبالتكلفة  -ج

 أيهما أقل
لة للتحقق لقيمة القابصافي ا أوبالتكلفة  -د

 أيهما أكبر

 :الكبرى المدة لدى الشركة  آخرفيما يلي بيانات حول مخزون  .2
  صافي القيمة القابلة للتحقق           التكلفة                  الصنف       

 دينار  8222                    12,222    جهزة الكهربائية        األ  
            دينار         22,222                    15,222  دوات المنزلية            األ  
 المدة ستظهر بالصافي في قائمة المركز المالي كما يلي:  آخرن مجموع بضاعة إ 

 دينار   23,222 -ب دينار         25,222 -أ
 دينار    28,222 -د دينار         32,222 -ج

ليف المخزون وفق متطلبات معيار المحاسبة الدولي واحدة من التكاليف التالية تعتبر ضمن تكا .3
 ( المخزون:2رقم )

فروقات العملة األجنبية الناتجة عن  -ب التالف غير العادي -أ
الذي تم شرائه  ن الحصول على المخزو 

 بالعملة األجنبية
 المصاريف البيعية -د التالف العادي    -ج

ة المخزون من البضاعة. توفر لك المعلومات يستخدم سوبرماركت طريقة التجزئة في تقدير قيم .4
 الدنانير(: بآالف") 31/12/2622التالية في 

 البيان بالتكلفة بسعر التجزئة

 المدة أولمخزون  366 066

 قيمة المشتريات 066 566

 صافي المبيعات  1266
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 المدة: آخرن القيمة المقدرة لمخزون إ   
 دينار    722 -ب دينار       182 -أ

 دينار 522 -د دينار        322 -ج

ضمين بضاعة المغلفات في مخزون تم ت ،تقوم شركة الحق بتصنيع وبيع المغلفات الورقية .9
دينار لكل رزمة. وخالل التدقيق النهائي، الحظ المدققون أن سعر  06بتكلفة  31/12/2626

عالوة على ذلك، كشفت دينار لكـل رزمة.  92بلغ  1/2621/ 17البيع الالحق للمخزون بتاريخ 
 إلحاق أضرار بالورق والغراء. إلىاإلستفسارات أنه خالل إجراء الجرد الفعلي أدى تسرب الماء 

دنانير لكل رزمة إلصالح المغلفات  16وعليه، أنفقت الشركة في األسبوع التالي ما مجموعه 
 المخزون ما يلي: اض قيمة )خسائر(وإعادة لصقها. تبلغ صافي القيمة القابلة للتحقق وإنخف

 دينار على التوالي 18دينار و  42 -ب دينار على التوالي 8دينار و  42 -أ
 دينار على التوالي 12دينار و  62 -د التوالي ىدينار عل 18دينار و  52 -ج

 السنة: آخرأي من اآلتي ال يعتبر طريقة لتحديد تكلفة بضاعة  .0

 رجحالمتوسط الم -ب أوالً صادر  أوالً الوارد  -أ
أيهما  صافي القيمة القابلة للتحقق أوالتكلفة  -ج

 أقل
 التوزيع المحدد للتكلفة -د

لمعيار المحاسبية الدولي رقم  إن المعالجة المحاسبية للتلف غير الطبيعي في المخزون وفقاا  .7
(2:) 

 ال يدخل ضمن تكلفة المخزون    -ب يعتبر ضمن تكلفة المخزون    -أ
المخزون في حال  من تكلفة هيتم طرح -ج

 الجرد المستمر فقط
 اإلنتاجيعتبر جزء من تكلفة  -د

 

 (JCPAمتحانات الـ   إمن أسئلة  (16 – 8))األسئلة من 

 :فإن( حول المخزون 2في المعيار المحاسبي الدولي رقم ) .8

السوق  أوالبضاعة تظهر بسعر الكلفة  -أ
 أيهما أقل

تشمل كلفة البضاعة كلفة الشراء وكلفة  -ب
المتعلقة بإعداد  األخرى تحويل والتكاليف ال

البضاعة لوضعها الحالي بما في ذلك 
 فروقات العملة األجنبية
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يتم تحديد الكلفة بطريقة الوارد أواًل صادر  -ج
 أوصادر أواًل  أخيراً طريقة الوارد  أوأواًل 

 على أساس المعدل الموزون 

يتم اإلعتراف بتنزيل قيمة البضاعة عن  -د
 مة القابلة للتحقق كمصروفصافي القي

من المبيعات. فيما يلي بعض األرقام  %36بنسبة  إجماليتبيع شركة الهادي بضائعها بربح  .5
 : 36/0/2626المتعلقة بعمليات الشركة خالل الستة شهور المنتهية بتاريخ 

 المبيعات دينار 266,666
  المدة   أولالمخزون  دينار 96,666

 تالمشتريا دينار 136,666

 حترق جميع المخزون، إن التكلفة المقدرة للمخزون المحترق كانت: إ، 36/0/2626بتاريخ 
 دينار     72,222 -ب دينار     122,222 -أ

 دينار 22,222 -د دينار    42,222 -ج

من  ( بدالا WAفي حاالت التضخم لو استخدمت الشركة )س( طريقة متوسط التكلفة المرجح ) .16
(FIFOأي من الع )بارات التالية خاطئة:  

 عدد وحدات المخزون لن تتغير -ب تكلفة البضاعة المتاحة للبيع لن تتغير     -أ
 جمل الربح سينخفضم -د تكلفة البضاعة المتاحة للبيع ستنخفض    -ج
 

 :التمرين الثاني
  :2211/ تموزخالل شهر  شركة السالسلفيما يلي المعلومات المتعلقة بحركة البضاعة لدى 

 التكلفة إجمالي سعر الوحدة عدد الوحدات التاريخ

 422 4 122 المدة  أولبضاعة 

5/7 422 6 2422 
12/7 222 7 1422 
16/7 322 12 3222 
28/7 522  12 6222 

 13,266  1966 المجموع 

  .2211تموز وحدة غير مباعة في نهاية شهر  622وعند الجرد يتبين أن هناك 
  ، وتكلفة المبيعات وفقًا للطرق التالية:المدة آخرلفة بضاعة تحديد تكالمطلوب: 
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  (FIFO) أوالً صادر  أوالً طريقة الوارد  .1

    (LIFO) أوالً صادر  طريقة الوارد أخيراً  .2

      (WA) طريقة المتوسط المرجح .3
 
 لتمرين الثالث:ا

لمعلومات المتعلقة بحركة تتبع الشركة المهنية نظام الجرد المستمر للمحاسبة عن المخزون وفيما يلي ا
  : 2221البضاعة خالل شهر نيسان /

  دنانير للوحدة. 4وحدة بتكلفة  222 يبلغ 1/4/2221المدة في  أولرصيد  -
 .دنانير للوحدة 5على الحساب بسعر وحدة من )محالت الوحدة(  522شترت الشركة إ 6/4/2221في  -

 دم مطابقتها للمواصفات.وحدة لع 122ردت الشركة لمحالت الوحدة  12/4/2221في  -

 . دينار للوحدة نقداً  12ة بسعر بيع وحد 152باعت الشركة  18/4/2221في  -

 دنانير للوحدة.  8وحدة بسعر  352شترت الشركة إ 21/4/2221في  -

 دينار للوحدة للعميل خليل على الحساب. 15وحدة بسعر بيع  322باعت الشركة  24/4/2221في  -
 المطلوب: 

 .2221ت الشركة خالل شهر نيسان /حسب قيمة مبيعاإ -1
وفقًا لنظام  المهنيةفي دفاتر الشركة  24/4/2221عملية البيع يوم ثبات قيود وإبطاقة الصنف  إعداد -2

 (.FIFO) أوالً صادر  أوالً الجرد المستمر وطريقة الوارد 

 
 :التمرين الرابع

ع نظام الجرد الدوري لدى ، ويتم إتباحريق إلى شركة الجودة مستودعاتتعرضت  16/4/2221بتاريخ 
 توفرت إليك المعلومات التالية: ، وقدالمنشأة

 21,222الجارية السوقية دينار وباألسعار  14,222ر مخزون بداية الشهر بسعر التكلفة يقدتم ت .أ
 .ينارد

 دينار. 65,222دينار وباألسعار الجارية  45,222قدرت قيمة المشتريات خالل الشهر بسعر التكلفة  .ب

 دينار. 72,222مبيعات خالل الشهر صافي ال .ج
 . التجزئة أسعارالمدة )نهاية الشهر( بطريقة  آخر: تقدير تكلفة مخزون المطلوب
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 :الخامسالتمرين 
نظام الجرد والتي تتبع  2222التجارية خالل العام  يمانشركة اإلمن البضاعة في  المخزون حركة  ظهرت

 كما يلي:الدوري 
       تكلفة الوحدة        عدد الوحدات            لبيــانا               التاريخ

 دينار              4              152       المدة    أولبضاعة             1/1
 دنانير            6              252           مشتريات                  25/4
 دنانير             8              622         مشتريات                    16/8

 دنانير            12             322           مشتريات                 21/11

  .دينار 14وسعر بيع الوحدة  ، وحدة 922 بلغ عدد الوحدات المباعة خالل العام
 جب عن الفقرات التالية: أ

 .وحدة .......................... 2222يبلغ عدد الوحدات المتاحة للبيع خالل عام  .أ

  ...................... دينار 2022تبلغ تكلفة البضاعة المتاحة للبيع لعام  .ب

  .دينار .................... هي 2222لعام  أوالً صادر  خيراً البضاعة المباعة بطريقة الوارد أ تبلغ تكلفة .ج

 دينار. ....................... بطريقة المتوسط المرجح يبلغ 2222ن مجمل الربح لعام إ .د

 
 

 األول:التمرين  إجابة

 16 5 8 7 0 9 4 3 2 1 الرقم 
 ج ج د ب ج ب أ ج ب ج  اإلجابة

 
 

 إجابة التمرين الثاني:

  (FIFO) أوالا صادر  أوالا طريقة الوارد  .1
 (    12×122( + )12×  522= )المدة  آخرزون تكلفة مخ 

 .دينار 7222=                          

      7222 - 13,222تكلفة البضاعة المباعة =     
 .دينار 6222=                            
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   (LIFO) أوالا صادر  طريقة الوارد أخيراا  .2
 (   7×122( +)6×422( + )4×  122= )المدة  آخرتكلفة محزون 

 .دينار 3522=                         

      3522- 13,222ة = تكلفة البضاعة المباع     
 .دينار 9722=                             

      (WA)طريقة المتوسط المرجح  .3
    1522 ÷ 13,222المتوسط المرجح لتكلفة الوحدة = 

 دينار. 828=                              

  828×  622المدة =  آخرتكلفة مخزون 
  .دينار 5282=                        

   828×  922تكلفة البضاعة المباعة  = 
 .دينار 7922=                        

 
  

 جابة التمرين الثالث:إ

 ( 15×322( + )12×152. قيمة مبيعات الشركة خالل شهر نيسان = )1
 دينار. 6322=                                           

2 . 
 ونظام الجرد المستمر FIFOبطاقة الصنف باستخدام طريقة    

 التاريخ
 الرصيد الصادر الوارد

 إجمالي السعر الكمية
 التكلفة

 إجمالي السعر الكمية
 التكلفة

 التكلفة السعر الكمية

 822 4 222 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 1/1 رصيد

 222 ـــ ـــ ـــ 2522 5 522  شراء  6/4
522 
722 

4 
5 

822 
2522 
3322 
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01/4 

 مردودات

(122) 5 (522) 

 

 

 

222 
422 
622 

4 
5 

822 
2222 
2822 

18/4 
 مبيعات

   152 4 622 

52 
422 
452 

4 
5 

222 
2222 
2222 

21/4 
  شراء

352 8 2822    
52 
422 
352 
822 

4 
5 
8 

222 
2222 
2822 
5222 

24/4 
 مبيعات

   
52 
252 
322 

4 
5 

222 
1252 
1452 

152 
352 
522 

5 
8 

752 
2822 
3552 

 
 : 24/4/2621يع يوم قيود عملية الب  

 (15×  322) خليل -من حـ/ المدينين 4522 
 حـ/ المبيعات  إلى 4522       

 من حـ/ تكلفة البضاعة المباعة   1452    
 حـ/ بضاعة بالمخازن  إلى 1452          

 

 :التمرين الرابع إجابة

 المدة من خالل الجدول التالي: آخرتكلفة مخزون  إحتسابيتم 

 بسعر البيع التكلفة بسعر البيان

 21,222 14,222 المدة  أولمخزون 

 222,65 222,45 المشتريات خالل المدة 

 86,222 59,222 البضاعة المتاحة للبيع خالل الشهر
 72,222  صافي المبيعات 

 ؟؟؟؟؟  المدة آخرمخزون 

 تكلفة فإنالمدة  خرآالمدة والمشتريات ومخزون  أولالجارية لكل من مخزون السوقية  وفق األسعار
 المدة آخر مخزون  - المشتريات + المدة أولالمبيعات = مخزون 

 سعار البيع  األرقام بأ  س   -     65,222+   21,222=  72,222

 دينار  10,666س=      
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 %6826=  222,59   سعر البيع = إلىوبما أن نسبة التكلفة 
                                        86,222   

 
  %6826 × 16,222المدة بسعر التكلفة =  آخرقيمة مخزون 

 .دينار 976,12=                                     
 

  :التمرين الخامس إجابة

 .وحدة ..................1366........ 2222يبلغ عدد الوحدات المتاحة للبيع خالل عام  .أ

  ............. دينار5566......... 2022تبلغ تكلفة البضاعة المتاحة للبيع لعام  .ب

  .دينار .........7866........ هي 2222لعام  أوالً صادر  خيراً البضاعة المباعة بطريقة الوارد أ تبلغ تكلفة .ج

 دينار. .............9740........ بطريقة المتوسط المرجح يبلغ 2222ن مجمل الربح لعام إ .د
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 والقياس لبنود القوائم المالية   اإلعترافمحور: 
 (51والعشرون: معيار التقرير المالي الدولي رقم ) السابعالفصل 

 من العقود مع العمالء اإليراد
Revenue from Contracts with Customers 

 
 

 

 الفصل التعليمية: أهداف
 

 التالية: باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 
 ".  من العقود مع العمالء اإليراد(: "15المالي الدولي رقم ) التقريرمعيار  أهداف بيان .1
 ".  من العقود مع العمالء اإليراد(: "15المالي الدولي رقم ) التقريربيان نطاق معيار  .2

 ، وتشمل: باإليرادعتراف المراحل الخمس لإل شرح وتوضيح نموذج .3

 ( 5المرحلة رقم):  تشخيص العقد مع العميل. أوتحديد 
 ( 2المرحلة رقم):   دائها بموجب العقد.الواجب أ اإللتزامات أوتحديد التعهدات 
 ( 3المرحلة رقم :) تحديد سعر العملية.     
 ( 4المرحلة رقم):  العملية على بنود ومكونات العقد سعرتخصيص. 
 تها الواردة بالعقدبتعهدا المنشأةعند وفاء  باإليراد اإلعتراف (:1) المرحلة رقم. 

 .  المستوفاة عند نقطة زمنية محددة األداء إلتزاماتبيان  .4
   .المتحقق اإلنجازتوضيح طرق قياس  .5
من  اإليراد(: "15المالي الدولي رقم ) معيار التقريرالتي يتطلبها  اإلفصاحاتعرض  .6

 ".العقود مع العمالء
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 مقدمة. 1
ويبين هذا  ومركزها المالي. المنشأة أداءم المالية لتقييم عنصر مهم لمستخدمي القوائ اإليراديعتبر 

التقرير عن المعلومات المفيدة لمستخدمي المعلومات المحاسبية حول طبيعة ومبالغ  ار مبادئالمعي
والتدفقات الناجمة عن العقود مع العمالء، وقد جاء هذا  باإليرادوتوقيت وحاالت عدم التأكد الخاصة 

نشاءات" قود اإل"ع 11" ورقم اإليراد" 11كبديل لمعياري المحاسبة الدوليين رقم  أساسيالمعيار بشكل 
. وجاء باإليرادعتراف ى الحاالت المتداخلة والمعقدة لإلبسبب صعوبة تطبيق المعيارين المذكورين عل

ومجلس معايير المحاسبة المالية  IASBالمعيار كمشروع مشترك بين مجلس معايير المحاسبة الدولية 
 تعمل على ما يلي:   اإليرادلتطوير متطلبات مشتركة لموضوع  FASBاالمريكي 

 زالة حاالت عدم االتساق والضعف في المعايير السابقة. إ -
  .باإليرادعتراف للتعامل مع الحاالت المختلفة لإل طار قوي تقديم إ -
ن القطاعات والتشريعات وبي األعمالبين منشآت  باإليراد اإلعترافتحسين قابلية المقارنة لممارسات  -

 واسواق المال المختلفة. 
 . اإلفصاحمن خالل تحسين متطلبات  أكثرتزويد مستخدمي المعلومات المحاسبية بمعلومات مفيدة  -
 . باإليراد اإلعترافالقوائم المالية من خالل تقليص عدد وتفاصيل متطلبات  إعدادتبسيط  -

و   IAS 18و  IAS 11رقام سيرات ذوات األتفمحل المعايير وال  IFRS 15ويحل معيار رقم 
IFRIC 13  برامج الوالء للعمالء" و "IFRIC 15  اتفاقيات تشييد العقارات" و"IFRIC 18   نقل"

"عمليات المقايضة التي تتضمن مبادلة خدمات  SIC-31 Revenueومن العمالء للمنشأة"  األصول
 . 1/1/8112من  االعالن". ويبدأ سريان مفعول هذا المعيار اعتباراً 

 
  Objective. هدف المعيار 2

 إلىأن تطبقها لتقديم معلومات مفيدة  المنشأةالهدف من هذا المعيار هو وضع المبادئ التي يجب على 
والتدفقات النقدية الناشئة  اإليرادعدم تأكد حاالت طبيعة ومبلغ وتوقيت و  مستخدمي القوائم المالية عن

 .عن عقد مع عميل

 :لهذا المعيار هو أنه األساسيالمبدأ  فإنهدف لتحقيق ال
 إلىالخدمات المتعهد بها  أوتحويل السلع )يمثل(  ليصف باإليراد تعترفأن  المنشأةيجب على  -أ

أن يكون لها حق فيه في مقابل تلك السلع  المنشأةالذي تتوقع  المقابل )البدل(بمبلغ يعكس  العمالء
 . الخدمات أو

ند تطبيق هذا عتبار شروط العقد وكافة الحقائق والظروف ذات العالقة عإلن تأخذ باأ المنشأةعلى  -ب
 ممارسات عملية لعقود ذات خصائص وظروف مشابهة.  أيالمعيار، واستخدام 
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، يجوز ومن ناحية عمليةيحدد هذا المعيار المحاسبة عن عقد فردي مع عميل. وبالرغم من ذلك،  -ج
كانت  إذالها خصائص مشابهة  (أداء إلتزامات أو)ود للمنشأة تطبيق هذا المعيار على محفظة عق

على القوائم المالية من تطبيق هذا المعيار على محفظة لن  ثاراآلتتوقع بشكل معقول أن  المنشأة
ضمن  (األداء إلتزامات أو)عن تطبيق هذا المعيار على العقود الفردية  نسبياً  مهمتختلف بشكل 

 فتراضاتواإلأن تستخدم التقديرات  المنشأةفظة يجب على وعند المحاسبة عن مح. تلك المحفظة
  .التي تعكس حجم وتكوين المحفظة

 
  Scopeنطاق المعيار . 3
  :يتم تطبيق هذا المعيار على كافة العقود مع العمالء باستثناء ما يلي 

 .IFRS 16 رقم  معيارالوالتي تخضع لنطاق  اإليجارعقود  -
 .IFRS 17معيار رقم الوالتي تخضع لنطاق  التأمينعقود  -
   IFRS 10و  IFRS 9لتزامات التعاقدية ضمن نطاق المعايير: المالية والحقوق واإل األدوات -

 .IAS 28و  IAS 27 و   IFRS 11و
عمليات التبادل غير النقدية بين المنشآت العاملة في نفس نوع الصناعة والهادفة لتسهيل عملية  -

عيار ال ينطبق على العقود بين شركتي نفط لتبادل النفط بينهما هذا الم بيع السلع للعمالء، فمثالً 
 لمواجهة الطلب من العمالء في مواقع مختلفة في العالم. 

 يمكن أ( ن تكون العقود مع العمالء ضمن نطاق هذا المعيارIFRS 15 جزئيًا، وضمن نطاق )
 .يضاً جزئيًا أ أخرى معايير 

لعقد، من مكونات ا أكثر أولجزء  األوليالقياس  أوكيفية الفصل و/ أخرى تضمنت معايير  إذا -
واًل. ويتم تخفيض قيمة العملية )العقد( بمقدار المبالغ التي تم فيتم تطبيق تلك المتطلبات أ

 .األخرى قياسها بموجب المعايير 
من مكونات العقد،  أكثر أولجزء  األوليالقياس  أوكيفية الفصل و/ أخرى لم تتضمن معايير  إذا -

 ( على العقد بالكامل.IFRS 15يق هذا المعيار )فيتم تطب
  للحصول على عقد مع عميل والمحاسبة عن  اإلضافيةيحدد هذ المعيار المحاسبة عن التكاليف

كانت تلك التكاليف غير واقعة ضمن نطاق  إذاالتكاليف التي يتم تكبدها للوفاء بالعقد مع عميل 
 .آخرمعيار 
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  Key Definition  التعريفات الرئيسية . 4
 Contractالعقد 

 النفاذ. لتزامات واجبةإو  تنشئ حقوقاً  أكثر أوبين طرفين هو اتفاق 

  Customerالعميل 
 أوبداًل العادية للمنشأة مقابل  األنشطةخدمات هي نتاج  أوللحصول على سلع  المنشأةطرف تعاقد مع 

 عوضًا محددًا.

  Income الدخل
زيادة في حقوق الملكية باستثناء  إلىوالتي تؤدي  اإللتزاماتقص في الن أو األصولهي الزيادة في 

 .رأس المال وغيرهامساهمات المالكين مثل 
في سياق  اإليراد. ويتحقق Gains والمكاسب Revenues اإليراداتيتضمن تعريف الدخل كاًل من 

م والفائدة وأرباح األسهم النشاطات العادية للمشروع ويشار إليه بأسماء مختلفة تشمل المبيعات والرسو 
ال تنشأ في  أوتحقق تعريف الدخل وقد تنشأ  أخرى وريع حق االمتياز، واإليجار. وتمثل المكاسب بنود 
 الثابتة. األصولسياق النشاطات العادية للمشروع، مثل مكاسب بيع 

   Revenue اإليراد
 العادية للمنشأة. األنشطةالناشئ في دورة  الدخل

    Performance Obligationءاألدا إلتزامات
حزمة من السلع  أوخدمات  أوما سلع إ( الوعد الوارد في العقد مع العميل لتزويده )التحويل للعميل

سلسلة من السلع والخدمات المتشابهة بشكل جوهري والتي لديها نفس النمط  أووالخدمات القابلة للتمييز 
 في التحويل للعميل.

   Transaction Priceالعملية  سعر
خدمات متعهد  أوأن يكون لها حق فيه مقابل تحويل سلع  المنشأةالذي تتوقع  المقابل أو لغ العوضمب

باستثناء المبالغ المستلمة نيابة عن طرف ثالث )مثل ضريبة المبيعات التي يتم  العميل، إلىبها 
 .)لدائرة ضريبة المبيعات تحصيلها من العميل ويتم توريدها الحقاً 

  Contract Assetعقد ال أصل
العميل عندما يكون ذلك الحق  إلىبتحويلها  المنشأةخدمات قامت  أوفي عوض مقابل سلع  المنشأةحق 

 .)في المستقبل المنشأة أداءعلى سبيل المثال، )مرور الوقت  بخالفمشروطا بشيء 



 

 -735- 

  Contract Liabilityالعقد  إلتزام
 مقابل نقدية مثالً مقابلها قد حصلت على  المنشأةالعميل تكون  إلىخدمات  أوبتحويل سلع  المنشأة إلتزام

 ًا(.مستحق مبلغاً  ن للعميلأن يكو  أومن العميل )

  Stand-alone Selling Priceسعر البيع المستقل  
 .العميل إلىخدمة متعهد بها بشكل منفصل  أوسلعة  المنشأةالسعر الذي ستبيع به 

    Accounting Requirements for Revenueيرادالمحاسبية لإلالمتطلبات 
 باإليراد المنشأةن تعترف أيقوم على  IFRS 15لمعيار التقرير المالي الدولي رقم  األساسين المبدأ إ

ن أ المتوقعخدمات للعمالء بمبلغ يمثل البدل )المقابل(  أوتحويل سلع  أومن العقود التي تتضمن نقل 
 الخدمات المحولة للعميل. وأمقابل تلك السلع  المنشأةتحصل عليه 

نموذج المراحل يتم من خالل تطبيق  باإليرادلالعتراف  األساسيالمبدأ  فإنوبموجب هذا المعيار 
 : التالية The five-step Model Framework الخمس

 

 تعريف العقد مع العميل أوتحديد  (:5المرحلة رقم ). 5
Identify the contract(s) with a customer 

المحاسبي، حيث تعتبر العقود مع العمالء تقع ضمن  اإلعترافعتبر هذه المرحلة من مراحل ت 1.5  
  نطاق هذا المعيار عندما تنطبق كافة المعايير التالية:

بموجب الممارسات المتعارف عليها  أوشفهيًا  أو)كتابيًا  دالعقد قد اتفقت على العق أطراف .أ
 . لتزاماتهاإ أداءوأن تكون ملتزمة ب( األعمالفي قطاع 

  .االخدمات التي سيتم تحويله أوتحديد حقوق كل طرف فيما يتعلق بالسلع  المنشأة تستطيع .ب
  الخدمات التي سيتم تحويلها. أوتحديد شروط السداد مقابل السلع  المنشأةبإمكان  .ج
ن مخاطر وتوقيت ومبالغ التدفقات النقدية الخاصة أتجاري )من المتوقع  مضمون للعقد  .د

 منشأة سوف تتأثر نتيجة العقد(. بال
تقديم  أوالنقدي )المقابل( نتيجة عقد بيع السلعة العوض  المنشأةمن المحتمل تحصيل  .ه

 عتبار قدرة ورغبة العميل على السداد. خذ باإلالخدمة، مع األ

مع من العقود  اإليرادساسيات التالية للمحاسبة عن األ (اإليراد)تحديد  ولىوقد تضمنت المرحلة األ 
 العمالء:

 دون وجود عقد.  باإليراد اإلعترافال يمكن  -أ
 Considerationالمقابل  أوعلى الحق في استالم العوض  المنشأةبموجب العقد تحصل  -ب

 .إلتزامات أو أصولما إخدمات للعميل، وهذا ينتج عنه  أوبنقل سلع  إلتزاماتوتتحمل 
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كالهما ما يترتب  أوالعقد  أطراف أحددي نتيجة العقد حتى يؤ  إلتزام أوصل أب المنشأةال تعترف  -ج
 عليه بموجب العقد:

  في العقد األداء إلتزاماتمن  كبرأكانت الحقوق المكتسبة  إذاصل نتيجة العقد أب المنشأةتعترف ،
 وهو الذمم المدينة. أصل، سينتج عن ذلك مثل بيع بضاعة وتسليمها للعميل على الحساب

  مثل في العقد األداء إلتزامات أقلكانت الحقوق المكتسبة  إذاد لتزام نتيجة العقإب المنشأةتعترف ،
 تقديم خدمة في المستقبل للعميل. أواستالم دفعة مقدمة لتسليم بضاعة 

 ( 1مثال )
يتم تسليمها في  سامي للعميل منتجات شركة الفالححدى إعقد لبيع )تحويل( تم توقيع  1/4/8181في
بمبلغ  82/7/8181بتسديد كامل قيمة العقد في  ساميميل . وبموجب العقد يقوم الع82/6/8181

بشحن البضاعة للعميل في  الفالحدينار. وقامت شركة  22,111دينار، وتبلغ تكلفة البضاعة  72,111
82/6/8181 . 

   .الفالحلدى شركة  8181قيود اليومية الالزمة خالل عام  إعدادالمطلوب: 

 ( 1حل مثال )
العقد قد أدى ما يترتب عليه  أطرافمن  أيال يكون  ألنهقيود  ةيأ ادإعدال يتم  1/4/8181في  -

 بموجب العقد.
 القيد التالي:  إعدادعند نقل الشركة البضاعة للعميل يتم  82/6/8181في  -

 82/6/8181 الذمم المدينة    من حـ/   72,111
  المبيعات إيرادحـ/  إلى      72,111 

 
 82/6/8181 المباعةتكلفة البضاعة من حـ/   22,111

  المخزون حـ/  إلى      22,111 
 

 القيد التالي:  إعدادعند تسديد العميل قيمة العقد، يتم  82/7/8181في  -

 82/7/8181 من حـ/ النقدية  72,111
  الذمم المدينة    حـ/  إلى      72,111 
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 : Combination of Contractsدمج العقود  5.2
في أوقات متقاربة مع نفس  أومن العقود التي ُتبرم في نفس الوقت  أكثر أواثنين  المنشأةيجب أن تدمج 

تم استيفاء واحد  إذااألطراف ذات العالقة مع العميل( وأن تقوم بمحاسبة العقود كعقد واحد  أوالعميل )
 من المعايير التالية: أكثر أو
 يتم التفاوض على العقود كحزمة واحدة ذات هدف تجاري واحد؛ .أ

 أو؛ آخرتنفيذ عقد  أويعتمد مبلغ العوض النقدي الذي ُيدفع في عقد واحد على سعر  .ب
الخدمات الموعود بها في كل  أوبعض السلع  أوالخدمات الموعود بها في العقود ) أوتكون السلع  .ج

 واحد.  أداء إلتزاممن العقود( هي 

 :Contract Modificationsتعديالت العقد  5.2
العقد. وقد تحدث التعديالت على كمية  أطرافذ العقد تعديالت على العقد بموافقة ثناء تنفيأقد يحدث 

وتسمى في قطاع  كالهما أوالمتفق عليها  األسعارعلى  أوالخدمة المقدمة  أوالبضاعة المباعة 
عن  كعقد جديد منفصل ن التعديالت تعالج محاسبياً أد المعيار . وقد حد  "أوامر التغيرات" المقاوالت مثالً 

 توفر الشرطان التاليان مجتمعان: إذا األصليالعقد 
 .األصليخدمات محددة وجديدة خالف المتعاقد عليها في العقد  أوبضاعة  أضافن التعديل أ .1
التي تم االتفاق عليها،  اإلضافيةمحدد ويعكس الكمية  اإلضافيةن سعر التعاقد على الكمية أ .8

المتعاقد عليها لو تم بيعها بشكل منفصل خالل  ةاإلضافيويعكس السعر الذي تباع به الكمية 
 .المنشأةعمليات البيع العادية لدى 

من الشرطين أعاله،  أيتوفر  بسبب عدم لم تتم المحاسبة عن تعديل العقد على أنه عقد منفصل إذا
 بها التي لم يتم تحويلها بعد في تاريخ الخدمات المتعهد أوأن تحاسب عن السلع  المنشأةعلى  يجب

  :التاليةبأي مما ينطبق من الطرق  )الخدمات المتبقية المتعهد بها أوالسلع  أي ( تعديل العقد
  لعقد جديد،  نشاءوإللعقد الحالي  نهاءإأن تحاسب عن تعديل العقد كما لو كان  المنشأةيجب على

ت التي تم الخدما أوالمتبقية من الممكن تمييزها بذاتها عن السلع  الخدمات أوكانت السلع  إذا
 قبله.  أوتحويلها في تاريخ تعديل العقد 

  لم تكن السلع  إذامن العقد الحالي  اً ءز أن تحاسب عن تعديل العقد كما لو كان ج المنشأةيجب على
ويتم واحد،  أداء إلتزاممن  ءاً عليه تشكل جز  اً ءناوبتمييزها بذاتها،  الخدمات المتبقية من الممكن أو

للتقدم نحو الوفاء  المنشأةوعلى قياس لتعديل العقد على سعر العملية  ثر الذي يكون إثبات األ
للبضاعة  اإليرادفي  1تخفيض أوإما على أنه زيادة ) اإليرادعلى أنه تعديل في  داءأللتزام إالكامل ب

                                                           
يعات" بجعله مدينًا وحساب الذمم المدينة دائنًا. وتكون "صافي حساب "مسموحات المب إثباتالمبيعات من خالل  إيراديتم تخفيض  1

 ".مسموحات المبيعات –المبيعات = المبيعات 
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يتم على أساس  اإليرادأن التعديل في  أي)في تاريخ تعديل العقد  (من سابقاً الخدمة المسلمة  أو
 .) Cumulative Catch-up Basis متراكم استدراك

 ولسلع قابلة للتمييز لسعر يعكس سعر البيع المستقل  تعديالت العقد( 5مثال )
على قيام شركة الكهربائية مع محالت القدس  األجهزةلتجارة  األمانة شركة اتفقت 1/11/8181في 

 صوبات تعمل بالغاز وكما يلي:  ببيع األمانة
 صوبة  811الكمية: 

 للصوبة الواحدة  دينار 21: سعرال
 .شهور وعلى ان يتم تسليم الكمية تدريجياً من تاريخ التعاقد شهور  6فترة التوريد: 

عليها،  المتفقمن الكمية  صوبة 131 محالت القدسقد سلمت  األمانةكانت شركة  1/18/8181فيو 
 إضافية صوبة 111بمقدار  عليها المتفقزيادة الكمية  إلىوفي هذا التاريخ تم االتفاق بين الطرفين 

بقاء على فترة التوريد المتفق مع اإل وحدة 311 إلى 811من الكمية لتصبح  للوحدة دينار 01وبسعر 
في  الصوباتبيع  أسعاريعكس االرتفاع في  اإلضافيةن الزيادة في سعر الكمية أ . علماً سابقاً عليها 

 وحدة.  22س تم تسليم محالت القد 12/18/8181السوق. وفي من 
 .األمانة: بيان المعالجة المحاسبية لما سبق في دفاتر شركة المطلوب

 (5حل مثال )
ن أعتباره عقد منفصل، حيث عاله، إلأ ليهما إن التعديل على العقد قد حقق الشرطان، والمشار أيالحظ 

سعر التعاقد ن أ . كمااألصليبضاعة محددة وجديدة خالف المتعاقد عليها في العقد  أضافالتعديل 
 التي تم االتفاق عليها. اإلضافيةمحدد ويعكس سعر البيع العادي للكمية  اإلضافيةعلى الكمية 

 وستتم المعالجة المحاسبية كما يلي: 
دينار  11,411ستكون  1/18/8181للوحدات التي تم تسليمها حتى تاريخ بها  عترفالمُ  اإليرادات -

(131  ×21 .) 
على بإيراداتها  اإلعتراففسيتم وحدة  22والبالغة  12/18/8181دها في التي تم توريأما الكمية  -

( بالسعر الجديد 71-22وحدة ) 12دينار والباقي  21بسعر  األولالعقد من وحدة  71ساس أ
 دينار للوحدة. 01 البالغ

 ( 01×  12) +( 21× 71= ) 12/18/8181مبيعات الوحدات المسلمة في  إيراد -
                                                        =2611  +1321  

 دينار. 6021=                                                        
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 عكس سعر البيع المستقل ت ال تعديالت العقد( 5مثال )
ة والذي يتضمن زيادة الكمي 12/18/8181بتاريخ  ن االتفاق بين الطرفينأافترض بالمثال السابق 

المتعاقد عليها البالغة  اإلضافيةدينار للكمية  61، كان بسعر وحدة 311 إلى 811المتعاقد عليها من 
ومخالفة  وجود عيوب بسيطة إلىيعود  اإلضافيةن سبب تخفيض سعر الوحدات أجهاز، و  111

 .  سابقاً  المسلمة وحدة( 131) في الكمياتللمواصفات المتفق عليها 
 .األمانةجة المحاسبية لما سبق في دفاتر شركة : بيان المعالالمطلوب

 (5حل مثال )
وهو ال يمثل سعر البيع المستقل دينار للوحدة  68يع يتضمن سعر ب التعديل على العقد نأيالحظ 
 اإلضافيةن يكون سعر التعاقد على الكمية أيحقق الشرط الثاني والذي يتطلب  لمنه ، وبالتالي فإبالسوق 

التي تم االتفاق عليها. وبالتالي يعالج التغيير في  اإلضافيةيع العادي للكمية محدد ويعكس سعر الب
 .كعقد واحد األصليويعامل التغيير والعقد  األصلياالتفاق كتعديل على العقد 

في  بعد عملية التعديل للعميلعن الكميات التي تم تسليمها  اإليراد فإنفي ضوء ما سبق 
 على متوسط سعر البيع للوحدة والذي يحسب على النحو التالي: ءً بنا حتسابهاسيتم إ 12/18/8181

 دينار للوحدة 60.4= 
(71  ×21( + )111  ×68) 

 =متوسط سعر البيع للوحدة 
 وحدة (111+  71)

على متوسط  يراداتها بناءً إ إحتسابالعميل بعد التعديل سيتم  إلىالكميات التي ستسلم  فإنوبناء عليه، 
ثر رجعي على أن التعديل في السعر ال يندرج بأدينار، مع مالحظة  60.4ة البالغ سعر بيع الوحد

 الوحدات كون ثر مستقبلي. أن التعديل يتم بأ أيقبل عملية التعديل،  للعميلالكميات التي تم تسليمها 
  قبله. أوالمتبقية من الممكن تمييزها بذاتها عن السلع التي تم تحويلها في تاريخ تعديل العقد 

 .دينار 2200=  60.4× وحدة  22= 82/18/8181 في للكمية المسلمة للعميلالمبيعات  إيراد
 
 دائها بموجب العقد   الواجب أ اإللتزامات أوتحديد التعهدات   :(2المرحلة رقم ). 7

Identify the Performance Obligations in the Contract 
الخدمات المتعهد بها في العقد مع العميل ويجب  أولع تقويم الس المنشأةعند نشأة العقد يجب على 

 :أداء إلتزامالعميل على أنه  إلىمما يلي  أيعليها تحديد كل تعهد بتحويل 
 أو ا.ن الممكن تمييزها بذاتهم التي المستقلةالخدمات(  أومن السلع  حزمة أوخدمة ) أوسلعة  .1
بذاتها ومتماثلة بشكل كبير ولها نفس نمط من الممكن تمييزها التي خدمات ال أوسلع من ال سلسلة  .8

 .العميل إلىالتحويل 
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ُتفهم ضمنًا من خالل الممارسات التجارية المعتادة )تعهدات(  إلتزاماتيضًا قد يشمل العقد مع العميل أ
كانت تلك التعهدات تنشئ، وقت الدخول في  إذاتصريحاتها المحددة  أوسياساتها المنشورة  أوللمنشأة 
 العميل. إلى خدمة أوستحول سلعة  المنشأةقعات صحيحة للعميل بأن العقد، تو 

 :األداء إلتزاماتدمج  أوعند فصل  التالية يتم تطبيق القاعدةو 
غير مترابطة مع الوعود  أوال تعتمد على بعضها البعض بشكل كبير  األداء إلتزاماتكانت  إذا -أ

 بشكل منفصل. أداء إلتزامالواردة في العقد، عندها يتم محاسبة كل  األخرى 
 فإنفي العقد معتمدة على بعضها البعض ومترابطة مع بعضها البعض،  األداء إلتزاماتكانت  إذا -ب

 واحد.   أداء يتم دمجها معًا ويتم محاسبتها كإلتزام اإللتزاماتهذه 

                

        

              

       

                

      

                    

           

         

            

                    

                   

              

                   

           

                     

          

         

             

                

                    

                

               

               

               

                

           

      

        

        

                        

Separate Performance Obligations—Step 2

                     

 
 (4مثال )

لجامعة معلومات  أنظمةرخيص وتركيب برنامج بالدخول بعقد نقل ت للتكنولوجيا الندىقامت شركة 
ستشارية لموائمة إبتقديم خدمات  للتكنولوجيا الندىضافة لذلك يتضمن العقد وعد شركة ، باإلالبتراء

رنامج تقديم البيتم  أيدينار.  611,111 إجماليمقابل مبلغ  ءجامعة البتراالبرنامج مع بيئة عمل 
 ستشارية كحزمة واحدة. والخدمات اإل

  في العقد المذكور. األداء إلتزاماتتحديد المطلوب: 

 (4حل مثال )
ستشارية، لذلك يتم مميز لكنه مترابط مع الخدمات اإل أداء إلتزامالمعلومات هو  أنظمةترخيص برنامج 

 واحد.  أداء كإلتزاممحاسبتها 
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 (2مثال )
ضمان ضد  ةشاملختبرات الطبية وهم قطاع الم للعمالء تحاليل طبية جهزة أ المجدتنتج وتبيع شركة 

 سنوات 3يضًا خدمة صيانة لمدة أضافة لذلك تبيع . باإلواحدة من تاريخ البيع سنةعيوب التصنيع لمدة 
 . انتهاء سنة الكفالة األولىبعد  وفق رغبة العمالء

 في العقد المذكور. األداء إلتزاماتتحديد المطلوب: 

 (2حل مثال )
المرافق لعقد  ةوضمان الصيان تحاليل طبيةبيع  األول األداء إلتزاماتمن في هذه الحالة هناك نوعين 

 األجهزةعقد بيع  فإنسنوات(. وبالتالي  3ضافي )والثاني عقد الصيانة اإل واحدة سنةالبالغ البيع 
ما عقد أواحد كونهما يعتمدان على بعضهما البعض ومترابطان.  أداء إلتزاموالصيانه المرافقة يعتبران 

وبالتالي فهو  األجهزةبشكل مستقل وال يعتمد على عقد بيع  للعمالءسنوات تم بيعه  3ضافي يانة اإلالص
 .  مستقل إيرادمستقل سيخصص له  أداء إلتزام

 
 Determine the Transaction Priceتحديد سعر العملية  (:3المرحلة رقم ). 6

يكون واضح  يتم تحديده للعقد وهو عادةً الذي س اإليرادقيمة  أوتتضمن هذه المرحلة تحديد السعر 
حداث مستقبلية. أفي العقد متغير ويعتمد على  اإليرادولكن هناك حاالت عديدة يكون قيمة  .ومحدد

 ما يلي:      15IFRSوبهذا الخصوص يتطلب معيار رقم 
تحديد عتيادية لوط العقد والممارسات التجارية اإلأن تأخذ بعين اإلعتبار شر  المنشأة علىيجب  -أ

أن  المنشأةالذي تتوقع  "القيمة النقدية" المعاملة هو مبلغ العوض النقدي رالمعاملة. وسعسعر 
العميل، بإستثناء المبالغ التي يتم  إلىالخدمات الموعود بها  أوتحصل عليه مقابل نقل السلع 

. وقد يشمل ردادالقابلة لالست المبيعات ضريبةعلى سبيل المثال، ، ثالثة أطرافتحصيلها نيابة عن 
 كليهما. أومبالغ متغيرة  أوالعوض النقدي الموعود به في العقد المبرم مع العميل مبالغ ثابتة 

طبيعة وتوقيت ومبلغ العوض النقدي الموعود به من قبل العميل على تقدير سعر المعاملة.  تؤثر -ب
ثار المترتبة لكل مما ر اآلأن تأخذ بعين اإلعتبا المنشأةوعند تحديد سعر المعاملة، يجب على 

 يلي:
 العوض النقدي المتغير )والتقديرات المقيدة لها (. -1ب/
 جود عنصر تمويل كبير في العقد )القيمة الزمنية للنقود(.و  - 8ب/
 والعوض غير النقدي.  - 3ب/
 العوض النقدي مستحق الدفع للعميل.  -4ب/
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 وفيما يلي تفصيل لتلك العناصر:

 لمتغير:العوض النقدي ا -5ب/
ريتطلب المعيار أن   من الطرق التالية، اعتماداً  أيمبلغ العوض النقدي المتغير بإستخدام  المنشأة تقد 

حصول بأنها تتنبأ بشكل أفضل بمبلغ العوض النقدي الذي يحق لها ال المنشأةعلى الطريقة التي تتوقع 
 عليه:

وزونة من حيث احتماليتها هي مجموع المبالغ الم - Expected Valueالقيمة المتوقعة   -أ
ضمن نطاق من مبالغ العوض النقدي المحتملة. ويمكن أن تكون القيمة المتوقعة هي تقدير 

عدد كبير من العقود ذات الخصائص  المنشأةكان لدى  إذامناسب لمبلغ العوض النقدي المتغير 
 المماثلة.

ضمن  ي األكثر ترجيحاً هو المبلغ الفرد - Most Likely Amountالمبلغ األكثر ترجيحًا  -ب
للعقد(. ويمكن أن  النتيجة الفردية األكثر ترجيحاً  أينطاق من مبالغ العوض النقدي المحتملة )

كان للعقد اثنين  إذايكون المبلغ األكثر ترجيحًا هو تقدير مناسب لمبلغ العوض النقدي المتغير 
 (.أداءال تحقق مكافأة  أو شأةالمنفقط من النتائج المحتملة )على سبيل المثال، إما أن تحقق 

 Changes in the Transaction Priceالعملية   سعر في التغيرات
بعد نشأة العقد ألسباب عديدة، بما في ذلك اتضاح األحداث غير  العمليةيمكن أن يتغير سعر  -

لها أن يكون  المنشأةالظروف التي تغير مبلغ العوض الذي تتوقع  في األخرى التغيرات  أوالمؤكدة 
 الخدمات المتعهد بها. أوحق فيه في مقابل السلع 

باألداء في  اإللتزاماتعلى  العمليةتغيرات الحقة في سعر  أيأن تخصص  المنشأةيجب على  -
عليه التخصيص عند نشأة العقد. وبالتالي، ال يجوز للمنشأة  العقد على نفس األساس الذي يتم بناءً 

المستقلة بعد نشأة العقد.  البيع أسعارتعكس التغيرات في ل العمليةأن تقوم بإعادة تخصيص سعر 
على أنها  أو إيرادتم الوفاء به على أنها  أداء إلتزامالمبالغ التي يتم تخصيصها على  إثباتويجب 
 .العمليةلإليراد في الفترة التي يتغير فيها سعر  تخفيض

 عقد بايراد متغير  (6مثال )
قار يمثل ع نشاءإل سالميالبنك اإلبتوقيع عقدًا مع  للمقاوالت اإلسراءقامت شركة  1/1/8181في  -

. الوعد 31/4/8181ن تاريخ التسليم هو أ أيشهرًا  16سالمي، مدة العقد مبنى فرع جديد للبنك اإل
، لكن دينار 611,111 سعر العقديبلغ  ،مستوفى على مرور الوقت أداء إلتزامهو  األصلبنقل 

تخفيض وينص العقد على . للعميل األصل تسليممبلغ بناًء على توقيت زيادة هذا ال أوسيتم تخفيض 
ويتم زيادة سعر العقد ، 31/4/8112بعد تأخير دينار عن كل يوم  8111 بمقدار سعر العقد

  تسليم مبكر قبل الموعد المحدد. دينار عن كل يوم 1111بمقدار 
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وتحديد تصنيف  األصل ية بتقييمتقوم شركة تقييم هندس، األصلعند إكمال  ذلك، إلى باإلضافة -
 المنشأةتستحق  متميزًا، تصنيفًا محدداً  األصلتلقى  إذابناًء على المعايير المحددة في العقد. ال

 دينار. 71,111مكافأة قدرها  الحصول على
ومن خبرة الشركة السابقة في هذا المجال تتوقع  %07( 8181حتى نهاية عام ) اإلنجازتبلغ نسبة  -

 حتماالت التالية: وفق اإل يتم تسليم المشروع ناإلدارة أ
  43 إحتماليةوبنسبة  33/4/2323في في موعده المحدد التسليم%. 

  35 إحتمالية( وبنسبة 15/5/2323 يوم )في 15بمقدار  بتأخيرتسليمه% . 

  25 إحتمالية( وبنسبة 25/5/2323 يوم )في 25بمقدار  بتأخيرتسليمه%. 
ن الشركة لها بأ ، علماً %03تبلغ  متميزتسليم العقد بتصنيف  إحتماليةن أ إلى اإلدارةوتشير توقعات 

 .  المشاريعخبرة واسعة في السابق في هذا النوع من 
 ، و:للمقاوالت اإلسراءسجالت شركة ما سبق في  إثبات المطلوب:
 (12بالعوض النقدي المتغير وفق معيار التقرير المالي الدولي رقم ) اإلعترافتحديد طريقة  -1

 .اإلسراء للمقاوالتلدى شركة 
به في قائمة الدخل لعام  اإلعترافالعقد الواجب  إيرادالعقد المتوقع و  إيراد إجمالي تحديد -8

8181.  

 ( 6حل مثال )
 : (12بالعوض النقدي المتغير وفق معيار التقرير المالي الدولي رقم ) اإلعترافطريقة  -1

 أيحافز ) أوالمقابل المتغير المرتبط بغرامة يومية  استخدام طريقة القيمة المتوقعة لتقديريتم  -
( ألنها عن كل يوم تسليم مبكر 1111+  أودينار عن كل يوم تأخير  8111 -دينار 611,111

 مبلغ المقابل الذي ستستحقه.بالالتنبؤ بها بشكل أفضل  المنشأةالطريقة التي تتوقع 
ير المقابل المتغير المرتبط بمكافأة تشجيعية ألن استخدام المبلغ األكثر إحتمااًل لتقد المنشأةتقرر  -

 المنشأةدينار( وألنها الطريقة التي تتوقع  صفر أودينار  71,111هناك فقط نتيجتين محتملتين )
  مبلغ المقابل الذي ستستحقه.بالالتنبؤ بها بشكل أفضل 

 
 : 5757لعام  يراد العقدإالمتوقع و  العقد إيراد إجمالي تحديد -5

 إحتسابمام الشركة عدة احتماالت وبالتالي يتم أ فإنيراد المتوقع من الحوافز التشجيعية، بالنسبة لإل
 حتماالت وعلى النحو التالي:من خالل المتوسط المرجح لهذه اإل القيمة المتوقعة

 القيمة المتوقعة لغرامات التأخير:  
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قيمة ×  االحتمالية 
 الغرامة

القيمة المتوقعة = 
 للغرامات

 3 ال يوجد %43 يم بالموعد المحددالتسل

 15×2333 %35 يوم  15بمقدار  بتأخيرالتسليم 
= 360666 

 دينار 13,533

 25×2333 %25 يوم 25التسليم بتأخير بمقدار 
=160666 

 دينار 12,533

 دينار 230666 المجموع         133%                                
  

 + المكافأة التشجيعية  للغرامات القيمة المتوقعة - األساسي اإليرادقع = قيمة المتو  اإلجماليالعقد  إيراد
                             =611,111   -  83,111    +    71,111 

 دينار   647,111=                             
  %21×  647,111=   8181به في قائمة الدخل لعام  اإلعترافالعقد الواجب  إيراد

 دينار  210,677=                                                              
 

  :اإلرجاعالبيع مع حق العوض النقدي المتغير: 

هذا  أصبح، حيث 2ةفقًا لهذا المعيار فقد اختلفت معالجة مردودات المبيعات عن المعالجات السابقو 
بإيراد ألي وحدات  اإلعترافة المباعة عند البيع وعدم المعيار يتطلب تقدير نسبة مردودات البضاع

ثر في عدم أمخصص مردودات مبيعات، مما سيكون له  أولتزام متوقع إعادتها من العمالء واإلعتراف بإ
رجاعه قدار الجزء المباع والمتوقع عدم إفقط بم إيراداتتضخيم المبيعات للفترة الحالية وإثبات المبالغة و 

  من قبل العمالء.
العميل  إلىالسيطرة على منتج ما  المنشأةفي بعض العقود، تنقل قد ينتج العوض النقدي المتغير  -أ

حق إرجاع المنتج ألسباب مختلفة )مثل عدم الرضا عن المنتج( واستالم رديات كاملة  وتمنحه أيضاً 
 .بلفي المقا آخرمنتج  أوحسومات )خصم( يمنح للعميل  وأ ألي عوض نقدي مدفوع؛ جزئية أو

 إعادة)وبعض الخدمات التي ُتقدم مع اشتراط  اإلرجاعمن أجل محاسبة نقل المنتجات مع حق  -ب
 :بكل ما يلي المنشأةن تعترف أاألموال(، يجب 

يتم أن تقبضه )لذلك، ال  المنشأةالمنتجات المنقولة بمبلغ العوض النقدي الذي تتوقع  إيرادات .1
 (؛من قبل العمالء إرجاعها متوقعالباإليرادات فيما يخص المنتجات  اإلعتراف

 ؛ و(اإلعادة)مخصص مردودات بضاعة قيد  الرديات إلتزام .8
                                                           

في السابق كان يتم اإلعتراف بمردودات المبيعات عند حدوثها فعليًا، حيث كانت الفترة الحالية تتحمل مردودات مبيعات لبضاعة تم  2
 بيعها في الفترة المالية السابقة. 
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لفة والتعديل المقابل على تك "مخزون مردودات مقدرةوالذي يمثل حساب " معين أصل .3
 الرديات. إلتزامعند تسوية  ستعادة المنتجات من العمالءإالمبيعات( فيما يخص حقها في 

 ( 0مثال )
 علومات التالية حول المنتج )س( لدى شركة االتحاد: توفرت الم

 ألحدلوحدة دينار ل 31وحدة من السلعة )س( بسعر  1111 الغدباعت شركة  1/18/8181في -
منتج غير مستخدم خالل  أيعادة إتحاد للعميل بدينار. تسمح شركة اإل 88العمالء وتكلفة الوحدة 

ت كاملة، ويتم استالم النقدي عند تحويل السيطرة من تاريخ البيع والحصول على رديا شهور ثالثة
 على المنتج. 

المقابل المستلم من العميل متغير. لتقدير المقابل  فإنن العقد يسمح للعميل بإعادة المنتجات، أبما  -
ألنها الطريقة التي  طريقة القيمة المتوقعةاستخدام  المنشأةتقرر  ،المنشأةستستحقه الذي المتغير 

مبلغ المقابل الذي ستستحقه. باستخدام طريقة القيمة بالالتنبؤ بها بشكل أفضل  أةالمنشتتوقع 
وتقرر أنه بالرغم من أن من عدد الوحدات المباعة.  %2 إعادةأنه سيتم  المنشأةالمتوقعة، تقدر 

 عوائد هذا المنتج وفئة العميل.  ، إال أن لديها خبرة كبيرة في تقديرالمنشأةالعوائد خارج نفوذ 
بيع  إعادةأن تكاليف استرداد المنتجات سوف تكون غير مادية وتتوقع إمكانية  المنشأةقدر ت -

 المنتجات المعادة بربح.
 : الغدشركة  بسجالت IFRS 15معالجة الحاالت التالية وفق معيار التقرير المالي الدولي  المطلوب:

 . 1/18/8181قيود عملية البيع في  إعداد -1
 وحدة.  21 إعادةنه تم بافتراض أ اإلرجاعخالل فترة  مردودات المبيعات إلثباتالقيود الالزمة  إعداد -8
 وحدة.  01 إعادةنه تم بافتراض أ اإلرجاعمردودات المبيعات خالل فترة  إلثباتالقيود الالزمة  إعداد -3
 دة. وح 72 إعادةنه تم بافتراض أ اإلرجاعمردودات المبيعات خالل فترة  إلثباتالقيود الالزمة  إعداد -4

 (0حل مثال )
، ويتم ةوحد 21ن يعيد العميل أمن المتوقع  ألنهدينار  87,611تعترف الشركة بايراد مبيعات يبلغ  .1

 القيد التالي:  إعداد

 1/12/2323 (31×1111النقدية  )من حـ/   330333
  (     31×3%08×1111المبيعات ) إيرادحـ/  إلى    22,633 

 4اإلعادةدودات بضاعة قيد مخصص" مر " إلتزاماتحـ/  2433 
(1111×2%×31) 

 

                                                           
 21رجاعها إحيث يبلغ عدد الوحدات المتوقع  %08=  %2 – 1رجاعها من العمالء = إنسبة الوحدات المتوقع عدم  3
 ( وحدة.%08×1111) 081رجاعها إ( وحدة والمتوقع عدم 2%×1111)
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 1/12/2323 (88× وحدة  081تكلفة البضاعة المباعة )من حـ/   23,243

  (88× وحدة  21)  مخزون مردودات مقدرةحـ/        1263
  (88×1111المخزون )حـ/  إلى      220333 

 القيد التالي:  إعداديتم  اإلرجاعخالل فترة  ةوحد 21عاد أ ن العميل أبافتراض  .8

 (31×21)       اإلعادةمخصص" مردودات بضاعة قيد " إلتزاماتمن حـ/   2433
  النقديةحـ/  إلى      2433 

 

   88×  21                          مخزون من حـ/ ال  1263
  مخزون مردودات مقدرةحـ/  إلى      1263 

 القيد التالي:  إعداديتم   اإلرجاعرة خالل فتخالل  ةوحد 01عاد أ ن العميل أبافتراض  .3

 (31×21)       اإلعادةمخصص" مردودات بضاعة قيد " إلتزاماتمن حـ/   2433
 (31×11) حـ/ مردودات المبيعات                     333

  (  31×01)     النقديةحـ/  إلى      2233 
 

    (88×01)                          مخزون من حـ/ ال  1013
  (88×21)         مخزون مردودات مقدرةحـ/  إلى       1263 
  (22×13)            حـ/ تكلفة البضاعة المباعة         223 

 القيد التالي:  إعداديتم  اإلرجاعخالل خالل فترة  ةوحد 72عاد أ ن العميل أبافتراض  .4

 (31×21)       اإلعادةمخصص" مردودات بضاعة قيد " إلتزاماتمن حـ/   2433
   (31×2)حـ/ المبيعات                      153 

  (  31×72النقدية               )حـ/  إلى      2253 
 

  (  88×72)                     مخزون من حـ/ ال  1653
  (88×2)تكلفة البضاعة المباعة    حـ/  إلى       113

  (22×13)             مخزون مردودات مقدرةحـ/       1263 
رجاعه من العدد المتوقع إ أقلوحدة وهي  72رجاعها يالحظ من الحالة السابقة أن الوحدات التي تم إ

عتراف بالوحدات غير المرتجعة ، وفي هذه الحالة يتم إ وحدات 2وحدة بمقدار  21من العمالء البالغ 
 دنانير.  111دينار يقابلها تكلفة مبيعات بمقدار  121كمبيعات بمقدار 

                                                                                                                                                                      
  .المتداولة يتم تصنيفها وعرضها في قائمة المركز المالي ضمن اإللتزامات 4
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 ( 8مثال )
 ن عملية البيع تمت على الحساب. ( السابق أ7افرض في المثال رقم )

 .1/18/8181قيود عملية البيع في  إعداد المطلوب:

 ( 8حل مثال )
، ويتم ةوحد 21ن يعيد العميل أ من المتوقع ألنهدينار  87,611يراد مبيعات يبلغ إتعترف الشركة ب

 القيد التالي:  إعداد
 1/12/2323 (31×1111)  الذمم  المدينة من حـ/   33,333

  (     31×5%08×1111المبيعات ) إيرادحـ/  إلى    220633 

 اإلعادةمخصص" مردودات بضاعة قيد " إلتزاماتحـ/  2433 
(1111×2%×31) 

 

 

 1/12/2323 (88× وحدة  081تكلفة البضاعة المباعة )من حـ/   230243
  (88× وحدة  21)   ن مردودات مقدرةمخزو حـ/        1263

  (88×1111المخزون )حـ/  إلى      220333 
 مالحظات: 

وحدة  21رجاعها من قبل العمالء إدراج الكمية المتوقع إالمدة يتم  آخرعند جرد مخزون بضاعة  -1
باعتبارها بضاعة لدى الغير ويتوقع  المدة لدى شركة الغد آخردينار ضمن مخزون  1761بتكلفة 

 عادتها. إ 
( اإلعادةمخصص" مردودات بضاعة قيد " إلتزامات) القوائم المالية يتم عرض حساب إعدادوعند  -8

للذمم المدينة تبلغ  القيمة التحصيلية المتوقعة ن صافي، حيث أالذمم المدينةمطروحًا من حساب 
 ( وكما يلي: 8411 – 31,111دينار ) 87,611

 51/15/5757قائمة المركز المالي كما في   
   المتداولة  األصول 

   الذمم المدينة   31,111
   اإلعادةمخصص" مردودات بضاعة قيد " إلتزامات (8411)

   الذمم المدينة بالصافي  87,611
    

  
                                                           

 21رجاعها إحيث يبلغ عدد الوحدات المتوقع  %08=  %2 – 1رجاعها من العمالء = إنسبة الوحدات المتوقع عدم  5
 ( وحدة.%08×1111) 081رجاعها إ( وحدة والمتوقع عدم 2%×1111)
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 )القيمة الزمنية للنقود( وجود عنصر تمويل هام في العقد -2ب/
يعادل السعر النقدي للسلع والخدمات يردات بمبلغ باإل اإلعترافيتم  IFRS 15 بموجب المعيار -أ

ويتم معالجة الفرق بين العوض النقدي الوعود به )قيمة عقد البيع( والسعر النقدي كتكاليف تمويل 
 تمويل. إيرادات أو

من خالل  أويتم تحديد القيمة العادلة للعوض المقابل في العقد من خالل قياس العوض المستلم  -ب
 الفائدة الضمني. خصم المدفوعات باستخدام معدل 

الخدمة  أوالسلعة  المنشأةالفترة بين الوقت الذي تنقل فيه  نأ في بداية العقد المنشأةتوقعت  إذا -ج
الخدمة سوف تكون سنة  أوالعميل والوقت الذي يدفع فيه العميل ثمن تلك السلعة  إلىالموعود بها 

  .تبار القيمة الزمنية للنقودعن تأخذ باإلأ المنشأةمن  هذا المعيار ال يطلب، أقل أوواحدة 

 القيمة الزمنية للنقود عتبارذخذ باإلاألالبيع اآلجل للبضاعة مع  (9مثال )
دينار مقابل استالم ورقة  60,014بمبلغ  وسيمالعميل  إلىبضاعة  الفرحباعت شركة  1/1/2323في 

 %1فائدة الضمني دينار. ومعدل ال 45,333قبض تستحق بعد عامين وتبلغ تكلفة البضاعة المباعة 
 دينار. 63,333سنويًا. وسعر بيع البضاعة النقدي 

  .IFRS 15 بموجب الفرحبيان المعالجة المحاسبية لدى شركة المطلوب: 

 (9حل مثال )

 قيد بيع البضاعة واستالم ورقة القبض كما يلي:  -أ

 1/1/8181 أ.  قبضمن حـ/   60,024
  6المبيعات إيرادحـ/  إلى      61,111 
  )فوائد مؤجلة( خصم على أ. القبضحـ/       0024 

 
 1/1/8181 تكلفة البضاعة المباعةمن حـ/   42,111

  المخزون حـ/  إلى      42,111 
 :31/18/8181الفائدة في  إيرادقيد تسوية  -ب

 31/12/2323  %2×61,111 خصم على أ. القبض من حـ/   4211
  الفائدة إيرادحـ/  إلى      4211 

                                                           
ن القيمة الحالية = أ. حيث 024,60جل البالغ دينار القيمة الحالية للسعر اآل 111,61عترف به والبالغ يمثل رقم إيراد المبيعات المُ  6

 .سنة( 8، %2. )معامل القيمة الحالية 22,733×   60,024
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دينار   64,211وراق القبض سيظهر بالصافي برصيد حساب أ فإنيد تسوية الفوائد السابق بعد ق
(60,024-2124). 

 أ. القبض      60,024
 (4211- 0024خصم أ. القبض  )    (2124)

 دينار  64,877

 :31/18/8181الفائدة في  إيرادقيد تسوية  -ج

 31/12/2321  %2×64,211 خصم على أ. القبض من حـ/   2124
  الفائدة إيرادحـ/  إلى      2124 

برصيد  31/18/8181حساب اوراق القبض سيظهر بالصافي بتاريخ  فإنبعد قيد تسوية الفوائد السابق 
 : كما يلي (1-60,024دينار ) 60,024
 أ. القبض       60,024

 (2124- 2124خصم أ. القبض  )   (     1)
 دينار  69,984

 العميل بتاريخ االستحقاق:  قيد تحصيل ورقة القبض من -د

 31/12/2321 من حـ/ النقدية  60,024
   أ. القبض حـ/  إلى      60,024 

 عنصر تمويل يتضمن مصروف فوائد( 17مثال )
 لبيع شركة مطاعم القدسعقد  المروج الخضراء لتجهيزات المطاعموقعت شركة  1/1/8181في  -

نشاء مباني لفرع جديد م مطعم القدس حاليًا بإعم حيث يقو عبارة عن معدات تجهيزات مطا بضاعة
بعد  وتسليمه البضاعة العميل إلىستنتقل السيطرة على البضاعة  للمطعم يستغرق تجهيزه عامين،

 : بديلين. يشمل العقد خياري دفع حيث يقوم العميلعامين 
 41,111 دفعة أو األصلدينار بعد عامين عندما يحصل العميل على السيطرة على  42,411دفع  -

ن معدل الفائدة بأ علماً  ،دينار عند توقيع العقد 41,111دينار عند توقيع العقد. وقد اختار العميل دفع 
 . %11ي الضمن

  .IFRS 15بموجب المروج الخضراء بيان المعالجة المحاسبية لدى شركة المطلوب: 

 (17حل مثال )
 نقدًا  األصلزمنية عندما يدفع العميل سعر هام بسبب طول الفترة ال عنصر تمويلالعقد يتضمن  نبما أ

دينار وهو الفرق بين المبلغ المقبوض من  2411الفرق البالغ  فإنبعد فترة عامين،  األصلويتم تسليم 
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دينار يعتبر مصروف  42,411دينار وسعر البيع عند تسليم البضاعة البالغ  41,111العميل البالغ 
 فوائد. 

 القيد التالي: إعداددينار يتم تلقيها في بداية العقد ويتم  4111تبلغ  بإلتزام عقد لدفعة اإلعتراف 

 1/1/8181 النقديةمن حـ/   41,111
  عقود العمالء إلتزاماتحـ/  إلى      41,111 

بتعديل مبلغ المقابل  المنشأة، تقوم األصلقيد مصروف الفائدة من بدء العقد حتى نقل  إعداديتم 
 العقد باإلعتراف بمصروف فوائد كما يلي:  امإلتز الموعود به وتراكم 

  31/18/8181في: 

 31/18/8181 %11× 41,111 الفائدة  مصروفمن حـ/   4111
  عقود العمالء إلتزاماتحـ/  إلى      4111 
   31/18/8181في: 

 31/18/8181 %11× 7111,44 الفائدة  مصروفمن حـ/   4411
  الءعقود العم إلتزاماتحـ/  إلى      4411 
  باإليرادعتراف للعميل واإل األصليتم نقل  31/18/8181في: 

 31/18/8181 عقود العمالء إلتزاماتمن حـ/   42,411
  المبيعات   إيرادحـ/  إلى      42,411 

 دينار  42,411=  4411 + 4111 + 41,111=  31/18/8181عقود العمالء في  إلتزاماترصيد 

 أوعينية  أصولبدل الخدمات على شكل  أول قيمة المبيعات العوض غير النقدي )تحصي -3ب/
 ذخدمات(.

 : ي( ما يل12يتطلب معيار التقرير المالي الدولي رقم )
 أومثل استالم معدات   شكل غير نقديبللعقود التي يتعهد فيها العميل بعوض  العمليةلتحديد سعر   -

 (قياس التعهد بعوض غير نقدي أو)قياس العوض غير النقدي  المنشأةفإنه يجب على عمل 
 .للسلع والخدمات المستلمة بالقيمة العادلة

تقدير القيمة العادلة للعوض غير النقدي بصورة معقولة، فإنه يجب على  المنشأةلم تستطع  إذا -
الخدمات  أوسعر البيع المستقل للسلع  إلىبشكل غير مباشر بالرجوع  النقديقياس العوض  المنشأة

 فئة من العمالء( مقابل العوض النقدي. أوالعميل ) ىإلالموعود بها 
                                                           

 دينار.  4411=  %11معدل الفائدة ×  111,44 مصروف الفائدة = رصيد اإللتزام 7
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 : العوض غير النقدي  (11) مثال

دينار،  62,111رض قيمتها العادلة أالعمالء مقابل استالم قطعة  ألحدبضاعة  السالمباعت شركة 
 دينار.  61,111بيع البضاعة النقدي  ن سعرأب علماً 

 قيد الالزم.عداد الإ عقد البيع و  إيرادتحديد المطلوب: 

 (11حل مثال )
 القيد التالي:  إعداددينار. ويتم  62,111بقيمة  أيرض صل المستلم وهو األبالقيمة العادلة لأل اإليراديقاس 

 راضياألمن حـ/   62,111
 المبيعات إيرادحـ/  إلى      62,111 

 للعميل( )المعالجة المحاسبية للحوافز المقدمة  العوض النقدي المستحق للعميل -4ب/
  ُيتوقع أن  أو، المنشأةيشمل العوض النقدي الذي يستحق دفعه للعميل المبالغ النقدية التي تدفعها

من العميل(.  المنشأةخدمات  أوالتي تشتري سلع  األخرى  األطراف إلى أوالعميل ) إلى تدفعها
 أو لمجانيةالمنتجات ا أوويشمل العوض النقدي المستحق للعميل الخصومات مثل خصم الكمية 

محاسبة العوض النقدي مستحق الدفع للعميل على  المنشأة. ويجب على الشراء وقسائم الكوبونات
 . اإليراداتتخفيض في أنه تخفيض في سعر المعاملة، وبالتالي 

 الممكن من العميل من خدمة أو سلعة مقابل دفعة هو العميل إلى السداد الواجب العوض كان إذا 
 التي الطريقة بنفس الخدمة أو السلعة شراء عن تحاسب أن المنشأة على يجب دهاعن بذاتها تمييزها
 العميل إلى السداد الواجب العوض مبلغ زاد وإذا .الموردين من األخرى  المشتريات عن بها تحاسب

 عندها العميل، من المنشأة تستلمها التي بذاتها تمييزها الممكن الخدمة أو للسلعة العادلة القيمة عن
 وإذا .المعاملة سعر في تخفيض أنها على الزيادة هذه مثل عن تحاسب أن المنشأة على جبي

 من المستلمة الخدمة أو للسلعة العادلة القيمة معقول بشكل تقدير على قادرة غير المنشأة كانت
 في تخفيض أنه على العميل إلى السداد الواجب العوض جميع عن المحاسبة عليها فيجب العميل،

 .المعاملة سعر

 (15مثال )
مليون دينار خالل سنة.  1بلغت مشترياتهم  إذا %4لعمالئها خصم كمية  الخليج العربيتمنح شركة 

 حتى نديم. وبلغ حجم المبيعات للعميل 1/11/8181في  نديمبدأت الشركة بيع بضاعة للعميل 
مبيعات  فإنن دينار. ومن خبرة الشركة في العامين السابقي 321,111بقيمة  31/18/8181

 خالل فترة سنة واحدة.مليون دينار  1.2 تزيد عن نديمللعميل  السنوية الشركة
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عداد القيود إ و  8181لعام به  اإلعتراف الخليج العربيالواجب على شركة  اإليرادما هي قيمة  المطلوب:
 لخصم.ن العمالء لم يستحقوا اأ آخرن العمالء استحقوا الخصم وبافتراض أالالزمة بافتراض 

 ( 15حل مثال )
من  ألنه( %4×321,111دينار ) 14,111المبيعات بمقدار  إيرادتخفيض الخليج  يجب على شركة -

 = 14,111 – 321,111المبيعات هو  إيرادن أ أي على ذلك الخصم. نديمالمرجح حصول العميل 
 دينار. 336,111

 القيد التالي:  إعدادويتم 

 الذمم المدينةمن حـ/   321,111
 المبيعات   إيرادحـ/  إلى      336,111 
 مخصص خصم كمية )حساب مقابل للذمم المدينة(حـ/         14,111 

قيد تحصيل  فإنبوصولهم حد الخصم  8181خالل عام  ن العمالء قد استحقوا الخصمأبافتراض  -
 الذمم المدينة للعملية السابقة: 

 النقديةمن حـ/   336,111
 خصص خصم كميةمحـ/        14,111

 الذمم المدينةحـ/  إلى      321,111 
بسبب عدم وصول حجم مشترياتهم الحد  8181خالل عام ن العمالء لم يستحقوا الخصم أبافتراض  -

 القيد التالي عند التحصيل:  إعدادالمطلوب، يتم 

 النقديةمن حـ/   321,111
 الذمم المدينةحـ/  إلى      321,111 

 
 مخصص خصم كميةمن حـ/   14,111

 ( إيرادخصم مبيعات ضائع )حـ/  إلى      14,111 
 
 تخصيص سعر العملية على بنود ومكونات العقد )توزيع سعر العملية  :(4المرحلة رقم ). 6

 دائها للعميل(على بنود التعهدات الواجب أ
Allocating the Transaction Price to Performance Obligations  

ى عل اإلجماليتوزيع سعر العملية  المنشأة)تعهدات( يجب على  اإليرادقد عدة بنود من تضمن الع إذا
 A Relative Stand-alone Sellingالبيع المنفصلة  أسعارساس تلك المكونات بشكل تناسبي على أ
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Price Basis    ل غير معروفة ومحددة بشك األسعارذا كانت تلك إفي العقد. و  اإليرادلكل بند من بنود
 تقديرها. ويمكن استخدام عدة طرق للتقدير وتتضمن:  المنشأةواضح على 

 Adjusted Market Assessment Approachمدذخل تقييمات السوق المعدل  -أ
 دفعةبتقييم السوق الذي تعمل به وتحديد السعر الذي يمكن للعمالء  المنشأةبموجب هذا المدخل تقوم 

 السائدة لدى المنافسين في نفس السوق.  األسعار إلىللجوء الخدمة. ويمكن ا أومقابل تلك السلعة 
 Expected Cost Plus a Marginمدذخل التكلفة المتوقعة مضافًا لها هامش ربح  -ب

Approach 
هامش ربح  إضافةالخدمة الواردة في العقد مع  أويمكن للمنشأة تقدير والتنبؤ بالتكلفة المتوقعة للسلعة 

 .خل التكلفة + نسبة هامش ربح(مناسب على تلك التكلفة )مد
  Residual Approachمدذخل القيمة المتبقية  -ج

 المنشأةولم تتمكن  اإليرادمكونات العقد الذي يتضمن عدة بنود )مكونات( من  ألحديتم تقدير سعر البيع 
 الخاص به  كما يلي:  اإليرادمن تحديد 

المحددة  أوالمشاهدة  األسعارمجموع  –سعر العملية للعقد ككل  إجماليبنود العقد =   أحد إيراد
 الواردة بالعقد األذخرى الخدمات  أوللسلع 

تقدم نفس الخدمة لعمالء آخرين  أوتبيع نفس السلعة  المنشأةكانت  إذا األسلوبويمكن استخدام هذا 
لم الخدمة و  أولم تضع سعر بيع محدد لتلك السلعة  المنشأةذا كان كانت وإ سعار متفاوتة بشكل كبير،بأ

 بسعر مفرد محدد.  سابقاً الخدمة  أويتم بيع السلعة 
 كان ذلك مالئمًا. إذا أسلوب أومن مدخل  أكثرويمكن للمنشأة استخدام 

 ( 15مثال )
دينار.  01,111مقابل  (ع) و (ص)، (س)العمالء لبيع المنتجات  أحدعقد مع  العهدوقعت شركة 

( سبانتظام المنتج ) المنشأةتجات في أوقات مختلفة. تبيع لكل منتج من المن األداءبإلتزام  المنشأةتوفي 
( صالبيع مستقلة للمنتجين ) أسعارسعر البيع المستقل ملحوظ مباشرة.  فإنبشكل منفصل وبالتالي 

 ( ليست ملحوظة مباشرة.عو)
للمنتج وقد استخدمت الشركة منهج تقييم السوق المعدل للمنتج )ب( والتكلفة المتوقعة زائد هامش الربح  

 البيع المستقلة على النحو التالي:  أسعار المنشأة)ج(. وتقدر 
 المنهج                     سعر البيع المستقل         المنتج 

 ملحوظة مباشرة   أسعاردينار          81,111(        سالمنتج )
 دينار         منهج تقييم السوق المعدل    61,111    (   صالمنتج )

 التكاليف المتوقعة زائد هامش ربح           دينار  1,1114     (    عنتج )الم
 دينار 157,777      المجموع      
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ن الخصم المتضمن بالعقد ال يخص أب تخصيص سعر العملية على المنتجات الثالثة، علماً المطلوب: 
  منتج معين.

 (15حل مثال )
صل على خصمًا لشراء مجموعة من السلع ألن المقابل ن العميل يحأمن البيانات السابقة يالحظ ب

 دينار.  181,111البيع المستقلة  أسعارن مبلغ أدينار في حين  01,111الموعود به يبلغ 
ن الخصم يتعلق بكافة ( ألع( و)ص(، )سيتم تخصيص الخصم بنسبة وتناسب على المنتجات )

 كما يلي:   يتم تخصيص الخصم، وبالتالي سعر المعاملة، و المنتجات 
 سعر البيع المخصص                المنتج

 (   81/181×  01,111)   دينار 12,111     (  سالمنتج )
 ( 181/ 61×  01,111) دينار   42,111(      صالمنتج )

 (   14/181× 1,1110)   دينار 111,31    (   عالمنتج  )
 دينار 97,777المجموع           

 (14مثال )
دنانير على التوالي، وتقدم الشركة  2دينار و  18بسعر بيع  (ص)و  (س)كة االتحاد السلعتين تبيع شر 
ن ال أعلى  Package)دينار للحزمة ) 16)س + ص( معًا بسعر  يتيح للعمالء شراء أسعارعرض 

وقعت الشركة عقد مع العميل  1/18/8181. في Package)حزمة ) 1111تقل الكمية عن شراء 
 شهور.   3ن يتم توريدها خالل أحزمة على  1111على بيعة  ح الدينصال

 المطلوب: 
  )ص(.و  (س)من  تحديد سعر البيع المخصص للوحدة -1
، احسب قيمة 18/8181خالل شهر  (ص)وحدة من  21و  (س)وحدة من  811تم توريد  إذا -8

  المبيعات الواجب تخصيصه لكل منتج. إيراد

 ( 54) مثالحل 
 : (ص) و (س)دة من سعر بيع المخصص للوح -1

 ×=    سعر العرض     (س)السعر المخصص للسلعة 
  (س)سعر البيع المستقل للسلعة 

 سعر البيع المستقل للسلعتين  إجمالي
 

 ×    16=    (س)السعر المخصص للسلعة 
12 

12+1 
                                   =16       ×63%  

 دينار. 0.6=                                     
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 ×   16=    (ص)السعر المخصص للسلعة 
1 
12+1 

                                  =16      ×43%  
 .دينار 6.4=                                 

 دينار. 1023=   0.6×  233=  (س)وحدة من  233المبيعات  إيراد -2

 .دينار 323=   6.4×  53=  (ص)وحدة من  53المبيعات  إيراد    
 

 Contract Costs العقد تكاليف
  Incremental Costs of Obtaining a Contractعقد  على للحصول اإلضافية التكاليف

 كانت إذا أصل أنها على عميل مع عقد على للحصول اإلضافية التكاليفب ُتثبت أن المنشأة على يجب 

للحصول على عقد هي تلك التكاليف التي  اإلضافيةتكاليف الو  .تلك التكاليف استرداد تتوقع المنشأة
يتم الحصول على العقد  لتتكبدها لو لم المنشأةللحصول على عقد مع عميل، لم تكن  المنشأةتتكبدها 

 على سبيل المثال، عمولة المبيعات.

  د قد تم كان العق إذاتكاليف الحصول على عقد، التي سيتم تكبدها بغض النظر عما ب اإلعترافيجب
عند تكبدها ما لم يتم تحميل تلك التكاليف صراحة على  الحصول عليه أم ال، على أنها مصروف

 كان قد تم الحصول على العقد أم ال. إذاالعميل بغض النظر عما 

  للحصول على العقد على أنها مصروف عند  اإلضافيةالتكاليف  إثباتكوسيلة عملية يجوز للمنشأة
 أوستقوم خالف ذلك بإثباته هي سنة واحدة  المنشأةالذي كانت  األصلة إطفاء كانت فتر  إذاتكبدها 

 .أقل
 

                بتعهداتها الواردة بالعقد  المنشأةعند وفاء  باإليراد اإلعتراف :(1المرحلة رقم ). 6
Recognise revenue when (or as) the entity satisfies a performance 

obligation 
حيثما( تستوفي  أوباإليرادات عندما ) المنشأةأن تعترف  (12معيار التقرير المالي الدولي رقم )يتطلب 
العميل. وُينقل  إلى( األصل أيالخدمة الموعود بها ) أوعن طريق نقل السلعة  أداء إلتزام المنشأة
 .األصلعلى ذلك السيطرة حيثما( يحصل العميل على  أوعندما ) األصل

 األداء إلتزامخدمة ما مع مرور الوقت، وتستوفي بالتالي  أولسيطرة على سلعة ا المنشأةتنقل  -
 المعايير التالية: أحدتم تحقيق  إذاوتعترف باإليرادات مع مرور الوقت، 

ويستهلكها في نفس الوقت الذي تؤدي فيه  المنشأة أداءيستلم العميل المنافع المتحققة عن   .1
المتكررة )مثل خدمة التنظيف(  أوذلك الخدمات الروتينية مهامها؛ ومن األمثلة على  المنشأة
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من قبل العميل  المنشأة أداءالتي يمكن فيها تحديد استالم واستهالك المنافع المتحققة عن 
 بسهولة.

 اإلنجازقيد  األعمالما )على سبيل المثال،  أصلتعزيز  أوإنشاء  إلى المنشأة أداءيؤدي   .8
 أوتعزيزه ؛  أو( يسيطر عليه العميل خالل إنشائه غير ملموس. أوملموس  أصلسواء 

لإلنفاذ  قابالً  حقاً  المنشأةذي إستخدام بديل للمنشأة ويكون لدى  أصل المنشأة أداءال ينتج عن   .3
 المنجز حتى تاريخه.  األداءفي قبض دفعة عن 

 ( 12مثال )
 8411ي مقابل اشتراك سنوي لفة للنادتالمرافق المخمن نادي االتحاد الصحي خدمات االستفادة  تقدم

 ستفادة من خدمات النادي متى وكيفما شاء. دينار ويستطيع العميل المشترك اإل
 شتراكات.يرادات اإلإب اإلعترافة يبيان كيفالمطلوب: 

 (12حل مثال )
، يستفيد أيبتوفير األندية الصحية بالتساوي على مدار السنة. ) المنشأةن العميل يستفيد من خدمة إ

على ذلك أن  استخدمها العميل أم ال( وبناءً  إذايل من توفر النوادي الصحية، بغض النظر عما العم
الوقت  إلىهو مقياس يستند على مرور الوقت  األداءأفضل مقياس للتقدم نحو الوفاء الكامل بإلتزام 

(  18÷8411) دينار 811على مدار العام بواقع على أساس القسط الثابت  باإليراد المنشأةوتعترف 
لألندية  المنشأةفي نفس الوقت عند توفير  المنشأة أداءأن العميل يتلقى ويستهلك منافع  أيشهريًا. 

استخدام العميل للنوادي  نأحيث  مرور الوقت.ب المنشأة إلتزام أداءالصحية. وبناء على ذلك، يستوفى 
 . لعميلالصحية ال يؤثر على مبلغ السلع والخدمات المتبقية الذي يستحقه ا

  المستوفاة عند نقطة زمنية محددة األداء إلتزامات : 
عند نقطة زمنية محددة.  األداء إلتزام المنشأةمع مرور الوقت، تستوفي  األداء إلتزاملم يتم إستيفاء  إذا

 إلتزام المنشأةالموعود به وتستوفي  األصلولتحديد النقطة الزمنية المحددة التي يسيطر فيها العميل على 
أن تأخذ بعين اإلعتبار متطلبات السيطرة الواردة في هذا المعيار. باإلضافة  المنشأة، يجب على ألداءا

أن تأخذ بعين اإلعتبار مؤشرات نقل السيطرة، والتي تشمل ما يلي على  المنشأةذلك، يجب على  إلى
 سبيل المثال ال الحصر:

 . ألصلاحقًا حاليًا في الحصول على دفعة مقابل  المنشأةتملك  -1
 .األصليملك العميل حقًا قانونيًا في  -8
 .الملكية المادية لألصل المنشأةتنقل  -3
 . يمتلك العميل المخاطر والمكافآت الهامة لملكية لألصل -4
 .قبول العميل لألصل -2
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 : المتحقق اإلنجازطرق قياس 
 :األداءلتزام ستيفاء الكامل إل المتحقق نحو اإل اإلنجازساليب قياس أ
تعترف أساليب المخرجات باإليرادات على أساس : Output Methodsخرجات الم أسلوب -أ 

الخدمات المتبقية  أوالعميل بالتناسب مع السلع  إلىالخدمات المنقولة  أوالقياس المباشر لقيمة السلع 
المنجز حتى  األداءالموعود بها بموجب العقد. تشمل أساليب المخرجات أساليبًا معينة مثل مسوحات 

، وعمليات تقييم النتائج المتحققة، والمراحل التي تم بلوغها، والوقت المنقضي، والوحدات التي تم تاريخه
 تسليمها. أوإنتاجها 

 : Input Methodsالمدذخالت  أسلوب -ب
 األداء إلتزاممدخالتها في استيفاء  أو المنشأةتعترف أساليب المدخالت باإليرادات على أساس جهود 

الوقت  أوالتكاليف المتكبدة  أوساعات العمل المنقضية  أوالموارد المستهلكة )على سبيل المثال، 
ساعات عمل اآلالت المستخدمة( بالتناسب مع مجموع المدخالت المتوقعة في إستيفاء ذلك  أوالمنقضي 

، فقد يكون من المناسب األداءمدخالتها بالتساوي طوال مدة  أو المنشأةُاستنفذت جهود  إذا. اإللتزام
 للمنشأة أن تعترف باإليرادات على أساس القسط الثابت.

