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تعترب التقارير املالية وسيلة اتصال وتواصل ٌمهمة تقوم مبقتضاها الشركات املٌعدة لتلك التقارير بعرض وتقدمي معلومات 
لضمان أن املعلومات اليت يتم متطلبات مالية لألطراف املعنية، وكما هو احلال يف أي عملية إتصال أخرى فإنه البد من وجود 

 تياجات املستخدمني.توصيلها مفهومة وثيقة الصلة بإح
حىت منتصف القرن العشرين مل تكن هناك أفكار ذات قيمة خبصوص كيفية تنظيم التقارير املالية حيث بدأ اجملتمع        

الدويل يف نقاش وجدال موسع بشأن املنافع احملققة من عملية حتقيق االنسجام واالتساق بني املعايري إعداد التقارير املالية 
 ستخدمة لتحقيق اهلدف.واخلطوات امل

منذ ذلك الوقت بدأ التحرك حنو إعداد إطار عمل إلعداد التقارير املالية يف اكتساب الزخم، الذي نتج عنه البدء يف 
 (IFRS)تطوير إطار عمل منظم أدى إىل بيئة العمل احلالية، حيث هتدف مؤسسة املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 

إىل تطوير جمموعة واحدة عالية اجلودة من املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  (IASB)وجملس إعداد معايري احملاسبة الدولية 
(IFRS.ًاليت تتصف بسهولة فهمها وقابلية تطبيقها، وكوهنا مقبولة قبوال عامليا ) 

مبوجب قانون الشركات  أنشأت ،منظمة خاصة ال هتدف إىل الربح هي مؤسسة املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية
مت  ،(FC023235كشركة أجنبية )رقم الشركة  العام لوالية ديالوير يف الواليات املتحدة األمريكية، وتعمل يف اجنلرتا وويلز

  .(IASC Foundation) بعدما كانت تسمى 2010يف جويلية  (IFRS Foundation) هذه اللجنة باسمإعادة تسمية 
املعايري  وضع عن املسؤولة اهليئة 2001 العام وحىت 1973 العام منذ( IASC) الدولية احملاسبة معايري جلنة كانت          
 العامل حول الوطنية احملاسبة معايري واضعي تشجيعها يف الدولية احملاسبة معايري للجنة الرئيسية األمهية وتتمثل الدولية احملاسبية

 هيكل تغيري إىل احلاجة ظهرت املعايري تطوير يف البدء من عاما 25 حوايل وبعد الوطنية، احملاسبة معايري وتوحيد حتسني على
 الدولية املعايري لتطوير املسؤولية عاتقه على يقع والذي( IASB) الدولية احملاسبة معايري جملس هو اجلديد والشكل اللجنة
 التقارير وعرض بإعداد املتعلقة واإلجراءات التشريعات توافق لزيادة السعي خالل من الفوارق وتضييق املالية التقارير إلعداد
 من ومتكن احلكومات وإدارات األعمال ملمارسات املتجددة باالحتياجات وتويف تعقيدا أقل حماسبية معايري توفري هبدف املالية

 عن املبكر الكشف فيها مبا االقتصادية القرارات صنع يف مستخدميها احتياجات تغطي جودة ذات معلومات على احلصول
 .األزمات

، (IFRS)( من املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 17) (IASB)أصدر جملس املعايري احملاسبة الدولية حىت وقتنا هذا 
ومازالت  (IASC)كانت قد صدرت عن جلنة املعايري احملاسبية الدولية   (IAS)( معيار من املعايري احملاسبية الدولية 25واعتمد )

( اليت تشكل جزءا من املعايري الدولية إلعداد SIC)سارية، باإلضافة إىل العديد من التفسريات ووثائق اللجنة املصدرة الدائمة 
 .التقارير املالية
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 (IFRS 1) المالية التقارير إلعداد المعيار

 التقارير المالية ألول مرة(تبني المعيار الدولي إلعداد )
 نبذة تاريخية عن المعيار -1

تبين ) (IFRS 1) املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار 2003( يف IASBأصدر جملس معايري احملاسبة الدولية )  
 الدولية إلعداد التقارير املاليةيطبق املعيار على الشركات اليت تبنت املعايري ل ،(املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية ألول مرة

ألول مرة واليت سوف تعرض أول قوائم مالية هلا وفق هذه املعايري، كما جيب على الشركات تطبيق املعيار على كل تقرير مايل 
"التقارير املالية املرحلية"  (IAS 34)مرحلي )نصف سنوي، ربع سنوي، أو شهري( يعرض طبقا للمعيار احملاسيب الدويل 

 .1/1/2004ساري املفعول ابتداء من  واملعيار
 هدف المعيار -2 

والقوائم  IFRSضمان أن القوائم املالية األولية )القوائم السنوية اليت تعد ألول مرة( على أساس يهف هذا املعيار إىل  
 املالية املرحلية األولية تشمل معلومات مالية عالية اجلودة يتحقق هبا ما يلي:

 .توفر الشفافية ملستخدميها وتوفر معلومات مقارنة لكل الفرتات املعروضة 

 توفر نقطة بداية مالئمة وفق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية IFRS. 

 املنفعة املتأتية ملستخدميها. ميكن اعدادها بتكلفة ال تتجاوز 

 نطاق المعيار -3
  يغطي املعيار القوائم املالية للشركة اليت:

  .IFRS املعايري الدولية إلعداد التقارير املاليةتتبىن  -
 املالية املعايري الدولية إلعداد التقاريركما يغطي املعيار الشركات اليت عرضت معظم قوائمها املالية السابقة وكانت ملتزمة   -

IFRS املعايري الدولية إلعداد التقارير املاليةب يف كل اجلوانب عدا أهنا ال حتتوي على بيان صريح وبدون حتفظ أهنا ملتزمة 
IFRS .أو جزء منها  

أو  ،IFRS املعايري الدولية إلعداد التقارير املاليةكما يطبق املعيار على الشركات اليت كانت تطبق معايري غري متوافقة مع   -
معدة وفقاً للمعايري الدولية لكن معدة لالستخدام الداخلي فقط بدون جعلها متاحة ملالك الشركة أو أي أن القوائم املالية 

  مستخدمني خارجيني.
 متطلبات االعتراف والقياس -4
واليت تعترب نقطة البداية للمحاسبة  IFRS عايري الدولية إلعداد التقارير املاليةجيب على الشركة إعداد ميزانية افتتاحية وفقا للم -

، وهي امليزانية للشركة )منشورة أو غري منشورة( يف تاريخ االنتقال إىل IFRS عايري الدولية إلعداد التقارير املاليةامل مبقتضى
 املعايري الدولية

على الشركة استخدام نفس السياسات احملاسبية يف ميزانيتها ومجيع الفرتات املعروضة فيها قوائمها املالية األوىل اليت  جيب -
أي أنه جيب التطبيق الكامل بأثر رجعي للمعايري النافذة يف تاريخ تقارير الشركة، مع بعض االستثناءات احملدودة  IFRSتطبق 

  ود التأمني.املتعلقة باألدوات املالية وعق
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: يتطلب املعيار بعض املتطلبات IFRSللمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  أسس إعداد الميزانية االفتتاحية وفقا -
 وتشمل ما يلي: الدويل إلعداد التقارير املالية ألول مرةايري تبين املعالرئيسية اليت جيب اتباعها عند 

  االعرتاف هبا ومل تكن تظهر يف املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية جيب االعرتاف بكافة األصول وااللتزامات اليت تتطلب
القوائم املالية للشركات قبل تبين املعايري ألول مرة ومن األمثلة على ذلك إذا كانت القوائم املالية للشركة ال تعرتف وفق 

بعة سابقاً باملشتقات املالية سواء أكانت أصول أو التزامات يف صلب امليزانية ولكن تعرتف هبا خارج املعايري احملاسبية املت
امليزانية والتزامات التقاعد أو وجوب إعداد خمصصات لاللتزامات املقدرة عند بيع السلع وفقا للمعيار احملاسيب الدويل 

(IAS 37 وجيب أن يتم االعرتاف هبذه األصول ،) وااللتزامات من خالل تعديل الريد االفتتاحي حلساب األرباح احملتجزة
 )ترحيل من جديد( ـو بند حمدد ضمن حقوق امللكية.

وقد كان لدى الشركة عقود  1/1/2019اعتبارًا من  الدويل إلعداد التقارير املالية ألول مرةايري املعقامت شركة بتبين مثال: 
دج غري ظاهرة ضمن حسابات الشركة مبوجب املعايري الوطنية  300000يمتها العادلة ق 31/12/2019آجلة للمتاجرة يف 

 .اليت كانت تتبعها الشركة
 .بني املعاجلة احملاسبية لبند العقود اآلجلة عند تبين املعايري الدويل إلعداد التقارير املالية المطلوب:

جيب االعرتاف باألصول اليت تتطلب معايري أخرى  (IFRS 1) مرة الدويل إلعداد التقارير املالية ألولمبوجب املعيار  الحل:
االعرتاف هبا ومل تظهر بسجالت الشركة اليت ستتبىن ألول مرة املعايري الدولية، ويف هذه احلالة فإن املعيار احملاسيب الدويل 

(IAS 37 ( يتطلب االعرتاف بأصل مايل باسم العقود اآلجلة مع االعرتاف هبا ضمن حساب األرباح احملتجزة )ترحيل من
 جديد( وعليه يتم اعداد القيد اآليت:  

   كانت ظاهرة يف القوائم املالية للشركات قبل تبين املعايري ألول مرة واليت ال تعرتف هبا استبعاد األصول وااللتزامات اليت
متطلبات املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية وحبيث يتم اقفال هذه العناصر يف حساب األرباح احملتجزة يف بداية السنة 

 .)او حساب حمدد ضمن حقوق امللكية(

وبذلك التاريخ كان لدى  31/12/2019اعتبارًا من  الدويل إلعداد التقارير املالية ألول مرةايري املعقامت شركة بتبين مثال: 
دج رمسلت على مدار عدة سنوات سابقة مبوجب  40000الشركة حساب تكاليف البحث والظاهرة كأصل غري ملموس مببلغ 

 معايري حماسبية أخرى كانت تتبعها الشركة سابقاً.
 .عند تبين املعايري الدويل إلعداد التقارير املالية تكاليف البحثبني املعاجلة احملاسبية لبند  المطلوب:

( "األصول غري امللموسة" فإن مصاريف البحث تعاجل كمصروف فرتة وذلك 38IASاحملاسيب الدويل )مبوجب املعيار  الحل:
الدويل إلعداد ايري املعلعدم وجود تأكيد معقول باحلصول على أصل غري ملموس خالل مرحلة البحث، ومبا أن الشركة ستتبع 

احملتجزة )ترحيل  حساب األرباحالغاء االعرتاف هبذا األصل من خالل  (IFRS 1) ، ويتوجب مبوجب املعيارالتقارير املالية
 من جديد( وعليه يتم اعداد القيد اآليت:  

  300000 حـ/ عقود آجلة     31/12/2019
 300000  حـــ/ األرباح احملتجزة )ترحيل من جديد( 

  40000 األرباح احملتجزة )ترحيل من جديد( حـ/  31/12/2019
 40000  مصاريف البحثحـــ/  
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 .31/12/2018 كما سيتم استبعاد رصيد تكاليف البحث الظاهرة يف امليزانية للسنة املقارنة كما يف

