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 الإطار ألمفاهيمي لأعداد وعرض القوائم المالية

 

بوضع  ونشر اإلطار المفاهمية إلعداد وعرض القوائم  1989في عام  IASCقامت لجنة معايير المحاسبة الدولية 
كما تم أجراء تعديالت على هذا اإلطار في عام  IASBتعديل هذا اإلطار من قبل  2001المالية ,  وتم في عام 

 لمفاهيمي السابق والغرض من هذا اإلطار . احيث تم أعادة هيكلة اإلطار  2010
 مساعدة مجلس ادارة مجلس معايير المحاسبة الدولية في تطوير معايير دولية مستقرة .   .1
وافق بين األنظمة والمعايير المحاسبية مساعدة مجلس أدارة مجلس معايير المحاسبة الدولية في تحقيق الت  .2

 واإلجراءات المتعلقة بعرض البيانات المالية . 
 مساعدة هيئات وضع المعايير الوطنية في تطوير معايير وطنية .   .3
 مساعدة معدي البيانات المالية في تطبيق معايير المحاسبة الدولية .   .4
 قة مع معايير المحاسبة الدولية انت البيانات المالية متطابمساعدة مدققي الحسابات في إعطاء رأي حول ما أذا ك  .5
مساعدة مستخدمي البيانات المالية على تفسير المعلومات المدرجة في البيانات المالية المعدة وفقًا لمعايير   .6

 المحاسبة الدولية . 
   ب المعايير الدولية لمفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية بموجامكونات اإلطار: 

 .مستخدمي المعلومات المحاسبية  (1
 أهداف القوائم المالية .  (2
 .الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية  (3
، مفاهيم  اليراداتاوالمصاريف و تعريف عناصر القوائم المالية ) األصول ، االلتزامات ، حقوق الملكية ،  (4

 راس المال ، الفروض الرئيسية ألعداد وعرض القوائم المالية ( . 
 من فصول او اجزاء اربعة هي  : 2010ون االطار المفاهيمي المعدل عام ويتك  

 أهداف التقارير المالية المعدة لألغراض العامة  . (1
 .  2012لم يصدر بعد وهو قيد االنجاز حتى نهاية عام  -المنشأة معدة التقرير  (2
 الخصائص النوعية المالية المفيدة.  (3
  1989طار عام إ (4

 :أهداف التقارير المالية ذات الغرض العام اواًل : 
 .  حاجة مستخدمي القوائم المالية واحتياجاتهم من المعلومات 

 المستثمرون الحاليون والمحتملون : وأهم المعلومات التي تحتاجها هذه الفئة  :  .1
 المعلومات التي تساعد المستثمر في اتخاذ قرار شراء أو بيع أسهم الشركة .  -أ

المعلومات التي تساعد المستثمر في تحديد مستوى توزيعات األرباح الماضية والحالية والمستقبلية  -ب
 وأي تغير في أسعار أسهم الشركة . 

 .المعلومات التي تساعد المستثمر في تقييم كفاءة أداء الشركة  -ج
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المعلومات التي تساعد المستثمر في تقييم سيولة الشركة ومستقبلها وتقييم سهم الشركة مقارنة مع  -د
 أسهم الشركات األخرى . 

الموردون / الدائنون / المجهزون : تحتاج هذه الفئة إلى معلومات تساعدها في تقدير ما اذا كانت الشركة   -2
 ستكون عميل جيد قادر على سداد ديونه . 

إلى معلومات تساعد على التنبؤ بوضع الشركة المستقبلي وقدرتها على االستمرار في  وا: يحتاج العمالء -3
 عملية أنتاج وبيع السلع . 

حتاج المقرضون إلى معلومات تساعد في تقدير قدرة الشركة المقرضة على توفير النقدية المقرضون : ي -4
وقت المناسب . وفي تقدير عدم تجاوز الشركة المستحقة عليه في الالفوائد الالزمة لسداد أصل القرض و 

 الملكية .  حقوق إلى  للغيرنسبة الديون  مثلالمقترضة لبعض المحددات المالية 
الحكومة والجهات المنظمة ألعمال المنشآت : تحتاج إلى معلومات تساعدها في التأكد من مدى التزام الشركة  -5

ون ضريبة الدخل كما تحتاج إلى معلومات تساعد في تقدير بالقوانين ذات العالقة مثل قانون الشركات وقان
 الضرائب المختلف على الشركة وتحديد قدرة الشركة على تسديد هذه الضرائب . 

  المعلومات حول الموارد االقتصادية للمنشأة والمطالبات عليها أو االلتزامات المرتبطة بها والتغيرات التي تتم على
 :الموارد وااللتزامات 

توفر التقارير المالية معلومات حول المركز المالي للمنشأة والتي تشمل معلومات حول الموارد االقتصادية  .1
الموارد كما توفر التقارير المالية معلومات حول تأثير العمليات واإلحداث األخرى التي  تلكوااللتزامات على 

تؤدي إلى تغير الموارد االقتصادية وااللتزامات المرتبطة بها وتمثل هذه المعلومات كمدخالت لعملية اتخاذ 
 القرارات . 

القوة والضعف  نقاطمات في تحديد المعلو  تلكأن تقديم معلومات عن موارد وااللتزامات تساعد مستخدمي  .2
 المالية حيث يتم تقييم سيولة المنشأة مدرجة السير المالي لديها . 

أن التغيرات في الموارد وااللتزامات تنتج عن األداء المالي للشركة أي تتجه اإلعمال من ربح أو خسارة وكذلك  .3
ين مستخدمو المعلومات من تقدير ولتمكاألخرى مثل إصدار أسهم أو سندات من اإلحداث أو العمليات 

 التدفقات النقدية المستقبلية . 
  ( مكونات القوائم المالي 1حدد المعيار المحاسبي رقم ): مكونات القوائم المالية: 

 قائمة المركز المالي . .1
 قائمة الدخل الشامل للقدرة المالية .  .2
 قائمة التغيرات في حقوق الملكية .  .3
 قائمة التدفقات النقدية . .4
 السياسة المحاسبية واإليضاحات التفسيرية .  .5

 ثانيًا : الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية : يقسم اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية الى :
  الخصائص النوعية للمعلومات المالية إلى مجموعتين: 



4 
 

 . المجموعة األولى : الخصائص النوعية األساسية وتشمل المالئمة والتمثيل الصادق   .1
 المالئمة : -أ

  تعريف المعلومات المالئمة وهي تلك المعلومات التي تؤثر في سلوك متخذ القرار وتحدث فرق في تلك
 القرارات لمساعدتهم في تقييم اإلحداث المالية الحاضرة والمستقبلية أو تعديل عملية التقييم السابق . 

 أكيدية أو القيمة الت كانت تتميز بالقيمة التنبؤية وتعتبر المعلومات مالئمة أذاPredictive value  
ويقصد بالقيمة التنبؤية : إمكانية استخدامها من قبل مستخدمي .   Confirmatory valueكأليهماأو 

القادمة وبقدرة المنشأة في  الفتراتالمعلومات للتنبؤ باإلحداث االقتصادية واألداء المتوقع للمنشأة في 
أما القيمة التاكيديه : فتتوفر في المعلومات متوقعة . مواجهة اإلحداث والمتغيرات المستقبلية غير ال

 ة عكسية حول التقييمات السابقة ) سواء بتأكيدها او تغيرها ( ـــــالمالية أذا كانت توفر نقدي
  وقد يكون هناك تداخل ما بين القيمة التنبؤية والقيمة التأكيدية : فمثاًل إن المعلومات حول قيمة

اإليرادات الحالية يمكن استخدامها للتنبؤ باإليرادات للمتغيرات القادمة كما إن يمكن مقارنتها باإليرادات 
التنبؤ التي يتم استخدامها  ةوآليطريقة  تحسينالمقدرة مما يفيد مستخدمي المعلومات من تصحيح أو 

أذن  دينار  100000000في الفترات السابقة . لو فرض أن اإليرادات الحالية ألحدى الشركات 
110×    100000000اجمالي اإليرادات المتوقعة = 

100
. .  دينار القيمة التنبؤية 110000000=   

مع  90000000يتم مقارنة .  دينار 90000000عن سنة سابقة  إليراداتالمقدرة  للو فرض أن 
وبالتالي يمكن إن تصبح أو تحسن طريقة التنبؤ التي تم استخدامها  التأكيديةالقيمة  100000000

 .في السنوات السابقة 
  وتربط مالئمة المعلومات بطبيعة المعلومات وأهميتها النسبية . فهناك بعض الحاالت تكون منها

 جغرافيطبيعة المعلومات مثل اإلفصاح عن قطاع عمل او قطاع  المعلومات المالية مالئمة بناًء على
وفي بعض  النسبيةالمتوقعة بعض النظر عن أهميته  صر فوال المخاطرله تأثير على تقييم  جديد

الحاالت فان طبيعة البند وأهمية النسبة تعتبر مهمة مثل تحديد قيمة المخزون ضمن فئات متجانسة 
 . 
 ( إذا كان حذفها أو تحذات أ  وتعتبر المعلومات مادية ) أن يؤثر على القرارات  يمكنريفها همية نسبية

 لاالج القصيرةاالقتصادية التي يمكن ان يتخذها المستخدمون اعتمادًا على القوائم المالية ) القرارات 
 ). 

  Faithful Representationالتمثيل الصادق   -أ
  حتى تكون المعلومات المالية موثوقة يجب أن تعبر عن العمليات المالية واإلحداث األخرى التي

حدثت في المنشأة . وحتى تصور المعلومات المالية اإلحداث والعمليات والظواهر بصدق يجب أن 
 .  Free from error, خالية من األخطاء   Neutralومحايدة   Completeتكون كاملة 

 مة كاملة وتعني كلComplete   الضروريةالمعلومات المالية عن كافة المعلومات  تعبر: أن 
 المعلومات الوصفية والتوضيحية  لمستخدمي المعلومات عن اإلحداث التي يتم التعبير عنها بما في ذلك
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  تعني خاصة الحيادNeutral يتم أعداد القوائم  : أن تكون المعلومات المالية غير متحيزة بحيث ال
المالية لخدمة طرف أو جهة معينة من مستخدمي المعلومات المحاسبية على حساب طرف آخر 

 .ومثال على ذلك 
 الدخل لخدمة أصحاب المصلحة وتحيز لهم .  ضريبةمعلومات محاسبية عن دائرة  اخفاءعدم  -
تقييم األداء ارة وتحسين ل مقصود لخدمة اإلدوعدم استخدام معالجات محاسبية تضخم األرباح بشك -

 ) ممارسة أدارة األرباح أو المحاسبة اإلبداعية ( . 
  األخطاء : ويقصد بها أن ال تكون هناك أخطاء أو حذف في وصف اإلحداث الخلو من خاصية

 .  بهااالقتصادية وال يوجد أخطاء في عملية معالجة المعلومات المالية 
 Enhancing Qualitiesالداعمة للمعلومات المالية :  أوالخصائص المعززة :  المجموعة الثانية .2

characteristics ت المناسب , القابلية على الفهم للمقارنة ، القابلية للتحقق ، التوقي  وتشمل القابلية 
    Comparability  على المقارنة ليةالقاب -أ

ويقصد بها إمكانية مقارنة قوائم مالية لنسبة مالية مع القوائم الحالية لفترة آو لفترات سابقة لنفس المنشأة أو 
مقارنة القوائم المالية للمنشأة مع القوائم المالية الحالية لمنشأة أخرى عاملة نفس القطاع ولنفس الفترة ويستفاد 

بقرارات االستثمار والتمويل ويتبع أداء الشركة ومركزها المالي من ذلك  في عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة 
 من فترة إلى أخرى . 

  أو الثبات  االتساقوتقضي عملية المقارنة الثبات في استخدام السياسات المحاسبية من فترة إلى أخرى أي
 في تطبيق السياسات .

 رى وتصنيف البنود وال يسمع بتغير كذلك يجب الثبات في أسلوب عرض القوائم المالية من فترة إلى ألخ
أو  محليالسياسات المحاسبية أال في ظروف محددة تحقق المالئمة والتمثيل الصادق كمتطلب تشريع 

 المحاسبية واألخطاء (  والتقديرات) التغير في السياسات  8مطلب لمعيار دولي كما في معيار رقم 
    : Verifiabilityالقابلية للتحقق  -ب

  درجة االتفاق بين اإلفراد المستقلين والمطلعين الذي يقومون بعملية القياس باستخدام نفس  ويقصد بها
أساليب القياس . إي مدى وجود درجة عالية من اإلجماع بين المحاسبين المستقلين عن استخدامهم نفس 

 دق أيضا .طرق القياس والخروج بنتائج متشابهة لإلحداث االقتصادية بحيث ننن خاصية التمثيل الصا
  القيمة المدرجة مثل غير مباشرة : , اما قابلية التحقق جرد النقدية  شرة  : مثلوقد تكون قابلية التحقق مبا

احتساب  ) التحقق من الكميات واألسعار وهما يمثالن المدخالت لقيمة المخزون وكذلك إعادة للمخزون 
 .    LIFO ,AVERAGE    ,  FIFO : طريقة تحديد التكلفةقيمة مخزون اخر المدة باستخدام نفس 

: ويقصد بها أن تكون المعلومات متوفرة التخاذ القرار في الوقت الذي   Timelinessالتوقيت المناسب   -ج
 يكون للمعلومات تأثير في القرار . 

وتعني قابلية الفهم للمعلومات المحاسبية أن تم تصنيف  : understandability القابلية على الفهم   -د
 وعرض المعلومات بشكل واضح ودقيق . 
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أي أن  cost and benefit The balance betweenعلى المالئمة والموثوقية للمعلومات : القيود ثالثًا : 
 ة في توفير هذه المعلومات المنافع التي يتم الحصول عليها من المعلومات بحيث أن تزيد عن التكاليف المصروف

 :عناصر القوائم المالية رابعًا : 
 قائمة المركز المالي وتتضمن األصول ، االلتزامات ، حق الملكية .  .1

 أصول / ملموسة :  وهي الممتلكات والمصانع والمعدات . .أ
المحل ، براءة  شهرةاألجل مثل  ةغير ملموسة : وهي أصول ليس لها وجود مادي وطويل /أصول  .ب

 االختراع ، العالمة التجارية . 
 .: وهي األصول التي تتمتع بالنمو والحياة مثل الثروة الحيوانية والنباتية  بيولوجيةأصول  .ج
على وجود حقوق تعاقدية الستالم نقد أو أدوات مالية من  تقوم: وهي النقدية وأصول  أصول مالية .د

 أطراف أخرى . 
 .  غيرها من المعادن الطبيعية مثل النفط والغاز و  الطبيعية:أصول الموارد : وهي  أصول استخراجية  .ه
 حق الملكية . -ز االلتزامات  . .و

 :عناصر الدخل والمصروفات  .2
وهو الزيادة في المنافع االقتصادية أثناء الفترة المحاسبية على شكل تدفقات نقدية  :  incomeالدخل  -أ

داخلة أو الزيادة في األصول أو النقصان في االلتزامات مما ينتج عنها زيادة في حق الملكية خالفًا لتلك 
   Revenuesالمتعلقة بمساهمات المشاركين في حق الملكية ويتضمن تعريف الدخل كل من اإليرادات 

ويتحقق اإليراد من األنشطة الخاصة بالعمليات الجارية للشركة مثل المبيعات , .  gainsوالمكاسب 
 الرسوم ، الفوائد ، أرباح األسهم ، ربح حق االمتياز ، اإليجار . أما المكاسب : مثل مكاسب بيع األصول

 . الثابتة
ل الفترة المحاسبية على شكل تدفقات نقدية ويقصد بها نفقات المنافع االقتصادية خال المصروفات : -ب

خارجة  أو استنفاذ األصول او تكبد االلتزامات التي ينشأ منها النقصان في حق الملكية خالفًا لتلك 
المتعلقة بالتوزيعات ويتضمن المصروفات ) الخسائر والمصروفات األخرى التي تحدث خالل النشاط 

 المادي للشركة ( . 
 :هي ياس عناصر القوائم المالية خامسًا : أساليب ق

 القيمة الحالية . -4صافي القيمة القابلة للتحقق  .    -3الكلفة الجارية  .  -2الكلفة التاريخية .  -1       
 القيمة القابلة لالسترداد . -6ة .لالقيمة العاد -6

   Accounting Limitationسادسًا : المحددات المحاسبية وهي : 
 التحفظ ) الحيطة والحذر ( . -3الكلفة والمنفعة  .  -2.    األهمية النسبية  -1

  هي فرضية االستمرارية  Underlying Assumptionسابعًا : الفرضية االساسية ألعداد القوائم المالية :   
Going Concern   : داد القوائم المالية باتباع معايير االبالغ المالي الدولية ععند اIFRSs   يتم  افتراض

 ان المنشأة مستمرة الى اجل غير محدد في المدى المستقبلي المنظور .
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 يبين االطار المفاهيم وجود مفهومين لراس المال  هما ما يلي :ثامنًا : مفاهيم راس المال : 
وتتبع الشركات المفهوم المالي لراس المال عند اعداد القوائم المالية وبالتالي  : المفهوم المالي لراس المال .1

 صافي االصول او حقوق الملكية في المنشأة . يمثلفان راس المال 
عتبر يطاقة التشغيلية ( فان راس المال اما المفهوم المادي لراس المال) ال : المفهوم المادي لراس المال .2

 للمنشأة المتمثلة بوحدات االنتاج اليومية او ساعات التشغيل . بمثابة الطاقة االنتاجية
 

 ويبين الجدول التالي مقارنة بين المفهوم المالي لراس المال والمفهوم المادي لراس المال
 

 المفهوم المادي المفهوم المالي من حيث
لصافي  إذا كان المبلغ المالي أو النقدي اكتساب الربح -1

الفترة يزيد عن المبلغ األصول في نهاية 
بعد استبعاد  لصافي االصول في بداية الفترة

 مساهمات منهم. للمالكين وأية أية توزيعات

يكتسب الربح إذا كانت الطاقة 
اإلنتاجية المادية أو القدرة التشغيلية 

تزيد  الصافي األصول في نهاية الفترة
عن الطاقة اإلنتاجية المادية في 

عاد أية توزيعات بعد استب الفترة بداية
منهم أثناء  الى المالكين او مساهمات

 الفترة.
ال يتطلب استخدام مفهوم محدد )يعتمد على  أساس القياس -2

 الحفاظ عليه( . رأس المال المراد
 استخدام التكلفة الجارية )مبلغ النقد
 المفترض دفعه للحصول على نفس

 األصل أو ما يماثله في الوقت
 الحالي(.

األسعار على  فيأثر التغير  -3
 االصول والمطلوبات

تعتبر الزيادة في أسعار األصول أرباحا 
مباشرة )مكتسب حيازة( وعند إتباع التكلفة 

 التخلص التاريخية يعترف بها كأرباح عند
 من األصل )بيع أو مبادلة(.

 التغيرات في األسعار المؤثرة على
أصول والتزامات المنشأة وتعتبر 

 ة اإلنتاجيةتغيرات في قياس الطاق
وتعالج كتعديالت للحفاظ على رأس 

الملكية  المال وتعتبر جزءا من حقوق 
 وليس ربحا

الطاقة اإلنتاجية )مثل الوحدات  الملكية(. يمثل صافي االصول )حقوق  راس المال -4
 المنتجة يوميا(.

 
 : التمرين األول )اختيار من متعدد( 

 : اإلجابة األصح لكل سؤال من األسئلة التالية عالمة صح علىضع 
  قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في عملية من اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية يسترشد به  .1

 .   إصدار معايير جديدة  -أ
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 إجراء تعديالت على المعايير الموجودة حاليًا.   -ب
لم يتم تغطيتها بشكل مباشر في معايير المحاسبة الدولية معالجة أي من الموضوعات المحاسبية التي  -ج

 . الحالية
 .  جميع ما ذكر صحيح -د

 : تركز القوائم المالية ذات الغرض العام على تلبية المعلومات التالية .2
 . تشكل القاسم المشترك بين جميع مستخدمي القوائم المالية -أ

 . يحتاجها جميع مستخدمي القوائم المالية   -ب
 . المستثمرين واإلدارة يحتاجها  -ج
 .لل من مخاطر أصحاب العالقة قت -د

لمستقبلي وقدرتها على أي من الفئات التالية تحتاج بشكل أساسي إلى معلومات تساعد في التنبؤ بوضع الشركة ا .3
 : في عملية إنتاج وبيع سلعها االستمرار

 .   العمالء -أ
 . والدائنون التجاريون   الموردون   -ب
 .المستثمرون الحاليون والمحتملون    -ج
 .المقرضون  -د

أي من الفئات التالية تحتاج بشكل اساسي إلى معلومات تساعدها في تقدير ما إذا كانت الشركة ستكون عميل  .4
 : جيد قادر على سداد ديونه

 .المقرضون    -أ
 .  الموردون والدائنون التجاريون   -ب
     .لمستثمرون الحاليون والمحتملون  ا -ج
 . العمالء   -د

حسب اإلطار المفاهيمي فإن العامل المشترك لجميع مستخدمي القوائم المالية هو الحصول على معلومات  .5
 :  تساعدهم في علمية تقييم مدى قدرة المنشاة

 .  توليد تدفقات نقدية أو تدفقات شبه نقدية وتوقيت ودرجة التأكد في مدي حصول هذه التدفقات في المستقبل -أ
  . توليد الربحية والسيولة المناسبة التي تساعد في القدرة على تسديد الديون   -ب
 . االستمرارية -ج
 . االستمرارية والربحية  -د

 : تتكون الخصائص النوعية األساسية للمعلومات المالية المفيدة )المجموعة األولى( من .6
        .المالئمة والقابلية للمقارنة   -أ

 . المالئمة والتمثيل الصادق  -ب
 .التمثيل الصادق والقابلية للتحقق   -ج
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 .  المالئمة والتوقيت المناسب -د
 :  تتحقق خاصية المالئمة اذا كانت المعلومات المالية تتصف بما يلي .7
 . القيمة التنبؤية والحياد  -أ

 . القيمة التنبؤية أو القيمة التأكيدية أو كالهما  -ب
 .الحياد واالكتمال  -ج
 . االكتمال والخلو من التحيز -د

اذا كان حذف المعلومات أو تحريفها سيؤثر على القرارات االقتصادية التي يمكن أن يتخذها المستخدمون اعتمادا  .8
 : على القوائم المالية، فان تلك المعلومات تكون 

 . محايدة   -أ
   . مالءمة  -ب
 . كاملة   -ج
 . (  ذات أهمية نسبية مادية ) -د

 :  عندما تكون يتحقق التمثيل الصادق في المعلومات المالية  .9
 .  ، ومحايدة، وخالية من األخطاء لها قيمة تأكيدية -أ

 . مالئمة، ومحايدة، وخالية من األخطاء   -ب
 .   كاملة، ومحايدة، وخالية من األخطاء  -ج
 . تتميز بالقيمة التنبؤية، ومحايدة، وخالية من األخطاء  -د

 :  للمعلومات المالية واحدة مما يلي ال تعتبر من الخصائص الداعمة )المعززة( للخصائص  .10
 .  التوقيت المناسب -أ

 .     القابلية للفهم  -ب
 .  التمثيل الصادق  -ج
 .    القابلية للمقارنة -د
 :  من الخصائص النوعية للمعلومات المعروضة في القوائم المالية القابلية للفهم والتي تنطوي على  .11
 . بة أن تكون المعلومات المالية المعروضة بعيدة عن التعقيد والصعو  -أ

 .تفترض أن لدى مستخدمي المعلومات المحاسبية مستوى معقول من المعرفة في مجال المحاسبة   -ب
 . تفترض أن لدى مستخدمي المعلومات المحاسبية مستوى معقول من المعرفة في أعمال المنشاة ونشاطاتها االقتصادية   -ج
 . جميع ما ذكر صحيح   -د
 : يعتبر التوقيت المناسب من .12

 . مة والموثوقية للمعلومات ئالمالالقيود على  -أ
 .بالخصائص النوعية للمعلومات المعروضة في القوائم المالية   -ب
 . شرط الخاصية المالئمة  -ج
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 . ال شيء مما ذكر صحيح  -د
 : الفرضية األساسية إلعداد القوائم المالية .13

 .االستمرارية   -أ
 .الحيطة والحذر   -ب
 .المالئمة والموثوقية     -ج
 .  أساس االستحقاق -د

 : تتبع معظم المنشآت عند إعداد قوائمها المالية المفهوم التالي لرأس المال   .14
 .دي  ـــــــــــــــــــــــــــالنق -أ

 .االقتصادي   -ب
     .ي ــــــــــــــــــــــــالمال -ج
 .ادي ــــــــــــــــــــــــــــالم -د

 :  تحقق تكون المعلومات المالية ذات صلة باتخاذ القرارات إذا كانت  .15
 . أساس االستحقاق  -أ

 .  مبدأ التحقق -ب
 .فرض الوحدة المحاسبية االقتصادية   -ج
 .  مفهوم المالئمة -د

 : يتم إعداد جميع البيانات المالية األساسية للمنشأة والمعدة لألغراض العامة وفق .16
 .    األسس الشاملة -أ

 .  مبدأ االستحقاق واألساس النقدي  -ب
              .       األساس النقدي المعدل  -ج
 .  مبدأ االستحقاق -د

 
 
 
 
 
 

   Insurance Contracts عقود التأمين  (4رقم )الدولي االبالغ المالي  معيار
   : ويعتبر اول معيار  2005 /1/1من  وساري المفعول اعتباراً  2004صدر هذا المعيار في اذار لعام المقدمـــة

محاسبي دولي يتناول عقود التامين من حيث المعالجة المحاسبية للتقرير عن عقود التأمين واالفصاحات المتعلقة 
 .بتحديد وتفسير المبالغ ذات العالقة بعقود التأمين 
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 : والذي يهدف الى  2022 /1/1) عقود التامين( محل المعيار اعاله اعتبارآ من  17سيجل المعيار رقم  مالحظة
 توحيد االعتراف والقياس لعقود التأمين 

 هدف المعيار : Objective  يهدف المعيار إلى تحديد أساليب إعداد التقارير المالية لعقود التأمين من قبل المنشأة
ركات التأمين( حتى يكمل مجلس معايير المحاسبة الدولية المرحلة الثانية لمشروعه من عقود المصدرة لهذه العقود ش

 :  التأمين ويتطلب هذا المعيار ما يلي
 إدخال تحسينات محدودة للمحاسبة من قبل شركات التأمين فيما يتعلق بعقود التأمين  . 
 وتساعد  ، م المالية الناشئة من عقود التأميناإلفصاح الذي يبين ويوضح المبالغ الواجب إظهارها في القوائ

للتدفقات النقدية المستقبلية من عقود  التأكدمستخدمي هذه القوائم على فهم ماهية المبالغ وتوقيت وحالة عدم 
 . التأمين

 نطاق المعيار : Scope يشمل نطاق المعيار ما يلي  : 
 .  عقود التأمين وإعادة التأمين الصادرة والواردة .1
( 32لدولي ) . ويتطلب معيار المحاسبة االختياريةاألدوات المالية التي تقوم بإصدارها متضمنة ميزة المشاركة  .2

لمالية التي تتضمن هذه  : العرض"، أن يتم اإلفصاح عن األدوات المالية بما فيها األدوات "األدوات المالية
 .  الميزات

 : ال ينطبق هذا المعيار على ما يلي .3
 18المعياران  والتي ينطبق عليها )  المنتج الصادرة مباشرة من المنتج أو الموزع أو تاجر التجزئةضمانات   -أ

خطط منافع الموظفين معيار رقم  بمقتضىصاحب العمل  والتزامات( وكذلك ال ينطبق على أصول  17و 
  .39و  32وكذلك محاسبة األدوات المالية بموجب معياري رقم 19

يار الجوانب االخرى لمحاسبة شركات التأمين كمحاسبة االصول المالية التي لدى شركة ال يتناول هذا المع -ب
 التأمين او االلتزامات التي اصدرتها شركة التامين . 

) لحقوق أو االلتزامات التعاقدية التي تطرأ عن االستعمال المستقبلي أو الحق باستعمال بند غير مالي ا  -ج
باإلضافة الى ضمانة مثل بعض رسوم الترخيص , العوائد , بدالت االيجار الطارئة والبنود المشابهة (. 

 .القيمة المتبقية للمستأجر التي يتضمنها التأجير المالي 
 .البدل الطارئ واجب الدفع أو واجب القضاء في اندماج أعمال   -د

 ا الرئيسي للعمالء وتقدم الشركة ضمان صيانة للمنتج وكما يلي :تقوم الشركة االهلية ببيع منتجه: ( 1)رقم  مثالال
 . مباشرة للعمالء  للمنتج صيانة ضمان االهلية الشركة تقدم -أ

 .  من خالل شركة اخرى ) شركة صيانة ( للمنتج صيانة ضمان االهلية الشركة تقدم  -ب
( في القوائم المالية 4الدولي رقم ) االبالغ المالي معيارالصيانة ضمن نطاق  بين فيما أذا كان ضمان المطلوب : 

 .  للشركة االهلية
 :( 1)رقم مثال الحل 
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معيار االبالغ المالي الدولي ضمان الصيانة المقدم مباشرة من الشركة األهلية للعمالء ال يعتبر ضمن نطاق  -أ
 (. 37( ومعيار رقم )18يار المحاسبة الدولي رقم ). حيث يخضع عقد الصيانة لمع(4رقم )

معيار االبالغ المالي الدولي أما الضمان المقدم للعمالء من خالل شركة أخرى يعتبر عقد تأمين ويخضع   -ب
 ألنه يتم نقل مخاطر التأمين للغير. ( 4رقم )

  التعريفاتDefinitions  
هو عقد يقبل بمقتضاه طرف ) شركة التأمين ( مخاطر   An Insurance Contract :عقد التامين  .1

 .هامة من طرف اخر ) المؤمن له ( 
هي التزامات تعاقدية صافية على شركة التأمين بمقتضى عقد   Insurance Liability: التزام التأمين  .2

 . التأمين
البوليصة او مدفوعات او مزايا اخرى يكون لحامل هي   Guaranteed Benefits:مزايا مضمونة  .3

 .  المستثمر المعين حقا غير مشروط وغير خاضع للتقدير التعاقدي للمصدر
التزام بدفع مزايا مضمونة التي يتضمنها العقد الذي يحتوي   Element  Guaranteed:بند مضمون  .4

 .  على ميزة المشاركة االختيارية
على الحق التعاقدي بالحصول  Discretionary Participation Feature:  االختياريةميزة المشاركة  .5

  : المنافع التالية )بإضافة إلى المنافع المضمونة(
 . التي يكون مبلغها أو وقت أدائها عائدة لتقدير شركة التأمين -أ

والربح   . المحققة و/أو غير المحققة على وعاء محدد من األصول لدى شركة التأمين االستثمارعوائد   -ب
 . الصندوق أو أي مؤسسة أخرى تصدر العقدوالخسارة للشركة أو 

عقد يتطلب أن تقوم الجهة المصدرة بإجراء  Financial Guarantee Contract: عقد الضمان المالي  .6
حسب  استحقاقهدفعات محددة لتعويض حامله عن الخسارة التي يتحملها ألن مدينة معينة ال يقوم بالدفع عند 

 الدين.اإلحكام األصلية أو المعدلة ألداة 
 والقياس  االعترافRecognition and Measurement  

 : ما يلي ( 4معيار االبالغ المالي الدولي رقم )يتطلب هذا 
 ريامع التزاماتومنها اإلعفاء من  , األخرى معيار االبالغ المالي الدولية اإلعفاء المؤقت من بعض معايير  .1

المحاسبية والتغير في التقديرات المحاسبية واألخطاء، فشركات ( المتعلق بالسياسات 8المحاسبة الدولي رقم )
 : التأمين تستثنى من تطبيق تلك المعايير على سياساتها المحاسبية بالنسبة لما يلي

 . عقود التأمين التي تصدره -أ
 .  عقود إعادة التأمين التي لديها -ب

 .  االلتزاما تؤدي أو تبرأ من هذا التأمين من ميزانيتها فقط عندم التزام استبعادعلى شركة التأمين  .2
التقديرات الحالية  التأمينية، باستخدام التزاماتهاعلى شركة التأمين أن تقدر في كل تاريخ تقرير مالي مدى كفاية  .3

 .  تهاللتدفقات النقدية المستقبلية في ظل عقود التأمين التي أبرم
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بكامل  واالعتراف جميع تعاقداتها والتدفقات النقدية ذات العالقة بها التزاماتهامة ئومال مدى كفاية اختباريجب  .4
 . قيمة العجز أو النقص في قائمة الدخل

بقيمة أصل إعادة التأمين أو حامل بوليصة  انخفاضإذا كان هناك  : قيمة أصول إعادة التأمين انخفاض  .5
في قائمة  االنخفاضبخسارة  االعترافإعادة التأمين فإنه يجب تخفيض القيمة المسجلة )الدفترية( وأن يتم 

 : عندماالقيمة في حساب إعادة التأمين )والذي يمثل أصل بالميزانية(  انخفاضالدخل ويحدث 
 أحكام  بمقتضىدة التأمين قد ال يتلقى كل المبالغ المستحقة له يوجد دليل موضوعي أن حامل بوليصة إعا -أ

 .  العقد
 التأمين وقوع حدث له تأثير على المبالغ التي سوف يتسلمها حامل بوليصة عقد إعادة التأمين من شركة  -ب

يمكن لشركة التأمين أن تغير سياستها المحاسبية بالنسبة لعقود التأمين إذا كان هذا التغيير سيجعل القوائم  .
 . متخذي القرارات ومستخدمي القوائم المالية الحتياجاتالمالية أكثر مالءمة ولكن ليس أقل موثوقية 

أو كل  يد شركات التأمين تصنيف بعضيمكن أن تع : التأمين اللتزاماتتغيير السياسة المحاسبية بالنسبة  .6
أصولها المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. ومن العوامل الهامة التي تسمح بتغيير السياسات 

التأمين  التزاماتالمحاسبية لدى شركات التأمين عند تغير أسعار الفائدة السوقية الحالية والتي تؤثر على قياس 
 .  بأثر هذه التغيرات في قائمة الدخل االعترافويتم 

 : في الممارسات التالية االستمراريمكن لشركة التأمين  .7
 التأمين على أساس غير مخصوم.  التزاماتقياس  -أ

 السوقية. المستقبلية بمبلغ يتجاوز قيمتها العادلة بالمقارنة بقيمتها االستثمارقياس الحقوق التعاقدية لرسوم  -ب
تسمح به  المحاسبية غير الموحدة بالنسبة لعقود التأمين للشركات التابعة فيما عدا مااستخدام السياسات  -ج

 .  معايير التقارير المالية الدولية
ال تحتاج شركة التأمين إلى تغيير سياساتها المحاسبية بالنسبة لعقود التأمين  : Prudenceالحيطة والحذر  .8

تأمين تقاس بتحفظ كافي فيجب أن ال تدخل في المزيد من ذات التحفظ الكبير، ومع ذلك إذا كانت عقود ال
 . مخصص أخطار كارثية( اقتطاعالحيطة والحذر )ال يجوز 

ال تلزم شركة التأمين تغيير سياستها  : Future Investment Margins المستقبلي االستثمارهامش   .9
 . المستقبلي االستثمارهوامش  الستبعادالمحاسبية 

يمكن لشركة التأمين تغيير سياساتها المحاسبية للحد الذي  :Shadow Accounting  محاسبة الظل   .10
.  بربح أو خسارة غير محققة على أصول تقاس فيها األرباح والخسائر بنفس الطريقة االعترافيمكن فيها 

حقوق ا فبه االعترافالتأمين، أما بنود الميزانية األخرى سوف يتم  التزاماتوالتسويات ذات العالقة على 
بها مباشرة في حقوق الملكية، ويطلق  االعترافالملكية إذا كانت األرباح أو الخسائر غير المحققة سوف يتم 

على هذه الممارسة عادة محاسبة الظل. في بعض النماذج المحاسبية تكون األرباح أو الخسائر التي يتم 
  : أو كل مما يليتحقيقها على أصول شركة التأمين ذات تأثير مباشر على قياس بعض 

 .   التأمينية التزاماتها -أ
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  .  عالقةنفقات الشراء المؤجلة ذات ال -ب
 .    األصول غير الملموسة ذات العالقة -ج

ويسمح لشركة التأمين ولكن ليس مطلوبا بأن تغير في سياساتها المحاسبية بحيث يكون الربح أو الخسارة المعترف  
بهما وغير المتحققين على األصول يؤثران على القياسات بنفس الطريقة التي تؤثر بها األرباح أو الخسائر المحققة. 

التأمينية )أو لتكاليف الشراء المؤجلة أو األصول غير الملموسة( في  لاللتزاماتبالتسويات ذو العالقة  االعترافيجب 
بيان الدخل الشامل اآلخر فقط في الحالة التي تتمثل بكون األرباح أو الخسائر غير المحققة معترف بها بشكل مباشر 

 . مارسة أحيانا بمحاسبة الظلفي بيان الدخل الشامل اآلخر، وتسمى هذه الم
( "الممتلكات 16تستخدم شركة الوفاق نموذج إعادة التقييم بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ):   (2)رقم  مثال 

والمصانع والمعدات" وكان هناك رابطة تعاقدية بين الدفعات إلى حامل الوثيقة والمبالغ المسجلة من أو العائدات 
 . 4وضح ذلك وفق معيار االبالغ المالي الدولي رقم  .  يشغلها المالكعلى العقارات التي 

بما أن الشركة تستخدم نموذج إعادة التقييم، فإنها سوف تعترف بالتغير في فروقات إعادة التقييم  ( : 2حل المثال رقم ) 
 االلتزامفي التغيرات في قياس  االعتراففائض إعادة التقييم، وبالتالي سيتم  باسملتلك العقارات ضمن حقوق الملكية 

الناتج عن إعادة تقييم العقارات أيضأ ضمن حقوق الملكية، وهذا ما يطلق عليه محاسبة الظل والتي يسمح  التأمينية
 .  المعيار لشركات التأمين باستخدامها ولكنه ال يلزمها على ذلك

تعتبر بعض أنواع العقود أدوات مالية متضمنة أو مشمولة  :Embedded Derivatives المشتقات المدمجة  .11
كذلك بسبب وجود أدوات مالية متضمنة فيها، حيث يمكن أن تكون  اعتبرتفي عقد ال يعتبر بحد ذاته أداة مالية ولكنها 

خاصية واحدة أو أكثر متضمنة في قرض أو سند أو أسهم أو عقد شراء أو بيع. وعند وجود خاصية مشتقة مالية 
ومن  . مشتقة ضمنية ويسمى العقد الذي يتضمنها بالعقد األساسي باسممدمجة في عقد غير مشتق، تسمى المشتقة 

سنوية وبمعدل فائدة  األمثلة على المشتقات الضمنية قيام المنشأة بإصدار إسناد قرض بمبلغ مليون دينار، وبفائدة تدفع
الحالة فإن العقد يجمع بين أداة دين وهي السندات والذي يعتبر على سعر النفط أو الذهب. في هذه استنادًا  يتحدد 

( أن 39العقد األساسي، ومشتقة مالية ضمنية مرتبطة بسعر النفط والذهب. يتطلب المعيار المحاسبة الدولي رقم )
ادلة في تفصل بعض المشتقات المدمجة عن عقدها األصلي وقياسها بالقيمة العادلة وإدخال التغيرات في قيمتها الع

( على المشتقات المدمجة في عقد التأمين ما لم تكن المشتقات المدمجة ذاتها 39قائمة الدخل وينطبق المعيار رقم )
 .  عقد تأمين

 .  عنصر منفصل تعريف المشتقة المالية باعتبارهاأن تلبي الخاصية أو الصفة الضمنية  -أ
القيمة العادلة  بالتغيرات في االعتراف( بالقيمة العادلة مع ال يتم قياس األداة المالية )العقد المركب أو المختلط -ب

معينة فال يوجد حاجة لفصل الخاصية  في بيان الدخل. وبالتالي إذا تم محاسبة العقد المركب بشكل مشابه لمحاسبة مشتقة
 .  المشتقة

 االقتصادية وخصائص المشتقات الضمنية ال ترتبط بشكل وثيق بالخصائص والمخاطر االقتصاديةالمخاطر  -ت
 . للعقد األساسي

 Unbundling of Deposit Componentعدم تجميع مكونات وديعة  .12
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لصالح المستفيد وبهذا  استثمارهافي بعض الحاالت تحمل عقود التأمين جزء مقابل التأمين والجزء اآلخر كوديعة يتم 
  : إذا توفرت الشروط التاليةيكون عدم التجميع مطلوبة  الخصوص

 .  تستطيع شركة التأمين قياس مكون الوديعة بشكل منفصل دون اعتبار للجزء الذي يخص التأمين -أ
مكونات  الناشئة عن والحقوق  االلتزاماتبكل  االعترافال تتطلب السياسات المحاسبية لشركة التأمين غير ذلك  -ب

 . الوديعة
الوديعة بشكل منفصل  عدم التجميع مسموح به ولكنه غير واجب إذا كانت شركة التأمين يمكنها قياس مكون يكون  -ج

والحقوق الناشئة عن مكون الوديعة دون األخذ  االلتزاماتبكل  االعترافولكن سياستها المحاسبية تتطلب منها 
 .  وااللتزامات األساس المستخدم لقياس تلك الحقوق  االعتباربعين 

 .  منفصل ال يسمح لشركة التأمين بفصل مكونات الوديعة إذا كان ال يمكنها قياس مكون الوديعة بشكل -د
 :  في حالة عدم تجميع العقد فإنه يتوجب على شركة التأمين ما يلي -ه
 ( 4تطبيق هذا المعيار IFRSعلى مكونات أو جزء التأمين )   . 
 ( على مك39تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم )ونات أو جزء الوديعة . 

 دينار يقبض مرة واحدة 1000أبرمت الشركة العربية للتأمين وثيقة تأمين مفردة بقسط تأمين يبلغ  : (3)رقم مثال ال
دينار في السنة الرابعة. وبتاريخ كتابة الوثيقة  600إبرام العقد، وتتوقع الشركة مطالبات من حامل الوثيقة بمبلغ  عند

. تتبع الشركة سياسة بتوزيع ٪3دينار. يبلغ سعر الفائدة الخالي من المخاطر  200بمبلغ  دفعت الشركة عمولة
 استثمارصافي أقساط التأمين ومصروف المطالبات وتكاليف العمولة على مدار أول سنتين من الوثيقة. تبلغ عوائد 

 . دينار على التوالي 40و  20أقساط الوديعة في السنتين األولى والثانية 
بحيث تكون  ابقة في السنتين األولى والثانيةمنهج التأجيل والمط باستخدامبين كيفية معالجة هذه الوثيقة  : طلوبالم

 . (4الدولي رقم )االبالغ المالي معيار مقبولة بموجب 
والثانية  بموجب سياسة التأجيل والمطابقة التي تتبعها شركات التأمين فإن ارباح السنة االولى : ( 3)رقم  مثال الحل 

  : كما يلي
 السنة الثانية السنة االولى البيانات
 500 500 ( 2÷ 1000قسط التامين المكتسب ) 

 ( 300)  ( 300)  ( 2÷  600)   مصروف المطالبات 
 ( 100)  ( 100)  ( 2÷  200مصروف العمولة     ) 

 100 100 ربخ التامين
 40 20 يضاف : عائد االستثمار

 140 120 الربح
 
  اإلفصاحDisclosures  :  



16 
 

في عقود التأمين  يجب على شركة التأمين اإلفصاح عن المعلومات التالية لتحديد وتوضيح المبالغ الناشئة عن .1
 :  القوائم المالية

 .  بها والدخل والمصروفات المرتبطة وااللتزاماتالسياسات المحاسبية لعقود التأمين واألصول  -أ
 . التأمين واإليرادات والمصروفات الناجمة عن عقود وااللتزاماتوتسجيل األصول  االعترافأسس  -ب
 . اختياري  –التدفقات النقدية بالطريقة المباشرة   -ج
  : عما يلي إذا كان المؤمن )شركة التأمين( تحمل بوليصة بموجب عقد إعادة التأمين فإنه يجب اإلفصاح .2
 .  الدخل عند شراء عقد إعادة التأمين األرباح أو الخسائر المعترف بها في قائمة -أ

 .  الفترة إطفاء األرباح أو الخسائر المؤجلة عن الفترة مع بيان المبالغ غير المطفأة بداية ونهاية -ب
 .  تأثير أي تغيرات في التقديرات -ج
نقدية في بالتدفقات ال توقيت وعدم التأكد المتعلقالكذلك اإلفصاح عن سياسة إدارة المخاطر وأهدافها، ومقدار  -د

 .  المستقبل من عقود التأمين واألحكام والشروط الجوهرية المؤثرة عليها
وتركز مخاطر  ، مخاطر التأمين )تحليل الحساسية لألرباح وحقوق الملكية في المتغيرات واجبة التطبيق -ه

 .  سنوات( التأمين، والمطالبات الفعلية مقارنة بالتقديرية حتى أقصى فترة العشر
"األدوات المالية:  7 رقم االبالغ المالي الدولي بموجب متطلبات معيار  االئتمانمخاطر سعر الفائدة ومخاطر  -و

 . اإلفصاحات"
 
 

 4 رقم االبالغ المالي الدولي متطلبات معيار تمارين 
  التمرين األول )اختيار من متعدد(

 : اإلجابة األصح لكل سؤال من األسئلة التالية عالمة صح علىضع 
 تأمين ضد الحريق -أ  : (4رقم )إلبالغ المالي الدولي  اواحدة من عقود التأمين التالية ال يغطيها معيار  .1

 التأمين الصحي -د             خطة التقاعد -ج              التأمين على الحياة  -ب       
  :  ( بما يلي4الدولي رقم ) إلبالغ المالي امعيار ال يسمح  .2

   على  التأمينية التزاماتهافي قياس  االستمرار -.           ب التحفظ المبالغ به في أخذ المخصصات -أ    
  د. )أ + ج( .        تأمينية تم تأديتها  التزاماتوجود  -ج.       أساس غير مخصوم 

المستفيد وفي حالة  لصالح استثمارها. إذا كانت عقود التأمين تحمل جزء مقابل التأمين والجزء اآلخر كوديعة يتم 3
او  على مكون  (IFRS 4تطبيق هذا المعيار ) -أ      : عدم تجميع العقد فإنه يتوجب على شركة التأمين ما يلي

تطبيق المعيار  -ج    على مكون أو جزء الوديعة ( 39اسبي الدولي )تطبيق المعيار المح -ب جزء التامين     
 )أ + ب(  -د                 على مكون أو جزء الوديعة ( 38المحاسبي الدولي )

المعيار  التجزئة، فما هو من قبل الصانع أو التاجر أو بائع. إذا أعطت منشأة ما كفالة منتجات تم إصدارها مباشرة 4
    ؟  الكفالة الذي من المحتمل أن يغطي هذهالدولي 
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 -ج.    ( 39معيار المحاسبة الدولي ) -ب                        .  ( 4)رقم الدولي  االبالغ المالي معيار -أ    
 (32معيار المحاسبة الدولي ) -د .       ( 37المحاسبة الدولي ) ومعيار (18معيار المحاسبة الدولي )

 :  القيمة في حساب إعادة التأمين )والذي يمثل أصل بالميزانية( عندما انخفاضيحدث  .5
  المستحقة له بمقتضى أحكام العقد إعادة التأمين قد ال يتلقى كل المبالغيوجد دليل موضوعي أن حامل بوليصة  -أ

لتأمين من شركة  سوف يتسلمها حامل بوليصة عقد إعادة وقوع حدث له تأثير على المبالغ التي  -.          ب
 مما ذكر ال شيء -.         د )أ + ب( -ج                 التأمين 

 
) عقود التامين ( مع عدم  4ي رقم ماهي الممارسات التي يسمح بها معيار االبالغ المالي الدول:  التمرين الثاني 

  السماح ببدء احدها ؟
 يمكن لشركة التامين االستمرار في الممارسات التالية ) مع عدم السماح ببدء احدها (جواب التمرين الثاني  : 

 التامين على اساس غير مخصوم  .قياس التزامات  .1
  قياس الحقوق  التعاقدية لرسوم االستثمار المستقبلية بمبلغ يتجاوز  قيمنها العادلة بالمقارنة بقيمتها السوقية . .2
استخدام السياسات المحاسبية غير الموحدة  بالنسبة لعقود التامين للشركات التابعة فيما عدا ما تسمح به  .3

 ي الدولية .معايير االبالغ المال
 

 (7معيار اإلبالغ املايل الدويل رقم )
 : اإلفصاحاتاألدوات املالية 

Disclosures :Financial Instrument 
   Objectiveهدف المعيار  -1

يهدف هذا المعيار إلى بيان متطلبات اإلفصاح المتعلقة باألدوات المالية في القوائم المالية بحيث تمكن  .أ
 مستخدمو تلك القوائم من تقييم : 

  . األهمية لألدوات المالية في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للمنشأة 
 ية إدارة المنشأة لهذه المخاطر . طبيعية ومدى المخاطر الناجمة عن األدوات المالية التي وكيف 

تعتبر المتطلبات الواردة في هذا المعيار مكملة للمبادئ الخاصة باالعتراف والقياس وعرض األصول  .ب
 (  9( ومعيار اإلبالغ المالي رقم )39( و )32والمطلوبات المالية الواردة في معياري المحاسبة الدولي رقم )

  Scope نطاق المعيار -2
المعيار من قبل جميع المنشآت ولكافة أنواع األدوات المالية باستثناء الحقوق في الشركات يجب أن يطبق 

التابعة والحليفة والمشاريع المشتركة ومنافع الموظفين وااللتزامات الناجمة عن خطط منافع الموظفين والعقود 
( كما ال يشمل النطاق 3لدولي رقم )الناجمة عن االلتزامات الطارئة في اندماج اإلعمال بموجب اإلبالغ المالي ا

( وكذلك ال يشمل األدوات المالية والعقود 4عقود التامين والمعرفة بموجب معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )
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وااللتزامات الناشئة عن عمليات التسديد على أساس السهم والتي تخضع لمتطلبات معيار اإلبالغ المالي الدولي 
 ( . 2رقم )

   Definitions التعريفات -3
المخاطر بأن أحد أطراف األداة المالية سيتسبب في خسارة مالية للطرف :   Credit Riskاالئتمان مخاطر  -أ

 .اآلخر نتيجة لعدم قيامه بتنفيذ التزام 
المخاطرة الناجمة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية :   Currencyمخاطر العملة   -ب

 ألداة مالية بسبب التغيرات في سعر الصرف األجنبي . 
المخاطرة الناجمة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات :  Interest Rate Riskمخاطر سعر الفائدة   -ج

 رات في سعر الفائدة في السوق . النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغي
مخاطر أن تواجه المنشأة صعوبة في تحقيق التعهدات المرافقة :  Liquidity Riskمخاطر السيولة   -د

 بااللتزامات المالية التي تمت تسويتها من خالل التسليم النقدي أو من خالل أصل مالي . 
اللتزامات مالية باستثناء الذمم الدائنة القروض المستحقة هي ا:   Loans Payableالقروض المستحقة   -ه

 . التجارية قصيرة األجل حسب شروط االئتمان العادية 
المخاطرة الناجمة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات المستقبلية بسبب  :  Market Riskمخاطر السوق  -و

عملة و مخاطرة سعر الفائدة التغيرات في أسعار السوق ، وتشمل مخاطرة السوق ثالثة أنواع هي : مخاطرة ال
 . ومخاطرة األسعار األخرى 

المخاطرة الناجمة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات :   Other Price Riskمخاطرة األسعار األخرى   -ز
النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار السوق ) باستثناء تلك الناجمة من مخاطرة سعر الفائدة 

خاطرة العملة ( سواء تسبب في هذه التغيرات عوامل خاصة باألداة المالية الفردية أو الجهة التي أصدرتها أو م
 ، أو من خالل العوامل التي تؤثر على جميع األدوات المالية المشابهة المتداولة في السوق . 

تكون األداة المالية قد انقضى استحقاقها  عندما ال يقوم طرف مقابل :   Past Dueانقضاء االستحقاق  -ح
 بإجراء الدفع عندما يستحق تعاقديًا . 

 : أهمية األدوات المالية للمركز واألداء المالي  -4
Significance of Financial Instruments for Financial Position and Performance  

على المنشأة اإلفصاح عن معلومات تمكن من مستخدمي قوائمها المالية من تقييم أهمية ) وجوهرية ( األدوات 
 المالية لقائمة المركز المالي وقائمة الدخل . 

 اإلفصاح عن فئات األصول والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي  -5
( لكل فئة من فئات األصول  والمطلوبات المالية  Carrying Amountيجب اإلفصاح عن القيمة الدفترية ) 

( ، أما في صلب قائمة المركز المالي أو في 39التالية كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي رقم )
 ( .  Notesاإليضاحات التفسيرية ) 
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المخصص(  األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر مع بيان الجزء المحتفظ به ) .أ
 ( . 39بالقيمة العادلة وكذلك المصنفة كأصول مالية محتفظ بها للمتاجرة وفق المعيار رقم )

 ( . HTMاستثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق )  .ب
 ( .  AFSأصول مالية معدة للبيع )  .ج
 القروض والذمم .  .د
 يفها إلى المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر مع تصن .ه

 مطلوبات مخصصة بالقيمة العادلة .  -1
 الجزء المصنف كمطلوبات محتفظ بها للمتاجرة .  -2

 المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة .  .و
فإن تصنيفات األصول المالية  1/1/2013( والساري المفعول من 9وبعد إصدار معيار اإلبالغ المالية رقم )

 أصبحت أصول مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة واألصول المالية بالقيمة العادلة فقط . 
 ر متطلبات اإلفصاح لألصول والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائ -6

Financial Assets or Financial Liabilities at Fair Value through Profit or Loss  
قامت المنشأة بتصنيف قرض أو ذمم أو مجموع من القروض أو الذمم المدينة بالقيمة العادلة من خالل األرباح إذا 

 أو الخسائر ، فانه سيتم اإلفصاح عما يلي : 
الناجمة من االحتفاظ بالقروض والذمم بتاريخ القوائم  Credit Riskالحد ألقصى للتعرض لمخاطر االئتمان  .أ

 المالية . 
أو أية أدوات مالية مشابهة تقلل الحدود القصوى للتعرض   Credit Derivativesمبالغ أي مشتاقات ائتمان  .ب

 لمخاطر االئتمان . 
روض والذمم ) خالل الفترة وبشكل تراكمي ( والذي يعزى للتغيرات في مقدار التغير في القيمة العادلة للق .ج

مخاطر االئتمان لألصول المالية ، وكذلك مقدار التغير في القيمة العادلة لمشتقات االئتمان المتعلقة بالقروض 
 والذمم .

ل األرباح والخسائر متطلبات اإلفصاح عن المطلوبات المالية المصنفة كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خال  -7
: 
مقدار التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية ) خالل الفترة المالية وتراكميًا ( والذي يعزى للتغيرات في  -أ

 .  االئتمانمخاطر 
االختالف بين القيمة الدفترية ) المسجلة ( للمطلوبات المالية وبين القيمة التعاقدية المطلوب تسديها بتاريخ  -ب

 االستحقاق  للدائنين . 
 إذا قامت المنشأة بإعادة تصنيف األصول المالية والمقاساة إما : :   Reclassificationإعادة التصنيف  -8

  من القيمة العادلة . بالتكلفة أو التكلفة المطفأة ، بدالً  -أ
 بالقيمة العادلة بداًل من التكلفة أو التكلفة المطفأة .  -ب
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وأسباب إعادة في هاتين الحالتين يجب اإلفصاح عن مبلغ األصول المالية المعاد تصنيفها من والى الفئتين )أ( و )ب(  
 التصنيف .

  Derecognitionإلغاء االعتراف باألصل المالي  -9
في الحاالت التي يتم نقل األصل المالي للغير مع االحتفاظ بمخاطر وعوائد تلك األصول فإنه يجب اإلفصاح عن 

 طبيعية األصل المالي . 
   Collateralالضمانات  -10

 يجب على المنشأة اإلفصاح عما يلي : 
تزامات )المحتملة( لألصل المالي والمرهونة كضمان للمطلوبات واالل  Carrying Amountالقيمة المسجلة  -أ

 . 
 الشروط المتعلقة بعملية الرهن .  -ب

 متطلبات اإلفصاح في قائمة الدخل وحقوق الملكية  -11
على المنشأة إن تصفح عن بنود الدخل ، والمصروف ، والربح ، والخسارة إما في صلب القوائم المالية أو ما في 

 اإليضاحات وكما يلي : 
 :   صافي المكاسب أو الخسائر الناجمة عن -أ

األصول أو المطلوبات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ، مع تفصيل رقم صافي  -1
المكاسب أو الخسارة لكل من نوعي هذه الفئة ) أصول ومطلوبات مالية مخصصة بالقيمة العادلة ( و ) 

 أصول ومطلوبات مالية للمتاجرة ( . 
األصول المالية المعدة  للبيع مع بيان مبلغ الربح والخسارة المعترف به مباشرة ضمن حقوق الملكية ،  -2

 والمبلغ المحول من حقوق الملكية والمعترف به ضمن األرباح والخسائر للفترة المالية. 
 االستثمارات المالية المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق .  -3
 القروض والذمم .  -4
 المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة .  -5
إجمالي دخل الفائدة وأجمالي مصروف الفائدة ) محسوبًا باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعالة ( لألصول  -6

 والمطلوبات غير المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر . 
) عدا المبالغ  Fee Income and Expenseوعة إيرادات ومصاريف األتعاب المقبوضة واألتعاب المدف .ج

 الداخلة في احتساب معدل الفائدة الفعال ( والناشئة عن : 
  . األصول والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 
  . األتعاب المتعلقة بإدارة األنشطة االستثمارية المنفذة نيابة عن العمالء 

 ( . 39فائدة الناجم عن تدني األصول المالية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )دخل ال .د
 مبلغ خسارة التدني لكل فئة من فئات األصول المالية .  .ه
  Other Disclosuresاإلفصاحات األخرى  -12
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  Accounting Policiesالسياسات المحاسبية 
الهامة عن أسس القياس المستخدمة في إعداد  على المنشأة اإلفصاح وضمن بند ملخص السياسات المحاسبية

 القوائم المالية والسياسات المحاسبية األخرى المستخدمة والمالئمة لتعزيز فهم القوائم المالية . 
   Hedge Accountingمحاسبة التحوط  -13

( 39)  على المنشأة اإلفصاح وبشكل منفصل لكل نوع من أنواع التحوط المذكورة في معيار المحاسبة الدولي
مثل ) تحوط القيمة العادلة ، وتحوط التدفقات النقدية ، وتحوط صافي االستثمار في العمليات األجنبية ( وكما 

 يلي :
 وصف لكل نوع من أنواع التحوط .  .أ

 وصف لألدوات المالية المخصصة كأدوات تحوط والقيم العادلة لها بتاريخ التقارير المالية .  .ب
 ها . طبيعة المخاطر المتحوطة ل .ج

 متطلبات اإلفصاح المتعلقة بتحوط التدفق النقدي  -14
 تشمل ما يلي : 

 الفترات التي سيحدث فيها التدفق النقدي ومتى ستؤثر هذه التدفقات على الربح والخسارة .  .أ
 وصف ألي عمليات تم التحوط لها مسبقًا وال يتوقع حدوثها .  .ب
 وصف المعترف به في حقوق الملكية خالل الفترة .  .ج
 بلغ المحول من قائم حقوق الملكية إلى قائمة اإلرباح والخسائر للفترة المذكورة . الم .د

   Fair Valueالقيمة العادلة  -15
 تطلب المعيار االفصاحات التالية عن القيمة العادلة : 

القيم يجب اإلفصاح عن القيمة العادلة لكل فئة من األصول والمطلوبات المالية بشكل يمكن مقارنة تلك القيمة مع  .أ
 المسجلة بالدفاتر لتلك األصول والمطلوبات . 