 التكاليف الفعلية التراكمية حتى تاريخه  =       اإلنجازنسبة 
 التكاليف المقدرة للعقد بتاريخ نهاية المالية  إجمالي                    

 
 :باإليرادعتراف حاالت ذخاصة لإل. 56

 Repurchase Agreementsالشراء  وإعادةالبيع تفاقيات إ: والً أ

 نفس في )إما خيار أو إلتزامللعميل مع وجود  أصلببيع  المنشأةالشراء قيام  إعادةتمثل اتفاقيات  -أ
 شرائه إعادة تتم الذي األصل يكون  وقد. األصلعادة شراء إب المنشأةلدى ( آخر عقد في أو العقد

 أصل أو ،األصل لذلك مماثالً  يباً تقر  يعتبر أصل أو العميل، إلى بيعه أساساً  تم الذي األصل هو
 .له مكوناً  ساساً أ المباع األصل يعتبر آخر

 كما يلي: و  أشكال ثالثة عموماً  الشراء إعادة اتفاقيات تأذخذ
 (.A forwardآجل   عقد( األصل شراء بإعادة المنشأة إلتزام -أ

 . ) A call option)استدعاء   خيار( األصل شراء إعادة في المنشأة حق -ب
   A put option)     رد خيار( العميل طلب على بناءً  األصل شراء بإعادة المنشأة إلتزام -ج

 وفيما يلي المعالجة المحاسبية للحاالت السابقة: 
 :األصلبإعادة شراء ( ذخيار استدعاءلديها الحق ) أو( عقد آجل) المنشأة إلتزام
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، فال (خيار استدعاء أوعقد آجل ) 8األصلشراء  إعادةلها حق في  أو إلتزام المنشأةكان على  إذا
 األصلالعميل محدودة في توجيه استخدام ألن مسؤولية نظرًا  األصل يحصل العميل على السيطرة على

للعميل حيازة مادية لألصل. وبالتالي،  ن كانإوالحصول على ما يقارب جميع المنافع المتبقية منه حتى 
 كما يلي: يجب أن تحاسب عن العقد  المنشأة فإن
 فإنللعميل،  األصليعن سعر بيعه  يزيد أويساوي بمبلغ  األصلالحق بشراء  أو اإللتزامكان  إذا 

الفرق بين مبلغ العوض المستلم من ب تعرفأن  المنشأةويجب على  ،العملية تمثل عملية تمويل
  .ًا(تالي 16)انظر مثال رقم  فائدةمصروف  العميل على أنه إلىالعميل ومبلغ العوض الذي سيدفع 

 عن سعر بيعه  يقلبمبلغ  األصلشراء  إعادةلديها الحق في  أو المنشأةعلى  إلتزامكان هناك  إذاما أ
 .9(6IFRS 1)التقرير المالي رقم بموجب معيار  إيجارللعميل يتم اعتبار العملية عقد  األصلي

الشراء  إعادةلتزامات إب اإلعترافلغاء إالشراء دون ممارسته يتم  إعادةجل حق أد انتهاء عن -ب
 يراد.  إعتراف بواإل

 عن سعر البيع يزيد أويساوي الشراء  إعادةسعر  (16)مثال 
 21,111مقابل  وسامللعميل  األجهزةمجموعة من  األجهزةلتجارة  سياآباعت شركة  1/1/8181 في

 06,211 مقابل 31/18/8188في  األجهزةدينار. وتضمن عقد البيع منح الشركة الحق بإعادة شراء 
 .%11ن معدل الفائدة الضمني )تم استنتاجه من العقد( يبلغ أدينار، بافتراض 

   .سياآبيان المعالجة المحاسبية لعملية بيع المعدات لدى شركة  المطلوب:

 (16حل مثال )
ن السيطرة على جة العقد باعتباره عملية تمويل أل( يتم معال12بموجب معيار التقرير المالي الدولي رقم )

وحيازه العميل له( وبالتالي قدرة العميل محدودة في  األصللم تنتقل للعميل )بالرغم من انتقال  لاألص
عن سعر البيع المعدات  الشراء( يزيد إعادةن سعر الممارسة )حق أكما  ،األصلتوجيه استخدام 

 للعميل.  األصلي

  هو:  1/1/8181في  األصلقيد استالم قيمة 
 النقديةمن حـ/   130333

 وسامالعميل  –الشراء  وإعادة بيع إلتزاماتحـ/  إلى      130333 
 

                                                           
 عتبار القيمة الزمنية للنقود.باإلالشراء بسعر البيع، يجب على المنشأ أن تأخذ  إعادةعند مقارنة سعر  8
لتزام إاستئجار، فيجب على المنشأة االستمرار في اإلعتراف باألصل ويجب اإلعتراف ب وإعادةيع وإذا كان العقد جزًء من معاملة ب 9

 .0مالي ألي عوض مستلم من العميل. ويجب على المنشأة المحاسبة عن اإللتزام المالي وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
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  التمويلي:  اإللتزامقيد مصروف الفائدة على قيمة  إعداديتم  31/18/8181في 

 %11×21,111مصروف الفائدة من حـ/   2,111
 وسامالعميل  –الشراء  وإعادةبيع  إلتزاماتحـ/  إلى      2,111 

      التمويلي:  اإللتزامقيد مصروف الفائدة على قيمة  إعداديتم  31/18/8181في 

 %11× 111,2210مصروف الفائدة من حـ/   2,211
 وسامالعميل  –الشراء  وإعادةبيع  إلتزاماتحـ/  إلى      2,211 

  06,211بقيمة  وسامللعميل  اإللتزامتم ممارسة حق خيار الشراء يتم تسديد  إذا 31/18/8181في 
 القيد التالي: عداد إ دينار و 

 وسامالعميل  –الشراء  وإعادةبيع  إلتزاماتمن حـ/   331,0611
 النقديةحـ/  إلى      06,133 

 اإلعترافيتم عندها  وسامشراء المعدات من العميل  إعادةن الشركة لم تمارس حق خيار أ وبافتراض 
 واعداد القيد التالي: 31/18/8181يراد مبيعات المعدات في إب

 وسامالعميل  –الشراء  وإعادةبيع  إلتزاماتمن حـ/   06,211
 المبيعات إيرادحـ/  إلى      06,211 

 ( 10مثال )
وتضمن  نقداً  دينار 111,111باعت شركة أسامة وشركاه معدات للعميل خلدون مقابل  1/0/8181في 

ن بأ . علماً ينارد 04,111مقابل  1/0/8181شركة اسامة باعادة شراء المعدات في  إلتزامعقد البيع 
 .  سنوات 11للمعدات  اإلنتاجيالعمر 

   وشركاه. الشراء بسجالت شركة أسامة وإعادةالمعالجة المحاسبية لعقد البيع بيان المطلوب: 

 الشراء يقل عن سعر البيع إعادةسعر  (10مثال )حل 
ن السيطرة على أل تأجيرية ( يتم معالجة العقد باعتباره عمل12بموجب معيار التقرير المالي الدولي رقم )

وحيازه العميل له( وبالتالي قدرة العميل محدودة في  األصللم تنتقل للعميل )بالرغم من انتقال  األصل
 ويعتبرللعميل.  األصليعن سعر البيع المعدات  يقلالشراء  إعادةن سعر أ، كما األصلتوجيه استخدام 

 .صل(لأل اإلنتاجيمنخفضة مقارنة بالعمر  اإليجار ن مدة( ألسامةأالعقد تشغيلي لدى المؤجر )شركة 
 

                                                           
 دينار. 22,111( = 2,111+1,1112بعد إحتساب الفائدة ) 31/18/8181رصيد اإللتزام في  10
 دينار. 06,211=  2,211+2,111+21,111=  31/18/8181رصيد اإللتزام في  11
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  هو:  1/0/8181في  األصلقيد استالم قيمة 

 النقديةمن حـ/   111,111
 خلدون العميل  –الشراء  وإعادةبيع  إلتزاماتحـ/  إلى     111,111 

  ة سنة  لمد اإلجمالي اإليجار إيرادتشغيلي، ويمثل  إيجار إيرادقيد  إعداديتم  31/18/8181في
-1/0شهور من  4 إيجاربإيراد  اإلعتراف. ويتم (04,111-111,111دينار ) 6111

 (:4/18× 6111دينار ) 8111بمبلغ  31/18/8181

 31/18/8181 العميل خلدون  –الشراء  وإعادةبيع  عقود إلتزاماتمن حـ/   8,111
  معدات إيجار إيرادحـ/  إلى     8,111 

  بمبلغ  1/0/8181-1/1شهور من  2لفترة  إيجار إيراد اتإثب إعداديتم  1/0/8181في
 : (2/18× 6111) دينار 4111

 1/0/8181خلدون  العميل  –الشراء  وإعادةبيع عقود  إلتزاماتمن حـ/   4,111
 معدات إيجار إيرادحـ/  إلى     4,111 

  دينار وهو سعر  04,111يتم استرجاع المعدات من العميل خلدون ودفع  1/0/8181في
 الشراء  إعادة

 خلدون العميل  –الشراء  وإعادةبيع  إلتزاماتمن حـ/   04,111
 النقديةحـ/  إلى     04,111 

 
   A put option )     رد ذخيار(  العميل طلب على بناءً  األصل شراء بإعادة المنشأة إلتزامأواًل:  
من  أقلبسعر )خيار رد( بناًء على طلب العميل  لاألصبإعادة شراء  إلتزام المنشأةكان لدى  إذا -أ

كان  إذاأن تأخذ في الحسبان عند نشأة العقد ما  المنشأةعلى  لألصل فيجب األصليسعر البيع 
العميل لذلك الحق أن العميل  قتصادي مهم لممارسة ذلك الحق. وينتج عن ممارسةإللعميل حافز 
محدد لفترة من الوقت. لذلك، فإذا كان للعميل  أصلمقابل حق استخدام  المنشأة إلىيدفع بالفعل 

تفاقية على أنها أن تحاسب عن اإل المنشأةمهم لممارسة ذلك الحق فيجب على  12اً حافز اقتصادي
 .16 وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي إيجارعقد 

                                                           
عوامل متنوعة بما في ذلك  باالعتبارأن تأخذ  المنشأةكان للعميل حافز اقتصادي مهم لممارسة حقه فإنه يجب على  إذالتحديد ما  12

أن ينقضي خاللها الحق. فعلى  إلىالشراء والمدة الزمنية  إعادةعة في السوق في تاريخ المتوق األصلالشراء بقيمة  إعادةعالقة سعر 
كان متوقعًا أن يتجاوز السعر المتوقع إلعادة الشراء القيمة السوقية لألصل بشكل جوهري فقد يكون هذا مؤشرًا على  إذاسبيل المثال 

 أن للعميل حافزًا اقتصاديًا مهمًا لممارسة خيار الرد.
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لألصل  ياألصلمن سعر البيع  أقلقتصادي مهم لممارسة حقه بسعر إلم يكن للعميل حافز  إذا -ب
كما هو مبين  تفاقية كما لو كانت بيع منتج مع حق إرجاعهاإل أن تحاسب عن المنشأةفيجب على 

 في هذا المعيار )مردودات مبيعات مقدرة(. سابقاً 
وأكبر من القيمة السوقية  األصليأكبر من سعر البيع  أومساويًا  األصلشراء  إعادةكان سعر  إذا -ج

 . اتفاقية تمويل العقد هو فإنالمتوقعة لألصل 
أكبر منه وأقل من القيمة السوقية  أو األصليمساويًا لسعر البيع  األصلشراء  إعادةكان سعر  إذا -د

وليس للعميل حافز اقتصادي مهم لممارسة حقه فعندئذ يجب على  مساويًا لها، أوالمتوقعة لألصل 
في  سابقاً كما هو مبين  عاإلرجا أن تحاسب عن االتفاقية كما لو كانت بيع منتج مع حق المنشأة

 هذا المعيار )مردودات مبيعات مقدرة(.
أن تأخذ في الحسبان القيمة  المنشأةالشراء بسعر البيع فإنه يجب على  إعادةعند مقارنة سعر  -ه

 الزمنية للنقود.
 .إيراد وإثبات اإللتزام إثبات إلغاء المنشأة على فيجب ممارسته دون  الخيار انقضى إذا -و

 Bill-and-hold Arrangementsحتفاظ ات )اتفاقيات( الفوترة واإلترتيب ثانيًا:
  بموجبه فاتورة للعميل عن المنتج الذي يبقى  المنشأةإن اتفاقية الفوترة واإلحتفاظ تمثل عقد ُتصدر

العميل عند نقطة زمنية محددة في المستقبل. على سبيل المثال،  إلىأن يتم نقله  إلى المنشأةبحوزة 
إبرام مثل هذا العقد بسبب عدم وجود مساحة متوفرة للمنتج عند العميل  المنشأةيل من قد يطلب العم

 بسبب التأخر في جداول إنتاج العميل. أو
  المنتج( للعميل وبالتالي يتم استيفاء  األصلبموجب هذا النوع من االتفاقيات تنتقل السيطرة على(

على طلب  صل بناءً باأل المنشأةحتفاظ إغم من عقد البيع مع العميل بالر عند توقيع  األداء إلتزام
العميل. وذلك كون العميل قادر على توجيه استخدام المنتج والحصول فعليًا على كافة المنافع 

ال  المنشأة فإنالمتبقية من المنتج رغم انه قرر عدم ممارسة حقه في حيازة ذلك المنتج. وبالتالي 
 ى توفير خدمة حفظ المنتج لديها وفق رغبة العميل. نما يقتصر دورها علإتسيطر على المنتج و 

 حتفاظ ترتيبات الفوترة واإل( 18)مثال 
العمالء )مطعم  ألحدلتجهيزات المطاعم كمية من الثالجات  الوفاءباعت شركة  1/4/8181في  

ن م صالةاألدينار. وقد طلب العميل مطعم  111,111دينار، وتبلغ تكلفتها  121,111( بمبلغ صالةاأل
فاتورة  إصدارتتم للمطعم. وتم  ةبالثالجات حتى االنتهاء من تجهيز عمليات صيان اإلحتفاظالشركة 

 وانتقلت ملكية الثالجات لمطعم النعيم عند توقيع عقد البيع.
 من العمليات السابقة. باإليرادعتراف يان المعالجة المحاسبية لإلب المطلوب:
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 (18حل مثال )
 القيود التالية: إعداد معند توقيع العقد واصدار فاتورة ويت باإليراد اإلعترافيتم 

 ذمم مدينةمن حـ/   1530333
 المبيعات إيرادحـ/  إلى      1530333 

 

 تكلفة البضاعة المباعةمن حـ/   1130333
 المخزون حـ/  إلى      1130333 

ن بقاء البضاعة لدى شركة ألخزون واستبعاد البضاعة المباعة من حساب الم فوراً  باإليراد اإلعترافيتم 
المدة  آخراستبعاد هذه البضاعة من مخزون  يضاً ، وعند الجرد يتم أالوفاء كان بناًء على طلب العميل

 لشركة الوفاء. 

 Consignment Arrangements األمانة: بضاعة ثالثاً 
)مثل  آخرطرف  إلىمنتجاتهم  أو( بتسليم بضائعهم المنشأةتجار الجملة والمصنعين ) يقوم عادةً  -أ

بضاعة ”هذه الترتيبات تسمى  فإنبرسم البيع  أيموزع( بغرض بيعها للعمالء النهائيين  أوتاجر 
 وتتميز تلك الترتيبات بما يلي: ” األمانة

 أوعمالء التاجر  أحد إلىعلى المنتج حتى وقوع حدث محدد، مثل بيع المنتج  المنشأة تسيطر .1
 حتى انتهاء فترة محددة؛

 و(؛ آخرطرف ثالث )مثل تاجر  إلىنقل المنتج  أوقادرةعلى طلب إرجاع المنتج  لمنشأةاتكون  .8
غير مشروط لدفع ثمن المنتج )على الرغم من أنه قد تكون هناك  إلتزام ال يترتب على التاجر .3

 حاجة لدفع تأمين(.  
( البضاعة للعمالء عند بيع الوكيل )التاجر المنشأةيرادات بيع البضاعة في دفاتر إب اإلعترافويتم  -ب

 .األمانةيراد عمولة بيع بضاعة إوعندها ويعترف الوكيل )التاجر( بالنهائيين، 

 ( 19مثال )
التجارية  جنيندينار لمحالت  21,111بشحن بضاعة تكلفتها  القدسقامت شركة  1/1/8181في  -

 8111 جنيندينار شحن كما ودفعت محالت  3111مانة برسم البيع ودفعت الشركة أكبضاعة 
 .القدسوالتي سوف يتم استردادها من شركة  جنينعالنات في مدينة إ دينار مصاريف 

. دينار نقداً  21,111من البضاعة مقابل  %41باعت  جنينن محالت أتبين  31/3/8181في  -
  .القدسوتقوم بتوريد المبلغ المستحق لشركة  %11عمولة  جنينوتتقاضى محالت 

 

 



 

 -716- 

 (19حل مثال )

 )محالت جنين( دفاتر الوكيل )شركة القدس(دفاتر الموكل 

 شحن البضاعة للوكيل -1

  األمانةمن حـ / بضاعة  21,111
 حـ / المخزون  إلى 21,111       

 مذكرة بذلك( إعدادال قيد )يتم 

 دفع تكاليف الشحن من قبل الموكل -5

  األمانةمن حـ / بضاعة  3111   
 حـ / النقدية  إلى 3111       

 يدال ق

 دفع مصاريف االعالن – 5

 من حـ / ذمم مدينة )الموكل( 8111  ال قيد 
 حـ / النقدية  إلى 8111    

 للعمالء النهائيين األمانةبيع الوكيل  بضاعة   -4

 من حـ / النقدية  21,111  ال قيد 
 الموكل –حـ / ذمم دائنة  إلى 21,111    

 موكل والمصاريف الخاصة بالعمليةالمبيعات لدى ال إيراداتجيل وتس القدستحويل قيمة البضاعة لشركة  -2

 من مذكورين 
 (8111-2111-21,111)حـ/ النقدية   43,111

 حـ/ مصاريف االعالن    8111
  (%11×21,111) حـ/ مصاريف عموالت الوكيل  2111

 األمانةمبيعات بضاعة  إيراد حـ/ إلى 21,111      
 
 

 الموكل  –من حـ/ ذمم دائنة  21,111
 مذكورين  إلى 

 الموكل   –حـ/ ذمم مدينة  8111    
  (%11×21,111) عموالت إيرادحـ/  2111    
 حـ/ النقدية     43,111   
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 تكلفة البضاعة المباعة إثبات -6

 من حـ/ تكلفة البضاعة المباعة   33,811
  األمانةحـ/ بضاعة  إلى  33,811       

 دينار  811,33= 14%(×111,12+131113)

 ال قيد 

 

 Warranties: الكفاالت )الضمانات( رابعاً 
( هناك نوعان من الكفاالت المتعلقة ببيع منتج سواء كان 12بموجب معيار التقرير المالي الدولي رقم )

 خدمة هما:  أوسلعة 
متفق ن المنتج يلبي المواصفات الأوهي كفالة تضمن للعميل  :الكفالة تعتبر ضمن سعر بيع المنتج .1

عليها وليس للعميل خيار شراء الكفالة بشكل منفصل، وفي هذه الحالة ال تعتبر الكفالة خدمة 
المحتملة،  اإللتزاماتالمخصصات، ( ”37مستقلة ويتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم )

 بحيث يتم تكوين مخصص كفاالت منتجات مباعة.“ صول المحتملةواأل
ضمان تلبية  إلىضافة : وهي كفالة تقدم خدمة الصيانة باإليع المنتجال تعتبر الكفالة ضمن سعر ب .5

المنتج للمواصفات المتفق عليها. ويكون للعميل خيار شراء الكفالة بشكل منفصل، في هذه الحالة 
 . أداء كإلتزاممحاسبة الكفالة الموعود بها  المنشأةتعتبر الكفالة خدمة مستقلة وعلى 

 ( 57مثال )
دينار  211,111 إجماليآلة تصوير للعمالء بسعر  111باعت شركة التميز  8117خالل عام 

دينار، وهي مكفولة لمدة عامين من عيوب التصنيع. تقدر الشركة المصاريف  211,111وتكلفتها 
 إضافيةدينار. وفي نفس الوقت باعت الشركة كفاالت  12,111المتوقع دفعها خالل فترة الكفالة بمبلغ 

على طلب  بعد العامين الواردين في الكفالة السابقة بناءً  أخرى سنوات  3تصوير ولمدة آلة  41لصيانة 
 دينار.   18,111بعض العمالء مقابل 

  عملية البيع والكفاالت الصادرة عن شركة التميز. إلثبات 8117قيد اليومية لعام  إعدادالمطلوب: 

 (57حل مثال )
 األداء إلتزامدينار بشكل منفصل عن  12,111مة بمخصص كفاالت سلع مباعة بقي اإلعترافيتم 

 دينار وكما يلي: 18,111البالغة  اإلضافيةللكفاالت 
 النقدية  من حـ/   1330333

 المبيعات إيرادحـ/  إلى      1330333 
                                                           

كلفة  عالن جزء من، وال تعتبر مصاريف اإلليها تكاليف شحن البضاعة للوكيلضاعة المباعة ثمن الشراء مضافًا إتشمل تكلفة الب 13
 نما مصاريف بيع وتسويق ضمن بيان الدخل. البضاعة وإ
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 مصروف كفاالتمن حـ/   150333

 آالت التصوير –مخصص كفاالت حـ/  إلى      150333 
  

 قدية  النمن حـ/   120333
 صيانة آالت التصوير –كفاالت غير مكتسبة  إيرادحـ/  إلى    120333 
 سنوات( 3استالم عقد صيانة لمد  إثبات)  

 )وبعض التكاليف المتعلقة بها(  ستردادلإل ةقابلالغير و  ذخامسًا: الرسوم المقبوضة مقدماً  
Non-refundable and Upfront Fees (and some related costs)  

في  لتحاقاإل رسوم األمثلة وتتضمن .للرد قابلة غير رسومًا مقدمة، العميل المنشأة تحمل العقود بعض في
ولية في المدارس ورسوم التسجيل األ االتصاالت عقود في التفعيل ورسوم الصحية، النوادي عضوية عقود

 .التوريد عقود في بعض األولية والرسوم الخدمات عقود بعض في اإلعداد ورسوم الخاصة
ويتم معالجة الرسوم التي تستلم من العميل لمرة واحدة في بداية االشتراك من خالل توزيعها على الفترات 

ستفادة من الخدمة، وبالتالي ال يجوز أن يستمر العميل خاللها في اإلشتراك واإلالزمنية المتوقع 
 بها كإيراد عند استالمها من العميل. اإلعتراف

 Licensingراذخيص الت : منحسادساً 
 الفكرية الملكية تراخيص تتضمن وقد .للمنشأة الفكرية الملكية في للعميل حقوقاً  الترخيص ينتج عن 

 :عليها ال تقتصر ولكن اآلتية، التراخيص من أياً 
 .Software and Technologyوتكنولوجيا المعلومات  البرامج -أ

 ,Motion pictures والترفيه تصالاال وسائل من أخرى  وأشكال والموسيقى المتحركة الصور  -ب

music and other forms of media and entertainment . 
 .Franchises حقوق االمتياز  -ج
 Patents, Trademarks and الطبع وحقوق  التجارية والعالمات االختراع براءات -د

Copyrights. 
 خدمات أو سلع بتحويل أيضاً  تتعهد قد المنشأة فإن العميل، إلى ترخيص بمنح التعهد إلى باإلضافة 

 حسب ضمناً  ُتفهم أو العقد في صراحة مدرجة التعهدات تلك تكون  وقد .العميل إلى أخرى 
 هو وكما المحددة التصريحات أو المنشورة السياسات أو المنشأة لدى المعتادة التجارية الممارسات

 خدمات أو سلع إلى ص باإلضافةترخي بمنح تعهداً  العميل مع عقد يتضمن فعندما األخرى  العقود في
 .العقد في الواردة باألداء اإللتزامات من إلتزام كل تحديدعليها  المنشأة فإن بها اإللتزاميتم  أخرى 
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   العقد يتم محاسبة  في بها متعهد أخرى  خدمات أو سلع عن بذاته تمييزه الممكن غيرذا كان من وإ
   واحد. مثل أداء إلتزام أنها على معاً  بها المتعهد دماتالخ أو السلع وتلك الترخيص بمنح اإللتزام عن

 تقدمها انترنت خدمة مثل( به متعلقة خدمة مع شتراكباإل فقط به نتفاعاإل للعميل يمكن ترخيصاً 
  .)المحتوى  إلى الوصول من الترخيص خالل منح من العميل تمكن المنشأة

 لة بذاتها برامج الحاسب اآللي، والتركيبات لها وظيفة مستق وتتضمن أنواع الملكية الفكرية التي
األفالم، وعروض التلفزيون،  على سبيل المثال،) الكاملةالدوائية، والوسائط اإلعالمية  أو البيولوجية

 .(والتسجيالت الموسيقية

 Contract Assetالتعاقدية  األصول: سابعاً 
والعقد تقديم خدمة متفق عليها،  أوعها بضاعة متعاقد على بي جزء من بتسليم العميل المنشأةقامت  إذا

في  المنشأةفيتوجب على السداد. بتسليم كامل مكونات العقد قبل مطالبة العميل  المنشأةيشترط على 
تعاقدية"  أصولما يسمى " األصولوبجانب  قائمة المركز الماليفي   ن تعرضأهذه الحالة 

(Contract Asset)  ًمها من العميل وتتعلق بنفس العقد. بينما يظهر ية مبالغ تم استالأمنها  مطروحا
قائمة المركز  فاتورة للعميل حتى تاريخ إصداريتم  إذاالمبلغ المستحق للمنشاة كذمم مدينة على العميل 

 .المالي

 (51مثال )
تقوم  العميل مصانع الصعيدعقد مع  المصرية لتجهيزات سكك الحديدشركة العقدت  1/8/8181في 

لنقل مصانع الصعيد بخط سكة حديد داخلي مع عربة نقل فوق السكة بتزويد  المصريةشركة البموجبه 
لخط سكة  دينار 21,111مقابل مبلغ رض المصنع متر على أ 1111بطول نتاج المواد الخام لقسم اإل

في خط سكة الحديد  تركيب وتسليمن يتم أ. وتم االتفاق لعربة النقلدينار  31,111و الحديد
كما نص العقد على  .12/4/8181عربة النقل على سكة الحديد في  تركيبن يتم أى وعل 1/3/8181

 وعربة النقل.  سكة لحديدن يتم تسليم كامل محتويات العقد وهي أال بعد إ، سكة الحديدعدم تسديد قيمة 
 .المصريةما سبق في دفاتر الشركة  إثبات: المطلوب

 (51حل مثال )
حيث تكون السيطرة  تركيبها للعميل "مصانع الصعيد"عند  سكة الحديدبالخاص  باإليراد اإلعترافيتم 

 القيد التالي:  إعداديتم  1/3/8181. وبالتالي يتم في العميل إلىقد انتقلت  األصلعلى 

 البيان دائن مدين
 1/3/8181عقد                         أصلمن حـ/   21,111

 مبيعات  إيرادحـ/   إلى      21,111 
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 القيد التالي: إثباتفيتم  12/4/8181في عربة سكة الحديد ما عند تسليم أ
 البيان دائن مدين

 12/4/8181من حـ/ ذمم مدينة                          21,111
 عقد  أصلحـ/   إلى      21,111 
 مبيعات إيرادحـ/         31,111 

   Customers’ Unexercised Rights  حقوق العمالء التي لم تتم ممارستها: ثامناً 
  ًمقدمًا  المقبوضبالمبلغ  "لتزام عقدإ"ب المنشأةتعترف من العميل،  عند استالم المبلغ المدفوع مقدما

الخدمات في المستقبل. ويجب  أوأن تكون مستعدة لتحويل السلع  أوبالتحويل  إلتزامأدائها  مقابل
 أوعندما تقوم بتحويل تلك السلع  (إيرادإثبات و ) العقد ذلك إلتزام إثباتأن تلغي  المنشأةعلى 

 لتزامها باألداء.إالخدمات، وبناًء عليه تستوفي 
  تعاقدية"  إلتزاماتللغير " اإللتزاماتيظهر في الميزانية وبجانب(Contract Liability) ،قام  إذا

خدمة المتعاقد ال أوجزء منها ولم يتم بعد تسليم البضاعة له  أوالعميل بدفع ما هو مستحق عليه 
. وتختلف المعالجة دفعات نقدية مقدمة من العمالء(المقبوضة مقدمًا ) اإليراداتعليها، وهذا يماثل 

 غير قابل لإللغاء.   أو المحاسبية بعض الشيء في كون العقد قابل لإللغاء
  حقوق  فيما يخص عوض تم استالمه أيمقابل  (وليس إيراداً )أن ُتثبت التزامًا  المنشأةيجب على

تحولها ، على سبيل المثال، آخرطرف  إلىمطالبة بأن تحولها  المنشأةتكون و عميل لم تتم ممارستها 
 وفقًا للقوانين المنطبقة على الممتلكات غير المطالب بها. )الخزينة العامة( حكوميةلل

 (55مثال )
 جامعة البترا مع  اءقابل لإللغ غيرعقد  لتجارة ماكنات التصوير التقدموقعت شركة  2/2/8181في 

. تضمن 1/2/8181ها في تسليميتم  دينار 74,111 إجماليوراق بمبلغ أعدة ماكنات تصوير لبيع 
 جامعة البتران أال إ، 1/6/8181وذلك في  مقدماً جامعة البترا تسديد قيمة آالت التصوير العقد قيام 

في جامعة البترا  إلى الماكناتم . قامت الشركة بتسلي14/6/8181في  نقداً  الدفعة المقدمة تسدد
 .1/2/8181الموعد المتفق عليه وهو 

 .التقدم: تسجيل ما سبق في دفاتر شركة المطلوب

 (55حل مثال )
 .2/2/8181ال قيد في  -
ن ذمم مدينة على حساب العميل أل إثباتوهو تاريخ استحقاق الدفعة المقدمة يتم  1/6/8181في  -

  ي: العقد غير قابل لاللغاء وكما يل
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 1/6/8181جامعة البترا                  –من حـ/ ذمم مدينة   74,111
 ود بيع عق إلتزامحـ/  إلى     74,111 

 :كما يلي العميل جامعة البترا استالم الدفعة المقدمة من  إثباتيتم  14/6/8181في  -

 14/6/8181    من حـ/ النقدية                                   74,111
 البترا                 جامعة –حـ/ ذمم مدينة  إلى     74,111 

 قيد تسليم ماكنات التصوير لجامعة البترا وكما يلي:  إثباتيتم  1/2/8181في  -

 1/2/8181                       بيععقد  إلتزام من حـ/  74,111
 المبيعات إيرادحـ/   إلى      74,111 

ذمم مدينة على  أيوال يتم تسجيل  1/6/8181قيد يوم  إعدادلغاء فال يتم ل لإلكان العقد قاب إذاما أ
 العميل. 
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ذمم مدينة اعتمادًا على  أو أصل أو كإلتزاميتم عرض العقود مع العمالء في قائمة المركز المالي  .1
تجاه العميل( وكذلك اعتمادًا على  المنشأة أداءالسلعة ) أوالمقدمة للخدمة  شأةالمنالعالقة بين 

 مدفوعات العميل.
 اإلعترافتم استالم مدفوعات مقدمة من العميل قبل تقديم الخدمات والسلع للعميل يتم  إذا .8

 بالتزامات للعقد في قائمة المركز المالي.
 اإلعتراف أوصل أب اإلعترافيم خدمات للعميل يتم تقد أوبتحويل )نقل( بضاعة  المنشأةقامت  إذا .3

 بذمم مدينة عند عدم تسديد العميل المستحق عليه للمنشأة وكما يلي:  
بالعقد كأصل عندما يكون الحق للمنشأة في المقابل )البدل( المتوقع استالمه  اإلعترافيتم  .أ

الوقت(. على سبيل  ال يرتبط بمرور باإليراد اإلعترافكان  إذامرتبط بحدث غير زمني )
 للعميل. المنشأةمستقبلي يجب ادائه من قبل  أداءالمثال 

  )المقابل( الواجب استالمه غير مشروط باستثناء  كان البدل إذابذمم مدينة  اإلعترافيتم  .ب
 ساس زمني(. أمرور الوقت )

الي الناتج عن العقد ضمن معيار التقرير الم األصل أويتم معالجة حساب الذمم المدينة  .ج
 ية تدني بذلك الحساب يعترف به كمصروف. أو   IFRS 9الدولي رقم 
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 Disclosures اإلفصاحات. 52
 وتشمل:  تضمن المعيار العديد من اإلفصاحات

  فصاحات كافية لتمكين مستخدمي المعلومات المحاسبية من فهم طبيعة وتوقيت تقديم إ المنشأةعلى
 وبالتدفقات النقدية من العقود مع العمالء.   يرادباإلومبالغ وحاالت عدم التأكد االخاصة 

  عن معلومات كمية ووصفية حول ما يلي:  اإلفصاح المنشأةعلى 
 .عقودها مع العمالء 

 رشادات هذا المعيار على العقود مع العمالء.امة والتقديرات عليها عند تطبيق إحكام الهاأل 

 نجاز تلك العقود. العقود مع العمالء وإالحصول على  عترف بها ناتجة عن تكاليفمُ  أصولية أ 

 
 51نشاءات وفق معيار التقرير المالي الدولي رقم . ملحق: المعالجة المحاسبية لعقود اإل 13

IFRS 

  Construction Contract  Types ofأنواع عقود اإلنشاء 5153

 ةمحدد شروطيتم بين طرفين المقاول والعميل بهو عقد   Construction Contractعقد اإلنشاء
التقنية على بعضها من حيث التصميم و التي تعتمد  أوالمترابطة  األصولمن  مجموعة أو أصلإلنشاء 

  .منها ةلنهائيالغاية ا أووظيفة وال

  العقد: إيرادأنواع عقود اإلنشاء وفق طريقة تسعير 
 :إلىقود اإلنشاء العقد بالنسبة للمقاول، تقسم ع إيرادوفقًا لطريقة تسعير عقد اإلنشاء وتحديد 

 أو، يحدد سعره بشكل ثابتهو عقد إنشاء  Fixed Price Contract العقد ذو السعر المحدد -أ
لشروط تصاعد  خاضعيكون أن  إحتماليةمع ، المنتجة في العقدسعر ثابت للوحدة فيه  يحدد

 التكاليف.

المقاول والعميل  هو عقد يتم فيه اإلتفاق بين Cost – plus Contract عقد التكلفة زائد نسبة -ب
إما رقم  إضافةعلى تحديد سعر العقد من خالل مجموع التكاليف الفعلي ة المنفقة على العقد مع 

 .نسبة محددة من التكاليف الفعلي ة المتكبدة أوثابت 

 أنواع عقود اإلنشاء وفقًا لطول فترة العقد: 
 نوعين هما:     إلىتقسم عقود اإلنشاء  العقدوفقًا لطول فترة 

وهي العقود التي يتم تنفيذها وتسليمها   Short-Term Contractقود إنشاءات قصيرة األجلع -أ
للعميل خالل نفس الفترة التي يتم فيها التعاقد. وال توجد أية مشكلة في تحديد أرباح العقد حيث يتم 

 بإيراد العقد بالكامل والمصاريف المتعلقة بالعقد بذات الفترة المالية. اإلعتراف
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وهي العقود التي يتم تنفيذها على  Long-Term Contractإنشاءات طويلة األجل  عقود -ب
من فترة محاسبية واحدة. وهذا النوع من العقود بحاجة لمعالجة محاسبية خاصة نظرًا  أكثرمدار 

وتكبد المصاريف المتعلقة بالعقد ألكثر من فترة واحدة وضخم حجم تلك  اإليرادإلمتداد تحقق 
 العقود. 

 Contract Revenueعقود اإلنشاء  إيرادمكونات وقياس  2153
بأحداث العقد  إيرادالذي سيستلم، وتتأثر عملية قياس  أوالعقد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم  إيراديقاس 

 أوالنظر في التقديرات عند وقوع األحداث  إعادة. ويتطلب األمر غالبًا مستقبلية يكتنفها حالة عدم التأكد
، على سبيل ألسباب منها العقد من فترة ألخرى  إيراديتغير حاالت عدم التأكد. وعليه يمكن أن  زوال

 المثال:
 في المستقبل.العقد  إيراد تغير إلىمطالبات تؤدي  أوالمقاول والعميل على تغييرات في العقد  إتفاق 

 تعوض المقاول عن وطفي العقد ذو السعر المحدد كنتيجة لوجود شر  اإليرادمبلغ  زيادة إحتمالية 
 زيادة تكاليف العقد في المستقبل. 

  العقد.  إنجازالعقد بسبب الغرامات المفروضة نتيجة تأخر  إيراد إنخفاض 

 العقد مرتبط بمؤشر متغير مثل تغير وحدات اإلنتاج. إيرادكان  إذا 

  Variation  في العقد التغيير أوامر
 إلىويمكن أن يؤدي أمر التغيير  ،نجازه بموجب العقدالعميل تغيير نطاق العمل الواجب إ طلب يه

تغيرات في مدة  أو األصل شكل أور في مواصفات يتغي مثل. إنخفاضاً  أوزيادة العقد  إيرادفي  تغير
 نطاق ومبلغالعميل  قبولمن المحتمل  كان إذابأوامر التغيرات في العقد  اإلعترافويتم العقد. إنجاز 

 بموثوقية. اإليرادبلغ قياس م وإمكانيةالتغيير 

 Contract Costsاإلنشاء عقد تكاليف  3153

 عقد اإلنشاء ما يلي:تتضمن تكاليف 
 التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد محدد. -أ

تكاليف ، التأمين. مثل المقاوالت بشكل عام والتي يمكن تخصيصها للعقد المرتبطة بنشاطالتكاليف   -ب
، ويمكن تخصيصها على العقودتبط مباشرة بعقد محدد التصميم والمساعدات الفنية التي ال تر 

 .ومصاريف اإلنشاء غير المباشرة

 شروط العقد. بموجبالعميل  التي يتم تحميلها على األخرى التكاليف  -ج

 :ما يلي تشمل التكاليف التي ترتبط مباشرة بعقد محدد

 على العاملين.اإلشراف وتكاليف في الموقع  أجور ورواتب العاملين .1

 اإلنشاء. عقد في التي تستخدمف المواد تكالي  .2
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 عقد اإلنشاء.اآلالت المستخدمة في و  المعدات مصروف إهتالك .3

 لى موقع العقد.إقل اآلالت والمعدات والمواد من و ن مصاريف .4

 .واألجهزة الالزمة لتنفيذ العقدستئجار اآلالت والمعدات مصاريف إ .5
 عقد والمرتبطة بعقد محدد.التي يحتاجها التكاليف التصميم والمساعدة الفنية  .6

كفالة العمل بما في ذلك التكاليف المقدرة مصاريف و  للصيانة ما بعد تسليم العقدلتكاليف المقدرة ا .2
 المرتبط بالعقد. للضمان

 .أخرى  أطرافمن قبل والتعويضات  المطالبات .1
دخل من بيع ال مثلالعقد،  إيرادفي  غير وارد جانبي )عرضي(تخفيض هذه التكاليف بأي دخل  ويتم

 المواد الزائدة والتخلص من اآلالت والمعدات في نهاية العقد.

 :نشاط المقاوالتب تتعلقالتكاليف التي ال  316
 مكونات منال تعتبر  عقد معين إلىال يمكن تخصيصها  التي أونشاط المقاوالت ب ير المتعلقةغالتكاليف 

 :ما يليهذه التكاليف  ومن األمثلة علىتكاليف عقد اإلنشاء. 

 .والتسويقالبيع  مصاريف -
 .بشكل محدد ينص العقد على التعويض عنها الالتي  والعموميةاإلدارية  المصاريف -

 .معينالتي لم تستخدم في عقد و ت والمعدات العاطلة عن العمل آالمنش مصروف إهتالك -

 يوجد في العقد ما يشير للتعويض عنها. التكاليف البحث والتطوير التي  -

  (23مثال )
وقعت شركة الوطن للمقاوالت عقد مع بلدية العقبة إلنشاء جسر في وسط مدينة العقبة  1/1/2322في 

كانت التكاليف  31/12/2322مليون دينار، ونص العقد على مدة تنفيذ للجسر تبلغ عامين. في  2بقيمة 
 المرتبطة بالعقد على النحو التالي:

 دينار 033,333 إسمنت وحديد ومواد مستخدمة في العمل
 دينار 03,333 أجور عمال ومهندسين في مكان العمل

 دينار 23,333 مصروف إهتالك المعدات واآلالت المستخدمة في موقع العمل
 دينار 2333 مصروف إهتالك المعدات العاطلة عن  العمل   

 دينار 13,333 مصاريف دعاية لقسم انشاء الجسور في الشركة
 دينار 4333 ن على المشروعرواتب المهندسين المشرفي

والتكاليف التي ال ترتبط مباشرة  2322أعاله للعام عقد المباشرة ب تتعلقالتكاليف التي د : حد  المطلوب
 (.15بالعقد وفق معيار رقم )

 



 

 -776- 

 (23حل مثال )
ال ترتبط ن كافة التكاليف المذكورة في المثال تعتبر جزء من تكاليف العقد باستثناء التكاليف التالية التي إ

 مباشرة بالعقد وبالتالي يتوجب تحميلها كمصروف فترة في بيان الدخل:

 دينار 13,333 نشاء الجسور في الشركةمصاريف دعاية لقسم إ
 دينار 2333 مصروف إهتالك المعدات العاطلة عن العمل   

 دينار 56,666 المجموع

  ومصروفاته عقد اإلنشاءبإيراد  اإلعتراف 4153
Recognition of Contract Revenue and Expenses 

والتكاليف المرتبطة بعقد اإلنشاء  اتباإليراد اإلعتراف( 15ويتطلب معيار التقرير المالي الدولي رقم )
عندما يمكن تقدير نتائج  قائمة المركز الماليإنجاز العقد بتاريخ  نسبة أو درجة وفقكإيراد ومصروف 

المقاولة المنتهية كونها ال تتوافق مع  أوالمذكور استخدام طريقة العقود  وال يسمح المعيار بموثوقيةالعقد 
وتنتج الخسائر  كمصروف.مباشرة الخسائر المتوقعة ب اإلعترافأساس اإلستحقاق ومبدأ المقابلة. ويجب 

 ترافاإلع وبالتالي يتمالعقد الكلي  إيرادتكاليف العقد الكلية عن تزيد أن  محتمالً عندما يكون المتوقعة 
 .وسيتم التطرق لمعالجة الخسارة المتوقعة في هذا الفصل الحقاً  ،فوراً بالخسارة المتوقعة كمصروف 

 : ما يليبغض النظر عواإلعتراف بها يجري تحديد مبلغ الخسارة و 

 أعمال العقد قد بدأت أم ال. تكان إذا فيما 

 المرحلة التي وصلت لها عملية إنجاز العقد . 

 ق أرباح ولم يتم معاملتها كعقد إنشاءات واحد.تحق أخرى عقود  وجود 

الواجب تخصيصها لكل  اإليراداتالمنجز ومقدار  األداءمعلومات مفيدة عن  اإلنجازوتوفر طريقة نسبة 
فترة مالية، األمر الذي يجعل هذه الطريقة متماشية مع أساس اإلستحقاق، ومبدأ المقابلة، وفرض الفترة 

 المحاسبية.

 )إمكانية تقدير نتائج العقد بموثوقية( اإلنجازتوفرها لتطبيق نسبة الشروط الواجب 
وبالتالي إمكانية  بموثوقيةنتائج عقد اإلنشاء يمكن تقديرها  فإنفي حالة العقد ذو السعر المحدد،  .1

 عندما تتحقق الشروط التالية جميعها: اإلنجازتطبيق نسبة 

 .بموثوقيةالعقد  إيراد إجماليقياس  إمكانية -

 .المنشأة إلىللعقد المنافع اإلقتصادية  تدفق اليةإحتم -

إنجاز العقد بتاريخ الميزانية العمومية  نسبةالتكاليف المتبقية إلتمام العقد و  إمكانية تقدير -
 بموثوقية.
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مقارنة  يتيحمما  بموثوقيةوقياسها  بشكل واضحيمكن تحديدها  تتعلق بعقد معينالتكاليف التي  -
 لمتكبدة بالتقديرات السابقة.ة اتكاليف العقد الفعلي  

وبالتالي  بموثوقيةنه يمكن تقدير نتائج عقد اإلنشاء إنسبة، ف مضافًا إليهافي حالة عقد التكلفة  .2
 :الشرطين التاليينتحقق يعندما  اإلنجازإمكانية تطبيق نسبة 

 .المنشأة إلىالمرتبطة بالعقد تدفق المنافع اإلقتصادية  إحتمالية -

 تلك التكاليف سواء كانت بوضوح بصورة موثوقة المرتبطة بالعقد لتكاليفاوقياس يمكن تحديد  -
 قابلة للتعويض أم ال.

كان باإلمكان  إذا المنشأة إلىسوف تتدفق المتعلقة بالعقد  يكون من المحتمل أن المنافع اإلقتصادية
ل مبلغ سبق حول إمكانية تحصي شكوك. ولكن عندما يكون هناك بموثوقيةتقدير نتائج عقد اإلنشاء 

مشكوك  أوالذي لم يعد قابل للتحصيل المبلغ  فإنعترف به في قائمة الدخل، أ العقد و  إيرادإدراجه في 
 العقد. إيرادلمبلغ  كتعديلبه كمصروف وليس  اإلعترافيجب  في تحصيله

  اإلنجازأساليب تقدير نسبة 

قيس العمل المنجز بصورة ي الذي وباألسل المنشأةستخدم تيمكن تقدير نسبة إنجاز العقد بطرق عديدة، و 
 عتمادًا على طبيعة العقد يمكن أن تشمل هذه الطرق ما يلي:وإ  .موثوقة

 أسلوبوهو  التكاليف الكلية المقدرة للعقد؛ إلىنسبة التكاليف المتكبدة للعمل المنجز حتى تاريخه  -أ
 لتحديد نسبة اإلتمام.أساسًا  أووهو الذي يعتمد تكاليف العقد منهجًا  Input Methodالمدذخالت 

 أومسح العمل المنجز؛  أومعاينة  -ب

وهو   Output Methodالمخرجات أسلوبوهو ، الفعلي لجزء من العمل المتعاقد عليه اإلنجاز -ج
 أساسًا لتحديد نسبة اإلتمام. أوالذي يعتمد مخرجات العقد )وحدات اإلنتاج التام( منهجًا 

دفعات المقدمة من العمالء ال تعكس في كثير من الحاالت إن الدفعات المستلمة عن العمل المنجز وال
 العمل الذي تم إنجازه.

ومن ثم  إيراداتتخصيص  أوتحدد نسبة اإلتمام التي ستتخذ أساسًا لتحديد  المدذخالت أسلوببموجب 
 Cost-to-Cost Methodالتكلفة  إلىأرباح العقد في نهاية فترة محاسبية معينة وتسمى طريقة التكلفة 

 ى النحو التالي:عل
 التكاليف الفعلي ة للعقد المتراكمة حتى تاريخ إنتهاء الفترة المحاسبية إجمالي

 = اإلنجازنسبة  
 للعقد بذلك التاريخ  الكليةتكاليف لل حدث تقديراتأ          

 إنجاز في بعد مستخدمة وغير القيمة مدفوعة تكون  التي التكاليف بعض دراجإ عدم ضرورة ةمالحظ مع

التكاليف المواد المشتراة والموجودة في موقع العمل وغير مستخدمة  من النوع هذا على األمثلة ومن العقد،
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بعد مثل اإلسمنت والرمل والحديد المتبقي في نهاية السنة، كما يدخل ضمن هذا البند المبالغ المدفوعة 
 مقدمًا للمقاولين من الباطن عن أعمال لم تنجز بعد.

 فيتم تحديد نسبة اإلتمام بموجب المعادلة التالية: المخرجات بأسلو بموجب أما 

 عدد الوحدات المنجزة من المقاولة
 =           اإلنجازنسبة 

 عدد الوحدات محل المقاولة               

كانت المقاولة  إذاويعبر عادًة عن الوحدات المنجزة إما في صورة عدد معين من الكيلومترات مثاًل 
كانت المقاولة مجمع سكني  إذابعدد من األمتار المربعة  أوبالعقد تعبيد طريق معين،  المشمولة

 .المدخالت هو األكثر استخدامُا لدى شركات المقاوالت أسلوب أي األولمعين........ إلخ، واألسلوب 

  اإلنجاز(: المعالجة المحاسبية لعقود اإلنشاء بطريقة نسبة 24مثال )
، ويستغرق دينار 433,333 ةقيمالعمالء ب أحدمع  إنشائيعقد كة الجنوب وقعت شر  1/1/2323في 

 وتوفرت لديك المعلومات التالية: ،سنوات 3إنجازه مدة 

 البيان 2626السنة  2625السنة  2622السنة 

 دينار 03,333 دينار 245,333 دينار 353,333
 ة المتراكمة حتى تاريخهالتكاليف الفعلي  

(31/12) 

 دينار 223,333  دينار 135,333 ـــــ
إلتمام العقد التكاليف المقدر حدوثها 

 نهاية العام وفق تقديرات

 دينار 123,333 دينار 153,333 دينار 133,333
الفواتير الصادرة خالل العام للعميل 

 المنجزة( باألعمال)المتعلقة 
 من العميل تحصيالت نقدية للفواتير دينار 133,333 دينار 135,333 دينار 165,333

 المطلوب:
 .المدخالت لكل عام من األعوام الثالث وفقًا ألسلوب اإلنجازتحديد نسبة  .1

 نسبة خسائر العقد للفترات المحاسبية وفقًا لطريقة أو أرباحو  إيراداتتخصيص نفقات و  .2
 المدخالت. أسلوب/اإلنجاز

  الالزمة في دفاتر المقاول والمتعلقة بالعقد. قيود اليومية إثبات .3
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 ( 24حل مثال )
 :2322 – 2323لألعوام  اإلنجازتحديد نسبة  .1

 بتاريخ الميزانية = اإلنجازنسبة 
 التكاليف الفعلّية المتراكمة حتى تاريخ الميزانية

 حدث تقديرات للتكاليف الكلية للعقد بذلك التاريخأ
 

 
في نهاية السنة األولى  اإلنجازنسبة 

(31/12/2323= ) 
03,333 

 =25% 
03,333  +223,333 

 

في نهاية السنة الثانية  اإلنجازنسبة 
(31/12/2321= ) 

245,333 
 =23% 

245,333  +135,333 
 

 %41=   %21 - %66=  2625للعام  اإلنجازنسبة 
 %36=  %66 - %566=  2622للعام  اإلنجازنسبة 

 

 نسبة قًا لطريقةخسائر العقد للفترات المحاسبية وف أو أرباحو  إيراداتتخصيص نفقات و  .2
 :المدخالت أسلوب/اإلنجاز

 لكل فترة اإليراد التراكمي  اإليراد طريقة اإلحتساب السنة
 دينار 133,333 دينار 133,333 25%×  433,333 2323
 دينار 333,11314 دينار 213,333 23%×  433,333 2321
 دينار 333,12315 دينار 433,333 133%×  433,333 2322

 دينار 433,333 المجموع
 به لكل سنة: اإلعترافالواجب  اإليراداتمقدار  -

 قائمة الدذخل
  2626السنة  2625السنة  2622السنة 

 العقد إيرادات دينار 133,333 دينار 113,333 دينار 123,333
 يطرح تكاليف العقد دينار 03,333 دينار 17333,155 دينار 333,13516

 أرباح العقد ينارد 56,666 دينار 21,666 دينار 51,666

                                                           
 .دينار 111,121=111,821-111,111 14
 .دينار 111,181=111,411-111,821 15
 .دينار 111,112= 111,842-111,321= 8188تكاليف العقد لعام  16
 .دينار 111,122= 111,01-111,842= 8181تكاليف العقد لعام  17
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 قيود اليومية:  إثبات .3
 ة خالل العام: التكاليف الفعلي   إثبات .أ

2626 2625 2622  
 / عقود تحت التنفيذـمن ح 135,333 155,333 03,333
 (ة)ذمم دائن أوالنقدية / ـح إلى     135,333 155,333 03,333

 المخصصة للسنوات الثالث: اإليرادات إثبات .ب
2626 2625 2622  
 / تكاليف عقود تحت التنفيذـمن ح 135,333 155,333 03,333
 )مجمل الربح المخصص للعام( عقود تحت التنفيذ/ ـح 15,333 25,333 13,333

 العقود إيرادات/ ـح إلى        123,333 113,333 133,333
 المطالبات الصادرة خالل العام: إثبات .ج

2626 2625 2622  
 قود تحت التنفيذمديني ع/ ـمن ح 133,333 153,333 123,333
 قود تحت التنفيذمطالبات ع/ ـح إلى     133,333 153,333 123,333

 المتحصالت النقدية من العميل: إثبات .د
2626 2625 2622  

 النقدية/ ـمن ح 165,333 135,333 133,333
 قود تحت التنفيذمديني ع/ ـح إلى     165,333 135,333 133,333

 اب عقود تحت التنفيذ كما يلي: وسيظهر حس 
 

 له / عقود تحت التنفيذـح منه   
  (2323/ الصندوق سنة )ـح إلى 90,000
  (2323العقود سنة ) إيراد/ ـح إلى  10,000

   2626رصيد نهاية السنة     100,000
  (  2321/ الصندوق سنة )ـح إلى  155,000

  (2321العقود سنة ) إيراد/ ـح إلى 25,000
  2625رصيد نهاية السنة    2660666
 تحت التنفيذ / مطالبات عقودـمن ح 400,000 (2322/ الصندوق سنة )ـح إلى   105,000

  (2322العقود سنة ) إيرادات/ ـح إلى   15,000
  (2322رصيد نهاية سنة )   400,000
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المخالصة عن العقود وتسليم  إثبات) / عقود تحت التنفيذ بالقيدـقفال حإفي نهاية السنة الثالثة يتم 
 المقاولة للعميل في نهاية العام(.

 (2322نهاية السنة ) - / مطالبات عقود تحت التنفيذ ـمن ح  400,000
 / عقود تحت التنفيذ ـح إلى          400,000 

 

  المعالجة المحاسبية للخسائر المحتملة لعقد اإلنشاء الخاسر 1153
Recognition of Expected Losses 

 نه:إف بموثوقيةعندما ال يمكن تقدير نتائج عقد اإلنشاء 

وهي ما تعرف بطريقة  إستردادهامن المحتمل المتكبدة والتي تكاليف ال بمقدار باإليراد اإلعتراف يتم -أ
 .إسترداد التكلفة

 التي تم فيها تكبد التكاليف. خالل نفس الفترةبتكاليف العقد كمصروف  اإلعترافيجب  -ب

 إلىبأي أرباح، وإذا كانت التقديرات تشير  اإلعترافبما أنه ال يمكن تقدير نتائج العقد بموثوقية فال يتم و 
عقد اإلنشاء  عنبالخسائر المتوقعة  اإلعتراف العقد الكلي يتم إيرادتكاليف العقد تزيد عن  إجماليأن 

 .سابقاً كما ذكر  فوراً كمصروف 
إال  بموثوقيةيمكن تقديرها  ال نتائج عقد اإلنشاء فإنو السعر المحدد، في حالة العقد ذ سابقاً وقد ذكرنا 

 الشروط التالية جميعها: عندما تتحقق

 .بموثوقيةالعقد  إيراد إجماليقياس  إمكانية -

 .المنشأة إلىللعقد المنافع اإلقتصادية  تدفق إحتمالية -

 بموثوقية.قد بتاريخ الميزانية العمومية إنجاز الع نسبةالتكاليف المتبقية إلتمام العقد و  إمكانية تقدير -

مقارنة  يتيحمما  بموثوقيةوقياسها  بشكل واضحمكن تحديدها ي تتعلق بعقد معينالتكاليف التي  -
 ة المتكبدة بالتقديرات السابقة.تكاليف العقد الفعلي  

 

 التكاليف التي من غير المحتمل إستردادها:
 ردادها يعترف بها كمصروف فورًا.إن تكاليف العقد التي من غير المحتمل إست

ومن األمثلة على الظروف التي قد تكون فيها إمكانية إسترداد التكاليف المتكبدة غير محتملة، والتي 
 يعترف فيها بتكاليف العقد كمصروف مباشرة ما يلي:

 هناك شكوك حول مشروعيتها. -
 تشريع مرتقب. أويكون إتمامها معلق على نتائج دعوى قضائية  -
 اإلستمالك والهدم. أوة للمصادرة معرض -
 لتزاماته.إعدم قدرة العميل على مواجهة  -
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 غير قادر على الوفاء بإلتزامات العقد.  أويكون المقاول غير قادر على إستكمال العقد  -
 باإليراد اإلعترافنه يجب إعند إنتهاء حاالت عدم التأكد التي منعت تقدير نتائج العقد بصورة موثوقة ف

 .اإلنجازت المتعلقة بعقد اإلنشاء وفق طريقة نسبة والمصروفا

 (: المعالجة المحاسبية للخسائر المحتملة لعقود اإلنشاء الخاسرة21مثال )
( 24خسائر، إفرض وبالرجوع للمثال رقم ) إجماليلبيان المعالجة المحاسبية للعقود المحتمل أن تحقق 

إلتمام العقد بلغت  31/12/2321ثها في السابق أن شركة الجنوب تقدر التكاليف المتوقع حدو 
 .األسعاردينار بسبب إرتفاع  135,333دينار بداًل من  235,333

 ( 21حل مثال )
 نتائج عقد اإلنشاء اإلجمالية ستظهر كما يلي: فإنالتقديرات  إعادةبعد 

 2625 2626 البيان
 دينار 433,333 433,333 العقد  إيراد

 18(333,453) (363,333) التكاليف المقدرة  إجمالي
 ( دينار53,333) دينار 43,333 مجمل الربح المقدر

 سيكون كما يلي:  2625الُمعترف به لعام  اإليراد

 :2625الُمعترف به لعام  اإليراد
 دينار  433,333العقد                                       إيراد
  19%44.454**                              اإلنجازنسبة × 

  دينار 212,221الُمعترف به لتاريخه                      اإليراد
 

  ( دينار333,133)        2321الُمعترف قبل عام  اإليراد: يطرح
 دينار  556,666                       2321الُمعترف به  اإليراد

 (:35/52/2625) اإلنجاز** نسبة 
 دينار  245,333ريخه      التكاليف الفعلي ة التراكمية لتا

 دينار 333,235+ التكاليف المقدرة التمام العقد        
 دينار  453,333التكاليف الكلية المقدرة                 

 %54.4=  453,333÷245,333=  اإلنجازنسبة 
                                                           

 .دينار 111,421دينار =  111,812+ التكاليف المقدرة  111,842ة التراكمية التكاليف الفعلي   18
 هو رقم دوري. 4الرقم  19
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جمالية الخسائر اإل إضافةيتم  2321بها لعام  اإلعترافمصاريف العقد الواجب  أووإلحتساب تكاليف 
خسائر العقد  إجماليدينار +  13,333 سابقاً )الربح الُمعترف به  2321بها في عام  اإلعترافالواجب 
 وكما يلي: 2321به لعام  اإلعترافدينار( لإليراد الواجب  53,333المقدرة 

 دينار 112,221)كما في الجدول السابق(         2321الُمعترف به خالل عام  اإليراد
 يضاف:

 :2321ائر الُمعترف بها لعام الخس
 دينار 13,333=  2010إلغاء أرباح ُمعترف بها خالل عام  -

 دينار 333,53= خسائر العقد المتوقعة              إجمالي -
 دينار  333,63                                                                     

 دينار  122,221                       2321بها لعام  اإلعترافتكاليف العقد الواجب 

خسائر العقد  إجماليدينار حيث أن  63,333تبلغ  2321نالحظ هنا أن الخسائر الُمعترف بها لعام 
دينار خسائر واجب  63,333  - 2010دينار ربح عام  13,333دينار = ) 53,333المتوقعة 
 (.2321بها لعام  اإلعتراف

 فهو كما يلي:  31/12/2321د ومصاريف وخسائر العقد في بإيرا اإلعترافأما قيد 
 31/12/2321           / تكاليف عقود تحت التنفيذـمن ح 122,221

 مذكورين إلى        
 (خسارة/ عقود تحت التنفيذ )ـح     63,333                  

 العقود إيرادات/ ـح إلى        112,221
 

 نة المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةللج( 52رقم ) . التفسير54
صيانة البنية التحتية  أوفي بعض البلدان يتم التعاقد مع مشغلين من القطاع الخاص بشأن بناء 

للخدمات العامة )طرق، جسور، مرافق توزيع المياه(، ويدفع عادًة لمشغلي القطاع الخاص مقابل 
 أوتحويل"(  –تشغيل  –ما توصف هذه الترتيبات )"بناء  خدماتهم على مدى فترة الترتيبات، وكثيراً 

 خاصة". إلى"ترتيب إمتياز خدمة عامة  أوتحويل"  –تشغيل  –"تأهيل 

( للجنة المعايير 12أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية التفسير رقم ) 2336في تشرين الثاني 
 1هو نافذ المفعول للفترات السنوية. التي تبدأ في الدولية إلعداد التقارير المالية ترتيبات إمتياز الخدمة، و 

بعد ذلك. يقدم هذا التفسير اإلرشادات بشأن المحاسبة من قبل مشغلي القطاع  أو 2331 كانون ثاني
الخاصة"، وتجدر المالحظة أن هذا الترتيب ال يحدد  إلىالخاص لترتيبات إمتياز الخدمة "العامة 

 ت.المحاسبة من قبل مانحي اإلمتيازا
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والحقوق ذات العالقة في ترتيبات إمتياز  اإللتزاماتيحدد هذا التفسير المبادئ العامة لإلعتراف وقياس  
 (.20 –بشأن ترتيبات إمتياز الخدمة في التفسير  اإلفصاحالخدمة )تم تفصيل متطلبات 

 المجمع عليها حول هذه المواضيع: المواضيع التالية، واآلراء 12يتناول التفسير رقم 
 ( بشكل مطلق أن حقوق المشغل في 12: يبين التفسير )معاملة حقوق المشغل في البنية التحتية

البنية التحتية ال يعترف بها على أنها ممتلكات ومصانع ومعدات المشغل حيث أن ترتيب الخدمة ال 
 ينقل الحق في السيطرة على إستعمال البنية التحتية للمشغل.

 تقديم  أيتحسين البنية التحتية ) أوقام المشغل ببناء  إذا: وقياسه بالعوض عن الترتيب اإلعتراف
صيانتها لفترة زمنية  أويقوم بتشغيلها  أوتحسين( تستخدم في تقديم خدمة عامة  أوخدمات بناء 

عن الخدمات التي ( 15معيار رقم )وقياسه حسب  باإليراد اإلعترافمحددة عندئذ على المشغل 
 أراها.

  والتكاليف المتعلقة بخدمات  اإليرادات: على مشغل اإلمتياز محاسبة التحسين وأذخدمات اإلنشاء
 (. 15معيار التقرير المالي الدولي رقم )التحسين حسب معيار  أوالبناء 

  تحسين  أوقام المشغل بتقديم خدمات بناء  إذا: مشغل اإلمتياز إلىالعوض المقدم من مانح اإلمتياز
المستحق من قبل المشغل بمقدار قيمته العادلة، وقد يكون  أولمستلم بالعوض ا اإلعتراففإنه يتم 

 غير ملموس. أصل أومالي  أصلالعوض حقوق في 
المدى الذي له حق تعاقدي غير  إلىباألصل المالي  اإلعترافعلى المشغل  –"بأصل مالي"  اإلعتراف

اته فيما يتعلق بخدمات البناء، بموجب تعليم أومن المانح  آخرمالي  أصل أي أومشروط بإستالم النقد 
وعادًة للمانح حرية تصرف ضئيلة إن وجدت لتجنب الدفع، ألن اإلتفاقية قابلة للتنفيذ حسب القانون. 

 األصولالفصول الخاصة باألدوات المالية لإلطالع على المناقشات المفصلة حول  إلى)يرجى الرجوع 
 المالية(.

المدى الذي يستلم به  إلىبأصل غير ملموس  اإلعترافشغل على الم –"بأصل غير ملموس"  اإلعتراف
ترخيصًا بإستيفاء رسوم من مستخدمي الخدمة العامة )لإلطالع على مناقشات مفصلة حول  أو حقاً 

الفصل الخاص "باألصول غير الملموسة"(، والحق بإستيفاء  إلىغير الملموسة يرجى الرجوع  األصول
ليس حقًا غير مشروط إلستالم النقد ألن المبالغ متوقفة ومعتمدة رسوم من مستخدمي الخدمة العامة 

على مدى إستخدام الجمهور للخدمة، وعلى المشغل إجراء المحاسبة بشكل منفصل لخدمات البناء التي 
 أوبالعوض المستلم  اإلعترافغير ملموس، ويجب  أصلمالي وجزئيًا من قبل  أصلتدفع جزئيًا من قبل 
 المستحق. أوئين المكونين مبدئيًا بمقدار القيمة العادلة للعوض المستلم المستحق لكال الجز 
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 :أسئلة الفصل
 األول )اذختيار من متعدد(التمرين 

   التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

عمالء"  من العقود مع ال اإليراد"  51بموجب معيار  باإليراد اإلعترافالثانية من مراحل  ةالمرحل .1
IFRS 15   :هي 

 توزيع سعر العملية على مكونات اإليراد -ب تحديد أو تشخيص العقد -أ
 تحديد إلتزامات األداء في العقد -د تحديد سعر العملية -ج

 هاتسليم وتمدينار للعميل نديم  565,777 بسعرباعت شركة فلسطين بضاعة  1/1/5719في  .5
ن سعر البيع النقدي بأ علماً . 51/15/5757ة في عند توقيع العقد وتستحق الدفعللعميل 

حاسبية لتلك العملية لدى شركة ن المعالجة الم، فإدينار 577,777للبضاعة المباعة يبلغ 
 هي:  IFRS 15من العقود مع العمالء"  اإليرادردن وفق معيار "األ 

دينار كإيراد  630333يجب اإلعتراف بمبلغ  -أ
 قدفائدة )ربا( على مدار مدة الع

دينار  630333يجب اإلعتراف بمبلغ  -ب
 مدار مدة العقدكمصروف فائدة )ربا( على 

 1/1/2310يعترف بإيراد المبيعات في  -ج
 دينار 3630333بقيمة 

 31/12/2323يعترف بإيراد المبيعات في  -د
 دينار   3330333بقيمة 

دينار للوحدة  57وحدة من السلعة )س( بسعر  5777ردن باعت شركة األ  1/15/5755في .5
منتج غير  أيعادة إللعميل ب ردناأل دينار. تسمح شركة  14العمالء وتكلفة الوحدة  ألحد

يوم من تاريخ البيع والحصول على رديات كاملة، ويتم استالم النقدي عند  67مستخدم ذخالل 
أنه وتقرر  ،وحداتال من عدد %8 إعادةأنه سيتم  المنشأةتحويل السيطرة على المنتج. وتقدر 

، إال أن لديها ذخبرة كبيرة في تقدير عوائد هذا المنتج المنشأةبالرغم من أن العوائد ذخارج نفوذ 
 يبلغ:  5/52/2622ردن في به لدى شركة األ  اإلعترافالمبيعات الواجب  إيرادن فإوفئة العميل. 

 دينار   61,111 -ب دينار    22,811 -أ
 دينار 48,111 -د دينار 32,641 -ج
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 5777و ،وحدة من السلعة )أ( 1777العمالء لبيع المنتجات  أحدعت شركة التقوى عقد مع وق .4
دينار.  187,777  إجماليسعر  )ج( مقابلوحدة من السلعة  5777 )ب( ووحدة من السلعة 

بانتظام  المنشأةلكل منتج من المنتجات في أوقات مختلفة. تبيع  األداءبإلتزام  المنشأةتوفي 
البيع مستقلة  أسعارسعر البيع المستقل ملحوظ مباشرة.  فإنشكل منفصل وبالتالي المنتج )أ( ب

وقد استخدمت الشركة منهج تقييم السوق المعدل  للمنتجين )ب( و)ج( ليست ملحوظة مباشرة.
البيع  أسعار المنشأةللمنتج )ب( والتكلفة المتوقعة زائد هامش الربح للمنتج )ج(. وتقدر 

 التالي:  المستقلة على النحو
 المستقل المنهج                 اإلجماليسعر البيع           المنتج
 ملحوظة مباشرة   أسعار    دينار        67,777)أ(         المنتج 
 منهج تقييم السوق المعدل       دينار        97,777)ب(       المنتج 
 المتوقعة زائد هامش ربح   التكاليف            دينار 77727,)ج(       المنتج 

 دينار 577,777المجموع          
 ن سعر البيع المخصص للمنتج )ب( هو: فإ

 دينار 78,111 -ب دينار           61,111 -أ
 دينار 41,111 -د دينار         21,111 -ج

نار، دي 167,777قيمتها العادلة  معدات العمالء مقابل استالم  ألحدبضاعة  جدةباعت شركة  .2
دينار وهامش الربح  157,777وتكلفتها  دينار 127,777بيع البضاعة النقدي  ن سعرأب علماً 

 به هو:  اإلعترافالواجب  المبيعات إيراد فإن .%57المستهدف 
 دينار 161,111 -ب دينار          144,111 -أ

 دينار 121,111 -د دينار         121,111 -ج

يزيد  أوبمبلغ يساوي  األصلالحق بشراء  أو اإللتزامكان  إذاشراء، ال وإعادةفي عمليات البيع  .6
 : العملية تمثل فإنللعميل،  األصليعن سعر بيعه 

عملية تأجير بموجب معيار التقرير المالي  -ب    تمويلعملية  -أ
IFRS 16 

يراد بتاريخ البيع، إعملية بيع تسجل ك -ج
 وعملية شراء بتاريخ إعادة الشراء

 مؤجلة ر منحةتعتب -د
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الكهربائية مع محالت القدس على قيام  األجهزةلتجارة  األمانةاتفقت شركة  1/17/5757في  .0

 : وكما يلي كهربائية مكانسببيع  األمانةشركة 
  مكنسة 177الكمية: 
  للوحدةدينار  577السعر: 

 شهور. شهور من تاريخ التعاقد وعلى ان يتم تسليم الكمية تدريجياً  2فترة التوريد: 
من الكمية المتفق  مكنسة 67قد سلمت محالت القدس  األمانةكانت شركة  1/15/5757وفي

 مكنسة 27زيادة الكمية المتفق عليها بمقدار  إلىعليها، وفي هذا التاريخ تم االتفاق بين الطرفين 
ترة بقاء على فوحدة مع اإل 127 إلى 177دينار للوحدة لتصبح الكمية من  127وبسعر  إضافية

وجود عيوب بسيطة  إلىيعود  اإلضافيةن سبب تخفيض سعر الوحدات أ. و سابقاً التوريد المتفق عليها 
 .  سابقاً وحدة( المسلمة  67ومخالفة للمواصفات المتفق عليها في الكميات )

 به يبلغ:  اإلعترافالمبيعات الواجب  إيراد فإن 12/15/5757مكنسة للعميل في  42تم توريد  إذاف
  دينار  7721 -ب           دينار  2721 -أ

 دينار 0111 -د    دينار          2821 -ج
 

 ( 9 + 8) األسئلةجابة عن استخدم المعلومات التالية لإل
يتم تسليمها في بضاعة  العميل سميرعقد لبيع  المجدوقعت شركة  1/1/5757في 
ليمه البضاعة بعد عامين حيث يقوم العميل وتس إلى، ستنتقل السيطرة على البضاعة 51/15/5751

دينار بعد عامين عندما يحصل العميل  97,777دفع   األولالعميل. يشمل العقد ذخياري دفع بديلين 
عند توقيع العقد. وقد اذختار  نقداً دينار  00,167 دفع البديل الثاني   أو ،األصلعلى السيطرة على 

 .%8ن معدل الفائدة الضمني أب اً دينار عند توقيع العقد، علم 00,167العميل دفع 

 يبلغ:  51/15/5751في عند تسليم البضاعة عترف به المبيعات المُ  إيرادن إ .8
 دينار 01,111 -ب دينار       77,161 -أ

 ال يعترف بأي إيراد -د دينار       18,241 -ج

 سيتضمن قيد التسوية ما يلي:  51/15/5757قيود التسوية في  إعدادعند  .9
 6178.2فوائد بمبلغ  مصروفحساب  -ب دينار 6178.2إيراد فوائد بمبلغ  حساب -أ

 دينار
 دينار 18,241حساب إيراد فوائد بمبلغ  -د دينار 6481فوائد بمبلغ  مصروف حساب  -ج
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 أوالمنتجات المجانية  أوالعوض النقدي المستحق للعميل مثل ذخصم الكمية يتم معالجة  .17

  ا يلي: كم الكوبونات وقسائم الشراء
 مصاريف تسويق -ب                       تخفيض اإليرادات  -أ

 مصاريف أخرى  -د ضمن تكلفة البضاعة المباعة            -ج

 5757للمحاسبة عن عقود اإلنشاء وذخالل عام  اإلنجازتستخدم شركة مقاوالت طريقة نسبة  .11
دينار، وفيما يلي المعلومات  277,777حصلت الشركة على عقد طويل األجل لبناء عقار بمبلغ 

 المتعلقة في هذا العقد:
 31/12/2626 31/12/2625 

 70% 30% اإلنجازنسبة 
 426,666 466,666 التكاليف الكلية المقدرة للعقد )مقدر+ فعلي(

 تبلغ: 2625 ة التي حدثت ذخالل عامالتكاليف الفعليّ إن ف
 دينار 2040333 -ب دينار       230333 -أ

 دينار 1240333 -د دينار       1610333 -ج

 بنغازي دينار لمحالت  127,777بشحن بضاعة تكلفتها  طرابلسقامت شركة  1/1/5757في  .15
في  .شحن مصاريف دينار 17,777مانة برسم البيع ودفعت الشركة أالتجارية كبضاعة 

. نقداً  دينار 216,666من البضاعة مقابل  %16باعت  بنغازي ن محالت أتبين  35/5/2626
 .طرابلس شهرياً وتقوم بتوريد المبلغ المستحق لشركة  %6عمولة  بنغازي وتتقاضى محالت 

 عتراف والتسجيل بالدفاتر بما يلي: باإل 35/5/2626ت بنغازي ستقوم في ن محالفإ
 دينار 1530333تكلفة بضاعة مباعة بمبلغ  -ب دينار 2530333إيراد مبيعات بمبلغ  -أ

 دينار 120133إيراد عمولة مبيعات  -د دينار 230333يعات إيراد عمولة مب -ج

 واحدة مما يلي ال تعتبر جزء من تكلفة عقود تحت التنفيذ: .15
تكاليف التصميم والمساعدة الفنية التي  -أ

 بعقد محددترتبط مباشرة 
كفالة مصاريف التكاليف المقدرة لإلصالح و  -ب

 العمل بما في ذلك التكاليف المقدرة للضمان
 مرتبط بالعقدال

 أطرافمن قبل  والتعويضات المطالبات -ج
 أخرى 

 

 مصروف إهتالك مباني إدارة الشركة -د
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مليون دينار، وقد  52المستثمرين وقد وقعت عقد بسعر  ألحدتنشأ شركة العرب للمقاوالت برج  .14

 5البالغة مدته  تكبدت الشركة التكاليف التالية المتعلقة بالعقد حتى نهاية السنة األولى من العقد
 سنوات: 

                                 مليون دينار  5تكلفة المواد 
               مليون دينار  5تكلفة العمال واألجور المباشرة 
           مليون دينار  1تكاليف عقد اإلنشاء غير المباشرة 
                             مليون دينار  1.2تكاليف التسويق 
   مليون دينار )نصف مليون(  7.2إهتالك اآلالت والمعدات العاطلة عن العمل 

  فإنمليون دينار.  9وفي نهاية السنة األولى للعقد قدرت التكاليف المقدر حدوثها إلتمام العقد بمبلغ 
 به نهاية السنة األولى لدى شركة العرب للمقاوالت يبلغ:  اإلعترافمقدار الربح الذي يتوجب 

 مليون دينار 13 -ب مليون دينار     4.4325 -أ
 ال شيء مما ذكر -د            مليون دينار 4 -ج

 عندما تنطبق كافة المعايير التالية( 12رقم )تعتبر العقود مع العمالء تقع ضمن نطاق المعيار  .12
 : ستثناءبإ

أطراف العقد قد اتفقت على العقد كتابيًا أو  -أ
ت المتعارف شفهيًا أو بموجب الممارسا

وأن تكون ملتزمة   عليها في قطاع األعمال
 لتزاماتهاإبأداء 

تستطيع المنشأة تحديد حقوق كل طرف  -ب
فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات التي سيتم 

 تحويلها

بإمكان المنشأة تحديد شروط السداد مقابل  -ج
 السلع أو الخدمات التي سيتم تحويلها

 دللعقمضمون تجاري  عدم وجود -د

 
 التمرين الثاني:

تفق مقاول إنشائي مع إحدى البلديات على بناء جسر خالل مدة ثالث سنوات وقد بلغ سعر العقد إ
دينار وقد كانت البيانات  133,333مليون دينار والتكلفة المتوقعة إلنشائه  1اإلنشائي لهذا الجسر مبلغ 

 ث كما يلي: الخاصة بالتكلفة الفعلي ة والمتوقعة خالل السنوات الثال

 3السنة  2السنة  1سنة ال  
 دينار 616,666 دينار 366,666 دينار 266,666 التكاليف التي حدثت كل فترة 

 0 دينار 216,666 دينار 766,666 التكاليف المتوقعة إلتمام العقد 
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طريقة نسبة  القيود المحاسبية لتكاليف وأرباح العقد اإلنشائي للسنة األولى باستخدام إثبات المطلوب:
 .اإلنجاز

 
 التمرين الثالث:

إتفق مقاول مع إحدى البلديات على بناء جسر خالل مدة ثالث سنوات وقد بلغ سعر العقد اإلنشائي 
دينار وقد كانت البيانات  243,333دينار والتكلفة المتوقعة إلنشائه  333,333لهذا الجسر مبلغ 

 سنوات الثالث كما يلي:الخاصة بالتكلفة الفعلي ة والمتوقعة خالل ال

 2625عام  2626عام  2656عام   
 دينار 566,666 دينار 66,666 دينار 67,666 التكاليف التي حدثت كل فترة 

التكاليف المقدرة إلتمام العقد وفق 
 0 دينار 564,666 دينار 224,666 تقديرات نهاية كل عام 

 دينار 66,666 دينار 526,666 دينار 66,666 فواتير صادرة للعميل 

 دينار 521,666 دينار 566,666 دينار 61,666 متحصالت نقدية من العميل

 المطلوب: 
 . 2323و  2310لعامي  اإلنجازإحسب نسبة  -1

 بدفاتر المقاول. فقط 2310كافة القيود المتعلقة بالعقد لعام  إعداد -2

 
 :الرابعالتمرين 

دنانير على التوالي، وتقدم  23دينار و  43بسعر بيع  (ص)و  (س)السلعتين  الخرطومتبيع شركة 
على  (package) دينار للحزمة 54( معًا بسعر س + ص) يتيح للعمالء شراء أسعارالشركة عرض 

وقعت الشركة عقد مع العميل  1/12/2323. في (package) حزمة 1333ن ال تقل الكمية عن شراء أ
 شهور.   3ن يتم توريدها خالل أحزمة على  1333على بيعة  عثمان

 المطلوب: 
 . (ص)و  (س)تحديد سعر البيع المخصص للوحدة من  -1

 إيراد، احسب قيمة 12/2323خالل شهر  (ص)وحدة من  53و  (س)وحدة من  133تم توريد  إذا -2
 المبيعات الواجب تخصيصه لكل منتج. 

 
 : سالتمرين الخام

 . باإليرادعتراف د المراحل الخمس لإلعد  
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 :لاألوالتمرين  إجابة
 

 51 54 53 52 55 56 6 6 6 7 1 4 3 2 5 الرقم 
 د ج د ج د أ ب ب ب أ ب ج أ أ د اإلجابة 

 
 

 التمرين الثاني: إجابة
                                             233,333                                                  

   %25= ————————  =         للسنة األولى   اإلنجازنسبة 
                  233,333  +633,333  

 
 :  للسنة األولىوتكاليف وارباح العقد  إيرادات إثباتقيد 

  دائن مدين

 من حـ/ تكاليف عقود تحت التنفيذ  233,333

 حـ/ عقود تحت التنفيذ )مجمل الربح المخصص للعام(      53,333

 %25×  133,3333 العقود إيراداتحـ/  إلى     253,333 

 
 

 التمرين الثالث: إجابة
 : 2323و  2310لعامي  اإلنجازنسبة  -1

                                                   06,333                                                  
   %33= ————————  =            31/12/2310في  اإلنجازنسبة 

                     06,333  +224,333  
 

                                            06,333 +03,333                                                 
   %64.14————————  =        =   31/12/2323في  اإلنجازنسبة 

              (06,333 +03,333) +134,333     
 

 %34.14 = 33 - 64.14 = 2323لعام  اإلنجازن نسبة أ أي
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 : 2310لعام  قيود اليومية إثبات -2
 ة خالل العام: التكاليف الفعلي   إثبات .أ

 / عقود تحت التنفيذـمن ح 06,333
 (ة)ذمم دائن أوالنقدية / ـح إلى     06,333

 :2310لعام المخصصة والخسارة  اإليرادات إثبات .ب

 / تكاليف عقود تحت التنفيذـمن ح 06,333
 مذكورين إلى         

 %33×333,333 العقود إيرادات/ ـح            03,333
 / عقود تحت التنفيذـح             6333

 المطالبات الصادرة خالل العام: إثبات .ج

 قود تحت التنفيذمديني ع/ ـمن ح 03,333
 قود تحت التنفيذمطالبات ع/ ـح إلى     03,333

 لعميل:المتحصالت النقدية من ا إثبات .د

 النقدية/ ـمن ح 25,333
 قود تحت التنفيذمديني ع/ ـح إلى     25,333

 
 

 التمرين الرابع:  إجابة
 : (ص) و (س)سعر بيع المخصص للوحدة من  -1

  (س)سعر البيع المستقل للسلعة  ×=    سعر العرض     (س)السعر المخصص للسلعة 
 سعر البيع المستقل للسلعتين  إجمالي                                                    

 (23 + 43÷ ) 43×  54=  (س)السعر المخصص للسلعة 
                                =54   ×66.6%  

 .دينار 36=                                
 

  (س)سعر البيع المستقل للسلعة  ×=    سعر العرض     (ص)السعر المخصص للسلعة 
 سعر البيع المستقل للسلعتين  إجمالي                                                

 (23 + 43÷ ) 23×  54=   (ص)السعر المخصص للسلعة 
                                  =54  ×33.4%  

  .دينار 11=                                 
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 .دينار 3633=    36×  133=  (س)وحدة من  133المبيعات  إيراد -2

 .دينار 033=    11×  53=  (ص)وحدة من  53المبيعات  إيراد    
 

 الخامس: التمرين إجابة
 هي:  باإليرادعتراف الخمسة لإل المراحل

 تشخيص العقد مع العميل. أو(: تحديد 1المرحلة رقم ) -
 موجب العقد.دائها بأالواجب  اإللتزامات أو(: تحديد التعهدات 2المرحلة رقم ) -
 (: تحديد سعر العملية.    3المرحلة رقم )  -
 (: تخصيص سعر العملية على بنود ومكونات العقد.4المرحلة رقم ) -
 بتعهداتها الواردة بالعقد. المنشأةعند وفاء  باإليراد اإلعتراف(: 5المرحلة رقم ) -
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 المالية القوائم لبنود والقياس اإلعترافمحور: 
 (66) الدولي رقم التقرير الماليمعيار  :العشرون و  الثامنالفصل 

 اإليجارعقود  
 Leases 

 
 أهداف الفصل التعليمية:

 
 التالية: باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 

 ". اإليجار(: "عقود 11ير المالي الدولي رقم )التعرف على األهداف الرئيسة لمعيار التقر  .1
 ". اإليجار(: "عقود 11النطاق الذي يغطيه معيار التقرير المالي الدولي رقم ) تحديد .2

 اإليجارنواع العقود التي يحق للمستأجر فيها أن يختار الممارسة عن مدفوعات أ تفصيل .3
 كمصروف.

