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»نعيش في عالم مترابط ومتصل في كافة 
جوانبه، ونرى ان قادة القطاع العام والحكومي 
متفقين على ضرورة التعاون المشترك، بما في 
ذلك العمل ضمن مفهوم متناغم لإلدارة المالية، 

وأحد ركائزها اتباع معايير محاسبية دولية 
عالية الجودة تمكن التطوير المستمر والمساءلة 

والنمو االقتصادي، وهذا ما توفره معايير 
المحاسبة الدولية في القطاع العام«

البروفسور الدكتور فرانس فان شايك
الرئيس العالمي المسؤول عن المحاسبة والتدقيق للقطاع العام في ديلويت توش تهماتسو المحدودة
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ُتصدر ديلويت الشرق األوسط هذا الكتيب بهدف 
خدمة القطاع العام وذلك من خالل توفير ملخص 

باللغة العربية لمعايير المحاسبة الدولية في 
القطاع العام لتعزيز معرفة جميع العاملين فيه 

والجهات ذات العالقة بهذه المعايير. إن اإلتجاه 
السائد حاليًا في الحكومات ومنشآت القطاع العام 
في الوطن العربي هو التحّول من األساس النقدي 

الى أساس االستحقاق المحاسبي وأن معايير 
المحاسبة الدولية في القطاع العام هي المفضلة 

عالميًا. إن تبني هذه المعايير سوف يؤدي إلى 
تحسين جودة التقارير المالية الشاملة، وتعزيز 

الشفافية، والمحاسبة والمسائلة، وتحقيق المقارنة 
بين األسس المحاسبية واالحصائية إلعداد 

التقارير المالية، وقابلية المقارنة ما بين الدول 
ومنشآت القطاع العام بهدف التطور المستمر، 

وتوفير معلومات أفضل لإلدارة المالية وعمليات 
صنع القرارات في القطاع العام.

ويعتبر هذا اإلصدار الثاني من دليل ديلويت حول 
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المنشور 
العربي الوحيد من نوعه في المنطقة. ونحن نتطلع 

إلى نشر إصدارات مستقبلية استجابة للمعايير 
الجديدة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة 

الدولية للقطاع العام. 

يشمل هذا الكتيب جميع اصدارات معايير 
المحاسبة الدولية في القطاع العام حتى مايو 

.2018

نبذة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في 
القطاع العام

يضع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
العام التابع لالتحاد الدولي للمحاسبين معايير 

محاسبة لمنشآت القطاع العام يشار إليها بمعايير 
المحاسبة الدولية في القطاع العام. وُيقر مجلس 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع بالمنافع 

الكبيرة الناتجة عن تحقيق معلومات مالية 
متناسقة وقابلة للمقارنة في مختلف التخصصات، 

ويعتقد بأن معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
العام ستلعب دورًا رئيسيًا في إمكانية تحقيق هذه 

المنافع. 

ومنذ عام 1997، وضع مجلس معايير المحاسبة 
الدولية في القطاع العام وأصدر مجموعة من 

المعايير على أساس اإلستحقاق، ومعيارًا لألساس 
النقدي يساعد الدول التي تتحول لتبني المحاسبة 

على أساس اإلستحقاق الكامل. ويتألف المجلس 
من 18 عضوًا و15 متطوعًا من أعضاء الهيئات 

األعضاء في اإلتحاد الدولي للمحاسبين وثالثة 
أعضاء من الجمهور ذوي التجربة والخبرة في 
إعداد التقارير المالية في القطاع العام. ويضم 

المجلس ممثلين من وزارات المالية والمؤسسات 
الحكومية لمراجعة الحسابات، وأخصائيين 

ممارسين في القطاع العام، وأكاديميين. ويعين 
مجلس اإلتحاد الدولي للمحاسبين جميع أعضاء 

المجلس، بما فيهم الرئيس ونائبه.

إصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
العام

نشر اإلتحاد الدولي للمحاسبين آخر إصدارات 
معايير المحاسبة الدولية في القطاع باللغة 

االنجليزية في العام 2017 والتابع لمجلس معايير 
المحاسبة الدولية في القطاع العام، وقامت 

جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين 
)األردن( بترجمة اصدارات معايير المحاسبة 

الدولية في القطاع العام 2016 الى العربية لتكون 
هي النسخة الرسمية الكاملة حتى تنتهي الجمعية 

من ترجمة اصدارات عام 2017 باللغة االنجليزية. 
تشكل النسخة األصلية باللغة العربية المرجع 

األساسي للمصطلحات والمفاهيم العربية ذات 
العالقة بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

المشار اليها في هذا الكتيب.  

مقدمة
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ُتصدر ديلويت الشرق األوسط هذا 
الكتيب بهدف خدمة القطاع العام في 

العالم العربي وذلك من خالل توفير 
ملخص باللغة العربية لمعايير المحاسبة 
الدولية في القطاع العام لتعزيز العرفة 
في القطاع العام والجهات ذات العالقة.
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االعتماد
اعتمده مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

القطاع العام في 2014.

الهدف
يهدف هذا اإلطار إلى وضع المفاهيم التي تشكل 

األساس للتقارير المالية ذات الغرض العام التي 
ُتعّدها منشآت القطاع العام التي تتبنى معايير 

المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس 
االستحقاق المحاسبي.

الملخص
•  يحدد هذا اإلطار أهداف التقارير المالية ذات 

الغرض العام التي ُتعّدها منشآت القطاع العام، 
وهي: توفير معلومات مالية حول المنشأة بحيث 

تكون مفيدة لمستخدمي هذه التقارير ألغراض 
المساءلة واتخاذ القرارات.

•  يحدد هذا اإلطار الخصائص النوعية التي تجعل 
المعلومات المالية المستخدمة في التقارير 

المالية ذات الغرض العام مفيدة لمستخدمي 
هذه التقارير، ومساعدة لتحقيق أهداف المنشأة 
معّدة التقارير المالية. وهذه الخصائص النوعية 
هي: مالءمة المعلومات للغرض منها، والتمثيل 

الصادق للمعلومات، والصدور في الوقت المحدد، 

باإلضافة إلى قابلية الفهم والمقارنة والتحقق. 
أما القيود الضاغطة على المعلومات الواردة في 
التقارير المالية ذات الغرض العام فهي: المادية، 

ونسبة التكلفة إلى الفوائد، وتحقيق توازن 
مناسب بين الخصائص النوعية.

•  ُيعرف اإلطار منشأة القطاع العام معّدة التقارير 
بأنها »مؤسسة أو برنامج أو مجال نشاط قابل 

للتحديد حكومية أو من القطاع العام )ُيشار 
إليها بـ »المنشأة« أو »منشأة القطاع العام«( 

ُتعّد التقارير المالية ذات الغرض العام«. ويمكن 
أن تتكون منشأة القطاع العام معّدة التقارير 

من منشأتين منفصلتين أو أكثر تعّدان التقارير 
المالية ذات الغرض العام كما لو أنهما منشأة 
واحدة؛ وُيشار إلى مثل هذه المنشأة معّدة 

التقارير بـ »المنشأة الجماعية معّدة التقارير«.
•  يحدد اإلطار العناصر الرئيسية للتقارير 

المالية، وهي: األصول، وااللتزامات، واإليراد، 
والمصاريف، ومساهمات الملكية، وتوزيعات 

الملكية.
•  يحدد اإلطار المعايير التي يجب أن يستوفيها 

كل من عناصر التقارير المالية حتى يتم 
االعتراف به في البيانات المالية. تنص معايير 

االعتراف على ضرورة أن يستوفي العنصر 
تعريف العنصر، ويمكن قياسه بطريقة تحقق 

اإلطار الفكري للتقارير المالية ذات الغرض 
العام التي ُتعّدها منشآت القطاع العام
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الخصائص النوعية، ويأخذ بالحسبان القيود 
المفروضة على المعلومات الواردة في التقارير 

المالية ذات الغرض العام.
•  يحدد اإلطار مفاهيم القياس التي استرشد بها 

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
العام في اختيار أسس القياس لمعايير المحاسبة 

الدولية في القطاع العام، والتي يسترشد بها 
معّدو البيانات المالية في اختيار أسس القياس 

لألصول وااللتزمات حيث ال توجد متطلبات هذا 
القياس في معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

العام. ويتمثل هدف القياس في اختيار أسس 
القياس تلك التي تعكس بصورة عادلة إلى حد 

كبير تكلفة الخدمات، والطاقة التشغيلية والقدرة 
المالية للمنشأة بطريقة مفيدة لجعل المنشأة 

تؤدي المعالجة المحاسبية، وكذلك مفيدة التخاذ 
القرارات.

•  يضع اإلطار المفاهيم التي يمكن تطبيقها 
على عرض المعلومات في التقارير المالية 

ذات الغرض العام بما في ذلك البيانات المالية 
للحكومات وغيرها من منشآت القطاع العام. 

ُيقصد بالعرض اختيار وتحديد موقع وتنظيم 
المعلومات التي سيتم إدراجها في التقارير 

المالية ذات الغرض العام.
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تاريخ النفاذ
الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2008 أو 

بعده.

الهدف
بيان الطريقة التي ُتحَضر من خاللها البيانات 

المالية لألغراض العامة بموجب أساس اإلستحقاق 
المحاسبي، متضمنًا اإلرشادات بشأن هيكل هذه 

البيانات المالية والحد األدنى من المتطلبات 
الخاصة بمحتواها.

الملخص
•   المبادئ األساسية التي يقوم عليها إعداد 

البيانات المالية، بما في ذلك استمرارية المنشأة، 
واتساق العرض، وأساس اإلستحقاق المحاسبي، 

والمادية، والتجميع.
•  تضم المجموعة الكاملة للبيانات المالية كاًل من:

- بيان المركز المالي  
- بيان األداء المالي  

-  بيان التغيرات في صافي األصول/حقوق   
الملكية

- بيان التدفق النقدي  
-  عندما توفر المنشأة موازنتها المصادق عليها   

للجمهور، مقارنة بين المبالغ المقدرة والفعلية
-  المالحظات التي تشمل ملخصًا للسياسات   
المحاسبية الهامة والمالحظات التفسيرية 

األخرى 
•   تلتزم المنشأة التي تتوافق بياناتها المالية مع 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
بتقديم بيان صريح وغير متحفظ لهذا اإللتزام 

في اإليضاحات. ال يجوز اإلعالن أن البيانات 
المالية متوافقة مع معايير المحاسبة الدولية في 

القطاع العام ما لم تتوافق مع جميع متطلبات 
المعايير المحاسبية الدولية.

•   ال يجوز مقاصة األصول وااللتزامات، واإليرادات 
والمصاريف، إال إذا كان معيار محاسبة دولي 

آخر في القطاع العام يسمح بمثل هذه المقاصة 
أو يتطلبها.

•   يجب عرض معلومات المقارنة للفترة السابقة 
لجميع المبالغ المبينة في البيانات المالية 

واإليضاحات. يجب إدراج معلومات المقارنة 
عندما يكون ذلك مالئمًا لفهم البيانات المالية 

للفترة الحالية. في حالة تعديل العرض أو 
التصنيف، يجب إعادة تصنيف مبالغ المقارنة، 
ويجب اإلفصاح عن طبيعة ومبلغ وسبب أي 

إعادة تصنيف.

المعيار رقم 1 – عرض البيانات المالية
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•   يوضح بيان التغيرات في صافي األصول/
الملكية جميع التغيرات في صافي األصول/

الملكية.
•   يتم إعداد البيانات المالية بشكل عام سنويًا. في 

حال تغيير تاريخ نهاية السنة، وفي حال عرض 
البيانات المالية لفترة أكثر من سنة واحدة، فإن 

ذلك يتطلب اإلفصاح عنه.
•   يتطلب عادًة تصنيف األصول واإللتزامات 

كأصول وإلتزامات متداولة أو غير متداولة. 
وعمومًا، ال تؤخذ األحداث الالحقة في عين 
اإلعتبار عند تصنيف البنود كمتداولة أو غير 
متداولة. على المنشأة اإلفصاح عن كل مبلغ 

متوقع تحصيله أو تسديده بعد أكثر من 12 شهرًا 
فيما يتعلق ببنود األصول واإللتزامات التي 

تتضمن مبالغ متوقع تحصيلها أو تسديدها خالل 
او بعد 12 شهرًا من تاريخ التقرير.

•   يحدد معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 
رقم 1 الحد األدنى من البنود التي ُتعَرض في 

صدر بيان المركز المالي، بيان األداء المالي، بيان 
التغيرات في صافي األصول/حقوق الملكية، 

وكذلك التنويه لتحديد بنود إضافية وعناوين 
ومجاميع فرعية.

•   يمكن عرض تحليل للمصروفات في بيان األداء 
المالي حسب طبيعتها أو وظيفتها. وإذا تم 

عرض المصروفات حسب وظيفتها، يجب كذلك 
عرض تصنيفها حسب طبيعتها.

يحدد معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 
رقم 1 الحد األدنى لمتطلبات اإلفصاح لإليضاحات. 

يجب أن تشمل هذه اإليضاحات معلومات حول:
- السياسات المحاسبية المتبعة  

-  األحكام التي قامت بها اإلدارة في عملية   
تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة والتي 

كان لها أثر كبير على المبالغ المدرجة في 
البيانات المالية

-  اإلفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل   
والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة، 
التي تحمل مخاطر مهمة قد تسبب تعديالت 

جوهرية على القيمة المدرجة لألصول 
واإللتزامات خالل السنة المالية القادمة

-  الموطن والشكل القانوني للمنشأة  
-  وصف لطبيعة عمليات المنشأة  

-  مرجعية التشريعات المتعلقة  
-  اسم المنشأة المسيطرة والمنشأة المسيطرة   

النهائية على المنشأة اإلقتصادية
•   يشمل الملحق لمعيار المحاسبة الدولية في 

القطاع العام رقم 1 عرضًا توضيحيًا عن المركز 
المالي، بيانات األداء المالي، وبيانات التغيرات 

في صافي األصول/حقوق الملكية.
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تاريخ النفاذ
الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يوليو 2001 أو 

بعده.

الهدف
يتطلب عرض معلومات حول التغيرات التاريخية 

في النقد والنقد المكافئ )المعادل( في منشأة 
القطاع العام من خالل بيان التدفقات النقدية التي 

تصنف هذه التدفقات هذه خالل هذه الفترة وفقًا 
لألنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية.

الملخص
•  على بيان التدفقات النقدية أن يتضمن تحلياًل 

للتغيرات في النقد وما يعادله خالل الفترة، 
مصنفة حسب األنشطة التشغيلية واالستثمارية 

والتمويلية.
•  تشمل مرادفات النقد االستثمارات قصيرة األجل 

)أقل من ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ(، 
قابلة للتحويل بسهولة إلى مبالغ نقدية محددة، 

وتخضع لمخاطر غير هامة في التغير في القيمة. 
بشكل عام، ال تتضمن االستثمار ات في األسهم.

•  يتم عرض بيان التدفقات النقدية لألنشطة 
التشغيلية إما باستخدام األسلوب المباشر 

)مفضل( أو األسلوب غير المباشر.
•  يشجع المعيار منشآت القطاع العام التي تقدم 

التقارير باستخدام األسلوب المباشر حول 
التدفقات النقدية الناشئة عن األنشطة التشغيلية 

على تقديم مطابقة للفائض/العجز الناشئين من 

األنشطة العادية مع صافي التدفق النقدي من 
األنشطة التشغيلية.

•  يتم اإلفصاح عن التدفقات النقدية من الفوائد 
وأنصبة األرباح المقبوضة والمدفوعة كٍل 

على حدة، وهي ُتصَنف كأنشطة تشغيلية، أو 
استثمارية، أو تمويلية.

•  يتم تصنيف التدفقات النقدية الناتجة عن 
الضرائب على صافي الفائض كتشغيلية ما 
لم تكن مصنفة تحديدًا كأنشطة تمويلية أو 

استثمارية .
•  يجب أن يكون سعر الصرف المستخدم لترجمة 

التدفقات النقدية الناتجة عن المعامالت 
بالعمالت األجنبية ساري المفعول بتاريخ 

التدفقات النقدية.
•  يجب عرض التدفقات النقدية اإلجمالية المتعلقة 

باالستحواذ واستبعاد الوحدات الخاضعة 
للسيطرة ووحدات التشغيل األخرى بشكل 

منفصل ويتم تصنيفها كأنشطة استثمارية ، مع 
اإلفصاح بشكل محدد عن معلومات إضافية.

•  يتم إستبعاد معامالت االستثمار والتمويل التي 
ال تتطلب إستخدام النقد من بيان التدفقات 

النقدية، ولكن يجب اإلفصاح عنها بشكل 
منفصل.

•  يشمل الملحق لمعيار المحاسبة الدولية في 
القطاع العام رقم 2 عرضًا توضيحيًا لبيانات 

التدفق النقدي.

المعيار رقم 2 – بيانات التدفق النقدي
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تاريخ النفاذ
الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2008 أو 

بعده.

الهدف
تحديد المعايير الالزمة الختيار السياسات 

المحاسبية وتغييرها، مع المعالجة المحاسبية 
واإلفصاح عن التغيرات في هذه السياسات، 

التغييرات في التقديرات المحاسبية، وتصحيح 
األخطاء.

الملخص
•  في حال غياب معايير المحاسبة الدولية في 

القطاع العام التي تنطبق بشكل محدد على 
المعامالت أو األحداث أو ظروف أخرى، يجب 

على اإلدارة استخدام تقديرها في تطوير 
وتطبيق السياسة المحاسبية التي ينتج عنها 

معلومات:
-  تتعلق باحتياجات المستخدمين في اتخاذ   

القرارات اإلقتصادية 
-  موثوقة، بحيث أن البيانات المالية:  

-  تمثل بصدق المركز المالي واألداء المالي   
والتدفقات النقدية للمنشأة

-  تعكس الجوهر اإلقتصادي للمعامالت   
واألحداث والظروف األخرى، وليس فقط 

الشكل القانوني
-  تكون حيادية، أي تخلو من اإلنحياز  

-  تتصف بالحكمة  
-  مكتملة من جميع النواحي المادية  

•  يصف معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 
رقم 3 التسلسل الهرمي الختيار السياسات 

المحاسبية بالترتيب التالي:
-  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، مع   

األخذ باإلعتبار أي إرشادات ومتطلبات ذات 
عالقة

-  في غياب معايير المحاسبة الدولية في   
القطاع العام القابلة للتطبيق بشكل مباشر، 
يتم النظر إلى المتطلبات واإلرشادات في 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
التي تتناول قضايا مشابهة وذات عالقة؛ 

التعريفات، معايير االعتراف ، قياس األصول، 
اإللتزامات، اإليرادات والمصاريف المبينة في 
معايير المحاسبة الدولية األخرى في القطاع 

العام
-  يمكن أن تأخذ اإلدارة أيضًا بعين اإلعتبار   

التصريحات الصادرة عن هيئات وضع المعايير 
األخرى والممارسات المقبولة في القطاع العام 

أو الخاص
•  تطبيق السياسات المحاسبية بما ينسجم مع 

المعامالت المشابهة.
•  إجراء تغيير في السياسة المحاسبية فقط إذا 

كان ذلك مطلوبًا من قبل أحد معايير المحاسبة 
الدولية في القطاع العام، أو أنه يؤدي إلى 

معلومات موثوقة وأكثر صلة.
•  إذا كان التغيير في السياسة المحاسبية مطلوبًا 

من قبل أحد معايير المحاسبة الدولية في 
القطاع العام، يتم اتباع متطلبات المرحلة 

اإلنتقالية. إذا لم يتم تحديد أي منها، أو إذا كان 

المعيار رقم 3 – السياسات المحاسبية، 
والتغيرات في التقديرات المحاسبية، واألخطاء
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التغيير في السياسة المحاسبية طوعيًا، يجب 
تطبيق التغيير بأثر رجعي من خالل إعادة عرض 

الفترات السابقة. إذا كانت إعادة البيان غير 
عملية، ُيعَرض األثر التراكمي للتغير في صافي 

األصول/حقوق الملكية. إذا كان تحديد األثر 
التراكمي غير ممكن، ُتطَبق السياسة الجديدة 

بأثر مستقبلي.
•  التغييرات في التقديرات المحاسبية )على 

سبيل المثال، التغيير في العمر اإلنتاجي لألصل( 
تحتسب في الفترة الحالية، أو الفترات الحالية 

والمستقبلية )بدون إعادة بيانها(.
•  في حال كان التمييز بين التغيير في السياسة 
المحاسبية والتغير في التقديرات المحاسبية 

غير واضح، يتم التعامل مع التغيير كتغيير في 
التقدير المحاسبي.

•  يجب تصحيح جميع األخطاء المادية للفترة 
السابقة بأثر رجعي في المجموعة األولى من 

البيانات المالية المعتمدة لإلصدار بعد اكتشاف 
هذه األخطاء، من خالل إعادة عرض المبالغ 
المقارنة للفترة )الفترات( السابقة المعروضة 

التي وقع فيها الخطأ، أو إذا وقع الخطأ قبل أول 
فترة سابقة معروضة، من خالل إعادة عرض 

األرصدة اإلفتتاحية في بيان المركز المالي ألول 
فترة سابقة معروضة.

المعيار رقم 3 – السياسات المحاسبية، التغيرات 
في التقديرات المحاسبية واألخطاء )يتبع(
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تاريخ النفاذ
الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2010 أو 

بعده.

الهدف
شرح المعالجة المحاسبية للمعامالت بالعمالت 

األجنبية والعمليات الخارجية للمنشأة.

الملخص
•  أوالً، تحديد العملة الوظيفية للمنشأة - عملة 
البيئة اإلقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها.

•  بعد ذلك، ترجمة جميع بنود العملة األجنبية إلى 
العملة الوظيفية:

-  بتاريخ المعاملة، يتم التسجيل باستخدام سعر   
الصرف الفوري عند االعتراف والقياس األولي

- بتاريخ التقارير الالحقة:  
º  استخدام سعر اإلغالق للبنود النقدية   

º  استخدام أسعار الصرف لمعامالت البنود     
غير النقدية المدرجة بالتكلفة التاريخية
º   استخدام أسعار الصرف بتاريخ التقييم    

للبنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة
-  يتم االعتراف بفروق التحويل الناتجة عن   

تسوية البنود النقدية وترجمتها بسعر يختلف 
عن السعر عند االعتراف األولي بالفائض أو 

العجز، باستثناء واحد: فروقات أسعار الصرف 
الناتجة عن البنود النقدية التي تشكل جزءًا 

من صافي استثمار المنشأة، معدة التقرير، في 
عملية أجنبية في البيانات المالية الموحدة 

التي تشمل العملية األجنبية في بند منفصل 
في صافي األصول/حقوق الملكية، يتم 

االعتراف بهذه الفروقات في الفائض أو العجز 
عند إستبعاد صافي االستثمار 

•  يتم تحويل نتائج األعمال والمركز المالي 
للعمليات الخارجية للمنشأة التي ال تكون 

عملتها الوظيفية عملة العرض في اقتصاد 
عالي التضخم إلى عمالت مختلفة من خالل 

اإلجراءات التالية:
-  يتم تحويل األصول واإللتزامات لكل بيان   

مركز مالي )أي بما في ذلك المبالغ المقارنة( 
بسعر اإلقفال في تاريخ بيان ذلك المركز 

المالي
-  يتم تحويل اإليرادات والمصاريف لكل بيان   

أداء مالي )أي بما في ذلك مبالغ المقارنة( على 
أساس أسعار الصرف في تواريخ المعامالت

-  يتم االعتراف بكافة فروقات التبادل الناتجة   
على أنها عنصر منفصل في صافي األصول/

حقوق الملكية
•  يتم تطبيق قواعد خاصة عند تحويل النتائج 

والمركز المالي للمنشأة التي تكون عملتها 
الوظيفية عملة خاصة باقتصاد عالي التضخم.

المعيار رقم 4 – آثار التغيرات في أسعار 
صرف العمالت األجنبية
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تاريخ النفاذ
الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يوليو 2001 أو 

بعده.

الهدف
شرح المعالجة المحاسبية لتكاليف االقتراض.

الملخص
•  تشمل تكاليف االقتراض الفائدة، إطفاء 

الخصومات أو العالوات المتعلقة باالقتراض، 
وإطفاء التكاليف الثانوية المتكبدة فيما يتعلق 

بترتيب االقتراض.
•  يسمح هذا المعيار بإحدى المعالجتين 

المحاسبيتين التاليتين:
•  نموذج المصاريف: تحميل كافة تكاليف 

االقتراض على المصاريف في الفترة التي يتم 
تكبدها فيها

•  نموذج الرسملة: رسملة تكاليف االقتراض التي 
تعزى مباشرة المتالك أو إنشاء أصول مؤهلة، 
ولكن فقط عندما يكون من المحتمل أن ينتج 

عن هذه التكاليف منافع إقتصادية مستقبلية أو 
إمكانية خدمة للمنشأة، ويمكن قياس التكاليف 

بشكل موثوق. ويتم تسجيل جميع تكاليف 
االقتراض األخرى التي ال تستوفي شروط 

الرسملة كمصروف عند تكبدها

•  عندما تتبنى المنشأة نموذج الرسملة، فيجب 
أن تنطبق تلك المعالجة بشكل متسق على كافة 

تكاليف االقتراض التي تعزى مباشرة إلى امتالك 
أو إنشاء أو إنتاج كافة األصول المؤهلة الخاصة 

بتلك المنشأة. وُيخَصم دخل االستثمار الناتج عن 
االستثمار المؤقت من تكاليف االقتراض الفعلية
•  األصول المؤهلة هي األصول التي تتطلب فترة 

زمنية لجعلها جاهزة لإلستخدام المقصود أو 
البيع. ومن األمثلة على ذلك مباني المكاتب 
والمستشفيات وأصول البنية التحتية مثل 

الطرق والجسور ومرافق توليد الطاقة، وبعض 
المخزون.

•  إذا تم اقتراض األموال لإلستخدام العام 
واسُتخِدمت لغرض الحصول على أصل مؤهل، 

ُيطَبق معدل الرسملة )المتوسط المرجح لتكاليف 
االقتراض المطبقة على القروض القائمة غير 
المسددة لإلستخدام العام خالل الفترة( إلى 

النفقات المتكبدة خالل هذه الفترة، لتحديد مبلغ 
تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة.

المعيار رقم 5 – تكاليف االقتراض 
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تاريخ النفاذ
الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2008 أو 

بعده. يبدأ تاريخ نفاذ معايير المحاسبة الدولية 
في القطاع العام 34 - 38 )الحصص في المنشآت 

األخرى( في الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2017، 
وتحل مكان معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
العام 6 - 8. ويسمح بالتطبيق المبكر لهذه المعايير.