 األمثلة على ذلك  ، ومنالدويل إلعداد التقارير املاليةايري املع جيب إعادة تصنيف عناصر امليزانية وعرضها وفقا ملتطلبات
إذا كانت الشركة تصنف أسهم اخلزينة ضمن األصول كما هو متبع يف بعض املعايري الوطنية يف بعض الدول، فيجب إعادة 
تصنيف أسهم اخلزينة مطروحة من حقوق امللكية، وكذلك بالنسبة لألسهم املمتازة القابلة لالستدعاء إذا ظهرت ضمن 

 32املعايري الدولية فإنه جيب إعادة تصنيفها ضمن االلتزامات وفق املعيار احملاسيب الدويل )حقوق امللكية للشركة قبل تبين 

IAS.املرتبط باألدوات املالية ) 

  جيب تطبيق املعايري الدولية يف قياس مجيع األصول وااللتزامات املعرتف هبا، ويتضمن ذلك إمكانية حتول الشركة من طريقة
، ومن األمثلة على الدويل إلعداد التقارير املاليةايري املعوائم املالية إىل طريقة أخرى مقبولة يف حماسبية معينة متبعة يف الق

 16طويلة األجل مبوجب املعيار احملاسيب الدويل )ذلك ميكن للشركة إتباع منوذج إعادة التقييم عند قياس قيمة األصول 

IAS االنتقايل عي تكلفة جديدة هلذه األصول وميكن ( "املمتلكات واملعدات واملصانع" واعتبار القيمة العادلة يف التاريخ
إعادة تقييم األصول بالتكلفة املعدلة مبؤشر أسعار عام والذي يأخذ بعني االعتبار الرقم القياسي لسلة من السلع واخلدمات 

 خلاص، مثل الرقم القياسي ألسعار العقارات.أو التكلفة معدلة بالرقم القياسي ا

  :املعاجلة احملاسبية لألصول طويلة األجل األخرى 

 األراضي واملنشآت واملعدات. 

 املمتلكات االستثمارية. 

 األصول غري امللموسة.  

التاريخ االنتقايل أو  كتكلفة عند التبين األول للمعايري الدولية إما بالقيمة العادلة كما يفميكن اظهار العناصر املذكورة   
 بقيم إعادة التقييم السابقة للتاريخ االنتقايل )إذا كانت إعادة التقييم قابلة للمقارنة بشكل كبري مع القيمة العادلة أو مع التكلفة

 .املهلكة
   صفر( يف التاريخ ميكن اعتبار فروقات ترمجة العمالت األجنبية الرتاكمية النامجة عن ترمجة القوام املالية لشركة أجنبية(

االنتقايل، وأي أرباح أو خسائر الحقة على التخلص من أي عمليات أجنبية يستبعد فروقات الرتمجة السابقة للتاريخ 
 االنتقايل.

 ( 32ال توجد حاجة إىل إعادة إظهار األدوات املالية املقارنة وفقًا للمعيارين احملاسبيني IAS واملعيار )(9 IFRS)  يف
إلعداد التقارير املالية، وجيب تطبيق املبادئ احملاسبية الوطنية )املطبقة  للمعايري الدوليةالقوائم املالية األوىل املعدة وفقًا 

 32على املعلومات املقارنة لألدوات املالية، وجيب اإلفصاح عن التعديالت الرئيسية الالزمة لاللتزام باملعيارين ) ابقاً(س

IAS و )(9 IFRS)  دون احلاجة لقياسها كمياً، وجيب اعتبار التبين للمعيارين املذكورين على أنه تغيري يف السياسات
 احملاسبية.
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 (IFRS 1) أسئلة المعيار
تبين املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية ) (IFRS 1) املالية التقارير إلعداد الدويل يارللمعما هو اهلدف الرئيسي  -

 ؟(مرةألول 

تبين املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية ) (IFRS 1) املالية التقارير إلعداد الدويل يارما هو النطاق الذي يغطيه املع -
 ؟(ألول مرة

( )تبين املعيار الدويل IFRS 1املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية ) االعرتاف والقياس اليت حددها ما هي متطلبات -
 التقارير املالية ألول مرة(؟إلعداد 

تبين املعيار الدويل ) (IFRS 1) املالية التقارير إلعداد الدويل ياراملع اليت يتطلبها االفتتاحيةما هي أسس اعداد امليزانية  -
 ؟(إلعداد التقارير املالية ألول مرة

 (IFRS 2) المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار

 (الدفع على أساس األسهم)
 نبذة تاريخية عن المعيار -1
غالبا ما متنح الشركات أسهم أو خيارات أسهم للموظفني أو أطراف أخرى، وتعترب خطط األسهم وخطط خيارات   

األسهم خاصية مشرتكة ملكافأة املوظفني مبا يف ذلك املدراء وكبار املسؤولني التنفيذيني وتصدر بعض الشركات األسهم وخيارات 
 للموردين مثل موردي اخلدمات املهنية.األسهم لكي تدفع 

قبل صدور هذا املعيار مل يكن هناك معيار يغطي موضوع االعرتاف هبذه املعامالت وقياسها وقد أثريت املخاوف  
م نظرا لالنتشار املتزايد ملعامالت الدفع على أساس األسه (IFRS)بشأن هذه الفجوة يف املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 

 يف العديد من لبلدان.
 (IFRS 2) املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار 2004( يف فرباير IASBأصدر جملس معايري احملاسبة الدولية ) 

( "معامالت 11" والتفسري رقم )(IFRS 2)( "نطاق املعيار الدويل 8، وذلك بدمج التفسري رقم )(الدفع على أساس األسهم)
 .1/1/2005اجملموعة وأسهم اخلزينة" بداية تطبيق املعيار 

 هدف المعيار -2
يهف هذا املعيار إىل تبيان كيفية التقرير املايل من قبل الشركات عند القيام بعمليات تتضمن التسديد من خالل  

قائمة الدخل وامليزانية، ما يف ذلك املصاريف إصدار أسهم وبالتحديد يقتضي املعيار أن تنعكس أثار تلك العمليات يف بيان 
 .املرتبطة باملعامالت اليت متنح فيها خيارات األسهم للموظفني

 .يتطلب من الشركة األم اليت تسيطر على واحدة أو أكثر من )الشركات التابعة( عرض القوائم املالية املوحدة 

 يعرف مبدأ السيطرة، ويعترب أن السيطرة هي أساس التوحيد؛ 

 يوضح كيفية تطبيق مبدأ السيطرة لتحديد ما إن كان املستثمر يسيطر على اجلهة املستثمر هبا، وجيب عليه توحيد اجلهة املستثمر هبا؛ 

 يوضح متطلبات احملاسبة إلعداد القوائم املالية املوحدة؛ 

 رية؛يعرف الشركة االستثمارية ويورد استثناء من توحيد شركات تابعة حمددة للشركة االستثما 

ل كما أن املعيار ال يتعامل مع متطلبات احملاسبة الندماج األعمال وتأثريها على التوحيد، مبا يف ذلك الشهرة الناجتة عن إندماج األعما
  .   (IFRS 3املعيار )
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 نطاق المعيار -3
 .املعامالت اليت تكون فيها البضاعة أو اخلدمة هي املقابل ألدوات حقوق امللكية 

  اليت تشرتي فيها الشركة البضاعة أو اخلدمات مقابل االلتزامات اليت تتحمل أمام املورد.املعامالت 

  املعامالت اليت تستلم فيها الشركة أو تشرتي بضاعة أو خدمات وتوفر بنود االتفاق للشركة أو ملورد تلك البضاعة أو
 دار أدوات حقوق امللكية.  اخلدمات إختيار الشركة إما تسوية املعاملة نقدا أو بأصول أخرى أو بإص

 تعريف المصطلحات -4
هو عقد مينح لكن ال يلزم حامله حق االكتتاب يف أسهم الشركة بسعر ثابت أو قابل للتحديد خالل فرتة : خيار السهم -

 .زمنية حمددة
حق امللكية ممنوحة بني أطراف هو املبلغ الذي ميكن به أن تتم مبادلة أصل أو تسديد التزام أو استبدال أداة : القيمة العادلة -

 .مطلعة وراغبة يف معاملة على أساس جتاري
هي العمليات اليت تتضمن حصول الشركة على سلع أو خدمات مقابل أدوات حقوق : عمليات الدفع على أساس األسهم -

كة على سلع أو خدمات امللكية يف الشركة وقد تكون على شكل إصدار أسهم أو ابرام عقود خيارات أسهم، أو أن حتصل الشر 
مقابل التزامها بالتسديد مببالغ يتم حتديدها على أساس التغري يف أسعار أسهم الشركة أو أي أدوات حقوق ملكية أخرى 

 .للشركة
هو التاريخ الذي تتفق فيه الشركة مع طرف آخر مبا يف ذلك أي من املوظفني على اتفاقية دفع على أساس  :تاريخ المنح -

 األسهم.
هي عمليات الدفع على أساس األسهم لتسوية حقوق امللكية عند حصول الشركة على سلع أو  :سويات حقوق الملكيةت -

 .خيارات أسهم كل أدوات حقوق امللكية إما أسهم أوخدمات ويتم السداد على ش
متثل الفرق بني القيمة العادلة لألسهم اليت يكون للطرف اآلخر املقابل حق احلصول عليها أو االكتتاب  :قيمة ضمنية )ذاتية( -

فيها والسعر احملدد للتنفيذ الذي يكون مطلوب من الطرف املقابل دفعه )إذا التزم بدفع مبلغ معني( مقابل هذه األسهم، فمثال 
بلغ املطلوب سداده من الطراف املقابل للشركة( وبلغت القيمة العادلة للسهم دج )امل 30إذا كان سعر التنفيذ حلق خيار السهم 

 دج.   25دج فإن القيمة الضمنية تساوي  55

   المعيار متطلبات -5
 أساس  يتطلب املعيار االعرتاف بالسلع )زيادة األصول( واخلدمات اليت مت استالمها أو احلصول عليها يف عملية تسديد على

أسهم عند تاريخ احلصول على السلعة أو تقدمي اخلدمة، وإذا كانت عملية التسديد مبنية على أساس تسويات حقوق امللكية 
  )إصدار األسهم( فيتم زيادة حقوق امللكية، أما إذا كانت عملية التسوية على أساس تسوية نقدية فيتم االعرتاف بااللتزامات. 

 خلدمات اليت مت احلصول عليها يف عمليات تسديد على أساس السهم غري مؤهلة ليعرتف هبا عندما ال تكون السلع أو ا
  كأصل فإنه جيب االعرتاف هبا كمصروفات تسدد فوراً. 