 عند اإلفصاح عن القيمة العادلة ، على المنشأة تبويب األصول والمطلوبات المالية ضمن فئات .  .ب
 على المنشأة اإلفصاح عما يلي :  .ج

 طرق تحديد القيمة العادلة .  -1
جزئي من خالل األسعار المنشورة في سوق بين فيما أذا كانت القيم العادلة قد تم تجديدها بشكل كامل أو  -2

 ( . 39( أو أنها حددت من خالل أساليب التقييم المحددة في المعيار رقم ) Active Marketمالي نشط )
إذا حددت القيمة العادلة لألدوات المالية المعترف بها في القوائم المالية من خالل أساليب التقييم المبينة على  -3

فرضيات محددة فإذا حدث أية تغيرات على فرضية أو أكثر من تلك الفرضيات وأدى ذلك إلى تعدياًل في 
عن األثر الجوهري لهذه التغيرات على القيمة القيمة العادلة ، فإن على المنشأة بيان تلك الحقيقة واإلفصاح 

 العادلة . 
 اإلفصاحات غير المطلوبة للقيمة العادلة  -16

 هناك بعض االفصاحات غير المطلوبة للقيمة العادلة : 
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عندما تكون القيمة الدفترية متقاربة مع القيمة العادلة لبعض األدوات المالية مثل ذمم مدينة تجارية قصيرة األجل  .أ
 الدائنة . والذمم 

االستثمارات المالية في أدوات حقوق الملكية والتي ليس لها قيمة عادلة في سوق نشط أو المشتقات المالية المرتبطة  .ب
( نظرًا لعدم 39باالستثمارات بأدوات حقوق الملكية والتي سيتم قياسها بالتكلفة طبقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 موثوقية . إمكانية قياس قيمتها العادلة ب
) الموصوفة في معيار اإلبالغ  Discretionary Participation Featureالعقود التي لها صبغة تشاركية  .ج

 ( وعندما ال يمكن قياس قيمتها بموثوقية ( . 4المالي الدولي رقم )
 طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن األدوات المالية  -17

خدمي القوائم المالية من تقييم طبيعة ومدى المخاطر الناشئة على المنشأة اإلفصاح عن معلومات تمكن من مست
 عن األدوات المالية والتي قد تتعرض لها المنشأة كما في تاريخ إعداد القوائم المالية .  

  Qualitative Disclosuresاإلفصاحات النوعية    -18
 ية عما يلي : على المنشأة اإلفصاح ولكل نوع من أنواع المخاطر الناجمة عن األدوات المال

 التعرض للمخاطر وكيفية نشوئها .  .أ
األهداف والسياسيات والعمليات واألنشطة المتخذة إلدارة هذه المخاطر والطرق المستخدمة لقياس هذه المخاطر  .ب

 . 
 أية تغيرات في الفترة )أ( و )ب( للفترة السابقة .  .ج

 Qualitative Disclosuresاإلفصاحات الكمية  -19
 يجب اإلفصاح ولكل نوع من أنواع المخاطر الناجمة عن األدوات المالية عما يلي : 

بيانات رقمية حول أمكانية التعرض لتلك المخاطر كما هي بتاريخ إعداد البيانات المالية على أن تكون مبينة  -أ
 مجلس اإلدارة.  –على معلومات من ذوي العالقة من المستويات العليا في إدارة المنشأة 

 تركزات المخاطر .  -ب
   Credit Risk االئتمانيمخاطر  -20

 يجب اإلفصاح لكل فئة من األدوات المالية عما يلي : 
الحد األقصى للمبلغ الذي قد تتعرض له المنشأة لمخاطر االئتمان بتاريخ القوائم المالية دون األخذ بعين  .أ

 االعتبار أية ضمانات بحوزة المنشأة . 
 بحوزة المنشأة مقابل تلك األدوات . وصف للضمانات الموجودة  .ب
 اإلفصاح عن المزايا االئتمانية لألصول المالية .  .ج

  Liquidity Riskمخاطر السيولة    -21
 ( من المعيار اإلفصاح عما يلي : 39تتطلب الفقرة )

 تحليل لتواريخ استحقاق المطلوبات المالية القائمة .  -أ
 وصف لكيفية إدارة مخاطر السيولة لتلك المطلوبات .  -ب
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  Sensitivity Analysis/ تحليل الحساسية   Market Riskمخاطر السوق  -22
 يجب اإلفصاح عما يلي : 

تحليل الحساسية لكل نوع من أنواع مخاطر السوق التي قد تتعرض لها المنشأة كما في تاريخ  القوائم  .أ
 مخاطر على قائمة األرباح والخسائر وحقوق الملكية . المالية ، مع بيان أثر هذه ال

 األساليب والفرضيات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية .  .ب
 ت السابقة وأسباب هذه التغيرات التغيرات التي طرأت على األساليب والفرضيات المستخدمة مقارنة بالفترا .ج

  Value-at   (Riskة القيمة المرجحة بالمخاطر ــــــــــــومن الطرق التي يمكن استخدامها لتحليل الحساسية طريق
( والتي تظهر العالقة المتبادلة بين متغيرات المخاطر مثل ) معدالت الفائدة ، معدالت أسعار الصرف ( 

 واستخدامها في إدارة المخاطر المالية . 
 
 
 

 
 المعيارأسئلة 

 التمرين األول ) اختيار من متعدد ( 
 اإلجابة األصح لكل سؤال من األسئلة التالية :  على عالمة صحضع 

( اإلفصاح عنها حول 7أي من األنواع التالية من المعلومات ال يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ) -1
 أهمية األدوات المالية : 

 المبالغ المسجلة لفئات األدوات المالية .  .أ
 القيم العادلة لألدوات المالية .  .ب
 حول استخدام محاسبة التحوط .  معلومات .ج
 معلومات حول األدوات المالية والعقود وااللتزامات بموجب معامالت الدفع على أساس األسهم .  .د

 
( اإلفصاح عنها حول 7أي من األنواع التالية من المعلومات ال يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ) -2

 المالية :  التعرض للمخاطر الناتجة عن األدوات
 معلومات نوعية وكمية حول مخاطر السوق .  .أ
 معلومات نوعية وكمية حول مخاطر االئتمان .   .ب
 معلومات نوعية وكمية حول المخاطر التشغيلية .  .ج
 معلومات نوعية وكمية حول مخاطر السيولة .  .د

 ( " مخاطرة السيولة " ؟ 7)رقم الدولي  االبالغ المالي معياركيف يعرف  -3
 مخاطرة أن تواجه المنشأة صعوبات في تلبية االلتزامات التعاقدية المرتبطة بااللتزامات المالية .  .أ
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 مخاطرة أن تواجه المنشأة صعوبات في التصرف باألصل المالي بسبب قلة السيولة في السوق .   .ب
 دفق النقدي.مخاطرة أن تواجه المنشأة صعوبات في تلبية احتياجات التدفق النقدي بسبب مشاكل الت .ج
 مخاطرة أن تكون التدفقات النقدية الواردة للمنشأة غير كافية لتلبية التدفقات النقدية الصادرة منها .  .د

 تسمى مخاطرة العملة ومخاطرة سعر الفائدة ومخاطرة األسعار األخرى ب :  -4
 مخاطر السوق  -مخاطر اقتصادية                      ب -أ
 مخاطر السيولة  -مخاطر ائتمان                         د -ج

 
 تسمى البيانات الرقمية حول إمكانية التعرض لتلك المخاطر كما هي بتاريخ إعداد البيانات المالية :  -5

 اإلفصاحات الكمية  -اإلفصاحات النوعية                  ب -أ
 تحليل الحساسية  -اإلفصاحات السوقية                   د -ج

 
 

 (9معيار اإلبالغ املايل الدويل رقم )
 Financial Instrumentاألدوات املالية 

  Initial Recognitionاالعتراف المبدئي باألصول المالية  (5
يتم االعتراف باألصول المالية في قائمة المركز المالي عندما تصبح المنشأة طرفًا في اشتراطات تعاقدية ألداة 
مالية معينة من أجل شراء أو بيع أصول مالية ، ويتم إثبات عمليات شراء وبيع األصول المالية باستخدام تاريخ 

كأساس لالعتراف واإلثبات في الدفاتر . ويقصد    Settlement Dateأو تاريخ التسوية  Trade Dateالتعامل 
هنا باالعتراف الوقت الذي يجب ان تسجل فيه المنشأة بشكل أولي ) ألول مرة ( أصاًل أو التزاما في الميزانية 

 العمومية . ويجب على الشركة اختيار واحدة من هذين األسلوبين كسياسة محاسبية . 
التاريخ الذي تلتزم المنشأة به بشراء أو بيع أصل مالي . ومحاسبة تاريخ التعامل هو  تاريخ التعامل ) المتاجرة ( :

تتضمن االعتراف بأصل سيتم استالمه ومطلوب سيتم دفعه لقاء هذا األصل بتاريخ العملية . واستبعاد األصل 
 لبيع بتاريخ التعامل . الذي تم بيعه واالعتراف بأي أرباح أو خسائر بيع واالعتراف بالذمم المدينة الناجمة عن ا

أما تاريخ التسوية فهو التاريخ الذي سيتم به تحويل األصل للمنشأة أو الذي ستحول المنشأة به  تاريخ التسوية :
أصل معين للغير . ويتم االعتراف بأصل معين بتاريخ استالمه من قبل المنشأة ، وكذلك االعتراف بالتخلص من 

 ويل ذلك األصل للطرف األخر . أصل معين )بيع أصل ( واالعتراف بأي أرباح أو خسائر بيع األصل بتاريخ تح
دينار . فإن تاريخ التعامل هو  30000بربح مقداره  31/12/2012فمثاًل إذا باعت شركة سندات في 

إال أن تاريخ التسوية وهو تاريخ التنازل عن السندات وقبض القيمة يكون عادة بعد يومي عمل )  31/12/2012
 31/12/2012الشركة أسلوب تاريخ التعامل فإن العملية تسجل في ( . لذلك إذا أتبعت  Value Dataتاريخ الحق 
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، أما إذا أتبعت الشركة أسلوب تاريخ التسوية فإن العملية تسجل في  2012و يعترف بربح بيع السندات في عام 
2/1/2013  . 
  Classification of Financial Assetsتصنيف األصول المالية  (6

 ( كافة األصول المالية إلى فئتين هما : 9يقسم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 األصول المالية التي يتم قياسها ) الحقًا عند إعداد القوائم المالية ( بالتكلفة المطفأة  .أ

Financial Assets Measured at a Mortised Cost  
  Financial Assets Measured at Fair Valueدلة األصول المالية المقاسة بالقيمة العا .ب

 ويمكن تصنيف األصول المالية ضمن هذه الفئة إلى : 
 : أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .  1ب/   
 : أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .  2ب/   

أ أو ب ( عند االقتناء وعندما تصبح المنشأة طرف بموجب ارتباط تعاقدي مع ويتم التصنيف ضمن هاتان الفئتان ) 
 الغير بناء على كل مما يلي : 

 نموذج أعمال المنشأة إلدارة األصول المالية  -أ
The Entity's Business Model for Managing the Financial Assets 

ويقصد به الطريقة التي تمارس المنشأة بها نشاطها المتعلق بإدارة موجوداتها  والتي تتعلق بالعملية الفعلية  
التي تتم على محفظة الموجودات المالية والذي يحدده موظفو اإلدارة الرئيسين في المنشأة وليس اعتمادا على 

وذج أعمال المنشأة على نوايا اإلدارة فيما يخص أداة نية إدارة المنشأة إلدارة تلك الموجودات . وال يعتمد نم
مفردة ، وبالتالي فإن هذا الشرط يجب تحديده وفق مستوى تجميع أعلى أي على المستوى المحفظة . لذلك قد 
تحتفظ المنشأة بمحفظة استثمارات تقوم بإداراتها من أجل جمع التدفقات النقدية التعاقدية ومحفظة استثمارات 

 بإدارتها ألغراض المتاجرة لتحقيق تغيرات في القيمة العادلة .  أخرى تقوم
 خصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي  -ب

The Contractual Cash Flow Characteristics of the Financial Asset   
السندات . ويالحظ ويقصد بذلك أن يكون األصل المالي يولد تدفقات نقدية بتواريخ محددة أو قابلة للتحديد مثل 

( . حيث 39هنا أنه قد تم إلغاء التصنيف السابق لألصول المالية الواردة ضمن معيار المحاسبة الدولي رقم )
 فئات هي :  4( يقسم األصول المالية إلى 39كان معيار المحاسبة الدولي رقم ) 

  ) أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة ) وتشمل بشكل أساسي أصول مالية للمتاجرة 
  . ضمن فئات أصول مالية معدة للبيع 
  . أصول مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق 
  . القروض والذمم 

التصنيف ضمن فئة األصول ( الجديد بإلغاء التصنيف بهذا األسلوب حيث تم إلغاء 9وقد قام المعيار رقم )
 المالية المعدة للبيع واألصول المالية المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق والقروض والذمم . 
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ويمكن تصنيف األصل المالي ضمن فئة األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة عندما يستوفي الشرطان 
 التاليان : 

  اختبار نموذج األعمالBusiness Model Test   ( عندما يكون الهدف من اقتناء أداة الدين :
السندات ( مثال الحصول على قيمتها االسمية بتاريخ االستحقاق وليس ألجل بيعها قبل التاريخ 

 االستحقاق بغرض االستفادة من التغير في قيمتها العادلة . 
  اختبار خصائص التدفق النقديCash Flow Characteristics Test  أداة الدين  : عندما تعطى

 حق تعاقدي الستالم تدفقات نقدية محددة أي استالم فوائد دورية بتواريخ محددة . 
( أنه بالرغم من أن هدف نموذج أعمال المنشأة قد يكون االحتفاظ 9ويبين معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

جب على المنشأة االحتفاظ بجميع تلك باألصول المالية بهدف جمع التدفقات النقدية التعاقدية ، أال انه ال يتو 
األدوات حتى تاريخ االستحقاق . لذلك يمكن أن يكون الهدف من نموذج أعمال المنشأة هو االحتفاظ باألصول 

 المالية من اجل جمع التدفقات النقدية التعاقدية حتى عندما يتم بيع لألصول المالية . 
 ا : على سبيل المثال قد تبيع المنشأة أصل مالي أذ

لم يعد األصل المالي يحقق السياسة االستثمارية للمنشأة ) مثال انخفاض درجة مالءة األصل إلى ما دون الحد  .1
 األدنى أي انخفاض التصنيف االنتمائي (. 

 قيام شركة الـتأمين بتعديل محفظتها االستثمارية لتعكس التغير في التوقيت المتوقع للعوائد .  .2
 ات رأسمالية . حاجة المنشأة لتمويل نفق .3

 لكن إذا حدثت عمليات غير قليلة من عمليات البيع ) أي أن عمليات البيع أكثر من كونها غير عادية( 
من المحفظة االستثمارية ، يجب على المنشأة تقييم ما أذا كانت هذه العمليات متسقة وكيفية اتساقها مع هدف 

 جمع التدفقات النقدية التعاقدية . 
   Subsequent Measurementsلألصول المالية القياس الالحق  (7

بعد االعتراف األولي وعند إعداد القوائم المالية ، يتم قياس األصل المالي إما بالقيمة العادلة أو التكلفة المطفأة 
 وفقًا لتصنيف األصل المبدئي . 

  االعتراف بفروقات تقييم األصول المالية عند إعداد البيانات المالية 3-1
يجب قياسها عند إعداد القوائم المالية بالقيمة العادلة مع إظهار  األصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة -أ

( باستثناء األصول المالية المخصصة  FVTPLفروقات التقييم ضمن األرباح والخسائر ) بيان الدخل ( ) 
الملكية وكما هو مبين الحقًا  حقوق ( وباستثناء االستثمار في أدوات  39للتحوط فتعالج بموجب معيار ) 

 . 
بطريقة الفائدة يتم قياسها بالتكلفة مع إطفاء العالوة أو الخصم األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة :  -ب

واالعتراف بأرباح أو خسائر من األصل المالي   Effective Interest Method الفعالة ) الحقيقية (
رباح والخسائر عند إلغاء االعتراف باألصل المالي أو انخفاض قيمته ) المقاس بالتكلفة في حساب األ

 تدني ( أو أعادة تصنيفه . 
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  االستثمار في أدوات حقوق الملكية ) األسهم ( واالعتراف بفروقات التقييم 3-2
داد القوائم المالية قياس كافة االستثمارات المالية في حقوق الملكية ) األسهم مثاًل ( بالقيم العادلة عند أعيجب   

مع االعتراف بفروقات التقييم ضمن اإلرباح والخسائر ) بيان الدخل ( ، باستثناء االستثمارات المالية في أوراق 
حقوق الملكية والتي تختار المنشأة قياسها بالقيمة العادلة ، ) عند االعتراف األولي ( وإظهار فروقات التقييم 

والتي تعرض أيضًا ضمن حقوق الملكية   Other Comprehensive Incomeضمن الدخل الشامل اآلخر 
 باسم التغير المتراكم بالقيمة العادلة شريطة أن ال تكون للمتاجرة .  

 أي أن االستثمارات المالية في األسهم يتم تصنيفها كما يلي : 
المالية في األسهم للمتاجرة أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة : وهي تشمل االستثمارات  .أ

أو أية استثمارات في األسهم ألغراض غير المتاجرة كأن تكون استثمار في أسهم إستراتيجية أي يتم حيازتها 
 لفترة طويلة . 

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر : وهي االستثمارات في األسهم التي ال يحتفظ  .ب
لشركة منذ االقتناء معالجة فروقات تقييم القيمة العادلة لها عند إعداد القوائم المالية من بها للمتاجرة وقررت ا

 خالل الدخل الشامل اآلخر ،أي بإظهار فروقات التقييم ضمن حقوق الملكية . 
وإذا اختارت المنشأة هذه المعالجة ال تستطيع الرجوع عنها ، وال يسمح المعيار بتحويل التغير المتراكم 

لقيمة العادلة إلى حساب األرباح والخسائر عند إلغاء االعتراف ) بيع االستثمارات المالية ( . وعلى أن با
يتم االعتراف بتوزيعات األرباح الناجمة عن تلك االستثمارات في اإلرباح والخسائر بموجب معيار المحاسبة 

 ( " اإليراد " . 18الدولي رقم )
ه األصول سواء كانت ناجمة عن التقييم أو أرباح االستغناء نتيجة البيع أي أن كافة التغيرات في قيمة هذ

 مثاًل يتم االعتراف بها ضمن الدخل الشامل اآلخر ، وتعرض ضمن حقوق الملكية . 
 تصنيف األصول المالية مؤهلة للقياس بالتكلفة المطفأة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  3-3

( على خيار القيمة العادلة ويمكن للمنشآت عند االعتراف المبدئي 9يحافظ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )
أن تختار قياس األصول المالية وااللتزامات المالية التي تكون مؤهلة للقياس بالتكلفة المطفأة بالقيمة العادلة من خالل 

يلغي استخدام القيمة العادلة أو يقلل بشكل كبير من عدم أتساق القياس أو الربح أو الخسارة ، ولكن على شرط أن 
 االعتراف أي سوء المطابقة المحاسبية . 

ومن األمثلة على ذلك هو عندما تمتلك المنشأة قرض بسعر ثابت ومستحق القبض وتقوم بتحويطة بمبادلة سعر 
. سيؤدي قياس أصل القرض بالتكلفة المطفأة إلى إحداث عدم الفائدة الذي يستبدل األسعار الثابتة باألسعار العائمة 

توافق في القياس ، حيث سيتم الحفاظ على مبادلة سعر الفائدة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة . وفي هذه 
عادلة للحد الحالة يمكن تعيين القرض مستحق القبض بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة وفقًا لخيار القيمة ال

 من عدم التوافق المحاسبي الذي ينتج عن قياس القرض بالتكلفة المطفأة . 
 معالجة عموالت ومصاريف الشراء عن القياس األولي لألصول المالية  (8
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يجب قياس كافة األصول المالية عند االقتناء األولي ) الشراء ( بالقيمة العادلة ، والتي تمثل التكلفة بتاريخ الشراء 
ًا إليها تكاليف العملية ) عموالت ومصاريف الشراء ( باستثناء مصاريف وعموالت الشراء لألصول المالية مضاف

المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر والتي تعالج مصاريف الشراء كمصروف فترة في األرباح 
 والخسائر . 

 ((   الدخل بيان)  والخسارة الربح خالل من المالية األصول( ) 1) رقم مثال

دنانير  6سهم من أسهم البنك اإلسالمي للمتاجرة بسعر   10000أشترت شركة الشرق  1/12/2012في  -1
 دينار .  1000للسهم وبلغت عمولة الشراء 

 دنانير للسهم .  7افرض أن القيمة لسهم البنك اإلسالمي تبلغ  31/12/2012في  -2

 دنانير للسهم .  8سهم بسعر  3000قامت الشركة ببيع  8/1/2013في  -3

 دنانير للسهم .  9افرض أن القيمة العادلة للسهم بلغت  31/12/2013في  -4

بيان المعالجة المحاسبية الالزمة لما سبق وإثبات القيود الالزمة بموجب معيار االبالغ المالي الدولي رقم المطلوب // 
(9 . ) 
       1/2/2012:  قيد الشراء -1   : 1قم حل المثال ر 

 من مذكورين                                  
 (6×10000من خالل الربح والخسارة )  حـ / اصول مالية بالقيمة العادلة  60000              
 حـــ / عموالت الشراء     1000              

 الى حــــ / النقديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   61000                       
 :  2012 /31/12قيد تقييم االسهم في  -2 

 من حـ / تعديالت القيمة العادلة           10000     
 ( 60000-7×10000)  بيان الدخل –الى حــ / أ . خ حيازة غير متحققة      10000             

 :  8/1/2013اثبات بيع االسهم في  -3
 ( 8×  3000)  من حــ/ النقدية    24000          

 الى مذكورين                     
 (6×3000بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة ) حـ / اصول مالية 18000              
 (6-8(× )  3000) في االرباح والخسائر –حــ / ارباح بيع متحققة   6000              

 31/12/2013قيد تقييم االسهم في  -4
 دينار 42000=18000 – 60000رصيد حساب االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة =

 دينار 63000=  9× سهم 7000=  31/12/2013القيمة الحالية لالسهم في 
دينار ويكون مدينا بالقيد التالي  11000=  10000 – 42000-63000لذا يكون حساب تعديالت القيمة العادلة =

 . 31/12/2013بالتاريخ : 
 من حــ / تعديالت القيمة العادلة      11000            
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 قة حقغير مالى حــ / أ . خ حيازة   11000                    
 ستظهر كما يلي : 31/12/2013ركز المالي كما في وعليه فان قائمة الم

 االصول :
 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل اخر . 42000   
 مدين  10000مدين +  11000تعديالت القيمة العادلة ) مدين (  21000   
 ( 9× سهم  7000دينار القيمة العادلة ) 63000   

 
 
 :( 2مثال رقم )ال
سهم من أسهم البنك العربي بغرض االستثمار االستراتيجي طويل األجل  1000أشترت المؤسسة العربية  6/7/2012في  (1

دينار وقررت المؤسسة العربية االعتراف بفروقات  500دنانير للسهم وبلغت عمولة الشراء  8) ليس للمتاجرة ( بسعر 
 التقييم لتلك األسهم ضمن الدخل الشامل اآلخر . 

 دينار للسهم .  12أفرض أن القيمة العادلة لسهم البنك العربي تبلغ  31/12/2012 وفي (2
 دنانير للسهم .  10سهم بسعر  400قامت المؤسسة العربية ببيع  5/2/2013وفي  (3
 دنانير للسهم .  7أفرض أن القيمة العادلة للسهم بلغت  31/12/2013في  (4

لما سبق واثبات القيود الالزمة لما سبق وإثبات القيود الالزمة بموجب معيار بيان المعالجة المحاسبية الالزمة المطلوب // 
( علمًا بأن الشركة اختارت إظهار فروقات التقييم للقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل 9اإلبالغ المالي رقم )

 اآلخر . 
 6/7/2012قيد اثبات الشراء : -1:  2حل المثال رقم 

 من حــ/ اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل اخر    8500                        
ـــــــــة )   8500                               ـــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــــ     500( +  8×  1000الى حــ / النقديـــــــــــــــ

 31/12/2012قيد تقيم االسهم بتاريخ  -2
 من حــ / تعديالت القيمة العادلة  3500
 (8500-12×1000) من حــ / تعديالت القيمة العادلة )ارباح تقييم ( ضمن دخل شامل اخر  3500        

 5/2/2013بتاريخ  قيد اثبات بيع االسهم : -3
ـــة )   4000 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  (  10×400من حــ / النقديــــــــــــــ

 الى مذكورين              
  5,8×  400  حــ/ اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل اخر 3400     
 ( 5,8 -10× )  400ضمن دخل شامل اخر    –حــ / التغير في القيمة العادلة    600     

 : 31/12/2013تقييم االسهم بتاريخ -4  
 دينار 5100=  3400 – 8500رصيد حـساب االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل اخر = 
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( القيمة العادلة للسهم . وبالتالي يجب ان يكون حساب 7× 600)  31/12/2013دينار في  4200ويجب تخفيضه الى 
. وبما ان هناك رصيد سابق مدين لهذا الحساب ( 4200 -5100دينار )  900تعديالت القيمة العادلة دائنًا برصيد 

 وجب القيد التالي :دينار بم 4400دينار فيتم جعله دائنًا بمبلغ   3500برصيد 
 خسائر حيازة غير متحققة –من حـــ / التغير في القيمة العادلة     4400

 الى حــ / تعديالت القيمة العادلة   4400      
 ستظهر كما يلي : 31/12/2013وعلية فان قائمة المركز المالي كما في 

    االصول :
 دخل شامل اخر  .اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل دينار   5100

 دائن ( 4400 -مدين   3500عديالت القيمة العادلة ) دائن ( )  ت دينار (900)
 (7× 600دينار القيمة العادلة )  4200

 ( ) األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ( 3مثال رقم )
دينار شاملة تكاليف  92791سنوات بقيمة  5تستحق بعد  –سندات  –شركة الساحل أداة دين  اشترت 1/1/2010بتاريخ 

تقبض  ٪10دينار وبفائدة ثابتة بنسبة  100000العملية ) عمولة الوسيط المالي والضرائب ( . تبلغ القيمة االسمية للسندات 
. وسيتم االحتفاظ بالسندات لجمع التدفقات النقدية  ٪12سنويًا نهاية كل عام . ويبلغ سعر الفائدة السوقي عند شراء السندات 

 ) الفوائد( وقيمة السندات عند االستحقاق . 
 كافة القيود المتعلقة بشراء السندات ، وإيرادات فوائد السندات خالل فترة اقتناء السندات . إثباتالمطلوب //

 ( :  3حل المثال رقم ) 
وهذا ما يبرر شراء السندات  ٪12اقل من معدل الفائدة السوقي البالغ  ٪10ندات ان معدل الفائدة الذي تحمله الس مالحظة :

( وهو الفرق بين تكلفة السندات والقيمة االسمية التي سيتم استردادها بعد  92791 -100000دينار ) 7200بخصم مقدار 
 سنوات . وفيما يلي جدول يبين كيفية احتساب التكلفة المطفأة نهاية كل سنة  . 5

التكلفة المطفأة بداية  السنة
   السنة 

 التكلفة المطفأة نهاية السنة  اطفاء الخصم  الفائدة المقبوضة  دخل الفائدة الفعالة 

     92791 
1 92791 92791×12٪=11135  10000 1135 93926 
2 93926 93926 ×12٪=11271 10000 1271 95197 
3 95197 95197×12٪=11424 10000 1424 96621 
4 96621 96621×12٪=11594 10000 1594 98215 
5 98215 98215×12٪=11785 10000 1785 100000 

  7209 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 (  .  ٪10×100000دينار ) 10000مالحظة : ان الفائدة المقبوضة سنويًا تبلغ 

 : 1/1/2010السندات بتاريخ قيد شراء  -1
 من حــ / اصول مالية بالتكلفة المطفأة    92791
 الى  حــ / النقديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  92791       
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 31/12/2010قيد اثبات استالم الفائدة بتاريخ  -2
 من مذكورين                  

 حــ / النقديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   10000 
 حـــ  / اصول مالية بالتكلفة المطفأة ) اطفاء الخصم (      1135     

 حـ / ايرادات فائدة السندات   11135             
 31/12/1201قيد اثبات استالم الفائدة بتاريخ  -3

 من مذكورين                  
 حــ / النقديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   10000 
 حـــ  / اصول مالية بالتكلفة المطفأة ) اطفاء الخصم (      1271 

 حـ / ايرادات فائدة السندات   11271             
 31/12/2201قيد اثبات استالم الفائدة بتاريخ  -4

 من مذكورين                  
 حــ / النقديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   10000 

 حـــ  / اصول مالية بالتكلفة المطفأة ) اطفاء الخصم (   1424
 حـ / ايرادات فائدة السندات   11424             

 31/12/3201قيد اثبات استالم الفائدة بتاريخ  -5
 من مذكورين                  

 حــ / النقديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   10000 
 ء الخصم (  حـــ  / اصول مالية بالتكلفة المطفأة ) اطفا    1594 

 حـ / ايرادات فائدة السندات   59411             
 31/12/4201قيد اثبات استالم الفائدة بتاريخ  -6

 من مذكورين                  
 حــ / النقديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   10000 
 حـــ  / اصول مالية بالتكلفة المطفأة ) اطفاء الخصم (      1785 

 حـ / ايرادات فائدة السندات   11785             
  1/1/2015قيد تحصيل قيمة السندات في  -7

 من حـــ / النقديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  100000
 الى حـــ / اصول مالية بالكلفة المطفأة  100000         

 ( ) األصول المالية بالقيمة العادلة ) السندات (( 4مثال رقم)
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( أن السندات المشتراة غير محتفظ بها لجمع التدفقات النقدية لحين االستحقاق ، 3في المثال السابق رقم ) أفرض
العادلة من خالل الربح أو الخسارة . وبافتراض أن القيمة العادلة للسندات عندما سيتم تسجيلها كأصول مالية بالقيمة 

 دينار .  96000بلغت  31/12/2010في 
 .  31/12/2010إعداد قيد تقييم السندات في المطلوب //  

  ( : 4حل المثال رقم ) 
 دينار                                  96000                                 31/12/2010القيمة العادلة في 
 دينار (  93926)  (       1135+  92791) 31/12/2010التكلفة المطفأة في

 دينار  2074 = ارباح تقييم غير محققـــة                                      
 

 31/12/2010اثبات القيد التالي : ويتم
 من حــ / تعديالت القيمة العادلة   2074                       

 الى حــ / أ . خ  حيازة غير متحققة  2074                             
 . اي تقفل به . مالحظة : يتم االعتراف بــــ أ . خ حيازة غير محققة في كشف الدخل  .1

 ستظهر كما يلي :  31/12/2010وعلية فان قائمة المركز المالي كما في 
 االصــــول :

 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة        93926
 تعديالت القيمة العادلة       2074

   دينار القيمة العادلة        96000
 
 القياس الالحق للمطلوبات المالية  (5

تصنف المطلوبات المالية إلى فئتين بهدف تحديد كيفية االعتراف وقياس تلك المطلوبات في القوائم المالية وكما 
 يلي : 

 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (أ
Financial Liabilities at Fair Value through Profit or Loss   

 ئتين فرعيتين هما : المعيار هذه الفئة الى فويقسم 
وهي المطلوبات المالية التي تختار المنشأة )ومن   Designatedالعادلة محددة أو مخصصة بالقيمة  .1

لحظة اقتنائها ( تصنيفها ضمن هذه الفئة وفروقات إعادة تقييمها بالقيمة العادلة لها تعالج من خالل 
 اإلرباح والخسائر . 

ومن أمثلتها االلتزامات الناتجة عن السندات   Held For Tradingمطلوبات محتفظ بها للمتاجرة  .2
المقترضة في عمليات بيع قصيرة األجل والتي يتوجب ردها في المستقبل . ويعتبر االلتزام المالي كالتزام 

( إذا تم الحصول عليه أو نشأ بهدف توليد دخل من التقلبات قصيرة For Tradingمحتفظ به للمتاجرة ) 
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ي األسعار أو هوامش ربح المتاجرة وتشمل االلتزامات المالية األوراق المباعة قصيرة األجل والتي اآلجل ف
يتوقع تحقيق أرباح نتيجة تذبذب أسعارها خال فترات قصيرة . مثل االلتزامات الناجمة عن العقود المشتقة 

 ، وااللتزامات التجارية األخرى . 
رة من االلتزام المالي المحدد بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على ويجب أن تعرض المنشأة الربح أو الخسا

 النحو التالي : 
  يجب عرض مبلغ التغير في القيمة العادلة لاللتزام المالي المنسوب إلى التغيرات في مخاطر ائتمان

 ذلك االلتزام دخل شامل أخر . 
  . يجب عرض المبلغ المتبقي للتغير في القيمة العادلة ضمن حساب األرباح أو الخسائر 

 المطلوبات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة  (ب
Effective Interest Method                                                              

 ات الذمم الدائنة وأوراق الدفع واألوراق المالية المحررة مقابل الديون المستحقة على المنشأة . مثل حساب
 

دينار  0.950يورو بسعر أجل  2000أبرمت الشركة )س( عقد آجل لشراء  18/11/2012في  (//5) رقم مثال
 .  1/5/2013يورو وعلى أن يكون تاريخ ممارسة العقد في  /

 دينار /يورو .  0,850بلغ سعر صرف اليورو  31/12/2012بتاريخ 
 .  31/12/2012تحديد أثر العقد أعاله في المطلوب // 

في هذه الحالة قان شروط العقد غير ايجابية  , الن سعر اليورو انخفض عن السعر المتعاقد  ( : 5حل المثال رقم ) 
( وبالتالي فان هناك التزام مالي بتاريخ  85,0 – 95,0يورو ) دينار لكل  100,0علية في العقد االجل بمقدار 

 ( . 100,0×  2000دينار )  200باسم التزامات عقود اجله يورو بقيمة  31/12/2012
 أسئلة الفصل      

 التمرين األول )اختيار من متعدد(
 اإلجابة األصح لكل سؤال من األسئلة التالية : عالمة صح علىضع 

 كما يلي باستثناء واحده هي : (IFRS9األصول المالية بموجب )يتم تصنيف  -1
 .األصول المالي التي ينم قياسها بالتكلفة المطفأة    -أ
           .   أصول ماليه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة-ب 
 . الدخل الشامل األخر أصول ماليه بالقيمة العادلة من خالل -ج

 . أصول ماليه بالتكلفة من خالل الربح والخسارة   -د     
وتم تصنفها ضمن فئة أصول ماليه بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة بمبلغ  ةتم شراء أسهم للمتاجر -2

 فان تكلفه الشراء األسهم ستظهر  0دينار  700دينار وبلغت عمولة الشراء 1200
 بمبلغ :
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 دينار  12700 -ب                                               دينار   1200  -أ          
 مما ذكر  شيءال  -د                                  دينار                 11300 -ج         

عند ما يستوفي الشروط  المطفأيمكن تصنيف األصل المالي ضمن فئة األصول المالية المقاسة بالتكلفة -3
  التالية :

 اختبار خصائص التدقيق النقدي  -ب             اختبار نموذج اإلعمال             -أ
 (   أ + ب ) -د              نية اإلدارة                        -ج            

 القياس .أي من( من نموذج مختلف 9يستخدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ) -4
 (:9نماذج القياس االتيه يعتبر مقبول بموجب المعيار الدولي اإلعداد التقارير المالية )

 .التكلفة المطفأة والقيمة العادلة وتكلفه االستبدال.  .أ
 .القيمة القابلة للتحقيق التكلفة المطفأة والقيمة العادلة والصافي  .ب
        .التكلفة المطفأة والقيمة العادلة    .ج
 .  االستبدال المستهلكة التكلفة المطفأة والقيمة العادلة وتكلفة  .د

ما هي الظروف التي يمكن فيها معالجة الربح أو الخسارة من أداة حق الملكية المسجلة بالقيمة العادلة  -5
 في دخل شامل آخر : 

 عندما ال يتم االحتفاظ باستثمار حقوق الملكية للمتاجرة  .  .أ
 . عندما يكون هنالك إمكانية بتدوير الربح أو الخسارة  .ب
 عندما يكون استثمار حقوق الملكية متوفر برسم البيع  .ج
 عندما يتم االحتفاظ باستثمار حقوق الملكية للمتاجرة .  .د

 
فيما يتعلق باالستثمارات االستراتيجية في األسهم المصنفة كأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل  -6

 آخر يتم االعتراف بأرباح البيع لتلك األسهم وتوزيعات األرباح المقبوضة كما يلي : 
  توزيعات األرباح المقبوضة                               أرباح البيع       
 ضمن األرباح والخسائر                 ضمن الدخل الشامل اآلخر  .أ

 ضمن األرباح والخسائر                ضمن األرباح والخسائر  .ب
   ضمن الدخل الشامل األخر            ضمن األرباح والخسائر  .ج
 ضمن الدخل الشامل األخر            ضمن الدخل الشامل األخر  .د

 
النقدية وال يحتفظ بها يتم تقييم االستثمارات المالية في السندات التي يكون الهدف منها جمع التدفقات  -7

 :  للمتاجرة
 بالتكلفة المطفأة شريطة عدم بيع أي جزء منها خالل فترة االقتناء .  .أ

 بالتكلفة المطفأة حتى بيع جزء منها خالل فترة االقتناء ألغراض تمويل نفقات رأسمالية .   .ب



35 
 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة .  .ج
 امل آخر . بالقيمة العادلة من خالل دخل ش .د

 2/1/2014دينار علمًا بأن تاريخ التسوية في  20000بربح مقدار  31/12/2013باعت شركة سندات في  -8
 تكون الشركة قد أتبعت أسلوب ........ كسياسة محاسبية لها :  2013. إذا اعترفت الشركة بالربح في عام 

 تاريخ التسوية  -ب                                      تاريخ المتاجرة    -أ
 األساس النقدي  -د                                تاريخ التسديد             -ج

 تصنف المطلوبات المالية إلى :  -9
 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  .أ

 المطلوبات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة .  .ب
 مطلوبات مالية معدة للبيع .  .ج
  ) أ + ب (  .د
( تصنيف  األصول 9ما هي الظروف التي يمكن للمنشأة خاللها وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ) -10

 المالية التي تلبي معايير التكلفة المطفأة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة : 
 . ى تاريخ االستحقاق عندما يتم االحتفاظ باألداة حت .أ

 . عندما يتم تبني منهج نموذج اإلعمال االستحقاق   .ب
 .عندما يجتاز األصل المالي اختبار خصائص التدفق النقدي التعاقدي  .ج
 .  في حال كان القيام بذلك يلغي أو يحد من عدم التوافق المحاسبي  .د

األصول المالية التي يكون الهدف من نموذج ( في بعض الحاالت ببيع 9يسمح المعيار رقم ) التمرين الثاني :
دية . عدد ثالث أعمال المنشأة هو االحتفاظ باألصول المالية من اجل جمع التدفقات النقدية التعاق

 من هذه الحاالت  .
يمكن أن يكون الهدف من نموذج اعمال المنشأة هو االحتفاظ باألصول المالية من اجل جمع  حل التمرين الثاني :

ات النقدية التعاقدية حتى عندما يتم بيع االصول المالية . على سبيل المثال قد تبيع المنشأة التدفق
  اذا :أصل مالي 

درجة مالءة االصل الى ما دون الحد  لم يعد االصل المالي يحقق السياسة االستشارية للمنشأة ) مثاًل انخفاض -1
 االدنى اي انخفاض التصنيف االئتماني ( .

  التامين بتعديل محفظتها االستثمارية لتعكس التغير في التوقيت المتوقع للعوائد .قيام شركة  -2
 حاجة المنشأة لتمويل نفقات رأسمالية . -3

 التمرين الثالث : 
سهم من أسهم شركة البترول الوطنية المساهمة العامة ألغراض  4000اشترت شركة االتحاد  30/11/2012في 

 دينار نقدًا .  500دينار للسهم وبلغت عمولة الشراء  12المتاجرة بسعر 
 دنانير للسهم .  9أفرض أن القيمة العادلة لسهم شركة البترول الوطنية تبلغ  31/12/2012في 
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 دنانير نقدًا .  13سهم بسعر  1000تم بيع  2/2/2013في 
 .  االتحادإعداد قيد شراء األسهم وقيد تقييم األسهم لدى شركة  المطلوب //

 حل التمرين الثالث :
 30/11/2012اثبات الشراء : قيد  -1

 من مذكورين                  
 (12× 4000) حــ / اصول مالية بالقيمة العادة من خالل الربح والخسارة    48000

 حـ  / مصاريف عموالت الشراء      500
 الى حــ / النقديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  48500         

 31/12/2012 قيد تقييم االسهم بتاريخ  -2
 لدخل بيان ا –من حــ / أ . خ حيازة غير متحققة    12000
 ( 9×4000)  -48000    تعديالت القيمة العادلةالى حــ /   12000       

 : 2/2/2103قيد اثبات بيع االسهم بتاريخ  -3
 ( 13×1000من حــ / النقديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة         )    13000

 الى مذكورين                  
 (  12× 1000حـ / اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة  )  12000       
 ( 12 -13× )  1000حــ  / ارباح بيع متحققة    1000       

 52575سنوات بقيمة  3تستحق بعد  –سندات  -أشترت شركة الهالل أداة دين  1/1/2010بتاريخ  التمرين الرابع :
دينار وبفائدة  50000دينار شاملة تكاليف العملية ) عمولة الوسيط المالي والضرائب ( . تبلغ القيمة االسمية للسندات 

% .وسيتم االحتفاظ 8% تقبض سنويًا نهاية كل عام . ويبلغ سعر الفائدة السوقي عند شراء السندات 10ثابتة بنسبة 
 مع التدفقات النقدية ) الفوائد( وقيمة السندات عند االستحقاق . بالسندات لج

إعداد قيد استالم  -3إعداد جدول إطفاء خصم أو عالوة السندات .  -2إثبات قيد شراء السندات .  -1المطلوب : 
 .   31/12/2010الفائدة نهاية السنة األولى في 

 حل التمرين الرابع : 
 .  1/1/2010قيد شراء السندات بتاريخ  .2

 من حــ / اصول مالية بالتكلفة المطفأة   52575
 الى حــ / النقديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    52575        

وهي اكبر من سعر الفائدة السوقي عند شراء السندات فهناك عالوة السندات  ٪10بما ان سعر فائدة السندات  .3
 . وفيما يلي جدول اطفاء العالوة بطريقة الفائدة الفعالة  ) الحقيقة ( 

 التكلفة المطفأة نهاية السنة  اطفاء العالوة  الفائدة المقبوضة  دخل الفائدة الفعالة  التكلفة المطفأة بداية السنة  السنة 
     52575 
1 52575 52575×8٪=4207 5000   (793) 51782 
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2 51782 51782×8٪=4143 5000   (857) 50925 
3 50925 50925×8٪ =4075 5000   (925) 50000 

  (2575)  المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 النسبة االسمية .× ( اي القيمة االسمية  ٪10× 50000دينار )  5000مالحظة : ان الفائدة المقبوضة سنويا تبلغ 

 ويتم اثبات قيد اليومية المتعلقة بفائدة السندات للسنة االولى كما يلي :            
 يثبت القيد التالي : 31/12/2010في نهاية السنة االولى وبتاريخ  .2

 ــــــــــــــــــــــــــــة من حـــ / النقديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5000    
 الى مذكورين                   

 حــ / ايراد فائدة السندات   4207         
 حــ  / اصول مالية بالتكلفة المطفأة   793         

 
 يثبت القيد التالي : 31/12/2011في نهاية السنة االولى وبتاريخ  .3

 من حـــ / النقديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  5000    
 الى مذكورين                   

 حــ / ايراد فائدة السندات   4143         
 حــ  / اصول مالية بالتكلفة المطفأة   857         
 يثبت القيد التالي : 31/12/2012 في نهاية السنة االولى وبتاريخ .4

 من حـــ / النقديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  5000    
 الى مذكورين                   

 حــ / ايراد فائدة السندات   4075         
 حــ  / اصول مالية بالتكلفة المطفأة 925

 1/1/2013مة السندات في قيد تحصيل قي -5
 من حـ / النقدية    50000   

 الى حـ / اصول مالية بالتكلفة المطفأة     50000          
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 8 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار

 التشغيلية القطاعات

Operating Segments 

 : ةــــــــــــــــــــــمقدمال .5

 المخاطر تظهر المعلومات هذه أن حيث كبيرة أهمية ذو للمنشأة المختلفة القطاعات معلومات عن اإلفصاح يعتبر
 وكذلك ، التشغيلية القطاعات حسب واألداء المالي المركز عرض خالل من المنشأة بعمل والمتعلقة والعوائد
 العمالء حول ومعلومات فيها تعمل التي الجغرافية والمناطق المنشأة وخدمات منتجات حول المعلومات عرض

 المخاطر لتقدير أفضل فهم على المالية التقارير مستخدمو المعلومات هذه تساعد حيث . المنشأة لدى الرئيسين
 الدولي المحاسبي المعيار محل ليحل 2006 عام المعيار هذا إصدار تم وقد . القطاعات هذه ألداء المصاحبة

  .  2009عام بداية من اعتباراً  المفعول ساري  وهو (14 رقم

 :  Objective ارـــــــــــــــــالمعي هدف .6

 المالية قوائمها مستخدمي تمكن والتي األعمال منشآت من المطلوبة االفصاحات تحديد إلى المعيار هذا يهدف
  .فيها تعمل التي االقتصادية والبيانات المالية وأثارها ، للمنشأة التجارية األنشطة طبيعة تقييم من

  Scope ارــــــــــــــــالمعي نطاق .7

  : يلي ما على المعيار هذا تطبيق يجب  -1

  : يلي بما تتصف التي للمنشأة  Individual االفرادية أو  Separate المنفصلة المالية القوائم -أ

 أو أجنبية أو محلية بورصة ( عام سوق  في بها الخاصة الملكية حقوق  أو الدين أدوات تداول يتم اواًل :
  ) .  واإلقليمية المحلية األسواق ذلك في بما مباشر تداول سوق 
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 تنظيمية هيئة أو مالية أوراق هيئة لدى المالية بياناتها إيداع عملية قيد أو ، تودع المنشأة كانت إذاثانيًا: 
  . عام سوق  في المالية األدوات أنواع من نوع أي إصدار بهدف أخرى 

  : يلي بما األم الشركة تتصف والتي الموحدة المالية القوائم -ب

  أو أجنبية أو محلية بورصة ) عام سوق  في بها الخاصة الملكية حقوق  أو الدين أدوات تداول يتماواًل : 
  ) .  واإلقليمية المحلية األسواق ذلك في بما مباشر تداول سوق 

 هيئة أو مالية أوراق هيئة لدى الموحدة المالية بياناتها إيداع عملية قيد أو ، تودع المنشأة كانت إذاثانيًا : 
  . عام سوق  في المالية األدوات أنواع من نوع أي إصدار بهدف أخرى  تنظيمية

 هذه تنسجم وال  بالقطاعات تتعلق معلومات عن باإلفصاح المعيار هذا بتطبيق ملزمة غير منشأة قامت إذا .2
  . قطاعية كمعلومات المعلومات هذه وصف يجوز ال فانه ، المعيار هذا متطلبات مع االفصاحات

  المعيار هذا لمتطلبات خاضعة ( أم لمنشأة الموحدة المالية البيانات من كل السنوية المالية التقارير تضمنت إذ .3
 الموحدة المالية القوائم في مطلوبة القطاعات حول المعلومات فان ، األم للمنشأة المنفصلة المالية والبيانات )

  . فقط

 :   Definitions التعريفات .8

  : يلي بما يتصف المنشأة من جزء هو التشغيلي القطاع:   Operating Segments التشغيلية لقطاعاتا -2

 العمليات عن الناتجة والمصاريف اإليرادات فيها بما مصاريف ويتكبد إيرادات يولد تجاري  نشاط يمارس -أ
  . األخرى  المنشأة أجزاء مع

 Chief للمنشأة الرئيسي التشغيلي القرار متخذ قبل من منظم بشكل التشغيلية نتائجه مراجعة يتم -ب
operating Decision Maker أدائه وتقييم للقطاع تخصيصها سيتم التي الموارد حول قرارات التخاذ. 

  . القطاع تلك حول منفصلة معلومات تتوفر -ج

 قطاع اعتبار يمكن فمثالً  ، إيراد بتوليد يقوم لم لو حتى تشغيلي قطاع انه علىمعين  قطاع  اعتبار ويمكن
  . المعيار هذا ألغراض تشغيلي قطاع التأسيس قيد

   : التالية باإلرشادات االستعانة يتم التشغيلية القطاعات تحديد وعند

  بعض أو للمنشاة الرئيسي المقر يتحقق ال قد فمثالً  ، تشغيلية قطاعات المنشأة أجزاء جميع يعتبر ال 
 .تشغيلية قطاعات تعتبر ال فهي وبالتالي مهمة غير عرضية إيرادات تحقق أو إيرادات الوظيفية الدوائر

  . تشغيلية قطاعات بالمنشأة المتعلقة " التوظيف بعد ما منافع خطط " تعتبر ال المعيار هذا وألغراض

   الرئيسي  التشغيلي القرار متخذ " تجاه مباشر بشكل مسؤوالً  يكون  مدير عادة التشغيلي للقطاع يكون 
 معين قطاع مدير يكون  قد المنشآت بعض وفي قطاع من أكثر عن مسؤول مدير يكون  وقد " للمنشأة

  .  للمنشأة الرئيسي التشغيلي القرار متخذ هو

 :  Reportable Segments المالية التقارير في المشمولة القطاعات .9

 تتصف التي القطاعات من تشغيلي قطاع كل حول المعلومات عن منفصل بشكل التقرير المعيار هذا يتطلب -1
  : معاً  التاليين بالشرطيين
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  . سابقاً  الواردة التشغيلي القطاع تعريف عليها ينطبق التي القطاعات -أ

 متماثالً  مالي أداء عادةً  تظهر والتي التشغيلية القطاعات من أكثر أو أثنين تجميع عن الناتجة القطاعات
 اقتصادية خصائص لديها كان إذا ( األجل طويلة اإلجمالية الربح هوامش متوسط مثل(  األجل وطويل

 المبدأ مع متوافق التجميع كان أذا واحد تشغيلي قطاع في أكثر أو تشغيليين قطاعين تجميع ويتم . متشابهة
 القطاعات وكانت متشابهة اقتصادية خصائص ذات القطاعات وكانت ، المعيار هذا في الوارد األساسي
  : التالية الجوانب كافة في متماثلة

  . والخدمات المنتجات طبيعة •

  . اإلنتاجية العمليات طبيعة •

  . العمالء وفئة نوعية •

  . الخدمات تقديم أو المنتجات توزيع أساليب •

  . ذلك أنطبق أذا – العامة المرافق أو ، التأمين أو ، المصرفي العمل مثل التنظيمية البيئة طبيعة •

  : التالية الشروط من واحدة التشغيلي القطاع استوفى إذا -ب

 أكثر أو ٪10 ( للعمالء ) والخارجية ( المنشأة داخل األخرى  للقطاعات ) الداخلية (اإليرادات بلغت إذا •
  . التشغيلية القطاعات لكافة ) والخارجية الداخلية اإليرادات ( الموحد اإليراد إجمالي من

 القطاعات لكافة مجتمعة النتيجة من أكثر أو ٪10 خسارة أو ربحاً  سواء التشغيلي القطاع نتيجة بلغت إذا •
  . المطلق مبلغها في أكبر أيهما الخسارة من القطاعات لكافة مجتمعة النتيجة أو الربح من التشغيلية

  التشغيلية القطاعات كافة موجودات إجمالي من أكثر أو ٪10 القطاع ) أصول ( موجودات  بلغت إذا •

 أي يستوفي لم أذا حتى منفصل بشكل معين قطاع عن والتقرير اإلفصاح المنشأة إلدارة المعيار ويسمح
 لمستخدمي مفيدة ستكون  القطاع ذلك حول المعلومات بأن اإلدارة اعتقدت إذا ، السابقة الثالثة الشروط من

  . المالية البيانات

 من ٪75 من أقل التقارير عنها تقدم التي التشغيلية بالقطاعات يتعلق الذي الخارجي اإليراد مجموع كان إذا .2
 عنها تقدم قطاعات أنها على إضافية قطاعات تحديد يجب فإنه ) ككل المنشأة أيراد ( الموحد اإليراد إجمالي
 التقارير في المشمولة القطاعات تشكل أن إلى . المعيار في الواردة ٪10 نسبة تستوفي لم كانت وان حتى التقارير

  . المنشأة إيراد أو الموحد اإليراد مجموع من األقل على ٪75 مجموعة ما

 المنفصل التقرير شروط تستوفي لم التي األخرى  التشغيلية والقطاعات التجارية النشاطات حول المعلومات دمج يجب .3
 " األخرى  القطاعات كافة " فئة ضمن عنها واإلفصاح منفصل بشكل المالية بالتقارير المشمولة غير أي ، عنها

  . األخرى  القطاعات عن منفصل وبشكل

 الحالية المالية الفترة خالل به المتعلقة المعلومات عن المنفصل التقرير شروط معين تشغيلي قطاع يستوفي لم إذا .4
 المعيار هذا فإن ، السابقة المالية الفترة في منفصل بشكل القطاع هذا معلومات عن التقرير تم قد حين في ،

 إدارة اعتبرت إذا الحالية الفترة في منفصل بشكل القطاع ذلك حول المعلومات عن اإلبالغ في االستمرار يتطلب
  . متواصلة أهمية ذو القطاع هذا المنشأة
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 %10 ال نسبة لشرط وفقاً  الحالية للفترة المالية التقارير في مشمول قطاع انه على تشغيلي قطاع تحديد تم إذا .5
 حتى ، المقارنة ألغراض معروضة سابقة لفترة القطاع هذا بيانات عرض إعادة يجب ، آنفاً  (2/ أوالً  ) في المذكورة

 أوالً  ) في عليها المنصوص %10 ال نسبة لشرط وفقاً  اإلبالغ معايير السابقة الفترة في القطاع ذلك يلبي لم وإن
  . جداً  مرتفعة إعدادها تكلفة وكانت متوفرة غير الالزمة المعلومات كانت إذا إال ، آنفاً  (2/

 اإلفصاح Disclosure  

 المالية واآلثار طبيعة تقييم من المالية قوائمها مستخدمي تمكن معلومات عن اإلفصاح المنشأة على يجب .1
 عما اإلفصاح المعيار يتطلب الخصوص وبهذا . فيها تعمل التي االقتصادية والبيئة ، التجارية ألنشطتها

  : الشامل الدخل قائمة بها تعرض فترة لكل يلي

  : وتشمل عامة معلومات -أ

 التنظيم أساس ذلك في بما المالية التقارير في المشمولة المنشأة قطاعات تحديد في المستخدمة العوامل 
     والخدمات المنتجات في الفروقات أساس على المنشأة تنظيم اإلدارة اختارت إذا فيما المثال سبيل على      (

       القطاعات تجميع تم ما إذا وفيما ، العوامل تلك من خليط أو ، التنظيمية البيئة ، الجغرافية المناطق أو ،
  . ) التشغيلية

 منها إيراداته المالية التقارير في مشمول تشغيلي قطاع كل يستمد التي والخدمات المنتجات أنواع .  

 المحددة والمصاريف اإليرادات ذلك في بما ، التشغيلي للقطاع المعلنة والخسائر األرباح حول معلومات -ب
 القياس وأساس ، القطاع والتزامات أصول حول ومعلومات ، القطاع لذلك والخسائر األرباح في المشمولة

  . ) الحقاً  مبينة المطلوبة المعلومات تفاصيل ( المستخدمة

 القطاع والتزامات وأصول ، المعروضة القطاع وخسائر أرباح وإجمالي القطاع إيرادات إجمالي مطابقات -ج
 ككل للمنشأة لها المقابلة المبالغ مع األخرى  الهامة القطاع وبنود

 مبالغ مع المالي التقارير في المشمولة للقطاعات المالي المركز قائمة مبالغ بين ) تسوية)  مطابقة إعداد يجب أي
 كما السابقة الفترة بيانات عرض إعادة مع مالي مركز قائمة كل عرض بتاريخ وذلك ككل للمنشأة المالي المركز قائمة
  . الحقاً  سيتم

  ) المالية التقارير في المشمولة المنشأة قطاعات حول وصفية معلومات ( /1رقم  مثال
  : يلي كما العربية الشركة قطاعات حول معلومات عرض يمكن    

 ، البرمجيات ، السفن ، السيارات قطع : هي المالية التقارير في مشمولة قطاعات ةخمس العربية الشركة تملك
 السفن قطاع وينتج . التجزئة بيع لمحالت لبيعها غيار قطع السيارات قطع قطاع وينتج . والتمويل ، االلكترونيات

 تطبيقية برامج البرمجيات قطاع وينتج . المتماثلة التجارية واألعمال الخارج في النفط صناعة لتخدم صغيرة سفناً 
 عالقة ذات ومنتجات متكاملة دوائر االلكترونيات قطاع وينتج . بالتجزئة الحاسوب أجهزة لمنتجي بيعها بغرض
 ذلك في بما للشركة المالية العمليات من أجزاء عن مسؤول التمويل قطاع بينما . الحاسوب أجهزة لمنتجي لبيعها
  . الممتلكات إقراض وعمليات األخرى  القطاعات من للمنتجات العمالء مشتريات تمويل

  وااللتزامات واألصول الخسارة أو الربح حول معلومات .2
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Information about Profit or Loss , Assets  and Liabilities   

 منفصل بشكل معلوماته عن للتقرير مؤهل قطاع كل خسائر أو أرباح عن ) اإلبالغ ( التقرير المنشأة على يجب
 في مشمول قطاع كل التزامات عن اإلبالغ يجب كما ، القطاع ذلك أصول إجمالي وكذلك ، المالية التقارير في

 ، ) للمنشأة الرئيسي التشغيلي القرار متخذ ( مدير إلى منتظم بشكل المبلغ هذا تزويد يتم كان إذا المالية التقارير
  : يلي وكما

 مشمولة المحددة المبالغ كانت أذا المالية التقارير في مشمول قطاع كل حول يلي عما اإلفصاح المنشأة على -أ
 الرئيسي التشغيلي القرار مدير إلى كمعلومات تقدم البنود هذه كانت إذا أو ، الخسائر أو األرباح قياس في
 العمالء من اإليرادات) : القطاع ذلك خسائر أو أرباح قياس في مشمولة تكن لم وأن حتى المنشأة في

 , الفائدة إيراد , المنشأة داخل األخرى  التشغيلية القطاعات مع العمليات من اإليرادات ,  الخارجيين
 المطلوب والمصروف للدخل ) نسبياً  المهمة ( المادية البنود,  واإلطفاء اإلهتالك , الفائدة مصروف
  المالية البيانات عرض " (1) رقم الدولي المحاسبة معيار بموجب الدخل قائمة صلب في عنها اإلفصاح

 حقوق  بطريقة محاسبتها تتم التي المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات خسارة أو ربح في المنشأة حصة ,
 )واإلطفاء االهتالك باستثناء نسبياً  الهامة النقدية غير البنود , الدخل ضريبة) دخل( أو مصروف , الملكية

.  