الهدف
شرح متطلبات إعداد وعرض البيانات المالية 

الموحدة لمنشأة إقتصادية وفقًا لمبدأ اإلستحقاق 
المحاسبي ولتحديد كيفية المحاسبة لالستثمارات 

في المنشآت المسيطر عليها، والمنشآت الخاضعة 
للسيطرة المشتركة والمنشآت الزميلة في البيانات 

المالية المنفصلة.

الملخص
•  المنشأة المسيطر عليها هي منشأة مسيطر عليها 

من قبل منشأة أخرى، والمعروفة بإسم المنشأة 
المسيطرة. السيطرة هي القدرة على التحكم 

في السياسات المالية والتشغيلية. البيانات 
المالية الموحدة هي البيانات المالية الخاصة 

بمنشأة إقتصادية )المنشأة المسيطرة والمنشآت 
المجمعة المسيطر عليها( والتي تعرض على أنها 

خاصة بمنشأة مفردة.
•  يجب أن تتضمن البيانات المالية الموحدة جميع 

المنشآت المسيطر عليها، إال عند وجود دليل 
على أن:

-  السيطرة ستكون مؤقتة ألن المنشأة المسيطر   
عليها تم االستحواذ عليها ومحتفظ بها بصورة 

حصرية بغرض بيعها خالل إثني عشر شهرًا 
من تاريخ االستحواذ 

-  اإلدارة تبحث عن مشتري  

•  ال ُتستثنى أي منشأة مسيطر عليها تعمل تحت 
قيود صارمة طويلة األجل لتحويل األموال. 

وال ُتستثنى أي منشأة مسيطر عليها من عملية 
التوحيد ألن نشاطاتها غير مشابهة لنشاطات 

منشآت أخرى ضمن المنشأة اإلقتصادية.
•  ُتستبَعد األرصدة والمعامالت واإليرادات 
والمصاريف بين المنشآت ضمن المنشأة 

اإلقتصادية بالكامل.
•  ُتَعد البيانات المالية الموحدة باستخدام 

سياسات محاسبية موحدة للمعامالت المماثلة 
واألحداث األخرى في ظروف مماثلة.

•  ال يمكن أن تزيد تواريخ التقارير للمنشآت 
المسيطر عليها عن أكثر من ثالثة أشهر من 

تاريخ تقرير المنشأة المسيطرة.
•  يجب أن تعرض حصص األقلية في البيان 

الموحد للمركز المالي ضمن صافي األصول/
حقوق الملكية، بشكل منفصل عن صافي 

األصول/حقوق الملكية للمنشأة المسيطرة، وال 
يتم خصمها في قياس إيرادات أو مصروفات 
المنشأة اإلقتصادية. ومع ذلك، ُيوَزع الفائض 

أو العجز في المنشأة اإلقتصادية بين حصص 
األقلية واألغلبية في بيان األداء المالي.

•  في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة المسيطرة، 
تتم المحاسبة على كافة االستثمار ات في 
المنشآت المسيطر عليها والمنشآت الزميلة 
والمشاريع المشتركة إما باستخدام طريقة 
حقوق الملكية أو بالتكلفة أو كأدوات مالية.

المعيار رقم 6 – البيانات المالية الموحدة والمنفصلة
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تاريخ النفاذ
الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2008 أو 

بعده. يبدأ تاريخ نفاذ معايير المحاسبة الدولية 
في القطاع العام 34 - 38 )الحصص في المنشآت 
األخرى( في الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2017 أو 

بعده، وتحل مكان معايير المحاسبة الدولية في 
القطاع العام 6 - 8. ويسمح بالتطبيق المبكر لهذه 

المعايير.

الهدف
شرح محاسبة االستثمارات من قبل مستثمر في 

الشركات الزميلة، حيث يؤدي االستثمار في شركة 
زميلة الى اإلحتفاظ بحصة ملكية على شكل 

حصة مساهمة أو هيكل حقوق ملكية رسمي آخر.

الملخص
•  ينطبق على جميع االستثمار ات التي يكون 

للمستثمر فيها تأثير مهم إال إذا كان المستثمر:
-  مؤسسات رأس مال ذوات مخاطر  

-  صناديق استثمار مشترك وصناديق ائتمان   
ومنشآت مشابهة بما في ذلك صناديق التأمين 

المرتبطة باالستثمار التي تقاس بالقيمة 
العادلة، مع االعتراف بالتغييرات في القيمة 

العادلة في الفائض أو العجز في فترة التغيير 
وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذي 

العالقة الذي يتناول االعتراف باألدوات المالية 
وقياسها

•  عندما يكون هناك دليل على أن الهدف من 
االستحواذ على االستثمار واإلحتفاظ به هو 
البيع بشكل حصري خالل 12 شهًرا من تاريخ 

االستحواذ، وأن اإلدارة تبحث بنشاط عن 
مشتري، ينبغي تصنيف االستثمار كمحتفظ 
به للمتاجرة وينبغي محاسبته وفقًا لمعيار 

المحاسبة الدولي أو الوطني ذي العالقة الذي 

يتناول االعتراف باألدوات المالية وقياسها.
•  بخالف ذلك، ُتستخدم طريقة حقوق الملكية 

لجميع االستثمار ات في المنشآت الزميلة التي 
يكون للمنشأة تأثير مهم عليها.

•  يكون للمستثمر تأثير مهم إذا كان يملك، بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة 20 % أو أكثر من قوة 

التصويت في المنشأة الزميلة، ما لم يتوّفر إثبات 
على عدم صحة ذلك.

•  وفقًا لطريقة حقوق الملكية، يتم تسجيل 
االستثمار مبدئيًا بالتكلفة. يتم إجراء التعديالت 

الحقًا بناًء على التغيير في حصة المستثمر 
بعد تاريخ االستحواذ على المنشأة المستثمر 

فيها في صافي األصول/حقوق الملكية. يعكس 
بيان األداء المالي للمستثمر الحصة من الفائض 

أو العجز في الجهة المستثمرة بها بعد تاريخ 
االستحواذ .

•  يجب إعداد البيانات المالية للمستثمر باستخدام 
سياسات المحاسبة الموحدة للمعامالت 

واألحداث المماثلة في الظروف المشابهة.
•  ال يجب أن يزيد الفرق بين تواريخ التقرير 

للمنشآت الزميلة وللمستثمر عن مدة ثالثة أشهر 
في أي حال من األحوال.

•  حتى إذا لم يتم إعداد حسابات موحدة، على 
سبيل المثال، ألن المستثمر ليس لديه أية 

منشآت يسيطر عليها، تكون طريقة حقوق 
الملكية مطلوبة. ويجب على المنشأة تطبيق 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ررقم 21، إذا كان تطبيق متطلبات أحد معايير 

المحاسبة الدولية أو الوطنية يتناول االعتراف 
باألدوات المالية وقياسها يشير إلى إمكانية 

انخفاض قيمة االستثمار.

المعيار رقم 7 – االستثمار ات في المنشآت الزميلة
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تاريخ النفاذ
الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2008 أو 

بعده. يبدأ تاريخ نفاذ معايير المحاسبة الدولية 
في القطاع العام 34 - 38 )الحصص في المنشآت 

األخرى( في الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2017، 
وتحل مكان معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
العام 6 - 8. ويسمح بالتطبيق المبكر لهذه المعايير.

الهدف
يوضح المعالجة المحاسبية الالزمة للحصص في 

المشاريع المشتركة، بغض النظر عن الهياكل أو 
األشكال القانونية ألنشطة المشروع المشترك.

الملخص
•  ينطبق على جميع االستثمار ات التي يكون 
للمستثمر فيها سيطرة مشتركة إال إذا كان 

المستثمر:
-  مؤسسات رأس مال ذات مخاطر  

-  صناديق استثمار مشترك وصناديق ائتمان   
ومنشآت مشابهة بما في ذلك صناديق التأمين 

المرتبطة باالستثمار التي تقاس بالقيمة 
العادلة، مع االعتراف بالتغييرات في القيمة 

العادلة في الفائض أو العجز في فترة التغيير 
وفقًا ألي معيار محاسبة دولي أو وطني 

يتناول االعتراف باألدوات المالية وقياسها.
•  السمة الرئيسية للمشروع المشترك هي أنه 

ترتيب ملزم يلتزم بموجبه مشاركان أو أكثر 
بإجراء النشاط الذي يخضع لسيطرة مشتركة. 

يمكن تصنيف المشاريع المشتركة كعمليات تحت 
السيطرة المشتركة واألصول تحت السيطرة 

المشتركة والمنشآت تحت السيطرة المشتركة. 
يتم تطبيق معالجات محاسبية مختلفة لكل نوع 

من المشاريع المشتركة.

•  عمليات تحت سيطرة مشتركة: يعترف المشارك 
باألصول التي يسيطر عليها والمصاريف 

وااللتزامات التي يتكبدها ونصيبه من الدخل 
المحقق، في كلٍّ من بياناته المالية المنفصلة 

والموحدة.
•  أصول تحت سيطرة مشتركة: يعترف المشارك 

في بياناته المالية بحصته في األصول تحت 
السيطرة المشتركة، أية إلتزامات متكبدة، 

وحصته من أية إلتزامات متكبدة باإلشتراك مع 
المشاركين اآلخرين والدخل من بيع أو استخدام 

حصته من إنتاج المشروع المشترك وحصته 
من المصروفات المتكبدة من قبل المشروع 

المشترك، والمصروفات المتكبدة بشكل مباشر 
فيما يتعلق بحصته في المشروع المشترك. 

تنطبق هذه القواعد على كل من البيانات المالية 
المنفصلة والموحدة.

•  منشآت تحت السيطرة المشتركة: يسمح بتطبيق 
اثنين من السياسات المحاسبية وهما:

-  التوحيد التناسبي: بموجب هذه الطريقة،   
يشمل بيان المركز المالي للمشارك حصته من 

األصول المسيطر عليها بشكل مشترك وحصته 
من اإللتزامات المسؤول عنها بالمشاركة. يضم 
بيان األداء المالي للمشارك حصته من إيرادات 
ومصروفات المنشأة تحت السيطرة المشتركة

-  طريقة حقوق الملكية، كما هو موضح في   
 معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 

رقم 7.
•  عندما يكون هناك دليل على أنه تم االستحواذ 

على الحصة واإلحتفاظ بها بشكل حصري 
بهدف بيعها خالل 12 شهرًا من تاريخ االستحواذ 

وأن اإلدارة تبحث بشكل جدي عن مشتري، 
يتم تصنيف الحصص كمحتفظ بها للمتاجرة، 

وتتم محاسبتها وفقًا ألي معيار محاسبة دولي 
أو وطني )محلي( يتناول االعتراف باألدوات 

المالية وقياسها.

المعيار رقم 8 – الحصص في مشاريع مشتركة



كتيب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام | نحو إدارة مالية متطورة

18

تاريخ النفاذ
الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يوليو 2002 أو 

بعده.

الهدف
بيان المعالجة المحاسبية لإليرادات الناتجة عن 

المعامالت واألحداث التبادلية.

الملخص
•  ُيطَبق معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 

رقم 9 على اإليرادات الناتجة عن المعامالت 
واألحداث التبادلية التالية:

-  تقديم الخدمات  
-  بيع البضائع  

-  استخدام أطراف أخرى ألصول المنشأة   
المنتجة للفوائد واإلتاوات وأرباح األسهم 
•  يجب أن يقاس اإليراد على مستوى القيمة 

العادلة للعوض المستلم أو المستحق اإلستالم 
•  االعتراف :

-  من بيع البضائع: عندما يتم تحويل المخاطر   
والمكاسب الهامة لملكية البضائع إلى المشتري، 
فقدان السيطرة الفعالة من قبل البائع، إمكانية 

قياس مبلغ اإليراد بشكل موثوق به، أن 
يكون من المحتمل تدفق المنافع اإلقتصادية 

أو إمكانية الخدمة الخاصة بالمعاملة إلى 
المنشأة، إمكانية قياس التكاليف التي تم 
تكبدها أو التي سيتم تكبدها فيما يتعلق 

بالمعاملة بشكل موثوق به

-  من تقديم الخدمات: بالرجوع إلى مرحلة   
اكتمال المعاملة في تاريخ التقرير، وإمكانية 

تقدير نتيجة المعاملة بشكل موثوق به. عندما 
ال يمكن تقدير نتيجة المعاملة الخاصة بتقديم 

الخدمات بشكل موثوق به فيجب االعتراف 
باإليراد فقط إلى حد النفقات المعترف بها 

القابلة لالسترداد
-  بالنسبة إلى الفائدة واإلتاوات وأرباح األسهم:   

ُيعترف بها عندما يكون من المحتمل تدفق 
المنافع االقتصادية أو إمكانية الخدمة 

المرتبطة بالمعاملة إلى المنشأة، وإمكانية 
قياس مبلغ اإليراد بشكل موثوق به

•  الفائدة - على أساس زمني تناسبي يأخذ في 
اإلعتبار العائد الفعلي على األصل.

•  اإلتاوات - كما تم الحصول عليها بموجب 
محتوى اإلتفاقية ذات العالقة.

•  توزيعات أرباح أو معادالتها - عندما يثبت حق 
المساهم أو المنشأة في استالم المبلغ.

المعيار رقم 9 – اإليراد من المعامالت التبادلية
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تاريخ النفاذ
الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يوليو 2002 أو 

بعده.

الهدف
بيان معايير محددة للمنشآت التي تعرض تقريرها 

بعملة ذات إقتصاد مفرط في التضخم، بحيث 
تكون المعلومات المالية المقدمة )بما في ذلك 

المعلومات المالية الموحدة( ذات معنى.

الملخص
•  يجب أن يتم عرض البيانات المالية للمنشأة 
التي تعرض تقاريرها بالعملة الوظيفية التي 

تعتبر عملة ذات إقتصاد مفرط في التضخم وفقًا 
لوحدة القياس السارية في تاريخ التقرير.

•  يجب إعادة عرض أرقام المقارنة للفترة السابقة 
وأية معلومات متعلقة بالفترات السابقة وفقًا 

لوحدة القياس السارية في تاريخ التقرير.
•  يجب اإلفصاح عن الفائض أو العجز في صافي 

المركز النقدي بشكل منفصل في بيان األداء 
المالي.

•  عندما تقوم المنشآت في القطاع العام بإدراج 
المعلومات المتعلقة بالموازنة ذات الصلة في 
بياناتها المالية، يجب إعادة عرض المعلومات 

المتعلقة بالموازنة في نفس وحدة القياس 
الحالية.

•  بشكل عام، يكون اإلقتصاد مفرطًا في التضخم 
عندما يكون هناك معدل تضخم تراكمي بواقع 

100% على مدى ثالث سنوات.

المعيار رقم 10 – التقارير المالية في 
اإلقتصاديات ذات التضخم المرتفع
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تاريخ النفاذ
الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يوليو 2002 أو 

بعده.

الهدف
بيان المعالجة المحاسبية لإليرادات والتكاليف 

المرتبطة بعقود اإلنشاء في البيانات المالية 
للمقاول.

الملخص
•  يجب أن يتضمن إيراد العقد المبلغ المبدئي 

المتفق عليه في العقد والتغيرات في أعمال 
العقد، والمطالبات والدفعات المحفزة، التي 

قد تصل الى درجة أنه من المحتمل أن تنتج 
اإليرادات ويمكن قياسها بشكل موثوق به.

•  يقاس إيراد العقد بالقيمة العادلة للبدل المستلم 
أو المستحق.

•  يجب أن تشمل تكاليف العقد التكاليف المتعلقة 
به مباشرة، والتكاليف التي تعزى لنشاط العقد 

بشكل عام ويمكن تخصيصها للعقد على أساس 
منتظم ومنطقي، مع التكاليف األخرى المتعلقة 

مباشرًة بالعميل بموجب شروط العقد.

•  عندما يمكن تقدير نتيجة عقد اإلنشاء بشكل 
موثوق به، فإنه يجب االعتراف بإيراد العقد 

وتكاليف العقد بالرجوع إلى مرحلة إنجاز نشاط 
العقد في تاريخ التقرير )طريقة نسبة اإلنجاز 

المحاسبية(.
•  عندما ال يكون من الممكن تقدير نتيجة العقد 
بشكل موثوق به، ال يتم االعتراف بأي فائض. 

بدالً من ذلك، يجب االعتراف باإليراد فقط 
ضمن نطاق تكاليف العقد التي تم تكبدها والتي 

يحتمل استردادها، ويجب االعتراف بتكاليف 
العقد على أنها مصروف في الفترة التي يتم 

تكبدها فيها.
•  بالنسبة لعقود اإلنشاء التي يقصد فيها عند بداية 

العقد استرداد تكاليف العقد كاملًة من أطراف 
عقد اإلنشاء، يجب االعتراف بالعجز المتوقع 

فورًا على أنه مصروف عندما يحتمل أن يتجاوز 
إجمالي تكاليف العقد إجمالي إيراده.

المعيار رقم 11 – عقود اإلنشاء
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تاريخ النفاذ
الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2008 أو 

بعده.

الهدف
بيان المعالجة المحاسبية للمخزون، بما في ذلك 

تحديد التكاليف واالعتراف بالمصاريف، بما فيها 
أي تخفيض إلى صافي القيمة القابلة للتحقق، 

وتوفير إرشادات عن صيغ التكلفة المستخدمة 
لتحميل التكاليف على المخزون.

الملخص
•  يقاس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة 

للتحقيق، أيهما أقل. وتقاس تكلفة المخزون الذي 
تم االستحواذ عليه من خالل معاملة غير تبادلية 

بالقيمة العادلة كما في تاريخ االستحواذ. يجب 
أن يقاس المخزون بالتكلفة أو تكلفة اإلستبدال 

الحالية، أيهما أقل، حيث ُيحتَفظ به لما يلي:
-  التوزيع دون مقابل أو مقابل رسوم إسمية   

-  االستهالك في عملية إنتاج البضائع التي سيتم   
توزيعها بدون رسوم أو مقابل رسوم إسمية

•  تشمل التكلفة كافة تكاليف الشراء وتكاليف 
التحويل )المواد واأليدي العاملة والنفقات غير 

المباشرة(، والتكاليف األخرى المتكبدة خالل نقل 
المخزون إلى موقعه ووضعه الحاليين، باستثناء 

فروقات أسعار الصرف األجنبي وتكاليف 
البيع. يتم اقتطاع الخصومات التجارية وأية 
حسومات أو بنود أخرى مشابهة عند تحديد 

تكاليف الشراء.
•  بالنسبة لبنود المخزون غير القابلة للمبادلة، يتم 

توزيع تكاليف محددة لبنود فردية محددة من 

المخزون.
•  يجب أن تستخدم المنشأة معادلة التكلفة 

ذاتها للمخزون بأكمله الذي له نفس الطبيعة أو 
االستخدام ذاته بالنسبة للمنشأة؛ إن اختالف 

الموقع الجغرافي للمخزون وحده ال يكفي لتبرير 
استخدام معادالت تكلفة مختلفة.

•  بالنسبة للبنود القابلة للمبادلة، ُتحَدد التكلفة 
إما على أساس الوارد أوالً صادر أوالً أو معادلة 

تكلفة المعدل الموزون. إن استخدام أساس 
الداخل أخيرًا صادر أوالً غير مسموح به.

•  بالنسبة للمخزون الذي له طبيعة أو استخدام 
مختلف، يمكن تبرير استخدام معادالت تكلفة 

مختلفة.
•  عند بيع المخزون أو تبادله أو توزيعه يجب 

االعتراف بالقيمة المدرجة لهذا المخزون 
كمصروف في الفترة التي يتم فيها االعتراف 
باإليراد المتعلق بذلك. وفي حالة عدم وجود 
إيراد خاص بذلك فيتم االعتراف بالمصروف 

عند توزيع البضائع أو عند تقديم الخدمة 
المتعلقة بذلك.

•  يتم االعتراف بقيمة أي تخفيض إلى صافي 
القيمة القابلة للتحقق كمصروف في الفترة 

التي تحدث فيها الخسارة أو التخفيض. يتم 
االعتراف بقيمة أي عكس تخفيض للمخزون 

على أنه تخفيض في قيمة المخزون المعترف 
به نتيجة زيادة القيمة القابلة للتحقق كمصروف 

في الفترة التي يحدث فيها العكس.

المعيار رقم 12 – المخزون
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تاريخ النفاذ
الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2008 أو 

بعده.

الهدف
يهدف هذا المعيار إلى تحديد السياسات 

واإلفصاحات المحاسبية المناسبة للمستأجرين 
والمؤجرين لتطبيقها على عقود اإليجار التمويلية 

والتشغيلية.

الملخص
•  يصنف عقد اإليجار كعقد تمويلي إذا نقل 

جوهريًا كافة المخاطر والعوائد المرتبطة بملكية 
أصل معين. وقد يتم أو ال يتم نقل سند الملكية 

في النهاية. على سبيل المثال:
-  يغطي التأجير جوهريًا كامل عمر األصل/   

األصول؛ و/أو
-  تساوي القيمة الحالية لدفعات اإليجار جوهريًا   

القيمة العادلة لألصل
•  تصنف جميع اإليجارات األخرى كإيجار تشغيلي. 
يتم إعتبار بنود األرض والمباني في عقد اإليجار 

بشكل منفصل ألغراض تصنيف عقد اإليجار.
•  عقود اإليجار التمويلي - البيانات المالية 

للمستأجر:
-  االعتراف باألصول واإللتزامات على أساس   
القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار 

والقيمة العادلة لألصول أيهما أقل، ويتم 
تحديدها عند بداية عقد اإليجار. عند احتساب 

القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار 
يكون معدل الخصم هو معدل الفائدة الضمني 

في عقد اإليجار أو سعر فائدة االقتراض 
المتزايدة للمستأجر.

-  سياسة االستهالك - مثل األصول المملوكة  
-  دفعات اإليجار التمويلية - تقسم بين الفائدة   

والتخفيض لإللتزامات المستحقة

•  عقد اإليجار التمويلي - البيانات المالية للمؤجر:
-  االعتراف بها كذمم مدينة في بيان المركز   

المالي بقيمة تساوي صافي االستثمار في عقد 
اإليجار

-  االعتراف باإليراد المالي بناًء على نمط يعكس   
معدل عائد دوري ثابت على صافي االستثمار 

القائم من المؤجر فيما يتعلق بعقد اإليجار 
التمويلي

•  عقود اإليجار التشغيلية - البيانات المالية 
للمستأجر:

-  االعتراف بدفعات اإليجار كمصروف في   
بيان األداء المالي على أساس القسط الثابت 
على مدة عقد اإليجار، إال عندما يكون هناك 

أساس منهجي أكثر نموذجية للمخطط الزمني 
الذي يتم فيه استنفاد المنافع اإلقتصادية من 

األصل المؤجر
•  عقود اإليجار التشغيلية - البيانات المالية 

للمؤجر:
-  يجب عرض األصول الخاضعة لعقود إيجار   

تشغيلية في بيان المركز المالي للمؤجر وفقًا 
لطبيعة كل أصل من هذه األصول

-  يجب االعتراف بإيرادات التأجير على أساس   
القسط الثابت على مدة عقد اإليجار، إال عندما 

يكون هناك أساس منهجي أكثر نموذجية 
للمخطط الزمني الذي يتم في استنفاد المنافع 

اإلقتصادية من األصل المؤجر
•  ينبغي إضافة التكاليف األولية المباشرة التي 

يتكبدها المؤجرون في المفاوضات على ترتيب 
عقد اإليجار التشغيلي إلى المبلغ المدرج لألصل 

المؤجر وينبغي االعتراف بها كمصروف خالل 
مدة عقد اإليجار على نفس األساس الذي يتم 

االعتراف بموجبه بإيراد عقد اإليجار.
•  تعتمد سياسة المعالجة المحاسبية لمعامالت 
البيع وإعادة اإلستئجار على إذا ما كانت في 

األساس إيجارات تمويلية أو تشغيلية.

المعيار رقم 13 – عقود اإليجار
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تاريخ النفاذ
الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2008 أو 

بعده.

الهدف
إن الهدف من هذا المعيار هو بيان:

•  متى يتوجب على المنشأة أن تعّدل بياناتها 
المالية لتعكس الوقائع بعد تاريخ إعداد التقرير

•  اإلفصاحات التي يجب على كل منشأة تقديمها 
عن التاريخ الذي تم فيه إعتماد إصدار البيانات 
المالية، وعن وقائع ما بعد تاريخ إعداد التقرير.

الملخص
•  األحداث بعد تاريخ إعداد التقرير هي األحداث، 

سواء اإليجابية أم غير اإليجابية، التي تحدث 
بين تاريخ إعداد التقرير وتاريخ إعتماد البيانات 

المالية لإلصدار.
•  األحداث التي تتطلب التعديل بعد تاريخ إعداد 

التقرير، تلك التي تقدم دلياًل على أن الظروف 
كانت قائمة في تاريخ التقرير - يتم تعديل 

البيانات المالية لتعكس األحداث التي تقدم دلياًل 
على أن الظروف كانت قائمة في تاريخ التقرير 

)على سبيل المثال، التسوية بعد تاريخ إعداد 
التقرير لقضية قضائية والتي تؤكد أنه كان على 

المنشأة اإللتزام بتاريخ التقرير(.
•  األحداث التي ال تتطلب التعديل بعد تاريخ 
إعداد التقرير، تلك التي تدل على الظروف 

التي نشأت بعد تاريخ إعداد التقرير - ال تحتاج 
لتعديل البيانات المالية لتعكس األحداث التي 

نشأت بعد تاريخ التقرير )على سبيل المثال، 
إنخفاض في القيمة العادلة للممتلكات بعد نهاية 

السنة، التي ال تغير قيمة الممتلكات في تاريخ 
التقرير(.

•  يجب عدم االعتراف بتوزيعات األرباح المعلنة 
أو المقترحة بعد تاريخ إعداد التقرير، كالتزامات 

عند تاريخ إعداد التقرير. المطلوب فقط هو 
اإلفصاح عنها.

•  على المنشأة أن ال تعد بياناتها المالية على 
أساس اإلستمرارية إذا أثبتت األحداث بعد 

تاريخ التقرير أن فرضية استمرار المنشأة لم 
تعد مالئمة )على سبيل المثال، إذا كان هناك 

نية لتصفية المنشأة أو وقف أنشطتها بعد تاريخ 
إعداد التقرير، أو أنه ال يوجد بديل واقعي إال 

القيام بذلك(.
•  يتوجب على المنشأة اإلفصاح عن تاريخ اعتماد 

البيانات المالية لإلصدار والجهة المعتمدة 
لإلصدار، وإذا كانت هناك هيئة أخرى تملك 

الصالحية لتعديل البيانات المالية بعد اإلصدار، 
على المنشأة أن تفصح عن هذه الحقيقة.
•  إذا حصلت أي منشأة على معلومات بعد 

تاريخ إعداد التقرير، لكن قبل اعتماد البيانات 
المالية لإلصدار، حول ظروف كانت قائمة عند 

تاريخ إعداد التقرير، على المنشأة أن ُتَحّدث 
اإلفصاحات المتعلقة بتلك الظروف، في ضوء 

المعلومات الجديدة.
•  ينبغي على المنشأة أن تفصح عما يلي لكل فئة 

مهمة تخص الحدث الذي ال يؤدي إلى تعديل بعد 
تاريخ التقرير:

-  طبيعة الحدث  
-  تقدير تأثيرها المالي، أو بيان يفيد بأن مثل   

هذا التقدير ال يمكن إجراؤه

المعيار رقم 14 – األحداث بعد تاريخ إعداد التقارير
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تاريخ النفاذ
الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2008 أو 

بعده.