  عمليات التسديد على أساس حقوق امللكية )مع األطراف اخلارجية( فإنه يتم قياس مجيع العمليات اليت يتم تسويتها من
بالقيمة العادلة للسلع أو اخلدمات مبوثوقية ففي هذه احلالة يتم قياس القيمة العادلة للسلع أو اخلدمات خالل حقوق امللكية 

 من خالل القيمة العادلة لألسهم اليت مت منحها بتاريخ الشراء وهو ما يسمى )منوذج تاريخ التسوية أو العملية(.
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 :بالنسبة للعمليات اليت تتم مع املوظفني 

 باستخدام )منوذج تاريخ املنح(، أي أن العملية تسجل بالقيمة العادلة ألداة حقوق امللكية يف التاريخ  يتم قياسها عادة
األصلي الذي منحت فيه بينما تقاس العمليات مع غري املوظفني باستخدام )منوذج تاريخ اخلدمة( أي تسجل 

 لتاريخ الذي مت استالمها فيه.العمليات بالقيمة العادلة للسلع واخلدمات اليت مت احلصول عليها يف ا

  عندما تكون املكافأة أو احلوافز املمنوحة للموظفني متعلقة بشروط يتم الوفاء هبا مستقبالً فإنه جيب االعرتاف بتكلفتها
 كمصروف على مدار الفرتات اليت تستويف خالهلا هذه الشروط ويسجل يف اجلانب الدائن يف حقوق امللكية.

 خيارات السياسة احملاسبية املتبعة لتحديد القيمة العادلة خليارات الشراء مثل مناذج تسعري اخليارات  جيب على الشركة حتديد
مثل منوذج )شولز أو بينومال( ويطلب من الشركة معاملة االنتقال من منوذج إىل منوذج آخر كتغري يف التقديرات احملاسبية 

 .(IAS 8مبوجب املعيار احملاسيب )

 على أساس األسهم أمثلة حول الدفع 
سهم  10000وذلك مقابل إصدار  دج 50000 وأدوات قيمتها العادلة معدات اقتنت الشركة 2/1/2020بتاريخ : 1مثال 

 .دج/ للسهم الواحد 6دج/للسهم الواحد، بلغت القيمة العادلة )السوقية( للسهم بذلك التاريخ  1بقيمة امسية 
  المطلوب:

 .اليت ستظهر بدفاتر الشركة بتاريخ الشراءما هي قيمة املعدات واألدوات  -

 سجل العمليات بدفاتر الشركة. -

بافرتاض أن القيمة العادلة للمعدات ال ميكن حتديدها ما هي قيمة املعدات واألدوات اليت ستظهر بدفاتر الشركة  -
 بتاريخ الشراء وسجل العملية.

 الحل: 
 دج. 50000يتم تسجيل املعدات واألدوات بقيمة  -

 تسجيل العملية بدفاتر الشركة: -

دج  60000بافرتاض أن القيمة العادلة للمعدات ال ميكن حتديدها فإن قيمة املعدات واألدوات ستظهر بقيمة  -
 لألسهم املصدرة كون القيمة العادلة للمعدات ال ميكن حتديدها.وهي القيمة العادلة 

  تسجيل العملية بدفاتر الشركة: -

  50000 حـ/ معدات وأدوات     2/1/2020
 (1 × 10000حـــ/ رأس مال أسهم عادية ) 

 حـــ/ رأس مال إضايف 
 10000 

40000 

  60000 حـ/ معدات وأدوات     2/1/2020
 (1 × 10000حـــ/ رأس مال أسهم عادية ) 

 حـــ/ رأس مال إضايف 
 10000 

50000 
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موظف أسهم حقوق منحة مقابل ارتفاع سعر السهم تقديراً  1000شركة مسامهة منحت كل موظف والبالغ عددهم  :2مثال 
وعلى  31/12/2019حبيث يتم ممارسة حقهم فيها بتاريخ  1/1/2017سهم لكل موظف بتاريخ  20إلجنازهم عددها 

 من عدد األسهم وأن أسعار األسهم يف السوق كانت كما يلي:   80افرتاض أنه مت ممارسة حقهم يف 
 دج 14     1/1/2017 -

 دج 17   31/12/2017 -

    دج 18    31/12/2019 -
  المطلوب:

 .31/12/2019ما مقدار االلتزام ملكافأة املوظفني الواجب قيده لقاء هذه األسهم بتاريخ  -
 الحل: 

 تغري يف سعر السهم ×نسبة ممارسة املوظفني لألسهم  ×عدد أسهم حقوق املنحة  ×عدد املوظفني  مبلغ التزام مكافأة املوظفني =
 دج  64000( = 18-14) × 0.8 × 20 × 1000= 

 
 (IFRS 2) أسئلة وتمارين المعيار

 : الجانب النظري
  املعيار الدويل إلعداد التقارير املاليةما هو اهلدف (IFRS 2" ) ؟"على أساس األسهمالدفع 
  املعيار الدويل إلعداد التقارير املاليةما هو النطاق الذي يغطيه (IFRS 2" )؟الدفع على أساس األسهم" 
  ،ما املقصود باملصطلحات والعبارات التالية: تسويات حقوق امللكية، عمليات الدفع على أساس األسهم، خيار السهم

 تاريخ املنح.؟
  العمليات اليت يتم تسويتها من خالل حقوق امللكية؟توضيح كيفية قياس 
 وكيفية قياس العمليات اليت تتم مع املوظفني؟ 
 الدويل إلعداد التقارير املالية ما هي أهم متطلبات االفصاح هلذا املعيار (IFRS 2" )؟الدفع على أساس األسهم" 

 الجانب التطبيقي:
 10000دج، وذلك مقابل اصدار  70000اشرتت شركة معدات وأدوات قيمتها العادلة  2/1/2016 بتاريخ :األولالتمرين 

 دج/ للسهم الواحد.   5دج/ للسهم الواحد، بلغت القيمة العادلة )السوقية( للسهم بذلك التاريخ  2سهم بقيمة امسية 
 المطلوب: 

 وملاذا؟ ماهي قيمة املعدات واألدوات اليت ستظهر بدفاتر الشركة بتاريخ الشراء؟ 
  .سجل العملية يف يومية الشركة 

  64000 حـ/ مصروف مكافأة املوظفني     31/12/2019
 64000  حـــ/ رأس مال اإلضايف مدفوع خيار السهم  
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القيمة العادلة للمعدات واألدوات ال ميكن حتديدها، فما هي قيمة املعدات واألدوات اليت ستظهر بدفاتر الشركة  أن: بافتراض
 بتاريخ الشراء؟

 .تسجيل العملية بيومية الشركة 
سهما )حقوق منحة( كمكافأة بتاريخ  30موظف  1000شركة مسامهة منحت كل موظف والبالغ عددهم  : التمرين الثاني

وذلك مقابل ارتفاع سعر السهم تقديرا جملهوداهتم وإجنازاهتم، حبيث يتم ممارسة حقهم فيها )األسهم( بتاريخ  2/1/2014
فقط من عدد األسهم وأن أسعار األسهم يف السوق كانت   80وعلى افرتاض أنه مت ممارسة حقهم يف  31/12/2016

 كما يلي:
 دج 23    31/12/2014 -       دج 20         2/1/2014 -         
 دج  24         31/12/2016 -دج                           19     31/12/2015 -         

 :المطلوب
  ؟31/12/2016اجب االعرتاف به لقاء هذه األسهم بتاريخ ملكافأة املوظفني الو  االلتزامما هو مقدار 
 ماهي املعاجلة احملاسبية للعملية؟ 

 (IFRS 3) المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار

 (اندماج االعمال)
 نبذة تاريخية عن المعيار -1
 (IFRS 3) املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار 2008( يف جانفي IASBأصدر جملس معايري احملاسبة الدولية )  
 . 2009 /1/1وأصبح ساري املفعول اعتباراً من  (اندماج األعمال)

 هدف المعيار -2
ويتطلب أن يتم اعتماد يهدف هذا املعيار إىل بيان ووصف كيفية التقرير عم عمليات اندماج شركات األعمال،  

ألصول وااللتزامات وااللتزامات املشرتي )الدامج( سيقوم باالعرتاف باوبالتايل فإن طريقة الشراء للمحاسبة عن اندماج األعمال 
ا احملتملة املتعلقة بالشركة املشرتاة )املندجمة( بقيمتها العادلة بتاريخ االندماج، ويتم االعرتاف بالشهرة كأصل واليت ال يتم إطفاءه

 على عدد معني من السنني بل ختضع الختبار التدين سنوياً.
 معيارنطاق ال -3

 يتناول املعيار ما يلي: 
  احملاسبة عن اندماج األعمال.طريقة 

  ميكن أن يتم ضم األعمال بطرق متنوعة على ضوء أساليب قانونية أو ضريبية أو أخرىـ وقد تتضمن شراء مشروع حلقوق
(، أو شراء صايف أصول مشروع أعمال )وهو ما يطلق -القابضة والتابعة-السيطرة امللكية يف مشروع آخر )وهو ما يطلق عليه 

( وقد يتم هذا الشراء عن طريق إصدار أسهم أو حتويل نقدية أو ما يعادل النقدية أو أصول أخرى، كما قد االستحواذعليه 
إنشاء  تتم العملية بني محلة األسهم ملشروعني منضمني أو بني مشروع ومحلة مشروع آخر، وقد تتضمن عملية ضم األعمال

(، أو حتويل صايف أصول واحدة أو أكثر من املشاريع الحتادمشروع جديد ليسيطر على املشاريع املندجمة )وهو ما يطبق عليه ا
 املنضمة إىل مشروع آخر أو تالشي واحدة أو أكثر من املشاريع املنضمة وهذا يعترب أيضا اندماج.   
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  كة تابعة حيث يكون فيها املشروع املتملك هم األم واملشروع املستملك ميكن أن ينشأ عن ضم األعمال عالقة شركة أم بشر
هو التابعة، يف هذه الظروف يطبق املتملك )األم( هذا املعيار يف قوائمه املالية املوحدة وتدرج حصته يف املشروع املستملك يف 

 "القوائم املالية املنفصلة(. (IAS 27)ويل قوائمه املالية املنفصلة كاستثمار يف شركة تابعة مبوجب املعيار احملاسيب الد

  قد يتضمن ضم األعمال شراء صايف أصول مشروع آخر مبا فيها الشهرة وليس شراء أسهم يف مشروع آخر، يف مثل هذه
ة اخلاصة احلالة ال ينتج عنه عالقة منشأة أم مبنشأة تابعة، ويف مثل هذه الظروف يطبق املشروع الضام هذا املعيار يف قوائمه املالي

 (.IFRS 10وبالتايل يف قوائمه املالية املوحدة مبوجب املعيار )

  .كما يتطرق املعيار احملاسبة عن الشهرة واألصول غري امللموسة املستحوذ عليها يف اندماج األعمال 

 تعريف المصطلحات -4
إحدى الشركات بالتوحد مع أو السيطرة هو مجع شركات منفصلة يف وحدة اقتصادية واحدة كنتيجة لقيام  اندماج األعمال: -

 .على صايف أصول وعمليات شركة أخرى
هو ذلك اجلزء من صايف نتائج العمليات وصايف األصول الذي مل متلكه الشركة املشرتية  الحقوق غير المسيطر عليها: -

من أسهم شركة أخرى   90)الداجمة( سواء بشكل مباشر أو غري مباشر فمثال متكنت شركة )القابضة( من االستحواذ على 
من أسهم الشركة   10حيث يطلق على مالكي ، آخرينيكون مملوك ملسامهني   10)املندجمة( التابعة فإن باقي األسهم أي 

 .التابعة باحلقوق غري املسيطر عليها )حقوق األقلية(
ينتج االستحواذ عندما قيام شركة ما بتملك شركة أخرى مع زوال الشخصية االعتبارية والقانونية  :االستحواذ )االندماج( -

 والتزاماهتا وأنشطتها للشركة املشرتية.)تصفية( للشركة اليت مت متلكها وانتقال أصوهلا 
ينتج االحتاد عند تأسيس شركة جديدة تنتقل اليها أصول والتزامات ونشاطات شركتني أو أكثر مما يؤدي إىل زوال  :االتحاد -

 الشخصية االعتبارية والقانونية )تصفية( الشركات الداخلة يف االحتاد.
بتملك أكثر من نصف حقوق التصويت يف شركة أخرى )عادًة من خالل شراء أكثر متثل السيطرة قيام شركة  :السيطرة - 

من نصف أسهمها( مما يعطيها القدرة على إدارة السياسات املالية والتشغيلية يف تلك الشركة من أجل احلصول على منافع من 
الشركة املسيطرة بالشركة األم والشركة أنشطتها، ولكن مع بقاء الشركة املسيطر عليها قائمة وال يتم تصفيتها، حيث تسمى 

 املسيطر عليها بالشركة التابعة ولكل منهما شخصية اعتبارية وقانونية منفصلة.
هي طريقة تعترب أن دمج األعمال هو عبارة عن وجود شركة مشرتية وشركة أو كيان آخر يتم  :طريقة الشراء )االستمالك( -

رتي صايف أصول الشركة املشرتاة وتعرتف يف سجالهتا باألصول وااللتزامات املشرتاة االستحواذ عليه، وأن الشركة الداجمة تش
 بالقيمة العادلة هلا، كما تعرتف بأية التزامات حمتملة قد تنشأ على أن تكون قابلة للقياس مبوثوقية.