 لكل ) تقلص إجراء عدم ( الفائدة مصروف عن منفصل بشكل الفائدة إيراد عن التقرير المعيار هذا ويتطلب 
 التشغيلي القرار ( مدير وكان الفائدة من القطاع إيرادات معظم كانت إذا إال المالية التقارير في مشمول قطاع

 الموارد حول قرارات واتخاذ القطاع أداء لتقييم الفائدة إيراد صافي رقم على أساسي بشكل يعتمد ) للمنشأة الرئيسي
 مطروحاً  الفائدة من القطاع إيراد صافي عرض للمنشأة يمكن الحالة هذه وفي . للقطاع تخصيصها سيتم التي
  . بذلك قيامها عن للمنشأة تفصح أن على ، الفائدة مصروف منه

 ضمن مشمولة المبالغ هذه كانت أذا المالية التقارير في مشمول قطاع لكل يلي عما اإلفصاح المنشأة على -ب
 بشكل كمعلومات إلية تقدم أو .  Reviewed by Chief Operating Maker يراجعها التي القطاع أصول
   : القطاع أصول ضمن مشمولة تكن لم وان حتى ، منتظم

 الملكية حقوق  طريقة باستخدام محاسبتها تتم التي المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات في االستثمار مبلغ  

 واألصول ، " المالية األدوات " باستثناء ) األجل طويلة ( المتداولة غير األصول إلى اإلضافات مبلغ 
  .التأمين عقود بموجب الناشئة والحقوق  ، التوظيف بعد ما منافع وأصول ، المؤجلة الضريبة

   : المالية التقارير في المشمول القطاع والتزامات وأصول خسائر أو أرباح حول معلومات /2رقم   مثال

 ) المبالغ بالدينار االردني ( :2013 لعام العربية للشركة التشغيلية القطاعات لنتائج عرض يلي قيما       
 القطاعات كافة التمويل اإللكترونيات البرمجيات السفن السيارات قطع البيانات 

 األخرى 

 المجموع

 12000 9500 5000  3000 خارجين عمالء من اإليرادات 

 

5000 1000  

 

35500 

 4500 -- -- 1500 3000 -- --- القطاعات من اإليرادات
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 3750 -- -- 1500 1000 800 4500  الفائدة إيراد

 2750 -- -- 1100 700 600 350  الفائدة مصروف

 1000 -- 1000 -- -- -- -- *(ب) الفائدة إيراد صافي

 2950 -- 1100 1500 50 100 200  واإلطفاء اإلهتالك
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         :األخرى  النقدية غير الهامة البنود

 200 -- -- -- -- 200 --  األصول قيمة انخفاض

 81000 2000 57000 12000 3000 5000 2000  القطاع أصول

 المتعلقة الرأسمالية النفقات
  المتداولة غير باألصول
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 43850 -- 30000 8000 1800 3000 1050 القطاع التزامات

 أربعة المعيار هذا في المطلوبة  ( ٪10 نسبة ) الكمي االختبار تجتاز لم التي القطاعات من اإليرادات تمثل 
 وتأجير العقارات مجال في محدودة أعمال القطاعات تلك وتتضمن ، العربية الشركة في تشغيلية قطاعات
  . المستودعات تأخير وعملية البرمجيات مجال في واالستثمارات اإللكترونيات معدات

 صافي على القطاع ذلك إدارة في رئيسي بشكل اإلدارة وتعتمد . الفائدة من إيراداته معظم التمويل قطاع يحصل 
 هو كما فقط المبلغ صافي عن اإلفصاح يتم لذلك . والمصروف اإليراد مبالغ إجمالي على وليس الفائدة إيراد

 . المعيار هذا بموجب مسموح

 Measurement القياس .3

 المالية التقارير في المشمولة التشغيلية بالقطاعات المتعلقة البنود تكون  أن المنشأة من المعيار هذا يتطلب -أ
 في الرئيسي التشغيلي القرار متخذ أو لمدير ورفعها عنها التقرير تم التي ذاتها هي ، عنها التقرير يتم والتي

 هذا بأن القول نستطيع أننا أي . أدائه وتقييم للقطاع الموارد تخصيص حول قرارات اتخاذ ألغراض المنشأة
 عمليات باستعراض يسمح فهو وبالتالي ، القطاعات حول التقارير تقديم في اإلداري  المنهج يتبنى المعيار
 على المجيبون  من والعديد الدولية المحاسبة معايير مجلس أيده ما وهذا ، اإلدارة نظر وجهة نفس من المنشأة
  . له النهائي اإلقرار مرحلة خالل المعيار هذا عرض مسودة

 وأصول وخسائر أرباح لقياس أساليب عدة المنشأة في الرئيسي التشغيلي القرار متخذ أو المدير أستخدم إذا -ب
 المنشأة على فيجب ، الموارد تخصيص حول قرار واتخاذ القطاع أداء تقييم في التشغيلي القطاع والتزامات
 أنها اإلدارة تعتقد التي األساليب تلك تكون  أن يجب القطاع لذلك عنها المفصح القياس أساليب عن اإلفصاح

  للمنشأة المالية القوائم الواردة المبالغ قياس في المستخدمة المقاييس تلك مع توافقاً  األكثر القياس لمبادئ وفقاً 

 التقارير في مشمول قطاع كل والتزامات وأصول خسائر أو أرباح لمقاييس تفسيرات تقديم المنشأة على يجب -ج
  : أدنى كحد يلي عما اإلفصاح مع المالية

 عرضت التي أي المالية التقارير في عنها التقرير تم التي القطاعات بين الداخلية العمليات محاسبة أساس 
  . منفصل بشكل معلوماتها
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 وخسائر أرباح وبين المالية التقارير في المشمولة القطاعات خسائر أو أرباح مقاييس بين فروقات أية طبيعة 
 المحاسبية السياسات الفروقات تلك تتضمن وقد ، الموقوفة والعمليات والضرائب الفوائد قبل المنشأة

  . عنها المبلغ القطاعية المعلومات لفهم الالزمة مركزياً  المتكبدة التكاليف تخصيص وسياسات

 تتضمن وقد المنشأة وأصول المالية التقارير في المشمولة القطاعات أصول مقاييس بين فروقات أية طبيعة 
 لفهم الالزمة مشترك بشكل المستخدمة األصول تخصيص وسياسات المحاسبية السياسات الفروقات تلك

  . عنها المبلغ القطاعية المعلومات

 وقد ، المنشأة والتزامات المالية التقارير في المشمولة القطاعات التزامات مقاييس بين فروقات أية طبيعة 
 مشترك بشكل المستخدمة االلتزامات تخصيص وسياسات المحاسبية السياسات الفروقات تلك تتضمن
  . عنها المبلغ القطاعية المعلومات لفهم الالزمة

 القطاعات خسائر أو أرباح تحديد في المستخدمة القياس أساليب في السابقة الفترات عن تغيرات أية طبيعة 
  . القطاع خسائر أو أرباح قياس على ، وجدت إن ، التغيرات تلك وأثر عنها التقرير تم التي

 فمثالً  ، المالية التقارير في المشمولة للقطاعات ) متناغمة ( متناسقة غير تخصيصات أي وأثر طبيعة ، 
 ذات لإلهتالك القابلة األصول تخصيص دون  ما لقطاع اإلهتالك مصروف بتخصيص المنشأة تقوم قد

  . القطاع لذلك العالقة

  السابقة للفترة المقارنة المعلومات عرض إعادة .4

Restatement of Previously Reported Information                                    

 التقارير في المشمولة قطاعاتها تركيبة في تغيير إلى يؤدي بشكل الداخلي التنظيمي هيكلها المنشأة غيرت إذا        
 إذا إال ، المرحلية الفترات فيها بما السابقة للفترات المقارنة المعلومات عرض إعادة عندها يجب . المالية
 إعادة عند ويجب . باهظة إعدادها وتكلفة متوفرة غير وبيانها عرضها إعادة سيتم التي المعلومات كانت

 ، سابقة لفترات المعلومات عرض عدم حالة وفي . ذلك عن اإلفصاح السابقة الفترات معلومات عرض
 حدث التي الحالية السنة في ( تفصح أن المنشأة على فيجب ، المرحلية الفترات ذلك في بما التغيير لتعكس

 قبل أي للقطاعات الجديد واألساس القديم األساس وفق الحالية للفترة القطاعية المعلومات عن ) التغيير فيها
  جداً  مرتفعة إعدادها تكلفة وكانت متوفرة غير الالزمة المعلومات كانت إذا إال . الهيكلة إعادة وبعد

   wide Disclosures–Entity 2   المنشأة نطاق على اإلفصاحات .5

 مشموالً  واحداً  قطاعاً  تملك التي المنشآت تلك ذلك في بما المعيار لهذا الخاضعة المنشآت كافة على يجب          
 العمالء وكبار الجغرافية المناطق وحول والخدمات المنتجات حول معلومات عن اإلفصاح المالية التقارير في
  : يلي وكما ،

  . Information about Products and Services والخدمات المنتجات حول معلومات -أ

  .  Information about Geographical Areas الجغرافية المناطق حول معلومات -ب

  . Information about Major Customers العمالء كبار) الرئيسين العمالء حول معلومات -ج

 8االبالغ المالي الدولي رقم معيار  ةـــــأسئل
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  : التالية األسئلة من سؤال لكل األصح اإلجابة حول دائرة ضع:  )متعدد من اختيار ( األول التمرين

  : يلي ما تحقق إذا مستقل كقطاع القطاع عن التقرير يجب .1

 الربح من القطاعات لكافة مجتمعة النتيجة من أقل أو ٪10 خسارة أو ربحاً  سواء القطاع نتيجة بلغت إذا -أ
  . المطلق مبلغها في أكبر أيهما الخسارة من القطاعات لكافة مجتمعة النتيجة أو

 من القطاعات لكافة مجتمعة النتيجة من أكثر أو ٪10 خسارة أو ربحاً  سواء القطاع نتيجة بلغت إذا  -ب
  . المطلق مبلغها في أكبر أيهما الخسارة من القطاعات لكافة مجتمعة النتيجة أو الربح

  . النسبية أهميته عن النظر بغض جديد القطاع إذا -ج

 الربح من القطاعات لكافة مجتمعة النتيجة من أكثر أو ٪15 خسارة أو ربحاً  سواء القطاع نتيجة بلغت إذا -د
  . المطلق مبلغها في أكبر أيهما الخسارة من القطاعات لكافة مجتمعة النتيجة أو

  : يلي بما تتصف لمنشأة المالية البيانات على ( IFRS 8 ) معيار ينطبق .2

 سوق  أو أجنبية أو محلية بورصة ) عام سوق  في بها الخاصة الملكية حقوق  أو الدين أدوات تداول يتم -أ
  ( . واإلقليمية المحلية األسواق ذلك في بما مباشر تداول

 أخرى  تنظيمية هيئة أو مالية أوراق هيئة لدى المالية بياناتها إيداع عملية قيد أو ، تودع المنشأة كانت إذا  -ب
  . عام سوق  في المالية األدوات أنواع من نوع أي إصدار بهدف

   . الشركات أنواع كافة -ج

 .  ب+  أ -د

 تستوفي لم كانت وإن حتى عنها التقارير تقدم قطاعات أنها على إضافية تشغيلية قطاعات تحديد يجب .3
  : التالية الحاالت من واحدة في المعيار في الواردة ٪10 نسبة

 إجمالي من ٪75 من أقل التقارير عنها تقدم التي بالقطاعات يتعلق الذي الخارجي اإليراد مجموع كان إذا -أ
  . ككل المنشأة إيراد أو الموحد اإليراد

 إجمالي من ٪75 من أقل التقارير عنها تقدم التي بالقطاعات يتعلق الذي الداخلي اإليراد مجموع كان إذا -ب
  . ككل المنشأة إيراد أو الموحد اإليراد

 إجمالي من ٪60 من أقل بالتقارير عنها تقدم التي القطاعات يتعلق الذي الخارجي اإليراد مجموع كان إذا -ج
  . ككل المنشأة إيراد أو الموحد اإليراد

 من ٪75  من أكبر بالتقارير عنها تقدم التي القطاعات يتعلق الذي الخارجي اإليراد مجموع كان إذا -د
  . ككل المنشأة إيراد أو الموحد اإليراد إجمالي

 مشموالً  واحداً  قطاعاً  تملك التي المنشآت تلك ذلك في بما المعيار لهذا الخاضعة المنشآت كافة على يجب .4
  : يلي بما تتعلق ( المنشأة نطاق على ) معلومات عن اإلفصاح المالية التقارير في

  . والخدمات المنتجات حول معلومات -أ

  . الجغرافية المناطق حول معلومات -ب

 العمالء كبار ) الرئيسين العمالء حول معلومات -ج
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  . ذكر ما جميع -د

  : يلي بما يتصف المنشأة من جزء هو التشغيلي القطاع .5

 العمليات عن الناتجة والمصاريف اإليرادات فيها بما مصاريف ويتكبد إيرادات يولد تجاري  نشاط يمارس -أ
  . األخرى  المنشأة أجزاء مع

 قرارات التخاذ للمنشأة الرئيسي التشغيلي القرار متخذ قبل من منتظم بشكل التشغيلية نتائجه مراجعة يتم -ب
 . أدائه وتقييم للقطاع تخصيصها سيتم التي الموارد حول

  . القطاع تلك حول منفصلة معلومات تتوفر -ج

   . صحيح ذكر ما جميع -د
 

 (13معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم )

 قياس القيمة العادلة
Fair Value Measurement 

 مقدمة  -1
نظرًا لالتجاه  واالهتمام المتزايد نحو  2011قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار هذا المعيار في أيار 

مفهوم القيمة العادلة . وقبل إصدار هذا المعيار كانت المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية / معايير المحاسبة 
ة العادلة واإلفصاح عنها وبما أن تلك المعايير صدرت في الدولية تحتوي على متطلبات تحديد وقياس القيم

فترات زمنية مختلفة فقد كانت تحتوي على متطلبات غير متسقة لقياس القيمة العادلة مما يؤثر سلبًا على قابلية 
(  IASBالقوائم المالية للمقارنة .  وقد نتج المعيار كمشروع مشترك بين مجلس معايير المحاسبة الدولية ) 

( لتطوير متطلبات عامة لقياس القيمة العادلة واإلفصاح  FASBمجلس معايير المحاسبة الماليـــــــــــــــــة األمريكي ) و 
عن المعلومات المتعلقة بقياس القيمة العادلة واإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بقياس القيمة العادلة . ويعتبر 

 .  2013من بداية عام  اعتباراً هذا المعيار ساري المفعول هذا 
 

 Objectiveهدف المعيار  .2
 ( لما يلي : 13يهدف المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 تعريف القيمة العادلة .  .أ
 وضع إطار لقياس القيمة العادلة في معيار واحد .  .ب
 تحديد متطلبات اإلفصاح لقياس القيمة العادلة .  .ج

  Scopeنطاق المعيار  .3
أو يسمح بقياس أو أفصاحات حول قياسات  لإلبالغ الماليينطبق هذا المعيار عندما يتطلب معيار دولي آخر 

القيمة العادلة لألصول وااللتزامات . ) متضمنة قياسات تعتمد على القيمة العادلة مثل ، القيمة العادلة مطروحًا 
 منها تكاليف البيع ، واإلفصاحات حول تلك القياسات ( . 

 ال تنطبق متطلبات القياس واإلفصاح الواردة في هذا المعيار على ما يلي : و 
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  ( معامالت الدفع على أساس األسهم والتي تقع ضمن نطاق معيارIFRS 2  . ) 
  عمليات التأجير والتي تخضع لنطاق معيار) IAS 17  . ) 
  المقاييس التي تتشابه مع القيمة العادلة لكنها ليست قيمة عادلة ، مثل صافي القيمة القابلة للتحقق ضمن

التي تقع ضمن نطاق معيار  Value in Use( ، أو قيمة االستخدام  IAS 2معيار " المخزون " ) 
(IAS 36   . " التدني في قيمة الموجودات " ) 

 ب هذا المعيار ليست مطلوبة لما يلي : كما أن اإلفصاحات المطلوبة بموج
 ( " منافع الموظفين" . 19أصول الخطة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي ) -
( " المحاسبة 26استثمارات خطة منافع التقاعد التي يتم قياسها بالقيمة العادلة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي ) -

 والتقرير عن برامج منافع التقاعد " . 
األصول التي يكون مبلغها القابل لالسترداد عبارة عن  " القيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف التصرف " وفقًا  -

 ( . 36سبة الدولي رقم )معيار المحا
   Measurementالقياس  .4

 تعريف القيمة العادلة وفرضيات قياسها  4-1
تم دفعه لنقل ييعرف هذا المعيار القيمة العادلة على أنها السعر الذي سيتم الحصول عليه لبيع أصل أو الذي س

في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس وفي ظروف السوق الحالية . ويجب على  التزام
بعين االعتبار خصائص األصل أو االلتزام في حال رغب المشاركون  تأخذالمنشأة عند قياس القيمة العادلة أن 

في تاريخ القياس . وتشمل هذه في السوق أخذ تلك الخصائص بعين االعتبار عند تسعير األصل أو االلتزام 
 الخصائص ، على سبيل المثال ، ما يلي : 

 حالة األصل وموقعه .   -
 القيود المفروضة على بيع األصل أو استخدامه ، أن وجدت .   -

وقد يكون األصل أو االلتزام الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة أصل أو االلتزام مفرد ، أو مجموعة من األصول أو 
أن معاملة بيع  العادلة يفترض قياس القيمةات أو كليهما مثل وحدة توليد النقد أو مؤسسة أعمال . كما االلتزام

 األصل ونقل االلتزام تتم في :  
لألصل أو االلتزام وهو السوق ذو الحجم األكبر ومستوى   Principle Marketالسوق األصلي أو الرئيسي  -أ

قيمة العادلة تمثل السعر في ذلك السوق سواء كانت القيمة مشاهدة النشاط األعلى لألصل أو االلتزام . وال
 وملحوظة ومعلنة بشكل مباشر أو تم تقديرها باستخدام وسائل تقييم أخرى . 

 Mostعند غياب السوق األصلي ، في السوق األكثر ربحًا لألصل أو االلتزام أو ما يسمى السوق األفضل  -ب
Advantageous  ظم القيمة ) سعر ( التي سيتم الحصول عليها من بيع األصل أو . وهو السوق الذي يع

يقلل من القيمة التي سيتم دفعها لنقل االلتزام . وعند تحديد السوق األكثر ربحًا يتم األخذ باالعتبار سعر 
. أما عند   Transport Costوتكاليف النقل   Transaction Costاألصل مطروحًا منه تكاليف العملية 
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تحديد السعر الواجب قياس األصل به فيتم طرح تكاليف النقل فقط من السعر في السوق األكثر ربحًا للوصول 
 إلى القيمة العادلة لألصل . 

 تحديد السعر لألصل أو االلتزام : 
  ال يتم تعديل السعر في السوق األصلي ) أو السوق األكثر ربحًا ( المستخدم لقياس القيمة العادلة لألصل

أو االلتزام لتكاليف المعاملة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية . وال يعتبر تكاليف المعاملة من 
المنشأة لمعاملة األصل  إبراماًء على طريقة صفات أي أصل أو التزام فهي محددة لكل معاملة وتختلف بن

 أو االلتزام . 
  ال تتضمن تكاليف المعاملة تكاليف النقل . واذا كان الموقع من صفات األصل ) كما هو الحال مع السلع

( ، فيجب تعديل السعر في السوق األصلي ) أو السوق األكثر ربحًا ( للتكاليف ، إن وجدت ، والتي سيتم 
 ل األصل من موقعه الحالي الى ذلك السوق . تكبدها لنق

 ( 1مثال )
تملك الشركة العالمية أصل بياع في سوقين مختلفين لكن متشابهين في حجم التداول ) العمليات ( ويقدم كل سوق 
سعر مختلف لألصل . دخلت الشركة في عمليات في كال السوقين ويمكن لها الحصول على األسعار لألصل فيهما 

 لقياس . وال يوجد سوق أصلي أو رئيسي لألصل . وكان لألصل السعر التالي : بتاريخ ا
  السوق )ب(          السوق )أ(                               

 دينار  25دينار           27السعر                           
 ( 2)              (3)تكاليف النقل                     

 دينار  23دينار          24                                  
 (1)             ( 3)تكاليف العملية ) العمولة (       

 دينار  22دينار          21             صافي القيمة المقدرة 
 المطلوب // تحديد السوق األكثر ربحًا ، وتحديد القيمة التي سيتم قياس األصل بها . 

 
 ( 1حل مثال )

بما أن السوق الرئيسي لألصل غير موجود ، فإن القيمة العادلة لألصل سيتم تحديدها باستخدام السعر في  -
السوق األكثر ربحًا ) األفضل ( وهو السوق الذي يعظم المبلغ الذي سيتم استالمه عند بيع األصل بعد األخذ 

 دينار .  22صافي سعر األصل باالعتبار تكاليف العملية وتكاليف النقل وهو السوق )ب( حيث يبلغ 
بالرغم من أن تكاليف العملية قد تم أخذها باالعتبار عند تحديد السوق األكثر ربحًا ) األفضل ( ، إال أن السعر  -

فإن المستخدم كمقياس للقيمة العادلة لألصل ال يتم تعديله بتكاليف العملية وإنما بتكاليف النقل فقط .وعليه 
 ( .  2-25دينار ) 23ي ه القيمة العادلة لألصل

 
 : ( 2مثال )
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أفرض في المثال السابق أن السوق )أ( هو السوق األصلي ) الرئيسي ( لألصل أي السوق األكثر نشاطًا وحجم 
 عمليات لألصل . 

 المطلوب : تحديد القيمة العادلة لألصل . 
 

 ( 2حل مثال )
تكاليف النقل ( وال يتم تعديل السعر بتكاليف  –دينار ) السعر السوقي لألصل  24القيمة العادلة لألصل = 

 النقل أي ال تطرح من السعر . 
  Application to Non-financial Assetsتطبيق القيمة العادلة على األصول غير المالية  4-2

قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي بعين االعتبار قدرة المشارك في السوق على توليد المنافع يأخذ 
من األصل أو بيعه لمشارك أخر   Highest and Bestقتصادية من خالل أفضل وأحسن استخدام  اال

 سيستخدم األصل بأفضل وأحسن استخدام له . 
يأخذ االستخدام األفضل واألحسن لألصل غير المالي بعين االعتبار استخدام األصل الممكن ماديًا والمسموح به 

 و األتي : قانونيًا والمجدي ماليًا على النح
يأخذ االستخدام الممكن ماديًا بعين االعتبار الصفات المادية لألصل والتي يأخذها المشاركون في السوق بعين  .أ

 االعتبار عند تسعير األصل ) على سبيل المثال ، موقع العقار أو حجمها ( . 
ة على استخدام األصل سيأخذها الترخيص القانوني لالستخدام متاح ، ويتم األخذ بعين االعتبار أي قيود قانوني .ب

 المتعاملين بالسوق باالعتبار عند تسعير األصل ، حيث تختلف التشريعات باختالف المناطق . 
توفر الجدوى المالية من استخدام األصل متوفرة : يأخذ االستخدام المجدي ماليًا بعين االعتبار ما إذا كان  .ج

ونيًا يولد دخاًل أو تدفقًا ماليًا كافيًا ) مع األخذ بعين االعتبار استخدام األصل الممكن ماديًا والمسموح به قان
تكاليف تحويل األصل لذلك االستخدام ( إلنتاج عائد استثماري يقتضيه المشاركون في السوق من االستثمار 

 في ذلك األصل المجهز لذلك االستخدام . 
آخر ، عدم استخدام األصل غير المالي المشتري  وقد تنوي المنشأة ، بغرض حماية موقعها التنافسي أو ألي سبب

بشكل فاعل أو قد تنوي عدم استخدام األصل وفقًا الستخدامه األفضل واألحسن . فعلى سبيل المثال ، قد يكون تلك 
هذا هو الحالة بالنسبة لألصل غير الملموس المشتري الذي تخطط المنشأة الستخدامه بشكل دفاعي من خالل منع 

استخدامه . وعلى الرغم من ذلك ، يتعين على المنشأة قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي على  اآلخرين من
 افتراض استخدامه األفضل واألحسن من قبل المشاركين في السوق . 

 التطبيق على االلتزامات وأدوات حقوق ملكية المنشأة  4-3
Application to Liabilities and an Entity’s Own Equity  

يفترض قياس القيمة العادلة أنه يتم نقل االلتزام المالي أو االلتزام غير المالي أو أداة حقوق ملكية المنشأة ) على 
سبيل المثال ، حصص حقوق الملكية الصادرة كمبلغ مالي في اندماج األعمال ( إلى المشارك في السوق في تاريخ 

 ة المنشأة ما يلي : القياس . ويفترض نقل االلتزام أو أداة حقوق ملكي
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يبقى االلتزام غير مسدد ويتوجب على المشارك في السوق المنقول إليه الوفاء بااللتزام . وال تتم تسوية االلتزام مع  -أ
 الطرف المقابل في تاريخ القياس . 

تبطة باألداة تبقى أداة حقوق ملكية المنشأة قائمة ويأخذ المشارك في السوق المنقول أليه الحقوق والمسؤوليات المر  -ب
 . وال يتم إلغاء األداة أو إطفاؤها في تاريخ القياس . 

 االلتزامات وأدوات حقوق الملكية المحتفظ بها من قبل أطراف أخرى على أنها أصول  4-4
 Liabilities and Equity Instruments Held by other Parties as Assets   

زام مماثل )مطابق( أو أداة حقوق ملكية المنشأة ويكون البند المطابق عندما ال يتوفر سعر معلن لعملية نقل االلت
محتفظًا به من قبل طرف آخر على انه أصل ، يجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة لاللتزام أو أداة حقوق 

  الملكية من وجهة نظر مشارك في السوق الذي يحتفظ بالبند المطابق على انه أصل في تاريخ القياس .
 يجب على المنشأة في هذه الحاالت أن تقيس القيمة العادلة لاللتزام أو أداة حقوق الملكية كما يلي : 

استخدام السعر المعلن في السوق النشط للبند المشابه ) المماثل ( المحتفظ به من قبل طرف آخر على أنه  -
 أصل في حال كان ذلك السعر متاحًا . 

استخدام مدخالت أخرى مثل السعر المعلن في السوق غير النشط للبند المماثل المحتفظ به من قبل طرف  -
 آخر على انه أصل في حال لم يكن ذلك السعر متاحًا . 

استخدام أسلوب آخر كالمذكور أدناه في حال كانت األسعار الملحوظة والمذكورة في النقطتين السابقتين غير  -
 متوفرة : 

لدخل )مثاًل : أسلوب القيمة العادلة الذي يأخذ بعين االعتبار التدفقات النقدية المستقبلية التي منهج ا -1
 يتوقع المشارك في السوق أن يحصل عليها من امتالك االلتزام أو أداة حقوق الملكية كأصل ( . 

المماثلة المحتفظ بها منهج السوق ) مثاًل : استخدام األسعار المعلنة لاللتزامات و أدوات حقوق الملكية  -2
 من قبل أطراف أخرى على أنها التزامات ( . 

 االلتزامات وأدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها من قبل األطراف األخرى على أنها أصول   4-5
Liabilities and Equity Instruments not Held By other Parties as Assets  

لتزام مطابق أو مماثل أو أداة حقوق ملكية المنشأة متاحًا وعندما ال يكون البند عندما ال يكون السعر المعلن لنقل ا
مطابق محتفظًا به من قبل طرف آخر على انه أصل ) مثل عدم تملك حقوق الملكية للمنشآت غير المدرجة بالبورصة 

ام أسلوب التقييم من وجهة نظر ( ، يجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة لاللتزام أو أداة حقوق الملكية باستخد
 مشارك في السوق الذي يدين بااللتزام او الذي قام بالمطالبة بحقوق الملكية . 

 فمثاًل قد تأخذ المنشاة عند تطبيق أسلوب القيمة الحالية بعين االعتبار أي مما يلي : 
التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية التي يتوقع المشارك في السوق أن يتكبدها عند سداد االلتزام ، بما في  -

 ذلك التعويض الذي سيطلبه مشارك في السوق مقابل التكفل بااللتزام . 
استخدام القيمة التي سيحصل عليها مشارك في السوق إلبرام أو إصدار التزام أو أداة حقوق ملكية مطابقة ب -

االفتراضات التي سيستخدمها  المشاركون في السوق عند تسعير البند المطابق ) على و سبيل المثال  ، 
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الذي يتمتع بذات الصفات االئتمانية ( في السوق األصلي ) أو السوق األكثر ربحًا( إلصدار التزام أو أداة 
 حقوق ملكية بنفس البنود التعاقدية . 

  Fair Value at Initial Recognitionالعتراف األولي القيمة العادلة عند ا .5
عند الحصول على أصل أو نشوء التزام في عملية تبادل لذلك األصل أو االلتزام . فإن سعر العملية هو السعر 

(   Entry Priceالمدفوع للحصول على األصل أو السعر المحدد لنشوء ذلك االلتزام ) سعر الدخول أو التنفيذ 
 ) سعر الشراء ( . 

ومن جانب آخر فإن القيمة العادلة ألصل أو التزام هي المبلغ الذي سيتم إستالمه عند بيع أصل أو المبلغ الذي 
)سعر البيع( . وليس  Exit Priceسيتم تسديده لتسويه االلتزام وهو ما يسمى سعر الخروج أو السعر النهائي 

ت السعر المدفوع للحصول عليها ، وليس بالضرورة أيضًا أن يكون سعر بالضرورة أن تبيع المنشأة األصول بذا
 تسديد االلتزام هو سعر نشوء االلتزام . 

  Valuation Techniquesأساليب التقييم  .6
إن الهدف من استخدام أسلوب التقييم هو تقدير السعر الذي ستتم به المعاملة المنظمة لبيع األصل أو نقل االلتزام 

ين في السوق في تاريخ القياس وفقًا لظروف السوق الحالية . وهناك ثالث أساليب مستخدمة على بين المشارك
 نطاق واسع وهي منهج السوق ومنهج التكلفة ومنهج الدخل وكما هو مبين تاليًا . 

 
 خصائص أساليب التقييم للقيمة العادلة  6-1

استخدام أساليب التقييم التي تعتبر مالئمة في ظل الظروف والتي تتوفر لها معلومات كافية لقياس يجب على المنشأة 
ذات الصلة والتقليل من  Observable Inputs المدخالت الملحوظةالقيمة العادلة ، مع زيادة قدر االستفادة من 

على األسواق التي يكون فيها المدخالت . ومن األمثلة  no observable Inputs المدخالت غير الملحوظةاستخدام 
كافية ويمكن إدراكها ومالحظتها لبعض األصول وااللتزامات المالية ، السوق المالي أو بورصة األوراق المالية ، 

 أسواق المتعاملين ، أسواق الوسطاء الماليين . 
  المدخالتInputs   :سعير األصل أو االلتزام ، بما هي االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند ت

 في ذلك التوقعات حول المخاطر مثل ما يلي : 
  في أسلوب تقييم محدد يستخدم لقياس القيمة العادلة ) مثل نموذج التسعير ( . المخاطر المتأصلة 
  . المخاطر المتأصلة في مدخالت أسلوب التقييم 

  المدخالت الملحوظةObservable Inputs : المدخالت التي يتم صياغتها باستخدام بيانات السوق مثل
المعلومات المتوفرة عمومًا حول األحداث أو المعامالت الفعلية والتي تعكس االفتراضات التي سيستخدمها 

 المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام . 
  المدخالت غير الملحوظةUnobservable Inputs  : ال تتوفر لها بيانات السوق والتي تتم المدخالت التي

صياغتها باستخدام أفضل المعلومات المتوفرة بخصوص االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند 
 تسعير األصل أو االلتزام .
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  Valuation Techniquesأساليب ) تقنيات (  6-2
 هناك ثالث تقنيات تستخدم على نطاق واسع في عملية قياس القيمة العادلة هي : 

هو أسلوب التقييم الذي يستخدم األسعار والمعلومات األخرى ذات   Market Approachمنهج )مدخل(السوق  .أ
 الصلة الناتجة عن معامالت السوق المطابقة أو مشابهة )مماثلة( لألصول وااللتزامات موضوع التقييم . 

وهو أسلوب التقييم التي يعكس القيمة المطلوبة حاليًا الستبدال سعة الخدمة :  Cost Approachمنهج التكلفة  .ب
 صل )يشار إليها في العادلة بتكلفة االستبدال الحالية ( . لأل

وهو أساليب التقييم الذي يقوم على خصم التدفقات النقدية المستقبلية :   Income Approachمنهج الدخل  .ج
والدخل والمصاريف والتي يتوقع الحصول منها من األصل موضوع التقييم وحسب توقعات السوق . ويشمل مدخل 

 يلي : الدخل ما 
 .   Present Value Techniquesأسلوب القيمة الحالية  -
– Black Scholes –مثل بالك وتشولز ميرتون  Option pricing Modelsنماذج تسعير الخيارات  -

Merton Formula   وباينويلBinomial Model   والمسمى ب ) نموذج التيس( . وتقوم هذه النماذج
 على دمج مفهوم القيمة الحالية والقيمة الزمنية والضمنية لعقد الخيار . 

وهي تستخدم لقياس   The Multi-period Excess Earning Methodطريقة فائض األرباح السنوية  -
 القيمة العادلة لبعض األصول غير الملموسة . 

قد يكون اختيار مدخل واحد للتقييم كافي ، وفي حاالت أخرى قد يكون من المناسب استخدام أكثر  في بعض الحاالت
 من مدخل . 

   Inputs Based on Bid and Ask Pricesالمدخالت على أساس أسعار العرض والطلب  6-3
بيل المثال مدخالت من في حال كان لألصل أو االلتزام الذي تم قياسه بالقيمة العادلة سعر طلب وعرض ) على س

( فيجب استخدام السعر ضمن الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب ) المتوسط( والذي -بورصة  –سوق متعاملين 
يعتبر األكثر تمثياًل للقيمة العادلة في ظل الظروف لقياس القيمة العادلة بصرف النظر عن المكان الذي تصنف به 

( ، المبينة الحقًا . ويتم السماح ) دون إلزام 3( أو )2( أو )1أي المستوى )المدخالت ضمن تسلسل القيمة العادلة ) 
) أي أذا كانت األصول أكبر من االلتزامات   Asset Positions(  باستخدام أسعار العرض لمراكز األصول 

إذا كانت االلتزامات أكبر  ) Liability Positionsلألدوات المالية المراد تقييمها مثاًل ( وأسعار الطلب لمراكز االلتزام 
 من األصول ( . 

   Fair Value Hierarchyالتسلسل الهرمي للقيمة العادلة  6-4
لزيادة االتساق وقابلية المقارنة بين مقاييس القيمة العادلة واالفصاحات ذات العالقة ، يحدد هذا المعيار تسلسل القيمة 

. يعطي تسلسل مستويات  ثالثالعادلة الذي يصنف مدخالت أساليب التقييم المستخدمة لقياس القيمة العادلة ضمن 
علنة ) غير المعلنة ( في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المطابقة القيمة العادلة األولوية القصوى لألسعار الم

 ) مدخالت المستوى األول ( واألولوية الدنيا للمدخالت غير الملحوظة ) مدخالت المستوى الثالث ( . 
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ر وبحجم هي السوق التي فيها العمليات المتعلقة باألصول وااللتزامات بشكل متكر   Active Marketوالسوق النشط 
 تعامل مناسب بحيث توفر معلومات عن السعر على أساس مستمر . 

 ويشمل التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ما يلي : 
  Level Inputs( 1المستوى األول للمدخالت ) -أ

  مدخالت المستوى األول للقيمة العادلة عبارة عن أسعار معلنة ) غير معدلة ( في السوق النشط لألصول أو
 االلتزامات المطابقة التي تستطيع المنشأة الوصول أليها في تاريخ القياس . 

  تعديل لقياس  ويقدم السعر المعلن في السوق النشط الدليل األكثر موثوقية للقيمة العادلة ويجب استخدامه دون
القيمة العادلة حيثما أمكن مع استثناءات محدودة . ومن هذه االستثناءات : عندما ال يمثل السعر المعلن في 
السوق النشط القيمة العادلة في تاريخ القياس . ويمكن هذه هي الحالة إذا وقعت أحداث هامة مثل المداوالت 

وقبل تاريخ القياس . ويجب على المنشأة وضع وتطبيق السوق  قفي سوق السمسرة أو اإلعالنات بعد أغال
سياسة لتحديد تلك اإلحداث التي قد تؤثر على قياسات القيمة العادلة .ولكن في حال تم تعديل السعر المعلن 
للمعلومات الجديدة ، فإن التعديل يؤدي الى قياس قيمة عادلة مصنف ضمن المستوى األدنى لتسلسل القيمة 

 العادلة . 
  مدخالت المستوى األول متوفرة للعديد من األصول وااللتزامات المالية والتي يمكن تداول ) شراء وبيع ( إن

بعضها في عدة أسواق نشطة )بورصات مختلفة ( . وتبعًا لذلك ، يتم التركيز في المستوى األول على تحديد 
 كل مما يلي : 

 ًا لألصل أو االلتزام عند غياب السوق األصلي . السوق األصلي لألصل أو االلتزام أو السوق األكثر ربح -
ما أذا كان بإمكان المنشأة أن تبرم معاملة لألصل أو االلتزام بالسعر المعتمد في ذلك السوق في تاريخ  -

 القياس . 
إذا كانت منشأة تمتلك أصل أو عليها التزام يتم تداوله في سوق نشط فإن السعر المدرج في السوق هو الذي  -

في قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام حتى وإن كان السوق ال يستطيع من خالل صفقة واحدة يستخدم 
 استيعاب حجم األصل أو االلتزام المملوك من قبل المنشأة . 

    Level2 Inputs( 2المستوى الثاني للمدخالت ) -ب
عنها والتي يتم تضمينها في المستوى  تتمثل مدخالت المستوى الثاني بكافة المدخالت التي ال تعتبر أسعار معلن

 األول ، أي هي المدخالت األخرى بخالف مدخالت المستوى األول . 
 وتكون هذه المدخالت ملحوظة لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر أو غير مباشر . 

 تتضمن مدخالت المستوى الثاني ما يلي : 
 لألسعار في أسواق نشطة . أسعار األصول أو االلتزامات المعلنة في سوق مشابه  -
 أسعار األصول أو االلتزامات المشابهة لألصل المعني لألصول وااللتزامات في أسواق غير نشطة.  -
األسعار األخرى غير معلنة لألصول وااللتزامات والتي يمكن الوصول إليها من خالل عدة وسائل منها سعر  -

 الفائدة ومنحنيات العوائد الملحوظة ، والفروقات االئتمانية . 
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 ومن األمثلة على مدخالت المستوى الثاني : 
  مبادلة سعر الفائدة متغير الدفع وثابت االستالم بناًء على السعر المقدم ما بين البنوك في لندن" معدل المبادلة

)ليبور ( " . سيتمثل مدخالت المستوى الثاني بمعدل المبادلة " الليبور " في حال كان المعدل ملحوظ في 
 الفترات المعلن عنها لفترة الكاملة من المبادلة . 

  مدخالت المستوى الثاني لمخزون البضائع الجاهزة في متاجر البيع بالتجزئة هو سعر العمالء في سوق يكون
التجزئة أو سعر بائعي التجزئة في سوق البيع بالجملة ، معداًل للفروق بين حالة وموقع بند المخزون القابلة 

تم الحصول علية في معاملة بيع المخزون للمقارنة ) أي المتماثلة ( بحيث تعكس القيمة العادلة السعر الذي سي
إلى بائع تجزئة إلى بائع تجزئة ثانية آخر سيقوم بإتمام جهود البيع المطلوبة . ومن ناحية المفهوم ، سيكون 
قياس القيمة العادلة ذاته بغض النظر عما أذا كانت التعديالت قائمة على سعر التجزئة أو سعر الجملة . 

م السعر الذي يقتضى أقل حد ممكن من التعديالت غير الموضوعية لقياس القيمة وبشكل عام ، يجب استخدا
 العادلة . 

 
  Level 3 Inputsالمستوى الثالث للمدخالت  .1

  أن مدخالت المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة تعتمد على قيم غير متوفرة ) غير ملحوظة ( أو متاحة في
لومات المتوفرة لديها وباالعتماد على طبيعة األصل وااللتزام والمتعاملين السوق بل تقوم المنشأة ومن خالل المع
 فيها بتطوير قيمة تتصف بالعدالة . 

  يتم استخدام المدخالت غير الملحوظة لقياس القيمة العادلة بمقدار عدم توفر المدخالت الملحوظة مما يسمح
لتزام في تاريخ القياس . ولكن يبقى هدف بمواقف يكون فيها نشاط سوق ضئيل ، إن وجد ، لألصل أو اال

قياس القيمة العادلة هو ذاته ، أي سعر البيع في تاريخ القياس من وجهة نظر المشارك في السوق الذي 
يحتفظ باألصل أو يدين بااللتزام .وعليه يجب أن تعكس المدخالت غير الملحوظة االفتراضات التي سيستخدمها 

 ر األصل أو االلتزام بما في ذلك االفتراضات حول المخاطر . المشاركون في السوق عند تسعي
  يجب على المنشأة صياغة مدخالت غير ملحوظة باستخدام أفضل معلومات متوفرة في ظل الظروف والتي

قد تتضمن البيانات الخاصة للمنشأة . وعند صياغة المدخالت غير الملحوظة ، يمكن أن تبدأ المنشاة بياناتها 
يجب عليها تعديل تلك البيانات في حال كانت المعلومات المتوفرة بشكل معقول تبين أن  الخاصة ولكن

المشاركين اآلخرين في السوق يستخدمون بيانات مختلفة . وال تحتاج المنشاة الى بذل جهود مكثفة للحصول 
االعتبار كافة على معلومات متعلقة بافتراضات المشاركين في السوق . ولكن يتعين عليها أن تأخذ بعين 

 المعلومات المتعلقة بافتراضات المشارك في السوق والتي تتوفر بشكل معقول . 
  Disclosuresاإلفصاح  .7

 يجب على المنشاة اإلفصاح عن المعلومات التي تساعد مستخدمي البيانات المالية على تقييم كل مما يلي : 
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بالنسبة لألصول وااللتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس متكرر أو غير متكرر في بيان  -أ
المركز المالي بعد االعتراف األولي ، يتم اإلفصاح عن أساليب التقييم والمدخالت المستخدمة لصياغة تلك 

 المقاييس . 
دخالت غير الملحوظة الهامة ) المستوى الثالث( أثر بالنسبة لمقاييس القيمة العادلة المتكررة باستخدام الم -ب

 القياسات على الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر للفترة . 
 13اسئلة معيار االبالغ المالي الدولي رقم 

 التمرين األول ) اختيار من متعدد ( 
 :  ضع دائرة حول اإلجابة األصح لكل سؤال من األسئلة التالية

 يفترض قياس القيمة العادلة أن معاملة بيع األصل ونقل االلتزام تتم في :  -1
 السوق األصلي ) الرئيسي ( .  .أ

 السوق األصلي ) الرئيسي ( والسوق األكثر ربحًا معًا .  .ب
 في غياب السوق األصلي األكثر ربحًا .  .ج
 البورصة فقط .  .د

 تتضمن أساليب تقييم القيمة العادلة :  -2
 منهج السوق .  .أ

 منهج التكلفة .   .ب
 منهج الدخل .  .ج
 جميع ما ذكر صحيح . .د

تمثل األسعار المعلنة في السوق النشط لألصول أو االلتزامات المطابقة التي تستطيع المنشاة الوصول إليها   -3
 في تاريخ القياس ما يلي : 

 مدخالت المستوى األول للقيمة العادلة .  .أ
 مدخالت المستوى الثاني للقيمة العادلة .  .ب
 مدخالت المستوى الثالث للقيمة العادلة .  .ج
 .  مدخالت المستوى المتوسط للقيمة العادلة .د

أن المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة والتي تعتمد على قيم غير متوفرة ) غير ملحوظة ( أو متاحة  -4
عة األصل وااللتزام في السوق بل تقوم المنشأة ومن خالل المعلومات المتوفرة لديها وباالعتماد على طبي

 والمتعاملين فيها بتطوير قيمة تتصف بالعدالة هي : 
 مدخالت المستوى األول للقيمة العادلة . .أ

 مدخالت المستوى الثاني للقيمة العادلة .  .ب
 مدخالت المستوى الثالث للقيمة العادلة .  .ج
 مدخالت المستوى المتوسط للقيمة العادلة .  .د
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ام الذي تم قياسه بالقيمة العادلة سعر طلب وعرض ) سعر البورصة ( ، فيجب في حال كان لألصل أو االلتز  -5
استخدام .................... والذي يعتبر األكثر تمثياًل للقيمة العادلة في ظل الظروف لقياس القيمة العادلة 

 . 
 متوسط السعر بين سعر الطلب والعرض .  -ب. سعر العرض  .أ

 سعر الطلب .  .ب
 السعر األدنى .  .ج

 االيراد من العقود مع العمالء/  15رقم   IFRSمعيار االبالغ المالي الدولي 
Revenue from Contracts with Customers 

 : ةـــــــــــــــــــــــــــــمقدمال
( من المعايير الحديثة والمهمة والذي يتناول متطلبات االعتراف والقياس واالفصاح 15يعتبر معيار اإلبالغ الدولي رقم )

المتعلقة باإليراد من العقود من العمالء، حيث تنبع أهمية هذا المعيار من اهمية الموضوع الذي يتناوله وهو االيراد 
لقوائم المالية لتقييم اداء المنشأة ومركزها المالي. ويضع هذا المعيار مبادئ حيث يعتبر االيراد رقم مهم لمستخدمي ا

التقرير عن المعلومات المفيدة استخدمي المعلومات المحاسبية حول طبيعة ومبالغ وتوقيت وحاالت عدم التأكد الخاصة 
سي كبديل لمعياري المحاسبة الدوليين باإليراد التدفقات الناجمة عن العقود مع العمالء، وقد جاء هذا المعيار بشكل اسا

"عقود االنشاءات" بسبب صعوبة تطبيق المعيارين المذكورين على الحاالت المتداخلة والمعقدة  11"االيراد" ورقم  18رقم 
 لالعتراف باإليراد. 

ومجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي  IASBوجاء المعيار كمشروع مشترك بين مجلس معايير المحاسبة الدولية 
FASB لتطوير متطلبات مشتركة لموضوع اإليراد تعمل على ما يلي  : 

 ازالة حاالت عدم االتساق والضعف في المعايير السابقة.  .1
 .تقديم اطار قوي للتعامل مع الحاالت المختلفة لالعتراف باإليراد  .2
باإليراد بين منشآت األعمال وبين القطاعات والتشريعات واسواق المال  تحسين قابلية المقارنة لممارسات االعتراف .3

 .  المختلفة
 .  تزويد مستخدمي المعلومات المحاسبية بمعلومات مفيدة اكثر من خالل تحصين متطلبات االفصاح .4
 .  تبسيط اعداد القوائم المالية من خالل تقليص عدد وتفاصيل متطلبات االعتراف باإليراد .5
"برامج الوالء   13IFRICالمذكورة آنفا و  IAS 18و  11IASالمعايير والتفسيرات ذوات األرقام  ويحل محل .6

- SICالعمالء للمنشأة" و  األصول من " نقل  18IFRIC"اتفاقيات تشييد العقارات و  IFRIC 15للعمالء" و 
13  Revenue  عمليات المقايضة التي تتضمن مبادلة و خدمات اإلعالن". ويبدأ سريان مفعول هذا المعيار"

 مع السماح بالتطبيق المبكر.  2018/ 1 /1اعتبارا من 
 Objectiveهدف المعيار 
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لمستخدمي  يهدف هذا معيار الى وضع المبادئ الواجب على المنشاة اتباعها للتقرير عن المعلومات المفيدة
لومات المحاسبية حول طبيعة ومبالغ وتوقيت وحاالت عدم التأكد الخاصة باإليراد المعلومات المحاسبية والتدفقات المع

لهذا المعيار يتمثل  the core principleالناجمة عن العقود مع العمالء. ولتحقيق هذا الهدف فان المبدأ األساسي 
 :  فيما يلي

يصف )يمثل( عملية تقديم او تحويل السلع والخدمات للعمالء بمبالغ على المنشاة االعتراف باإليراد بشكل  .1
تعكس البدل او المقابل المتوقع ان تحصل او تستحوذ عليه المنشاة نتيجة نقل او تحويل تلك السلع أو الخدمات 

 .  للعمالء
تطبيق هذا المعيار، وعلى المنشاة ان تأخذ باالعتبار شروط العقد وكافة الحقائق والظروف ذات العالقة عند  .2

 . واستخدام اي ممارسات عملية لعقود ذات خصائص وظروف مشابهة
 : Scopeنطاق المعيار  
  يتم تطبيق هذا المعيار على كافة العقود مع العمالء باستثناء ما يلي  : 
 .IAS  17عقود االيجار والتي تخضع لنطاق معيار  .1
 .  4IFRSالمالي رقم عقود التأمين والتي تخضع لنطاق معيار اإلبالغ  .2
و  IFRS 11و IFRS10و   IFRS 9األدوات المالية والحقوق وااللتزامات التعاقدية ضمن نطاق المعايير:  .3

27IAS28وIAS . 
ية بيع السلع للعمالء، عمليات التبادل غير النقدية بين المنشآت العاملة في نفس نوع الصناعة والهادفة لتسهيل عمل .4

ينطبق على العقود بين شركتي نفط لتبادل النفط بينهما لمواجهة الطلب من العمالء في المعيار ال  فمثال هذا
 .  مواقع مختلفة في العالم

  ( 15يمكن أن تكون العقود مع العمالء ضمن نطاق هذا المعيارIFRS  جزئية، وضمن نطاق معايير اخرى )
 .  جزئية ايضا

األولي لجزء او اكثر من مكونات العقد، فيتم تطبيق تلك  اذا تضمنت معايير اخرى كيفية الفصل و/أو القياس .1
 .  ويتم تخفيض قيمة العملية )العقد( بمقدار المبالغ التي تم قياسها بموجب المعايير األخرى   , المتطلبات أوال

هذا اذا لم تتضمن معايير اخرى كيفية الفصل و/أو القياس األولى الجزء او اكثر من مكونات العقد، فيتم تطبيق  .2
 .  ( على العقد بالكامل 15IFRSالمعيار)

   key definitionالتعريفات الرئيسية 
 . هو اتفاق بين طرفين او اكثر والذي يؤدي الى نشوء حقوق والتزامات ملزمة : Contractالعقد 

تل مخرجات األنشطة الطرف الذي يتعاقد مع المنشاة للحصول على السلع والخدمات التي تم : Customerالعميل 
 . للمنشأة مقابل بدل او مقابلاالعتيادية 

الزيادة في المنافع االقتصادية خالل الفترة المحاسبية على شكل تدفقات واردة وزيادة في األصول  : Incomeالدخل 
أو تخفيض االلتزامات والتي تؤدي الى زيادة حقوق الملكية، باستثناء التغيرات في حقوق الملكية 

 . الناجمة عن العمليات مع المالك مثل زيادة أو تخفيض راس المال وتوزيعات األرباح
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الوعد الوارد في العقد مع العميل لتزويده )التحويل للعميل ( اما : Performance obligation التزامات األداء 
والخدمات والخدمات القابلة للتمييز او سلسلة من السلع  سلع أو خدمات او حزمة من السلع

 . المتشابهة بشكل جوهري والتي لديها نفس النمط في التحويل للعميل
 . الدخل الناتج عن االنشطة العادية للمنشأة:  Revenueاإليراد 

قيمة البدل او المقابل الذي تتوقع المنشاة استالمة او االستحواذ عليه مقابل :  Transaction priceسعر العملية  
أو تقديم الخدمات للعميل، باستثناء المبالغ المستلمة نيابة عن طرف ثالث تحويل )بيع( السلع 

 )مثل ضريبة المبيعات التي يتم تحصيلها من العميل ويتم توريدها الحقا لدائرة ضريبة المبيعات(.
 : Accounting requirements for revenueالمتطلبات المحاسبية لإليراد 

يقوم على أن تعترف المنشأة     15IFRSاألساسي لمعيار االبالغ المالي الدولي رقم ان المبدأ                    
باإليراد من العقود التي تتضمن نقل او تحويل سلع أو خدمات للعمالء بمبلغ يمثل البدل )المقابل( 

 .  المتوقع أن تحصل عليه المنشاة مقابل تلك السلع أو الخدمات المحولة للعميل
 Theالخمس  خالل تطبيق نموذج المراحل عيار فان المبدأ األساسي لالعتراف باإليراد يتم منوبموجب هذا الم

five- step model framework : التالية 
 a customer Identify the contract( s ) withتحديد او تعريف العقد مع العميل  : (1المرحلة رقم )

مراحل االعتراف المحاسبي، حيث تعتبر العقود مع العمالء تقع ضمن نطاق تعتبر هذه المرحلة من                    
 : هذا المعيار عندما تنطبق كافة المعايير التالية

موافقة اطراف العقد على شروط العقد )كتابية او شفهية أو بموجب الممارسات المتعارف عليها في القطاع األعمال  .1
 .  التزاماتهم الواردة بالعقد بتنفيذملتزمون  ( على أن يكونوا أطراف العقد

 . امكانية تحديد حقوق اطراف العقد فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات المحولة من طرف ألخر في العقد .2
 . الخدمات المقدمة من المنشأة للعميل يمكن تحديدها شروط التسديد المتعلقة بالسلع او .3
سوف تتأثر نتيجة  مبالغ التدفقات النقدية الخاصة بالمنشاة) من المتوقع أن مخاطر وتوقيت و  للعقد جوهر تجاري   .4

 . العقد(
مع األخذ باالعتبار  من المحتمل تحصيل المنشأة العوض النقدي المقابل( نتيجة عقد بيع السلعة أو تقديم الخدمة، .5

 . قدرة ورغبة العميل على السداد
  : ة للمحاسبة عن االيراد من العقود مع العمالءوقد تضمنت المرحلة األولى )تحديد االيراد( االساسيات التالي

 .  ال يمكن االعتراف باإليراد دون وجود عقد -أ
وتتحمل التزامات  considerationبموجب العقد تحصل المنشأة على الحق في استالم العوض او المقابل   -ب

 . بنقل سلع أو خدمات للعميل، وهذا ينتج عنه اما اصول او التزامات
بموجب تعترف المنشأة بأصل او التزام نتيجة العقد حتى يؤدي احد اطراف العقد أو كالهما ما يترتب عليه  ال -ج

  : العقد
 الحقوق المكتسبة < التزامات األداء في العقد تعترف المنشأة بأصل نتيجة العقد اذا كانت : . 
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 التزامات األداء في العقد >: الحقوق المكتسبة  تعترف المنشأة بالتزام نتيجة العقد اذا كانت . 
 
بعقد البيع )تحويل( احدى منتجاتها للعميل خالد يتم  2017/ 3 /1دخلت شركة النورس في  : (1)رقم مثال  

د بتسديد كامل قيمة العقد في ـــــــــل خالــــــــــوبموجب العقد يقوم العمي.  31/7/2017 تسليمها في
دينار. وقامت شركة  28000وتبلغ تكلفة البضاعة دينار،  40000بمبلغ  2017/  7 /31

 .2017/  7 /31النورس بشحن البضاعة للعميل في 
 . لدى شركة النورس 2017المطلوب: اعداد قيود اليومية الالزمة خالل عام  
 : (1)رقم حل مثال  
أدى ما يترتب عليه  ال يتم اعداد ايه قيود ألنه ال يكون أي من أطراف العقد قد 2017/  3 /1في  مالحظة : 

 . بموجب العقد
   التالي ودعند نقل الشركة البضاعة للعميل يتم اعداد القي 2017/  7 /31في : 

 من حـ / الذمم المدينـــــــــــــــــــة            40000:          31/7/2017في  -1
 الى حـ / ايـــــــــــراد المبيعات      40000                                          

          من حـ / تكلفة البضاعة المباعة           28000       :  31/7/2017في  -2
 الى حـ / المخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزون       28000                                          

 عند تسديد العميل قيمة العقد يتم اعداد القيد التالي : : 2017 /31/7في  -3
 من حـ/ النقديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة            40000                            
 الى حـ/ الذمم المدينــــــــــــــــــــــــــــــــــة       40000                                     

أو أكثر من العقود التي تبرم في نفس  يجب أن تدمج المنشأة اثنين : combination of contractsدمج العقود 
تقوم بمحاسبة العقود أو في أوقات متقاربة مع نفس العميل )أو األطراف ذات العالقة مع العميل( وأن  الوقت

  : إذا تم استيفاء واحد أو أكثر من المعايير التاليةكعقد واحد 
 . كحزمة واحدة ذات هدف تجاري واحد يتم التفاوض على العقود  -1
 يعتمد مبلغ العوض النقدي الذي يدفع في عقد واحد على سعر أو تنفيذ عقد آخر؛ أو -2
)أو بعض السلع أو الخدمات الموعود بها في كل من العقود(  تكون السلع أو الخدمات الموعود بها في العقود -3

 هي التزام أداء واحد.
 :  contract Modificationsتعديالت العقد 

قد يحدث اثناء تنفيذ العقد تعديالت على العقد بموافقة اطراف العقد. وقد تحدث التعديالت على كمية             
البضاعة المباعة أو الخدمة المقدمة او على األسعار المتفق عليها أو كالهما. وقد حدد المعيار ان التعديالت 

  : ن التاليان مجتمعاناذا توفر الشرطاتعالج محاسبيا كعقد جديد منفصل عن العقد األصلي 
 . أن التعديل أضاف بضاعة أو خدمات محددة وجديدة خالف المتعاقد عليها في العقد األصلي  -1
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أن سعر التعاقد على الكمية االضافية محدد ويعكس الكمية االضافية التي تم االتفاق عليها , ويعكس السعر   -2
عها بشكل منفصل خالل عمليات البيع العادية لدى الذي تباع به الكمية االضافية المتعاقد عليها لو تم بي

 .  وفي حال عدم توفر اي من الشرطين أعاله، يتم معالجة التعديل على العقد كجزء من العقد األصلي. المنشاة
  منتجات اضافية السعر يعكس سعر البيع المستقل: ( 2)رقم مثال 
تم االتفاق بين شركة الحرية ومؤسسة الريادة على قيام شركة الحرية ببيع مؤسسة الريادة  2018/  5 /1في       
دينار للشاشة وعلى أن يتم تسليم الكمية تدريجيا وعلى مدار سنة من تاريخ  200انش بسعر  50شاشة عرض  100

شاشة من الكمية المتعاقد عليها، وفي  70ادة كانت شركة الحرية قد سلمت مؤسسة الري 2018/  11 /30التعاقد. في 
دينار  220شاشة، وبسعر  150إلى  100هذا التاريخ تم االتفاق بين الطرفين الى زيادة الكمية المتعاقد عليها من 

احدة جهاز مع االبقاء على فترة التوريد المتفق عليها سابقا والتي تبلغ سنة و  50الكمية االضافية المتعاقد عليها البالغة 
من تاريخ التعاقد األصلي. علما أن الزيادة في سعر الكمية االضافية يعكس االرتفاع في اسعار بيع شاشات من قبل 

 شركة الحرية. 
 المطلوب: بيان المعالجة المحاسبية لما سبق في دفاتر شركة الحرية. 