الهدف
يهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية 

للعقارات االستثمار ية ومتطلبات اإلفصاح ذات 
العالقة.

الملخص
•  العقارات االستثمار ية هي أرض أو مباني 

محتفظ بها )من قبل المالك أو بموجب إيجار 
تمويلي( لتحقيق مكاسب من اإليجارات أو من 

زيادة القيمة الرأسمالية أو كليهما، باستثناء 
المحتفظ بها لما يلي:

-  االستخدام في اإلنتاج أو توريد السلع أو   
الخدمات، أو أغراض إدارية

-  البيع ضمن سياق العمليات الطبيعي  
•  يجب االعتراف بالعقارات االستثمار ية كأصل 

في الحاالت التالية فقط:
-  عندما يكون من المحتمل تدفق مكاسب   

إقتصادية مستقبلية أو خدمة محتملة إلى 
المنشأة من هذه الممتلكات 

-  عندما يمكن قياس تكلفة القيمة العادلة   
للعقارات االستثمار ية بشكل موثوق

•  ال ُيطَبق معيار المحاسبة الدولية في القطاع 
العام رقم 16 على الممتلكات التي يشغلها المالك 

أو الممتلكات قيد اإلنشاء والتي تم بناؤها 
أو تطويرها لإلستخدام المستقبلي كعقارات 

استثمارية، أو ممتلكات محتفظ بها للبيع خالل 
السير الطبيعي للعمليات.

•  يجب قياس العقارات االستثمار ية مبدئيًا 
بالتكلفة. يجب تضمين تكلفة المعامالت في هذا 

القياس المبدئي. عندما يتم االستحواذ على عقار 
إستثماري من خالل عملية غير تبادلية، بدون أي 

تكلفة أو مقابل رسوم رمزية، يتم قياس تكلفتها 
بقيمتها العادلة في تاريخ االستحواذ .

•  بعد االعتراف ، على المنشأة أن تختار نموذج 
القيمة العادلة أو نموذج التكلفة كسياسة 

محاسبية.
-  نموذج القيمة العادلة: يقاس العقار االستثماري   
بالقيمة العادلة، وُيعتَرف بالتغيرات في القيمة 

العادلة في الفائض أو العجز في الفترة التي 
تنشأ فيها

-  نموذج التكلفة: يقاس العقار االستثمار ي   
بالتكلفة المستهلكة، ناقص أي خسائر في 

انخفاض القيمة المتراكمة. ويجب اإلفصاح 
عن القيمة العادلة لإلستثمار العقاري

•  يجب تطبيق نموذج القياس الذي تم اختياره 
على جميع العقارات االستثمار ية للمنشأة.

•  إذا كانت المنشأة تستخدم نموذج القيمة العادلة، 
ولكن عند شراء عقار معين، كانت هناك أدلة 

واضحة على أن المنشأة لن تكون قادرة على 
تحديد القيمة العادلة على أساس مستمر، يتم 
استخدام نموذج التكلفة لهذا العقار - ويجب 

اإلستمرار في هذا االستخدام حتى يتم إستبعاد 
العقار. في هذه الحالة، يجب اإلفتراض أن 

القيمة المتبقية للعقار االستثمار ي تساوي صفرًا.
•  يتم التغيير من نموذج إلى آخر فقط إذا كان 
التغيير سيؤدي إلى عرض أكثر مالءمة )من 

المستبعد جدًا التغيير من نموذج القيمة العادلة 
إلى نموذج التكلفة(.

•  يمكن تصنيف ومحاسبة العقار المحتفظ به 
من قبل المستأجر بموجب عقد إيجار تشغيلي 
كعقار إستثماري بشرط أن يستخدم المستأجر 
نموذج القيمة العادلة لمعيار المحاسبة الدولية 

في القطاع العام رقم 16. في هذه الحالة، يقوم 
المستأجر بالمحاسبة لعقد اإليجار كما لو كان 

عقد إيجار تمويلي.

المعيار رقم 16 – العقارات االستثمارية
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تاريخ النفاذ
الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2008 أو 

بعده.

الهدف
وصف مبادئ االعتراف األولي والمحاسبة 
الالحقة )تحديد المبلغ المسجل وتكاليف 

االستهالك وخسائر إنخفاض القيمة( للممتلكات 
والمصانع والمعدات بحيث يمكن لمستخدمي 

البيانات المالية التحقق من المعلومات التي 
تتعلق باستثمار المنشأة في الممتلكات والمصانع 

والمعدات والتغييرات في هذه االستثمار ات.

الملخص
•  يجب االعتراف ببنود الممتلكات والمصانع 

والمعدات كأصول فقط إذا كان من المحتمل 
أن تتدفق المنافع اإلقتصادية المستقبلية أو 
اإلمكانيات الخدماتية المرتبطة باألصل إلى 
المنشأة، وكان من الممكن قياس التكلفة أو 

القيمة العادلة لألصل الخاص بالمنشأة بشكل 
موثوق.

•  ال يتطلب معيار المحاسبة الدولية في القطاع 
العام رقم 17 وال يمنع االعتراف بأصول اإلرث. 

إذا اعترفت المنشأة بأصول اإلرث ، فيجب 
عليها تطبيق متطلبات اإلفصاح الواردة في 

معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم 
17 فيما يتعلق بتلك األصول التي تم االعتراف 

بها، ويمكن، أيضًا دون إلزام، اإلمتثال لمتطلبات 
أخرى في هذا المعيار فيما يخص أصول اإلرث.

•  عادة تصنف المعدات العسكرية المتخصصة 
على أنها ممتلكات أو مصانع أو معدات ويجب 

االعتراف بها كأصول. 
•  يجب محاسبة أصول البنية التحتية، مثل 
شبكات الطرق وشبكات الصرف الصحي، 

وشبكات اإلتصاالت، وفقًا لهذا المعيار.
•  يظهر االعتراف األولي بالتكلفة التي تشمل 

جميع التكاليف الالزمة للحصول على األصل 
لالستخدام المقرر. عندما يتم االستحواذ على 

األصل بدون أية تكلفة، أو بالتكلفة اإلسمية، 
فإن تكلفته هي القيمة العادلة كما في تاريخ 

االستحواذ، حتى إذا تم تأجيل الدفع، فال بد من 
االعتراف بالفائدة.

•  الحقًا لإلستحواذ، يسمح معيار المحاسبة 
الدولية في القطاع العام رقم 17 إختيار نموذج 

محاسبي لفئة كاملة من الممتلكات والمصانع 
والمعدات:

-  نموذج التكلفة: يتم إظهار األصل بالتكلفة   
ناقصًا أي استهالك متراكم وخسائر إنخفاض 

القيمة المتراكمة
-  نموذج إعادة التقييم: يتم إظهار األصل بمبلغ   

إعادة التقييم، الذي يساوي القيمة العادلة 
بتاريخ إعادة التقييم ناقصًا أي استهالك 

متراكم الحق وأي خسائر الحقة متراكمة في 
إنخفاض القيمة

•  بموجب نموذج إعادة التقييم، يجب إعادة تقييم 
جميع بنود فئة معينة بانتظام وبالقدر الكافي. 

ُتحّمل الزيادة في إعادة التقييم مباشرة إلى 
فائض إعادة التقييم. ومع ذلك، يجب االعتراف 

بالزيادة كإيراد في الفائض أو العجز إلى الحد 
الذي يعكس أثر انخفاض إعادة التقييم لنفس 

فئة األصول المسجلة سابقًا كمصروف في 
الفائض أو العجز. يتم قيد إنخفاض إعادة 

التقييم أوالً مقابل فائض إعادة التقييم المتعلقة 
بنفس فئة األصول وأية زيادة يتم تسجيلها 

مقابل الفائض أو العجز. عند إستبعاد األصول 
المعاد تقييمها، ُيحّول فائض إعادة التقييم 

مباشرة إلى الفائض أو العجز المتراكم وال يعاد 
تسجيله من خالل الفائض أو العجز.

•  يجب مقاصة الزيادات واإلنخفاضات في إعادة 
التقييم المتعلقة باألصول الفردية ضمن فئة 

من الممتلكات والمصانع والمعدات مع بعضهما 
البعض ضمن ذلك الصنف، لكن ال يجب مقاصتها 

المعيار رقم 17 – الممتلكات والمصانع والمعدات
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فيما يتعلق باألصول الواردة ضمن أصناف 
مختلفة.

•  يجب استهالك كل جزء من بنود الممتلكات 
والمصانع والمعدات ذات التكلفة الهامة مقارنة 

بالتكلفة اإلجمالية لهذا البند بشكل منفصل.
•  يتم احتساب االستهالك بانتظام على مدى 

العمر اإلنتاجي لألصل. يجب أن تعكس طريقة 
االستهالك المستخدمة النمط الذي يتوقع فيه 

استهالك المنافع اإلقتصادية المستقبلية أو 
إمكانية الخدمة لألصل من قبل المنشأة. يجب 

أن تتم مراجعة القيمة المتبقية سنويًا على 
األقل، ويجب أن تساوي المبلغ الذي ستستلمه 

المنشأة حاليًا إذا كان األصل بالعمر والحالة 
المتوقعة في نهاية عمره اإلنتاجي. إذا كان 

تشغيل بند الممتلكات والمصانع والمعدات )على 
سبيل المثال، طائرة( يتطلب عمليات معاينة 

رئيسية دورية، يتم االعتراف بالتكلفة في القيمة 
المدرجة لألصل كبديل، عند إجراء كل عملية 

معاينة رئيسية، إذا تم الوفاء بمعايير االعتراف 
. إذا كانت التوقعات تختلف عن التقديرات 
السابقة، يجب محاسبة التغيير كتغيير في 

التقدير المحاسبي وفقًا لمعيار المحاسبة الدولية 
في القطاع العام رقم 3.

•  األراضي والمباني هي أصول قابلة للفصل 
ويتم محاسبتها كل على حدة، حتى عندما 

يتم االستحواذ عليهما معًا. إن األراضي عادًة 
لها أعمار إنتاجية غير محدودة، ولذلك ال يتم 

استهالكها.
•  لتحديد ما إذا كان بند من الممتلكات والمصانع 
والمعدات منخفض القيمة، تطبق المنشأة معيار 

المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم 21 أو 
معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم 

26، أيهما أنسب.

•  يجب قياس جميع معامالت تبادل الممتلكات 
والمصانع والمعدات بالقيمة العادلة، بما في ذلك 

تبادل بنود مماثلة، إال إذا كانت عملية التبادل 
تفتقر إلى الجوهر التجاري أو ال يمكن قياس 

القيمة العادلة لألصل المستلم أو األصل المحدد 
بشكل موثوق به.

•  يجب إلغاء االعتراف بالقيمة المدرجة ألي بند 
من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات:

-  عند التصرف به )اإلستبعاد(  
-  عندما ال يتوقع أية منافع إقتصادية مستقبلية   
أو إمكانية الخدمة من استخدامه أو التصرف 

به.
•  ينبغي تضمين الربح أو الخسارة الناتجة من 

إلغاء االعتراف ببند الممتلكات والمصانع 
والمعدات في الفائض أو العجز عندما يتم 

إلغاء االعتراف بالبند. وال يتم تصنيف األرباح 
كإيرادات؛ يتم تحديد الربح أو الخسارة الناتجة 

من إلغاء االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات 
والمصانع والمعدات على أنه الفرق بين صافي 

عوائد اإلستبعاد، إن وجدت، والمبلغ المدرج 
للبند.

•  يتضمن معيار المحاسبة الدولية في القطاع 
العام رقم 17 أحكام إنتقالية تسمح للمنشآت 

بعدم االعتراف بالممتلكات والمصانع والمعدات 
للفترات المالية التي تبدأ في تاريخ يأتي ضمن 

فترة خمس سنوات من تاريخ إعتماد أساس 
اإلستحقاق المحاسبي وفقًا لمعايير المحاسبة 

الدولية في القطاع العام للمرة األولى.
•  تسمح األحكام اإلنتقالية للمنشآت باالعتراف 

بالممتلكات والمصانع والمعدات بالتكلفة أو 
القيمة العادلة عند تطبيق هذا المعيار للمرة 

االولى.

المعيار رقم 17 – الممتلكات والمصانع والمعدات
 )يتبع(
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تاريخ النفاذ
الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يوليو 2003 أو 

بعده.

الهدف
إن الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ لتقديم 
التقارير حول المعلومات المالية حسب القطاعات 
من أجل فهم األداء السابق للمنشأة بشكل أفضل، 
والتعرف على المصادر المخصصة لدعم األنشطة 
الرئيسية للمنشأة، وتعزيز شفافية التقارير المالية 

وتمكين المنشأة من الوفاء بالتزاماتها المطلوبة.

الملخص
•  يجب على المنشأة التي تعد بياناتها المالية 

وتعرضها بموجب أساس اإلستحقاق المحاسبي 
أن تطبق معيار المحاسبة الدولية في القطاع 

العام رقم 18 عند عرض معلومات القطاع.
•  في حال عرض البيانات المالية الموحدة 

للحكومة أو غيرها من المنشآت اإلقتصادية 
مع البيانات المالية المنفصلة للمنشأة األم معًا، 

يتم عرض المعلومات حول القطاع على أساس 
البيانات المالية الموحدة فقط.

•  يتطلب من المنشآت عرض تقرير عن القطاعات 
على أساس مناسب ألغراض تقييم األداء السابق 
للمنشأة ومدى تحقيق أهدافها، وإلتخاذ القرارات 

حول توزيع الموارد المستقبلية.
•  عادًة ما تنظر المنشأة لهيكلها التنظيمي ونظام 

التقرير الداخلي لغرض تحديد قطاعات 
الخدمات والقطاعات الجغرافية.

•  يتم إدارة الدوائر والوكاالت الحكومية وتقديم 
التقارير المالية عادة حسب خطوط الخدمات 

ألن هذا األمر يعكس طريقة تحديد المخرجات 
الرئيسية، ومراقبة إنجازاتها وتحديد حاجاتها 

من الموارد والموازنات. في مثل هذه الحاالت، 
يعكس النظام الداخلي لتقديم التقارير هيكل 

قطاع الخدمة.

•  يمكن أن تنظم المنشأة وتقدم تقارير داخليًا 
إلى الهيئة الحاكمة والمدير األعلى على أساس 

إقليمي - سواًء ضمن أو عبر الحدود الوطنية 
أو المحلية أو ضمن أو عبر الدولة أو غيرها من 

حدود السلطة. في مثل هذه الحاالت، يعكس 
النظام الداخلي لتقديم التقارير هيكل قطاع 

جغرافي.
•  عادًة ما تكون القطاعات على أساس السلع 
الرئيسية والخدمات التي تقدمها المنشأة، 

والبرامج التي تعمل فيها، أو األنشطة التي تقوم 
بها.

•  يتم إعطاء التوجيه بخصوص القطاعات التي 
تقدم عنها التقارير، وال يحدد معيار المحاسبة 

الدولي في القطاع العام 18 الحدود الكمية التي 
يجب تطبيقها عند تحديد القطاعات التي تقدم 

عنها التقارير.
•  يمكن تبني هيكل تقارير قطاعية أساسية 

وثانوية بحيث توفر إفصاحات محدودة عن 
القطاعات الثانوية.

•  يجب إعداد معلومات القطاع بحيث تتفق مع 
السياسات المحاسبية المعتمدة إلعداد وعرض 
البيانات المالية الموحدة للمجموعة أو للمنشأة.
•  يجب توزيع األصول التي يشترك باستخدامها 

قطاعان أو أكثر للقطاعات إذا، وفقط في 
حال توزيع إيراداتها ومصروفاتها كذلك لهذه 

القطاعات.
•  إذا تم تحديد قطاع ما كقطاع للمرة األولى في 

الفترة الحالية، يجب إعادة عرض بيانات القطاع 
للفترة السابقة والتي تعرض ألغراض المقارنة 

لتعكس القطاع الحديث الذي أِعّدت تقارير 
حديثة عنه كقطاع منفصل.

المعيار رقم 18 – تقديم التقارير حول القطاعات
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تاريخ النفاذ
الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2004 أو 

بعده.

الهدف
توضيح معايير االعتراف المناسبة وقواعد 
قياس المخصصات، وااللتزامات واألصول 

المحتملة، وضمان اإلفصاح عن معلومات كافية 
في اإليضاحات حول البيانات المالية لتمكين 

المستخدمين من فهم طبيعتها، ووقتها ومقدارها. 
وبالتالي، يهدف معيار المحاسبة الدولية في 
القطاع العام رقم 19 إلى ضمان التعامل فقط 

مع اإللتزامات الحقيقية ضمن البيانات المالية. 
ُيستثنى االعتراف بالنفقات المستقبلية المخطط 

لها، حتى إذا وافقت عليها اإلدارة وبالمثل، 
مخصصات خسائر التأمين الذاتي، ومخصصات 
عامة غير مؤكدة، وغيرها من األحداث التي لم 

تحدث.

الملخص
•  يجب االعتراف بالمخصص عندما:

-  يكون لدى المنشأة التزام حالي قانوني أو   
استداللي نتيجة لحدث سابق

-  يكون هناك احتمال تدفق صادر للموارد   
المتمثلة في منافع إقتصادية أو إمكانيات 

خدمية لتسوية اإللتزام 
-  يمكن إجراء تقدير موثوق لمبلغ اإللتزام   

•  يجب أن يكون المبلغ المعترف به كمخصص هو 
أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية اإللتزام 

الحالي في تاريخ التقرير.
•  يتم مراجعة المخصصات في كل تاريخ تقرير 

وتعديلها لتعكس أفضل تقدير حالي.
•  وإذا لم يعد من المحتمل أن يكون التدفق 

الصادر للموارد المتمثلة في منافع إقتصادية أو 
إمكانيات خدمية مطلوبًا لتسوية اإللتزام، يجب 

أن يتم إلغاء المخصص.
•  يجب استخدام المخصص للنفقات التي تم أصاًل 

االعتراف بالمخصص لها فقط.
•  يمكن أن تشمل المخصصات العقود المثقلة 

باإللتزامات، مخصصات إعادة الهيكلة، 
الضمانات، والمبالغ المستردة، وترميم الموقع.
•  يجب أن يشتمل مخصص إعادة الهيكلة على 

النفقات المباشرة التي تنجم عن إعادة الهيكلة 
فقط، وهي كٌل من:

-  النفقات الضرورية التي تستلزمها إعادة   
الهيكلة

-  النفقات غير المرتبطة باألنشطة المستمرة   
للمنشأة

•  تنشأ اإللتزامات المحتملة عندما يكون:
-  هناك إلتزام محتمل يتأكد وجوده من خالل   

حدث مستقبلي ال يخضع لسيطرة المنشأة
-  إلتزام حالي قد، ولكن ربما ال يتطلب تدفق   

صادر للموارد المتمثلة بالمنافع اإلقتصادية أو 
اإلمكانيات الخدمية

المعيار رقم 19 – المخصصات، واإللتزامات 
المحتملة، واألصول المحتملة
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-  ال يمكن إجراء تقديرات موثوقة بما فيه   
الكفاية لمبلغ اإللتزام الحالي )هذا أمر نادر 

الحدوث(
•  تتطلب اإللتزامات المحتملة اإلفصاح فقط )عدم 
االعتراف(. ال يتم اإلفصاح عندما تكون إحتمالية 

التدفق الصادر للموارد أمرًا بعيد الحدوث.
•  تنشأ األصول المحتملة عندما تكون إحتمالية 

التدفق الوارد للمنافع اإلقتصادية أو إمكانيات 
الخدمية للمنشأة أمر مرجح، ولكنه غير مؤكد 

فعليًا، وحدوثها يعتمد على حدث خارج سيطرة 
المنشأة.

•  تتطلب األصول المحتملة اإلفصاح فقط )عدم 
االعتراف(. إذا كان تحقيق اإليرادات مؤكدًا، 

فإن األصول ذات الصلة ال تكون أصوالً محتملة 
ويكون االعتراف باألصول واإليرادات المتعلقة 

مناسبًا
•  إذا كانت المنشأة لديها عقود مثقلة باإللتزامات، 

فيجب االعتراف باإللتزام الحالي )صافي المبالغ 
المستردة( بموجب العقد وقياسه باعتباره 

كمخصص.
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تاريخ النفاذ
الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2004 أو 

بعده.

الهدف
ضمان أن تفصح البيانات المالية عن وجود 

عالقات بين األطراف ذات العالقة والمعامالت بين 
المنشأة واألطراف ذات العالقة بها. إن مثل هذه 
المعلومات مطلوبة ألغراض المساءلة ولتسهيل 

فهم المركز المالي واألداء المالي للمنشأة مقدمة 
التقارير بشكل أفضل.

الملخص
•  األطراف ذات العالقة هي األطراف التي تسيطر 
أو التي تملك القدرة على السيطرة على الطرف 
اآلخر أو كان لها تأثير مهم على المنشأة مقدمة 
التقرير )تتضمن المنشآت المسيطرة، المالكين 

وعائالتهم، وكبار المستثمرين، وموظفي اإلدارة 
الرئيسيين( واألطراف الخاضعة لسيطرة المنشأة 

أو التي تمارس المنشأة معّدة التقرير عليها 
تأثيرًا مهمًا )تتضمن المنشآت الخاضعة لسيطرة 
مشتركة، المشاريع المشتركة والمنشآت الزميلة، 

وخطط منافع الموظفين ما بعد التوظيف(. 
إذا كانت المنشأة مقدمة التقرير ومنشأة أخرى 
تخضع لسيطرة مشتركة، وتعتبر هذه المنشآت 

أيضا أطراف ذات عالقة.
•  يتطلب اإلفصاح عن:

-  العالقات عندما توجد سيطرة بصرف النظر   
عما إذا كانت هناك عمليات مع أطراف ذات 

عالقة أم ال

-  المعامالت مع أطراف ذات عالقة  
-  تعويض اإلدارة )متضمنًا تحلياًل حسب نوع   

التعويض(
•  بالنسبة لمعامالت األطراف ذات العالقة، يتطلب 

اإلفصاح عن طبيعة العالقة أنواع العمليات 
التي حدثت، وعناصر العمليات الالزمة لتوضيح 
أهمية هذه المعامالت بالنسبة لعملياتها وكفايتها 

لتمكنها من تقديم بيانات مالية تحتوي على 
معلومات مناسبة وموثوقة ألغراض صنع القرار 

والمساءلة.
•  فيما يلي أمثلة عن حاالت قد تؤدي فيها 
المعامالت مع األطراف ذات العالقة إلى 

إفصاحات من قبل المنشأة مقدمة التقرير:
-  شراء السلع أو تحويلها/بيعها )السلع الجاهزة   

أو غير الجاهزة(
-  شراء الممتلكات وغيرها من األصول أو   

تحويلها/بيعها
-  تقديم الخدمات أو الحصول عليها  

-  ترتيبات الوكالة  
-  التأجير  

-  تحويل البحث والتطوير  
-  تحويالت بموجب إتفاقيات الترخيص  

-  تحويالت بموجب ترتيبات التمويل )بما في   
ذلك القروض ومساهمات رأس المال( 

-  تقديم الضمانات أو التعهدات  

المعيار رقم 20 – اإلفصاحات عن األطراف 
ذات العالقة
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تاريخ النفاذ
الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2006 أو 

بعده.

الهدف
ضمان إدراج األصول غير المولدة للنقد بما ال يزيد 
عن قيمة الخدمة القابلة لالسترداد، وشرح كيفية 

احتساب مبلغ الخدمة القابلة لالسترداد.

الملخص
•  ينطبق معيار المحاسبة الدولية في القطاع 

العام 21 على جميع األصول غير الُمولدة للنقد، 
باستثناء األصول الناجمة عن عقود اإلنشاء 

)انظر معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 
11(، المخزون )انظر معيار المحاسبة الدولية 

في القطاع العام 12(، األصول المالية التي 
أدِرجت ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولية 
في القطاع العام 29، العقارات االستثمار ية 
التي تقاس باستخدام نموذج القيمة العادلة 

)انظر معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 
16(، الممتلكات واآلالت والمعدات غير الُمولدة 
للنقد التي تقاس بالمبالغ المعاد تقييمها )انظر 
معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 17(، 
واألصول األخرى ذات المتطلبات المحاسبية 
النخفاض القيمة الواردة في معيار محاسبة 

دولي آخر للقطاع العام.
•  يجب أن تطبق منشآت القطاع العام التي 

تحتفظ بأصول مولدة للنقد معيار المحاسبة 
الدولية في القطاع العام 26 فيما يتعلق بهذه 

األصول.

-  إن خسارة إنخفاض القيمة لألصول غير   
المولدة للنقد هي المبلغ الذي تكون فيه القيمة 

المدرجة لألصل قد تجاوزت قيمة الخدمة 
القابلة لالسترداد.

•  يتم االعتراف بخسارة إنخفاض القيمة ألصل ما 
مباشرة في الفائض أو العجز.

•  بعد االعتراف بخسارة إنخفاض القيمة، يتم 
تعديل تكلفة االستهالك )اإلطفاء( لألصل في 

الفترات المستقبلية لتوزيع مبلغ األصل المدرج 
والمعدل، مطروحًا منه قيمته المتبقية )إن 
وجدت(، بانتظام على مدى عمره اإلنتاجي 

المتبقي.
•  يمثل مبلغ الخدمة القابلة لالسترداد المبلغ 

األعلى بين القيمة العادلة للوحدة غير الُمولدة 
للنقد مخصومًا منها تكاليف البيع والقيمة 

الحالية في اإلستخدام. إن القيمة المستخدمة 
ألصل غير ُمولد للنقد هي القيمة الحالية للخدمة 

المحتملة المتبقية لألصل. ُتحَدد القيمة الحالية 
للخدمة المحتملة المتبقية لألصل باستخدام 

أحد المناهج الثالثة التالية، ويعتمد على مدى 
توافر البيانات وطبيعة انخفاض القيمة:

-  منهج تكلفة االستبدال المستهلكة: يتم   
تحديد القيمة الحالية للخدمات المستقبلية 
المحتملة المتبقية ألصل ما على أنها تكلفة 

االستبدال المستهلكة الخاصة به وتكون تكلفة 
استبدال األصل هي تكلفة استبدال إجمالي 

الخدمات المحتملة لألصل ويتم استهالك هذه 
التكلفة إلظهار األصل في وضعه المستخدم. 