 .جرالمستألدى  اإليجارشرح للمعالجة المحاسبة لعقود  .4

 لدى المؤجر. اإليجارشرح للمعالجة المحاسبة لعقود  .5

 .األصول تأجير وإعادةلية تحديد عمليات البيع آبيان  .1

  .والمؤجر المستأجراالستئجار بدفاتر  وإعادةبيان المعالجة المحاسبية لعقود البيع   .7

 ر.والمؤج المستأجربدفاتر  اإليجاربيان متطلبات العرض في القوائم المالية لعقود  .8

 ".اإليجار(: "عقود 11معيار التقرير المالي الدولي رقم )التي يتطلبها  اإلفصاحات عرض .9
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 مقدمة. 6
تفاق تعاقدي بين طرفين هما المؤجر والمستأجر، ويعطي هذا العقد الحق إهو عبارة عن  اإليجارعقد 

غيرها لفترة يتم تحديدها في  أومعدات  أومملوك من قبل المؤجر مثل مباني  أصلباستخدام  للمستأجر
تفاق على قيمتها وتاريخ دفعات، نقدية في الغالب، يتم اإل المؤجر إلى المستأجرن يدفع أالعقد، مقابل 

 تسديدها.  
نتشرت عقود التأجير في السنوات األخيرة بشكل كبير في معظم دول العالم وذلك للمزايا العديدة إوقد 

  .األصلمقارنة مع تملك والمؤجر  للمستأجرالتي توفرها 
حدث المعايير والمهمة والذي يتناول متطلبات أمن  IFRS 16المالي الدولي رقم  التقريريعتبر معيار 

لدى المستأجرين والمؤجرين. وجاء هذا  اإليجاروالقياس والعرض واإلفصاح المتعلقة بعقود  اإلعتراف
ومجلس معايير المحاسبة المالية   IASBلية المعيار كمشروع مشترك بين مجلس معايير المحاسبة الدو 

التشغيلية  اإليجارحدث هذا المعيار تحول كبير في المعالجة المحاسبية لعقود أوقد  .FASBاألمريكي 
 بإلتزاماتعتراف كأصول واإل اإليجاركافة عقود  رسملةلدى المستأجرين حيث يتم بموجب هذا المعيار 

 التي تبلغ مدتها األجلقصيرة  اإليجارستثناءات عقود ل هذه اإلدة وتشمات محدو ستثناءإمقابلها، مع 
نهى هذا المعيار الجدل أ. وقد صول المستأجرة ذات القيمة المتدنيةلأل اإليجارعقود سنة واحدة فأقل و 

المتعلقة  اإللتزاماتخفاء إالتشغيلي و  اإليجارالطويل في الفكر المحاسبي حول إخفاء القوائم المالية لعقود 
 لك العقود.بت

 ويحل هذا المعيار محل كل مما يلي:
 ."اإليجار( "عقود 17معيار المحاسبة الدولي رقم ) -
 "الترتيبات التي تتضمن التأجير". IFRIC4( 4التفسير رقم ) -
 .-الحوافز –التشغيلي  اإليجار"عقود   SIC-15(15التفسير رقم ) -
 ".اإليجارضمن شكل قانوني لعقد "تقييم جوهر العملية التي تت SIC-27( 27التفسير رقم ) -

 . 1/1/2119سريان مفعول هذا المعيار اعتبارًا من  وبدأ
 

 Objective. هدف المعيار 2
، وبشكل يؤدي اإليجارفصاح لعقود والقياس والعرض واإل اإلعترافوضع مبادئ  إلىيهدف هذا المعيار 

من المستأجرين والمؤجرين. كذلك تقديم معلومات مالئمة وتمثل بصدق عمليات التأجير لدى كل  إلى
األصول وبين الشركات زيادة الشفافية في البيانات المالية وتحسين المقارنة بين الشركات التي تستأجر 

 . األصولقتراض لشراء التي تقوم باإل
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   Scopeنطاق المعيار. 3
 عقود ذلك في ماب( يجاراإل عقود) التأجير عمليات كافة على( 11) رقم المالي التقرير معيار يتم تطبيق

 :يلي ما باستثناء الباطن، من" االستخدام حق" صلأل اإليجار
 غير الموارد من يشابهها وما الطبيعي والغاز والنفط المعادن استخدام أو الستكشاف اإليجار عقود .1

 .المتجددة
 (.41 معيار) المستأجر قبل من بها حتفظالم   البيولوجية األصول تأجير عقود .2
 (. IFRIC 12رقم انظر التفسير) االمتياز خدمات ترتيبات .3
 العقود من اإليراد( " IFRS 15 انظر معيار) المؤجر قبل من الممنوحة الفكرية الملكية تراخيص .4

 . "العمالء مع
بموجب اتفاقيات ترخيص ضمن نطاق معيار المحاسبة  المستأجرحتفظ بها بواسطة لحقوق الم  ا .5

الفيديو والمسرحيات  وتسجيالتالسينمائية  فالماألمثل ملموسة". غير ال األصول"  38رقم  الدولي
 . والمخطوطات والبراءات وحقوق النشر

 باستثناءغير الملموسة  األصوللعقود إستئجار   (IFRS 16)ويجوز للمستأجر تطبيق هذا المعيار
 ( السابق.5المذكورة في البند )

 
  Definitionsالتعريفات. 4

  Lease اإليجارعقد 
مقابل  لفترة من الزمن في (محل العقد األصل) أصلالحق في استخدام  ينقلهو عقد، أو جزء من عقد 

  .ما عوض

  Right-of-use Asset" االستخدام"حق  أصل
 .اإليجارمحل العقد لمدة عقد  األصل باستخدام المستأجرالذي يمثل حق  األصلهو 

 Finance Lease   التمويلي اإليجارعقد 
، وقد تنتقل أو جوهري  بشكل األصلكافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية تم من خالله نقل يعقد  هو

إلى تمويلي أو تشغيلي لدى  اإليجار)يتم تصنيف عقد  ال تنتقل الملكية عند إنتهاء العقد للمستأجر،
 .المؤجر(

 Operating Lease التشغيلي اإليجارعقد 
 األصلالمنافع والمخاطر المتعلقة باألصل للمستأجر، ويظهر الذي ال ينقل كافة  اإليجارهو عقد 

 .غير تمويلي إيجارعقد  أيأنه يشمل  أيبموجب هذا العقد في دفاتر المؤجر، 
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 Net Investment in the Lease  إجماليهو  اإليجار في عقد اإلستثمار إجمالي
 .يليتمو  إيجارالمستحقة التحصيل للمؤجر بموجب عقد  اإليجاردفعات  -أ

 قيمة متبقية غير مضمونة تستحق للمؤجر. أي -ب

 Lease Net Investment in the اإليجار في عقد اإلستثمارصافي 

 .اإليجاربمعدل الفائدة الضمني في عقد  مخصوماً  اإليجارفي عقد  اإلستثمار إجماليهو 

 Short-term Lease األجلقصير  اإليجارعقد 
 الذي اإليجار. عقد اإليجارشهر أو أقل في تاريخ بداية عقد  12 تبلغ إيجارله مدة  إيجارهو عقد 

 .األجلقصير  إيجارعقد  يعتبر الشراء اليتضمن خيار 

 Sublease بالباطن اإليجارقد ع
لطرف ثالث  ("مؤجر وسيط") المستأجرمحل العقد بواسطة  األصل تأجيرإعادة  عملية تتضمنهو 

 بين المؤجر الرئيسي والمستأجر ساري المفعول. (ئيسيالر  اإليجارعقد ) اإليجارعقد ويستمر 
 

 Interest Rate Implicit in the Lease اإليجارسعر الفائدة الضمني في عقد 
الذي يجعل القيمة و  اإليجارعند بدء عقد  الفائدة المستخدم في عملية خصم التدفقات النقديةهو سعر 
للقيمة العادلة ) مساوية( القيمة المتبقية غير المضمونة+  اإليجاراألدنى لدفعات عقد  )للحداإلجمالية 

 مباشرة للمؤجر(.  أولية+ تكاليف  لألصل المؤجر

 Useful Life (النافع) اإلنتاجيالعمر 
 اإلنتاج ، أو عدد من وحداتما  من قبل منشأة لالستخدام متاحاً  األصلالفترة التي يتوقع أن يكون فيها 

   معين. أصلمن ل عليها المنشأة ان تحصأو ما يشابهها يتوقع 

 Guaranteed Residual Valueالقيمة المتبقية المضمونة 
 (أو جزء من قيمة)بالمؤجر بأن قيمة  عالقةهو الضمان الذي يقدم للمؤجر بواسطة طرف ليس له 

 .محدداً  مبلغاً كحد ادنى ستكون  اإليجارفي نهاية عقد  محل العقد األصل

 Unguaranteed Residual Value مضمونةالقيمة المتبقية غير ال
( والذي يكون تحقيقه بالنسبة اإليجارالمؤجر )يتم تقديره عند بدء  األصلهو جزء من القيمة المتبقية من 

 للمؤجر غير مؤكد أو يكون مضمونًا من قبل طرف له عالقة بالمؤجر.
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  Identifying A Lease اإليجارتحديد عقد . 5
كان العقد هو  إذاعلى المنشأة تقييم ما  ontractCnception of a IAt 1 اراإليجفي بداية عقد 

 : . ويتطلب المعيار بهذا الخصوص ما يليتأجيريتضمن اتفاقية  أو إيجارعقد 
محدد  أصلجزئيًا ينقل الحق في السيطرة على استخدام  أوكان العقد كليًا  إذا إيجاريعتبر العقد عقد  -أ

بدل معين. وقد تكون المدة  أو  Considerationمحددة مقابل عوض خر لمدة زمنية من طرف آل
 5111استخدام معدات إلنتاج  إيجارمثل عقد  األصلالزمنية معبرًا عنها على شكل مقدار استخدام 

 حد المنتجات.أ وحدة مثال من

جرة أالمست األصولكان للعميل الحق في توجيه واستخدام  إذاتنتقل السيطرة بموجب هذا المعيار  -ب
 .األصولقتصادية من استخدام تلك والحصول على كافة المنافع اإل

 األصولالخاضعة للتأجير بشكل صريح في العقد، ويمكن تحديد تلك  األصوليتم عادًة تحديد   -ج
 متاحة لالستخدام من قبل العميل. األصولبشكل ضمني بالتاريخ التي تصبح بها تلك 

، في هذه األصولالمؤجرة خالل فترة استخدام تلك  صولاألكان للمورد الحق في استبدال  إذا  -د
 األصول، وبالتالي لم تنتقل السيطرة على تلك األصولالحالة ال يوجد حق للعميل باستخدام تلك 

 .إيجار، وفي هذه الحلة ال يعتبر العقد (المستأجرللعميل )

تحقق الشرطان  إذا  Supplierالمؤجرة يتحقق للمورد األصولويبين هذا المعيار أن الحق في استبدال 
 التاليين:

  األصلالبديلة خالل فترة استخدام  األصولللمورد القدرة العملية على استبدال. 

  األصولتحقيق المورد منافع اقتصادية نتيجة استبدال تلك. 

 لحا في فقط تأجيراتفاقية  على ينطوي  أو إيجار عقد العقد كان إذا ما تقييم إعادة المنشأة على يجب -ه
 .العقد وأحكام شروط تغير

 
 Separating Components of Contractفصل مكونات العقد . 6

   على المنشأة المحاسبة بشكل مستقل عن تأجيرالعقود التي تتضمن عنصر  أو اإليجارفي عقد ،
كان من  إذاال إ تأجيرعن تلك المكونات التي ال تتضمن  تأجيرمكونات العقد التي تتضمن عنصر 

 اإليجارلعملي ذلك. ويتم توزيع العوض المدفوع )دفعات العقد( لكل مكون من مكونات عقد غير ا
المؤجرين( لكل مكون من  أو)يتم الحصول عليه من الموردين  سعر البيع المستقل أساسعلى 

 .اإليجارمكونات عقد 

                                                           
 ايهما اسبق. اإليجاراألطراف باإلحكام الرئيسية التفاقية  إلتزامأو  اإليجارهو تاريخ اتفاقية : اإليجارتاريخ بدء عقد  1
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  شاماًل عقد  لأص إيجارمثل عقد  أخرى بنود  أو أخرى  تأجيريتضمن مكونات  اإليجاركان عقد  إذا
اإلفرادية النسبية  األسعار أساستوزيع المبلغ المدفوع على  المستأجرعلى  فإن, األصلصيانة ذلك 

تلك البنود غير متوفرة يتم تقديرها بالتركيز على  أسعاركانت  وإذا ،مكونات العقد أولكل بند من بنود 
 .Observable Information استخدام المعلومات المالحظة

المرافقة  األخرى يمكن للمستأجر اعتبار البنود  –كان ذلك عمليًا  إذا –ستثنائية ض الحاالت اإلوفي بع
 .اإليجارمثل الصيانة جزء من مكونات عقد  اإليجارلعقد 

 ( 1مثال )
دينار  033,333تحاد مقابل ئجار جرافات وحفارات من مؤسسة اإلقامت شركة البترول الوطنية باست

فإذا كان سعر تحاد بتقديم خدمات الصيانة للجرافات والحفارات. قيام مؤسسة اإل سنوات شامالً  4دة لم
 دينار. 123,333دينار و  113,333ستئجار الجرافات والحفارات المستقلة معروفة وتبلغ عقد إ

 .األخرى والمكونات  اإليجارمكونات  إلىتخصيص مدفوعات العقد  المطلوب:

 (1حل مثال )
 إلىدينار  033,333جمالية البالغة بتوزيع قيمة العقد اإل المستأجرم لمعيار يقو بموجب متطلبات هذا ا

 يجارية، وكما يلي : إمكونات ايجارية ومكونات غير 

 المجموع حفارات جرافات 
 دينار  203,333 123,333 113,333 اإليجارعقد 

 دينار  03,333 ---- ---- يجارية )مصروف الصيانة(إمكونات غير 
 دينار 033,333   قيمة الدفعة يإجمال

 
 Lease Term اإليجارمدة عقد . 6

 إلى جنباً  اإليجارفي عقد  لغاءلإلباعتبارها الفترة غير القابلة  اإليجاريجب على المنشأة تحديد مدة عقد 
 : جنب مع كل من

من ممارسة هذا بصورة معقولة  متأكداً  المستأجركان  إذا اإليجارالفترات المشمولة بخيار تمديد عقد  -أ
 .افز لممارسة حق خيار تمديد العقدوجود ح أي، الخيار

ممارسة هذا  عدممتأكدًا بصورة معقولة من  المستأجركان  إذا بصورة معقولة من ممارسة هذا الخيار -ب
 .العقد إنهاءلممارسة حق خيار لعدم وجود حافز  أي الخيار.

عدم  أو اإليجارولة من ممارسة خيار تمديد عقد بصورة معق متأكداً  المستأجركان  إذاعند تقييم ما 
كافة الحقائق والظروف ذات  عتباراإلفي  خذاألفإنه يجب على المنشأة  اإليجارعقد  إنهاءممارسة خيار 
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عدم ممارسة خيار  أو اإليجارخيار تمديد عقد  للمستأجر لممارسة اقتصادي حافزاً  التي تحققالعالقة 
 . اإليجارعقد  إنهاء

  (6مثال )
دينار شهريًا.  1111جهزة لمدة عامين مقابل افترض ان شركة الحمد استأجرت أ 1/1/2118في 

دينار  151( مقابل 2121و  2121ضافيين )عامي اإلستئجار لمدة عامين إ إعادةويتضمن العقد خيار 
 . شهرياً 

 . IFRS 11غراض تطبيق معيار رقم يان مدة العقد الواجب اعتبارها ألب :المطلوب
 (6حل مثال )

مدة عقد  فإنستئجار بشروط تحفيزية، وبالتالي اإل إعادةن العقد يتضمن خيار أيتضح من المثال السابق 
 سنوات الغراض تطبيق هذا المعيار. 4يتم اعتبارها  اإليجار

 

  Accounting By Lessees المستأجرلدى  اإليجارة  لعقود يالمعالجة المحاسب. 8

  Initial Measurement إليجاراالقياس المبدئي لعقد 

في  األصولضمن  األصلبالحق في استخدام  اإلعتراف المستأجرعلى  اإليجارفي بداية عقد  .1
بكافة  اإليجاريتم رسملة عقود  أي، اإليجارعقد  بإلتزامات اإلعترافقائمة المركز المالي وكذلك 

شهرًا وللعقود ذات القيمة  12ا عن التي تزيد مدته اإليجاروذلك لعقود  .وإلتزاماتأنواعها كأصول 
 سابقًا.   إليهاغير المنخفضة المشار 

وتحت مسمى حق  وبالتكلفة كأصل المستأجرفي دفاتر  المستأجر األصلوتسجيل  اإلعترافويتم 
ما  اإليجار" بتاريخ بدء عقد المستأجر األصلحق استخدام . وتتضمن تكلفة "المستأجر األصلاستخدام 

 يلي:

مطروحًا منها  اإليجارعند بداية عقد  أوللمؤجر قبل  المستأجردفعها  اإليجارات لعقد مدفوع أية -أ
 مستلمة. إيجارحوافز  أية

 .المستأجرمباشرة تحملها  أوليةتكاليف  أية -ب
لمدفوعات عقد  2وهي القيمة الحالية اإللتزاماتلتلك  األوليعند القياس  اإليجارعقد  إلتزاماتقيمة  -ج

 غير المسددة بذلك التاريخ خالل مدة العقد.      المستقبلية اإليجار
تكاليف استعادة  أو، المستأجر األصلازالة  أوعند تفكيك  المستأجرتكاليف يتوقع ان يتكبدها  أية -د

الحالة المتفق عليها  إلى األصلعادة تكاليف واردة في شروط العقد إل أية أو األصلموقع وجود 
 والمؤجر.  المستأجربين 

                                                           
ان الوارد في العقد إذا ك easeLmplicit in the Iate Rnterest Iويتم خصم تلك المدفوعات باستخدام معدل الفائدة الضمني  2

 Lessee’s Incremental Borrowing Rate  للمستأِجر اإلضافي اإلقتراضلم يكن معروفًا يتم استخدام معدل فائدة  وإذامعروفًا، 
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( لهذه التكاليف المقدرة اما بتاريخ بدء عقد 00لتزام )مخصص( وفق معيار رقم )إب مستأجرالويعترف 
 خالل مدة محددة.  المستأجر األصلعند استخدام  أو اإليجار

ومجمع  اإلهتالكتكلفة كأصل مطروحًا منها مجمع بموجب نموذج ال األصلحق استخدام يتم قياس  .2
الواردة  اإليجاربالقيمة الحالية لدفعات  اإليجارلتزامات عقد إلن وجد. ويتم القياس المبدئي إالتدني 

كان من الممكن تحديده  إذاالعقد مخصومة بمعدل الفائدة الضمني الوارد بالعقد  مداربالعقد على 
 اإلقتراضلم يكن من الممكن تحديده بموثوقية يتم استخدام معدل الفائدة على  وإذابموثوقية. 

 .اإلضافي

 ( 3مثال )
سنوات مقابل تسديد دفعة سنوية  8لمدة  إيجارستئجار مباني بعقد إب النورقامت شركة  1/1/2121ي ف

سنة، ومعدل الفائدة  51للمباني  اإلنتاجين العمر أب دينار تسدد في نهاية كل عام. علماً  210111تبلغ 
 سنويًا.  %12الضمني 

  .4.968= دفعات  8ولـ  %12معامل القيمة الحالية لدفعة عادية لدينار واحد بمعدل 
 .ستئجارعند اإل المستأجرالقيد الالزم بدفاتر  وإعداد: بيان المعالجة المحاسبية للعقد المطلوب

 ( 3حل مثال )
)الحق في استخدام  وإلتزاماتكأصول  المستأجرلدى  اإليجاربموجب هذا المعيار يتم رسملة كافة عقود 

 ،في هذا المثال %12مات العقد وبمعدل الفائدة الضمني الذي يبلغ ( بمقدار القيمة الحالية اللتزااألصول
 .شهر 12كانت مدة العقد أكثر من  إذا

  4.918×  210111=  اإليجارالقيمة الحالية لدفعات 
 دينار  99,311=                              

 ستئجار المباني:إ إثباتقيد  -
 1/1/2323 (اإليجارقد ستئجار المباني )عإن حـ/ حقوق م  99,063

  ستئجار المباني إحقوق  إلتزاماتحـ/  إلى    99,063 
 
  Lease Paymentsغير المسددة  اإليجاردفعات عقد . 6

عقد  إلتزاماتتشمل مدفوعات العقد غير المسددة التي يتم ادخالها في قياس  اإليجاربتاريخ بدء عقد 
المدفوعات  for the right to use the underlying asset األصلمقابل حق استخدام  اإليجار
 التالية: 

  حوافز قابلة لالستالم. أيةالمدفوعات الثابتة مطروحًا منها 
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  معدالت  أوالمستهلك(  أسعار)مثل مؤشر  أسعارالمتغيرة المعتمدة على مؤشر  اإليجارمدفوعات
 عندالسوقية  اإليجارمعدل مدفوعات متغيرة تعكس التغيرات في  أو Liborفائدة مثل سعر فائدة 

 عقد بدء بتاريخ السائدة المعدل أو المؤشر ذلك باستخدام اإليجار عقد بإلتزامات األولي اإلعتراف
 في الحق إلتزامات قياس عند إدراجها يتم لم متغيرة إيجار دفعات بأية اإلعتراف يتم. اإليجار
 األرباح ضمن" بموثوقية قيمتها دتحدي على القدرة عدم بسبب( "اإليجار عقد) األصل استخدام

 .المدفوعات تلك شروط بها يتحقق التي الفترة في والخسائر
  في عقد قيمة متبقاة مضمونة للمؤجر عند وجود المستأجرالمدفوعات المتوقع دفعها من قبل **

 .اإليجار
  تأجر لشراء حق خيار للمس اإليجارتضمن عقد  إذا األصللشراء  المستأجرن يدفعه أالمبلغ المتوقع

 .األصلسيمارس حق خيار شراء  المستأجرن أ، وكان هناك تأكيد معقول باألصل
 كانت شروط العقد تعكس ممارسة  إذا المستأجرن يدفعها أات غرامات انتهاء العقد المتوقع مدفوع

 العقد. إنهاءلخيار  المستأجر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اإليجارلتزامات عقد الالحق إل .  القياس 66
Subsequent Measurement of the Lease Liability 

  )بعد تاريخ بدء مدة عقد )ممارسة Commencement Dateقياس  المستأجريجار على اإل
 كما يلي:  اإليجارعقد  إلتزامات

 العقد.  إلتزاماتلتعكس الفائدة على  لإللتزامزيادة القيمة المسجلة )الدفترية(  -
 المدفوعة.  اإليجارس دفعات لتعك لإللتزامتخفيض القيمة المسجلة  -

 **القيمة المتبقاة المضمونة 
للمؤجر(، ففي حالة اشتمال العقد : )وهي ميزة Guaranteed Residual Valueالقيمة المتبقية المضمونة 

للمؤجر بضمان هذه القيمة في نهاية مدة العقد.  المستأجرعلى قيمة متبقاة مضمونة لألصل المؤجر، يتعهد 
للمؤجر بقيمة متبقاة مضمونة للمعدات  المستأجرمثال على ذلك أن يتضمن العقد النص التالي: يتعهد 

دينار مثاًل. يشير هذا النص إلى أنه في حالة إنخفاض القيمة  0,333المستأجرة في نهاية مدة العقد تبلغ 
دينار، وعلى إفتراض أن قيمتها  0,333في نهاية مدة العقد عن  المستأجرالسوقية أو العادلة للمعدات 

 1,333المعدات للمؤجر ويدفع له مبلغ  المستأجردينارًا، ففي هذه الحالة يعيد  2,333العادلة أصبحت 
 2,333دينارًا والقيمة العادلة البالغة  0,333تي تمثل الفرق بين القيمة المتبقاة المضمونة والبالغة دينارًا وال

بإعادة المعدات  المستأجردينارًا أو أكثر فيقوم  0,333دينارًا. أما في حالة كون القيمة العادلة للمعدات 
 قاة المضمومة.للمؤجر دون أن يتحمل أية مبالغ إضافية تتعلق ببند القيمة المتب
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تعديالت تتم  أوقياس  إعادةنتائج  أيةلتعكس  لإللتزامقياس القيمة المسجلة )الدفترية(  إعادة -
 . إجراء تعديالت عليهاالتعديالت التي تعكس الدفعات الثابتة التي يتم  أوعلى العقد 

خالل مدة العقد المبلغ  اإليجارعقد  إلتزاماتن يعكس معدل الفائدة على ب أوبموجب هذا المعيار يج
 .اإليجارعقد  إلتزاماتالذي ينتج معدل عائد ثابت ودوري على الرصيد المتبقي على 

  عقد  إلتزاممصروف فوائد بكل من  بيان الدخلفي  اإلعتراف المستأجرعلى  اإليجاروبعد بدء عقد
في الفترة التي  اإليجارعقد  امإلتز في قياس  المتغيرة غير المشمولة اإليجارومدفوعات عقد  اإليجار

 ( تاليًا. 5) انظر مثالحداث والظروف التي تؤدي لنشوء تلك المدفوعات المتغيرة. تنشأ فيها األ

 ( 4مثال )
سنوات  8 اإلنتاجيسنوات وعمرها  4شركة الجزيرة العربية معدات لمدة ستأجرت إ 1/1/2323في 

مام العقد تكبد ت. وإلتدفع في بداية كل سنة نقداً  ينارد 23,333سنوية مقدارها  إيجارمقابل دفعة 
دينار مدفوعات للمستأجر  4333)منها  دينار نقداً  6333مباشرة مقدارها  أوليةتكاليف  المستأجر

 اإليجاردينار عمولة للسمسار العقاري(. وكتحفيز للمستأجر للدخول في عقد  2333السابق للمعدات و
 سابقًا.  المستأجرر للمستأجر قيمة العمولة التي دفعها دينا 2333قام المؤجر بدفع مبلغ 

 3اإلضافي اإلقتراضوبلغ معدل الفائدة على  اإليجاركان معدل الفائدة الضمني غير محدد في عقد  فإذا
  .سنوياً  %13للمستأجر 
القيود  دوإعداشركة الجزيرة العربية  المستأجربدفاتر  اإليجاربيان المعالجة المحاسبية لعقد : المطلوب

 .IFRS 16الالزمة وفق متطلبات 

 (4حل مثال )
ناشئة عن  وإلتزامات أصولثبات بإعداد قيد إل المستأجريقوم  1/1/2323في  اإليجاربتاريخ بدء عقد  -

المستقبلية غير المسددة  اإليجاربالقيمة الحالية لدفعات  اإليجارعقد  إلتزاماتالعقد حيث يتم قياس 
 .%13بمعدل خصم 

  .دينار 043,49=    42.480×  333,23=  اإليجارلتزام عقد الحالية إل  القيمة
المدفوعة في بداية  العقد + القيمة  اإليجار= دفعات  األصلحقوق استخدام يتم قياس قيمة  -

 المستأجرالحوافز التي يستلمها  – المستأجرمباشرة سددها  أوليةتكاليف  أية+  لإللتزامالحالية 
 من المؤجر 

                                                           
: يمثل سعر الفائدة الثابت على المبلغ الذي يمكن للمستأجر اقتراضه بمبلغ يعادل قيمة حق معدل الفائدة على اإلقتراض اإلضافي 3

وسيتم استخدام طريقة القسط الثابت في اهتالك حقوق  سنوات وبنفس الضمانات. 4)الدينار( لمدة  فس عملة العقداستخدام المعدات بن
 استخدام المعدات.

 ، مستخرجة من الجدول المرفق نهاية هذا الفصل.%13سنوات و  0معامل القيمة الحالية لدفعة عادية قيمتها دينار واحد لمدة  4
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 دينار. 00,043=  2333 - 6333 + 49,043+  23,333 =     

 : 0303القيود المحاسبية خالل عام 
 :1/1/2323القيود التالية في  إعداديتم 

  :المقدمة اإليجاردفعة  إليهامضافًا  لإللتزامحقوق استخدام المعدات بالقيمة الحالية  إثبات -

 1/1/2323            حقوق استخدام المعدات   حـ/ من  69,043             
 مذكورين إلى                      

  اإليجارعقد  إلتزاماتحـ/   49,043                  
 حـ/ النقدية  23,333                   

 : المباشرة األوليةالتكاليف  إثبات -

 1/1/2323     من حـ/ حقوق استخدام المعدات  6333  
 ية حـ/ النقد إلى   6333       
      ------------ 

 : من المؤجر المستلمة الحوافز إثبات -

  1/1/2323           من حـ/ النقدية           2333    
 حـ/ حقوق استخدام المعدات   إلى    2333       

 
جدول دفعات عقد  إعدادالعقد، تم  إلتزاماتتحديد مبلغ الفائدة والجزء المتعلق بتسديد  غراضوأل
 كما يلي: رستئجااإل

 ( 1جدول رقم )
 تحديد مصروف الفائدة و  اإليجارتسديد دفعات  

 اإليجاردفعة  التاريخ
)الربا( مصروف 

  %513الفائدة
عقد  إلتزاماتقيمة 

 6اإليجار
1/1/ 0303   44,043 

01/12/2323 --- 4904 34,014 
1/1/2321 23,333 ---- 04,014 
01/12/2321 --- 0401 08,183 

                                                           
 %13×غير المسدد  اإللتزاممصروف الفائدة = رصيد  5
 بداية الفترة + مصروف الفائدة. اإللتزامقيمة اإللتزامات المسددة = رصيد  6
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1/1/2322 23,333 ---- 18,183 
01/12/2322 --- 18137 23,333 
1/1/2320 23,333 --- 3 

  13,003 03,333 المجموع

 :0303مصروف الفائدة لعام  إثبات -

  01/12/2323           من حـ/ مصروف الفائدة   4904 
  اإليجارعقد  إلتزاماتحـ/  إلى   4904     

           ---------  

 :0303اهتالك حقوق استخدام المعدات لعام  مصروف إثبات -

 01/12/2323         اإلهتالكحـ/ مصروف   من   18,403
 حـ/ حقوق استخدام المعدات  إلى   18,403       

 .دينار 18,403=  4 ÷ 00,043السنوي =  اإلهتالكمصروف  

 :0301القيود المحاسبية خالل عام 

 :1/1/0301في  اإليجارتسديد دفعة  إثبات -
 1/1/2321 اإليجارعقد  إلتزاماتمن حـ/    23,333

 حـ/ النقدية إلى  23,333
                  -------- 

 :0301مصروف الفائدة لعام  إثبات -
  01/12/2321من حـ/ مصروف الفائدة     0401 

  اإليجارعقد  إلتزاماتحـ/  إلى  0401     
                   --------  

 :0301هتالك حقوق استخدام المعدات لعام مصروف ا إثبات -
 01/12/2321          اإلهتالكمن حـ/ مصروف   18,403

 حـ/ حقوق استخدام المعدات  إلى 18,403       
 .دينار 18,403=  4 ÷ 00,043السنوي =  اإلهتالكمصروف  
 

                                                           
 .عند احتساب معامل القيمة الحاليةتم تقريب القيمة بسبب وجود تقريب  7
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 :0300القيود المحاسبية خالل عام 
 :1/1/0300في  اإليجارتسديد دفعة  إثبات -

 1/1/2322 اإليجارعقد  إلتزاماتمن حـ/    23,333
 حـ/ النقدية إلى  23,333

         ------ 
 :0300مصروف الفائدة لعام  إثبات -

  01/12/2322من حـ/ مصروف الفائدة     1813 
  اإليجارعقد  إلتزاماتحـ/  إلى  1813     

            ---------  
 :0300معدات لعام مصروف اهتالك حقوق استخدام ال إثبات -

 01/12/2322     اإلهتالكمن حـ/ مصروف    18,403
 حـ/ حقوق استخدام المعدات  إلى  18,403       

 .دينار 18,403=  4 ÷ 00,043السنوي =  اإلهتالكمصروف  

 : 0300القيود المحاسبية خالل عام 
 :1/1/0300خيرة في تسديد الدفعة األ إثباتيتم  -

 1/1/2320 اإليجارعقد  زاماتإلتمن حـ/    23,333
 حـ/ النقدية إلى   23,333      

 : مالحظة
موزعة بين المطلوبات المتداولة والمطلوبات غير  المستأجرستئجار في ميزانية عقود اإل إلتزاماتتظهر 

السنة  ، حيث يصنف القسط الواجب السداد خاللأخرى  إلتزاماتبنود  أواما بشكل منفصل  المتداولة
عقود  إلتزاماتضمن المطلوبات غير المتداولة. وعليه تظهر  قساطكمطلوبات متداولة وباقي األ التالية

 على النحو التالي: 01/12/2323 قائمة المركز المالي كما فيستئجار في اإل

 01/10/0303قائمة المركز المالي كما في 
 مطلوبات متداولة:   
 إيجارعقود  إلتزامات 23,333  
    
 وبات غير متداولة:مطل   
 إيجارعقود  إلتزامات 04,014  
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للعقود  يهما أقل وذلكلألصل المستأجر أ اإلنتاجيالعمر  أويكون حسب مدة العقد  اإلهتالكن أ علماً 
صل لأل اإلنتاجيهتالكها على العمر العقود التي تنتهي بالتملك فيتم إ ما التي ال تنتهي بالتملك، أ

 .المستأجر
 المرتبطة بحجم المبيعات اإليجارات ( دفع5مثال )

 إيجاربتسديد دفعة  المستأجر إلتزام يضاً يتضمن أ اإليجارن عقد أ( السابق 4افرض في المثال رقم )     
 .المستأجرمن المبيعات الناتجة عن استخدام العقار  %1ضافية متغيرة بنسبة إ

 .IFRS 16بيان المعالجة المحاسبية وفق معيار المطلوب: 

 ( 5مثال )حل 
بنفس ما ورد  اإليجارعقد  وإلتزاماتبقياس حقوق استخدام العقار  المستأجرسيقوم  اإليجارفي بداية عقد      

 اإليجارن دفعات الناجمة عن المبيعات أل اإلضافيةعتبار الدفعة خذ باإل( دون األ4في مثال رقم )
هذه الدفعات  فإن. وبالتالي اإليجارها دفعات المتغيرة مرتبطة بمبيعات مستقبلية وال ينطبق علي اإلضافية

دينار في  333,333ن الشركة حققت مبيعات . وبافتراض أالعقد وإلتزامات أصولال تدخل في قياس 
دينار  3333ضافي يبلغ إ إيجاربمصروف عقد  اإلعتراف المستأجرعلى  فإنولى للعقد، نهاية السنة األ

 والخسائر. األرباح( في 1%×333,333)
 

  Recognition Exemptionوالتطبيق  اإلعترافاإلعفاءات من . 66
بعقود  اإلعتراف)عدم  اإليجاريجوز للمستأجر ان يختار عدم تطبيق متطلبات رسملة عقود  -أ

 ( على ما يلي: وإلتزاماتكأصول  اإليجار
  األجلقصيرة  اإليجارعقود Short-term Leases (12 أشهر ف)قل. 
  القيمة المتدنية صول ذاتلأل اإليجارعقودleases for which the underlying asset is of 

low value  حاسوب الشخصية جهزة الأجهزة الحاسوب اللوحية )التابلت( و أستئجار إمثل عقود
 المستأجر األصلبتقييم قيمة  المستأجرثاث المكتبي الصغيرة وغيرها. ويقوم والهواتف وبنود األ

، وال يتأثر تقييم المستأجر األصلبغض النظر عن عمر  جديداً على قيمته عندما كان  بناءً 
لة ستئجار سيارة مستعمإ فمثالً  المستأجرطبيعة عمل  أوباعتباره ذو قيمة منخفضة بحجم  األصل

ن السيارة وهي جديدة قيمتها متدنية أل ةذو قيم أصلستئجار إقيمتها منخفضة ال يمثل عملية 
نتفاع من كان من الممكن للمستأجر اإل إذايمة متدنية ذو ق األصلليست منخفضة. ويعتبر 

 بشكل كبير. األخرى  األصولستفادة منه على عند اإل األصلبذاته وال يعتمد  األصل
المستأجرة والتي لها  األصولعلى فئة  األجلقصيرة  اإليجارويتم تطبيق خيار عدم رسملة عقود  -ب

نه إصول المنخفضة القيمة فاما بالنسبة لأل نفس الطبيعة ونفس االستخدام في عمليات المنشأة،
. ويتم ووفق Lease-by-lease Basisعلى حدة  إيجاريتم تطبيق خيار عدم الرسملة لكل عقد 
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بلغت قيمة  إذامنخفضة )متدنية(  األصلن قيمة أمجلس معايير المحاسبة الدولية اعتبار 
في  األصولن كان مجموع قيم إو قل حتى أ أودوالر  3,333 إيجارالمستأجرة لكل عقد  األصول

 ذات قيمة كبيرة. اإليجارمجموع عقود 
 اإلعترافكأصل، في هذه الحالة يتم  اإليجارستثناء المذكور ولم يتم رسملة عقد انطبق اإل وإذا

خر آ أساس أيعلى  أوالقسط الثابت  أساسالمرتبطة بالعقد كمصروف على  اإليجاربمدفوعات 
 .األصلمن  المستأجرلمنافع التي يحصل عليها كثر تمثياًل لنمط اأيكون 

 
   األصل. القياس الالحق لحق استخدام 66

Subsequent Measurement of the Right-of-use Asset 

نموذج باستخدام  األصلقياس حق استخدام  المستأجريجب على  اإليجاربعد تاريخ بدء سريان عقد  -أ
 األصل. ويتضمن نموذج التكلفة قياس ذكورة تالياً الم خرى األما لم يتم تطبيق نماذج القياس التكلفة 

ية خسائر تدني متراكمة )بموجب وأ األصلالمتراكم لحقوق استخدام  اإلهتالكبالكلفة مطروحًا منها 
IAS 36 المبينة الحقاً  اإليجارعقد  إلتزاماتقياس  إعادةثار ناجمة عن آ( ويتم تعديل التكلفة بأية . 

ممتلكات والمباني ( "ال16طبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )ت المستأجريجب على  -ب
 " مع مراعاة ما يلي: المستأجر األصلهتالك "حق استخدام إ حتساب والمعدات" عند إ

 إذا أو( في نهاية مدة العقد. )منتهي بالتملكللمستأجر  األصلينقل ملكية  اإليجاركان عقد  إذا 
 األصلسوف يمارس حق خيار شراء  المستأجرن " تعكس بأاألصلكانت تكلفة "حق استخدام 

" خالل المدة من بداية عقد المستأجر األصل"حق استخدام  اهتالك المستأجرعلى  فإن المستأجر
 .المستأجرصل لأل اإلنتاجينهاية العمر  إلى اإليجار

 على  فإن، ال يوجد خيار الشراء التحفيزي  أوغير منتهي بالتملك  اإليجاركان عقد  إذاما أ
صل لأل اإلنتاجيحتى نهاية العمر  اإليجارخالل المدة من بداية عقد  األصلاهتالك  المستأجر

 . سبقأيهما أنهاية مدة العقد  أو
 Other Measurement Models األخرى نماذج القياس  -ج

 (43بتطبيق نموذج القيمة العادلة الوارد في معيار المحاسبة الدولي رقم ) المستأجرقام  إذا 
يضًا تطبيق نموذج أ المستأجرلديه، على  اإلستثمارية" على الممتلكات اإلستثماريةت "الممتلكا

ينطبق عليها تعريف  المستأجرة" التي األصولالقيمة العادلة ذلك على حساب "حق استخدام 
 .(43ارد ضمن معيار المحاسبة رقم )الو  اإلستثماريةالممتلكات 

 الثابتة(  األصول" تتعلق بفئة الممتلكات والمباني والمعدات )لاألصو كانت "حقوق استخدام  إذا
 إعادةنموذج  المستأجر، والتي يطبق عليها فئة اآلالت وغيرها أوراضي والعقارات مثل فئة األ
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ختيار بتطبيق نموذج ( فانه يحق للمستأجر اإل16التقييم بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )
 الثابتة. األصول" لتلك الفئة من األصول"حق استخدام  لأصو التقييم على كافة  إعادة

 Reassessment of the Lease Liability عقد االيجار إلتزاماتتقييم  إعادة
لتعكس  اإليجارعقد  إلتزاماتقياس  إعادة المستأجريجب على  اإليجاربعد تاريخ بدء عقد  -أ

 اإليجارعقد  إلتزاماتقياس  إعادةغ بمبل اإلعتراف المستأجروعلى  التغيرات في مدفوعات العقد.
كانت القيمة  وإذاعترف بها كأصل. الم   المستاجرة" األصول"حق استخدام كتعديل لحساب 

قيمة )الصفر(  إلىالمستأجرة" قد انخفضت  األصولالمسجلة )الدفترية( لحساب "حق استخدام 
بأية  اإلعتراف المستأجرنه على ، فإالعقد إلتزاماتقياس  إعادةخر عند وكان هناك انخفاض آ

 .بيان الدخلعادة القياس في مبالغ متبقية إل
من خالل خصم التدفقات النقدية المعاد  اإليجارعقد  إلتزاماتقياس  إعادة المستأجرعلى  -ب

 كان:  إذا Revised Lease Paymentsتقييمها 
  للقيمة  تأجرالمسن تكون مستحقة عند وجود ضمان من قبل أهناك تغير في المبالغ المتوقع

المعدلة  اإليجارتحديد مدفوعات  المستأجر، وعلى المستأجرصل المتبقاة المضمونة لأل
 . لخاصة بالقيمة المتبقاة المضمونةلتعكس المبالغ المتوقع دفعها وا

 أو أسعارالمستقبلية المتغيرة المرتبطة بمؤشر  اإليجاركان هناك تغيرات في دفعات  إذا 
كانت دفعات  إذاالفائدة. مثاًل  أو األسعاروث تغيرات في مؤشرات معدالت فائدة نتيجة حد

قياس  إعادة المستأجرعلى  فإنالسائدة في السوق  اإليجارمرتبطة بتغيرات معدالت  اإليجار
 . اإليجارلتعكس التغير في دفعات  اإليجارعقد  إلتزامات

  Lease Modificationsد تعديالت العق
تحقق الشرطين  إذا منفصل إيجاركعقد  اإليجارتعديالت عقد  المحاسبة عن المستأجرعلى  -1

 التاليين: 
في العقد ينشأ عنها  أخرى  أصولدراج زيادة نطاق العقد من خالل إ إلىدت التعديالت أ إذا -أ

 . أصولحقوق في استخدام 
 زيادة العوض )المقابل( بمبلغ يتناسب مع الزيادة في "حقوق  إلىدت التعديالت في العقد أ إذا -ب

 " المضافة للعقد.األصولاستخدام 
 المستأجرنه يجب على ، فإمنفصل إيجارلم يتم محاسبتها كعقد التي  اإليجارما تعديالت عقد أ -2

 بتاريخ نفاذ تعديالت العقد القيام بما يلي: 
كان العقد يحتوي عقد  إذاتوزيع البدل )العوض( الوارد في العقد المعدل على مكونات العقد  -أ

 .تأجيرمكونات ال تمثل عملية  أو اإلضافية اإليجاراكثر من عقود  أووواحد  إيجار
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غير قابل  اإليجاركان عقد  إذاتحديد فيما  أيالمعدل ) اإليجارلعقد  اإليجارتحديد شروط  -ب
وكان من المتوقع ممارسة ذلك الحق،  اإليجاربتمديد عقد  المستأجرن يتضمن حق لإللغاء بأ
وكان من المتوقع عدم  اإليجارلغاء عقد الحق في إ مستأجرالن يتضمن العقد منح وكذلك أ
 لهذا الحق. المستأجرممارسة 

الجديدة بعد التعديل  اإليجارمن خالل خصم دفعات  اإليجارعقد  إلتزاماتقياس  إعادة -ج
 كما يلي:  اإليجارعقد  إلتزاماتقياس  إعادة. ويتم معدل الخصم المعدل )الجديد(باستخدام 

 لتعكس مقدار التخفيض  "المستأجر األصلحق استخدام " لمسجلة لحسابتخفيض القيمة ا
وذلك لتعديالت العقد التي تخفض من نطاق العقد. وعلى  في مدة العقدالكلي  أوالجزئي 

 جزئيًا. أوالعقد كليا  إنهاءخسارة ناتج عن  أوي ربح خل بأفي بيان الد اإلعتراف المستأجر
  األخرى تعديالت العقد " لاألصلتعديل حساب "حق استخدام. 

 مع وجود تغيرات في العقد  إيجار( عقد 0) مثال
ضافيين إن العقد يتضمن خيار للمستأجر بتمديد العقد لمدة عامين السابق أ( 4رقم )افرض في المثال      

العقد لم نه وفي بداية . وبافتراض أدينار تسدد بداية كل سنة 23,333سنوية تبلغ  إيجارمقابل دفعه 
)تم تحديد عمر العقد في حينه  اإليجارعقد  سيمارس خيار تمديد المستأجرن ن هناك تأكيد معقول بأيك

وبسبب زيادة الطلب على منتجات  01/12/2321سنوات(. وفي نهاية السنة الثانية بتاريخ  4بمدة 
في نهاية  إليجاراوجد حافزًا للمستأجر لتمديد عقد كة والتي تستخدم تلك المعدات في إنتاجها مما أالشر 

ن معدل الفائدة على . بافتراض أضافيينمن حق خيار تمديد العقد لمدة عامين إستفادة مدة العقد واإل
 سنويًا. %12في نهاية السنة الثانية بلغ  اإلضافي اإلقتراض

  .IFRS 16فق و  اإليجاربيان المعالجة المحاسبية للتغيرات في عقد المطلوب: 

 ( 0حل مثال )
رصيد حساب  فإن اإليجارالسنة الثانية وقبل المحاسبة عن التغيرات في شروط عقد  في نهاية -

المتبقية في  اإليجار)وتعادل القيمة الحالية لدفعتي  8دينار 183,08يبلغ  اإليجارعقد  إلتزامات
 (.%13صلي العقد مخصومة بمعدل الفائدة األ

المستقبلية بقيمة  اإليجاريمة الحالية لدفعتي بالق اإليجارعقد  إلتزاماتباعادة قياس  المستأجريقوم  -
 %12دينار بمعدل الخصم الجديد )المعدل(  23,333بقيمة  إيجاردينار يليها دفعتي  23,333

 سنويًا وكما يلي:
 
 

                                                           
 ( السابق.4( الوارد ضمن حل مثال رقم )1من الجدول رقم ) 8
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 = 01/12/2321بتاريخ  غير المسددة  اإليجارالقيمة الحالية لدفعات 

معامل القيمة الحالية  قيمة الدفعة تاريخ الدفعة
 %10معدل ب

القيمة الحالية للدفعات 
 غير المسددة

1/1/2322 23,333      × 1                = 23,333 
1/1/2320 23,333      × 890=             . 10,863 
1/1/2324 23,333      × 090=             . 19,923 
1/1/2323 23,333      × 012=             . 10,833 

 دينار 05,585 المجموع

عاد احتسابها بمقدار الفرق بين القيمة الحالية الم   اإليجارعقد  إلتزاماتبزيادة حساب  المستأجريقوم 
القيد  وإعداد(، 08,183-03,383دينار ) 00,433بمبلغ  والقيمة المسجلة )الدفترية( قبل التعديل

 التالي: 

  01/12/2321        من حـ/ حقوق استخدام المعدات     00,433    
  اإليجارعقد  إلتزاماتحـ/  إلى      00,433        

دينار.  06,803مبلغ  01/12/2321في  "حقوق استخدام المعدات"لحساب  تبلغ القيمة الدفترية -
القيد السابق  إعدادباعادة قياس رصيد هذا الحساب حيث سيبلغ رصيده الجديد بعد  المستأجرويقوم 

  .("اإللتزاممقدار الزيادة في " 00,433+  2321"/01/12قيمة الدفترية في ال" 06,803) دينار 04,003
جدول دفعات عقد  إعدادالعقد، تم  إلتزاماتتحديد مبلغ الفائدة والجزء المتعلق بتسديد  غراضوأل -

 كما يلي: ستئجاراإل

 (0جدول رقم )
 تحديد مصروف الفائدةو  اإليجارتسديد دفعات  

 اإليجاردفعة  التاريخ
روف مص
  %910الفائدة

عقد  إلتزاماتقيمة 
 10اإليجار

قبل تسديد  1/1/0300
 اإليجاردفعة 

 دينار 05,585  

1/1/2322 23,333 ---- 33,383  

                                                           

 %13×لمسدد غير ا اإللتزاممصروف الفائدة = رصيد 9 
 بداية الفترة + مصروف الفائدة. اإللتزامقيمة اإللتزامات المسددة = رصيد  10
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01/12/2322 ---- 6603 62,233 
1/1/2320 23,333 ---- 42,233 
01/12/2320 ---- 3301 40,026 
1/1/2324 23,333 --- 22,026 
 23,333 )مع التقريب( 2604   ---- 01/12/2324
1/1/2323 23,333 --- 3 

 :اإليجاردفعات  إثبات -
1/1/0305 1/1/0304 1/1/0300 1/1/0300  

23,333 
23,333 

23,333 
23,333 

23,333 
23,333 

23,333 
23,333 

 اإليجارعقد  إلتزامات من حـ/
 حـ/ النقدية  إلى      

 مصروف الفائدة نهاية كل سنة: إثبات -
01/10/0304 01/10/0300 01/10/0300  

2604 
2604 

3301 
3301 

6603 
6603 

 مصروف الفائدة من حـ/
  اإليجارعقد  إلتزاماتحـ/  إلى      

 (18,360.3= 4 ÷ 04,203) :السنوي لحساب حقوق استخدام المعدات اإلهتالك إثبات -
01/10/0305 01/10/0304 01/10/0300 01/10/0300  

18,360.3 
18,360.3 

18,360.3 
18,360.3 

18,360.3 
18,360.3 

18,360.3 
18,360.3 

 اإلهتالكمصروف  حـ/ من
 حقوق استخدام المعدات حـ/ إلى

 السوق  أسعاربمعدالت المتغيرة المرتبطة  اإليجار( دفعات 0مثال )
سنوية مقدارها  إيجارسنوات مقابل دفعة  3إستأجرت شركة البتراء عقار لمدة  1/1/2323في 

سوف يعاد تحديدها على   اإليجارد العقد بأن دفعات عقد حد   .نار تدفع نهاية كل سنةدي 33,333
. السنة الخامسة(بداية يجارات السائدة في السوق كل عامين )في بداية السنة الثالثة و اإل أسعار أساس

 اإلضافي اإلقتراضوبلغ معدل الفائدة على  اإليجاركان معدل الفائدة الضمني غير محدد في عقد  فإذا
سنويًا. وسيتم استخدام طريقة القسط الثابت في اهتالك حقوق استخدام العقار. وفي بداية  %8للمستأجر 

 اإليجارلتصبح دفعة  %43يجارات بنسبة اإل أسعار( تبين ارتفاع معدالت 1/1/2322السنة الثالثة )
 .دينار 03,333
 الالزمة القيود وإعداد البتراء شركة المستأجرر بدفات اإليجار لعقد المحاسبية المعالجة نبيا: المطلوب

  .IFRS 16متطلبات معيار  وفق
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 ( 0) حل مثال
ناشئة عن  وإلتزامات أصولثبات بإعداد قيد إل المستأجريقوم  1/1/2323في  اإليجاربتاريخ بدء عقد  -

لية غير المسددة تقبالمس اإليجاربالقيمة الحالية لدفعات  اإليجارعقد  إلتزاماتالعقد حيث يتم قياس 
 .%8بمعدل خصم 

 دينار  633,199=    11990.0×  333,33=  اإليجارلتزام عقد القيمة الحالية إل

 : 0303القيود المحاسبية خالل عام 
 :1/1/2323القيود التالية في  إعداديتم 

 ة:المقدم اإليجاردفعة  إليهامضافًا  لإللتزامحقوق استخدام العقار بالقيمة الحالية  إثبات -
 1/1/2323حقوق استخدام العقار               حـ/ من  199,633   

  اإليجارعقد  إلتزاماتحـ/  إلى 199,633           
جدول دفعات عقد  إعدادالعقد، تم  إلتزاماتتحديد مبلغ الفائدة والجزء المتعلق بتسديد  غراضوأل -

 كما يلي: ستئجاراإل
 ( 0جدول رقم )

 وتحديد مصروف الفائدة اإليجارتسديد دفعات  

 اإليجاردفعة  التاريخ
 12مصروف الفائدة

8%  
عقد  إلتزاماتقيمة 

 13اإليجار
1/1/ 0303   144,053 

01/12/2323 33,333 13,902 14622,163 
01/12/2321 33,333 10,233 128,802 

 

 03,333 لتصبح اإليجاربتعديل دفعة  المستأجرسيقوم  1/1/2322في بداية السنة الثالثة في  -
 أسعارالجديدة التغير في معدالت  اإليجار"( لتعكس دفعة %43×  33,333+ "33,333) دينار

 السوقية. اإليجار
كما في بداية السنة الثالثة لتعكس التغيرات  اإليجارعقد  إلتزاماتعادة قياس إب المستأجركما يقوم   -

المعدل القيمة الحالية لدفعات  اإليجارعقد  إلتزاماتحيث يمثل رصيد حساب  اإليجارفي دفعات 

                                                           
 ، مستخرجة من جدول القيمة الحالية المرفق نهاية هذا الفصل.%8سنوات  3معامل القيمة الحالية لدفعة عادية قيمتها دينار واحد لمدة 11
 %8×غير المسدد  اإللتزاممصروف الفائدة = رصيد 12
 دفعة اإليجار –بداية الفترة + مصروف الفائدة  اإللتزامصيد اإللتزامات غير المسددة  = رصيد ر  13
14                    622,163             =633,199     +902,13       -   333,33 
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صلي في ( بمعدل الفائد األإيجاردفعات  0دينار والمتبقية لنهاية العقد ) 03,333الجديدة  اإليجار
 )ال يتم تغييره(:  %8العقد 

 .دينار 043,183=  152.300 × 333,03= 
  تعديلالقبل  زاماإللترصيد  - قياسهعاد الم   اإللتزامرصيد  =اإليجارعقد  إلتزاماتالزيادة في 

  عاله(أ  0)من الجدول رقم   128,802  -   183,093=                                    
 دينار  31,318=                                  

 القيد التالي: وإعداددينار  31,318بقيمة  اإليجارعقد  إلتزاماتوبالتالي سيتم زيادة 
 1/1/2322      حقوق استخدام العقار من حـ/  31,318           

  اإليجارعقود  إلتزاماتحـ/  إلى  31,318               
                  ------------ 

 : 01/12/2322في  الثالثة اإليجارقيد تسديد دفعة  -
  اإليجارعقد  إلتزاماتمن حـ/   03,333         

 حـ/ النقدية  إلى  03,333               
 كما يلي:  1/1/2319عد بتاريخ ون جدول الفائدة ودفعات العقد للفترات التالية والم  ويك

 اإليجاردفعة  التاريخ
 16مصروف الفائدة

8%  
عقد  إلتزاماتقيمة 

 17اإليجار
1/1/2322   183,093 
01/12/2322 03,333 14,401 821,12418 
01/12/2320 03,333 9986 64,830 
 3 )مع التقريب( 3190 03,333 01/12/2324

 
   Presentationض . العر 63
في المالحظات المرفقة بالبيانات  أوما في قائمة المركز المالي أن يعرض إ المستأجريجب على  -1

 المالية ما يلي: 
لم يعرض  وإذا. األخرى  األصول" بشكل منفصل عن األصولحساب" الحق في استخدام  -أ

على  فإن، منفصل بقائمة المركز الماليبشكل " األصول"الحق في استخدام  المستأجر
 ما يلي:  المستأجر

                                                           
 %8لثالث دفعات متبقية بمعدل فائدة معامل القيمة الحالية  15
 %13 ×غير المسدد مصروف الفائدة = رصيد اإللتزام  16
 دفعة اإليجار المسددة   –رصيد اإللتزامات غير المسددة  = رصيد اإللتزام بداية الفترة + مصروف الفائدة  17
18                     821,124          =093,183       +401,14      -    333,03   
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 " كما لو كان  األصولفئة  أو" بنفس بند األصولالحق في استخدام إدراج وعرض حساب
 .مملوك للمستأجر المستأجر األصل

 " في قائمة المركز األصولالحق في استخدام اإلفصاح عن اسم البند الذي يتضمن حساب "
 المالي. 

لم يتم عرضها بشكل  وإذا. األخرى  اإللتزاماتبشكل منفصل عن  اإليجارعقد  ماتإلتزاعرض  -ب
عن البند الذي يتضمن )يحتوي(  اإلفصاح المستأجرمنفصل في قائمة المركز المالي فعلى 

 في قائمة المركز المالي. اإليجارعقد  إلتزاماتحساب 
يها تعريف التي ينطبق عل "األصلال تنطبق الفقرة )أ( السابقة على "الحق في استخدام  -0

كممتلكات ، حيث يجب عرضها في قائمة المركز المالي بشكل منفصل اإلستثماريةالممتلكات 
 ستثمارية.إ

عرض مصروف الفائدة  المستأجرعلى  اآلخرالربح والخسارة والدخل الشامل عند عرض قائمة  -0
. "األصولاستخدام هتالك "الحق في بشكل منفصل عن مصروف إ اإليجارعقد  إلتزاماتعلى 

 .( "عرض البيانات المالية"1رقم ) معيار المحاسبة الدولي يضاً وهذا ما يتطلبه أ
 مراعاة ما يلي:  المستأجروعرض قائمة التدفقات النقدية على  إعدادعند  -4

  األنشطةت النقدية من العقد ضمن التدفقا إلتزاماتتصنيف دفعات الجزء الخاص بتخفيض 
 التمويلية.

 أوالعقد ضمن التدفقات النقدية التشغيلية  إلتزاماتدفعات المتعلقة بمصروف فوائد تصنيف ال 
 التمويلية. 

  المستأجرة ذات القيمة المنخفضة  األصول إيجارودفعات  األجلقصيرة  اإليجارعرض دفعات
دراجها ضمن إالمتغيرة التي لم يتم  اإليجارغير المرسملة( وكذلك دفعات  اإليجارعقود  أي)

 التشغيلية. األنشطةضمن التدفقات النقدية من  اإليجارعقد  زاماتإلت
 

 

 Disclosure لدى المستأجر اإلفصاحات. 64
يضاحات اإلعن معلومات في  اإلفصاح إلى المستأجرالتي يعرضها  اإلفصاحاتتهدف  -أ

ضافة للمعلومات المعروضة في قائمة المركز اإلالمرفقة بالبيانات المالية، ب )المالحظات(
د مستخدمي وقائمة التدفقات النقدية لتزوي اآلخرالربح والخسارة والدخل الشامل المالي وقائمة 

دائها على المركز المالي للمنشأة وأ اإليجارعقود  أثرالمعلومات المحاسبية بأساس لتقييم 
 وتدفقاتها النقدية.  
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بند منفصل في  في أويضاح منفصل إلديه في  اإليجارعن عقود  اإلفصاح المستأجرعلى  -ب
مكان  أيزدواجية( المعلومات المعروضة في تكرار )إ المستأجرقوائمه المالية. وال يطلب من 

 . اإليجارمن القوائم حول عقود 
 فصاح عما يلي في للفترة المالية:اإل المستأجرعلى  -ج

  األصلمصنفة حسب فئة  األصوللحقوق استخدام  اإلهتالكمصروف. 
  العقد.  إلتزاماتبمصروف الفائدة المتعلق 
  وال يتم تضمين تلك المصاريف بالمصاريف  األجلقصيرة  اإليجارالمصاريف المتعلقة بعقود

 .عنها( اإلفصاحقل )ال يطلب التي مدتها شهر واحد فأ اإليجارالمتعلقة بعقود 
  صول المتدنية القيمة وال يتم تضمين تلك المصاريف لأل اإليجارالمصاريف المتعلقة بعقود

صول متدنية القيمة المفصح عنها في لأل األجلقصيرة  اإليجارصاريف المتعلقة بعقود بالم
  .الفقرة السابقة

  العقد إلتزاماتدخالها في قياس المتغيرة التي لم يتم إ اإليجارالمصاريف المتعلقة بمدفوعات. 
  بالباطن. األصولالدخل من حقوق استخدام 
 دفوعة( للعقد.التدفقات النقدية الصادرة )الم إجمالي 
 األصولضافات لحقوق استخدام اإل.  
  ستئجار.اإل وإعادةالمخاسر الناتجة عن عمليات البيع  أوالمكاسب 
  في نهاية فترة التقارير المالية الموضحة حسب فئة  األصولالقيمة المسجلة لحقوق استخدام

 التي ينتمي لها العقد. األصول
تطبيق  المستأجرعلى  اإلستثماريةيف الممتلكات تعر  األصولانطبق على حقوق استخدام  إذا -د

 (.43الواردة في معيار المحاسبة الدولية رقم ) اإلفصاحمتطلبات 
مها )القيمة العادلة( بموجب يعاد تقيبالقيمة الم   األصولبقياس حقوق استخدام  المستأجرقام  إذا -ه

اردة في معيار مات الو من المعلو  اإلفصاح المستأجر( على 16معيار المحاسبة الدولية رقم )
 مها.يعاد تقيصول الم  ( المتعلقة باأل16)

 .اإليجارعقد  إلتزاماتعن معلومات حول استحقاقات  اإلفصاح المستأجرعلى  -و
دمي لتمكين مستخ اإليجارعن معلومات نوعية وكمية حول عقود  اإلفصاح المستأجرعلى  -ز

على  األمثلةومن ائم المالية للمستأجر على القو  اإليجارعقود  أثرالمعلومات المالية من تقييم 
 على سبيل المثال وليس الحصر كما يلي: اإلفصاحاتهذه 

  المستأجرالتأجير لدى  أنشطةطبيعة. 
  اإليجارعقد  إلتزاماتالتدفقات النقدية الصادرة المتوقعة في المستقبل التي لم تدخل في قياس 

 المضمونة. القيمة المتبقاةالعقود و  هاءإن أوالمتغيرة وتمديد  اإليجاروهي تشمل: مدفوعات 
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 .اإليجارتعهدات واردة في عقد  أوقيود  أية -
 .اإليجارعمليات البيع واعداة  -

ذات القيمة  اإليجارعقود  أو األجلقصيرة  إيجارعقود  أيةعن وجود  اإلفصاح المستأجرعلى  -ح
 المتدنية.

 
 (Lessorبدفاتر المؤجر ) اإليجار. عقود 65

 Classification of Leases اإليجار تصنيف عقد 1.15
 إلى اإليجار( على المؤجر تصنيف عقود 16وفق متطلبات معيار التقرير المالي الدولي رقم ) -

 عقود تمويلية. أوعقود تشغيلية 
 اإليجارهو تاريخ إتفاقية و )    Inception Dateاإليجاربتاريخ بدء عقد  اإليجاريتم تصنيف عقد  -

تقييم تصنيف  إعادةسبق(. ويتم فقط يهما أأ اإليجارإلحكام الرئيسية إلتفاقية األطراف با إلتزام أو
حدثت تعديالت على العقد. وال تعتبر التغيرات في التقديرات مثل التغير في تقدير العمر  إذاالعقد 

 اإليجارسباب موجبة لتغيير تصنيف عقد أ المستأجرتعثر  أوتغير قيمة النفاية لالصل  أو اإلنتاجي
 حاسبيًا.م

 كعقد تمويلي اإليجارشروط تصنيف عقد  0.15
ل كان إذا تمويلي إيجار عقد أنه على اإليجار عقد يصنف  كافة يقارب ما جوهرية بصورة يحوِ 

 إيجار عقد أنه على اإليجار عقد تصنيف ويتم .العقد محل األصللملكية  العائدة والمنافع المخاطر
ل ال كان إذا تشغيلي  محل األصل لملكية العائدة والمنافع كافة المخاطر يقارب ما هريةجو  بصورة يحوِ 

لم ينقل العقد بشكل جوهري كافة المخاطر  وإذا. الملكية عند إنتهاء العقد ال تنتقل أو ، وقد تنتقلالعقد
 .كعقد تشغيليمن المؤجر للمستأجر يصنف  األصلوالمنافع المتعلقة بملكية 

)الجوهر فوق  تشغيلي على جوهر العملية وليس على شكل العقد أوويعتمد تصنيف العقد كتمويلي 
 (.الشكل

سواء حد الشروط التالية أفي حالة توفر   11IFRS رقم التقرير المالي الدولي تطلب معياروقد 
 :تمويلي إيجارتصنيف العقد كعقد مزيج منها  أوفرادي إبشكل 

 مدة العقد. في نهاية المستأجر إلى من المؤجر األصلنتقال ملكية إ -أ
 لألصل. 19قتصادياإلالعمر تغطي الجزء الرئيسي من  اإليجارن تكون مدة عقد أ -ب

                                                           
اللها أن يكون األصل قاباًل لإلستعمال إقتصاديًا من قبل مستخدم الفترة التي من المتوقع خ: Economic Lifeقتصادي العمر اإل 19

 واحد أو أكثر؛ أو عدد وحدات اإلنتاج أو الوحدات المشابهة التي يتوقع الحصول عليها من األصل من قبل مستخدم واحد أو أكثر.
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قانون التأجير  فإنردن والمعيار لم يحدد نسبة محددة حيث تحدد كل دولة معيار محدد لذلك. وفي األ
قل تغطي على األ اإليجاركانت مدة عقد  إذاردني حدد المدة التي يعتبر بها العقد تمويلي التمويلي األ

 مريكية.لألصل وهذا مشابه لمتطلبات المعايير األ اإلنتاجيمن العمر  03%
، ويتحقق هذا Bargain–purchase Option تضمن العقد خيار شراء تحفيزي للمستأجر إذا -ج

في نهاية مدة  األصلالخيار في شراء  المستأجرالشرط في حالة وجود شرط في العقد يعطي 
بدء بتاريخ  عن القيمة العادلة لألصل، ويتطلب المعيار وجود تأكد بدرجة معقولةالعقد بسعر يقل 

 بممارسة هذا الخيار. 20اإليجارعقد 
سنوات والعمر  0دينار شهري لمدة  333صل ما مقابل أل إيجاركان هناك عقد  إذافمثاًل 

دينار في  133بمبلغ  األصلسنوات، مع وجود حق خيار للمستاجر لشراء  6صل لأل اإلنتاجي
دينار. في هذه  2333صل نهاية مدة العقد ن القيمة العادلة المقدرة لألأب نهاية مدة العقد علماً 

شراء  المستأجرن حق خيار الشراء محفز للمستأجر ويتوقع من الحالة يعتبر العقد تمويلي أل
 .األصل

التي سيدفعها  اإليجارت لدفعاتكون القيمة الحالية  نأ  Inception Dateاإليجاربتاريخ بدء عقد  -د
للمؤجر خالل مدة العقد تغطي عند توقيع العقد على األقل القيمة العادلة لألصل  المستأجر
 .المستأجر

  المستأجرفقط من قبل  ستخدامهإذات طبيعة خاصة بحيث يمكن  المستأجر األصلكان  إذا -ه
 تعديالت رئيسية عليه.  إجراءبدون 

عتبار كثر منها إأ أوواحدة التالية والتي يمكن في حال توفر  اإلضافية المؤشرات إلىكما أشار المعيار 
 العقد تمويلي:

للخسائر  المستأجرحق إلغاء العقد وكان العقد يتضمن تحمل  المستأجرتضمن العقد إعطاء  إذا -
 التي قد تصيب المؤجر نتيجة اإللغاء.

ي وجود أ مة العادلة لألصل المستأجريتحمل الخسائر الناجمة عن التغير في القي المستأجركان  إذا -
 المستأجر األصلنخفاض في قيمة إ أيقيمة  المستأجرة المضمونة( وبالتالي يتحمل ي  )القيمة المتبق

 نتهاء العقد.إة المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر عند عن القيمة المتبقي  
لفترة ثانية بعد  األصلستئجار إ ةإعادكان يمكن للمستأجر  إذا ستئجار التحفيزي:اإل إعادةوجود حق  -

ستئجار في السوق )حوافز ستئجار تقل بشكل كبير عن سعر اإلإنتهاء فترة العقد األولى وبقيمة إ
ينص على أنه يحق للمستأجر عند إنتهاء العقد  مثل وجود شرط في عقد اإليجار ستئجار(.اإل إعادة
 ن بدالت اإليجارأفي حين  ري مثالً دينار شه 133يساوي  إيجارببدل  األصلإستئجار  إعادة

                                                           
 سبق.أيهما أ إلحكام الرئيسية إلتفاقية اإليجارهو تاريخ إتفاقية اإليجار أو إلتزام األطراف با :ate  Dnception Iبدء عقد اإليجار20
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ستعمال إب المستأجرن يستمر أ، هنا من المرجح دينار شهرياً  833المتوقعة عند إنتهاء العقد تبلغ 
 .األصل

 (8مثال )
 اإلنتاجي ن العمرأب من الشركة العربية للتأجير، علماً  سنة 13ستئجار عقار لمدة إقامت شركة الشرق ب

 إيجارنتهاء مدة العقد بمبلغ إستئجار العقار بعد إعادة إخيار للمستأجر ب سنة وكان هناك 33للعقار 
 نتهاء العقد.إعند  اإليجارالسائدة لبدالت  القيمةيعادل 

 .اإليجار: كيف سيتم تصنيف عقد المطلوب

 (8حل مثال )
تأجر، للمس األصلنتقال مخاطر ومنافع إتشغيلي وليس تمويلي نظرًا لعدم  إيجارسيتم تصنيفه كعقد 

تغطي الجزء  ن مدة العقد الأشرط من شروط تصنيف العقد كعقد تمويلي، حيث  أينطباق إوعدم 
 إعادةن مبلغ ستئجار ال يعتبر تحفيزي ألاإل إعادةن خيار أللعقار، كما  اإلنتاجيالرئيسي للعمر 

 نتهاء العقد.إعند  اإليجارستئجار ال يقل بشكل كبير عن معدالت اإل

 Finance Lease المؤجرلدى  التمويلي اإليجار دالمحاسبية لعقالمعالجة  0.15
 التمويلي بما يلي: اإليجارتتلخص المعالجة المحاسبية لعقود 

 األصل)وهو التاريخ الذي يجعل به المؤجر  Commencement Date اإليجاربتاريخ بدء مدة عقد  -
باالصول الناتجة عن العقد  اإلعتراف( على المؤجر المستأجرالمؤجر متاح لالستخدام من قبل 

في العقد   اإلستثماربمبلغ يساوي صافي  كذمم مدينةالتمويلي في قائمة المركز المالي وعرضها 
Net Investment in the Lease . 

في العقد". وفي حالة  اإلستثماريقوم المؤجر باستخدام معدل الفائدة الضمني عند قياس "صافي  -
المؤجر الوسيط  فإنكان معدل الفائدة الضمني ال يمكن تحديده  إذا Subleaseالعقود بالباطن 

ية تكاليف مباشرة مرتبطة بالعقد أالرئيسي بعد تعديله ب اإليجاريستخدم معدل الخصم المستخدم لعقد 
 .في العقد بالباطن اإلستثماربالباطن لقياس صافي 

)التكاليف التي يتكبدها المؤجرين باستثناء  اإليجارالمباشرة لعقد  األوليةيتم معالجة التكاليف  -
، في العقد اإلستثمارصافي ( كجزء من تكلفة Dealersالتجار  أو Manufacturers المصنعين 

 عترف به على مدار مدة العقد.حيث تخفض هذه التكاليف مبلغ الدخل الم  

 : "اإليجارد في عق اإلستثمارالتي تعتبر جزء من حساب "صافي  اإليجار بمدفوعات األولي اإلعتراف
" اإليجارفي عقد  اإلستثمار، يتضمن حساب "Commencement Date اإليجاربتاريخ بدء مدة عقد 

المؤجر خالل فترة العقد والتي لم يتم استالمها بتاريخ  األصلالمدفوعات التالية المتعلقة بحقوق استخدام 
 وتشمل ما يلي:  اإليجاربدء عقد 
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 مستحقة. إيجارحوافز  أيةمنها  الثابتة مطروحاً  اإليجاردفعات  -أ
جور، ويتم قياس تلك الدفعات معدالت أ أو أسعارالمتغيرة المرتبطة بمؤشر  اإليجاردفعات  -ب

 .اإليجارالسائدة بتاريخ بدء مدة عقد  األسعارباستخدام مؤشرات 
طرف  أييضمنها  أوللمؤجر  المستأجرصل المؤجر والتي يضمنها لأل قيمة متبقاة مضمونة أية -ج

التغير في القيمة  إلتزاماتطرف ثالث غير مرتبط بالمؤجر يتحمل  أي أوتبط بالمستأجر مر 
 مين.ثل شركة التأالمتبقاة المضمونة م

 .معقول بقيامه بممارسة حق الخيار لديه تأكيد المستأجركان  إذاسعر ممارسة خيار الشراء  -د
كانت شروط  إذاالعقد،  نهاءإعند ممارسته حق خيار  المستأجرغرامات متوقع تحصيلها من  أية -ه

 نهاء العقد.سيمارس الخيار بإ المستأجرن أتعكس ب اإليجارعقد 

  Manufacturer or Dealer Lessorsالتجار أوالمؤجرين الصناع 

 إيجاربما يلي لكل عقد  اإلعترافالتجار  أوعلى المؤجرين الصناع  اإليجاربتاريخ بدء مدة عقد  -1
 تمويلي: 

 اإليجارالقيمة الحالية لدفعات  أوصل المؤجر قدار القيمة العادلة لألبإيراد بم اإلعتراف -أ
 قل من القيمة العادلة. أكانت  إذاالمستحقة مخصومة بمعدل الفائدة السوقي 

 منها القيمة الحالية ألية قيمة متبقاة صل( مطروحاً )القيمة الدفترية لأل أوالمباع  األصلتكلفة  -ب
 غير مضمونة.

المباع( وذلك بتاريخ  األصليراد وتكلفة )الفرق بين اإل خسائر عملية البيع وأرباح بأ اإلعتراف -ج
للمستأجر وكما هو مبين  األصلقام المؤجر بنقل  إذابغض النظر فيما  اإليجاربدء مدة عقد 

 .IFRS 15في 
فائدة منخفضة  أسعارالتجار للمستاجرين معدالت  أوفي بعض الحاالت يقدم المؤجرين الصناع  -2

، األصلمقابل تحقيق ربح مرتفع من عملية بيع  اإليجارًا( لتحفيزهم على الدخول بعقد )ظاهري
 أوعترف به في فترة بدء العقد مرتفعًا. لذلك على المؤجرين الصناع مر الذي يجعل الربح الم  األ

به فيما  األصلالذي سيتم تسعير  األصلبمبلغ يعادل سعر بيع  األصلالتجار تحديد سعر بيع 
 ن سعر الفائدة المستخدم يعادل سعر الفائدة السوقي.لو كا

تمام عقد التجار بالتكاليف المتكبدة إل أويعترف المؤجرين الصناع  اإليجارعقد  بتاريخ بدء -0
الناتجة عن عملية  األرباحن تلك التكاليف يتم مقابلتها مع والحصول عليه كمصروف، أل اإليجار

المباشرة وال يتم  األوليةتكاليف كجزء من التكاليف ال تدخل تلك ال أيالمؤجر.  األصلبيع 
 في العقد.  اإلستثماربها كجزء من تكلفة صافي  اإلعتراف
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 Subsequent Measurement القياس الالحق
يعكس معدل عائد ثابت  أساسبدخل الفائدة على مدار عمر العقد وعلى  اإلعترافعلى المؤجر  -1

بين  اإليجار)ذمم مدينة( لدى المؤجر. ويتم توزيع دفعة  اإليجارفي عقد  اإلستثمارعلى صافي 
 ".المستأجردخل الفائدة وتخفيض "رصيد الذمم المدينة على 

 الواردة في معيار التقرير المالي الدولي رقم اإلعترافعلى المؤجر تطبيق متطلبات التدني والغاء  -2
قيمة المتبقاة غير المضمونة في العقد، وعلى المؤجر مراجعة ال اإلستثمار( على حساب صافي 9)

كان هناك انخفاض في  وإذا. اإليجارفي عقد  اإلستثمار إجماليدوريًا والمستخدمة في احتساب 
عترف بها كدخل فائدة عاد تقديرها، على المؤجر تعديل المبالغ الم  القيمة المتبقاة غير المضمونة الم  

 تخفيض على المبلغ المستحق.ي بأ عتراف فوراً على مدار العمر المتبقي للعقد واإل
 األصلكان  أوحتفظ به للبيع التمويلي كم   اإليجارفي ظل عقد  األصلقام المؤجر بتصنيف  إذا -0

 .األصلعلى ذلك  IFRS 5حتفظ بها للبيع، ويجب تطبيق ضمن مجموعة التصرف مصنفة كم  

  Lease Modifications لدى المؤجر اإليجارتعديالت عقد 
تحقق الشرطان  إذا عقد منفصلباعتبارها  اإليجارالتعديالت على عقد  على المؤجر محاسبة -1

 : التاليان معاً 
كثر من أ أوضافة حقوق استخدام واحد من خالل إ اإليجارزيادة نطاق عقد  إلىالتعديالت تؤدي  -أ

 في العقد. األصول
دة في نطاق العقد المستقل للزياقد ازداد بمبلغ يتناسب مع سعر البيع  اإليجارالعوض النقدي لعقد  -ب

 سعار البيع المستقلة لتعكس التغيرات في العقد.وأية تعديالت مالئمة أل
منفصل، على المؤجر محاسبة  إيجارلم ينتج عنها عقد  اإليجاركانت التعديالت في عقد  إذا -2

 كما يلي:  اإليجارتعديالت عقد 
 كان العقد مصنفًا كعقد تشغيلي على المؤجر: إذا -أ

 .خ بدء سريان التعديالت على العقدكعقد جديد من تاري اإليجاريالت عقد محاسبة تعد -1أ/
قبل بدء سريان  اإليجارصل المؤجر كصافي استثمار في عقد قياس القيمة المسجلة لأل - 2أ/

 مباشرة.   اإليجارتعديالت عقد 
 (.9) قميقوم المؤجر بتطبيق متطلبات معيار التقرير المالي الدولي ر  األخرى في الحاالت  -ب
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 Operating Leases التشغيلية لدى المؤجر اإليجارعقود . 66

 والقياس  اإلعتراف -أ
من عقود اإليجارات التشغيلية على أنها دخل إما  اإليجاردفعات عقود  إثباتيجب على المؤجر  -1

منتظم آخر  أساسمنتظم آخر. ويجب على المؤجر تطبيق  أساس أي أوبطريقة القسط الثابت 
محل  األصلالفوائد من استخدام  ذلك األساس أكثر تعبير عن النمط الذي تتناقص فيه كان إذا

 .العقد
كتساب المؤجر( والتي يتم تكبدها إل األصلبالمصاريف )بما فيها اهتالك  اإلعترافعلى المؤجر  -2

 .في بيان الدخل اإليجاردخل 
التشغيلي  اإليجارعلى عقد  المباشرة المرتبطة بالحصول األوليةضافة التكاليف على المؤجر إ -0

صروف على مدار عتراف بتلك التكاليف كم، واإلصل المؤجرالقيمة المسجلة )الدفترية( لأل إلى
 .اإليجاربدخل  اإلعترافساس الذي يتم به مدة العقد بنفس األ

هتالك المتبعة إل اإلهتالكالمؤجرة بعقود تشغيلية لدى المؤجر بنفس سياسة  األصوليتم اهتالك  -4
 (.08( و)16لمعياري المحاسبة الدولي رقم ) المشابهة، وذلك وفقاً  صولاأل

 "التدني في قيمة الموجودات" (06) يقوم المؤجر بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم -3
 ية خسائر تدني في بيان الدخل.، واإلعتراف بأبعقد تشغيليالمؤجرة  األصولعلى 

تشغيلي ألنه ال  إيجارربح للبيع عند إبرام عقد  أيبإثبات التاجر  أوال يقوم المؤجر الصانع  -6
 عملية بيع. يكافئ

 Lease Modification يجارتعديالت عقد اإل -ب
، مع التشغيلي كعقد جديد من تاريخ نفاذ التعديالت اإليجارعلى المؤجر المحاسبة عن تعديالت عقد 

 اإليجارصلي كجزء من دفعات بالعقد األ قمستحقة تتعل أومقدمة  إيجارمدفوعات  أيةعتبار األخذ باإل
 للعقد الجديد.

 Presentation العرض -ج
 .محل العقد األصلالمؤجر في قائمة المركز المالي حسب طبيعة  األصلعلى المؤجر عرض 

 (4مثال )
 اإليجار، ويبلغ تشغيلي إيجارسنوات بعقد  6لمدة  الكرمشركة  إلىمعدات  بتأجير الجودقامت شركة 

عفاءه من دفع سنوات بإ 6لتوقيع عقد لمدة للمستأجر حوافز وقد منح المؤجر . دينار 23,333السنوي 
 ، وكما يلي: لتوقيع العقدالثالثة و السنة الثانية  إيجارولى وتخفيض السنة األ إيجار
 : مجاناً ولىالسنة األ إيجار
 سنوياً  دينار 23,333السنة الثانية:  إيجار
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 سنوياً  دينار 23,333امسة: الخ إلى السنة الثالثة إيجار
 المطلوب: 

 به لدى المؤجر.  اإلعترافالسنوي الواجب  اإليجار إيراداحسب  -1 
   .عدادها خالل مدة العقد لدى المؤجرإ القيود الواجب  إعداد -2 

 (4مثال ) حل
 السنوي لدى المؤجر يبلغ: اإليجار إيراد

 دينار 93,333=   (0 × 23,333+ ) 23,333 +  3=    اإليجارعقد  إيراد إجمالي
 سنوات  3÷  93,333=  بالقسط الثابت السنوي  اإليجار إيراد فإنوبالتالي 

 .دينار 19,333  =                                           

 ولى:القيود المحاسبية لدى المؤجر في نهاية السنة األ 
 مستحق القبض إيجارمن حـ/  19,333

 معدات إيجار ادإير حـ/  إلى 19,333 

 :الثانيةالقيود المحاسبية لدى المؤجر في نهاية السنة 
 من حـ/ النقدية  23,333

 مذكورين إلى        
 معدات إيجار إيرادحـ/  19,333 
 مستحق القبض  إيجارحـ/  1333 

 :الخامسةحتى  ةالثالثالقيود المحاسبية للسنوات من 
 01/12 من حـ/ النقدية  23,333

  مذكورين لىإ  
  معدات إيجار إيرادحـ/  19,333 
  مستحق القبض  إيجارحـ/  6333 

  دينار. 19,333متساوي مقداره  إيجار إيرادكتسب إن كل عام أيالحظ 
 
 التمويلية في سجالت المؤجر  اإليجارالمعالجة المحاسبية لعقود  .66
لألصل المؤجر وبالتالي يقوم بإقفال حساب  عملية التأجير التمويلي بمثابة بيع ثباتإيقوم المؤجر ب -

دائنًا كما  األصلمدينة وحساب  تأجيرفي دفاتره ويثبت العملية بجعل حساب مديني عقود  األصل
 يلي:
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 دفاتر المؤجر
 تأجيرمن حـ/ مديني عقود   ××
 )المؤجر( األصلحـ/  إلى ×× 

الفوائد والجزء الباقي يخفض به  إيرادن بي المستأجريقوم المؤجر بتوزيع الدفعات التي يستلمها من  -
 . وكما يلي:تأجيرحساب مديني عقود 

 جرؤ دفاتر الم
 من حـ/ النقدية  ××
  

×× 
 مذكورين إلى

 الفائدة إيرادحـ/  
 تأجيرحـ/ مديني عقود    ×× 

 توضيح المعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي في دفاتر المؤجر نورد المثال التالي:ول

 (4مثال )
شتريت من قبل إجهزة قد الدوحة، وكانت األ جهزة من شركةعمان أ ستأجرت محالتإ 1/1/2323في 

 دينار. وفيما يلي تفاصيل عقد التأجير: 0461 بمبلغ 1/1/2323الدوحة في  شركة
 مدة العقد سنوات 0

 المقدر لآلالت وبدون قيمة متبقية اإلنتاجيالعمر  سنة 0.3
 المؤجر تدفع نهاية كل سنة إلى المستأجرالدفعة السنوية من قيمة  دينار 0333
 جيرأالت عند توقيع عقد التالقيمة العادلة لآل دينار 0461

 ومعدل الفائدة الضمني اإلضافي اإلقتراضمعدل الفائدة على  13%
 : بيان المعالجة المحاسبية للعقد أعاله في دفاتر المؤجر.المطلوب

 (4حل مثال )
المتبقي لألصل  اإلنتاجين مدة العقد تغطي الجزء الرئيس من العمر ألالعقد تمويلي نظرًا يصنف هذا 

 صل.المقدر لأل اإلنتاجي( من العمر 0.3÷ 0تقريبا ) %86عند توقيع العقد، فمدة العقد تشكل 
جر للمؤ  المستأجرالدفعات التي سيدفعها لكل من  القيمة الحاليةن العقد تمويلي فيتم إيجاد أوبما 

 والذي يمثل معدل الفائدة الضمني. %13ستخدام معدل خصم إوب
 دينار. 0461=  2.480×  0333القيمة الحالية للدفعات = 
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، تم المستأجرالذمم المدينة المستحقة على  أصلالفائدة والجزء المتعلق بتسديد  إيرادولغايات تحديد مبلغ 
 :التاليجدول دفعات عقد التأجير  إعداد

 يمة دفعات عقد التأجيرتفاصيل ق

 التاريخ
قيمة الدفعة 

 السنوية
 إيراد
 21الفائدة

قيمة الذمم 
 22المحصلة

رصيد الذمم غير 
 23المحصلة

1/1/2323    0461 
01/12/2323 0333 046 2234 3230 
01/12/2321 0333 321 2409 2028 
01/12/2322 0333 202 2028 3 

  0401 1504 4333 المجموع
 الدوحة( سبية في دفاتر الشركة المؤجرة )شركةالقيود المحا

 جهزة:قيد شراء األ -

 1/1/2323 جهزةمن حـ/ األ  0461
  حـ/ النقدية إلى 0461 

 جهزة:األ تأجير إثباتقيد  -

 1/1/2323 تأجيرمن حـ/ مديني عقود   0461
  جهزةحـ/ األ إلى 0461 

 ستالم الدفعة األولى:إ إثباتقيد  -

 01/12/2323 النقديةمن حـ/   3000
  مذكورين إلى  
  الفائدة إيرادحـ/  046 

 
 تأجيرحـ/ مديني عقود     2234

 
 

                                                           
الفائدة  إيراددينار، أما  046=  %13×  0461يراد فائدة السنة األولى = إف، %13× الفائدة = رصيد الذمم في بداية السنة إيراد 21

 .321=  %13×  3230للسنة الثانية فيساوي 
 لفائدة.ا إيراد –قيمة الذمم المحصلة = قيمة الدفعة السنوية  22
 قيمة الذمم المحصلة في الفترة الحالية. –رصيد الذمم غير المسددة = رصيد الذمم غير المسددة في الفترة السابقة  23
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 ستالم الدفعة الثانية:إ إثباتقيد  -

 01/12/2321 من حـ/ النقدية  3000
  مذكورين إلى  
  الفائدة إيرادحـ/  321 
  تأجيرحـ/ مديني عقود  2409 

 ة الثالثة:ستالم الدفعإ إثباتقيد  -

 01/12/2322 من حـ/ النقدية  3000
  مذكورين إلى  
  الفائدة إيرادحـ/  202 
  تأجيرحـ/ مديني عقود   2028 

 في نهاية مدة العقد: المستأجرجهزة من األ إسترجاع إثباتقيد  -

 يثبت المؤجر قيد إسترجاع اآلالت على النحو التالي:
 1/1/2320 جهزةمن حـ/ األ  0461

  جهزةهتالك األإ حـ/ مجمع  إلى 0461 
 

، على المؤجر تقييم األراضي والمبانيتتضمن عنصري عقود التأجير التي  ه فينإلىأوقد أشار المعيار 
وعند تحديد بأن إستئجار . تشغيلي بشكل منفصل أوتصنيف كل عنصر منها باعتباره عقد تمويلي 

ليس لها عمر  عادةً  األرضن لمهم في ذلك أالعامل ا فإنتمويلي  أوتشغيلي  تأجيرهو  األرض
 قتصادي محدود. إ

لحقوق  القيمة العادلة النسبية أساسعلى تقسيم دفعات العقد بين األراضي والمباني  وعلى المؤجر
 . ateDnception I24والمباني بتاريخ بدء العقد  في عنصري األرض االستئجار

 
 Disclosureلدى المؤجر  اإلفصاحات. 68

عن معلومات ضمن  اإلفصاح إلىالمطلوب عرضها من قبل المؤجر  إلفصاحاتاتهدف  .1
جانب المعلومات المعروضة في قائمة المركز المالي وقائمة الربح  إلىيضاحات )المالحظات( اإل

                                                           
 .سبقأيهما أهو تاريخ إتفاقية اإليجار أو إلتزام األطراف باإلحكام الرئيسية إلتفاقية اإليجار  : ate Dnception Iيجاربدء عقد اإل 24
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لمستخدمي القوائم المالية  أساسعطاء إ  إلىوقائمة التدفقات النقدية  اآلخر والخسارة والدخل الشامل
 دائها وتدفقاتها النقدية.أقود على المركز المالي للمنشأة و ك العتل أثرلتقييم 

ن لم تكن طرق إيضاحي إضمن جدول عن المبالغ التالية للفترة المالية ) اإلفصاحعلى المؤجر  .2
 :(فضلأ األخرى العرض 

 التمويلي: اإليجاربالنسبة لعقود  .أ
 خسائر البيع. أو أرباح 
  في العقد. ماراإلستثدخل الفائدة المتحققة على صافي 
  في عقد  اإلستثمارالمشمولة في صافي  غيرالمتغيرة  اإليجارالدخل الناتج عن تدفقات

 .اإليجار
 التشغيلية: اإليجاربالنسبة لعقود  .ب

 اإليجارالمتعلق بمدفوعات  اإليجار إيرادفصاح منفصل عن إمع  اإليجار إيرادعن  اإلفصاح
 جور.أر مؤش أو أسعاربمؤشر  ةغير المرتبط ةالمتغير 

لتحقيق الهدف في  اإليجارضافية حول عقود إعن معلومات نوعية وكمية  اإلفصاحعلى المؤجر  .0
 على هذه المعلومات على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: األمثلة( السابقة الذكر ومن 1) الفقرة

 لدى المؤجر. اإليجارعقود  أنشطةطبيعة  .أ
المؤجر  األصلأية حقوق يحتفظ بها المؤجر في دارة المخاطر المرتبطة بإيقوم المؤجر ب كيف .ب

وجود دفعات متغيرة لعقد  أووجود القيمة المتبقاة المضمونة  أوالشراء  إعادةمثل اتفاقيات 
 لألصل بأكثر من الحد المتفق عليه. المستأجرستخدام امرتبطة ب اإليجار

 :ةالتمويلي اإليجارعقود  .4
ضح التغيرات المهمة في القيمة المسجلة لصافي على المؤجر تقديم معلومات كمية ونوعية تو  .أ

 التمويلي. اإليجارفي عقد  اإلستثمار
 .المستأجرالتي سيتم قبضها من  اإليجارستحقاقات دفعات إل تحليلعن  اإلفصاحعلى المؤجر  .ب

 :يةالتشغيل اإليجارعقود  .3
والمباني المؤجرة للعقود التشغيلية لبنود الممتلكات  األصولعن  اإلفصاح المستأجرعلى  -أ

 (.16الواردة في معيار ) اإلفصاحاتوالمعدات وفق 
( 43( )08( )06رقام )الواردة ضمن المعايير ذات األ اإلفصاحعلى المؤجر تطبيق متطلبات  -ب

 تشغيلية. بعقود( لألصول المؤجرة 41)
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غير  اإليجاردفعات  عرضمع  اإليجارستحقاقات عقد عن تحليل إل اإلفصاحعلى المؤجر  -ج
 إجماليورقم  سنوات 5لمدة قل سنوي على األ أساسالمتوقع استالمها على  المخصومة

 للسنوات الالحقة لها المتبقية في العقد. 