ام يف عملية اعتيادية بني أطراف هي املبلغ الذي سيتم استالمه إذا مت بيع األصل أو دفعه لتسديد االلتز  :القيمة العادلة -
   مشاركة بالسوق املنتظم بتاريخ قياس القيمة العادلة.

 متطلبات المعيار  -5
 : ما يلي املعياريتطلب   
 .)أن تتم احملاسبة عن كافة اندماجات األعمال بطريقة الشراء )االستمالك 

  األعمال.جيب أن يتم حتديد الطرف الدامج )املشرتي( يف كل اندماج شركات 
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  جيب على الشركة الداجمة )املشرتية( أن تقيس تكلفة اندماج األعمال من خالل جمموع القيم العادلة بتاريخ التبادل لألصول
 .املعطاة )نقدية مدفوعة أو أية أصول أخرى( وااللتزامات اليت مت حتملها

مثل املصاريف تكاليف التملك وهي التكاليف اليت تتحملها الشركة لتفعيل عملية االندماج : التكاليف المتعلقة بالتملك
القانونية، أتعاب احملاسبني، أتعاب املقيمني والرسوم املهنية األخرى، املصاريف اإلدارية والعمومية، ورسوم التسجيل وإصدار 

معاجلتها كمصاريف فرتة يف السنة اليت مت حتملها وذلك اعتبار من  األوراق املالية للديون وحقوق امللكية، والرسوم املهنية يتم
 (IAS 32) األوراق املالية للديون أو حلقوق امللكية وفقاً للمعيارين باستثناء واحد وهو تكاليف اصدار ،1/7/0920تاريخ 

لتمويل عملية التوحيد فتخصم  (، فمثال مصاريف طباعة وتسجيل األسهم املصدرة من قبل الشركة املشرتيةIFRS 9)واملعيار 
   من القيمة العادلة لألسهم املصدرة، حيث يتم خصمها من رأس املال االضايف.

  جيب على الشركة املشرتية )الدامج( االعرتاف بشكل منفصل يف تاريخ الدمج باألصول وااللتزامات احملددة والشهرة وكذلك
االعرتاف بااللتزامات احملتملة املتعلقة بالشركة املشرتاة )املندجمة( وبغض النظر عما إذا كان قد اعرتف هبا يف القوائم املالية 

اليت  (IAS 37ة( أم ال. أي أنه يتم االعرتاف بااللتزامات احملتملة )واليت ال يتم االعرتاف هبا مبوجب للشركة املندجمة )املشرتا
مت نقلها من الشركة املشرتاة إىل الشركة املشرتية عند دمج األعمال إذا كانت هذه االلتزامات عبارة عن التزام حايل ناشئ من 

 ،IAS 37وثوق، نتيجة لذلك خالفًا ملتطلبات املعيار احملاسيب الدويل أحداث سابقة ميكن قياس قيمته العادلة بشكل م
بااللتزام احملتمل يف دمج األعمال بتاريخ االستمالك حىت لو مل يكون مرجحًا حدوث تدفق نقدي  جمةوتعرتف الشركة الدا

االلتزامات أو الغائها تقيس الشركة صادر يف الفرتة الالحقة، ويف الفرتات الالحقة وبعد االعرتاف املبدئي وإىل أن تتم تلك 
 املشرتية االلتزام احملتمل بالقيمة األعلى بني القيمتني التاليتني: 

  37القيمة اليت مت االعرتاف هبا مبوجب املعيار احملاسيب الدويل IAS  املخصصات واألصول وااللتزامات"
 احملتملة".

 اءات لذلك االلتزام عند االعرتاف به بالقيمة احلالية مبوجب القيمة اليت مت االعرتاف هبا مبدئياً معدلة بأية اطف
 االيراد. IAS 18املعيار احملاسيب الدويل 

  يتم االعرتاف باألصول وااللتزامات احملددة )املعرفة( وااللتزامات املتملكة من قبل الشركة املشرتية بالقيمة العادلة يف تاريخ
 ، وتشارك األقلية يف التغري بالقيمة العادلة.     100االقتناء وبنسبة متلك 

  جيب ختصيص تكلفة الشراء على األصول وااللتزامات املتملكة بالقيمة العادلة لكافة األصول وااللتزامات عدا األصول
 تكاليف واليت جيب قياسها )بالقيمة العادلة ناقصاً  (IFRS 5)املصنفة كأصول غري جارية حمتفظ هبا للبيع مبوجب املعيار 

 البيع املقدرة(.

  يتطلب من الشركة القيام بتاريخ االستمالك بتصنيف وختصيص األصول املشرتاة القابلة للتحديد وااللتزامات مبا يتوافق مع
متطلبات املعايري األخرى، وجيب على الشركة إجراء التصنيف األصول على أسا الشروط التعاقدية والظروف االقتصادية 

ا، وعلى سبيل املثال جيب على الشركة املشرتية حتديد كيفية تصنيف األصول والسياسات احملاسبية والتشغيلية أو غريه
 كأصول مالية بالقيمة العادلة أو بالتكلفة املطفأة.    (IFRS 9)مبوجب املعيار 

 ادلة الشهرة: يعرتف املشرتي )الدامج( بالشهرة كأصل بتاريخ االقتناء، وتقاس مبدئياً بالزيادة يف تكلفة الشراء عن القيمة الع
 (، ويتم احتساهبا وفقاً هلذا املعيار كما يلي: Good Willلصايف األصول بتاريخ االقتناء، وهي ما تعرف بالشهرة املوجبة )
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القيمة  –الشهرة = )القيمة العادلة للمقابل المقدم في تاريخ االندماج + قيمة الحصص غير المسيطر عليها( 
 لتزامات المحتملة. العادلة لصافي أصول الشركة المشتراة واال

 القيمة العادلة للمقابل المقدم في تاريخ االندماج + قيمة الحصص غير المسيطر عليها(كانت تكلفة الشراء   إذا( 
واليت تسمى حديثاً "الشراء بأسعار خمفضة"  (Bad Willمن القيمة العادلة لصايف األصول املشرتاة فإن شهرة سالبة ) أقل

وذلك بعد التحقق من القيم العادلة لألصول وااللتزامات املتملكة وكذلك القيمة العادلة للبدل املقدم ملالكي الشركة 
 املشرتاة والقيمة العادلة للحصص غري املسيطر عليها.

 ري مسيطر عليها )حقوق األقلية( يف الشركة املشرتاة، جيب على الشركة املشرتية يف كل اندماج أعمال قياس أي حصة غ
 قياس قيمة احلقوق غري املسيطر عليها بإحدى الطريقتني التاليتني:  (IFRS 3)ويسمح املعيار 

 القيمة السوقية لألسهم األقلية( وتسمى أحياناً طريقة الشهرة الكاملة؛ أو  العادلة على أساس القيمة( 

  للحقوق غري املسيطر عليها يف القيمة العادلة لصلفي األصول احملددة يف الشركة املشرتاة.أساس احلصة النسبية 

 مثال: 

، حيث تبلغ القيمة العادلة لصايف أصول الشركة  (Bمن أسهم الشركة )  80دج لشراء  50000( Aدفعت الشركة ) 
 دج. 10500دج، علماً أن القيمة السوقية العادلة ألسهم احلقوق غري املسيطر عليها تبلغ  40000( Bاملشرتاة )

 المطلوب:
أحسب قيمة احلقوق غري املسيطر عليها )األقلية( باتباع أساس القيمة العادلة، مث أحسب الشهرة الواجبة الظهور بدفاتر  - 

 ( بعد االندماج.Aالشركة )
املسيطر عليها )األقلية( باتباع أساس احلصة النسبية يف القيمة العادلة لصايف األصول للشركة أحسب قيمة احلقوق غري  -

 ( بعد االندماج.Aاملشرتاة، مث أحسب الشهرة الواجبة الظهور بدفاتر الشركة )
 الحل: 

 .دج10500قيمة احلقوق غري املسيطر عليها )األقلية( وفق أساس القيمة العادلة =  -

 ( بعد الدمج كما يلي: Aبدفاتر الشركة )ستظهر الشهرة  -

القيمة العادلة لصايف أصول  –القيمة العادلة للمقابل املقدم يف تاريخ االندماج + قيمة احلصص غري املسيطر عليها( الشهرة= 
 الشركة املشرتاة وااللتزامات احملتملة.

 20500=  40000 – 10500+  50000الشهرة= 

 قيمة احلقوق غري املسيطر عليها )األقلية( وفق أساس احلصة النسبية يف القيمة العادلة لصايف األصول للشركة املشرتاة  -
 =40000 × 20    =8000 دج 

 ( بعد الدمج كما يلي: Aستظهر الشهرة بدفاتر الشركة )و  -
القيمة العادلة لصايف أصول  –القيمة العادلة للمقابل املقدم يف تاريخ االندماج + قيمة احلصص غري املسيطر عليها( الشهرة= 

 الشركة املشرتاة وااللتزامات احملتملة.