يمكن استبدال األصل إما من خالل إعادة 
إنتاج )إستنساخ( األصل الحالي أو من 

المعيار رقم 21 – إنخفاض قيمة األصول 
غير المولدة للنقد
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خالل استبدال إجمالي خدماته المحتملة. 
وتقاس تكلفة اإلستبدال المستهلكة على أنها 
تكلفة إعادة إنتاج األصل أو تكلفة استبداله، 
أيهما أقل، مطروحًا منها االستهالك المتراكم 

محسوبًا على أساس تلك التكلفة وذلك لعكس 
الخدمات المحتملة لألصل والتي تم استهالكها 

أو استنفاذها مسبقًا
-  منهج تكلفة اإلستعادة: يتم تحديد القيمة   
الحالية للخدمات المحتملة المتبقية لألصل 

من خالل طرح تكلفة اإلستعادة المقدرة 
لألصل من التكلفة الحالية الستبدال خدماته 
المستقبلية المتوقعة المتبقية قبل انخفاض 

القيمة. ويتم عادة تحديد التكلفة األخيرة على 
أنها التكلفة المستهلكة الستبدال األصل أو 

إعادة إنتاجه، أيهما أقل
-  منهج وحدات الخدمة: ُتحَدد القيمة الحالية   

للخدمات المستقبلية المحتملة لألصل من 
خالل تخفيض تكلفتها الحالية قبل انخفاض 

القيمة لتتوافق مع العدد المخفض من 
وحدات الخدمة المتوقعة من األصل بينما 

هو منخفض القيمة. وكما هو الحال في منهج 
تكلفة اإلستعادة، يتم عادة تحديد التكلفة 

الحالية الستبدال الخدمات المحتملة المتبقية 
لألصل قبل انخفاض القيمة على أنها التكلفة 
المستهلكة الستبدال األصل أو إعادة إنتاجه 

قبل انخفاض القيمة، أيهما أقل

•  بتاريخ كل تقرير، ُتراَجع األصول لتقييم إن كان 
هناك أي مؤشر على انخفاض قيمة األصل. في 
حال وجود مؤشر على انخفاض القيمة، يجب 

أن تقّدر المنشأة مبلغ الخدمة القابلة لالسترداد. 
يسمح بعكس خسائر انخفاض القيمة في 

السنوات السابقة في حاالت معينة.

المعيار رقم 21 – إنخفاض قيمة األصول 
غير المولدة للنقد )يتبع(
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تاريخ النفاذ
الفترات السنوية التي تبدأ في 1 أبريل 2009 أو 

بعده.

الهدف
يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات اإلفصاح 

الخاصة بالحكومات التي تختار عرض المعلومات 
حول القطاع الحكومي العام في بياناتها المالية 

الموحدة. ويمكن أن يعزز اإلفصاح عن معلومات 
مناسبة حول القطاع الحكومي العام في حكومة 

ما من شفافية التقارير المالية وأن يساعد على 
فهم أفضل للعالقة بين األنشطة السوقية وغير 
المتعلقة بالسوق التي تقوم بها الحكومة وبين 

البيانات المالية واألسس اإلحصائية إلعداد 
التقارير المالية.

الملخص
•  ينبغي اإلفصاح عن المعلومات المالية حول 

القطاع الحكومي العام بالتوافق مع السياسات 
المحاسبية المعتمدة في إعداد وعرض البيانات 

المالية الموحدة للحكومة باستثناء حالتين:
-  عند عرض المعلومات المالية حول القطاع   

الحكومي العام، ال ينبغي على المنشآت 
تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولية في 
القطاع العام رقم 6 البيانات المالية الموحدة 
والمنفصلة فيما يتعلق بالمنشآت في قطاعي 

الشركات المالية العامة والشركات غير المالية 
العامة.

-  ينبغي على القطاع الحكومي العام االعتراف   
باالستثمار الخاص به في قطاعي الشركات 
المالية العامة والشركات غير المالية العامة 
على أنه أصل وينبغي محاسبة ذلك األصل 

بالمبلغ المسجل لصافي أصول تلك المنشآت.
•  ينبغي أن تحتوي اإلفصاحات فيما يخص 
القطاع الحكومي العام على األقل ما يلي:

-  األصول حسب الفئة الرئيسية، مع إظهار   
االستثمار في القطاعات األخرى بشكل منفصل

-  اإللتزامات حسب الفئة الرئيسية  
-  صافي األصول/حقوق الملكية  

-  إجمالي زيادة ونقصان إعادة التقييم وبنود   
أخرى من اإليرادات والمصاريف المعترف 

بها بشكل مباشر في صافي األصول/حقوق 
الملكية

-  اإليرادات حسب الفئة الرئيسية  
-  المصاريف حسب الفئة الرئيسية  

-  الفائض أو العجز  
-  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية   

حسب الفئة الرئيسية
-  التدفقات النقدية من األنشطة االستثمار ية  

-  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  
•  إن طريقة عرض إفصاحات القطاع الحكومي 

العام ينبغي أن ال تكون أكثر أهمية من البيانات 
المالية الخاصة بالحكومة المعدة وفقًا لمعايير 

المحاسبة الدولية في القطاع العام.

•  يجب اإلفصاح عن المنشآت المهمة المسيطر 

المعيار رقم 22 – اإلفصاح عن المعلومات 
المالية حول القطاع الحكومي العام
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عليها المشمولة في القطاع الحكومي العام وعن 
أية تغيرات في تلك المنشآت عن الفترة السابقة، 

إلى جانب توضيح أسباب عدم شمول أي من 
هذه المنشآت التي تم إدراجها سابقًا في القطاع 

الحكومي العام.
•  ينبغي مطابقة إفصاحات القطاع الحكومي 

العام مع البيانات المالية الموحدة للحكومة، مع 
إظهار مبلغ التعديل على كل بند مقابل في تلك 

البيانات المالية بشكل منفصل.

المعيار رقم 22 – اإلفصاح عن المعلومات 
المالية حول القطاع الحكومي العام )يتبع(
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تاريخ النفاذ
الفترات السنوية التي تبدأ في 30 يونيو 2008 أو 

بعده. هناك العديد من األحكام اإلنتقالية.

الهدف
يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات إعداد 

التقارير المالية بخصوص اإليراد الناشئ من 
معامالت غير تبادلية، باستثناء المعامالت غير 

التبادلية التي تؤدي إلى اندماج المنشأة.

الملخص
•  المعامالت التبادلية وهي معامالت تحصل 

فيها منشأة ما على أصول أو خدمات أو تسدد 
إلتزامات وتدفع مباشرة لمنشأة أخرى قيمة 

مساوية تقريبًا بالمقابل )تكون أساسًا على شكل 
نقد أو سلع أو خدمات أو استخدام لألصول(.

•  المعامالت غير التبادلية هي معامالت ال تتطلب 
تبادل منافع في المعامالت التبادلية، إما أن 

تستلم المنشأة قيمة من منشأة أخرى دون أن 
تدفع مباشرة قيمة مساوية تقريبًا بالمقابل 

أو تدفع المنشأة قيمة إلى منشأة أخرى دون 
الحصول مباشرة على قيمة مساوية تقريبًا 

بالمقابل.
•  التحويالت هي تدفقات واردة لمنافع إقتصادية 

مستقبلية أو خدمات مستقبلية متوقعة من 
المعامالت غير التبادلية باستثناء الضرائب.

•  البنود اإلشتراطية المفروضة على األصول 
المنقولة هي بنود منصوص عليها في القوانين أو 
األنظمة، أو إتفاق ملزم، مفروضة على استخدام 

أصل منقول من قبل المنشآت التي تقع خارج 
نطاق المنشأة المعدة للتقارير المالية.

•  الشروط المفروضة على األصول المنقولة وهي 
عبارة عن إشتراطات تنص على أنه ينبغي 
استهالك المنافع اإلقتصادية المستقبلية أو 

الخدمات المستقبلية المتوقعة التي يتضمنها 
األصل من قبل المنشأة المنقول إليها كما هو 

محدد أو أنه يجب إرجاع المنافع اإلقتصادية 
المستقبلية أو الخدمات المستقبلية المتوقعة 

إلى المنشأة الناقلة.
•  القيود المفروضة على األصول المنقولة وهي 
إشتراطات تحدد أو توجه األغراض التي قد 

يستخدم األصل من أجل أدائها، ولكنها ال 
تنص على ضرورة إرجاع المنافع اإلقتصادية 
المستقبلية أو الخدمات المستقبلية المتوقعة 

إلى المنشأة الناقلة في حال عدم استخدامها كما 
هو محدد.

•  ينبغي االعتراف بالتدفق الوارد للموارد من 
معاملة غير تبادلية، باستثناء الخدمات العينية، 
والذي يلبي تعريف األصل على أنه أصل عندما، 

وفقط عندما:
-  يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع   
اإلقتصادية المستقبلية أو الخدمات 

المعيار رقم 23 – اإليراد من المعامالت 
غير التبادلية )الضرائب والتحويالت(
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المستقبلية المتوقعة المرتبطة باألصل إلى 
المنشأة؛ و

-  يمكن قياس القيمة العادلة لألصل بشكل   
موثوق

•  ينبغي قياس األصل المستحوذ عليه من خالل 
معاملة غير تبادلية مبدئيًا بالقيمة العادلة في 

تاريخ االستحواذ .
•  ينبغي االعتراف بالتدفق الوارد للموارد من 

معاملة غير تبادلية معترف بها كأصل على أنه 
إيراد، إال في حدود إذا تم االعتراف أيضًا بالتزام 

فيما يتعلق بذلك التدفق الوارد.
•  عندما تستوفي المنشأة التزامًا تعاقديًا حاليًا 

معترف به كالتزام فيما يخص تدفق وارد 
للموارد من معاملة غير تبادلية معترف بها 

كأصل، ينبغي أن تخفض المنشأة المبلغ المسجل 
لإللتزام المعترف به وأن تعترف بمبلغ إيراد 

مساٍو لذلك التخفيض.
•  ينبغي قياس اإليراد من معامالت غير تبادلية 

بمبلغ الزيادة في صافي األصول المعترف به من 
قبل المنشأة.

•  ينبغي االعتراف باإللتزام التعاقدي الحالي 
الناشئ من معاملة غير تبادلية والذي يحقق 
تعريف اإللتزام على أنه التزام عندما، وفقط 

عندما:
-  يكون من المحتمل أن يطلب تدفق صادر   

للموارد التي تمثل منافع إقتصادية مستقبلية 
أو خدمات مستقبلية متوقعة لتسوية اإللتزام 

التعاقدي، و

-  يمكن إجراء تقدير موثوق لمبلغ اإللتزام   
التعاقدي

•  تؤدي الشروط المفروضة على األصل المنقول 
إلى نشوء إلتزام تعاقدي حالي عند االعتراف 

المبدئي والذي يتم االعتراف به عندما تستوفي 
شروط اإللتزام.

•  ينبغي أن يكون المبلغ المعترف به كالتزام هو 
أفضل تقدير للمبلغ المطلوب لتسوية اإللتزام 

التعاقدي الحالي في تاريخ التقرير.
•  ينبغي أن تعترف المنشأة بأصل معين فيما 

يتعلق بالضرائب عندما يقع الحدث الخاضع 
للضريبة ويتم تلبية معايير االعتراف باألصل.

•  ينبغي تحديد اإليرادات الضريبية بمبلغ إجمالي، 
وال ينبغي تخفيضه فيما يخص المصاريف 

المدفوعة من خالل نظام الضرائب )مثل المبالغ 
المتاحة للمستفيدين بغض النظر إذا دفعوا أو لم 

يدفعوا الضرائب(.
•  ال ينبغي تجميع اإليرادات الضريبية مع مبلغ 
النفقات الضريبية )مثل األحكام التفضيلية 

من قانون الضرائب التي توفر لبعض دافعي 
الضرائب إمتيازات ال تتوفر لآلخرين(.

•  ينبغي أن تعترف المنشأة بأصل معين فيما 
يتعلق بالتحويالت عندما تلبي الموارد المنقولة 

تعريف األصل ومعايير االعتراف بها كأصل. 
قد تعترف المنشأة بالخدمات العينية كإيراد 

وكأصل، ولكن ذلك ليس مطلوبًا منها.
•  ينبغي أن تفصح المنشأة إما في صدر البيانات 

 المالية ذات الغرض العام أو في اإليضاحات 

المعيار رقم 23 – اإليراد من المعامالت غير 
التبادلية )الضرائب والتحويالت( )يتبع(
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عما يلي:
-  مبلغ اإليراد من المعامالت غير التبادلية   

المعترف به خالل الفترة حسب فئات 
رئيسية حيث تبين بشكل منفصل الضرائب 

والتحويالت
-  مبلغ الذمم المدينة المعترف به فيما يتعلق   

باإليراد غير التبادلي
-  مبلغ اإللتزامات المعترف به فيما يتعلق   

باألصول المنقولة الخاضعة لشروط معينة
-  مبلغ األصول المعترف بها الخاضعة لقيود   

وطبيعة تلك القيود
-  وجود مبلغ المقبوضات المستلمة مقدمًا فيما   

يتعلق بمعامالت غير تبادلية
-  مبلغ أي إلتزامات معفاة  

•  ينبغي أن تفصح المنشأة في إيضاحات البيانات 
المالية ذات الغرض العام عما يلي:

-  السياسات المحاسبية التي تبنتها المنشأة   
لإلعتراف باإليرادات من المعامالت غير 

التبادلية
-  األساس الذي اعتمدت عليه المنشأة لقياس   
القيمة العادلة للموارد المتدفقة إلى الداخل 

فيما يتعلق بالفئات الرئيسية لإليراد من 
معامالت غير تبادلية

-  معلومات حول طبيعة الضريبة فيما يتعلق   
بالفئات الرئيسية لإليراد الضريبي الذي ال 

تستطيع المنشأة قياسه بشكل موثوق خالل 
الفترة التي يقع فيها الحدث الخاضع للضريبة

-  طبيعة ونوع الفئات الرئيسية للتركات والهدايا   
والتبرعات مبينة بشكل منفصل الفئات 

الرئيسية للسلع العينية المستلمة
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تاريخ النفاذ
الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2009 أو 

بعده.

الهدف
التأكد من أن منشآت القطاع العام قد أوفت 

بإلتزاماتها المتعلقة بالمساءلة وتعزيز الشفافية في 
بياناتها المالية من خالل تطبيق الموازنة المعتمدة 
والمسؤولة عنها أمام الجمهور، حيث ُتعّد الموازنة 

والبيانات المالية على نفس األساس وأدائها المالي 
في تحقيق النتائج المدرجة في الموازنة.

الملخص
•  ُيطبق معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 

رقم 24 على منشآت القطاع العام، باستثناء 
مؤسسات األعمال الحكومية، التي ُتلَزم أو تختار 

إتاحة الموازنة المصادق عليها للجمهور.
•  الموازنة األصلية هي الموازنة األولية المصادق 
عليها لفترة الموازنة، وتعني الموازنة المصادق 

عليها صالحية اإلنفاق المشتقة من القوانين 
ومشاريع قوانين التخصيص والتشريعات 

الحكومية والقرارات األخرى المتعلقة باإليرادات 
أو المقبوضات المتوقعة فيما يخص فترة 

الموازنة.

•  الموازنة النهائية هي الموازنة األصلية المعدلة 
فيما يخص كافة اإلحتياطات والمبالغ المرحلة 

والتحويالت والتوزيعات والتخصيصات 
اإلضافية والتغييرات التشريعية األخرى 

المعتمدة المطبقة على فترة الموازنة.
•  على المنشأة أن تعرض مقارنة بين الموازنة 
والمبالغ الفعلية كأعمدة موازنة إضافية في 

البيانات المالية الرئيسية فقط عندما يتم إعداد 
البيانات المالية والموازنة على أسس قابلة 

للمقارنة.
•  على المنشأة أن تعرض مقارنة للمبالغ المقدرة 

والمبالغ الفعلية إما كبيان مالي إضافي منفصل 
أو كأعمدة موازنة إضافية في البيانات المالية 

المعروضة حاليًا وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية 
في القطاع العام. ينبغي أن تعرض مقارنة المبالغ 
المقدرة والفعلية بشكل منفصل لكل مستوى من 

الرقابة التشريعية:
-  مبالغ الموازنة األصلية والنهائية  

-  المبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة  
-  توضيح اإلختالفات الهامة بين مبالغ الموازنة   
والمبالغ الفعلية وذلك من خالل اإلفصاح في 

اإليضاحات، إال إذا تم إدراج هذا التوضيح في 
وثائق عامة أخرى صادرة إلى جانب البيانات 

المالية مع اإلشارة إلى مرجعية تلك الوثائق 
في اإليضاحات

المعيار رقم 24 – عرض معلومات الموازنة 
في البيانات المالية
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•  يتعين على المنشأة أن تقدم توضيحًا حول 
ما إذا كانت التغيرات بين الموازنة األصلية 
والموازنة النهائية هي نتيجة إعادة التوزيع 

ضمن الموازنة أو نتيجة عوامل أخرى:
-  من خالل اإلفصاح في اإليضاحات ضمن   

البيانات المالية
-  في تقرير يتم إصداره قبل صدور البيانات   

المالية أو في نفس وقت صدورها أو بالتزامن 
معها وينبغي أن يشمل إشارة مرجعية للتقرير 

في إيضاحات البيانات المالية
•  ينبغي عرض كافة مقارنات المبالغ المقدرة 

والفعلية على أساس قابل للمقارنة مع الموازنة.
•  يتعين على المنشأة أن توضح في إيضاحات 

البيانات المالية أساس الموازنة وأساس 
التصنيف المعتمد في الموازنة المصادق عليها، 

فترة الموازنة المعتمدة والمنشآت المشمولة في 
الموازنة المصادق عليها.

•  ينبغي أن تحدد المنشأة في إيضاحات البيانات 
المالية المنشآت المشمولة في الموازنة المصادق 

عليها. 
•  ينبغي عمل تسوية المبالغ الفعلية المعروضة 

على أساس قابل للمقارنة مع الموازنة، حيث ال 
يتم إعداد البيانات المالية والموازنة على أساس 
قابل للمقارنة مع المبالغ الفعلية التالية المدرجة 

في البيانات المالية، مع تحديد أي إختالفات في 
األساس والوقت والمنشأة بشكل منفصل:

-  في حال تم اعتماد أساس اإلستحقاق في   
الموازنة، مجموع اإليرادات والمصاريف 
وصافي التدفقات النقدية من النشاطات 

التشغيلية واالستثمار ية والتمويلية

-  في حال اعتماد أساس آخر باستثناء أساس   
اإلستحقاق في الموازنة، صافي التدفقات 

النقدية من النشاطات التشغيلية واالستثمارية 
والتمويلية

•  ينبغي اإلفصاح عن التسوية في صدر بيان 
مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية أو في إيضاحات 

البيانات المالية.
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تاريخ النفاذ 
الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2011 أو 

بعده. يشجع التطبيق المبكر.

الهدف 
وضع أسس للمحاسبة واإلفصاح عن منافع 

الموظفين، بما في ذلك منافع الموظف القصيرة 
األجل )األجور، اإلجازات السنوية، اإلجازات 

المرضية، المكافآت، تقاسم األرباح والمنافع غير 
النقدية(؛ معاشات التقاعد؛ التأمين على حياة 
الموظف ما بعد اإلنتهاء من الخدمة والمنافع 

الطبية؛ مكافأة نهاية الخدمة، وغيرها من منافع 
أخرى طويلة األجل )إجازة الخدمة الطويلة، 

العجز، التعويضات المؤجلة والمكافآت، والمشاركة 
في األرباح على المدى الطويل(، بإستثناء 

المعامالت القائمة على أساس األسهم وخطط 
منافع تقاعد الموظف.

الملخص 
•  يستلزم المعيار أن تعترف المنشأة بما يلي:

-  إلتزامها بدفع المنافع إذا قدم الموظف خدمته   
مقابل حصوله عليها في المستقبل

-  المصروف المترتب على المنشأة حين تستهلك   
المنافع اإلقتصادية أو مقدرات الخدمة الناتجة 

عن الخدمة التي يقدمها الموظف مقابل هذه 
المنافع

•  المبدأ األساسي: يجب االعتراف بمنافع 
الموظفين كتكلفة في الفترة التي يقوم بها 
الموظف بالحصول على المنافع وليس عند 

استحقاق دفعها. 
•  تكلفة الخدمة الحالية هي الزيادة في القيمة 

الحالية اللتزام المنفعة المحددة الناجم عن 
خدمة الموظف في الفترة الحالية.

•  خطط المنافع المحددة هي خطط منافع ما بعد 
التوظيف باستثناء خطط المساهمات المحددة.

•  خطط المساهمات المحددة هي خطط منافع 
ما بعد التوظيف التي تدفع بموجبها المنشأة 

مساهمات ثابتة إلى منشأة منفصلة )صندوق( 
وال يكون عليها إلتزام قانوني أو استداللي لدفع 

المزيد من المساهمات إذا لم يحتفظ الصندوق 
بأصول كافية لدفع منافع الموظفين المتعلقة 

بخدمة الموظفين في الفترات الحالية والسابقة.
•  يجب االعتراف بمنافع الموظفين قصيرة األجل 
)منافع مستحقة خالل 12 شهرًا( كمصروف في 
الفترة التي يقدم بها الموظفون الخدمات ذات 

العالقة.
•  على المنشأة أن تقيس تكلفة إجازات الغياب 

المعوضة المتراكمة كمبلغ إضافي تتوقع المنشأة 
أن تدفعه في مقابل اإلجازات غير المستخدمة 

التي تراكمت في تاريخ إعداد التقارير المالية.
•  يجب على المنشأة أن تعترف بالتكلفة المتوقعة 
لدفعات المكافآت ودفعات المشاركة في األرباح 

فقط عندما يكون على المنشأة إلتزام قانوني 
أو استداللي لدفع ذلك ويمكن تقدير اإللتزام 

بصورة موثوقة.
•  ُتصَنف منافع ما بعد التوظيف )مثل التقاعد 

والرعاية الصحية لما بعد التوظيف( إما على أنها 
خطط مساهمة محددة أو خطط منافع محددة.

•  بموجب خطط المساهمة المحددة، ُيعتَرف 
بالمصاريف في الفترة التي تستحق بها 

المساهمة. وُيعتَرف بالمصاريف المستحقة 
كإلتزام بعد تنزيل أية مساهمات تم تسديدها.

•  بموجب خطط المساهمة المحددة، ُيعتَرف 
باإللتزام في بيان المركز المالي بصافي إجمالي 

ما يلي:
-  القيمة الحالية اللتزام المنفعة المحددة )القيمة   

المعيار رقم 25 – منافع الموظفين
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الحالية للمدفوعات المستقبلية المتوقعة 
المطلوبة لتسديد اإللتزام الناتج من خدمات 

الموظفين في الفترة الحالية والسابقة(.
-  باإلضافة إلى أي أرباح إكتوارية مطروحًا منها   

أي خسائر إكتوارية مطروحًا منها أي تكلفة 
خدمة سابقة مؤجلة 

-  مطروًحا منها القيمة العادلة في تاريخ التقرير   
ألصول الخطة

•  االعتراف الفوري بجميع األرباح والخسائر 
اإلكتوارية في الفائض، أو العجز، أو تأجيلها 

إلى أقصى درجة مع إطفاء أي زيادة في 
الفائض أو العجز )منهج النطاق(، أو االعتراف 

باألرباح والخسائر اإلكتوارية مباشرًة في صافي 
األصول/حقوق الملكية )في بيان التغييرات في 

صافي االصول/حقوق الملكية(.
•  تعترف المنشأة باألرباح أو الخسائر على 

تقليصات أو تسديدات خطة المنافع المحددة 
عند حدوث التقليصات أو التسديدات. قبل 
تحديد أثر التقليص أو التسديد، يجب على 

المنشأة أن تعيد قياس اإللتزام باستخدام 
اإلفتراضات اإلكتوارية الحالية.

•  تشمل أصول الخطة األصول المحتفظ بها 
في صندوق منافع الموظفين الطويلة األجل 

وبوالص التأمين المؤهلة.
•  بالنسبة لخطط منافع مجموعة الموظفين، يجب 

على المنشأة االعتراف بصافي تكلفة المنفعة 
المحددة في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة 
والتي تعتبر رب العمل الراعي إال إذا كان هناك 

إتفاقية تعاقدية أو إتفاقية ملزمة أو سياسة 
معلنة بتقييد صافي تكلفة المنفعة المحددة 

للخطة بشكل عام.
•  يتم االعتراف وقياس منافع الموظفين طويلة 

األجل بنفس طريقة محاسبة منافع ما بعد 
التوظيف، ولكن وبخالف خطط المنافع المحددة 

يجب االعتراف مباشرة باألرباح والخسائر 
اإلكتوارية وتكلفة الخدمة السابقة بإستمرار في 

الفائض أو العجز.

•  تعترف المنشأة بمنافع إنهاء الخدمة كإلتزام 
وكمصروف عندما تكون المنشأة ملتزمة 

بوضوح إما بإنهاء عمل الموظف أو مجموعة من 
الموظفين قبل تاريخ التقاعد الطبيعي؛ أو توفير 

منافع إنهاء الخدمة كنتيجة لعرض تم تقديمه 
للتشجيع على اإلستقالة الطوعية.

•  يمكن أن تدفع المنشأة أقساط التأمين لتمويل 
خطة منافع ما بعد التوظيف، ويجب على 

المنشأة أن تعامل هذه الخطة على أنها خطة 
مساهمة محددة إال إذا كان على المنشأة )بشكل 

مباشر أو غير مباشر من خالل الخطة( إلتزام 
قانوني أو إستداللي ألٍي من:

-  دفع منافع الموظفين مباشرة عند استحقاقها  
-  دفع مبالغ إضافية إذا لم يدفع المؤِمن كامل   

منافع الموظفين المرتبطة بخدمة الموظف في 
الفترات الحالية والسابقة

•  وفي حال احتفظت المنشأة بمثل هذا اإللتزام 
القانوني أو اإلستداللي فعلى المنشأة أن تعامل 

الخطة على أنها خطة منافع محددة.
•  عند تبني هذا المعيار للمرة األولى، تحدد المنشأة 

إلتزامها األولي لخطة المنافع المحددة في ذلك 
التاريخ حيث:

-  القيمة الحالية إللتزام المنافع المحددة في   
تاريخ التبني

-  مطروحًا منها القيمة العادلة، بتاريخ التبني   
ألصول الخطة والتي يتم منها تسديد 

اإللتزامات مباشرة
-  مطروحًا منها تكلفة الخدمة السابقة التي   

سيتم االعتراف بها في الفترات الالحقة
•  عند تبني هذا المعيار للمرة األولى، ال يسمح 
للمنشأة بفصل األرباح والخسائر اإلكتوارية 

التراكمية. ويتم االعتراف بكافة األرباح 
والخسائر اإلكتوارية التراكمية في الفائض 

أو العجز المتراكم اإلفتتاحي. هناك بعض 
اإلستثناءات القابلة للتطبيق فيما يتعلق 

باإليضاحات عند تطبيق هذا المعيار للمرة األولى.
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تاريخ النفاذ 
الفترات السنوية التي تبدأ في 1 أبريل 2009 أو 

بعده. ُيشجع التطبيق المبكر.