 
 : (2)رقم حل مثال 

، العتباره عقد منفصل، حيث أن  الشرطان، والمشار اليهما أعالهيالحظ أن التعديل على العقد قد حقق          
. كما أن سعر التعاقد على الكمية  التعديل أضاف بضاعة محددة وجديدة خالف المتعاقد عليها في العقد األصلي

 االضافية محدد ويعكس سعر البيع العادي الكمية االضافية التي تم االتفاق عليها.
شاشة األولى على  100 ـكة الحرية ستعالج اإليرادات الناتجة عن العقد االصلي والمتعلقة بفي ضوء ما سبق فان شر  

 200دينار ) 20000، أي أن اإليرادات االجمالية الواجب االعتراف بها هنا ستكون  دينار للشاشة 200اساس سعر 
بناء على السعر الجديد المتفق عليه والبالغ شاشة فسيتم االعتراف بإيراداتها  50. أما الكمية االضافية البالغة  (100× 

 .( 50× 220دينار )11000، وبالتالي فان اإليرادات االجمالية لها تبلغ  دينار للشاشة 220
 

 منتجات اضافية ال تعكس سعر البيع المستقل:  ( 3)رقم مثال 
 150الى  100ة المتعاقد عليها من افترض بالمثال السابق أن االتفاق بين الطرفين والذي يتضمن زيادة الكمي      

الوحدات  جهاز، وأن سبب تخفيض سعر 50دينار للكمية االضافية المتعاقد عليها البالغة  180شاشة، كان بسعر 
 الكميات المستلمة سابقا. االضافية يعود الى وجود عيوب بسيطة في

 . المطلوب: بيان المعالجة المحاسبية لما سبق في دفاتر شركة الحرية
 : (3)رقم حل مثال 
يالحظ ان التعديل على العقد لم يحقق الشرط الثاني والذي يتطلب أن يكون سعر التعاقد على الكمية االضافية          

محدد ويعكس سعر البيع العادي للكمية االضافية التي تم االتفاق عليها. وبالتالي يعالج التغيير في االتفاق كتعديل 
 .  ويعامل التغيير والعقد األصلي كعقد واحدةعلى العقد االصلي 
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في ضوء ما سبق فان االيراد عن الكميات التي سيتم تسليمها للزبون بعد عملية التعديل ستحسب بناء على متوسط 
 : سعر البيع للوحدة والذي يحسب على النحو التالي

 . دينار للوحدة 5,187= (  50+  30( / )  180×  50( + )  200×30متوسط سعر البيع للوحدة = ) 
بناء على متوسط سعر بيع الوحدة  إيراداتها، فان الكميات التي ستسلم إلى العميل بعد التعديل سيتم احتساب  وبناء عليه

يندرج باثر رجعي على الكميات التي تم تسليمها للزبون مالحظة أن التعديل في السعر ال دينار، مع   187.5البالغ 
، اال أن  التعديل، أي أن التعديل يتم باثر مستقبلي. رغم أن هناك رأي آخر يقوم على التعديل باثر رجعيقبل عملية 

 . الرأي المرجح هو التعديل باثر مستقبلي
 : تحديد التعهدات او االلتزامات الواجب ادائها بموجب العقد (2المرحلة رقم )

Identify the performance obligations in the contract                                             
، أن تقيم السلع أو الخدمات الموعود بها في العقد المبرم مع العميل وأن تحدد  يجب على المنشأة، في بداية العقد

 : ما يلي إلى العميلكالتزام أداء كل وعد بنقل 
 أو ؛ المستقلة (سلعة أو خدمة )أو مجموعة من السلع أو الخدمات-1
 . سلسلة من السلع أو الخدمات المستقلة التي تتطابق تقريبا ويكون نقلها إلى العميل بنفس النمط -2

 : و يتم تطبيق القاعدة التالية عند فصل أو دمج التزامات االداء
اذا كانت التزامات األداء ال تعتمد على بعضها البعض بشكل كبير او غير مترابطة مع الوعود االخرى  -أ

 .  في العقد، عندها يتم محاسبة كل التزام اداء بشكل منفصلالواردة 
اذا كانت التزامات األداء في العقد معتمدة على بعضها البعض ومترابطة مع بعضها البعض، فان هذه   -ب

 االلتزامات يتم دمجها معا ويتم محاسبتها كالتزام اداء واحد.
 

 المستقلةالتزامات األداء                                   
                     Step 2-Separate Performance Obligations 

 إليــــــــــــــــــــــــــرادحــــــــــــــــاالت االعتـــــــــــــــراف با                          
                                                   

 نوع العملية
 
 

 وصف االيراد  
 
 
 

 توقيت االعتراف باإليراد

السماح باستخدام 

 االصول

بيع االصول )باستثناء 

(المخزون من البضاعة  

 

 

 

بيع المنتجات من 

 المخزون

تقديم الخدمات 

 للعمالء

ايرادات من 

 المبيعات

ايرادات من الخدمات 

 او العموالت

االيرادات من الفوائد 

 وااليجارات واالتاوات

ربح او خسارة من 

 التخلص من االصول

تاريخ البيع ) 

تاريخ تسليم 

 البضاعة(

تاريخ تقديم  

الخدمات واصدار 

 الفاتورة

بمرور الوقت او 

 باستخدام االصول

تاريخ البيع او حدوث 

 صفقة البيع 
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 :( 4)رقم مثال 
نقل ترخيص وتركيب برنامج انظمة معلومات الشركة االتحاد، قامت شركة األردن للتكنولوجيا بالدخول بعقد      

باإلضافة لذلك يتضمن العقد وعد شركة األردن للتكنولوجيا بتقديم خدمات استشارية لموائمة البرنامج مع بيئة عمل 
دمات دينار. اي تقوم شركة األردن للتكنولوجيا بتقديم البرنامج والخ 400000شركة االتحاد مقابل مبلغ اجمالي 

 . االستشارية كحزمة واحدة
 . المطلوب: تحديد التزامات األداء في العقد المذكور

 :( 4)رقم حل مثال  
برنامج انظمة المعلومات هو التزام اداء مميز لكنه مترابط مع الخدمات االستشارية، لذلك يتم محاسبتها  ترخيص     

 كالتزام اداء واحد.
 :( 5)رقم مثال 
باإلضافة , شهور  6تنتج وتبيع شركة االفق اجهزة حاسوب للعمالء شامله ضمان ضد عيوب التصنيع لمدة      

 . سنوات بعد الشهور الستة 3لذلك تبيع ايضا خدمة صيانة لمدة 
 .مطلوب: تحديد التزامات األداء في العقد المذكورال

 : (5)رقم حل مثال 
هذه الحالة هناك نوعين من التزامات األداء األول بيع أجهزة الحاسوب وضمان الصيانة المرافق لعقد البيع          

شهور  6سنوات (. وبالتالي فان عقد بيع األجهزة  والصيانة المرافقة لها  3شهور( والثاني عقد الصيانة االضافي ) 6)
سنوات تم  3ومترابطان. اما عقد الصيانة االضافي  البعض يعتبران التزام اداء واحد كونهما يعتمدان على بعضهما

 . على عقد بيع األجهزة يعه للعميل بشكل مستقل وال يعتمدب
  Determine the transaction price(: تحديد سعر العملية 3المرحلة رقم )

لتحديد سعر المعاملة. يجب على المنشأة أن تأخذ بعين االعتبار شروط العقد والممارسات التجارية االعتيادية  -1
وسعر المعاملة هو مبلغ العوض النقدي الذي تتوقع المنشأة أن تحصل عليه مقابل نقل السلع أو الخدمات 

، باستثناء المبالغ التي يتم تحصيلها نيابة عن اطراف ثالثة )على سبيل المثال، بعض  الموعود بها إلى العميل
الموعود به في العقد المبرم مع العميل مبالغ ثابتة أو مبالغ ضرائب المبيعات(. وقد يشمل العوض النقدي 

 .  متغيرة أو كليهما
تؤثر طبيعة وتوقيت ومبلغ العوض النقدي الموعود به من قبل العميل على تقدير سعر المعاملة. وعند تحديد  -2

 : لكل مما يلي سعر المعاملة، يجب على المنشأة أن تأخذ بعين االعتبار اآلثار المترتبة
 وفيما يلي تفصيل لتلك العناصر : . العوض النقدي المتغير )والتقديرات المقيدة لها ( -2

يتطلب المعيار أن تقدر المنشأة مبلغ العوض النقدي المتغير باستخدام أي من الطرق التالية اعتمادا على الطريقة 
 : لها الحصول عليهالتي تتوقع المنشاة بأنها تتنبأ بشكل أفضل بمبلغ العوض النقدي الذي يحق 
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هي مجموع المبالغ الموزونة من حيث احتماليتها ضمن نطاق  - Expected valueالقيمة المتوقعة :  اوالً 
من مبالغ العوض النقدي المحتملة. ويمكن أن تكون القيمة المتوقعة هي تقدير مناسب لمبلغ العوض النقدي 

 .  ات الخصائص المماثلةالمتغير إذا كان لدى المنشاة عدد كبير من العقود ذ
هو المبلغ الفردي األكثر ترجيحا ضمن نطاق من  - Most likely amountالمبلغ األكثر ترجيحا  : ثانياً      

مبالغ العوض النقدي المحتملة )أي النتيجة الفردية األكثر ترجيحا للعقد(. ويمكن أن يكون المبلغ األكثر 
ترجيحا هو تقدير مناسب لمبلغ العوض النقدي المتغير إذا كان للعقد اثنين فقط من النتائج المحتملة )على 

 .  ما أن تحقق المنشاة أو ال تحقق مكافأة أداء(سبيل المثال، إ
 

 : (6)رقم مثال 
. الوعد بنقل األصل هو  قامت شركة القدس بتوقيع عقدا مع عميل لبناء أصل حسب الطلب 2017/  1 /1في  .1

دينار، لكن سيتم تخفيض أو زيادة   2500000يبلغ المقابل الموعود به ,  زام أداء مستوفي على مرور الوقتالت
دينار عن كل يوم  10000يتم تخفيض المقابل الموعود به بواقع  , قيت إكمال األصلهذا المبلغ بناء على تو 

 . من اكتمال األصل 2018/ 3 /31بعد 
المعايير  البناء علىباإلضافة إلى ذلك عند إكمال األصل تقوم شركة تقييم هندسية بتقييم األصل وتحديد تصنيف  .2

  160000تستحق المنشاة الحصول على مكافأة قدرها  اً ًا متميز إذا تلقى األصل تصنيفه محدد,  العقد المحددة في
 .  دينار

ال تتوقع االدارة ان ٪ ومن خبرة الشركة السابقة في هذا المج72(  2017تبلغ نسبة اإلنجاز حتى نهاية عام )  .3
 بمقدار وتسليمه بشكل مبكر ٪10( وبنسبة احتمالية  2018/  3 /31المشروع في موعده المحدد )يتم تسليم 

 2018/  3 /16يوم )في  15 بمقدار٪، وتسليمه بشكل مبكر 60( وبنسبة احتمالية 2018/ 3 /21ايام )  10
٪ ، علما ان 90٪ وتشير توقعات االدارة الى ان احتمالية تسليم العقد بتصنيف متميز تبلغ 30( وبنسبة احتمالية

 . الشركة لها خبرة واسعة في السابق في هذا النوع من العطاءات
 . ( 15المالي الدولي رقم ) االبالغتحديد طريقة االعتراف بالعوض النقدي المتغير وفق معيار  -1 : المطلوب

 . 2017العقد الواجب االعتراف به في قائمة الدخل لعام  ايرادتحديد  -2
 : (6)رقم مثال الحل 
 : (15المالي الدولي رقم ) االبالغطريقة االعتراف بالعوض النقدي المتغير وفق معيار  .1

  2500000يتم استخدام طريقة القيمة المتوقعة لتقدير المقابل المتغير المرتبط بغرامة يومية أو حافز) أي  -أ
بالمبلغ  التنبؤ بها بشكل أفضلقع المنشاة دينار يوميا( ألنها الطريقة التي تتو   10000دينار، زائد أو ناقص 
 .  المقابل الذي ستستحقه

تقرر المنشأة استخدام المبلغ األكثر احتماال لتقدير المقابل المتغير المرتبط بمكافأة تشجيعية األن هناك فقط   -ب
دينار أو صفر دينار( وألنها الطريقة التي تتوقع المنشأة التنبؤ بها بشكل  160000نتيجتين محتملتين )  

 . ضل بالمبلغ المقابل الذي ستستحقهفأ



64 
 

، فان أمام الشركة عدة احتماالت  : بالنسبة لإليراد المتوقع من الحوافز التشجيعية 2017العقد لعام  ايرادتحديد  .2
 : وبالتالي يتم احتساب القيمة المتوقعة من خالل المتوسط المرجح لهذه االحتماالت وعلى النحو التالي

 القيمة المتوقعة للحوافز قيمة الحوافز االحتمالية البيانات
 دينار 60000 دينار 100000= 10×10000 ٪60 ايام 10التسليم بشكل مبكر بمقدار 
 دينار 45000 دينار 150000= 15×10000 ٪30 ايام 15التسليم بشكل مبكر بمقدار 

 صفر ال يوجــــــــــــــــــد ٪10 التسليم في الموعد المحدد
 دينار 105000 المجموع 

 فان ايراد العقد الكلي المتوقع = قيمة االيراد االساسي + القيمة المتوقعة للحوافز + المكافأة التشجيعية 
 دينار . 2765000=  160000+  105000+  2500000=                              

 دينار . 1990800=٪72×2765000= 2017اما ايراد العقد الواجب االعتراف به في قائمة الدخل لعام 
  :( البيع مع حق اإلرجاع) العوض النقدي المتغير  
قد ينتج العوض النقدي المتغير في بعض العقود، تنقل المنشأة السيطرة على منتج ما إلى العميل وتمنحه أيضا  .1

جزئية ألي عوض حق إرجاع المنتج ألسباب مختلفة )مثل عدم الرضا عن المنتج ( واستالم رديات كاملة أو 
 . ( يمنح للعميل او منتج آخر في المقابل خصم او حسومات ), نقدي مدفوع 

يجب ،  من أجل محاسبة نقل المنتجات مع حق اإلرجاع )وبعض الخدمات التي تقدم مع اشتراط إعادة األموال( .2
 :  ان تعترف المنشأة بكل ما يلي

الذي تتوقع المنشأة أن تقبضه )لذلك، ال يعترف باإليرادات إيرادات المنتجات المنقولة بمبلغ العوض النقدي  -أ
 . اعها من قبل العمالء (فيما يخص المنتجات التي يتوقع إرج

 . التزام الرديات -ب
أصل معين )والتعديل المقابل على تكلفة المبيعات( فيما يخص حقها في استعادة المنتجات من العمالء عند   -ج

 .  تسوية التزام الرديات
 
 :توفرت المعلومات التالية حول المنتج )س( لدى شركة االتحاد  :( 7)رقم مثال ال

  دينار للوحدة الحد العمالء  200( بسعر  س وحدة من السلعة ) 100باعت شركة االتحاد  2017/  1 /1في
تاريخ يوم من  30دينار. تسمح شركة االتحاد للعمل بإعادة اي منتج غير مستخدم خالل  120وتكلفة الوحدة 

 .  ستالم النقدي عند تحويل السيطرة على المنتجاال، ويتم  البيع والحصول على رديات كاملة
 فإن المقابل المستلم من العميل متغير. لتقدير المقابل المتغير  بما أن العقد يسمح للعميل بإعادة المنتجات ،

ألنها الطريقة التي تتوقع المنشاة التنبؤ  المتوقعةطريقة القيمة الذي ستستحقه المنشأة، تقرر المنشاة استخدام 
بها بشكل أفضل بالمبلغ المقابل الذي ستستحقه. باستخدام طريقة القيمة المتوقعة، تقدر المنشاة أنه سيتم اعادة 

، إال أن لديها خبرة كبيرة في تقدير عوائد هذا  وحدات وتقرر أنه بالرغم من أن العوائد خارج نفوذ المنشأة 3
 . لمنتج وفئة العميلا
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  تكون غير مادية وتتوقع إمكانية إعادة بيع المنتجات المعادة  تقرر المنشأة أن تكاليف استرداد المنتجات سوف
 . بربح

 : وبيان المعالجة المحاسبية عملية البيع المذكورة لدى شركة االتحاد . المطلوب
 

 :( 7)رقم مثال الحل 
ود وحدات، ويتم اعداد القي 3دينار ألنه من المتوقع أن يعيد العميل  19400يبلغ تعترف  الشركة بإيراد مبيعات  .1

 التالية : 
 ( 200 ×100من حـــ / النقديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة )           20000:       1/1/2017 -أ

 الى مذكــــــــــــــــــــــــــــــورين                                               
 ( 200×  97حـــ / ايراد المبيعات  )      19400                            

 ( 200× 3حــــ  / التزامات حق ارجاع البضاعة )         600                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــورين :                              من مذكـــــــ 1/1/2017  -3

 ( 120× وحدة 97حــــ / تكلفة البضاعة المباعة  )              11640                  
 حـــ  / مخزون مردودات مقدرة  ) الفرق (                360                  
 ( 120×  100الى حــ/ المخزون  )        12000                        

 يتم اعداد القيود التالية : 20/1/2017وحدات في  3بافتراض ان العميل اعاد  -2
 ( 200× 3من حــ/ التزامات حق ارجاع البضاعة  )             600:    20/1/2017 -أ

 الى حـــ / ذمم دائنـــــــــــــــــــــــــــة للعمـــــــــــــــــــــــــــالء            600                        
 (  120×  3ـة معادة () ــــــــمن حــ / مخزون  ) بضاع            360  : 20/1/2017  -ب

 ــــــــــــــــــــدرةالى حـــ  / مخزون مردودات مقـــــــــ       360                       
 وتتلخص بما يلي : في العقد )القيمة الزمنية للنقود( هاموجود عنصر تمويل  -ب

 النقدي للسلع ويتم معالجة الفرق  بمبلغ يعادل السعر راداتباإلييتم االعتراف   IFRS 15بموجب المعيار  اواًل :
 .  كتكاليف تمويل او ايرادات تمويلبين العوض النقدي الوعود به )قيمة عقد البيع( والسعر النقدي 

  يتم تحديد القيمة العادلة للعوض المقابل من خالل قياس العوض المستلم او من خالل خصم المدفوعات  ثانيًا :     
 . باستخدام معدل الفائدة الضمني

المنشاة، في بداية العقد, بان الفترة ال يتطلب من المنشأة أن تأخذ باالعتبار القيمة الزمنية للنقود إذا توقعت  ثالثًا :     
بين الوقت الذي تنقل فيه المنشأة السلعة أو الخدمة الموعود بها إلى العميل والوقت الذي يدفع فيه العميل 

 . ثمن تلك السلعة أو الخدمة سوف تكون سنة واحدة أو أقل
 :( البيع اآلجل للبضاعة مع اخذ القيمة الزمنية للنقود 8)رقم مثال ال
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دينار مقابل استالم ورقة قبض ال  900000باعت شركة النصر بضاعة إلى شركة المجد بمبلغ  2017/  7 /1في 
دينار. ومعدل الفائدة  590000وتبلغ تكلفة البضاعة المباعة  1.416.163سنوات قيمتها  4تحمل فائدة صريحة لمدة 

 .  ٪سنوية12الضمني 
 

 : المطلوب
 ؟  واعداد القيد الالزم 2017/  7 /1االعتراف به لدى شركة النصر في ما هي قيمة االيراد الواجب  .1
 ؟  2017/ 12 /31كم يبلغ اإليراد الواجب االعتراف به المتعلق بتلك العملية في  .2

 : (8)رقم مثال الحل  
  : كما يليو د بيع البضاعة واستالم ورقة القبض و قي .1

 ض  ــــــــــــــــــــــالقب من حـــ/ اوراق            1416163:     1/7/2017 -أ
 الى مذكـــــــــــــــــــــــــورين                                             

 حــ/ ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد المبيعات    900000                                       
 حــ / خصم على اوراق القبض ) فوائد مؤجلة (   516163                                       

 90976,899999سنوات (=  4,  ٪12) معامل القيمة الحالية  63552,0×  1416163حيث القيمة الحالية = 
 من حــ / تكلفة البضاعة المباعة            590000    1/7/2017  -ب

 الى حـ / المخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزون      590000                            
  : 31/12/2017قيد تسوية ايراد الفائدة في  -2

 ( 6/12 ٪12×  900000من حــ/ خصم على اوراق القبض )           54000                          
 الى حــ / ايراد الفائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة     54000                                  

 : ( عنصر تمويل يتضمن مصروف فوائد9)رقم مثال ال
على األصل إلى العميل  وقعت شركة المشرق عقد مع عميل لبيع أصل. ستنتقل السيطرة 2017/  1 /1في  -1

  : (. يشمل العقد خياري دفع بديلين األداء في وقت محددأي سيستوفي التزام  ) عامين بعد
 . دينار بعد عامين عندما يحصل العميل على السيطرة على األصل  5000دفع  -أ

 .  دينار عند توقيع العقد 4000دينار عند توقيع العقد. وقد اختار العميل دفع  4000أو دفعة   -ب
العميل سعر  بسبب طول الفترة الزمنية عندما يدفعتخلص المنشأة إلى أن العقد يتضمن عنصر تمويل هام  -2

السائدة في السوق. تقرر  األصل وعندما تقوم المنشأة بنقل األصل إلى العميل، باإلضافة إلى أسعار الفائدة
٪ , وهو سعر الفائدة المتراكم 6أن السعر الذي يجب استخدامه عند تعديل المقابل الموعود به هو  المنشاة ,

 . شأةلإلقراض للمن
 . المطلوب: بيان المعالجة المحاسبية لعقد البيع

 
 : (9)رقم مثال الحل 
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 : دينار يتم تلقيها في بداية العقد ويتم اعداد القيد التالي 4000االعتراف بالتزام عقد لدفعة تبلغ 
 من حــــ / النقديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة            4000      1/1/2017في 

 الى حـــ/ التزامات عقود العمالء        4000                             
المقابل الموعود به وتراكم ، تقوم المنشأة بتعديل مبلغ  د مصروف الفائدة من بدء العقد حتى نقل األصلييتم اعداد ق

 :  التزام العقد باالعتراف بمصروف فوائد كما يلي
 ( ٪6× 4000من حــــ / مصروف الفائدة )           240:     31/12/2017في 

 الى حـــ/ التزامات عقود العمالء         240                              
 ( ٪6×  4240مصروف الفائدة )  من حــ /          254:    31/12/2018في 

 الى حــ / التزامات عقود  العمالء          254                              
 : يتم نقل االصل للعميل واالعتراف باإليراد : 31/12/2018في 

 (  254+  240+  4000من حــ / التزامات عقود العمالء )          4494                      
 الى حــ / ايراد المبيعات          4493                             

 العوض غير النقدي )تحصيل قيمة المبيعات او بدل الخدمات على شكل اصول عينية او خدمات(.  -ب
 : ( ما يلي15المالي الدولي رقم ) االبالغيتطلب معيار   
، يتم سعر المعاملة  )اصول( او خدمات مثل استالم معدات أو عملاذا تضمن العقد مع العميل استالم سلع اواًل :  

 . اي االيراد بالقيمة العادلة للسلع والخدمات المستلمة
المنشاة قياس  غير النقدي بصورة معقولة، فإنه يجب على اذا لم تستطع المنشأة تقدير القيمة العادلة للعوضثانيًا :   

الخدمات الموعود بها إلى العميل  ع إلى سعر البيع المستقل للسلع أوالعوض النقدي بشكل غير مباشر بالرجو 
 . )أو فئة من العمالء( مقابل العوض النقدي

 ( العوض غير النقدي)  : (10)رقم مثال ال 
دينار، علما بان  77000باعت شركة األردن بضاعة ألحد العمالء مقابل استالم قطعة ارض قيمتها العادلة         

 . دينار 75000سعر بيع البضاعة النقدي 
 راد عقد البيع واعداد القيد الالزم .يالمطلوب: تحديد ا 
 : (10)رقم مثال الحل  
 : دينار. ويتم اعداد القيد التالي 77000األرض اي بقيمة  يقاس االيراد بالقيمة العادلة لألصل المستلم وهو 

 من حــ / االراضي             77000      
 الى حــ/ ايراد المبيعات       77000               

 (  المعالجة المحاسبية للحوافز المقدمة للعميل العوض النقدي المستحق للعميل ) -4
يشمل العوض النقدي الذي يستحق دفعه للعميل المبالغ النقدية التي تدفعها المنشاة، أو يتوقع أن تدفعها، إلى العميل 
)أو إلى األطراف األخرى التي تشتري سلع أو خدمات المنشأة من العميل(. ويشمل العوض النقدي المستحق للعميل 
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ويجب على المنشأة محاسبة العوض النقدي مستحق الدفع للعميل الخصومات مثل خصم الكمية أو المنتجات المجانية. 
 . على أنه تخفيض في سعر المعاملة، وبالتالي تخفيض في اإليرادات

 :( 11)رقم مثال ال
دينار خالل سنة. بدأت الشركة بيع  2000000اذا بلغت مشترياتهم  ٪ 3تمنح شركة المدار لعمالئها خصم كمية 

بقيمة  2017/  31/  12. وبلغ حجم المبيعات للعميل محمد حتى 2017/ 10 /1بضاعة للعميل محمد  في 
 3000000دينار. ومن خبرة الشركة في العامين السابقين فان مبيعات الشركة السنوية للعميل محمد تزيد عن  700000

 .  دينار خالل فترة سنة واحدة
 

واعداد القيود الالزمة بافتراض  2017: ما هي قيمة االيراد الواجب على شركة المدار االعتراف به لعام  المطلوب
 .  أن العمالء استحقوا الخصم وبافتراض أخر أن العمالء لم يستحقوا الخصم

 :( 11)رقم مثال الحل 
٪ ( ألنه من المرجح حصول 3×  700000دينار ) 21000راد المبيعات بمقدار ييجب على شركة المدار تخفيض ا

 .  دينار 679000=  21000 - 700000راد المبيعات هو ي. اي آن ا ميل محمد على ذلك الخصمالع
 من حـ / الذمم المدينة           700000   : ويتم اعداد القيد التالي

 الى مذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورين                                                  
 المبيعات حــ / ايراد    679000                                     

 المدينة حــ  / مخصص خصم كمية ) حساب مقابل للذمم    21000                                     
بوصولهم حد الخصم فان قيد تحصيل الذمم المدينة  2018وبافتراض ان العمالء قد استحقوا الخصم خالل عام 

 للعملية السابقة :               من مذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورين 
 ة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــ / النقدي       679000                       

 حـ / مخصص خصم كمية         21000                       
 الى حـ / الذمم المدينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   700000                                 

                                 
الحد المطلوب لذا  بسبب عدم وصول حجم مشترياتهم 2018ستحقوا الخصم خالل عام ان العمالء لم يوبافتراض 

 يتم اعداد القيد التالي عند التحصيل :
 من حـــ / النقديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة               700000                      

 الى حـــ / الذمم المدينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة      700000                                 
 من حــ/ مخصص خصم كميــــــــــــــــــــــــــــــــة             21000                      
  الى حــ/ خصم مبيعات ضائع ) ايراد (       21000                               

    : تخصيص سعر العملية على بنود ومكونات العقد )توزيع سعر العملية على بنود التعهدات  (4المرحلة رقم )
 obligationsPerformance  Allocating the transaction price toالواجب ادائها للعميل ( 
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  اذا تضمن العقد عدة بنود من اإليراد )تعهدات( يجب على المنشاة توزيع سعر العملية اإلجمالي على تلك المكونات بشكل
لكل بند من   basis selling price A relative stand - alone تناسبي على اساس اسعار البيع المنفصلة 

. ويمكن استخدام  سعار غير معروفة ومحددة بشكل واضح على المنشأة تقديرهابنود االيراد في العقد. واذا كانت تلك األ
 : عدة طرق للتقدير وتتضمن

 Adjusted market assessment approachمدخل تقييمات السوق المعدل  -أ
تلك  مالء دفعة مقابلبموجب هذا المدخل تقوم المنشأة بتقييم السوق الذي تعمل به وتحديد السعر الذي يمكن للع   

 .  الخدمة. ويمكن اللجوء إلى األسعار السائدة لدى المنافسين في نفس السوق  السلعة أو
يمكن للمنشأة تقدير والتنبؤ  Expected cost plus a margin Approachالتكلفة المتوقعة مضافة لها هامش ربح  

مناسب على تلك التكلفة ) مدخل التكلفة +  بالتكلفة المتوقعة للسلعة أو الخدمة الواردة في العقد مع اضافة هامش ربح
 نسبة هامش ربح (.

 Residual approachمدخل القيمة المتبقية  
يتم تقدير سعر البيع ألحد مكونات العقد الذي يتضمن عدة بنود )مكونات( من اإليراد ولم تتمكن المنشاة من تحديد 

 االيراد الخاص به كما يلي:
مجموع االسعار المشاهدة او المحددة للسلع او الخدمات  -اجمالي سعر العملية للعقد ككل راد أحد بنود العقد = يا

 األخرى الواردة بالعقد.
ويمكن استخدام هذا األسلوب اذا كانت المنشأة تبيع نفس السلعة أو تقدم نفس الخدمة العمالء اخرين بأسعار متفاوتة  

بيع محدد لتلك السلعة او الخدمة ولم يتم بيع السلعة أو الخدمة  بشكل كبير، واذا كان كانت المنشأة لم تضع سعر
 سابقا بسعر مفرد محدد. 

 ويمكن للمنشأة استخدام اكثر من مدخل او اسلوب اذا كان ذلك مالئمة.
 :( 12)رقم مثال ال

دينار. توفي  70000( مقابل  ج ( و) ب ، ) ( أ وقعت شركة التقوى عقد مع احد العمالء لبيع المنتجات )       
( بشكل منفصل  أ . تبيع المنشأة بانتظام المنتج ) المنشأة بالتزام األداء لكل منتج من المنتجات في أوقات مختلفة

 ( ليست ملحوظة مباشرة ج ( و ) ب . أسعار البيع مستقلة للمنتجين ) وبالتالي فإن سعر البيع المستقل ملحوظ مباشرة
 ( ج ة المتوقعة زائد هامش الربح للمنتج )ـــــــــــــــــــ( والتكلف ب م السوق المعدل للمنتج )وقد استخدمت الشركة منهج تقيي .

 : . وتقدر المنشاة أسعار البيع المستقلة على النحو التالي
 

 المنهج سعر البيع المستقل المنتج 
 اسعار ملحوظة مباشرةً  دينار  20000 المنتج    أ
 منهج تقييم السوق المعدل دينار  50000 المنتج   ب
 التكاليف المتوقعة زائد هامش ربح دينار  30000 المنتج   ج

  دينار 100000 المجموع
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  المطلوب: تخصيص سعر العملية على المنتجات الثالثة، علما بان الخصم المتضمن بالعقد ال يخص منتج معين
 يحصل على خصما لشراء مجموعة من السلع ألن المقابلمن البيانات السابقة يالحظ بان العميل : (  12حل مثال )

 دينار. 100000دينار في حين أن مبلغ اسعار البيع المستقلة  70000 الموعود به يبلغ  
ويتم  المنتجات  الخصم بنسبة وتناسب على المنتجات )أ(، )ب( و )ج( الن الخصم يتعلق بكافة يتم تخصيص

 : ، كما يلى المعاملة، وبالتالي سعر  تخصيص الخصم
 سعر البيع المخصص المنتج 

 ( 20/100×  70000دينار )  14000 المنتج    أ
 ( 50/100×  70000دينار )  35000 المنتج   ب
 ( 30/100×  70000دينار )  21000 المنتج   ج

 دينار 70000 المجموع
  بتعهداتها الواردة بالعقد(: االعتراف باإليراد عند وفاء المنشأة 5المرحلة رقم ) 

Recognize revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation 
( أن تعترف المنشأة باإليرادات عندما )أو حيثما( استوفى المنشاة التزام 15يتطلب معيار التقرير المالي الدولي رقم )

بها )أي األصل( إلى العميل. وينقل األصل عندما )أو حيثما( يحصل أداء عن طريق نقل السلعة أو الخدمة الموعود 
، وتستوفي  ل المنشأة السيطرة على سلعة أو خدمة ما مع مرور الوقتلق. ت العميل على السيطرة على ذلك األصل

 : بالتالي التزام األداء وتعترف باإليرادات مع مرور الوقت، إذا تم تحقيق أحد المعايير التالية
م العميل المنافع المتحققة عن أداء المنشاة ويستهلكها في نفس الوقت الذي تؤدي فيه المنشأة مهامها؛ ومن يستل .1

األمثلة على ذلك الخدمات الروتينية أو المتكررة )مثل خدمة التنظيف( التي يمكن فيها تحديد استالم واستهالك 
   . المنافع المتحققة عن أداء المنشأة من قبل العميل بسهولة

يؤدي أداء المنشأة إلى إنشاء أو تعزيز أصل ما )على سبيل المثال، األعمال قيد اإلنجاز سواء اصل ملموس أو  .2
  غير ملموس.( يسيطر عليه العميل خالل إنشائه أو تعزيزه ؛ أو

دفعة ال ينتج عن أداء المنشأة أصل ذي استخدام بديل للمنشأة ويكون لدى المنشأة حقا قابال لإلنفاذ في قبض  .3
 . عن األداء المنجز حتى تاريخه

 :( 13)رقم مثال ال
دينار ويستطيع العميل  2400يقدم نادي االتحاد الصحي خدمات االستفادة المرافق المخالفة للنادي مقابل اشتراك سنوي 

 .  المشترك االستفادة من خدمات النادي متى وكيفما شاء
 .  االشتراكاتالمطلوب: بيان كيفية االعتراف بإيرادات 

 :( 13) رقم مثالالحل 
ان العميل يستفيد من خدمة المنشأة بتوفير األندية الصحية بالتساوي على مدار السنة. )أي، يستفيد العميل من توفر 
النوادي الصحية، بغض النظر عما إذا استخدمها العميل أم ال( وبناء على ذلك أن أفضل مقياس للتقدم نحو الوفاء 

 على أساس القسط الثابتزام األداء على مرور الوقت هو مقياس يستند إلى الوقت وتعترف المنشأة باإليراد الكامل بالت
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( شهريًا، أي أن العميل يتلقى ويستهلك منافع أداء المنشأة في نفس 12÷2400دينار ) 200على مدار العام بواقع 
توفي أداء التزام المنشأة بمرور الوقت، حيث أن استخدام الوقت عند توفير المنشاة لألندية الصحية. وبناء على ذلك، يس

 . العميل للنوادي الصحية ال يؤثر على مبلغ السلع والخدمات المتبقية الذي يستحقه العميل
 : التزامات األداء المستوفاة عند نقطة زمنية محددة

، تستوفي المنشاة التزام األداء عند نقطة زمنية محددة. ولتحديد النقطة  إذا لم يتم استيفاء التزام األداء مع مرور الوقت
العميل على األصل الموعود به وتستوفي المنشأة التزام األداء، يجب على المنشأة  يسيطر فيهاالزمنية المحددة التي 

جب على المنشأة أن تأخذ بعين أن تأخذ بعين االعتبار متطلبات السيطرة الواردة في هذا المعيار. باإلضافة إلى ذلك، ي
 : االعتبار مؤشرات نقل السيطرة والتي تشمل ما يلي على سبيل المثال ال الحصر

 .  تملك المنشأة حقا حاليا في الحصول على دفعة مقابل األصل .1
 .  يملك العميل حقا قانونية في األصل .2
 .  تنقل المنشأة الملكية المادية لألصل .3
 .  مكافآت الهامة لملكية لألصليمتلك العميل المخاطر وال .4
 . قبول العميل لألصل .5

 : طرق قياس االنجاز المتحقق
 : اساليب قياس االنجاز المتحقق نحو االستيفاء الكامل اللتزام االداء 

تعترف أساليب المخرجات باإليرادات على اساس القياس المباشر  :Output methods اسلوب المخرجات  .1
المتبقية الموعود بها بموجب العقد.  لقيمة السلع أو الخدمات المنقولة إلى العميل بالتناسب مع السلع أو الخدمات

 ئج المتحققةوحات األداء المنجز حتى تاريخه، وعمليات تقييم النتامتشمل أساليب المخرجات أساليبه معينة مثل مس
 . والوحدات التي تم إنتاجها أو تسليمها المنتهي، والمراحل التي تم بلوغها، والوقت 

تعترف أساليب المدخالت باإليرادات على أساس وجهود المنشأة أو  : input methodsاسلوب المدخالت  .2
العمل المنقضية أو التكاليف المتكبدة مدخالتها في استيفاء التزام )على سبيل المثال، الموارد المستهلكة أو ساعات 

االلتزام أو ساعات عمل اآلالت المستخدمة( بالتناسب مع مجموع المدخالت المتوقعة في جاء ذلك  المنتهي أو ان
. إذا استنفذت جهود المنشأة أو مدخالتها بالتساوي طوال مدة األداء، فقد يكون من المناسب للمنشأة أن تعترف 

 . اس القسط الثابتباإليرادات على أس

 التكاليف الفعلية التراكمية حتى تاريخهنسبة االنجاز = 
  اجمالي التكاليف المقدرة للعقد بتاريخ نهاية السنة المالية

 

 جاز ضمن فصل " عقود االنشاءات" .: هناك تطبيقات عملية على احتساب نسبة االن مالحظة
 

 حاالت خاصة لالعتراف باإليراد: 
   : Repurchase agreementsاوال: اتفاقيات اعادة الشراء 
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تمثل اتفاقيات اعادة الشراء قيام المنشأة ببيع اصل للعميل مع وجود التزام او حق لدى المنشأة بإعادة شراء  .1
العملية األصل. واذا كان االلتزام او الحق بشراء األصل بمبلغ يساوي او يزيد عن سعر بيعه األصلي للعميل، فإن 

تمثل عملية تمويل. اما اذا كان هناك التزام على المنشاة أو لديها الحق في اعادة شراء األصل بمبلغ يقل عن 
 .  ( IFRS 19او  17ار رقم يتبار العملية عقد ايجار بموجب معسعر بيعه االصلي للعميل يتم اع

 . باإليرادعند انتهاء اجل حق اعادة الشراء دون ممارسته يتم الغاء االعتراف بالتزامات اعادة الشراء واالعتراف  .2
 :( 14) رقم مثالال

دينار. وتضمن عقد  50000لتجارة المعدات معدات للعميل ناصر مقابل  باعت شركة القناعة 2017/  1 /1في 
دينار , بافتراض أن معدل الفائدة  60500مقابل  31/12/2018عدات في الحق بإعادة شراء الم البيع منح الشركة

 . ٪10)تم استنتاجه من العقد (  الضمني
 . لعملية بيع المعدات لدى شركة القناعة المطلوب: بيان المعالجة المحاسبية 
 

 : (14)رقم مثال الحل 
باعتباره عملية تمويل الن السيطرة على األصل لم ( يتم معالجة العقد 15بموجب معيار التقرير المالي الدولي رقم )

( وبالتالي قدرة العميل محدودة في توجيه استخدام  هـــــــــــــــــــبالرغم من انتقال األصل وحيازة العميل ل  تنتقل للعميل )
 . ، كما أن سعر الممارسة )حق اعادة الشراء( يزيد عن سعر البيع المعدات األصلي للعميل األصل

 هو : 2017 /1/1قيد استالم قيمة االصل في 
 من حــ / النقديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة              50000         
 العميل ناصر  –الى حـــ / التزامات بيع واعادة الشراء        50000                  

 
 ادة قيد مصروف الفائدة على قيمة االلتزام التمويلي :يتم اع 31/12/2017في 

 ( ٪10× 50000من حــ / مصروف الفائدة  )               5000        
 العميل ناصر –الى حـــ / التزامات بيع واعادة الشراء          5000                

 
 االلتزام التمويلي :يتم اعادة قيد مصروف الفائدة على قيمة  31/12/2018في 

 ( ٪10× 55000من حــ / مصروف الفائدة  )                5000       
 العميل ناصر –الى حـــ / التزامات بيع واعادة الشراء          5000                

واعداد القيد دينار  60500اذا تم ممارسة حق خيار الشراء يتم تسديد االلتزام للعميل ناصر بقيمة  31/12/2018في 
 العميل ناصر –حـــ / التزامات بيع واعادة الشراء  من            60 500التالي :  

 الى حــ / النقديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة        60500                        
وبافتراض ان الشركة لم تمارس حق خيار اعادة الشراء المعدات من العميل ناصر يتم عندها االعتراف بإيراد مبيعات 

 واعداد القيد التالي : 31/12/2018ت في المعدا
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 العميل ناصر –حـــ / التزامات بيع واعادة الشراء  من            60 500              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد المبيعــــــــــالى حــ /       60500                        

   )  : Bill - and - hold arrangements رة واالحتفاظتو اتفاقيات الف ثانيا: ترتيبات )
رة واالحتفاظ تمثل عقد تصدر المنشاة بموجبه فاتورة للعميل عن المنتج الذي يبقى بحوزة المنشاة إلى تو إن اتفاقية الف 

العميل عند نقطة زمنية محددة في المستقبل. على سبيل المثال، قد يطلب العميل من المنشاة إبرام مثل أن يتم نقله إلى 
 . هذا العقد بسبب عدم وجود مساحة متوفرة للمنتج عند العميل أو بسبب التأخر في جداول إنتاج العميل

عند  ل وبالتالي يتم استيفاء االلتزام االداءبموجب هذا النوع من االتفاقيات تنتقل السيطرة على األصل )المنتج( للعمي
 بالرغم من احتفاظ المنشاة باألصل بناء على طلب العميل.   توقيع عقد البيع مع العميل

 من المنتج رغم انه قرر المتبقية على توجيه استخدام المنتج والحصول فعلية على كافة المنافع وذلك كون العميل قادر
ذلك المنتج. وبالتالي فان المنشاة ال تسيطر على المنتج وانما يقتصر على توفير خدمة عدم ممارسة حقه في حيازة 

 . حفظ المنتج لديها وفق رغبة العميل
 رة واالحتفاظتو ف( ترتيبات ال15)رقم مثال ال

 90000النعيم( بمبلغ  حد العمالء )مطعمهيزات المطاعم كمية من الثالجات الباعت شركة الخليل لتج 1/4/2017في 
دينار. وقد طلب العميل مطعم النعيم من الشركة االحتفاظ بالثالجات حتى االنتهاء من  65000دينار، وتبلغ تكلفتها 

.  . وتم اصدار فاتورة وانتقلت ملكية الثالجات لمطعم النعيم عند توقيع عقد البيع تجهيز عمليات صيانه تتم للمطعم
 . عتراف باإليراد من العمليات السابقة: بيان المعالجة المحاسبية لال المطلوبو 

 : يتم االعتراف باإليراد عند توقيع العقد واصدار فاتورة ويتم اعداد القيود التالية : (15)رقم مثال الحل 
 

 من حـــ/ ذمم مدينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة              90000           
 ت الى حــــ/ ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد المبيعا          90000                   

 
 ـة ــــــــــــــــمن حـــ/ تكلفة البضاعة المباع              65000          
 ــــــــــزون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى حـــ / المخـــــــــــــــــــــــ           00065                  

 
  : consignment arrangementsثالثا: بضاعة االمانة 

ة والمصنعين )المنشأة( بتسليم بضائعهم او منتجاتهم الى طرف اخر )مثل تاجر او ـــــــــــــــــــــــيقوم عادة تجار الجمل .1
وتتميز تلك موزع ( بغرض بيعها للعمالء النهائيين أي برسم البيع فان هذه الترتيبات تسمى " بضاعة االمانة " 

 : بما يلي الترتيبات
تسيطر المنشأة على المنتج حتى وقوع حدث محدد، مثل بيع المنتج إلى أحد عمالء التاجر أو حتى انتهاء  -أ

 . فترة محددة
 . ( مثل تاجر آخر تكون المنشأة قادرة على و طلب إرجاع المنتج أو نقل المنتج إلى طرف ثالث )  -ب
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على الرغم من أنه قد تكون هناك حاجة لدفع  المنتج )ر مشروط لدفع ثمن يال يترتب على التاجر التزام غ -ج
 . ( تأمين

بيع البضاعة في دفاتر المنشاة عند بيع الوكيل )التاجر( البضاعة للعمالء النهائيين،  راداتيبإويتم االعتراف  .2
 . عمولة بيع بضاعة األمانة راديبإوعندها ويعترف الوكيل )التاجر( 

 : (16)رقم مثال ال
  دينار لمحالت العقبة التجارية كبضاعة  50000قامت شركة عمان بشحن بضاعة تكلفتها  2017/  1 /1في

دينار مصاريف  1000دفعت محالت العقبة دينار شحن كما و  2000فعت الشركة أمانة برسم البيع ود
 .  اعالنات في مدينة العقبة والتي سوف يتم استردادها من شركة عمان

  دينار نقدا . وتتقاضى  40000٪ من البضاعة مقابل 60حالت العقبة باعت تبين أن م 2017/  3 /31في
 .  ٪ و تقوم بتوريد المبلغ المستحق لشركة عمان10محالت العقبة عمولة 

 المطلوب : اثبات قيود اليومية الالزمة في سجالت كل من الموكل )شركة عمان ( والوكيل )محالت العقبة ( .
 : (16)رقم  مثالالحل 

 دفاـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الوكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل دفاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الموكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
 شحن البضاعة للوكيل        -1

 من حـــ/ بضاعة االمانة           50000
 زون الى حــ / المخـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    50000         

 ال قيد ) يتم اعداد مذكرة بذلك (

 دفع تكاليف الشحن من قبل الموكل -2
 من حـــ / بضاعة االمانة            2000
 الى حــ / النقديــــــــــــــــــــة        2000       

 ال قيد 

 دفع مصاريف االعالن  -3
 من حـ / ذمم مدينة ) الموكل (             1000  ال قيد 

 الى حــ/ النقديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة        1000         
 بيع الوكيل بضاعة االمانة -4

 من حــ/ النقديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة          40000  قيدال 
 الى حــ/ ذمم مدينة ) الموكل (    40000           

 تحويل قيمة البضاعة لشركة عمان وتسجيل ايرادات المبيعات لدى الموكل والمصاريف الخاصة بالعملية . -5
 من مذكورين                          

 حـــ/ النقديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة            35000
 حــــــ / مصاريف اعالن              1000
 حــ  / مصاريف عموالت الوكيل             4000

    الى حــ/ ايرادات مبيعات بضاعة االمانة   00004     

 الموكل –من حــ/ ذمم دائنة          40000
  الى مذكورين                     

 الموكل –حــ/ ذمم مدينة    1000         
 (٪10×40000حــ/ ايراد عموالت )    4000         
 ـــــــــــــــــــــــة حـ/ النقديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 35000         
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 اثبات تكلفة البضاعة المباعــــــــــــــــــــة   -6
 من حــ/ تكلفة البضاعة المباعة             31200
 الى بضاعة االمانة       31200         

 دينار ( 31200= 60٪×  2000+  50000)  

 ال قيد

  :Warrantiesرابعا: الكفاالت )الضمانات ( 
( هناك نوعان من الكفاالت المتعلقة ببيع منتج سواء كان سلعة أو خدمة 15معيار التقرير المالي الدولي رقم ) بموجب

 : هما
وهي كفالة تضمن للعميل أن المنتج يلبي منفصل، المتفق عليها وليس  : الكفالة تعتبر ضمن سعر بيع المنتج -1

لة ال تعتبر الكفالة خدمة مستقلة ويتم تطبيق معيار للعميل خيار شراء الكفالة بشكل منفصل , وفي هذه  الحا
( "المخصصات، االلتزامات المحتملة، واألصول المحتملة" بحيث يتم تكوين مخصص 37المحاسبة الدولي رقم )
 .  كفاالت منتجات مباعة

وهي كفالة تقدم خدمة الصيانة باإلضافة الى ضمان تلبية المنتج  : ال تعتبر الكفالة ضمن سعر بيع المنتج -2
للمواصفات المتفق عليها ويكون للعميل خيار شراء الكفالة بشكل منفصل، في هذه الحالة تعتبر الكفالة خدمة 

 . مستقلة وعلى المنشأة محاسبة الكفالة الموعود بها كالتزام اداء
دينار  800000آلة تصوير للعمالء بسعر اجمالي  100عت شركة التميز با 2017خالل عام  :  (17)رقم مثال ال

. تقدر الشركة المصاريف المتوقع دفعها خالل  دينار، وهي مكفولة لمدة عامين من عيوب التصنيع 500000وتكلفتها 
 3ولمدة  آلة تصوير 40دينار. وفي نفس الوقت باعت الشركة كفاالت اضافية لصيانة  15000فترة الكفالة بمبلغ 

 .  دينار 12000سنوات أخرى بعد العامين الواردين في الكفالة السابقة بناء على طلب بعض العمالء مقابل 
 ألثبات عملية البيع والكفاالت الصادرة عن شركة التميز. 2017المطلوب: اعداد قيد اليومية لعام 

دينار بشكل منفصل عن التزام  15000يتم االعتراف بمخصص كفاالت سلع مباعة بقيمة  : (17)رقم مثال الحل 
 : دينار وكما يلي 12000االداء للكفاالت اإلضافية البالغة 

 : قيد البيع  -1
 من حــــ / النقديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة               800000                   

 الى حـــ/ ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد المبيعات      800000                             
 :اثبات كفالة الصيانة لمدة  سنتين قيد  -2

 من حـــ / مصروف كفالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                  15000             
 االت تصوير –الى حـــ / مخصص كفاالت              15000                         

 :صيانة لمدة ثالث سنوات عقد قيد استالم   -3
 من حــ / النقديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                   12000       

 صيانة االت التصوير  -الى حـــ / ايراد كفاالت غير مكتسبة             12000                
 Non-Refundable Upfront Fees:  المقبوضة مقدما وغير القابلة لالستردادخامسا : الرسوم 
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تقوم بعض المنشآت باستيفاء نوعين من الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها للعمالء، حيث يدفع العميل في          
ية( مقابل الخدمة المقدمة بداية االشتراك في الخدمة رسوم لمرة واحدة، ثم يدفع بعد ذلك مبالغ دورية )شهرية أو سنو 

له. مثال ذلك قيام بعض النوادي الصحية باستيفاء رسوم انتساب للنادي لمرة واحدة من المشتركين الجدد، كما يقوم 
المشترك بتسديد رسوم اضافية شهرية أو سنوية. وبشكل مشابه تقوم بعض المنشآت التي تقدم خدمات االنترنت باستيفاء 

بدل استخدام خدمة االنترنت  تحصيلى المشترك وتسدد هذه الرسوم لمرة واحدة، ويتم الحقا رسوم ايصال الخدمة ال
.ويتم معالجة الرسوم التي تستلم من العميل لمرة واحدة في بداية االشتراك من خالل توزيعها  بشكل سنوية أو شهري 

واالستفادة من الخدمة، وبالتالي ال يجوز االعتراف على الفترات الزمنية المتوقع أن يستمر العميل خاللها في االشتراك 
 . بها كإيراد عند استالمها من العميل

 5لمدة  العالمية عقد مع الشركة االردنية للمطاعم ABCمجموعة مطاعم  وقعت 1/4/2018في :  (18)رقم مثال ال
مقابل دفع الشركة األردنية  ABCلمطاعم سنوات، يتم بموجب العقد استخدام الشركة األردنية للعالمة التجارية لمجموعة ا

٪ من 10افتتاح المطعم في األردن وبدء أعماله التجارية,  كما يتم دفع  دينار تدفع مرة واحدة عند 400000مبلغ 
وذلك في نهاية كل ربع من السنة. وقد افتتاح المطعم  ABCالمطعم في األردن لمجموعة المطاعم  اجمالي مبيعات

 400000والبالغ ABC, وتم في هذا التاريخ تسديد المبلغ المتفق عليه لمجموعة المطاعم  1/7/2018وبدء العمل به في
دينار وتم تسديد  300000( من العقد مبلغ 30/9/2018 -1/7دينار. وقد بلغت مبيعات المطعم للربع االول  )

 . 5/10/2018في  ABCتحقات الخاصة بذلك المجموعة المطاعم المس
 :  المطلوب

 .لمرة واحدة لعالمية والخاصة باستالم الرسوم ا ABCاثبات قيود اليومية في دفاتر مجموعة مطاعم  -1
العالمية والخاصة باالعتراف بإيرادات الربع األول من  ABCاثبات قيود اليومية في دفاتر مجموعة مطاعم  -2

 العقد. 
 ( 18حل مثال )

 العالمية  ABCاثبات قيود اليومية في سجالت مجموعة مطاعم   -1
 : كما يلي 1/7/2018يتم اثبات قيد استالم رسوم العالمة التجارية لمرة واحدة في  -أ

 من حــ / النقديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة             400000   
 الى حـــ / ايراد عالمة تجارية غير مكتسبة      400000                   

 بالقيد التالي : 2018 /5/10من المبيعات , فيتم اثباتها في  ٪10اما قيد استالم العمولة والبالغة   -ب
 دينار ( 30000=   10٪×  300000) 
 من حـــ / النقديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة             30000          
 الى حـــ / ايراد عموالت عالمة تجارية       30000                   

التسوية التالي لالعتراف بجزء من رسوم االشتراك اثبات قيد   30/9/2018نهاية الربع االول كما يتم وفي  -ج
 المستلمة لمرة واحدة  .

 من حــ/ ايراد عالمة تجارية غير مكتسبة            20000
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 الى حـــ / ايراد عالمة تجاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة      20000         
 Principal and Agent Relationshipالقة بين المنتج والوكيل سادسا : الع

تمثل هذه الحالة وجود وكيل معتمد المنتج السلعة أو مقدم الخدمة، وبحيث يقوم الوكيل كوسيط بين مشتري السلعة    
أو الخدمة ومنتج السلعة أو الخدمة، ويتقاضى الوكيل مقابل ذلك عمولة عن كل عملية بيع تكون نسبة من سعر البيع 

لك مكاتب وكالء السياحة والسفر والتي تتقاضى عمولة من او مبلغ مقطوع عن كل عملية بيع. ومن األمثلة على ذ
شركات الطيران مقابل كل تذكرة سفر يتم بيعها من خالل هذه المكاتب. ومن األمثلة األخرى على هذا النوع من 

ل . وفي هذا النوع من العمليات فان المبالغ التي يحصلها الوكي األعمال وكالء المحطات الرياضية واشتراكات الصحف
كثمن للبضاعة أو الخدمة المقدمة للزبون ال تعتبر إيراد بالنسبة للوكيل، وانما هي تحصيل نيابة عن المنتج او مقدم 

 الخدمة، وبالتالي فان اإليراد الذي يعترف به الوكيل يتمثل في العمولة المتفق عليها مع المنتج او مقدم الخدمة.
غ المحصل من الزبون عن الخدمة أو السلعة المباعة إيراد ومن ثم يعترف وهناك من يرى أن يقوم الوكيل بتسجيل المبل

بالكلفة او صافي المبلغ الذي سيقوم بتحويله الى المنتج، اال ان هذا الرأي غير مقبول محاسبيا ألنه يؤدي الى تضخيم 
عمولة المتحققة له فقط خاصة اذا إيرادات وتكاليف الوكيل، وبالتالي فان المعالجة المفضلة هنا أن يثبت الوكيل إيراد ال

وهذه الحالة تختلف عن بضاعة األمانة التي سبق شرحها في األجزاء .  كانت العمولة محددة مسبقا بين الوكيل والمنتج
السابقة من هذا الفصل، حيث أن البضاعة أو الخدمة في هذه الحالة ال يتم شحنها الى الوكيل ليتم بيعها من خالله 

يتم تسليم البضاعة الى العميل مباشرة من قبل المنتج. وبالتالي فان دور الوكيل يتمثل فقط في اجراء  للزبون، وانما
ترتيبات البيع بين الطرفين المنتج والزبون، ويكون المنتج هو المسؤول عن تحديد سعر بيع البضاعة أو الخدمة وهو 

ايضا عن أي مخاطر تتعلق بتخزين البضاعة  المسؤول عن تحصيل قيمتها في حال كون البيع آجل وهو المسؤول
 . وشحنها للمشتري 

 : (19) رقم  مثالال
ينص االتفاق الموقع بين فندق الفصول األربعة وشركة الشرق للسياحة والسفر على قيام شركة الشرق بتسويق      

شرق على عمولة تبلغ وترتيب حجوزات العمالء لدى الفندق وبأسعار محددة من قبل الفندق مقابل حصول شركة ال
 % من سعر الحجز. 10
ليالي في فرع الفندق في  5قام أحد الزبائن ومن خالل شركة الشرق بحجز غرفة مزدوجة ولمدة  2018/  4 /1في 

 دينار لليلة الواحدة، وقد قامت الشركة بتحصيل المبلغ من الزبون نقدا.  80مدينة عمان وبسعر 
 ية لما سبق في دفاتر شركة الشرق للسياحة والسفر.بيان المعالجة المحاسب : المطلوب

 : (19)رقم مثال الحل  
 :  يتم اثبات عملية الحجز في دفاتر شركة الشرق للسياحة والسفر واستالم المبلغ من الزبون بالقيد التالي 

 ( 80×  5) من حـــ/ النقديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة              400
 الى مذكورين                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــة فندق الفصول االربعــــــــ –حـــ / ذمم دائــــنــــــــــــــــــــــــــــــــة      360        
 (         ٪10×  400حـــ  / ايراد عمولة حجوزات فندقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة )       40        
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 (Contract Assetسابعا : األصول التعاقدية )
خدمة متفق عليها، ولم يقم العميل بتسديد قيمة اذ اقامت المنشاة بتسليم العميل بضاعة متعاقد على بيعها أو تقديم 

تعرض في الميزانية وبجانب األصول ما يسمى  البضاعة او بدل الخدمة فيتوجب على المنشاة في هذه الحالة أن
( مطروحا منها أية مبالغ تم استالمها من العميل وتتعلق بنفس العقد. بينما يظهر Contract Asset"اصول تعاقدية" )

 .مدينة على العميل اذا لم يتم اصدار فاتورة للعميل حتى تاريخ الميزانية  لمستحق للمنشاة كذممالمبلغ ا
 : (20)رقم ثال الم
عقدت شركة التجهيزات العالمية عقد مع مطعم زيد تقوم بموجبه شركة التجهيزات بتزويد  2018/  4 /1في      

، وتم االتفاق أن يتم تسليم الفرن خالل  نار للخالطيد 500و  دينار للفرن  1000ل مبلغ المطعم بفرن طبخ وخالط مقاب
الط بعد شهر من تسليم الفرن )  ـــــــــــــــــــــــــم الخـيــ( وعلى أن يتم تسل 2018/  4 /15اسبوعين من تاريخ توقيع العقد )

ليم كامل محتويات العقد وهي . كما نص العقد على عدم تسديد قيمة الفرن، اال بعد أن يتم تس  ( 2018/  5 /15
 . اثبات ما سبق في دفاتر الشركة البائعة المطلوب:و .  الفرن والخالط

 : (20)رقم مثال الحل  
.  يتم االعتراف باإليراد الخاص بالفرن عند تسليمه للزبون حيث تكون السيطرة على االصل قد انتقلت الى الزبون  

 : التالي اثبات القيدوعند تسليم الفرن للزبون  2018/  4 /15وبالتالي يتم في  
 من حــ / اصــــــــــــــــــــــــــــــــــل عـقــد          1000
 الى حـــ / ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد مبيعات     1000       

 فيتم اثبات القيد التالي :  2018 /15/5اما عند تسليم الخالط في 
 من حــ / ذمم مدينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة          1500

 الى مذكورين                   
 حــ / ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد مبيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات   500        
 ــــــــــــــــل عقدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـ  / اصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1000        

 ( Contract Liabilityثامنا : االلتزامات التعاقدية )
(، اذا قام العميل بدفع ما هو Contract Liabilityيظهر في الميزانية وبجانب االلتزامات للغير "التزامات تعاقدية" )

مستحق عليه أو جزء منها ولم يتم بعد تسليم البضاعة له او الخدمة المتعاقد عليها، وهذا يماثل االيرادات غير المكتسبة 
Deferred or Unearned Revenue وتختلف المعالجة المحاسبية بعض الشيء في كون العقد قابل لإللغاء . a 

cancellable contract   او غير قابل لإللغاء non - cancellable.واألمثلة التالية توضح ذلك ، 
 : (21)رقم مثال ال

مع مستشفى الخالدي  a cancellable toوقعت شركة السالم لألجهزة الطبية عقد قابل لإللغاء  2018/  4 /1في 
يام المستشفى بتسديد قيمة . تضمن العقد ق2018/  6 /15دينار تسليم 120000لبيع جهاز تصوير اشعة بسعر 

ة المقدمة ــــــــــــــــــــــــ، اال ان المستشفى سدد الدفع 2018/ 4 /30دينار مقدما وذلك في 120000ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجهاز البالغ
 .  15/6/2018هو. قامت الشركة بتسليم الجهاز الى المستشفى في الموعد المتفق عليه و  2018/  5 /15في 
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 .  تسجيل ما سبق في دفاتر شركة السالم لألجهزة الطبية المطلوب:
 

 : ( 21)رقم مثال الحل 
 .  2018/  4 /1ال قيد في  -أ

 .  2018/  4 /30ال قيد في   -ب
 : يتم اثبات استالم الدفعة المقدمة من المستشفى بالقيد التالي 2018/  5 /15في   -ج

 من حـــ / النقديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة             40000          
 الى حـــ / التزامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـت عقـــــــــــــــــــد         40000                   

 يتم اثبات تسليم الجهاز الى المستشفى بالقيد التالي :  2016 /6 /15في  -5
 دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن حـــ/ التــزام عق             120000
 ــــــــــــــــــات الى حـــ / ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد المبيعـــــــــــــــــــ    120000          

 (22مثال )
 non-cancellableبالمثال السابق أن العقد مع مستشفى الخالدي كان غير قابل لإللغاء  افترض

 : تسجيل ما سبق في دفاتر شركة السالم لألجهزة الطبية : المطلوب
 

 : (22)رقم مثال الحل 
 . 2018/  4 /1ال قيد في  -أ

 :  وهو تاريخ استحقاق الدفعة المقدمة يتم اثبات القيد التالي 2018/  4 /30في   -ب
 من حـــ / ذمم مدينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                40000          
 ـــــــــزام عقـــــــــــــــــــــــــدالى حــ/ التــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         40000                  

 يتم اثبات استالم الدفعة المقدمة من المستشفى بالقيد التالي :  2018 /15/5في   -ج
 من حــ / النقديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                40000
 الى حــ / ذمم مدينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة          40000         

 يتم اثبات تسليم الجهاز الى المستشفى بالقيد التالي : 2018 /6 /15في  -د
 ــــد من حــ / التزام عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             120000
 الى حـــ/ ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد المبيعات       120000          

 
 Presentation in financial statements 1العرض في القوائم المالية 

لعالقة بين يتم عرض العقود مع العمالء في قائمة المركز المالي كالتزام او اصل او ذمم مدينة اعتمادا على ا .1
 .  المنشأة المقدمة للخدمة او السلعة )اداء المنشاة تجاه العميل( وكذلك اعتمادا على مدفوعات العميل
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اذا تم استالم مدفوعات مقدمة من العميل قبل تقديم الخدمات والسلع للعميل يتم االعتراف بالتزامات للعقد في  .2
 . قائمة المركز المالي

)نقل( بضاعة أو تقديم خدمات للعميل يتم االعتراف بأصل او االعتراف بذمم مدينة اذا قامت المنشأة بتحويل  .3
 : عند عدم تسديد العميل المستحق عليه للمنشاة وكما يلي

المتوقع استالمه مرتبط يحدث غير  يتم االعتراف بالعقد كأصل عندما يكون الحق للمنشأة في المقابل )البدل( -أ
راد ال يرتبط بمرور الوقت(. على سبيل المثال اداء مستقبلي يجب ادائه من زمني ) اذا كان االعتراف باإلي

 . قبل المنشأة للعميل
 ه غير مشروط باستثناء مرور الوقت )ـــــــــــــــــــــــــيتم االعتراف بذمم مدينة اذا كان البدل )المقابل( الواجب استالم -ب

 .  ( اساس زمني
  IFRS 9 و األصل الناتج عن العقد ضمن معيار اإلبالغ المالي الدولي رقميتم معالجة حساب الذمم المدينة أ .4

 . واية تدني بذلك الحساب يعترف به كمصروف
 

 : Disclosuresاالفصاحات 
 : تضمن المعيار العديد من االفصاحات وتشمل 

قيت ومبالغ وتو على المنشأة تقديم افصاحات كافية لتمكين مستخدمي المعلومات المحاسبية من فهم طبيعة  .1
 .  خاصة باإليراد وبالتدفقات النقدية من العقود مع العمالءوحاالت عدم التأكد ال

 : على المنشأة االفصاح عن معلومات كمية ووصفية حول ما يلي .2
 . عقودها مع العمالء -أ

 .  األحكام الهامة والتقديرات عليها عند تطبيق ارشادات هذا المعيار على العقود مع العمالء  -ب
 . اية اصول معترف بها ناتجة عن تكاليف الحصول على العقود مع العمالء وانجاز تلك العقود  -ج

 : المعالجة المحاسبية لعقود اإلنشاءات واالعتراف باإليراد من عقود لدى شركات المقاوالت
الطرف األول )المقاول( تمثل عقود اإلنشاء أو ما يطلق عليه أحيانًا عقود المقاوالت اتفاق بين طرفين يقوم بموجبه 

بإنشاء اصل لصالح الطرف الثاني )المستفيد( وبسعر يكون في الغالب محدد وثابت عند توقيع العقد. ومن األمثلة على 
عقود اإلنشاء، عقود بناء الجسور والمباني وشق الطرق وغيرها. وتبرز المشكلة المحاسبية لمعالجة عقود اإلنشاء في 

هذا النوع من العقود يستغرق تنفيذه في العادة فترة زمنية طويلة وبالتالي تمتد فترة تنفيذه عبر دفاتر المقاول، حيث أن 
راد العقد وتكاليفه عبر الفترات المحاسبية يمالئم لتوزيع ا يية واحدة، مما يتطلب اسلوب محاسباكثر من فترة محاسب

 . لتنفيذ العقد
  egmenting Construction ContractsCombining and S   : تجميع وتجزئة عقود اإلنشاء

يتم في بعض الحاالت توقيع المقاول على عقد )أو عقود( إنشاءات مع عميل واحد، ويتضمن هذا العقد إنشاء اكثر 
من أصل. والقاعدة العامة لمتطلبات المعيار تقوم على معالجة كل أصل في العقد على حدة، اال أن بعض الحاالت 
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تطبيق المعيار على مجموعة األصول في العقد )او العقود( معا من اجل إظهار الجوهر المحدودة تستوجب 
 االقتصادي للعقد أو مجموعة العقود.