 18000=  40000 – 8000+  50000الشهرة= 
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عند وجود عقد إلصدار أسهم صادرة عن الشركة املشرتاة، ومت نقل هذه العقود للشركة المدفوعات على أساس األسهم:  -6
 أي القياس على أساس السوق. (IFRS 2)املشرتية يتم معاملة هذه املدفوعات على أساس األسهم مبوجب املعيار 

نقل أصول غري جارية مصنفة  عند شراء شركة يف عملية اندماج أعمال ومتاألصول غير الجارية المحتفظ بها للبيع:  -7
أي بالقيمة العادلة مطروحًا منها  (IFRS 5)كمحتفظ هبا للبيع، تقوم الشركة املشرتية بقياس هذه األصول مبوجب املعيار 

 تكاليف البيع املقدرة.
يتطلب املعيار اإلفصاح عن املعلومات اليت متكن مستخدمي القوائم املالية من تقييم طبيعة العمليات متطلبات اإلفصاح:  -8

 واألثار املالية ملا يلي: 
 شركات األعمال اليت متت خالل الفرتة.اندماجات  -

 اندماجات شركات األعمال اليت متت بعد تاريخ امليزانية، ولكن قبل الرتخيص بإصدار امليزانية.  -

 اندماجات شركات األعمال اليت متت خالل فرتات سابقة. بعض -

كما يتطلب املعيار اإلفصاح عن املعلومات اليت متكن مستخدمي القوائم املالية من تقييم التغريات يف املبلغ احملتمل للشهرة 
 خالل الفرتة. 

 (IFRS 3) أسئلة وتمارين المعيار
 : الجانب النظري 
  الدويل إلعداد التقارير املاليةاملعيار من دف اهلما هو (3IFRS" )؟اندماج األعمال" 
  املعيار الدويل إلعداد التقارير املاليةما هو النطاق الذي يغطيه (3IFRS" )؟اندماج األعمال" 
 ما هو الفرق بني االندماج )االستحواذ( واالحتاد والسيطرة؟ 
  ،ما املقصود باملصطلحات والعبارات التالية: اندماج األعمال، احلقوق غري املسيطر عليه )حقوق األقلية(، طريقة الشراء

 السيطرة، القيمة العادلة؟ 
 معيار الدويل إلعداد التقارير املاليةلل ماهي املتطلبات الرئيسية (3IFRS" )؟اندماج األعمال" 
  وبني كيفية معاجلتها حماسبيا يف حالة االندماج؟ما املقصود بالشهرة السالبة 
 .وضح كيفية معاجلة املصاريف املباشرة وغري املباشرة الناجتة عن اندماج األعمال 
 الدويل إلعداد التقارير املالية ما هي أهم متطلبات االفصاح هلذا املعيار (3IFRS" )واليت يتوجب على اندماج األعمال "

 الشركات االلتزام هبا 
 : لجانب التطبيقيا
( مقابل Bمن  أسهم )حصص حقوق امللكية(  يف الشركة ) 65 ( Aاشرتت شركة ) 1/1/2016بتاريخ   التمرين األول:  

 1200000( واليت مت شرائها مببلغ Bمن األسهم يف الشركة )   15( متتلك سابقا Aدج، علما أن الشركة ) 5000000
دج، يف حني بلغت القيمة العادلة  1500000مبلغ  1/1/2016دج )أسهم للمتاجرة( واليت تبلغ قيمتها العادلة بتاريخ 

دج، أما القيمة العادلة لصايف األصول  2100000يف )البورصة( ما قيمته  1/1/2016للحصص غري املسيطر عليها بتاريخ 
 دج.    6000000رتية لصايف األصول دج والقيمة الدف 7400000( ما جمموعه Bللشركة )
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 المطلوب: 
 أحسب الشهرة باستخدام القيمة العادلة حلقوق امللكية للحصة غري املسيطر عليها؟ 

( بتسديد قيمة A(، وقد قامت الشركة )B( كامل أسهم الشركة )Aاشرتت شركة ) 2/1/2015بتاريخ : التمرين الثاني
 1 سهم من أسهمها ذات القيمة االمسية 20000دج واجلزء اآلخر عن طريق اصدار  110000ما قيمته  ًاألسهم جزء نقدا

دج نقدا عموالت مسسرة إلمتام الصفقة، ومبلغ  12000( مبلغ Aدج /للسهم، كما دفعت الشركة ) 5دج/ للسهم والسوقية 
شراء نتج عنها اندماج الشركة دج مصاريف طباعة وإصدار األسهم املستخدمة يف متويل عملية الشراء. إن عملية ال 5000

(B( يف شركة )A:كما يلي )(. وإليك ميزانييت الشركتني قبل االندماج )الشراء 

 (Aالشركة ) البيـان
 (Bالشركة )

 القيمة العادلة )السوقية( القيمة الدفترية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول:ـــــــــــــــــــــاألصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أراضي -
 معدات وأدوات -
 بضاعة -
 زبائن -
 البنك  -

 
60000 
100000 
180000 
130000 
190000 

 
10000 
40000 
60000 
45000 
25000 

 
30000 
45000 
62000 
40000 
25000 

 202000 180000 660000 األصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولمجموع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم:ــــــــــــــــالخصــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأس املال -
 عالوة االصدار )رأس املال اإلضايف( -
 ترحيل من جديد )أرباح حمتجزة( -
 املوردون -

 
350000 
75000 
25000 
210000 

 
120000 
20000 
10000 
30000 

 
 
 
 

20000 
  180000 660000 مجموع الخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

 :المطلوب
 ( أحسب تكلفة شراء أسهم الشركةB .) 
 ( ماهي املعاجلة احملاسبية للعملية يف دفاتر الشركةA( واخلاصة بعملية االستحواذ على الشركة )B.) 
 ( إعداد امليزانية االفتتاحية للشركةA.بعد إمتام عملية االستحواذ مباشرة ) 
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 :  التمرين الثالث
 ًدج نقدا 170000( بقيمة Bمن أسهم الشركة )  85( اشرتت Aافرتض بالتمرين السابق )الثاين( أن الشركة )       

( من B( على الشركة )Aدج نقدا مصاريف وعموالت إمتام الصفقة وقد نشأت سيطرت الشركة ) 15000ودفعت مبلغ 
 خالل ادارة وقرارات الشركة.

 المطلوب: 
  أحسب تكلفة شراء( أسهم الشركةB؟) 
 ( ماهي املعاجلة احملاسبية للعملية يف دفاتر الشركةA.) 

 التمرين الرابع: 
دج  5سهم من أسهمها وبقيمة إمسية  100000( وذلك مقابل اصدار Bكامل أسهم الشركة ) (A)اشرتت شركة        

دج نقدا نفقات املدققني  25000( Aدج / للسهم، كما دفعت الشركة ) 10للسهم علما أن القيمة السوقية هلا بلغت /
 800000( بلغت Bدج نفقات اصدار وتسجيل األسهم، فإذا علمت أن صايف أصول الشركة ) 10000واملستشارين، ومبلغ 
 دج يف تاريخ الشراء.

 المطلوب: 
 ( أحسب تكلفة االستثمار اليت ستثبت يف دفاتر الشركةA؟) 

 (IFRS 5) المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار

 (-غير المستمرة–األصول غير الجارية المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة )
 نبذة تاريخية عن المعيار -1
 (IFRS 5) املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار 2004 جانفي( يف IASBأصدر جملس معايري احملاسبة الدولية )  
( IAS 35ليحل حمل املعيار احملاسيب الدويل )، (-املستمرة غري– املتوقفة والعمليات للبيع هبا احملتفظ اجلارية غري األصول)

 .2/1/2005"العمليات غري املستمرة، واملعيار ساري املفعول ابتداء من 
 هدف المعيار -2 

القيام بعمليات تتضمن التسديد من خالل يهف هذا املعيار إىل تبيان كيفية التقرير املايل من قبل الشركات عند  
إصدار أسهم وبالتحديد يقتضي املعيار أن تنعكس أثار تلك العمليات يف بيان قائمة الدخل وامليزانية، ما يف ذلك املصاريف 

 .املرتبطة باملعامالت اليت متنح فيها خيارات األسهم للموظفني
 ثر من )الشركات التابعة( عرض القوائم املالية املوحدة.يتطلب من الشركة األم اليت تسيطر على واحدة أو أك 

 يعرف مبدأ السيطرة، ويعترب أن السيطرة هي أساس التوحيد؛ 

 يوضح كيفية تطبيق مبدأ السيطرة لتحديد ما إن كان املستثمر يسيطر على اجلهة املستثمر هبا، وجيب عليه توحيد اجلهة املستثمر هبا؛ 

 د القوائم املالية املوحدة؛يوضح متطلبات احملاسبة إلعدا 

 يعرف الشركة االستثمارية ويورد استثناء من توحيد شركات تابعة حمددة للشركة االستثمارية؛ 

ل كما أن املعيار ال يتعامل مع متطلبات احملاسبة الندماج األعمال وتأثريها على التوحيد، مبا يف ذلك الشهرة الناجتة عن إندماج األعما
  .   (IFRS 3املعيار )
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 نطاق المعيار -3
سيتم التخلص منها وهلا موصفات وظروف خاصة وال يطبق املعيار على ما يطبق هذا املعيار على األصول غري اجلارية اليت 

 يلي: 
 (.IAS 12) األصول الضريبية املؤجلة -
 عن منافع املوظفني. النامجةاألصول  -
 (.IFRS 9( واملعيا ر )IAS 39) األصول املالية اليت تقع ضمن نطاق معيار احملاسبة الدويل -
 .(IAS 40)معيار احملاسبة الدويل لل اليت يتم حماسبتها وفقاً  االستثماريةاألصول  -
 .(IAS 41)مبوجب معيار احملاسبة الدويل  البيولوجيةاألصول  -
 (. 4IFRSاليت تتضمنها عقود التأمني )احلقوق التعاقدية مبوجب عقود التأمني  -

 تعريف المصطلحات -4
هي التكاليف اإلضافية اليت ميكن ربطها مباشرة بالتخلص من األصل أو التخلص من جمموعة من األصول : تكاليف البيع -

 .وال يدخل ضمن تكاليف البيع مصاريف التمويل ومصروف الضريبة
  هي التكلفة التارخيية لألصل بعد طرح االهتالك املرتاكم وخسائر التدين املرتاكمة.: القيمة الدفترية )المرحلة( -
هو املبلغ الذي ميكن به أن تتم مبادلة أصل أو تسديد التزام أو استبدال أداة حق امللكية ممنوحة بني أطراف : القيمة العادلة -

 .أساس جتاريمطلعة وراغبة يف معاملة على 
 وكذلك: ،مت التخلص منه أو تصنيفه كمقتىن لغايات البيع الشركةجزء من  :(غير المستمرةالمتوقفة )العملية  -

 ميثل خط أعمال منفصل.  
 بيعها. إعادةتابعة مت اقتنائها من أجل  شركة 

أيهما  قيد االستعمال ةقيمالمنه تكاليف البيع أو  القيمة العادلة لألصل مطروحاً هو عبارة عن  لالسترداد:القابلة  المبلغ -
 أعلى.