الهدف 
يهدف هذا المعيار إلى وصف اإلجراءات التي 
تطبقها المنشأة لتحديد ما إذا انخفضت قيمة 

إحدى األصول المولدة للنقد ولضمان االعتراف 
بخسائر إنخفاض القيمة. ويحدد هذا المعيار أيضًا 
متى تقوم المنشأة بعكس خسارة إنخفاض القيمة 

كما توضح اإلفصاحات المطلوبة.

الملخص 
•  ينطبق معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 

رقم 26 على محاسبة انخفاض قيمة األصول 
المولدة للنقد باستثناء:

-  المخزون )انظر معيار المحاسبة الدولي في   
القطاع العام رقم 12 المخزون(

-  األصول الناجمة من عقود البناء )انظر معيار   
المحاسبة الدولي في القطاع العام رقم 11عقود 

البناء(
-  األصول المالية التي هي ضمن نطاق معيار   
المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم 29

-  االستثمار ات العقارية المقاسة بالقيمة العادلة   
)انظر معيار المحاسبة الدولية في القطاع 

العام رقم 16 االستثمار ات العقارية(
-  الممتلكات والمصانع والمعدات المولدة للنقد   

المقاسة بمبالغ معاد تقييمها )انظر معيار 

المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم 17 
الممتلكات والمصانع والمعدات(

-  أصول الضريبة المؤجلة  
-  األصول الناجمة من منافع الموظفين )انظر   

معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم 
25 منافع الموظفين(

-  األصول غير الملموسة التي يعاد تقييمها   
بانتظام بالقيمة العادلة

-  الشهرة  
-  األصول البيولوجية المتعلقة بالنشاط الزراعي   

المقاسة بالقيمة العادلة مطروحًا منه تكاليف 
البيع المقدرة

-  تكاليف االمتالك المؤجلة واألصول غير   
الملموسة الناجمة عن الحقوق التعاقدية 

لشركة تأمين بموجب عقود التأمين
-  األصول غير المتداولة المصنفة على أنها   

محتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة
-  األصول المولدة للنقد األخرى التي تدخل   

المتطلبات المحاسبية النخفاض القيمة 
الخاصة بها ضمن معيار محاسبة دولي آخر 

في القطاع العام
•  يعرف هذا المعيار )انخفاض القيمة( على أنها 
خسارة في المنافع اإلقتصادية المستقبلية أو 
احتمال الخدمة ألصل بما يزيد عن االعتراف 

المنتظم للخسارة في المنافع اإلقتصادية 
المستقبلية أو احتمال الخدمة لألصل من خالل 

االستهالك .

المعيار رقم 26 – انخفاض قيمة األصول 
المولدة للنقد
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•  المبلغ القابل لالسترداد ألصل هو القيمة العادلة 
لذلك األصل مطروحًا منها تكاليف البيع أو القيمة 

المستخدمة، أيهما أعلى.
•  خسارة انخفاض القيمة ألصل منتج للنقد هي 

الزيادة في المبلغ المسجل ألصل عن مبلغه 
القابل لالسترداد.

•  على المنشأة أن تقيم في تاريخ إعداد كل تقرير 
ما إذا كانت هناك داللة على أن قيمة أصل ما 

قد انخفضت، وإذا وجدت مثل هذه الداللة على 
المنشأة تقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل.

•  على المنشأة اختبار األصل غير الملموس الذي 
له عمر نافع غير محدد أو األصل غير الملموس 

غير المتوفر بعد اإلستخدام سنوًيا، وذلك من 
أجل تحديد انخفاض القيمة، ويتم ذلك بمقارنة 

المبلغ المسجل مع المبلغ القابل لالسترداد، 
ويمكن إجراء إختبار إنخفاض القيمة هذا في أي 
وقت خالل فترة إعداد التقارير، شريطة أن يتم 

إجراؤه في نفس الوقت كل سنة.
•  ُيخَفض المبلغ المسجل لألصل إلى المبلغ القابل 

لالسترداد له فقط في حال كان مبلغ األصل 
القابل لالسترداد أقل من المبلغ المسجل له، 

ويعتبر التخفيض خسارة إنخفاض قيمة.
•  يجب االعتراف بخسارة انخفاض القيمة على 
الفور في الفائض أو العجز. حينما يكون المبلغ 
المقدر لخسارة انخفاض القيمة أكبر من المبلغ 
المسجل لألصل المرتبط به، فعلى المنشأة أن 
تعترف باإللتزام فقط إذا كان هناك معيار آخر 

يشترط ذلك.
•  بعد االعتراف بخسارة انخفاض قيمة ما، ُتعَدل 

مصاريف االستهالك )اإلطفاء( لألصل في فترات 
مستقبلية لتوزيع مبلغ األصل المسجل والمنقح 

مطروحًا منه القيمة المتبقية )إن وجدت( 
بانتظام طوال عمره اإلنتاجي المتبقي.

•  القيمة المستخدمة ألصل منتج للنقد هي القيمة 
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية التي يتوقع 

اشتقاقها من االستخدام المستمر ألصل ومن 
استبعاده في نهاية عمره اإلنتاجي.

•  سعر الخصم هو السعر قبل الضريبة والذي 
يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية 
للمال والمخاطر الخاصة باألصل. ويجب أن ال 

يعكس سعر الخصم المخاطر التي تم تعديل 
تقديرات التدفق النقدي المستقبلي لها ويساوي 

معدل العائد الذي يطلبه المستثمرون لو كان 
لديهم اختيار باالستثمار الذي يعود عليهم 

بالتدفقات النقدية المتوقعة من األصل.
•  إذا تعذر تقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل 

الفردي المولد للنقد، تحدد المنشأة المبلغ القابل 
لالسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي لها 
األصل )وحدة توليد النقد الخاصة باألصل(.

•  إذا توافر سوق نشط للمخرجات التي ينتجها 
أصل أو مجموعة من األصول، عندها يحدد ذلك 

األصل أو تلك المجموعة من األصول على أنه/
أنها وحدة توليد نقد حتى لو تم استخدام بعض 

المدخالت أو جميعها داخليًا. إذا تأثرت التدفقات 
النقدية الواردة التي يتم توليدها بواسطة أصل 

أو وحدة توليد نقد بتسعير تحويلي داخلي، 
فعلى المنشأة أن تستخدم أفضل تقدير لإلدارة 

حول السعر )األسعار( المستقبلية التي يمكن 
تحقيقها في معاملة على أساس تجاري لدى 

تقدير ما يلي:
-  التدفقات النقدية المستقبلية الواردة   

المستخدمة في تحديد قيمة استخدام األصل 
أو بوحدة توليد النقد

-  التدفقات النقدية المستقبلية الصادرة   
المستخدمة في تحديد قيمة استخدام 

األصول األخرى أو وحدات توليد نقد أخرى 
متأثرة بالتسعير التحويلي الداخلي
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•  عند تخصيص خسارة إنخفاض القيمة، يجب 
على المنشأة أن ال تخفض القيمة المدرجة 

لألصل إلى ما دون المبلغ األعلى من:
-  قيمته العادلة مطروحًا منها تكلفة البيع )إذا   

كانت قابلة للتحديد(
-  قيمة االستخدام الخاصة به )إذا كانت قابلة   

للتحديد(
- صفر  

•  حينما يساهم أصل غير مولد للنقد في وحدة 
مولدة للنقد، تخصص نسبة من المبلغ المسجل 

لذلك األصل غير المولد للنقد للمبلغ المسجل 
الخاص بوحدة توليد النقد قبل تقدير المبلغ 

القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد. ويعكس 
المبلغ المسجل لألصل غير المولد للنقد أية 

خسائر انخفاض قيمة في تاريخ إعداد التقرير 
والتي تم تحديدها بموجب متطلبات معيار 

المحاسبة الدولي في القطاع العام )21(.
•  تعكس خسارة انخفاض القيمة المعترف بها 

في فترات سابقة لألصل في حال وفقط في 
حال كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة 

لتحديد مبلغ األصل القابل لالسترداد من آخر 
خسارة إنخفاض قيمة قد تم االعتراف بها، وإذا 

كان الحال كذلك، تتم زيادة المبلغ المسجل 
لألصل إلى المبلغ القابل لالسترداد. وتكون هذه 

الزيادة عكسًا لخسارة انخفاض القيمة.

•  تحدث عملية إعادة تحديد األصل من أصل 
مولد للنقد إلى أصل غير مولد للنقد أو من 

أصل غير مولد للنقد إلى أصل مولد للنقد فقط 
حينما تتوافر أدلة واضحة تفيد أن عملية إعادة 
التحديد مناسبة، وال تؤدي إعادة التحديد بحد 

ذاتها بالضرورة إلى اختبار انخفاض قيمة أو 
عكس لخسارة انخفاض قيمة، وبدالً من ذلك، 

فإن اإلشارة إلى ضرورة اختبار انخفاض قيمة 
أو عكس خسارة انخفاض قيمة تنشأ، على أقل 
تقدير، من اإلشارات المدرجة التي تنطبق على 

األصل بعد إعادة التحديد.
•  يجب على المنشأة أن تفصح عن المعايير التي 

وضعتها المنشأة لتمييز األصول الغير مولدة 
للنقد عن األصول المولدة للنقد. كما أن هناك 

متطلبات إفصاح أخرى قابلة للتطبيق.

المعيار رقم 26 – إنخفاض قيمة األصول 
المولدة للنقد )يتبع(
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تاريخ النفاذ 
الفترات السنوية التي تبدأ في 1 أبريل 2011 أو 

بعده.

الهدف 
شرح المعالجات واإلفصاحات المحاسبية للنشاط 

الزراعي.

الملخص 
•  النشاط الزراعي هو عملية اإلدارة التي تقوم بها 

منشأة للتحول الحيوي للحيوانات أو النباتات 
)األصول البيولوجية( المعروضة للبيع، أو التي 
سيتم توزيعها دون أي مقابل، أو مقابل رسوم 

رمزية، أو سيتم تحويلها إلى منتجات زراعية، أو 
إلى أصول بيولوجية إضافية.

•  تقاس جميع األصول البيولوجية )بما في 
ذلك األصول البيولوجية المكتسبة من خالل 

المعامالت غير التبادلية( بالقيمة العادلة ناقص 
تكاليف البيع، إال في حال عدم القدرة على 

قياس القيمة العادلة بشكل موثوق.
•  تقاس المنتجات الزراعية بالقيمة العادلة عند 
نقطة الحصاد ناقص تكاليف البيع. وذلك ألن 

المنتج المحصود هو سلعة قابلة للتسويق، 
وليس هناك استثناء )لموثوقية القياس( 

للمنتجات.
•  ُيدَرج أي تغيير في القيمة العادلة لألصول 

البيولوجية خالل فترة معينة في الفائض أو 
العجز.

•  االستثناء لنموذج القيمة العادلة لألصول 
البيولوجية: إذا لم يكن هناك سوق نشط في 

وقت االعتراف بالبيانات المالية، وال توجد 
طريقة قياس أخرى موثوقة، فإنه ُيستخَدم 

نموذج التكلفة ألصول بيولوجية معينة فقط. 
وتقاس األصول البيولوجية بالتكلفة المستهلكة 

ناقص خسائر انخفاض القيمة المتراكمة.
•  يمثل سعر السوق في السوق النشط أفضل 
مقياس للقيمة العادلة لألصل البيولوجي أو 

المنتجات الزراعية. وفي حالة عدم وجود سوق 
نشط، يقوم معيار المحاسبة الدولية في القطاع 

العام رقم 27 بتوفير إرشادات الختيار أساس 
قياس آخر.

•  يتوقف قياس القيمة العادلة عند الحصاد، 
ويطبق معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 

رقم 12 بعد الحصاد.

المعيار رقم 27 – الزراعة
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تاريخ النفاذ 
الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2013 أو 

بعده.

الهدف 
شرح مبادئ تصنيف وعرض األدوات المالية 
كإلتزامات أو صافي األصول/حقوق الملكية، 

ومقاصة اإللتزامات واألصول المالية.

الملخص 
•  إن عقود الضمانات التمويلية هي العقود التي 

تتطلب من الجهة المصدرة القيام بدفعات 
محددة لتعويض حاملها عن الخسارة التي 

يتكبدها بسبب عجز مدين محدد عن تسديد 
المبالغ المستحقة عند استحقاقها وفقًا للشروط 

األصلية أو المعدلة ألداة الدين. على المنشأة 
استخدام معيار المحاسبة الدولية في القطاع 

العام رقم 28 لتحديد ما إذا كان الضمان 
التمويلي هو عقد أم ال.

•  تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولية في 
القطاع العام رقم 28 على عقود الضمانات 

التمويلية )التبادلية وغير التبادلية( في حال 
قامت الجهة المصدرة بتطبيق معيار المحاسبة 

الدولية في القطاع العام رقم 29 عند قيامها 
بعملية االعتراف وقياس العقود، ولكن عليها 
أن تطبق معيار المحاسبة الدولي أو الوطني 

عند تعاملها مع عقود التأمين، وذلك في حال 
قامت الجهة المصدرة باختيار هذا المعيار 

لعملية االعتراف وقياس عقود التأمين. قد تقوم 
المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة الدولية في 

القطاع العام رقم 29 على عقود التأمين، والتي 
تشمل نقل المخاطر المالية. 

•  تنشأ األصول واإللتزامات في القطاع العام من 
كل من الترتيبات التعاقدية وغير التعاقدية؛ وال 

تعتبر األصول واإللتزامات الناجمة عن الترتيبات 
غير الملزمة أدوات مالية. 

•  قد تكون الترتيبات التعاقدية وغير التعاقدية 
غير تبادلية بطبيعتها. يتم محاسبة األصول 

واإللتزامات الناجمة عن المعامالت غير التبادلية 
وفقًا لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 

رقم 23. إذا كانت المعامالت غير التبادلية 
تعاقدية، تقّيم المنشأة ما إذا كانت األصول 

واإللتزامات الناجمة عن تلك المعامالت أدوات 
مالية أم ال، وذلك استنادًا إلى معيار المحاسبة 

الدولية في القطاع العام رقم 28. تستخدم 
المنشأة اإلرشادات الواردة في كل من معيار 

المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم 23 
ومعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم 
28 لتقييم إذا كانت المعاملة غير التبادلية تؤدي 

إلى إلتزام أو أداة حقوق ملكية )مساهمة من 
المالك(

•  إن أداة حقوق الملكية هي أي عقد يثبت فائدة 
متبقية في أصول المنشأة بعد اقتطاع كافة 

إلتزاماتها.
•  يجب على من يصدر األداة المالية تصنيف األداة 

كإلتزام أو حقوق ملكية.

المعيار رقم 28 – األدوات المالية: العرض
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-  وفقًا لجوهر األداة المالية، وليس شكلها  
-  يتم التصنيف وقت صدور األداة المالية وال   

يتم تغييره الحقًا
-  تعتبر األداة كإلتزام مالي في حال إمكانية   

إلزام المصدر لتسليم النقد أو أصل مالي آخر، 
أو في حال كان لحامل األداة الحق بطلب 

النقد أو أصل مالي آخر
-  األداة التي ال تؤدي إلى مثل هذا اإللتزام   

التعاقدي هي أداة حقوق ملكية
-  يجب إدراج الفوائد واألرباح الموزعة   

والخسائر والمكاسب المتعلقة باألداة المالية، 
أو اإلجزاء المكونة لها على أنها التزام مالي، 

وتبين على أنها مصاريف أو إيرادات
•  األدوات المالية واألدوات المالية القابلة للبيع 
التي تفرض على المنشأة إلتزام تقديم حصة 

تناسبية من صافي األصول فقط عند التصفيات: 
)أ( هي أدنى من جميع الفئات األخرى من 

األدوات و )ب( تلبي معايير إضافية، تصنف على 
أنها أدوات حقوق ملكية حتى وإن انطبق عليها 

تعريف االلتزام.
•  عند اإلصدار، يقوم المصدر بتصنيف عناصر كل 

من الديون و صافي األصول/حقوق الملكية 
لألداة الواحدة، مثل سندات الدين القابلة 

للتحويل.
•  تقوم المنشأة بمقاصة أصل مالي وإلتزام مالي 

وإدراج المبلغ بالصافي، عندما وفقط عندما 
يكون للمنشأة حق قانوني لمقاصة المبالغ ولديها 
الرغبة بالسداد على أساس الصافي أو في وقت 

واحد.

•  ُتخَصم تكلفة أسهم الخزينة من صافي األصول/
حقوق الملكية، وإعادة بيع أسهم الخزينة هي 

معامالت صافي األصول/حقوق الملكية.
•  تسجل تكلفة إصدار أو إعادة االستحواذ 

على أدوات حقوق الملكية كخصم من صافي 
األصول/حقوق الملكية، صافي من الدخل من أي 

فائدة متعلقة بضريبة الدخل.
•  تصنف أسهم األعضاء في المنشآت التعاونية 
على أنها إلتزامات، إال في حال كان للتعاونية 
الحق القانوني في عدم االسترداد عند الطلب.
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تاريخ النفاذ 
الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2013 أو 

بعده.

الهدف 
تحديد مبادئ االعتراف ، إلغاء االعتراف وقياس 

األصول المالية واإللتزامات المالية.

الملخص 
•  يتم االعتراف بجميع األصول واإللتزامات 

المالية بما في ذلك المشتقات وبعض المشتقات 
الضمنية في بيان المركز المالي.

•  عندما يتم االعتراف بأحد بنود األصول المالية 
أو بأحد بنود اإللتزامات المالية بشكل مبدئي، 

فيجب على المنشأة قياس القيمة العادلة 
المضافة، في حالة األصول المالية أو اإللتزامات 

المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
الفائض أو العجز، وتكاليف العملية المتعلقة 

مباشرة باكتساب أو إصدار أصل مالي أو التزام 
مالي.

•  لدى المنشأة خيار االعتراف بعمليات الشراء 
والبيع اإلعتيادية لألوراق المالية في السوق 

بشكل منسجم، وذلك إما في تاريخ المتاجرة أو 
تاريخ التسوية. في حال تم استخدام محاسبة 

تاريخ التسوية، فيتطلب معيار المحاسبة الدولية 
في القطاع العام رقم 29 االعتراف بتغييرات 

قيم معينة بين تواريخ المتاجرة والتسوية.
•  القروض ذات إمتياز هي القروض الممنوحة 

أو التي تلقتها المنشأة بدرجة أدنى من شروط 
السوق. يتم التعامل مع أي فرق بين القيمة 

العادلة للقروض ذات االمتياز وعوائد القرض 
على النحو التالي:

-  أينما تم تلقي القرض من قبل منشأة تتم   
محاسبة الفرق وفقًا لمعيار المحاسبة الدولية 

في القطاع العام رقم 23
-  تسجل المنشأة التي تمنح القرض هذا الفرق   
على أنه نفقات في الفائض أو العجز، وذلك 

عند االعتراف المبدئي
•  يتم االعتراف المبدئي بعقود الضمانات المالية 

المقدمة بدون إعتبار أو إعتبار دون قيمة عادلة، 
على أساس القيمة العادلة والتي ُتحَدد من خالل 

مراقبة السعر في سوق نشط، وتقنية تقييم 
غير متصلة مباشرة بسوق نشط، أو وفقًا لمعيار 

المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم 19.
•  لغرض قياس أصل مالي الحقًا لإلعتراف 

المبدئي، يصنف معيار المحاسبة الدولية في 
القطاع العام رقم 29 األصول المالية ضمن أربعة 

أقسام:
1.  أصول مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل    

الفائض أو العجز
2. استثمارات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق  

3. قروض ومدينون  
4. أصول مالية متاحة للبيع  

•  بعد االعتراف المبدئي، يجب على المنشأة قياس 
األصول المالية، بما في ذلك المشتقات )والتي 

هي أصول(، بقيمتها العادلة، دون أي خصم 

المعيار رقم 29 – األدوات المالية: االعتراف 
والقياس
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لتكاليف المعامالت التي قد تتكبدها على عملية 
البيع أو استبعاد األصل، باستثناء األصول المالية 

التالية:
1.  القروض والمدينون، والتي يجب أن تقاس   

بالتكلفة المطفأة، وذلك عن طريق إستخدام 
طريقة الفائدة الفعلية

2.  االستثمار ات المحتفظ بها لتاريخ     
اإلستحقاق، والتي يجب أن تقاس بالتكلفة  
المطفأة، وذلك عن طريق استخدام طريقة  

الفائدة الفعلية
3.  االستثمار ات في أدوات حقوق الملكية التي   

ال يوجد لها سعر في سوق نشط والتي ال 
يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق، 
باإلضافة إلى المشتقات ذات الصلة والتي 

يجب تسديدها عن طريق تسليم أدوات 
حقوق ملكية غير مسعرة، والتي يجب أن 

تقاس بالتكلفة
•  تخضع األصول المالية التي يتم تصنيفها على 

أنها أدوات تحوط للقياس بموجب متطلبات 
محاسبة التحوط. كما تخضع جميع األصول 

المالية باستثناء تلك التي تقاس بالقيمة العادلة 
من خالل الفائض أو العجز، لمراجعة االنخفاض 

في القيمة.
•  بعد االستحواذ ، يتم قياس معظم اإللتزامات 

المالية من خالل المبلغ األصلي المسجل ناقص 
تسديدات اإللتزام واإلطفاء. يتم قياس ثالث 

فئات من اإللتزامات بالقيمة العادلة مع االعتراف 
بالتغيرات في القيمة في الفائض أو العجز:
-  اإللتزامات المشتقة )إال إذا صنفت كأداة   

تحوط في تحوط فعال للتدفقات النقدية(
-  اإللتزامات المحتفظ بها للمتاجرة )بيع األصول   

المالية التي استقرضتها المنشأة لكن لم 
تمتلكها بعد(

-  أي إلتزامات تقوم المنشأة بتصنيفها عند   

إصدارها، ليتم قياسها بالقيمة العادلة من 
خالل الفائض أو العجز )خيار القيمة العادلة - 

أنظر أعاله(
•  القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها 

تبادل أصل أو تسديد إلتزام بين أطراف مطلعة 
وراغبة في عملية تجارية بحتة. إن تسلسل 

القيمة العادلة في معيار المحاسبة الدولية في 
القطاع العام رقم 29 هو كما يلي:

-  األفضل أن ُيحَدد السعر في سوق نشط  
-  بخالف ذلك، يتم إستخدام أسلوب التقييم   

الذي يحقق الفائدة القصوى من مدخالت 
السوق، ويشمل معامالت تجارية حديثة، 

والرجوع إلى القيمة العادلة ألداة أخرى 
مشابهة لها في الجوهر، وتحليل التدفقات 

النقدية المخصومة، ونماذج تسعير الخيارات.
•  يضع معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 
رقم 29 شروطًا لتحديد السيطرة على أصل أو 
إلتزام مالي عند تحويلها لطرف آخر، وبالتالي 

فإنه يحدد متى يتم إزالتها من بيان المركز 
المالي )االستبعاد(. ال يجوز إستبعاد أي أصل 

مالي إلى المدى الذي يقوم به الناقل باإلحتفاظ: 
)1( بشكل جوهري بكافة مخاطر ومنافع األصل 

المحول أو جزءًا منه، أو )2( السيطرة على 
األصل أو جزء من األصل، الذي لم يتم اإلحتفاظ 
بكافة المخاطر والمنافع الخاصة به وال بتحويل 

تلك المخاطر والمنافع جوهريًا.
•  يسمح بمحاسبة التحوط )االعتراف بآثار 

التسوية لكل من أداة التحوط والبند المتحوط 
له في فائض أو عجز نفس الفترة( في ظروف 

معينة، شريطة أن يتم تعيين وتوثيق عالقة 
التحوط بوضوح، وأن تكون قابلة للقياس، 

وفعالة في الواقع.

•  ينص معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 
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رقم 29 على ثالثة أنواع من التحوطات:
-  تحوط القيمة العادلة: إذا قامت المنشأة   

بتحويط التغييرات في القيمة العادلة 
ألصل، أو إلتزام معترف به، فيتم االعتراف 
بالتغييرات في القيمة العادلة لكل من أداة 
التحوط والبند المتحوط له في الفائض أو 

العجز عند حدوثها
-  تحوط التدفقات النقدية: إذا قامت المنشأة   

بتحويط التغيرات في التدفقات النقدية 
المستقبلية المتعلقة بأصل أو التزام معترف 

به أو معاملة محتملة جدًا، فإنه يتم االعتراف 
بالتغييرات في القيمة العادلة ألداة التحوط 
مباشرة في صافي األصول/حقوق الملكية 

حتى يحين الوقت الذي تحدث فيه التدفقات 
النقدية المستقبلية المحوطة

-  التحوط لصافي االستثمار في منشأة أجنبية:   
ُيعاَمل مثل تحوط التدفقات النقدية. 

•  قد يتم احتساب التحوط من مخاطر العمالت 
األجنبية في اإللتزام الثابت على أنه تحوط 

للقيمة العادلة أو تحوط للتدفقات النقدية.
•  يسمح باعتبار مخاطر العمالت األجنبية لمعاملة 

مجموعة داخلية على أنه بند متحوط له في 
تحوط التدفقات النقدية في البيانات المالية 

الموحدة، شريطة أن تكون هذه المعاملة مقيمة 
بعملة أخرى غير العملة الوظيفية للمنشأة 

المشاركة في المعاملة، وأن مخاطر العمالت 
األجنبية سوف تؤثر على الفائض أو العجز 

الموحد.
•  إذا كان التحوط لمعاملة توقعات داخلية مؤهلة 

لمحاسبة التحوط، يعاد تصنيف أي أرباح أو 
خسائر تم االعتراف بها مباشرة في صافي 

األصول/حقوق الملكية وفقًا لقواعد التحوط في 
معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم 

29 من صافي األصول/حقوق الملكية إلى فائض 
أو عجز نفس الفترة أو الفترات التي تأثر فيها 

مخاطر العمالت األجنبية لمعاملة التحوط على 
الفائض أو العجز. 