عندما يغطي العقد عددا من األصول فان إنشاء كل اصل يجب أن يعامل كعقد إنشاء منفصل وذلك عند توفر أي 
 : من الشروط التالية

 . لوحده بمعزل عن األصول األخرى  يتم تقديم عروض منفصلة لكل أصل .1
 .  يخضع كل أصل من األصول لعملية تفاوضية منفصلة، ويمكن للعميل قبول او رفض كل أصل بشكل افرادي .2
 . إمكانية تحديد إيرادات وتكاليف كل أصل على حدة .3

 
 :  ويتم اعتبار مجموعة العقود، سواء لعميل واحد أو عدد منهم، كعقد إنشاء واحد إذا 

 . التفاوض على مجموعة العقود باعتبارها صفقة واحدةتم  .1
 .  كانت العقود مترابطة بعضها ببعض بشكل كبير بحيث يمكن اعتبارها عقد واحد .2
يتم إنجاز العقود بشكل متزامن أو متوازي أو بتسلسل مستمر ومتتابع أي ال يتم إنجاز مرحلة معينة إال بعد  .3

 . انتهاء مرحلة سابقة
 : مجموعة العقود الواجب المحاسبة عنها كعقود مستقلة )منفصلة( (23)رقم مثال ال

 مباني احدهما 3عقود مع احد الدوائر الحكومية إلنشاء  3وقعت شركة االخالص للمقاوالت  2016/  5/  1في 
لدائرة ، والثالث مبنى خدمات الجمهور، وعند طرح العطاء من قبل ا طوابق 5، واألخر كراج يتكون من  مكاتب لإلدارة

وقد حدد في إعالن  ، ، مع تحديد قيمة العطاء لكل مبنى كانت شروط العطاء تقديم عرض لكل مبني بشكل مستقل
والتكاليف المقدرة لكل  عليها لكل مبنى القيمة المتفق ، وقد بلغت العطاء إمكانية إحالة كل مبنى على مقاول مستقل

 : النحو التالي منها على
 خدمات الجمهور الكراج االدارةمكاتب  البيانات

 دينار  100000 دينار 200000 دينار 500000 قيمة العطاء 
 دينار    65000 دينار 140000 دينار 350000 التكاليف المقدرة

 دينار    35000 دينار  60000 دينار 150000 هامش الربح المقدر
، عقد  ، ام اعتبار مجموعة العقود كعقد إنشاء منفصلالمطلوب: تحديد ما اذا كان يتوجب معاملة إنشاء كل مبنى 

 .  إنشاء واحد
طلبها تنظرة لتوفر الشروط الثالث التي ييتوجب معاملة إنشاء كل مبنى كعقد إنشاء منفصل :  (23)رقم مثال الحل 

 :  المعيار لهذه الغاية وهي
 . تم تقديم عروض منفصلة لكل أصل لوحده بمعزل عن األصول األخرى  .1
( قبول أو رفض  الدائرة الحكومية لعملية تفاوضية منفصلة، وكان بإمكان العميل )كل أصل من األصول  خضع .2

 .  كل مبني بشكل افرادي
 . هناك إمكانية تحديد إيرادات وتكاليف كل أصل على حدة .3
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 . : مجموعة العقود الواجب المحاسبة عنها كعقد واحد (24)رقم مثال ال  
 يتكون  ة إلنشاء مبنىــــــــــــــــــــــــة السعادة للمقاوالت عقد مع احد البنوك التجاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقعت شرك 2016/  10 /1في  

، وقد بلغت  طوابق کراجات للموظفين والعمالء والباقي يخصص الستعمال إدارة البنك 3طوابق يخصص منه  10من 
 . دينار دون توزيع لقيمة العطاء بين مبنى الكراج ومبنى اإلدارة 1000000كامل العطاء قيمة 

: تحديد ما اذا كان يتوجب معاملة إنشاء كل مبنى كعقد إنشاء منفصل، ام اعتبار مجموعة العقود، عقد إنشاء  المطلوب
 . واحد

  
 : (24)رقم مثال الحل 
بشقية الخاص باإلدارة والخاص بالكراجات كعقد إنشاء واحد وذلك لتوفر الشروط يتوجب معاملة إنشاء كامل المبنى    

 : التالية
 . تم التفاوض على كامل المبنى باعتباره صفقة واحدة .1
 . المبنيين مترابطين بعضهما ببعض بشكل كبير بحيث يمكن اعتبارهما عقد واحد .2
 . إنجاز مرحلة معينة إال بعد انتهاء مرحلة سابقةسيتم إنجاز العقود بشكل متسلسل مستمر ومتتابع أي ال يتم  .3

  Contracts Changesالتغيرات في أوامر العقود 
قد يتطلب العقد إنشاء أصل إضافي حسب رغبة العميل أو قد يتم تعديله ليشمل إنشاء أصل إضافي. إن إنشاء األصل 

 :  اإلضافي يجب أن يعامل على انه عقد إنشاء منفصل عندما
 . ل كبير في التصميم، والتقنية أو الوظيفة عن األصل أو األصول الواردة في العقد األصلييختلف بشك -أ

يتم التفاوض على سعر األصل اإلضافي بغض النظر عن سعر وشروط العقد األصلي. أما اذا لم ينطبق   -ب
 . راد العقد األساسييالشرطان المذكوران فان أوامر التغير في العقد تعتبر جزء من ا

 :  Contract Revenueإيراد العقد 
يقاس إيراد العقد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو الذي سيستلم، وتتأثر عملية قياس إيراد العقد بأحداث مستقبلية 
يكتنفها حالة عدم التأكد. ويتطلب األمر غالبة إعادة النظر في التقديرات عند وقوع األحداث أو زوال حاالت عدم 

 : عليه يمكن أن يتغير إيراد العقد من فترة ألخرى ألسباب منها، على سبيل المثالالتأكد. و 
 .  اتفاق المقاول والعميل على تغييرات في العقد أو مطالبات تؤدي إلى تغير إيراد العقد في المستقبل .1
عن زيادة تكاليف احتمالية زيادة مبلغ اإليراد في العقد ذو السعر المحدد كنتيجة لوجود شروط تعوض المقاول  .2

 . العقد في المستقبل
 . انخفاض إيراد العقد بسبب الغرامات المفروضة نتيجة تأخر إنجاز العقد .3
 .  ارتباط إيراد العقد بمؤشر متغير مثل تغير وحدات اإلنتاج .4

 : ويجب أن يتضمن إيراد العقد
 . قيمة اإليراد األساسي المتفق عليه في العقد -أ

  : في أعمال العقدالمطالبات والحوافز المدفوعة نتيجة أوامر التغيرات   -ب



83 
 

 . إذا كان من المحتمل أن ينتج عن هذه التغيرات إيراد اواًل :
 . إذا كان باإلمكان قياسها بصورة موثوقة: ثانيًا 

، وإنما تعتبر  أو إيرادات أخرى  وبالتالي فإن الحوافز وأوامر التغيرات في أعمال العقد ال تعتبر تخفيض التكاليف العقد 
 . جزء من إيرادات العقد

هي طلب العميل تغيير نطاق العمل الواجب إنجازه بموجب العقد، ويمكن أن  : Variationأوامر التغيير في العقد 
تغيرات في يؤدي أمر التغيير الى تغير في إيراد العقد زيادة أو انخفاضا. مثل تغيير في مواصفات أو شكل األصل أو 

مدة إنجاز العقد. ويتم االعتراف بأوامر التغيرات في العقد إذا كان امن المحتمل قبول العميل نطاق ومبلغ التغيير 
 .  وإمكانية قياس مبلغ اإليراد بموثوقية

مبالغ يحاول المقاول تحصيلها من العميل أو من طرف أخر لتعويضه عن تكاليف  فهي : Claimsأما المطالبات 
غير واردة في سعر العقد. وقد تنجم المطالبة عن التأخير الذي يسببه العميل واألخطاء في المواصفات أو التصميم، 

عتراف بهذه المطالبات في إيراد ويتم االأو التغيرات التي يطلبها العميل )مالك عقد اإلنشاءات( وغير واردة في العقد. 
 :  العقد عند

 . وجود احتمالية معقولة بقبول العميل لتحمل مبلغ المطالبة .1
 . يمكن قياس المبلغ الذي سيقبل العميل تحمله بموثوقية .2

  Incentive Payments: مدفوعات الحوافز أو الحوافز المدفوعة أما 
الشروط مثل الحوافز المدفوعة للمقاول اإلنجاز  فهي مبالغ إضافية يدفعها العميل للمقاول إذا استوفي المقاول بعض 

، ويتم االعتراف بمبالغ الحوافز في سجالت المقاول كجزء من إيراد العقد بشكل مبكر أي قبل المدة المحددة في العقد
 : العقد عندما

( وتدل الوقائع على إمكانية الوفاء بالشروط مقابل الحوافز التي  مرحلة متقدمة ء )يكون العقد على مشارف االنتها .1
 .  سيستلمها المقاول

 . يمكن قياس مبلغ الحوافز بموثوقية .2
 : تتضمن تكاليف عقد اإلنشاء ما يلي:  Contract Costs: تكاليف العقد 

 . التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد محدد .1
بنشاط المقاوالت بشكل عام والتي يمكن تخصيصها للعقد. مثل التأمين، وتكاليف التصميم التكاليف المرتبطة  .2

والمساعدات الفنية التي ال ترتبط مباشرة بعقد محدد ويمكن تخصيصها على العقود، ومصاريف اإلنشاء غير 
 .  المباشرة

 . التكاليف األخرى التي يتم تحميلها على العميل بموجب شروط العقد .3
 : ليف التي ترتبط مباشرة بعقد محدد تشمل ما يليالتكا 

 . أجور ورواتب العاملين في الموقع وتكاليف اإلشراف على العاملين -أ
 . تكاليف المواد التي تستخدم في عقد اإلنشاء  -ب
 .  مصروف اهتالك المعدات واآلالت المستخدمة في عقد اإلنشاء  -ج
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 .  موقع العقدمصاريف نقل اآلالت والمعدات والمواد من والى  -د
 .  مصاريف استئجار اآلالت والمعدات واألجهزة الالزمة لتنفيذ العقد -ه
 .  تكاليف التصميم والمساعدة الفنية التي يحتاجها العقد والمرتبطة بعقد محدد -و
التكاليف المقدرة للصيانة ما بعد تسليم العقد ومصاريف كفالة العمل بما في ذلك التكاليف المقدرة للضمان  -ز

 . بط بالعقدالمرت
 . المطالبات والتعويضات من قبل أطراف أخرى  -ح

، مثل الدخل من بيع المواد الزائدة  ويتم تخفيض هذه التكاليف بأي دخل جانبي )عرضي( غير وارد في إيراد العقد 
 .  والتخلص من اآلالت والمعدات في نهاية العقد

 : التكاليف التي ال تتعلق بنشاط المقاوالت
التكاليف غير المتعلقة بنشاط المقاوالت أو التي ال يمكن تخصيصها إلى عقد معين ال تعتبر من مكونات تكاليف عقد  

 : . ومن األمثلة على هذه التكاليف ما يلياإلنشاءات
 .   مصاريف البيع والتسويق -أ

 . المصاريف اإلدارية والعمومية التي ال ينص العقد على التعويض عنها بشكل محدده  -ب
 .  مصروف اهتالك المنشاة والمعدات العاطلة عن العمل والتي لم تستخدم في عقد معين  -ج
 . تكاليف البحث والتطوير التي ال يوجد في العقد ما يشير للتعويض عنها -د

 : التكاليف الواجب تضمينها ضمن تكلفة العقد:  (25)رقم مثال ال
وقعت شركة الفرسان للمقاوالت عقد مع امانة عمان الكبرى إلنشاء جسر في منطقة عمان الغربية  1/3/2016في

 شهر.  18مليون دينار، ونص العقد على مدة تنفيذ للجسر تبلغ  3بقيمة 
  : كانت التكاليف المرتبطة بالعقد على النحو التالي 31/12/2016في 

 دينار 650000 مواد مستخدمة في العمل 
 دينار 250000 حديد مستخدمة في العمل

 دينار 125000 اجور عمال ومشرفين في موقع العمل 
 دينار 25000 مصروف اهتالك اآلليات والمعدات المستخدمة في موقع العمل

 دينار 60000 عمل منجز من قبل مقاول من الباطن
 دينار  10000 مصاريف مخططات وتصميم الجسر 

 دينار 15000 وترويج لقسم اقامة الجسور في الشركة مصاريف دعاية
 دينار  5000 مصاريف دورات تدريبية لمهندسي الشركة تتعلق بأنشاء الجسور

وبالتالي  ليف التي ال ترتبط مباشرة بالعقدوالتكا 2016تحديد التكاليف التي ترتبط مباشرة بالعقد أعاله للعام   : المطلوب
 .  يتوجب عدم تحميلها للعقد

 : (25)رقم مثال الحل 
 : وبالتالي يتوجب تحميلها لهذا العقد على النحو التالي 2016تكون التكاليف التي ترتبط مباشرة بالعقد أعاله للعام 
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 دينار 650000 مواد مستخدمة في العمل 
 دينار 250000 حديد مستخدمة في العمل

 دينار 125000 اجور عمال ومشرفين في موقع العمل 
 دينار 25000 مصروف اهتالك اآلليات والمعدات المستخدمة في موقع العمل

 دينار 60000 عمل منجز من قبل مقاول من الباطن
 دينار  10000 مصاريف مخططات وتصميم الجسر 

 دينار 1120000 ـــــــــــــــــــــــــــــــوعالمجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 أما التكاليف التي ال ترتبط مباشرة بالعقد وبالتالي يتوجب عدم تحميلها للعقد فتتمثل باالتي :
 دينار 15000 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمصاريف دعاية وترويج لقسم اقامة الجسور في الشرك

 دينار  5000 دورات تدريبية لمهندسي الشركة تتعلق بأنشاء الجسورمصاريف 
 دينار 20000 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Recognition of Contract Revenue and Expenses  :االعتراف بإيراد العقد ومصروفاته
ة بعقد اإلنشاء كإيراد ومصروف عندما يمكن تقدير نتائج العقد ـــــــــــــــــيجب االعتراف باإليرادات والتكاليف المرتبط

ويجب االعتراف بالخسائر المتوقعة مباشرة  درجة أو نسبة إنجاز العقد بتاريخ الميزانية العمومية. وفقبموثوقية، 
لكلي وبالتالي يتم كمصروف. وتنتج الخسائر المتوقعة عندما يكون محتمال أن تزيد تكاليف العقد الكلية عن إيراد العقد ا

 :  ويجري تحديد مبلغ الخسارة بغض النظر عما يلي.  االعتراف بالخسارة المتوقعة كمصروف فورا
 .  فيما إذا كانت أعمال العقد قد بدأت أم ال .1
 . المرحلة التي وصلت لها عملية إنجاز العقد .2
 .  وجود عقود أخرى تحقق أرباح ولم يتم معاملتها كعقد إنشاءات واحد .3

 ة عن عقود اإلنشاء في سجالت المقاولــــــــــــــة للمحاسبـــــــــــوتعتبر طريقة نسبة اإلنجاز الطريقة المحاسبية الوحيدة المقبول
، وتوفر طريقة نسبة اإلنجاز معلومات مفيدة عن األداء المنجز ومقدار اإليرادات الواجب تخصيصها لكل فترة مالية، 

 األمر الذي يجعل هذه الطريقة متماشية مع أساس االستحقاق، ومبدأ المقابلة، وفرض الفترة المحاسبية. 
 ؟  قيةمتى يمكن تقدير نتائج عقود اإلنشاءات )تحت التنفيذ( بموثو 

عندما تتحقق الشروط ، فان نتائج عقد اإلنشاءات يمكن تقديرها بموثوقية  في حالة العقد ذو السعر المحدد .1
 :  التالية جميعها

 .  إمكانية قياس إجمالي إيراد العقد بموثوقية -أ
 .  احتمالية تدفق المنافع االقتصادية للعقد الى المنشأة -ب
 . إلتمام العقد ونسبة إنجاز العقد بتاريخ الميزانية العمومية بموثوقيةإمكانية تقدير التكاليف المتبقية   -ج
العقد  التكاليف التي تتعلق بعقد معين يمكن تحديدها بشكل واضح وقياسها بموثوقية مما يتيح مقارنة تكاليف -د

 .  الفعلية المتكبدة بالتقديرات السابقة
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عندما يتحقق الشرطين  دير نتائج عقد اإلنشاء بموثوقيةفإنه يمكن تق مضافا اليها نسبة، في حالة عقد التكلفة .2
 : التاليين

 . احتمالية تدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالعقد إلى المنشأة -أ
يمكن تحديد وقياس التكاليف المرتبطة بالعقد بوضوح بصورة موثوقة سواء كانت تلك التكاليف قابلة للتعويض   -ب

 . أم ال
من المحتمل أن المنافع االقتصادية المتعلقة بالعقد سوف تتدفق إلى المنشاة إذا كان باإلمكان تقدير نتائج عقد  يكون  

به  واالعترافاإلنشاء بموثوقية. ولكن عندما يكون هناك شكوك حول إمكانية تحصيل مبلغ سبق إدراجه في إيراد العقد 
للتحصيل أو مشكوك في تحصيله يجب االعتراف به كمصروف وليس في قائمة الدخل، فان المبلغ الذي لم ابعد قابل 

 . كتعديل المبلغ إيراد العقد
  Methods for estimating the percentage of completion:  طرق تقدير نسبة اإلنجاز

واعتمادا يمكن تقدير نسبة إنجاز العقد بطرق عديدة، وتستخدم المنشأة الطريقة التي تقيس العمل المنجز بصورة موثوقة. 
  : على طبيعة العقد يمكن أن تشمل هذه الطرق ما يلي

ة المقدرة للعقد ــــــــــــــــه إلى التكاليف الكليــــــــــــــــــــالمنجز حتى تاريخة للعمل ــــــــــــــة التراكميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة التكاليف الفعلي .1
او اسلوب  ( التكاليف ) ويمكن في هذا المجال استخدام اما اسلوب المدخالت . ( طريقة التكلفة الى التكلفة )

 : ب االسلوبين بالشكل التاليوبالتالي فان نسبة االنجاز تقاس حس،  د الوحدات المنجزة() عد المخرجات

التكاليف الفعلية التراكمية حتى تاريخ انتهاء الفترة = نسبة االنجاز ) اسلوب المدخالت ( : -أ
اجمالي التكاليف المقدرة للعقد بتاريخ انتهاء الفترة

 

العقد، ومن مع مالحظ ضرورة عدم ادراج بعض التكاليف التي تكون مدفوعة القيمة وغير مستخدمة بعد في انجاز 
األمثلة على هذا النوع من التكاليف المواد المشتراة والموجودة في موقع العمل وغير مستخدمة بعد مثل االسمنت والرمل 
والحديد المتبقي في نهاية السنة كما يدخل ضمن هذا البند المبالغ المدفوعة مقدمة للمقاولين من الباطن عن اعمال لم 

 . تنجز بعد

عدد الوحدات ( مقدار) المنجزة فعلياً  من العقد=  نسبة اإلنجازت ( : )اسلوب المخرجا  -ب
 إجمالي عدد الوحدات محل المقاولة

 

 . معاينة أو مسح العمل الميداني المنجز .2
 . التنفيذ الفعلي لجزء من العمل المتفق عليه بموجب العقد .3

العمالء في كثير من الحاالت نسبة العمل وقد ال تمثل الدفعات المستلمة عن العمل المنجز والدفعات المقدمة من 
 المنجز.

 احتساب نسبة االنجاز بناء على اسلوب المدخالت: ( 26)رقم مثال ال
وقعت شركة الرمال للمقاوالت عقد اإلنشاء بناء صناعي مع احدى الشركات الصناعية بقيمة  2014/  4 /1في 

 على النحو التالي:دينار، ونص العقد على مدة تنفيذ للمبنى تبلغ سنتان. كانت البيانات المرتبطة بالعقد  4000000
 رصيد المواد غير المستخدمة والمبالغ المدفوعة مقدماً  اجمالي التكاليف الفعلية المنفقة لتاريخه اجمالي التكاليف المقدرة إلتمام  العقد التاريخ
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 ---------------- دينار   000000 دينار 3200000 1/4/2014
 دينار    40000 دينار   700000 دينار 2640000 31/12/2014
 دينار 100000 دينار 2900000 دينار  700000 31/12/2015
 دينار  00000 دينار 3650000 دينار  000000 31/3/2016

  : لمطلوب
 .  2016 - 2014تحديد نسبة االنجاز لكل عام من األعوام  -1
 .  تحديد مقدار اإليراد الواجب االعتراف به لكل سنة -2

 :( 26)رقم مثال الحل 
 .2016 - 2014. تحديد نسبة االنجاز لألعوام 1

التكاليف الفعلية التراكمية حتى تاريخ انتهاء الفترة=  31/12/2014في  نسبة االنجاز
اجمالي التكاليف المقدرة للعقد بتاريخ انتهاء الفترة

 

٦٦۰۰۰۰=  31/12/2014في  نسبة االنجاز
۲ ٤٦ ۰۰۰۰+٦٦۰۰۰۰
  =20٪ 

۲۸۰۰۰۰۰=  31/12/2015في  نسبة االنجازاجمالي 
۷۰۰۰۰۰+۲۸۰۰۰۰۰  =80٪ 

 .   ٪60٪ = 20 -٪80=  2015نسبة االنجاز للعام 
 .    ٪20٪ = 80 -٪ 100=  2016نسبة االنجاز للعام  

رصيد  لغايات احتساب نسبة االنجاز، تم استثناء رصيد المواد غير المستخدمة والمبالغ المدفوعة مقدمة من  : مالحظة
 .    اجمالي التكاليف الفعلية المنفقة لتاريخه

   : مقدار اإليرادات الواجب االعتراف به لكل سنة -2
 مقدار االيراد الواجب االعتراف به لكل سنة طريقة االحتساب  السنة 
 دينار   800000  800000=  20٪×  4000000 2014
 دينار 2400000  2400000=  80٪×  4000000 2015
 دينار  800000   800000=  20٪×  4000000 2016

 : عندما ال يمكن تقدير نتائج عقد اإلنشاء بموثوقية فإنه
يتم االعتراف باإليراد بمقدار التكاليف المتكبدة والتي من المحتمل استردادها وهي ما تعرف بطريقة استرداد   -1

 .  التكلفة
يجب االعتراف بتكاليف العقد كمصروف خالل نفس الفترة التي تم فيها تكبد التكاليف. وبما أنه ال يمكن تقدير  -2

، وإذا كانت التقديرات تشير إلى أن إجمالي تكاليف العقد  أرباحنتائج العقد بموثوقية فال يتم االعتراف بأي 
 . تزيد عن إيراد العقد الكلي يتم االعتراف بالخسائر المتوقعة عن عقد اإلنشاء كمصروف فورا كما ذكر سابقا

  : التكاليف التي من غير المحتمل استردادها
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بها كمصروف فورا. ومن األمثلة على الظروف التي قد ان تكاليف العقد التي من غير المحتمل استردادها يعترف 
ا كممباشرة  والتي يعترف فيها بتكاليف العقد كمصروف،   محتملة تكون فيها إمكانية استرداد التكاليف المتكبدة غير

 : يلي
 هناك شكوك حول مشروعيتها . -1
 . يكون إتمامها معلق على نتائج دعوى قضائية أو تشريع مرتقب -2
 .والهدم  االستمالكمعرضة للمصادرة أو  -3
 .  عدم قدرة العميل على مواجهة التزاماته -4
 . عدم قدرة المقاول على استكمال العقد أو عدم قدرته على الوفاء بالتزامات العقد -5

والمصروفات عند انتهاء حاالت عدم التأكد التي منعت تقدير نتائج العقد بصورة موثوقة فانه يجب االعتراف باإليراد 
 المتعلقة بعقد اإلنشاء وفق طريقة نسبة اإلنجاز.

يتم تطبيق طريقة نسبة اإلنجاز بشكل تراكمي في كل فترة محاسبية بناء على التقديرات الحالية :  التغيرات في التقديرات
أو تأثير التغير في تقدير  إليراد العقد وتكاليفه. لذلك تتم المحاسبة عن تأثير التغير في تقدير إيراد العقد أو تكاليفه

(: "السياسات المحاسبية، والتغييرات 8ار المحاسبي الدولي رقم )ير في تقدير محاسبي وذلك بموجب معنتائج العقد كتغي
 في التقديرات المحاسبية واألخطاء". 

الدخل في الفترة التي تمت تستخدم التقديرات التي تم تغييرها في تحديد مبلغ اإليراد والمصروفات المعترف بها في قائمة 
 مصاريف الفترات المالية السابقة.فيها التغييرات والفترات المستقبلية، في حين ال يتم تعديل إيرادات و 

 : احــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلفص
 : يجب على المقاول اإلفصاح عما يلي -1

 .  الحالية مبلغ إيراد العقد المعترف به كإيراد خالل الفترة -أ
 .  األساليب المستخدمة في تحديد مبلغ إيراد العقد المعترف به خالل الفترة -ب
 .  األساليب المستخدمة في تحديد نسبة إنجاز العقد قيد التنفيذ -ج

 : يجب على المقاول اإلفصاح عما يلي بخصوص العقود تحت التنفيذ بتاريخ الميزانية العمومية -2
 . واألرباح المعترف بها )مطروحة منها الخسائر المعترف بها( حتى تاريخهمجموع التكاليف المتكبدة  -أ

 العمل المتعلق بها. مبلغ الدفعات المقدمة المقبوضة من العميل، وهي مبالغ يقبضها المقاول قبل إتمام -ب
تتحقق ، وهي مبالغ من الفواتير المتعلقة باألعمال المنجزة ال تدفع حتى Retentionsالمبالغ المحجوزة  -ج

 .  شروط محددة في العقد أو حتى يتم إصالح الخلل أو االنحراف في التنفيذ
 : يجب على المقاول عرض ما يلي -3

مجموع المبالغ المستحقة على العمالء عن العقد كأصل، والتي تساوي )التكاليف المتكبدة + األرباح  -أ
وذلك لكافة العقود قيد اإلنشاء  . ( إجمالي الخسائر المعترف بها ومبلغ فواتير اإلنجاز -المعترف بها 

والتي تزيد فيها فواتير اإلنجاز عن التكاليف المتكبدة مضاف اليها األرباح المعترف بها )مطروحة منها 
 .  الخسائر المعترف بها(
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التكاليف المتكبدة + ) . والتي تساوي  بخصوص عمل العقد كالتزاممجموع المبالغ المستحقة للعمالء  -ب
وذلك لجميع العقود  . مجموع الخسائر المعترف بها ومجموع فواتير العمل المنجز( -المعترف بها األرباح 

تحت التنفيذ التي تزيد فيها فواتير اإلنجاز عن التكاليف المتكبدة مضافا اليها األرباح المعترف بها )مطروحا 
 .منها الخسائر المعترف بها( 

 : (37ارئة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم )يجب اإلفصاح عن المطلوبات والخسائر الط -4
"المخصصات المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة". وقد تظهر المطلوبات والموجودات الطارئة عن 
بنود معينة، مثل مصاريف الضمانات، ومصاريف كفالة الصيانة المقدرة، والمطالبات والغرامات أو الخسائر 

 المحتملة.
  دينار،  1000000وقعت شركة الشرق عقد إنشائي مع احد العمالء بقيمة 2014/  1 /1في :  (27)رقم مثال ال

 3دينار ويستغرق انجازه مدة  810000قدرت شركة الشرق ان إتمام العقد يتطلب تكاليف إجمالية مقدارها وقد       
 : وتوفرت لديك المعلومات التالية )بالدينار(سنوات. 

 
 2016السنة  2015السنة  2014السنة  البيانات

 810000 720000 300000 (31/12التكاليف الفعلية المتراكمة حتى تاريخه )
 ------ 80000 600000 التكاليف المقدر حدوثها إلتمام العقد وفق تقديرات نهاية العام 

الفواتير الصادرة خالل العام للعميل )المتعلقة باألعمال 
 المنجزة(

200000 740000 60000 

 250000 600000 150000 متحصالت نقدية للفواتير من العميل
 المطلــــــــــــــــــــــــــوب :

 .  تحديد نسبة االنجاز لكل عام من األعوام الثالث وفقا ألسلوب المدخالت -1
 .  أسلوب المدخالتتخصيص نفقات وايرادات وأرباح أو خسائر العقد للفترات المحاسبية وفقا لطريقة نسبة اإلنجاز /  -2
 إثبات قيود اليومية الالزمة في دفاتر المقاول والمتعلقة بالعقد . -3

 :(  27)رقم مثال الحل  
 . 2016 – 2014تحديد نسبة االنجاز لألعوام  -1

   = نسبة اإلنجاز بتاريخ الميزانية 
التطاليف الفعلية المتراكمة حتى تاريخ الميزانية
 إجمالي التكاليف المقدرة للعقد بتاريخ الميزانية

 

۳۰۰۰۰۰( = 31/12/2014نسبة اإلنجاز في نهاية السنة االولى ) 
 ٦۰۰۰۰۰+۳۰۰۰۰۰

   =33,33٪ 

۷۲۰۰۰۰( = 31/12/2015نسبة اإلنجاز في نهاية السنة الثانية ) 
 ۸۰۰۰۰+۷۲۰۰۰۰   =90٪ 

 .   ٪ 56 ‚67٪=  33 ‚33 -٪90=  2015نسبة االنجاز للعام 
 ٪10٪= 90 - ٪100=  2016نسبة االنجاز للعام 
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 . المدخالت وفقا لطريقة نسبة اإلنجاز/ أسلوبتخصيص نفقات وإيرادات وأرباح أو خسائر العقد للفترات المحاسبية  -2
 مقدار اإليرادات الواجب االعتراف بها لكل سنة . -أ

 مقدار اإليرادات طريقة االحتساب  السنة 
 دينار  333333  333333 = ٪ 33 ‚33×  1000000 2014
 دينار  566667 566667=  ٪ 56 ‚67 × 1000000 2015
 دينار  100000  100000=  10٪×  1000000 2016

 دينار 1000000  المجموع
 قائمة الدخل للسنوات الثالث التالية :  -ب

 ( 2016الثالثة ) السنة ( 2015السنة الثانية ) ( 2014السنة االولى ) البيانات 
 دينار 100000 دينار  566667 دينار 333333 العقدراد ايـــــــــ

 ( 720000 -810000دينار) 90000 (300000-72000دينار) 420000 دينار 300000 يطرح : تكاليف العقد
 دينار 10000 دينار 146667 دينار  33333 =اربــــــاح العقــد

 
 القيــــــــــــــــــــــــــــود اليوميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :اثبات  -3

 اثبات التكاليف الفعلية خالل العام : -أ
 البيانات 2016 2015 2014

300000 
300000 

420000 
420000 

90000 
90000  

 من حـــ / عقود تحت التنفيذ  
 الى حــ / النقدية او ) ذمم دائنة (      

 اثبات االيرادات المخصصة للسنوات الثالث : -ب
 البيانات 2016 2015 2014

 
300000 
33333 

333333 

 
420000 
146667 
566667 

 
90000 
10000 

100000 

 من مذكورين            
 حــ / تكاليف عقود تحت التنفيذ 
 حــ / عقود تحت التنفيذ ) مجمل الربح المحصص للعام ( 

 الى حـ / ايرادات العقود    
 اثبات المطالبات الصادرة خالل العام : -ج

 البيانات 2016 2015 2014
200000 
200000 

740000 
240000 

60000 
60000 

 من حــ / مديني عقود تحت التنفيذ
 الى حــ / مطالبات عقود تحت التنفيذ    

 اثبات المتحصالت النقدية من العميل : -د
 البيانات 2016 2015 2014
 من حــ / النقديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 250000 600000 150000



91 
 

 الى حــ / مديني عقود تحت التنفيذ     250000 600000 150000
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمنـــــــــــــــــــــــــــــــــه                          حـــ / عقود تحت التنفيذ                              لـــــــــ  

 الرصيد المرحل ) نهاية السنة االولى ( 333333       االولى ( 2014النقديــــــــــــــــــة  ) سنة    300000
 ______         االولى ( 2014) سنة يرادات العقود  ا 33333

 المجموع  333333المجموع                                    333333
 الرصيد المرحل ) نهاية السنة الثانية ( 900000   ة السنة الثانية (ـــــــــ) بداي الرصيد المنقول  333333
         الثانية  ( 2015ــة ) سنة ـــــــــــــــــــالنقديــــــــــــــــــ  420000

 _______الثانية  (     2015قود   ) سنة ايرادات الع 667146
 المجموع    900000                               المجموع     900000
 الرصيد المرحل ) مطالبات عقود تحت التنفيذ ( 1000000     الرصيد المنقول  ) بدايـــة السنة الثالثة ( 900000
 ة (ـالثالث 2016النقديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ) سنة   90000
 الثالثة (     ________ 2016) سنة  ود ـــــــايرادات العق  10000

 المجموع  1000000المجموع                                   1000000
اثبات المخالصة عن العقود وتسليم المقاولة للعميل في نهاية السنة الثالثة يتم اقفال حساب عقود تحت التنفيذ بالقيد ) 

 في نهاية العام (
 ية السنة الثالثة (من حــ/ مطالبات عقود تحت التنفيذ ) نها                1000000
 الى حــ / عقـــــــــــــــــــــــــود تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت التنفيـــــــــــــــــــذ         1000000            

 
 : المعالجة المحاسبية لالعتراف بالخسارة المتوقعة من عقود اإلنشاء  (28)رقم مثال ال

التجارية الشركات  احدىقد اإلنشاء مجمع تجاري )مول( مع وقعت شركة التعمير للمقاوالت ع 2014 / 7 /1في        
  دينار، ونص العقد على مدة تنفيذ المبنى تبلغ سنتان. كانت البيانات المرتبطة بالعقد على النحو التالي 4000000بقيمة 

 التكاليف الفعلية المنفقة لتاريخهاجمالي  اجمالي التكاليف المقدرة إلتمام العقد البيانات
 دينار   000000 دينار 3200000 2104/ 7/   1

 دينار   600000 دينار 2600000 31/12/2014
 دينار 2925000 دينار  975000 31/12/2015
 دينار 3750000 دينار 000000 2016/ 31/3

 : المطلوب
 .  ألسلوب المدخالت تحديد نسبة االنجاز لكل عام من األعوام الثالث وفقا -1
اإلنجاز/ أسلوب  تخصيص نفقات وإيرادات وأرباح أو خسائر العقد للفترات المحاسبية وفقا لطريقة نسبة -2

 . المدخالت
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 :( 28)رقم مثال الحل  
 . 2016 – 2014تحديد نسبة االنجاز لألعوام  -1

   نسبة اإلنجاز = -2
التطاليف الفعلية المتراكمة حتى تاريخ الميزانية
 إجمالي التكاليف المقدرة للعقد بتاريخ الميزانية

 

٦۰۰۰۰۰( = 31/12/2014) نهاية السنة االولى نسبة اإلنجاز في 
۲ ٦۰۰۰۰۰+٦۰۰۰۰۰

   =75,18٪ 

۲۹۲٥۰۰۰( = 31/12/2015نسبة اإلنجاز في نهاية السنة الثانية )  -3
 ۹۷٥۰۰۰+۲۹۲٥۰۰۰

   =75٪ 

  75,18 = 2014نسبة االنجاز للعام٪ 
  25,56 ٪ = 18. 75 -٪ 75=  2015نسبة االنجاز للعام٪  
  25٪ = 75 -٪ 100=  2016نسبة االنجاز للعام٪    . 

 
 

   :دات الواجب االعتراف بها لكل سنة مقدار اإليرا -2
 مقدار االيراد الواجب االعتراف به لكل سنة  طريقة االحتساب  السنة 
 دينار    750000   750000=75,18٪×   4000000 2014
 دينار  2250000 2250000=  25,56٪×  4000000 2015
 دينار  1000000  1000000=  25٪×  4000000 2016

 
 ( 2016 – 2015 – 2014ة الدخل للسنوات الثالثة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــقائم -3

 2016السنة  2015السنة  2014السنة  البيانات
 دينار 1000000 دينار  2250000 دينار 750000 ايرادات العقد

 (2925000-3750000دينار) 825000 (600000-2925000) دينار 2325000 دينار 600000 يطرح : تكاليف العقد 
 دينار 175000 دينار ( 75000) دينار 150000 ارباح ) خسائر ( العقد 

 . دينار 75000تبلغ ويالحظ ان هناك خسارة في السنة الثانية يتوجب االعتراف بها 
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  : التمرين األول )اختيار من متعدد(
. توفي  دينار 40000( مقابل  ج ( و ) ب ، ) ( أ وقعت شركة التقوى عقد مع احد العمالء لبيع المنتجات ) -1

( بشكل منفصل  أ المنشأة بالتزام األداء لكل منتج من المنتجات في أوقات مختلفة. تبيع المنشاة بانتظام المنتج )
( ليست ملحوظة  ج و ) (  ب وبالتالي فإن سعر البيع المستقل ملحوظ مباشرة. أسعار البيع مستقلة للمنتجين )

مباشرة. وقد استخدمت الشركة منهج تقييم السوق المعدل للمنتج )ب( والتكلفة المتوقعة زائد هامش الربح للمنتج 
 :  تقلة على النحو التاليالمنشأة أسعار البيع المس . وتقدر ( ج )
 المنهج سعر البيع المستقبل المنتج

 اسعار ملحوظة مباشرة دينار    80000 المنتج    أ 
 منهج تقويم السوق المعدل دينار    30000 المنتج   ب
 التكاليف المتوقعة + هامش الربح دينار    12000 المنتج   ج

  دينار    50000 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
  ان سعر البيع المخصص للمنتج ) ب ( هو :

 دينار . 24000 -دينار .      د 28000 -دينار .      ج 30000 -دينار .         ب 3,13333 -أ
 

دينار للوحدة االحد العمالء وتكلفة  60وحدة من السلعة )س( بسعر  400باعت شركة األردن  2017/  1 /1في  -2
م من تاريخ البيع يو  30دينار. تسمح شركة االتحاد للعميل بإعادة اي منتج غير مستخدم خالل  50الوحدة 

ات كاملة، ويتم استالم النقدي عند تحويل السيطرة على المنتج. وتقدر المنشأة أنه سيتم اعادة يوالحصول على رد
م من أن العوائد خارج نفوذ المنشأة، إال أن لديها خبرة كبيرة في تقدير عوائد هذا المنتج وحدات وتقرر أنه بالرغ 10

  : يبلغ 2017/  1/  1راد المبيعات الواجب االعتراف به لدى شركة األردن في يوفئة العميل. آن ا
 .دينار  19500 -دينار .        د 20000 -ج       دينار .    24000 -ب      دينار .    23400 -أ

 
العملية على بنود ومكونات العقد اذا كانت األسعار المستقلة لبنود العقد غير معروفة ومحددة  عند تخصيص سعر -3

 تشمل ما يلي باستثناء واحدة هي :طرق للتقدير  بشكل واضح على المنشاة تقديرها ويمكن استخدام عدة
 . مدخل التكلفة المتوقعة مضافة لها هامش ربح -.                     ب مدخل تقييمات السوق المعدل  -أ
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 .  مدخل القيمة المتبقية  -.                      د حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدخل مجمل الرب -ج
 

دينار، علما بان  55000باعت شركة عمان بضاعة ألحد العمالء مقابل استالم قطعة ارض قيمتها العادلة   -4
٪. آن ايراد العقد  20دينار وهامش الربح المستهدف  40000دينار وتكلفتها  52000بيع البضاعة النقدي سعر 

 الواجب االعتراف به هو:
 دينار . 40000 -د       دينار .   48000 -دينار  .       ج 55000 -دينار .       ب 52000 -أ

 
.   طريقة المقاولة المنتهية  -. بطريقة نسبة اإلنجاز  -أ الطرق المقبولة للمحاسبة عن عقود اإلنشاء هي :  -5

 .صحيحتان   ب( ( و) أ ) -د                                                . طريقة المسح الميداني -ج
   : واحدة مما يلي ال تعتبر جزء من تكلفة عقود تحت التنفيذ -6

 . مباشرة بعقد محددتكاليف التصميم والمساعدة الفنية التي ترتبط  -أ
 .  كفالة العمل بما في ذلك التكاليف المقدرة للضمان المرتبط بالعقد التكاليف المقدرة لإلصالح ومصاريف -ب
 .  المطالبات والتعويضات من قبل أطراف أخرى  -ج
 . مصروف اهتالك مباني إدارة الشركة -د

 ( CPA )ـــمن أسئلة امتحانات ال 13 -7)األسئلة من 
 : التالية ال يتم اعتبارها كتكاليف عقود إنشاءات ضمن البيانات المالية للمقاول أي من المصاريف -7

 . راتب مشرف العمال المسؤول عن أكثر من مشروع -ب  .    رواتب عمال البناء المباشرين على المشروع -أ
 . مصاريف البيع والترويج -د   . مصاريف اإلصالح المتوقعة خالل فترة الكفالة -ج   
 على حصلت الشركة 2015لدخل وخالل عام شركة مقاوالت وبشكل ثابت طريقة نسبة اإلنجاز العتبار اتستخدم  -8

 : وفيما يلي المعلومات المتعلقة بهذا العقددينار،  10000000عقد طويل األجل لبناء عمارة ضخمة بمبلغ 
 31/12/2016 31/12/2015 البيانات

 ٪60 ٪20 نسبة االنجاز
 دينار 8000000 دينار 7500000 المقدرة إلتمام العقدالتكاليف الكلية 

 دينار 1200000 دينار 500000  الدخل التجميعي المعترف به
 ؟.  كانت 2016إن التكاليف التي حصلت خالل عام 

 دينار. 4800000 -دينار .    د 3500000 -دينار .     ج 3300000 -دينار .     ب 3200000 -أ
  : وفقا لما يليعندما ال يمكن تحديد نسبة االنجاز في مقاوالت اإلنشاء فإنه يتم االعتراف باإليراد من المقاولة  -9

ال يتم االعتراف باإليراد من  -.        ج طريقة استرداد التكاليف -.        بطريقة المقاوالت المنتهية  -أ
 .المقاولة بل يتم االعتراف بأي خسائر محتملة منها 

وقعت شركة مقاوالت عقدا لبناء مجمع تجاري ينتهي خالل ثالثة سنوات ووقعت مع هذا العقد عقدا لصيانة المجمع لمدة ستة  -10
جمعهما  -أ : ، في هذه الحالة فإنه يتم محاسبة العقدين كما يلي سنوات بعد انتهاء بناءه وقد تم توقيع العقدين کسلة واحدة

معالجتهما بشكل مختلف عن بعضهما  -. ج فصلهما واعتبارهما عقدين مستقلين -ب   . واحداومعالجتهما كما لو كانا عقدا 



95 
 

 -د  .  بحيث يتم محاسبة عقد البناء على أساس قيمة المقاولة المستردة ومحاسبة عقد الصيانة على أساس نسبة االنجاز
 .  معالجتهما معا بموجب طريقة المقاولة المنتهية

 : فإنه يتم االعتراف باألرباح والخسائر المتوقعة على النحو التاليات طويلة األمد في حالة عقود اإلنشاء -11
 .  يتم االعتراف بالخسارة بالرغم من أن العمل لم يبدا في المقاولة بعد -أ

 .  يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر على مدى فترة عقد المقاولة وعلى أساس مراحل اإلنجاز -ب
 .  بتوزيعها على مدى فترة المقاولةيتم االعتراف باألرباح  -ج
 .  ال شيء مما ورد أعاله -د
وفيما يلي المعلومات اإلضافية ، 2015دينار في سنة  6300000بدأت شركة السعادة عملها بعقد بقيمة   -12

 : )المبالغ بالمليون دينار(
 البيانات 2016السنة  2015السنة 

 التكاليف لتاريخه دينار 4300000 دينار 2700000
 التكاليف المقدرة لإلكمال  ------- دينار 1800000
 فواتير مرسلة لتاريخه دينار 6300000 دينار 2000000
 متحصالت لتاريخه دينار 5400000 دينار 1600000

 هو 2015فإن مجمل الربح الذي يجب االعتراف به لسنة بافتراض أن شركة السعادة تستعمل طريقة نسبة اإلنجاز،  
 دينار. 1800000 -دينار .     د 1620000 -دينار .   ج 1200000 -دينار .    ب 1080000 -أ: 

   : يمكن تقديرها بشكل يعتمد عليه فانه ا تبين أن نتائج عقد المقاولة الفانه اذفي محاسبة عقود اإلنشاءات  -13
 . ال يتم االعتراف بأي أرباح متحققة أو خسائر محتملة  -أ

 .يتم االعتراف بإيرادات المقاولة فقط بقدر تكاليف المقاولة التي من المتوقع استردادها  -ب
 . يتم تسجيل تكاليف المقاولة كمدفوعات مؤجلة لحين تقدير نتائج المقاولة في الفترة الالحقة -ج
 . يتم تقدير نتائج المقاولة على أساس نسبة اإلنجاز من التكاليف واإليرادات -د

تم االتفاق بين شركة االندلس والجامعة العالمية للتكنولوجيا على قيام شركة  2018/  7 /5في :  الثانيالتمرين 
دينار للجهاز الواحد وعلى أن يتم تسليم الكمية تدريجيا  400جهاز كمبيوتر بسعر  100االندلس ببيع الجامعة العالمية 

٪ من 60نت شركة االندلس قد سلمت الجامعة العالمية كا 2018/  11 /30وعلى مدار سنة من تاريخ التعاقد. في 
 160الى  100الكمية المتعاقد عليها، وفي هذا التاريخ تم االتفاق بين الطرفين الى زيادة الكمية المتعاقد عليها من 

لمتفق عليها جهاز مع االبقاء على فترة التوريد ا 60دينار للكمية االضافية المتعاقد عليها والبالغة  360جهاز، وبسعر 
سابقا والتي تبلغ سنة واحدة من تاريخ التعاقد األصلي. علما أن االنخفاض في سعر الكمية االضافية يعكس االنخفاض 

 . في اسعار بيع اجهزة الكمبيوتر من قبل شركة االندلس
 بيان المعالجة المحاسبية في دفاتر شركة االندلس للتعديل الذي تم على العقد. : المطلوب

وقعت شركة العامر للمقاوالت عطاء مع احد الزبائن قيمته مليون دينار وعلى  2018/  4 /15في :  رين الثالثالتم
أن يتم تسليم العطاء للزبون خالل مدة ال تزيد عن سنتين من تاريخ توقيع العقد، وقد تضمن العقد حصول شركة العامر 
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سنة من تاريخ توقيع العقد. وتشير توقعات االدارة  5,1ل دينار في حال تسليم العطاء خال 80000على حوافز تبلغ 
٪، علما أن الشركة لها خبرة واسعة في هذا 85سنة من تاريخ توقيع العقد تبلغ  5,1الى ان احتمالية تسليم العقد خالل 

 ٪. 40قدرت نسبة االنجاز في العطاء  2018/  12 /31النوع من العطاءات، في 
 : دى شركة العامرتحديد ما يلي ل : المطلوب

 . اإليراد المتوقع من العطاء -1
 . 2018اإليراد الواجب االعتراف به من العطاء واظهاره في قائمة الدخل للعام  -2

 دينار 1000000وقعت شركة العامر للمقاوالت عطاء مع احد الزبائن قيمته  2018/  4 /15في  :  التمرين الرابع
مدة ال تزيد عن سنتين من تاريخ توقيع العقد، وقد تضمن العقد حصول شركة وعلى أن يتم تسليم العطاء للزبون خالل 

دينار في حال تسليم العطاء خالل مدة ال تزيد عن سنتين من تاريخ توقيع العقد.  800000العامر على حوافز تبلغ 
متفق عليه. ومن ٪ من الحوافز التشجيعية عن كل شهر تأخير في تسليم العطاء عن التاريخ ال5وعلى ان يتم خصم 

، والتأخير  ٪60خبرة الشركة السابقة في هذا المجال تتوقع االدارة ان يتم تسليم العطاء خالل سنتين وبنسبة احتمالية 
 . ٪15٪، والتأخير في تسليمه شهرين وبنسبة احتمالية 25في تسليمه شهر واحد وبنسبة احتمالية 

 : المطلوب: تحديد ما يلي لدى شركة العامر 
 .  تحديد اإليراد المتوقع من العطاء -1
 .2018تحديد اإليراد الواجب االعتراف به من العطاء واظهاره في قائمة الدخل للعام  -2

باعت الشركة المتحدة بضاعة إلى العميل حسين وعلي أن يتم تسديد قيمة  2018/  10 /1في :  التمرين الخامس
نار، علما أن سعر بيع يد 292820سدد العميل حسين مبلغ ابل أن يسنوات من تاريخ البيع مق 4البضاعة بعد 

دينار ويبلغ سعر الخصم المستخدم في العملية  140000 دينار وتكلفة البضاعة  200000البضاعة النقدي يبلغ 
 : المطلوبو  ٪سنويا.10

 .  اثبات عملية البيع في دفاتر الشركة المتحدة -1
 .2018/  12 /31به لدى الشركة المتحدة في اثبات قيمة إيراد الفائدة الواجب االعتراف  -2

٪ للعمالء الذي تتجاوز مشترياتهم من المؤسسة  20تمنح مؤسسة الرائد التجارية خصم بنسبة :  التمرين السادس
اظهرت 2018/  6 /30. عند اعداد القوائم نصف السنوية للمؤسسة وللفترة المنتهية في  دينار خالل السنة 60000

مبلغ  2018ن مشتريات العميل اسامه من المؤسسة قد بلغت خالل النصف األول من العام سجالت المؤسسة أ
دينار، علما أن العميل اسامه من العمالء القدامى لدى الشركة وقد حقق خالل السنوات األخيرة مشتريات  50000

 . دينار 70000غ مبل 2018دينار، ويتوقع أن تتجاوز مشترياته خالل العام   80000سنوية تجاوزت مبلغ 
 ( 2018/  6 /30: بيان كيفية معالجة الخصم المتوقع للعميل اسامه عند اعداد القوائم نصف السنوية )المطلوب
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 (16معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )
 Leasesعقود اإليجار 

 مقدمة 
( من احدث وأهم المعايير والذي يتناول متطلبات االعتراف والقياس 16يعتبر معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

والعرض واإلفصاح المتعلقة بعقود اإليجار لدى المستأجرين والمؤجرين. وجاء هذا المعيار كمشروع مشترك بين مجلس 
. وقد أحدث هذا المعيار تحول FASBة المالية األمريكي ومجلس معايير المحاسب IASBمعايير المحاسبة الدولية 

كبير في المعالجة المحاسبية لعقود اإليجار التشغيلية لدى المستأجرين حيث يتم بموجب هذا المعيار رسملة كافة عقود 
ستأجرة شهر كأصول واالعتراف بالتزامات مقابلها، مع استثناء عقود االيجار لألصول الم 12اإليجار التي تزيد عن 

ذات القيمة المتدنية. وقد انهي هذا المعيار الجدل الطويل في الفكر المحاسبي حول إخفاء القوائم المالية لعقود اإليجار 
 التشغيلي واخفاء االلتزامات المتعلقة بتلك العقود.

 : ويحل هذا المعيار محل كل مما يلي 
 ( عقود اإليجار" 17معيار المحاسبة الدولي رقم )

 الترتيبات التي تتضمن التأجير".  IFRIC4( 4التفسير رقم )
 الحوافز". -عقود اإليجار التشغيلي  SIC-15( 15التفسير رقم )
 "تقييم جوهر العملية التي تتضمن شكل قانوني لعقد اإليجار . SIC-27( 27التفسير رقم )

 ح بالتطبيق المبكر.مع السما 2019/  1 /1ويبدأ سريان مفعول هذا المعيار اعتبارا من  
  Objectiveهدف المعيار 

يهدف هذا المعيار الى وضع مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح لعقود اإليجار، وبشكل يؤدي الى تقديم 
معلومات مالئمة وتمثل بصدق عمليات التأجير لدى كل من المستأجرين والمؤجرين. كما يهدف المعيار الى زيادة 

بيانات المالية وتحسين المقارنة بين الشركات التي تستأجر األصول وبين الشركات التي تقوم باالقتراض الشفافية في ال
( ال يقدم عرض مالئم وصادق لعمليات التأجير، حيث لم يكن 17لشراء األصول. حيث أن المعيار السابق رقم )

ر التشغيلية بخالف المعيار الجديد والذي يتطلب اعتراف المستأجر بأية أصول او التزامات ناشئة عن عقود االيجا
 يتطلب رسملة كافة عقود االيجار عموما لدى المستأجر كعقود ايجار تمويلية مع بعض االستثناءات المحدودة.

  Scopeنطاق المعيار 
 ( على كافة عمليات التأجير )عقود اإليجار( باستثناء ما يلي: 16يطبق معيار االبالغ المالي رقم )
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 جير واستخدام المصادر غير المتجددة مثل النفط و الغاز وما شابهها.عقود تأ
 (. 41عقود تأجير األصول البيولوجية المحتفظ بها من قبل المستأجر )معيار 

 (.IFRIC 12وترتيبات خدمات االمتياز )أنظر 
 مع العمالء"( " اإليراد من العقود IFRS 15تراخيص الملكية الفكرية الممنوحة من قبل المؤجر )أنظر 

 حقوق االستئجار )لدى المستأجر( بموجب اتفاقيات الترخيص مثل: 
حقوق استئجار األفالم وبراءات االختراع وحقوق التأليف والمخطوطات الخاضعة المتطلبات معيار المحاسبة الدولي 

 ( "األصول غير الملموسة".38رقم )
ستئجار األصول غير الملموسة غير تلك المذكورة في ( لعقود اIFRS 16ويجوز للمستأجر تطبيق هذا المعيار )

 ( السابق.5البند )
  Identifying A leaseتحديد عقد اإليجار 

على المنشأة تقييم ما اذا كان العقد هو عقد ايجار او  At inception of a contractفي بداية عقد االيجار 
 ي:ويتطلب المعيار بهذا الخصوص ما يليتضمن اتفاقية تأجير. 

يعتبر العقد عقد ايجار إذا كان العقد كليا أو جزئيا ينقل الحق في السيطرة على استخدام اصل محدد من طرف 
او بدل معين. وقد تكون المدة الزمنية معبرة عنها على  Considerationاألخر لمدة زمنية محددة مقابل عوض 

 وحدة مثال من احد المنتجات. 10000تاج شكل مقدار استخدام االصل مثل عقد ايجار استخدام معدات اإلن
انتقل السيطرة بموجب هذا المعيار إذا كان للعميل الحق في توجيه واستخدام األصول المستأجرة والحصول على  

 كافة المنافع االقتصادية من استخدام تلك األصول.
كل ضمني بش لك األصوليتم عادة تحديد األصول الخاضعة للتأجير بشكل صريح في العقد، ويمكن تحديد ت 

 بالتاريخ التي تصبح بها تلك االصول متاحة لالستخدام من قبل العميل.
كان للمورد الحق في استبدال األصول المؤجرة خالل فترة استخدام تلك األصول، في هذه الحالة ال يوجد حق للعميل 

 للعميل )المستأجر(.باستخدام تلك األصول، وبالتالي لم تنتقل السيطرة على تلك األصول 
 إذا تحقق الشرطان التاليين:  Supplierويبين هذا المعيار أن الحق في استبدال األصول المؤجرة يتحقق للمورد 

 للمورد القدرة العملية على استبدال األصول البديلة خالل فترة استخدام األصل.  
 تحقيق المورد منافع اقتصادية نتيجة استبدال تلك األصول. 