نتيجة املستقبلية املقدرة  املتوقع احلصول عليها من املنافع القيمة احلالية للتدفقات النقديةهي : الستعمالا قيدالقيمة  -
  تاجي.االستعمال املستمر لألصل مضافاً اليه القيمة املتبقية لألصل واملتوقعة يف هناية عمره اإلن

 حدث حدوثه مرجح على عدم حدوثه.: حدث احتماله مرتفع -
   المعيار متطلبات -5
  تصنيف األصول غير الجارية )أو مجموعة من األصول التي سوف يتم التخلص منها( كأصول محتفظ بها لغرض

التخلص منها( كأصول حمتفظ هبا يتم بشكل عام تصنيف األصول غري اجلارية )أو جمموعة من األصول اليت سوف يتم : البيع
يف حالة كون القيمة الدفرتية هلا سيتم اسرتدادها بشكل أساسي من خالل عملية بيع هذا األصل، وليس من  لغرض البيع

خالل االستخدام املستمر لألصل، باإلضافة إىل ذلك فإن هناك شرطان حمددان جيب توفرمها لتصنيف األصل كمحتفظ به 
 ان مها:  للبيع وهذان الشرط

 .)أن يكون األصل جاهز للبيع الفوري )أي ال يتطلب تعديالت لتجهيزه للبيع 
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  االحتمالية العالية لبيع األصل، وتعين االحتمالية العالية أن تكون احتمالية حدوث عملية بيع األصل أكثر
 من عدم حدوثها، وتكون احتمالية بيع األصل عالية جيب أن يتوفر ما يلي:

هناك التزام وخطة معدة من قبل إدارة الشركة ومن املستوى اداري مناسب لبيع أن يكون  
 األصل وأنه من غري احملتمل أن حتدث تغيريات جوهرية إللغاء عملية البيع.

 أن تضع الشركة برنامج أو خطة فاعلة إلجياد مشرتي لألصل. 

 لتصنيف.شهراً من تاريخ ا 12من املتوقع بيع األصل احملتفظ به للبيع خالل  

 من غري احملتمل حدوث تغريات جوهرية على خطط بيع األصل، أو الرتاجع عن عملية بيعه. 

 12ويف حالة توفر الشروط السابقة، يبقى األصل مصنف كأصل غري جاري حمتفظ به للبيع حىت لو مل يتم بيعه خالل   
 من تاريخ التصنيف شريطة توفر ما يلي:  شهراً 

 دت لعدم بيعه خالل هذه الفرتة خارجة عن سيطرة الشركة.أن تكون األحداث اليت أ 

 توفر دالئل كافية بأن الشركة مازالت ملتزمة خبطتها لبيع األصل 

 ويف حالة عدم توفر هذان الشرطان جيب التوقف عن تصنيف األصل غري جاري حمتفظ به للبيع.      

  توزيعها على المالكين: ( كأصول محتفظ بها لغرض التصرفتصنيف األصول غير الجارية )أو مجموعة 

عند التزام الشركة  تصنيف األصول غري اجلارية )أو جمموعة التصرف( كأصول حمتفظ هبا لغرض توزيعها على املالكني   
 بشكل بتوزيع األصل على املالكني، وجيب أن تكون األصول متوفرة فورا للتوزيع الفوري أو جيب أن يكون التوزيع حمتمالً 

كبري حبيث يتم استكمال عملية التوزيع خالل عام من تاريخ التصنيف، وجيب االخذ باالعتبار احتمالية موافقة املسامهني 
 كجزء من تقييم ما إذا كان البيع حمتمالً بشكل كبري. 

  :)األصول غير الجارية المستغنى عنها )المهجورة 

 وذلك" للبيع به حمتفظ كأصل"   األصل هذا تصنيف يتم فال رياجلا غري أصل هجر أو ترك الشركة قررت حال يف 
 جمموعة) كانت  إذا ذلك ومع استخدامه. استمرار خالل من أساساً  تسرتد سوف لألصل الدفرتية القيمة ألن نظرا

 احلالة هذه يف تعرض الشركة فان املتوقفة بالعمليات واخلاصة باملعيار الواردة للشروط مستوفية تركها التصرف( املقرر
 استخدامها. عن التوقف تاريخ من اعتباراً  متوقفة عمليات أهنا على التصرف جمموعة من النقدية والتدفقات النتائج
 عمرها هناية حىت استخدامها املقرر األصول تركها، املقرر( التصرف )جمموعات أو اجلارية غري األصول وتشمل

 بيعها. وليس هبجرها عنها االستغناء مث االقتصادي،

 تركته. قد كانت  لو كما  مؤقتا استخدامه إيقاف مت الذي اجلاري غري األصل الشركة تعامل ال 

 شركة التجارية: إلحدى الاملعلومات التالية  لك توفرتمثال: 
هتالكها بذلك التاريخ اوجممع  دج 10000 تكلفتهامت تصنيف أجهزة كأصول حمتفظ هبا للبيع حيث بلغت  1/7/2020يف  -

 سنوات، كما بلغت القيمة العادلة مطروحا منها 7والعمر املتبقي هلا  دج 3000
 . دج 5000تكاليف البيع بذلك التاريخ 

 . دج 4200بلغت قيمتها العادلة مطروحا منها تكاليف البيع ما قيمته  31/12/2020يف  -
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ب تغري خطة البيع، حيث بلغت القيمة توقفت املنشأة عن تصنيف األجهزة كمحتفظ هبا للبيع بسب 31/12/2021ويف  -
لألجهزة بطريقة القسط الثابت  هتالك السنوي. علما بأن مصروف االدج 6200لألجهزة بذلك التاريخ  لالسرتدادالقابلة 

 .دج 1000يبلغ 
 (.5املطلوب: بني كيفية املعاجلة احملاسبية هلذا األصل وفق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ) 
 حل ال 

 المبالغ 1/7/2020يوم التصنيف 
 أجهزة حمتفظ هبا للبيع بالقيمة الدفرتية

 (5000-7000جممع التدين خسارة التدين ) :يطرح

7000 
(2000) 

 5000 تكاليف البيع( –)القيمة العادلة  صايف القيمة العادلة

  31/12/2020في 
 أجهزة حمتفظ هبا للبيع بالقيمة الدفرتية

 (4200-5000) 800خسارة التدين اإلضافية  جممع التدين :يطرح

7000 
(2800) 

 4200 تكاليف البيع( –)القيمة العادلة  صايف القيمة العادلة

 األجهزة بسجالهتاعن تصنيف األجهزة كمحتفظ هبا للبيع فإهنا تعيد إثبات  31/12/2021توقفت يف  لشركةاومبا أن       
 بالقيمة األقل بني القيمتني التاليتني: 

 ، أو دج 6200القيمة القابلة لالسرتداد لألصل بذلك التاريخ  -
هتالكات كان ا القيمة الدفرتية )املرحلة( لألصل قبل تصنيفه على أنه حمتفظ به لغرض البيع، وعلى أن يتم تعديلها بأي -

 للبيعسوف يعرتف هبا لو مل يتم تصنيف األصل كمحتفظ به 
 سنة(  10001.5×) - 7000=  

 دج 5500= 
 القيمة الدفرتية املعاد تسجيلها -التدين = القيمة الدفرتية لألجهزة احملتفظ هبا للبيع  استعادةأرباح  

4200= - 5500 
 دج 1300= 

 التايل: . وسيتم إعداد القيددج 5500وعليه فإن األصل سيعاد إثباته كأصل غري متداول بالقيمة األقل وهي 

 كما يلي:  5IFRSوستظهر معلومات األجهزة بعد إعادة تصنيفها ضمن األصول غري املتداولة وخروجها من نطاق 

 

  2800 حـ/ جممع خسائر التدين     31/12/2020
 حـــ/ جممع االهتالك 

 حـــ/ أرباح استعادة التدين 
 1500 

1300 
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 المبالغ 31/12/2021في 
 األجهزة

 االهتالكجممع  :يطرح

7000 
(1500) 

 5500 تكاليف البيع( –)القيمة العادلة  صايف القيمة العادلة

 دج 3000البالغ  1/7/2020هتالك السابق قبل وإعادة إثبات جممع اال دج 10000هذا وميكن إعادة تكلفة األصل إىل  
 :يلي ستظهر األجهزة كماهتالك( عندها جممع اال /حــ إىل 3000األجهزة  /حـمن  3000بالقيد التايل )

 املبالغ 31/12/2021يف 
 3000+ 7000 األجهزة

  3000+ 1500 جممع االهتالك :يطرح
10000 

(4500) 

 5500 تكاليف البيع( –صايف القيمة العادلة )القيمة العادلة 
 ( المصنفة كمحتفظ بها للبيعالتصرف)أو مجموعات  الجاريةوالقياس لألصول غير  االعتراف -6

بالقيمة الدفرتية )املرحلة( أو  يف األصول( واملصنفة كمحتفظ هبا للبيع التصرف)أو جمموعة  جلاريةايتم قياس األصول غري  -أ
 أيهما أقل. (تكاليف البيع -القيمة العادلة )

على املسامهني بالقيمة  يف األصول( واملصنفة كمحتفظ هبا للتوزيع لتصرفا)أو جمموعة  اجلاريجيب قياس األصول غري  -ب
 أيهما أقل. (تكاليف التوزيع -القيمة العادلة )الدفرتية )املرحلة( أو 

اجلاري كمحتفظ به للبيع )جمموعة األصول( يتم مباشرة وقبل التصنيف قياس األصل وفق املعايري غري  تصيف األصلعند  -ج
( واالعرتاف بالتدين يف قيمتها إن وجد، حيث IFRS 9)(، IAS( ،)38 IAS 16ذات العالقة )عادة وفق املعايري اآلتية )

يتم االعرتاف خبسارة التدين يف قائمة الدخل ما مل يكن األصل يعاجل مبوجب منوذج إعادة التقييم قبل إعادة التصنيف حيث 
التدين تقاس  يتم ختفيض رصيد فائض إعادة التقييم مبقدار خسارة التدين، أما بعد تصنيفه كمحتفظ به للبيع فان خسارة

وتعاجل وفق هذا املعيار )أي يف قائمة الدخل( وعلى أساس القيمة الدفرتية )املرحلة( بتاريخ إعادة التصنيف أو صايف القيمة 
  تكاليف البيع( أيهما أقل. -العادلة اليت متثل )القيمة العادلة

يتم قياس هذه  أعمال، شركاتء من اندماج عند احلصول على أصول مستوفية ملعايري التصنيف كمحتفظ هبا للبيع كجز  -د
 األصول بالقيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع. 

بقيمتها احلالية، وأي  تقيس التكلفة املقدرة للبيع الشركةعندما يكون من املتوقع حدوث عملية البيع بعد سنة واحدة، فإن  -ه
 ويتم عرضها يف قائمة الدخل. صنف كتكلفة متويلزيادة يف القيمة احلالية لتكلفة البيع تنشأ مع مرور الوقت، ت

األصول معا( عند اخنفاض  )أو جمموعة االستبعاد يف جلاريةايتم االعرتاف خبسارة التدين )اخنفاض القيمة( لألصول غري  - و
 صايف القيمة العادلة لألصل عن القيمة الدفرتية )املرحلة(.

ألصل سبق أن  تكاليف البيع( -على القيمة العادلة الصافية )القيمة العادلة يف حالة حدوث زيادة يف الفرتات التالية  -ز 
اعرتف بتدين قيمته يف فرتات سابقة، يتم االعرتاف بالزيادة كمكاسب )أرباح استعادة التدين( يف قائمة الدخل، شريطة أال 

جمموعة االستبعاد املعدة للبيع( واليت مت تزيد هذه املكاسب عن خسارة اخنفاض القيمة املرتاكمة )مرتاكم تدين األصول أو 
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، قبل (، IAS 36)االعرتاف هبا سابقا وفقا هلذا املعيار أو مت االعرتاف هبا طبقا ملعيار احملاسيب الدويل املتعلق بتدين األصول 
 تصنيف األصل كأصل غري متداول حمتفظ به للبيع.