•  يسمح معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 
رقم 29 للمنشأة بإعادة تصنيف األصول المالية 

غير المشتقة من القيمة العادلة، وذلك من خالل 
الفائض أو العجز والفئات المتاحة للبيع في 

ظروف محدودة. ويحدد المعيار معايير إلعادة 
التصنيف، ومتطلبات القياس الالزمة، وذلك في 

تاريخ إعادة التصنيف وما بعد ذلك.
•  يحظر معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 
رقم 29 عملية إعادة التصنيف من القيمة العادلة 

من خالل الفائض أو العجز إذا كانت المنشأة 
غير قادرة على قياس المشتقة المضمنة على 

حدة عند عملية إعادة التصنيف. في مثل هذه 
الظروف، يبقى العقد )المجمع( بالكامل مصنف 

بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز.
•  يمكن أن يتم تأهيل محفظة التحوط من مخاطر 
أسعار الفائدة )الذي يقوم بتحويط مبلغ بدالً من 

أصل أو إلتزام محدد( كتحوط للقيمة العادلة.

المعيار رقم 29 – األدوات المالية: االعتراف 
والقياس )يتبع(
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تاريخ النفاذ 
الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2013 أو 

بعده.

الهدف 
يصف اإليضاحات التي تمكن مستخدمي البيانات 
المالية من تقييم األدوات المالية المهمة للمنشأة، 

وطبيعة مخاطرها ودرجتها، وكيفية إدارة المنشأة 
لهذه المخاطر.

الملخص 
•  مخاطر االئتمان هي مخاطر أن يقوم طرف 

واحد لألداة المالية بالتسبب في خسارة مالية 
للطرف اآلخر بعدم الوفاء بالتزاماته.

•  مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه المنشأة 
صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المالية التي يتم 

تسديدها عن طريق تسليم مبالغ نقدية أو أصول 
مالية أخرى.

•  مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة 
أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية 
بسبب التغيرات في أسعار السوق. وتشمل 

مخاطر السوق ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر 
العملة، مخاطر سعر الفائدة ومخاطر األسعار 

األخرى.
•  يتطلب معيار المحاسبة الدولية في القطاع 
العام رقم 30 اإلفصاح عن المعلومات حول 

أهمية األدوات المالية المتعلقة بالوضع المالي 
للمنشأة باإلضافة إلى أدائها المالي. وتشمل هذه 

المعلومات:
-  اإلفصاحات المتعلقة بالوضع المالي للمنشأة –   

بما في ذلك المعلومات حول األصول المالية 

واإللتزامات المالية حسب الفئة، اإلفصاحات 
الخاصة عند إستخدام خيار القيمة العادلة، 

إعادة التصنيف، اإلستبعاد، رهن األصول، 
المشتقات الضمنية وخرق بنود االتفاقات. 

-  اإلفصاحات المتعلقة بأداء المنشأة في   
الفترة – بما في ذلك معلومات عن اإليرادات، 

والمصاريف، واألرباح، والخسائر، وإيرادات 
الفوائد والمصروفات، وإيرادات الرسوم، 

وخسائر انخفاض القيمة المعترف بها
-  اإلفصاحات الخاصة بالقروض الميسرة  

-  اإلفصاحات األخرى – بما في ذلك معلومات   
عن السياسات المحاسبية، ومحاسبة التحوط، 

والقيم العادلة لكل فئة من األصول المالية 
واإللتزامات المالية

•  يتطلب معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 
رقم 30 اإلفصاح عن طبيعة وحجم المخاطر 

الناتجة عن األدوات المالية:
-  اإلفصاحات النوعية عن التعرض لكل فئة من   

المخاطر وكيفية إدارة تلك المخاطر
-  اإلفصاحات الكمية عن التعرض لكل فئة   

من المخاطر، وبشكل منفصل عن مخاطر 
االئتمان، ومخاطر السيولة، ومخاطر السوق. 

وتشمل اإلفصاحات حول مخاطر السيولة 
تحليالت النضج لكل من اإللتزامات المشتقة 

وغير المشتقة مثل عقود الضمانات التمويلية 
الصادرة. وتشمل اإلفصاحات حول مخاطر 

السوق إفصاحات تحليالت الحساسية.

المعيار رقم 30 – األدوات المالية: اإلفصاحات
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تاريخ النفاذ 
الفترات السنوية التي تبدأ في 1 أبريل 2011 أو 

بعده.

الهدف 
تحديد المعالجة المحاسبية بالنسبة لألصول غير 
الملموسة التي ال يتم التعامل معها في أي معيار 

آخر من معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
العام.

الملخص 
•  ال ينطبق معيار المحاسبة الدولية في القطاع 

العام رقم 31 على األصول غير الملموسة 
المكتسبة من خالل عملية تجميع معامالت 

غير تبادلية، كما أنه ال ينطبق على الصالحيات 
والحقوق الممنوحة بموجب التشريع أو 

الدستور، أو ما يعادلها من طرق، مثل القدرة 
على فرض الضرائب.

•  ُيعترف باألصل غير الملموس، سواء تم شراؤه أو 
إنشاؤه داخليًا في الحاالت التالية:

-   إذا كان من المحتمل أن المنافع اإلقتصادية   
المستقبلية أو إمكانية الخدمة التى تعزى 

لألصل ستتدفق إلى المنشأة
-   إذا كان هناك إمكانية قياس التكلفة أو القيمة   

العادلة لألصل بشكل موثوق
•  معايير اعتراف إضافية لألصول غير الملموسة 

المنتجة داخليًا: ال يجوز االعتراف بالشهرة التي 
تم تكوينها داخليًا على أنها أصل.

•  ُتحّمل جميع تكاليف البحوث إلى المصاريف عند 
تكبدها.

•  تتم رسملة تكاليف التطوير فقط بعد نشوء 
جدوى تقنية وتجارية من المنتج أو الخدمة 

الناتجة.
•  يجب أن ال يتم االعتراف بالعالمات التجارية 
المنشأة داخليًا، وعناوين الصحف الرئيسية، 
وعناوين النشر، وقوائم مستخدمي الخدمة 

والبنود المشابهة في جوهرها على أنها أصول 
غير ملموسة.

•  في حال عدم تلبية البند غير الملموس لكل 
من التعريف ومعايير االعتراف لألصول غير 

الملموسة، ُيعترف بالنفقات على هذا البند على 
أنه مصروف عند تكبده؛ إال إذا تم تكبد التكاليف 

كجزء من تجميع المنشأة، في هذه الحالة فإنه 
يشكل جزءًا من المبلغ المعترف به كعالوة شراء/

أو شهرة في تاريخ االستحواذ .
•  ألغراض المحاسبة الالحقة لعملية االستحواذ 
المبدئية، ُتصَنف األصول غير الملموسة على 

النحو التالي:
-  عمر إنتاجي غير محدود: ال حدود متوقعة   

للفترة التي من المتوقع أن يقوم األصل 
فيها بإنتاج تدفقات نقدية صافية للمنشأة 

)مالحظة: عبارة غير محدد ال تعني غير 
محدود(

-  حياة محدودة: فترة فائدة محدودة إلى   
المنشأة

المعيار رقم 31 – األصول غير الملموسة
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•  يمكن المحاسبة على األصول غير الملموسة 
بإستخدام نموذج التكلفة أو نموذج إعادة 

التقييم )مسموح به فقط في ظروف محدودة 
- انظر أدناه(. بموجب نموذج التكلفة، يتم 

إدراج األصول بالتكلفة ناقص اإلطفاء المتراكم 
وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة.

•  إذا كان لألصل غير الملموس سعر سوقي في 
سوق نشط )األمر غير المألوف(، يسمح باختيار 

السياسة المحاسبية لنموذج إعادة التقييم. 
بموجب نموذج إعادة التقييم، يتم إدراج 

األصول بمبلغ إعادة التقييم، والتي هي القيمة 
العادلة بتاريخ إعادة التقييم ناقص أي استهالك 

الحق وأي خسائر انخفاض في القيمة الحقة.
•  لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في قيمة أصل 

غير ملموس، تطبق المنشأة معايير المحاسبة 
الدولية في القطاع العام رقم 21 أو 26 حسب 

االقتضاء.
•  خسارة االنخفاض في قيمة األصول المولدة 

للنقد هي القيمة التي تتجاوز بها القيمة 
المدرجة لألصل لقيمة الخدمة القابلة لالسترداد، 

وهو المبلغ األعلى من القيمة العادلة لألصل 
المولد للنقد ناقص تكاليف البيع وقيمته في 

االستخدام.
•  ال يتم إطفاء األصول غير الملموسة ذات األعمار 

اإلنتاجية غير المحدودة، ولكن يتم إختبار 
انخفاض قيمتها سنويًا. إذا كانت القيمة القابلة 

لالسترداد لألصول المولدة للنقد/أو القيمة 
القابلة السترداد الخدمة لألصول الغير مولدة 

للنقد أقل من القيمة المدرجة، ُيعترف بخسارة 
االنخفاض في القيمة. وتقوم المنشأة بمتابعة ما 

إذا كانت األصول غير الملموسة ال تزال لها أعمار 
غير محددة.

•  بموجب نموذج إعادة التقييم، تجري عملية 
إعادة التقييم بصورة منتظمة حيث يعاد تقييم 

جميع بنود فئة معينة )ما لم يكن هناك سوق 
نشطة محدد لألصل(. وُتحّمل الزيادة في إعادة 

التقييم مباشرة إلى فائض إعادة التقييم. يتم 
تحميل إنخفاض إعادة التقييم أوالً مقابل فائض 

إعادة التقييم ذات الصلة لألصل المحدد، ويتم 
تحميل أي زيادة ضمن الفائض أو العجز. وعند 
استبعاد األصول المعاد تقييمها، ُيحَول فائض 

إعادة التقييم مباشرة إلى الفائض أو العجز 
المتراكم، وال يدرج ضمن الفائض أو العجز.

•  يتم عادًة االعتراف بالنفقات الالحقة لألصول 
غير الملموسة بعد شرائها أو استكمالها على أنها 

مصروف ونادرًا ما يتم تلبية شروط االعتراف 
بهذه النفقات الالحقة كأصل.
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تاريخ النفاذ
الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2014.

الهدف
يهدف هذا المعيار إلى وصف محاسبة ترتيبات 

امتياز تقديم الخدمات من قبل المانح، والتي هي 
منشأة قطاع عام.

الملخص
•  ال يتناول معيار المحاسبة الدولية في القطاع 
العام رقم 32 المحاسبة للجانب المشغل لهذه 

الترتيبات. يفترض بهذا المعيار أن يشابه 
التفسير رقم 12 التابع للجنة تفسيرات المعايير 
الدولية إلعداد التقارير المالية ترتيبات امتياز 

تقديم الخدمات، الذي ينص على المعالجة 
المحاسبية للجانب المشغل.

•  ينبغي على المانح االعتراف بأصل امتياز تقديم 
الخدمات إذا:

أ. كان المانح يسيطر أو ينظم الخدمات التي 
ينبغي على المشغل توفيرها مع األصل، وإلى من 

ينبغي أن يوفرها وبأي سعر
ب. كان المانح يسيطر – من خالل الملكية، أو 
الحق اإلنتفاعي، أو غير ذلك – على أي حصة 
متبقية مهمة في األصل وذلك في نهاية مدة 

الترتيب
•  بالنسبة لألصل ذي المدة المكتملة، يتم فقط 

استيفاء الشروط المذكورة في الفقرة )أ(.
•  عندما يعترف المانح باألصول المقدمة من 
المشغل؛ ينبغي على المانح إعادة تصنيف 

األصول القائمة كأصول امتياز تقديم الخدمات.
•  ينبغي على المانح االعتراف باإللتزام، بناًء على 

الطريقة التي يقوم بها بتعويض المشغل:

-  نموذج اإللتزام المالي: ينبغي على المانح   
تعويض المشغل مقابل إنشاء أو تطوير أو 

إستحواذ أو تحسين أصل امتياز تقديم 
الخدمات من خالل تقديم مبالغ محددة. يتم 
تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

العام المتعلقة باألدوات المالية )معايير 
المحاسبة الدولية في القطاع العام 28 و29 

و30( في هذا اإللتزام المالي
-  نموذج منح حق معين إلى المشغل: ينبغي   

على المانح تعويض المشغل مقابل إنشاء أو 
تطوير أو إستحواذ أو تحسين أصل امتياز 
تقديم الخدمات والخدمات ذات الصلة من 

خالل منح المشغل حق كسب اإليرادات من 
مستخدمي طرف ثالث ألصل امتياز تقديم 
الخدمة أو أصل آخر مولد لإليرادات. يقوم 

المانح بمحاسبة هذا اإللتزام كجزء غير 
مكتسب من اإليرادات الناتجة عن تبادل 
األصول بين المانح )أصل إمتياز تقديم 

خدمة( والمشغل )أصل غير ملموس(
•  ينبغي على المانح محاسبة اإليرادات 

والمصاريف بناًء على هذه النماذج:
-  نموذج اإللتزام المالي: يقوم المانح بتخصيص   

مبالغ إلى المشغل وفقا لجوهرها كتخفيض 
اإللتزام، وتكلفة التمويل، ورسوم مقابل 

الخدمات المقدمة من المشغل.
-   نموذج منح حق معين الى المشغل: يقوم   

المانح بكسب المنافع المتعلقة باألصول 
المستلمة وفقًا لترتيب امتياز تقديم الخدمات 

مقابل الحق الممنوح للمشغل خالل فترة 
الترتيب. ويعترف المانح باإليراد وتخفيض 

اإللتزام وفقًا للجوهر االقتصادي لترتيب 
امتياز تقديم الخدمات.

المعيار رقم 32 – ترتيبات امتياز تقديم 
الخدمات: المانح
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تاريخ النفاذ
الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2017 أو 

بعده. ويسمح بالتطبيق المبكر.

الهدف
يهدف هذا المعيار إلى توفير إرشادات للمنشأة 

التي تتبنى المعايير للمرة األولى والتي تقوم 
بإعداد وعرض البيانات المالية بعد تبني معايير 
المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس 

االستحقاق.

الملخص
يسمح معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام     •
33 للمنشأة التي تتبنى معايير المحاسبة الدولية 

في القطاع العام على أساس االستحقاق للمرة 
األولى باالستفادة من بعض اإلعفاءات واألحكام 
االنتقالية التي يمكن أن تؤثر على العرض العادل 
واالمتثال لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع 
العام على أساس االستحقاق. وفي حال قررت 
المنشأة التي تتبنى هذه المعايير للمرة األولى 

االستفادة من اإلعفاءات التي تؤثر على العرض 
العادل وعلى قدرتها على تأكيد االمتثال لهذه 

المعايير، فلن تكون قادرة على تقديم بيان 
صريح وغير متحفظ يفيد بامتثالها لمعايير 

المحاسبة الدولية في القطاع العام األخرى خالل 
الفترة االنتقالية.

•  تقدم المنشأة بياناتها المالية األولى وفق معايير 
المحاسبة الدولية في القطاع العام عندما 

تستطيع تقديم بيان صريح وغير متحفظ يفيد 
بامتثالها لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع 

العام على أساس االستحقاق.
•  ينبغي أن تطبق المنشأة التي تتبنى هذه المعايير 
الدولية للمرة األولى متطلبات معايير المحاسبة 

الدولية في القطاع العام بأثر رجعي اعتبارًا 
من تاريخ تبنيها لمعايير المحاسبة الدولية في 

القطاع العام على أساس االستحقاق. وفي 
هذه الحالة، يجب على المنشأة أن تستخدم 

السياسات المحاسبية نفسها في بيانها 
االفتتاحي للمركز المالي وخالل جميع الفترات 

المعروضة باستثناء ما هو محدد في المعيار 
رقم 33.

•  خالل تطبيقها بعض االستثناءات الواردة في 
هذا المعيار 33 التي تؤثر على العرض العادل 

وعلى قدرتها على تأكيد االمتثال لمعايير 
المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس 

االستحقاق خالل فترة انتقالها إلى أساس 
االستحقاق المحاسبي، يجب على المنشأة التي 
تتبنى هذه المعايير الدولية للمرة األولى أن تعّد 
البيانات المالية السنوية االنتقالية وفق معايير 

المحاسبة الدولية في القطاع العام.
تشمل االستثناءات التي تؤثر على العرض     •

العادل فترة إعفاء انتقالية لمدة ثالث سنوات 

المعيار رقم 33 – تبني معايير المحاسبة الدولية في 
القطاع العام على أساس االستحقاق للمرة األولى
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تكون المنشأة خاللها معفاة من عدة أشياء من 
بينها:

-  االعتراف بمجموعة واسعة من األصول   
وااللتزامات وقياسها

-  استبعاد جميع األرصدة والمعامالت   
واإليرادات والمصاريف بين المنشآت ضمن 

المنشأة االقتصادية من بياناتها المالية 
الموحدة.

-  اإلفصاح عن عالقات األطراف ذات العالقة   
ومعامالت األطراف ذات العالقة ومعلومات 

عن موظفي اإلدارة الرئيسيين.
•  تتضمن االستثناءات، التي ال تؤثر على العرض 

العادل للبيانات المالية للمنشأة التي تتبنى هذه 
المعايير للمرة األولى وال على امتثالها لمعايير 

المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس 
االستحقاق، عدة أمور من بينها:

-  تقرير بديل لتكلفة االستمالك أو التكلفة   
المستهلكة عندما ال تتوفر معلومات تكلفة 
موثوق بها حول التكلفة التاريخية ألصل 

ما في تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية 
في القطاع العام على أساس االستحقاق. 
وفي هذه الحالة، تستخدم المنشأة القيمة 

العادلة لهذا األصل على أنها تكلفته المفترضة 
المحددة في تاريخ معين.

-  عدم عرض معلومات مقارنة في بياناتها   
المالية االنتقالية أو في بياناتها المالية األولى 

التي ُتعّدها وفق معايير المحاسبة الدولية في 
القطاع العام.

-  عدم عرض معلومات قطاعية خالل فترة   
اإلعفاء لمدة ثالث سنوات. 

•  يجب أن تقدم المنشاة التي تتبنى معايير 
المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس 
االستحقاق للمرة األولى إفصاحات في بياناتها 
المالية لمساعدة المستخدمين في تتبع التقدم 

الذي أحرزته في تبني هذه المعايير وتأكيد 
سياساتها المحاسبية مقارنة بالمتطلبات الواردة 

في هذه المعايير خالل الفترة االنتقالية.
•  يجب على المنشأة التي تتبنى معايير المحاسبة 
الدولية في القطاع العام على أساس االستحقاق 
للمرة األولى أن تعرض مطابقة لصافي األصول/

حقوق الملكية، الربح أو الخسارة الخاصة بها 
بموجب أساسها المحاسبي السابق مع رصيدها 

االفتتاحي في تاريخ تبنيها لهذه المعايير. 
ويجب أن توفر هذه المطابقة إيضاحات حول 

التعديالت المهمة على بياناتها المالية المنشورة 
سابقًا في كل فترة يتم فيها االعتراف ببنود 

جديدة و/أو قياسها وفقًا للمعيار 33.

المعيار رقم 33 – تبني معايير المحاسبة الدولية في 
القطاع العام على أساس االستحقاق للمرة األولى 

)يتبع(
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تاريخ النفاذ
في الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2017 

أو بعده. وُيسمح بالتطبيق المبكر فقط إذا طبقت 
المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

رقم 35، 36، 37 و 38 في التاريخ المبكر نفسه.

الهدف
يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات المحاسبة 

واإلفصاح عن االستثمارات في المنشآت الخاضعة 
للسيطرة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة 

في البيانات المالية المنفصلة.

الملخص
•  عندما ُتعّد المنشأة المسيطرة بياناتها المالية 

المنفصلة، ينبغي أن تقوم بمحاسبة استثماراتها 
في المنشآت الخاضعة للسيطرة والمشاريع 

المشتركة والشركات الزميلة إما بسعر التكلفة 
وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

29، أو باستخدام طريقة حقوق الملكية كما هي 
موضحة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

العام 36.

•  ينبغي على المنشأة المسيطرة أن تفصح عن 
قائمة استثماراتها المهمة في المنشآت الخاضعة 

للسيطرة والمشاريع المشتركة والشركات 
الزميلة، وتبّين الطريقة التي استخدمتها 

لمحاسبة هذه االستثمارات.
•  يفرض معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

34 متطلبات محددة على المنشأة المسيطرة 
التي هي ليست نفسها منشأة استثمارية، ولكن 

يوجد لديها استثمارات في منشأة خاضعة 
للسيطرة.

المعيار رقم 34 – البيانات المالية المنفصلة
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تاريخ النفاذ
في الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2017 

أو بعده. وُيسمح بالتطبيق المبكر فقط إذا طبقت 
المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

رقم 34، 36، 37 و 38 في التاريخ المبكر نفسه. 
تستبدل معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

العام 34 - 38 المعايير 6 - 8 وتحّل مكانها.

الهدف
يهدف هذا المعيار إلى إرساء مبادئ معينة لعرض 

وإعداد البيانات المالية الموحدة عندما تسيطر 
المنشأة على واحدة أو أكثر من المنشآت األخرى.

الملخص
•  المنشأة الخاضعة للسيطرة هي منشأة مسيطر 

عليها من قبل منشأة أخرى ُتسمى )المنشأة 
المسيطرة(. ويجب على المنشاة أن تحدد ما إذا 
كانت عبارة عن منشأة مسيطرة من خالل تقييم 

ما إذا كانت تسيطر على المنشأة األخرى.
•  تنشأ السيطرة إذا توفرت للمنشأة )المستثمر( 

العوامل الثالثة التالية: )1( السلطة على المنشأة 
األخرى؛ )2( التعّرض للمنافع المتغيرة من 

مشاركتها مع المنشأة األخرى، أو أن يكون لديها 
حقوق في المنشأة األخرى؛ )3( القدرة على 

استخدام سلطتها على المنشأة األخرى للتأثير 
على طبيعة أو مقدار المنافع.

•  إن منافع المنشاة المتحققة من مشاركتها مع 
المنشأة األخرى التي يجري تقييمها بخصوص 

السيطرة يمكن أن تكون مالية، أو غير مالية، 
أو كليهما. تشمل المنافع المالية العائد على 

االستثمار مثل أرباح األسهم أو التويعات 
المماثلة؛ بينما تشمل المنافع غير المالية المزايا 

الناجمة عن الموارد النادرة التي ال ُتقاس من 
الناحية المالية، والمنافع االقتصادية التي 

يستلمها مباشرة متلقو خدمات المنشأة. ويمكن 
أن تحدث المنافع غير المالية عندما تتوافق 

أنشطة المنشأة األخرى مع أهدافها وتدعم 
المنشأة في تحقيق أهدافها.

•  يتضمن المعيار 35 إرشادات حول تقييم 
السيطرة منها التأثير المهم على: حقوق الحماية؛ 

السلطة المفوضة، السيطرة الواقعية، وترتيبات 
الوكالة الواقعية.

البيانات المالية الموحدة هي البيانات المالية     •
الموحدة للمنشأة االقتصادية التي ُتعرض فيها 

األصول وااللتزامات وصافي األصول/حقوق 
الملكية وااليرادات والمصاريف والتدفقات 

النقدية للمنشأة المسيطرة ومنشآتها الخاضعة 
للسيطرة على أنها تخص منشأة اقتصادية 

واحدة.
•  عندما تنشأ عالقة بين منشأة مسيطرة 

ومنشأة خاضعة للسيطرة، يجب تقديم بيانات 
مالية موحدة )مع مراعاة بعض االستثناءات 

المحددة(.
يجب أن تتضمن البيانات المالية الموحدة     •

جميع المنشآت الخاضعة للسيطرة. ال ُتستثنى 
'السيطرة المؤقتة' أو 'خطوط األعمال المختلفة' 
أو 'المنشأة الخاضعة للسيطرة التي تعمل تحت 

قيود تحويل األموال طويلة األجل والحادة' من 
التوحيد.

المعيار رقم 35 – البيانات المالية الموحدة
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•  ُتستبعد بالكامل األرصدة واإليرادات والمصاريف 
والتدفقات النقدية داخل المنشأة االقتصادية 

المتعلقة بالمعامالت بين المنشآت األعضاء في 
المنشأة االقتصادية.

•  يجب على جميع أعضاء المنشأة االقتصادية 
استخدام السياسات المحاسبية ذاتها؛ وإذا كان 

ممكنا، استخدام تاريخ إعداد التقارير نفسه، وإذا 
لم يحدث ذلك، يجب إجراء تعديالت مناسبة 

على البيانات المالية لألعضاء للتأكد من توافقها 
مع السياسات المحاسبية للمنشأة االقتصادية.
•  ينبغي أن تعرض المنشأة المسيطرة الحصص 

غير المسيطرة في البيان الموحد للمركز المالي 
ضمن صافي األصول/حقوق الملكية بشكل 
منفصل عن صافي األصول/حقوق الملكية 

لمالكي المنشأة المسيطرة. 
•  ينبغي أن تنسب المنشأة الفائض أو العجز وكل 

ربح أو خسارة معترف بها مباشرة في صافي 
األصول/حقوق الملكية إلى مالكي المنشأة 

المسيطرة وإلى الحصص غير المسيطرة.
•  يجب أن تنسب المنشأة أيضًا المبلغ اإلجمالي 

المعترف به في بيان التغيرات في صافي 
األصول/حقوق الملكية إلى مالكي المنشأة 

المسيطرة وإلى الحصص غير المسيطرة حتى 
وإن أدى ذلك إلى رصيد عجز للحصص غير 

المسيطرة.
•  عندما تستبعد المنشأة جزءًا من استثمارها 
في منشأة خاضعة للسيطرة وظلت تحتفط 

بالسيطرة فيها، فإنها تحاسب ذلك االستبعاد 
الجزئي على أنه معاملة صافي األصول/حقوق 
الملكية مع مالكي المنشأة الخاضعة للسيطرة، 
وال تعترف بأية أرباح او خسائر في الفائض أو 

العجز.

•  ُيحاسب استمالك مزيد من حصص الملكية 
في منشأة خاضعة للسيطرة بعد الحصول على 
السيطرة فيها كما لو أنه معاملة صافي األصول/

حقوق الملكية، وال ُيعترف بأي ربح أو خسارة.
•  عندما تستبعد منشأة جزءًا من استثمارها في 

منشأة خاضعة للسيطرة وتتعرض نتيجة لذلك 
إلى فقدان السيطرة، يجب عليها إعادة قياس 
حصصها االستثمارية المتبقية بالقيمة العادلة. 

وُيعتبر أي فرق بين القيمة العادلة والقيمة 
المسجلة ربحًا او خسارة على االستبعاد وُيعترف 
به في الفائض أو العجز. بعد ذلك، تطبق المنشأة 
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 36 أو 

29، أيهما أنسب، على االستثمار المتبقي. 
•  ال يشترط المعيار 35 على المنشأة المسيطرة 

على المنشأة االستثمارية، التي هي ليست نفسها 
منشأة استثمارية، توحيد منشآتها الخاضعة 

للسيطرة؛ بدالً من ذلك، يطلب المعيار من هذه 
المنشأة المسيطرة أن تعرض بياناتها المالية 

الموحدة التي: )1( تقيس فيها استثمارات 
المنشأة االقتصادية الخاضعة للسيطرة بالقيمة 
العادلة من خالل الفائض أو العجز وفقًا لمعيار 

المحاسبة الدولي في القطاع العام 29؛ و )2( 
توحد فيها األصول وااللتزامات واإليرادات 

والمصاريف األخرى للمنشأة االستثمارية 
الخاضعة للسيطرة وفقًا لهذا المعيار )35(.
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تاريخ النفاذ
في الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2017 

أو بعده. وُيسمح بالتطبيق المبكر فقط إذا طبقت 
المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

رقم 34، 35، 37 و 38 في التاريخ المبكر نفسه. 