على المنشأة إعادة تقييم ما إذا كان العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار فقط في حال تغير شروط يجب 
 وأحكام العقد.

  Separating Components of Contractفصل مكونات العقد 
في عقد االيجار او العقود التي تتضمن عنصر تأجير، على المنشأة المحاسبة بشكل مستقل عن مكونات العقد التي 

تتضمن عنصر تأجير عن تلك المكونات التي ال تتضمن تأجير اال اذا كان من غير العملي ذلك. ويتم توزيع 
على اساس سعر البيع المستقل )يتم الحصول العروض المدفوع )دفعات العقد( لكل مكون من مكونات عقد االيجار 

 عليه من الموردين او المؤجرين( لكل مكون من مكونات عقد االيجار. 
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إذا كان عقد اإليجار يتضمن مكونات تأجير أخرى أو بنود أخرى مثل عقد إيجار أصل شامال عقد صيانة ذلك  
عار اإلفرادية النسبية لكل بند من بنود أو مكونات األصل, فإن على المستأجر توزيع المبلغ المدفوع على اساس األس

العقد, وإذا كانت أسعار تلك البنود غير متوفرة يتم تقديرها بالتركيز على استخدام المعلومات المالحظة 
observable information 

رافقة لعقد اإليجار يمكن للمستأجر اعتبار البنود األخرى الم -إذا كان ذلك عملية  -وفي بعض الحاالت االستثنائية 
 مثل الصيانة جزء من مكونات عقد اإليجار.

 ( 1مثال ) 
قامت شركة النسيج العربي باستئجار "ماكنة حياكة ودرزة" و "آلة الطباعة على النسيج" من مؤسسة بيت المقدس 

نة واآللة. فاذا سنوات شامال قيام مؤسسة بيت المقدس بتقديم خدمات الصيانة للماكي 4دينار لمدة  600000مقابل 
 دينار.  240000دينار و  220000كان سعر عقد استئجار الماكينة واأللة المستقلة معروفة وتبلغ 

 تخصيص مدفوعات العقد الى مكونات االيجار والمكونات األخرى. المطلوب:
 (1حل مثال )

دينار الى مكونات  600000ة بموجب متطلبات هذا المعيار يقوم المستأجر بتوزيع قيمة العقد االجمالية البالغ
 إيجاريه ومكونات غير إيجاريه، وكما يلى:

 Accounting By Lesseesالمعالجة المحاسبة العقود اإليجار لدى المستأجر 
 .  Initial Measurementالقياس المبدئي لعقد اإليجار :

في بداية عقد اإليجار على المستأجر االعتراف بالحق في استخدام األصل ضمن األصول في قائمة المركز المالي 
وكذلك االعتراف بالتزامات عقد اإليجار، أي يتم رسملة عقود اإليجار بكافة أنواعها كأصول والتزامات. وذلك لعقود 

 مة غير المنخفضة المشار اليها سابقا. شهر وللعقود ذات القي 12االيجار التي تزيد مدتها عن 
حق استخدام االصل  اسملمستأجر كأصل وبالتكلفة وتحت ويتم االعتراف وتسجيل األصل المستأجر في دفاتر ا

 المستأجر. وتتضمن تكلفة "حق استخدام األصل المستأجر" بتاريخ بدء عقد االيجار ما يلي: 
لي لتلك االلتزامات وهي القيمة الحالية المدفوعات عقد االيجار المستقبلية قيمة التزامات عقد االيجار عند القياس األو 

غير المسددة بذلك التاريخ خالل مدة العقد. ويتم خصم تلك المدفوعات باستخدام معدل الفائدة الضمني الوارد في 
 interestالعقد 

ق في استخدام األصل المتفق عليه , إضافة هي الفترة غير القابلة للنقض التي يكون للمستأجر الح مدة عقد اإليجار:
إلى أي فترات إضافية يكون للمستأجر فيها حق اختيار استمرارية االستئجار مع وجود تأكيدات موثوقة عند بدء العقد 

خاللها انهاء العقد ووجود تأكيدات  واية فترات يحق للمستأجر ذلك الخيار. إن المستأجر سوف يمارس حقه وفق
 ذلك الخيار.  ممارسة المستأجربعدم  موثوقة

: هو سعر الفائدة المستخدم في عملية خصم التدفقات النقدية عند بدء عقد اإليجار والذي معدل الفائدة الضمني
يجعل القيمة اإلجمالية) للحد األدنى لدفعات عقد اإليجار و القيمة المتبقية غير المضمونة( مساوية القيمة العادلة 

 تكاليف أولية مباشرة للمؤجر.أية لألصل المؤجر و 
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rate implicit in the lease  اذا كان معروفة، واذا لم يكن معروفة يتم استخدام معدل فائدة االقتراض اإلضافية
 للمستأجر

Lessee ' s incremental borrowing rate . 
مطروحة منها اية حوافز ايجار اية مدفوعات لعقد االيجار دفعها المستأجر للمؤجر قبل او عند بداية عقد االيجار 

 مستلمة.
 اية تكاليف أولية مباشرة تحملها المستأجر. 
اية تكاليف يتوقع أن يتكبدها المستأجر عند تفكيك او ازالة األصل المستأجر، او تكاليف استعادة موقع وجود  

بين المستأجر والمؤجر )مالم االصل او اية تكاليف واردة في شروط العقد إلعادة األصل الى الحالة المتفق عليها 
"المخزون(. ويعترف المستأجر بالتزام  2عندها يتم تطبيق معيار رقم  -تؤدي تلك التكاليف الى انتاج مخزون 

( لهذه التكاليف المقدرة اما بتاريخ بدء عقد االيجار او عند استخدام األصل 37)مخصص( وفق معيار رقم )
 المستأجر خالل مدة محددة.

اس حق استخدام األصل بموجب نموذج التكلفة كأصل مطروحا منها مجمع االهتالك ومجمع التدني أن .  يتم قي2
الواردة بالعقد على مدار العقد  بالقيمة الحالية الدفعات اإليجاروجد. ويتم القياس المبدئي اللتزامات عقد اإليجار 

مخصومة بمعدل الفائدة الضمني الوارد بالعقد اذا كان من الممكن تحديده بموثوقية. واذا لم يكن من الممكن تحديده 
 بموثوقية يتم استخدام معدل الفائدة على االقتراض االضافي.

 (2مثال ) 
سنوات مقابل تسديد دفعة سنوية تبلغ  8ايجار لمدة  قامت شركة الفردوس باستئجار مباني بعقد 2018/  1 /1في  

٪ 12سنة، ومعدل الفائدة الضمني  50دينار تسدد في نهاية كل عام علما بان العمر اإلنتاجي للمباني  000,  10
 سنوية.

 4,968دفعات =  8٪ ول 12معامل القيمة الحالية لدفعة عادية الدينار واحد بمعدل  
 لمحاسبية للعقد واعداد القيد الالزم بدفاتر المستأجر.بيان المعالجة ا المطلوب:

 (2حل مثال ) 
بموجب هذا المعيار يتم رسملة كافة عقود اإليجار لدى المستأجر كأصول والتزامات الحق في استخدام األصول(  

اذا كانت مدة العقد  ٪ في هذا المثال(12بمقدار القيمة الحالية اللتزامات العقد وبمعدل الفائدة الضمني الذي يبلغ 
 شهر، وال يتم التفريق بين كون تشغيلي او تمويلي بخالف التصنيف الوارد في المعيار السابق لعقود 12أكثر من 

 (.17إليجار رقم )
 4968× 10000القيمة الحالية لدفعات اإليجار = 
 دينار 49680=                                  

 : Lease paymentsدة دفعات عقد اإليجار غير المسد
بتاريخ بدء عقد االيجار تشمل مدفوعات العقد غير المسددة التي يتم ادخالها في قياس التزامات عقد االيجار مقابل 

 المدفوعات التالية : for the right to use the underlying assetحق استخدام األصل 
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 المدفوعات الثابتة مطروحة منها اية حوافز قابلة لالستالم. 
مدفوعات االيجار المتغيرة المعتمدة على مؤشر اسعار )مثل مؤشر اسعار المستهلك( او معدالت فائدة مثل سعر  

قد أو مدفوعات متغيرة تعكس التغيرات في معدل االيجار السوقية عند االعتراف األولى بالتزامات ع Liborفائدة 
اإليجار باستخدام ذلك المؤشر او المعدل السائدة بتاريخ بدء عقد اإليجار. يتم االعتراف بأية دفعات ايجار متغيرة لم 

يتم إدراجها عند قياس التزامات الحق في استخدام األصل )عقد اإليجار( بسبب عدم القدرة على تحديد قيمتها 
 ي يتحقق بها شروط تلك المدفوعات. بموثوقية" ضمن األرباح والخسائر في الفترة الت

 عقد االيجار. المدفوعات المتوقع دفعها من قبل المستأجر للمؤجر عند وجود قيمة متبقاه مضمونة في
المبلغ المتوقع أن يدفعه المستأجر لشراء األصل اذا تضمن عقد االيجار حق خيار للمستأجر لشراء االصل، وكان  

 سيمارس حق خيار شراء األصل. هناك تأكيد معقول بان المستأجر 
مدفوعات غرامات انتهاء العقد المتوقع ان يدفعها المستأجر اذا كانت شروط العقد تعكس ممارسة المستأجر الخيار 

 انهاء العقد. 
 القيمة المتبقاة المضمونة **

مال العقد على : )وهي ميزة للمؤجر(، ففي حالة اشتGuaranteed Residual Valueالقيمة المتبقية المضمونة 
قيمة متبقاة مضمونة لألصل المؤجر، يتعهد المستأجر للمؤجر بضمان هذه القيمة في نهاية مدة العقد. مثال على 

ذلك أن يتضمن العقد النص التالي: يتعهد المستأجر للمؤجر بقيمة متبقاة مضمونة للمعدات المستأجرة في نهاية مدة 
النص إلى أنه في حالة انخفاض القيمة السوقية أو العادلة للمعدات  دينار مثال. يشير هذا 2000العقد تبلغ 

دينارا، ففي هذه  1500دينار، وعلى افتراض أن قيمتها العادلة أصبحت  2000المستأجر في نهاية مدة العقد عن 
تبقاة المضمونة دينارًا والتي تمثل الفرق بين القيمة الم 500الحالة يعيد المستأجر المعدات للمؤجر ويدفع له مبلغ 

دينارًا أو  2000دينارًا. أما في حالة كون القيمة العادلة للمعدات  1500دينارًا والقيمة العادلة البالغة  2000والبالغة 
 أكثر فيقوم المستأجر بإعادة المعدات للمؤجر دون أن يتحمل أية مبالغ إضافية تتعلق ببند القيمة المتبقاة المضمومة. 

 ( 3مثال )
سنوات، وكان العمر االنتاجي للمعدات عند  4استأجرت شركة شعلة الجنوب معدات لمدة  2017/  1 /1في 

دينار، تدفع أول دفعة عند توقيع العقد بينما يتم دفع  20000سنوات، مقابل دفعة سنوية مقدارها  8االستئجار 
دينار نقدا )منها  6000ولية مباشرة مقدارها الدفعات الباقية في نهاية كل عام. وإلتمام العقد تكبد المستأجر تكاليف أ

دينار عمولة للسمسار العقاري(. وكتحفيز للمستأجر  2000دينار مدفوعات للمستأجر السابق للمعدات و  4000
 دينار للمستأجر قيمة العمولة التي دفعها المستأجر. 2000للدخول في عقد االيجار قام المؤجر بدفع مبلغ 

دة الضمني غير محدد في عقد االيجار وبلغ معدل الفائدة على االقتراض االضافي للمستأجر فاذا كان معدل الفائ 
٪ سنويا )وهي تمثل سعر الفائدة الثابت على المبلغ الذي يمكن للمستأجر اقتراضه بمبلغ يعادل قيمة حق استخدام 10

ي اهتالك ستخدام طريقة القسط الثابت فسنوات وبنفس الضمانات. وسيتم ا 4المعدات بنفس عملة العقد الدينار( لمدة 
 حقوق استخدام المعدات. 
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 16بيان المعالجة المحاسبية لعقد االيجار بدفاتر المستأجر واعداد القيود الالزمة وفق متطلبات معيار  المطلوب:
IFRS  

  
 

 (3حل مثال )
يقوم المستأجر بأعداد قيد ألثبات اصول والتزامات ناشئة عن العقد  2017/  1 /1بتاريخ بدء عقد االيجار في  

 ٪.10حيث يتم قياس التزامات عقد االيجار بالقيمة الحالية الدفعات االيجار المستقبلية غير المسددة بمعدل خصم 
 القيمة الحالية اللتزام عقد االيجار:

= دفعات االيجار المدفوعة في بداية العقد + القيمة الحالية لاللتزام + أية  قوق استخدام األصلحيتم قياس قيمة 
 التي يستلمها المستأجر من المؤجر الحوافز –تكاليف أولية مباشرة سددها المستأجر 

 : 2017القيود المحاسبية خالل عام 
 :  2017/  1 /1يتم اعداد القيود التالية في 

 االولى المدفوعة في بداية العقد فعةقيد اثبات الد
 ويالحظ أن الدفعة األولى لم تتضمن أية فوائد نظرا ألنها دفعت عند توقيع العقد.

 اثبات القيمة الحالية اللتزامات دفعات االيجار المستقبلية: 
 
 

 اثبات التكاليف األولية المباشرة المدفوعة:
 
 

 لحساب حقوق استخدام المعدات(:اثبات الحوافز المستلمة من المؤجر )كتخفيض 
 
 
ولغايات تحديد مبلغ الفائدة والجزء المتعلق بتسديد التزامات العقد المستقبلية، تم إعداد جدول دفعات عقد االستئجار  

 كما يلي:
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 :2017/  12 /31الدفعة الثانية في 
 
 
 
 
 
 

دينار والباقي هو  4974ر، منها مصروف فائدة دينا 20000يالحظ من القيد أعاله أن قيمة الدفعة للمؤجر هي 
 تسديد لجزء من التزامات عقود االستئجار 

 :2017اثبات مصروف اهتالك حقوق استخدام المعدات لعام 
 
 
 
 

 :2018القيود المحاسبية خالل عام 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظة:
تظهر التزامات عقود االستئجار في ميزانية المستأجر موزعة بين المطلوبات المتداولة والمطلوبات تظهر التزامات 
غير المتداولة أما بشكل منفصل أو ضمن بنود التزامات أخرى، حيث يصنف القسط الواجب السداد خالل السنة 

المتداولة. وعليه تظهر التزامات عقود االستئجار في  التالية كمطلوبات متداولة وباقي األقساط ضمن المطلوبات غير
 على النحو التالي:  2017/  12 /31ميزانية 
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  Recognition Exemptionاإلعفاءات من االعتراف والتطبيق 
يجوز للمستأجر أن يختار عدم تطبيق متطلبات رسملة عقود االيجار )عدم االعتراف بعقود االيجار كأصول  

 ت( على ما يلي: والتزاما
   short - term leases عقود االيجار قصيرة األجل  

 leases for which the underlying asset is of low valueعقود االيجار لألصول ذات القيمة المتدنية 
مثل عقود استئجار أجهزة الحاسوب اللوحية )التابلت( واجهزة الحاسوب الشخصية والهواتف وبنود االثاث المكتبي 

الصغيرة وغيرها، ويقوم المستأجر بتقييم قيمة األصل المستأجر بناء على قيمته عندما كان جديدا بغض النظر عن 
ذو قيمة منخفضة بحجم او طبيعة عمل المستأجر فمثال عمر االصل المستأجر، وال يتأثر تقييم االصل باعتباره 

استئجار سيارة مستعملة قيمتها منخفضة ال يمثل عملية استئجار اصل ذو قيمه متدنية الن السيارة وهي جديدة قيمتها 
ليست منخفضة. ويعتبر األصل ذو قيمة متدنية اذا كان من الممكن للمستأجر االنتفاع من األصل بذاته وال يعتمد 

 األصل عند االستفادةمنه على األصول األخرى بشكل كبير. 
ويتم تطبيق خيار عدم رسملة عقود االيجار قصيرة األجل على فئة األصول المستأجرة والتي لها نفس الطبيعة ونفس 

عقد االستخدام في عمليات المنشأة، أما بالنسبة لألصول المنخفضة القيمة فانه يتم تطبيق خيار علم الرسملة لكل 
، ويتم ووفق مجلس معايير المحاسبة الدولية اعتبار أن قيمة األصل lease-by- lease basis –ايجار على حدة 

دوالر او اقل حتى وان كان مجموع قيم  5000منخفضة )متدنية( اذا بلغت قيمة األصول المستأجرة لكل عقد ايجار 
 األصول في مجموع عقود االيجار ذات قيمة كبيرة.

نطبق االستثناء المذكور ولم يتم رسملة عقد االيجار كأصل، في هذه الحالة يتم االعتراف بمدفوعات االيجار واذا ا 
المرتبطة بالعقد كمصروف على اساس القسط الثابت او على اي اساس اخر يكون اكثر تمثيال لنمط المنافع التي 

 يحصل عليها المستأجر من األصل.
  Subsequent measurementالقياس الالحق لعقد االيجار 

 اوال: القياس الالحق لحق استخدام االصل 
Subsequent measurement of the right-of-use asset 

ما لم  نموذج التكلفةبعد تاريخ بدء سريان عقد االيجار يجب على المستأجر قياس حق استخدام االصل باستخدام 
يتم تطبيق نماذج القياس األخرى المذكورة تاليًا. ويتضمن نموذج التكلفة قياس األصل بالكلفة مطروحا منها االهتالك 
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( ويتم تعديل التكلفة بأية آثار ناجمة عن IAS36المتراكم لحقوق استخدام األصل ابية خسائر تدني متراكمة )بموجب 
 ينة الحقا. اعادة قياس التزامات عقد االيجار المب

( "الممتلكات والمباني والمعدات عند احتساب 16يجب على المستأجر تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم ) 
 اهتالك "حق استخدام االصل المستأجر" مع مراعاة ما يلي: 

ا كان المستأجر سوف اذا كان عقد االيجار ينقل ملكية األصل للمستأجر )منتهي بالتملك( في نهاية مدة العقد، أو اذ
يمارس حق خيار شراء األصل المستأجر في نهاية مدة العقد، فان على المستأجر اهتالك "حق استخدام األصل 

 المستأجر" خالل المدة من بداية عقد االيجار الى نهاية العمر االنتاجي لألصل المستأجر. 
ر الشراء التحفيزي، فان على المستأجر اهتالك األصل اما اذا كان عقد االيجار غير منتهي بالتملك أو ال يوجد خيا 

  ايهما أسبق.خالل المدة من بداية عقد االيجار حتى نهاية العمر االنتاجي لألصل أو نهاية مدة العقد 
  Other measurement modelsنماذج القياس االخرى 

( "الممتلكات االستثمارية" 40سبة الدولي رقم )اذا قام المستأجر بتطبيق نموذج القيمة العادلة الوارد في معيار المحا
على الممتلكات االستثمارية لديه، على المستأجر ايضا تطبيق نموذج القيمة العادلة ذلك على حساب "حق استخدام 

( اذا 40األصول المستأجرة التي ينطبق عليها تعريف الممتلكات االستثمارية الوارد ضمن معيار المحاسبة رقم )
ق استخدام األصول" تتعلق بفئة الممتلكات والمباني والمعدات )األصول الثابتة( مثل فئة األراضي كانت "حقو 

والعقارات او فئة اآلالت وغيرها، والتي يطبق عليها المستأجر نموذج اعادة التقييم بموجب معيار المحاسبة الدولي 
على كافة اصول حق استخدام األصول" لتلك الفئة ( فانه يحق متاجر االختيار بتطبيق نموذج اعادة التقييم 16رقم )

 من األصول الثابتة.
 
 
 

 ثانيا: القياس الالحق اللتزامات عقد االيجار
Subsequent measurement of the lease liability 

االيجار على المستأجر قياس التزامات عقد االيجار  commencement dateبعد تاريخ بدء مدة عقد )ممارسة( 
 لي: كما ي

 زيادة القيمة المسجلة )الدفترية( لاللتزام لتعكس الفائدة على التزامات العقد.
 تخفيض القيمة المسجلة لاللتزام لتعكس دفعات االيجار المدفوعة.

اعادة قياس القيمة المسجلة )الدفترية( لاللتزام لتعكس أية نتائج اعادة قياس او تعديالت تتم على العقد او التعديالت  
 تعكس الدفعات الثابتة التي يتم اجراء تعديالت عليها. التي

وبموجب المعيار يجب أن يعكس معدل الفائدة على التزامات عقد االيجار خالل مدة العقد المبلغ الذي ينتج معدل  
 عائد ثابت ودوري على الرصيد المتبقي على التزامات عقد االيجار. 
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تراف في بيان الدخل بكل من مصروف فوائد التزام عقد االيجار وبعد بدء عقد االيجار على المستأجر االع 
ومدفوعات عقد االيجار المتغيرة غير المشمولة في قياس التزام عقد االيجار في الفترة التي تنشأ فيها األحداث 

 ( تاليٌا.6والظروف التي تؤدي لنشوء تلك المدفوعات المتغيرة. انظر مثال )
 التزامات عقد االيجارثالثا: إعادة تقييم 

Reassessment of the lease liability 
بعد تاريخ بدء عقد االيجار يجب على المستأجر اعادة قياس التزامات عقد االيجار لتعكس التغيرات في مدفوعات  

ول "حق استخدام األصوعلى المستأجر االعتراف بمبلغ اعادة قياس التزامات عقد االيجار كتعديل لحساب  العقد.
المعترف بها كأصل. واذا كانت القيمة المسجلة )الدفترية( لحساب "حق استخدام األصول المستأجرة قد  المستأجرة"

انخفضت الى قيمة الصفر( وكان هناك انخفاض اخر عند اعادة قياس التزامات العقد، فانه على المستأجر االعتراف 
 بيان الدخل.بأية مبالغ متبقية إلعادة القياس في 

 
 
 
 revisedعلى المستأجر اعادة قياس التزامات عقد االيجار من خالل خصم التدفقات النقدية ان تقييمها  -ب

lease payments : اذا كان 
هناك تغير في المبالغ المتوقع أن تكون مستحقة عند وجود ضمان من قبل المستأجر القيمة المتبقاة المضمونة 

د مدفوعات االيجار المعدلة لتعكس المبالغ المتوقع دفعها والخاصة بالقيمة لألصل المستأجر، وعلى المستأجر تحدي
 المتبقاة المضمونة. 

اذا كان هناك تغيرات في دفعات االيجار المستقبلية المتغيرة المرتبطة بمؤشر اسعار او معدالت فائدة نتيجة حدوث 
تغيرات في مؤشرات االسعار او الفائدة. مثال اذا كانت دفعات االيجار مرتبطة بتغيرات معدالت االيجار السائدة في 

 د االيجار لتعكس التغير في دفعات االيجار. السوق فان على المستأجر اعادة قياس التزامات عق
 (عقد ايجار مع وجود تغيرات في العقد 4مثال )

( أن العقد يتضمن خيار للمستأجر بتمديد العقد لمدة عامين اضافيين مقابل دفعة 3افترض في المثال السابق رقم )
ية العقد لم يكن هناك تأكيد معقول بان دينار تسدد نهاية كل سنة. وبافتراض انه وفي بدا 25000ايجار سنوية تبلغ 

سنوات(. وفي بداية السنة الثالثة  4المستأجر سيمارس خيار تمديد عقد االيجار )تم تحديد مدة العقد في حينه بمدة 
( وبسبب زيادة الطلب على منتجات الشركة والتي تستخدم تلك المعدات في انتاجها مما اوجد حافزا  2019/  1 /1)

مديد عقد االيجار في نهاية مدة العقد واالستفادة من حق خيار تمديد العقد لمدة عاميين اضافيين. للمستأجر لت
 ٪ سنويا. 12بافتراض أن معدل الفائدة على االقتراض االضافي في نهاية السنة الثانية بلغ 

 .IFRS 16بيان المعالجة المحاسبية للتغيرات في عقد االيجار وفق معيار  المطلوب:
 (4ال )حل مث
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في بداية السنة الثالثة وقبل المحاسبة عن التغيرات في شروط عقد االيجار فان رصيد حساب التزامات عقد االيجار 
 ٪(.10دينار )وتعادل القيمة الحالية للدفعة الرابعة واالخيرة في العقد مخصومة بمعدل الفائدة االصلي 18185يبلغ 

يقوم المستأجر بإعادة قياس التزامات عقد االيجار بالقيمة الحالية لدفعة االيجار االخيرة والتي ستدفع في نهاية العام 
٪ 12دينار بمعدل الخصم الجديد )المعدل(  25000دينار يليها دفعتی ايجار بقيمة  20000والبالغ قيمتها  2019

 سنوية وكما يلي: 
 
 
 
 
 
 
 
دينار. ويقوم المستأجر  36870مبلغ  2019/  1 /1ية لحساب حقوق استخدام المعدات في تبلغ القيمة الدفتر  -

القيمة 36,870دينار )74,270بإعادة قياس رصيد هذا الحساب حيث سيبلغ رصيده الجديد بعد اعداد القيد اعاله 
 مقدار الزيادة في االلتزام(. 37,400+  2019/ 1 /1الدفترية في 

غ الفائدة والجزء المتعلق بتسديد التزامات العقد، تم إعداد جدول دفعات عقد االستئجار كما وألغراض تحديد مبل -
 يلي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 
 

 
 
 
 
 
 

 ( دفعات االيجار المتغيرة المرتبطة بمؤشر اسعار5مثال )
دينار تدفع  10000سنوات مقابل دفعة ايجار سنوية مقدارها  5استأجرت شركة الغد عقار لمدة  2017/  1 /1في  

في بداية كل سنة نقدا. حدد العقد بان دفعات عقد االيجار سوف تزداد كل عامين على اساس الزيادة في مؤشر الرقم 
رقم القياسي ألسعار المستهلك عند بدء عقد االيجار السابقة. بلغ ال 24القياسي ألسعار المستهلك للشهور ال 

150 .٪ 
 8فاذا كان معدل الفائدة الضمني غير محدد في عقد االيجار وبلغ معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي للمستأجر 

خدام ٪ سنوية )وهي تمثل سعر الفائدة الثابت على المبلغ الذي يمكن للمستأجر اقتراضه بمبلغ يعادل قيمة حق است
سنوات وبنفس الضمانات. وسيتم استخدام طريقة القسط الثابت في اهتالك  4العقار بنفس عملة العقد )الدينار( لمدة 

 ٪.225( 2019/  1 /1حقوق استخدام العقار. وقد بلغ الرقم القاسي ألسعار المستهلك في بداية السنة الثالثة )
  IFRS 16ر بدفاتر المستأجر واعداد القيود الالزمة وفق متطلبات المطلوب: بيان المعالجة المحاسبية لعقد االيجا 

 (5حل مثال )
يقوم المستأجر بأعداد قيد ألثبات اصول والتزامات ناشئة عن العقد  2017/  1 /1بتاريخ بدء عقد االيجار في  - 

 ٪. 8المسددة بمعدل خصم حيث يتم قياس التزامات عقد االيجار بالقيمة الحالية لدفعات االيجار المستقبلية غير 
 
 

 :2017القيود المحاسبية خالل عام 
 :  2017/  1 /1يتم اعداد القيود التالية في  

 اثبات حقوق استخدام العقار بالقيمة الحالية لاللتزام مضافًا اليها دفعة االيجار المقدمة:
 
 

 إعداد جدول دفعات عقد االستئجار كما يلي.  بتسديد التزامات العقد، تم ولغايات تحديد مبلغ الفائدة والجزء المتعلق
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 دينار 15,000سيقوم المستأجر بتعديل دفعة االيجار لتصبح  2019/ 1 /1قبل تسديد الدفعة الثالثة في 

 ٪( لتعكس دفعة االيجار الجديدة التغير في مؤشر األسعار وفق شروط العقد.٪150 + 225× 10,000)  
قياس التزامات عقد االيجار كما في بداية السنة الثالثة لتعكس التغيرات في دفعات االيجار كما يقوم المستأجر بإعادة 

دينار   15000حيث يمثل رصيد حساب التزامات عقد االيجار المعدل القيمة الحالية لدفعات االيجار الجديدة 
 ال يتم تغييره(: =٪ )8دفعات ايجار( بمعدل الفائدة االصلي في العقد  3والمتبقية لنهاية العقد )

 
 ( واعداد القيد التالي:27832-41745دينار ) 13913وبالتالي سيتم زيادة التزامات عقد االيجار بقيمة 

 
 
 2019قيد تسديد دفعة االيجار في  
 
 
 
 

 كما يلي: 2019/  1 /1ويكون جدول الفائدة ودفعات العقد للفترات التالية والمعد بتاريخ 
 
 
 
 
 

 االيجار المرتبطة بحجم المبيعات( دفعات 6مثال )
( السابق أن عقد االيجار يتضمن ايضا التزام المستأجر بتسديد دفعة ايجار اضافية متغيرة 5افرض في المثال رقم ) 

 ٪ من المبيعات الناتجة عن استخدام العقار المستأجر .1بنسبة 
 .16IFRSالمطلوب: بيان المعالجة المحاسبية وفق  

 (6حل مثال )
بداية عقد االيجار سيقوم المستأجر بقياس حقوق استخدام العقار والتزامات عقد االيجار بنفس ما ورد في مثال في  

( دون األخذ باالعتبار الدفعة االضافية الناجمة عن المبيعات ألن دفعات االيجار االضافية المتغيرة مرتبطة 5رقم )
وبالتالي فان هذه الدفعات ال تدخل في قياس أصول والتزامات بمبيعات مستقبلية وال ينطبق عليها دفعات االيجار. 

دينار في نهاية السنة األولى للعقد، فان على المستأجر  500000العقد. وبافتراض أن الشركة حققت مبيعات 
 ٪( في األرباح والخسائر.1×500,000دينار ) 5000االعتراف بمصروف عقد ايجار اضافي يبلغ 
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 odificationsLease mتعديالت العقد 
 اذا تحقق الشرطين التاليين:  كعقد ايجار منفصلعلى المستأجر المحاسبة عن تعديالت عقد االيجار  
اذا ادت التعديالت الى زيادة نطاق العقد من خالل ادراج اصول اخرى في العقد ينشا عنها حقوق في استخدام  

 اصول. 
اذا ادت التعديالت في العقد الى زيادة العوض )المقابل( بمبلغ يتناسب مع الزيادة في حقوق استخدام األصول" 

 المضافة للعقد. 
، فانه يجب على المستأجر بتاريخ نفاذ لم يتم محاسبتها كعقد ايجار منفصلاما تعديالت عقد االيجار التي  

 تعديالت العقد القيام بما يلي: 
دل )العوض( الوارد في العقد المعدل على مكونات العقد اذا كان العقد يحتوي عقد ايجار وواحد أو أكثر من توزيع الب 

 عقود االيجار االضافية او مكونات ال تمثل عملية تأجير. 
تحديد شروط االيجار لعقد االيجار المعدل )اي تحديد فيما اذا كان عقد االيجار غير قابل لإللغاء بان يتضمن حق  

المستأجر بتمديد عقد االيجار وكان من المتوقع ممارسة ذلك الحق، وكذلك أن يتضمن العقد منح المستأجر الحق في 
 ستأجر لهذا الحق. الغاء عقد االيجار وكان من المتوقع عدم ممارسة الم

اعادة قياس التزامات عقد االيجار من خالل خصم دفعات االيجار الجديدة بعد التعديل باستخدام معدل الخصم 
 المعدل )الجديد(. ويتم اعادة قياس التزامات عقد االيجار كما يلي:

جزئي أو الكلي في مدة تخفيض القيمة المسجلة لحساب "حق استخدام االصل المستأجر" لتعكس مقدار التخفيض ال
العقد وذلك لتعديالت العقد التي تخفض من نطاق العقد. وعلى المستأجر االعتراف في بيان الدخل باي ربح أو 

 خسارة ناتج عن انهاء العقد كليا أو جزئية.
 تعديل حساب "حق استخدام األصل" التعديالت العقد األخرى.

 .Presentation 1العرض في القوائم المالية لدى المستأجر 
 يجب على المستأجر أن يعرض أما في قائمة المركز المالي او في المالحظات المرفقة بالبيانات المالية ما يلي: 

حساب" الحق في استخدام األصول" بشكل منفصل عن األصول األخرى. واذا لم يعرض المستأجر الحق في 
 ن على المستأجر ما يلي: استخدام األصول" بشكل منفصل بقائمة المركز المالي، فا

ادراج وعرض حساب " الحق في استخدام األصول" بنفس بند او فئة األصول كما لو كان األصل المستأجر مملوك 
 للمستأجر. 

 االفصاح عن اسم البند الذي يتضمن حساب " الحق في استخدام االصول" في قائمة المركز المالي 
ن االلتزامات األخرى. واذا لم يتم عرضها بشكل منفصل في قائمة عرض التزامات عقد االيجار بشكل منفصل ع

المركز المالي فعلى المستأجر االفصاح عن البند الذي يتضمن )يحتوي( حساب التزامات عقد االيجار في قائمة 
 المركز المالي. 

متلكات االستثمارية، حيث ال تنطبق الفقرة )أ( السابقة على الحق في استخدام األصل" التي ينطبق عليها تعريف الم 
 .كممتلكات استثمارية يجب عرضها في قائمة المركز المالي بشكل منفصل 
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عند عرض قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل االخر على المستأجر عرض مصروف الفائدة على التزامات عقد  
تطلبه ايضا معيار المحاسبة االيجار بشكل منفصل عن مصروف اهتالك الحق في استخدام األصول". وهذا ما ي

 ( "عرض البيانات المالية".1الدولي رقم )
 على المستأجر مراعاة ما يلي:  قائمة التدفقات النقديةعند اعداد وعرض  

 تصنيف دفعات الجزء الخاص بتخفيض التزامات العقد ضمن التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية. 
 ئد التزامات العقد ضمن التدفقات النقدية التشغيلية او التمويلية.تصنيف الدفعات المتعلقة بمصروف فوا

عرض دفعات االيجار قصيرة األجل ودفعات ايجار األصول المستأجرة ذات القيمة المنخفضة )أي عقود االيجار 
فقات ضمن التدغير المرسملة( وكذلك دفعات االيجار المتغيرة التي لم يتم ادراجها ضمن التزامات عقد االيجار 

 النقدية من األنشطة التشغيلية .
  Disclosureفصاحات لدى المستأجر 

تهدف االفصاحات التي يعرضها المستاجر الى االفصاح عن معلومات في االيضاحات )المالحظات( المرفقة 
بالبيانات المالية، باإلضافة للمعلومات المعروضة في قائمة المركز المالي و قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل 

لمحاسبية بأساس لتقييم اثر عقود االيجار على المركز االخر وقائمة التدفقات النقدية التزويد مستخدمي المعلومات ا
 المالي للمنشأة وادائها وتدفقاتها النقدية. 

على المستأجر االفصاح عن عقود االيجار لديه في ايضاح منفصل أو في بند منفصل في قوائم المالية. وال يطلب 
 لقوائم حول عقود االيجار. من المستاجر تكرار )ازدواجية( المعلومات المعروضة في اي مكان من ا

 على المستأجر االفصاح عما يلي في الفترة المالية:
 مصروف االهتالك لحقوق استخدام األصول مصنفة حسب فئة األصل.

 مصروف الفائدة المتعلق بالتزامات العقد. 
تعلقة بعقود االيجار المصاريف المتعلقة بعقود االيجار قصيرة األجل وال يتم تضمين تلك المصاريف بالمصاريف الم 

 التي مدتها شهر واحد فاقل )ال يطلب االفصاح عنها(.
المصاريف المتعلقة بعقود االيجار لألصول المتدنية القيمة وال يتم تضمين تلك المصاريف بالمصاريف المتعلقة بعقود 

 االيجار قصيرة األجل لألصول متدنية القيمة المفصح عنها في الفقرة السابقة.
 ف المتعلقة بمدفوعات االيجار المتغيرة التي لم يتم ادخالها في قياس التزامات العقد.المصاري 

 الدخل من حقوق استخدام االصول بالباطن.
 اجمالي التدفقات النقدية الصادرة )المدفوعة( للعقد. 

 االضافات لحقوق استخدام األصول.
 االستئجار.مكاسب او الخسائر الناتجة عن عمليات البيع واعادة 

القيمة المسجلة لحقوق استخدام األصول في نهاية فترة التقارير المالية الموضحة حسب فئة األصول التي ينتمي لها  
 العقد.
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اذا انطبق على حقوق استخدام األصول تعريف الممتلكات االستثمارية على المستأجر تطبيق متطلبات االفصاح 
 (. 40الواردة في معيار المحاسبة الدولية رقم )

اذا قام المستأجر بقياس حقوق استخدام االصول بالقيمة المعاد تقيمها )القيمة العادلة( بموجب معيار المحاسبة 
 ( المتعلقة باألصول المعاد تقيمها. 16( على المستأجر االفصاح من المعلومات الواردة في معيار )16) الدولية رقم

 على المستأجر االفصاح عن معلومات حول استحقاقات التزامات عقد االيجار .  
الية من على المستأجر االفصاح عن معلومات نوعية وكمية حول عقود االيجار لتمكين مستخدمي المعلومات الم 

ومن األمثلة على هذه االفصاحات على سبيل المثال وليس تقييم اثر عقود االيجار على القوائم المالية للمستأجر 
  الحصر كما يلي:

 طبيعة انشطة التأجير لدى المستأجر. 
شمل: مدفوعات التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة في المستقبل التي لم تدخل في قياس التزامات عقد االيجار وهي ت 

 االيجار المتغيرة و تمديد او انهاء العقود و القيمة المتبقاه المضمونة. 
 اية قيود او تعهدات واردة في عقد االيجار. 

 عمليات البيع واعادة االيجار 
 على المستأجر االفصاح عن وجود أية عقود ايجار قصيرة األجل أو عقود االيجار ذات القيمة المتدنية.

 (Lessorالمحاسبية لعقود االيجار بدفاتر المؤجر )المعالجة 
 Classification of leasesتصنيف عقد االيجار 

عقود تشغيلية او ( على المؤجر تصنيف عقود االيجار إلى 16وفق متطلبات معيار التقرير المالي الدولي رقم )
 . عقود تمويلية

)وهو تاريخ اتفاقية اإليجار أو التزام األطراف  inception dateيتم تصنيف عقد االيجار بتاريخ بدء عقد االيجار 
باإلحكام الرئيسية االتفاقية اإليجار ايهما أسبق(. ويتم فقط اعادة تقييم تصنيف العقد اذا حدثت تعديالت على العقد. 

ة لألصل أو تعثر المستأجر وال تعتبر التغيرات في التقديرات مثل التغير في تقدير العمر االنتاجي او تغير قيمة النفاي
  اسباب موجبة لتغيير تصنيف عقد االيجار محاسبيًا.

 هو عقد العاطلة لألصل او الته ناتجة عن تشغيل االصل ا جوهري من المؤجر للمستأجر
 شروط تصنيف عقد اإليجار کعقد تمويلي:

لطاقة األصل او التقادم التكنولوجي عقد اإليجار التمويلي هو عقد يتم من خالله نقل كافة المخاطر )مثل مخاطر ا
لألصل وتغير ظروف السوق( والمنافع )مثل ارباح من تشغيل األصل أو ارتفاع قيمة االصل( المتعلقة بملكية 

األصل المؤجر بشكل جوهري من المؤجر للمستأجر، وقد تنتقل أو ال تنتقل الملكية عند انتهاء العقد. واذا لم ينقل 
ة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األصل من المؤجر للمستأجر يصنف کعقد تشغيلي. العقد بشكل جوهري كاف

 ويعتمد تصنيف العقد كتمويلي او تشغيلي على جوهر العملية وليس على شكل العقد )الجوهر فوق الشكل( 
اء بشكل افرادي او في حالة توفر أحد الشروط التالية سو  IFRS( 16وقد تطلب معيار التقرير المالي الدولي رقم )
 مزيج منها تصنيف العقد كعقد إيجار تمويلي:



113 
 

 انتقال ملكية األصل من المؤجر إلى المستأجر في نهاية مدة العقد. 
 أن تكون مدة عقد اإليجار تغطي الجزء الرئيسي من العمر االقتصادي لألصل. 

ي األردن فإن قانون التأجير التمويلي والمعيار لم يحدد نسبة محددة حيث تحدد كل دولة معيار محدد لذلك. وف
٪ من العمر 75األردني حدد المدة التي يعتبر بها العقد تمويلي إذا كانت مدة عقد اإليجار تغطي على األقل 

 اإلنتاجي لألصل وهذا مشابه
 المتطلبات المعايير األمريكية. 

ويتحقق هذا الشرط في حالة وجود  Bargain - purchase option اذا تضمن العقد خيار شراء تحفيزي للمستأجر
شرط في العقد يعطي المستأجر الخيار في شراء األصل في نهاية مدة العقد بسعر يقل عن القيمة العادلة لألصل، 
ويتطلب المعيار وجود تأكد بدرجة معقولة بتاريخ بدء عقد االيجار بممارسة هذا الخيار. فمثال إذا كان هناك عقد 

سنوات، مع وجود حق خيار  6سنوات والعمر اإلنتاجي لألصل  3دينار شهري لمدة  500بل إيجار األصل ما مقا
دينار في نهاية مدة العقد علما بأن القيمة العادلة المقدرة لألصل نهاية مدة العقد  150للمستأجر لشراء األصل بمبلغ 

 األصل. شراء للمستأجر دينار. في هذه الحالة يعتبر العقد تمويلي ألن حق خيار الشراء محفز 2500
القيمة الحالية لدفعات االيجار  inception dateان تكون بتاريخ بدء عقد االيجار   -أ

التي ويتوقع من المستأجر سيدفعها المستأجر للمؤجر خالل مدة العقد تغطي عند 

 القيمة العادلة لألصل المستأجر. قلتوقيع العقد على األ

خاصة بحيث  إذا كان األصل المستأجر ذات طبيعة -ب

 المستأجر بدون إجراء تعديالت رئيسية عليه.  يمكن استخدامه فقط من قبل

كما أشار المعيار إلى المؤشرات اإلضافية التالية والتي يمكن في حال توفر واحدة او 

 : تمويلياكثر منها اعتبار العقد 

إذا تضمن العقد إعطاء المستأجر حق إلغاء العقد وكان العقد يتضمن تحمل  -

 التي قد تصيب المؤجر نتيجة اإللغاء. للخسائر المستأجر

 إذا كان المستأجر يتحمل الخسائر الناجمة عن التغير في القيمة العادلة لألصل  -

أي وجود القيمة المتبقية المضمونة( وبالتالي يتحمل المستأجر قيمة أي  المستأجر

عليها بين المؤجر  انخفاض في قيمة األصل المستأجر عن القيمة المتبقية المتفق

 والمستأجر عند انتهاء العقد. 

وجود حق إعادة االستئجار التحفيزي: إذا كان يمكن للمستأجر إعادة استئجار  -

ثانية بعد انتهاء فترة العقد األولى وبقيمة استئجار تقل بشكل كبير عن  رةاألصل الفت

ط في عقد سعر االستئجار في السوق )حوافز إعادة االستئجار(. مثل وجود شر

اإليجار ينص على أنه يحق للمستأجر عند انتهاء العقد إعادة استئجار األصل ببدل 

اإليجار المتوقعة عند  دالتدينار شهري مثال في حين أن ب 100إيجار يساوي 
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دينار شهرية، هنا من المرجح أن يستمر المستاجر باستعمال  800 تبلغ انتهاء العقد

 األصل.

 (7مثال ) 

سنوات من الشركة العربية للتأجير، علما  10الشرق باستئجار عقار لمدة  قامت شركة 

سنة، وكان هناك خيار للمستأجر بإعادة استئجار العقار بعد  40بان العمر اإلنتاجي للعقار 

 إيجار يعادل القيمة السائدة لبدالت اإليجار عند انتهاء العقد. بمبلغانتهاء مدة العقد 

 المطلوب: كيف سيتم تصنيف عقد اإليجار؟ 

 ( 7حل مثال ) 

سيتم تصنيفه كعقد إيجار تشغيلي وليس تمويلي نظرا لعدم انتقال مخاطر ومنافع األصل 

أن مدة  حيث ،تمويليللمستأجر، وعدم انطباق أي شرط من شروط تصنيف العقد كعقد 

ا أن خيار إعادة االستئجار ال تغطي الجزء الرئيسي للعمر اإلنتاجي للعقار، كم ال العقد

يعتبر تحفيزي ألن مبلغ إعادة االستئجار ال يقل بشكل كبير عن معدالت اإليجار عند 

 انتهاء العقد .

تتلخص  Finance leases المعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي لدى المؤجر

  المعالجة  المحاسبية لعقود اإليجار التمويلي بما يلي:

 جز األصل المين عقود حاسبية مدة عقد االيجاراال المو

)وهو التاريخ الذي يجعل  commencement dateبتاريخ بدء مدة عقد اإليجار  -

االصل المؤجر متاح لالستخدام من قبل المستأجر( على المؤجر  المؤجر به

الناتجة عن العقد التمويلي في قائمة المركز المالي وعرضها  باألصولاالعتراف 

 net investment in theصافي االستثمار في العقد  يساويدينة بمبلغ كذمم م

lease. 

 المؤجر باستخدام معدل الفائدة الضمني عند قياس "صافي االستثمار في العقد". يقوم -

اذا كان معدل الفائدة الضمني ال يمكن تحديده  subleaseالعقود بالباطن  حالةوفي 

فان المؤجر الوسيط يستخدم معدل الخصم المستخدم لعقد االيجار الرئيسي بعد 

تعديله بأية تكاليف مباشرة مرتبطة بالعقد بالباطن لقياس صافي االستثمار في العقد 

 بالباطن. 
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تثناء )التكاليف التي يتكبدها المباشرة لعقد االيجار باس يةيتم معالجة التكاليف األول  -

( كجزء من تكلفة dealersاو التجار  manufacturersالمؤجرين المصنعين 

صافي االستثمار في العقد، حيث تخفض هذه التكاليف مبلغ الدخل المعترف به على 

 مدار مدة العقد.

في األولي بمدفوعات االيجار التي تعتبر جزء من حساب الصافي االستثمار  االعتراف

 Initial measurement of the lease payments included inعقد االيجار" 

the net investment in the lease 

، يتضمن حساب االستثمار في commencement dateبدء مدة عقد االيجار  بتاريخ

عقد االيجار المدفوعات التالية المتعلقة بحقوق استخدام االصل المؤجر خالل فترة العقد 

 والتي لم يتم استالمها بتاريخ بدء عقد االيجار وتشمل ما يلي: 

 ايجار مستحقة. زدفعات االيجار الثابتة مطروحة منها اية حواف  -أ

 بطة بمؤشر اسعار او معدالت اجور، ويتم قياس تلكااليجار المتغيرة المرت دفعات  -ب

 باستخدام مؤشرات األسعار السائدة بتاريخ بدء مدة عقد االيجار  الدفعات

قيمة متبقاة مضمونة لألصل المؤجر والتي يضمنها المستأجر للمؤجر او  سعر  -ج

مرتبط بالمؤجر يتحمل  ريطرف مرتبط بالمستأجر أو أي طرف ثالث غ اي يضمنها

 امات التغير في القيمة المتبقاة المضمونة مثل شركة التأمين. التز

ممارسة خيار الشراء اذا كان المستأجر لديه تأكيد معقول بقيامه بممارسة حق سعر  -د

 الخيار.

 واذا. انهاء العقد خيارحق  عند ممارسته متوقع تحصيلها من المستأجر اي غرامات -ه

 .سيمارس الخيار بإنهاء العقد المستأجر بان عقد االيجار تعكسكانت 

 . Manufacturer or dealer lessors 1المؤجرين الصناع او التجار 

 بتاريخ بدء مدة عقد االيجار على المؤجرين الصناع او التجار االعتراف بما يلى لكل عقد

 تمويلي:  ايجار

بمقدار القيمة العادلة لألصل المؤجر أو القيمة الحالية لدفعات  رادياالعتراف با  -أ

 مخصومة بمعدل الفائدة السوقي اذا كانت اقل من القيمة العادلة.  المستحقة االيجار

ألية تكلفة االصل المباع أو )القيمة الدفترية لألصل( مطروحا منها القيمة الحالية  -ب

 متبقاه غير مضمونة.  قيمة
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 ح أو خسائر عملية البيع )الفرق بين االيراد وتكلفة االصل المباع(االعتراف بأربا -ج

بتاريخ بدء مدة عقد االيجار بغض النظر فيما اذا قام المؤجر بنقل األصل  وذلك

 .IFRS. 2 15للمستأجر وكما هو مبين في 

في بعض الحاالت يقدم المؤجرين الصناع او التجار للمستأجرين معدالت اسعار   .2

)ظاهرية( لتحفيزهم على الدخول بعقد االيجار مقابل تحقيق ربح  منخفضة فائدة

مرتفع من عملية بيع األصل، األمر الذي يجعل الربح المعترف به في فترة بدء العقد 

مرتفعة. لذلك على المؤجرين الصناع او التجار تحديد سعر بيع األصل بمبلغ يعادل 

و كان سعر الفائدة المستخدم ل فيماسعر بيع األصل الذي سيتم تسعير االصل به 

 يعادل سعر الفائدة السوقي. 

بتاريخ بدء عقد االيجار يعترف المؤجرين الصناع او التجار بالتكاليف المتكبدة   .3

االيجار والحصول عليه كمصروف، ألن تلك التكاليف يتم مقابلتها مع  عقد إلتمام

تلك التكاليف كجزء من األرباح الناتجة عن عملية بيع األصل المؤجر. أي ال تدخل 

التكاليف األولية المباشرة وال يتم االعتراف بها كجزء من تكلفة صافي االستثمار في 

 العقد.

 . Subsequent measurement 1الالحق لدى المؤجر  القياس

 على المؤجر االعتراف بدخل الفائدة على مدار عمر العقد وعلى اساس يعكس معدل .1

ثابت على صافي االستثمار في عقد االيجار )ذمم مدينة( لدى المؤجر. ويتم  عائد

توزيع دفعة االيجار بين دخل الفائدة وتخفيض "رصيد الذمم المدينة على 

 ."المستأجر

على المؤجر تطبيق متطلبات التدني والغاء االعتراف الواردة في معيار التقرير   .2

االستثمار في العقد، وعلى المؤجر ( على حساب صافي 9رقم ) الدولي المالي

مراجعة القيمة المتبقاة غير المضمونة دورية والمستخدمة في احتساب اجمالي 

قاة غير باالستثمار في عقد االيجار. واذا كان هناك انخفاض في القيمة المت

تعديل المبالغ المعترف بها كدخل فائدة على  المضمونة المعاد تقديرها ،على المؤجر

 االعتراف فورا باي تخفيض على المبلغ المستحق. وعمر المتبقي للعقد مدار ال

ذا قام المؤجر بتصنيف األصل في ظل عقد االيجار التمويلي كمحتفظ به للبيع او ا .3

 ان االصل ضمن مجموعة التصرف مصنفة كمحتفظ بها للبيع، فيجب تطبيق

IFRS5  .على ذلك األصل 
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المواصفات التي يحددها المستأجر مع تملك المستأجر شراء االصل المؤجر بناء على 

 صل في نهاية مدة العقد.الأل

تعتبر هذه الحالة األكثر شيوعا في عقود اإليجار التمويلي التي تمارسها البنوك  

والشركات المالية وتمارسها البنوك الربوية واالسالمية على حد سواء. وأصبح هذا النوع 

واسع من قبل البنوك في عملية تمويل العقارات والشقق  يمارس على نطاق من العقود

 الشخصية كبديل للبيع بالتقسيط 

يقوم المؤجر في النوع من العقود بشراء األصل بناء على المواصفات التي يحددها 

، ويقوم المؤجر باحتساب األقساط الدورية التي للمستأجرمباشرة  وتأجيرهاالمستأجر 

وسعر الفائدة التي  لألصلدها في ضوء ثمن الشراء النقدي يتوجب اعلى المستاجر تسدي

 . ينوي المؤجر تحقيقه من العملية والمدة الزمنية )عدد األقساط التي سيسدد المبلغ خاللها

يتم اثبات ذلك بجعل حساب األصل مدينا بالتكلفة والنقدية  لألصلوعند شراء المؤجر 

ب ذمم مدينة عقود ايجار مدينا واالصل دائنا، قيذ عقد االيجار يتم جعل حساندائنا. وعند ت

تم اقفال حساب األصل في دفاتر المؤجر ويحل مكانه حساب ذمم مدينة عقود يايه انه 

التي يتم استالمها من المستأجر فيتم معالجتها لدى المؤجر من خالل  دفعاتايجار. اما ال

يعالج كتسديد الرصيد ذمم مدينة  لمستلمفائدة وباقي المبلغ ا رادياالعتراف بجزء منها ا

مرة على الرصيد غير المسدد من ذمم  كل الفائدة في راديا احتساب ويجب عقود ايجار .

 في بداية الفترة. ايجارمدينة عقود 

 (8مثال ) 

قامت شركة االطالل بتمويل شراء معدات لصالح شركة الرائد  2018/  1 /1في  

المعدات الشركة الرائد  تأجيرتمويلي، ينص العقد على  تأجيرالصناعية بموجب عقد 

 حسب الشروط والبيانات التالية:
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 سنوات.  5الى شركة الرائد في نهاية مدة العقد البالغة  نقل ملكية المعداتيتم 

 ٪10* تم احتساب قيمة الدفعة السنوية من خالل استخدام معدل الفائدة الضمني البالغ 

والذي تسعى الشركة المؤجرة الى تحقيقه من عقد االيجار. وبالرجوع الى جدول القيمة 

 3بلغ المعامل  ٪10دفعات وبمعدل فائدة  4عددها  عاديةالحالية لدفعة 

. حيث تم 4,16986الن الدفعة االولى فورية ليصبح المعامل  1وتم اضافة  16986. 

 220,000)  4,16986على المعامل البالغ دينار  220,000 قسمت شراء المعدات البالغ

(. وتم اضافة ضريبة المبيعات الى الدفعة لتصبح قيمة الدفعة  52,760=  4,16986+ 

 .ناريد55,760

 

 بيان المعالجة المحاسبية للعقد اعاله في دفاتر المؤجر. المطلوب: 

 ( 8حل مثال ) 

المؤجر في نهاية  لألصليصنف هذا العقد تمويلي نظرا ألن العقد يتضمن تملك المستأجر 

 .مدة العقد

فيتم إيجاد القيمة الحالية للدفعات التي سيستلمها المؤجر من  تمويليوبما أن العقد  

 والذي يمثل معدل الفائدة الضمني. ٪10المستاجر خالل مدة العقد وباستخدام معدل خصم 

 ناريد2 )هناك فرق دينار  x 52,760  =220,000 4,16986 = الحالية للدفعاتالقيمة 

 .ناتجة عن التقريب(

تحديد مبلغ إيراد الفائدة والجزء المتعلق بتسديد أصل الذمم المدينة المستحقة على  ولغايات

 ( أدناه.5، تم إعداد جدول دفعات عقد اإليجار رقم )المستأجر
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 المحاسبية في دفاتر الشركة المؤجرة )شركة االطالل(  القيود

 قيد شراء المعدات:  -

 

 

 قيد إثبات تأجير المعدات: -

 

 

 

 

 

 

 قيد إثبات استالم الدفعة األولى: -
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فائدة للدفعة األولى كونها دفعة فورية تم استالمها عند توقيع  راديويالحظ عدم وجود ا

 دينار  3000من ضريبة المبيعات البالغة العقد. كما يالحظ أن مبلغ الدفعة قد تض

  :2018/  12 /31قيد إثبات استالم الدفعة الثانية في   -

  أ

  ب

  ج

  د

  ه

 :  2019/  12 /31قيد إثبات استالم الدفعة الثالثة في   -

 

 

 

 وهكذا يتم اثبات باقي الدفعات. 

وفي نهاية الدفعة الخامسة يكون رصيد ذمم مدينة عقود تأجير صفر، وفي حالة بيع  

في نهاية مدة العقد يتم اثبات المتحصل من عملية البيع مكاسب التخلص  للمستأجراالصل 

إلى المستأجر في نهاية  بقمن األصل. فعلى افتراض انه تم بيع المعدات في المثال السا

 ينار، فان قيد البيع في دفاتر المؤجر يكون على النحو التالي:د8000مدة العقد بقيمة 

 

 

 االيجار التي تتضمن قيمة متبقاة عقود

 القيمةفي نهاية مدة اإليجار، وتزداد  لألصلالقيمة المتبقاة هي القيمة العادلة المتوقعة  

عن مدة عقد االيجار. والقيمة المتبقاة قد  لألصلالمتبقاة المقدرة كلما زاد العمر االنتاجي 

 بقاةالتي تتضمن قيمة مت يجارتكون مضمونة من المستأجر أو غير مضمونة. وعقود اال

  المستأجر تكون من خالل االتفاق بين المؤجر والمستأجر على هذه القيمة مما من مضمونة

قيقها. في حال كون القيمة العائد او الفائدة التي يسعى الى تح يوفر للمؤجر ضمانه لتحقق

في  لألصلضمونة من قبل المستاجر فيتم في نهاية مدة العقد تقدير القيمة العادلة المتبقاة م
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المؤجر  كون هذه القيمة تقل عن القيمة المتبقاة المضمونة فيلتزم المستأجر بتعويض حال

العادلة  النقص في القيمة العادلة عن القيمة المتبقة المضمونة، أما اذا كانت القيمة عن

او تزيد عن القيمة المتبقاة المضمونة فيرد األصل للمؤجر دون أن يدفع المستاجر  مساوية

 للمؤجر أية مبالغ. 

ونة او في نهاية مدة العقد وسواء كانت هذه القيمة مضم لألصلان حال وجود قيمة متبقاة 

 حيثتدخل في عملية احتساب الدفعات الدورية التي سيدفعها المستأجر  فأنهامضمونة  غير

 تعمل على تخفيض قيمة هذه الدفعات. ولتوضيح ذلك نورد المثال التالي: 

 

 ( 9مثال )

سيتم استخدام المثال السابق الخاص بشركة االطالل )المؤجر( وشركة الرائد الصناعية 

 لتي كانت البيانات الخاصة به كما يلي: المستأجر(، وا)

 20000د بداية عقد اإليجار، قدرت القيمة العادلة للمعدات في نهاية مدة العقد ب نوع

 دينار.  24000وفي نهاية مدة العقد بلغت القيمة العادلة للمعدات  دينار.