 اإليجاراإلستئجار والعمليات المتعلقة بالشكل القانوني لعقد  وإعادةعمليات البيع . 66

لها( وفي  ألصلا)تم نقل السيطرة على  أخرى منشأة  إلى أصلما ببيع  أخرى قامت منشأة  إذا -أ
 إستئجار. وإعادةهذه العملية تمثل عملية بيع  فإن األصلاستئجار ذلك  إعادةنفس الوقت تم 

ستئجار بنسبة اإل إعادة" الناتجة عن عقد األصل)البائع( قياس "حقوق استخدام  المستأجرعلى  -ب
ظ بها من قبل حتف)القيمة المسجلة الدفترية( السابقة لألصل والمتعلقة بحقوق االستخدام الم  

)البائع(  المستأجرعلى  فإن. وعليه لألصلالقيمة العادلة  إلى)البائع( منسوبة  المستأجر
 الخسارة المتعلقة فقط بالحقوق المنقولة للمؤجر )المشتري(. أوبمقدار الربح  اإلعتراف

ة وفق المعايير ذات العالق األصلعلى المشتري لألصل )المؤجر( المحاسبة عن عملية شراء  -ج
يتم محاسبتها وفق هذا  اإليجارما فيما يتعلق بعقد ( وأ16يار المحاسبة الدولية رقم )مثل مع
 .IFRS 11المعيار 

( ال يساوي القيمة األصل)القيمة العادلة للمقابل المستلم من بيع  األصلكان سعر بيع  إذا -د
على  فإنق، ليست وفق معدالت السو  اإليجاركانت مدفوعات عقد  إذا أوالعادلة لألصل، 

 بالقيمة العادلة: األصلالتعديالت التالية لقياس متحصالت بيع  إجراءالمنشأة 
 صل( يتم معالجة سعر البيع أقل من القيمة العادلة لألقل من السوق )أكانت شروط العقد  إذا

 مدفوعة مقدمًا. إيجارالفرق كمدفوعات 
 القيمة العادلة( يتم معالجة  كبر منأكبر من السوق )سعر البيع كانت شروط العقد أ إذا

 ضافي تم منحه من المؤجر للمستأجر.( إالفرق باعتباره تمويل )إقراض
القيمة  أساسعلى  األصلتعديالت )للفقرة د السابقة( لقياس متحصالت بيع  أيةيتم قياس  -ه

 لما يلي: ووضوحاً  كثر تحديداً األ
  يع( والقيمة العادلة لألصل.)سعر الب األصلالفرق بين القيمة االعادلة لمتحصالت بيع 
  أساسوالقيمة الحالية لمدفوعات العقد على  اإليجارالفرق بين القيمة الحالية لمدفوعات عقد 

 السوقية السائدة. األسعار
من  األصلكانت عملية تحويل  إذا التي ال تمثل عملية البيع: األصولعمليات تحويل  -و

للمشتري )المؤجر(  األصليتم نقل السيطرة على ال  أي)البائع( ال تمثل عملية بيع  المستأجر
 يتم معالجتها كما يلي:
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صل المحول للمؤجر في سجالته مع باأل عترافباإلاالستمرار  )البائع( المستأجرعلى  -1
وفق  اإللتزاماتتعادل المقبوضات المستلمة من المؤجر ومعالجة تلك  بإلتزامات اإلعتراف

 .IFRS 9 معيار
صل مالي )قروض( بمقدار أعتراف بباألصل واإل اإلعترافعدم  على المؤجر )المشتري( -2

 . IFRS 9دوات المالية رقم ة( للمستأجر ويتم تطبيق معيار األ)المحول المبالغ النقدية المدفوعة

 ( 4مثال )
  دينار،  133,333هلية بمبلغ الشركة األ إلىقامت الشركة العالمية ببيع مباني  1/1/2321في

( الحق في المستأجرستئجار المباني يمنح الشركة العالمية )إ إعادةتوقيع عقد وفي ذات الوقت تم 
دينار سنويًا تدفع نهاية كل سنة. وقد انتقلت السيطرة  6333سنة مقابل  18استخدام المباني لمدة 

 . سنة 33 قتصادي للمباني. العمر اإلIFRS 15هلية وفق للشركة األ األصلعلى 
 سنويًا. %6)البائع(  المستأجروالمعروف لدى  اإليجاري لعقد يبلغ معدل الفائدة الضمن 
  دينار والقيمة العادلة للمباني  33,333بلغت تكلفة المباني )القيمة المسجلة( قبل توقيع العقد مباشرة

 دينار.  93,333بتاريخ البيع 
 والمؤجر. أجرالمستستئجار بدفاتر اإل وإعادةبيان المعالجة المحاسبية لعملية البيع المطلوب: 

 ( 4حل مثال )
دينار،  93,333كبر من القيمة العادلة للمباني البالغة دينار أ 133,333ن سعر بيع المباني بما أ -أ

بالزيادة في سعر البيع  اإلعتراف. ويتم القيمة العادلة أساسيتم تعديل لقياس متحصالت البيع على 
ح من ضافي ممنو ( كتمويل إ93,333-133,333دينار ) 13,333عن القيمة العادلة بمقدار 

 الشركة العالمية(. –)البائع  المستأجر إلىهلية( الشركة األ -المؤجر )المشتري 
  .دينار 64,968=  13.828×  6333 اإليجاربتاريخ بدء عقد  اإليجارالقيمة الحالية لدفعات  -ب

تقسيم الدفعة . ويتم اإليجاردينار تتعلق بعقد  34,968ضافي و إ دينار تمويل 13,333منها 
 السنوية كما يلي: 

  دينار. 924=   6333( ×13,333/64,968=  ) اإلضافيالمبلغ الذي يتعلق بالتمويل 
  دينار 3306=   6333( ×34,968/64,968=   )  اإليجارالمبلغ الذي يتعلق بعقد. 
 كعقد تشغيلي.  اإليجاريقوم المؤجر بتصنيف عقد   -ج
)البائع(  المستأجريقوم  At the commencement dateقد( بتاريخ بدء مدة العقد )ممارسة الع -د

بقياس "حقوق استخدام المباني" بنسبة القيمة المسجلة )الدفترية( السابقة للمباني المتعلقة بحقوق 
 صل وكما يلي: القيمة العادلة لأل إلىمنسوبة  المستأجرحتفظ بها من قبل االستخدام الم  

  .دينار 03,308=   34,968( ×  33,333/93,333) حقوق استخدام المباني =
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بيع  أرباحرباح المتعلقة بالحقوق المنقولة للمؤجر )المشتري( وتبلغ )البائع( فقط باأل المستأجريعترف  -ه
دينار يتم توزيعها  43,333=  33,333-93,333القيمة العادلة للمباني =  أساسالعقار على 

 كما يلي: 
 البائع( المستأجرحتفظ بها من قبل ني الم  تتعلق بحقوق استخدام المبا أرباح( 

 دينار 04,403=  43,333( ×34,968/93,333= ) 
 المؤجر )المشتري(  إلىتتعلق بالحقوق المنقولة  أرباح 

 دينار 15,503=  43,333× }93,333( /93,333-34,968){=  
 المستأجرية لدى القيود التال إعداديتم  1/1/2321بتاريخ بدء مدة العقد )ممارسة العقد( في  -و

 والمؤجر.

 )البائع( الشركة العالمية: المستأجرالقيود لدى 
 من مذكورين    

حـ/ النقدية  333,133   
حـ/ حقوق استخدام المباني  308,03   

مذكورين  إلى  
حـ/ المباني   333,33           
  اإليجارعقود  إلتزاماتحـ/  968,34         

قرض المؤجر  تإلتزاماحـ /  333,13           
تتعلق بالحقوق المحولة( بيع ) أرباححـ/  303,13           

 هلية:األالقيود لدى المؤجر )المشتري( الشركة 
 من مذكورين 

حـ/ المباني    333,93    
  (%6دينار للدفعة بفائدة  924دفعة بقيمة  18( )القيمة الحالية لـ المستأجرحـ/ قرض الشركة العالمية )  333,13  

حـ/ النقدية  إلى 333,133                      

)العقد تشغيلي( في بيان الدخل بمقدار  إيجاريراد إعتراف بيقوم المؤجر باإل اإليجاروبعد بدء عقد 
دينار كتخفيض لقيمة حساب قروض ممنوحة للمستأجر مع  924دينار. ويتم معالجة مبلغ  3306

 يراد فائدة. بإ اإلعتراف
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 :أسئلة الفصل
 ختيار من متعدد(إاألول ) التمرين

 ضع دائرة حول اإلجابة األصح لكل سؤال من األسئلة التالية:

الثابتة(  األصول" تتعلق بفئة الممتلكات والمباني والمعدات )األصولكانت "حقوق استخدام  إذا .1
 إعادةنموذج  المستأجرالت وغيرها، والتي يطبق عليها فئة اآل أوراضي والعقارات مثل فئة األ 

  : نهإ( ف10التقييم بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )
يحق للمستأجر االختيار بتطبيق نموذج  -أ

إعادة التقييم على كافة أصول "حق 
استخدام األصول" لتلك الفئة من األصول 

 الثابتة

تطبيق نموذج إعادة  يجب على المستأجر -ب
التقييم على كافة أصول "حق استخدام 

 لك الفئة من األصول الثابتةاألصول" لت

 التكلفةيجب  على المستأجر تطبيق نموذج  -ج
على كافة أصول "حق استخدام األصول" 

 لتلك الفئة من األصول الثابتة

طريقة حقوق يجب  على المستأجر تطبيق  -د
على كافة أصول "حق استخدام  الملكية

 األصول" لتلك الفئة من األصول الثابتة

 حد الشروط التالية:أتوفر  إذا لدى المؤجر تمويلي إيجاركعقد  اراإليجيصنف عقد  .0
كان المستأجر يتحمل الخسائر الناجمة  إذا -أ

صل عن التغير في القيمة العادلة لأل
 نتهاء العقدإالمؤجر عند 

ن تكون القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات أ -ب
 %03اإليجار عند بدء عقد اإليجار تساوي 

 صل المؤجرعادلة لألمن القيمة ال
كانت مدة عقد اإليجار مقارنة بالعمر  إذا -ج

 اإلنتاجي لألصل منخفضة
 يجارية السنوية كبيرةقيمة الدفعة اإل -د

سنة مقابل  15 اإلنتاجيسنوات وعمرها  5معدات لمدة  الرملةشركة ستأجرت إ 1/1/0303في  .0
كل سنة نقدًا. والتمام العقد تكبد دينار تدفع في نهاية  04,333سنوية مقدارها  إيجاردفعة 

. وكتحفيز للمستأجر للدخول في عقد دينار نقداً  0333مباشرة مقدارها  أوليةتكاليف  المستأجر
التي دفعها  األوليةدينار للمستأجر جزء من التكاليف  0333قام المؤجر بدفع مبلغ  اإليجار

اب "حقوق استخدام المعدات" ن رصيد حسفإ .%10سابقًا. معدل الفائدة الضمني  المستأجر
 بقيمة: اإليجارسيظهر عند بدء عقد 

 دينار 91,323 -ب دينار        86,323 -أ
 ال يتم رسملة عقد اإليجار ألنه عقد تشغيلي -د دينار         90,323 -ج
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 إلتزاماتتشمل مدفوعات العقد غير المسددة التي يتم ادخالها في قياس  اإليجاربتاريخ بدء عقد  .4
 المدفوعات التالية باستثناء:  األصلمقابل حق استخدام  اإليجارعقد 

المدفوعات الثابتة مطروحًا منها أية حوافز  -أ
 قابلة لالستالم

مدفوعات اإليجار المتغيرة المعتمدة على  -ب
 مؤشر أسعار

المدفوعات المتوقع دفعها من قبل المستأجر  -ج
للمؤجر عند وجود قيمة متبقاة غير 

 ةمضمون

المبلغ المتوقع أن يدفعه المستأجر لشراء  -د
األصل وهناك تأكيد معقول بأن المستأجر 

 سيمارس حق خيار شراء األصل

 :التاليين 0و 5جابة عن السؤالين ستخدم المعلومات التالية لإلإ
سنوات وصنف العقد على  5ستأجرت شركة الثورة آالت من مؤسسة الحرية لمدة إ 1/1/0303في 

من كل عام، وبلغ  01/10دينار تدفع في  10,333يلي، تبلغ الدفعة السنوية بموجب العقد نه تمو أ
 .%10سعر الفائدة المستخدم 

الدفعة المستحقة في  استالمعند  مؤسسة الحريةالفائدة الذي سيظهر في دفاتر  إيرادن مقدار إ .5
=  %10وبفائدة سنوات  5ستبلغ )معامل القيمة الحالية لدفعة دورية لمدة  01/10/0303

0.035:) 
 دينار 6921.6 -ب دينار 3802.19 -أ

 صفر -د دينار 3068 -ج

 يبلغ:  01/10/0301في قائمة المركز المالي في  الذمم المدينةن رصيد إ .0
 دينار 20,343.09 -ب دينار     48,631.16 -أ

 ال شيء مما ذكر -د دينار     08,400.09 -ج

 اإليجارفي بداية عقد  المستأجرن يقوم ( أ(16رقم  التقارير المالية يتطلب المعيار الدولي إلعداد .0
في قائمة المركز  اإليجارلتزامات عقد " وبإالمستأجر األصلصول "حق استخدام باإلعتراف بأ

 باستثناء:  اإليجارالمالي وذلك لكافة عقود 
شهر  12عقود اإليجار قصيرة األجل ) -أ

 فأقل(
ن فيها قيمة دفعة عقود اإليجار التي تكو  -ب

 اإليجار منخفضة
إذا كانت مدة عقد اإليجار تغطي العمر  -ج

 اإلقتصادي لألصل
 عقد اإليجار المنتهي بالتملك -د
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 المستأجرعلى  فإن، ال يوجد خيار الشراء التحفيزي  أوغير منتهي بالتملك  اإليجاركان عقد  إذا .8
 :  كما يلي األصلاهتالك 

قد اإليجار حتى خالل المدة من بداية ع -أ
نهاية العمر اإلنتاجي لألصل أو نهاية مدة 

 العقد أيهما أسبق

خالل المدة من بداية عقد اإليجار إلى  -ب
 نهاية العمر اإلنتاجي لألصل المستأجر

 على أساس مدة العقد -د على أساس العمر اإلنتاجي لألصل -ج

. وتبلغ 1/1/0303ت تبدأ في سنوا 4لمدة  مسقطبتأجير عقار لشركة  البحرينقامت شركة  .4
 الرابعة دينار وللسنوات من الثانية حتى  18,333ولى من العقد السنوي للسنة األ  اإليجارقيمة 

عفاء إبتوقيع العقد بمنح  مسقطوكتحفيز لشركة  البحرين. وقامت شركة دينار سنوياً  05,333
اإليجار الذي سيعترف به  إيرادن إ، فولى من مدة العقداأل  ةللشهور الست اإليجار)مجانًا( من دفع 

 وسط يبلغ:لدى شركة الشرق األ  0303لعام 
 دينار 11,623 -ب دينار      20,233 -أ

 دينار 21,333 -د دينار       23,040.03 -ج

فائدة في قائمة ومصروف ال اإليجارالعبارات التالية صحيحة بخصوص تصنيف دفعات  أي .13
 : التدفقات النقدية

عات الجزء الخاص بتخفيض تصنيف دف -أ
إلتزامات العقد ضمن التدفقات النقدية من 
األنشطة التمويلية، وتصنيف الدفعات 
المتعلقة بمصروف فوائد إلتزامات العقد 

أو  التمويليةضمن التدفقات النقدية 
 اإلستثمارية  

تصنيف دفعات الجزء الخاص بتخفيض  -ب
إلتزامات العقد ضمن التدفقات النقدية من 

تصنيف الدفعات التشغيلية، و نشطة األ
المتعلقة بمصروف فوائد إلتزامات العقد 
ضمن التدفقات النقدية التشغيلية أو 

 التمويلية
تصنيف دفعات الجزء الخاص بتخفيض  -ج

إلتزامات العقد ضمن التدفقات النقدية من 
وتصنيف الدفعات  التمويلية،األنشطة 

د المتعلقة بمصروف فوائد إلتزامات العق
ضمن التدفقات النقدية التشغيلية أو 

  اإلستثمارية 

تصنيف دفعات الجزء الخاص بتخفيض  -د
إلتزامات العقد ضمن التدفقات النقدية من 

تصنيف الدفعات ، و األنشطة التمويلية
المتعلقة بمصروف فوائد إلتزامات العقد 
ضمن التدفقات النقدية التشغيلية أو 

 التمويلية
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 الثاني:  التمرين
 إيجارسنوات مقابل دفعة  0 اإلنتاجيشركة القدس آلة لمدة عامين وعمرها ستأجرت إ 1/1/2323في 

 أوليةتكاليف  المستأجرتمام العقد تكبد دينار تدفع في بداية كل سنة نقدًا. وإل 13,333سنوية مقدارها 
 . دينار نقداً  4333مباشرة مقدارها 

 اإلضافي اإلقتراضوبلغ معدل الفائدة على  اإليجارفي عقد كان معدل الفائدة الضمني غير محدد  فإذا
 وسيتم استخدام طريقة القسط الثابت في اهتالك حقوق استخدام المعدات. سنويًا. %12للمستأجر 
   .المستأجربدفاتر  اإليجاركافة القيود الخاصة بعقد  إعداد IFRS 16وفق متطلبات المطلوب: 

 :الثالث التمرين
س وذلك لمدة سنتين وبقيمة شركة الحرية الصناعية معدات من شركة القد تستأجر إ 2323  /1/8في 

ن أ، علمًا ب، وقد دفعت شركة الحرية الصناعية كامل قيمة العقد نقداً دينار سنوياً  12,333تبلغ  ةإيجاري
إنتاجي دينار وتستهلك بطريقة القسط الثابت وبعمر  23,333التكلفة التاريخية لآللة في دفاتر المؤجر 

 نه تشغيلي دفاتر المؤجر. أسنوات وبدون خردة. وقد تم تصنيف العقد على  8يبلغ 
 .2323لعام  المؤجرأعاله في دفاتر  اإليجارلعملية القيود المحاسبية  إثبات المطلوب:

 :الرابعالسؤال 
 كعقد تمويلي. اإليجارشروط لتصنيف عقد  3د عد  

 :الخامسالسؤال 
  دينار،  143,333هلية بمبلغ الشركة األ إلىكة العالمية ببيع مباني قامت الشر  1/1/2323في

( الحق في المستأجرستئجار المباني يمنح الشركة العالمية )إ إعادةوفي ذات الوقت تم توقيع عقد 
دينار سنويًا تدفع نهاية كل سنة. وقد انتقلت السيطرة  0333سنة مقابل  12استخدام المباني لمدة 

 سنة.  33قتصادي للمباني . العمر اإلIFRS 15هلية وفق كة األللشر  األصلعلى 
  سنوياً  %8)البائع(  المستأجروالمعروف لدى  اإليجاريبلغ معدل الفائدة الضمني لعقد. 
  دينار والقيمة العادلة للمباني  03,333بلغت تكلفة المباني )القيمة المسجلة( قبل توقيع العقد مباشرة

 . ناردي 143,333بتاريخ البيع 
 والمؤجر. المستأجرستئجار بدفاتر اإل وإعادةلعملية البيع  المحاسبيةبيان المعالجة : المطلوب
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 :السادسالسؤال 
استأجرت شركة الزهور التجارية آالت من مؤسسة البالد. وفيما يلي تفاصيل عقد  1/1/2323في 

 التأجير:

 مدة العقد سنوات 0
 تالمقدر لآلال اإلنتاجيالعمر  سنوات 4

المؤجر، وبحيث تدفع الدفعة األولى عند  إلى المستأجرقيمة الدفعة السنوية من  دينار 13,333
 ( 1/1/2323توقيع العقد )

صل وهي مساوية للقيمة العادلة لأل اإليجاردنى لدفعات القيمة الحالية للحد األ دينار 20,802
 اإليجارعند بدء عقد 

 وهو مساوي لمعدل الفائدة الضمني افياإلض اإلقتراضمعدل الفائدة على  8%
 :المطلوب

 .1/1/2323لة بدفاتر المؤجر في اآل تأجيرقيد  إثبات -1
 .1/1/2323ولى بدفاتر المؤجر في قيد تحصيل الدفعة األ إثبات -2
 لدى المؤجر. 01/12/2323في  الالزمقيد التسوية  إعداد -0
لدى المؤجر. 1/1/2321قيد تحصيل الدفعة الثانية في  إعداد -4
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 جدول القيمة الحالية لمبلغ دينار واحد

 ن 1% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 16% 20%
0.833 0.862 0.893 0.909 0.926 0.943 0.962 0.980 0.990 1 
0.694 0.743 0.797 0.826 0.857 0.890 0.925 0.961 0.980 2 
0.579 0.641 0.712 0.751 0.794 0.840 0.889 0.942 0.971 3 
0.482 0.552 0.636 0.683 0.735 0.792 0.855 0.924 0.961 4 
0.402 0.476 0.567 0.621 0.681 0.747 0.822 0.906 0.951 5 
0.335 0.410 0.507 0.564 0.630 0.705 0.790 0.888 0.942 6 
0.279 0.354 0.452 0.513 0.583 0.665 0.760 0.871 0.933 7 
0.233 0.305 0.404 0.467 0.540 0.627 0.731 0.853 0.923 8 
0.194 0.263 0.361 0.424 0.500 0.592 0.703 0.837 0.914 9 
0.162 0.227 0.322 0.386 0.463 0.558 0.676 0.820 0.905 10 
0.135 0.195 0.287 0.350 0.429 0.527 0.650 0.804 0.896 11 
0.112 0.168 0.257 0.319 0.397 0.497 0.625 0.788 0.887 12 
0.093 0.145 0.229 0.290 0.368 0.469 0.601 0.773 0.879 13 
0.078 0.125 0.205 0.263 0.340 0.442 0.577 0.758 0.870 14 
0.065 0.108 0.183 0.239 0.315 0.417 0.555 0.743 0.861 15 
0.054 0.093 0.163 0.218 0.292 0.394 0.534 0.728 0.853 16 
0.038 0.069 0.130 0.180 0.250 0.350 0.494 0.700 0.836 18 
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 جدول القيمة الحالية لدفعة عادية قيمتها دينار واحد
 ن 1% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 16% 20%
0.833 0.862 0.893 0.909 0.926 0.943 0.962 0.980 0.990 1 
1.528 1.605 1.690 1.736 1.783 1.833 1.886 1.942 1.970 2 
2.106 2.246 2.402 2.487 2.577 2.673 2.775 2.884 2.941 3 
2.589 2.798 3.037 3.170 3.312 3.465 3.630 3.808 3.902 4 
2.991 3.274 3.605 3.791 3.993 4.212 4.452 4.713 4.853 5 
3.326 3.685 4.111 4.355 4.623 4.917 5.242 5.601 5.795 6 
3.605 4.039 4.564 4.868 5.206 5.582 6.002 6.472 6.728 7 
3.837 4.344 4.968 5.335 5.747 6.210 6.733 7.325 7.652 8 
4.031 4.607 5.328 5.759 6.247 6.802 7.435 8.162 8.566 9 
4.192 4.833 5.650 6.145 6.710 7.360 8.111 8.983 9.471 10 
4.327 5.029 5.938 6.495 7.139 7.887 8.760 9.787 10.368 11 
4.439 5.197 6.194 6.814 7.536 8.384 9.385 10.575 11.255 12 
4.533 5.342 6.424 7.103 7.904 8.853 9.986 11.348 12.134 13 
4.611 5.468 6.628 7.367 8.244 9.295 10.563 12.106 13.004 14 
4.675 5.575 6.811 7.606 8.559 9.712 11.118 12.849 13.865 15 
4.730 5.668 6.974 7.824 8.851 10.106 11.652 13.578 14.718 16 
4.812 5.818 7.250 8.201 9.372 10.828 12.659 14.992 16.398 18 
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 :اإلجابات
 :ولاأل  إجابة التمرين

 13 4 8 0 0 5 4 0 0 1 الرقم 
 د د أ أ ج ب ج ب أ أ جابةاإل

 
 الثاني: إجابة التمرين

 : 1/1/2323في  المستأجرلة بدفاتر قيد إستئجار اآل إعداد -1
 دينار. 23,033=    1.69 × 13,333=  اإليجارلتزام عقد القيمة الحالية إل

 ينار.د 29,033=  4333+  23,033=  األصليتم قياس قيمة حقوق استخدام 
  :المقدمة اإليجاردفعة  إليهامضافًا  لإللتزامحقوق استخدام المعدات بالقيمة الحالية  إثبات -

 من مذكورين 
 1/1/2323الت               حقوق استخدام اآل/ حـ 29,033             

 مذكورين إلى                   
  اإليجارعقد  إلتزاماتحـ/   23,033                  

 حـ/ النقدية  4333                   
 ستئجارجدول دفعات عقد اإل إعدادالعقد، تم  إلتزاماتولغايات تحديد مبلغ الفائدة والجزء المتعلق بتسديد 

 كما يلي:

 اإليجاردفعة  التاريخ
 مصروف الفائدة

10%  
عقد  إلتزاماتقيمة 

 اإليجار
1/1/ 0303   05,053 

01/12/2323  0342 28,092 
01/12/2323 13,333  10,092 
01/12/2321  1638 13,333 
01/12/2321 13,333  3 

  4053 03,333 المجموع
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 :01/10/0303قيد مصروف الفائدة في  إعداد -

  01/12/2323من حـ/ مصروف الفائدة            0342
  اإليجارعقد  إلتزاماتحـ/  إلى 0342     

            ---------  
 :01/10/0303ولى في يد تسديد الدفعة األ ق إعداد -

  اإليجارعقد  إلتزاماتمن حـ/  13,333
 حـ/ النقدية  إلى      13,333    

 :0303قوق استخدام المعدات لعام مصروف اهتالك ح إثبات -

 01/12/2323     اإلهتالكمن حـ/ مصروف   14,603
 الت حـ/ حقوق استخدام اآل إلى 14,603       

 دينار 14,603=  2 ÷ 29,033السنوي =  اإلهتالكمصروف  
 

 :0301القيود المحاسبية خالل عام 

 :0301مصروف الفائدة لعام  إثبات -

  01/12/2321لفائدة  من حـ/ مصروف ا   1638 
  اإليجارعقد  إلتزاماتحـ/  إلى  1638     
     --------- 

 :01/10/0301الثانية في  اإليجارتسديد دفعة  إثبات -

 01/12/2321 اإليجارعقد  إلتزاماتمن حـ/     13,333
 حـ/ النقدية إلى   13,333    

         ------ 

 :0301لعام  مصروف اهتالك حقوق استخدام االالت إثبات -

 01/12/2321     اإلهتالكمن حـ/ مصروف   14,603
 الت اآلحـ/ حقوق استخدام  إلى 14,603       
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 الثالث: التمرينجابة إ

 :المؤجرالقيود بدفاتر 
 1/8/2323           النقديةمن حـ/   12,333

 مقبوض مقدماً  إيجار إيراد حـ/ إلى 12,333 
 

   
 01/12/2323              مقبوض مقدماً  إيجار إيرادمن حـ/   3333

 إيجار إيرادحـ/  إلى 3333 
 

 الرابع: التمرينجابة إ

حد الشروط التالية تصنيف العقد كعقد أ( في حالة توفر 10) تطلب معيار المحاسبة الدولي رقموقد 
 تمويلي: إيجار

 د.في نهاية مدة العق المستأجر إلىمن المؤجر  األصلنتقال ملكية إ (1
المتبقي لألصل عند  االقتصاديتغطي الجزء الرئيسي من العمر  اإليجارن تكون مدة عقد إ (2

 توقيع العقد. 
 .Bargain–purchase Optionتضمن العقد خيار شراء تحفيزي للمستأجر  إذا (0
للمؤجر خالل مدة العقد  المستأجرن تكون القيمة الحالية للحد األدنى للدفعات التي سيدفعها أ (4

 .المستأجرند توقيع العقد على األقل القيمة العادلة لألصل تغطي ع
طرف مرتبط  أو المستأجر مبلغ للقيمة المتبقية التي يضمنها له أيوبالنسبة للمؤجر،  (3

 مين مثاًل.أطرف ثالث آخر عنده القدرة على الوفاء بهذا الضمان مثل شركة الت أوبالمستأجر 
تعديالت  إجراءستخدامه، بدون إبحيث ال يمكن  ذات طبيعة خاصة المستأجر األصلكان  إذا (6

 . المستأجررئيسية عليه، إال من قبل 
 

 إجابة للسؤال الخامس:

 القيود لدى المستأجر )البائع( الشركة العالمية:
 من مذكورين    

حـ/ النقدية   333,143   
حـ/ حقوق استخدام المباني    006,26   
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مذكورين  إلى  
لمباني حـ/ ا  333,03            
  اإليجارعقود  إلتزاماتحـ/    032,32         
تتعلق بالحقوق المحولة( )بيع  أرباححـ/    624,40           

 
 هلية:األالقيود لدى المؤجر )المشتري( الشركة 

 من مذكورين 
حـ/ المباني    333,143    

 حـ/ النقدية إلى 143,333                    

 
 

 دس:السا إجابة التمرين

 :1/1/2323لة بدفاتر المؤجر في اآل تأجيرقيد  إثبات -1
 1/1/2323 تأجيرمن حـ/ مديني عقود   20,802

  التآلاحـ/  إلى 20,802 

 :1/1/2323ولى بدفاتر المؤجر في قيد تحصيل الدفعة األ إثبات -2
 1/1/2323 من حـ/ النقدية  13,333

  تأجيرحـ/ مديني عقود  إلى 13,333 

 :لدى المؤجر 01/12/2323في  الالزملتسوية قيد ا إعداد -0
 01/12/2323 من حـ/ فوائد مستحقة القبض   1426.36

  الفوائد إيرادحـ/  إلى 1426.36 

 :لدى المؤجر 1/1/2321قيد تحصيل الدفعة الثانية في  إعداد -4
 1/1/2321 من حـ/ النقدية   13,333

  حـ/ فوائد مستحقة القبض إلى 1426.36 
   تأجيرحـ/ مديني عقود     8300.44 
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 المالية القوائم لبنود والقياس اإلعترافمحور: 
 (91) المحاسبة الدولي رقممعيار  :والعشرون  التاسعالفصل 

 منافع الموظفين  

Employee Benefits 
 

 أهداف الفصل التعليمية:
 

 التالية: باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 
 (: "منافع الموظفين".11اسبي الدولي رقم )األهداف الرئيسة لمعيار المحبيان  .1

 .(11نطاق الذي يغطيه المعيار المحاسبي الدولي رقم )التحديد  .2

 برامج المساهمات المحددة.ل التعرف على المعالجة المحاسبية .3

 محاسبة خطط المنافع المحددة.توضيح كيفية  .4

ع المحددة عترف به من خطط المنافالم   اإللتزام أواألصل  إحتسابتوضيح كيفية  .5
 بتاريخ الميزانية.

 البنود التي تتضمنها قائمة الدخل عند إتباع خطة المنافع المحددة. التعرف على .6

 لتزامات خطط منافع ما بعد الخدمة )التقاعد(.إكيفية معالجة أصول و  بيان .7

 المنافع المحددة بأسلوب التقييم اإلكتواري. إلتزامقياس كيفية  معرفة  .8

 .بها اإلعترافكيفية كتوارية و والخسائر اإل األرباحمفهوم توضيح  .1

 .(11المحاسبي الدولي رقم )التي يتطلبها المعيار  اإلفصاحات ستعراضإ  .11
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 مقدمة. 9
ستقطاب إ إلى األعمالهم الموارد المتوفرة للمنشأة حيث تسعى منشآت أ يعتبر العنصر البشري من 

للمنشأة. وتقدم الكثير من الشركات مزايا ومنافع للعاملين الكفاءات التي تساهم في تحقيق ميزة تنافسية 
، كما بشكل غير مباشر مثل تأمين سكن وظيفي أولديها بشكل مباشر مثل الرواتب والعالوات وغيرها 

رواتب تقاعدية  أوي خالل التقاعد سواء على شكل مكافأة نقدية ء الخدمة أنتهاتقدم الشركات منافع بعد إ
 ل فترة التقاعد.تأمين صحي خال أو

والقياس المحاسبي لمنافع الموظفين من قبل أصحاب  اإلعترافيلقي هذا المعيار الضوء على متطلبات 
متطلبات اإلفصاح الواجب  إلىالعمل أثناء خدمة الموظفين، وكذلك منافع العاملين بعد التقاعد. إضافة 

 عرضها في القوائم المالية.

 
 Objectiveهدف المعيار  .2

 المنشأةتحديد محاسبة منافع الموظفين واإلفصاح عنها. ويتطلب المعيار من  إلىهذا المعيار  يهدف
 بما يلي: اإلعتراف

 معين عندما يقدم الموظف الخدمة مقابل منافع الموظفين التي ست دفع مستقباًل؛ و إلتزام -أ
لتي يقدمها المنافع اإلقتصادية الناجمة عن الخدمة ا المنشأةمصروف معين عندما تستهلك  -ب

 الموظف مقابل منافع الموظفين. 

 
 Scope نطاق المعيار. 3
تطبيق هذا المعيار من من قبل صاحب العمل في محاسبة جميع منافع الموظفين، بإستثناء  ينبغي .أ

 "الدفع على أساس األسهم".( 2) تلك التي ينطبق عليها المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
 :ن التي ينطبق عليها هذا المعيار المنافع المقدمةتشمل منافع الموظفي .ب

في الضمان اإلجتماعي   المنشأة، مثل الرواتب واألجور ومساهمات األجلمنافع الموظفين قصيرة  .1
خطط المكافآت التي يتم  أو األرباحواإلجازات السنوية والمرضية المدفوعة ومشاركة العاملين في 

المالية، والمنافع غير النقدية مثل العناية الطبية وقروض شهر من تاريخ السنة  12دفعها خالل 
بأسعار مخفضة  أواإلسكان للعاملين وبدالت السفر والسلع والخدمات التي تعطى مجانًا 

 للعاملين.
والمدفوعات كمبلغ إجمالي عند المنافع بعد إنتهاء الخدمة الوظيفية للعاملين مثل رواتب التقاعد  .2

وتكاليف الخدمات الطبية خالل فترة التقاعد والتأمين على حياة الخدمة( ة نهاية )مكافأ التقاعد
 ثناء فترة التقاعد.أالعاملين 

 .Termination Benefitsالتوظيف  إنهاءمنافع  .3
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إجازة التفرغ العلمي، وتكاليف  أو، مثل إجازة الخدمة الطويلة األجلمنافع الموظفين طويلة  .4
                             .األجلطويلة  العاملين المدفوعة خالل فترة العجز

المستفيدين، ويمكن تسويتها  أولمن يعولون،  أوتشمل منافع الموظف المنافع المقدمة إما للموظفين، 
 أوأزواجهم،  إلى أوالموظفين،  إلى -بشكل مباشر  -إما  تؤدي (خدمات أوبتقديم سلع  أو)بمدفوعات 

 . التأمين آخرين مثل شركات إلى وأآخرين ممن يعولون،  أوأطفالهم، 
 
     Definitionsالتعريفات . 7

  Employee Benefits منافع الموظفين
  .التوظيف إنهاءو مقابل  المنشأةمقابل خدمة الموظفين في  المنشأةهي كافة التكاليف التي تتكبدها 

  Short-Term Employee Benefitsمنافع الموظفين قصيرة األجل
شهر بعد نهاية الفترة التي يؤدي خاللها  12موظفين التي تصبح مستحقة بشكل كامل خالل هي منافع ال

ومنافع التعويضات على شكل أسهم ممنوحة  التوظيف إنهاءمنافع  )باستثناءالموظفون الخدمة. 
 . للعاملين(

  Plan Assets أصول الخطة
 أية بوالص تأمين مؤهلة. إلىإضافة  ،األجلتلك األصول الموجودة في صندوق منافع الموظفين طويل 

  Post-Employment Benefits منافع العاملين بعد إنتهاء الخدمة
التوظيف ومنافع التعويضات على شكل أسهم ممنوحة  إنهاءمنافع  )باستثناءهي منافع الموظف 

 السداد بعد انتهاء التوظيف. للعاملين( التي تكون واجبة

 Other long‑term Employee Benefits  خرى األ األجلمنافع الموظف طويلة 

، ومنافع ما بعد انتهاء التوظيف ومنافع األجلمنافع الموظف قصيرة  باستثناءهي جميع منافع الموظف 
 .التوظيف إنهاء

 Termination Benefitsالتوظيف  إنهاءنافع م
 ي: مما يل أليتوظيف موظف كنتيجة  إنهاءهي منافع الموظفين المقدمة في مقابل 

 أوقرار منشأة بأن تنهي توظيف موظف قبل تاريخ التقاعد الطبيعي؛   -أ    
  .التوظيف إنهاءقرار موظف بأن يقبل عرض منافع في مقابل   -ب   
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  Defined Contribution Plans خطط المساهمات المحددة
تقديم  أودفع مبالغ  به بهدف ةبتكوين صندوق تقوم بالمساهم  المنشأةخطط تتضمن قيام  أوهي برامج 

بدفع مبالغ كمنافع للموظفين إال  إلتزام)صاحب العمل(  المنشأةمنافع للعاملين لديها، وال يوجد على 
 أوقد يلتزم طرف ثالث مثل شركة تأمين بتقديم مبالغ  أوبمقدار ما يتوفر في هذا الصندوق من مبالغ، 

 منافع للموظفين.    

  Defined Benefit Plans خطط المنافع المحددة
هي خطط منافع العاملين بعد إنتهاء الخدمة والتي يتم بموجبها دفع مبالغ محددة مثل الرواتب التقاعدية 

 الثابتة للعاملين بعد انتهاء الخدمة.

  Current Service Cost تكلفة الخدمة الحالية
 وظف في الفترة الحالية.هي زيادة القيمة الحالية إللتزام المنافع المحددة الناشئة عن خدمة الم

  Past Service Cost تكلفة الخدمة السابقة
هي زيادة القيمة الحالية إللتزام المنافع المحددة لخدمة العاملين في الفترات السابقة والتي نتجت بسبب 

 إجراء تغيرات في الفترة الحالية على المنافع ما بعد نهاية الخدمة الواجب دفعها للعاملين.

  Interest Cost ائدةتكلفة الف
لتزام منافع محددة خالل فترة محددة والتي تنتج كون المنافع المستحقة الدفع هي زيادة القيمة الحالية إل

 التسديد بمقدار سنة واحدة. إلىأقرب 

  The Return on Plan Assets العائد على موجودات الخطة
 األرباح إلىه من موجودات الخطة باإلضافة هو الفائدة وأرباح األسهم وأي دخل آخر يتم الحصول علي

خطة ية تكاليف إلدارة الأمن موجودات الخطة مطروحًا منها  غير المتحققة أووالخسائر المتحققة 
 ية ضريبة مستحقة الدفع من قبل الخطة نفسها.أومطروحًا منها أيضًا 

  Actuarial Gains and Losses كتوارية والخسائر اإل  األرباح
كتوارية، وتعديالت الخبرة هي اإلختالفات فتراضات اإلت الخبرة وآثار أية تغيرات في اإلعديالوتتضمن ت

 ًا.بين اإلفتراضات اإلكتوارية السابقة وما حدث فعلي  
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 المنافع المحددة:وخطط المساهمات المحددة . خطط 7
 المنافع المحددةوخطط المساهمات المحددة خطط  تصنيف 9.7

 

مساهمة ثابتة لمنشأة )صندوق( منفصلة وال يترتب أي  المنشأةتدفع  ،ات المحددةفي خطط المساهم
لم يكن لدى الصندوق أصول كافية لدفع منافع الموظفين المتعلقة  إذاقانوني لدفع مساهمات أخرى  إلتزام

خطة  إلىبالمساهمات المقدمة  المنشأةبخدمة الموظف في الفترات الحالية والسابقة. وينبغي أن تعترف 
 المساهمات المحددة حيث يكون الموظف قد قدم خدمة مقابل تلك المساهمات. 

كخطط منافع محددة. ويمكن أن تكون خطط  األخرى يتم تصنيف جميع خطط منافع ما بعد الخدمة 
 ممولة بالكامل. أوممولة جزئيًا  أوالمنافع المحددة غير ممولة 

 خطط المنافع المحددة
منافع محددة  إلتزام أليالقيمة الحالية  ،في محاسبة خطط المنافع المحددة، المنشأةأن تحدد  يجب

والقيمة العادلة ألصول أي خطة بشكل منتظم بحيث ال يختلف المبلغ الظاهر في البيانات المالية كثيرًا 
 عن المبالغ التي يتم تحديدها في نهاية فترة إعداد التقارير.

 ة أسلوب الوحدات اإلئتمانية المتوقعة لقياس إلتزاماتها وتكاليفها.ينبغي أن تستخدم خطط المنافع المحدد

 خطط المساهمات المحددة
المنافع المقدمة للموظفين هي ببساطة توزيع  أوقد تكون الدفعات  ،بموجب خطة المساهمات المحددة

ستوى بتقديم الم -تأمين شركةعلى سبيل المثال، - قد يلتزم طرف ثالث أولمجموع أصول الصندوق 
المنافع للموظفين. وال ي طلب من صاحب العمل أن يعوض عن النقص في  أوالمتفق عليه من الدفعات 

 أصول الصندوق.
 

 مقارنة بين المنافع المحددة والمساهمات المحددة 2.7
المنافع مستحقة الدفع للموظفين فقط على مبلغ المساهمات،  تقتصرال  ،بموجب برنامج المنافع المحددة

 وإنما يتم تحديدها حسب شروط خطة المنافع المحددة.  ،و الحال في برنامج المساهمات المحددةكما ه
بأن يوفر المبلغ  إلتزامهذا يعني أن المخاطر تبقى مع صاحب العمل، ويكون على صاحب العمل 

معينة مثل  على أساس عوامل المتفق عليه من المنافع للموظفين الحاليين والسابقين. وتقوم المنافع عادةً 
 العمر ومدة الخدمة والتعويض.

ة للخطّة. وتعتبّر محاسّبة خطّط المنّافع المحّددة أكثّر يحتفظ صاحب العمل باإلستثمار والمخاطر الفعلي ّ
 تعقيدًا من خطط المساهمة المحددة.
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 ( 1مثال )

من رواتب  %6 العربي يساهم كل من العاملين والمنشأة بما نسبته تحاداإللخطة التقاعد لشركة  وفقاً 
من صندوق التقاعد وال  مضمون غير الموظفين في الخطة، ويحصل الموظف على عائد مساهمات 

 الشركة.على  إضافيةيوجد مسؤوليات 
 : كيف يجب تصنيف برنامج التقاعد المذكور؟المطلوب

 (1حل مثال )

د وعليه فهي خطة تتحمل مخاطر عدم كفاية موجودات خطة التقاعال بما أن الشركة )صاحب العمل( 
 محددة.مساهمات 

 
  Short-term Employee Benefits األجلمنافع الموظفين قصيرة . 7
 على سبيل المثال البنود التالية: األجلتتضمن منافع الموظفين قصيرة  .أ

 في الضمان اإلجتماعي. المنشأةالرواتب واألجور ومساهمة  -
شهر قادمة بعد تقديم الموظفين   12التي تغطي للفترة اإلجازات العادية والمرضية مدفوعة األجر  -

 لخدماتهم.
المنافع غير النقدية مثل الخدمات الطبية وبدالت السفر وتقديم سلع وخدمات مجانية للعاملين  -

 الحاليين. 
شهر بعد نهاية الفترة التي يقوم الموظفون خاللها  12والحوافز خالل  األرباححصة الموظفين في  -

 ظيفية.بتقديم خدماتهم الو 
التكاليف ويتم  أو اإللتزامإفتراضات إكتوارية لقياس  األجلال تتطلب محاسبة منافع الموظفين قصيرة  .ب

بدون خصم قيمتها بمعدل خصم معين وبالتالي ال  األجلمنافع الموظفين قصيرة  إلتزاماتقياس 
 تظهر بالقيمة الحالية.

 :وقياسها األجلبكافة منافع الموظفين قصيرة  اإلعتراف .ج
 المنشأةمصاريف ضمن قائمة الدخل ويجب على  األجلتعتبر تكاليف منافع الموظفين قصيرة 

ن تدفع مقابل تلك الخدمة أغير المدفوعة والتي يتوقع  األجلبمبلغ منافع الموظفين قصيرة  اإلعتراف
كمصاريف مستحقة الدفع )مطلوبات(، كما يجب إظهار المبالغ المدفوعة للموظفين بأكثر من 

 مبالغ المستحق لهم كمصاريف مدفوعة مقدمًا.ال
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 bsencesAaid Pterm ‑Short 1المدفوعة األجلالغياب قصيرة  حاالت .د
التي في شكل  األجلالتكلفة المتوقعة لمنافع الموظف قصيرة ب تعترفيجب على المنشأة أن  :9/د

 كما يلي:كمصروف غياب مدفوعة  حاالت
  لحاالتعندما يقدم الموظفون الخدمة التي تزيد استحقاقهم  :الغياب المدفوعة التراكمية حاالتفي 

جازات السنوية غير المستغلة من قبل الموظف خالل الفترة مثل اإل غياب مدفوعة مستقبلية.
 الحالية.

  عندما  :ترحيلها لفترات الحقة( أويتم تدويرها  )ال الغياب المدفوعة غير التراكمية حاالتفي
 .تزيد مبلغ المنفعة ن خدمة الموظف الأل مومةجازة األمثل إ الغياب حاالتتحدث 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يتم تدويرها )التي  الغياب المدفوعة التراكمية لحاالتيجب على المنشأة أن تقيس التكلفة المتوقعة  :2/د

غير  لالستحقاقعلى أنها مبلغ إضافي تتوقع المنشأة أن تدفعه كنتيجة  جازات(لفترات الحقة مثل اإل
 .خدم والذي تراكم في نهاية فترة التقريرالمست

 (2مثال )
 أيام عمل إجازة مرضية مدفوعة لكل سنة. ويمكن أن رحل 5موظف، يحق لكل منهم  011لدى منشأة 

من استحقاق السنة الحالية، ثم  والً أالمرضية تؤخذ  جازةاإلواحدة. كما أن  ميالديةغير المستخدمة لسنة 
مرحل من  (. والً أصادر  أخيراً ساس الوارد السابقة )أالسنة  من أي رصيد  

                                                           
رعاية ، و األجلسباب متنوعة بما في ذلك العطالت، والمرض والعجز قصير أليمكن للمنشأة أن تدفع للموظفين مقابل الغياب  1

بوة، وخدمة هيئة المحلفين، والخدمة العسكرية. ويندرج استحقاق حاالت الغياب المدفوعة تحت تصنيفينهما: تراكمية األ أومومة األ
 وغير تراكمية.

 الغياب المدفوعة التراكمية حاالت
التي ت رحل ويمكن أن ت ستخدم في الفترات المستقبلية  الحاالتلتراكمية هي تلك الغياب المدفوعة ا حاالت

 الغياب المدفوعة التراكمية إما اكتسابية حاالتالحالية بالكامل. وقد تكون  لم ي ستخدم استحقاق الفترة إذا
vesting اكتسابية  غير أو، العمل(غير مستخدم عند ترك  ، يحق للموظفين دفعة نقدية عن استحقاق)أي

 .(يحق للموظفين دفعة نقدية عن استحقاق غير مستخدم عند ترك المنشأة العندما )
غياب مدفوعة مستقبلية. ويوجد  لحاالتعندما يقدم الموظفون الخدمة التي تزيد استحقاقهم  إلتزاموينشأ 
لى الرغم من أن الغياب المدفوعة غير اكتسابية، ع حاالتكانت  ، حتى ولوبه اإلعترافويتم  اإللتزام

متراكما غير اكتسابي، يؤثر على قياس  احتمال أن يترك الموظفون المنشأة، قبل أن يستخدموا استحقاقا
 .اإللتزامذلك 
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وتتوقع المنشأة، على  موظف.غير المستخدم يومان لكل  ستحقاقاإلكان متوسط  10/01/1102وفي 
لن يأخذوا أكثر من خمسة أيام إجازة مرضية. وأن الثمانية موظفين موظفًا  21 أساس الخبرة أن

 منهم. لكل يامأ 5.5المتبقيين سوف يأخذون في المتوسط 
 الواجب ان تعترف بها المنشأة؟ اإللتزاماتما هي  المطلوب:

 ( 2حل مثال )
غير  ستحقاقلإلإجازة مرضية كنتيجة  إضافياً  يوماً  01 جرأبه يعادل  اإلعترافالواجب  اإللتزام

 وكما يلي: 10/01/1102المستخدم الذي تراكم في
 يوم. 01موظفين =  8( × 5 –  5.5= )  

 Profit‑sharing and Bonus Plans  ي الربح وخطط المكافأةالمشاركة ف خطط .ه
التكلفة المتوقعة لمدفوعات المشاركة في الربح ومدفوعات المكافأة فقط ب تعترفيجب على المنشأة أن 

 :عندما
 حداثألضمني حالي بأن تقوم بمثل هذه المدفوعات كنتيجة  أونظامي،  إلتزاميكون على المنشأة  :1ه/

 . سابقة
 لتزام. لإلعليه  عتماداإليمكن إجراء تقدير يمكن  :2ه/

 .يكون للمنشأة بديل واقعي سوى أن تقوم بالمدفوعات الحالي عندما وفقط عندما،  إلتزاميوجد  

 (3مثال )
أن تدفع المنشأة نسبة محددة من ربحها السنوي للسنة للموظفين الذي  األرباحتتطلب خطة المشاركة في 

السنة، فإن إجمالي مدفوعات المشاركة في  خاللأي موظف  يستقيلوإذا لم  يخدمون طوال السنة.
المنشأة أن معدل دوران الموظفين سوف يخفض  من الربح. وتقدر %1للسنة سوف يكون  األرباح

 من الربح. %1.5 إلىالمدفوعات 
  األرباح؟: ما هي المعالجة المحاسبية لخطة المشاركة في المطلوب

 ( 3حل مثال )
 من الربح. %1.5ومصروف يعادل  لتزامإب المنشأة تعترف

 
 / محاسبة برامج المساهمات المحددة منافع ما بعد التوظيف . 7

  صاحب العمل لكل فترة  إلتزامتعتبر محاسبة برنامج المساهمات المحددة بسيطة جدًا ألنه يتم تحديد
 رة.من خالل المبلغ الذي ينبغي المساهمة به في البرنامج عن تلك الفت

 .يمكن أن تعتمد المساهمات على معادلة تستخدم تعويضات الموظفين كأساس لحسابها 
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  خسائر  أو أرباحالمصروف، كما ال يوجد  أو اإللتزامال يوجد إفتراضات إكتوارية مطلوبة لقياس
 إكتوارية.

  يعترف صاحب العمل بالمساهمات مستحقة الدفع في نهاية كل فترة على أساس خدمة الموظف
 ويحسم من هذا المبلغ أية دفعات للموظفين خالل الفترة. ،ل تلك الفترةخال

 الحد  إلىقدم صاحب العمل دفعات تزيد عن المبلغ المطلوب، ت عامل هذه الزيادة كدفعة مسبقة  إذا
 النقد. إعادة أوتخفيض المساهمات المستقبلية  إلىالذي تؤدي فيه الزيادة 

 
 محاسبة خطط المنافع المحددة .7

 المعالجة المحاسبية لخطط المنافع المحددة  9.7
  بتقديم مقدار محدد من المنافع للموظفين الحاليين  المنشأةبموجب هذا النوع من خطط التقاعد تلتزم

قد تكون عينية من  أووالسابقين في المستقبل، ويمكن أن تكون المنافع على شكل مدفوعات نقدية 
 ها من المنافع.غير  أوخالل تقديم الخدمات الطبية 

  على أعمار الموظفين ومدة الخدمة ومعدل األجور والرواتب  المنافع المتعلقة بالتقاعد بناءً يتم تحديد
 األرباحبنفس الطريقة، ويتم معالجة  األجلطويلة  األخرى وتقاس خطط التقاعد وخطط المنافع 

 التقاعدية مباشرة في قائمة الدخل.ستثناء الرواتب إب األجلارية لخطط المنافع طويلة والخسائر اإلكتو 
  كافة منافع  المنشأة، وبالتالي تدفع المنشأةقد يتم تمويل خطة المنافع المحددة بشكل كامل من

، وقد تكون هذه الخطة ممولة بشكل جزئي ويكون هناك جهة أخرى تساهم مع للعاملينالتقاعد 
 ولة لهذه المنافع.مم المنشأةمثل شركات التأمين ويمكن أن ال تكون  المنشأة

  هي الممولة وهي التي تتحمل تمويل خطة منافع التقاعد بشكل كامل تقوم عندها  المنشأةوإذا كانت
، بحيث يتولى الصندوق دفع المبالغ المستحقة المنشأةبإنشاء صندوق خاص منفصل عن موجودات 

مل إستثمارات الصندوق للعاملين ودفع قيمة المنافع التي ستقدم لهم مستقباًل. ويضمن صاحب الع
 والمخاطر اإلكتوارية.

 اإللتزاماتفتراضات اإلكتوارية لتحديد عن خطط المنافع المحددة وجود اإل تتطلب المحاسبة 
والمصاريف المتعلقة بمنافع ما بعد نهاية الخدمة للعاملين، وبالتالي فهي أكثر تعقيدًا من خطط 

ة عن تلك النتائج التي يتم تحديدها المحددة. وفي معظم الحاالت تختلف النتائج الفعلي   المساهمات
 وخسائر إكتوارية. أرباحوجود  إلىوفق أسلوب التقييم اإلكتواري األمر الذي يؤدي 

  المستقبلية لمنافع العاملين لما بعد نهاية الخدمة بالقيمة الحالية بعد خصم قيمة  اإللتزاماتيتم إثبات
ستسدد للعاملين بعد إنتهاء خدماتهم التي قد تمتد  اإللتزاماتالمقدرة وذلك كون هذه  اإللتزامات

 سنوات طويلة.
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 (7مثال )
من الراتب األخير سنويًا عن المدة 10% تم تعيين خبير لدى الشركة )س( وتبلغ منافع التقاعد ما نسبته 

بالمساهمة في خطة التقاعد، يتوقع أن يكون الراتب  التقاعدية البالغة ثالث سنوات. وال يقوم هذا الخبير
 السنوي له خالل السنوات الثالث كما يلي:

 دينار  111,111السنة األولى 
 دينار  101,111السنة الثانية  
 دينار 188,111السنة الثالثة  

 .%5فتراض معدل الخصم هو إب
 لفة الفائدة خالل السنوات الثالث.لتزام التقاعد، وتكإ: إحسب تكلفة الخدمة الحالية، و المطلوب

 (  4حل مثال )

 الراتب السنة
(1) 

تكلفة الخدمة 
 الحالية

(2) 

تكلفة 
الخدمة 
الحالية 

 المخصومة
(3) 

 تكلفة الفائدة
(5%× 

 (اإللتزام
(4) 

 =
5%(×5) 

مدور  إلتزام
 من السابق

(5) 

في نهاية  اإللتزام
 السنة

(6) 
= رصيد 

 4+ 3+اإللتزام

1 200,000 28,800* 261222 - - 15,011 
2 240,000 28,800 327428 1306 26,122 50,855 
3 288,000 28,800 428800 2744 54856 004488 

   4050 024358 004488 المجموع

 .288,111×  10%* تكلفة الخدمة الحالية =    

 لخطط المنافع المحددة عترف بها في قائمة المركز الماليالبنود الم   2.7
محسوبًا في تاريخ بيان  إلتزاماً  أوعترف به في بيان المركز المالي إما أصاًل يكون المبلغ الم   يمكن أن

 المركز المالي.

    =المبلغ المعترف بهسيكون و 

                                                           
 .011,15=  1(%5+0(/)811,18ولى =  )األ ةالسن 2
 .018,12=  0(%5+0(/)811,18=  ) ةالثاني ةالسن 3
 .811,18=   1(%5+0(/)811,18=  ) ةالثالث ةالسن 4
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عترف بها بعد ألن الخسائر غير الم  ) -إكتوارية  أرباحأي  + الحالية إللتزام المنافع المحددة ةالقيم [
النقصان حول أفضل  أوبالزيادة  %01حدود المدى الذي يتراوح ما بين  والخسائر تقع خارج األرباح

 - عترف بها بعدأي تكلفة خدمة سابقة غير م   -( لإللتزامات المتعلقة بمنافع الموظفين المنشأةتقديرات 
 .] المركز المالي قائمةالقيمة العادلة ألصول الخطة في 

 إلتزامات)+(، سوف تظهر عندها قائمة المركز المالي وإذا كانت نتيجة المعادلة السابقة مبلغ موجب 
 خطة المنافع المحددة.

(، سوف تظهر عندها قائمة المركز المالي أصول خطة -وإذا كانت نتيجة المعادلة السابقة مبلغ سالب )
  المنافع المحددة.

ترف به هو عاإلسترداد. ويكون األصل الم   إعادةختبار بر أي مبلغ سالب أصل معين يخضع إليعتو 
 : أيهما أقلالمجموع الصافي لما يلي،  أوحتسب أعاله إالمبلغ السالب كما 

القيمة الحالية ألية منافع  + تكاليف الخدمة السابقة +عترف بها خسائر إكتوارية صافية غير م   ةأي [
 .] تخفيضات في مساهمات صاحب العمل المستقبلية في الخطة أومتوفرة على شكل مردودات 

 (7) مثال
 خطة المنافع المحددة الخاصة بها:لدى منشأة ما األرصدة التالية المتعلقة ب

  :دينارمليون  41القيمة الحالية لإللتزام 
  :عترف بهاغير م   دينارمليون  4الخسائر اإلكتوارية 
  :عترف بهاغير م   دينارمليون  2تكلفة الخدمة السابقة 
 دينارتقبلية المتاحة في المساهمات المستقبلية: مليون القيمة الحالية للمردودات والتخفيضات المس 

  :دينارمليون  45القيمة العادلة ألصول الخطة 
 . (11) حسب القيمة الصافية ألصل الخطة بموجب معيار المحاسبة الدوليإ :المطلوب

 (7مثال ) حل
 = بموجب المعيار هو القيمة الصافية ألصل الخطة

صول خطة المنافع أن الرقم سالب يعترف بأصل )أوبما  .دينارمليون  11 - = 45 -2 – 4  - 41
  .المحددة(

عترف : الخسائر اإلكتوارية غير الم  اإلسترداد إعادةختبار يعتبر أي مبلغ سالب أصل معين يخضع إلو 
مليون، مضافًا إليها  2عترف بها بقيمة مليون مضافًا إليهًا تكلفة الخدمة السابقة غير الم   3بها بقيمة 

، مات المستقبلية بقيمة واحد مليون لقيمة الحالية للمردودات والتخفيضات المستقبلية المتاحة في المساها
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 مليون  11قل من ألنه أ مليون  6بمبلغ  خطة منافعبأصل  المنشأةمليون. تعترف  6والذي يساوي 
 .دينارمليون  5وتفصح عن حقيقة أن الحد قد أنقص المبلغ المسجل لألصل بمبلغ 

 لخطط المنافع المحددة عترف بها في قائمة الدخلالبنود الم   3.7

 :تتضمن قائمة الدخل عند إتباع خطة المنافع المحددة  البنود التالية

 الحالية. أوتكلفة الخدمة الجارية  -
القيمة الحالية إللتزام × مصروف الفائدة ويحتسب من خالل ضرب معدل الفائدة في بداية الفترة  -

 ة.المنافع المحدد
 العائد المتوقع على أي أصول للخطة. -

 بها. اإلعترافوالخسائر اإلكتوارية التي تتطلب السياسة المحاسبية للمنشأة  األرباح -
 تسويات. أوتكلفة الخدمة السابقة وأثر أي تخفيضات للخطة  -

 Actuarial Valuation Method أسلوب التقييم اإلكتواري : المنافع المحددة إلتزامقياس   7.7

 Unit Credit Methodئتمانية المتوقعة إستخدام أسلوب الوحدات اإل المنشأةجب على ي .أ
Projected  ( لتحديد كل من القيمة سلوب المنفعة المستحقة مقسومة على الخدمةأما تسمى ) أو

 لتزام المنافع المحددة وتكلفة الخدمة الجارية والسابقة.الحالية إل

في    إضافيةوجود وحدة  إلىن فترات خدمة العاملين تؤدي بموجب هذا األسلوب فإن كل فترة م .ب
مستحقات المنافع، ويقيس هذا األسلوب كل وحدة من مستحقات المنافع بشكل مستقل لتشكيل 

النهائي والذي يحدد بالقيمة الحالية بسعر الخصم المناسب. ويتضمن هذا األسلوب عدد من  اإللتزام
 الوفاة والتغير في سن التقاعد، ومعدالت الخصم وغيرها. اإلفتراضات اإلكتوارية تشمل معدالت

  Plan Assetsأصول الخطة 7.7
لم تكن   إذاقيمة مقدرة  أوكانت متوفرة  إذايجب قياس أصول الخطة بالقيمة العادلة وهي القيمة السوقية 

سعر  ستعمالإبلية بت النقدية المتوقعة المستقيمكن تحديد القيمة العادلة من خالل خصم التدفقاو  متوفرة.
تاريخ التصرف المتوقع بتلك األصول. وال تشمل أصول  أواق قستحخصم يمثل المخاطر وتاريخ اإل

 الخطة بشكل محدد مما يلي:

 .المنشأةالمساهمات غير المدفوعة التي لم تسددها  -
 ويحتفظ بها الصندوق. المنشأةاألدوات المالية غير القابلة للتحويل التي تصدرها  -
 مؤهلة. والص تأمين غيرأية ب -

 
 



 

 -477- 

 Assets and Liabilities Plans لتزامات خطط منافع ما بعد الخدمة )التقاعد(إأصول و  7.7
(، السياسات 8عندما تبني هذا المعيار للمرة األولى، يتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ) .أ

 والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء.

بشكل  األخرى لتزاماتها عن الخطط إطة يجب عرض أصول كل خطة و ثر من خعند وجود أك .ب
 منفصل في قائمة المركز المالي.

لتزامات الناشئة عن منافع أخرى، يعترف المشتري باألصول واإلقامت شركة معينة بشراء شركة  إذا  .ج
ها القيمة العادلة ما بعد الخدمة للمنشأة المشتراة بالقيمة الحالية إللتزام المنافع المحددة مطروحًا من

 لتزام التعاقدي ما يلي:الشراء تتضمن القيمة الحالية لإل ألصول أية خطة، وبتاريخ
خارج مدى ال  أوكتوارية التي نشأت قبل تاريخ الشراء. سواء كانت داخل والخسائر اإل األرباح -

10%. 
 تكاليف الخدمة السابقة. -
 المشتراة. المنشأةم تعترف بها نتقالية التي للمبالغ التي ظهرت وفق األحكام اإلا -

 خطط المنافع المحددة – كتواريةوالخسائر اإل  األرباح 4.7

 كتوارية كما يلي:والخسائر اإل باألرباح اإلعترافيجوز للمنشأة 
والخسائر  األرباحكانت  إذامصروف  أوكتوارية كدخل بجزء من أرباحها وخسائرها اإل اإلعتراف

عترف بها في نهاية فترة إعداد التقارير السابقة )أي في بداية السنة ة وغير الم  كتوارية التراكمية الصافياإل
 على:أ المالية الحالية( تتجاوز أي من النسبتين التاليتين أيهما 

 من القيمة الحالية إللتزام المنافع المحددة في بداية السنة. 10% -
 من القيمة العادلة ألصول الخطة في نفس التاريخ. 10% -

 Curtailments and Settlementsفض والتسوية الخ 7.7

 أوبتخفيض عدد الموظفين المتضمنين في الخطة  المنشأةينتج التخفيض على الخطة عندما تقوم أ. 
وإذا كان لعمليات التخفيض أثر مهم على القوائم المالية  تعديل شروط خطة المنافع المحددة،

بها في القوائم المالية في نفس الوقت الذي يتم به  افاإلعتر الهيكلة، يجب  إعادةللمنشأة مثل حاالت 
حد العاملين مثل أإللتزام محدد مع  المنشأةبإعادة الهيكلة. وقد يتم التخفيض نتيجة تسوية  اإلعتراف

فتراضات ستعمال اإلإالتعاقدي وأصول الخطة ب اإللتزامقياس  المنشأةدفع مبلغ مقطوع. وعلى 
 ء أي تخفيض.كتوارية الحالية قبل إجرااإل

 المنافع المحددة والقيمة العادلة إلتزامالتغيرات التي تتم على على  تظهر أرباح وخسائر التسوية بناءً  ب.
بها في  اإلعترافكتوارية وتكلفة الخدمة السابقة التي لم يتم إألصول الخطة وأية أرباح وخسائر 

 السابق.
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 Other long-term employee benefits األجلطويلة  األخرى منافع الموظف . 1
بعهد نهايهة شههرا   92البنود المتوقع عدم تسويتها قبل  األجلطويلة  األخرى تشمل منافع الموظفين  9.1

 :مثلتها ما يليأ، ومن فترة التقرير السنوية التي يقدم فيها الموظفون الخدمة المتعلقة بها
 إجازة التفرغ العلمي.  أويلة، مثل إجازة الخدمة الطو  األجلحاالت الغياب المدفوعة طويلة  -أ

 .األخرى منافع الخدمة الطويلة  أومنافع اليوبيل  -ب
 .  األجلمنافع العجز طويلة  -ج
 المشاركة في الربح والمكافآت. -د

 .المكافآت المؤجلة -ه

صافي إجمالي المبالغ ب تعترف، فإنه يجب على المنشأة أن األخرى  األجلمنافع الموظف طويلة  2.1
يسمح معيار دولي آخر  أوباستثناء ذلك القدر الذي يتطلب،  الخسارة، أوالتالية ضمن الربح، 

 للتقرير المالي بتضمينه في تكلفة أصل:
 .تكلفة الخدمة -أ

 .  المنفعة المحددة (أصل) إلتزامصافي الفائدة على صافي  -ب

 .المنفعة المحددة (أصل) إلتزامصافي  قياس إعادة -ج
 

 Termination Benefits التوظيف إنهاءمنافع . 97
ن ، نظرًا ألاألخرى عن منافع الموظف  -بشكل منفصل  –التوظيف  إنهاءيتناول هذا المعيار منافع  -أ

التوظيف  إنهاءتنتج منافع  .التوظيف وليس خدمة الموظف إنهاءهو  إلتزامالحدث الذي ينشأ عنه 
افع في مقابل من قرار الموظف بقبول عرض المنشأة لمن أوإما من قرار المنشأة بإنهاء التوظيف، 

  .التوظيف إنهاء
على طلب  التوظيف بناءً  إنهاءالتوظيف منافع الموظف الناتجة عن  إنهاءال تشمل منافع  -ب

ن تلك المنافع هي منافع أللزامية طلبات التقاعد اإلتنتيجة م أوالموظف دون عرض من المنشأة، 
على  نهاء التوظيف بناءً إلعة لما بعد انتهاء التوظيف. وتقدم بعض المنشآت مستوى أقل من المنف

المنفعة المقدمة  على طلب المنشأة. ويكون الفرق بين نهاء التوظيف بناءً إطلب الموظف مقارنة ب
األ نهاء التوظيف بناءً إل على طلب المنشأة  نهاء التوظيف بناءً كبر إلعلى طلب الموظف والمنفعة  

 التوظيف. إنهاءهو منفعة 
التوظيف في أي من التواريخ التالية  إنهاءومصروف لمنافع  لتزامإب اإلعترافيجب على المنشأة  -ج

   :أيهما أبكر
  تعد المنشأة قادرة على سحب عرض هذه المنافع؛ العندما 
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  هيكلة، والتي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ال إعادةتكاليف بالمنشأة  تعترفعندما
 .التوظيف إنهاءوتنطوي على دفع منافع  ،12

 
 Disclosure اإلفصاح. 99

يجوز فصل وعرض مكونات مصروف التقاعد كتكلفة خدمة حالية ومصروف فوائد وعوائد أصول  .أ
 يجوز عرضها كمبلغ مستقل ضمن بيان الدخل. أوالخطة 

 .المنشأةيجب تقديم إفصاحات كافية لفهم أهمية خطط منافع الموظفين في  .ب

 كما يجب اإلفصاح عما يلي: .ج
 كتوارية.عتراف باألرباح والخسائر اإلالسياسة المحاسبية لإل -
 كتوارية الرئيسة المستخدمة. فتراضات اإلاإل -
  إلىعترف بها في قائمة المركز المالي من سنة صول الم  لتزام لألمطابقة القيمة الصافية لإل -

أخرى، والوضع الممول للخطة والقيمة العادلة ألصول الخطة لكل فئة من األدوات المالية 
 منشأة. الخاصة بال

 وصف الخطة، ومكونات المصاريف اإلجمالية في بيان الدخل. -

 ، واإلفصاح عن معامالت األطراف ذات العالقة.المنشأةأية ممتلكات مستخدمة من قبل  -
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 :أسئلة الفصل
 )اختيار من متعدد( األولالتمرين 

 التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

 المنافع المحددة: إلتزاممن األحداث التالية تسبب تغييرا  في  أي .9

 في نسبة أوالتغييرات في معدالت الوفيات  -أ
 الموظفين الذين يتقاعدون مبكراً 

المقدرة  المنافع أوالتغييرات في الرواتب  -ب
 التي ستحدث في المستقبل

التغييرات في معدل الخصم المستخدم  -ج
فع المحددة وقيمة إلتزامات المنالحساب 

 األصول

 جميع ما ذكر أعاله -د
 

)صاحب العمل( مخاطر عدم  المنشأةخطط المنافع ما بعد الخدمة )التقاعد( التي تتحمل فيها  .2
 كفاية موجودات الخطة لتسديد منافع العاملين هي:

 الخطط المتغيرة -ب        خطط المساهمات المحددة  -أ
 ( و )ب( صحيح  )أ -د خطط المنافع المحددة -ج

ارية لخطط المنافع طويلة والخسائر اإلكتو  األرباحفي محاسبة خطط المنافع المحددة يتم معالجة  .3
 ستثناء الرواتب التقاعدية ضمن:إب األجل

 ضمن حقوق الملكية في بند منفصل -ب في قائمة الدخل -أ
 المحتجزة األرباحضمن  -د خسارة مؤجلة أوكدخل  -ج

كما  األخرى لتزاماتها عن الخطط إخطة تقاعد يجب عرض أصول كل خطة و من عند وجود أكثر  .7
 يلي: 

 كل منفصل في قائمة المركز الماليبش -ب ل إجمالي في قائمة المركز الماليبشك -أ
 مجموع حقوق المساهمين إلىمضافة  -د مطروحة من مجموع حقوق المساهمين -ج

 هي: المصروف أو اإللتزامإكتوارية مطلوبة لقياس إفتراضات بها يوجد  برامج التقاعد التي ال .7

 برامج المنافع المحددة -ب        برامج المساهمات المحددة -أ
 ال شيء مما ذكر -د )أ + ب( -ج
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 التمرين الثاني:
 األرصدة التالية المتعلقة بخطة المنافع المحددة: المنشأةلدى 
 مليون  01قيمة الحالية لإللتزام: ال. 
 مليون  02 لعادلة ألصول الخطة:القيمة ا. 
  :عترف بهامليون غير م   0.1الخسائر اإلكتوراية. 
   مليون دينار. 0.1عترف بها: تكلفة الخدمة السابقة غير الم 
 مليون  1.0لمساهمات في المستقبل: القيمة الحالية للرديات المستقبلية المتوفرة والتخفيض في ا. 

 ار المحاسبة الدوليرها لصافي أصول الخطة بموجب معيظهاإحسب القيمة التي سيتم إ المطلوب:
(02). 
 

 :ولإجابة التمرين األ 

 5 4 3 2 1 الرقم 
 أ ب أ ب د جابةاإل

 
 إجابة التمرين الثاني:

 = القيمة الصافية ألصل الخطة بموجب المعيار هو

ول خطة صأصل )وبما أن الرقم سالب يعترف بأ .دينارمليون  6.5 - = 17 -1.2 – 1.3  - 13
 المنافع المحددة(. 

عترف بها : الخسائر اإلكتوارية غير الم  اإلسترداد إعادةختبار بر أي مبلغ سالب أصل معين يخضع إليعتو 
، مضافًا إليها مليون  1.2عترف بها بقيمة مليون مضافًا إليهًا تكلفة الخدمة السابقة غير الم   1.3بقيمة 

مليون،  1.1لمستقبلية المتاحة في المساهمات المستقبلية بقيمة القيمة الحالية للمردودات والتخفيضات ا
 .مليون  6.5قل من ألنه أ مليون  2.6بمبلغ  خطة منافعبأصل  المنشأةمليون. تعترف  2.6والذي يساوي 
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 المالية القوائم لبنود والقياس اإلعترافمحور: 
 (62) المحاسبة الدولي رقممعيار  :الثالثون الفصل 

 المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد
Accounting and Reporting by Retirement  

Benefit Plans 
 
 

 :أهداف الفصل التعليمية
 

 التالية: باألمورلمًا يكون القارئ م أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 
المحاسبة والتقرير عن (: "62بيان األهداف الرئيسة لمعيار المحاسبي الدولي رقم ) .1

 ".برامج منافع التقاعد
المحاسبة والتقرير عن برامج منافع (: "62تحديد نطاق معيار المحاسبي الدولي رقم ) .6

 ".التقاعد
 بيان كيفية التقرير عن برامج منافع التقاعد. .3

 .يفية العرض لبرامج منافع التقاعدبيان ك .4

المحاسبة (: "62رقم )التي يتطلبها المعيار المحاسبي الدولي  فصاحاتاإلستعراض إ .5
 ".والتقرير عن برامج منافع التقاعد
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 مقدمة. 7
المحاسبة ( 62) يتناول معيار المحاسبة الدولييبين هذا المعيار المعالجة المحاسبية لبرامج التقاعد، 

إعداد التقارير لكافة المشاركين في خطة منافع التقاعد كمجموعة، وليس مع التقارير التي يمكن إعدادها و 
لألفراد حول منافع تقاعدهم الخاصة. ويوضح المعيار شكل ومحتوى التقارير المالية ذات األغراض 

محاسبة أصحاب العمل ( 19. في حين يتناول معيار المحاسبة الدولي رقم )العامة لخطط منافع التقاعد
لتكلفة هذه المنافع حيث يتم إكتسابها من قبل الموظفين. لذلك فإن هذين المعيارين مرتبطين مع بعضهما 

حد ما لكن ال يوجد تداخل مباشر بين المبالغ المذكورة في البيانات المالية لخطة المنافع  إلىالبعض 
 (.19المحاسبة الدولي رقم ) والمبالغ المذكورة من قبل أصحاب العمل بموجب معيار

 
 Objectiveهدف المعيار . 6

( المحاسبة وإعداد التقارير لكافة المشاركين في خطة منافع 26يتناول معيار المحاسبة الدولي رقم )
التقاعد كمجموعة، وليس مع التقارير التي يمكن إعدادها لألفراد حول منافع تقاعدهم الخاصة. ويوضح 

 التقارير المالية ذات األغراض العامة لخطط منافع التقاعد وينطبق المعيار على:المعيار شكل ومحتوى 
جانب أرباح  إلىخطط المساهمات المحددة: حيث يتم تحديد المنافع وفق المساهمات في الخطة  -

 ستثمار فيها.اإل
وظفين خطط المنافع المحددة: حيث يتم تحديد المنافع من خالل معادلة مبينة على أساس أرباح الم -

 سنوات الخدمة. أوو /

 
   Scopeنطاق المعيار. 3
المحاسبة وإعداد التقارير حول خطط منافع التقاعد، وال يتطلب ( 26) يتناول معيار المحاسبة الدولي -أ

 . سنوياً  عرض تقرير سنوي للخطة. لكن يمكن أن تقتضي شروط خطة التقاعد أن تقدم الخطة تقريراً 
ة منفصلة، ومتميزة عن أصحاب العمل المشاركين في الخطة،  شأتعتبر خطة منافع التقاعد من -ب

على خطط منافع التقاعد التي ترعاها جهات أخرى غير صاحب العمل )مثل  وينطبق المعيار أيضاً 
مجموعات أصحاب العمل(. إضافة لذلك، يتناول هذا المعيار المحاسبة  أوالجمعيات التجارية 

التقارير المعدة  إلىتقاعد لكافة المشاركين كمجموعة، وال يتطرق وإعداد التقارير حول خطط منافع ال
 لمختلف المشاركين فيما يخص مستحقاتهم من منافع التقاعد.

ترتيبات  أوينص المعيار على نفس طريقة المحاسبة سواء كان هناك خطط منافع تقاعد رسمية  -ج
خطط منافع التقاعد ذات  على منافع تقاعد غير رسمية. وتنطبق متطلبات هذا المعيار أيضاً 

مجموعة من  أوسم مشارك معين التأمين بإ، لم يكن العقد مع تأميناألصول المستثمرة لدى شركة 
 وحدها.  التأمينالمشاركين وتكون المسؤولية على عاتق 
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   Definitions. التعريفات 4

  Retirement Benefit Plans منافع التقاعد برامج

بعد ذلك )على شكل دخل  أونتهاء خدمتهم إمنافع عند  ابموجبها لموظفيه المنشأة تعطي تعاقداتهي 
 اً تقديرها مسبق أوالعمل فيها،  صاحبتحديد مساهمة  أوكمبلغ إجمالي مقطوع( يمكن تحديدها  أوسنوي 

     .السابقة المنشأةمن ممارسات  أو موثقةعلى شروط عتمادًا إ قبل التقاعد 

 Defined Contribution Plans المحددةالمساهمات  خطط
على مساهمات المشروع  ي سيتم دفعها كمنافع تقاعد بناءً هي برامج منافع تقاعد تتحدد فيها المبالغ الت

 في صندوق التقاعد مع األخذ باإلعتبار عائد إستثمار الصندوق.

  Defined Benefit Plans المحددة المنافعبرامج 
 ةع تقاعد بموجب صيغة حسابية معتمدالغ التي يجب دفعها كمنافهي برامج منافع تقاعد تتحدد فيها المب

 سنوات خدمتهم. أوعلى رواتب الموظفين و/ 

  Funding التمويل
كيان مستقل )صندوق التقاعد( عن المشروع ألجل الوفاء باإللتزامات المستقبلية  إلىيعني تحويل أصول 

 الخاصة بدفع منافع التقاعد.

  Participants المشاركين
 هم أعضاء برنامج منافع التقاعد واآلخرين الذين تحق لهم المنافع بموجب البرنامج.

  Net Assets Available for Benefits صافي األصول المتوفرة للمنافع
التي سيتم القيمة اإلكتوارية الحالية لمنافع التقاعد بإستثناء  اإللتزامات مطروحًا منهاهي أصول البرنامج 

 .لين مستقبالً تسديدها للعام

 القيمة اإلكتوارية الحالية لمنافع التقاعد الموعودة 
Actuarial Present Value of Promised Retirement Benefits 

الموظفين الحاليين والسابقين والتي تعزى  إلىهي القيمة الحالية لدفعات برنامج التقاعد المتوقعة 
 لخدماتهم المقدمة سابقًا.

  Vested Benefits المكتسبة المنافع
 وهي منافع ال يتوقف إستحقاقها، بموجب شروط برنامج التقاعد على إستمرار التوظيف.
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  خطط المساهمة المحددة. 5
على بيان لصافي األصول المتوفرة للمنافع وعلى  المساهمة المحددة خططيجب أن يحتوي التقرير على 

ول المتوفرة للمنافع، يجب تسجيل إستثمارات وأثناء إعداد بيان صافي األص .وصف لسياسة التمويل
الخطة "بالقيمة العادلة" والتي تكون في حال األوراق المالية المتداولة "قيمتها السوقية العادلة". وإذا لم 

 عن سبب عدم إستخدام "القيمة العادلة". المنشأةيكن من الممكن تقدير القيمة العادلة، يجب أن تفصح 
 

 خطط المنافع المحددة. 6
إن خطط المنافع المحددة هي تلك الخطط التي تكون فيها المنافع مبالغ مضمونة ويتم تحديد المبالغ  .أ

على مكاسب الموظفين و/  معادلة معينة تعتمد عادةً  إلىالتي ستدفع كمنافع تقاعد من خالل الرجوع 
قابلة  أوالتقاعد التي تكون ثابتة  عدد سنوات الخدمة. والعوامل األساسية هي بالتالي منافع أو

لدفع المنافع، وهذا يختلف  كفاية األصول التي قد تكون قد وضعت جانباً  إلىللتحديد، دون النظر 
بشكل واضح عن طريقة عمل خطط المساهمات المحددة، حيث تقدم هذه الخطط للموظفين عند 

ستثمارات التي خسائر اإل أوا أرباح ُيطرح منه أو، ُيضاف إليها التقاعد مبالغ ثم وضعها جانباً 
 كبيرًا. أو تراكمت عليها، مهما كان المبلغ صغيراً 

ويجب تسجيل إستثمارات الخطة "بالقيمة العادلة" والتي تكون في حال األوراق المالية المتداولة "قيمتها 
 السوقية العادلة".

 ( التاليتين:2) أو( 1يجب أن يحتوي تقرير برنامج المنفعة المحددة على البند ) .ب
 قائمة تظهر ما يلي: .1

 صافي األصول المتاحة للمنافع. -
كتوارية لمنافع التقاعد التي ستقدم للعاملين، مع التمييز بين المنافع القابلة القيمة الحالية اإل -

 ستحقاق )المكتسبة(.وغير القابلة لإل
 العجز الناجم عن الفرق بين البندين السابقين. أوالفائض  -

 أو
 افي األصول المتوفرة للمنافع تشمل إما:قائمة بص .6

المنافع كتوارية لمنافع التقاعد التي ستقدم للعاملين مع التمييز بين إيضاح يبين القيمة الحالية اإل -
 أو ،ستحقاقالقابلة وغير القابلة لإل

 كتواري مرفق.هذه المعلومات في تقرير إ إلىالتنويه  -
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كتواري في تاريخ التقرير، سنوية، وإذا لم يتم إعداد تقييم إة ال يوجب المعيار استخدام تقييمات إكتواري
ورة اإلفصاح من يجب استخدام آخر تقييم كأساس إلعداد البيان المالي، إال أن المعيار يقتضي ضر 

 كتواري المستخدم.تاريخ التقييم اإل
 
 . متطلبات اإلفصاح 1

 اإلفصاحات اإلضافية المطلوبة بمقتضى المعيار  -أولا 
 (26رقم ) معيار المحاسبة الدولي يتطلبحال خطط المنافع المحددة وخطط المساهمات المحددة. في 

 ضرورة أن تشمل تقارير خطة منافع التقاعد المعلومات التالية:
 بيان التغيرات في صافي األصول المتوفرة للمنافع. 
 المستخدمة. ملخص للسياسات المحاسبية الهامة 

 عليها خالل الفترة. وصف الخطة وأثر أي تغيرات 

 :إن أمكن ،يمكن أن تشمل التقارير المقدمة من قبل خطط منافع التقاعد ما يلي -ثانياا 
 ما يلي: يوضحصافي األصول المتوفرة للمنافع ب كشف .أ

  والتي يتم تصنيفها بشكل مناسب.األصول في نهاية الفترة 
  تقييم األصول. األساليب المستخدمة في 
 5 أومن صافي األصول المتوفرة للمنافع  %5أكبر من  واحد قيمتهار ستثمأي إ إيضاحات عن% 

 .نوع من األوراق المالية أو صنفمن أي 
 التي سيتم دفعها للعاملين مستقباًل.كتوارية لمنافع التقاعد ستثناء القيمة الحالية اإلبإ اإللتزامات  

 بيان بالتغيرات في األصول المتوفرة للمنافع يوضح التالي:  .ب
 صاحب العمل )مشاركة( هماتمسا. 
 الموظفين مشاركة( أو)حصة  مساهمات. 
 مثل الفائدة وتوزيعات األرباحعلى األصول المتعلقة بالمنافع  ستثماردخل اإل. 
  مصادر الدخل األخرى. 
  على أنها منافع تقاعد ومنافع وفاة ومنافع عجز  مثالً  مصنفةمستحقة الدفع ) أوالمنافع المدفوعة

 .مقطوع(ودفعات بمبلغ 
 والعمومية. المصاريف اإلدارية 
  المصاريف األخرى. 
 ضرائب الدخل. 
 ستثمارألرباح والخسائر من التصرف باإلستثمار والتغيرات في قيمة اإلا. 



 

 -152- 

 .عمليات النقل من وإلى الخطط األخرى 

 مستخدمة لحسابكتوارية الهامة والطريقة ال، وصف لإلفتراضات اإلبالنسبة لخطط المنافع المحددة .ج
 .كتوارية لمنافع التقاعد الموعودةالقيمة الحالية اإل

كتوارية لمنافع التقاعد الموعودة )والتي يمكن أن منافع المحددة القيمة الحالية اإلبالنسبة لخطط ال .د
ستحقاق( على أساس المنافع الموعودة بموجب شروط المنافع القابلة وغير القابلة لإلتميز بين 

 أوالمقدمة حتى تاريخه وباستخدام إما مستويات الرواتب الحالية ساس الخدمة ، وعلى أالخطة
قتران مع المعلومات ذات ل هذه المعلومات في تقرير إكتواري مرافق لتقرأ باإلو ويمكن شم ،المتوقعة
 العالقة.