هتالك أو تصرف" لال للبيع أو األصول اليت متثل جزء من "جمموعة )الثابتة( احملتفظ هبا اجلاريةال ختضع األصول غري  -ط
اإلطفاء. أما الفائدة واملصروفات األخرى املرتبطة بالتزامات جمموعة االستبعاد واملصنفة على أهنا "حمتفظ هبا البيع" فيستمر 

 االعرتاف هبا كما هي.
 البيع:تغييرات خطة  -7
 كأصل حمتفظ هبا للبيع موجودة نتيجة وجود تغيريات   التصرف()أو جمموعة  مل تعد معايري تصنيف األصول غري اجلارية إذا

 على أهنا" حمتفظ هبا للبيع". فانه جيب التوقف عن تصنيف األصل )أو جمموعة التصرف( البيع،يف خطة 

 محتفظ به للبيع أو توقفت عن تصنيفه على أنه أصل يتم قياس األصل غري املتداول الذي توقفت املنشأة عن تصنيفه ك
 بالقيمة األقل من القيمتني التاليتني: داخل ضمن جمموعة تصرف حمتفظ هبا لغرض البيع،

  يتم تعديله بأي  أنوعلى  للبيع،القيمة الدفرتية لألصل أو جمموعة التصرف قبل تصنيفه على أنه حمتفظ هبا
 "، أوعرتف هبا لو مل يتم تصنيف األصل على انه " حمتفظ هبا للبيعيتقييم كان سوف  إعادةاهتالكات أو 

 املبلغ القابل لالسرتداد يف تاريخ اختاذ قرار مث البيع 
  يتم تضمني أي تسوية مطلوبة متعلقة بالقيمة الدفرتية بندا يف النقطة السابقة لألصل غري املتداول الذي مت التوقف عن

التصنيف  إلغاءضمن العمليات املستمرة ويف الفرتة اليت مت فيها  الدخل،قائمة  " يفيعتصنيفه على أنه " حمتفظ هبا للب
 وتعرض التسوية كربح أو خسارة ضمن العمليات املستمرة.  للبيع،كمحتفظ هبا 

 :العرض واالفصاح -8
  تقييم األثار املالية جيب على الشركة أن تعرض وتفصح عن املعلومات الالزمة اليت متكن مستخدمي القوائم املالية من

 للعمليات غري املستمرة والتصرف يف األصول غري اجلارية )أو اجملموعات املعدة للبيع(.

  :جيب عرض ما يلي بصورة منفصلة عن باقي األصول يف امليزانية 

 .األصول غري اجلارية احملتفظ هبا للبيع 

 املتعلقة هبا، ومن األمثلة على اجملموعات املعدة  األصول احملتفظ هبا للبيع جملموعات املعدة للبيع وااللتزامات
 للبيع وجود خط انتاجي حيتوي عدة آالت يتم بيعه مرة واحدة مع ما يرتبط به من أصول والتزامات.

  :جيب اإلفصاح عما يلي 
  :مبلغ مستقل يف صلب قائمة الدخل شامال امجايل 

 الربح أو اخلسارة بعد الضريبة للعمليات غري املستمرة. 

الربح أو اخلسارة بعد الضريبة املعرتف هبا عند قياس القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع أو   
 عند التخلص من األصول أو جمموعة التصرف شاماًل العمليات غري املستمرة.

  :حتليل مبلغ الربح واخلسارة من خالل اإليضاحات 

 للعمليات غري املستمرة.االيراد واملصروفات والربح واخلسارة قبل الضريبة  

 مصروف ضريبة الدخل ذو العالقة بالعنصر السابق.  
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الربح أو اخلسارة املعرتف هبا عند القياس بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع أو عند التخلص  
 من األصول أو جمموعة التصرف املكونة للعملية غري املستمرة.

 صر السابق.مصروف ضريبة الدخل ذو العالقة بالعن 

 (5IFRS)أسئلة وتمارين المعيار
 : الجانب النظري

  املعيار الدويل إلعداد التقارير املاليةما هو اهلدف (5IFRS )"؟األصول غري اجلارية احملتفظ هبا للبيع والعمليات املتوقفة" 
  املعيار الدويل إلعداد التقارير املاليةما هو النطاق الذي يغطيه (5IFRS )"اجلارية احملتفظ هبا للبيع والعمليات  األصول غري

 "؟املتوقفة
  ،ما املقصود باملصطلحات والعبارات التالية: تكاليف البيع، القيمة الدفرتية، املبلغ القابل السرتداد، القيمة قيد االستعمال

 حدث احتماله مرتفع؟
 ماهي الشروط الواجب توفرها لتصنيف األصل كأصل حمتفظ به للبيع؟ 
 االعرتاف والقياس لألصول غري اجلارية )أو جمموعات التصرف( املصنفة كمحتفظ هبا للبيع؟ توضيح كيفية 
  وضح كيفية معاجلة احلالة اليت مل تعد معايري التصنيف األصول غري اجلارية )أو جمموعات التصرف( كأصول حمتفظ هبا

 للبيع موجودة نتيجة وجود تغيريات يف خطة البيع.
  الدويل إلعداد التقارير املالية االفصاح هلذا املعيارما هي أهم متطلبات (5IFRS )" األصول غري اجلارية احملتفظ هبا للبيع

 "؟والعمليات املتوقفة
 : الجانب التطبيقي

   التمرين األول:  
على شراءها من : تنوي شركة بيع جمموعة من اآلالت مرتبطة خبط انتاجي، وسيتم استبداهلا بآالت مت االتفاق احلالة األوىل

اخلارج لكن مل تصل بعد، كما اتفقت مع مشرت لشراء هذه اآلالت كما أهنا تستخدم اآلالت )اخلط االنتاجي( تفاديا لتوقف 
العمل يف املصنع. كذلك تنوي الشركة بيع شاحنة كانت تستخدمها يف عملياهتا التشغيلية ولكن املشرتي اليت اتفقت معه مل 

على طلب  ًعلى قرض من البنك القتناء الشاحنة، كما أن الشركة أوقفت استخدام الشاحنة بناءيستكمل اجراءات حصوله 
 املشرتي.       

 المطلوب: 
 بيان كيفية تصنيف اآلالت والشاحنة؟ 

اع : تنوي الشركة التخلص من اخلط االنتاجي )اآلالت( كون تكلفة صيانته مرتفعة، ولكن العائق امامها هو ارتفاحلالة الثانية
تكلفة التخلص منه لذلك تبحث عن شركة أخرى يف بلد ناء لبيع اخلط االنتاجي ويتطلب األمر امتام اجراءات التصدير 

 وميكن ان تستكمل هذه االجراءات خالل عام.
 المطلوب: 

 هل ميكن تصنيف هذا اخلط االنتاجي كمقتىن للبيع أم ال؟ 
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حيث قيمته الدفرتية )املرحلة(  14/5/2014اليك معلومات عن أصل مت تصنيفه كأصل حمتفظ به للبيع يف التمرين الثاني: 
دج، كما بلغ صايف  16000دج، وصايف قيمته العادلة بذلك التاريخ )القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع(  20000

 دج.  24000بلغ صايف قيمته العادلة  31/12/2015دج، وبتاريخ  14000مبلغ  31/12/2014قيمته العادلة يف 
 :المطلوب         

 ( 5تبيان املعاجلة احملاسبية هلذا األصل وفق متطلبات املعيارIFRS .) 
 :  التمرين الثالث

دج، متثل خطا انتاجيا منفصال  137500اختذت شركة قرارا ببيع آالت قيمتها الدفرتية )املرحلة(  1/9/2015بتاريخ        
دفعات متساوية تدفع يف  10نقدا والباقي على  70000، دفع منها دج 220000مببلغ قدره  1/3/2008مت شراءه بتأريخ 

سنة، يتم اهتالكها مبوجب اسلوب االهتالك اخلطي، ويتوقع أن تكون قيمتها  20من كل عام، قدر العمر االنتاجي بـ  1/3
 ية عمر اآلالت صفرا.املتبقية يف هنا

دج. ولدى  9000دج، وقدرت تكاليف البيع مببلغ  112000مببلغ  1/9/2015كما قدرت القيمة العادلة لآلالت بتاريخ     
دج مع توقف حتمل  98000من أجل حتديد قيمة االخنفاض تبني أن قيمتها  31/12/2015فحص قيمة اآلالت بتاريخ 

 تكاليف البيع.
  20دج، ونسبة الضريبة املتعلقة باألصول غري اجلارية  12000مببلغ  1/6/2016 مت بيع اآلالت بتاريخ   

 المطلوب: 
 .بيان املعاجلة احملاسبية للعملية يف دفاتر الشركة 

 (IFRS 7) المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار

 (األدوات المالية "االفصاحات")
 هدف المعيار -1

يهدف املعيار إىل تبيان متطلبات اإلفصاح املتعلقة باألدوات املالية يف األوراق املالية حبيث متنح ملستخدمي تلك  
 القوائم من تقييم: 

 األمهية لألدوات املالية يف قائمة املركز املايل وقائمة الدخل للشركة؛ -

هلا الشركة خالل الفرتة املالية وكذلك بتاريخ إعداد طبيعة ومدى املخاطر النامجة عن األدوات املالية اليت قد تتعرض  -
 التقارير املالية وكيفية إدارة الشركة هلذه املخاطر؛

تعترب املتطلبات الواردة يف هذا املعيار مكملة للمبادئ اخلاصة باالعرتاف والقياس وعرض األصول وااللتزامات املالية 
 (9 IFRS)، (39 IAS)، (IAS 32)الواردة باملعايري 

 نطاق المعيار -2
 : عدايطبق املعيار من قبل مجيع الشركات ولكافة أنواع األدوات ملالية  
  احلقوق يف الشركات التابعة واحلليفة واملشاريع املشرتكة اليت يتم احملاسبة عنها وفق املعايري التالية(27 IAS) ،
(28 IAS) ،(10 IFRS). 
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  منافع املوظفني(19 IAS). 

  العقود النامجة عن االلتزامات الطارئة يف اندماج األعمال مبوجب املعيار(3 IFRS). 

  عقود التأمني مبوجب املعيار(4 IFRS). 

   األدوات املالية والعقود وااللتزامات الناشئة عن عمليات التسديد على إصدار األسهم(2 IFRS). 