الهدف
يهدف هذا المعيار إلى وصف محاسبة 

االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع 
المشتركة وبيان المتطلبات الخاصة بتطبيق 

طريقة حقوق الملكية عند محاسبة االستثمارات 
في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

الملخص
•  ُيطبق هذا المعيار من قبل جميع المنشآت التي 

تكون عبارة عن جهات مستثمرة ذات تأثير مهم، 
أو سيطرة مشتركة، على الجهة المستثمر فيها 

حيث يؤدي االستثمار إلى امتالك حصص ملكية 
قابلة للقياس كميًا.

•  تستخدم المنشأة طريقة حقوق الملكية في 
محاسبة جميع استثماراتها في الشركات 

الزميلة التي لها تأثير مهم عليها واستثماراتها 
في المشاريع المشتركة إال إذا كانت المنشأة 
المستثمرة مؤسسة ذات رأس مال مخاطر، 
أو صندوقًا مشتركًا، أو صندوق ائتمان، أو 

مؤسسة مماثلة واختارت المنشأة قياس هذه 
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو 
العجز وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع 

العام 29.

•  ينبغي تصنيف االستثمار في الشركة الزميلة أو 
المشروع المشترك الذي تتم محاسبته باستخدام 

طريقة حقوق الملكية كأصل غير متداول.
•  إذا كانت المنشأة االستثمارية تملك، بشكل 

مباشر أو غير مباشر، من خالل المنشآت 
الخاضعة للسيطرة 20% أو أكثر من حقوق 

التصويت في الجهة المستثمر فيها، فإنه ُيفترض 
أن هذه المنشأة تتمتع بتأثير مهم، إال إذا كان من 

الممكن إثبات خالف هذا االفتراض.
•  إذا اختارت المنشأة استخدام طريقة حقوق 

الملكية في محاسبة جميع استثماراتها في 
الشركة الزميلة أو المشروع المشترك، فيجب 

عليها االعتراف مبدئيًا بهذه االستثمارات 
بسعر التكلفة، ثم تزيد أو تخّفض )تعّدل( هذا 

االستثمار حسب التغير في صافي أصول الجهة 
المستثمر فيها بعد تاريخ االستمالك.

•  يتكون فائض أو عجز المنشأة االستثمارية 
)المستثمر( من حصتها في فائض أو عجز 
المنشأة المستثمر فيها؛ بينما يتألف صافي 
أصول/حقوق ملكية المنشأة االستثمارية 

من حصتها من التغيرات في صافي أصول/ 
حقوق ملكية المنشأة المستثمر فيها التي لم 
يتم االعتراف بها في فائض أو عجز المنشأة 

المستثمر فيها.
•  يجب أن تطبق الشركة الزميلة والمشروع 

المشترك السياسات المحاسبية نفسها للمنشأة 
االستثمارية بالنسبة للمعامالت واألحداث 

المشابهة في ظروف مماثلة.

المعيار رقم 36 – االستثمارات في الشركات 
الزميلة والمشاريع المشتركة
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•  ال يجب أن تختلف نهاية فترة إعداد التقرير 
للشركة الزميلة أو المشروع المشترك أكثر من 

ثالثة شهور عن نهاية فترة إعداد التقرير للمنشأة 
االستثمارية.

•  حتى في حال عدم قيام المنشأة االستثمارية 
بإعداد بيانات مالية موحدة )مثاًل، لعدم وجود 

منشآت خاضعة للسيطرة لديها(، يجب عليها 
استخدام طريقة حقوق الملكية في محاسبة 

استثمارها. رغم ذلك، إذا أعدت المنشأة 
االستثمارية بيانات مالية منفصلة وفقًا لمعيار 
المحاسبة الدولي في القطاع العام 34، يجب 

عليها أن تحاسب استثمارها إما بسعر التكلفة 
وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

29، أو باستخدام طريقة حصص الملكية كما 
 حددها معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

العام 36.
استبدال الفقرة ب »يتم إختبار انخفاض     • 
القيمة وفقا« لمعيار المحاسبة الدولي في 

القطاع العام 21 او معيار المحاسبة الدولي في 
القطاع العام 26.

•  تسري مؤشرات انخفاض القيمة الواردة في 
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

29. وُيعامل االستثمار في الشركة الزميلة 
أو المشروع المشترك كأصل وحيد ألغراض 

انخفاض القيمة.
•  بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

العام 36، إذا كانت المنشأة تملك حصة في شركة 
زميلة أو مشروع مشترك، هو عبارة عن منشأة 

استثمارية، فإنه يجب على المنشأة عند تطبيق 
طريقة حقوق الملكية اإلبقاء على قياس القيمة 
العادلة الذي تطبقه الشركة الزميلة أو المشروع 
المشترك على حصصها في المنشآت الخاضعة 

للسيطرة.
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تاريخ النفاذ
في الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2017 

أو بعده. وُيسمح بالتطبيق المبكر فقط إذا طبقت 
المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

رقم 34، 35، 36 و 38 في التاريخ المبكر نفسه. 

الهدف
يهدف هذا المعيار إلى وضع متطلبات محاسبة 
جديدة للترتيبات المشتركة لتحل محل معيار 

المحاسبة الدولي في القطاع العام 8 )الحصص 
في المشاريع المشتركة(. وقد ألغى هذا المعيار 

خيار تطبيق طريقة التوحيد التناسبي عند 
محاسبة المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة. 
كما ألغى المعيار 37 األصول الخاضعة للسيطرة 

المشتركة فقط للتمييز حاليًا بين العمليات 
المشتركة والمشاريع المشتركة.

الملخص
•  يجب أن ُيطبق هذا المعيار من قبل جميع 

المنشآت التي هي طرف في الترتيب المشترك.
•  ُيعّرف )الترتيب المشترك( بأنه ترتيب يمارس 

عليه طرفان أو أكثر سيطرة مشتركة.
•  ُتعّرف )السيطرة المشتركة( بأنها المشاركة 

المتفق عليها للسيطرة على ترتيب معين عبر 
ترتيب ملزم، والتي توجد فقط عندما تتطلب 

القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة موافقة 

باإلجماع من األطراف الذين يتشاركون 
السيطرة.

•  ُتعّرف )العملية المشتركة( بأنها ترتيب مشترك 
يكون بموجبه لألطراف الذين يمارسون 

سيطرة مشتركة على الترتيب حقوق معينة في 
األصول، وتعهدات تخص االلتزامات، فيما يتعلق 

بالترتيب.
•  ُيعّرف )المشروع المشترك( بأنه ترتيب مشترك 

يكون بموجبه لألطراف الذين يمارسون سيطرة 
مشتركة على الترتيب حقوق في أصول 

الترتيب.
•  حتى تحدد المنشأة ما إذا كان الترتيب المشترك 

المشاركة فيه هو عملية مشتركة أو مشروع 
مشترك، يجب على المنشأة تقييم حقوقها 

والتزاماتها الناجمة عن هذا الترتيب من خالل 
بحث هيكل الترتيب وشكله القانوني وشروط 

الترتيب الملزم والحقائق والظروف األخرى ذات 
الصلة.

•  في العمليات المشتركة، يجب أن يعترف المشّغل 
المشترك بأصوله التي يسيطر عليها، وااللتزامات 

والمصاريف التي يتكبدها بشكل مشترك، 
وحصته من اإليرادات المحققة في كل من 

بياناته المالية الموحدة والمنفصلة.
•  في المشاريع المشتركة، يتعين على المشارك 
)المستثمر( محاسبة استثماره في المشروع 

المشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية كما 

المعيار رقم 37 – الترتيبات المشتركة
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وردت في معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
العام 36 إال إذا كان المستثمر مؤسسة ذات رأس 

مال مخاطر، أو صندوقًا مشتركًا، أو صندوق 
ائتمان، أو مؤسسة مماثلة، واختار، أو ُطلب 

منه، قياس استثماره بالقيمة العادلة من خالل 
الفائض أو العجز وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 

في القطاع العام 29.
•  حتى في حال عدم قيام المشارك )المستثمر( 

بإعداد بيانات مالية موحدة )مثاًل، لعدم وجود 
منشآت خاضعة للسيطرة لديه(، يجب عليه 

استخدام طريقة حقوق الملكية في محاسبة 
المشاريع المشتركة. رغم ذلك، إذا أعّد المشارك 

بيانات مالية منفصلة وفقًا لمعيار المحاسبة 
الدولي في القطاع العام 34، يجب عليه أن 

يحاسب حصصه في المشاريع المشتركة إما 
بسعر التكلفة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي في 

القطاع العام 29، أو باستخدام طريقة حقوق 
الملكية كما حددها معيار المحاسبة الدولي في 

القطاع العام 36.
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تاريخ النفاذ
في الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2017 أو بعده. 

وُيسمح بالتطبيق المبكر فقط إذا طبقت المنشأة 
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم 

34، 35، 36 و 37 في التاريخ المبكر نفسه. 

الهدف
يهدف هذا المعيار إلى االشتراط على المنشأة 

اإلفصاح عن معلومات في بياناتها المالية تساعد 
مستخدمي هذه البيانات على تقييم )1( طبيعة 

حصصها في المنشآت الخاضعة للسيطرة، 
والترتيبات المشتركة والشركات الزميلة والمنشآت 
المنظمة التي لم يتم توحيدها والمخاطر المرتبطة 

بتلك الحصص؛ و )2( آثار تلك الحصص على 
مركزها المالي وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية.

الملخص
•  يتطلب هذا المعيار من المنشأة مجموعة من 

اإلفصاحات تشمل الفئات الواسعة التالية:
•  األحكام والفرضيات المهمة التي اعتمدتها 

في تحديد أنها تتمتع بالسيطرة، والسيطرة 
المشتركة، والتأثير المهم وأنها تستوفي تعريف 

المنشأة االستثمارية.
•  معلومات عن حصصها في المنشآت الخاضعة 

للسيطرة بما في ذلك تفاصيل عن هيكل المنشأة 
االقتصادية، والمخاطر المرتبطة بالمنشآت 
المنظمة الموحدة، والقيود على استخدام 

األصول وتسوية االلتزامات، والتغيرات في 
مستويات ملكية الحصص، والحصص غير 

المسيطرة في المنشأة االقتصادية.
•  معلومات عن حصصها في الترتيبات المشتركة 

والشركات الزميلة تتناول طبيعة ونطاق هذه 
الحصص وآثارها المالية في الترتيبات المشتركة 

والشركات الزميلة )بما في ذلك أسماء المنشآت 
الخاضعة للسيطرة وتفاصيل ومعلومات مالية 

مختصرة عنها(، باإلضافة إلى المخاطر المرتبطة 
بمثل هذه المنشآت.

•  معلومات عن حصصها في المنشآت المنظمة 
التي لم يتم توحيدها تتناول طبيعة ونطاق 

حصصها في هذه المنشآت باإلضافة إلى 
المخاطر المرتبطة بحصصها في مثل هذه 

المنشآت وطبيعة التغييرات في تلك المخاطر. 
•  المنشأة المنظمة: هي

-  في حالة المنشآت التي تكون فيها الترتيبات   
اإلدارية أو التشريعات هي عادة العوامل 

المهيمنة في تحديد الجهة التي تسيطر على 
المنشاة، المنشأة التي ُتصمم بحيث ال تكون 

فيها الترتيبات اإلدارية أو التشريعات هي 
العوامل المهيمنة في تحديد الجهة التي 

تسيطر على المنشاة، أو
-  في حالة المنشآت التي تكون فيها حقوق   
التصويت أو الحقوق المشابهة هي عادة 

العامل المهيمن في تحديد الجهة التي تسيطر 
على المنشاة، المنشأة التي ُتصمم بحيث ال 

تكون حقوق التصويت أو الحقوق المشابهة 
هي العامل المهيمن في تحديد الجهة التي 

تسيطر على المنشاة.
ينبغي أن تفصح المنشأة، وبخالف المنشأة     •

االقتصادية، عن معلومات حول حصصها في 
المنشأة الخاضعة للسيطرة عندما يكون لدى 

المنشأة، في المرحلة التي تنشأ فيها السيطرة، 
نية حقيقية للتخلص من تلك الحصص، في 

تاريخ إعداد التقرير.

المعيار رقم 38 – اإلفصاح عن الحصص في 
المنشآت األخرى
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تاريخ النفاذ
في الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2018 أو بعده. 
وُيحبذ التطبيق المبكر. يحّل هذا المعيار مكان 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 25 لكن 
يبقى هذا المعيار األخير )25( مطبقًا حتى يدخل 

المعيار 39 حيز التطبيق أو يصبح ساري المفعول، 
أيهما أقرب. 

الهدف
يهدف هذا المعيار إلى وضع أسس المحاسبة 

لمنافع الموظفين واإلفصاح عنها، بما فيها 
المنافع قصيرة األجل )األجور، اإلجازات السنوية 

واإلجازات المرضية مدفوعة األجر، المكافآت، 
المشاركة في األرباح، المنافع غير النقدية(، 

ومعاشات التقاعد، والتأمين على الحياة بعد 
مغادرة الخدمة، والرعاية الصحية بعد مغادرة 

الخدمة، ومنافع إنهاء الخدمة، وغيرها من منافع 
الموظفين طويلة األجل )إجازة الخدمة الطويلة، 
العجز، التعويضات المؤجلة، المكافآت، المشاركة 

في األرباح على المدى الطويل(، باستثناء 
المعامالت القائمة على أساس األسهم وخطط 

منافع تقاعد الموظفين.

الملخص
•  المبدأ األساسي: يجب على المنشأة االعتراف 

بمنافع الموظفين كتكلفة في الفترة التي 
استفادت فيها المنشأة من خدمات الموظفين 

وليس عند دفع هذه المنافع أو استحقاق دفعها.

•  يجب على المنشأة االعتراف بمنافع الموظفين 
قصيرة األجل )المنافع المتوقع تسويتها بالكامل 

قبل مرور 12 شهرًا على استفادة المنشأة من 
خدمات الموظف( كمصروف في الفترة التي 

يقدم بها الموظف الخدمات ذات العالقة. ويجب 
على المنشأة قياس التزام المنافع غير المدفوعة 

)المتراكمة( بالمبلغ غير المخصوم للمنافع.
•  يجب على المنشأة تصنيف خطط المنافع ما 

بعد الخدمة/التوظيف )مثل التقاعد والرعاية 
الصحية( على أنها إما خطط مساهمة محددة أو 

خطط منافع محددة.
•  بموجب خطط المساهمة المحددة، ُيعترف 

بالمصاريف في الفترة التي يستحق فيها دفع 
هذه المساهمات.

•  بموجب خطط المنافع المحددة، ُيعترف بااللتزام 
)أو األصل( في بيان المركز المالي بما يساوي 

صافي:
-  القيمة الحالية اللتزام المنفعة المحددة )القيمة   

الحالية للمدفوعات المستقبلية المتوقعة 
المطلوبة لتسديد االلتزام الناتج من خدمات 

الموظفين في الفترات الحالية والسابقة(.
-  القيمة العادلة ألصول الخطة في نهاية فترة   

التقرير.
•  عند حساب القيمة الحالية اللتزام المنفعة 

المحددة، يجب على المنشأة أن تطبق سعرًا 
يعكس القيمة الزمنية للمبلغ وأن تفصح عن 
األساس الذي حددت بموجبه معدل الخصم.

المعيار رقم 39 – منافع الموظفين
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•  تشمل أصول الخطة األصول المحتفظ بها في 
صندوق منافع الموظفين طويلة األجل وبوالص 

التأمين المؤهلة.
•  يقتصر أصل المنافع المحددة على الفائض في 

خطة المنافع المحددة وسقف األصل، أيهما 
أقل. وُيعّرف سقف األصل بأنه القيمة الحالية 
ألية منافع اقتصادية متاحة على شكل مبالغ 

مستردة من الخطة أو تقليصات في المساهمات 
المستقبلية للخطة.

•  يتكّون التغيير في التزام المنافع المحددة )أو 
الفائض( مما يلي:

-  تكلفة الخدمة – ُيعترف بها في الفائض أو   
العجز؛

-  صافي الفائدة )أي القيمة الزمنية(على التزام   
)أصل( المنافع المحددة – ُيعترف به في 

الفائض أو العجز؛ 
-  إعادة قياسات صافي التزام )أصل( المنافع   

المحددة متضمنًا )أ( التغيرات في القيمة 
العادلة ألصول الخطة الناتجة عن عوامل غير 
القيمة الزمنية للمال؛ و )ب(األرباح والخسائر 

االكتوارية على االلتزامات – يتم االعتراف بها 
مباشرة في صافي األصول/حقوق الملكية.

•  ينطوي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
39 على افتراض قابل للدحض وهو أن دفعات 

العجز طويلة األجل ليست عادة موضع عدم 
يقين/موثوقية بالدرجة نفسها مثل منافع ما بعد 

الخدمة. وإذا ثبت خالف ذلك، تدرس المنشأة 
ما إذا كان يجب عليها محاسبة بعض أو كل 

دفعات العجز طويلة األجل بالطريقة نفسها مثل 
محاسبة منافع ما بعد الخدمة/التوظيف.

المعيار رقم 39 – منافع الموظفين )يتبع(
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تاريخ النفاذ
في الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2019 أو بعده. 

وُيحبذ التطبيق المبكر. نظرًا ألنه سيتم تطبيق هذا 
العيار بأثر الحق، ال ُيعاد عرض عمليات اندماج 

األعمال في القطاع العام التي حدثت قبل تطبيق 
هذا المعيار.

الهدف
يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات التصنيف 
واالعتراف والقياس لعمليات اندماج األعمال في 

القطاع العام.

الملخص
•  يطبق المعيار رقم 40 على أية معاملة أو حدث 

يستوفي تعريف عمليات اندماج األعمال في 
القطاع العام.

•  ُتعّرف عمليات اندماج األعمال في القطاع 
العام بأنها »تجميع العمليات المنفصلة في 

منشأة قطاع عام واحدة«. من األمثلة على هذا 
التجميع: )أ( التأميم؛ )ب( إعادة هيكلة الوزارات 
الحكومية المركزية؛ )ج( إعادة تنظيم الحكومة 

المحلية أو اإلقليمية من خالل مثاًل إعادة 
توزيع الحدود اإلدارية لإلقليم أو دمج منشآت 

حكومية؛ و )د( نقل عمليات من حكومة )أو جهة 
حكومية( إلى أخرى.

•  ال تمثل الحالتان التاليتان عمليات اندماج 
األعمال في القطاع العام: )أ( استمالك أو استالم 

أصل أو مجموعة أصول )مع أي التزامات 
مرتبطة به( ال يشكل عملية؛ و )ب( تكّبد التزام 

أو مجموعة من االلتزامات ال يشكل عملية. 
يستبعد هذا المعيار 40 من نطاقه محاسبة 
تشكيل ترتيب مشترك في البيانات المالية 

للترتيب المشترك نفسه.
•  ُتعّرف العملية بأنها »مجموعة متكاملة من 

األنشطة واألصول و/أو االلتزامات المرتبطة 
بها التي يمكن إجراؤها وإدارتها لغرض تحقيق 

أهداف المنشأة من خالل توفير سلع و/أو 
خدمات«.

•  ُتصنف عمليات اندماج األعمال في القطاع العام 
إلى:

-   دمج – ينشأ عنه منشأة جديدة، ويكون إما )أ(   
أحد عمليات اندماج األعمال في القطاع العام 
ال يكتسب بموجبها أحد األطراف المشاركين 

فيها أي سيطرة على عملية واحدة أو أكثر؛ 
أو )ب( أحد عمليات اندماج األعمال في 

القطاع العام يكتسب بموجبها أحد األطراف 
المشاركين فيها السيطرة على عملية واحدة 

أو أكثر مع وجود دليل على أن عملية االندماج 
لديها الجوهر االقتصادي للدمج.

-  االستحواذ – هو أحد عمليات اندماج   
األعمال في القطاع العام يكتسب بموجبها 
أحد األطراف المشاركين فيها )المستحوذ( 

بالسيطرة على عملية واحدة أو أكثر مع وجود 
دليل على أن عملية االندماج ليست دمجًا.

المعيار رقم 40 – عمليات اندماج األعمال 
في القطاع العام
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•  في الحاالت التي يكتسب فيها أحد األطراف 
المشاركين في إحدى عمليات اندماج األعمال 
في القطاع العام السيطرة على عملية واحدة 

أو أكثر نتيجة لهذا االندماج، تأخذ المنشأة في 
عين االعتبار الجوهر االقتصادي لعملية االندماج 

لتقرير التصنيف المناسب لهذا االندماج. 
وخالل قيامها بذلك، تدرس المنشأة المؤشرات 
التالية: )أ( المؤشرات المتصلة بالمقابل المالي 

)التعويض(؛ و )ب( المؤشرات المتصلة بعملية 
صناعة القرار.

•  المعالجة المحاسبية لعمليات الدمج
-  في المعالجة المحاسبية لعملية الدمج، تطبق   

المنشأة الناتجة عن عملية الدمج طريقة 
تجميع حصص الملكية المعّدلة في المحاسبة. 

ُتعّرف المنشأة الناتجة بأنها )المنشأة التي 
تشكلت نتيجة لتجميع عمليتين أو أكثر وفق 

عملية دمج(.
-  ُتعتبر طريقة تجميع حصص الملكية المعّدلة   
في المحاسبة نسخة مغايرة لطريقة تجميع 
حصص الملكية المحاسبية (التي ُيشار إليها 

أحيانًا باسم »محاسبة االندماج«( والتي يتم 
االعتراف فيها بالدمج في تاريخ حدوثه.

-  تعترف المنشأة الناتجة باألصول وااللتزامات   
وأي حصص غير مسيطرة معترف بها في 

البيانات المالية الندماج العمليات في تاريخ 
حدوث الدمج، وتقيسها بالمبلغ المسجل لها 

في البيانات المالية الندماج العمليات. كما 
تعترف المنشأة الناتجة بالفرق بين األصول 

وااللتزامات المقبولة في أي دمج كمكّون واحد 
أو أكثر لصافي األصول/حقوق الملكية.

•  المعالجة المحاسبية لعمليات االستحواذ
-  في المعالجة المحاسبية لعملية االستحواذ،   

يطبق المستحوذ طريقة االستمالك المحاسبية. 
ُيعّرف المستحوذ بأنه »المنشأة التي تكتسب 
سيطرة على عملية واحدة أو أكثر في عملية 

استمالك«.
-  يعترف المستحوذ، وبشكل منفصل عن أية   
شهرة معترف بها، باألصول القابلة للتحديد 

التي استحوذ عليها، وااللتزامات التي تكبدها، 
وأي حصص غير مسيطرة في العملية 

المستحوذ عليها. وقد يشمل ذلك االعتراف 
ببنود لم تعترف بها المنشأة المستحوذ عليها 
في السابق. يقوم المستحوذ بقياس االصول 

المستحوذ عليها وااللتزامات المقبولة بالقيمة 
العادلة بتاريخ االستحواذ.

-  ُتعّرف الشهرة بأنها »أصل يمثل المنافع   
االقتصادية المستقبلية الناجمة عن أصول 

أخرى تم االستحواذ عليها في عملية استحواذ 
وهي أصول غير محددة بشكل منفرد وغير 
معترف بها بشكل منفصل«. في العادة يتم 
االعتراف بالشهرة فقط عندما يكون هناك 

مقابل تم تحويله.
-  في صفقة شراء مجزية )بسعر أقل(، قد   

يتجاوز صافي مبالغ األصول القابلة للتحديد 
المستحوذ عليها، وااللتزامات المقبولة أي 

مقابل مالي مدفوع. يعترف المستحوذ 
بالمكاسب/األرباح الناتجة في الفائض أو 

العجز.

المعيار رقم 40 – عمليات اندماج األعمال 
في القطاع العام )يتبع(
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تاريخ النفاذ
الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2009.

الهدف
يهدف إلى وصف الطريقة التي ينبغي بها عرض 

البيانات المالية ذات الغرض العام بموجب األساس 
النقدي المحاسبي لتحقيق الشفافية في التقارير 
المالية للمقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية، 

واألرصدة النقدية للحكومات.

الملخص
•  يشجع مجلس معايير المحاسبة الدولية في 
القطاع العام الحكومات على تطبيق أساس 

االستحقاق المحاسبي.
•  في حال استخدام الحكومة ألساس النقد 

المحاسبي، يقترح مجلس معايير المحاسبة 
الدولية في القطاع العام االعتماد على معيار 

المحاسبة الدولية في القطاع العام المتعلق 
باألساس النقدي المحاسبي.

•  تبين البيانات المالية على األساس النقدي 
المحاسبي مصادر النقد التي تم جمعها خالل 

هذه الفترة، والغرض من استخدام النقد، 
واألرصدة النقدية في تاريخ إعداد التقارير.

•  يتألف المعيار من جزأين. الجزء األول يحدد 
متطلبات عرض التقارير بموجب األساس 

النقدي، والثاني ليس إلزاميًا ويحدد اإلفصاحات 
اإلضافية التي يشجع عليها.

•  تتكون البيانات المالية على األساس النقدي 
المحاسبي من العناصر التالية:

-  بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية؛  
-  السياسات المحاسبية وإيضاحات تفسيرية؛  

-  المقارنة بين الموازنة األصلية والموازنة   
المعدلة، والمبالغ الفعلية على أساس المقارنة 

)فقط عندما تقوم المنشأة بعرض موازنتها 
المعتمدة للجمهور(.

•  عندما تقوم المنشأة بإختيار عرض المعلومات 
التي تم إعدادها على أساس مختلف )على 

سبيل المثال، النقد المعدل، اإلستحقاق المعدل 
أو اإلستحقاق الكامل(، فيجب أن يتم الكشف 

عن هذه المعلومات في إيضاحات البيانات 
المالية.

•  يعترف بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية 
بكل من المقبوضات النقدية، المدفوعات النقدية، 

واألرصدة النقدية التي تسيطر عليها المنشأة.
•  عند قيام أي طرف ثالث )على سبيل المثال 

متبرع للمساعدات الخارجية، أو مستوى أعلى 
في الحكومة( بتسوية إلتزامات المنشأة مباشرًة 
أو شراء السلع والخدمات لصالح المنشأة، يجب 

أن تفصح المنشأة في عمود منفصل في صدر 
بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية، وإجمالي 

المدفوعات التي قام الطرف الثالث بسدادها، 
وذلك في تصنيف فرعي مناسب لعمليات 

المنشأة.

معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 
على االساس النقدي – إعداد التقارير المالية 

بموجب اساس النقد المحاسبي
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•  يجب أن يتم اإلفصاح عن مدفوعات الطرف 
الثالث فقط عندما يتم إبالغ المنشأة رسميًا من 
هذا الطرف أو المتلقي بأن عملية الدفع قد تمت 

أو أنه قد تم التحقق من الدفع.
•  عندما تقوم المنشأة بعرض موازنتها المعتمدة 

للجمهور، تطبق معظم متطلبات معيار المحاسبة 
الدولية في القطاع العام رقم 24، بما في ذلك 

تفسيرًا لإلختالفات الجوهرية بين الموازنة 
والمبالغ الفعلية، وشرح ما إذا كانت اإلختالفات 

بين الموازنة األصلية والنهائية هي تحويالت 
بين البنود أو تغييرات أخرى.

•  يجب أن تشمل السياسات المحاسبية 
واإليضاحات التفسيرية الوصف، جداول مفصلة، 

وتحليالت المبالغ المبينة في صدر البيانات.
•  يجب على المنشأة المسيطرة إصدار بيانات 

مالية موحدة، والتي تضم جميع المنشآت 
المسيطر عليها وتطبق معظم متطلبات معيار 

المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم 6. 
عندما يتم تحضير البيانات المالية الموحدة 

من بيانات مالية بتواريخ مختلفة، فإنه يجب 
إجراء تعديالت آلثار المعامالت النقدية الهامة 

التي حدثت بين هذه التواريخ، وتاريخ البيانات 
المالية للمنشأة المسيطرة. على أية حال، يجب 
أن ال يكون الفرق بين تواريخ التقارير أكثر من 

ثالثة أشهر.
•  بصفة عامة، يجب أن يتم محاسبة المعامالت 

على أساس إجمالي.
•  يسمح أن تتم عملية المحاسبة على أساس 
الصافي ألنواع خاصة من المعامالت، مثل 

المعامالت اإلدارية والمعامالت الخاصة 
بالوكاالت، والبنود ذات معدل الدوران السريع، 

ومبالغ كبيرة وتواريخ استحقاق قصيرة.
•  يتطلب المعيار اإلفصاح عن األرصدة النقدية 
التي تحتفظ بها الحكومة في تاريخ التقارير، 

وغير المتاحة لالستخدام من الحكومة أو التي 
تخضع لقيود خارجية.

•  يتطلب المعيار اإلفصاح عن أي اقتراض غير 
مسحوب وتسهيالت القروض التي قد تكون 

متاحة ألنشطة التشغيل المستقبلية، وتسديد 
اإللتزامات الرأسمالية، مع اإلشارة إلى أي قيود 

تنطبق على استخدام هذه التسهيالت.
•  يجب على المنشأة اإلفصاح عن المساعدات 
الخارجية المستلمة نقدًا خالل هذه الفترة، 
بإجمالي المبالغ والفئات المهمة من مقدمي 

المساعدات. كما تبين بشكل منفصل المساعدات 
الخارجية التي تم تلقيها على شكل قروض 

ومنح.
•  يجب على المنشأة اإلفصاح عن مقدار ديون 
المساعدة الخارجية التي أعيدت جدولتها أو 

ألغيت خالل هذه الفترة، باإلضافة إلى أية 
شروط وأحكام ذات صلة.

•  يجب على المنشأة اإلفصاح عن الشروط 
واألحكام المهمة لقروض المساعدات الخارجية، 

أو اتفاقات المنح أو الضمانات التي لم يتم 
االمتثال لها خالل الفترة التي أدى فيها عدم 
اإلمتثال إللغاء أو فرض إلتزام إلرجاع الدعم 

الذي تحصلت المنشأة عليه سابقًا.
•  يجب على المنشأة اإلفصاح عن تاريخ الموافقة 

على إصدار البيانات المالية )تاريخ الموافقة( 
وتحديد الشخص الذي قام باالعتماد. إذا كان 

لهيئة أخرى القدرة على تعديل البيانات المالية 
بعد إصدارها، فيجب كذلك على المنشأة 

اإلفصاح عن هذه الحقيقة.
•  تشجع المنشأة التي تنوي اإلنتقال إلى أساس 

االستحقاق المحاسبي على تقديم بيان 
المقبوضات والمدفوعات النقدية في نفس 

الشكل كما هو مطلوب بحسب معيار المحاسبة 
الدولية في القطاع العام رقم 2.
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االعتماد
اعتمده مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

القطاع العام في 2013.

الحالة
ال يمثل إرشاد الممارسة الموصى بها 1 أحد معايير 

المحاسبة الدولية في القطاع العام. لذلك، ال 
يتعين على أي منشأة االلتزام به كشرط اللتزامها 
بهذه المعايير. رغم ذلك، يمثل هذا اإلرشاد افضل 

الممارسات؛ لذلك، من المحبذ ألية منشأة ُتعد 
تقارير بشأن االستدامة طويلة األجل ألمورها 

المالية أن تتبعه وأن تفصح عن مدى اتباعه.

الهدف
يهدف هذا اإلرشاد إلى تزويد منشآت القطاع 

العام باإلرشادات التي تساعدها كيف تساعدها 
على عرض المعلومات حول تأثير سياساتها 

الحالية والقرارات التي اتخذها في تاريخ إعداد 
التقارير على التدفقات النقدية الداخلة والخارجة 
المستقبلية وعلى المعلومات اإلضافية في بياناتها 

المالية. إن الغرض من إعداد مثل هذه التقارير 
هو إعطاء مؤشر على االستدامة طويلة األجل 

المتوقعة لألمور المالية للمنشأة خالل نطاق زمني 
محدد وفقًا لالفتراضات التي عرضتها المنشأة.

الملخص
•  يجب على المنشأة أن تأخذ بعين االعتبار مدى 

مالءمة المعلومات التي تعرضها في تقارير 
االستدامة النقدية طويلة األجل في سياق 

تمويلها وقدرتها على تحديد مستويات الخدمة 
التي تقدمها.

•  تحتوي معلومات االستدامة النقدية طويلة 
األجل عادة على العناصر التالية:

-  توقعات التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات   
النقدية الخارجة المستقبلية التي يمكن 

عرضها في بيانات مبوبة )ذات جداول( أو 
رسوم بيانية وكذلك في مناقشة سردية تشرح 

هذه التوقعات؛
-  مناقشة سردية حول أبعاد االستدامة النقدية   

طويلة األجل متضمنة أية مؤشرات تم 
استخدامها لتوضيح تلك األبعاد؛ و

-  مناقشة سردية حول المبادئ واالفتراضات   
والمنهجية التي استندت إليها تلك التوقعات.

•  يقّر إرشاد الممارسة الموصى بها 1 أن إعداد 
التقارير بشأن االستدامة طويلة األجل لألمور 

المالية للمنشأة قد ال يكون أمرًا واقعيًا بالنسبة 
لجميع المنشآت. ورغم أنه يرى أن تحديث 
هذه التقارير بصورة دورية أمر مرغوب به، 

يطلب هذا اإلرشاد من المنشآت ضرورة تحديث 
توقعاتها بوتيرة أعلى خالل فترات التقلبات 

المالية العالمية التي قد تفقد فيها تلك التوقعات 
مصداقيتها بسرعة، وكذلك بعد األحداث الكبرى 

غير المتوقعة مثل الكوارث الطبيعية.
•  يجب أن تقتصر المعلومات الجوهرية التي 

تعرضها المنشأة على توقعات التدفقات النقدية 
الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة التي تبدأ 

من فترة إعداد التقرير الحالية ولفترة زمنية 
تختارها المنشأة وتفصح عنها.

 إرشادات الممارسة الموصى بها 1: 
إعداد التقارير بشأن االستدامة طويلة األجل 

لألمور المالية للمنشأة
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•  يجب على المنشأة وضع هذه التوقعات على 
أساس افتراضات السياسة الحالية، وكذلك 

االفتراضات حول الظروف االقتصادية وغيرها 
من الظروف المستقبلية.

•  يجب على المنشأة التي ُتعّد التقارير بشأن 
االستدامة طويلة األجل ألمورها المالية أن 

تضّمن معلوماتها مناقشة سردية حول أبعاد 
االستدامة النقدية طويلة األجل الثالثة الداخلية 
المتصلة بالمنشأة ذاتها، وهي: الخدمة، واإليراد، 

والدين.
•  من األهمية بمكان إعداد هذه التوقعات على 

أساس واضح، وهذا يستدعي مراعاة الشفافية 
في اختيار المبادئ واالفتراضات والوسائل 

التي تستند إليها هذه التوقعات. يتضمن إرشاد 
الممارسة الموصى بها 1 مناقشة لألمور التالية:

-  تحديث التوقعات ووتيرة إعداد التقارير؛  
-  تأثير المتطلبات القانونية وأطر السياسة   

العامة؛
-  السياسة العامة الحالية واالفتراضات السكانية   

)الديموغرافية( واالقتصادية؛
-  منطقية االفتراضات؛  

-  التضخم ومعدالت الخصم؛ و  
-  تحليل الحساسية.  
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االعتماد
اعتمده مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

القطاع العام في 2013.

الحالة
ال يمثل إرشاد الممارسة الموصى بها 2 أحد معايير 

المحاسبة الدولية في القطاع العام. لذلك، ال 
يتعين على أي منشأة االلتزام به كشرط اللتزامها 
بهذه المعايير. رغم ذلك، يمثل هذا اإلرشاد افضل 

الممارسات؛ لذلك، من المحبذ ألية منشأة ُتعد 
وتعرض مناقشة وتحلياًل لبياناتها المالية أن تتبعه.

الهدف
يهدف هذا اإلرشاد إلى تزويد منشآت القطاع العام 

باإلرشادات التي تساعدها على إعداد وعرض 
مناقشة وتحليل لبياناتها المالية نظرًا ألهمية 

هذه المناقشة والتحليل في مساعدة مستخدمي 
البيانات المالية على الوقوف جيدًا على كل من 
المركز المالي، واألداء المالي والتدفقات النقدية 

للمنشأة التي تعرضها في بياناتها المالية. 

الملخص
•  يجب على المنشأة أن تعرض مناقشة وتحليل 

بياناتها المالية على األقل مرة واحدة في السنة، 
وأن تغطي فترة إعداد التقرير ذاتها التي تغطيها 

بياناتها المالية.

•  يجب أن يكون نطاق التقرير )طبيعة المعلومات 
المالية والمنشآت التي تمارس المنشأة معّدة 
التقرير عليها سيطرة وتأثيرًا مهمًا( لمناقشة 

وتحليل البيانات المالية هي ذاتها المستخدمة 
في البيانات المالية للمنشأة.

•  يجب إصدار مناقشة وتحليل البيانات المالية 
سوية مع البيانات المالية.

•  يجب أن تتضمن مناقشة وتحليل البيانات 
المالية األمور التالية دون أن تكون مجرد تكرار 

للمعلومات الواردة في البيانات المالية:
-  نبذة )فكرة عامة( عن عمليات المنشأة والبيئة   

التي تعمل فيها؛
-  معلومات حول أهداف واستراتيجيات   

المنشأة؛
-  تحليل للبيانات المالية للمنشأة يتضن   

التغيرات واالتجاهات المهمة في المركز المالي، 
واألداء المالي، والتدفقات النقدية للمنشأة، و

-  وصف المخاطر وجوانب عدم اليقين الرئيسية   
التي تؤثر على المركز المالي، واألداء المالي، 
والتدفقات النقدية للمنشأة، وشرح للتغيرات 
التي طرأت على هذه المخاطر وجوانب عدم 

اليقين منذ آخر تاريخ إلعداد التقرير، باإلضافة 
إلى االستراتيجيات التي وضعتها لمعالجة هذه 

المخاطر وجوانب عدم اليقين والتخفيف من 
آثارها.

 إرشادات الممارسة الموصى بها 2: 
مناقشة وتحليل البيانات المالية
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االعتماد
اعتمده مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

القطاع العام في 2015. 

الحالة
ال يمثل إرشاد الممارسة الموصى بها 3 أحد معايير 

المحاسبة الدولية في القطاع العام. لذلك، ال 
يتعين على أي منشأة االلتزام به كشرط اللتزامها 

بهذه المعايير. رغم ذلك، يمثل هذه اإلرشاد 
ممارسة جيدة؛ لذلك، من المحبذ ألية منشأة تقدم 

معلومات عن أداء خدماتها أن تتبعه.

الهدف
يهدف هذا اإلرشاد إلى تزويد منشآت القطاع 

العام باإلرشادات التيتساعدها على اإلبالغ عن 
معلومات أداء خدماتها في التقارير المالية ذات 

الغرض العام. ُتعّرف معلومات أداء الخدمات بأنها 
»معلومات حول الخدمات التي تقدمها المنشأة، 

وأهداف أداء خدمات المنشأة، وإلى أي مدى 
حققت هذه األهداف«. وتساعد معلومات أداء 

الخدمات مستخدمي التقارير المالية ذات الغرض 
العام في تقييم كفاءة وفّعالية الخدمات التي 

تقدمها المنشأة.

الملخص
•  ينبغي على المنشأة اإلبالغ عن معلومات أداء 

الخدمات مرة واحدة في السنة على األقل، وأن 
تغطي هذه المعلومات فترة التقرير نفسها التي 

تغطيها بياناتها المالية.
•  لإلبالغ عن معلومات أداء الخدمات، يجب على 
المنشأة استخدام نطاق التقرير ذاته المستخدم 

في البيانات المالية.
•  يجوز للمنشأة ان تعرض معلومات أداء الخدمات 

إما كجزء من التقرير المالي ذي الغرض العام 
الذي يتضمن البيانات المالية، أو ضمن التقرير 

المالي ذي الغرض العام الذي تصدره المنشأة 
بشكل منفصل.

•  عندما تختار المنشأة عرض معلومات أداء 
الخدمات مترافقة مع بياناتها المالية، يجب أن 
تحرص على أن تكون معلومات أداء الخدمات 

هذه قادرة على تمكين مستخدمي البيانات 
المالية من تقييم األمور المالية للمنشأة ضمن 

سياق تحقيقها ألهداف أداء خدماتها والعكس 
صحيح.

•  ُيعّرف هدف أداء الخدمات بأنه »وصف للنتائج 
المقررة التي تهدف المنشأة لتحقيقها وتعّبر عنها 
من حيث المدخالت، المخرجات، المحصالت أو 

الكفاءة«.

إرشادات الممارسة الموصى بها 3: 
التقرير عن معلومات أداء الخدمات
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•  يمكن للمنشأة أن تعّبر عن أهداف أداء خدماتها 
باستخدام مؤشرات أداء المدخالت، المخرجات، 
المحصالت أو الكفاءة. كما يمكن للمنشأة التعبير 

عن هذه األهداف باستخدام الوصف السردي 
للحالة المستقبلية المنشودة التي تهدف المنشأة 

إلى بلوغها من خالل تقديم خدماتها.
ينبغي على المنشأة أن تعرض المعلومات التالية     •

لكل واحدة من خدماتها:
-  أهداف أداء الخدمات؛  

-  مؤشرات األداء؛   
-  التكلفة اإلجمالية للخدمات.  

•  ينبغي على المنشأة أن تفصح عن المعلومات 
المناسبة بحيث يتمكن مستخدمو بياناتها المالية 

من:
-  فهم األساس الذي تستند إليه معلومات أداء   

الخدمات المعروضة في البيانات المالية؛ 
-  الحصول على فكرة موجزة ودقيقة عن أداء   

خدمات المنشأة، وتسليط الضوء على المسائل 
الرئيسية التي تتعلق بتقييمهم لذلك األداء 

للخدمات.

 إرشادات الممارسة الموصى بها 3: 
التقرير عن معلومات أداء الخدمات )يتبع(
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عالقة معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
العام بمعايير المحاسبة الدولية والمعايير 

الدولية إلعداد التقارير المالية

بناًء على المعيار معايير المحاسبة 
الدولية في القطاع العام

معيار المحاسبة الدولي رقم 1 عرض البيانات المالية رقم 1

معيار المحاسبة الدولي رقم 7 بيانات التدفقات النقدية رقم 2

معيار المحاسبة الدولي رقم 8  السياسات المحاسبية، التغيرات في 
التقديرات المحاسبية واألخطاء

رقم 3

معيار المحاسبة الدولي رقم 21  آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت 
األجنبية

رقم 4

معيار المحاسبة الدولي رقم 23 تكاليف االقتراض رقم 5

معيار المحاسبة الدولي رقم 27 البيانات المالية الموحدة والمنفصلة رقم 6

معيار المحاسبة الدولي رقم 28 االستثمارات في المنشآت الزميلة رقم 7

معيار المحاسبة الدولي رقم 31 الحصص في مشاريع مشتركة رقم 8

معيار المحاسبة الدولي رقم 18 اإليراد من المعامالت التبادلية رقم 9

معيار المحاسبة الدولي رقم 29  التقرير المالي في اإلقتصاديات ذات 
التضخم المرتفع

رقم 10

معيار المحاسبة الدولي رقم 11 عقود اإلنشاء رقم 11

معيار المحاسبة الدولي رقم 2 المخزون رقم 12

معيار المحاسبة الدولي رقم 17 عقود اإليجار رقم 13

معيار المحاسبة الدولي رقم 10 األحداث بعد تاريخ إعداد التقارير رقم 14

 األدوات المالية: اإلفصاح والعرض )تم إستبدالها بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
رقم 28 و29 و30(

رقم 15

معيار المحاسبة الدولي رقم 40 العقارات االستثمارية رقم 16

معيار المحاسبة الدولي رقم 16 الممتلكات واآلالت والمعدات رقم 17

معيار المحاسبة الدولي رقم 14 تقديم التقارير حول القطاعات رقم 18

معيار المحاسبة الدولي رقم 37 المخصصات، اإللتزامات المحتملة واألصول رقم 19

معيار المحاسبة الدولي رقم 24 اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة رقم 20
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بناًء على المعيار معايير المحاسبة 
الدولية في القطاع العام

معيار المحاسبة الدولي رقم 36 انخفاض قيمة األصول غير المولدة للنقد رقم 21

ال ينطبق اإلفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع 
الحكومي العام

رقم 22

ال ينطبق  اإليراد من المعامالت غير التبادلية 
)الضرائب والتحويالت(

رقم 23

ال ينطبق عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية رقم 24

منافع الموظفين رقم 25

معيار المحاسبة الدولي رقم 36 انخفاض قيمة األصول المولدة للنقد رقم 26

معيار المحاسبة الدولي رقم 41 الزراعة رقم 27

معيار المحاسبة الدولي رقم 32 األدوات المالية: العرض رقم 28

معيار المحاسبة الدولي رقم 39 األدوات المالية: االعتراف والقياس رقم 29

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 7 األدوات المالية: اإلفصاحات رقم 30

معيار المحاسبة الدولي رقم 38 األصول غير الملموسة رقم 31

لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير 
المالية رقم 12

ترتيبات امتياز تقديم الخدمات: 
المانح 

رقم 32

ال ينطبق تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
على أساس االستحقاق للمرة األولى

رقم 33

معيار المحاسبة الدولي رقم 27 البيانات المالية المنفصلة رقم 34

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 10 البيانات المالية الموحدة رقم 35

معيار المحاسبة الدولي رقم 28 االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع 
المشتركة

رقم 36

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 11 الترتيبات المشتركة رقم 37

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 12 األفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى رقم 38

معيار المحاسبة الدولي رقم 19 منافع الموظفين رقم 39

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 3 عمليات اندماج األعمال في القطاع العام رقم 40

ال ينطبق إعداد التقارير بشأن االستدامة طويلة األجل 
لألمور المالية للمنشأة

إرشادات الممارسة الموصى بها رقم 1

ال ينطبق مناقشة وتحليل البيانات المالية إرشادات الممارسة الموصى بها رقم 2

ال ينطبق اإلبالغ عن معلومات أداء الخدمات إرشادات الممارسة الموصى بها رقم 3

ال ينطبق اإلطار الفكري للتقارير المالية ذات الغرض العام 
التي ُتعّدها منشآت القطاع العام

ال ينطبق التقارير المالية بموجب األساس النقدي 
المحاسبي
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ديلويت في الشرق األوسط
مكتب تمثيل
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فاكس 8899 376 4 )0( 971+

خدمات االستشارات المالية 
الفتان كارنسي هاوس
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فاكس 2722 657 12 )0( 966+

الخبر
بناية آية بي تي، الخبر 

صندوق البريد 182 
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صندوق البريد 4254
دبي، اإلمارات العربية المتحدة

هاتف 8888 376 4 )0( 971+ 
فاكس 8899 376 4 )0( 971+

ابوظبي
برج السلع، الطابق 11

مربعة سوق أبو ظبي العالمي
صندوق البريد 990 

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
هاتف 2424 408 2 )0( 971+ 
فاكس 2525 408 2 )0( 971+

الفجيرة
بناية شركة الفجيرة للتأمين، 

الطابق السادس
صندوق البريد 462

الفجيرة، اإلمارات العربية المتحدة
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فاكس 5202 222 9 )0( 971+

الشارقة
برج البنك العربي المتحدة

كورنيش البحيرة
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الشارقة، اإلمارات العربية المتـحدة
هاتف 9500 517 6 )0( 971+

فاكس 9501 517 6 )0( 971+

رأس الخيمة
ابراج جلفار التجارية

الطابق 19، جناح رقم 1901
صندوق البريد 435

رأس الخيمة
اإلمارات العربيـة المتحدة

هاتف 8892 227 7 )0( 971+ 
فاكس 7465 227 7 )0( 971+
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مركز صنعاء التجاري
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احصل على شهادة عالمية في 
محاسبة القطاع العام باللغة العربية

يسّر جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين وديلويت الشرق األوسط اإلعالن 
للمحاسبين للمهنيين العرب عن طرح شهادة هي األولى باللغة العربية والوحيدة 

.)IPSAS( المعترف بها عالميًا في تخصص معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

سواًء كنت خّريجًا جديدًا أو محاسبًا متمّرسًا، قم باالستفادة بما توفرها لك هذه الشهادة 
الكتساب المعرفة األساسية حول المحاسبة على أساس االستحقاق في القطاع العام بما 

يتماشى مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، والحصول على اعتراف رسمي 
بمؤهالتك األكاديمية وكفاءاتك المهنية.

تتجه كل الحكومات الرائدة في منطقة الشرق األوسط نحو االنتقال من األساس النقدي 
إلى اساس االستحقاق وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، فكن انت أيضًا 

جزءًا فاعاًل من هذا التطور.

في الشرق األوسط
منذ عام ١٩٢٦

في الشرق األوسط
منذ عام ١٩٢٦

شهادة معاييرالمحاسبةالدولية للقطاع
(ACCA Cert IPSAS) العام باللغة العربية 
اطلقت من قبل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين بالتعاون مع ديلويت



قد تمت كتابة هذا التقرير بصفة عامة، وبالتالي ال يمكن االعتماد على ما يحتوي عليه لتغطية حاالت محددة. إّن تطبيق المبادئ المنصوص 
عليها يتوقف على الظروف الخاصة بكل حالة وينصح بالحصول على المشورة المهنية قبل القيام أو اإلحجام عن أي تصرف باالعتماد على 
محتوى هذا التقرير. يسّر ديلويت أند توش )الشرق األوسط( أن تقدم المشورة المهنية للقراء حول كيفية تطبيق المبادئ المنصوص عليها 

في التقرير بحسب ظروفهم الخاصة. ال تتحمل ديلويت أند توش )الشرق األوسط( أي واجب أو مسؤولية عن أي خسارة يكون سببها 
التصرف أو اإلحجام عن التصرف نتيجة االعتماد على أي معلومات يحتوي عليها هذا التقرير .

ُيستخَدم اسم »ديلويت« للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة 
بضمان ويتمتع كل من شركاتها األعضاء والشركات المرتبطة بها بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. ال تقدم ديلويت توش توهماتسو 
المحدودة والمشار إليها ب »ديلويت العالمية« أي خدمات للعمالء. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة 

 ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 
www.deloitte.com/about

تقدم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والضرائب واالستشارات اإلدارية والمشورة المالية وخدمات المخاطر إلى عمالء من القطاعين العام 
والخاص في مجموعة واسعة من المجاالت االقتصادية. وهي توفر خدماتها ألربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية 

ألفضل 500 شركة بفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 150 دولة، حيث تقدم ديلويت من خالل مجموعة من 
المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم. 

للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت ال 245٬000 وأثرهم اإليجابي في مختلف القطاعات، ُيرجى مراجعة مواقعنا 
.Twitter, LinkedIn, Facebook االلكترونية عبر وسائل التواصل االجتماعي التالية

ديلويت أند توش )الشرق األوسط( هي عضو في »ديلويت توش توهماتسو المحدودة« وهي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم 
الخدمات المهنية االستشارية وقد تأسست في منطقة الشرق األوسط ويمتد وجودها منذ سنة 19۲6 في المنطقة. إن تواجد شركة 

ديلويت أند توش )الشرق األوسط( في منطقة الشرق األوسط مكرس من خالل الشركات التابعة لها وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة 
والمرخص لها للقيام بالخدمات وفقًا للقوانين والمراسيم المرعية االجراء في البلد التابعة له. إن الشركات التابعة والخاصة بشركة ديلويت 

أند توش )الشرق األوسط( ال تستطيع أن تلزم بعضها البعض و/أو شركة ّديلويت أند توش )الشرق األوسط(، كما أن كل شركة خاصة أو 
تابعة لشركة ديلويت أند توش )الشرق األوسط( تتعاقد مباشرة وبشكل مستقل مع العمالء الخاصين بها والتي تكون مسؤولة فقط عن 

أفعالها أو تقصيرها، وليس عن أفعال أو تقصير الشركات األخرى التابعة والخاصة ديلويت أند توش )الشرق األوسط(.

وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واالستشارات اإلدارية والمشورة المالية 
وخدمات المخاطر في المؤسسات وتضم قرابة 3٬300 شريك ومدير وموظف يعملون من خالل ۲5 مكتبا في 14 بلدًا. وقد حازت ديلويت أند 

توش )الشرق األوسط( عام ۲010 على المستوى األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة 
»انترناشونال تاكس ريفيو« )ITR(. كما حصلت على عدة جوائز خالل السنوات األخيرة من بينها جائزة أفضل شركة استشارية لعام ۲016 
خالل حفل توزيع جوائز المدراء الماليين في الشرق األوسط، وجائزة »أفضل رب عمل في الشرق األوسط«، وجائزة »التميز في التدريب 

والتطوير في الشرق األوسط« من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز، وجائزة »أفضل شركة متكاملة في مجال المسؤولية 
االجتماعية«.
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