 المستخدمة. وصف لسياسة التمويل .ه

حاب العمل والموظفين تقرير خطة منافع التقاعد يمكن أن يحتوي على أسماء مجموعات أص -ثالثاا 
 المشمولة وعدد المشاركين الذين يستلمون المنافع ونوع البرنامج ووصف لشروط إنهاء البرنامج.
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 :أسئلة الفصل
 )اختيار من متعدد( األولالتمرين 

 التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

 عند إعداد القوائم المالية كما يلي:اهمات المحددة يجب تسجيل موجودات خطط المس .7

 بالتكلفة -ب  بالقيمة العادلة -أ
 قلأيهما أو القيمة العادلة أالتكلفة  -د بالقيمة الحالية -ج

 (:62)في حال خطة المنافع المحددة، فإن معيار المحاسبة الدولي  .6

 يلزم الخطة بالحصول على تقييم إكتواري  -أ
 سنوياً 

 زم الخطة بالحصول على تقييم إكتواري ال يل -ب
 سنوياً 

يسمح للخطة بتقدير القيمة الحالية للمنافع  -ج
المستقبلية على أساس التقييمات التي يتم 

 ها من قبل الخطط المشابهة األخرى إجرائ

للخطة بإضافة نسبة معينة على  حيسم -د
 التقييم إلىأساس مؤشر أسعار المستهلك 

 ضيةاإلكتواري للسنة الما

 يلي: ( ما26يتناول معيار المحاسبة الدولي رقم ) .3

 خطط المنافع المحددة فقط -ب خطط المساهمات المحددة فقط -أ
غراض العامة للتقارير القوائم المالية ذات األ -ج

 المالية لخطط منافع التقاعد
صحاب العمل لتكلفة منافع محاسبة أ -د

 التقاعد

 
 :ولإجابة التمرين األ 

 3 2 1 الرقم 
 ج ب أ جابةاإل
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 المالية القوائم لبنود والقياس اإلعترافمحور: 
 (02) المحاسبة الدولي رقممعيار  :الثالثون الواحد و الفصل 

 محاسبة المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدات الحكومية 
Accounting for Government Grants and Disclosure of 

Government Assistance 

 
 

 أهداف الفصل التعليمية:
 
 التالية: باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلد دراسة هذا بع
(: "محاسبة المنح الحكومية 20بيان األهداف الرئيسة لمعيار المحاسبي الدولي رقم )  .1

 واإلفصاح عن المساعدات الحكومية".
 . (20تحديد نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم ) .2

 .ختالف عن المساعدات الحكوميةمية وتحديد أوجه اإلتعريف المنحة الحكو  .3

 .التعرف على الشروط الواجب توفرها لإلعتراف بالمنح الحكومية .4

 بيان المعالجة المحاسبية للمنح المتعلقة بالدخل. .5

 هتالك.لمتعلقة باألصول القابلة لإلابيان المعالجة المحاسبية للمنح  .6
 بدخل المنح التي تتضمن عدد من الشروط. اإلعترافبيان كيفية  .7
 صول.ة دفع المنح المتعلقة بالدخل واألتوضح كيفية معالجة إعاد .8

 (.20رقم )فصاحات التي يتطلبها المعيار المحاسبي الدولي اإلستعراض إ .9
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 مقدمة. 1
غيرها من أنواع المساعدات الحكومية تشجيع المنشآت على تنفيذ األنشطة  أوتهدف المنح الحكومية 

مجاالت  إلىنشطة المنشآت بهدف توجيه أ أومساعدات من الغير  التي يصعب تنفيذها دون وجود
تقديم مساعدات  أوالتي ال يوجد تشريعات بيئية تضبطها،  البيئةمحددة تحقق منافع للمجتمع مثل حماية 

 رشاد. حكومية مثل المشورة الفنية واإل
 
  Objective. هدف المعيار 2

بها، كما يتطرق  اإلعترافاسبية عن المنح الحكومية وكيفية بيان كيفية المعالجة المح إلىيهدف المعيار 
المنشأة. والمنح  إلىمتطلبات اإلفصاح عن المساعدات الحكومية والتي ال يتم نقل أصولها  إلىالمعيار 

مستقبلي،  أولتزام، سواء سابق مية تستلزم نقل الموارد مقابل اإلالحكومية هي عبارة عن مساعدات حكو 
 .ل تنظيف تلوث بيئي سببته المنشأةعلق باألنشطة التشغيلية للمنشأة، مثبشروط معينة تت

 
  Scopeنطاق المعيار. 3

وفي اإلفصاح عن أنواع أخرى من  ،يتم تطبيق هذا المعيار في المحاسبة واإلفصاح عن المنح الحكومية
 المساعدات الحكومية.

 :ينطبق المعيار على ما يليوال 
اسبة عن الهبات الحكومية في القوائم المالية التي تعكس آثار التغيرات المواضيع المتعلقة في المح -

 في المعلومات اإلضافية ذات الطبيعة المشابهة. أوفي األسعار 
، والتخفيض يبية من خالل اإلعفاءات الضريبيةالمساعدات الحكومية على هيئة منافع ومزايا ضر  -

 على معدالت الضريبة لبعض القطاعات.
 كومية في ملكية المنشأة. المشاركة الح -
 "الزراعة".  (41المنح الزراعية الحكومية الواردة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ) -
 
 Definitions التعريفات . 4

   Government حكومة
ألغراض هذا المعيار ال تمثل الحكومة فقط حكومة بلد معين بل تعبر عن الحكومات والوكاالت 

 .دولية أووطنية  أوالمشابهة سواء كانت محلية الحكومية والهيئات 
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   Government Assistanceالمساعدة الحكومية 
مجموعة من  أومنشأة معينة  إلىقتصادية محددة إم به الحكومة وذلك لتزويد منفعة هو إجراء تقو 

اعدات . وتشمل تقديم المنح واألنواع األخرى من المسمؤهلة للمساعدة بموجب شروط محددةالمنشآت ال
وال تشمل ة، مثل المشورة القانونية للمنشأة بدون مقابل، أصول للمنشأغير النقدية والتي ال تتضمن نقل 

من خالل إجراء يؤثر على  بشكل غير مباشرلغرض هذا المعيار المنافع المقدمة  المساعدة الحكومية
فرض قيود تجارية على  أوظروف التجارة العامة مثل تزويد البنية التحتية في مناطق التطوير 

  .المنافسين

   Government Grantsالمنح الحكومية 
مستقبلي بشروط محددة تتعلق  أولتزام سابق إلى شكل نقل موارد للمنشأة مقابل هي مساعدات حكومية ع

بنشاطات التشغيل لدى المنشأة. ال تشمل المنح الحكومية أشكال المساعدات التي ال يمكن تقييمها بشكل 
 والعمليات مع الحكومة التي ال يمكن تمييزها عن عمليات التجارة العادية للمنشأة.  معقول

المنشأة للعمل في منطقة محددة )مثل  إلىالمنح التي تتضمن نقل الموارد  وتشمل المنح الحكومية
صناعة معينة )أي صناعة قائمة على أساس زراعي بحيث قد ال تكون، بسبب  أومنطقة حدودية بعيدة( 

( الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة أن 01دني الربحية جاذبة لإلستثمار(، وقد أوضح التفسير رقم )ت
قطاعات صناعية من أجل الحصول على  أو"المتطلب العام الذي يقضي بالعمل في مناطق معينة 

تلبي المساعدة وبالتالي  (01المساعدات الحكومية يمثل أحد الشروط وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
 ".للمشاريع تعريف المنحة الحكومية

 
 Recognitionبالمنح الحكومية  اإلعتراف. 5

   اإلعترافشروط  1.5
تأكيد معقول بالمنح الحكومية بالقيمة العادلة بما فيها المنح غير النقدية شريطة توفر  اإلعترافيجب 

 بتحقق ما يلي: 
 نحة.بالشروط المتعلقة بالم ستلتزمأن المنشأة  -
 .  هاإستالم ن المنحة سيتمأ -

االعانات ، أو Subsidies بأسماء أخرى مثل الدعم حياناألتسمى المنح الحكومية في بعض 
Subventionsأو المكافآت ، Premiums. 
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   اإلعتراففترة  أومدة  2.5
لتها مع التكاليف خالل المدة الزمنية الالزمة لمقاب رباح والخسائرفي األبالمنح الحكومية  اإلعترافيجب 

ويجب أن ال تضاف المنح مباشرة لحقوق وعلى أساس منتظم،  المتعلقة بالوفاء بشروط المنحة،
 المساهمين. 

من الحكومة كمنحة حكومية عندما   oanLorgivable FA 1يعالج القرض القابل للسماح 5.3
 بشروط السماح بالقرض.  ستفي المنشأةيكون هناك تأكيدًا معقواًل أن 

معاملة المنفعة الناشئة عن قرض حكومي بسعر أقل من سعر الفائدة في السوق على أنه يتم  4.5
 األدوات" 9رقم  للمعيار الدولي للتقرير الماليوفقًا  القرض وقياسهب اإلعترافويجب  ،منحة حكومية

لفرق بين القيمة ا المالية". ويجب قياس المنفعة من معدل فائدة أقل من سعر الفائدة في السوق على أنها
والمتحصالت المستلمة، وتتم المحاسبة عن المنفعة   9IFRS ولية للقرض المحدد وفق معيارالدفترية األ

 .IAS 20وفقًا لهذا المعيار 
 
  Grants Related to Incomeبالدخل المنح المرتبطة  .6

المنح األخرى غير تلك تحويل نقدية للمنشأة، وهي  أوهي المنح التي تقوم الحكومة بموجبها بنقل 
 المرتبطة باألصول.

  للمنح المرتبطة بالدخل المعالجة المحاسبية 1.1
ي وفق نسبة أ ،يتم معالجة المنح النقدية كدخل خالل مدة المنح وبما يقابل المصاريف المرتبطة بالمنحة

مي بسعر فائدة ة على قرض حكو ويتم معالجة المنفعة الناتجة عن حصول المنشأ .الوفاء بشروط المنحة
 .نها منحة حكوميةأقل من سعر الفائدة في السوق على أ

 (  1مثال )
دينار من إحدى الجهات الحكومية  01,111منحة بقيمة  شركة البوتاسإستلمت  0/0/0100في 

المانحة شريطة تنظيف البيئة المحيطة بمصانع الشركة خالل السنوات الثالثة القادمة، وقد تكبدت 
 يف التالية:               الشركة التكال

 التكاليف المتكبدة السنة
 دينار 02,111 0100
 دينار 0111 2023
 دينار  01,111 2024

 دينار 160666 المجموع
                                                           

 .عفاء(: هي القروض التي يتعهد المقرض بالتنازل عن تسديدها في ظل بعض الشروط المنصوص عليهاللسماح )اإلالقروض القابلة  1
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 بدخل المنحة.  اإلعترافن كيف سيتم ( بي  20: وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )المطلوب

 (  1حل مثال )
بإستخدام أساس منطقي ومنتظم يتم بها تحمل التكاليف ل الفترة التي بالمنحة كدخل خال اإلعترافتم يس

 توزيع دخل المنحة كما يلي:   أوسيتم إطفاء )نسبة الوفاء بشروط المنحة( و  وبالتالي

 عترف بتسجيله كدخلمبلغ المنحة الم   السنة
رصيد دخل المنحة 

المؤجل في الميزانية في 
31/12 

 دينار 20,111 دينار 02,111=  01,111( × 02,111/01,111)  2022
 03,111 دينار 0111=   01,111( × 6000/01,111)    2023
 1 دينار 03,111=  01,111(  × 01,111/01,111) 2024

  دينار 060666=                                       المجموع          

 عرض المنح المتعلقة )المرتبطة( بالدخل 2.1
 بأي من الطريقتين التاليتين: في القوائم المالية نح الحكومية المرتبطة بالدخليتم عرض الم

: يتم عرض المنحة كرصيد دائن في قائمة الدخل، سواء بشكل منفصل (جماليةالطريقة اإل) البديل األول
 مثل "إيرادات أخرى".تحت عنوان عام  أو

 ت المرتبطة بها.: طرح المنحة من المصروفاطريقة الصافي() البديل الثاني
 .حيث تعطي الطريقتان نتائج متشابهةويترك المعيار الخيار للمنشأة إختيار أي من البديلين،    

 
  Grants Related to Assetsالمنح المرتبطة باألصول . 0

تحويل  أو راضي(مثل )مباني، أ هي منح حكومية تتم من خالل نقل الحكومة أصول غير نقدية للمنشأة
تملك أصول طويلة األجل. يمكن إضافة شروط ثانوية تحدد نوع  أوبناء  أونشأة شريطة شراء نقدية للم

 حيازتها. أوفترة شراءها  أو األصولموقع  أو

   صولللمنح المرتبطة باأل المعالجة المحاسبية 1.0
  ل أصل لى شكل نق، فقد تكون المنحة عنقد معادل أوال يتم دائمًا تقديم المنح الحكومية بشكل نقدي

بناية في منطقة نائية. يسمح المعيار في هذه  أو، مثل تقديم الحكومة أرض غير نقدي للمنشأة
 الحالة للمنشأة أن تختار واحدة من المعالجات المحاسبية التالية: 

 أو، (سلوب المتبع عادةً )األ تسجيل المنحة واألصل بالقيمة العادلة لألصل غير النقدي  



 

 -867- 

 األسلوب المتبع سمي" أي رمزي، بمبلغ دينار واحد مثاًل إمنحة "بمبلغ وال األصلكل من  تإثبا(
 .حيانًا(أ

  منية التي نها دخل خالل المدة الز أعلى  باألصول القابلة لإلهتالك بالمنح المتعلقة اإلعترافويتم
 .األصول، وبالنسب التي يتم فيها قيد اإلهتالك على تلك يحتسب خاللها اإلهتالك

  لتزامات معينة وعندها سيتم إلوفاء بًا اقد تتطلب أيض لالهتالكة بأصول غير قابلة منح المتعلقال
مثال ذلك، لتزامات. باإلالتي تتحمل تكلفة الوفاء  الفتراتمدى  إثباتها ضمن الربح أو الخسارة على

المناسب إثبات المنحة  منحة أرض قد تكون مشروطة بإنشاء مبنى على الموقع وقد يكون من
 بح أو الخسارة على مدى عمر المبنى.ضمن الر 

 (  2مثال )
لتنقية المياه دينار لتركيب أجهزة  001,111منحة بقيمة للصناعات الغذائية إستلمت الشركة العربية 

دينار. وسيتم  011,111 بمبلغ، وقدرت الشركة تكلفة تلك األجهزة نتاج المواد الغذائيةالمستخدمة في إ
 سنوات. 4خالل عمرها البالغ  القسط الثابتإهتالك تلك األجهزة بطريقة 

 بدخل المنحة.  اإلعترافن كيف سيتم ( بي  20: وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )المطلوب

 (2حل مثال )
 :         جهزة المتعلقة بالمنحة وكما يليسنوات وبنسبة إهتالك األ 2بدخل المنحة على مدى  اإلعترافسيتم  -أ

 دخل المنحة السنوي نسبة اإلهتالك  السنة
 دينار 21,111=  001,111 × % 25 % 25=  4/ 1 1
 دينار 21,111=  001,111 × % 25 % 25=  4/ 1 2
 دينار 21,111=  001,111 × % 25 % 25=  4/ 1 3
 دينار 21,111=  001,111 × % 25 % 25=  4/ 1 4

 دينار 6660116  المجموع      =                                  

( وبالتالي سيكون صافي األثر على 2÷011,111) 31,111بمبلغ السنوي  هتالكاإلسيبلغ مصروف 
 صافي مصاريف المنحة. ويمثل (21,111- 31,111) دينار 01,111 رباح والخسائر سنوياً األ

-011,111) دينار 21,111ليسجل بقيمة  األصلطرح مبلغ المنحة من تكلفة  للشركةيمكن  -ب
دينار  01,111بمبلغ  هتالكإ هتالك لتلك القيمة مما ينجم عنه مصروف ويتم اإل (001,111

    رباح والخسائر في المعالجة السابقة.  ثر على األ( وهو نفس صافي األ2÷21,111)

عند وجود شروط محددة بالعناصر المختلفة للمنحة، ال بد من تقييم بنود المنحة من أجل تحديد كيفية 
  .على ذلك التقييم، يتم توزيع مبلغ المنحة اإلجمالي ى عناصر المنحة المختلفة وبناءً حصول المنشأة عل
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الية بالمنح التي تتضمن أحيانًا قبض المنح كجزء من مجموعة مساعدات م اإلعتراف)( 3مثال )
 (ي لحق بها عدد من الشروط

لمنحة في شراء مبنى للطلبة من ا %60ستغالل إمليون دينار، وسيتم  01منحة بقيمة  الوفاقتلقت شركة 
. أما المبلغ سنة 20نتاجي له بـ وقين حركيًا( والذي قدر العمر اإلأصحاب اإلحتياجات الخاصة )المع

 سنوات من تاريخ المنحة. 2المتبقي من المنحة فهو مخصص لدعم رسوم تعليم أولئك الطلبة لمدة 
 بدخل المنحة. اإلعترافكيف سيتم ن ( بي  20: وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )المطلوب

 (  3حل مثال )
 توزيع المنحة على النحو التالي: سيتم أوالً 

 .مليون دينار 0=  10×  %60المنحة المتعلقة باألصول  -
 .مليون دينار 4=   10× %40المنحة المتعلقة بالدخل  -

سنة  20ي للمبنى، والبالغ بالمنحة المتعلقة باألصول في بيان الدخل خالل العمر اإلنتاج اإلعترافسيتم 
 اإلعترافستهالك المبنى باستخدام طريقة القسط الثابت، يتم إفتراض أنه يتم إباستخدام أساس منتظم وب

ينار سنويًا د 011,111سنة بمعدل  20مليون دينار( كدخل خالل فترة  6بهذا الجزء من المنحة )أي 
 سنة(. 20÷ مليون  0,111,111)

فتراض أنه سيتم تقديم دعم رسوم إبالدخل خالل فترة أربع سنوات، وبحة المتعلقة بالمن اإلعترافوسيتم 
 إلىمليون دينار(  4التعليم بشكل متساوي خالل مدة األربع سنوات، سينقل هذا الجزء من المنحة )أي 

 مليون دينار للسنة الواحدة. 1الدخل خالل فترة أربع سنوات بمعدل 

   المتعلقة باألصول القوائم الماليةعرض المنح الحكومية في  2.0   
النقدية المثبتة بالقيمة العادلة في  عرض المنح الحكومية المرتبطة باألصول، بما فيها المنح غير يمكن

 التاليتين: سلوبيناألقائمة المركز المالي بأي من 
دة للوفاء : عرض المنحة كدخل مؤجل يعترف بها بطريقة محددة وفق التكاليف المتكباألول سلوباأل

 بشروط المنحة.
الدفترية المسجلة القيمة  إلىالمتعلقة بها للتوصل  األصول: طرح مبلغ المنحة من قيمة الثاني سلوباأل

 .)الصافي( لألصل

 (4مثال )
ستخراج المياه بأجهزة إلمتعلقة  دينار 011,111منحة مقدارها  العطاءإستلمت شركة  1/1/2021في 

في منطقة نائية وتخدم المجتمع المحلي بشكل كبير. وقد  العطاءعمل شركة ، حيث تبار الجوفيةمن اآل
د العمر اإلنتاجي لها وسجلت بالدفاتر كأصول، وقد حد   دينار 211,111بمبلغ جهزة األإشترت الشركة 

 سنوات وسيتم إهتالكها بطريقة القسط الثابت. ربعبأ
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 .العطاءشركة ل وائم الماليةالقن طرق العرض الممكنة لتلك المنحة في : بي  المطلوب

 ( 4حل مثال )
حيث سيظهر رصيد  ،دخل مؤجل في قائمة المركز المالي: يتم عرض المنحة كولبموجب البديل األ 

 الدخل المؤجل كما يلي: 
 :كدخل مؤجل دينار مبدئياً  011,111يتم تحديد المنحة بمبلغ  1/1/2021في  -

 0/0/0100             النقديةمن حـ/   011,111
  حـ/ دخل منحة مؤجل إلى 011,111 

 قيد شراء المولدات بالقيد التالي: إثباتويتم  -

 1/1/2221 جهزةمن حـ/ األ  211,111
  حـ/ النقدية لدى البنك إلى 211,111 

المتبقي  الرصيددينار كدخل منحة، ويتم ترحيل  31,111بمبلغ  اإلعترافيتم  31/12/2021في  -
 عداد القيد التالي: إ . وعليه يتم قائمة المركز المالي لىإدينار  031,111بقيمة 

 00/00/0100 من حـ/ دخل منحة مؤجل     31,111
  حـ/ دخل منحة متحقق إلى 31,111 

ويقفل حساب دخل المنحة المتحقق في قائمة الدخل، أما رصيد دخل المنح المؤجل فسيظهر ضمن 
 دينار. 031,111المطلوبات في قائمة المركز المالي بمبلغ 

وسيظهر رصيد دخل منحة ، أيضاً  0102و  2023و  2022 عواماألويتم تكرار القيد األخير في نهاية 
 كما يلي: ربعاألعترف به كدخل خالل السنوات ومبلغ المنحة الم   ربعةاألعوام لأل

 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2624 
 رصيد دخل المنحة المؤجل

 1 31,111 دينار 011,111 031,111 كز المالي()قائمة المر 

 31,111 دينار 31,111 دينار 31,111 دينار 31,111 المكتسبمبلغ دخل المنحة 

÷  211,111دينار سنويًا ) 011,111بمبلغ  جهزةاألهتالك إ كما سيتم تحميل بيان الدخل بمصروف 
4). 

 األصلي من خالل إقتطاع المنحة من قيمة : يتم العرض في قائمة المركز المالبموجب البديل الثاني
 .الدفترية جهزةاأل(، أي تعتبر المنحة تخفيض لقيمة الدفترية )المسجلة



 

 -866- 

القيمة المسجلة  إلىمن إجمالي القيمة الدفترية لألصل للتوصل  011,111قتطاع المنحة بمبلغ إيتم 
سنوات،  2هو  جهزةلألي . وبما أن العمر اإلنتاج(011,111 – 211,111دينار ) 011,111بمبلغ 

سنوات( على بيان الدخل  4÷ دينار  011,111دينار ) 031,111هتالك السنوي بمبلغ يتم قيد اإل
 .0102 إلى 2021 من للسنوات

 وتخفيضه بقيمة المنحة بموجب القيدين التاليين: األصلشراء  إثباتوعليه يتم 
 :األصلقيد شراء  -

 1/1/2221 جهزةمن حـ/ األ  211,111
  حـ/ النقدية  إلى      211,111 

 بقيمة المنحة: األصلقيد تخفيض  -

 1/1/2221 من حـ/ النقدية   011,111
  جهزة حـ/ األ إلى      011,111 

 الثاني، وكما يلي:  أووال يختلف األثر الواقع على النتائج التشغيلية سواء تم إختيار البديل األول 

 البديل الثاني البديل االول البديل
 ـــ دينار 31,111 سنوياً  دخل منحة متحقق
 ( دينار031,111) ( دينار011,111) مصروف اإلهتالك

 ( دينار031,111) ( دينار031,111) صافي األثر
      

الخسائر  أوالمنح الحكومية التي تصبح مستحقة القبض كتعويض للمنشأة عن المصاريف  .8
فوري للمنشأة دون تكبد تكاليف مستقبلية ذات  لغرض تقديم دعم مالي أوالمتكبدة سابقًا 

 عالقة 
 على أنها دخل للفترة التي تصبح فيها مستحقة القبض. بهذا النوع من المنح اإلعترافيجب 

 ومن األمثلة عليها: 
زراعية عن خسائر محددة لحقت بها نتيجة  اتألغراض دفع مبالغ لشرك يتم إعطاء المنح أحياناً  -

 ج الزراعي.الصقيع وتضرر اإلنتا
يمكن تقديم المنحة لمنشأة ما لتعويضها عن خسائر تكبدتها في الماضي بسبب العمل ضمن منطقة  -

بهذه المنحة التي إستلمتها  اإلعتراف، هنا يجب بي بالقرارات الحكوميةنائية وتأثرت بشكل سل
 المنشأة على أنها دخل في السنة التي تصبح فيها المنحة مستحقة القبض.
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 لمنح المتعلقة باألصول في قائمة التدفقات النقديةعرض ا .9
، يتم إظهار التدفقات (صول غير نقدية )معدات مثالً التي تتطلب شراء أ نقدية تتعلق بالمنحستالم إعند 

ستثمارية في قائمة التدفقات النقدية، باإلضافة لذلك سيكون هناك دية المستلمة ضمن قسم األنشطة اإلالنق
. ويتطلب معيار المحاسبة الدولي الوارد في شروط المنحة األصلية خارجة نتيجة شراء تدفقات نقد أيضاً 
( بشكل محدد ضرورة إظهار التدفقات المقبوضة والمدفوعات الخارجة بشكل منفصل وعدم 20رقم )

ضرورة إظهار المقبوضات بمعزل عن المدفوعات بشكل  ترصيدها بالصافي، كما يتطلب المعيار أيضاً 
عند عرضها في قائمة المركز المالي  األصلقتطاع المنحة من إكان يتم  إذاغض النظر عما منفصل ب
  .أم لم يتم
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عند اإلخالل بشروط المنحة بحيث تصبح المنحة قابلة إلعادة الدفع، يجب معالجتها كتغيير في  .أ
( ويتم محاسبتها بأثر مستقبلي من خالل 8بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )التقدير المحاسبي 

 رباح والخسائر.األ
 إعادة دفع المنحة المتعلقة بالدخل: .ب

 يلي:  عند إعادة دفع المنحة المتعلقة بالدخل يجب إتباع ما
 .إستخدام رصيد المبلغ غير المطفأ للرصيد الدائن المؤجل الخاص بالمنحة 
 وإذا لم يكن هناك رصيد دخل المنحة المؤجل الموجود مبلغ المطلوب إعادة دفعه يتجاوزكان ال إذا ،

في  مباشرة بمبلغ إعادة دفع المنحة كمصروف اإلعترافرصيد دائن مؤجل لدخل المنحة، فيجب 
 . رباح والخسائراأل

 (5مثال )
جهات الحكومية دينار من إحدى ال 72,222منحة بقيمة  شركة البوتاسإستلمت  1/1/2222في 

المانحة شريطة تنظيف البيئة المحيطة بمصانع الشركة خالل السنوات الثالثة القادمة، وقد تكبدت 
 الشركة التكاليف التالية:               

 التكاليف المتكبدة السنة
 دينار 24,222 2222

 دينار 6222 2023
 دينار 32,222 2024

 دينار  620222 المجموع
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 45,222بمبلغ  2224ية عام جهة الحكومية المقدمة للمنحة طالبت شركة البوتاس في بدان الإفرض أ
خالل الشركة ببعض شروط المنحة. وقد قام شركة البوتاس بدفع دينار كإسترداد لجزء من المنحة نتيجة إ

 .  1/4/2224المبلغ نقدًا في 
بإفتراض أن شركة البوتاس إستخدمت عاد دفعه من المنحة المبلغ الم   بيان كيفية معالجة المطلوب:

 سلوب عرض المنحة كدخل مؤجل.أ

 (5حل مثال )
ن قيمة المبلغ المعاد دفعة دينار. وبما أ 35,222مبلغ  1/1/2224دخل المنحة المؤجل في  يبلغ رصيد
دينار  12,222بالباقي والبالغ  اإلعترافدينار يتجاوز رصيد دخل المنحة المؤجل فيتم  45,222

 وعليه يظهر قيد المبلغ المعاد دفعة من المنحة على النحو التالي: كمصروف.

 1/4/2224 من حـ/ دخل منحة مؤجل  35,222
  عاد دفعهاحـ/ مصاريف منحة م        12,222

  حـ/ النقدية  إلى      45,222 
 

 إعادة دفع المنحة المتعلقة باألصول:  .ج
 بإحدى الطريقتين التاليتين:  يجب معالجة المنح المعاد دفعها للجهات المانحة

  أومن خالل زيادة القيمة الدفترية )المسجلة( لألصل المتعلق بالمنحة،  .0
 .عاد دفعهلمؤجل بمقدار المبلغ الم  تخفيض رصيد الدخل ا .0

 اإلعترافمباشرة كمصروف باإلهتالك المتجمع اإلضافي المتراكم الذي كان سيتم  اإلعترافكما يجب 
 .في نهاية هذا الفصل( الثالثنظر التمرين )ا ف في غياب المنحة.به حتى تاريخه كمصرو 

 (  6مثال )       
دينار كمساهمة حكومية لشراء  320222إستلمت شركة الصحراء منحة حكومية مقدارها  1/1/2221في 

أجهزة للحد من التلوث الناتج عن عمليات المصنع اإلنتاجية. وقد إشترت الشركة األجهزة بمبلغ 
د العمر اإلنتاجي لها بـ  510222 سنوات وسيتم إهتالكها بطريقة القسط الثابت وبدون  3دينار، وقد حد 

قامت الجهة الحكومية المقدمة للمنحة أعاله بمطالبة شركة الصحراء بمبلغ  1/7/2223قيمة متبقية. في 
قامت الشركة دينار كإسترداد لجزء من المنحة نتيجة إخالل الشركة ببعض شروط المنحة. وقد  8222

 بدفع المبلغ نقدًا.
عاد دفعه من المنحة بإفتراض أن شركة الصحراء استخدمت بيان كيفية معالجة المبلغ الم   المطلوب:

 أسلوب عرض المنحة كتخفيض لألصل.
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 ( 1حل مثال )
نظرًا ألن الشركة إستخدمت أسلوب عرض المنحة كتخفيض لألصل فتكون قيمة األجهزة التي أثبتت بعد 

(. وعليه يتم بداية زيادة قيمة األصل 320222 – 510222دينار ) 210222فيضها بقيمة المنحة تخ
 عاد دفعها، ويظهر ذلك بموجب القيد التالي:بمقدار المنحة الم  

 1/7/2223 من حـ/ أجهزة الطاقة الكهربائية  8000
  عاد دفعهاإلى حـ/ إلتزام منحة م       8000 

 منحة نقدًا:ويتم إثبات قيد دفع ال 

 1/7/2223 عاد دفعهامن حـ/ إلتزام منحة م    8000
  إلى حـ/ النقدية     8000 

به كمصروف فيمثل الفرق  اإلعترافوالذي يتوجب  2222و  2221أما فرق اإلهتالك المتراكم للعامين 
إعادة  بين ما تم إهتالكه في دفاتر الشركة في ضوء حصولها على كامل المنحة واإلهتالك في ضوء

 جزء من المنحة، حيث يظهر على النحو التالي:

 0200 0207 البيان
اإلهتالك السنوي في ضوء حصول الشركة على كامل 

 (3÷  21,222المنحة )
7222 7222 

 21,222اإلهتالك السنوي في ضوء إعادة جزء من المنحة )
 +8222 ÷ )3 

966666 966666 

 266666 266666 الفرق في اإلهتالك
 2222و  2221رق في مجمع اإلهتالك المتركم للعامين الف
= 

266666  +266666  =
533362 

 وفي ضوء ذلك يتم إثبات القيد التالي:    

 1/7/2223 من حـ/ مصاريف منحة معاد دفعها  533362
  إلى حـ/ مجمع إهتالك مولدات طاقة كهربائية 533362 
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تشمل المساعدات الحكومية المنح الحكومية المتعلقة بنقل موارد للمنشأة سواء كانت منح متعلقة بالدخل 
بها في القوائم المالية، كما تشمل المساعدات الحكومية أشكال معينة  اإلعترافوالتي يتم  باألصول أو

وعمليات مع ، ة لهاد قيمتحدي أوتقديرها  يمكن بشكل موضوعي التي الالمباشرة من المساعدات 
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 اإلفصاحبها بل  اإلعترافالحكومة ال يمكن تمييزها عن العمليات التجارية العادية للمنشأة، والتي ال يتم 
 . عنها فقط

 مثلة على المساعدات الحكومية التي ال يمكن تقديرها بشكل موضوعي:ومن األ
 .المجانية التسويقية أوستشارات الفنية اإل -
 .ت الحكومية للمنشأةتقديم الكفاال -

سياسة الشراء  هو للمنشأةوكمثال على المساعدات التي ال يمكن تمييزها من النشاطات التجارية العادية 
 .المنشأةالحكومية المسؤولة عن جزء من مبيعات 

ويشير المعيار أيضًا بأن المساعدات غير المباشرة المتمثلة بتوفير الحكومة لبنية تحتية من خالل 
شبكات المواصالت واإلتصاالت والمياه ال تعتبر شكاًل من أشكال المساعدات الحكومية نظرًا تحسين 

 .غير موضوعي جزافيمنها ستكون تقدير  تحديد منفعة المنشأة المباشرةن أل
 
 Disclosures  اإلفصاحمتطلبات  .12

 يجب اإلفصاح عن األمور التالية:
لحكومية، بما في ذلك طريقة عرض المنح الحكومية السياسة المحاسبية المتبعة بخصوص المنح ا .أ

 التي تم إتباعها في القوائم المالية.

خرى من توضيح لألشكال األعتراف بها و تم الحصول عليها واإلطبيعة ومدى المنح الحكومية التي  .ب
 .مباشرة منها الشركة ستفادت إالمساعدات الحكومية التي 

 اإلعترافالمتعلقة بالمساعدات الحكومية التي تم خرى أغير المحققة وأية أمور محتملة الشروط  .ج
 بها.

 

 Transitional Provisions  المعيارو االنتقال لتطبيق هذا أمتطلبات التحول . 13
 :ول مرةيجب على المنشأة التي تطبق المعيار أل

 .، حينما يكون ذلك مناسباً االفصاحأن تلتزم بمتطلبات  -أ
 ن تختار إما: أ -ب

 رقم لمعيار المحاسبة الدولي ا المالية مقابل التغيير في السياسة المحاسبية وفقاً أن تعدل قوائمه (0
 أو  .2

من المنح التي تصبح  جزاءاألالمحاسبية للمعيار فقط على المنح أو  المتطلباتأن تطبق  (0
 .مستحقة التحصيل أو مستحقة التسديد بعد تاريخ نفاذ المعيار
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 :أسئلة الفصل
 يار من متعدد(األول )اختالتمرين 

 التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

 كما يلي: عادة ( 02يتم معالجة المنحة غير النقدية وفق معيار المحاسبة الدولي رقم ) .7

ستبدال وقيد المنحة بتكلفة اإل األصل إثبات -ب المنحة بقيمة تقدرها اإلدارة إثبات -أ
 بالقيمة اإلسمية

كل من المنحة واألصل بالقيمة  إثبات -ج
 العادلة لألصل غير النقدي

األصل فقط بالقيمة العادلة، وعدم  إثبات -د
 بالقيمة العادلة للمنحة اإلعتراف

( بالنسبة 20من المعالجات المحاسبية التالية تتفق مع متطلبات المحاسبة الدولي رقم ) واحدة .0
 للمنح المتعلقة بالدخل: 

لمنحة في بند منفصل با اإلعترافيتم  -أ
 ضمن حقوق الملكية

إضافة قيمة المنحة بالدائن لحساب  -ب
 خرى في قائمة الدخلإليرادات األا

األرباح  في حساببالمنحة  اإلعتراف -ج
 المحتجزة في قائمة المركز المالي

عرض المنحة في قائمة الدخل بإسم )دخل  -د
، أو بإسم دخل المنح الحكومية آخر( أو

 مصاريف الوفاء بالمنحةطرحها من 

 ( هناك نوعان من المنح الحكومية:20بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ) .7

 المنح المتعلقة بالمطلوبات -ب المنح المتعلقة باألصول -أ
 ( صحيحجما ورد في )أ( و) -د المنح المتعلقة بالدخل -ج

في المنطقة التي  المياهلشبكة  ( معالجة تحسين الحكومة20يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم ) .7
 تعمل بها الشركة كما يلي:

 تعالج بإعتبارها من المساعدات الحكومية -ب تعالج بإعتبارها منح حكومية -أ
 تعامل بإعتبارها هبة -د ال تعتبر ضمن المساعدات الحكومية -ج

 جتها كما يلي:عند اإلخالل بشروط المنحة بحيث تصبح المنحة قابلة إلعادة الدفع، يجب معال .5

كتغير في السياسات المحاسبية وتعالج بأثر  -أ
 رجعي

 كتغيير في التقدير المحاسبي -ب

تعتبر ضمن أخطاء سنوات سابقة وتعالج  -ج
 بأثر رجعي

تعتبر تخفيض إليرادات النشاط التشغيلي  -د
 للمنشأة
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 بالمنح الحكومية كما يلي:  اإلعترافيجب  .6

كدخل خالل المدة الزمنية الالزمة لمقابلتها  -ب ضمن األرباح المحتجزة -أ
 مع التكاليف المرتبط بالوفاء بشروط المنحة

س المال الموهوب في أضمن حساب ر  -ج
 حقوق الملكية

 تخفيض لإللتزامات -د

عن سعر الفائدة السائد في السوق  قرض من الحكومة بفائدة تقل كثيراً حصلت المنشأة على  إذا .8
 (:0227ان دورة حزير  JCPAفإنه )

عتبار الفرق في سعر الفائدة منحة إ يتم  -أ
 حكومية للمنشأة

عتبار الفرق في سعر الفائدة كمنحة إ ال يتم  -ب
 حكومية ألنه لم يقبض من المنشأة

يتم أخذ الفرق في سعر الفائدة إلى الربح  -ج
 الصافي

 ال شيء مما ورد أعاله -د

 
 التمرين الثاني: 

مليون دينار لتركيب أجهزة فالتر لمنع التلوث، وقدرت الشركة  4نحة بقيمة إستلمت الشركة العربية م
مليون دينار. وسيتم إهتالك تلك األجهزة بطريقة مجموع أرقام السنين خالل عمرها  6تكلفة تلك األجهزة 

 .سنوات 4البالغ 
 . المنحةبدخل  اإلعترافن كيف سيتم بي   ،(20: وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )المطلوب

      
 :الثالثالتمرين 

 يها خاطئة: د أيًا من العبارات التالية صحيحة وأحد  

1. 
ومن األمثلة على المنح الحكومية اإلستشارات الفنية أو التسويقية المجانية التي 

  تقدمها الحكومة للمنشأة

2. 
الل نها دخل خأبالمنح المتعلقة باألصول القابلة لإلهتالك على ويتم اإلعتراف 

المدة الزمنية التي يحتسب خاللها اإلهتالك، وبالنسب التي يتم فيها قيد اإلهتالك 
 على تلك األصول.

 

3. 
تسجيل المنحة واألصل للمنح المرتبطة باألصول تتطلب  المعالجة المحاسبية

 )األسلوب المتبع عادًة(. بالقيمة العادلة لألصل غير النقدي
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ة بإنشاء مبنى على الموقع وقد يكون من المناسب منحة أرض قد تكون مشروط .4
  .نشاء المبنىإنتهاء من اإلفورا مباشرة عند إثبات المنحة ضمن الربح أو الخسارة 

 

5. 
التي تتطلب شراء أصول غير نقدية )معدات  نقدية تتعلق بالمنحستالم إعند 
ستثمارية في إل، يتم إظهار التدفقات النقدية المستلمة ضمن قسم األنشطة امثاًل(

 .قائمة التدفقات النقدية

 

6. 
هي المنح التي تقوم الحكومة بموجبها بنقل أو تحويل نقدية المنح المرتبطة بالدخل 

 للمنشأة، وهي المنح األخرى غير تلك المرتبطة باألصول.
 

 
 لتمرين الرابع:ا

 بالمنح الحكومية. اإلعترافد شروط عد  
 

 :ولإجابة التمرين األ 

 0 1 5 4 3 2 1 الرقم 
 أ ب ب ج د د ج جابةاإل

 

 إجابة التمرين الثاني:

 :              علقة بالمنحة وكما يليسنوات وبنسبة إهتالك األجهزة المت 4بدخل المنحة على مدى  اإلعترافسيتم 

 دخل المنحة نسبة اإلهتالك السنوي  السنة
 مليون دينار 1,6=  4×  40% 40%=  10/ 4 1
 مليون دينار 1,2=  4×  30% 0%3=  3/10 2
 مليون دينار  0,8=  4× 20% 20%=  2/10 3
 مليون دينار  0,4=  4× 10% 10%=  1/10 4

 مليون دينار 4المجموع       =                                     
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 جابة التمرين الثالث: إ

 يها خاطئة: د أيًا من العبارات التالية صحيحة وأحد  

ومن األمثلة على المنح الحكومية اإلستشارات الفنية أو التسويقية المجانية التي  .1
 خاطئة تقدمها الحكومة للمنشأة

2. 
نها دخل خالل أبالمنح المتعلقة باألصول القابلة لإلهتالك على ويتم اإلعتراف 

الك المدة الزمنية التي يحتسب خاللها اإلهتالك، وبالنسب التي يتم فيها قيد اإلهت
 على تلك األصول.

 صحيحة

3. 
تسجيل المنحة واألصل للمنح المرتبطة باألصول تتطلب  المعالجة المحاسبية

 صحيحة )األسلوب المتبع عادًة(. بالقيمة العادلة لألصل غير النقدي

4. 
منحة أرض قد تكون مشروطة بإنشاء مبنى على الموقع وقد يكون من المناسب 

 خاطئة  .نشاء المبنىإنتهاء من اإلفورا مباشرة عند و الخسارة إثبات المنحة ضمن الربح أ

5. 
التي تتطلب شراء أصول غير نقدية )معدات  نقدية تتعلق بالمنحستالم إعند 
ستثمارية في ، يتم إظهار التدفقات النقدية المستلمة ضمن قسم األنشطة اإلمثاًل(

 .قائمة التدفقات النقدية
 صحيحة

6. 
هي المنح التي تقوم الحكومة بموجبها بنقل أو تحويل نقدية الدخل المنح المرتبطة ب

 صحيحة للمنشأة، وهي المنح األخرى غير تلك المرتبطة باألصول.

 

 
 :التمرين الرابع إجابة

بالمنح الحكومية بالقيمة العادلة بما فيها المنح غير النقدية شريطة توفر الشرطيين التاليين  اإلعترافيتم 
 معًا:  

 بالمنحة.بالشروط المتعلقة  باإللتزام ستقوم المنشأةأن  -
 وجود تأكيد معقول بأنه سيتم إستالم المنحة.   -
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 المالية القوائم لبنود والقياس اإلعترافمحور: 
 (92) المحاسبة الدولي رقممعيار  :والثالثون  الثانيالفصل 

 ذات التضخم المرتفع اإلقتصادياتالتقرير المالي في  

Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 
 
 
 

 أهداف الفصل التعليمية:
 

 التالية: باألموريكون القارئ ملمًا  نأيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 
(: "التقرير المالي في 92األهداف الرئيسة لمعيار المحاسبي الدولي رقم ) بيان  .1

 ذات التضخم المرتفع". اإلقتصاديات

 .(92عيار المحاسبي الدولي رقم )النطاق الذي يغطيه الم تحديد .9
 .عقتصاد ذو التضخم المرتفالخصائص العامة لإلوصف المميزات و  .3

 خسائر القوة الشرائية. أو أرباحتحديد مفهوم  .4

 سعار.بيان مفهوم الرقم القياسي لأل .5

اعرض القوائم المالية للشركات التي تعمل في ظل  اعادةإل بيان المعالجة المطلوبة .6
 .ذو تضخم مرتفع إقتصاد

(: "التقرير 92)فصاحات التي يتطلبها المعيار المحاسبي الدولي رقم بيان أهم اإل .7
 ذات التضخم المرتفع". اإلقتصادياتي في المال
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 مقدمة. 1 
دول العالم تسود معدالت تضخم مرتفعة جدًا، مما يجعل القوة الشرائية للعملة المحلية في تلك  بعض في

إتمام  إلىالدول تفقد الكثير من قيمتها الشرائية، ويلجأ المتعاملون في تلك الدول في كثير من األحيان 
أخرى. كما أن األرقام المحاسبية تفقد مالئمتها لمتخذ القرار  اعالميةلتبادل التجاري بعمالت اعمليات ا

واإليردات  اإللتزاماتو  األصولبوجود معدالت تضخم مفرطة، مما يجعل مكونات القوائم المالية أي 
 أرقام الفترات السابقة. والمصاريف ذات مالئمة متدنية اعند إاعداد القوائم المالية للفترة الحالية ومقارنتها ب

 
  Objective. هدف المعيار 2

بيان كيفية اعرض القوائم المالية والتقرير اعن األحداث  إلى( 92يهدف معيار المحاسبة الدولي رقم )
مفرط )مرتفع جدًا( التضخم، وبالتالي تمكين مستخدمي القوائم  إقتصاداإلقتصادية لمنشأة تعمل في ظل 

معلومات محاسبية تعكس الظروف اإلقتصادية الحقيقة لتلك الشركات العاملة  المالية من الحصول اعلى
 في بيئة تضخمية مفرطة.

 
  Scopeالمعيار نطاق. 3

يطبق هذا المعيار اعلى القوائم المالية الرئيسية بما في ذلك القوائم المالية الموحدة ألي منشأة تقدم 
تفع جدًا(، ويقدم المعيار كما هو مبين الحقًا مؤشرات ذو تضخم مفرط )مر  إقتصادتقاريرها المالية بعملة 

هي ذات تضخم مفرط. ويحدد هذا المعيار  المنشأةكانت البيئة اإلقتصادية التي تعمل بها  إذافيما 
 ثار التضخم المرتفع.تعديل المعلومات المالية لتشمل آ إجراءات

 
 قتصاد ذو التضخم المرتفعالخصائص العامة لإل. 4

قتصاد ذو ولكنه يحدد الخصائص العامة لإل Hyperinflationمعيار التضخم المرتفع ال يعرف ال
 ما يلي: ال الحصر اعلى سبيل المثال الخصائصالتضخم المرتفع، وتشمل هذه 

بعملة أجنبية مستقرة نسبيًا، ويتم اعلى  أواعندما يفضل اعامة الناس حفظ الثروة في أصول غير نقدية  .أ
 ي اعملة محلية من أجل محاولة الحفاظ اعلى قوتها الشرائية.إستثمار أ أوالفور تحويل 

يهتم اعامة الناس بالمبالغ النقدية )األسعار( المحددة بعملة أجنبية مستقرة وليس بالعملة المحلية،  .ب
 ويمكن أن تحدد أسعار السلع والخدمات بالعملة األجنبية.

التعويض اعن الخسارة المستقبلية جلة بمبالغ تتضمن تسعير المبيعات والمشتريات اآلاعندما يتم  .ج
 .جداً  المتوقعة للقوة الشرائية للعملة المحلية، حتى لو كانت فترة اإلئتمان قصيرة 

 اعندما تكون األسعار واألجور وأسعار الفائدة مرتبطة اعلى نحو وثيق بالرقم القياسي لألسعار. .د
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 أكثر. أو %011رب ما يقااعندما تصل معدالت التضخم التراكمية خالل فترة ثالث سنوات  .ه
اعرض  إاعادةكان من المطلوب  إذاجتهاد في تحديد ما عيار أيضًا اعلى ضرورة إستخدام اإلوينص الم

البيانات المالية للمنشأة تطبيقًا لهذا المعيار أم ال. واعندما يتوقف اإلقتصاد اعن كونه اعالي التضخم، 
لهذا المعيار كما يجب أن تتوقف كافة  وفقاً اعندئذ أن تتوقف اعن إاعداد القوائم المالية  المنشأةيجب اعلى 

 المنشآت في تلك البيئة اعن تطبيق المعيار من نفس التاريخ.
 
 The Restatement of Financial Statementsعرض القوائم المالية  إعادة. 7

مة كانت قائمة المركز المالي معدة اعلى أساس بيانات التكلفة التاريخية، وبالتالي فإن بنود قائ إذا .أ
اعرضها  إاعادةالمركز المالي غير المعروضة بوحدة قياس جارية بتاريخ قائمة المركز المالي، يتم 

 بإستخدام مؤشر أسعار اعام. ويفضل إستخدام كافة المنشآت في نفس البلد نفس مؤشر األسعار.

لخ( بوحدات قياس إ، الذمم الدائنة ......اعرض البنود النقدية مثل )النقدية، الذمم المدينة إاعادةال يتم  .ب
 .ارية بتاريخ قائمة المركز الماليأخرى كون تلك البنود ظاهرة بوحدة نقدية ج

اعرض البنود المعبر اعنها بالتكلفة الجارية ألنها ظاهرة بوحدة القياس الجارية بتاريخ  إاعادةال يتم  .ج
 قائمة المركز المالي.

في مؤشر األسعار العام بين تاريخ شراء اعرض كافة البنود غير النقدية باستخدام التغير  إاعادةيتم  .د
تلك البنود وتاريخ قائمة المركز المالي الحالية، ما لم يتم تسجيلها بالقيم الحالية )مثل: صافي القيمة 

اعرضها  إاعادةالقيمة السوقية( في تاريخ قائمة المركز المالي وفي تلك الحالة ال يتم  أوالقابلة للتحقق 
 بمبالغ أخرى.

اعرض البنود غير النقدية باستخدام التغير في مؤشر األسعار  إاعادةخسارة من  أوي ربح يتم إظهار أ .ه
القياس بشكل منفصل في  إاعادةخسارة  أوالعام في بيان الدخل، ويجب اإلفصاح اعن صافي ربح 

 بيان الدخل.

ة اعلى يتم تطبيق مؤشر األسعار من التواريخ التي تم فيها تطبيق محاسبة التضخم المرتفع ألول مر  .و
 هذه البنود.

تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات(  إاعادةغير النقدية )مثل  األصولقياس قيمة بعض  إاعادةتم  إذا .ز
تقييم  إاعادةاعرض المبالغ المسجلة من تاريخ  إاعادةفي فترات سابقة لتاريخ القوائم المالية، يتم اعندها 

 . األصول

ام الرقم القياسي لمؤشر األسعار، نجد أن هناك بنود قد تقييم البنود غير النقدية بإستخد إاعادةبعد  .ح
 :تظهر وفق المعالجات المحاسبية المقبولة في معايير اإلبالغ المالي الدولية بالقيم الجارية مثل
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 أو ،غير المتداولة األصولالمبلغ القابل لإلسترداد اعند تقييم  -0
 أو ،صافي القيمة القابلة للتحقق في حالة المخزون  -2
 العادلة لبعض أنواع اإلستثمارات المالية.القيمة  -3

القيم الجارية  أوففي هذه الحالة يتم مقارنة مبالغ البنود المحتسبة بإستخدام الرقم القياسي لمؤشر األسعار 
 اعرض قائمة المركز المالي. إاعادة( وإثبات القيم األقل اعند 3، 2، 0للبنود )

 األرباحاعرض مكونات حقوق المالكين بإستثناء  إاعادةيتم في بداية فترة التطبيق األولي لهذا المعيار   .ط
. نشوئها أواعام لألسعار من تواريخ المساهمة بها  تقييم وذلك باستخدام مؤشر إاعادةالمدورة وأي فائض 

المدورة  األرباحتقييم نشأت في الفترات السابقة، كما يجري إشتقاق رقم  إاعادةويتم حذف أي فوائض 
 حسابي لكافة المبالغ األخرى المعاد اعرضها في قائمة المركز المالي.  المعاد بيانها كمتمم

 ( 1مثال )
 :30/02/2121في  قائمة المركز الماليمرتفع التضخم، وفيما يلي  إقتصادفي  الواحةتعمل شركة 

 المبالغ بالدينار البيان  
   األصول
 0111 النقدية 

 3111 المخزون 
 0111  لةغير المتداو الملموسة  األصول
 11,000  األصولمجموع 

 

  المطلوبات وحقوق الملكية 
 0111  و أ.الدفع  الدائنون 

 0011 غير المتداولة  اإللتزامات
 ( 2101س المال )أصدر في بداية أر 

 

 

 

 

 

2111 
 0011 المحتجزة األرباح

 11,000 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 ر كما يلي:سعاحيث كان مؤشر الرقم القياسي لأل
30/02/2100      011%  
30/02/2102      031% 
30/02/2100      001% 
30 /02/2019     221% 



 

 -772- 

30 /02/2121     201% 
غير المتداولة اعبارة اعن  اإللتزاماتو ، 31/19/9117الملموسة غير المتداولة في  األصولتم شراء 

. وبإفتراض أن 1/11/9191يات ، والمخزون هو من مشتر 1/4/9191قرض تم الحصول اعليه في 
 . 1/1/9117تم اصدار راس المال في  سعار يتزايد بشكل تناسبي منتظم خالل العام.مؤشر األ

 تحاد بعد التعديل فيما يخص التضخم المرتفع.ار قائمة المركز المالي لشركة اإلإظهالمطلوب: 

 ( 1حل مثال )

 المبالغ بالدينار البيان
   األصول
 0111 النقدية  

 3103 (%202.0 ÷ 201× ) 3111المخزون 
 00,300 (%031 ÷ %201× ) 0111 غير المتداولة األصول
 22,474  األصولمجموع 

  المطلوبات وحقوق الملكية 
 0111 و أ. الدفعالدائنون 

 0011 غير المتداولة  اإللتزامات
 0111 (%011 ÷ 201) ×2111س المال أر 

 1774 سابي(المحتجزة )متمم ح األرباح
 22,474 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 

 يلي: يالحظ من المثال السابق ما
   وكما يلي: %202.0قتناء المخزون = إاعرض المخزون بالرقم القياسي اعند  إاعادةتم 

 221 – 201 %202.0=  1شهور 0× 
 شهر 02 + % 221

  فلم يتم ير المتداولة( تظهر بقيمتها الدفتريةالبنود النقدية مثل )النقدية، الدائنون، المطلوبات غ ،
 سعار.اعرضها بالرقم القياسي لمؤشر األ إاعادة

 
 

                                                           
 0/01/2121- 0/0الفترة من  1
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 Statement of Comprehensive Income عرض بنود قائمة الدخل الشامل إعادة. 6
ء نتهاإبوحدة القياس الجارية بتاريخ  قائمة الدخل الشامليتطلب هذا المعيار التعبير اعن كافة البنود في 

اعرض كافة المبالغ بتطبيق التغير في مؤشر األسعار العام من تواريخ  إاعادةالفترة المالية. واعليه يتوجب 
 القيد األولية لبنود الدخل والمصروفات في القوائم المالية.

 
 النقدي  الخسارة من صافي المركز أو األرباح. 7

Gain or Loss on Net Monetary Position 

النقدية،  اإللتزاماتالنقدية اعن  األصولكان لديها زيادة في  إذاقوة شرائية  المنشأةفقد في فترة التضخم ت
الحد الذي ال  إلىالنقدية  األصولنقدية تزيد اعن  إلتزاماتويكسب المشروع قوة شرائية اعندما يكون لديه 

الخسارة من صافي المركز  أومربوطة مع مستوى األسعار. يتمثل الربح  اإللتزاماتو  األصولتكون فيه 
غير النقدية وحقوق المالكين وبنود قائمة الدخل من  األصولاعرض  إاعادةالنقدي في الفرق الناتج اعن 

 أويتم إدراج المكسب المربوطة مع مؤشر أسعار من ناحية أخرى.  اإللتزاماتو  األصولناحية وتعديل 
الخسارة وصافي  أوجراء مقاصة بين الربح الخسارة من صافي المركز النقدي ضمن بيان الدخل ويتم إ

 المركز النقدي.

 أم خسائر القوة الشرائية للبنود النقدية أرباححتساب إ
أم خسائر القوة الشرائية للبنود النقدية اعن طريقة مقارنة صافي البنود النقدية في بداية  أرباححتساب يتم إ

اعتبار حركة البنود النقدية خالل العام ألخذ بعين اإلي نهاية الفترة مع االفترة مع صافي البنود النقدية ف
  الل نفس الفترة.ى التغير في مؤشر مستوى األسعار خومد

 (9مثال )
 التالية: األرصدةاعالي التضخم  إقتصادوالتي تعمل في  هليةاألالشركة  لدى كان 31/19/9191في 

ستثمار في سندات ، إدينار 41,111دينار، ذمم دائنة  31,111دينار، ذمم مدينة  91,111نقدية 
 .دينار 01,111قرض بنك قصير األجل  ،دينار 51,111

 .السابقة األرصدةقياس  إاعادةثر د نتيجة أحد  المطلوب: 

 (9حل مثال )
 + 31,111 + 91,111) دينار 91,111تبلغ نقدية  إلتزاماتصافي  هليةاأللدى الشركة يوجد 

نظرًا ألن  ،حيازة قوة شرائية مكاسبظهر لدى الشركة وبالتالي سي (01,111 – 41,111 – 51,111
 .النقدية األصولالنقدية أكبر من  اإللتزامات
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   زميلة  أو التضخم المرتفع )المفرط( عند وجود شركات تابعة .4
الزميلة  أومرتفع التضخم في حين ال تعمل الشركة التابعة  إقتصادكانت الشركة األم تعمل في  إذا .أ

 اعرض نتائج الشركة األم بما يخص التضخم المرتفع إاعادة، يجب اعندئذ رتفع التضخمم إقتصادفي 
نه يتم أالشركة التابعة من تطبيق المعيار، إال  أوالشركة الزميلة بينما تستثنى (. 20وفق المعيار )

ر ثار التغيرات في أسعا( "آ91رقم )معيار المحاسبة الدولي حسب اعرض نتائج الشركة التابعة  إاعادة
 .صرف العمالت األجنبية"

مرتفع التضخم في حين ال تعمل الشركة األم  إقتصادتعمل في الزميلة  أوكانت الشركة التابعة  إذا .ب
 أواعرض القوائم المالية للشركة الزميلة  إاعادةفيتوجب في هذه الحالة ، مرتفع التضخم إقتصادفي 

، بينما تستثنى الشركة القابضة من تطبيق (92لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) الشركة التابعة وفقاً 
 .المعيار

 
 قتصادي المرتفع إنتهاء أوضاع التضخم اإل .9

Economies Ceasing to be Hyperinflationary 
 المعدةاعن إاعداد واعرض القوائم المالية  المنشأةاعندما يتوقف اإلقتصاد اعن كونه مرتفع التضخم، تتوقف 

معالجة المبالغ المعبر اعنها بوحدة القياس الجارية بتاريخ فترة التقرير  بموجب هذا المعيار، واعندها يجب
 السابق كأساس للقيم المرحلة في القوائم المالية الالحقة.

 
 Disclosuresاإلفصاح  .10

 يجب القيام باإلفصاحات التالية:
ا للتغيرات في القوة حقيقة أن البيانات المالية واألرقام المقارنة للفترات السابقة قد تم إاعادة اعرضه -أ

الشرائية العامة لعملة التقرير، وكنتيجة لذلك يتم التعبير اعنها بوحدة القياس الجارية بنهاية فترة 
 إاعداد التقارير؛

 ما إذا كانت البيانات المالية معدة اعلى أسلوب التكلفة التاريخية أو أسلوب التكلفة الجارية؛ و -ب
إاعداد التقارير والتحرك في هذا المؤشر خالل الفترة  هوية ومستوى مؤشر األسعار بنهاية فترة -ج

 الجارية وفترة التقرير السابق.
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 :أسئلة الفصل
 األول )اختيار من متعدد(التمرين 

 التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

غير في مؤشر عرض البنود غير النقدية باستخدام الت إعادةخسارة من  أويتم إظهار أي ربح  .7
 ضمن: األسعار العام 

 خرالدخل الشامل اآل -ب        والخسائر األرباح -أ
 ال يعترف بها -د حقوق الملكية          -ج

  : بندًا نقدياً  واحدة مما يلي ال تمثل .9

 الذمم المدينة -ب البضااعة             -أ
 أوراق الدفع قصيرة األجل -د             النقدية  -ج

 قتصادي تنشأ مكاسب حيازة قوة شرائية بسبب حيازة البنود التالية: التضخم اإل ي فتراتف .3

 وراق الدفعأ -ب النقدية -أ
 الثابتة األصول -د وراق القبضأ -ج

 خسائر حيازية في البنود التالية: أوعند القياس المحاسبي وفق التكلفة الجارية تنشأ مكاسب  .4

 ستثمار في السنداتاإل -ب النقدية                 -أ
 المخزون السلعي -د الذمم المدينة -ج

خالل فترة إرتفاع المستوى العام لألسعار )التضخم اإلقتصادي( تنشأ خسائر حيازة قوة شرائية  .7
 للبنود التالية: 

 الذمم الدائنة -ب الثابتة األصول -أ
 البضااعة -د مدينةالذمم ال -ج

 قدي: واحدة مما يلي ال تعتبر بند ن .7

 الشهرة -ب الذمم المدينة التجارية -أ
 أوراق الدفع -د المصاريف المستحقة الدفع     -ج
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 سعار كما يلي: كان الرقم القياسي لألدينار و  97,777بمبلغ  7/4في  رضأشترت شركة إ .7
  %947=  37/79في      %777=  7/4في      %797=  7/7في    

 سعار تبلغ: معدلة بالرقم القياس لأليزانية الرض في المقيمة األ ن إف
 دينار 96,667 -ب دينار      41,111 -أ

 دينار    91,111 -د دينار      31,111 -ج

دينار وكان الرقم  77,777بقيمة  7/7/9797 فيحد البنوك لدى أ لدى شركة وديعة نقدية .7
تساب القيمة التاريخية حعند إ ،%747وفي نهاية العام  %777سعار في بداية العام القياسي لأل

 ن هناك: إ، فبالقوة الشرائية في نهاية العام مقاسة الوديعةالمعدلة لرصيد 

 دينار 14111خسائر قوة شرائية  -ب دينار              4111قوة شرائية  أرباح -أ
 دينار 14,111مكاسب قوة شرائية بمبلغ  -د دينار      4111خسائر قوة شرائية بمبلغ  -ج

 ستثناء: بإ قتصاد ذو التضخم المرتفعلخصائص العامة لإللي تمثل اي ما .2
يفضل اعامة الناس حفظ الثروة في أصول  -أ

 بعملة أجنبية مستقرة نسبياً  أوغير نقدية 
سلع والخدمات بالعملة تحدد أسعار ال -ب

 األجنبية  
جلة تم تسعير المبيعات والمشتريات اآلي -ج

ارة بمبالغ تتضمن التعويض اعن الخس
المستقبلية المتوقعة للقوة الشرائية للعملة 

 المحلية

اعندما تصل معدالت التضخم التراكمية  -د
أو  %01خالل فترة ثالث سنوات ما يقارب 

 أكثر

 األرصدةعالي التضخم  إقتصادكان لدى الشركة الدولية والتي تعمل في  37/79/9797في  .77
 التالية:

دينار، قرض بنك قصير األجل  7777ينار، ذمم دائنة د 79777دينار، ذمم مدينة  7777نقدية 
 دينار. 4777
 السابقة:  األرصدةقياس القوائم المالية للشركة سيظهر نتيجة حيازة  إعادةعند 

 خسائر قوة شرائية -ب مكاسب قوة شرائية                        -أ
 جاريةمكاسب القيمة ال -د خسائر قوة شرائية     أوال يوجد مكاسب  -ج
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 :الثانيالتمرين 
 :31/19/9191مرتفع التضخم، وفيما يلي ميزانيتها العمومية في  إقتصادتعمل شركة اإلتحاد في 

 المبالغ بالدينار البيان
   األصول
 1911 النقدية 

 9111 المخزون 
 1111 الملموسة طويلة األجل  األصول
 4977  األصولمجموع 

 

  ة المطلوبات وحقوق الملكي
 1111 الدائنون 

 9111 المطلوبات غير المتداولة 
 ( 9117س المال )أصدر في بداية رأ
 
 
 
 
 

411 
 011 المحتجزة األرباح

 4977 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
 

 سعار كما يلي:حيث كان مؤشر الرقم القياسي لأل
31/19/2016     111%  
31/19/9117     191% 
31/19/9110     161% 
31 /19/9112    911% 
31 /19/9191    961% 

، والمطلوبات غير المتداولة اعبارة اعن 31/19/9110الملموسة طويلة األجل في  األصولتم شراء 
أن . وبإفتراض 1/11/9191، والمخزون هو من مشتريات 1/4/9191قرض تم الحصول اعليه في 

 سعار يتزايد بشكل تناسبي منتظم خالل العام.مؤشر األ
 تحاد بعد التعديل فيما يخص التضخم المرتفع.ار قائمة المركز المالي لشركة اإلإظهلمطلوب: ا
 

 

 
 



 

 -777- 

 :التمرين الثالث
 (.20بموجب المعيار رقم ) قتصاد ذو التضخم المرتفعالخصائص العامة لإلهم أ  داعد  
 
 

 :ولإجابة التمرين األ 

 10 7 4 7 6 1 4 3 2 1 الرقم 
 ب د ج ب ب ج د ب أ أ جابةاإل

    
 التمرين الثاني: إجابة

 المبالغ بالدينار البيان
   األصول
 1911 النقدية  

 9101 (%951÷  %961× ) 9111المخزون 
 1695 (%161÷  %961× )1111 الملموسة طويلة األجل األصول
 4277  األصولمجموع 

  المطلوبات وحقوق الملكية 
 1111 الدائنون 

 9111 ة المطلوبات غير المتداول

 1141 (%111 ÷ %961) × 411( 9111صدر في بداية رأس المال )أ
 777 المحتجزة )متمم حسابي( األرباح

 4277 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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 :التمرين الثالث إجابة

 :(27بموجب المعيار رقم ) قتصاد ذو التضخم المرتفعالخصائص العامة لإلهم أ    
بعملة أجنبية مستقرة نسبيًا، ويتم اعلى  أولناس حفظ الثروة في أصول غير نقدية اعندما يفضل اعامة ا .أ

 إستثمار أي اعملة محلية من أجل محاولة الحفاظ اعلى قوتها الشرائية. أوالفور تحويل 
يهتم اعامة الناس بالمبالغ النقدية )األسعار( المحددة بعملة أجنبية مستقرة وليس بالعملة المحلية،  .ب

 دد أسعار السلع والخدمات بالعملة األجنبية.ويمكن أن تح
جلة بمبالغ تتضمن التعويض اعن الخسارة المستقبلية تم تسعير المبيعات والمشتريات اآلاعندما ي .ج

 .، حتى لو كانت فترة اإلئتمان قصيرة  جداً ة للقوة الشرائية للعملة المحليةالمتوقع
 اعلى نحو وثيق بالرقم القياسي لألسعار.اعندما تكون األسعار واألجور وأسعار الفائدة مرتبطة  .د

 أكثر. أو %011اعندما تصل معدالت التضخم التراكمية خالل فترة ثالث سنوات ما يقارب  .ه
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 المالية القوائم لبنود والقياس اإلعترافمحور: 

 (21والثالثون: معيار المحاسبة الدولي رقم ) الثالثالفصل 
 ضرائب الدخل

Income Taxes 

 
 

 أهداف الفصل التعليمية:
 

 بعد دراسة هذا الفصل يتوقع أن يكون القارئ ملمًا باألمور التالية:
 (: "ضرائب الدخل".11دولي رقم )بيان األهداف الرئيسة لمعيار المحاسبي ال  .1
 .(11تحديد نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم ) .1

 توضيح اإلختالفات بين الفروقات الضريبية الدائمة والفروقات الضريبية المؤجلة. .3

 التعرف على المعالجة المحاسبية للضرائب المؤجلة.  .4
مات الضريبية بيان الحاالت التي يجوز فيها إجراء تقاص بين األصول وااللتزا .5

 (.11المؤجلة وفق ما ورد بمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 التعرف على المعالجة المحاسبية واإلعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة . .6

 األصول الضريبية األجنبية المؤجلة. أو اإللتزاماتبيان معالجة فروق الصرف من  .7

(: "ضرائب 11لي رقم )المحاسبي الدو بيان اإلفصاحات التي يتطلبها المعيار  .8
 الدخل".
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 . مقدمة1
يختلف الربح المحاسبي في أغلب األحيان عن الربح الخاضع للضريبة، حيث تختلف المتطلبات 
الضريبية عن المعالجات المحاسبية التي تتبعها المنشأة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية. وقد 

إختالف طرق اإلهتالك  أوأعلى للمصروفات المقبولة ضريبيًا،  تنتج هذه الفروقات نتيجة وضع حد
المقبولة ضريبيًا عن الطرق التي تستخدمها المنشأة وأسباب أخرى، وتقسم الفروق بين الربح المحاسبي 

 فروق زمنية مؤقتة وفروق دائمة كما سيتم اإلشارة الحقًا.  إلىوالربح الخاضع للضريبة 
 
  Objective. هدف المعيار 2

المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل، وبالتحديد كيفية المحاسبة عن اآلثار  بيان إلىيهدف هذا المعيار 
 الحالية والمستقبلية للضريبة لـ:

اإلسترجاع )السداد( المستقبلي للمبالغ الدفترية المسجلة كأصول )إلتزامات( والُمعترف بها في قائمة  .أ
 المركز المالي للمنشأة.

 ألحداث األخرى للفترة الحالية الُمعترف بها في القوائم المالية للمنشأة.العمليات وا .ب

سداد القيمة الدفترية  أوإلتزام ضريبي معين ينتج عن توقع قيام المنشأة بإسترجاع  أواإلعتراف بأصل 
 أواإللتزام. فإذا كان هناك إحتمالية أن يتم إسترداد  أو( لألصل Carrying Amount)القيمة المرحلة 

مدفوعات الضريبة المستقبلية أكبر )أقل( مما لو لم يكن لذلك  إلىدفع ذلك المبلغ المرحل سيؤدي ذلك 
السداد آثار ضريبية ويتطلب هذا المعيار يتطلب من المنشأة اإلعتراف بإلتزام ضريبي  أواإلسترداد 

 مؤجل )أصل ضريبي مؤجل(، بإستثناءات محددة.

آلثار الضريبية للعمليات واألحداث األخرى بنفس الطريقة التي تم يوجب هذا المعيار المحاسبة عن ا
المحاسبة عنها عن تلك العمليات واألحداث. وهكذا فإن العمليات واألحداث التي يعترف بها في قائمة 

أحداث يعترف بها مباشرة في  أوالدخل يعترف بآثارها الضريبية في قائمة الدخل كذلك. وأية عمليات 
يتم اإلعتراف باآلثار الضريبية المتعلقة بها الضريبية مباشرة ضمن حقوق الملكية. وكذلك  حقوق الملكية

الشهرة السالبة  أويؤثر اإلعتراف بأصول وإلتزامات ضريبية في إندماجات األعمال على مبلغ الشهرة 
 الناتجة عن اإلندماج.  

الحسومات الضريبية  أوتجة عن الخسائر ويبين المعيار أيضًا اإلعتراف باألصول الضريبية المؤجلة النا
 غير المستغلة وعرض ضرائب الدخل في القوائم المالية واإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بها.

 



 

 -787- 

  Scope. نطاق المعيار3
يطبق هذا المعيار في المحاسبة عن ضرائب الدخل. وتشمل ضرائب الدخل كافة الضرائب المحلية 

اح الخاضعة للضريبة. كما تشمل ضرائب الدخل ضرائب مثل الضرائب واألجنبية المفروضة على األرب
والواجب دفعها من قبل المنشآت التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة  Withholding Taxesالمحتجزة 

 األم.للمنشأة عند قيامها بتوزيعات األرباح 
 
 Definitions. التعريفات 4

   Accounting Profitالربح المحاسبي 

الخسارة( الناتج عن تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية قبل تنزيل  أوصافي الدخل )الربح  هو
 مصروف الضريبة.

   Taxable Profit (Tax Loss)الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية(
وسيتم  والذي يتم تحديده وفق متطلبات التشريعات الضريبية المحلية،هو صافي الربح )الخسارة( للفترة 

 دفع الضريبة على أساسه.

  Tax Expense (Tax Income)  المصروف الضريبي )الدخل الضريبي(
الخسارة للفترة بخصومات الضريبة الجارية  أوهو المبلغ اإلجمالي المشمول في تحديد صافي الربح 

 والضريبة المؤجلة.

  Current Tax الضريبة الحالية 
التي ستسترد( عن الربح الخاضع للضريبة )الخسارة  أوداد )هو مبلغ ضرائب الدخل الواجب الس

الضريبية( عن الفترة، أي تخضع أرباح السنة الحالية لضريبة الدخل كما أن الخسائر المتكبدة يتم 
 تدويرها لسنوات الحقة وبالتالي يتم إسترداد منافعها مستقباًل.

 Deferred Tax Liabilitiesإلتزامات ضريبة مؤجلة 
لغ ضرائب الدخل واجبة التسديد في الفترات المستقبلية والمتعلقة بالفروق المؤقتة الخاضعة هي مبا

عندما تكون القيمة  أووتنشأ عندما تكون القيمة المسجلة لألصل أكبر من أساسه الضريبي للضريبة. 
 الحقًا.  5و 4و  3المسجلة لإللتزام أقل من أساسه الضريبي. أنظر األمثلة رقم 
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  Defrred Tax Assets ضريبة مؤجلةأصول 
 هي مبالغ ضرائب الدخل المتوقع إستردادها في فترات الحقة وتتعلق بما يلي:

 الفروق المؤقتة الواجب خصمها )الُمعترف بها ضريبيًا في المستقبل(. .أ
ر للفترات الالحقة، وفي األردن يتم تدوير الخسائالتي لم يتم إستنفادها ترحيل الخسائر الضريبية و  .ب

 (.سنوات بعد اكتسابها الصفة القطعية 5لمدة المقبولة ضريبيًا 

ترحيل الخصومات الضريبية التي لم يتم إستنفادها للفترات الالحقة والتي يحق للمنشأة اإلستفادة  .ج
 منها.

وبشكل عام يظهر األصل الضريبي المؤجل عندما تكون القيمة الدفترية المسجلة لألصل أقل من أساسه 
 عندما تكون القيمة المسجلة لإللتزام أكبر من أساسه الضريبي. وأالضريبي 

 Temporary Differencesالفروق المؤقتة 
اإللتزام الوارد في قائمة المركز المالي واألساس الضريبي  أوهي فروق بين القية الدفترية المعدلة لألصل 

مؤقتة خاضعة للضريبة وفروق  فروق  -المستخدم لحسابها ويمكن أن تكون الفروق المؤقتة كما يلي 
 التنزيل. أومؤقتة قابلة للخصم 

 Permanents Differences الفروق الدائمة 

وهي فروق تنشأ بين الربح المحاسبي والربح الضريبي نتيجة بعض المتطلبات في التشريع الضريبي غير 
 على فترات مالية أخرى.المتوافقة مع القواعد والمعايير المحاسبية وال تنعكس آثار هذه الفروقات 

 ( 1مثال )
دينار، في حين أن مصروف  36,000لدى إحدى الشركات  1212بلغت مصاريف الضيافة لعام  إذا

دينار فقط. وكان صافي الربح المحاسبي قبل مصروف الضيافة  21,000الضيافة المقبول ضريبييًا هو 
 دينار، في هذه الحالة فإن: 80,000

                     دينار 44,000=    36,000 – 80,000=  الربح المحاسبي       
 دينار                     59,000=    21,000 – 80,000الربح الخاضع للضريبة = 

دينار مصطلح فروق  59,000دينار والربح الضريبي  44,000ويطلق على الفرق بين الربح المحاسبي 
 س آثارها على فترات مالية أخرى.دائمة ألنها سوف تستمر كل سنة وال تنعك

 من: المصروف الضريبي الحالي + والمصروف الضريبي المؤجل. يتكون المصروف الضريبي 

 من: الدخل الضريبي الحالي + الدخل الضريبي المؤجل. يتكون الدخل الضريبي  
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 Tax Creditsاإلئتمان الضريبي 

معينة تتحدد وفق معالجة خاصة محددة بناًء على  التخفيضات في اإللتزام الضريبي والناتجة عن نفقة
 نظم ضرائب الدخل.

 Interperiod Tax Allocationالتخصيص الضريبي بين الفترات 
التقارير بغض النظر عن توقيت  إعدادوهي عملية تخصيص مصروفات ضريبة الدخل بين فترات 

التاثيرات الضريبية الكلية لجميع  المدفوعات النقدية الفعلّية للضرائب، وذلك بهدف أن يتم إنعكاس
التقارير عن التأثيرات  إعداداألحداث اإلقتصادية الواردة في القوائم المالية الحالية والسابقة وخاصة 

 التقارير. إعدادالضريبية المتوقعة التي تعكس الفروق المؤقتة التي حدثت في تاريخ 

 The Tax Base الضريبية )األساس الضريبي(  القاعدة
اإللتزام لألغراض  أوذلك األصل  إلىإلتزام هي المبلغ الذي ينسب  أواألساس الضريبي ألصل 

هي المبلغ الذي سيتم خصمه لألغراض الضريبية  القاعدة الضريبية ألصل معينالضريبية. أي أن 
ة مقابل أي منافع إقتصادية خاضعة للضريبة ستتدفق للمنشأة عندما تسترد القيمة الدفترية المعدل

لألصل. وإن لم تكن المنافع اإلقتصادية خاضعة للضريبة فإن القاعدة الضريبية لألصل تساوي قيمته 
 .-القيمة المرحلة –الدفترية المعدلة 

هي مبلغة المرحل، ناقصًا المبلغ الذي سيقتطع لألغراض الضريبية  والقاعدة الضريبية لإللتزام
وفي حالة اإليراد المستلم مقدمًا، تكون القاعدة الضريبية  بخصوص هذا اإللتزام في الفترات المستقبلية.

لإللتزام الناشئ هي قيمته المرحلة، ناقصًا أي مبلغ لإليراد لن يكون خاضعًا للضريبة في الفترات 
 المستقبلية.

 : 1ومن األمثلة على القاعدة الضريبية ما يلي

  إلهتالك في الفترات الحالية والسابقة دينار مقابل ا 2000دينار وتم إقتطاع  6000معدات تكلفتها
عند إستبعادها من  أولألغراض الضريبية وسيتم طرح باقي التكلفة خالل السنوات المتبقية كإهتالك 

المبادلة. واإليراد الذي يتولد عن استخدام اآللة خاضع للضريبة، وأي ربح ناجم عن  أوخالل البيع 
رة عند التخلص منها تخصم ألغراض دفع  التخلص من المعدات يخضع للضريبة وأية خسا

 (.2000 - 6000دينار ) 4000الضريبة. إن القاعدة الضريبية للمعدات هي 
  دينار، ويخضع إيراد الفائدة المتعلق بها للضريبة  8000فائدة مستحقة القبض قيمتها بدفاتر المنشأة

 فر.على أساس نقدي. إن القاعدة الضريبية للفائدة المستحقة القبض = ص

                                                           
 .8و  7( الفقرة 21يار المحاسبة الدولي رقم )، مع IASB( المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية،21مثلة واردة في المعيار رقم )أ 1
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  دينار وتم شمول اإليراد المتعلق بها في الربح الضريبي  1222ذمم مدينة تجارية قيمتها الدفترية
 دينار. 1222)الخسارة الضريبية(. إن القاعدة الضريبية للذمم المدينة التجارية هي 

  دينار ولن يكون إلعادة دفع القرض  211,111رصيد حساب القرض المستحق على العمالء
 دينار. 211,111يبية. القاعدة الضريبية للقرض = تبعات ضر 

  دينار، واإليراد  2111الجارية على إيراد فائدة مقبوضة مقدمًا بمبلغ مرحل  اإللتزاماتتشتمل
 المتعلق به سبق أن خضع للضريبة على أساس نقدي. القاعدة الضريبة للفائدة المقبوضة = صفر.

  دينار، والمصروف  211ستحقة الدفع بمبلغ مرحل الجارية على مصروفات م اإللتزاماتتشتمل
 دينار. 211المتعلق به سبق أن إقتطع ألغراض الضريبة. القاعدة الضريبية للمصروفات المستحقة 

  دينار، والعقوبات  1111الجارية على غرامات وعقوبات مستحقة بمبلغ مرحل  اإللتزاماتتشمل
ات الضريبة. القاعدة الضريبية للغرامات والغرامات ال تقتطع )غير مقبولة كمصروف( لغاي

 دينار. 1111والعقوبات 

 (1مثال )

 :12/21/1111لدى الشركة المتطورة األصول واإللتزامات التالية المسجلة في قائمة المركز المالي في 

 القيمة الدفترية 
 مليون دينار  

 8 المباني 
 6 اآلالت والمعدات 

 5 بالصافي –المخزون 
 4 صافي -دينة التجارية الذمم الم

 9 الذمم الدائنة التجارية 
 1 النقد 

مليون دينار. وقد حددت المنشأة  4الت والمعدات هي واآل 5الضريبية فإن قيمة المباني لألغراض 
أن يتم بيع  إلىمليون دينار وهو غير ُمعترف به لألغراض الضريبية  1مخصصًا لتقادم المخزون بقيمة 

مخصص هبوط مقابل الذمم المدينة التجارية بقيمة مليون دينار   إعدادذلك، تم  إلىالمخزون. إضافة 
وال ترتبط هذه التكلفة بأي ذمم مدينة تجارية محددة ولكن ترتبط بتقييم المنشأة لقابلية تحصيل المبلغ 

ي المستقبل. اإلجمالية. ولن ُيسمح بهذه التكلفة في السنة الحالية لألغراض الضريبية لكن سُيسمح بها ف
 .%41وضريبة الدخل هي بنسبة 

 .12/21/1111ة المؤجلة في يالضريب اإللتزاماتإحسب  المطلوب:
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 (  2) حل مثال
 القيمة الدفترية 

 مليون دينار 
 األساس الضريبي

 مليون دينار  
 الفرق المؤقت 
 مليون دينار 

 1 5 8 المباني 
 1 4 6 الت والمعدات اآل

 (1) 7 5 المخزون 
 (2) 5 4 لذمم المدينة التجاريةا

 - 9 9 الذمم الدائنة التجارية 
 - 1 1 النقد 

   1 
 دينار.  811,111=  %41×  1,111,111الضريبة المؤجلة  اإللتزاماتستكون قيمة 

وألن المخصص مقابل المخزون وتكلفة إنخفاض القيمة غير مسموح بهما حاليًا، سيكون األساس 
يمة المسجلة بالمبالغ المحددة أي ال تعترف الضريبة بمخصص الديون ومخصص الضريبي أعلى من الق

 تقادم المخزون ألنه تقديري وليس مؤكدًا. 
 
 Accounting for Income Tax. المعالجة المحاسبية المقبولة لضرائب الدخل  5

ي يتم من خاللها  ( إستخدام طريقة اإللتزام الضريبي والت12يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم ) 2.1
تبني منهج قائمة المركز المالي من خالل المحاسبة عن الفروقات المؤقتة بين المتطلبات المحاسبية 

حيث تعترف هذه الطريقة بجميع اآلثار الضريبية للفروقات  لألصول واإللتزاماتواألسس الضريبية 
تلك التي تنشأ في  أولحالية المؤقتة سواء تلك التي نشأت في سنوات سابقة وتنعكس في الفترة ا

اآلثار الضريبية للفروقات المؤقتة المتوقع حدوثها مستقباًل ويمكن تقدير  إلىالفترة الحالية، إضافة 
 قيمتها بموثوقية مناسبة.  

إستخدام طريقة التأجيل التي تقوم على المحاسبة عن فروقات التوقيت بين  منع المعيارفي حين 
 لضريبية لإليرادات والمصاريف أي تبني منهج قائمة الدخل.المحاسبية واالمتطلبات 

 اإلعتراف باإللتزامات واألصول الجارية 2.5
يجب اإلعتراف بالضريبة الحالية غير المدفوعة عن الفترة الحالية والفترات السابقة كمطلوبات، أما  -

بلغ المستحق، فيعترف بالزيادة كان المبلغ المدفوع عن الفترة الحالية والفترات السابقة أكبر من الم إذا
 كأصل.

يجب اإلعتراف كأصل بالمنافع المتعلقة بالخسارة الضريبية الممكن إستخدامها بأثر رجعي إلستعادة  -
 ضريبة حالية متعلقة بفترات سابقة.
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 اإلعتراف باإللتزامات واألصول الضريبية المؤجلة 3.5
قات الضريبية المؤجلة ما لم تنجم المطلوبات يجب اإلعتراف بمطلوبات ضريبية مؤجلة لجميع الفرو  .1

 الضريبية عما يلي:
 اإلعتراف األولي في الشهرة. -أ

 إلتزام في عملية تتميز بأنها: أواإلعتراف األولي بأصل  -ب

 ليست إندماج أعمال. -

على الربح الخاضع للضريبة )الخسارة  أوعدم تأثير العملية على الدخل المحاسبي  -
 لية.الضريبية( عند حدوث العم

الشركات الزميلة،  أوالفروع  أوأما الفروقات المؤقتة الضريبية المتعلقة باإلستثمارات في الشركات التابعة 
 والحصص في المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة، فإنه يجب اإلعتراف بإلتزام ضريبي مؤجل.

صاريف في إحتساب الربح وتنتج بعض الفروقات المؤقتة عندما يتم شمول بنود اإليرادات والدخل والم
المحاسبي في فترة معينة، في حين يتم شمول هذه البنود في إحتساب الربح الخاضع للضريبة في فترة 

 مختلفة. وتسمى هذه الفروقات بالفروقات المؤقتة أي الناجمة عن فروقات التوقيت.

 ات ضريبية مؤجلة:ومن األمثلة على الفروقات المؤقتة بنود خاضعة للضريبة وينتج عنها إلتزام
إيراد الفائدة يعتبر جزء من الربح المحاسبي وبنسبة وتناسب مع المدة الزمنية التي إكتسبت بها تلك  -

الفوائد ولكن في بعض التشريعات الضريبية تقبل الفوائد ضريبيًا عندما قبضها، أي على أساس 
ة القبض بخصوص هذه نقدي. ويعبر األساس الضريبي )القاعدة الضريبية( ألي فوائد مستحق

 اإليرادات تعتبر )صفر( وذلك ألن اإليرادات ال تؤثر على الربح الضريبي إال بعد تحصيل النقدية.

الفروقات المؤقتة الناجمة عن إستخدام المنشأة طريقة إهتالك مختلفة عن الطريقة المقبولة ضريبيًا،  -
القسط الثابت في إهتالك األصول في  على سبيل المثال تعتمد دائرة ضريبة الدخل في األردن طريقة

حين قد تستخدم شركة معينة طريقة القسط المتناقص مما سينجم عنه فروقات مؤقتة قابلة للخصم 
 مستقباًل، أي ينتج أصول ضريبية مؤجلة.  

تكاليف التطوير الناجمة في الفترة الالحقة لمرحلة البحث يتم إعتبارها أصل غير ملموس في القوائم  -
دينار، في حين يمكن أن تعترف بها الضريبة على سبيل المثال كمصروف  50,000ة بمبلغ المالي

عند حدوثها في هذه الحالة فإن األساس الضريبي لها هو )صفر( ألنها تكون قد طرحت من الربح 
دينار وهو الفرق بين القيمة الدفترية المعدلة لألصل غير  50,000الضريبي. ويكون الفرق المؤقت 

 دينار واألساس الضريبي وهو )صفر(.   50,000موس البالغة المل
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فروقات مؤقتة، في حالة عدم قبول الجهات  إلىشهرة سالبة عند اإلندماج تؤدي  أووجود شهرة  -
 الضريبية لتلك الشهرة.

قد تظهر الفروقات المؤقتة من إعتراف المنشأة بالمنح الحكومية كدخل في حين يكون هذا الدخل  -
 لضريبة. غير خاضع ل

الشهـرة: في كثير من التشريعات الضريبية ال يتم السماح بإطفاء الشهرة كمصروف قابل للخصم  -
عند تحديد الربح الضريبي. وهنا تكون القاعدة الضريبية للشهرة )صفر(. وبالتالي فإن قيمة الشهرة 

يبي المؤجل ألن الشهرة هنا تعتبر فروقات مؤقتة ولكن هذا المعيار ال يقبل اإلعتراف باإللتزام الضر 
 تعتبر قيمة متبقية واإلعتراف بإلتزام ضريبي مؤجل سيؤدي القيمة الدفترية المسجلة للشهرة.