 اض: بيان المعالجة المحاسبية لعقد االيجار في دفاتر المؤجر على افتر المطلوب:

 المستأجر.أن القيمة المتبقاة مضمونة من  .1

 أن القيمة المتبقاة غير مضمونة من المستأجر.  .2

 ( 9حل مثال )

على افتراض  ()شركة األطالل المؤجرالمعالجة المحاسبية لعقد االيجار في دفاتر  .1

 القيمة المتبقاة مضمونة من المستأجر  أن

 قيد شراء المعدات:  -

  و

  ز

 قيد إثبات تأجير المعدات :  -

المعدات بالقيمة الحالية للمبالغ التي سيتم استالمها من المستأجر خالل  تأجيريتم اثبات  

 فترة العقد والتي حسبت كما يلي:
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 :دينار ( 28242قيمة الدفعة السنوية ) الدفعات السنويةX  معامل القيمة الحالية

وبالتالي تكون  . 533493والذي يبلغ  ٪10وبمعدل فائدة  8لدفعة عادية عددها 

 دينار.   150670=533492×28242للدفعة القيمة الحالية 

 :القيمة المتبقاة المضمونة  يضاف اليه القيمة الحالية للقيمة المتبقاة المضمونة

سنوات حيث  8ولمدة  ٪10بمعدل القيمة الحالية بفائدة سنوية ×دينار(  20000)

وبالتالي تكون القيمة الحالية القيمة المتبقاة  0,46651ية يبلغ معامل القيمة الحال

20,000 x 0,46651  =9,330 .دينار 

  دينار.  160,000=  9,330+  150,670وعليه يكون المجموع 

 ويتم اثبات قيد التأجير على النحو التالي: 

جار تم اعداد الفائدة السنوي والمبالغ المسددة من ذمم مدينة عقود اي راديولغايات احتساب ا

 .(6الجدول رقم )

 

 

 

 

 

بعد استالم الدفعة االخيرة يكون رصيد ذمم مدينة عقود تأجير  نهاية مدة العقد :

دينار والتي تمثل القيمة المتبقاة المضمونة، وبما أن القيمة العادلة للمعدات في 20000

 20000 المضمونة )دينار وهي اكبر من القيمة المتبقاة  24000تبلغ نهاية مدة العقد 

فان المستأجر يقوم برد المعدات للمؤجر دون أن يتحمل أية مبالغ اضافية خالف  (,ناريد

 د استرداد المعدات لدى المؤجر على النحو التالي:يويكون قالدفعات السنوية، 
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دينار، 15000اما اذا افترضنا أن القيمة العادلة للمعدات المؤجرة بلغت في نهاية مدة العقد 

دينار للمؤجر وهذا المبلغ يمثل الفرق  5000فان المستأجر يلتزم في هذه الحالة بدفع مبلغ 

 بين القيمة العادلة في نهاية مدة العقد والقيمة المتبقاة المضمونة والبالغة

 دينار، وفي هذه الحالة يتم اثبات استالم المبلغ واسترجاع المعدات بالقيد التالي:20000

خسارة التدني يكون قد تحملها المستأجر وبالتالي تظهر المعدات في دفاتر  ويالحظ أن

 دينار: 15000المؤجر بعد استرداد المعدات بقيمة 

 

 

 

على افتراض  (المعالجة المحاسبية لعقد االيجار في دفاتر المؤجر )شركة األطالل .2

 أن القيمة المتبقاة غير مضمونة من المستأجر

( أعاله، أي أن الحل ال يتغر سواء كانت القيمة المتبقاة او 1لة )حل كما في الحاسيبقى ال

في نهاية مدة العقد  غير مضمونة. واالختالف الوحيد يكون فقط عند استرجاع المعدات من

حيث أن ذلك يتطلب  المتبقاة,وفي حال كانت القيمة العادلة للمعدات تزيد او تقل عن القيمة 

اثبات خسارة االنخفاض وكانت القيمة العادلة تقل عن  من المؤجر بعد استرجاع المعدات

القيمة المتبقاة المضمونة. أما اذا كانت القيمة العادلة تزيد من القيمة المتبقاة المضمونة فيتم 

في عملية تقييم الممتلكات  مالتقيياثبات الفرق اذا كانت المنشاة تستخدم نموذج اعادة 

 والمعدات والمصانع لديها. 

 15000تراض أن القيمة العادلة للمعدات المستأجر بلغت في نهاية مدة العقد فعلى اف

 دينار، يتم اثبات استرجاع المعدات بالقيد التالي:

 

 

 

 ويتم اثبات خسارة تدني المعدات في دفاتر المؤجر بعد استرداد المعدات بالقيد التالي:

 



124 
 

 

 وعلى النحو التالي:وبهذا القيد تظهر المعدات بشكل مشابه للحالة السابقة  

 

 

 type Lease- Salesالبيع بعقد ايجار 

التي تمارس عملية  المنشاةيتم من قبل  من عقود االيجار كما بينا سابقا، فان هذا النوع

 االصل المؤجر أو التي تقوم بالمتاجرة بهذا النوع من األصول، حيث تقوم هذه تصنيع

تمويلي. وعليه  تأجيربعملية بيع األصل وفي نفس الوقت تمويل عملية البيع بعقد  المنشاة

تكون قيمة األصل، في الغالب، في دفاتر المؤجر اقل او اكثر من القيمة العادلة له )سعر 

البيع(، مما ينتج عن العملية مكاسب أو خسائر بيع. أما معالجة الدفعات الالحقة فتعاله 

 االيجار التمويلي المباشر. ولتوضيح ذلك نورد المثال التالي: بشكل مماثل لعقود 

 (10مثال )

قامت الشركة بتوقيع  2018/  1 /1تقوم شركة االطالل بتصنيع نوع من المعدات، وفي  

المعدات التي تصنعها الشركة إلى شركة الرائد الصناعية. فيما  لتأجيرعقد ايجار تمويلي 

 يلى البيانات الخاصة بالعقد: 

 

 

 

 

 

 20000وعند بداية عقد االيجار، قدرت القيمة العادلة للمعدات في نهاية مدة العقد ب  

 .ناريد 24000. وفي نهاية مدة العقد بلغت القيمة العادلة للمعدات ناريد

 بيان المعالجة المحاسبية لعقد االيجار في دفاتر المؤجر على افتراض أن القيمة المطلوب: 

 المستأجر. مضمونة من المتبقاة
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 (10حل مثال ) 

( باستثناء أن المؤجر يقوم بتصنيع 9يالحظ أن هذا المثال مشابه للمثال السابق )مثال  

المعدات وبالتالي لم يقم بشرائها، وبالتالي فان تكلفة المعدات كانت اقل من سعر بيعها. في 

 المؤجر: دفاتراثبات القيود التالية في  التأجيرضوء ذلك يتم عند 

 

 

 مبيعات. راديالحظ أن الطرف الدائن بالقيد هو اوي

 اثبات تكلفة المبيعات بالقيد التالي: 

 

 

 .(9أما باقي القيود فتبقى كما هي في المثال )

  Lease modificationsعقد االيجار لدى المؤجر  تعديالت

 على المؤجر محاسبة التعديالت على عقد االيجار باعتبارها عقد منفصل اذا تحقق .1

 : ا  التاليين مع الشرطان

التعديالت تؤدي إلى زيادة نطاق عقد االيجار من خالل اضافة حقوق استخدام واحد   -أ

 او اكثر من األصول في العقد.

لعقد االيجار قد ازداد بمبلغ يتناسب مع سعر البيع المستقل للزيادة  النقدي العروض  -ب

العقد وأية تعديالت مالئمة ألسعار البيع المستقلة لتعكس التغيرات في  نطاقفي 

 العقد. 

 اذا كانت التعديالت في عقد االيجار لم ينتج عنها عقد ايجار منفصل، على المؤجر  .2

 تعديالت عقد االيجار كما يلي:  محاسبة

 اذا كان العقد مصنفة كعقد تشغيلي على المؤجر   -أ

االيجار كعقد جديد من تاريخ بدء سريان  محاسبة تعديالت عقد -1/أ ح

 التعديالت على العقد.

قياس القيمة المسجلة لألصل المؤجر كصافي استثمار في عقد االيجار  - 2/ب ط

 تعديالت عقد االيجار مباشرة. سريان قبل بدء
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في الحاالت األخرى يقوم المؤجر بتطبيق متطلبات معيار التقرير المالي الدولي   -ب

 (.9رقم )

  Operating leasesااليجار التشغيلية لدى المؤجر  عقود

 االعتراف والقياس  -أ

على المؤجر االعتراف بمدفوعات االيجار من عقود االيجار التشغيلية كدخل  .1

اساس القسط الثابت، او أي اسلوب منتظم اذا كان ذلك األسلوب اكثر  على

 تمثيال لنمط المنافع من استخدام األصل. 

على المؤجر االعتراف بالمصاريف )بما فيها اهتالك االصل المؤجر( والتي   .2

 يتم تكبدها الكتساب دخل االيجار في بيان الدخل. 

على المؤجر اضافة التكاليف األولية المباشرة المرتبطة بالحصول على عقد  .3

التشغيلي الى القيمة المسجلة )الدفترية( لألصل المؤجر، واالعتراف  االيجار

كمصروف على مدار مدة العقد بنفس األساس الذي يتم به  لك التكاليفبت

 االعتراف بدخل االيجار. 

يتم اهتالك األصول المؤجرة بعقود تشغيلية لدى المؤجر بنفس سياسة   .4

االهتالك األصول المشابهة، وذلك وفقا لمعياري المحاسبة  االهتالك المتبعة

 .(38( و )16الدولي رقم )

( التدني في 36بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )يقوم المؤجر   .5

الموجودات" على األصول المؤجرة، واالعتراف بأية خسائر تدني في  قيمة

 بيان الدخل. 

يجب على المؤجرين الصناع او التجار عدم االعتراف بأية أرباح بيع  .6

لية ال تمثل عند الدخول بعقد التأجير التشغيلي الن تلك العم لألصول المؤجرة

 عملية بيع.

  Lease modificationتعديالت عقد االيجار   -ب

على المؤجر المحاسبة عن تعديالت عقد االيجار التشغيلي كعقد جديد من  ي

تاريخ نفاذ التعديالت، مع األخذ باالعتبار اية مدفوعات ايجار مقدمة او مستحقة 

 يد. تتعلق بالعقد االصلي كجزء من دفعات االيجار للعقد الجد

  Presentationالعرض  -ج

على المؤجر عرض االصل المؤجر في قائمة المركز المالي حسب طبيعة  ك

 ذلك األصل.
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 ( عقد االيجار التشغيلي11مثال )

قامت مؤسسة النور بتأجير شركة األردن آلة وذلك لمدة سنة وبقيمة  2018/  4 /1في  

 ، وقد 2018/  4 /1دينار سنويا، على أن يبدأ تنفيذ العقد اعتبار من  4000تبلغ  إيجاريه

. علما بان التكلفة التاريخية لآللة المؤجر 1/4/2018 فعت شركة األردن كامل قيم فيد

سنوات وبدون خردة.  8دينار وتستهلك بطريقة القسط الثابت وبعمر إنتاجي يبلغ  20000

 انه تشغيلي لدى المؤجر.تصنيف العقد على  وقد تم

 دفاتر المؤجر في : بيان المعالجة المطلوب

4000 

 ( 11حل مثال )

 المؤجرالمعالجة المحاسبية في دفاتر 

 قيد إثبات قبض قيمة اإليجار  -

  ل

  م

  ن

 :2018قيد التسوية في نهاية العام  -

، بالتالي يتوجب توزيع إيراد  2018/  4 /1نظرا ألن العقد يغطي سنة كاملة ابتداء من  

إجراء قيد التسوية  2018/  12 /31وعليه يجري في  2019و 2018العقد بين العامين 

 التالي:

 

 

 3000وبناء على ما سبق يظهر في قائمة دخل مؤسسة النور إيراد تأجير آالت مبلغ  

من االلتزامات مبلغ ض 2018/ 12 /31ويظهر بميزانية  2018دينار وهو ما يخص العام 

  ا .دينار إيراد تأجير آالت مقبوض مقدم 1000

 :2018قيد إثبات اهتالك اآلالت في نهاية العام   -

 (.8 ÷ 20000دينار ) 2500يبلغ قسط اهتالك اآلالت السنوي 
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 (: معالجة حوافز االيجار12مثال )

 سنوات بعقد 4لمدة قامت الشركة الدولية بتأجير معدات الى شركة االتحاد  1/1/2018في 

وقد منح المؤجر حافز للمستأجر لتوقيع العقد  ا  دينار سنوي 4000ايجار تشغيلي مقابل  

 بإعفائه من إيجار السنة األولى من عمر العقد، وعلى أن يتم تسديد أول دفعة في

1/1/2019. 

 .بيان المعالجة المحاسبية للعملية أعاله في دفاتر المؤجر المطلوب:

 ( 12حل مثال )

 إيراد اإليجار السنوي لدى المؤجر يبلغ:

 دينار 12000= 4000×  3إجمالي إيراد عقد اإليجار =  

  ناريد 3000سنوات  =  4 ÷ 12000وبالتالي فإن إيراد اإليجار السنوي =  

 

 

 القيود المحاسبية لدى المؤجر في نهاية السنة األولى:

 .2021و  2020و  2019سنة من السنوات ويتكرر القيد اعاله في نهاية كل 

دينار واإلعفاء  3000ويالحظ أنه تم االعتراف في كل عام بإيراد إيجار متساوي مقداره  

 تم توزيعه على سنوات العقد بالتساوي. 

 :1/1/2019قيد اثبات استالم الدفعات في 

 

 

  Disclosureلدى المؤجر  االفصاحات

 تهدف االفصاحات المطلوب عرضها من قبل المؤجر الى االفصاح عن معلومات  .1

االيضاحات المالحظات الى جانب المعلومات المعروضة في قائمة المركز  ضمن

المالي وقائمة الربح والخسارة والدخل الشامل االخر وقائمة التدفقات النقدية الى 
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 اثر تلك العقود على المركز المالياعطاء اساس لمستخدمي القوائم المالية التقييم 

 وادائها وتدفقاتها النقدية.  للمنشأة

ان لم  ضاحييعلى المؤجر االفصاح عن المبالغ التالية للفترة المالية )ضمن جدول ا  .2

 العرض األخرى افضل(:  طرق تكن

  بالنسبة لعقود االيجار التمويلي: -أ

 ارباح أو خسائر البيع.  -

 صافي االستثمار في العقد. دخل الفائدة المتحققة على  -

 خل الناتج عن تدفقات االيجار المتغيرة غير المشمولة في صافي االستثمار فيدال -

 عقد االيجار. 

 بالنسبة لعقود االيجار التشغيلية:  -ب

اإلفصاح عن ايراد االيجار مع افصاح منفصل عن ايراد االيجار المتعلق مدفوعات 

 اسعار او مؤشر اجور. االيجار المتغيرة غير المرتبطة بمؤشر

على المؤجر االفصاح عن معلومات نوعية وكمية اضافية حول عقود االيجار  .3

 ( السابقة الذكر ومن األمثلة على هذه المعلومات على1لتحقيق الهدف في الفقرة )

 سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

 طبيعة انشطة عقود االيجار لدى المؤجر.   -أ

 كيف يقوم المؤجر بإدارة المخاطر المرتبطة بأية حقوق يحتفظ بها المؤجر في  -ب

األصل المؤجر مثل اتفاقيات اعادة الشراء أو وجود القيمة المتبقاة المضمونة او 

 وجود دفعات متغيرة لعقد االيجار مرتبطة باستخدام المستأجر لألصل بأكثر من

 الحد المتفق عليه. 

 لية: عقود االيجار التموي  .4

 على المؤجر تقديم معلومات كمية ونوعية توضح التغيرات المهمة في القيمة -أ

 المسجلة لصافي االستثمار في عقد االيجار التمويلي. 

على المؤجر االفصاح عن تحليل االستحقاقات دفعات االيجار التي سيتم   -ب

 من المستأجر.  قبضها

 عقود االيجار التشغيلية:  .5

 على المستأجر االفصاح عن األصول المؤجرة للعقود التشغيلية لبنود الممتلكات  -أ

 ( 16والمباني والمعدات وفق االفصاحات الواردة في معيار )
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 (36على المؤجر تطبيق متطلبات االفصاح الواردة ضمن المعايير ذات االرقام )  -ب

 ( لألصول المؤجرة بعقود تشغيلية.41( )40( )38)

االفصاح عن تحليل االستحقاقات عقد االيجار مع عرض دفعات  على المؤجر  -ج

 5غير المخصومة المتوقع استالمها على أساس سنوي على األقل لمدة  اإليجار

 سنوات ورقم اجمالي للسنوات الالحقة لها المتبقية في العقد.

 ارالبيع وإعادة االستئجار والعمليات المتعلقة بالشكل القانوني لعقد اإليج عمليات

Sale and leaseback transactions 

اذا قامت منشاة ببيع اصل الى منشأة اخرى )تم نقل السيطرة على األصل لها( وفي  -أ

تم اعادة استئجار ذلك األصل فان هذه العملية تمثل عملية بيع واعادة  الوقت نفس

 استئجار. 

 على المستأجر )البائع( قياس "حقوق استخدام االصل" الناتجة عن عقد اعادة  -ب

بنسبة )القيمة المسجلة الدفترية السابقة لألصل والمتعلقة بحقوق االستخدام  االستئجار

المحتفظ بها من قبل المستأجر )البائع( منسوبة إلى القيمة العادلة لألصل. وعليه فأن 

بالحقوق  فقط عتراف بمقدار الربح أو الخسارة المتعلقةعلى المستأجر )البائع( اال

 المنقولة للمؤجر )المشتري(. 

على المشتري لألصل )المؤجر( المحاسبة عن عملية شراء األصل وفق المعايير  -ج

(. وأما فيما يتعلق بعقد االيجار 16مثل معيار المحاسبة الدولية رقم ) لعالقةا ذات

 . IFRS( 16وفق هذا المعيار ) محاسبتها يتم

 اذا كان سعر بيع االصل )القيمة العادلة للمقابل المستلم من بيع األصل( ال يساوي  -د

العادلة لألصل، او اذا كانت مدفوعات عقد االيجار ليست وفق معدالت  القيمة

السوق، فأن على المنشأة اجراء التعديالت التالية لقياس متحصالت بيع االصل 

 بالقيمة العادلة: 

 شروط العقد اقل من السوق )سعر البيع اقل من القيمة العادلة  اذا كانت

  ا  معالجة الفرق كمدفوعات ايجار مدفوعة مقدم يتم لألصل(

   )اذا كانت شروط العقد اكبر من السوق )سعر البيع اكبر من القيمة العادلة

الفرق باعتباره تمويل )إقراض( اضافي تم منحه من المؤجر  معالجة يتم

 للمستأجر. 

 يتم قياس اية تعديالت )للفقرة د السابقة لقياس متحصالت بيع االصل على اساس -ه

 األكثر تحديدا ووضوحا لما يلي:  القيمة
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  الفرق بين القيمة العادلة لمتحصالت بيع االصل )سعر البيع( والقيمة العادلة

 لألصل. 

 فوعات الفرق بين القيمة الحالية لمدفوعات عقد االيجار والقيمة الحالية لمد

 اساس االسعار السوقية السائدة. على العقد

 :ال تمثل عملية بيع عملية تحويل األصل من المستأجر -و

ال تمثل عملية بيع, اي ال يتم نقل المستأجر )البائع(   عملية تحويل األصل من اذا كانت

 السيطرة على االصل للمشتري )للمؤجر( يتم معالجتها كما يلي:

المحول للمؤجر في سجالته  باألصلاالستمرار باالعتراف على المستأجر )البائع(  .1

مع االعتراف بالتزامات تعادل المقبوضات المستلمة من المؤجر ومعالجة تلك 

 .IFRS( 9االلتزامات وفق معيار )

مالي )قروض(  بأصلعدم االعتراف باألصل واالعتراف (المؤجر )المشتري  على .2

المدفوعة )المحولة( للمستأجر ويتم تطبيق معيار األدوات  يةالنقدبمقدار المبالغ 

 . IFRS(9) 9 رقم المالية

 ( 13مثال )

 100000قامت الشركة العالمية ببيع مباني الى الشركة األهلية بمبلغ  2017/  1 /1في  

دينار، وفي ذات الوقت تم توقيع عقد اعادة استئجار المباني بموجب عقد يمنح الشركة 

سنوية  ناريد 6000سنة مقابل  18العالمية )المستأجر( الحق في استخدام المباني لمدة 

. IFRS 15السيطرة على األصل للشركة األهلية وفق  لتتدفع نهاية كل سنة. وقد انتق

 سنة. 50العمر االقتصادي للمباني 

% 6يبلغ معدل الفائدة الضمني لعقد االيجار والمعروف لدى المستأجر )البائع(   -

 سنوية. 

 دينار والقيمة 50000بلغت تكلفة المباني القيمة المسجلة( قبل توقيع العقد مباشرة  -

 دينار. 90000للمباني بتاريخ البيع  العادلة

 االستئجار بدفاتر المستأجر: بيان المعالجة المحاسبية العملية البيع واعادة المطلوب 

 . والمؤجر

 (13حل مثال )
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اكبر من القيمة العادلة للمباني البالغة  ناريد 100000بما أن سعر بيع المباني  -أ

دينار، يتم التعديل لقياس متحصالت البيع على اساس القيمة العادلة. ويتم  90000

  ناريد 10000بمقدارعن القيمة العادلة  االعتراف بالزيادة في سعر البيع

الشركة األهلية(  -( كتمويل اضافي ممنوح من المؤجر )المشتري 100000 - 90000) 

 الشركة العالمية(. –)البائع                          إلى المستأجر

 64968=10.828×6000القيمة الحالية لدفعات االيجار بتاريخ بدء عقد االيجار   -ب

 دينار 

تتعلق بعقد االيجار. ويتم تقسيم الدفعة  ناريد 54968ويل اضافي و تم ناريد 10000منها 

 السنوية كما يلي:

  ( = 10000 /64968" المبلغ الذي يتعلق بالتمويل االضافي  × )6000  =

 دينار  924

  ( = 54968 /64968المبلغ الذي يتعلق بعقد االيجار  )x6000  =5076 

  ناريد

 كعقد تشغيلي. يقوم المؤجر بتصنيف عقد االيجار  -ج

م يقو At the commencement dateبتاريخ بدء مدة العقد )ممارسة العقد(   -د

)البائع( بقياس "حقوق استخدام المباني" بنسبة القيمة المسجلة )الدفترية(  المستأجر

 السابقة للمباني المتعلقة بحقوق االستخدام المحتفظ بها من قبل المستأجر منسوبة إلى

 ألصل وكما يلي: العادلة ل القيمة

 دينار  30538=  54968( ×  50000/  90000حقوق استخدام المباني = ) 

يعترف المستأجر )البائع( فقط باألرباح المتعلقة بالحقوق المنقولة للمؤجر  -ه

-90000=  للمبانيارباح بيع العقار على اساس القيمة العادلة  وتبلغ )المشتري(

 دينار يتم توزيعها كما يلي: 40000 = 50000

  )ارباح تتعلق بحقوق استخدام المباني المحتفظ بها من قبل المستأجر )البائع

 ( =90000  /54968  )40000x = 24430  دينار 

  54968)المشتري( = })  رارباح تتعلق بالحقوق المنقولة الى المؤج - 

  15570=دينار40000{× 90000 ( / 90000

يتم اعداد القيود التالية لدى  2017/ 1 /1بتاريخ بدء مدة العقد )ممارسة العقد( في  -و

 المستأجر والمؤجر: 
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 القيود لدى المستأجر )البائع( الشركة العالمية:

 

 

 

 

 

 

العقد تشغيلي( في بيان الدخل  )ايجار راديبدء عقد االيجار يقوم المؤجر باالعتراف باوبعد 

دينار كتخفيض لقيمة حساب قروض ممنوحة  924ويتم معالجة مبلغ  .دينار 5076قدار بم

 فائدة. راديللمستأجر مع االعتراف با

 والتمارين األسئلة

 (: " عقود اإليجار"؟ 16ما هو الهدف الرئيس لمعيار االبالغ المالي الدولي رقم )  .1

 اإليجار"؟(: عقود 16ما هو النطاق الذي يغطيه معيار االبالغ المالي الدولي رقم )  .2

( مع عقود االيجار بدفاتر 16كيف يتعامل معيار االبالغ المالي الدولي رقم ) .3

 المستأجر ؟ 

 من رسملة عقود االيجار بدفاتر المستأجر ؟  فاءاتما هي االع  .4

ما المقصود بالمصطلحات والعبارات التالية وذلك حسب ما ورد في معيار االبالغ   .5

 :اإليجار"(: " عقود 16رقم ) الدولي المالي

 عقد اإليجار   -

 حقوق استخدام األصل  -

 عقد اإليجار التمويلي   -

 عقد اإليجار التشغيلي  -

 عقد اإليجار غير القابل لإللغاء  -

 لقيمة المتبقية المضمونة  -

(: عقود التأجير لدى المؤجر الى نوعين، 16قسم معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) .6

  هما؟ ام
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 وضح الشروط الواجب توفرها لتصنيف العقد تمويلي لدى المؤجر.  .7

( لعقود 16التي يتطلبها معيار االبالغ المالي الدولي رقم ) االفصاحاتما هي  .8

 التمويلية؟ اإليجار

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 دمج األعمال (3الدولي رقم )االبالغ  المالي معيار 

Business Combinations 
  هدف المعيار :Objective 
يهدف هذا المعيار إلى تعزيز المالئمة والموثوقية والقدرة على مقارنة المعلومات التي تقدمها المنشأة حول دمج األعمال  

وتأثيراته في بياناتها المالية. ويهدف أيضا إلى بيان ووصف كيفية التقرير عن عمليات دمج منشآت األعمال، وكيفية 
فصاحات المطلوبة عند األلبة، وتحديد قيمة الحصة غير المسيطرة. كما يبين المعيار الشهرة الموجبة والسا احتساب

 . حدوث عمليات دمج األعمال
 نطاق المعيار : Scope  

. وال يطبق هذا المعيار على ما يتم تطبيق هذا المعيار على العمليات واألحداث التي تلبي تعريف دمج األعمال
  :يلي

 . تأسيس مشاريع مشتركة .1
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 . أصل أو مجموعة من األصول التي ال تشكل عمال استمالك .2
 . مجموعة من المنشآت أو األعمال الخاضعة للسيطرة المشتركة .3
  التعريفاتDefinitions 

  Business Combinationدمج األعمال  .1
 اقتصاديةفيها السيطرة على عمل أو أكثر. وهو جمع منشآت منفصلة في وحدة  يةمعاملة أو حدث آخر تمتلك المنشأة المشتر 

 . واحدة كنتيجة لقيام إحدى المنشآت بالتوحد مع أو السيطرة على صافي أصول وعمليات منشأة أخرى 
هي ذلك الجزء من صافي نتائج العمليات :   Non controlling Interestالحقوق غير المسيطرة  .2

لذي لم تمتلكه الشركة المشترية )الدامجة( سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. فمثال إذا وصافي األصول ا
من أسهم الشركة )ب( المندمجة، ففي هذه  90تمكنت المنشأة الدامجة أ )القابضة( من االستحواذ على ٪ 

يث يطلق ٪ من أسهم الشركة ب( يكون مملوك لمساهمين آخرين، ح10الحالة فإن باقي األسهم )ما نسبته 
  ٪ من أسهم ص بالحقوق غير المسيطرة )األقلية(10على مالكي الى 

 (The Purchas Method)كان يطلق عليها طريقة الشراء  Acquisition Method االستمالكطريقة  .3
هي طريقة تعتبر أن أي دمج أعمال هو عبارة عن وجود منشأة مشتريه ومنشأة أو كيان آخر يتم االستحواذ         

عليه، وأن المنشأة الدامجة تشتري صافي أصول المنشأة المشتراة وتعترف في سجالتها باألصول والمطلوبات 
 شأ على أن تكون قابلة للقياس بموثوقية.محتملة قد تن التزاماتالمشتراة بالقيمة العادلة لها، كما تعترف بأية 

 . هي القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة أخرى لتحقيق منافع من أنشطتها : Controlالسيطرة  .4
هي المبلغ الذي سيتم استالمه إذا تم بيع األصل أو دفعه لتسديد االلتزام في : Fair Valueالقيمة العادلة  .5

 (.13IFRSاعتيادية بين أطراف مشاركة بالسوق المنتظم بتاريخ قياس القيمة العادلة )انظر معيار عملية 
  The Acquisition Method طريقة اإلستمالك  .6

. وهي طريقة تعتبر أن أي االستمالكاألعمال بطريقة  اندماجياتيتطلب هذا المعيار أن يتم محاسبة كافة 
عليه، وأن المنشأة الدامجة  االستحواذدمج أعمال هو عبارة عن وجود منشأة مشترية ومنشأة أو كيان آخر يتم 

تشتري صافي أصول المنشأة المشتراة وتعترف في سجالتها باألصول والمطلوبات المشتراة بالقيمة العادلة لها، 
يتطلب تطبيق طريقة و  تنشأ على أن تكون قابلة للقياس بموثوقية. محتملة قد التزاماتكما تعترف بأية 

 :  ما يلي االستمالك
 هي المنشأة التي تملك السيطرة على منشأة أخرى أي على المنشأة المشتراة.  : تحديد المنشأة المشترية -أ

ويتم الحصول على السيطرة عندما تمتلك المنشأة أكثر من نصف حقوق التصويت في المنشأة األخرى ما لم 
يظهر خالف ذلك. قد يكون من الصعب أحيانا تحديد منشأة مشترية، لكن عادة ما يكون هناك مؤشرات على 

قيمة العادلة إلحدى المنشآت وجود واحدة. على سبيل المثال، عندما تندمج المنشآت، من المحتمل أن تكون ال
أعلى بكثير من القيمة العادلة لمنشأة أخرى، أو قد تقدم منشأة واحدة معظم الخبرة اإلدارية. في هذه الحالة، من 
المحتمل أن تكون المنشأة التي لها قيمة عادلة كبيرة والتي تقدم الخبرات اإلدارية هي عبارة عن المنشأة المشترية. 
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إذا أدى اإلندماج إلى أن تسيطر إدارة إحدى المنشآت على تشكيلة فريق اإلدارة للمنشأة وعلى نحو مشابه، 
 مندمجة، فإن المنشأة التي تسيطر إدارتها على تشكيلة فريق اإلدارة من المحتمل أن تكون هي المنشأة المشترية.

لمنشأة المشتراة. وعادة هو : وهو التاريخ الذي تسيطر فيه المنشأة المشترية على ااالستمالكتحديد تاريخ  -ب
المنشأة المشتراة  التزاماتالتاريخ الذي تقوم المنشأة المشترية فيه بنقل المقابل المالي واستمالك األصول وضمان 

 االتفاقيةعلى تاريخ اإلقفال إذا اشترطت  االستمالكبشكل قانوني ويسمى تاريخ اإلقفال.  وأحيانا قد يتقدم تاريخ 
 .    منشأة المشترية السيطرة على المنشأة المشتراة قبل تاريخ اإلقفالالخطية أن تملك ال

مسيطرة في  المحددة وأية حصص غير االلتزاماتو والقياس باألصول المشتراة القابلة للتحديد  االعترافج. 
 المنشأة المشتراة.

 . بالشهرة أو بالربح من الشراء بأسعار مخفضة )الشهرة السالبة( واالعترافد. القياس 
  المعالجة المحاسبية لدمج األعمالAccounting for a Business Combination   

   Acquisition Costs االستمالكتكلفة . .1
لة بتاريخ التبادل يجب على المنشأة الدامجة )المشترية( أن تقيس تكلفة دمج األعمال من خالل مجموع القيم العاد

التي تم تحملها. وتاريخ التبادل هو التاريخ  وااللتزاماتلألصول المعطاة )نقدية مدفوعة أو أي أصول أخرى( 
الذي يحصل فيه المشتري )المنشأة الدامجة( على السيطرة الفعالة على المنشأة المندمجة في عملية تبادل مفردة. 

 التزاماتلية أو التكاليف التي يتوقع تكبدها نتيجة دمج األعمال ال تعتبر وال تعتبر الخسائر التشغيلية المستقب
 . االستمالكتتكبدها المنشأة المشترية وبالتالي ال تعتبر جزء من تكلفة 

   Acquisition - related Costs التكاليف المتعلقة بالتملك .2
تكاليف التملك وهي التكاليف التي تتحملها المنشاة لتفعيل عملية الدمج مثل المصاريف القانونية، أتعاب 
المحاسبين، أتعاب المقيمين والرسوم المهنية األخرى، المصاريف اإلدارية والعمومية، ورسوم تسجيل وإصدار 

الجتها كمصاريف فترة في السنة التي يتم تحملها األوراق المالية للديون ولحقوق الملكية، والرسوم المهنية يتم مع
واحد وهو تكاليف إصدار األوراق المالية للديون أو لحقوق  باستثناء.  2009/  7 /1من  اعتبارابها وذلك 

. فمثال مصاريف طباعة وتسجيل األسهم المصدرة من قبل الشركة IFRS 9و  IAS 32الملكية وفقا لمعياري  
ة التوحيد فتخصم من القيمة العادلة لألسهم المصدرة، حيث يتم خصمها من رأس المال المشترية لتمويل عملي

 . Additional Paid- in Capitalاإلضافي 
المحددة  وااللتزاماتبشكل منفصل في تاريخ الدمج باألصول  االعترافيجب على المنشأة المشترية )الدامج(  .3

المحتملة المتعلقة بالمنشأة المشتراة )المندمجة( وبغض النظر عما إذا كان  بااللتزامات االعترافوالشهرة وكذلك 
المحتملة  بااللتزامات االعترافأي أنه يتم  بها في القوائم المالية للشركة المندمجة )المشتراة( ام ال. اعترفقد 

الشركة المشترية عند دمج  التي تم نقلها من الشركة المشتراة إلى ( LAS 37بها بموجب  االعتراف)والتي ال يتم 
حالي ناشئ من أحداث سابقة ويمكن قياس قيمته العادلة  التزامعبارة عن  االلتزاماتاألعمال إذا كانت هذه 

 بااللتزام(، تعترف المنشأة الدامجة 37بشكل موثوق، نتيجة لذلك وخالفا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )
حتى لو لم يكن مرجحأ حدوث تدفق نقدي صادر في الفترة الالحقة.  االستمالكالمحتمل في دمج األعمال بتاريخ 
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تقيس الشركة , أو إلغائها  االلتزاماتتلك لتسوية ان تتم الالمبدئي وإلى  االعترافوفي الفترات الالحقة وبعد 
 : المحتمل بالقيمة األعلى بين القيمتين التاليتين االلتزامالمشترية 

 المحتملة". "المخصصات واألصول والمطلوبات IAS( 37بها بموجب ) االعترافالقيمة التي يتم  -أ
به بالقيمة الحالية بموجب  االعترافعند  االلتزامبها مبدئية معدلة بأية إطفاءات لذلك  االعترافالقيمة التي تم  -ب

(18 )IAS  ."اإليراد" 
لم تعترف بها الشركة المشتراة  والتزاماتول بأص اعترافهايؤدي إلى  االعترافإن تطبيق الشركة المشترية لشروط 
في عملية  استمالكهاباألصول غير الملموسة القابلة للتحديد والتي تم  االعترافسابقة في بياناتها المالية. لذلك يجب 

أو عالقات العمالء  االختراعالتجاري أو براءات  االسمالدمج في القوائم المالية للشركة المشترية بعد الدمج مثل 
والتي لم تعترف بها الشركة المشتراة كأصول في بياناتها المالية ألنها مولدة داخلية. ويتم إطفاء األصول غير 

خالل الفترة التعاقدية المتبقية للعقد. انظر  االستمالكالملموسة التي تمثل الحقوق التي تم إعادة استمالكها عند 
 ( الحقا6مثال رقم )

المحتملة المتملكة من قبل المنشأة المشترية بالقيمة  وااللتزامات (المحددة )المعرفة وااللتزاماتباألصول  ترافاالعيتم  .4
  في التغير بالقيمة العادلة (، وتشارك الحصة غير المسيطرة )األقلية٪100وبنسبة تملك  االقتناءالعادلة في تاريخ 

، عدا وااللتزاماتالمتملكة بالقيمة العادلة لكافة األصول  توااللتزامايجب تخصيص تكلفة الشراء على األصول  .5
( والتي يجب قياسها 5األصول المصنفة كأصول غير متداولة محتفظ بها للبيع بموجب معيار اإلبالغ المالي رقم )

 . )بالقيمة العادلة ناقصأ تكاليف البيع المقدرة(
 وااللتزاماتصنيف وتخصيص األصول المشتراة القابلة التحديد بت االستمالكيتطلب المعيار من المنشأة القيام بتاريخ  .6

بما يتوافق مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية. ويجب على المنشأة إجراء التصنيف األصول على أساس 
يجب على والسياسات المحاسبية أو التشغيلية أو غيرها. وعلى سبيل المثال  االقتصاديةالشروط التعاقدية والظروف 

( كأصول مالية بالقيمة العادلة 9المنشأة المشترية تحديد كيفية تصنيف األصول بموجب معيار اإلبالغ المالي رقم )
 أو بالتكلفة المطفأة

  A Business Combination Achieved in Stagesدمج األعمال المتحقق على مراحل .  .7
عندما يكون للمنشأة المشترية ملكية سابقة في حقوق ملكية الشركة المشتراة قبل السيطرة وقامت المنشأة المشترية 

بنسبة  2013/  12 /31بزيادة حصتها في الشركة المشتراة وصوال للسيطرة. مثل إذا كانت الشركة )س( تحتفظ في 
وفي ذلك التاريخ اشترت الشركة )س( حصة  % من حصص حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة )ص(.35

% في الشركة )ص( مما يخولها السيطرة على الشركة )ص( لتصبح ملكية )س( في )ص( 40إضافية بنسبة 
%. يجب على الشركة المشترية إعادة قياس حصة حقوق ملكيتها المحتفظ بها سابقة في المنشأة المشتراة بقيمتها 75

بالربح والخسارة إن وجدت في بيان األرباح والخسائر أو في الدخل الشامل  االعترافمع  االستمالكالعادلة في تاريخ 
 : ما هو مالئم وكما يلياآلخر حسب 

يتم المحاسبة  كاستثماراتإذا كانت أداة حقوق الملكية األسهم المملوكة في الشركة المشترية قبل السيطرة مصنفة  -أ
ثال( أو كانت أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة عليها بطريقة حقوق الملكية )شركة زميلة م
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بالربح أو الخسارة من إعادة قياس أدوات حقوق الملكية )األسهم(  االعتراف، فإنه يتم IFRS( 9بموجب معيار )
 . بفروقات التقييم ضمن الربح والخسارة االعترافبالقيمة العادلة مع 

أما إذا كانت أداة حق الملكية )األسهم تلك مصنفة كأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر  -ب
بالربح أو الخسارة من إعادة قياس أدوات حقوق الملكية )األسهم(  االعتراف، فإنه يتم IFRS( 9بموجب معيار )

 االعترافاآلخر )حقوق الملكية(. وال يتم  بفروقات التقييم ضمن الدخل الشامل االعترافبالقيمة العادلة مع 
وذلك خالفا  IFRS( 9بالمبالغ المعترف بها سابقا ضمن الدخل الشامل اآلخر ضمن الربح والخسارة بموجب )

( حيث كان يتطلب تحويل رصيد التغير المتراكم 39لما كان معمول به في معيار المحاسبة الدولي رقم )
 االعترافة المتوفرة للبيع من حقوق الملكية إلى الربح والخسارة عند إلغاء بالقيمة العادلة لألصول المالي

 . باألصول المالية المصنفة كمتوفرة للبيع
 يتلخص باآلتي :بالشهرة وقياسها  االعتراف .8

، وتقاس مبدئية بالزيادة في تكلفة االقتناءيعترف المشتري )الدامج( بالشهرة كأصل بتاريخ  : قياس الشهرة -أ
ويتم . Goodwill، وهي ما تعرف بالشهرة الموجبة االقتناءالشراء عن القيمة العادلة لصافي األصول بتاريخ 

 : وفق هذا المعيار كما يلي احتسابها
 القيمة العادلة  -المسيطرة( الشهرة = )القيمة العادلة للمقابل المقدم في تاريخ الدمج + قيمة الحصص غير 

 .  المتكبدة وااللتزامات المشتراةلصافي أصول الشركة 
 تالي(ال( 2الشهرة كما يلي: )انظر مثال رقم ) احتسابيتم  ( :تدريجي)الوفي حالة دمج األعمال المتحقق على مراحل 

 القيمة العادلة  غير المسيطرة+ قيمة الحصص  االندماجلمقابل المقدم في تاريخ الشهرة = )القيمة العادلة ل +
 بها في الشركة المشتراة سابقة( ة األسهم الشركة المشترية المحتفظـــة حقوق الملكيـــلحص االستمالكفي تاريخ 

 .  المتكبدة وااللتزاماتالقيمة العادلة لصافي أصول الشركة المشتراة  -
( بالتكلفة مطروحة منها مجمع خسائر لالقتناءالالحقة  يتم القياس الالحق للشهرة )بتاريخ إعداد القوائم المالية -ب

التدني وتخضع الشهرة الختبار التدني سنوية على األقل ويمكن أكثر من مرة سنوية إذا كانت هناك أحداث 
  ( المتعلق بتدني قيمة األصول36لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) طبقاتدني الشهرة  احتماليةوظروف تشير إلى 

، ويتم  2004/  3 /31من  اعتباراالشهرة المعترف بها نتيجة عملية دمج سابقة يتم التوقف عن إطفائها   -ج
 إقفال مجمع اإلطفاء في حساب الشهرة ويخضع رصيد الشهرة الصافي للتدني كما ذكر سابقة.

  Bargain Purchases. الشراء بأسعار منخفضة )الشهرة السالبة( 9
 ()القيمة العادلة للمقابل المقدم في تاريخ الدمج + قيمة الحصص غير المسيطر عليهاإذا كانت تكلفة الشراء 

 والتي تسمى حديثة "الشراء Bad willفإن هناك شهرة سالبة أقل من القيمة العادلة لصافي األصول المشتراة 
. وذلك بعد  اشرة في قائمة الدخلوالتي يجب أن تعالج كدخل مب Bargain Purchasesبأسعار مخفضة" 

المتملكة وكذلك القيمة العادلة للبدل المقدم لمالكي الشركة المشتراة  وااللتزاماتالتحقق من القيم العادلة لألصول 
. وقد يحدث الشراء بأسعار منخفضة في دمج األعمال الذي يعد بيعة  والقيمة العادلة للحصص غير المسيطرة

والقياس لبنود محددة  االعتراف استثناءاتحيث يكون البائع فيه مكرها على القيام بالبيع، أو قد تتسبب  اضطرارية
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الدولي رقم  االبالغ المالي طلب معياريتوقد  بربح من الشراء بأسعار مخفضة.  االعترافيمكن أن يؤدي أيضا إلى 
(3(IFRS وكما يليالسالبة(  التحقق من حقيقة وجود الشراء بأسعار مخفضة )الشهرة :  
المستملكة  األصول بالربح من الشهرة السالبة تقييم ما إذا قامت بتحديد كافة االعترافعلى المنشأة المشترية قبل  -أ

 إضافية تم تحديدها في تلك المراجعة التزاماتالمتكبدة بشكل صحيح وتعترف بأية أصول أو  االلتزاماتوكافة 
 . 

 3غ التي يقضي هذا المعيار )ـــــــــــــــة في قياس المبالـــــــــــــــــــــــــة اإلجراءات المستخدمـــــــــبعد ذلك على المنشأة مراجع -ب
IFRS )المتكبدة، والحصة غير  وااللتزاماتلكل من األصول المستملكة  االستمالكبها في تاريخ  االعتراف

لكية المنشأة المشترية المحتفظ بها سابقا في المنشأة المسيطرة في المنشأة المشتراة إن وجدت، وحصة حقوق م
 .  المشتراة، والمقابل المالي المنقول

تختلف  استخدام بعض المعايير المحاسبية في معالجة عملية الدمج والتي تقضي بقياس بعض البنود بقيمة -ج
عن قيمتها وجود  ففي حالة عن قيمتها العادلة بدال من استخدام القيمة العادلة. مثال ذلك الضرائب المؤجلة،

 خسائر مرحلة )مدورة( لدى الشركة المندمجة )المشتراة( يتم تقيمها بقيمة تختلف العادلة.
 وتكون على الشكل التالي : Measurement Period.فترة القياس  .10

 واالعترافإذا انتهت الفترة المالية ولم تكتمل المحاسبة المبدئية لعملية الدمج، تقوم الشركة المشترية باإلبالغ  -أ
( للبنود التي لم تكتمل محاسبتها في بياناتها المالية. وخالل فترة القياس تقوم االنتقاليةبشكل مؤقت )المبالغ 

بأثر رجعي لتظهر المعلومات الجديدة التي  االستمالكي تاريخ الشركة المشترية بتعديل المبالغ المعترف بها ف
. أي تقوم المنشأة المشترية أثناء فترة القياس االستمالكتم الحصول عليها حول الظروف والحقائق بتاريخ 

، االستمالكاإلضافية إذا توفرت معلومات تتعلق بالحقائق والظروف بتاريخ  وااللتزاماتباألصول  باالعتراف
 .  االستمالكفترة القياس سنة واحدة من تاريخ  أن ال تتجاوز ويجب

من خالل زيادة أو تخفيض  التزامالمعترف به ألصل أو  االنتقاليتعترف المنشأة المشترية بالتغير في المبلغ   -ب
قيمة الشهرة. ويتم تعديل البيانات المالية المقارنة المعروضة للفترة السابقة بأثر رجعي. فعلى سبيل المثال إذا 

على المنشأة المشتراة( بدفع تعويض عن األضرار  االستحواذكانت الشركة المشترية قد تحملت إلتزاما )عند 
لمنشأة المشتراة األحد المتضررين ووجود بوليصة تأمين تغطي بعض أو كل المتعلقة بحادث في أحد مرافق ا

هذه التعويضات المتكبدة، فعند حصول المنشأة المشترية على معلومات جديدة خالل فترة القياس حول القيمة 
المعترف به  ياالنتقالفإن التعديل على الشهرة الناتج عن تغيير المبلغ  االستمالكبتاريخ  االلتزامالعادلة لذلك 

المعترف به  االنتقالييكون متعادال كليا أو جزئية مع تعديل موافق للشهرة الناتجة عن تغير المبلغ  لاللتزام
دينار فإن الشهرة المعترف  10000بقيمة  االلتزام. فإذا تم زيادة قيمة  للمطالبة بالذمم المدينة من شركة التأمين

دينار، وفي نفس الوقت إذا ارتفعت قيمة المطالبة بالذمم  10000غ سيتم زيادتها بمبل االستمالكبها عن 
دينار مما يعني تعديل  7000دينار، فإن الشهرة سيتم زيادتها بمبلغ  7000المدينة من شركة التأمين بقيمة

 .  بأثر رجعي دينار 3000قيمة الشهرة بمبلغ 
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سبة دمج األعمال فقط لتصحيح أي خطأ وبأثر بعد إنتهاء فترة القياس تقوم المنشأة المشترية بمراجعة محا -ج
 .  (las 8رجعي بموجب )

  Non - controlling Interest الحقوق غير المسيطرة    .11
يجب على المنشأة المشترية في كل دمج أعمال قياس أي حصة غير مسيطرة )حقوق األقلية( في المنشأة المشتراة.  

بإحدى ( قياس قيمة حقوق غير المسيطرين األقلية( لكل عملية دمج 3ويسمح معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )
 : الطريقتين التاليتين

 Full طريقة الشهرة الكاملة اً وقية ألسهم األقلية( وتسمى أحيانلسعلى أساس القيمة العادلة )القيمة ا -أ
Goodwill Method4  ويتم تحديد القيمة العادلة األسهم األقلية على أساس أسعار السوق النشط ألسهم ،

حقوق الملكية التي تملكها األقلية، وعند عدم توفر سعر السوق لها ألن األسهم غير متداولة بشكل عام، يجب 
 .أخرى  على المنشأة المشترية قياس القيمة العادلة للحصص غير المسيطرة باستخدام أساليب تقييم

أساس الحصة النسبية للحقوق غير المسيطر عليها في القيمة العادلة لصافي األصول المحددة في الشركة   -ب
(. ورغم أن قياس الحصة غير اً ( تالي1. )انظر مثال رقم )Proportionate Share of Net Assetsالمشتراة 

قيمة الشهرة يمكن أن يكون أسهل بموجب  المسيطرة بالقيمة العادلة قد يكون صعبة، إال أن إختبار انخفاض
. ويمكن أن تستخدم  الطريقة الثانية حيث ال يوجد حاجة لجمع الشهرة للشركات التابعة المملوكة بشكل جزئي

المنشأة القيمة العادلة لعملية دمج أعمال معينة الخيار )أ( وتستخدم الحصة النسبية الصافي القيمة العادلة 
 أة المشتراة الخيار )ب(.األصول المحددة للمنش

  Indemnification Assetsاألصول التعويضية  .12
في بعض الحاالت يتفق البائع في دمج األعمال أن يعوض المشتري تعاقدية عن نتائج الظروف المحتملة أو غير 

أو جزء منهما. ومن األمثلة على ذلك تعهد البائع للشركة المشترية بتعويض  التزامالمؤكدة المتعلقة بأصل أو 
محدد بقيمة معينة، وبذلك تحصل الشركة المشترية على أصل  التزامالشركة المشترية عن خسائر تفوق مبلغ 

تعترف  تعويضي )على سبيل المثال نقدية( وتعترف الشركة المشترية بهذا األصل التعويضي في نفس الوقت الذي
 100000فيه بالبند الذي تم تعويضه. على سبيل المثال إذا كانت هناك قضية مقامة على الشركة )ص( بقيمة 

)مخصص قضايا(  بااللتزامات االعترافدينار وقامت الشركة )س( بشراء الشركة )ص( وتظهر دفاتر )ص( 
إن مالكي الشركة المندمجة )ص( يتعهدوا بدفع . وعند الدمج فااللتزامدينار فقط وفق تقديراتها لذلك  80000بمبلغ 

دينار، إن المبالغ التي سيتم قبضها كتعويض  80000تعويض عن أي مبلغ تدفعه الشركة )س( وبما يزيد عن 
بما  االلتزامالحكم القضائي( يعتبر أصل تعويضي يعترف به عند ثبوت  مستقبال صدور االلتزامعن ارتفاع قيمة 

 . ناردي 80000يزيد عن 
  المدفوعات على أساس السهم .13

عند وجود عقود إلصدار أسهم صادرة عن الشركة المشتراة، وتم نقل هذه العقود للشركة المشترية يتم معاملة هذه 
 . (، أي القياس على أساس السوق 2المدفوعات على أساس األسهم بموجب معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

 ها للبيعاألصول غير المتداولة المحتفظ ب .14
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عند شراء شركة في عملية دمج أعمال وتم نقل أصول غير متداول مصنفة كمحتفظ بها للبيع، تقوم الشركة 
( أي بالقيمة العادلة مطروحة منها 5المشترية بقياس هذه األصول بموجب معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

 . تكاليف البيع المقدرة
  المقابل الماليدمج األعمال المتحقق دون نقل : 

Business Combination Achieved without the Transfer of A Consideration 
من الممكن سيطرة شركة ما على الشركة المشتراة في ظروف معينة دون نقل المقابل المالي، حيث تنطبق طريقة 

، وتتضمن ركة المشتراة تابعةفي محاسبة دمج األعمال على عملية دمج األعمال تلك بحيث تصبح الش االستمالك
 :  هذه الظروف

أن تقوم الشركة المشتراة بشراء عدد كاف من أسهمها من السوق )مساهمين( مما يؤدي لتخفيض حصص  .1
 .  المساهمين اآلخرين بالشركة لتمكين الشركة المشترية من السيطرة

الشركة المشترية  امتالكالتي حالت سابقة دون  Minority Veto Rights Lapseانتهاء حقوق نقض األقلية  .2
 تصويت األغلبية. السيطرة على الشركة المشتراة والتي احتفظت الشركة المشترية فيها بحقوق 

اتفاق الشركة المشترية والمشتراة على دمج أعمالهما من خالل عقد مستقل. وال تنقل الشركة المشترية مقابال  .3
شتراة وال تحتفظ بحصص حقوق الملكية )أسهم( في الشركة المشتراة سواء في مالية للسيطرة على الشركة الم

( أنه في اإلندماج المتحقق بعقد منفصل تقوم المنشأة IFRS 3أو قبله. ويشير المعيار ) االستمالكتاريخ 
ر المشترية في القوائم الموحدة بعرض أي حصص حقوق ملكية في الشركة المشتراة التي تحتفظ بها جهات غي

الشركة المشترية )بعد الدمج( حتى لو نتج عن ذلك نسبة كافة حقوق الملكية في الشركة المشتراة كحصص 
 . مسيطرة غبر

  اإلفصاحDisclosures 
يتطلب المعيار اإلفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية للمنشأة من تقييم طبيعة العمليات 

 : لما يلي واآلثار المالية
 .  إندماجات منشآت األعمال التي تمت خالل الفترة .1
 . إندماجات منشآت األعمال التي تمت بعد تاريخ الميزانية، ولكن قبل الترخيص بإصدار الميزانية .2
 .  بعض إندماجات منشآت األعمال التي تمت في فترات سابقة .3

لمالية من تقييم التغيرات في المبلغ المحتمل كما يتطلب المعيار اإلفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم ا
 . للشهرة خالل الفترة

 الشهرة والحصة غير المسيطر عليها : احتساب( 1) المثال رقم
من أسهم الشركة )ص(. وتبلغ القيمة العادلة لصافي  ٪80دينار لشراء  20000دفعت الشركة )س( 

دينار علما بأن القيمة السوقية العادلة ألسهم  16000أصول الشركة المشتراة )ص( بتاريخ الشراء 
 .  دينار 3600تبلغ  (الحقوق غير المسيطر عليها )األقلية
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  الملكية، ثم  اس القيمة العادلة لحقوق أساحسب قيمة حقوق غير المسيطر عليها )األقلية( بإتباع  -1 : المطلوب
 .  االندماجاحسب الشهرة الواجب ظهورها بدفاتر الشركة المشترية )س( بعد 

 في القيمة العادلة أساس الحصة النسبيةاحسب قيمة حقوق غير المسيطر عليها )األقلية( بإتباع  .2
صافي األصول للشركة المشتراة، ثم احسب الشهرة الواجب ظهورها بدفاتر الشركة المشترية )س( بعد ل

 .  االندماج
 :( 1)رقم مثال الحل 

 دينار 3600قيمة الحقوق غير المسيطر عليها )األقلية( وفق أسلوب القيمة العادلة =  .1
ة للمقابل المقدم في تاريخ ــــــــــــــة العادلـــــــــــــــ)القيم=  الشهرةوستظهر الشهرة بدفاتر الشركة )س( بعد الدمج كما يلي: 

 المحتملة. وااللتزامات القيمة العادلة لصافي أصول الشركة المشتراة  -الدمج + قيمة الحصص غير المسيطرة( 
 . دينار 7600=  16000 -(  3600+  20000الشهرة =) 

قيمة الحقوق غير المسيطر عليها )األقلية( وفق أساس الحصة النسبية في القيمة العادلة لصافي األصول  .2
 . دينار 3200٪ = 20×  16000للشركة المشتراة = 

 : وستظهر الشهرة بدفاتر الشركة )س( بعد الدمج كما يلي 
القيمة العادلة لصافي  -)القيمة العادلة للمقابل المقدم في تاريخ الدمج + قيمة الحصص غير المسيطرة (  الشهرة = 

 .  المحتملة وااللتزامات أصول الشركة المشتراة 
 دينار 7200=  ٪(16000x80 - 20000أو )دينار.  7200=  16000 –(  3200+  20000)  الشهرة =

 : التدريجي االستمالك( 2)رقم مثال ال
 40ألسهم في الشركة الفضية مقابل لملكية ال٪ من حصص حقوق 60إشترت الشركة الذهبية  2014/  1 /1في  

 8من الحصص في الشركة الفضية والتي تم شرائها بمبلغ  ٪15مليون دينار، علما بأن الشركة الذهبية تملك سابقا 
( )أسهم للمتاجرة( IFRS 9ة من خالل الربح والخسارة بموجب )مليون دينار والمصنفة ك أصول مالية بالقيمة العادل

مليون دينار. بلغت القيمة العادلة للحصة غير المسيطر عليها 10بمبلغ  2014/  1 /1والتي تبلغ قيمتها العادلة في 
للشركة مليون في حين بلغت القيمة العادلة لصافي األصول المحددة  42)في البورصة( ما قيمته  2014/  1 /1في 

 مليون. . 70الفضية ما مجموعة 
 .المطلوب: أحسب الشهرة باستخدام القيمة العادلة لحقوق الملكية للحصة غير المسيطر عليها

 : (2)رقم مثال الحل 
 بالقيمة  الحصة غير المسيطرة  +القيمة العادلة للحصة المملوكة سابقة + 1/1/2014المبلغ الدفوع فيالشهرة = ) 

  القيمة العادلة لصافي األصول المحددة -(  العادلة
 مليون دينار 22=  70 –(  42+  10+ 40الشهرة = ) 

ة ( في الربح والخسارة عند إعادة تقييم الحص8-10مليون ) 2بمبلغ  باالعتراف االستمالكوستقوم الشركة الذهبية بتاريخ 
 السابقة لها في الشركة الفضية.
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، كما دفعت الشركة نقداً  دينار 90000أسهم الشركة )ص( بمبلغ  كاملالشركة )س(  اشترت 2012/  1 /1في  :( 3) رقم مثالال
سرة وأتعاب مدققين ومحامين إلتمام الصفقة. وتتبع الشركة )س( طريقة الحيازة )التملك( اسمالعموالت  نقداً  دينار 4000)س( مبلغ 

الشركة )ص( في الشركة )س(، وقد ظهرت  اندماجة )ص( . ونتج عن شراء الشركة )س( ألسهم الشركاالندماجإلثبات عملية 
 : كما يلي االندماجالميزانيتين عند 

 القيمة العادلة الشركة )ص( )ص( الشركة القيمة الدفترية )س(القيمة الدفترية الشركة  البيان
 30000 30000 100000 النقدية

 5000 10000 80000 ذمم مدينة
 30000 20000 80000 بضاعة
 45000 40000 100000 مباني
 15000 10000 20000 أثاث

 125000 110000 370000 مجموع األصول
 60000 60000 200000 ذمم دائن
  30000 100000 رأس المال

  10000 40000 رأس المال اإلضافي
  10000 30000 أرباح محتجزة

  110000 370000 وحقوق الملكية االلتزاماتمجموع 
 .  تكلفة شراء أسهم الشركة )ص( . احتساب1 : المطلوب

 . الشركة )ص( اندماجإثبات القيود الالزمة في دفاتر الشركة )س( و الخاصة بعملية  .2
 . مباشرة االندماجللشركة )س( بعد إتمام  االفتتاحيةإعداد الميزانية  .3

سرة وأتعاب مدققين ومحامين إلتمام الصفقة البالغة اسمالال تعتبر التكاليف األخرى وهي عموالت  مالحظة ::  (3)رقم مثال الحل 
 بل تعتبر مصروف إيرادي. االستثماردينار ضمن تكلفة  4000

 دينار.. 90000لشراء أسهم الشركة )ص( =  االستثمارتكلفة فان 
 : القيود المحاسبية إلثبات عملية الشراء في دفاتر الشركة )س(

 1/1/202الشركة ص (  قيد اثبات تكلفة االستثمار ) شراء اسهم .1
 المندمجة  –من حـــ/ االستثمار في الشركة ) ص (      90000              

 الى حـــ / النقدية     90000                           
 : ثم بعد ذلك يتم احتساب الشهرة 

 نسبة التملك  Xالقيمة العادلة لصافي األصول للشركة المتملكة  - االستثمارتكلفة  =  الشهرة 
 دينار  ٪25000 = 100×  (60000 - 125000) - 90000=         
 : (س  إلى الشركة ) انتقلتالتي  وااللتزاماتإثبات األصول قيد  .2

 من مذكورين                      
 حـــ / النقديــــــــــــــــــــــــــــة  30000       
 حـــــ / ذمم مدينـــــــــة   5000       
 حــــ  / البضاعــــــــــــة 30000       
 حـــــ  / المبانــــــــــــــــــي 45000       

 حـــــ  / االثـــــــــــــــــــاث    15000               
 حـــــ  / الشـــــــــــــــهرة  25000               

 الى مذكورين                                        
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  المندمجة –حــــ / االستثمار في الشركة ) ص (     90000                     
 حـــــ / ذمم مدينــــــــــــــــــــــة     60000                     

 بعد االندماج مباشرة 2012/  1 /1للشركة )س( كما في  االفتتاحيةالميزانية                 
 المبالغ بالدينار اتالبيان
 40000 (30000+  90000 - 100000ة )ــــــــــــــــــــــــــــــــــالنقدي

 85000 (5000+  80000) مدينة الذمم ال
 100000 (30000+  70000ة )ـــــــــــــــــــبضاعال
 145000 (45000+  100000ي )ـــــــــــــــــــــــــمبانال

 35000 (15000+  20000اث )ـــــــــــــــــــــــــــثاأل 
 25000 رةـــــــــــــــــــــــــــشهال

 430000 مجموع األصول
 260000 (60000+  200000ة )ـــــــــــــــــــــــــــــــــذمم دائن
 100000 الــــــــــــــــــــــــــرأس الم

 40000 رأس المال اإلضافي
 30000 زةـــــــأرباح محتج

 430000 وحقوق الملكية االلتزاماتمجموع 
دينار نقدًا , وتتبع شركة ص طريقة الحيازة )  80000من اسهم شركة ص بمبلغ  ٪90اشترت شركة س  1/1/2012( : في 4المثال رقم ) 

التملك ( ألثبات عملية االندماج ونتج عن شراء الشركة س السهم الشركة ص اندماج الشركة ص في الشركة س . وقد 
 ظهرت الميزانيتين عن االندماج كما يلي :