 (3مثال )
، يتم إهتالكها من قبل 1/1/1211دينار في  200,000قامت الشركة الغربية بشراء معدات وأجهزة بمبلغ 

ي حين يتم اإلهتالك وفق المتطلبات الضريبية سنويًا على أساس القسط الثابت، ف 20%الشركة بنسبة 
 سنويًا. 30%بنسبة 

 .  31/12/1211حساب أي إلتزام ضريبي مؤجل يمكن أن ينشأ على المعدات واألجهزة في المطلوب: 
 (3حل مثال )

دينار، في حين بلغ  40,000القوائم المالية  إعدادمصروف اإلهتالك المحسوب من قبل الشركة عند 
دينار. أي أن الفرق المؤقت الخاضع للضريبة يبلغ  60,000تالك ألغراض الضريبة مصروف اإله

والناتج كون ( %30×  20,000) دينار 6000دينار، وبالتالي يبلغ اإللتزام الضريبي المؤجل  20,000
  مصروف اإلهتالك المحسوب ألغراض الضريبة أكبر من مصروف اإلهتالك المحاسبي المحسوب من قبل الشركة. 

 ( 4مثال )
قامت شركة الميس بإعادة تقييم المباني وإعترفت بالزيادة في إعادة التقييم في قوائمها  31/12/1211في 

 750,000دينار وتم إعادة تقييمها بمبلغ  600,000المالية. وقد بلغت القيمة الدفترية للمباني بذلك التاريخ 
 %40ر. يبلغ معدل الضريبة على األرباح ما نسبته دينا 500,000دينار. وكان األساس الضريبي للمباني 

 . 35%بينما كان معدل الضريبة المطبق على األرباح الرأسمالية على بيع المباني
 .31/12/1211: حساب اإللتزام الضريبي المؤجل على المباني في المطلوب

 (4حل مثال )
     35%×األساس الضريبي للمباني(  –ة التقييم اإللتزام الضريبي المؤجل = )القيمة الدفترية للمباني بعد إعاد

                   ( =750,000 – 500,000 × )%35 
                   =250,000  ×%35 
 .دينار 87,500=                     
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 2(1مثال )
 02ريبة دينار، ومجمع اإلستهالك لغايات الض 122دينار وقيمته الدفترية )المسجلة(  152أصل تكلفته 

 . %15دينار ومعدل الضريبة 
 الضريبية المؤجلة. اإللتزاماتحّدد القاعدة الضريبية لألصل وإحسب  المطلوب:

 (  1حل مثال )
(. إلسترداد المبلغ المرحل 02ناقص مجمع اإلهتالك  152دينار )تكلفة  62القاعدة الضريبية لألصل 

نار في الفترات القادمة لكي يكون قادرًا على دي 122، يجب على المشروع أن يحقق دخل بمقدار 122
دنانير  12دينار فقط. وتبعًا لذلك ستقوم المنشأة بدفع ضريبة دخل قدرها  62إقتطاع إهتالك بقيمة 

 62والقاعدة الضريبية  122( عندما يسترد المبلغ المرحل لألصل. فالفرق بين المبلغ المرحل 15%×42)
دينار، لذلك تعترف المنشأة بإلتزام ضريبي مؤجل  42يبة بمبلغ هو عبارة عن فرق مؤقت خاضع للضر 

 ( يمثل ضرائب الدخل التي سيدفعها عندما يسترد المبلغ المرحل لألصل.%15×42) 12بمبلغ 

 ( 6مثال )
دينار عند شراء  200,000إشترت الشركة الهندية الشركة تابعة )ب(، ونشأت شهرة بقيمة  1/1/1212في 

دينار، ومن  100,000عة. يوجد لدى الشركة التابعة فروقات مؤقته قابلة لإلقتطاع بقيمة هذه الشركة التاب
المرجح أن تتوفر األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة لمعادلة هذه الفروقات المؤقتة القابلة لإلقتطاع. يبلغ 

 اب الشهرة.. ولم يؤخذ باإلعتبار الفرق المؤقت القابل لإلقتطاع عند حس20%معدل الضريبة 
 : ما هو مبلغ الشهرة الواجب اإلعتراف به في قائمة المركز المالي الموحدة للشركة األم؟ المطلوب

 (  6حل مثال )

( وذلك لوجود فروق 20%×  100,000دينار )20,000  بداية يجب اإلعتراف بأصل ضريبي مؤجل بقيمة
ضعة للضريبة ستكون متاحة لمقابلة هذه مؤقته قابلة لإلقتطاع وكذلك كون األرباح المستقبلية الخا

الفروقات. وعليه فإنه وفي تاريخ الشراء يوجد أصل ضريبي مؤجل إضافي لم يؤخذ بعين اإلعتبار ونتيجة 
 -200,000دينار أي ) 180,000 إلىدينار  200,000لذلك ستكون نتيجة ذلك إنخفاض الشهرة من 

20,000 .) 

 ريبية غير المستخدمةالخسائر الضريبية والخصومات الض 5.5
لقاء الخسائر الضريبية والخصومات الضريبية غير المستخدمة  بأصل ضريبي مؤجليجب أن يعترف 

الحد الذي يكون فيه من المحتمل تحقيق أرباح ضريبية مستقبلية إلستخدام هذه الخسائر  إلىالمدورة 
 والخصومات الضريبية مقابلها.

                                                           
 (.26( الفقرة )21، معيار المحاسبة الدولي رقم ) IASB( المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية،21مثال وارد في المعيار رقم ) 2
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 (  7مثال )
دينار وتسمح التشريعات الضريبة بتدوير الخسارة  112,222مبلغ  1212لعام بلغت خسارة شركة الوصال 

ن معدل ، وأدينار 152,222قبل الضريبة يبلغ  1211ن ربح الشركة لعام أ سنوات الحقة. علماً  5لمدة 
من المحتمل تحقيق أرباح ضريبية مستقبلية إلستخدام هذه الخسائر والخصومات و  .%12ضريبة الدخل 

 مقابلها.الضريبية 
وفق معيار المحاسبة الدولي   1211و  1212بيان المعالجة المحاسبية لضريبة الدخل لعامي  المطلوب:

 . 11رقم 

 (  7) مثالحل 
تحقيق أرباح ضريبية مستقبلية ل حتمالية قائمةية تسمح بتدوير الخسارة وهناك إالضريب التشريعاتن أبما 

مؤجل ودخل ن الشركة تعترف بأصل ضريبي ، فإإلستخدام هذه الخسائر والخصومات الضريبية مقابلها
 القيد التالي:  إعدادويتم  1212ضريبي لعام 

    31/11/1212                   من  حـ/ أصول ضريبية مؤجلة  14,222

 
 %12×  112,222 دخلوفر ضريبة الحـ/       14,222

 وفر ضريبة الدخل كما يلي: وسيظهر 

  1717قائمة الدخل لعام                                 
 ( 112,222)      ربح )خسارة(  قبل الضريبة   

  222,14+        +  وفر ضريبة الدخل       
 (06,222)     خسارة بعد الضريبة             

 32,222سيظهر في قائمة الدخل بمبلغ  1212مصروف ضريبة الدخل لعام  نفإ 1211وفي نهاية عام 
 دينار وكما يلي:  6222ن المبلغ الواجب تسديده كضريبة يبلغ إال أ( %12×  152,222دينار )

 الواجب تسديده لدائرة ضريبة الدخل 

 خسائر سنوات سابقة مدورة مقبولة ضريبيًا  – 1211=  ضريبة الدخل المستحقة لعام 
  =152,222  ×12%    -    14,222   
  .دينار 6222= 

 : 31/11/1211القيد التالي في  إعدادوسيتم 
    31/11/1211 (    1211حـ/ مصروف ضريبة الدخل )لعام  من    32,222 

 
 (14,222- 32,222مخصص ضريبة الدخل )حـ/   إلى  6222

                    حـ/ أصول ضريبية مؤجلة       14,222 
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  Measurement of Tax Assets and Liabilities . قياس األصول واإللتزامات الضريبية7
( الضريبية الحالية المتعلقة بالفترات الحالية والسابقة بالمبلغ إسترداده اإللتزاماتيجب قياس األصول ) .أ

الضريبة( السائدة من )المتوقع دفعه( الجهات الضريبية بحيث تستخدم معدالت الضريبة )وقوانين 
 بتاريخ قائمة المركز المالي.

المتوقع أن تكون  بإستخدام معدالت الضرائبيجب قياس األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة  .ب
يسدد اإللتزام إعتمادًا على معدالت الضريبة وقوانين  أوسائدة في الفترة التي يتحقق فيها األصل 

 مة المركز المالي.الضريبة الفعلّية السائدة بتاريخ قائ

 ( 8مثال )
على  %35على األرباح المحتجزة و 20%تعمل الشركة الخليجية في دولة يبلغ معدل الضريبة فيها 

دينار، تستحق الدفع  400,000أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة  1212األرباح الموزعة. وفي عام 
لتزام في القوائم المالية في نهاية السنة. وكانت أرباح بعد نهاية السنة المذكورة. هذا ولم يتم اإلعتراف بإ

 دينار. 2,000,000الشركة الخاضعة للضريبة 
 إحسب مصروف ضريبة الدخل الحالية للشركة عن السنة الحالية.المطلوب: 

 (8حل مثال )
(. أي أن معدل الضريبة 20%×  2,000,000دينار ) 400,000يبلغ مصروف الضريبة في هذه الحالة 

 لواجب إستخدامه هو ذلك المعدل المتعلق باألرباح المحتجزة. ا
 
 Recognition of Current and Deferred Tax. اإلعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة 7

تتم المحاسبة عن اآلثار الضريبية الحالية والمؤجلة لعملية معينة تتماثل مع المحاسبة عن العملية  .أ
 نفسها.

الخسارة  أومصروف وتضمينها بصافي الربح  أوالحالية والمؤجلة كدخل  يجب اإلعتراف بالضريبة .ب
 كانت ناتجة من: إذا بإستثناءللفترة الحالية، 

 الدخل ضمن إما الخسارة، أو الربح خارج مختلفة، فترة أو الفترة نفس في إثباتها، يتم حدث أو معاملة -

 .الملكية حقوق  ضمن مباشر بشكل أو اآلخر الشامل

 الدولي المعيار في تعريفها تم كما ستثمارية،إ منشأة قبل من ستحواذاإل باستثناء( عمالإندماج أ   -

 خالل من العادلة بالقيمة قياسها تطلب تابعة منشأة على ،"الموحدة المالية القوائم" 10 المالي للتقرير

 .)الخسارة أو الربح
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 البنود التي تعتبر جزء من حقوق الملكية:
كانت الضريبة تتعلق ببنود  إذاالمؤجلة مباشرة ضمن حقوق الملكية  أوالحالية  يجب معالجة الضريبة

 فترة مختلفة. أوقيدت لصالحها في نفس الفترة  أوظهرت ضمن حقوق الملكية مباشرة 

 تسمح معايير المحاسبة الدولية معالجتها ضمن حقوق الملكية ما يلي: أوومن أمثلة البنود التي تتطلب 
(، 16لتقييم للممتلكات والمصانع والمعدات )بموجب معيار المحاسبة الدولي )فروقات إعادة ا -

 الممتلكات والمصانع والمعدات(؛

 أوتعديل الرصيد اإلفتتاحي لألرباح المدورة نتيجة تغير في السياسة المحاسبية مطبق بأثر رجعي  -
خسارة  أوي ربح (، صاف8تصحيح لخطأ متعلق بسنوات سابقة )بموجب معيار المحاسبة الدولي )

 الفترة، األخطاء والتغيرات في السياسات المحاسبية(.

(، 11فروق الصرف الناجمة عن ترجمة القوائم المالية للشركات التابعة )معيار المحاسبة الدولي ) -
 آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية(.

 

 . القوائم المالية الموحدة 8
 بعة والفروع والمنشآت الزميلة والحصص في المشاريع المشتركةاإلستثمارات في المنشآت التا

تنتج الفروقات المؤقتة عند إختالف القيمة الدفترية لإلستثمارات في المنشآت التابعة والفروع والمنشآت 
)األساس( الضريبية  أوالمنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة في دفاتر المنشأة األم عن القاعدة  أوالزميلة 

 تثمار التي غالبًا ما تكون التكلفة. تنتج مثل هذه الفروق في عدد من الحاالت مثل:لإلس
المنشآت الخاضعة للسيطرة  أوالفروع  أوالزميلة  أووجود أرباح غير موزعة للمنشآت التابعة  .أ

 المشتركة.
دان فروقات في معدالت صرف العملة األجنبية نتيجة لعمل المنشأة األم ومنشآتها التابعة في بل .ب

 مختلفة.

 القيمة القابلة لإلسترداد. إلىوجود تدني في قيم اإلستثمار في المنشأة الزميلة وتخفيضها  .ج

وبموجب هذا المعيار يتوجب على المنشأة اإلعتراف بإلتزام ضريبي مؤجل لكافة الفروق الضريبية المؤقتة 
والحصص في المنشآت الخاضعة المرتبطة باإلستثمار في المنشآت التابعة والفروع والمنشآت الزميلة 

 للسيطرة المشتركة بإستثناء الحالة التي يتحقق فيها الشرطين التاليين:
المشارك في المشروع المشترك قادر على التحكم في توقيت  أوالمستثمر  أوتكون المنشأة األم  -أ

 إسترجاع الفرق المؤقت. 
 .من المحتمل أن ال ينعكس الفرق المؤقت في المستقبل المنظور -ب
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 ( 7مثال )
شركتها األم مقابل  إلىدينار  152,222بضاعة تكلفتها  1212باعت إحدى الشركات التابعة خالل عام 

ما زالت البضاعة المذكورة في مخازن الشركة األم. وقد بلغت  1212دينار، وفي نهاية عام  152,222
 لبلد.علمًا بأن الشركة األم والتابعة تعمالن في نفس ا 20%نسبة الضريبة 

 : بيان المدلوالت الضمنية للضريبة المؤجلة وكم يبلغ األصل الضريبي المؤجل.  المطلوب

 ( 7حل مثال )
دينار من قائمة الدخل ومن  122,222في هذه الحالة سيكون من الالزم إلغاء الربح غير المتحقق بقيمة 

المخزون حدث خاضع للضريبة  قائمة المركز المالي الموحدة في مخزون المجموعة. وتعتبر عملية بيع
ويسبب تغيرًا في األساس الضريبي للمخزون. وسيكون المبلغ المسجل في القوائم المالية الموحدة للمخزون 

دينار وهذا يؤدي  152,222دينار، في حين أن القاعدة الضريبية )األساس الضريبي( يبلغ  122,222هو 
 (.30%× دينار  122,222)دينار  32,222 نشوء أصل ضريبي مؤجل بقيمة إلى
 
 Presentation. العرض 7

 Offset المقاصة  -واإللتزامات الضريبية  األصول 2.7
كانت  إذايجب القيام بإجراء مقاصة بين األصول الضريبية الحالية واإللتزامات الضريبية الحالية، فقط 

 المنشأة:
 لها حق قابل للتطبيق إلجراء المقاصة للمبالغ الُمعترف بها. -
 تجعل األصل متحققًا وتسديد اإللتزام معًا في نفس الوقت. أوتنوي السداد على أساس الصافي،  -

  الضريبةمصروف  1.7
الخسائر من األنشطة العادية في متن )وجه(  أويجب عرض مصروف )دخل( الضريبة الخاص باألرباح 

 قائمة الدخل.

 ة المؤجلةاألصول الضريبية األجنبي أو اإللتزاماتفروق الصرف من 
(، آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية، اإلعتراف 21يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم )

مصروف ولكن ال يبين ذلك المعيار مكان عرضها في بيان الدخل،  أوبفروقات العمالت األجنبية كدخل 
جنبية المؤجلة في بيان الدخل الضريبية األ اإللتزامات أولذلك عندما يعترف بفروق الصرف من األصول 

كان ذلك العرض يعتبر أكثر فائدة  إذافإنه يمكن تصنيف هذه الفروقات كمصروف )دخل( ضريبي مؤجل 
 لمستخدمي القوائم المالية.
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 أمثلة وتطبيقات 
 ( 27مثال )

سمح  فرضنا أن التشريع الضريبي يعمل على تشجيع المنشآت على شراء آالت ومعدات جديدة، لذلك إذا
من تكلفة اآلالت والمعدات  %15التشريع الضريبي بإحتساب إهتالك معجل في السنة األولى بنسبة 

الجديدة ويتم إهتالك القيمة المتبقية بعد خصم اإلهتالك المعجل على العمر اإلنتاجي لتلك المعدات بطريقة 
سنوات وال  4والعمر اإلنتاجي  1/1/1211دينار في  82,222القسط الثابت. فإذا تم شراء المعدات بقيمة 

كانت  1211و  1212يوجد قيمة نفاية للمعدات، بفرض أن األرباح المحاسبية قبل اإلهتالك لعام 
دينار على التوالي، وال توجد فروق أخرى بخالف اإلهتالك بين الربح المحاسبي  352,222 و 322,222

 طريقة القسط الثابت. والربح الضريبي، وتقوم الشركة باإلهتالك في سجالتها ب
 . حساب األرباح المحاسبية والعبء الضريبي عليها.1:     المطلوب

 . إحتساب الضريبة على أساس اإلهتالك الضريبي.2             
 ( 27حل مثال )

 األرباح المحاسبية والعبء الضريبي:  .1

 1712 1717 بيان

 350,000 300,000 الربح المحاسبي قبل اإلهتالك

 20,000 20,000 روف اإلهتالك المحاسبي( مص-) 

 330,000 280,000 الربح المحاسبي بعد اإلهتالك

 دينار 132,000 دينار 112,000 (%40ضريبة الدخل )

 إحتساب الضريبة على أساس اإلهتالك الضريبي: .1

 دينار. 20,000=   25% × 80,000اإلهتالك المعجل اإلضافي  في السنة األولى = 

 دينار.                                                     15,222=  4/  62,222=    20,000- 80,000ك العادي في كل سنة = مصروف اإلهتال
 إجمالي مصروف اإلهتالك في السنة األولى = اإلهتالك المعجل + اإلهتالك العادي 

 دينار. 35,000=  15,000+  20,000=                                        
 .دينار 15,222ويكون اإلهتالك في الثالث السنوات التالية هو 

 1712 1717 بيان

 350,000 300,000 الربح المحاسبي قبل اإلهتالك

 15,000 35,000 ( مصروف اإلهتالك المحاسبي-) 

 335,000 265,000 الربح المحاسبي بعد اإلهتالك

 دينار  134,000 دينار 106,000 (%40ضريبة الدخل )
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 من الجدولين السابقين يتبين ما يلي:
 6000دينار أي بمقدار  106,000 إلى 112,000من  1212إنخفاض مقدار الضريبية عام  .1

 دينار.
إال أنه سوف يقابله زيادة في العبء الضريبي في  1212رغم إنخفاض مقدار عبء الضريبة عام  .1

 20,000نتيجة إنخفاض مصروف اإلهتالك من دينار في كل سنة  2000السنوات التالية بمقدار 
×  5000دينار ضريبة ) 2000دينار وهو مايعادل  5000دينار أي بفرق يبلغ  15,000 إلى

%40.) 

 (  22مثال )
دينار وتبلغ الفروقات  250,000لشركة اإلتحاد كان  1212عام لبفرض أن صافي الربح المحاسبي 

 أو، أما الفروق المؤقتة القابلة للخصم الضريبي في الفترة دينار 28,000المؤقتة التي تخضع للضريبة 
 40%إعفاءات أخرى ونسبة الضريبة  أودينار، وال توجد أي خسائر مرحلة  8000الفترات القادمة فتبلغ 
 أصول ضريبية من فترات سابقة. أوتوجد أي إلتزامات  وكذلك بفرض أنه ال

 (  22حل مثال )
 هذه الحالة كما يلي:يتم إحتساب الربح الضريبي في 

 250,000 الربح المحاسبي قبل الضرائب                  

 (28,000) الفروقات المؤقتة التي تخضع للضريبة         

 8000 الفروق المؤقتة القابلة للخصم الضريبي          

 دينار  230,000 الربح الخاضع للضريبة                       

 دينار  92,000 =        40%×230,000ة = الضريبة المستحق

 دينار 11,200 =  40%× 28,000اإللتزام الضريبي المؤجل = 

 دينار 3200 =    40%×8000األصل الضريبي المؤجل = 

 ويكون قيد اليومية الالزم إلثبات العملية السابقة كما يلي:

 بيان دائن مدين

 ةمن  حـ/ مصروف ضريبة الدخل الجاري  92,000

 حـ/ أصول ضريبية مؤجلة       3200

 حـ/ مصروف ضريب الدخل المؤجلة      8000

 حـ/ إلتزامات ضريبية مؤجلة إلى          11,200 

 حـ/ ضريبة الدخل مستحقة الدفع عن الفترة الحالية              92,000 
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عن: إلتزام الضريبة المؤجل دينار هي عبارة  8000يالحظ أن مصروف ضريب الدخل المؤجلة البالغة 
 دينار.  3200دينار مطروحًا منه أصول ضريبية مؤجلة البالغة  11,200البالغ 

 450,000يوجد لدى شركة اإلتحاد ربح محاسبي قبل الضريبة بمبلغ  1211وبإفتراض أنه في سنة 
م الضريبي دينار وفروق مؤقتة قابلة للخص 75,000دينار وفروق مؤقتة خاضعة للضريبة مقدارها 

 .40%دينار ونسبة الضريبة كما هي  36,000مقدارها 

 يتم إحتساب الربح الضريبي في هذه الحالة كما يلي:

 450,000 الربح المحاسبي قبل الضرائب                     

 (75,000) الفروقات المؤقتة التي تخضع للضريبة            

 36,000            الفروق المؤقتة القابلة للخصم الضريبي 

 دينار 411,000    الربح الخاضع للضريبة                          

 دينار. 164,400=  40%×   411,000وتكون الضريبة على الدخل =

 ويتم إحتساب المبالغ المؤجلة على النحو التالي:

 بيان
 إلتزام ضريبي

 مؤجل

 أصل ضريبي
 مؤجل

مصروف ضريبة 
 دخل مؤجلة

     31/12/1211لمطلوب في الرصيد ا

75,000  ×%40 30,000   

36,000  ×%40  14,400  

  (3200) (11,200) 31/12/1212الرصيد المتوفر في 

 7600 11,200 18,800 التسوية المطلوبة 

 قيد اليومية الالزم لتسجيل المبالغ المؤجلة هو:

 بيان دائن مدين

 من  حـ/ أصول ضريبية مؤجلة  11,200

 حـ/ مصروف ضريب الدخل المؤجلة       7600

 
 

18,800 
 حـ/ إلتزامات ضريبية مؤجلة إلى              
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 أسئلة الفصل:
 التمرين األول )اختيار من متعدد(

 ضع دائرة حول اإلجابة األصح لكل سؤال من األسئلة التالية:

وحة للغير ضمن األصول دينار حساب القروض الممن 3000أظهرت ميزانية إحدى الشركات مبلغ  .2
المتداولة، ولن يكون هناك تبعات ضريبية لهذا المبلغ، وتبلغ نسبة ضريبة الدخل على المنشأة 

 . فكم يبلغ األساس )القاعدة( الضريبي لحساب القروض:%20
 دينار 3000 -ب دينار    1000 -أ

 صفر -د دينار      600 -ج

 ت الضريبية( عندما تكون: ينشأ اإللتزام الضريبي المؤجل )المطلوبا .1
القيمة الدفترية المسجلة لألصل أقل من  -أ

 أساسه الضريبي

القيمة الدفترية المسجلة لألصل أكبر من  -ب
 أساسه الضريبي

القيمة الدفترية المسجلة لإللتزام أكبر من  -ج
 أساسه الضريبي

القيمة الدفترية المسجلة لإللتزام تساوي  -د
 أساسه الضريبي

 ألصل الضريبي المؤجل عندما تكون: ينشأ ا .7

القيمة الدفترية المسجلة لإللتزام أقل من  -أ
 أساسه الضريبي

القيمة الدفترية المسجلة لألصل أكبر من  -ب
 أساسه الضريبي

القيمة الدفترية المسجلة لألصل أقل من  -ج
 أساسه الضريبي

القيمة الدفترية المسجلة لإللتزام تساوي  -د
 أساسه الضريبي

لإلقتطاع الضريبي ولن تدخل في حساب  أوتسمى بنود الدخل والمصاريف غير خاضعة للضريبة  .4
 الربح الخاضع للضريبة: 

 فروقات مستمرة -ب فروقات مؤقتة -أ

 فروقات عرضية -د فروقات دائمة -ج

 (:JCPAيتم اإلعتراف بالموجودات الضرائبية المؤجلة في حالة )من أسئلة إمتحان  .1

 وجود خسائر مدورة مقبولة -ب وقات ضرائبية مؤقتةوجود فر  -أ

إن تحقق المنافع الضريبية محتمل الوقوع  -ج
 وتولد أرباح كافية في المستقبل

إن الشركة تحقق أرباحًا بإستمرار في  -د
السنوات السابقة ومن المتوقع أن تحقق 

 أرباح في السنوات الالحقة



 

 -871- 

غرامات والعقوبات جراء األضرار البيئية. ويتم تحديد المتداولة لمنشأة ما ال اإللتزاماتتشمل  .7
. وتكون الغرامات والعقوبات %47دينار ومعدل الضريبة  177,777الغرامات والعقوبات بمبلغ 

 غير قابلة لإلقتطاع لألغراض الضريبية. إن األساس الضريبي للغرامات والعقوبات هو:

 دينار 81,111 -ب دينار      111,111 -أ

 صفر -د دينار       211,111 -ج

قامت شركة بإعادة تقدير قيمة موجوداتها وأخذت الفائض من إعادة التقدير في بند مستقل في  .7
مليون دينار وأصبحت بعد  8حقوق الملكية. وكانت القيمة الدفترية للموجودات قبل اعادة التقدير 

 مليون دينار. فإذا علمت ما يلي:  27إعادة التقدير 

 مليون دينار  7الضرائبي للموجودات المعاد تقديرها يبلغ  أن األساس
 %71أن معدل ضريبة الدخل على أرباح الشركة هو 

 %77أن معدل ضريبة الدخل على األرباح الناجمة عن بيع الموجودات هو 
   :(JCPA)من اسئلة  الضرائبية وما هو مقدارها مما يلي اإللتزاماتأين تظهر 

 722,222ورة ويبلغ في بند األرباح المد -أ
 دينار

 دينار 622,222في بيان الدخل وبمبلغ  -ب

( 1.1في بند ضمن حقوق الملكية وبمبلغ ) -ج
 مليون دينار

 ( مليون دينار1.4في بيان الدخل وبمبلغ ) -د

. وتم إستهالك األصل 2/2/1717مليون دينار في  1إشترت المنشأة المصانع والمعدات مقابل  .8
على أساس القسط الثابت ويسمح التشريع الضريبي المحلي لإلدارة بإستهالك  سنويا   %11بنسبة 

سنويا  لألغراض الضريبية. إحسب اإللتزام الضريبي المؤجل يمكن أن ينشأ  %77األصل بنسبة 
 : %77على إفتراض أن معدل الضريبة هو  72/21/1717على المصانع والمعدات في 

 اردين 611,111 -ب دينار   511,111 -أ

 دينار   15,111 -د دينار    11,111 -ج

 نشوء فروقات مؤقتة: إلىواحدة مما يلي ال يؤدي  .7

اإليراد من بيع األقساط الُمعترف به بموجب  -أ
 طريقة األقساط للضرائب

 اإلعتراف بالشهرة في إندماج األعمال -ب

اإلستهالك المستخدم للغايات المحاسبية في  -ج
الطريقة المعجلة  الوقت الذي تستخدم فيه

 للغايات الضريبية

تكاليف الكفالة الُمعترف بها للغايات  -د
المحاسبية ولكن غير الُمعترف بها للغايات 

 الضريبية
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ماليين دينار في تطوير منتج جديد. وتلبي هذه التكاليف تعريف األصل  1دفعت إحدى الشركات  .27
عتراف بها في قائمة المركز المالي. ( وتم اإل78غير الملموس في معيار المحاسبة الدولي )

وتسمح التشريعات الضريبية المحلية بإقتطاع تلك التكاليف لألغراض الضريبية عند تكبدها 
وبالتالي فقد تم اإلعتراف بها كمصروف للغايات الضريبية. في نهاية السنة، تم إعتبار األصل 

ما هو األساس الضريبي لألصل مليون دينار.  1غير الملموس على أنه إنخفضت قيمته بمبلغ 
 غير الملموس في نهاية السنة المحاسبية؟ 

 مليون 1 -ب مليون       5 -أ

 صفر -د مليون        1 -ج

وهي  دينار 47,777بمقدار  وهي اول سنة عمل لديها خسارة 1717لعام  تكبدت شركة الشرق  .22
تحقق المنافع وكان  ،محليةبموجب التشريعات الضريية ال مقبول تدويرها للسنوات الالحقة

نه ينشأ فإ  %77، ومعدل ضريبة الدخل الضريبية محتمل الوقوع وتولد أرباح كافية في المستقبل
 عن ذلك: 

 21,111أصل ضريبي مؤجل بمبلغ  -أ
 دينار 21,111دينار، ووفر ضريبي بمبلغ 

دينار،  21,111إلتزام ضريبي مؤجل بمبلغ  -ب
 اردين 21,111ووفر ضريبي بمبلغ 

 41,111أصل ضريبي مؤجل بمبلغ  -ج
 دينار 21,111دينار، ووفر ضريبي بمبلغ 

 21,111مخصص ضريبة دخل بمبلغ  -د
دينار، ومصروف ضريبة  دخل بمبلغ 

 دينار 21,111
 

 التمرين الثاني:
ئمها قامت شركة الوعد بإعادة تقييم المباني وإعترفت بالزيادة في إعادة التقييم في قوا 31/12/1212في 

دينار وتم إعادة تقييمها بمبلغ  100,000المالية. وقد بلغت القيمة الدفترية للمباني بذلك التاريخ 
دينار. يبلغ معدل الضريبة على األرباح ما  80,000دينار. وكان األساس الضريبي للمباني  150,000

 . 30%يع المبانيبينما كان معدل الضريبة المطبق على األرباح الرأسمالية على ب %20نسبته 
 .31/12/1212اإللتزام الضريبي المؤجل على المباني في  احسب: المطلوب

 
 التمرين الثالث:

دينار، ومجمع اإلستهالك لغايات الضريبة  142دينار وقيمته الدفترية )المسجلة(  122أصل تكلفته 
 . %12دينار ومعدل الضريبة  82
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 الضريبية المؤجلة. اإللتزاماتسب حّدد القاعدة الضريبية لألصل وإح المطلوب:
 
 
 

 إجابة التمرين األول: 

 11 11 9 8 7 6 5 5 3 2 1 الرقم 
 أ د ب ج ج أ ج ج ج ب ب اإلجابة

     
 

 إجابة التمرين الثاني:
     30%×األساس الضريبي للمباني(  –اإللتزام الضريبي المؤجل = )القيمة الدفترية للمباني بعد إعادة التقييم 

                        ( =150,000 – 80,000 × )32% 
                         =70,000  ×%35 
 دينار 24,500=                           

 

 :الثالثالتمرين  جابةإ

(. إلسترداد المبلغ 82هتالك ناقص مجمع اإل 122دينار )تكلفة  112القاعدة الضريبية لألصل 
دينار في الفترات القادمة لكي يكون  142مشروع أن يحقق دخل بمقدار ، يجب على ال142المرحل 

دينار فقط. وتبعًا لذلك ستقوم المنشأة بدفع ضريبة دخل قدرها  82قادرًا على إقتطاع  اهتالك بقيمة 
والقاعدة  142( عندما يسترد المبلغ المرحل لألصل. فالفرق بين المبلغ المرحل %12×12دنانير ) 4

دينار، لذلك تعترف المنشأة  12هو عبارة عن فرق مؤقت خاضع للضريبة بمبلغ  112الضريبية 
( يمثل ضرائب الدخل التي سيدفعها عندما يسترد المبلغ %12×12) 4بإلتزام ضريبي مؤجل بمبلغ 

 المرحل لألصل.
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 المالية القوائم لبنود والقياس اإلعترافمحور: 
 (1) رقمالتقارير المالية  إلعداد الدوليمعيار ال :والثالثون  الرابعالفصل 

 األولىالتقارير المالية للمرة  إلعدادمعايير الدولية التبني 
First-time Adoption of International Financial Reporting Standards 

 

 
 أهداف الفصل التعليمية:

 
 التالية: باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 

معايير التبني (: "1رقم ) التقارير المالية إلعداد الدوليللمعيار األهداف الرئيسة  معرفة .1
 ".األولى التقارير المالية للمرة إلعدادالدولية 

 .(1رقم ) التقارير المالية إلعدادالدوليالمعيار نطاق  تحديد .2

رقم  ماليةالتقارير ال إلعدادالدوليالمعيار التي حددها  اإلعترافمتطلبات  التعرف على .3
(1). 

رقم  ليةالتقارير الما إلعداد الدوليالمعيار متطلبات القياس التي حددها  التعرف على .4
(1). 

 لدولياالمعيار فتتاحية التي يتطلبها قائمة المركز المالي اإل إعدادتوضيح أسس  .5
 .(1رقم ) التقارير المالية إلعداد

الدولية للمرة  للمنشأة التي تتبنى المعايير اإلثباتنتقالي وتاريخ التاريخ اإل مفهوم تحديد .6
 .األولى
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 مقدمة. 1
تحسينات  اءر جإوتم  1/1/3002من  وأصبح ساري المفعول إعتباراً  3002 صدر هذا المعيار في حزيران

ت التي تبنت آ، ويطبق المعيار على المنش1/1/3002من  اً عتبار إ إضافية ليطبق المعيار بعد التحسينات 
لمعايير، كما اول قوائم مالية لها وفق تلك أوالتي سوف تعرض ول مرة أل التقارير المالية إلعدادالدولية معاييرال

رض طبقًا شهري( يع أو، ي كل تقرير مالي مرحلي )نصف سنوي، ربع سنوي ينبغي عليها تطبيق المعيار ف
مالية التي تغطيها قوائمها ال "التقارير المالية المرحلية" بالنسبة لجزء الفترة( 22) لمعيار المحاسبة الدولي رقم

 الدولية.ولية طبقًا لمعايير التقارير المالية األ
 
 Objectiveهدف المعيار . 2

( IFRS)ساس أول مرة( على )القوائم السنوية التي تعد ألاألولىن القوائم المالية أضمان  إلىيهدف المعيار 
 ولية تشمل معلومات مالية عالية الجودة يتحقق بها ما يلي:والقوائم المالية المرحلية األ

 الفترات المعروضة.ة للمقارنة خالل كافة يوقابللمستخدميها )الوضوح(  تحقق الشفافية .1
 .التقارير المالية إلعدادللمعايير الدولية  وفقاً للمحاسبة  مالئمةتوفر نقطة بداية  .3
 لمستخدميها.يمكن توفيرها بتكلفة ال تتجاوز المنافع المتأتية  .2
 
 Scopeنطاق المعيار . 3
 يجب على المنشأة تطبيق هذا المعيار في: -1

 التقارير المالية؛ و إلعدادحسب المعايير الدولية  األولىبياناتها المالية  .أ
" "التقارير المالية المرحلية( 22) لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً كل تقرير مالي مرحلي، إن وجد، تعرضه  .ب

 المالية. التقارير إلعدادحسب المعايير الدولية  األولىلجزء من الفترة التي تغطيها بياناتها المالية 

 التقارير المالية هي أول بيانات مالية إلعدادللمنشأة حسب المعايير الدولية  األولىإن البيانات المالية  -3
في  التقارير المالية، من خالل بيان صريح وغير متحفظ إلعدادسنوية تتبنى فيها المنشأة المعايير الدولية 

 عدادإلالمعايير. وتكون البيانات المالية بموجب المعايير الدولية  تلك البيانات المالية حول اإللتزام بهذه
امت ل المثال، قالتقارير المالية هي أول بيانات مالية للمنشأة معدة حسب هذه المعايير إذا، على سبي

 المنشأة بما يلي:
 لها:عرضت أحدث بيانات مالية سابقة  .أ

  ًالتقارير المالية في كافة الجوانب؛ إلعدادلمتطلبات وطنية غير منسجمة مع المعايير الدولية  وفقا 
  التقارير المالية من جميع الجوانب، بإستثناء البيانات المالية التي  إلعدادباإلنسجام مع المعايير الدولية

 لم تحتوي بيانًا صريحًا وغير متحفظ يفيد إلتزامها بهذه المعايير؛
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 ميعها؛ التقارير المالية لكن ليس ج إلعدادوي على بيان صريح باإللتزام ببعض المعايير الدولية تحت 
  ًبعض هذه  بإستخدام أوالتقارير المالية،  إلعدادلمتطلبات وطنية غير منسجمة مع المعايير الدولية  وفقا

 أوالمعايير اإلفرادية لمحاسبة بنود ال يوجد بشأنها متطلبات وطنية؛ 
  ًالتقارير  عدادإللمتطلبات وطنية، مع تسويات لبعض المبالغ بمبالغ محددة بموجب المعايير الدولية  وفقا

 المالية.
ا التقارير المالية لإلستخدام الداخلي فقط، دون توفيره إلعدادللمعايير الدولية  وفقاً أعدت بيانات مالية  .ب

 .أي مستخدمين خارجيين أولمالكي المنشأة 
 عدادإ التقارير المالية ألغراض التوحيد دون  إلعدادللمعايير الدولية  وفقاً رير مالية أعدت مجموعة تقا .ج

"عرض البيانات ( 1) مجموعة كاملة من البيانات المالية كما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي
 ".المالية

 لم تعرض بيانات مالية عن الفترات السابقة. .د
 

  Recognition and Measurement   والقياس اإلعتراف. 4

عتبر نقطة البداية والتي ت التقارير المالية إلعداد الدولية معاييرلل وفقاً ميزانية إفتتاحية  إعداديجب على المنشأة  .أ
ي تاريخ غير منشورة( ف أومعايير الدولية. وهي قائمة المركز المالي للمنشأة )منشورة الللمحاسبة بمقتضى 

 المعايير الدولية. إلىاإلنتقال 
معروضة في فتتاحية وجميع الفترات الياسات المحاسبية في ميزانيتها اإليجب على المنشأة إستخدام نفس الس .ب

ثر رجعي للمعايير النافذة في أ. أي أنه يجب التطبيق الكامل ب(IFRS) التي تطبق األولىقوائمها المالية 
 .المبينة الحقاً ستثناءات عض اإلتاريخ تقارير المنشأة، مع ب

 :التقارير المالية إلعدادمعايير الدوليةلل وفقاً فتتاحية قائمة المركز المالي اإل إعدادأسس  .ج
ما  وتشمل( IFRSs)لمعايير يتطلب المعيار بعض المتطلبات الرئيسية الواجب إتباعها عند التبني األول 

 :يلي
 اإلعترافةالتقارير المالي إلعدادمعايير الدوليةالواإللتزامات التي تتطلب  األصولبكافة  اإلعترافيجب  .1

إذا  ول مرة. ومن األمثلة على ذلكت التي ستطبق المعايير ألآم تظهر في القوائم المالية للمنشبها ول
كانت القوائم المالية للمنشأة ال تعترف وفق المعايير المحاسبية المتبعة سابقًا بالمشتقات المالية سواء 

ولكن   Statement of Financial Positionامات في صلب قائمة المركز الماليلتز إأو أكانت أصول 
لتزامات التقاعد إ، و  Off–Statement of Financial Positionتعترف بها خارج قائمة المركز المالي

لي لمعيار المحاسبة الدو  وفقاً لتزامات المقدرة عند بيع السلع المكفولة مخصصات لإل إعدادوجوب  أو
 .(33رقم )
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 رباحاأللحساب فتتاحي لتزامات من خالل تعديل الرصيد اإلواإل األصولبهذه  اإلعترافن يتم أويجب 
 بند محدد ضمن حقوق الملكية(. أوالمحتجزة )

من  المالية التقارير إلعدادمعايير الدوليةاللتزامات التي ال تعترف بها متطلبات واإل األصولإستبعاد  .3
لمحتجزة في ا األرباحول مرة المعايير الدولية وإقفالها في حساب تتبنى أل يزانية المنشأة التي سوفم

 حساب محدد ضمن حقوق الملكية(. أوبداية السنة )

ل صل في ميزانية المنشأة قبأك عترف بهاغير الملموسة المولدة داخليًا الم   األصولمثلة على ذلك ومن األ
 اإلعترافلغاء إن على المنشأة إ، ف(33معيار المحاسبة الدولي رقم )تبني المعايير الدولية والتي ال يعترف بها 

 المحتجزة أول المدة وحسب القيد التالي:  األرباحبها من خالل إقفالها في حساب 

    ××× 
 ××× 

 المحتجزة األرباحمن حـ/ 
 حـ/ الشهرة إلى

رقم  حين إن معيار المحاسبة الدوليخرى رسملة المنشأة لتكاليف البحث وإعتبارها كأصل، في مثلة األومن األ
 " يعالجها كمصروف إيرادي يقفل في قائمة الدخل.غير الملموسة األصول( "33)

 (  1مثال )
معايير الدولية ألول مرة وبذلك التاريخ كان لدى الشركة حساب البتبني  31/12/2222في  عتدالاإلقامت شركة 

دينار رسملت على  422,222والظاهر كأصل غير ملموس بمبلغ ي تقييم داخلي الشهرة وهي مولدة داخليًا أ
 . والتي كانت تتبعها الشركة سابقاً الوطنيةمدار عدة سنوات سابقة بموجب معايير المحاسبة 

 .(IFRS 1) عندالشهرة ن كيفية معالجة حساب ابي  المطلوب: 

 (  1حل مثال )
بالشهرة المولدة  اإلعترافيجب عدم  ه"فإن غير الملموسة األصول( "33معيار المحاسبة الدولي رقم )بموجب 

بهذا  افاإلعتر لغاء إ، فيتوجب ول مرةأل معايير الدوليةالن الشركة ستتبع أ. وبما داخليا كأصل غير ملموس
 المحتجزة وكما يلي:  األرباحاألصل من خالل حساب 

422,222 
 422,222 

 المحتجزة األرباحمن حـ/ 
 الشهرةحـ/  إلى

 31/12/2212الظاهر في الميزانية المقارنة للسنة المقارنة كما في  حساب الشهرةستبعاد رصيد كما سيتم إ
 . 1/1/2212وفي 

ومن  .ت معايير اإلبالغ المالي الدوليةيجب إعادة تصنيف بنود قائمة المركز المالي وعرضها وفق متطلبا .2
كما هو متبع في بعض المعايير  األصولذا كانت المنشأة تصنف أسهم الخزينة ضمن إمثلة على ذلك األ

حقوق  الخزينة مطروحة من الوطنية في بعض الدول )المعايير اإلنجليزية مثاًل( فيجب إعادة تصنيف أسهم
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إذا ظهرت   Redeemable Preferred Stockستدعاءسهم الممتازة القابلة لإلالملكية، وكذلك بالنسبة لأل
تزامات وفق معيار لعادة تصنيفها ضمن اإلإ نه يجب إضمن حقوق الملكية للمنشأة قبل تبني المعايير الدولية ف

 ( المتعلق باألدوات المالية.32المحاسبة الدولي رقم )
. هاعترف بلتزامات الم  واإل األصولفي قياس جميع التقارير المالية  إلعدادمعايير الدولية اليجب تطبيق  .2

طريقة أخرى  إلىويتضمن ذلك إمكانية تحول المنشأة من طريقة محاسبية معينة متبعة في القوائم المالية 
مثلة على ذلك يمكن للمنشأة إتباع نموذج إعادة التقييم عند قياس ، ومن األ(IFRSs) مقبولة في معايير

متلكات والمصانع والمعدات" ( "الم16) الدولي رقمالمحاسبة معيار  جل بموجبطويلة األ األصولقيمة 
 األصوليم ويمكن إعادة تقي األصولوإعتبار القيمة العادلة في التاريخ اإلنتقالي هي تكلفة جديدة لهذه 

 بالتكلفة المعدلة بمؤشر أسعار عام وخاص.
 
   Comparative Informationالمعلومات المقارنة.5

على األقل  (1قم )ر التقارير المالية  إلعدادللمعيار الدولي  وفقاً البيانات المالية للمنشأة التي تعد  تتضمنأن  يجب
الخسارة وغيرها من الدخل الشامل وبيانين منفصلين عن  أوالمالي وبيانين عن الربح  المركز عنثالثة بيانات 

ة يالخسارة )إذا تم عرضها( وبيانين عن التدفقات النقدية وبيانين عن التغيرات في حقوق الملك أوالربح 
 والمالحظات ذات العالقة، بما في ذلك المعلومات المقارنة لجميع البيانات المعروضة. 

 التقارير بمعايير نها ملتزمةألي العمومية التي تنص صراحة على : هو تاريخ قائمة المركز المااإلثباتتاريخ 
 .31/12/2222، على سبيل المثال الدولية ةالمالي

 فتتاحية للقوائم الماليةهو تاريخ قائمة المركز المالي اإل : ransition to IFRSSTDate ofتقالي ناإل  التاريخ
 .(1/1/2221نتقالي هون التاريخ اإلإف 31/12/2222اإلثباتذا كان تاريخ إالمقارنة للسنة السابقة )مثاًل 

 (2مثال )
من كل  31/12عاماً  قبوالً بياناتها المالية سنويًا بموجب مبادئ المحاسبة السابقة المقبولة  الوطنتعرض شركة 

سنة. وكانت أحدث البيانات المالية التي عرضتها الشركة بموجب مبادئ المحاسبة السابقة المقبولة عمومًا في 
وعرض  31/12/2221بتداءًا من إ التقارير المالية إلعداد. قررت الشركة تبني المعايير الدولية 31/12/2222

 .2222معلومات مقارنة لسنة 
 الخاص بها حسب المعايير الدولية ةالمركز المالي اإلفتتاحي قائمة الوطنأن تعد  شركة  يجبمتى : المطلوب

 التقارير المالية؟ إلعداد
 (2مثال ) حل

من  اً ستكون بدءوعرضها  اإعداده المنشأةعلى التي  ةالمركز المالي اإلفتتاحي قائمةهذه الحالة، فإن في 
وعرض قائمة المركز  إعداد إلىضافة ، باإل(1)رقم التقارير المالية  إلعدادبموجب المعيار الدولي  1/1/2222
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عرض قائمة  إلىضافة . إ31/12/2222وقائمة المركز المالي المقارنة في  31/12/2221المالي كما في 
 . 2222و  2221الدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لعامي 

 
 Estimates  التقديرات .6

ير للمعايير الدولية للتقرير المالي في تاريخ التحول إلى المعاي وفقاً يجب أن تكون تقديرات المنشأة التي تتم 
 –بشكل عام–مقبولة دئ المحاسبية الللمبا وفقاً الدولية للتقرير المالي متفقة مع التقديرات التي تمت لنفس التاريخ 

وضوعي على م، ما لم يكن هناك دليل (لبيان أي فرق في السياسات المحاسبية التعديالتبعد )لها في السابق 
 .أن تلك التقديرات كانت خاطئة

 (3) مثال
قد تحصل المنشأة على معلومات بعد تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي بشأن تقديرات أعدتها 

يجب على المنشأة أن تعالج الحصول على  .لها في السابق –بشكل عام–بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة 
" 10لدولي لمعيار المحاسبة ا وفقاً بعد فترة التقرير غير معدلة"  حداث"ألهي تلك المعلومات بنفس الطريقة كما 

 بعد فترة التقرير".  حداثاأل
وأن  1/1/3030، افترض أن تاريخ تحول المنشأة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي هو المثال على سبيل

 –بشكل عام–دئ المحاسبية المقبولة للمبا وفقاً  تتطلب تنقيح تقدير تم إجراؤه  11/2/3030معلومات جديدة في 
للمنشأة أن تعكس تلك المعلومات الجديدة في قائمة مركزها يجوز  ال .3012 /13/ 21لها في السابق في 

في  ختالفاتاتعديل التقديرات بأي )ما لم يجب ر المالي للمعايير الدولية للتقري وفقاً المعدة  فتتاحيةاإلالمالي 
يجب على  ،من ذلك وبدالً . )السياسات المحاسبية أو كان هناك دليل موضوعي على أن التقديرات كانت خاطئة

ل ، ضمن الدخل الشامكان ذلك مناسباً  ذاأو إالمنشأة أن تظهر تلك المعلومات الجديدة ضمن الربح أو الخسارة 
 . 21/13/3030للسنة المنتهية في خر اآل
 
 التقارير المالية األخرى  إلعدادإستثناءات التطبيق بأثر رجعي لبعض المعايير الدولية . 7

Exceptions to the Retrospective Application of other IFRSs 

ستثناءات أكثر من اإل أوبتطبيق إستثناء  األولىللجهة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة ( IFRS 1)يسمح 
لتطبيق  ألولىاالتقارير المالية للمرة  إلعداديمكن أن تختار الجهة التي تتبنى المعايير الدولية و  الم ستهدفة.

 اإلستثناءات من مبادئ القياس العامة وإعادة البيان في أي من الحاالت اآلتية:
 إندماج األعمال. -1
 معامالت الدفع على أساس األسهم. -3
 مين وأصول النفط والغاز.عقود التأ -2
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 عقود اإليجار. -2
 منافع الموظفين. -1
 .جنبيةللعمليات بالعملة األ التراكمية الترجمةفروقات  -6
 ستثمارات في الشركات التابعة والمنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركةوالشركات الزميلة.اإل -7
 الشركات التابعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. أصول وإلتزامات -8
 دوات المالية.األ -2

 .إلتزامات اإلزالة بما في ذلك تكلفة الممتلكات والمصانع والمعدات -10
 قتراض.تكاليف اإل -11
 من العمالء. األصولنقل  -13

 جنبيةأجنبية التراكمية الناجمة عن ترجمة القوائم المالية لمنشأة عتبار فروقات ترجمة العمالت األإ يمكن فمثال 
وقات عد فر جنبية يستبي عمليات أأخسائر الحقة على التخلص من  أورباح أي وأ ،نتقاليصفر( في التاريخ اإل)

 .نتقاليالترجمة السابقة للتاريخ اإل

 
 التقارير المالية  إلعدادالمعايير الدولية  إلىتفسير اإلنتقال . 8

 إلعدادية المعايير الدول إلىعلى المنشأة أن تفسر كيف أن اإلنتقال من مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا السابقة 
 ها المالي وتدفقاتها النقدية.ئى مركزها المالي المبلغ عنه وأداالتقارير المالية قد أثر عل
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 :أسئلة الفصل
 األول )اختيار من متعدد(التمرين 

 التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

ة وكانت أحدث البيانات المالية التي عرضتها الشرك األولىالمعايير الدولية للمرة  يتبنتقوم شركة العرب ب .1
. وقد تبنت الشركة المعايير الدولية 81/18/8080بموجب مبادئ المحاسبة السابقة المقبولة عمومًا في 

ءًا من ايير بدبموجب هذه المع األولىوتنوي عرض البيانات المالية  األولىالتقارير المالية للمرة  إلعداد
قارير الت إلعدادالمعايير الدولية  وفقالمقارنة  ةالمركز المالي اإلفتتاحي قائمة إعداد يجب. 81/18/8081

 المالية بدءًا من:

 31/12/2222 -ب       1/1/2222 -أ

  1/1/2212 -د      1/1/2221 -ج

في ميزانية المنشأة والتي ستتبع ألول مرة معايير  تكاليف البحثعند وجود أصول غير ملموسة مثل  .8
في  ،أصول(ك المصاريف الدولية ال تعترف بتلك ةالمالي التقاريرالمالي الدولية )علمًا بأن معايير  التقرير

 من خالل: مصاريف البحثهذه الحالة يجب أن تقوم الشركة بإقفال رصيد حساب 

 لتزامات بمقدار قيمتهاإزيادة  -ب بيان الدخل                   -أ

جل الملموسة طويلة األ األصولتخفيض  -د المحتجزة     األرباححساب  -ج
 بمقدار قيمة الشهرة

عند تبني معايير اإلبالغ المالي الدولية ألول مرة من قبل إحدى الشركات، وكانت تحتفظ بعقود آجلة  .8
 الحالة يتوجب:، في هذه رة غير ظاهرة في قوائمها الماليةللمتاج

كز ة المر في هذه العقود خارج قائم اإلعتراف -أ
 المالي بحسابات نظامية

ات مطلوب أوبتلك العقود كأصول  اإلعتراف -ب
وفق قيمتها العادلة مع إقفال فروقات التقييم 

 ضمن بيان الدخل   

ات مطلوب أوبتلك العقود كأصول  اإلعتراف -ج
تقييم ات الوفق قيمتها العادلة مع إقفال فروق

 ضمن حقوق الملكية 

 اإلعتراف بهذه العقود على اإلطالقال يتم  -د
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 المعايير إلىعلى المنشأة أن تفسر كيف أن اإلنتقال من مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا السابقة  .8
 :قد أثر علىالتقارير المالية  إلعدادالدولية 

 أداءها المالي -ب مركزها المالي  -أ

 جميع ما ذكر -د تدفقاتها النقدية -ج

 هو:  اإلثباتتاريخ  .8

ية العمومية التى تنص صراحة تاريخ الميزان -أ
رير الدولية للتقانها ملتزمة بالمعايير على أ
 المالية

وائم فتتاحية للقتاريخ الميزانية العمومية اإل -ب
 المالية للسنة المقارنة للسنة السابقة

عمومية تم إصدارها وفق خر ميزانية آتاريخ  -ج
 المعايير المحاسبة المحلية

 ال شيء مما ذكر -د

 

 
 : ولإجابة التمرين األ 

 5 4 3 2 1 الرقم 
 أ د ج ج أ جابةاإل
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 المالية القوائم لبنود والقياس اإلعترافمحور: 
 (2) رقمالتقارير المالية  إلعداد الدولي معيارال :والثالثون  الخامسالفصل 

 األسهم أساسالمدفوعات على 

Share-based Payments 
 
 

 :الفصل التعليمية أهداف
 

 التالية: باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 
المدفوعات على (: "2رقم )التقارير المالية  إلعدادلمعيار الدولي اأهدافمعرفة .1

 ".األسهمأساس

توضيح كيفية قياس (2رقم )التقارير المالية  إلعدادلمعيار الدولي انطاق  تحديد .2
 التي يتم تسويتها من خالل حقوق الملكية.العمليات 

 .بها عترافواإل قياس العمليات التي تتم مع العاملينبيان المعالجة المحاسبية ل .3

فية الخارجية وكي األطرافقياس العمليات التي تتم مع بيان المعالجة المحاسبية ل .4
 .بها اإلعتراف

ق القيمة العادلة ألدوات حقو ي تقاس من خالل بيان المعالجة المحاسبية للمعامالت الت .5
 .الملكية الممنوحة

 أساسالمدفوعات على (: "2رقم )الدولي معيار الفصاحات التي يتطلبها بيان اإل .6

 ".األسهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 -717- 

 مقدمة. 1
عدة تعديالت  إجراءوقد تم  1/1/2005وساري المفعول إعتبارًا من  2004هذا المعيار في شباط  صدر

الحقة عليه، وقد جاء هذا المعيار لبيان كيفية معالجة وعرض العمليات المتضمنة حصول المنشأة على 
التي تقاس  وأخدمات بما فيها المعامالت التي تتم مع العاملين مقابل التسديد بأدوات حقوق ملكية  أوسلع 
 . أسهمخيارات  أو أسهمدوات حقوق الملكية وقد تأخذ صورة القيمة العادلة أل أساسعلى 

 
 Objectiveهدف المعيار . 2

بيان ووصف كيفية التقرير المالي عن العمليات التي تتضمن التسديد من خالل  إلىيهدف هذا المعيار 
 ثار تلك العمليات في بيان الدخل والمركز الماليآشكل خاص يتطلب المعيار أن تنعكس ، وبأسهمإصدار 

 للعاملين. األسهملها بما في ذلك المصاريف المرتبطة بالمعامالت التي تمنح فيها خيارات 

 
 Scopeنطاق المعيار . 3

 ة:وبخاص األسهممدفوعات  إلىأساسيجب أن يطبق هذا المعيار على كافة عمليات الدفع التي تتم 

لسداد ت ويتم اخدما أوتسويات حقوق الملكية: أي العمليات التي تشمل حصول المنشأة على سلع  .أ
ن تشمل السلع ويمكن أ. سهموخيارات السداد باأل األسهمالملكية وتشمل  ق حقو  أدواتمن خالل 

 .األخرى صول غير المالية المخزون والممتلكات والمعدات واألصول غير الملموسة واأل

 ،ديةسعر السهم لتسوية نق أساسسعر السهم: وهي عمليات السداد على  أساستسويات نقدية على  .ب
دها تجاه الموردين بسداد مبالغ يتم تحدي إلتزامخدمات مقابل تحمل  أوحيث تحصل المنشأة على سلع 

 .أخرى حقوق ملكية  أدواتأي  أوالمنشأة  أسهمسعر  أساسعلى 

إعطاء  قاإلتفاخدمات بحيث تتضمن شروط  أوتحصل المنشأة من خاللها على سلع  العمليات التي .ج
 أوأخرىل صو أب أوالخدمات الخيار في أن تتم عملية التسديد نقدًا  أوالمورد لهذه السلع  أوالمنشأة 

 حقوق ملكية. أدواتمن خالل إصدار 

 مالحظات: 
  ( بصفته/ صفتها مالك ألدواتآخرطرف  أو) ألغراض هذا المعيار، ال تعتبر معاملة معينة مع موظفو 

 منحت منشأة معينة جميع إذا. على سبيل المثال، األسهم أساسحقوق ملكية المنشأة معاملة دفع على 
حقوق ملكية إضافية للمنشأة بسعر أقل  أدواتحقوق ملكيتها حق شراء  أدواتمالكي صنف معين من 

ستلم الموظف هذا الحق ألنه مالك ألدوات حقوق الملكية إالملكية تلك، و  حقوق من القيمة العادلة ألدوات 
 ممارسة ذلك الحق ال يخضع لمتطلبات هذا المعيار. أومن ذلك الصنف المحدد، فإن منح 
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  ا على المنشأة بموجبهالمنشأة  تحصل التي المعامالتيجوز للمنشأة أن تطبق هذا المعيار على كما ال
 .IFRS 3 عمال بموجباندماج األمن خالل السلع 

  قتني سلعاً ت أوالدفع على أساس السهم التي تستلم فيها المنشأة  معامالتينطبق هذا المعيار على ال 
معيار التقرير المالي الدولي رقم  أو 23خدمات بموجب عقد يقع ضمن نطاق معيار المحاسبة  رقم  أو
9 . 

 ريف القيمة عن تع –في بعض النواحي  –" بطريقة تختلف يستخدم هذا المعيار مصطلح "القيمة العادلة
عند تطبيق هذا  لذلك" قياس القيمة العادلة". 32 رقم  العادلة الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي

ار المعيوفق لهذا المعيار، وليس  وفقاً لمنشأة القيمة العادلة ا تقيس 3المعيار الدولي للتقرير المالي 
  . 32رقم  للتقرير الماليالدولي 

 
  Definitions. التعريفات4

  Equity–Settledتسويات حقوق الملكية
السهم لتسوية حقوق ملكية عند حصول المنشأة على سلع وخدمات ويتم  أساسهي عمليات الدفع على 

 خيارات التسديد بأسهم. أو أسهمحقوق ملكية إما  أدواتالسداد على شكل 

   Share –Based  Payment Transactionاألسهم أساسعمليات الدفع على 
 حقوق ملكية في المنشأة أدواتخدمات مقابل  أوهي العمليات التي تتضمن حصول المنشأة على سلع 

لتزامها إخدمات مقابل  أوأن تحصل المنشأة على سلع  أو، األسهمخيارات  أو أسهموقد تكون على شكل 
 لمنشأة.ل أخرى حقوق ملكية  أدواتأي  أوالمنشأة  أسهمأسعار  أساسبالتسديد بمبالغ يتم تحديدها على 

 The Grant Dateتاريخ المنح 
 ساسأ)بما في ذلك أي من العاملين( على إتفاقية دفع على  آخرالتاريخ الذي تتفق فيه المنشأة مع طرف 

 أو ى أخر  أصول أونقدية  ةعلى منح آخر، وفي هذا التاريخ تتفاوض وتتفق المنشأة مع طرف األسهم
 .اآلخرحقوق ملكية المنشأة شريطة الوفاء بالشروط المحددة لهذا المنح من قبل الطرف  أدوات

     Intrinsic Value الجوهرية أو قيمة ضمنية )ذاتية(
كتتاب اإل وأالمقابل حق الحصول عليها  اآلخرسهم التي يكون للطرف مثل الفرق بين القيمة العادلة لألت

عين( مقابل لتزم بدفع مبلغ مإ إذاالمحدد للتنفيذ الذي يكون مطلوب من الطرف المقابل دفعه )فيها والسعر 
)المبلغ المطلوب سداده من الطرف  دينار 33 أسهمكان سعر التنفيذ لحق خيار  إذا، فمثالً  .األسهمهذه 

 ينار.د 31ن القيمة الضمنية إفدينار  23المقابل للمنشأة( وبلغت القيمة العادلة للسهم 
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 A share Option خيار السهم 

يد خالل قابل للتحد كتتاب بأسهم منشأة بسعر محدد أوبذلك لإل اإللتزامهو عقد يعطي حامله الحق دون 
 فترة زمنية معينة.

 The Vesting Period كتساب( )اإل  فترة الوفاء بالشروط
 لسهم. ا أساسهي فترة يجب خاللها إستيفاء جميع شروط التحويل المحددة في إتفاقية الدفع على 

 
 Treatment of Vesting Conditions كتساب(الوفاء بالشروط )اإل معالجة شروط . 5

على سبيل المثال، يكون منح أسهم  محددة.شروط  بتحقيق اً قد يكون منح أدوات حقوق الملكية مشروط
. وقد تكون هناك ببقاء الموظف في خدمة المنشأة لمدة زمنية محددة قد يكون مشروطاً  سهم أخيارات  أو

زيادة محددة في سعر سهم  أوتحقيق المنشأة لنمو محدد في الربح مثل ستيفاؤها، إشروط أداء يجب 
 . المنشأة

 
   Recognitionف  اإلعترا. 6
سديد الحصول عليها في عملية ت أوبالسلع )زيادة األصول( والخدمات التي تم تسلمها  اإلعتراف يجب .أ

 .ستالم الخدماتإعند  أو عندما تحصل المنشأة على السلعة األسهم أساسعلى 

وق ( فيتم زيادة حقأسهمتسويات حقوق ملكية )إصدار  أساسكانت عملية التسديد مبنية على  إذا .ب
 امات.لتز إب اإلعترافتسوية نقدية فيتم  أساسكانت عملية التسوية تتم على  إذاالملكية، أما 

ير غ األسهم أساسالمشتراة في معاملة دفع على  أوالخدمات المستلمة  أوعندما ال تكون البضاعة  .ج
 بها على أنها مصاريف. اإلعترافمؤهلة لإلعتراف بها كأصول، يتم 

لخدمات ا أوالبضاعة الخارجية(: يتم قياس  األطرافحقوق الملكية )مع  أساسعمليات التسديد على  .د
التي يتم تسويتها من خالل حقوق الملكية بالقيمة و  المستلمة )والزيادة المقابلة في حقوق الملكية(

كان من غير ، وإذا الحصول على الخدمات أوالخدمات المستلمة بتاريخ الشراء  أوالعادلة للسلع 
خدمات لسلع والاالقيمة العادلة لتلك السلع  والخدمات بموثوقية، ففي هذه الحالة يتم قياس  الممكن تقدير

 أوية يسمى نموذج تاريخ التسو  سهم التي تم منحها بتاريخ الشراء وهو مامن خالل القيمة العادلة لأل
 العملية. 

 (1مثال )

 30,000صدار إدينار، مقابل  130,000قيمتها العادلة  بضاعةشترت الشركة العربية إ 1/1/2020في 
 دنانير للسهم. 4. بلغت القيمة السوقية العادلة للسهم بذلك التاريخ للسهم دنانير 3سهم بقيمة 
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 المطلوب: 
 بالدفاتر بتاريخ الشراء. البضاعةالقيمة التي ستظهر بها  دحد   .1
 .البضاعةالقيد الالزم لشراء  إثبات .2

 (  1حل مثال )

 دينار وهي القيمة العادلة لألصل المستلم. 130,000بمبلغ  البضاعةيتم تسجيل  .1
 :البضاعةشراء  إثباتقيد  .2

 1/1/2020              ن     المخزو من حـ/   130,000

 2×23,333العادية  األسهممال  رأس/ حـ إلى 00,000 

 إضافيمال  رأسحـ/       400000 

مال  رأسدينار  93,333دينار منها  323,333بالقيمة العادلة لها وهي  المخزون من البضاعة إثباتتم 
 .إضافيمال  رأسدينار تمثل  03,333العادية والفرق البالغ  األسهم

 (  2مثال )
 ال يمكن تحديدها. للبضاعةن القيمة العادلة أ( وبإفتراض 1المثال السابق رقم )ستخدم بيانات إ

 المطلوب:
د .1  بالدفاتر بتاريخ الشراء. البضاعةالتي ستظهر بها  القيمة حد 
 .البضاعةالقيد الالزم لشراء  إثبات .2

 (  2حل مثال )

دينار وهي القيمة العادلة لألسهم المصدرة، كون القيمة العادلة  333,333بمبلغ  البضاعةيتم تسجيل  .1
 (. 4×23,333)ال يمكن تحديدهاللبضاعة 

 :البضاعةشراء  إثباتقيد  .2

 1/3/3333                  المخزون من حـ/   120,000

 2×23,333العادية  األسهممال  رأس/ حـ إلى 000000 

 إضافيمال  رأسحـ/          300000 

مال  رأسدينار  00,000دينار منها  120,000سهم المصدرة وهي بالقيمة العادلة لأل البضاعة إثباتتم 
 .إضافيمال  رأسدينار تمثل  30,000العادية والفرق البالغ  األسهم

 :(تتم مع العاملين ستالم خدمات )عادةً تتضمن إلعمليات التي ا .ه
" أي أن العملية تسجل بالقيمة Grant Date Modelبإستخدام "نموذج تاريخ المنح  يتم قياسها عادةً  .3

 العادلة ألداة حقوق الملكية في التاريخ األصلي الذي منحت فيه. 
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نه يجب إوط يتم الوفاء بها مستقباًل، فالحوافز الممنوحة للعاملين متعلقة بشر  أوعندما تكون المكافأة  .3
الجانب  لبتكلفتها كمصروف على مدار الفترات التي تستوفى خاللها هذه الشروط ويسج اإلعتراف

 .الدائن في حقوق الملكية
من  ألسهمايجب على المنشأة تحديد خيارات السياسة المحاسبية المتبعة لتحديد القيمة العادلة لخيارات  .2

ويطلب من المنشأة  ،Binomial أو  Black- Scholesخالل نماذج تسعير الخيارات مثل نموذج
كتغير في التقديرات بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  آخر إلىنتقال من نموذج تسعير معاملة اإل

(1). 

ا يعزز القابلية وهذا م األسهمشولتز من النماذج المقبولة قبواًل واسعًا لتقييم خيارات  -نموذج بالك ويعتبر
كون ما ت بين الشركات المستخدمة لنفس النموذج، كما أن النموذج يعتمد على متغيرات عادةً  للمقارنة
 والتطبيق. لإلستخداممتاحة 

تستحق خالل ثالث سنوات بشرط أن يستمروا في خدمة  أسهمخيارات  وإذا منحت المنشأة لموظفيها مثالً 
 فإنه يتم إتباع الخطوات التالية:المنشأة خالل تلك الفترة، 

 .يتم تحديد القيمة العادلة للخيارات في التاريخ الذي ُمنحت فيه 
  بالتساوي ر رباح والخسائفي األ )التي تمثل مصروف تعويضات للعاملين( القيمة العادلةيتم قيد هذه

خالل فترة اإلستحقاق البالغة ثالث سنوات مع إدخال التعديالت في كل تاريخ محاسبي لتعكس أفضل 
 تقدير لعدد الخيارات التي ستستحق في النهاية.

  ان الدخل . وتعكس التكلفة في بيعترف بهالمُ  المصروفسيتم زيادة حقوق المساهمين بمبلغ يساوي
 عدد الخيارات التي يتم ممارستها.  أوعدد الخيارات التي تستحق، وليس عدد الخيارات الممنوحة 

 (3) مثال
 حدى الشركات:ق الخيار الممنوحة للعاملين لدى إتوفرت المعلومات التالية بخصوص حقو 

  موظف  333خيار وذلك لكل واحد من موظفيها البالغ عددهم حق  233 تم منح 3/3/3333في
، شريطة إستمرارهم بالعمل لدى الشركة خالل ةعادي أسهم 3 خيار له الحق بالحصول على حق وكل 

 سنوات قادمة. 3 فترة
  بتاريخ المنح دنانير 1قدرت الشركة القيمة العادلة لكل حق خيار بمبلغ. 
 ثلنسبة العاملين الذين قد يتركوا العمل قبل مضي السنوات الثال ن المتوسط المرجحأقدرت الشركة ب 

 .وبالتالي سيفقدوا حقهم في ممارسة الخيار 33%
  دينار 3سمية للسهم والقيمة اإل دينار للسهم 30وبلغ سعر السهم السوقي عند الممارسة  . 

 :  المطلوب
 مصروف التعويضات الذي ستعترف به الشركة في نهاية كل سنة من السنوات الثالث. حسبإ .3
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 القيود الالزمة لما سبق. إعداد .3

 (3حل مثال )
ستمرار إ( وهي Vestingبمصروف )مكافأة( التعويضات خالل فترة إستيفاء الشروط ) اإلعترافسيتم  .3

 العاملين في العمل خالل الفترة المذكورة كما يلي:

 السنة
 مصروف التعويضات

 السنوية
جمالي مصاريف إ

 التعويضات التراكمية
 دينار 23,333 دينار 23,333 (سنوات 2÷  1× 93%× 233×333) .3
 دينار 300,333 دينار 23,333 (     سنوات 2÷  1× 93%×233×333) .3
 دينار 332,333 دينار 23,333 (سنوات 2÷  1× 93%×233×333) .2

 
 :القيود المحاسبية .2
  ن مصروف التعويضات صفر قيد ألال 3/3/3333في. 
  سنوات 3من كل عام ولمدة   23/33في: 

 23/33 مصروف التعويضات           من حـ/   23,333
  أسهمخيار –مدفوع  إضافيمال  سأر حـ/  إلى 23,333 

سمية إلان القيمة أفتراض إعادية لهم وب أسهمصدار إمن قبل الموظفين يتم  األسهمعند ممارسة خيارات 
 القيد التالي: إثباتللسهم دينار واحد يتم 

 23/33/3333   أسهمخيار  –مدفوع  إضافيمال  سأر من حـ/   332,333
 3×2×%93×333×233 العادية األسهممال  رأس/ حـ إلى 13,333 
 إضافيمال  رأسحـ/       321,333 

 (4مثال )
لعمل ستمرارهم بالنسبة العاملين الذين يتوقع عدم إن تقديرات الشركة أ( 2) فرض في المثال السابق رقمإ

من العاملين سيتركوا  %33ن تقدر الشركة بأنه خالل السنوات الثالث فإ 23/33/3333في  .كانت متغيرة
من  %33ن تبين أ 23/33/3333وفي ،%23 إلىعيد تقدير تلك النسبة أ  23/33/3333وفي  ،العمل

 في ممارسة حقوق الخيار. العمل وفقدوا حقهمالعاملين تركوا 
 .مصروف التعويضات الذي ستعترف به الشركة في نهاية كل سنة من السنوات الثالث حسبإ: المطلوب
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 (4حل مثال )
( وهي استمرار Vestingبمصروف )مكافأة( التعويضات خالل فترة إستيفاء الشروط ) اإلعترافسيتم 

 :الفترة المذكورة كما يليمل خالل العاملين في الع

 السنة
جمالي مصاريف إ

 التعويضات التراكمية 
مصروف 

 ةالسنوي التعويضات
 دينار 23,333 دينار 23,333 (3/1 ×1× 93%× 233×333) .3
 دينار 1333,03 دينار 333,333 (3/2× 1× 23%× 233×333) .3
 دينار 13,333 دينار 393,333 (2/2× 1× 13%× 233×333) .2

 
 نقدًا  التي يتم تسويتها  األسهم أساسالمدفوعات على  .و

Cash-settled Share-based Payment Transactions 

 للمورد مع تحديد قيمةبتسديد نقدي  إلتزامخدمات مقابل أو عند حصول المنشأة على سلع )بضائع( 
ا بالقيمة المقابل له لتزامالخدمات واإل أوحقوق الملكية، يجب قياس البضاعة  أدواتعلى  عتماداً اإللتزامات إ 
 لتزام نهاية كل فترة مالية وحتى تاريخ التسوية مع. ويجب إعادة قياس القيمة العادلة لإللتزامالعادلة لإل
 رباح والخسائر.تغيرات في القيمة العادلة في األ يةبأ اإلعتراف

ن مجموعة كجزٍء م األسهمبل إرتفاع سعر على سبيل المثال، يمكن أن تمنح المنشأة للموظفين مكافأة مقا
 ألسهمايمكن أن تمنح المنشأة موظفيها دفعة نقدية مستقبلية بمنحهم الحق في  أوالتعويضات الخاصة بهم. 

اميًا )على إلز ( القابلة لإلسترداد إما األسهمالتي سيتم إصدارها عند ممارسة خيارات  األسهم)بما في ذلك 
 حسب إختيار الموظف. أونتهاء التوظيف( إسبيل المثال، عند 

 (  5مثال )
حقوق  أسهم( موظف 13منحت شركة مساهمة كل موظف من موظفيها البالغ عددهم ) 3/3/3333في 

بحيث يتم ممارسة  3/3/3333بتاريخ  حق( 233نجازهم عددها )إل رتفاع سعر السهم تقديراً إمنحة مقابل 
 .23/33/3333حقهم فيها بتاريخ 

في السوق كانت كما  األسهمسعار أن أو  األسهممن عدد  %23حقهم في  ةنه تم ممارسأفتراض إوعلى 
 يلي: 

 دينار 31  =    23/33/3333                دينار 33   =       3/3/3333
 دينار  31 =     23/33/3333                دينار 32   =    23/33/3333

                                                           
  .دينار 333,03=  333,333-333,23=  1
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 بتاريخ ممارسة الحقوق. األسهمهذه  مقابلالواجب قيده  اإللتزاممقدار  حسب: إالمطلوب

 (  5حل مثال )
 (33-31×) 233× %23× 13=  23/33/3333المستحق في  اإللتزام

 دينار  22,333=                                      
 (  6مثال )

ويحق لكل موظف من موظفيها.  33إلىحقوق منحة  أسهممنحت الشركة الدولية  3/3/3333في 
ي . ويمكن ممارسة حقوق المنحة في أShare Appreciation Rights منحة وق حق 33الحصول على 

وحتى  3/3/3333ستمرار العاملين بالشركة من شريطة إ 3332 و 3333عوام وقت خالل األ
23/33/3333 . 
 و 3333موظفين سيتركوا العمل بالشركة خالل العامين  0 ن ما مجموعهأيتوقع  23/33/3333 في

 ثنين من العاملين قد تركوا العمل.تبين أن إ 23/33/3333. إال أنه وبنهاية عام 3333
 تم ممارسة 3332من العاملين مارسوا حقهم في حقوق المنحة، وفي نهاية عام  2ن فإ 23/33/3333في 

 ( موظف. 33) البالغ عددهم باقي العاملينمن قبل ( Rightsالحقوق )

 حقوق المنحة: أسهموقد توفرت المعلومات التالية بخصوص 

 33/32/2223 33/32/2222 33/32/2223 33/32/2222 التاريخ 
 9 1 0 2 القيمة العادلة

 9 2 2 1 2القيمة الجوهرية
 .3332 إلى 3333عوام بيان المعالجة المحاسبية لحقوق المنحة لأل: المطلوب

 (  6حل مثال )
 .3332 إلى 3333عوام من عترف بها لأللتزامات المُ فيما يلي جدول يبين المصاريف واإل

 إلعترافاسهم حقوق المنحة في نهاية كل فترة مالية مع إلتزامات بالقيمة العادلة ألحيث تعترف الشركة ب
تاريخ الممارسة النقدية المسددة للعاملين برباح والخسائر. وتبلغ قيمة لتزام في األبالتغير في القيمة العادلة لإل

قيمة سة حق المنحة وال، حيث يستلم العاملين الفرق بين سعر ممار ار القيمة الجوهرية لحقوق المنحةمقد
 سهم. العادلة األعلى لأل

 حتسابتوضيح اإل لتزاماتاإل  المصاريف التاريخ
   3/3× 2×33×موظف  (0-33) دينار 123 دينار 123 23/33/3333

                                                           
 Intrinsic Valueالضمنية  أووتسمى القيمة الذاتية 2
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 دينار 233 دينار 323 23/33/3333
 3/3× 0×33×( موظف 3-33: )اإللتزام

=233  
 دينار 323=  123-233المصروف = 

 دينار 233 23/33/3333
 دينار 923

 
(233+233-

223) 

موظفين مارسوا حقوق الخيار والباقي  2هناك  -
 لتزاماإلن ، وعليه فإموظف لم يمارسوا حقوقهم 33
 دينار. 923=  1×حق خيار  33(×31-2=)
 ما المصاريف فتتكون من عنصرين:أ -
ابقة الس رةعن نهاية الفت اإللتزامالزيادة في  .3

 دينار. 303( = 923-233)
مدفوعات للعاملين الذين مارسوا حقوق خيار  .3

 223( = 2× 33×موظفين 2المنحة ) أسهم
 دينار.

 دينار  233=  223+303مجموع المصاريف =

 3 دينار 333 23/33/3332

ن باقي الموظفين مارسوا حقوق الخيار فال بما أ
ما المدفوعات أ. 3332لتزامات بنهاية إيوجد 

( موظف والذين مارسوا 33لباقي الموظفين وهم )
= 9×33×33=  3332حقوق الخيار في نهاية 

كبر من أن المبلغ المدفوع أدينار. وبما  3313
دينار يتم  923البالغ  عترف بهالمُ  اإللتزامرصيد 

دينار  333ضافية مقدارها بمصاريف إ اإلعتراف
(3313-923.) 

 التالية: المحاسبية  القيود إعدادويتم 

 23/33/3333 العاملين مكافآتمصروف من حـ/   123
  العاملين مكافآت )مخصص(  لتزاماتإحـ/  إلى 560 

 

 23/33/3333 العاملينمكافآت مصروف من حـ/   323
  العاملين مكافآت )مخصص(  لتزاماتإحـ/  إلى 160 
 23/33/3333 العاملينمكافآت مصروف من حـ/   233

  العاملينمكافآت )مخصص(  لتزاماتإحـ/  إلى 303 
  حـ/ النقدية        360 
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 23/33/3332 العاملينمكافآت مصروف من حـ/    333
  العاملينمكافآت )مخصص(  لتزاماتإحـ/   923
  حـ/ النقدية   إلى 1080 

 
 النقد أو األسهمالعمليات التي يمكن تسويتها مقابل  .ز

Share-based Payment Transactions with Cash Alternatives 

عن  وأالموظف خيار تسوية المعاملة إما نقدًا  أوللمنشأة  األسهم أساستسمح بعض معامالت الدفع على 
في  ماألسهحقوق ملكية. وقد يحق للموظف أن يختار بين الدفع بما يساوي سعر  أدواتطريق إصدار 

ة على سبيل المثال، ال يستطيع بيعها خالل فترة زمني –أن ُيمنح أسهمًا خاضعة لبعض الشروط أوالسوق 
الذي يكون له الخيار بتحديد أسلوب التسوية ومدى  الطرفما. وتعتمد محاسبة هذا النوع من األدوات على 

 تكبد المنشأة إللتزام معين.
، ُيعتبر أن المنشأة قد أصدرت أداة مالية مركبة كان للموظف الحق في إختيار أسلوب التسوية إذا: 3/ز

 حيث يحق للموظف -نصر حقوق ملكيةوع-مكون النقد-)أي أنها أصدرت أداة تشتمل على عنصر دين
 حقوق الملكية(.  أدواتم ستالإ
الخدمات المستلمة مباشرة وبسهولة، يتم تحديد عنصر  أوكان من الممكن قياس القيمة العادلة للبضائع  إذا

الخدمات مطروحًا منها القيمة العادلة لعنصر الدين في هذه  أوالملكية بأخذ القيمة العادلة للبضائع  حقوق 
 وأالدفعة النقدية التي ستحدث. وإذا قيست القيمة العادلة للبضائع  األداة. ويكون عنصر الدين هو أساساً 

القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المعطاة، فإنه ينبغي تحديد القيمة العادلة لمجمل  إلىالخدمات بالرجوع 
منوحة ماألداة المركبة. ويصبح عنصر حقوق الملكية هو الفرق بين القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية ال

 مطروحًا منها القيمة العادلة لعنصر الدين.
 (7مثال )
. ويستطيع المورد أن يختار طريقة تسوية سعر دينار 133,333مقابل  مبانيبشراء  شركةالشرق قامت 

 :الشراء. والخيارات عبارة عن
 أو.خالل سنة واحدة الشركة أسهمسهم من  333,333ستالم إ ول:األالبديل  -
من سهم  13,333ستالم دفعة نقدية خالل ستة أشهر تساوي القيمة السوقية لما مقداره إالبديل الثاني:  -

 . الشركة أسهم
ر القيمة العادلة للبديل األول بمبلغ   023,333والقيمة العادلة للبديل الثاني بمبلغ  دينار 233,333وُتقد 

 دينار.
 حاسبة هذه المعاملة.م يةكيف بيان :المطلوب
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 (7حل مثال )
وزيادة في حقوق الملكية  دينار 023,333أن تسجل إلتزامًا بمبلغ  يجب، فإنها المبانيعندما تستلم المنشأة 

 )الفرق بين قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات والقيمة العادلة لإللتزام(. دينار 03,333بمبلغ 

 المبانيمن حـ/   133,333
 ذمم دائنةحـ/ إلى

 حقوق الملكية  –محتملة  أسهمحقوق خيار حـ/       
 023,333 
 03,333 

 (  8مثال )
 23,333أن يستلم دفعة نقدية تساوي  أوسهم  333,333ما أحد موظفيها الحق في أن يختار  شركةتمنح 

 لحق خيار. وتقدر المنشأة بأن القيمة العادلة دنانير 0سهم. وفي تاريخ المنح، كان سعر السوق للسهم هي 
 لكل سهم. دنانير 2السهم هو 

 تتم محاسبة هذه المعاملة. يةكيف بيان :المطلوب

 (8حل مثال )
 .دينار 233,333 = 2×  سهم 333,333 =تكون القيمة العادلة لبديل حقوق الملكية 

. لذلك ُتعتبر القيمة العادلة لعنصر دينار 313,333= سهم 23,333×  0 =تكون قيمة البديل النقدي و 
. (313,333-233,333) 33,333 أوحقوق الملكية لألداة المالية المركبة بأنها الفرق بين هاتين القيمتين، 

ن الدين بالقيمة العادلة. من ثم يحدد أسلوب التس اإللتزامقياس عنصر  يجبوفي تاريخ التسوية،  وية في ُمكو 
عندما يكون الحق في عمليات تسوية حقوق الملكية أكثر قيمة من  الذي يختاره الموظف المحاسبة النهائية.

 حق التسوية نقدًا، يتم محاسبة القيمة العادلة المتزايدة كمعاملة يتم تسويتها بحقوق الملكية. 

 كان يوجد إلتزامًا تعاقدياً  إذاأن تحدد ما  الحق في إختيار أسلوب التسوية، يجب للمنشأةكان  إذا :2/ز
 أوقة كان لدى المنشأة ممارسة ساب إذاكمعاملة يتم تسويتها نقدًا  بالتسوية نقدًا. يتم معالجة المعاملة عادةً 

كانت  إذا وألملكية ليس لهجوهر تجاري كان خيار التسوية بأدوات حقوق ا إذا أوسياسة معلنة للتسوية نقدًا 
قوم ، تاألخرى سترداد. وإذا لم تتضح أي من الشروط كية التي سوف تصدر قابلة لإلحقوق المل أدوات

المنشأة بمحاسبة المعاملة على أنها معاملة يتم تسويتها بحقوق الملكية. وإذا تمت محاسبة المعاملة على 
 الملكية، فإن المحاسبة عند حدوث التسوية تعتمد على البديل األكثر قيمة.أنها معاملة يتم تسويتها بحقوق 

 
 Disclosures فصاحاإل. 8

ن مستخدمي البيانات المالية من فهم طبيعة ونطاق  .أ يجب على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات التي تمك 
 التي كانت قائمة خالل الفترة. األسهم أساسترتيبات الدفع على 
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اإلفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي البيانات المالية من فهم كيف تم على المنشأة يجب  .ب
القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة،  أوالخدمات المستلمة،  أوتحديد القيمة العادلة للبضاعة 

 خالل الفترة.
امالت المالية من فهم أثر مع يجب على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي البيانات .ج

 خسائر المنشأة للفترة وعلى مركزها المالي. أوعلى أرباح  األسهمأساسالدفع على 
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 :أسئلة الفصل
 األول )اختيار من متعدد(التمرين 

 التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

شريطة موافقة الهيئة العامة في  أسهملموظفيها خيارات  المتطورةقدمت الشركة  28/12/2821في  .1
ماعها في إجت األسهمإجتماع عام للمساهمين. تمت موافقة الهيئة العامة على منح الموظفين خيارات 

. ويحق من كل عام 81/12ئمها المالية في بأن الشركة تعد قوا ، علما  1/8/2822الذي عقد في 
 .1/8/2828إعتبارا  من  األسهمللموظفين أن يستلموا خيارات 

 األسهم( يجب تقييم القيمة العادلة لخيارات 2رقم ) التقارير المالية إلعدادالدولي معيار البموجب 
 بقيمتها كما هي بتاريخ:

 3/2/3333 -ب 33/33/3333 -أ

 23/33/3333 -د 3/2/3330 -ج

سهم عادي للمورد  18,888دينار، مقابل إصدار  88,888قيمتها السوقية العادلة  جهزةأتم شراء  .2
م في حين بلغت القيمة العادلة للسه دينارين. بلغت القيمة اإلسمية للسهم جهزةاألتسديدا  لقيمة 

 :بتاريخ الشراء بمبلغجهزة األيتم تسجيل ( IFRS 2) معيارالدنانير. بموجب  8 جهزةاألبتاريخ شراء 

 دينار 32,333 -ب دينار  01,333 -أ

 دينار 23,333 -د دينار 01,333 -ج

 ساسأ، وال تقع ضمن نطاق تعريف الدفع على أسهمأي من العمليات التالية والتي تتضمن إصدار  .8
 :(IFRS 2) بموجب األسهم

 الموظفين أسهمشراء  -ب الموظفين أسهمخيارات  -أ

دفع تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  -ج
 رتفاع سعر السهمإمقابل 

عند  األسهم أساسالمدفوعات على  -د
 إستمالك شركة تابعة

 ( بإستخدام: أسهم)منح  األسهميتم قياس العمليات التي تتم مع العاملين من خالل منحهم  .8

 نموذج تاريخ المنح -ب نموذج تاريخ التسوية -أ

 )ب( صحيح أو)أ(  -د نموذج التكلفة -ج
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 همأسمقابل منحهم  أصولالخارجية عند الحصول على  األطرافيتم قياس العمليات التي تتم مع  .8
 ( بإستخدام:أسهم)منح 

 نموذج تاريخ المنح -ب (وذج تاريخ العملية )تاريخ الشراءنم -أ

 ال شيء مما ذكر -د نموذج التكلفة -ج

حقوق منحة  أسهم( موظف 288البالغ عددهم )شركة مساهمة منحت كل موظف من موظفيها  .8
بحيث يتم ممارسة  1/1/2828( سهما  بتاريخ 88نجازهم عددها )إل  رتفاع سعر السهم تقديرا  إمقابل 

 األسهممن عدد  %88حقهم في  ةنه تم ممارسأفتراض إوعلى  .81/12/2822حقهم فيها بتاريخ 
 في السوق كانت كما يلي:  األسهمسعار أن أو 

 دنانير  8=        1/1/2828
 دنانير  8=      81/12/2821
 دينار  12=      81/12/2822

 : بتاريخ الممارسة األسهمهذه  مقابلالواجب قيده  اإللتزامما مقدار ف
 دينار 33,333 -ب دينار         23,333 -أ

 غير ذلك -د دينار        22,133 -ج
 

 (32- 7) سئلة منعن األ جابةة لإلاستخدم المعلومات التالي
من موظفيها. ويحق لكل موظف  32 إلىحقوق منحة  أسهممنحت الشركة الشرقية  3/3/2222في 

. ويمكن ممارسة حقوق المنحة Share Appreciation Rightsحقوق منحة  32الحصول على 
وحتى  3/3/2222ستمرار العاملين بالشركة من شريطة إ 2223و 2222أي وقت خالل األعوام في 
33/32/2223 . 
 2222من الموظفين سيتركوا العمل بالشركة خالل العامين  2ن ما مجموعه أيتوقع  33/32/2222في

 العمل. تركن واحد من العاملين قد أتبين  33/32/2223نه وبنهاية عام إال أ. 2223و
تم  2223، وفي نهاية عام ملين مارسوا حقهم في حقوق المنحةمن العا 3ن إف 33/32/2222في 

 ( موظف. 6( من قبل باقي العاملين البالغ عددهم )Rightsممارسة الحقوق )
 حقوق المنحة: أسهموقد توفرت المعلومات التالية بخصوص 

 33/32/2223 33/32/2222 33/32/2223 33/32/2222 التاريخ 
 9 8 4 7 القيمة العادلة

 9 6 3 5 3القيمة الجوهرية
                                                           

  alueVIntrinsicالضمنية  أووتسمى القيمة الذاتية 3
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 : رباح والخسائر يبلغعترف به في األ الم   2828العاملين لعام  مكافآتن مبلغ مصروف إ .8

 دينار 233 -ب دينار       13 -أ

 دينار   313 -د دينار      223 -ج

 : يبلغ 81/12/2822لمركز المالي في العاملين( في قائمة ا مكافآتلتزامات )إ اإللتزامرصيد  .7

 دينار 223 -ب دينار     013 -أ

 ال شيء مما ذكر -د دينار      313 -ج

 : يبلغ 81/12/2828لمركز المالي في في قائمة ا اإللتزامرصيد  .8

 دينار 013 -ب دينار       323 -أ

 دينار 233 -د دينار          3 -ج

 : والخسائر يبلغرباح عترف به في األ الم   2828العاملين لعام مكافآت ن مبلغ مصروف إ .32
 دينار 23 -ب دينار       13 -أ

 دينار   313 -د دينار      233 -ج

 
 الثاني: التمرين

 20,000صدار إ، مقابل دينار 00,000قيمتها العادلة  معدات هليةاألشترت الشركة إ 1/1/2022في 
 دنانير للسهم. 5للسهم. بلغت القيمة السوقية العادلة للسهم بذلك التاريخ  ينسمية دينار إسهم بقيمة 
 المطلوب: 

 بالدفاتر بتاريخ الشراء. المعداتالتي ستظهر بها  القيمة دحد   .1
 .المعداتالقيد الالزم لشراء  إثبات .2
 

 التمرين الثالث:
 حدى الشركات:إتوفرت المعلومات التالية بخصوص حقوق الخيار الممنوحة للعاملين لدى 

  موظف وكل  13خيار وذلك لكل واحد من موظفيها البالغ عددهم حق  033 منح تم 3/3/3333في
، شريطة إستمرارهم بالعمل لدى الشركة خالل واحد عادي سهمخيار له الحق بالحصول على حق 
 سنوات. 1فترة 

  دنانير 2قدرت الشركة القيمة العادلة لكل حق خيار بمبلغ. 
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 لخمسان قد يتركوا العمل قبل مضي السنوات ن المتوسط المرجح لنسبة العاملين الذيأقدرت الشركة ب 
 .وبالتالي سيفقدوا حقهم في ممارسة الخيار 33%

  دينار 3سمية للسهم والقيمة اإل دينار للسهم 33وبلغ سعر السهم السوقي عند الممارسة  . 
 :  المطلوب

 .مسالخمصروف التعويضات الذي ستعترف به الشركة في نهاية كل سنة من السنوات  حسبإ -3
 القيود الالزمة لما سبق. إعداد -3
 
 

 :ولإجابة التمرين األ 

 32 9 8 7 6 5 4 3 2 3 الرقم 
 ب ج أ د ب أ ب د أ ب جابةاإل

 

 إجابة التمرين الثاني:

 دينار وهي القيمة العادلة لألصل المستلم. 00,000بمبلغ  المعداتيتم تسجيل  .1
 :المعداتشراء  إثباتقيد  .2

 1/1/2022                           المخزون من حـ/   00,000

 2×20,000العادية  األسهممال  رأس/ حـ إلى 40,000 

 رأس مال إضافيحـ/       400000 

 

 :جابة التمرين الثالثإ

ستمرار إ( وهي Vestingبمصروف )مكافأة( التعويضات خالل فترة إستيفاء الشروط ) اإلعترافسيتم  -3
 الفترة المذكورة كما يلي:العاملين في العمل خالل 

 السنة
مصروف 

 التعويضاتالسنوية
جمالي مصاريف إ

 التعويضات التراكمية
 39,333 39,333 (سنوات 1÷  2× 13%× 033×13) .3
 21,033 39,333 (سنوات 1÷  2× 13%× 033×13) .3
 12,233 39,333 (سنوات 1÷  2× 13%× 033×13) .2
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 22,133 39,333 (سنوات 1÷  2× 13%× 033×13) .0
 92,333 39,333 (سنوات 1÷  2× 13%× 033×13) .1

 
 القيود المحاسبية: -3

  ن مصروف التعويضات صفرقيد ألال  3/3/3333في. 
  سنوات 5من كل عام ولمدة  23/33في: 

 23/33 مصروف التعويضات           من حـ/   39,333
  أسهمخيار –مدفوع  إضافيمال  سأر حـ/  إلى 39,333 

 
سمية ن القيمة اإلأفتراض إعادية لهم وب أسهمصدار إمن قبل الموظفين يتم  األسهمعند ممارسة خيارات 
 القيد التالي: إثباتللسهم دينار واحد يتم 

 23/33/3330     أسهمخيار  –مدفوع  إضافيمال  سأر من حـ/   332,333
 3× 2× %93×333×233 العادية األسهممال  رأس/ حـ إلى 13,333 
 إضافيمال  رأسحـ/       321,333 
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 المالية البيانات في اإلفصاحمحور: 
 (42) المحاسبة الدولي رقممعيار  :والثالثون  السادسالفصل 

 ذات العالقة األطرافعن  اإلفصاحات
Related Party Disclosures 

 
 

 :أهداف الفصل التعليمية
 

 التالية: باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 
عن  اإلفصاحات(: "42ئيسة لمعيار المحاسبي الدولي رقم )معرفة األهداف الر  .1

 ".ذات العالقة األطراف

 ذات العالقة. األطرافعن المعامالت مع  اإلفصاح أهميةتوضيح  .4
 (.42تحديد نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم ) .3

 ذات العالقة الخاضعة لمتطلبات هذا المعيار. األطرافتوضيح  .2
 .(42من تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم )اة نالمستث األطرافتحديد  .5

 اإلفصاحات(: "42رقم )التي يتطلبها المعيار المحاسبي الدولي  اإلفصاحاتبيان  .6
 ".ذات العالقة األطرافعن 
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 مقدمة .1
، طراف والجهات التي يتم التعامل معهاواأل المنشأةتساع نطاق العمليات التي قد تقوم بها إبسبب 

. فإن المنشأةعلى معرفة كافة ما يتعلق بأعمال   Stakeholdersصحاب المصالح بالمنشأةام أوإهتم
بشكل  المنشأةالتي لها تأثير هام على قرارات  األطرافوبين  المنشأةمعرفة المعامالت التي تتم بين 

 غير مباشر. أومباشر 

، دون راض مع أطراف ذات عالقةإقت أوإقراض  أوبيع  أوقد تدخل في عمليات شراء  المنشأةكما أن 
طراف األخرى معرفة بحجم هذه العمليات وبأي شروط تمت وحتى يتم التأكد من شفافية تلك أن يكون لأل

عن وجود مثل هذه العالقات  اإلفصاحالعمليات ونزاهتها وأنها تمت على أسس تجارية يتطلب المعيار 
 .األطرافوتلك  المنشأةبين 

 
 Objective. هدف المعيار 4

الالزمة لجذب اإلنتباه  اإلفصاحاتعلى  للمنشأةضمان أن تحتوي القوائم المالية  إلىيهدف هذا المعيار 
ذات العالقة  األطرافخسائرها قد تأثرت بوجود  أونحو إمكانية أن يكون مركزها المالي وأرباحها 
 وبالمعامالت واألرصدة القائمة لدى هذه الجهات. 

 
  Purpose of Related Party Disclosures ذات العالقة طرافاألالهدف من إفصاح . 3
العالقة خاصية طبيعية للتجارة األعمال، على سبيل المثال، كثيرًا  ذات األطرافإن المعامالت بين  .أ

المشاريع الزميلة  أوما تقوم المنشآت بإتمام أجزاء منفصلة من نشاطاتها من خالل المنشآت التابعة 
المستثمر بها من  للمنشأةالقدرة على التأثير السياسات التشغيلية  للمنشأةيكون في تلك الظروف،  -

 التأثير الهام. أوخالل وجود الرقابة، الرقابة المشتركة 
المالي  والمركزالخسارة  العالقة يكون لها تأثير على الربح أو ذات األطرافإن المعامالت بين  .ب

بالتكلفة ألنها قد ال  األمالشركة  إلىء كبير من إنتاجها . مثال ذلك، قد تقوم شركة ببيع جز للمنشأة
 األطرافهذه المنتجات. أيضًا ال تتم المعامالت بين  األملم تشتري الشركة  إذاتجد عميل بديل 

 غير ذات العالقة. األطرافذات العالقة بنفس المبالغ كما لو تمت بين 
ذات العالقة حتى لو لم  األطرافالعالقات مع ب للمنشأةقد يتأثر الربح والخسارة والمركز المالي  .ج

 المنشأةللتأثير على عمليات  . فمجرد وجود العالقة قد يكون كاف  األطرافتحدث معامالت مع هذه 
 أحدتابعة بإنهاء العالقات  منشأةاألخرى. على سبيل المثال، قد تقوم  األطرافالتقرير مع  ةمعد

 .لذلك الموردتعمل في نفس المجال التجاري  خرى أتابعة  لمنشأة األم المنشأةعند تملك  الموردين
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   Scope. نطاق المعيار2
 ( في:24) يجب تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم

 ذات العالقة. األطرافتحديد عالقات ومعامالت  .أ

 واألطراف ذات العالقة بها. المنشأةبيان األرصدة المعلقة بين  .ب

 عن البنود الواردة في )أ( و )ب( مطلوبًا. اإلفصاحا بيان الظروف التي يكون فيه .ج

 التي يجب القيام بها حول تلك البنود. اإلفصاحاتتحديد  .د
عن عالقات الطرف ذو العالقة ومعامالته وأرصدته غير المسددة، بما في  اإلفصاحهذا المعيار  يتطلب

المستثمر  أوالمشروع المشترك  أو ماألذلك إلتزاماته، في البيانات المالية الموحدة والمنفصلة للشركة 
 (11رقم )لمعيار لوفقًا تأثير جوهري على المستثمر فيه الذي يعرض  أوالذي له سيطرة مشتركة 

. وينطبق هذا "البيانات المالية المنفصلة" (42) معيار المحاسبة الدولي أو ""البيانات المالية الموحدة
 ردة. المعيار أيضًا على البيانات المالية المنف

 
 Definitionsالتعريفات . 8

   Related Parties ذات العالقة األطراف 5.8
 المنشأةعداد بياناتها المالية )التي تقوم بإ ذات عالقة بالمنشأة منشأة أوالطرف ذو عالقة هو شخص 

 المعدة التقرير(.
 : كان ذلك الشخص ذاإالمقربين ذو عالقة بالمنشأة معدة التقرير  عائلته أفراد أحد أويكون الشخص  .أ

 معدة التقرير. المنشأة( على آخرينسيطرة مشتركة )مع  أويملك سيطرة  .1

 المعدة التقرير. المنشأةيملك تأثيرًا جوهريًا على  .4

 معدة التقرير. للمنشأة األمللشركة  أومعدة التقرير  للمنشأةالرئيسين  اإلدارةعضاء أ عضو من  .3

 نطبق واحدة من الشروط التالية:إ إذانشأة معدة التقرير تعتبر المنشآت التالية ذات عالقة بالم .ب

شركة  أون كل شركة أم أي أموعة )والمنشأة معدة التقرير أعضاء في نفس المج المنشأةن تكون أ -1
 (.خرينشركة تابعة فرعية تكون ذات عالقة باآل أوتابعة 

مشروع  أوشركة زميلة  وأ) (ص) للمنشأةمشروعًا مشتركًا  أو)س( شركة زميلة  المنشأةكانت  إذا -4
 .(فيها عضواً  (ص) المنشأةمشترك لعضو في مجموعة تكون 

 .((ع) المنشأةمشروعين مشتركين لنفس الطرف الثالث ) (ص)و  (س)ن تكون كال المنشآتان أ -3

خرى شركة زميلة للطرف مشتركًا لطرف ثالث والمنشأة األ حدى المنشآت مشروعاً أن تكون إ -2
 الثالث. 

 ي صندوق تقاعد العاملين.ة منافع ما بعد العمل )التوظيف( أعبارة عن خط أةالمنشن تكون أ -5
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الشخص المذكور في الفقرة )أ(  لسيطرة مشتركة من قبل أوخاضعة للسيطرة  المنشأةن تكون أ -6
  .عالهأ 

 اإلدارةعضو في  أو المنشأة( تأثير جوهري على 1ن يكون الشخص المذكور في الفقرة )أ/أ -2
 (.للمنشأةم شركة أ أو) للمنشأةالرئيسية 

 اإلستثناءات من التطبيق 4.8
 :ةذات العالق األطرافالتالية ضمن  األطرافبموجب هذا المعيار، ال تعتبر 

تين. ويشير هذا الرئيسين في كال المنشأ اإلدارةي موظف أحد أولمجرد أن لهما مدير واحد  شركتان .أ
من قبل المنشآت الهامة لتلبية متطلبات وقضايا ستخدام المتزايد للمدراء غير التنفيذيين النص باإل

ما يكونوا سياسيين  تحسين األداء في الشركات. من الشائع وجود مدراء مشتركين بين المنشآت وغالباً 
موظفين تنفيذيين بارزين في الشركات وبحيث يمكن ألي منهم العمل في  أومدنيين  أومتقاعدين 

 .ة مجالس إدارة خالل فترة التقاعدعد

تحادات التجارية والمرافق العامة والدوائر والوكاالت الحكومية ال إن الجهات التي تقدم التمويل واإل .ب
كانت تشارك  حتى لو ،المنشأةذات عالقة فقط بسبب تعامالتها الطبيعية مع  تكون بالضرورة أطرافاً 

 تؤثر على حرية التصرف. أوتخاذ القرار إفي عمليات 

ذات  الوكالء العامون أطرافاً  أوالموزعون  أومتياز أصحاب اإل أووردون الم أوال يعتبر العمالء  .ج
 .قتصادياً ة عليهم إمعتمد المنشأةة فقط ألن عالقة بالمنشأ

ن بشكل اال يعتبر المشاركان في المشروع المشترك على أنهما أطراف ذات عالقة فقط ألنهما يسيطر  .د
 مشترك على المشروع المشترك.

 خرى أتعريفات  3.8

 A Related Party Transaction   ذات العالقة األطرافلمعامالت مع ا
ذات العالقة، بغض النظر عن كونها مسعرة أم غير  األطرافلتزامات بين اإل أوالخدمات  أونقل الموارد 

 مسعرة.

      Close Members of the Family of an Individual  العائلة المقربين لفرد معين أفراد
قد يتأثرون به في  أوالعائلة المقربين الذين يتوقع أن يكون لهم تأثير على ذلك الشخص  أفرادهم 

 من قبلهم ومنهم:  المنشأةالتعامالت التي تتم مع 
 شريكه المحلي. أوزوجة ذلك الشخص  أوزوج  أوبناء أ -

 الزوجة. أوبناء الزوج أ أوبناء الشريك المحلي أ -

 شريكه المحلي. أوزوجة ذلك الشخص  زوج أو أوالمعالين من قبل ذلك الشخص  -
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  Compensation التعويض

، منافع الموظفين ((19يتضمن كافة منافع الموظفين )كما هي مذكورة في معيار المحاسبة الدولي رقم )
المدفوعات على أساس األسهم". ومنافع الموظفين ( "2والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

، ويشمل كذلك التعويض المدفوع للمنشأةكافة ما يتم دفعه مقابل الخدمات التي يتم تقديمها  عبارة عن
 .المنشأةفيما يتعلق بتلك  للمنشأة األمنيابة عن الشركة 

  Significant Influenceالتأثير الهام 
 أويست سيطرة تخاذ القرارات المالية والتشغيلية لمنشأة ما، لكنها لهي صالحية وسلطة المشاركة في إ

 تحكم على تلك السياسات.

  Key Management Personnel الرئيسيون  اإلدارةموظفو 
وإدارتهطا  المنشطأةاألشخاص الذين يملكون الصالحيات ويتحملون المسؤولية فيما يخص التخطيط ألنشططة 

 غير ذلك(. أوومراقبتها بصورة مباشرة بما في ذلك أي مدير )سواء تنفيذي 
 
 Disclosures اإلفصاح متطلبات. 8

 عما يلي:  اإلفصاحيتطلب المعيار 
 .والشركة التابعة األمالعالقة بين الشركة  .1
 كان يوجد أي معامالت بينهما. إذاوالشركات التابعة بغض النظر عما  األمالعالقات بين الشركات  -أ

 األمتكن الشركة  الطرف النهائي المسيطر، وإذا لم ًا،، وإذا كان مختلفللمنشأة األمسم الشركة إ -ب
 اإلفصاح، يجب ستخدام العامهائي يعد بيانات مالية متوفرة لإلوال الطرف المسيطر الن للمنشأة

 سم ثاني شركة )أم( تقوم بذلك.إأيضًا عن 
لكل من الفئات  الرئيسيين" اإلدارةعن إجمالي تعويضات "موظفي  اإلفصاح المنشأةيجب على  .2

  التالية:
  األجل.منافع الموظفين قصيرة 
 منافع ما بعد الخدمة. 
  المنافع طويلة األجل األخرى. 
 منافع إنهاء الخدمة. 
 الدفعات على أساس األسهم. 

عن طبيعة العالقة  اإلفصاح المنشأةذات العالقة، يجب على  األطراففي حال وجود معامالت بين  .3
ة لفهم التأثير جانب المعلومات حول المعامالت واألرصدة الضروري إلىمع الطرف ذو العالقة 
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ما  اإلفصاحعلى القوائم المالية، وكحد أدنى، يجب أن يشمل  األطرافالمحتمل للعالقة بين تلك 
 يلي:
 .مبلغ تلك العمليات 
 ؛ ولتزاماتاإلاألرصدة القائمة )غير المسددة( بما في ذلك  مجموع 

  بنودها وشروطها.رصدة و تلك األماهية 
  غير مضمونة. أومضمونة  رصدةتلك األ كانت إذامعلومات فيما 
  تم جدولتها. إذارصدة لألطبيعة عوض التسوية 
  المستلمة. أومعلومات حول تفاصيل الضمانات المقدمة 

  ذات العالقة. األطرافمخصصات الديون المشكوك فيها المرتبطة باألرصدة القائمة بين 
   مصاريف. عترف بها على أنهاالديون المعدومة ومخصصات الديون المشكوك فيها الم 

( السابقة بشكل منفصل لكل فئة من فئات 3يتطلب المعيار تقديم إفصاحات الواردة في الفقرة ) .4
 ذات العالقة التالية:  األطراف

  ( األمالشركة القابضة .) 
  المنشأةالمنشآت التي تسيطر سيطرة مشتركة أولها تأثير هام على. 
  .الشركات التابعة 
 .الشركات الزميلة 
 مشاركة فيها. المنشأةمشتركة التي تكون المشاريع ال 
  األمشركتها  أو المنشأةالرئيسيون في  اإلدارةموظفو. 
 األخرى ذات عالقة. األطراف 

 اإلفصاحعن البنود ذات الطبيعة المتشابهة بشكل إجمالي إال عندما يكون  اإلفصاحيسمح المعيار  .5
 .للمنشأةعلى القوائم المالية  ذات العالقة األطرافلفهم آثار معامالت  المنفصل ضرورياً 

 Government-related Entities المنشآت المتعلقة بالحكومة .6
والمتعلقة بمعامالت  السابقة( 3)المبينة في الفقرة  اإلفصاحالمعدة للتقارير من متطلبات  المنشأةتعفى 

 الية:ك إلتزاماتها مع الجهات التالطرف ذات العالقة واألرصدة غير المسددة، بما في ذل
 المعدة للتقارير؛ و المنشأةتأثير جوهريًا على  أوسيطرة مشتركة  أوحكومة تملك سيطرة  .أ

 أوسيطرتها المشتركة  أوأخرى تعتبر طرف ذا عالقة بسبب سيطرة الحكومة نفسها  منشأة .ب
 األخرى. المنشأة أوالمعدة للتقارير  المنشأةتأثيرها الجوهري على كل من 

عن المعلومات  اإلفصاح، عليها السابقةعفاء المذكور في الفقرة اإل المنشأةفي حال طبقت  .ج
 المسددة المشار إليها في الفقرة:التالية المتعلقة بالمعامالت واألرصدة غير 
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  أوسيطرة مشتركة  أوإسم الحكومة وطبيعة عالقتها بالمنشأة المعدة للتقارير )تملك سيطرة 
 (؛المنشأةتأثير جوهريًا على 

 من فهم تأثير  للمنشأةتالية بتفاصيل وافية لتمكين مستخدمي البيانات المالية المعلومات ال
 :معامالت الطرف ذو العالقة على البيانات المالية

 طبيعة وقيمة كل معاملة هامة بمفردها؛ و (1
 أوبالنسبة المعامالت األخرى الهامة بصورة مجتمعة، وليس منفردة، المؤشر النوعي  (2

 .الكمي لمداها
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 :أسئلة الفصل
 األول )اختيار من متعدد(التمرين 

 التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

 :أي مما يلي ال يعتبر طرف ذو عالقة بالشركة .5

 الشركات الحليفة للشركة -ب الرئيسيون للشركة اإلدارةموظفو  -أ

 ما مدير واحد  شركتان له -د الشركة التابعة للشركة -ج

 :ذا عالقة أي مما يلي ال يعتبر طرفا   .4

 بن الرئيس التنفيذي للشركةإ -ب مدراء الشركة أحد -أ

 مال الشركة من رأس %4مساهم يملك  -د    األمالشركة  -ج

الرئيسيين. أي مما يلي  اإلدارةعن تعويض موظفي  اإلفصاح( 42) يتطلب معيار المحاسبة الدولي .3
 " لهذا الغرض:  يضا  ال يعتبر "تعو 

 مصاريف الجيبك المبالغ النثرية المدفوعة -ب منافع قصيرة األجل -أ

 منافع إنهاء الخدمة -د دفعات على أساس األسهم -ج

 واحدة مما يلي عبارة صحيحة:  .2

والشركات  األمالعالقات بين الشركات  -أ
كان يوجد أي  إذاالتابعة بغض النظر عما 

 معامالت بينهما

والشركات  األمعالقات بين الشركات ال -ب
 كان يوجد معامالت بينهما إذاالتابعة 

دارات مع اإل المنشأةعن عالقة  اإلفصاح -ج
 الحكومية مثل دائرة ضريبة الدخل

يعتبر المشاركان في المشروع المشترك  -د
على أنهما أطراف ذات عالقة ألنهما 

لى المشروع مشترك ع بشكليسيطرون 
 المشترك

بشكل منفصل لكل ( 42) الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم اإلفصاحاتالعديد من تقديم  يجب .8
 : ذات العالقة التالية األطراففئة من فئات 

المنشآت التي تسيطر سيطرة مشتركة أولها  -ب (األمالشركة القابضة ) -أ
 المنشأةتأثير هام على 

 جميع ما ذكر صحيح -د الشركات الزميلة -ج
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 :تمرين الثانيال
 طراف ذات عالقة بالمنشأة. أذكر ثالثة أمثلة تمثل أشخاص هم أ

 
 :الثالثالتمرين 

 طراف ذات عالقة بالمنشأة. أذكر ثالثة أمثلة تمثل منشآت هي أ
 
  

 :ولالتمرين األ  إجابة

 8 2 3 4 5 الرقم 
 د أ ب د د جابة اإل

 
 

 التمرين الثاني: إجابة

 كان ذلك الشخص:  إذاالمقربين ذو عالقة بالمنشأة معدة التقرير  عائلته أفراد أحد أويكون الشخص 

 معدة التقرير. المنشأة( على آخرينسيطرة مشتركة )مع  أويملك سيطرة  .1

 المعدة التقرير. المنشأةيملك تأثيرًا جوهريًا على  .4

 .عدة التقريرم للمنشأة األمللشركة  أومعدة التقرير  للمنشأةالرئيسين  اإلدارةعضاء عضو من أ  .3

 

 :الثالثالتمرين  إجابة

 :إنطبق واحدة من الشروط التالية إذاتعتبر المنشآت التالية ذات عالقة بالمنشأة معدة التقرير 

شركة  أون كل شركة أم أي أموعة )والمنشأة معدة التقرير أعضاء في نفس المج المنشأةن تكون أ -1
 (.خرينشركة تابعة فرعية تكون ذات عالقة باآل أوتابعة 

مشروع  أوشركة زميلة  أو) (ص) للمنشأةمشروعًا مشتركًا  أو)س( شركة زميلة  المنشأةكانت  إذا -4
 .(فيها عضواً  (ص) المنشأةمشترك لعضو في مجموعة تكون 

 .((ع) المنشأةمشروعين مشتركين لنفس الطرف الثالث ) (ص)و  (س)تان ن تكون كال المنشأأ -3
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 المالية البيانات في اإلفصاحمحور: 
 (33) المحاسبة الدولي رقممعيار  :والثالثون  السابعالفصل 

 )ربحية السهم( األرباححصة السهم من 
Earnings Per Share (EPS) 

 
 

 أهداف الفصل التعليمية:
 

 التالية: باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 
 (: "ربحية السهم".33لمعيار المحاسبي الدولي رقم )ا معرفة الغرض من .1

 (: "ربحية السهم".33المعيار المحاسبي الدولي رقم ) يتضمنهنطاق الذي ال تحدي .2

 .األساسيةربحية السهم  إحتساببيان كيفية  .3

 وطريقةخالل العام  األسهمالعدد الموزون )المتوسط المرجح( لعدد تحديد مفهوم  .4
 حتسابه.إ

 ربحية السهم المخفضة. تسابإحكيفية  بيان .5

 .أسهمتجزئة   أومجانية  أسهمعند وجود  األساسيةربحية السهم  إحتساببيان كيفية  .6

ستخدامها إ والواجبعادية  أسهم إلى القابلة للتحويلهم األدوات المالية أ  التعرف على .7
 ربحية السهم المخفضة. إحتسابفي 

(: "ربحية 33حاسبي الدولي رقم )فصاحات التي يتطلبها المعيار الماإل ستعراضإ  .8
 والمخفضة. األساسيةوكيفية عرض ربحية السهم  السهم".
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 مقدمة .1
د من المؤشرات ، وهناك العدييعتبر التحليل المالي من األدوات الهامة في إتخاذ القرارات اإلقتصادية الرشيدة

حيث توفر ربحية السهم الواحد مؤشر )ربحية السهم(.  األرباحهمها حصة السهم من والنسب المستخدمة أ 
باألسهم العادية فقط وال يتم إحتسابها لألسهم الممتازة.  األرباح، وتتعلق حصة السهم من داء المنشأةألتقييم 

ستخدم ربحية السهم لمقارنة ربحية تتستخدم لمقارنة أداء الشركة نفسها عبر الفترات الزمنية المتعاقبة، كما و 
 شركات المماثلة التي تعمل في نفس مجال الصناعة وخالل نفس الفترة المالية.وأداء الشركة مع ال

 
  Objectiveالمعيار  هدف. 2

ربحية السهم الواحد، وتحديد مكونات ربحية السهم الواحد، حيث  إحتساببيان كيفية  إلى هذا المعياريهدف 
العادية الحالية والمحتملة التي  األسهمالعادية وكذلك مكونات  األسهمالمخصصة لحملة  األرباحتشمل تحديد 

تحديد متطلبات  إلىوالمخفضة. ويهدف المعيار كذلك  األساسيةتستخدم إلحتساب ربحية السهم الواحد 
 .  ربحية السهم في القوائم المالية عرض

 
  Scope . نطاق المعيار3

المدرجة قوائم المالية الموحدة للمنشآت المنفردة وال أوعلى القوائم المالية المنفصلة يشمل نطاق هذا المعيار 
أسهمها  أوفي سوق األوراق المالية )البورصة( أي الشركات المساهمة العامة التي يتم تداول أسهمها العادية 

كما يطبق المعيار  .عادية في السوق المالي أسهم إصدارت التي تعمل على آ، وكذلك المنشالعادية المحتملة
  فصاح عن ربحية السهم.ر طوعًا اإلعلى الشركات التي تختا

يتم ( IAS 27) المنفصلة بموجبالقوائم و  (IFRS 10) بموجب وعند إعداد كل من القوائم المالية الموحدة
عرض  األموال يجوز للشركة  .واإلفصاح عن ربحية السهم للمجموعة ككل، أي للمعلومات الموحدة إحتساب

 ا المالية المنفصلة ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة للمجموعة.    المتعلقة بقوائمه األرباححصة السهم من 

نه يجب عرض ربحية إعلى قوائمها المالية المنفصلة، ف فصاح عن ربحية السهم بناءً ة اإلأختارت المنشإذا إو 
ائم السهم في قائمة الدخل الشامل المنفصلة وال يتم عرض ربحية السهم الخاصة بالقوائم المنفصلة ضمن القو 

والخسائر في قائمة منفصلة بموجب معيار المحاسبة  األرباحة مكونات أذا عرضت المنشإ. و الموحدة المالية
 نها تقوم بعرض ربحية السهم فقط في تلك القائمة )بيان الدخل(.إ(، ف1)الدولي رقم 
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 Definitionsالتعريفات . 4
 Basic Earnings Per Share األساسيةربحية السهم 

 األرباح تقسيمالعادية، وتحتسب من خالل  األسهمالمتاحة لحملة  األرباحالسهم العادي الواحد من  حصةهي 
 العادية على المتوسط المرجح لألسهم العادية. األسهمالمتاحة لحملة 

   Diluted Earnings Per Shareربحية السهم المخفضة 
سندات قابلة للتحويل  أوالعادية للمنشأة  األسهمعند وجود رأس مال مركب والذي يتضمن خيارات لشراء 

في  األسهمعادية محتملة لدى المنشأة وعند األخذ بعين اإلعتبار هذه  أسهمألسهم عادية، فإن هناك 
 ربحية السهم المخفضة. قد تكون ربحية السهم فإن حصة السهم المحتسبة  إحتساب

   An Ordinary Shareالسهم العادي المحتمل 
 األسهمعقود ممنوحة للغير تعطي حاملها الحق في الحصول على  أودوات المالية هو أي نوع من األ

 الممنوحة للغير والسندات القابلة للتحويل ألسهم عادية. األسهمالعادية، مثل خيارات شراء 

 Options, Warrants and their Equivalents الخيارات والضمانات وما يعادلها
 عادية. أسهمالحق في شراء هي أدوات مالية تعطي حاملها 

 Dilution األسهمتراجع دخل 
زيادة في حصة السهم من الخسائر نتيجة إفتراض أنه يتم تحويل  أو األرباحإنخفاض في حصة السهم من 

العادية بعد تلبية شروط  األسهم إصدار أوالضمانات،  أوممارسة الخيارات  أواألدوات القابلة للتحويل، 
 محددة.  

   Antidilution األسهم زيادة دخل
إنخفاض في حصة السهم من الخسائر نتيجة إفتراض أنه يتم تحويل  أو األرباحزيادة في حصة السهم من 

العادية بعد تلبية شروط  األسهم إصدار أوالضمانات،  أوممارسة الخيارات  أواألدوات القابلة للتحويل، 
 محددة.  
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 Basic Earnings Per Share  األساسية. ربحية السهم 5
وكذلك ، األمللمنشأة  العادية األسهموالمتاحة لحملة  األساسيةربحية السهم  إحتسابيجب على المنشأة  .أ

 األمللمنشأة  العادية األسهمالعمليات المستمرة والمتاحة لحملة من  األساسيةربحية السهم  إحتساب
 . صافية بعد الضريبة

العادية  األسهمحملة  إلىالخسارة للفترة العائد  أوم صافي الربح بتقسي األساسيةيتم حساب ربحية السهم  .ب
 العادية المتداولة )المقام( خالل الفترة. األسهم)بسط المقام( على المعدل المرجح لعدد  األمللمنشأة 

   
   األمللمنشأة  العادية األسهمالمتاحة لحملة  األرباح = EPS األساسيةربحية السهم  

 المتوسط المرجح لألسهم العادية                                           
من خالل إستبعاد البنود  األمللمنشأة  العادية األسهمالخسائر المتاحة لحملة  أو األرباح إحتسابويتم  .ج

 التالية من صافي الربح بعد الضريبة:
  مية عن الفترة سواًء أعلن عنها الممتازة المطلوبة لألسهم الممتازة التراك األرباحكامل مبلغ توزيعات

 األرباحالممتازة عن الفترة ال يشتمل على مبلغ توزيعات  األرباحأم لم يعلن. إن مبلغ توزيعات 
 المعلنة خالل الفترة الحالية عن فترات سابقة. أوالممتازة التراكمية المدفوعة  األسهمالممتازة عن 

 بح وليس مصروف(.الممتازة هي توزيع للر  األسهم)ألن حصص أرباح 
  لم  يتم اإلعالن  إذاشريطة اإلعالن عنها، ألنه  األرباحالممتازة غير مجمعة  األسهمحصص أرباح

لتلك  األرباححقهم في  األرباحالممتازة غير مجمعة  األسهمعن توزيعات أرباح لهم يفقد حملة 
 السنة.

 .حصة األقلية في أرباح المجموعة 

 : األسهملعدد المتوسط المرجح  إحتساب
 المتوسط المرجح لألسهم العادية فيتم إحتسابها مع األخذ باإلعتبار ما يلي: أما

العادية القائمة  األسهمالمتوسط المرجح لألسهم العادية، فإذا كان هناك تغيير على عدد  إحتسابيتم  -
وق المالي( خزينة )شراء الشركة ألسهمها من الس أسهمشراء  أوجديدة  أسهم إصدارخالل السنة بسبب 

 .خالل العام األسهمبالمدة الزمنية التي مكثت بها  األسهميتم ترجيح عدد 
العادية الصادرة من خالل عمليات إندماجات األعمال إعتبارأ من تاريخ  األسهميشمل المتوسط المرجح  -

 الشراء.
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بدون  سهمأ إصداري أ مجانية أسهمتوزيعات  أومنحة  أسهم إصدار أو أسهمفي حالة وجود تجزئة  -
 األسهمالمتوسط المرجح لعدد  إلىالمضافة  األسهم، يتم زيادة تغيير في الموارد )بدون مقابل( إجراء

العادية بالكامل أي يتم إعتبارها كما لو أنها حصلت من بداية السنة حتى لو كانت تلك الزيادة في 
مثل عمليات  األسهمفض عدد نهايته. وقد توجد أيضًا عمليات عكسية تخ أوتمت خالل العام  األسهم

التي  األسهميتم هنا كذلك إستبعاد تلك العمليات من المتوسط المرجح بكامل عدد  األسهم دمج توحيد أو
 . كما لو أنها حدثت من بداية السنةتم تخفيضها و 

حدثت عمليات  أومجانية  أسهمتوزيعات  أومنحة  أسهم إصدار أو أسهمحدثت عمليات تجزئة  إذا -
القوائم  إصداروقبل المصادقة على  قائمة المركز الماليفي الفترة الالحقة لتاريخ  األسهمدمج  وأتوحيد 

المالية فإن هذا الحدث مؤدي للتعديل، أي يتم أخذه بعين اإلعتبار كما لو أن حدث خالل السنة المالية، 
 بقة على العدد الجديد لألسهم.وتعدل القوائم المالية المقارنة لربحية السهم المعاد إحتسابها للسنة السا

عند معالجة األخطاء المكتشفة وبأثر التغيرات الناجمة عن التغير في  األساسيةتعدل ربحية السهم  -
 السياسات المحاسبية التي تعالج بأثر رجعي.

 (1مثال )

 دينار.  1سمية إي بقيمة سهم عاد 122,222الشركة المتحدة  أسهمكان عدد  1/1/2222في 
 تم ما يلي: 2222عام وخالل ال

سهم إضافي تم بيعها  52,222 إصدارقامت الشركة بزيادة رأس مالها عن طريق  1/4/2222في  -
 دنانير للسهم. 3بسعر 

 خزينة(. أسهمسهم من أسهمها ) 22,222قامت الشركة بشراء  1/8/2222في  -
 قامت الشركة بتوزيع سهم مجاني لكل سهم عادي. 1/12/2222في  -
 الخزينة. أسهمسهم من  6222قامت الشركة ببيع  1/12/2222في  -
 دينار.( 192,652) 2222بلغ صافي ربح الشركة لعام  -

 . %12دينار تعطي أرباح  82,222سمية إسهم ممتاز بقيمة  42,222لدى الشركة  -
 المطلوب:

 .2222العادية خالل العام  األسهمالمتوسط المرجح لعدد  إحتساب .1

 .2222للعام  يةاألساسربحية السهم  إحتساب. 2
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 (1حل مثال )
 :2222العادية خالل العام  األسهمالمتوسط المرجح لعدد  إحتساب .1

 الفترة

 األسهمعدد 
 القائم

المدة 
 األسهملعدد  المتوسط المرجح بالشهور

1/1/2222 122,222 3 (122,222×2( × )3÷12)  =52,222 

1/4/2222 152,222 4 (152,222×2( × )4÷12)  =122,222 

1/8/2222 132,222 2 (132,222×2( × )2÷12)  =43,333333 

1/12/2222 262,222 2 (262,222( × )2÷12)  =43,333333 

1/12/2222 266,222 1 (266,222( × )1 ÷12)  =22,166366 

31/12/2222 266,222 2   

 سهم 184,433318  11  المجموع

يعامل وكأنه تم في بداية العام، ولهذا السبب تم مجانية  أسهمن توزيع أ ،يالحظ من الجدول أعاله -
. ويعامل تجزئة السهم نفس معاملة توزيع 2القائم خالل الفترات السابقة للتوزيع بـ  األسهمضرب عدد 

 مجانية. أسهم
 .2222للعام  األساسيةربحية السهم  إحتساب -

 األرباحالممتازة من  األسهمحصة  – السنوية األرباحصافي 
 م =ربحية السه

 خالل العام األسهمالعدد الموزون )المتوسط المرجح( لعدد 

 

191,051 – (01,111  ×11%) 
 ربحية السهم =

850,088 

 دينار للسهم 1..1=  
108,051 

 ربحية السهم =
850,088 
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  Diluted Earnings Per Shareربحية السهم المخفضة . 6
ربحية  إحتسابقائمة بتاريخ الميزانية، يجب على المنشأة  محتملة لدى المنشأة أسهمفي حالة وجود  .أ

السهم المخفضة أي بإفتراض أن حاملي حقوق التحويل ألسهم عادية قد قاموا بممارسة خيارات التحويل 
. وتأتي أهمية إحتسابها كونها األساسيةتخفيض ربحية السهم  إلىفإن ذلك في معظم الحاالت سيؤدي 

المحاسبية بمعلومات إضافية حول المخاطر التي تهدد ربحية السهم  تزود مستخدمي المعلومات
 العادية المحتملة: األسهمومن األمثلة على  األساسية

 .السندات القابلة للتحويل ألسهم عادية 
 ازة القابلة للتحويل ألسهم عاديةالممت األسهم. 
  األسهمخيارات. 
  األسهمحقوق. 
  األسهمالحقوق التعاقدية لشراء. 
 المتوقع إصدارها للموظفين كتعويض نهاية الخدمة. هماألس 

العادية  األسهمالخسارة المعد لحملة  أوربحية السهم المخفضة يتم تعديل صافي الربح  إحتسابعند  .ب
 : المحتملة وكما يلي األسهمبأثر  األساسيةوالذي تم إحتسابه في بسط ربحية السهم 

 إلىدية يتم إضافة مصروف فوائد السندات بعد الضريبة بالنسبة للسندات القابلة للتحويل ألسهم عا 
)البسط( حيث ال يتم دفع مصروف فائدة لحملة السندات بإفتراض ممارستهم لحق التحويل ألسهم 

 عادية. 
  الممتازة القابلة للتحويل ألسهم عادية، والتي تم طرحها من البسط عند  األسهمأما توزيعات

 العادية. األسهمعد لحملة يتم إضافتها للربح الم  ف األساسيةربحية السهم  إحتساب
 

 :سابها مع األخذ باإلعتبار ما يليالمتوسط المرجح لألسهم العادية القائمة والمحتملة فيتم إحت
، يتم زيادة المتوسط ربحية السهم المخفضة إحتسابإلحتساب المتوسط المرجح لألسهم والمستخدم في  -

المحتمل تحويلها ألسهم عادية "فيما لو" مارس حملة األدوات المالية  هماألسبمقدار  األسهمالمرجح لعدد 
 القابلة للتحويل ألسهم عادية حقهم في التحويل ألسهم عادية.

عادية  أسهم إلىأدى تحويلها  إذاالعادية المحتملة على أنها مخفضة لربحية السهم  األسهميتم إعتبار  -
كانت غير مخفضة يتم إستبعادها، وبالتالي يجب مراعاة  اإذ، أما األساسيةتخفيض ربحية السهم  إلى
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المحتملة التي  األسهمويتم تجاهل  األرباححصة السهم المخفضة من  إحتسابأولويات التخفيض عند 
 .األرباحوعرض حصة السهم المخفضة من  إحتسابعند  األساسيةتخفيض ربحية السهم  إلىال تؤدي 

العادية  األسهمالمتوسط المرجح لألسهم العادية  إلىتي ستضاف المحتملة ال األسهميجب أن تتضمن  -
 التي تم إلغائها خالل السنة المالية. أوالمحتملة التي إنقضت مدتها خالل السنة المالية 

، مشروع خاضع لسيطرة مشتركة أوزميلة  أوعادية محتملة صادرة عن شركات تابعة  أسهمعند وجود  -
المالية لحق التحويل ألسهم عادية الممنوح لهم من قبل الشركات  فقد يؤدي ممارسة حملة األدوات

التاثير على حصة األقلية من صافي ربح المجموعة وبالتالي  إلىالتابعة والزميلة والمشاريع المشتركة 
 التاثير على ربحية السهم المخفضة التي تعرض في بيان الدخل الموحد.

 حدثت عمليات توحيد أو أومجانية  أسهم أومنحة  سهمأ إصدار أو أسهمحدثت عمليات تجزئة  إذا  -
القوائم المالية  إصداروقبل المصادقة على  قائمة المركز المالي في الفترة الالحقة لتاريخ  األسهمدمج 

، وتعدل ا لو أنه حدث خالل السنة الماليةفإن هذا الحدث مؤدي للتعديل، أي يتم أخذه بعين اإلعتبار كم
عاد إحتسابها للسنة السابقة المقارنة على العدد المقارنة لربحية السهم المخفضة الم   البيانات المالية
 الجديد لألسهم.

تعدل ربحية السهم المخفضة عند معالجة األخطاء المكتشفة وبأثر التغيرات الناجمة عن التغير في  -
 السياسات المحاسبية التي تعالج بأثر رجعي.

للتحويل ألسهم عادية بسعر يقل عن القيمة العادلة للسهم، يتم  قابلة أسهمفي حالة وجود خيارات  -
ن التسوية مع حامل حق أ الخزينة من خالل اإلفتراض أسهمالمحتملة بطريقة  األسهمعدد  إحتساب

بما يساوي مكاسب حامل حق الخيار والتي تساوي الفرق بين  األسهمالخيار ستتم بالصافي من خالل 
متوسط سعر القيمة العادلة للسهم وسعر الممارسة المتفق عليه مضروبًا بعدد حقوق الخيار والمثال رقم 

 ( يبين ذلك. 8)
 

 (  1مثال )

انير دن 5سهم بسعر ممارسة  1000منحت الشركة العربية أحد موظفيها حق خيار شراء  1/1/2021في 
بلغ معدل متوسط سعر السهم  31/12/2021عند إعداد القوائم المالية في  للسهم ولفترة تنفيذ تبلغ سنتين،

 دنانير. 10العادل خالل السنة 
 إحتسابالمحتملة التي سيتم إضافتها للمتوسط المرجح لألسهم العادية عند  األسهمهو عدد  ما المطلوب:

 ربحية السهم المخفضة؟
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   (2حل مثال )
التي سيتم إصدارها لحامل حق الخيار فيما لو  األسهم( سيتم حساب عدد 33وفق متطلبات المعيار رقم )

 فقط وبالصافي: األسهمتمت التسوية من خالل 
 دينار  50,000( = 5 – 10) 10,000المكاسب التي إكتسبها حامل حق الخيار = 

وبما أن متوسط سعر السهم السوقي العادلة ، اردين 50,000عادية مقابل  أسهمسيتم منح حامل حق الخيار 
( لحامل حق الخيار دون قبض أية مبالغ 10÷  50,000سهم ) 5000دنانير فإن الشركة ستصدر  10

 نقدية منه.
 سهم عادي. 5000المحتملة لحق الخيار هو  األسهموعليه فإن عدد 

 
 (3) مثال

سهم. وفيما يلي  111,111شركة الشروق  العادية المرجح لدى األسهمبلغ عدد  8181خالل العام 
 المعلومات اإلضافية التالية:

، ويبلغ عددها سنوياً  %11دينار تعطي أرباح  51,111ممتازة قيمتها اإلسمية  أسهملدى الشركة  -
 سهم عادي. 8 إلىعادية بمعدل كل سهم ممتاز قابل للتحويل  أسهم إلىسهم قابلة للتحويل  81,111

سنويًا، ويبلغ  %18دينار يبلغ معدل الفائدة عليها  811,111يمتها اإلسمية لدى الشركة سندات ق -
 عادية. أسهم 4 إلىعادية بمعدل كل سند قابل للتحويل  أسهم إلىسند قابلة للتحويل  111,111عددها 

 دينار. 05,111مبلغ  8181بلغ صافي ربح الشركة للعام  -
 .%81يبلغ معدل ضريبة الدخل على الشركة  -

 :المطلوب
 .األساسيةربحية السهم  إحتساب .1
 ربحية السهم المخفضة. .8

  (3) حل مثال
 :األساسيةربحية السهم  إحتساب .1

 األرباحالممتازة من  األسهمحصة  – السنوية األرباحصافي 
 = األساسيةربحية السهم 

 خالل العام األسهمالعدد الموزون )المتوسط المرجح( لعدد 
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 دينار للسهم 1.011= 
05,111 – 51,111  ×11% 

 = األساسيةربحية السهم 
111,111 

 :ربحية السهم المخفضة إحتساب .8
 عادية حسب درجة أثرها على ربحية السهم: أسهم إلىيتم في البداية ترتيب األدوات المالية القابلة للتحويل 

 الممتازة: األسهمأثر تحويل  -

 دينار للسهم 1.185= 
51,111  ×11% 

81,111  ×8 
 الممتازة مخفضة. األسهمبالتالي يكون تحويل  األساسيةما أن القيمة المحسوبة أقل من ربحية السهم وب

 أثر تحويل السندات:  -

 دينار للسهم 1.140= 
811,111  ×18% (1-1.81) 

111,111  ×4 

 ترتيب األدوات المالية حسب درجة أثر تحويلها على ربحية السهم:
 دينار 1.140السندات  .1
 دينار 1.185الممتازة  األسهم .8

 الممتازة. األسهموبناءًا عليه يتم البدء بإحتساب ربحية السهم المخفضة في ضوء تحويل السندات يليها 

 :حية السهم في حالة تحويل السنداترب -

 دينار للسهم 1.1904= 
05,111 – (51,111 × 11%)  +811,111  ×18% (1-1.81) 

111,111  +111,111  ×4 

 هم في حالة تحويل السندات واألسهم الممتازة:ربحية الس -

05,111  +811,111  ×18% (1-1.81) 
111,111  +111,111  ×4   +81,111  ×8 

 
 

 

 دينار للسهم 1.19890= 
05,111 + 19,811 

      =   
541,111 
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المخفضة الممتازة والسندات مخفضة وبالتالي تكون ربحية السهم  األسهمعلى ما سبق تكون  وبناءً 
دينار،  1.011والبالغة  األساسيةدينار. حيث يتوجب على الشركة نشر كل من ربحية السهم  1.19890

 دينار. 1.19890وربحية السهم المخفضة والبالغة 

 
 سهم باأل اإلكتتابحقوق  إصداروجود عنصر منحة في . 7

بسعر يقل عن القيمة العادلة كتتاب الخاص للمساهمين لإل أسهمفي بعض الحاالت تقوم الشركات بطرح 
 والقيمة العادلة. اإلكتتابمنحة متمثل في الفرق بين سعر  أسهمن هناك عنصر أي أ، للسهم

إستعمالها في حساب  يجبالعادية التي  األسهمالحقوق لكافة المساهمين الحاليين، يكون عدد  إصداروإذا تم 
 األسهمالحقوق هو عدد  إصدارالفترات قبل لكل سهم لجميع  األرباحمن  والمخفضة األساسيةالحصة 

 العادية المتداولة قبل اإلصدار، مضروبًا بالعامل التالي:

 القيمة العادلة للسهم مباشرة قبل ممارسة الحقوق   
 القيمة العادلة النظرية للحقوق السابقة لكل سهم  

افة القيمة العادلة اإلجمالية ويتم حساب القيمة العادلة للحقوق السابقة النظرية لكل سهم عن طريق إض
المتداولة  األسهمالعائدات من ممارسة الحقوق، وتقسيمها على عدد  إلىلألسهم مباشرة قبل ممارسة الحقوق 

قبل تاريخ الممارسة، يتم  األسهمبعد ممارسة الحقوق. وحيث يتم تداول الحقوق علنًا وبشكل منفصل عن 
 مع الحقوق. األسهمر الذي يتم فيه تداول قياس القيمة العادلة نهاية اليوم األخي

 1(4) مثال
 توفرت المعلومات التالية عن شركة الصناعات الدوائية:

 2021 2222 2019 الفترة المالية 
 دينار 1011 دينار 1511 دينار 1111   األمالعادية للشركة  األسهمالربح المنسوب لحملة 

  حقوق  إصدارقبل  األسهمعدد( باإلكتتاالحقوق Rights )511 .سهم 
  سهم جديد(، سعر ممارسة حق  111 إصدارقائمة ) أسهم 5: سهم عادي واحد لكل اإلكتتابحقوق

 .1/8/8181آخر يوم لممارسة الحقوق ، 1/1/8181الحقوق  إصداردنانير للسهم، تاريخ  5 اإلكتتاب

                                                           
 . 2213/ب، مجلس معايير المحاسبة الدولية،  1453( ص 4مثال رقم ) (IAS 33) نظر معيارأ 1
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 دينار/ سهم 11مبلغ  1/8/8181في  بلغت القيمة العادلة للسهم قبل ممارسة الحقوق مباشرة . 
  من كل عام. 81/18نتهاء الفترة المالية إتاريخ 

 (4) مثالحل 
 Theoretical Ex-rigths Value Per Share القيمة العادلة النظرية للحقوق السابقة لكل سهم

 جمالي المبالغ المقبوضة عند ممارسة الحقوق إالقائمة قبل ممارسة الحقوق +  األسهمالقيمة العادلة لكافة = 
   اإلكتتابالصادرة نتيجة ممارسة حقوق  األسهمالقائمة قبل ممارسة الحقوق +  عدد  األسهمعدد         

 
 دنانير  11=    سهم( 111 × 5سهم( + ) 511 × 11)= 

 سهم  111 سهم + 511         
 

  1.1=    11  =   القيمة العادلة للسهم مباشرة قبل ممارسة الحقوق   معامل التعديل = إحتساب
 11       القيمة العادلة النظرية للحقوق السابقة لكل سهم                        

 

  وعرضها:  األساسيةربحية السهم  إحتساب

 2021 2222 2019 الفترة المالية 
   المعلنة سابقاً  -  األساسيةربحية السهم  -

 سهم. 511 ÷ 1111
 
المعاد عرضها  األساسيةربحية السهم  -

 ( 1.1×511/)1111د الحقوق بوجو 

دينار  8.8
 للسهم
 
 

 دينار للسهم 2
 

  

متضمنة  8181لعام  األساسيةربحية السهم 
 ثر ممارسة الحقوق أ

1511 
     (511×1.1×8/18(+)011×11/18  ) 

 
 
 

 
 

2.54  
 دينار

 

   2021لعام  األساسيةربحية السهم 
1011 ÷ 011 

   
 للسهم دنانير 3
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 Presentation العرضمتطلبات  .8
  والمخفضة في متن )صلب( قائمة الدخل الشامل حتى لو كانت  األساسيةيجب عرض ربحية السهم  .أ

 العادية. األسهمخسارة )أرقام سالبة( ولكل فئة من 
أعدت المنشأة تقريرًا عن هذه  إذايجب عرض ربحية السهم المخفضة واألساسية للعمليات المتوقفة ) .ب

اإلفصاح عنها في اإليضاحات المرفقة بالقوائم  أومة الدخل الشامل في صلب قائالعمليات( إما 
 .المالية

 
  Disclosure اإلفصاح. 9

 عما يلي: يجب على المشروع اإلفصاح
المبالغ المستخدمة في صورة البسط في حساب الحصة األساسية والمتراجعة من األرباح لكل سهم،  -1

منسوبة إلى الشركة األم للفترة. وينبغي أن تتضمن ومطابقة تلك المبالغ مع الربح أو الخسارة ال
 المطابقة األثر الفردي لكل صنف من األدوات التي تؤثر على حصة السهم من األرباح.

العادية المستخدمة كمقام في حساب حصة السهم من األرباح األساسية  األسهمالمعدل الموزون لعدد  -8
 والمخفضة ومطابقة هذه المقامات مع بعضها.

، وتم استبعادها في أن تؤدي لتخفيض ربحية السهم األساسية مستقبالً المالية التي يحتمل دوات األ -8
 تؤدي للتخفيض )غير مخفضة(. نها الية ألحساب ربحية السهم المخفضة الحال

العادية المحتملة، بإستثناء تلك التي تتم  األسهمالعادية أو معامالت  األسهموصف لمعامالت  -4
، التي تحدث بعد تاريخ الميزانية العمومية والتي كان من الممكن أن تغير 04للفقرة محاسبتها وفقًا 

العادية المحتملة المتداولة في نهاية الفترة إذا حدثت تلك  األسهمالعادية أو  األسهمبشكل كبير عدد 
 المعامالت قبل نهاية فترة التقرير. 
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 :أسئلة الفصل
 د(األول )اختيار من متعدالتمرين 

 التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

 : إلىيؤدي  مجانية أسهمرباح وتسديدها في صورة أعـالن عن توزيعات اإل .1

 س المال العاملأتخفض قيمة ر  -ب  (EPS) عائد السهم العادي يخفض -أ

 يزيد قيمة حقوق المساهمين -د القيمة الدفترية للسهم الواحد زيادة -ج

 في: األرباحمن  األساسيةيجب عرض ربحية السهم  .1

 صلب الميزانية -ب صلب قائمة الدخل -أ

 )ج( صحيح أو)أ(  -د في اإليضاحات التفسيرية          -ج

وعند وجود  2021المتوسط المرجح لألسهم العادية لحساب ربحية السهم المخفضة لعام  إحتسابعند  .3
 المتوسط المرجح ألسهم التجزئة كما يلي: تسابإحيتم  1/7/2021تمت في  أسهمتجزئة 

 سنة كاملة -ب لمدة ستة شهور -أ

المتوسط المرجح  إحتسابال تدخل في  -د شهور   -ج
 لألسهم

ربحية  إحتسابفي معادلة العادية  األسهمالربح لحملة  إحتسابعند  ستبعادهايتم إواحدة مما يلي  .8
 :األساسيةالسهم 

 ضريبة الدخل -ب صولاألفي صافي حصة األقلية  -أ

الممتازة المجمعة  األسهمرباح أتوزيعات  -ج
 للفترة السابقة غير المدفوعة   األرباح

مصروف الفوائد للسندات القابلة للتحويل  -د
 ألسهم عادية

 أسهمدينار وكان لدى الشركة  88,888مبلغ  1818بلغ صافي ربح شركة القدس بعد الضريبة لعام  .8
 188,888العادية  األسهم. وبلغ عدد %4رباح أدينار وتحصل على توزيعات  88,888 ممتازة بمبلغ

 ( تبلغ:األرباحن ربحية السهم )حصة السهم الواحد من فإ .مسه
 دينار /سهم 23452 -ب دينار/سهم        23422 -أ

 دينار /سهم 23362 -د دينار /سهم        23522 -ج
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 (12 - 6) سئلة منعن األإستخدم المعلومات التالية لإلجابة 

 2021 2222 2019 الفترة المالية 
 دينار 9111 دينار 0111 دينار 4111 العادية للشركة األم  األسهمالربح المنسوب لحملة 

  حقوق  إصدارقبل  األسهمعدد( اإلكتتابالحقوق Rights )1222 .سهم 
  سهم جديد(، سعر ممارسة حق  322 إصدارقائمة ) أسهم 4: سهم عادي واحد لكل اإلكتتابحقوق

خر يوم لممارسة الحقوق ، آ1/1/2222الحقوق  إصداردنانير للسهم، تاريخ  6 اإلكتتاب
1/4/2222. 
  دينار/ سهم.  14مبلغ  1/4/2222بلغت القيمة العادلة للسهم قبل ممارسة الحقوق مباشرة في 
 من كل عام 31/12الفترة المالية  نتهاءتاريخ إ. 

 هي: اإلكتتابثار حقوق المعلنة قبل إعادة عرضها بآ 2019لعام  ساسيةاألربحية السهم  .8

 دنانير 5 -ب دينار      8.00 -أ

 دينار 8.95 -د دينار      8.88 -ج

 تبلغ:  2019المعاد عرضها لعام  األساسيةربحية السهم  .8

 دنانير 5 -ب دينار       8.00 -أ

 دينار 8.95 -د دينار      8.88 -ج

 تبلغ:  اإلكتتابحقوق  إصداربعد  2020لعام  األساسيةسهم ربحية ال .4

 دينار 4.048 -ب دينار      4.190 -أ

 ال شيء مما ذكر  -د دينار       5.85 -ج

 بلغ: ي 31/11/2021في  األسهمعدد  .8

 سهم       1511 -ب سهم    1811 -أ

 سهم 8411 -د سهم      911 -ج

 تبلغ:  2021لعام  األساسيةربحية السهم  .18

 دينار      5.. -ب دنانير        0 -أ

 دينار 4.0 -د دينار      5.0 -ج
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 :التمرين الثاني
تم  1/4/8181ي مليون سهم عادي بقيمة أسمية دينار للسهم، وف 8شركة الهدى كان لدى  1/1/8181في 

عادية  أسهم إلىسند قابلة للتحويل  81,111تم طرح  8181/./1سهم خزينة. في أسهم ك 511,111شراء 
سنويًا.  %18مليون دينار وتعطي فائدة بمعدل  8سهم تبلغ القيمة اإلسمية للسندات  111سند:  1بمعدل 

 .%81دينار وتبلغ نسبة الضريبة  011,111بلغ صافي ربح الشركة بعد الفوائد والضرائب 
 .8181لعام  األرباحوالمخفضة من  األساسيةحصة السهم العادي  إحتسابالمطلوب: 

 
 

 :التمرين الثالث

 : 31/12/2021المعلومات التالية مستخرجة من قائمة المركز المالي للشركة العالمية كما هي في 

 دينار للسهم  8سمية إسهم بقيمة  911,111العادية  األسهمس مال أر  دينار   1,011,111

  %18رباح سهم، مجمعة لأل 1111الممتازة  األسهمس مال أر  دينار  111,111

 سهم  5:  1سهم عادية بمعدل قابلة للتحويل أل %0سند بفائدة  41,111سندات  دينار  41,111

 يلي:  ذا علمت ماإف
 دينار.  101,111يبلغ  2021صافي الربح بعد الضريبة لعام  -1
تالية فيما يتعلق تمت العمليات ال 2021سهم وخالل عام  811111يبلغ   1/1العادية في  األسهمعدد  -2

 م العادية: هسباأل

  سهم. 111,111 إصدارتم  1/4في 

  عادية المتداولة في السوق الماليسهمها الأسهم من  81,111شترت الشركة إ 1/8في . 

  الخزينة أسهمسهم من  81,111)بيع(  إصدارعادة إمت الشركة بقا 1/11في . 

  3:  1 لنت الشركة عن تجزئة السهم بمعدلعأ  1/12في. 

 المطلوب:

 خالل السنة.  األسهممرجح لعدد المتوسط ال .1
 .  األساسيةحسب ربحية السهم إ .2
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 :  ولجابة التمرين األ إ

 12 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الرقم 
 أ ب أ د ج د ب ب أ أ جابة اإل

 

 :جابة التمرين الثانيإ

 )ربحية السهم(  األرباححصة السهم العادي من 

011,111  
 = األساسيةربحية السهم 

1,951,111 

 دينار/سهم  83818=             
 

 

011,111 – (8,111,111 ×18% ×0/18 (×1-1.8) 
 =         ربحية السهم المخفضة

1,951,111( +81,111×111) 

 دينار /سهم  83118=           
 
 :جابة التمرين الثالثإ

 :2021العادية خالل العام  األسهمالمتوسط المرجح لعدد  إحتساب .1

 الفترة

 ماألسهعدد 
 القائم

الفترة 
 المتوسط المرجح بالشهور

1/1/2021 222,222 3 (222,222×3( × )3÷12)  =152,222 

1/4/2021 322,222 4 (322,222×3( × )4÷12)  =322,222 

1/8/2021 272,222 3 (272,222×3( × )3÷12)  =222,522 

1/11/2021 322,222 1 (322,222 ×3( × )1÷12)  =75,222 

1/12/2021 922,222 1 (922,222( × )1 ÷12)  =75,222 

 سهم 481,888  11  المجموع
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101,111  

 =  األساسيةربحية السهم 
018,511 

 . دينار/سهم 118=             
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 المالية البيانات في اإلفصاحمحور: 
 (2) رقمالتقارير المالية  إلعداد الدوليمعيار ال :والثالثون  الثامنالفصل 

 قطاعات التشغيليةلا
Operating Segments 

 
 

 أهداف الفصل التعليمية:
 

 التالية: باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 
 التشغيلية". القطاعات": (8رقم ) التقارير المالية إلعداد الدوليلمعيار هداف اأ بيان  .1
 .(8رقم ) التقارير المالية إلعداد الدوليلمعيار اتحديد نطاق  .2

 .(8رقم ) التقارير المالية إلعداد الدوليلمعيار امتطلبات  ستعراضإ .3

 ذلك.والمعايير الواجب توافرها لفي التقارير المالية  ةالمشمول اتالقطاعبيان ماهية  .4

 إلفصاحالتشغيلية التي لم تستوفي شروط عن القطاعات ا اإلفصاحتحديد كيفية  .5
 المنفصل.

 .(8قم )ر  التقارير المالية إلعداد الدوليلمعيار فصاحات التي يتطلبها ابيان اإل .6
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 مقدمة. 1
ر هذه المعلومات تظه نأحيث  همية كبيرةذو أ  عن معلومات القطاعات المختلفة للمنشأة اإلفصاح يعتبر

 ،واألداء حسب القطاعات التشغيلية من خالل عرض المركز المالي المنشأةالمخاطر والعوائد والمتعلقة بعمل 
والمناطق الجغرافية التي تعمل فيها ومعلومات حول  المنشأةوكذلك عرض معلومات حول منتجات وخدمات 

. حيث تساعد هذه المعلومات مستخدمو التقارير المالية على فهم أفضل لتقدير المنشأةالعمالء الرئيسين لدى 
معيار المحاسبي الليحل محل  2006هذا المعيار عام  إصداروقد تم المخاطر المصاحبة ألداء هذه القطاعات. 

 .2002عتبارًا من بداية عام وهو ساري المفعول إ ( 14الدولي رقم )
 
 Objectiveهدف المعيار . 2

ية تمكن مستخدمي قوائمها المال والتي األعمالمن منشآت  فصاحات المطلوبةتحديد اإل إلىيهدف هذا المعيار 
 من تقييم طبيعة األنشطة التجارية للمنشأة، وآثارها المالية والبيئات اإلقتصادية التي تعمل فيها.     

 
 Scopeنطاق المعيار . 8
 :على ما يليهذا المعيار  تطبيقيجب  -8/1

 للمنشأة التي تتصف بما يلي: Individualاإلفرادية  أو Separateالقوائم المالية المنفصلة  -أ
  سوق  وأأجنبية  أوحقوق الملكية الخاصة بها في سوق عام )بورصة محلية  أويتم تداول أدوات الدين

 أوواإلقليمية(، تداول مباشر بما في ذلك األسواق المحلية 
 نظيمية هيئة ت أوقيد عملية إيداع بياناتها المالية لدى هيئة أوراق مالية  أو، تودع المنشأةكانت  إذا

 نواع األدوات المالية في سوق عام. أي نوع من أ إصداربهدف  أخرى 

 التي تتصف الشركة األم بما يلي:القوائم المالية الموحدة و   -ب

  سوق  وأأجنبية  أوحقوق الملكية الخاصة بها في سوق عام )بورصة محلية  أويتم تداول أدوات الدين
 أو(، واإلقليميةذلك األسواق المحلية  تداول مباشر بما في

 هيئة  أوقيد عملية إيداع بياناتها المالية الموحدة لدى هيئة أوراق مالية  أوتودع،  المنشأةكانت  إذا
 .المالية في سوق عام نواع األدواتأي نوع من أ إصداربهدف  أخرى تنظيمية 

قامت منشأة غير ملزمة بتطبيق هذا المعيار باإلفصاح عن معلومات تتعلق بالقطاعات وال تنسجم  إذا-8/8
 .ف هذه المعلومات كمعلومات قطاعيةفصاحات مع متطلبات هذا المعيار، فإنه ال يجوز وصهذه اإل
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بات هذا اضعة لمتطلتضمنت التقارير المالية السنوية كل من البيانات المالية الموحدة لمنشأة أم )خ إذا -8/8
المعيار( والبيانات المالية المنفصلة للمنشأة األم، فإن المعلومات حول القطاعات مطلوبة في القوائم 

 المالية الموحدة فقط.
 

 Definitionsالتعريفات . 4

 Operating Segmentsالقطاعات التشغيلية 
 :يتصف بما يلي المنشأةالقطاع التشغيلي هو جزء من 

مليات لمصاريف الناتجة عن العيرادات وارادات ويتكبد مصاريف بما فيها اإليتجاري يولد إ يمارس نشاط .أ
 .األخرى  المنشأةجزاء مع أ

 Chief يتم مراجعة نتائجه التشغيلية بشكل منتظم من قبل متخذ القرار التشغيلي الرئيسي للمنشأة .ب

Operating Decision Maker يتم تخصيصها للقطاع وتقييم إلتخاذ قرارات حول الموارد التي س
 .أدائه

 تتوفر معلومات منفصلة حول تلك القطاع.  .ج

قطاع قيد  تبارع، فمثاًل يمكن إ إيرادع تشغيلي حتى لو لم يقوم بتوليد نه قطاأعتبار قطاع معين على ويمكن إ 
 غراض هذا المعيار.التأسيس قطاع تشغيلي أل

 رشادات التالية:باإل تحديد القطاعات التشغيلية يتم اإلستعانة وعند 
 بعض الدوائر  وأقطاعات تشغيلية، فمثاًل قد ال يحقق المقر الرئيسي للمنشأة  المنشأةجزاء ال تعتبر جميع أ

يرادات عرضية غير مهمة وبالتالي فهي ال تعتبر قطاعات تشغيلية. وألغراض إتحقق  أويرادات إالوظيفية 
 ظيف" المتعلقة بالمنشأة قطاعات تشغيلية.هذا المعيار ال تعتبر "خطط منافع ما بعد التو 

  ًللمنشأةيسي متخذ القرار التشغيلي الرئمدير يكون مسؤوالً بشكل مباشر تجاه " يكون للقطاع التشغيلي عادة" ،
ن هو متخذ يكثر من قطاع وفي بعض المنشآت قد يكون مدير قطاع معقد يكون مدير مسؤول عن أو 

 القرار التشغيلي الرئيسي للمنشأة. 
 
 Reportable Segmentsالمشمولة في التقارير المالية  القطاعات. 5

لتي ي من القطاعات ايتطلب هذا المعيار التقرير بشكل منفصل عن المعلومات حول كل قطاع تشغيل 1.5
 : ن التاليين معاً تتصف بالشرطي
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 أو. ف القطاع التشغيلي الواردة سابقاً القطاعات التي ينطبق عليها تعري .1
 اثالً أداء مالي متم كثر من القطاعات التشغيلية والتي تظهر عادةً أ أوالقطاعات الناتجة عن تجميع إثنين 

ابهة. قتصادية متشإكان لديها خصائص  إذاجمالية طويلة األجل( )مثل متوسط هوامش الربح اإل وطويل األجل
ساسي التجميع متوافق مع المبدأ األ كان إذاكثر في قطاع تشغيلي واحد أ أوويتم تجميع قطاعين تشغيليين 

ي كافة متماثلة فقتصادية متشابهة وكانت القطاعات إالوارد في هذا المعيار، وكانت القطاعات ذات خصائص 
 : الجوانب التالية

 طبيعة المنتجات والخدمات. .أ

 نتاجية.طبيعة العمليات اإل .ب

 نوعية وفئة العمالء. .ج

 تقديم الخدمات. أوأساليب توزيع المنتجات  .د

 . -نطبق ذلكإ إذا-المرافق العامة  أومين، التأ أوطبيعة البيئة التنظيمية مثل العمل المصرفي،  .ه

 من الشروط التالية:     واحدة ستوفى القطاع التشغيلي إ إذا .2
 ثر منأك أو %10( والخارجية )للعمالء( المنشأةداخل  األخرى بلغت اإليرادات الداخلية )للقطاعات  إذا .أ

 يرادات الداخلية والخارجية( لكافة القطاعات التشغيلية. إجمالي اإليراد الموحد )اإل

أكثر من النتيجة مجتمعة لكافة  أو %10خسارة  أو سواء ربحاً  التشغيلي بلغت نتيجة القطاع إذا .ب
ي مبلغها ف أيهما أكبرالنتيجة مجتمعة لكافة القطاعات من الخسارة  أومن الربح التشغيلية  القطاعات

 .المطلق

 .التشغيلية أكثر من إجمالي موجودات كافة القطاعات أو %10القطاع  )أصول( بلغت موجودات إذا .ج
وفي أي من لم يست إذاوالتقرير عن قطاع معين بشكل منفصل حتى  اإلفصاح المنشأةويسمح المعيار إلدارة 

عتقدت اإلدارة بأن المعلومات حول ذلك القطاع ستكون مفيدة لمستخدمي إ  إذاالشروط الثالثة السابقة، 
 البيانات المالية. 

 %55التي تقدم عنها التقارير أقل من  التشغيلية القطاعاتب يتعلقاإليراد الخارجي الذي  مجموع كان إذا 8.5
قدم على أنها قطاعات ت فإنه يجب تحديد قطاعات إضافيةككل(  المنشأة إيراد)من إجمالي اإليراد الموحد 

تشكل القطاعات أن  إلى في المعيار. الواردة %10ال  لمتستوفي نسبة عنها التقارير حتى وإن كانت
 .المنشأة إيراد أواإليراد الموحد  مجموععلى األقل من  %55المشمولة في التقارير ما مجموعه 
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روط ستوفي شالتي لم ت األخرى يجب دمج المعلومات حول النشاطات التجارية والقطاعات التشغيلية  8.5
كافة ئة "ل منفصل واإلفصاح عنها ضمن في غير المشمولة بالتقارير المالية بشكالتقرير المنفصل عنها، أ

 . األخرى " وبشكل منفصل عن القطاعات األخرى القطاعات 

تشغيلي معين شروط التقرير المنفصل عن المعلومات المتعلقة به خالل الفترة المالية لم يستوفي قطاع  إذا 8.5
الحالية، في حين كان قد تم التقرير عن معلومات هذا القطاع بشكل منفصل في الفترة المالية السابقة، 

لفترة ا بالغ عن المعلومات حول ذلك القطاع بشكل منفصل فيهذا المعيار يتطلب اإلستمرار في اإلفإن 
 هذا القطاع ذو أهمية متواصلة.   المنشأةدارة إعتبرت إإذاالحالية 

نه قطاع مشمول في التقارير المالية للفترة المالية الحالية وفقًا لشرط أتم تحديد قطاع تشغيلي على  إذا 5.5
عرض بيانات هذا القطاع لفترة سابقة معروضة  إعادة، يجب اً نفآ (2)أواًل/ المذكورة في %10نسبة ال 

ألغراض المقارنة، حتى وإن لم يلبي ذلك القطاع في الفترة السابقة معايير اإلبالغ وفقًا لشرط نسبة ال 
لالزمة غير متوفرة وكانت تكلفة كانت المعلومات ا إذا إال، نفاً آ (2المنصوص عليها في )أواًل/ 10%

 عدادها مرتفعة جدًا.إ 
 
 Disclosure اإلفصاح .6

ار المالية ثئمها المالية من تقييم طبيعة واآلعن معلومات تمكن مستخدمي قوا اإلفصاح المنشأةيجب على  1.6
عما  إلفصاحاوبهذا الخصوص يتطلب المعيار  قتصادية التي تعمل فيها.، والبيئة اإلألنشطتها التجارية

 :يلي لكل فترة تعرض بها قائمة الدخل الشامل
 معلومات عامة وتشمل:  -1

  اس التنظيم سفي التقارير المالية بما في ذلك أالمشمولة  المنشأةالعوامل المستخدمة في تحديد قطاعات
ت، ساس الفروقات في المنتجات والخدماعلى أ المنشأةإختارت اإلدارة تنظيم  إذا)على سبيل المثال فيما 

اعات ما تم تجميع القط إذايط من تلك العوامل، وفيما خل أو، ، البيئة التنظيميةالمناطق الجغرافية أو
 التشغيلية(. 

 ه منها. يراداتغيلي مشمول في التقارير المالية إأنواع المنتجات والخدمات التي يستمد كل قطاع تش 

والخسائر المعلنة للقطاع التشغيلي، بما في ذلك اإليرادات والمصاريف المحددة  األرباحمعلومات حول  -2
والخسائر لذلك القطاع، ومعلومات حول أصول وإلتزامات القطاع، وأساس القياس  األرباحالمشمولة في 

 المستخدمة )تفاصيل المعلومات المطلوبة مبينة الحقًا(.
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ع القطا وإلتزاماتوخسائر القطاع المعروضة، وأصول  أرباحمطابقات إجمالي إيرادات القطاع وإجمالي  -3
 مع المبالغ المقابلة لها للمنشأة ككل.  األخرى وبنود القطاع الهامة 

مطابقة )تسوية( بين مبالغ قائمة المركز المالي للقطاعات المشمولة في التقرير المالي مع  إعدادأي يجب 
ت عرض بيانا إعادةك بتاريخ عرض كل قائمة مركز مالي مع مبالغ قائمة المركز المالي للمنشأة ككل وذل

 الفترة السابقة كما سيتم بيانه الحقًا.     

 المشمولة في التقارير المالية( المنشأةمعلومات وصفية حول قطاعات ( )1مثال )
 يمكن عرض معلومات حول قطاعات الشركة العربية كما يلي:

، ، السفن، البرمجيات: قطع السياراتفي التقارير المالية هيقطاعات مشمولة  5تملك الشركة العربية 
لكترونيات، والتمويل. وينتج قطاع قطع السيارات قطع غيار لبيعها لمحالت بيع التجزئة. وينتج قطاع السفن اإل

قية يعمال التجارية المماثلة. وينتج قطاع البرمجيات برامج تطبلتخدم صناعة النفط في الخارج واألسفنًا صغيرة 
ترونيات دوائر لكتج قطاع اإلبغرض بيعها لمنتجي أجهزة الحاسوب ومحالت بيع أجهزة الحاسوب بالتجزئة. وين

متكاملة ومنتجات ذات عالقة لبيعها لمنتجي أجهزة الحاسوب. بينما قطاع التمويل مسؤول عن أجزاء من 
قراض ليات إوعم األخرى ات من القطاعات العمليات المالية للشركة بما في ذلك تمويل مشتريات العمالء للمنتج

 الممتلكات.

 الخسارة واألصول واإللتزامات  أوحول الربح  معلومات 8.6
Information about Profit or Loss, Assets and Liabilities 

خسائر كل قطاع مؤهل للتقرير عن معلوماته بشكل منفصل  أو أرباحبالغ( عن التقرير )اإل المنشأةيجب على 
 لتزامات كل قطاع مشمول فيإصول ذلك القطاع، كما يجب اإلبالغ عن أجمالي إفي التقارير المالية، وكذلك 

، سي للمنشأة(لقرار التشغيلي الرئي)متخذ ا مدير إلىكان يتم تزويد هذا المبلغ بشكل منتظم  إذاالتقارير المالية 
 ا يلي: وكم

كانت المبالغ المحددة  إذاعما يلي حول كل قطاع مشمول في التقارير المالية  اإلفصاح المنشأةعلى  -1
غيلي مدير القرار التش إلىكانت هذه البنود تقدم كمعلومات  إذا أوالخسائر،  أو األرباحمشمولة في قياس 

 خسائر ذلك القطاع:  أو أرباحن لم تكن مشمولة في قياس إحتى و  المنشأةالرئيسي في 
 اإليرادات من العمالء الخارجيين. .أ

 .المنشأةداخل  األخرى اإليرادات من العمليات مع القطاعات التشغيلية  .ب

 الفائدة. إيراد .ج

 .مصروف الفائدة .د
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 اإلهتــالك واإلطفاء. .ه

عنها في صلب قائمة الدخل  اإلفصاحالبنود المادية )المهمة نسبيًا( للدخل والمصروف المطلوب  .و
 (."عرض البيانات المالية( "1قم )وجب معيار المحاسبة الدولي ر بم

خسارة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي تتم محاسبتها بطريقة  أوفي ربح  المنشأةحصة  .ز
 حقوق الملكية.

 .)دخل( ضريبة الدخل أومصروف  .ح

 البنود غير النقدية الهامة نسبيًا بإستثناء اإلهتالك واإلطفاء. .ط
ص( لكل تقا إجراءالفائدة بشكل منفصل عن مصروف الفائدة )عدم  إيرادويتطلب هذا المعيار التقرير عن 

لي غي)القرار التش يرادات القطاع من الفائدة وكان مديركانت معظم إ إذاقطاع مشمول في التقارير المالية إال 
قرارات حول  تخاذلتقييم أداء القطاع وإالفائدة  إيرادساسي على رقم صافي الرئيسي للمنشأة( يعتمد بشكل أ

ن الفائدة القطاع م إيرادالموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع. وفي هذه الحالة يمكن للمنشأة عرض صافي 
 عن قيامها بذلك.   المنشأةن تفصح ، على أمطروحًا منه مصروف الفائدة

من كانت هذه المبالغ مشمولة ض إذاعما يلي لكل قطاع مشمول في التقارير المالية  اإلفصاح المنشأةعلى  -2
 .Reviewed by Chief Operating Decision Makerأصول القطاع التي يراجعها 

 
 صول القطاع: م تكن مشمولة ضمن أن ل، حتى وإليه كمعلومات بشكل منتظمإتقدم  أو
يقة حقوق ها بإستخدام طر والمشاريع المشتركة التي تتم محاسبتمبلغ اإلستثمار في الشركات الزميلة  .أ

 الملكية.

 ، واألصول"جل( بإستثناء "األدوات الماليةاألصول غير المتداولة )طويلة األ إلىمبلغ اإلضافات  .ب
 ، والحقوق الناشئة بموجب عقود التأمين. صول منافع مابعد التوظيفالضريبية المؤجلة، وأ
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 طاع المشمول في التقارير المالية(لتزامات القخسائر وأصول وإ أو أرباحمعلومات حول )1(8) مثال
 :  2013شغيلية للشركة العربية لعام فيما يلي عرض لنتائج القطاعات الت

قطع  
كافة القطاعات  التمويل لكترونياتاإل  البرمجيات السفن السيارات

 المجموع )أ(* األخرى 

يرادات من عمالء اإل
 خارجيين 

3000 
 دينار

5000 
 دينار

2500 
 دينار

12,000 
 دينار

5000 
 35,500 دينار 1000 دينار

 4500 -- -- 1500 3000 -- -- يرادات من القطاعات اإل
 3550 -- -- 1500 1000 800 450 الفائدة  إيراد

 2550 -- -- 1100 500 600 350 مصروف الفائدة
 1000 -- 1000 -- -- -- -- *)ب( الفائدة إيرادصافي 

 2250 -- 1100 1500 50 100 200 طفاءاإلهتالك واإل
 4050 100 500 2300 200 50 200 القطاع  أرباح

البنود الهامة غير النقدية 
 :األخرى 

       

 200 -- -- -- -- 200 -- صولإنخفاض قيمة األ
 81,000 2000 55,000 12,000 3000 5000 2000 صول القطاعأ

قة سمالية المتعلالنفقات الرأ
 صول غير المتداولةباأل

300 500 500 800 600 -- 2200 

 43,850 -- 30,000 8000 1800 3000 1050 لتزامات القطاعإ
 

( المطلوبة في هذا المعيار %10ختبار الكمي )نسبة ال ات من القطاعات التي لم تجتاز اإليرادتمثل اإل .أ
قطاعات تشغيلية في الشركة العربية، وتتضمن تلك القطاعات أعمال محدودة في مجال العقارات أربعة 

 ستشارات في مجال البرمجيات وعملية تأجير المستودعات.لكترونيات واإلوتأجير معدات اإل

لى اع عدارة ذلك القطإدارة بشكل رئيسي في يراداته من الفائدة. وتعتمد اإلإيحصل قطاع التمويل معظم  .ب
المبلغ  عن صافي اإلفصاحيراد والمصروف. لذلك يتم جمالي مبالغ اإلالفائدة وليس على إ إيرادصافي 

 فقط كما هو مسموح بموجب هذا المعيار.

 

                                                           
 (.8بالغ المالي الدولي رقم)ال مرفق بإرشادات تطبيق معيار اإلمث1
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 Measurementالقياس  8.6
لمالية ا ن تكون البنود المتعلقة بالقطاعات التشغيلية المشمولة في التقاريرأ المنشأةيتطلب هذا المعيار من  -1

يلي الرئيسي متخذ القرار التشغ أووالتي يتم التقرير عنها، هي ذاتها التي تم التقرير عنها ورفعها لمدير 
 تخاذ قرارات حول تخصيص الموارد للقطاع وتقييم أدائه. ألغراض إ المنشأةفي 
ات، وبالتالي ول القطاعننا نستطيع القول بأن هذا المعيار يتبنى المنهج اإلداري في تقديم التقارير حأي أ

من نفس وجهة نظر اإلدارة، وهذا ما أيده مجلس معايير المحاسبة  المنشأةفهو يسمح بإستعراض عمليات 
 قرار النهائي له.   هذا المعيار خالل مرحلة اإلالدولية والعديد من المجيبون على مسودة عرض 

خسائر وأصول و  أرباحساليب لقياس عدة أ المنشأةمتخذ القرار التشغيلي الرئيسي في  أودير ملاستخدم إ إذا -2
 لمنشأةاتخاذ قرار حول تخصيص الموارد، فيجب على أداء القطاع وإلتزامات القطاع التشغيلي في تقييم وإ

قد اإلدارة ساليب التي تعتن تكون تلك األأساليب القياس المفصح عنها لذلك القطاع يجب أعن  اإلفصاح
اردة القوائم المالية الو األكثر توافقًا مع تلك المقاييس المستخدمة في قياس المبالغ  القياس أنها وفقًا لمبادئ

 .للمنشأة

ل في مشمو لتزامات كل قطاع خسائر وأصول وإ أو أرباحتقديم تفسيرات لمقاييس  المنشأةيجب على  -3
 دنى: عما يلي كحد أ اإلفصاحالتقارير المالية مع 

 لتي ا يتقرير عنها في التقارير المالية أبين القطاعات التي تم الساس محاسبة العمليات الداخلية أ
 عرضت معلوماتها بشكل منفصل.

  رباحأخسائر القطاعات المشمولة في التقارير المالية وبين  أو أرباحية فروقات بين مقاييس أطبيعة 
قبل الفوائد والضرائب والعمليات الموقوفة، وقد تتضمن تلك الفروقات السياسات  المنشأةخسائر  أو

 مبلغ عنها.المعلومات القطاعية الالمحاسبية وسياسات تخصيص التكاليف المتكبدة مركزياً الالزمة لفهم 

 قد ، و نشأةالمية فروقات بين مقاييس أصول القطاعات المشمولة في التقارير المالية وأصول طبيعة أ
ترك صول المستخدمة بشكل مشاسات المحاسبية وسياسات تخصيص األتتضمن تلك الفروقات السي

 .الالزمة لفهم المعلومات القطاعية المبلغ عنها

 المنشأة لتزاماتالمشمولة في التقارير المالية وإ لتزامات القطاعاتطبيعة أية فروقات بين مقاييس إ ،
شكل لتزامات المستخدمة بمحاسبية وسياسات تخصيص اإلاسات الوقد تتضمن تلك الفروقات السي

 .مشترك الالزمة لفهم المعلومات القطاعية المبلغ عنها

  خسائر  وأ أرباحساليب القياس المستخدمة في تحديد ة تغيرات عن الفترات السابقة في أيأطبيعة
 .لقطاعخسائر ا أو احأربن وجدت، على قياس ، إثر تلك التغيراتالقطاعات التي تم التقرير عنها وأ
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 فمثالً  ،ي تخصيصات غير متناسقة )متناغمة( للقطاعات المشمولة في التقارير الماليةطبيعة وأثر أ ،
بتخصيص مصروف اإلهتالك لقطاع ما دون تخصيص األصول القابلة لإلهتالك  المنشأةقد تقوم 

 ذات العالقة لذلك القطاع.