 للشركة ص القيمة العادلة للشركة ص القيمة الدفترية س الشركة البيان
 30000 30000 100000 النقدية

 5000 10000 80000 ذمم مدينة
 30000 20000 80000 بضاعة
 45000 40000 100000 مباني
 15000 10000 20000 أثاث

 125000 110000 370000 مجموع األصول
 60000 60000 200000 ذمم دائن
  30000 100000 رأس المال

  10000 40000 اإلضافيرأس المال 
  10000 30000 أرباح محتجزة

  110000 370000 مج االلتزامات وحق الملكية
 .  الشركة )ص( اندماجإثبات القيود الالزمة في دفاتر الشركة )س( والخاصة بعملية . 1 : المطلوب

 مباشرة. االندماجللشركة )س( بعد إتمام  االفتتاحيةإعداد الميزانية  .2
 

 دينار.. 80000لشراء أسهم الشركة )ص( =  االستثمارتكلفة  : (4)رقم مثال الحل 
 : القيود المحاسبية إلثبات عملية الشراء في دفاتر الشركة )س(

 1/1/202قيد اثبات تكلفة االستثمار ) شراء اسهم الشركة ص (  .1
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 المندمجة  –من حـــ/ االستثمار في الشركة ) ص (      80000              
 الى حـــ / النقدية     00008                           

 : ثم بعد ذلك يتم احتساب الشهرة 
 نسبة التملك  Xالقيمة العادلة لصافي األصول للشركة المتملكة  - االستثمارتكلفة  =  الشهرة 
 دينار  ٪21500 = 90×  (60000 - 125000) - 80000=         

 ناريد 6500٪  = 10× ( 60000-125000)أما حقوق غير المسيطرين )األقلية( = 
 : (س  إلى الشركة ) انتقلتالتي  وااللتزاماتإثبات األصول قيد  .3

 من مذكورين                      
 حـــ / النقديــــــــــــــــــــــــــــة  30000       
 حـــــ / ذمم مدينـــــــــة   5000       
 حــــ  / البضاعــــــــــــة 30000       
 حـــــ  / المبانــــــــــــــــــي 45000       

 حـــــ  / االثـــــــــــــــــــاث    15000               
 حـــــ  / الشـــــــــــــــهرة  21500               

 الى مذكورين                                        
 المندمجة  –حــــ / االستثمار في الشركة ) ص (     80000                     
 حـــــ / ذمم مدينــــــــــــــــــــــة     60000                     
 (حقوق غير المسيطرين )األقلية  /ـــ ح      6500                    

 مباشرة االندماجبعد  2012/  1 /1للشركة )س( كما في  االفتتاحيةالميزانية 
 بالدينارالمبالغ  اتالبيان

 50000 (30000+  80000 - 100000النقدية )
 85000 (5000+  80000مدينة )الذمم ال
 100000 (30000+  70000بضاعة )ال
 145000 (45000+  100000مباني )ال

 35000 (15000 + 20000ثاث )األ 
 21500 شهرةال

 436500 مجموع األصول
 260000 (60000+  200000ذمم دائنة )ال

 100000 رأس المال
 40000 رأس المال اإلضافي

 30000 أرباح محتجزة
 6500 حقوق غير المسيطرين

 436500  وحقوق الملكية االلتزاماتمجموع 
سهم  30000الشركة )س( کامل أسهم الشركة )ص( وقد قامت الشركة )س( بإصدار إشترت 2012/  1 /1في :  (5)رقم مثال ال

للسهم مقابل شراء جزء من أسهم )ص(، كما  دنانير 3دينار للسهم والقيمة السوقية  1من أسهمها قيمتها اإلسمية 
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نار دي 8000 نار، ودفعت الشركة )س( مبلغيد 25000بمبلغ  نقداً تم شراء الجزء اآلخر من أسهم الشركة )ص( 
 وإصدار األسهم المستخدمة في تمويل دينار مصاريف طباعة 3000سرة إلتمام الصفقة ومبلغ اسمالعموالت  نقداً 

. علما بأن  الشركة )ص( في الشركة )س( اندماجالشراء. ونتج عن عملية شراء الشركة )ص(  عملية
وقد ظهرت الميزانيتين عند   .االندماج الشركة )س( تقوم بإتباع طريقة الحيازة)الشراء( إلثبات عملية 

 : كما يلي االندماج
 للشركة ص القيمة العادلة للشركة ص القيمة الدفترية الشركة )س( اتالبيان

 30000 30000 100000 النقدية
 5000 10000 80000 ذمم مدينة

 30000 20000 80000 بضاعة
 45000 40000 100000 مباني
 15000 10000 20000 أثاث

 125000 110000 370000 مجموع األصول
 60000 60000 200000 ذمم دائن
  30000 100000 رأس المال

  10000 40000 رأس المال اإلضافي
  10000 30000 أرباح محتجزة

  110000 370000 مج االلتزامات وحق الملكية
 : المطلوب
 . تكلفة شراء أسهم الشركة )ص( احتساب .1
 .  الشركة )ص( اندماجإثبات القيود الالزمة في دفاتر الشركة )س( والخاصة بعملية  .2
 . مباشرة االندماجللشركة )س( بعد إتمام  االفتتاحيةإعداد الميزانية  .3

 : (5)رقم مثال الحل 
                                                                   القيمة السوقية لألسهم المصدرة من قبل الشركة )س(+ القيمة السوقية لألسهم المصدرة من قبل الشركة )س( لشراء أسهم الشركة )ص( = االستثمارتكلفة 

 دينار . 115000=  25000+  3×  30000=
بل تعتبر مصروف فترة وفق  االستثمارنار لم يتم إضافتها لتكلفة يد 8000البالغة  االندماجمصاريف  مالحظة :

 (3متطلبات معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )
 نسبة التملك× صافي القيمة العادلة ألصول الشركة المشتراة   - االستثمارالشهرة = تكلفة  

          = 115000 - (60000 - 125000× )100٪ 
 . دينار 50000=  65000 - 115000=         

 : اتر الشركة )س(القيود المحاسبية إلثبات عملية الشراء في دف
 1/1/202قيد اثبات تكلفة االستثمار ) شراء اسهم الشركة ص (  .1

 المندمجة  –من حـــ/ االستثمار في الشركة ) ص (      115000              
 الى مذكورين                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   حـــ / النقديـــــــــــــــــــ 25000                        
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 ( 1×  30000حــ  / راس المــــــــــــــــــــــــــــــــــال )  30000                        
 2×  30000حـ  / راس المال االضافي )عالوة االصدار (  60000                        

 1/1/2012 المستخدمة في تمويل عملية الشراءثبات مصاريف طباعة وإصدار األسهم قيد  .2
 من حـــ / راس المال االضافي     3000           

 الى حـــ / النقديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   3000                 
     االستثمار .التي انتقلت إلى الشركة )س( وإقفال  وااللتزاماتقيد إثبات األصول  .3

 من مذكورين                      
 حـــ / النقديــــــــــــــــــــــــــــة  30000       
 حـــــ / ذمم مدينـــــــــة   5000       
 حــــ  / البضاعــــــــــــة 30000       
 حـــــ  / المبانــــــــــــــــــي 45000       
 حـــــ  / االثـــــــــــــــــــاث    15000               
 حـــــ  / الشـــــــــــــــهرة  50000               

 الى مذكورين                                        
 المندمجة  –حــــ / االستثمار في الشركة ) ص (     115000                     

 حـــــ / ذمم مدينــــــــــــــــــــــة     60000                     
 مباشرة االندماجبعد  2012/  1 /1للشركة )س( كما في  االفتتاحيةالميزانية 

 بالدينارالمبالغ  اتالبيان
 40000 (30000+  28000 - 100000النقدية )

 85000 (5000+  80000ذمم مدينة )
 100000 (30000+  70000بضاعة )
 145000 (45000+  100000مباني )
 35000 (15000+  20000أثاث )
 50000 شهرة

 517000 مجموع األصول
 260000 (60000+  200000ذمم دائنة )
 130000 رأس المال

 970000 رأس المال اإلضافي
 30000 أرباح محتجزة

 517000 وحقوق الملكية  االلتزاماتمجموع 
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ار دين 110000من أسهم الشركة )ص( بمبلغ  ٪60الشركة )س(  اشترت 2012/  1 /1في  : (6)رقم مثال ال
. ونتج عن شراء الشركة )س( األسهم  االندماجنقدا، وتتبع الشركة )س( طريقة الحيازة )التملك( إلثبات عملية 

 : كما يلي  االندماجس(، وقد ظهرت الميزانيتين عند  الشركة )ص( في الشركة ) اندماجالشركة )ص( 
 الشركة )ص( الشركة )س( اتالبيان

 10000 40000 النقدية
 30000 90000 بضاعةال
 60000 250000 مبانيال

 ----- 110000 ستثمارات في الشركة )ص(اال
 100000 490000 مجموع األصول

 30000 190000 ذمم دائنةال
 60000 250000 رأس المال

 10000 50000 رباح محتجزةاأل
 100000 490000 وحقوق الملكية  االلتزامات موعمج

 :  وقد توفرت المعلومات التالية
 . ناردي 80000لمباني للشركة )ص( تبلغ  القيمة العادلة  .1
لعدم  االعتراف بهانار لم يتم دي 4000محتملة قيمتها  التزاماتاحات لدى الشركة )ص( وجود ضيتظهر اإل .2

 . مرجحة حدوث التدفق النقدي الصادر غير احتماليةكون  االعترافانطباق شروط 
الشركة )س( بعالمة تجارية وهي مولدة داخلية من قبل الشركة )ص( و غير معترف بها في سجالت  اعترفت .3

بها في القوائم لمالية للشركة المشترية )س( والقيمة العادلة لها بتاريخ  لالعترافالشركة )ص( ولكنها مؤهلة 
 دينار. 34000 االستمالك

 الشركة )ص(. يتم قياس الحصة غير المسيطر عليها بالقيمة النسبية لها في القيمة العادلة لصافي أصول  .4
 .   الشركة )ص( اندماجإثبات القيود الالزمة في دفاتر الشركة )س( والخاصة بعملية  -1 :  المطلوب

 .  مباشرة االندماجللشركة )س( بعد إتمام  االفتتاحيةإعداد الميزانية  .2
 

 :( 6)رقم   مثالالحل 
 االلتزامات - القيمة العادلة لصافي أصول )ص(= لألصولصافي القيمة العادلة 

 الذمم الدائنة + التزامات  محتملة ()  –= ) النقدية + البضاعة + المباني + العالمة التجارية (                     
                     ( =10000  +30000 +80000 +34000  )–  (30000  +4000 ) 
 دينار  120000=  34000+  154000=                     

  النسبة× صافي القيمة العادلة لألصول = حقوق غير المسيطر عليها )األقلية( ال
 دينار .      48000=  40٪×  120000=                                       
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 القيمة العادلة لصافي األصول للشركة )ص( -[   ( بالحصة النسبية لصافي األصول المدفوعة + الحصة غير المسيطرة ) االستثمارالشهرة = ] تكلفة 

 دينار  38000=  120000-[  48000+ 110000الشهرة = ] 
 

 1/1/2012(س  إلى الشركة ) انتقلتالتي  وااللتزاماتوسيتم إعداد القيد المحاسبي التالي إلثبات األصول  .1
 من مذكورين                      

 ـــــة/ النقديـــــــــــــــــــ حـــ  10000       
 ـــــــةـــــحــــ / البضاعـــــ  30000       
 حـــــ / المبانــــــــــــــــــي  80000       
 حــــ / عالمة تجارية  34000                  

 حـــــ  / الشـــــــــــــــهرة  38000                  
 الى مذكورين                                        

 المندمجة  –حــــ / االستثمار في الشركة ) ص (     110000                     
 ـةذمم مدينـــــــــــــــ /حــــ      30000                     
 حـــ / التزامات محتملة       4000                     
 حقوق غير المسيطرين )األقلية(  /ـــ ح     48000                     

  
 مباشرة: االندماجبعد  2012/  1 /1للشركة )س( كما في  االفتتاحيةالميزانية .2

 بالدينار البيان
 50000 (10000+  40000النقدية )

 120000 (30000+  90000بضاعة )
 330000 (80000+  250000مباني )

 34000 عالمة تجارية
 38000 الشهرة

 572000 مجموع األصول
 220000 (30000+  190000ذمم دائنة )

 4000 محتملة التزامات
 250000 رأس المال

 50000 أرباح محتجزة
 48000    المسيطرين غير حقوق 

 572000 وحقوق الملكية االلتزاماتمجموع 
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 الدولي 3تمارين معيار االبالغ المالي رقم 
 :)اختيار من متعدد(  : التمرين األول

  :  ضع دائرة حول اإلجابة األصح لكل سؤال من األسئلة التالية
 طريقة تجميع المصالح -أ    األعمال:  اندماجأي من الطرق التالية يجب تطبيقها في جميع عمليات  .2

 .   طريقة حقوق الملكية  -د           )الحيازة( االستمالكطريقة  -ج       طريقة التوحيد النسبي  -ب     
. بها كإيراد في بيان الدخل  االعترافيتم  -أ            تظهر الشهرة السالبة في البيانات المالية كما يلي:  .2

 يتم توزيعها بشكل نسبي على الموجودات -ج     الثابتة المتعلقة بها  توزيعها بشكل نسبي على الموجوداتيتم  -ب
 . شيء مما ذكر ال -د .         

   3وبقيمة إسمية  سهم من أسهمها 60000مقابل إصدار شركة مستثمرة كامل أسهم الشركة )ص( وذلك  اشترت. 3
نفقات مباشرة  اً نار نقديد 10000دنانير ولقد دفعت الشركة المستثمرة  5لها بلغت دنانير علما بأن القيمة السوقية 

  ستثبت في دفاتر الشركة المستثمرة بمقدار: االستثمارتكلفة  . إن دينار نفقات إصدار وتسجيل األسهم 2000و 
 دينار 192000 -د      دينار 300000 -ج   دينار  190000 -ب     دينار 180000 -أ

دينار وكانت صافي  500000اشترت الشركة )س( کامل أسهم الشركة )ص( بتكلفة تبلغ  1/2014/  1في  .4
ص( متساوية  دينار، وكانت القيمة العادلة والدفترية ألصول ) 400000القيمة الدفترية ألصول الشركة )ص( مبلغ 

 س   ( في ) ص ) اندماجج عن الشراء دينار، نت 70000دينار والعادلة  30000باستثناء أرض قيمتها الدفترية 
 100000 -ب.          ناريد 60000 -أ        :  مباشرة تبلغ االندماجبعد  شهرة التي ستظهرالإن مقدار   (

 . صفر -.                  د ناردي 30000 -ج.                دينار
القيمة العادلة لصافي أصول الشركة التابعة المملوكة بلغت  2014 /1/1. امتلكت الشركة الدولية شركة تابعة في5

مليون دينار. بلغت القيمة  11من أسهم الشركة التابعة مقابل  ٪60مليون دينار. وامتلكت الشركة الدولية  16
 ( :IFRS 3مليون دينار. تبلغ الشهرة بموجب طريقة الشهرة الجزئية بموجب ) 8العادلة للحصة غير المسيطرة 

 . مليون  8 -د.              مليون  5 -جمليون  .                  4,1  -ب .              مليون  3 -أ    
 :  األعمال تتم كما يلي منشآت اندماجياتمحاسبة األصل غير الملموس والذي ليس له عمر محدد والناشئ عند  .6
إطفاء سنوي وإجراء  احتسابعدم  -ب .   إطفاء سنوي وعدم إجراء اختبار سنوي لتدني القيمة  احتساب -أ  

عدم  -د.     سنوي لتدني القيمة  إطفاء سنوي وإجراء اختبار احتساب -ج.     اختبار سنوي لتدني القيمة
 . سنوي لتدني القيمةاختبار إطفاء سنوي وعدم إجراء  احتساب

 -ب       شهرة موجبة -أ    :  لشراء. سيظهر عند زيادة القيمة العادلة لصافي أصول الشركة المشتراة عن تكلفة ا7
 شهرة سالبة -د              ال يوجد شهرة -ج .            حقوق ملكية فكرية

 -ج شهرة كاملة  -ب   شهرة جزئية -أ     ؟ .  (3الدولي رقم )االبالغ المالي . كيف تقاس الشهرة بموجب معيار 8
 . أساس المعاملة الفردية ر الشهرة الجزئية أو الكاملة علىخيا -د.                   طريقة الشركة األم



151 
 

 االعتراف -ب الشركة .    بالشهرة، التي ترتبط بحصة  االعتراف -أ  . ما المقصود بطريقة "الشهرة الكاملة"؟ 9
  ط بالحصةبالشهرة، التي ترتب االعتراف -ج      غير المسيطرة والحصة المسيطرة و حصة البالشهرة، التي ترتبط ب

 . شراء بأسعار منخفضة -د .      غير المسيطرة
الشركة  وامتلكتمليون دينار.  80)ص( مقابل الشركة في  ٪60)س( حصة  الشركة امتلكت 2014 1/  1. في / 10

 1في/    مليون دينار 15مليون دينار لكن بلغت قيمتها العادلة  12تم شرائها مقابل  ,  ٪10حصة  اً )س( مسبق
مليون دينار  47ما مجموعه  2014/ 1/  1 وبلغت القيمة العادلة للحصة غير المسيطرة في.   2014  1 /

نار. يسجل ربح مرتبط بإعادة يد مليون  130شركة )ص( في حين بلغت القيمة العادلة لصافي األصول المحددة لل
       مليون دينار 12 -ب.   مليون دينار 3 -أ    : على النحو التاليتقييم حصص حقوق الملكية األصلية 

 . مليون دينار 38 -د.           مليون دينار 35 -ج
في الشركة ( األسهم )من حصص حقوق الملكية  ٪70الشركة الماسية  اشترت 2014 / 1/  1 : في التمرين الثاني

من الحصص في الشركة  ٪12مليون دينار، علما بأن الشركة الماسية تملك سابقة  50الفضية مقابل 
مليون دينار والمصنفة كأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل  7الفضية والتي تم شرائها بمبلغ 
  1/  1والتي تبلغ قيمتها العادلة في ( ( )أسهم استراتيجية IFRS 9الدخل الشامل اآلخر بموجب )

 2014 /1 /1المسيطر عليها فيمليون دينار. بلغت القيمة العادلة للحصة غير  11بمبلغ  2014 /
مليون في حين بلغت القيمة العادلة لصافي األصول المحددة للشركة  42)في البورصة( ما قيمته 

: أحسب الشهرة باستخدام وفق أساس الحصة النسبية  المطلوبو مليون. .  70الفضية ما مجموعة 
 في القيمة العادلة لصافي األصول للشركة المشتراة.

 الثاني :حل التمرين 
 القيمة العادلة لصافي االصول المحددة –الحصة غير المسيطرة(  +القيمة العادلة للحصة المملوكة سابقًا + 1/1/2014الشهرة = ) المبلغ المدفوع في 

 مليون  70 –(  ٪18×مليون  70مليون + )  11مليون +  50 الشهرة =
 مليون دينار 6,3مليون =  70 –مليون  6,12مليون +  11مليون +  50الشهرة = 

 : وضح الطرق المسموح بها قياس قيمة حقوق غير المسيطرين )األقلية( لكل عملية دمج بموجب التمرين الثالث
 (IFRS 3  ) . 

يجب على المنشأة المشترية في كل دمج أعمال قياس أي حصة غير مسيطرة )حقوق األقلية(  اجابة التمرين الثالث :
( قياس قيمة حقوق غير 3في المنشأة المشتراة. ويسمح معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

 : بإحدى الطريقتين التاليتينالمسيطرين )األقلية( لكل عملية دمج 
ويتم تحديد القيمة  ، طريقة الشهرة الكاملة اً وقية ألسهم األقلية( وتسمى أحيانالسعلى أساس القيمة العادلة )القيمة  .1

العادلة األسهم األقلية على أساس أسعار السوق النشط ألسهم حقوق الملكية التي تملكها األقلية، وعند عدم توفر 
اس القيمة العادلة للحصص المنشأة المشترية قي سعر السوق لها ألن األسهم غير متداولة بشكل عام، يجب على

 . غير المسيطرة باستخدام أساليب تقييم أخرى 
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الشركة  أساس الحصة النسبية للحقوق غير المسيطر عليها في القيمة العادلة لصافي األصول المحددة فيعلى   .2
 المشترة .
نار نقدا، كما يد 70000( بمبلغ  ص أسهم الشركة ) ٪80(  س الشركة ) اشترت 2012 /1/1في : التمرين الرابع

نار نقدا عموالت سمسرة وأتعاب مدققين ومحامين إلتمام الصفقة. دي 1000( مبلغ  س دفعت الشركة )
(  س . ونتج عن شراء الشركة )االندماج( طريقة الحيازة )التملك( إلثبات عملية  س وتتبع الشركة )
 االندماجالميزانيتين عند  الشركة )ص( في الشركة )س(، وقد ظهرت اندماج(  ص ألسهم الشركة )

 : كما يلي
 للشركة ص القيمة العادلة للشركة ص القيمة الدفترية الشركة )س( اتالبيان

 30000 30000 80000 النقدية
 8000 10000 10000 ذمم مدينة
 32000 20000 10000 بضاعة
 50000 40000 40000 مباني

 120000 100000 140000 مجموع األصول
 40000 40000 50000 ةذمم دائن

  30000 50000 رأس المال
  30000 40000 أرباح محتجزة

  100000 140000 مج االلتزامات وحق الملكية
والخاصة  (  س إثبات القيود الالزمة في دفاتر الشركة ) -2.  ( ص تكلفة شراء أسهم الشركة ) احتساب-1 : المطلوب

 . ( ص الشركة ) اندماجبعملية 
 : التمرين الرابعإجابة 
 . الشراء دينار أما مصاريف الشراء فال تعتبر من تكلفة 70000تكلفة شراء أسهم الشركة )ص( =  .1
 : ( س  القيود المحاسبية إلثبات عملية الشراء في دفاتر الشركة ) .2

  ) 1/1/2012قيد االستثمار ) شراء اسهم الشركة ص 
 المندمجة -في الشركة )ص(  االستثمار /ـــمن ح  70000              

 ةــــــــــــــــــــــــــــــالنقدي /ـــــإلى ح  70000                      
 

  الشهرة احتسابومن ثم يتم : 
 القيمة العادلة لصافي األصول للشركة المتملكة ~ نسبة التملك االستثمارالشهرة = تكلفة  

          =70000 –  (120000 – 40000  × )80 ٪ 
 دينار  . 6000=  64000 – 70000 =                 
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  : ) 1/1/2012قيد اثبات االصول وااللتزامات التي انتقلت الى الشركة ) س 
 من مذكورين                            

 ةـــــــــــــــــــــــالنقدي /ــــح   30000                                 
 ذمم مدينة /ــــ ح     8000                                 

 ةـــــــــــــــــــبضاع ـــ /ح   32000                                 
 ي ــــــــــــــــــــــمبان /ــ  ح   50000                                 
 رةـــــــــــــالشه /ـــــ ـــح     6000                                 

 الى مذكورين                                               
 المندمجة –في الشركة )ص(  االستثمار /ــــح   70000                                 
 ةـــــــــــــــــــــــــــذمم دائن /ـــــــح   40000                                 
 ٪20( × 40000 - 120000حقوق غير المسيطرين )األقلية( ) /ـح 16000                                 
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 (5لدولي رقم )اإلبالغ المالي امعيار 
 األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة

Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 
  هدف المعيارObjective :  يهدف هذا المعيار إلى بيان المعالجة المحاسبية لألصول غير المتداولة المحتفظ بها

 للبيع والعرض واإلفصاح عن العمليات الموقوفة.
  نطاق المعيارScope  :( على األصول غير المتداولة التي 5ينطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

ولها مواصفات وظروف خاصة، وبالتالي  Disposal Groupsسيتم التخلص منها وكذلك على مجموعات التصرف 
 :  فإن المعيار ال ينطبق على األصول التالية نظرا ألنها معالجة بمعايير أخرى 

 .  (12الضريبية المؤجلة ) معيار ضرائب الدخل رقم األصول  .1
 .  (19األصول الناجمة عن منافع الموظفين ) معيار منافع الموظفين رقم  .2
 .  (9األصول المالية التي تدخل ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) .3
 . (40محاسبة الدولي رقم )األصول االستثمارية التي يتم المحاسبة عليها بموجب معيار ال .4
، والتي  األصول الزراعية والبيولوجية التي تقاس بالقيمة العادلة مطروحة منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع .5

 . (41يتم المحاسبة عنها بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )
 (.4التقارير المالية رقم )الحقوق التعاقدية بموجب عقود التأمين بموجب المعيار الدولي إلعداد  .6
  التعريفاتDefinitions :  

هي التكلفة التاريخية لألصل بعد تنزيل مجمع اهتالك، :  Carrying Amountالقيمة الدفترية )المرحلة(  .1
 . وخسائر التدني )انخفاض( المتراكم في قيمة األصل

مباشرة للتخلص من أصل أو )مجموعة هي التكاليف اإلضافية التي تعزى :  Cost to Sellتكاليف البيع  .2
 . التصرف(، وال يدخل ضمن تكاليف البيع مصاريف التمويل ومصروف الضريبة

 . حدث حدوثه مرجح على عدم حدوثههو  : Probableحدث محتمل  .3
أي أن عملية البيع مرجحة إلى حد كبير أكثر من كونها :  Highly Probably اً حدث مرجح جد .4

 محتملة.
هو عبارة عن "القيمة :  The Recoverable Amount of an Assetالمبلغ القابل لالسترداد لألصل  .5

 . العادلة لألصل مطروحا منها تكاليف البيع" أو "القيمة قيد االستعمال" أيهما أعلى
دية المتوقع هي القيمة الحالية للتدفقات النق : Value in Useالقيمة قيد االستعمال )قيمة منفعة االستعمال(  .6

الحصول عليها من المنافع المستقبلية المقدرة نتيجة االستعمال المستمر لألصل، مضاف إليها القيمة المتبقية 
 . لألصل والمتوقعة في نهاية عمره اإلنتاجي

هي المبلغ الذي سيتم استالمه إذا تم بيع األصل أو دفعه لتسديد االلتزام في :  Fair Valueالقيمة العادلة  .7
 (.IFRS 13لية اعتيادية بين أطراف مشاركة بالسوق المنتظم بتاريخ قياس القيمة العادلة )انظر معيار عم
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مجموعة من األصول التي سيتم التصرف بها معا بالبيع أو غير :  Disposal Groupمجموعة التصرف  .8
ذلك في مع عملية واحدة، وتتضمن مجموعة التصرف أيضا االلتزامات المرتبطة مباشرة بتلك األصول والتي 

األعمال في  اندماجسيتم نقلها في تلك العملية. وتتضمن أيضا المجموعة الشهرة التي تم الحصول عليها في 
 . المجموعة وحدة توليد نقد خصصت لها الشهرةحال كانت 

  كأصول محتفظ بها لغرض البيع أو توزيعها على ( تصنيف األصول غير المتداولة )أو مجموعات التصرف
 Classification of Non-current Assets (or Disposal Groups) as Held for Sale or: المالكين

as Held for Distribution to Owners 
يتم تصنيف األصول  :كأصول محتفظ بها لغرض البيع  (األصول غير المتداولة )أو مجموعات التصرف .1

غير المتداولة )أو مجموعات األصول التي سوف يتم التخلص منها( كأصول محتفظ بها للبيع في حالة كون 
ه األصل، وليس من خالل الدفترية( لها سيتم استردادها بشكل أساسي من خالل عملية بيع هذ)القيمة المرحلة 

االستخدام المستمر لألصل، باإلضافة إلى ذلك فإن هناك شرطان محددان يجب توفرهما لتصنيف األصل 
   : وهذان الشرطان هماكأصل محتفظ به للبيع، 

 . أن يكون األصل جاهزة للبيع الفوري بشكله الحالي، أي ال يتطلب إصالحات أو تعديالت لتجهيزه للبيع -أ
أعلى من  بيعها أمر محتمل جدًا أي احتمالية عالية، وتعني االحتمالية العالية أن تكون احتمالية البيعأن يكون  -ب

أرجحية حدوثه من عدمه )أعلى بكثير من كونها محتملة(. وحتى تكون احتمالية بيع األصل عالية يجب أن 
 :  توفر ما يلي

 ن مستوى إداري مناسب لبيع   األصل وأنه من غير أن يكون هناك التزام وخطة معدة من قبل إدارة الشركة وم
 .   المحتمل أن تحدث تغييرات جوهرية إللغاء عملية البيع

 أن تضع المنشأة برنامج أو خطة فاعلة إليجاد مشتري لألصل  . 
  أن يكون لألصل سوق نشطة يمكن من خاللها تسويق وبيع األصل بسعر مناسب وقريب من القيمة العادلة

 . لألصل
 ( شهرا من تاريخ التصنيف12المتوقع بيع األصل المحتفظ به للبيع خالل فترة ) من  . 
  .من غير المحتمل حدوث تغيرات جوهرية على خطط بيع األصل، أو التراجع عن عملية بيعه 
تصنيف األصول غير المتداولة )أو مجموعات التصرف كأصول محتفظ بها لغرض توزيعها على المالكين  .2

ألصل غير المتداول أو )مجموعة التصرف( على أنه محتفظ به للتوزيع على المالكين عند التزام ويتم تصنيف ا
 التوزيع المنشأة بتوزيع األصل على المالكين، ويجب أن تكون األصول متوفرة للتوزيع الفوري أو يجب أن يكون 

يجب األخذ باالعتبار احتمالية محتمال إلى حد كبير بحيث يتم إتمام التوزيع خالل عام من تاريخ التصنيف. و 
موافقة المساهمين كجزء من تقييم ما إذا كان البيع محتمال إلى حد كبير. وفي حالة توفر الشروط السابقة، 

شهر من تاريخ  12يبقى األصل مصنف كأصل غير متداول محتفظ به للبيع حتى لو لم يتم بيعه خالل 
 :  شريطة توفر ما يليالتصنيف، 

 .  األحداث التي أدت لعدم بيعه خالل هذه الفترة خارجة عن سيطرة المنشأةأن تكون  -أ
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 توفر دالئل كافية بأن المنشأة ما زالت ملتزمة بخطتها لبيع ذلك األصل.       -ب
 وفي حالة عدم توفر هذان الشرطان يتوجب التوقف عن تصنيف األصل كأصل غير متداول محتفظ بها للبيع.

شركة المثالية االلتزام بخطة لبيع أحد المباني المستخدمة كأحد فروع للشركة وقد بدأت الشركة قررت ال:  (1)رقم مثال 
في البحث عن مشتري له، وتقوم المنشأة باستخدام ذلك المبنى حتى يتم استكمال إنشاء مبنى آخر، 

 .  وال توجد نية لتغيير مكان موظفي الشركة حتى استكمال المبنى الجديد
 ؟ توجب تصنيف المبني لدى الشركة على أنه محتفظ به برسم البيعهل ي المطلوب:

 . لن يتم تصنيف المبني برسم البيع نظرا لعدم توفره للبيع الفوري :   (1)رقم مثال الحل 
، وخالل  2012/ 12 /31لدى إحدى الشركات أصل تم تصنيفه على أنه محتفظ به برسم البيع في : ( 2)رقم مثال 

ما زال األصل غير مباع بسبب تدهور ظروف السوق  2013/  12 /31تالية وحتى السنة المالية ال
مليون دينار كحد أدنى في حين أن القيمة  3بالنسبة لذلك األصل حيث تعرض الشركة األصل بسعر 

هل يجب على الشركة تصنيف  المطلوب:و  مليون فقط . 2تبلغ  2013/  12/  31العادلة له في 
 ؟ 2013/ 12 /31األصل على أنه محتفظ به برسم البيع في البيانات المالية بتاريخ 

بما أن السعر المطلوب من قبل الشركة لبيع األصل يفوق القيمة العادلة له، فمن غير المحتمل :  (2)رقم مثال الحل 
 جب عدم تصنيفه على أنه محتفظ به للبيع.بيع األصل أي أنه غير متوافر للبيع الفوري، ولذلك ي

 )األصول غير المتداولة المستغني عنها )المهجورة : Non – Current Assets that are to be 
Abandoned                                                                                             

في حال قررت المنشأة ترك أو هجر أصل غير متداول، فال يتم تصنيف هذا األصل "كأصل محتفظ به للبيع"،   .1
وذلك نظرا ألن القيمة الدفترية لألصل )القيمة المرحلة( سوف تسترد أساسا من خالل استمرار استخدامه. ومع 

ية للشروط الواردة بالمعيار المقرر تركها مستوف Disposal Groupذلك إذا كانت )مجموعة التصرف( 
والخاصة بالعمليات المتوقفة، فإن المنشأة تعرض في هذه الحالة النتائج والتدفقات النقدية من مجموعة التصرف 
على أنها عمليات متوقفة اعتبارا من تاريخ التوقف عن استخدامها. وتشمل األصول غير المتداولة أو )مجموعات 

المقرر استخدامها حتى نهاية عمرها االقتصادي، ثم االستغناء عنها بهجرها  ولالمقرر تركها، األص( التصرف 
 .وليس بيعها 

 كما لو كانت قد تركته. اً اول الذي تم إيقاف استخدامه مؤقتال تعامل المنشأة األصل غير المتد .2
 االعتراف والقياس لألصول غير المتداولة )أو مجموعات التصرف( المصنفة كمحتفظ بها للبيع : 

Measurement of Non-current assets (or Disposal Groups) Classified as Held for 
Sale : 
والمصنفة كمحتفظ بها للبيع بالقيمة  (يتم قياس األصول غير المتداولة )أو مجموعة التصرف في األصول .1

 .  تكاليف البيع( أيهما أقل -الدفترية )المرحلة( أو صافي القيمة العادلة )القيمة العادلة 
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والمصنفة كمحتفظ بها للتوزيع على ( يجب قياس األصول غير المتداولة )أو مجموعة التصرف في األصول  .2
تكاليف التوزيع(  -في القيمة العادلة التي تمثل )القيمة العادلةالمساهمين بالقيمة الدفترية )المرحلة( أو صا

 . أيهما أقل
عند الحصول على أصول مستوفية لمعايير التصنيف كمحتفظ بها للبيع كجزء من اندماج منشأة أعمال، يتم  .3

 . قياس هذه األصول بالقيمة العادلة ناقصة تكاليف البيع
ع بعد سنة واحدة، فإن المنشأة تقيس التكلفة المقدرة للبيع بقيمتها عندما يكون من المتوقع حدوث عملية البي .4

الحالية، وأي زيادة في القيمة الحالية لتكلفة البيع تنشأ مع مرور الوقت، تصنف كتكلفة تمويل ويتم عرضها 
 . في قائمة الدخل

لتصرف في األصول معا( يتم االعتراف بخسارة التدني )انخفاض القيمة( لألصول غير المتداولة )أو مجموعة ا .5
 عند انخفاض صافي القيمة العادلة لألصل عن القيمة الدفترية )المرحلة( .

تكاليف البيع( األصل  -في حالة حدوث زيادة في الفترات التالية على القيمة العادلة الصافية )القيمة العادلة .6
بالزيادة كمكاسب )أرباح استعادة التدني( في قائمة  االعترافسبق أن اعترف بتدني قيمته في فترات سابقة، يتم 

الدخل، شريطة أال تزيد هذه المكاسب عن خسارة انخفاض القيمة المتراكمة )متراكم تدني األصول أو مجموعة 
التصرف المعدة للبيع والتي تم االعتراف بها سابقا وفقأ لهذا المعيار أو تم االعتراف بها طبقا لمعيار المحاسبي 

 .  (، قبل تصنيف األصل كأصل غير متداول محتفظ به للبيع36لي المتعلق بتدني األصول رقم )الدو 
ال تخضع األصول غير المتداولة )الثابتة المحتفظ بها للبيع أو األصول التي تمثل جزء من "مجموعة تصرف"  .7

مصنفة على أنها "محتفظ لإلهالك. أما الفائدة والمصروفات األخرى المرتبطة بالتزامات مجموعة التصرف وال
 . بها البيع" فيستمر االعتراف بها كما هي

دينار والعمر المتبقي  40000كان لدى الشركة العالمية معدات قيمتها الدفترية  2012/  7 /1في : ( 3)رقم مثال 
 سنوات وقد تم تصنيفها كمعدات محتفظ بها للبيع . 5لها 

 1/7/2012المعدات بقيمتها العادلة. علما بأن القيمة العادلة لها من تم بيع  2013/ 6/  30وفي                
       2000دينار ومصاريف البيع الالزمة إلتمام عملية البيع  32000بقيمة  2013/  6 /30وحتى                

 من كل عام.   12/  31دينار.  وتنتهي الفترة المالية في 
 . 2013/  6 /30إلى  2012/ 7 /1فاتر الشركة العالمية للفترة من إعداد القيود الالزمة في د المطلوب:

 : ( 3) رقم مثالالحل 
 1/7/2012: تحويل المعدات إلى معدات محتفظ بها للبيعقيد اثبات  .1
 المعدات المحتفظ بها للبيع من حـ /    40000      

 المعدات /ـإلى ح   40000                 
  دينار  10000ة العادلة ناقص مصاريف البيع بمقدار ـــــــــــــالمعدات إلى القيم ةــــــــــــــقيم تخفيض فيد  -2

(40000-30000  : )30/6/2013 : 
  من حـ / خسائر تدني     10000            
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 الى حـ /مخصص تدني اسعار المعدات المحتفظ يها للبيع .  10000                  
 2013 /30/6( 2000 -32000دينار )  30000المعدات بمبلغ قيد بيع  -3

 من مذكورين                              
 حـ / النقديــــــــــــــــــــــــــــــــــة     30000                

 حـ /مخصص تدني اسعار المعدات المحتفظ يها للبيع    10000                
 الى حـ / المعدات المحتفظ بها للبيع 40000                       

كان لدى شركة الورود أجهزة تم تصنيفها في هذا التاريخ كأصل غير متداول   2014/ 12 /31في  : (4)رقم مثال 
دينار، وتم  30000لها  االندثار مخصصدينار ورصيد  110000محتفظ به للبيع. وتكلفة األجهزة 

دينار ومن المتوقع حدوث عملية البيع بعد سنة واحدة من  70000 ـــتقدير القيمة العادلة لألجهزة ب
دينار، وكانت القيمة الحالية لتكاليف البيع المقدرة  5000هذا التاريخ. بلغت التكلفة المقدرة للبيع 

 دينار.   4000
 ؟ 2014/  12/  31ة الواجب االعتراف به عند تصنيف المعدات فيما مقدار الربح أو الخسار  المطلوب:

 
 :  (4)رقم مثال الحل 

 االندثار مخصصرصيد  –القيمة الدفترية = القيمة التاريخية   
 دينار . 80000=  30000 -   110000=                  

 القيمة الحالية لتكاليف البيع المقدرة البيع  –صافي القيمة العادلة بعد طرح تكاليف البيع = القيمة العادلة المقدرة 
 دينار 66000=  4000 – 70000=                                            

 دينار . 14000=   66000 – 80000=   2014/  12 /31الخسارة المعترف بها في 
 
  تغييرات خطة البيعChanges to a Plan of Sale  : هي ما يلي : 

موجودة  كأصول محتفظ بها للبيع( إذا لم تعد معايير تصنيف األصول غير المتداولة )أو مجموعة التصرف  .1
على أنها نتيجة وجود تغييرات في خطة البيع، فإنه يجب التوقف عن تصنيف األصل )أو مجموعة التصرف( 

المعروض أقل بكثير مما هو مقدر فإذا قررت المنشأة عدم بيع األصل ألن السعر , "محتفظ بها لغرض البيع"
 .  له، فيتم في هذه الحالة التوقف عن تصنيف األصل كأصل غير متداول محتفظ به للبيع

يتم قياس األصل غير المتداول الذي توقفت المنشأة عن تصنيفه كمحتفظ به للبيع أو توقفت عن تصنيفه على  .2
  :بالقيمة األقل من القيمتين التاليتينأنه أصل داخل ضمن مجموعة تصرف محتفظ بها لغرض البيع، 

القيمة الدفترية )المرحلة( لألصل أو مجموعة التصرف قبل تصنيفه على أنه محتفظ به لغرض البيع، وعلى  -أ
صل على إنه "محتفظ أو إعادة تقييم كان سوف يعترف بها لو لم يتم تصنيف األ اندثاراتأن يتم تعديله بأي 

 .به للبيع"
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(( 36)كما هو مبين في معيار المحاسبة الدولي رقم ) Recoverable Amountسترداد المبلغ القابل لال -ب
 .  كما في تاريخ اتخاذ قرار عدم البيع

" لألصل غير المتداول الذي في النقطة السابقة بند أيتم تضمين أي تعديل متعلق بالقيمة الدفترية )المرحلة( " .3
للبيع" في قائمة الدخل، ضمن العمليات المستمرة وفي الفترة التي تم التوقف عن تصنيفه على أنه "محتفظ به 

 . تم فيها إلغاء التصنيف كمحتفظ بها للبيع، وتعرض التسوية كربح أو خسارة ضمن العمليات المستمرة
 

 تصنفها كمعدة للبيع، تم  Disposal Groupتخطط إحدى المنشآت التخلص من مجموعة أصول  : (5)رقم مثال 
 : مجموعة األصول كما يليقياس 

 
 البيانات

المسجلة قبل  القيمة الدفترية
 كمحتفظ بها للبيع تصنيفها

القيمة المعاد قياسها مباشرة قبل 
 كمحتفظ بها للبيع تصنيفها

 2000 2000 الشهرة
 4500 5000 إعادة التقييم( مباني، أراضي، معدات )مسجلة بمبالغ

 6000 6000 بالتكلفة(مباني، أراضي، معدات )مسجلة 
 2600 3000 المخزون 

 2000 2400 أصول مالية معدة للبيع
 17100 18400 المجموع

 دينار.  12000وقد قدرت القيمة العادلة ناقصة تكاليف البيع لمجموعة األصول المعدة للتخلص منها بمبلغ 
 ( .5الدولي رقم )المطلوب: بيان كيفية المعالجة المحاسبية وفق معيار اإلبالغ المالي  

 
 : (5)رقم مثال الحل 

 دينار . 1300=  17100- 18400الخسارة التي اتعترف يها المنشأة مباشرًة قبل تصنيفها كمعدة للبيع =  
على األصول غير  خسارة التدنييتم توزيع  مع مالحظةدينار.  5100=  12000 – 17100خسارة التدني =  

الشهرة بداية بالكامل ومن ثم األصول غير المتداولة الملموسة األخرى وبنسبة المتداولة فقط مع تخفيض قيمة 
 : وتناسب مع ارصدتها القائمة، وال يتم تخصيص التدني لألصول المتداولة كالمخزون أو األصول المالية وكما يلي

 
تخفيض قيمة الشهرة =  من خسارة التدني بعد إعادة التقييم( مسجلة بمبالغالمعدات )وال راضيواأل  بانيحصة الم

 دينار. 1329وتساوي تقريبًا  1328,571=  10500/ 4500× 3100
 

ة الشهرة = ــــــــــــــــــمن خسارة التدني بعد تخفيض قيم (بالكلفـــــــــــــــةمسجلة المعدات )وال راضيواأل  بانيحصة الم
 دينار. 1771وتساوي تقريبًا  1771,428=  10500/ 6000× 3100

 
 



160 
 

 ويتم التوزيع بموجب الجدول التالي :
مباشرة  المعاد قياسها القيمة الدفترية البيانات

 للبيع تصنيفها كمعدة قبل
 تخصيص

 التدني خسارة
 بعد القيمة الدفترية

 خسارة التدني تخصيص
 الشهرة

 مباني، أراضي، معدات
 )مسجلة بمبالغ إعادة التقييم(

 مباني، أراضي، معدات بالتكلفة
 المخزون 

 أصول مالية معدة للبيع

2000 
4500 
 

6000 
2600 
2000 

2000 
(1329) 

 
(1771) 

0 
0 
 

0 
3171 
 

4229 
2600 
2000 

 12000 5100 17100 المجموع
قيمته الدفترية  وكانت2012/  8 /1فيما يلي معلومات عن أصل تم تصنيفه كأصل محتفظ به للبيع في : (6)رقم مثال 

 دينار، كما بلغت صافي قيمته العادلة في 5000القيمة العادلة بذلك التاريخ دينار وصافي  7000
 دينار 8000بلغت صافي القيمة العادلة  2013/  12 /31دينار، وفي 4200مبلغ  31/12/2012
  . 

 . (5لدولي رقم )اإلبالغ المالي امعيار المطلوب: بين كيفية المعالجة المحاسبية لهذا األصل وفق 
 (6)رقم  مثالالحل 

 المبالغ 2012/  8 /1يوم التصنيف 
 القيمة الدفترية 

 تكاليف خسارة التدني البيع( -صافي القيمة العادلة )القيمة العادلة 
 خسارة التدني

 دينار    7000
 ( دينار5000)

 دينار 2000
 

  31/12/2012بتاريخ إعداد الميزانية( 
 1/8صافي القيمة العادلة في 

 31/12/2012صافي القيمة العادلة في  
 2012/  12/  31خسارة التدني في 

 خسارة التدني  متراكم

 دينار   5000
 ( دينار4200)

 دينار  800
 دينار 2800
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 المبالغ 31/12/2013)بتاريخ إعداد الميزانية( 
 2013/  12 /31صافي القيمة العادلة في 

 صافي القيمة الدفترية يوم التوقف
 التكلفة أو صافي القيمة العادلة أيهما أقل

 31/12/2012القيمة المسجلة بالدفاتر )العادلة( في 

 دينار   8000
 دينار   7000
 دينار    7000

 دينار (4200)
 

 2013دينار لعام  2800=  4200 - 7000استعادة خسارة التدني )ربح( = 
 : ويكون وفق اآلتي :  Presentation and Disclosureالعرض واإلفصاح 

  تقييم اآلثار  . يجب على المنشأة أن تعرض وتفصح عن المعلومات الالزمة التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من1
 . المعدة للبيع( المالية للعمليات غير المستمرة والتصرف في األصول غير المتداولة )أو المجموعات

 : قي األصول في قائمة المركز المالي. يجب عرض ما يلي بصورة منفصلة عن با2 
 . أ. األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع

ب. األصول المحتفظ بها للبيع للمجموعات المعدة للبيع وااللتزامات المتعلقة بها. ومن األمثلة على المجموعات المعدة  
 .  رتبط به من أصول والتزاماتللبيع وجود خط إنتاجي يحتوي على عدة آالت يتم بيعه مرة واحدة مع ما ي

 : . يجب اإلفصاح عما يلي3
 : مبلغ مستقل في صلب قائمة الدخل شامة إجمالي -أ

  الربح أو الخسارة بعد الضريبة للعمليات غير المستمرة  . 
  البيع أو عند  الربح أو الخسارة بعد الضريبة المعترف بها عند قياس القيمة العادلة مطروحة منها تكاليف

 . التخلص من األصول أو مجموعة التصرف شامال العمليات غير المستمرة
 : ( في اإليضاحات ب. تحليل مبلغ الربح والخسارة من خالل بيان ما يلي )

 اإليراد والمصروفات والربح والخسارة قبل الضريبة للعمليات غير المستمرة . 
 اعاله  مصروف ضريبة الدخل ذو العالقة بالبند السابق . 
 لربح أو الخسارة المعترف بها عند القياس بالقيمة العادلة مطروحة منها تكاليف البيع أو عند التخلص من ا

 . األصول أو مجموعة التصرف المكونة للعملية غير المستمرة
   اعاله مصروف ضريبة الدخل ذو العالقة بالبند السابق. 

 : إفصاحات أخرى  -ج
  التصرف(وصف األصل غير المتداول )أو مجموعة . 
 وصف وقائع وظروف البيع أو المؤدية للتصرف المتوقع والطريقة المتوقع بها حدوث التصرف وتوقيت ذلك  
  فيجب تحديد البند  بشكل مستقل في صلب قائمة الدخل الربح أو الخسارة المعترف بها، وإذا لم يكن معروضا

 .  الرئيس الذي يشمل رقم الربح أو الخسارة
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 لبات التقرير القطاعي الذي يوجد به األصل غير المتداول )أو مجموعة التصرف( معروضا ما إذا كانت متط
 .  (8الدولي رقم )االبالغ المالي طبقا لمعيار 

   وقائع وظروف القرار المتعلق بالرجوع عن تصنيف أصول غير متداولة أو إذا استبعدت المنشأة أصال أو
 قرار على نتائج العمليات عن الفترة وأي فترات سابقة معروضة.التزاما مفردة من مجموعة تصرف" وتأثير ال

 (5الخاصة بمعيار االبالغ المالي الدولي رقم )سئلة األ
 :   اإلجابة األصح لكل سؤال من األسئلة التالية على عالمة صح ضع :  األول )اختيار من متعدد( السؤال 

(  5)المالي الدولي رقم  االبالغتظهر الموجودات غير متداولة المحتفظ بها ألغراض البيع وفقا لمعيار  .1
(IFRSكما هو وارد أدناه ) : 

 . بالكلفة أو بالقيمة العادلة أيهما أقل -ب                   .بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة أيهما أقل  -أ       
    بالقيمة العادلة لها  -د  مصاريف البيع ( ايهما أقل.         – بالقيمة العادلة )الدفترية أوبالقيمة  -ـج. 

 :  إن نتائج العمليات المتوقفة تظهر في البيانات المالية كما يلي .2
 .تظهر مستقلة في بيان الدخل  -ب              .ال تظهر مستقلة في بيان الدخل  -أ        
 . ما ورد في )أ( و )ج( أعاله صحيح -د . البيانات المالية إذا كانت جوهرية اإلفصاح عنها في اإليضاحات حوليتم  -ج       
واحدة مما يلي ال تعتبر من معايير تصنيف األصول غير المتداولة )أو مجموعات األصول التي سوف يتم  .3

 :  التخلص منها ( كأصول محتفظ بها لغرض البيع
 .ع الفوري  األصول الجاهزة للبي -أ

المحتمل    ري مناسب لبيع األصل وأنه من غيرأن تكون هناك خطة معدة من قبل الشركة ومن مستوى إدا  -ب
 .أن تحدث تغييرات جوهرية أو إلغائها 

 . تاريخ التصنيفمن  ( شهرا12من المحتمل بيع األصول المحتفظ بها للبيع خالل فترة ) -ج   
     ( شهرا من تاريخ التصنيف  18من تاريخ للبيع خالل فترة ) المحتفظ بهامن المحتمل بيع األصول  -د. 

بالنسبة لألصول غير المتداولة طويلة األجل المحتفظ بها للبيع او االصول التي تمثل جزء من "مجموعة  .4
 :  لها كما يلي اإلهالكتصرف" فإنه يتم احتساب مصروف 

 .سنوات كحد أقصى 3على مدار  -لإلهالك دال تخضع  -جبنفس طريقة اهتالك األصول المشابهة -. ب بطريقة القسط الثابت -أ       
يجب معالجة أي ربح من الزيادة الالحقة في القيمة العادلة مطروحة منها تكاليف البيع ألصل غير متداول  .5

يجب عدم االعتراف  -ب .بالربح بالكامل  االعترافيجب  -: أ مصنف على أنه محتفظ به برسم البيع كما يلي
يتم االعتراف بالربح في األرباح المحتجزة  -يجب االعتراف بالربح لكن بما ال يزيد    د -ج .بأية أرباح 

 . عن خسارة انخفاض القيمة التراكمية
اشترت الشركة الدولية شركة تابعة حصرية بغرض البيع. وتلبي الشركة التابعة معايير  2013/  7 /1في  .6

ال زالت   2013/  12 /31لى أنها محتفظ بها برسم البيع. وفي تاريخ إعداد القوائم المالية فيتصنيفها ع
  : كما يلي 2013/ 12 /31الشركة التابعة معروضة للبيع. إن الشركة التابعة سيتم تقييمها في الميزانية في 
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                                                                                   .بتكلفتها أو قيمتها العادلة مطروحة منها تكاليف البيع أيهما أقل  -ب               .بالقيمة العادلة  -أ
 . بالقيمة اإلستبدالية -د          .بالقيمة الدفترية لها   -ج

، يجب أن يكون محتمال جدا ، وتعني  رسم البيعمن أجل تصنيف أصل غير متداول على أنه محتفظ به ب .7
يكون البيع المستقبلي مرجح الحدوث أكثر  -ب. من المرجح حدوث البيع المستقبلي  -أ  : عبارة محتمال جدا

  . احتمالية البيع أعلى من أرجحية حدوثه من عدمه -د .البيع مؤكد   -ج . من عدمه
محتفظ  عدات تم تصنيفها في هذا التاريخ كأصل غير متداولكان لدى شركة الوحدة م 2014/  12 /31في  .8

دينار وتم تقدير القيمة العادلة  40000به للبيع. وفي هذا التاريخ كان القيمة الدفترية المسجلة للمعدات 
دينار ومن المتوقع حدوث عملية البيع بعد سنة واحدة من هذا التاريخ. بلغت التكلفة  34000 ـــــللمعدات ب

.إن مقدار الربح أو الخسارة  دينار 1500دينار، وكانت القيمة الحالية لتكاليف البيع المقدرة 2000المقدرة للبيع 
  دينار خسارة 7500-أ : هو 2014/ 12 /31 به عند تصنيف المعدات في االعترافالواجب 

 . دينار خسارة 6000-د                 دينار ربح 8000 -.              جدينار خسارة  8000 -ب        
أصل تم تصنيفه كأصل محتفظ به للبيع  : ( التاليين10-9) ت التالية لإلجابة عن السؤالين استخدم المعلوما .9

دينار،  9000وصافي القيمة العادلة بذلك التاريخ  دينار 12000وكانت قيمته الدفترية 2013/  9 /1في 
بلغت  2014/  12/  31دينار، وفي  8000مبلغ  2013/ 12/  31كما بلغت صافي قيمته العادلة في 

 :  2013تبلغ خسارة التدني المعترف بها خالل عام  . دينار 13000صافي القيمة العادلة 
 . دينار 1000 -د  .             4000 -ج.            دينار 5000 -ب           .دينار 3000 -أ        
 :  تبلغ 2014/ 12 /31إن أرباح استعادة خسائر التدني في  .10

 . ال يعترف بأي أرباح -دينار        د 5000 -ج     ار  دين 4000 -ب      .دينار  3000 -أ        
 10000لها  اإلهالكدينار ومجمع  30000كان لدى شركة آسيا معدات تكلفتها  2013/  8 /1في  : التمرين الثاني

سنوات. وقد تم تصنيفها كمعدات محتفظ بها للبيع علما بأن القيمة العادلة  4دينار والعمر المتبقي لها 
 1000البيع دينار ومصاريف البيع الالزمة إلتمام عملية  16000المقدرة لها بذلك التاريخ تبلغ 

)نهاية الفترة المالية ( بلغت القيمة العادلة مطروحة منها تكاليف   2013/  12 /31دينار. وفي
 دينار. 14000البيع المقدرة 

 . 2013/  12 /31و   2013/  8 /1المطلوب: إعداد القيود الالزمة في دفاتر الشركة للفترة في 
 

 :  إجابة التمرين الثاني
 1/8/2013  : إلى معدات محتفظ بها للبيع تحويل المعداتقيد   -1

 من مذكورين                 
 حــ/ المعدات المحتفظ بها للبيع 20000        
 حــ/ مخصص االندثار) االهالك ( 10000        

 الى حــ / المعدات 30000                  
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 1/8/2013(:15000-20000دينار ) 5000بمقدار تخفيض المعدات إلى القيمة العادلة ناقص مصاريف البيع قيد  .2
 من حـ/ خسائر التدني       5000         

 تدني المعدات المحتفظ بها للبيع  ) مجمع (الى حـ/ مخصص 5000               
 

 : 31/12/2012التدني في خسائر إثبات قيد  .3
 (14000-15000من حـ / خسائر التدني )        1000                

 الى حــ / مخصص ) مجمع ( تدني المعدات المحتفظ بها للبيع  1000                       
متداول  تصنيفها في هذا التاريخ كأصل غيركان لدى شركة المعرفة حفارة تم  2013/  12 /31في :  التمرين الثالث

دينار ومجمع  240000محتفظ به للبيع. وفي هذا التاريخ كانت التكلفة التاريخية لها 
دينار  15000تدني عند التصنيف تبلغ البخسارة  االعترافدينار، وتم  180000 (اإلهالكاالندثار)

 .  وذلك بمقدار انخفاض القيمة العادلة عن الدفترية المسجلة لها
كانت الحفارة ما تزال لدى الشركة وتم االستمرار في تصنيفها كأصل غير  2014/  12 /31في                  

 دينار. 39000متداول محتفظ به للبيع، وتم في هذا التاريخ تقدير صافي القيمة العادلة لها بمبلغ 
 ؟ 2014/  12 /31قيد إعادة التقييم في المطلوب: ما 

  2014/  12 /31التقييم فيقيد إعادة  : إجابة التمرين الثالث
 دينار ويكون القيد كاآلتي : 6000= 39000 -45000=60000-15000=240000-180000

  تدنيالخسائر  /ــمن ح  6000                       
 المحتفظ بها للبيع مجمع تدني الحفارة /ــإلى ح 6000                                

 تصنفها كمعدة للبيع   Disposal Groupتخطط إحدى المنشأة للتخلص من مجموعة أصول :  التمرين الرابع
 مجموعة األصول كما يلي:، تم قياس        

 
 البيانات

قبل  القيمة الدفترية المسجلة
 كمحتفظ بها للبيع تصنيفها

مباشرة قبل  القيمة المعاد قياسها
 كمحتفظ بها للبيع تصنيفها

 1000 1000 الشهرة
 مباني، أراضي، معدات 

 )مسجلة بمبالغ إعادة التقييم ( 
2000 1500 

 3000 3000 مباني، أراضي، معدات )مسجلة بالتكلفة(
 1600 2000 المخزون 

 400 500 أصول مالية معدة للبيع
 7500 8500 المجموع

 دينار.  5500وقد قدرت القيمة العادلة ناقصة تكاليف البيع لمجموعة األصول المعدة للتخلص منها بمبلغ 
 (5الدولي رقم ) االبالغ المالي معياركيفية المعالجة المحاسبية وفق  المطلوب: بيان
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 :  إجابة التمرين الرابع
 دينار . 1000=  7500- 8500للبيع = الخسارة التي تعترف بها المنشأة مباشرًة قبل تصنيفها كمعدة 

على األصول غير المتداولة  خسارة التدنييتم توزيع  مع مالحظةدينار.  2000=  5500 – 7500خسارة التدني =  
فقط مع تخفيض قيمة الشهرة بداية بالكامل ومن ثم األصول غير المتداولة الملموسة األخرى وبنسبة وتناسب مع 

 : تم تخصيص التدني لألصول المتداولة كالمخزون أو األصول المالية وكما يليارصدتها القائمة، وال ي
 مبلغ شهرة المحل –مبلغ خسارة التدني الذي بوزع بطريقة النسبة والتناسب = خسارة التدني 

 دينار . 1000=  1000 – 2000=                                                         
من خسارة التدني بعد تخفيض قيمة الشهرة =  إعادة التقييم( مسجلة بمبالغالمعدات )وال راضيواأل  بانيحصة الم

 دينار. 333وتساوي تقريبًا  333,333=  4500/ 1500× 1000
 ة = ة الشهر ــــــــــــــــــمن خسارة التدني بعد تخفيض قيم (بالكلفـــــــــــــــةمسجلة المعدات )وال راضيواأل  بانيحصة الم

 دينار. 667وتساوي تقريبًا 666,667=  4500/ 3000× 1000
 

 البيانات
 المعاد قياسها القيمة الدفترية

 تصنيفها كمعدة للبيع اشرة  قبلمب
 تخصيص

 لتدني خسارة
 القيمة الدفترية بعد

 التدني تخصيص خسارة

 الشهرة
 مباني، أراضي، معدات

 )مسجلة بمبالغ إعادة التقييم( 
 أراضي، معدات بالتكلفةمباني، 

 المخزون 
 أصول مالية معدة للبيع

1000 
1500 
 

3000 
1600 
400 

(1000) 
 (333 ) 

 
(667) 

0 
0 

0 
1167 
 

2333 
1600 
400 

 5500 2000 7500 المجموع
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