 عرض المعلومات المقارنة للفترة السابقة إعادة 8.6
Restatement of Previously Reported Information 

ولة في التقارير ها المشمتغيير في تركيبة قطاعات إلىهيكلها التنظيمي الداخلي بشكل يؤدي  المنشأةغيرت  إذا
كانت  إذا الفيها الفترات المرحلية، إبقة بما عرض المعلومات المقارنة للفترات السا إعادة. يجب عندها المالية

رض ع إعادةويجب عند  عدادها باهضة.توفرة وتكلفة إ عرضها وبيانها غير م إعادةتم يالمعلومات التي س
 .اإلفصاح عن ذلكمعلومات الفترات السابقة 

ية، فيجب لوفي حالة عدم عرض المعلومات القطاعية لفترات سابقة، لتعكس التغيير بما في ذلك الفترات المرح
أن تفصح )في السنة الحالية التي حدث فيها التغيير( عن المعلومات القطاعية للفترة الحالية وفق  المنشأةعلى 

ير الالزمة غكانت المعلومات  إذاال إ .الهيكلة إعادةي قبل وبعد القديم واألساس الجديد للقطاعات أاألساس 
 عدادها مرتفعة جدًا. متوفرة وكانت تكلفة إ 

 isclosuresDwide -Entity2 المنشأةاإلفصاحات على نطاق  5.6
يجب على كافة المنشآت الخاضعة لهذا المعيار بما في ذلك تلك المنشآت التي تملك قطاعًا واحدًا مشمواًل في 

 ،المناطق الجغرافية وكبار العمالءعن معلومات حول المنتجات والخدمات وحول  اإلفصاحالتقارير المالية 
 يلي: وكما

 Information about Products and Servicesمعلومات حول المنتجات والخدمات  -1

 Information about Geographical Areasمعلومات حول المناطق الجغرافية  -2

  Information about Major Customers معلومات حول العمالء الرئيسين )كبار العمالء( -3
 
 

 
 

 

 

 

 

                                                           
 فصاحات.طالع على تفاصيل تلك اإليمكن الرجوع للمعيار ذاته لإل2
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 :أسئلة الفصل
 )اختيار من متعدد( األولالتمرين 

 التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

 تحقق ما يلي:   إذايجب التقرير عن القطاع كقطاع مستقل  .1

ارة أو خس إذا بلغت نتيجة القطاع سواء ربحاً  -أ
من النتيجة مجتمعة لكافة  أقلأو  10%

القطاعات من الربح أو النتيجة مجتمعة لكافة 
القطاعات من الخسارة أيهما أكبر في مبلغها 

 المطلق

ارة أو خس إذا بلغت نتيجة القطاع سواء ربحاً  -ب
من النتيجة مجتمعة لكافة  أكثرأو  10%

القطاعات من الربح أو النتيجة مجتمعة لكافة 
ة أيهما أكبر في مبلغها القطاعات من الخسار 

 المطلق

إذا القطاع جديد بغض النظر عن أهميته  -ج
 النسبية

ارة أو خس إذا بلغت نتيجة القطاع سواء ربحاً  -د
من النتيجة مجتمعة لكافة  أكثرأو  15%

القطاعات من الربح أو النتيجة مجتمعة لكافة 
القطاعات من الخسارة أيهما أكبر في مبلغها 

 المطلق

 على البيانات المالية لمنشأة تتصف بما يلي:( IFRS 8) معيارينطبق  .8

يتم تداول أدوات الدين أو حقوق الملكية  -أ
الخاصة بها في سوق عام )بورصة محلية 

 كأو أجنبية أو سوق تداول مباشر بما في ذل
 (األسواق المحلية واإلقليمية

إذا كانت المنشأة تودع، أو قيد عملية إيداع  -ب
المالية لدى هيئة أوراق مالية أو هيئة بياناتها 

أي نوع من  تنظيمية أخرى بهدف إصدار
 نواع األدوات المالية في سوق عامأ

 )أ( أو )ب( صحيح -د نواع الشركاتكافة أ -ج
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 بةلمتستوفي نس حتى وإن كانت يجب تحديد قطاعات إضافية على أنها قطاعات تقدم التقارير عنها .8
 ار في واحدة من الحاالت التالية:في المعي الواردة 18%

 يتعلقاإليراد الخارجي الذي  مجموع كانإذا  -أ
القطاعات التي تقدم عنها التقارير أقل من ب

من إجمالي اإليراد الموحد أو إيراد  55%
 المنشأة ككل

 يتعلقالذي  الداخلياإليراد  مجموع كانإذا  -ب
القطاعات التي تقدم عنها التقارير أقل من ب

من إجمالي اإليراد الموحد أو إيراد  55%
 المنشأة ككل

 يتعلقالخارجي الذي  اإليراد مجموع كانإذا  -ج
القطاعات التي تقدم عنها التقارير أقل من ب

من إجمالي اإليراد الموحد أو إيراد  60%
 المنشأة ككل

 يتعلقجي الذي اإليراد الخار  مجموع كانإذا  -د
من  برأكالقطاعات التي تقدم عنها التقارير ب

من إجمالي اإليراد الموحد أو إيراد  55%
 المنشأة ككل

يجب على كافة المنشآت الخاضعة لهذا المعيار بما في ذلك تلك المنشآت التي تملك قطاعًا واحدًا  .8
 ( تتعلق بما يلي:المنشأةعن معلومات )على نطاق  اإلفصاحمشمواًل في التقارير المالية 

 معلومات حول المناطق الجغرافية -ب معلومات حول المنتجات والخدمات -أ

معلومات حول العمالء الرئيسين )كبار  -ج
 العمالء(

 جميع ما ذكر -د

 يتصف بما يلي: المنشأةالقطاع التشغيلي هو جزء من  .5

رادات ويتكبد ييمارس نشاط تجاري يولد إ -أ
لمصاريف يرادات وافيها اإلمصاريف بما 

جزاء الناتجة عن العمليات مع أ
 المنشأةاألخرى 

 

يتم مراجعة نتائجه التشغيلية بشكل منتظم من  -ب
قبل متخذ القرار التشغيلي الرئيسي للمنشأة 
إلتخاذ قرارات حول الموارد التي سيتم 

 تخصيصها للقطاع وتقييم أدائه

 جميع ما ذكر صحيح -د اعالقطتتوفر معلومات منفصلة حول تلك  -ج
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 : ولإجابة التمرين األ 
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 المالية البيانات في اإلفصاحمحور: 
 (11) رقمالتقارير المالية  إلعداد الدوليمعيار ال :والثالثون  التاسعالفصل 

 الترتيبات المشتركة
Joint Arrangements 

 
 

 أهداف الفصل التعليمية:
 

 التالية: باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 
(: "الترتيبات 11رقم )التقارير المالية  إلعدادالدولي  المعيار هدافأ  معرفة .1

 المشتركة".

 .(11رقم )التقارير المالية  إلعدادالدولي  المعيارنطاق  تحديد .2

 .(11رقم )التقارير المالية  إلعدادالدولي  متطلبات المعياربيان  .3

 .بيان ماهية الترتيبات المشتركة .4

 .والفروقات بينها الترتيبات المشتركة نواعأ ستعراضإ .5

 الخاصة بالترتيبات المشتركة. اإلفصاحإستعراض متطلبات  .6

المعالجة المحاسبية للعمليات التشغيلية المشتركة بالقوائم المالية  الوقوف على .7
 .المنفصلة

 الية لألطراف في الترتيب المشترك.القوائم الم بيان المعالجة المحاسبية في .8
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 مقدمة. 1
(  22رقم )التقارير المالية  إلعدادالمعيار الدولي أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية  1122يار أفي 

في وبسبب الزيادة الكبيرة في المنافسة (. 12رقم ) معيار المحاسبة الدولية ليحل محل"الترتيبات المشتركة" 
زدادت عمليات تكوين مشاريع مشتركة بين الشركات المختلفة، خاصة في مجال قطاعات األعمال فقد إمختلف 

نوك في دخول عدة ب أوئتالف تنفيذ مشروع كبير. إتنفيذ مشاريع ضخمة مثل تكوين عدة شركات مقاوالت 
اإلعتراف  محاسبية وأسسيار لبيان المعالجات التفاقية مشتركة لتقديم قروض التجمع البنكي. وجاء هذا المعإ

 فصاح للترتيبات المشتركة.والقياس واإل
 
 Objectiveهدف المعيار . 2

من قبل المنشآت التي لديها حصص في  التقرير المالي والمحاسبةوضع مبادئ  إلىهذا المعيار  يهدف
 الترتيبات الخاضعة للسيطرة مشتركة )أي "الترتيبات المشتركة"(.

السيطرة المشتركة ويتطلب من المنشأة التي تعتبر طرفًا في الترتيب المشترك تحديد مفهوم هذا المعيار  يبين
نوع الترتيب المشترك التي تشارك به من خالل تقييم حقوقها وإلتزاماتها ومحاسبة هذه الحقوق واإللتزامات وفقًا 

 لنوع الترتيب المشترك.
 
 Scopeنطاق المعيار . 3

 في الترتيب المشترك. جميع المنشآت التي تكون طرفاً يطبق هذا المعيار من قبل 
 
 Definitionsالتعريفات . 4

 Joint Arrangement الترتيب المشترك
 أكثر لديهم سيطرة مشتركة. أوهو ترتيب لطرفين 

 Joint Controlالمشتركة  السيطرة
المتعلقة  تتطلب القراراتهي المشاركة في السيطرة على ترتيب متفق عليها تعاقديًا وتوجد فقط عندما 

 .موافقة باإلجماع من قبل األطراف التي تتشارك بالسيطرة باألنشطة ذات الصلة
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 Joint Operationالعملية المشتركة 
ترتيب مشترك يكون فيه لألطراف التي تتمتع بسيطرة مشتركة على حقوق في األصول وتعهدات باإللتزامات 

 المتعلقة بالترتيب.

 Joint Operatorالمشارك في العملية المشتركة 
 .الطرف في العملية المشتركة الذي يملك سيطرة مشتركة على العملية المشتركة

 Joint Ventureالمشروع المشترك 
ترتيب مشترك يكون فيه لألطراف التي تتمتع بسيطرة مشتركة على الترتيب حقوق في صافي أصول هذا 

 الترتيب.

 Joint Venturerالمشارك في المشروع المشترك 
 الطرف في المشروع المشترك الذي يملك سيطرة مشتركة على هذا المشروع المشترك.

 Party to a Joint Arrangementاألطراف في الترتيب المشترك 
شتركة على مالمنشأة التي تشارك في الترتيب المشترك، بصرف النظر عما إذا كانت المنشأة تمتلك سيطرة 

 هذا الترتيب.

 Separate Vehicle منفصلةاألدوات 
المعترف بها  المنشآت أو صيغة مالية قابلة للتحديد بشكل منفصل، بما في ذلك المنشآت القانونية المنفصلة

 بموجب القوانين، بصرف النظر عما إذا كان لهذه المنشآت شخصية قانونية.
 

 Joint Arrangementsخصائص الترتيبات المشتركة . 5
لمشتركة بالخصائص تتمتع الترتيبات او  أكثر سيطرة مشتركة. أوالترتيب المشترك هو ترتيب يكون فيه لطرفين 

 التالية:
 بينها: تعاقدي الترتيب بال األطرافتلتزم  -أ

بصورة  سارياً  ،يمكن إثبات الترتيبات التعاقدية بعدة وسائل. وغالبًا ما يكون الترتيب التعاقدي، ولكن ليس دائماً 
نشاء لآلليات القانونية إ مناقشات موثقة بين األطراف. ويمكن أيضاً  أوما تكون على شكل عقد  خطية، وعادةً 

 جنب مع العقود المبرمة بين األطراف. إلى جنباً  أوترتيبات سارية، سواء بمفردها 
 .المشترك على الترتيب المشتركة طراف العقد السيطرةأأكثر من  أوثنان إإن الترتيبات التعاقدية تعطي  -ب
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 كًا. مشتر  "مشروعاً  أوعملية مشتركة" "تصنف الترتيبات التعاقدية  -ج
 
 Joint Control السيطرة المشتركة. 6

دما تتطلب القرارات فقط عن وتوجدعلى ترتيب متفق عليها تعاقديًا المشاركة في السيطرة السيطرة المشتركة هي 
 موافقة باإلجماع من قبل األطراف التي تتشارك بالسيطرة. تعلقة باألنشطة ذات الصلةمال

منح جميع تقييم ما إذا كانت الترتيبات التعاقدية ت المشترك في الترتيب اً طرف برتتععلى المنشأة التي  ويجب
 وأمجموعة من األطراف، السيطرة على هذا الترتيب بشكل جماعي. وتسيطر جميع األطراف،  أواألطراف، 

كل لتوجيه األنشطة التي تؤثر بش الترتيب بشكل جماعي عند وجوب العمل سوياً  ، علىاألطرافمجموعة من 
 ملحوظ على عائدات الترتيب )أي األنشطة ذات الصلة(.

  ،مجموعة من األطراف، بصورة جماعية، قادرة على توجيه األنشطة التي  أوعندما تكون جميع األطراف
تؤثر بشكل ملحوظ على عائدات الترتيب )أي األنشطة ذات الصلة(، فإن األطراف تسيطر على الترتيب 

 بشكل جماعي.
  ًمني ضتؤدي عملية صنع القرار التي تم اإلتفاق عليها من قبل األطراف في ترتيبهم التعاقدي بشكل  أحيانا

من  %01فترض إنشاء طرفين لترتيب يكون فيه لكل منهما إرة المشتركة. فعلى سبيل المثال، السيط إلى
من حقوق التصويت تعتبر  %02حقوق التصويت وتحدد الترتيبات التعاقدية بينهما أنه ما ال يقل عن 

كل ضمني تفق الطرفان بشإ. في هذه الحالة، فقد بالمشروع الزمة إلتخاذ القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة
أن لديهم سيطرة مشتركة على هذا الترتيب وذلك ألنه ال يمكن إتخاذ القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة 

 دون موافقة كال الطرفين.

  يمكن أن يكون الترتيب عبارة عن ترتيب مشترك حتى لو لم تمتلك جميع األطراف سيطرة مشتركة على
ترتيب. ويميز هذا المعيار بين األطراف ذات السيطرة المشتركة على هذا الترتيب المشترك )مشاركين هذا ال

مشاركين في المشروع المشترك( واألطراف المشاركة في الترتيب المشترك، لكن  أوفي العملية المشتركة 
 ليس لديها سيطرة مشتركة عليه.

 1(1مثال )
من حقوق التصويت لهذا الترتيب ويمتلك  %01حيث يمتلك الطرف )أ( فترض وجود ترتيب بين ثالثة أطراف إ

. يحدد الترتيب التعاقدي بين األطراف )أ( و)ب( و)ج( وجوب %11 ويمتلك الطرف )ج( %11 الطرف )ب(
من حقوق التصويت إلتخاذ قرارات بشأن األنشطة ذات الصلة لهذا الترتيب.رغم أن  %50الحصول على 

                                                           
 " من المعيار.8"فقرة ب( IFRS 11) مثلة التطبيق في المعيارأمثال وارد ضمن 1
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ع أي قرار، ولكنه ال يسيطر على الترتيب ألنه بحاجة على موافقة الطرف )ب(. وتتطلب الطرف )أ( يستطيع من
من حقوق التصويت إلتخاذ القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة  %50شروط الترتيب التعاقدي ما ال يقل عن 

شأن ت بعلى هذا الترتيب ألن القرارا ويشير ذلك على أن الطرف )أ( والطرف )ب( لديهم سيطرة مشتركة
 )أ( والطرف )ب(. األنشطة ذات الصلة ال يتم إجرائها دون موافقة كل من الطرف

 
 Types of Joint Arrangementsالترتيبات المشتركة   أنواع .7

نه أرك على عتمد تصنيف الترتيب المشتعلى المنشأة تحديد نوع الترتيب المشترك الذي تشارك فيه. وي يجب
 ، وكما يلي:  مشروع مشترك على حقوق وإلتزامات أطراف الترتيب أوعملية مشتركة 

 لهاطراف التي مشترك يكون لأل هي عبارة عن ترتيب: A Joint Operation العملية المشتركة -أ
. وتسمى لتزامات تتعلق بالترتيبات المشتركةإصول وعليها أسيطرة مشتركة على هذا الترتيب حقوق في 

ثل م وتسمى هذه األطراف بالمشاركين في العملية المشتركة. ،تشغيلية مشتركةهذه األطراف ترتيبات 
 نشاء جسر كبير عندها يسمى العقد بالعمليةالبلديات إلحدى إتفاقية مع إشركات مقاوالت في  1دخول 

 المشتركة.
مشترك تمتلك بموجبه األطراف ذات  اتفاق أو هو ترتيب:  A Joint Ventureالمشروع المشترك -ب

ي في صافي أصول الترتيب. وتسمى هذه األطراف بالمشاركين ف السيطرة المشتركة على الترتيب حقوقاً 
 طرف. كثر منأعتبارية للمشروع المشترك مسيطر عليه من إ ن هناك شخصية أي أ المشروع المشترك.

 
 القوائم المالية لألطراف في الترتيب المشترك . 5

Financial Statements of Parties to a Joint Arrangement 

 Joint Operationsالعمليات المشتركة  1.1
 في العملية المشتركة اإلعتراف بما يلي فيما يتعلق بحصصه في العملية المشتركة: على المشارك يجب

 ؛بما في ذلك حصته في أي أصول محتفظ بها بصورة مشتركة ؛أصوله -أ
 ؛بما في ذلك حصته في أي إلتزامات متكبدة بصورة مشتركة ؛إلتزاماته -ب
 ؛إيراداته من بيع حصته من المخرجات الناجمة عن العملية المشتركة -ج
 ؛ وحصته من اإليرادات من بيع مخرجات العملية المشتركة -د
 نفقاته، بما في ذلك حصته في أي نفقات مكتبدة بصورة مشتركة. -ه
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لقة لتزامات واإليرادات والمصاريف المتعواإل األصولركة بالمحاسبة عن تقوم الجهة المشتركة في عملية مشت
 لمعايير اإلبالغ المالي الدولية ذات الصلة. مشاركتها في عملية مشتركة وفقاً 

تخاذ إعلى أي طرف يشارك في عملية مشتركة، لكن ليس لديه سيطرة مشتركة )ليس لدية مشاركة ب
في  كان هذا الطرف لديه حقوق  إذالما ذكر أعاله  هذا الترتيب وفقاً القرارات( المحاسبة عن مصالحه في 

 المتصلة بالعملية المشتركة ويلتزم بالمطلوبات الخاصة بهذا الترتيب. األصول

 أوان تفاق شركتإ أو، شروع مشترك لبناء جسر لمدة محددةمثل دخول عدة شركات مقاوالت في تنفيذ م
 صل بشكل مشترك. أكثر لشراء أ

 ( 2) مثال
وبيعها  آلالتاعلى الدخول في مشروع مشترك لتصنيع نوع معين من  العربيةوالشركة  ردنيةاألتفقت الشركة إ

اآللة.  سمجفتقوم بتطوير  العربيةما الشركة ، أاآللة محركبتصنيع  ردنيةاألن تقوم الشركة أفي السوق على 
نتهاء من تصنيع مكونات مبلغ التكلفة. وعند اإلعلى  %01تفاق على تحديد سعر بيع اآللة بإضافة وتم اإل

ما هيكل اآللة فقد بلغت تكلفة أدينار،  11,111 ردنيةاألاآللة لدى الشركة  محركاآللة بلغت تكلفة تصنيع 
 دينار. 01,111 العربيةتصنيعه لدى الشركة 

 .(IFRS 11) معيارالن المعالجة المحاسبية بدفاتر كل من الشركتين بموجب : بي  المطلوب

 (2حل مثال )
وعند  لج بإعتبارها بضاعة،المتداولة ويعا األصولاآللة ضمن  محركحساب  ردنيةاأليظهر في دفاتر الشركة 

 11,111دينار ) 01,111بمقدار  ردنيةاأليراد يتحقق للشركة إد تركيب الماتور عليها فإن هناك لة بعبيع اآل
(. وهذه %01×11,111دينار ) 21,111الواحد يبلغ  المحرك( وبالتالي فإن ربح 11,111 × 01%+ 

 .     العربيةالمعالجة هي ذاتها بدفاتر الشركة 
يتكبدها،  لتزامات والمصاريف التيالتي تخضع لسيطرته، واإل األصولويظهر كل مشارك في بياناته المالية 

 وحصته من الدخل المتأتي من بيع السلعة أوتقديم الخدمات.

 ( 3مثال )
دينار، بموجب  011,111( على شراء معدات قيمتها ب( والشركة )أإتفقت الشركة ) 2/2/1111بتاريخ 

(، يبلغ العمر بللشركة ) %00( وأللشركة ) %00إتفاقية بين الشركتين بحيث تكون الملكية مشتركة، وبنسبة 
ى وقد تم شراء المعدات علسنوات وتستخدم الشركة طريقة القسط الثابت في اإلهتالك  0اإلنتاجي للمعدات 

 الحساب.
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: كيف ستقوم الشركتين )األطراف التي تسيطر على المعدات( بالمحاسبة عن المعدات الخاضعة المطلوب
 للسيطرة المشتركة.

 ( 3حل مثال )
كل شركة تقوم بتسجيل حصتها من المعدات وحصتها من اإللتزامات عند الشراء، ويتم إثبات القيد التالي في 

 (:أالشركة )دفاتر 
 دينار 011,111×  %00واإللتزامات =  األصول( من أحصة )

 
 2/2/1111 لسيطرة المشتركة الخاضعة لالمعدات  /من حـ  111,111

  حـ/ الدائنين إلى 111,111 

( ويتم إثبات القيد 0÷111,111( بقيد مصروف إهتالك بمقدار حصتها في المعدات )أكما ستقوم الشركة )
 التالي:

 12/21/1111 معدات تحت السيطرة المشتركة  هتالكإ م  /من حـ  00,111
  هتالك معدات تحت السيطرة إ مجمع  /حـ إلى 00,111 

دينار  281,111( بشكل مماثل تسجيل حصتها من المعدات البالغة بوكذلك األمر ستقوم الشركة )
(011,111  ×00%.) 

    Joint Ventures المشاريع المشتركة 2.1
 ---على المشارك في المشروع المشترك اإلعتراف بحصصه في المشروع المشترك على أنها إستثمار  يجب

"اإلستثمارات ( 18) وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي ستخدام طريقة حقوق الملكيةإبينبغي عليه محاسبته 
كية كما طريقة حقوق الملفي المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة" ما لم يتم إعفاء المنشأة من تطبيق 

 هو محدد في ذلك المعيار.
 ات ستثمار وباستخدام طريقة الملكية وحسب متطلبإمصالح الخاصة بالمشروع المشترك كعتراف باليتم اإل

ستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، إال ( والذي يغطي اإل18ة الدولي رقم )معيار المحاسب
س تم تأسي إذاي أ (.18د ذلك في المعيار رقم )وكما حد   طريقة الملكيةة من استخدام أستثناء المنشإتم  إذا

ن كل طرف مشارك يسجل بدفاتره حساب إكثر من طرف )شركة( فشركة خاضعة للسيطرة المشتركة أل
 ت الخاضعة للسيطرة المشتركة" بمقدار مساهمته بالمشروع المشترك.آستثمارات في المنش"اإل
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التي تشارك في المشاريع المشتركة إال أنها ال تملك سيطرة مشتركة فتقوم بالمحاسبة عن مصالحها أما األطراف 
على هام ثير أ، إال إن كان لها ت"دوات الماليةاأل" (9معيار الدولي رقم )الفي هذه الحالة حسب متطلبات 

 (.18) المشروع المشترك، ففي هذه الحالة تطبق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم

 2( 4مثال )
كشركة خاضعة للسيطرة المشتركة ( ج( على تأسيس الشركة )ب( و)أتفقت الشركتان )إ 2/2/1112في 

ن يكون للشركتان أ، على %11( ب) ةوالشرك %51( فيها أدينار، تبلغ حصة الشركة ) 111,111سمال أبر 
 (. جدارة الشركة )إتمثيل متساوي في مجلس 

دينار، وقد  01,111( الخاضعة للسيطرة المشتركة صافي ربح مقداره جحققت الشركة ) 1112وخالل عام 
ستثمار المنفصلة كما يلي قبل معالجة اإل 12/21/1112شركات الثالث في لل قائمة المركز الماليظهرت 

 :(ب)والشركة  (أ) ( بدفاتر كل من الشركةجفي الشركة الخاضعة للسيطرة المشتركة )

 31/12/2221كما هي في  المالي قائمة المركز

 (ج)الشركة     (ب) لشركة    (أ) الشركة البيان

 281,111 01,111 01,111 بالصندوق ولدى البنوك نقدية
 ---- 91,111 121,111 ( جالشركة الخاضعة للسيطرة المشتركة ) ستثمار فياإل

 111,111 261,111 201,111 خرى أصول أ
 022,222 322,222 422,222 األصولمجموع 

 221,111 211,111 201,111 خرى أذمم دائنة وذمم دائنة 
 111,111 211,111 201,111 رأس المال

 91,111 81,111 221,111 أرباح محتجزة
 022,222 322,222 422,222 لتزامات وحقوق الملكيةمجموع اإل 

 المطلوب: 
 . 2/2/1112( في أ( بدفاتر الشركة )ج)ستثمار في الشركة الخاضعة للسيطرة المشتركة ثبات قيد اإلإ .2
( في أكة )( بدفاتر الشر جبيان المعالجة المحاسبية لإلستثمار في الشركة الخاضعة للسيطرة المشتركة ) .1

 (. 22رقم ) التقارير المالية إلعداد معيار الدوليالوفق متطلبات  12/21/1112

                                                           
 .مركز تدريب صرح العالمية JCPA Review ،1121،بالغ المالي الدوليةجمعة حميدات، معايير المحاسبة واإل 2
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 ( 4حل مثال )
 :2/2/1112(فيأ( بدفاتر الشركة )جللسيطرة المشتركة )ستثمار في الشركة الخاضعة ثبات قيد اإلإ .2

 (  جالخاضعة للسيطرة المشتركة ) الشركة ستثمار فياإل /من حـ  121,111
 حـ/ النقدية إلى 121,111 

( بإستخدام طريقة حقوق جستثمار في الشركة )( بالمحاسبة عن اإلأتقوم الشركة ) 12/21/1112في  .1
، (ج( من أرباح الشركة الخاضعة للسيطرة المشتركة )أإثبات حصة الشركة ) الحالةويتم في هذه  .الملكية

×  %51) 10,111ماقيمته  1112( لعام جرباح المحققة للشركة )( من األأويبلغ نصيب الشركة )
01,111.) 

 ( جالشركة الخاضعة للسيطرة المشتركة ) ستثمار فيمن حـ/ اإل  10,111
 ستثمارات في الشركة الخاضعة للسيطرة المشتركة اإليراد إ /حـ إلى 10,111 

 ( بعد هذا القيد:ألشركة )ل قائمة المركز الماليوستظهر 

 31/12/2221كما في  قائمة المركز المالي
 01,111 النقدية

 100,111 ( جالشركة الخاضعة للسيطرة المشتركة ) ستثمار فياإل
 201,111 خرى أصول أ

 430,222 األصولمجموع 
 201,111 ذمم دائنة

 201,111 رأس المال
 200,111 10,111+221,111 أرباح محتجزة

 430,222 لتزامات وحقوق الملكيةمجموع اإل 
 
 Separate Financial Statementsالمعالجة المحاسبية بالقوائم المالية المنفصلة . 9

ي مشروع خاضع المشاركة ف أوفي القوائم المالية المنفصلة تقوم المنشأة المشاركة في عمليات تشغيلية مشتركة 
 ستثمارات في القوائم المالية المنفصلة كما يلي: شتركة بالمحاسبة عن حصصه بتلك اإلللسيطرة الم
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ي )القوائم المالية كما ورد ف بة عليهاستثمارات في العمليات )الترتيبات( التشغيلية المشتركة يتم المحاساإل -أ
ختالف بالمعالجة المحاسبية سواء كانت إبمعنى ال يوجد  ،(سابقاً  8الفقرة طراف في المشروع المشترك /لأل

 عتيادية.إ  أوالقوائم المالية المعدة منفصلة 
فيتم المحاسبة عليها بالقوائم المنفصلة للمشارك  Joint Venturesستثمارات في المشاريع المشتركة ما اإلأ -ب

 وكما يلي:  التالية الطرق ( وبإحدى 15بموجب معيار المحاسبة رقم )
 أو ؛التكلفة .2
 (.9المالي الدولي رقم ) التقريربموجب معيار  .1
 . 3بموجب طريقة حقوق الملكية أو .1

ة في صفي المشروع المشترك له ح أوالترتيبات المشتركة  أوكان الطرف المشارك في العمليات  إذاما أ -ج
حاسبة عن المشاريع، فيتم الم أوي ال يشارك بالقرارات الخاصة بالترتيبات أالمشروع دون سيطرة مشتركة 

 ستثمارات بالقوائم المالية المنفصلة كما يلي: حصته بتلك اإل
)القوائم  ا ورد فيعمليات مشتركة يتم المحاسبة عليها كم أوستثمارات في ترتيبات إكان لديه  إذا .2

 (.سابقاً  8البند طراف في المشروع المشترك /المالية لأل
شاركة طراف مأار في منشأة مسيطر عليها من عدة ستثمإ) ةمشترك منشأةستثمار في إكان لديه  إذا .1

دوات المالية". ( "األ9رقم ) التقارير المالية إلعداد معيار الدوليالخرى( فيتم المحاسبة عليها بموجب أ
ثير هام للمنشأة )الطرف المشارك( على المشروع المشترك عندها تطبق التكلفة أما لم يكن هناك ت

 . 4طريقة حقوق الملكية أو (9رقم ) الدولي المالي التقريرمعيار  أو
 

 Disclosures اإلفصاحمتطلبات . 12
 اإلفصاح" (21غ المالي الدولي رقم )بالحول الترتيبات التعاقدية واردة في معيار اإل ةالمطلوب اإلفصاحمتطلبات 

 خرى".ت األآعن المصالح في المنش
 
 
 
 

                                                           
 . 2/2/1126تم السماح باستخدام طريقة حقوق الملكية اعتبارًا من  3
 .2/2/1126تم السماح باستخدام طريقة حقوق الملكية اعتبارًا من  4
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 :أسئلة الفصل
 األول )اختيار من متعدد(التمرين 

 التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

تحت السيطرة المشتركة في القوائم المالية المنفصلة تتم المحاسبة عن اإلستثمارات في المشاريع  .1
 : عداد القوائم الموحدة( والمعفاة من إللمشارك )الشركة المستثمرة

 بطريقة حقوق الملكية -ب بطريقة التكلفة              -أ

 )ج( صحيح أوورد في )أ(  ما -د (IFRS 9) بموجب -ج

للسيطرة المشتركة، أن يقوم بالمحاسبة عن حصته في ذلك يجب على المشارك في المنشآت الخاضعة  .8
 بإستخدام:بقوائمة المالية الموحدة المشروع 

 طريقة الشراء -ب طريقة حقوق الملكية -أ

 طريقة التكلفة -د التوحيد النسبي طريقة حقوق الملكية أو -ج

 يلي:  تمثل المشاريع المشتركة ما .3

 المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة -ب مليات الخاضعة للسيطرة المشتركة        الع -أ

 )أ + ب( -د المطلوبات الخاضعة للسيطرة المشتركة -ج

دينار  88,888وبتكلفة  %48بنسبة  (ع)حصة في الشركة  (س)تملكت الشركة  1/1/8881في  .4
حققت  8881. وخالل عام (ع)خرين على الشركة آوتسيطر من خاللها بشكل مشترك مع شركاء 

في قائمة  (ع)ستثمارات في الشركة ن رصيد حساب اإلإدينار.  88,888صافي خسائر  (ع)الشركة 
 تبلغ: (س)المركز المالي الموحدة للشركة 

 دينار 68,666 -ب دينار       66,666 -أ

 دينار 86,666 -د دينار      52,666 -ج
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 دون ( يملك حصة (ع)ة )الشركة المشترك منشأة خاضعة للسيطرةالمشارك في و  (س)كان الطرف  إذا .8
ن حصته ، فيتم المحاسبة عبها وال يملك تأثير هام عليهاي ال يشارك بالقرارات الخاصة أسيطرة مشتركة 

 : (س)للشركة ستثمارات بالقوائم المالية المنفصلة بتلك اإل

إلعداد التقارير  معيار الدوليالبموجب  -ب بالتكلفة -أ
 دوات المالية"( "األ9رقم ) المالية

( كإستثمار في 28بموجب معيار رقم ) -د بطريقة حقوق الملكية -ج
 شركات زميلة  

 

 

 : ولإجابة التمرين األ 

 0 4 3 2 1 الرقم 
 ب ج د أ د جابةاإل
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 المالية البيانات في اإلفصاحمحور: 
 (21) رقمالتقارير المالية  إلعداد الدوليمعيار ال :األربعون الفصل 

 األخرى  المنشآت في المصالح عن فصاحاإل
Disclosure of Interests in Other Entities 

 
 

 الفصل التعليمية:أهداف 
 

 التالية: باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 
 المصالح عن فصا اإل(: "11رقم ) التقارير المالية إلعداد معيار الدوليال هدافأ  معرفة .1

 ".األخرى  المنشآت في
 .(11المالي الدولي رقم ) التقريرنطاق معيار  تحديد .1

فصا  عنها من قبل المنشأة التي تملك فتراضات الهامة الواجب اإلحكام واإلبيان األ .3
 .أخرى حصص في منشآت 

 (11قم )ر للتقارير المالية الدولي معيار الات التي يتطلبها فصاحأهم اإل التعرف على .4
 .الشركات التابعةب والمتعلقة

 التدفقاتو  غيرالمسيطرين حقوق بال والمتعلقةمعيار الات التي يتطلبها فصاحبيان أهم اإل .5
 .النقدية

 .الترتيبات المشتركة والشركات الزميلةب المتعلقةات فصاحبيان أهم اإل .6

 ةالمشترك المشاريع في المنشأة بحصص المرتبطة المخاطربات فصاحبيان أهم اإل .7
 .الزميلة والشركات

المنظمة غير المدرجة في  المنشآتالمصالح في ب المتعلقةات فصاحأهم اإل ستعراضإ .8
 .القوائم الموحدة
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 مقدمة. 2
المعلومات المتعلقة  أهميةنطالقاً من إ 1122 أيار في المعيار هذا راصدمجلس معايير المحاسبة الدولية بإ قام

معيار هذا ال يحللقطاعات واسعة من مستخدمي المعلومات المحاسبية. و  األخرى بحصة الشركة في الشركات 
 الموحدة المالية القوائم" السابق( 12) رقم الدولي المحاسبة معيار من كل في واردة كانت التي اإلفصاحات محل

 المحاسبة معيار وكذلك ،"الزميلة الشركات في ستثماراتاإل( "12) رقم الدولي المحاسبة ومعيار ،"والمنفصلة
 ". المشتركة المشاريع في الحصص" إلغائه تم والذي السابق( 12) رقم الدولي

 
 Objectiveهدف المعيار . 2

عن المعلومات التي تتيح  عرضهاالمنشأة  على فصا  الواجببيان متطلبات اإل إلىيهدف هذا المعيار 
 :لمستخدمي بياناتها المالية تقييم

 .لها المصاحبة والمخاطر  األخرى  المنشآتطبيعة حصصها في  -أ
 وأدائها المالي والتدفقات النقدية.ثيرات تلك الحصص على مركزها المالي أت -ب

 ، يجب على المنشأة اإلفصاح عن:هدافهذه األلتحقيق و 
 :األحكام واإلفتراضات الهامة التي قامت بها لتحديد-1ب/

  الترتيب أو األخرى طبيعة حصتها في المنشأة. 
 ة المشتركة خاضعة للسيطر  أومنشأة تابعة  هكون ص ملكية،نوع الترتيب المشرك التي تملك فيه حص

 نه عملية خاضعة للسيطرة المشتركة.أ أوثير هام عليه، لها تأ أو
  ،ضمن التعريف الوارد في أنها تستوفي تعريف المنشأة اإلستثمارية(IFRS 10.) 

 المعلومات حول حصصها في:-2ب/
 الشركات التابعة. 
 الترتيبات المشتركة والشركات الزميلة. 
 المنظمة غير الموحدة( المنشآتالمنظمة غير المسيطر عليها من قبل المنشأة ) المنشآت. 

جانب اإلفصاحات المطلوبة بموجب المعايير  إلىلم تحقق اإلفصاحات المطلوبة بموجب هذا المعيار  إذا
، فعلى المنشأة أن تفصح عن أي معلومات إضافية ضرورية لتحقيق األخرى التقارير المالية  إلعدادالدولية 

 ذلك الهدف. 
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 Scope1نطاق المعيار . 3
 ي أي مما يلي تطبيق هذا المعيار:على المنشأة التي تملك حصة ف يجب
 .الشركات التابعة -أ
 .الترتيبات المشتركة )أي العمليات المشتركة أو المشاريع المشتركة( -ب
 .الشركات الزميلة -ج
 .غير الموحدة( الُمهيكلة) المنشآت المنظمة -د

 ال ينطبق هذا المعيار على:
خطط منافع ما بعد التوظيف أو خطط منافع الموظفين األخرى طويلة األمد التي ينطبق عليها  (أ)

  "خطط منافع الموظفين". 21معيار المحاسبة الدولي 
"البيانات المالية  12البيانات المالية المنفصلة للمنشأة والتي ينطبق عليها معيار المحاسبة الدولي  (ب)

دراجها م إمثل منشىآت مسيطر عليها وال يتباستثناء ما ورد في البند )د( التالي التي ت. المنفصلة"
 ضمن القوائم المالية الموحدة. 

ه، يب مشترك، ولكن ال تملك سيطرة مشتركة عليحصة تحتفظ بها المنشأة التي تشارك في ترت (ج)
 إال إذا أدت تلك الحصة إلى تأثير هام على الترتيب أو كانت حصة في ترتيب مشترك. 

"األدوات  1حصة في منشأة أخرى تتم محاسبتها وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  (د)
 طبق هذا المعيار:ت. غير أن المنشأة "المالية

عندما تكون الحصة عبارة عن حصة في شركة زميلة أو مشروع مشترك يتم قياسها بالقيمة  (2)
"اإلستثمارات في  12العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 

 ؛ أو الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة "
 موحدة. ال قوائممدرجة ضمن ال غير شركةعندما تكون الحصة عبارة عن حصة في  (1)

 
 Definitionsالتعريفات . 4

 Interest in Another Entity األخرى  المنشآتالمصالح في 
ذبذب في ت إلىالمشاركة التعاقدية وغير التعاقدية التي تعرض المنشأة  إلى أخرى تشير الحصة في منشأة 
وق حتفاظ بأدوات حقعن طريق اإل األخرى ثبات الحصة في المنشأة إ. ويمكن األخرى العوائد من أداء المنشأة 

                                                           
 .IFRS 12كما وردت في المعيار  1
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موال مثل توفير األ أخرى أشكال المشاركة  إلىإضافة ، أدوات الدين على سبيل المثال ال الحصر أوالملكية 
 وأودعم السيولة وتعزيز اإلئتمان والضمانات. وهي تتضمن الوسائل التي يكون من خاللها للمنشأة سيطرة 

. وليس من الضروري أن تمتلك المنشأة حصة في منشأة أخرى شأة تأثير جوهري على من أوسيطرة مشتركة 
 بين المورد والعميل.العادية فقط نتيجة للعالقة  أخرى 

 Structured Entityالُمهيكلة( ) المنشأة المنظمة
مل المهيمن الحقوق المشابهة هي العا أوبحيث ال تكون حقوق التصويت  تنظيمها أوتأسيسها  يتم المنشأة التي

في تحديد من يسيطر على المنشأة، كما هو الحال عندما يرتبط أي من حقوق التصويت بمهمات إدارية فقط 
 ويتم توجيه النشاطات ذات العالقة من خالل الترتيبات التعاقدية.

  Income from a Structured Entity الدخل من المنشأة المنظمة
ل من المنشأة  المنظمة على سبيل المثال ال الحصر الرسوم الجارية وغير الجارية والفائدة وأربا  يشمل الدخ

ا  المنظمة، واألرب المنشآتعتراف بالحصص في إلغاء اإل أوالخسائر على إعادة قياس  أواألسهم واألربا  
 المنشأة  المنظمة. إلىوالخسائر من نقل األصول واإللتزامات 

 
 Significant Judgements and Assumptions  فتراضات الهامةحكام واإلاألفصاح عن .اإل5

عن المعلومات حول األحكام واإلفتراضات الهامة التي قامت بها )والتغييرات على  ن تفصحعلى المنشأة أ 1.5
 تلك األحكام واإلفتراضات( عند تحديد:

المالية  القوائم" (21) التقارير المالية إلعدادالمعيار الدولي  بموجب، أخرى إمتالكها سيطرة على منشأة  -أ
 ."الموحدة

 و  .أخرى تأثيرًا هامًا على منشأة  أوإمتالكها سيطرة مشتركة على ترتيب  -ب
 لة. مشروع مشترك( عند تنظيم الترتيب من خالل وسيلة منفص أونوع الترتيب المشترك )أي عملية مشتركة  -ج

 اإلستثماريةوضع المنشأة  2.5 

ر المالية التقاري إلعدادالمعيار الدولي  وفق ماورد فيعندما تحدد الشركة األم أنها عبارة عن منشأة إستثمارية 
على المنشأة اإلستثمارية اإلفصا  عن معلومات حول األحكام واإلفتراضات الهامة التي  يجب، فإنه (21)

كثر من أ أوأصدرتها في تحديد أنها عبارة عن منشأة إستثمارية. وإذا لم تمتلك المنشأة اإلستثمارية واحدة 
اج بأنها ال تزال اإلستنت عليها اإلفصا  عن أسبابها وراء يجبفإنه  ،الخصائص النموذجية للمنشأة اإلستثمارية

 ُتعتبر منشأة إستثمارية.
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 Interests in Subsidiaries المصالح في الشركات التابعة .6

 ة اإلفصا  عن معلومات تمكن مستخدمي القوائم المالية الموحدة من:أعلى المنش
 والشركات التابعة(. ماألفهم تركيبة المجموعة )الشركة  -2
 .في نشاطات المجموعة وتدفقاتها النقدية قلية()األ عليها المسيطر الحصة التي تملكها الحصص غير -1
أو استخدامه أو تسوية طبيعة ونطاق القيود الهامة على قدرتها على الوصول إلى أصول المجموعة  -1

 . إلتزاماتها
 طبيعة المخاطر المصاحبة لحصتها في المنشآت المنظمة الموحدة والتغييرات فيها. -4
 .لسيطرةا حصص ملكية الشركة األم في الشركة التابعة التي ال تؤدي إلى فقداننتائج التغييرات في  -5
ة فقدان اي تحديد مقدار ربح او خسار نتائج فقدان السيطرة على الشركة التابعة خالل فترة إعداد التقارير  -6

 .السيطرة
لفترة  المالية الموحدة من تاريخ أوعندما تكون البيانات المالية للشركة التابعة المستخدمة في إعداد البيانات 

 على المنشأة أن تفصح عن: تختلف عن تاريخ أو فترة البيانات المالية الموحدة، فيجب
 تاريخ نهاية فترة إعداد التقارير للبيانات المالية لتلك الشركة التابعة؛ و  (أ)
 سبب استخدام تاريخ أو فترة مختلفة.  (ب)

 

 طرة في نشاطات المجموعة وتدفقاتها النقديةالحصة التي تملكها الحصص غير المسي.7

The Interest that Non-controlling Interests have in the Group’s Activities 

and Cash Flows 

وهرية ج ذات قيمةن تفصح لكل من شركاتها التابعة التي تملك حصصًا غير مسيطرة أيجب على المنشأة 
 للمنشأة المعدة للتقارير عما يلي:

 إسم الشركة التابعة.  -أ
 كانت تختلف عن مكان األعمال الرئيسي( للشركة التابعة.  إذامكان األعمال الرئيسي )وبلد التأسيس  -ب
 نسبة حصص الملكية المحتفظ بها من قبل الحصص غير المسيطرة. -ج
صص كانت تختلف عن نسبة ح إذانسبة حقوق التصويت المحتفظ بها من قبل الحصص غير المسيطرة  -د

 حتفظ بها. الملكية المُ 
 للحصص غير المسيطرة للشركة التابعة خالل فترة إعداد التقارير.  الذي يعزى الخسارة  أوالربح  -ه
 الحصص غير المسيطرة المتراكمة للشركة التابعة في نهاية فترة إعداد التقارير. -و
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رة صل )التوزيعات المدفوعة لألقلية، معلومات مختمث المعلومات المالية الملخصة حول الشركة التابعة -ز
 الخسارة ومعلومات حول التدفق النقدي(. أولتزامات والربح صول واإلحول األ

 
 ارية(اإلستثم المنشآت)المدرجة في القوائم الموحدة في الشركات التابعة غير  )المصالح( الحصص .8

Interests in Unconsolidated Subsidiaries (Investment Entities) 

(، 21ية )التقارير المال إلعدادة اإلستثمارية التي يتوجب عليها، وفقًا للمعيار الدولي أيجب على المنش -أ
الخسارة،  وأتطبيق إستثناء التوحيد ومحاسبة إستثمارها في الشركة التابعة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 اإلفصا  عن تلك الحقيقة.

 شركة تابعة غير موحدة، يتعين على المنشأة اإلستثمارية اإلفصا  عما يلي:بالنسبة لكل  -ب
 إسم الشركة التابعة؛ 
  كان مختلفًا عن مكان العمل الرئيسي( للشركة التابعة؛ و  إذامكان العمل الرئيسي )وبلد التأسيس 
  التصويت  حقوق نسبة حصة الملكية التي تحتفظ بها المنشأة اإلستثمارية، وإذا كانت مختلفة، نسبة

 حتفظ بها. المُ 
 
 في الترتيبات المشتركة والشركات الزميلة  )المصالح( . الحصص9

Interests in Joint Arrangements and Associates 

 تفصح المنشأة عن المعلومات التي تمكن مستخدمي بياناتها المالية من تقييم: 
والتأثيرات المالية لحصصها في الترتيبات المشتركة والشركات الزميلة بما في ذلك طبيعة  ومدىطبيعة  -أ

وهريًا على تأثيرًا ج أووتأثيرات عالقتها التعاقدية مع المستثمرين اآلخرين ممن يملكون سيطرة مشتركة 
ستثمارات إة حول فصا  عن المعلومات المالية الملخص)مثل اإل .تيبات المشتركة والشركات الزميلةالتر 

قاس بالقيمة ي المنشآتستثمار في تلك كان اإل إذاالمنشأة في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة، وما 
 .باستخدام طريقة حقوق الملكية( أوالعادلة 

 .طبيعة المخاطر المصاحبة لحصصها في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة والتغييرات فيها -ب
 

 المخاطر المرتبطة مع حصص المنشأة  في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة  .11
Risks Associated with an Entity’s Interests in Joint Ventures and Associates 

 يجب على المنشأة اإلفصا  عما يلي: 
 .رى األخلتزامات والتعهدات المتعلقة بالمشاريع المشتركة بشكل منفصل عن تعهدات المنشأة اإل -أ
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إال  (،12)وفقًا ألحكام معيار المحاسبة الدولي )الطارئة(  المخصصات، اإللتزامات واألصول المحتملة -ب
كانت إحتماالت الخسارة مستبعدة، اإللتزامات المحتملة المتكبدة والمتعلقة بحصصها في المشاريع  إذا

الشركات الزميلة )وتشمل حصتها من اإللتزامات المحتملة المتكبدة بشكٍل مشترك مع  أوالمشتركة 
لشركات الزميلة( ا أوتأثيرًا جوهريًا على المشاريع المشتركة  أومستثمرين آخرين يملكون سيطرة مشتركة 

 . أخرى بشكل منفصل عن قيمة اإللتزامات المحتملة 

 

 المنظمة غير المدرجة في القوائم الموحدة المنشآتالمصالح في . 22

Interests in Unconsolidated Structured Entities 

 ة اإلفصا  عن معلومات تمكن مستخدمي قوائمها المالية من:أعلى المنش
 .المنظمة غير المدرجة في القوائم المالية الموحدة المنشآتفهم طبيعة ومدى حصص المنشأة في  .2
ة المنظمة غير المدرجة في القوائم المالية الموحد المنشآتتقييم طبيعة المخاطر المرتبطة بحصصها في  .1

 والتغييرات فيها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 -884- 

 :أسئلة الفصل
 متعدد(األول )اختيار من التمرين 

 التالية: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

 : المصالح في الشركات التابعةفصاح حول يتم اإل .2

الحصة التي تملكها الحصص غير المسيطر  -ب فهم تركيبة المجموعة -أ
قلية( في نشاطات المجموعة )األ عليها

 وتدفقاتها النقدية

في  طبيعة المخاطر المصاحبة لحصتها -ج
 الشركات المنظمة الموحدة والتغييرات فيها

 جميع ما ذكر -د

ن تفصح لكل من شركاتها التابعة التي تملك حصصًا غير مسيطرة ذات قيمة جوهرية أيجب على المنشأة  .1
 للمنشأة المعدة للتقارير عما يلي:

 ذاإمكان األعمال الرئيسي )وبلد التأسيس  -ب إسم الشركة التابعة -أ
كانت تختلف عن مكان األعمال الرئيسي( 

 للشركة التابعة

ل حتفظ بها من قبنسبة حصص الملكية المُ  -ج
 الحصص غير المسيطرة

 جميع ما ذكر -د

 المنشآت فهي ،(21) رقم التقارير المالية إلعداد الدولي معيارال متطلبات تطبيق عليها يتوجب التي المنشآت .3
 :تياآل من أي في مصالح لها التي

 أو كةالمشتر  العمليات) مشتركةال ترتيباتال -ب التابعة الشركات -أ
 (المشتركة المشاريع

 جميع ما ذكر -د الزميلة الشركات -ج
 

 : ولإجابة التمرين األ 
 3 2 1 الرقم 

 د د د جابةاإل
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 المالية البيانات في اإلفصاحمحور: 
 (31) رقمالتقارير المالية  إلعداد الدوليمعيار ال :ربعون ال الواحد و الفصل 

 قياس القيمة العادلة
Fair Value Measurement 

 
 أهداف الفصل التعليمية:

 
 التالية: باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 

"قياس القيمة العادلة"  (11) التقارير المالية رقم إلعدادهداف المعيار الدولي معرفة أ  .1
 سباب صدوره.وأ

 (.11) التقارير المالية رقم إلعدادتحديد نطاق  المعيار الدولي  .2

 مفهومها.تعريف القيمة العادلة وتحديد  .1

 لي.و األ اإلعترافيتم قياس القيمة العادلة عند  ساسهاأسس التي على بيان األ .4

 ة.عداد القوائم الماليأسس قياس القيمة العادلة لألصول المالية وغير المالية عند إ  .5

 بيان التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. .6

 بقياس القيمة العادلة. المفاهيمستعراض إ .7

 ،فةوتشمل مدخل السوق، ومدخل التكلساليب التقييم للوصول للقيمة العادلة بيان أ .8
 .ومدخل الدخل

 .(11) قمالتقارير المالية ر  إلعدادفصاحات التي يتطلبها المعيار الدولي أهم اإلبيان  .9
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 مقدمة. 3
هتمام المتزايد نحو واإل تجاهنظرًا لإل 1122 أيار في المعيار هذا راصدالدولية بإقام مجلس معايير المحاسبة 

محاسبة التقارير المالية /معايير ال إلعدادصدار هذا المعيار كانت المعايير الدولية . وقبل إمفهوم القيمة العادلة
درت في ن تللك المعايير صوبما أ عنها واإلفصاح الدولية تحتوي على متطلبات تحديد وقياس القيمة العادلة

ر سلبًا على مما يؤث تحتوي على متطلبات غير متسقة لقياس القيمة العادلة فترات زمنية مختلفة فقد كانت
( IASB)وقد نتج المعيار كمشروع مشترك بين مجلس معايير المحاسبة الدولية  قابلية القوائم المالية للمقارنة.

 واإلفصاحلتطوير متطلبات عامة لقياس القيمة العادلة ( FASB) األمريكيومجلس معايير المحاسبة المالية 
بداية عام  من عتباراً ر هذا المعيار ساري المفعول هذا إ عن المعلومات المتعلقة بقياس القيمة العادلة. ويعتب

1122 . 
 
 Objectiveهدف المعيار . 2

 ( لما يلي:22التقارير المالية رقم ) إلعداديهدف المعيار الدولي 
  .القيمة العادلةتعريف  -أ

 .تبيين إطار لقياس القيمة العادلة في معيار دولي واحد -ب
 طلب إفصاحات لقياسات القيمة العادلة. -ج

 
 Scopeنطاق المعيار . 1

احات حول إفص أويسمح بقياس  أوالتقارير المالية  إلعدادمعيار دولي آخر  يتطلبينطبق هذا المعيار عندما 
يمة العادلة القلتزامات. )متضمنة قياسات تعتمد على القيمة العادلة مثل، واإلصول لأل قياسات القيمة العادلة

 .اإلفصاحات حول تلك القياسات(و مطروحًا منها تكاليف البيع، 

 ما يلي: هذا المعيار على الواردة في  واإلفصاحمتطلبات القياس نطبق توال 
 .(IFRS 2) سهم والتي تقع ضمن نطاق معيارساس األأمعامالت الدفع على  -
 .(IFRS 16) عمليات التأجير والتي تخضع لنطاق معيار -
القيمة العادلة لكنها ليست قيمة عادلة، مثل صافي القيمة القابلة للتحقق مع شابه تالتي ت المقاييس -

 التي تقع ضمن نطاق معيار Value in Use ستخدامقيمة اإل أو، (IAS 2) ضمن معيار "المخزون"
(IAS 36) "في قيمة الموجودات" التدني. 
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 فصاحات المطلوبة بموجب هذا المعيار ليست مطلوبة لما يلي:كما أن اإل
 "منافع الموظفين".( 21) أصول الخطة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي -
( 12) ليالمحاسبة الدو إستثمارات خطة منافع التقاعد التي يتم قياسها بالقيمة العادلة وفقًا لمعيار  -

 "المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد".
 "فالقيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف التصر  "التي يكون مبلغها القابل لإلسترداد عبارة عن  األصول -

 .(22) رقم المحاسبة الدولي معياروفقًا 
 
 Measurement . القياس4

 وفرضيات قياسها تعريف القيمة العادلة  1.4
يتم دفعه الذي س أو أصلالمعيار القيمة العادلة على أن ها السعر الذي سيتم الحصول عليه لبيع هذا يعر ف 

 .وفي ظروف السوق الحالية في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس إلتزاملنقل 

ي حال ف اإللتزام أو األصلعند قياس القيمة العادلة أن تأخذ بعين اإلعتبار خصائص  المنشأةعلى  ويجب
تاريخ  في اإللتزام أو األصلرغب المشاركون في السوق أخذ تلك الخصائص بعين اإلعتبار عند تسعير 

 القياس. وتشتمل هذه الخصائص، على سبيل المثال، ما يلي:
  وموقعه األصلحالة. 
  إستخدامه، إن وجدت. أو األصلعلى بيع القيود المفروضة 

 أو صولاألمجموعة من  أومفرد،  إلتزام أو أصلالذي يتم قياسه بالقيمة العادلة  اإللتزام أو األصلوقد يكون 
عاملة بيع أن  م يفترض قياس القيمة العادلةكما  عمال.أ  مؤسسة أوكليهما مثل وحدة توليد النقد  أولتزامات اإل

 :في تتم اإللتزامونقل  األصل

 األكبروهو السوق ذو الحجم  اإللتزام أولألصل  Principle Marketالرئيسي  أو السوق األصلي -أ
والقيمة العادلة تمثل السعر في ذلك السوق سواء كانت القيمة  .اإللتزام أوعلى لألصل ومستوى النشاط األ

 أو ؛خرى وسائل تقييم أم تقديرها باستخدام ت أومشاهدة وملحوظة ومعلنة بشكل مباشر 
فضل ما يسمى السوق األ أو اإللتزام أوفي السوق الكثر ربحًا لألصل السوق األصلي،  عدم توفرعند  -ب

Most Advantagous.  ألصلاالتي سيتم الحصول عليها من بيع  )السعر( القيمة يزيدالسوق الذي وهو 
عتبار سعر خذ باإلكثر ربحًا يتم األوعند تحديد السوق األ .اإللتزاميقلل من القيمة التي سيتم دفعها لنقل  أو

ما عند . أTransport Costوتكاليف النقل  Transaction Costsمنه تكاليف العملية  مطروحاً  األصل
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ثر ربحًا كالنقل فقط من السعر في السوق األ صل به فيتم طرح تكاليفاأل تحديد السعر الواجب قياس
 .صلالقيمة العادلة لأل إلىللوصول 

 : لتزاملل  أوصل تحديد السعر لأل
  السوق األكثر ربحًا( المستخدم لقياس القيمة العادلة لألصل  أوتعديل السعر في السوق األصلي ) يتمال

تقارير المالية. ال إلعدادلتكاليف المعاملة. وتتم محاسبة تكاليف المعاملة وفقًا للمعايير الدولية  اإللتزام أو
دة لكل معاملة وتختلف بناًء على طري إلتزام أو أصلوال تعتبر تكاليف المعاملة من صفات أي  قة فهي محد 

 .اإللتزام أو األصللمعاملة  المنشأةإبرام 
  ع(، )كما هو الحال مع السل األصل. وإذا كان الموقع من صفات تكاليف النقلال تتضمن تكاليف المعاملة

ها السوق األكثر ربحًا( للتكاليف، إن وجدت، والتي سيتم تكبد أوتعديل السعر في السوق األصلي ) فيجب
 ذلك السوق. إلىمن موقعه الحالي  األصللنقل 

 ( 1مثال )
ات( ويقدم كل لييباع في سوقين مختلفين لكن متشابهين في حجم التداول )العم أصلتملك الشركة العالمية 
ويمكن لها الحصول على األسعار  صل. دخلت الشركة في عمليات في كال السوقين سوق سعر مختلف لأل

 صل السعر التالي:ألصل. وكان لرئيسي لأل أوصلي . وال يوجد سوق أصل فيهما بتاريخ القياسلأل

 )ب( السوق  السوق )أ( 
 دينار 12 دينار 12 السعر

 (1) (2) تكاليف النقل                 - 
 دينار 12 دينار 12 

 (2) (2)   (   )العمولة تكاليف العملية
 دينار 22 دينار 21 صافي القيمة المقدرة 

 بها. األصلكثر ربحًا، وتحديد القيمة التي سيتم قياس تحديد السوق األ: المطلوب

 ( 1حل مثال )
 ن خالله يتم مل ( فضلاألكثر ربحًا )السوق األه يتم تحديد إنصل غير موجود، فن السوق الرئيسي لألبما أ

بعد األخذ  لاألصستالمه عند بيع إيعظم المبلغ الذي سيتم  وهو السوق الذيصل تحديد القيمة العادلة لأل
 . دينار 11 األصلتكاليف العملية وتكاليف النقل وهو السوق )ب( حيث يبلغ صافي سعر عتبار باإل
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 ن ، إال أ(فضل)األ كثر ربحاً السوق األ تحديدعتبار عند بالرغم من أن تكاليف العملية قد تم أخذها باإل
. يف النقل فقطنما بتكالال يتم تعديله بتكاليف العملية وإصل مستخدم كمقياس للقيمة العادلة لألالسعر ال
 (. 1-12دينار ) 12هي  صلالقيمة العادلة لألن وعليه فإ

 ( 2مثال )
وحجم  اطاً كثر نشي السوق األصل أ)الرئيسي( لأل صلين السوق )أ( هو السوق األأفرض في المثال السابق إ

 صل. عمليات لأل
 صل.تحديد القيمة العادلة لألالمطلوب: 

 ( 2حل مثال )
 وال يتم تعديل السعر بتكاليفتكاليف النقل(  –صل السعر السوقي لألدينار ) 12صل = القيمة العادلة لأل

 .ي ال تطرح من السعرأالنقل 

 Application to Non-financial Assetsغير المالية  الصولتطبيق القيمة العادلة على  2.4
يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي بعين اإلعتبار قدرة المشارك في السوق على توليد المنافع 

ببيعه لمشارك آخر  أو األصلمن  Highest and Best Useإستخدام حسن أفضل وأاإلقتصادية من خالل 
 بأفضل وأحسن إستخدام له. األصلسيستخدم 

سموح الممكن ماديًا والم األصللألصل غير المالي بعين اإلعتبار إستخدام  الفضل والحسنيأخذ اإلستخدام 
 به قانونيًا والمجدي ماليًا على النحو اآلتي:

سوق والتي يأخذها المشاركون في ال لألصلالصفات المادية يأخذ اإلستخدام الممكن مادياً بعين اإلعتبار  .أ
 و حجمها(. أو)على سبيل المثال، موقع العقار  األصلبعين اإلعتبار عند تسعير 

تخدام سويتم األخذ بعين اإلعتبار أي قيود قانونية على إ، (الترخيص القانونيامكانية استخدام االصل ) .ب
إختالف تختلف التشريعات ب، حيث األصلعتبار عند تسعير سيأخذها المتعاملين بالسوق باإل األصل

 .المناطق
 ذاإيأخذ اإلستخدام المجدي ماليًا بعين اإلعتبار ما متوفرة:  األصلستخدام توفر الجدوى المالية من إ .ج

األخذ بعين  )مع تدفقًا ماليًا كافياً  أوالممكن ماديًا والمسموح به قانونيًا يول د دخاًل  األصلكان إستخدام 
السوق  ستثماري يقتضيه المشاركون فيإلذلك اإلستخدام( إلنتاج عائد  األصلاإلعتبار تكاليف تحويل 

 المجهز لذلك اإلستخدام. األصلستثمار في ذلك ن اإلم
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ي غير المال األصلألي سبب آخر، عدم إستخدام  أو، بغرض حماية موقعها التنافسي المنشأةقد تنوي و 
ال، وفقاً إلستخدامه األفضل واألحسن. فعلى سبيل المث األصلقد تنوي عدم إستخدام  أوالمشترى بشكل فاعل 

مه بشكل إلستخدا المنشأةقد يكون تلك هذا هو الحالة بالنسبة لألصل غير الملموس المشترى الذي تخط ط 
ادلة قياس القيمة الع المنشأةذلك، يتعي ن على دفاعي من خالل منع اآلخرين من إستخدامه. وعلى الرغم من 

 فتراض إستخدامه األفضل واألحسن من قبل المشاركين في السوق.إلألصل غير المالي على 

 1(3) مثال
تبارها علألغراض الصناعية بإ حالياً  األرض، ويتم تطوير عمال( على أرض في إندماج أ س)حصلت الشركة 

 السوق ن حسن ما لم يكاإلستخدام الحالي لألرض هو اإلستخدام األفضل واأل. ويفترض أن يكون موقع للمصنع
سكني تخدام السالمجاورة لإل تطوير المواقع ستخدام مختلف. وقد تم مؤخراً إ إلىغيره من العوامل تشير  أو

ويرها طراضي المستخدمة حاليًا كموقع للمصنع يمكن تأن األ. حددت الشركة باعتبارها مواقع لألبراج السكنية
ى تطوير تبار القدرة علعن المشاركين بالسوق سيأخذون بعين اإلغراض السكنية )أبراج سكنية( ألكموقع لأل
 .األرضغراض السكنية عند تسعير الموقع لأل

 رض.من خالل اإلستخدام األفضل واألحسن لأل األرضبيان كيفية تقييم المطلوب: 

 (3) حل مثال
 رض من خالل مقارنة كل مما يلي: واألحسن لألسيتم تحديد اإلستخدام األفضل 

 ألصولاجانب غيرها من  إلى األرضعند تطويرها حالياً لألغراض الصناعية )أي ستستخدم  األرضقيمة  -أ
 خرى(.مع أصول أ أومثل، المصنع 

عتبار تكاليف هدم المصنع وغيرها من ، مع األخذ باإلغراض السكنيةاألرض كموقع شاغر لألقيمة  -ب
ن في من قبل المشاركي ستخدامهااألرض سيتم إن )أي أ موقع شاغر إلى األرضالتكاليف الالزمة لتحويل 

 .ساس مستقل(السوق على أ
حاالت على من بين تلك القيم. وفي الالقيمة األ إلىستنادًا سيتم تحديد اإلستخدام األفضل واألحسن لألرض إ

عمليات المصنع علقة بحسن العوامل المتفضل واألستخدام األخذ باإلعتبار اإلتشمل تخمين العقارات يتم األالتي 
 لتزاماته.بما في ذلك أصوله وإ

 
 

                                                           
 ب.  2122ص ( IFRS 13) مثلة التوضيحية حول( من األ1: مثال رقم )المصدر1
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 المنشأةالتطبيق على اإللتزامات وأدوات حقوق ملكية  3.4
Application to Liabilities and an Entity’s Own Equity 

 المنشأة أداة حقوق ملكية أوغير المالي  اإللتزام أوالمالي  اإللتزاميفترض قياس القيمة العادلة أن ه يتم نقل 
 سوق المشارك في ال إلىندماج األعمال( إ)على سبيل المثال، حصص حقوق الملكية الصادرة كمبلغ مالي في 

 ما يلي: المنشأةأداة حقوق ملكية  أو اإللتزامفي تاريخ القياس. ويفترض نقل 
على المشارك في السوق المنقول إليه الوفاء باإللتزام. وال تتم تسوية  ويتوجبغير مسدد  اإللتزاميبقى  -أ

 مع الطرف المقابل في تاريخ القياس. اإللتزام
ويأخذ المشارك في السوق المنقول إليه الحقوق والمسؤوليات المرتبطة  قائمة المنشأةتبقى أداة حقوق ملكية  -ب

 إطفاؤها في تاريخ القياس. أوباألداة. وال يتم إلغاء األداة 

 حتفظ بها من قبل أطراف أخرى على أّنها أصولاإللتزامات وأدوات حقوق الملكية الم   4.4
Liabilities and Equity Instruments Held by other Parties as Assets 

المطابق  ويكون البند المنشأةأداة حقوق ملكية  أو )مطابق( مماثل إلتزامعندما ال يتوفر سعر معلن لعملية نقل 
أداة  وأأن تقيس القيمة العادلة لإللتزام  المنشأةعلى  يجب، أصلبه من قبل طرف آخر على أن ه  محتفظاً 

 يخ القياس.في تار  أصلحقوق الملكية من وجهة نظر مشارك في السوق الذي يحتفظ بالبند المطابق على أن ه 

 أداة حقوق الملكية كما يلي: أوفي هذه الحاالت أن تقيس القيمة العادلة لللتزام  المنشأةيجب على 
  لى أن ه حتفظ به من قبل طرف آخر عالم   )المماثل( المشابهإستخدام السعر المعلن في السوق النشط للبند

 في حال كان ذلك السعر متاحًا. أصل
  بل طرف حتفظ به من قالم   المماثلإستخدام مدخالت أخرى مثل السعر المعلن في السوق غير النشط للبند

 في حال لم يكن ذلك السعر متاحًا. أصلآخر على أن ه 
  سابقتينالخر كالمذكور أدناه في حال كانت األسعار الملحوظة والمذكورة في النقطتين آإستخدام أسلوب 

 غير متوفرة:
منهج الدخل )مثاًل، أسلوب القيمة العادلة الذي يأخذ بعين اإلعتبار التدفقات النقدية المستقبلية التي  .2

 .(أداة حقوق الملكية كأصل أو اإللتزاممتالك إن يحصل عليها من يتوق ع المشارك في السوق أ
تفظ بها حلإللتزامات وأدوات حقوق الملكية المماثلة الم   ، إستخدام األسعار المعلنةمنهج السوق )مثالً  .1

 (.من قبل أطراف أخرى على أن ها إلتزامات
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 اإللتزامات وأدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها من قبل الطراف الخرى على أّنها أصول 5.4
Liabilities and Equity Instruments not Held by other Parties as Assets 

ون متاحًا وعندما ال يك المنشأةأداة حقوق ملكية  أومماثل  أومطابق  إلتزامعندما ال يكون السعر المعلن لنقل 
)مثل عدم تملك حقوق الملكية للمنشآت غير  أصلبه من قبل طرف آخر على أن ه  حتفظاً البند المطابق م  

سلوب أداة حقوق الملكية بإستخدام أ أوأن تقيس القيمة العادلة لإللتزام  المنشأةعلى  يجب، المدرجة بالبورصة(
 الذي قام بالمطالبة بحقوق الملكية. أوالتقييم من وجهة نظر مشارك في السوق الذي يدين باإللتزام 

 عند تطبيق أسلوب القيمة الحالية بعين اإلعتبار أي مما يلي: المنشأةفمثال قد تأخذ 
  بما في إللتزاماالتدفقات النقدية الصادرة المستقبلية التي يتوق ع المشارك في السوق أن يتكب دها عند سداد ،

ل باإللتزام  .ذلك التعويض الذي سيطلبه مشارك في السوق مقابل التكف 
  ستخدام أداة حقوق ملكية مطابقة، بإ أو إلتزامإصدار  أوالقيمة التي سيحصل عليها مشارك في السوق إلبرام

اإلفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير البند المطابق )على سبيل المثال، الذي 
أداة حقوق  وأ إلتزامالسوق األكثر ربحًا( إلصدار  أويتمت ع بذات الصفات اإلئتمانية( في السوق األصلي )

 ملكية بنفس البنود التعاقدية.
 
 Fair Value at Initial Recognitionالولي  اإلعترافالقيمة العادلة عند . 5

لسعر . فإن سعر العملية هو ااإللتزام أو األصلفي عملية تبادل لذلك  إلتزامنشوء  أو أصلعند الحصول على 
 ( Entry Priceالتنفيذ أوالدخول  )سعر اإللتزامالسعر المحدد لنشوء ذلك  وأ األصلالمدفوع للحصول على 

 . )سعر الشراء(
المبلغ  أو أصلستالمه عند بيع هي المبلغ الذي سيتم إ إلتزام أوصل فإن القيمة العادلة أل خرومن جانب آ

. )سعر البيع( Exit Priceالسعر النهائي  أووهو ما يسمى سعر الخروج  اإللتزامالذي سيتم تسديده لتسوية 
ن أ يضاً يس بالضرورة أبذات السعر المدفوع للحصول عليها، ول األصول المنشأةن تبيع أوليس بالضرورة 

 .اإللتزامهو سعر نشوء  اإللتزاميكون سعر تسديد 
 

 Valuation Techniques التقييمأساليب . 6

نقل  أو لاألصإن الهدف من إستخدام أسلوب التقييم هو تقدير السعر الذي ستتم به المعاملة المنظمة لبيع 
ستخدمة لظروف السوق الحالية. وهناك ثالث أساليب م بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس وفقاً  اإللتزام

 .وكما هو مبين تالياً  ومنهج التكلفة ومنهج الدخلمنهج السوق على نطاق واسع وهي 
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 ساليب التقييم للقيمة العادلة خصائص أ 1.6
إستخدام أساليب التقييم التي تعتبر مالئمة في ظل الظروف والتي تتوفر لها معلومات كافية  المنشأةيجب على 

ذات الصلة  Observable Inputs المدخالت الملحوظةستفادة من القيمة العادلة، مع زيادة قدر اإللقياس 
سواق التي مثلة على األومن األ .Unobservable Inputs المدخالت غير الملحوظةوالتقليل من إستخدام 

 وألتزامات المالية، السوق المالي واإل األصولدراكها ومالحظتها لبعض يكون فيها المدخالت كافية ويمكن إ
 سواق الوسطاء الماليين.، أسواق المتعاملينأوراق المالية، بورصة األ

 أو صلاألاإلفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير  هي: Inputsالمدخالت  -
 ، بما في ذلك التوق عات حول المخاطر مثل ما يلي:اإللتزام

 د يستخدم لقياس القي لة في أسلوب تقييم محد   ير(؛مة العادلة )مثل نموذج التسعالمخاطر المتأص 
 .لة في مدخالت أسلوب التقييم  المخاطر المتأص 

 غير ملحوظة. أوقد تكون المدخالت ملحوظة و   
المدخالت التي يتم صياغتها بإستخدام بيانات : Observable Inputs الملحوظةالمدخالت  -

ات ة والتي تعكس اإلفتراضالمعامالت الفعلي   أوالسوق مثل المعلومات المتوفرة عمومًا حول األحداث 
 .اإللتزام أو األصلالتي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير 

المدخالت التي ال تتوفر لها بيانات السوق : Unobservable Inputs الملحوظةغير المدخالت  -
والتي تتم صياغتها بإستخدام أفضل المعلومات المتوفرة بخصوص اإلفتراضات التي سيستخدمها 

 .اإللتزام أو األصلالمشاركون في السوق عند تسعير 
 

 Valuation Techniques ساليب )تقنيات(أ 2.2
 واسع في عملية قياس القيمة العادلة هي:هناك ثالث تقنيات تقييم تستخدم على نطاق 

يستخدم األسعار والمعلومات الذي سلوب التقييم أهو  Market Approach السوق  (مدخلمنهج ) .أ
 لتزاماتواإلألصول لمشابهة )مماثلة(  أومطابقة الاألخرى ذات الصلة الناتجة عن معامالت السوق 

 موضوع التقييم.
أسلوب التقييم التي يعكس القيمة المطلوبة حاليًا إلستبدال سعة وهو  Cost Approach التكلفةمنهج  .ب

 الخدمة لألصل )يشار إليها في العادلة بتكلفة اإلستبدال الحالية(.



 

 -999- 

على خصم التدفقات النقدية ساليب التقييم الذي يقوم وهو أ Income Approachالدخل منهج .ج
قعات موضوع التقييم وحسب تو  األصلالمستقبلية والدخل والمصاريف والتي يتوقع الحصول منها من 

 السوق.ويشمل مدخل الدخل ما يلي: 
 سلوب القيمة الحالية أPresent Value Techniques. 
  نماذج تسعير الخياراتOption Pricing Models  مثل بالك وتشولز ميرتونBlack-Scholes-

Merton Formula  وباينوميلBinomial Model وتقوم هذه النماذج على  .التيس( بـ )نموذج والمسمى
 دمج مفهوم القيمة الحالية والقيمة الزمنية والضمنية لعقد الخيار.

  رباح السنوية األ فائضطريقةThe Multi-period Excess Earnings Method  لقياس  تستخدموهي
 .غير الملموسة األصولالقيمة العادلة لبعض 

ستخدام إخرى قد يكون من المناسب أكافي، وفي حاالت  للتقييم ختيار مدخل واحدض الحاالت قد يكون إفي بع
 أكثر من مدخل.

 Inputs Based on Bid and Ask Prices  المدخالت على أساس أسعار العرض والطلب 3.2
الذي تم  قياسه بالقيمة العادلة سعر طلب وعرض )على سبيل المثال مدخالت  اإللتزام أوفي حال كان لألصل 

 الطلب ضمن الفرق بين سعر العرض وسعرإستخدام السعر  فيجب(، -بورصة–متعاملين من سوق 
األكثر تمثياًل للقيمة العادلة في ظل الظروف لقياس القيمة العادلة بصرف النظر عن  يعتبروالذي  )المتوسط(

المبينة (؛ 2) أو( 1) أو( 2المكان الذي تصن ف به المدخالت ضمن تسلسل القيمة العادلة )أي المستوى )
كانت  إذاي أ) Asset Positions األصولبإستخدام أسعار العرض لمراكز ( لزامدون إ) . ويتم السماحالحقاً 

 Liabilityاإللتزام لمراكزوأسعار الطلب ( دوات المالية المراد تقييمها مثالً لأل لتزاماتأكبر من اإل األصول

Positions (األصولكبر من كانت اإللتزامات أ إذا). 

 Fair Value Hierarchyالتسلسل الهرمي للقيمة العادلة  4.2
 القيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة، يحدد هذا المعيار تسلسل مقاييست ساق وقابلية المقارنة بين لزيادة اإل

. ستوياتثالث مالقيمة العادلة الذي ي صن ف مدخالت أساليب التقييم المستخدمة لقياس القيمة العادلة ضمن 
لة( في األسواق النشطة لألصو  يعطي تسلسل القيمة العادلة األولوية القصوى لألسعار المعلنة ل )غير المعد 

ل( واألولوية الدنيا للمدخالت غير الملحوظة )مدخالت المستوى  أو اإللتزامات المطابقة )مدخالت المستوى األو 
 الثالث(.

كل لتزامات بشصول واإليتم فيها العمليات المتعلقة باأل هي السوق التي Active Marketوالسوق النشط 
 تعامل مناسب بحيث توفر معلومات عن السعر على أساس مستمر.متكرر وبحجم 
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 ما يلي:  التسلسل الهرمي للقيمة العادلةشمل يو 
 Level 1 Inputs (1ول للمدخالت )المستوى ال  .أ
  لة( في السوق النشط لألصول ل للقيمة العادلة عبارة عن أسعار معلنة )غير معد  مدخالت المستوى األو 

 الوصول إليها في تاريخ القياس. المنشأةاإللتزامات المطابقة التي تستطيع  أو

  م السعر المعلن في السوق النشط الدليل األكثر موثوقية للقيمة العادلة و دون تعديل  إستخدامه ويجبيقد 
عر عندما ال يمث ل السستثناءات: ومن هذه اإل ستثناءات محدودة.إس القيمة العادلة حيثما أمكن مع لقيا

وقعت  اإذالمعلن في السوق النشط القيمة العادلة في تاريخ القياس. ويمكن أن تكون هذه هي الحالة 
 يجبو اإلعالنات بعد إغالق السوق وقبل تاريخ القياس.  أوالمداوالت في سوق السمسرة  مثلأحداث هامة 

لكن ي قد تؤث ر على قياسات القيمة العادلة. و وضع وتطبيق سياسة لتحديد تلك األحداث الت المنشأةعلى 
ن ف قياس قيمة عادلة مص إلىفي حال تم تعديل السعر المعلن للمعلومات الجديدة، فإن التعديل يؤدي 

 ضمن المستوى األدنى لتسلسل القيمة العادلة.

 اء وبيع(داول )شر تواإللتزامات المالية والتي يمكن  األصولللعديد من متوفرة مدخالت المستوى األول  نإ 
ل على تحديد أعدة بعضها في  سواق نشطة )بورصات مختلفة(. وتبعاً لذلك، يتم التركيز في المستوى األو 

 كل مما يلي:

  عند غياب السوق  اإللتزام أوالسوق األكثر ربحًا لألصل  أو اإللتزام أوالسوق األصلي لألصل 
 األصلي؛ و

  بالسعر المعتمد في ذلك السوق في  اإللتزام أوأن تبرم معاملة لألصل  المنشأةكان بإمكان  إذاما
 تاريخ القياس.

 السوق  ن السعر المدرج فيإيتم تداوله في سوق نشط ف إلتزامعليها  أو أصلة تمتلك أكانت منش إذا
ع من ق ال يستطين كان السو إحتى و  اإللتزام أوصل ستخدم في قياس القيمة العادلة لألهو الذي ي

 .المنشأةالمملوك من قبل  اإللتزامو األصألستيعاب حجم إخالل صفقة واحدة 

  Level 2 Inputs(2المستوى الثاني للمدخالت ) .ب
تتمث ل مدخالت المستوى الثاني بكافة المدخالت التي ال تعتبر أسعار معلن عنها والتي يتم تضمينها في 

 ول.خرى بخالف مدخالت المستوى األ، أي هي المدخالت األالمستوى األول
 غير مباشر. أوإم ا بشكل مباشر  اإللتزام أووتكون هذه المدخالت ملحوظة لألصل 

 تتضمن مدخالت المستوى الثاني ما يلي:
  سعار في أسواق نشطة.مات المعلنة في سوق مشابه لأللتزااإل أو األصولأسعار 



 

 -998- 

  لتزامات في أسواق غير نشطة.صول واإلالمعني لألصل لتزامات المشابهة لألاإل أو األصولأسعار 

 ليها من خالل عدة وسائلإلتزامات والتي يمكن الوصول صول واإلاألسعار األخرى غير المعلنة لأل 
 .ئتمانيةوالفروقات اإل، ومنحنيات العوائد الملحوظة منها سعر الفائدة

 على مدخالت المستوى الثاني:  مثلةالومن 
  م ما بين البنوك في لندن "معدل مبادلة سعر الفائدة متغي ر الدفع وثابت اإلستالم بناًء على السعر المقد 

ل ملحوظ  المبادلة )ليبور(". سيتمثل مدخالت المستوى الثاني بمعدل المبادلة "الليبور" في حال كان المعد 
 في الفترات المعلن عنها للفترة الكاملة من المبادلة.

  لعمالء في سعر اهو في متاجر البيع بالتجزئة الثاني لمخزون البضائع الجاهزة  يكون مدخالت المستوى
اًل للفروق بين حالة وموقع بند المخزون  أوسوق التجزئة  سعر بائعي التجزئة في سوق البيع بالجملة، معد 

وبنود المخزون القابلة للمقارنة )أي المتماثلة( بحيث تعكس القيمة العادلة السعر الذي سيتم الحصول عليه 
هوم، ومن ناحية المف بائع تجزئة آخر سيقوم بإتمام جهود البيع المطلوبة. إلىفي معاملة بيع المخزون 

سعر  وأكانت التعديالت قائمة على سعر التجزئة  إذاسيكون قياس القيمة العادلة ذاته بغض النظ ر عم ا 
إستخدام السعر الذي يقتضي أقل حد ممكن من التعديالت غير الموضوعية  يجبالجملة. وبشكل عام، 
 لقياس القيمة العادلة.

 Level 3 Inputs(3المستوى الثالث للمدخالت ) .ج
 أو )غير ملحوظة( أن مدخالت المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة تعتمد على قيم غير متوفرة 

 األصل عتماد على طبيعةوباإل لديهاومن خالل المعلومات المتوفرة  المنشأةمتاحة في السوق بل تقوم 
 لتزام والمتعاملين فيها بتطوير قيمة تتصف بالعدالة.واإل

  المدخالت غير الملحوظة لقياس القيمة العادلة بمقدار عدم توفر المدخالت الملحوظة يتم إستخدام
اس. ولكن في تاريخ القي اإللتزام أوإن و جد، لألصل  مما يسمح بمواقف يكون فيها نشاط سوق ضئيل،

يبقى هدف قياس القيمة العادلة هو ذاته، أي سعر البيع في تاريخ القياس من وجهة نظر المشارك 
وظة أن تعكس المدخالت غير الملح يجبيدين باإللتزام. وعليه،  أوالسوق الذي يحتفظ باألصل  في

ي ذلك ، بما فاإللتزام أو األصلاإلفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير 
 .اإلفتراضات حول المخاطر

 صياغة مدخالت غير ملحوظة بإستخدام أفضل معلومات متوفرة في ظل الظروف  المنشأةعلى  يجب
والتي قد تتضمن البيانات الخاصة بالمنشأة. وعند صياغة المدخالت غير الملحوظة، يمكن أن تبدأ 

عليها تعديل تلك البيانات في حال كانت المعلومات المتوفرة  يجبببياناتها الخاصة ولكن  المنشأة
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 لمنشأةاتبي ن أن  المشاركين اآلخرين في السوق يستخدمون بيانات مختلفة. وال تحتاج  بشكٍل معقول
بذل جهود مكث فة للحصول على معلومات متعلقة بإفتراضات المشاركين في السوق. ولكن يتعي ن  إلى

ر فأن تأخذ بعين اإلعتبار كافة المعلومات المتعلقة بإفتراضات المشارك في السوق والتي تتو  عليها
 بشكٍل معقول. 

 
   Disclosuresاإلفصاح. 7

 عن المعلومات التي تساعد مستخدمي البيانات المالية على تقييم كل مما يلي: المنشأةاإلفصاحيجب على 
رر في بيان غير متك أومتكرر  على أساسبالنسبة لألصول واإللتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة  -أ

ك أساليب التقييم والمدخالت المستخدمة لصياغة تلعن  اإلفصاحيتم األولي،  اإلعترافالمركز المالي بعد 
 .المقاييس

القيمة العادلة المتكررة بإستخدام المدخالت غير الملحوظة الهامة )المستوى الثالث(، أثر  لمقاييسبالنسبة  -ب
 الدخل الشامل اآلخر للفترة. أوالخسارة  أوالقياسات على الربح 
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 :أسئلة الفصل
 الول )اختيار من متعدد(التمرين 

 التالية: السئلةلكل سؤال من  صحال اإلجابةضع دائرة حول 

 في:  تتم اإللتزامونقل  الصليفترض قياس القيمة العادلة أّن معاملة بيع  .3
ثر كالسوق األ( و )الرئيسي السوق األصلي -ب )الرئيسي( السوق األصلي -أ

 ربحًا معاً 

 البورصة فقط -د بحاً كثر ر في غياب السوق األصلي السوق األ -ج

 ساليب تقييم القيمة العادلة: تتضمن أ .9

 منهج التكلفة -ب منهج السوق  -أ

 جميع ما ذكر صحيح -د منهج الدخل -ج

لوصول ا المنشأةاإللتزامات المطابقة التي تستطيع  أوفي السوق النشط لألصول سعار المعلنة تمثل ال .1
 ما يلي:  إليها في تاريخ القياس

 مدخالت المستوى الثاني للقيمة العادلة -ب ول للقيمة العادلةاأل مدخالت المستوى  -أ

 مدخالت المستوى المتوسط للقيمة العادلة -د مدخالت المستوى الثالث للقيمة العادلة -ج

 وأ )غير ملحوظة( على قيم غير متوفرةتعتمد والتي لقياس القيمة العادلة  المستخدمةمدخالت الأن  .9
 لصلاعتماد على طبيعة وباإل لديهاومن خالل المعلومات المتوفرة  المنشأةمتاحة في السوق بل تقوم 

 هي:  لتزام والمتعاملين فيها بتطوير قيمة تتصف بالعدالةواإل 

 العادلةمدخالت المستوى الثاني للقيمة  -ب ول للقيمة العادلةمدخالت المستوى األ -أ

 مدخالت المستوى المتوسط للقيمة العادلة -د مدخالت المستوى الثالث للقيمة العادلة -ج

 ،)سعر البورصة(الذي تّم قياسه بالقيمة العادلة سعر طلب وعرض  اإللتزام أوفي حال كان لألصل  .8
والذي يعتبر الكثر تمثياًل للقيمة العادلة في ظل الظروف لقياس القيمة  ................إستخدام فيجب

 . العادلة

 متوسط السعر بين سعر الطلب والعرض          -ب سعر العرض                      -أ

 دنىالسعر األ -د سعر الطلب                       -ج
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 إجابة التمرين الول: 
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