 تعريف المصطلحات -3
إىل نشوء أصل مايل لشركة ما ويف نفس الوقت نشوء التزام مايل أو أداة حق امللكية لشركة أي عقد يؤدي األداة المالية:  -

 أخرى.
أداة حق امللكية: هو عقد يبني احلصة املتبقية يف أصول الشركة بعد اقتطاع كافة التزاماهتا أي أن حقوق امللكية تساوي  -

 امجايل األصول مطروحاً منها إمجايل االلتزامات. 
هي املخاطر اليت تتعلق بعدم القدرة على الوفاء بقيمة األداة املالية اليت متثل االلتزام املايل (: Credit riskمخاطر االئتمان ) -

 يف تاريخ استحقاقها.
تزامات، وهي املخاطر املتعلقة بعدم القدرة على تدبري األموال النقدية الالزمة للوفاء باالل(: Liquidity riskمخاطر السيولة ) -

 ويطلق عليها مبخاطر التمويل.
: وهي املخاطر املتعلقة بالتغريات يف التدفقات النقدية املرتبطة باألداة (Cash-flow riskمخاطر التدفقات النقدية ) -

 املالية نتيجة لعوامل خمتلفة.  
التدفقات النقدية لألداة املالية ستتغري هي املخاطر اليت تكون فيها القيمة العادلة أو (: Market riskمخاطر السوق ) -

 بسبب التغريات يف األسعار السوقية.
وهي املخاطر اليت تتعلق بالتغري يف أسعار ومعدالت الفائدة اخنفاضا  (:Interest rate riskمخاطر أسعار الفائدة ) -

 وارتفاعا واليت بدورها تؤثر على قيمة األداة السوقية.
 وهي املخاطر اليت تتعلق بتغري أسعار ومعدالت صرف العمالت اخنفاضاً وارتفاعاً. (:Currency risk) مخاطر العملة -
وهي املخاطر اليت تتعلق بأي تغريات يف األسعار والعوامل (: Non-Controlling Interestsمخاطر سوقية أخرى ) -

السوقية للمواد املشمولة بالعقود اآلجلة والعقود املستقبلية السوقية األخرى اليت تؤثر يف قيمة األداة املالية السوقية، مثل القيمة 
  وغريها.

    متطلبات المعيار -4
 على الشركة اإلفصاح عن املعلومات مدى أهمية بند األدوات المالية في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل :

 املالية يف قائمة املركز املايل وقائمة الدخل للشركة.اليت متكن مستخدمي القوائم املالية من تقييم أمهية لألدوات 

  اإلفصاح عن القيمة الدفرتية لكل فئة من فئات األصول وااللتزامات املالية التالية كما هي معرفة يف املعيار احملاسيب الدويل
(39 IAS)  :إما يف صلب امليزانية أو يف اإليضاحات التفسريية 

لة من خالل األرباح واخلسائر مع بيان اجلزء احملتفظ به )املخصص( بالقيمة العادلة وفق األصول املالية بالقيمة العاد -
 .(IFRS 9)املعيار 
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 .(IFRS 9)األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل وفق املعيار  -

 .(IFRS 9)األصول املالية بالتكلفة املطفأة مبوجب املعيار  -

 العادلة من خالل األرباح واخلسائر مع تصنيفها إىل:  االلتزامات املالية بالقيمة -

 التزامات خمصصة بالقيمة العادلة؛ و 

 .اجلزء املصنف كالتزامات حمتفظ هبا للمتاجرة 

 االلتزامات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة. -

  :إذا قامت الشركة بتصنيف متطلبات اإلفصاح لألصول وااللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
قرض أو ذمم أو جمموعة من القروض أو الذمم املدينة بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر، فإنه سيتم اإلفصاح عما 

 يلي: 

 تمان النامجة عن االحتفاظ بالقروض والذمم بتاريخ القوائم املالية.احلد األدىن للتعرض ملخاطر االئ -

 مبالغ أية مشتقات ائتمان أو أية أدوات مالية مشاهبة تقلل احلدود القصوى للتعرض ملخاطر االئتمان. -

العادلة  مقدار التغري يف القيمة العادلة للقروض والذمم )خالل الفرتة وبشكل تراكمي( والذي يعزى للتغري يف القيمة -
 لألصول املالية، وكذلك مقدار التغري يف القيمة العادلة ملشتقات االئتمان املتعلقة بالقروض والذمم.

 .متطلبات االفصاح عن االلتزامات املالية املصنفة كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر 

 ة )خالل الفرتة املالية وتراكمياً( والذي يعزى للتغريات يف خماطر االئتمان.مقدار التغري يف القيمة العادلة لاللتزامات املالي 

  االختالف بني القيمة الدفرتية )املسجلة( لاللتزامات املالية وبني القيمة التعاقدية املطلوب تسديدها بتاريخ االستحقاق
 للدائنني.

  املقاسة إما:إعادة التصنيف: إذا قامت الشركة بإعادة تصنيف األصول املالية و 

 بالتكلفة أو التكلفة املطفأة، بدال من القيمة العادلة. -

 بالقيمة العادلة بدال من التكلفة أو التكلفة املطفأة. -

يف هاتني احلالتني جيب اإلفصاح عن مبلغ األصول املالية املعاد تصنيفها من وإىل الفئتني )أ( و )ب( وأسباب إعادة 
 التصنيف.

  جيب على الشركة اإلفصاح عما يلي:  المالي:الغاء االعتراف باألصل 

 القيمة املسجلة لألصل املايل واملرهونة كضمان لاللتزامات وااللتزامات احملتملة. -

 الشروط املتعلقة بعملية الرهن. -

  :على الشركة أن تفصح عن عناصر الدخل، والتكاليف، متطلبات االفصاح في قائمة الدخل الشامل وحقوق الملكية
 اخلسائر إما يف صلب امليزانية أو يف اإليضاحات كما يلي:والربح، و 

 صايف االرباح أو اخلسائر النامجة عن: -

  األصول وااللتزامات املالية املقيمة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة مع تفصيل رقم صايف األرباح
قيمة العادلة( و)أصول والتزامات أو اخلسارة لكل من نوعي هذه الفئة )أصول والتزامات مالية خمصصة بال

 مالية للمتاجرة(.
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  األصول املالية من خالل الدخل الشامل مع بيان مبلغ الربح واخلسارة املعرتف به مباشرة ضمن حقوق امللكية
 واملبلغ احملول من حقوق امللكية واملعرتف به ضمن األرباح واخلسائر للفرتة املالية. 

 املطفأة. االستثمارات املالية بالتكلفة 

 .االلتزامات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة 

إمجايل دخل الفائدة وامجايل مصروف الفائدة )حمسوبا باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعالة( لألصول وااللتزامات  -
 غري املقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر.

املدفوعة )عدا املبالغ الداخلة يف احتساب معدل الفائدة الفعال( إيرادات ومصاريف األتعاب املقبوضة واألتعاب  -
 والناشئة عن:

 .األصول وااللتزامات املالية غري املقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر 

 ..االتعاب املتعلقة بإدارة األنشطة االستثمارية املنفذة نيابة عن العمالء 

 .(IAS 39)دخل الفائدة الناجم عن تدين األصول املالية مبوجب املعيار احملاسيب الدويل  -

 مبلغ خسارة التدين لكل فئة من فئات األصول املالية.  -

 :إفصاحات أخرى 

جيب على الشركة اإلفصاح يف عنصر ملخص السياسات احملاسبية اهلامة عن أسس القياس السياسات المحاسبية:  -
 اعداد القوائم املالية والسياسات احملاسبية األخرى املستخدمة واملالئمة لتعزيز فهم القوائم املالية.املستخدمة يف 

 39)على الشركة اإلفصاح وبشكل منفصل لكل نوع من أنواع التحوط املذكورة يف املعيار احملاسيب  محاسبة التحوط: -

IAS)  )مثل )حتوط القيمة العادلة، وحتوط التدفقات النقدية، والتحوط يف صايف االستثمار يف العمالت األجنبية
 وكما يلي: 

 وصف لكل نوع من أنواع التحوط؛ 

 وصف لألدوات املالية املخصصة كأدوات حتوط والقيم العادلة هلا بتاريخ التقارير املالية؛ 

  .طبيعة املخاطر املتحوط هلا 

  على الشركة اإلفصاح عن املعلومات اليت متكن مستخدمي القوائم  مدى المخاطر الناشئة عن األدوات المالية:طبيعة و
املالية من تقييم طبيعة ومدى املخاطر الناشئة عن األدوات املالية واليت قد تتعرض هلا الشركة كما يف تاريخ اعداد القوائم 

 املالية.

  :فصاح ولكل نوع من أنواع املخاطر النامجة عن األدوات املالية عما يلي:على الشركة اإلاالفصاحات النوعية 

 التعرض للمخاطر وكيفية نشوئها؟ -

 أية تغريات أخرى. -

  :جيب اإلفصاح ولكل نوع من أنواع املخاطر النامجة عن األدوات املالية عما يلي: االفصاحات الكمية 

هي بتاريخ إعداد القوائم املالية على أن تكون مبنية على بيانات رقمية حول إمكانية التعرض لتلك املخاطر كما  -
 معلومات من ذوي العالقة من املستويات العليا يف إدارة الشركة )جملس اإلدارة(.

  :جيب اإلفصاح لكل فئة من األدوات املالية عما يلي: مخاطر االئتمان 
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بتاريخ القوائم املالية دون األخذ بعني االعتبار أية الذي قد تتعرض له الشركة ملخاطر االئتمان  احلد األقصى للمبلغ -
 ضمانات حبوزة الشركة.

 وصف الضمانات املوجودة حبوزة الشركة مقابل تلك األدوات. -

  اإلفصاح عن املزايا االئتمانية لألصول املالية.  -

  :كل فئة من األصول جيب على الشركة اإلفصاح ولاإلفصاح عن األصول المالية المستحقة أو التي تعرضت للتدني
 املالية عما يلي: 

 حتليل ألعمار األصول املالية مستحقة القبض كما يف تاريخ اعداد القوائم املالية واليت ينطبق عليها شروط التدين. -

حتليل األصول املالية اليت م اعتبارها قد تدنت وبشكل افرادي مع بيان العوامل املعتمدة من قبل الشركة العتبار أن  -
 املايل قد تدنت قيمته.األصل 

 اإلفصاح عن أية ضمانات حبوزة الشركة تتعلق بالفقرتني السابقتني.      -
  :( من املعيار اإلفصاح عما يلي: 39تتطلب الفقرة )مخاطر السيولة 

 حتليل لتواريخ استحقاق االلتزامات املالية القائمة. -

 وصف لكيفية إدارة خماطر السيولة لتلك االلتزامات.  -
  جيب اإلفصاح عما يلي: السوق: مخاطر 

حتليل احلساسية لكل نوع من أنواع خماطر السوق اليت قد تتعرض هلا الشركة كما يف تاريخ القوائم املالية، مع بيان أثر  -
 هذه املخاطر عبلى قائمة األرباح واخلسائر وحقوق امللكية.

 األساليب والفرضيات املستخدمة يف اعداد حتليل احلساسية. -

 ت اليت طرأت على األساليب والفرضيات املستخدمة مقارنة بالفرتات السابقة وأسباب هذه التغريات.  التغريا -
 (IFRS 8) المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار

 (القطاعات التشغيلية)
 نبذة تاريخية عن المعيار -1
 (IFRS 8) املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار 2006( يف جانفي IASBأصدر جملس معايري احملاسبة الدولية )  
 . 2009 /1/1ساري املفعول اعتباراً من  هوو ، (IAS 14)والذي حيل حمل املعيار حملاسيب الدويل  (القطاعات التشغيلية)

 )المبدأ األساسي( هدف المعيار -2
األعمال اإلفصاح عن املعلومات متكن مستخدمي قوائمها املالية من تقييم طبيعة  شركاتيتطلب هذا املعيار من  

 .، وأثارها املالية والبيئات االقتصادية اليت تعمل فيهاللشركةاألنشطة التجارية 
 نطاق المعيار -3

 :جيب تطبيق املعيار على ما يلي 
 يلي: مبا تتصف اليت للمنشاة االفرادية أو املنفصلة املالية القوائم 

 تداول سوق او أجنبية او حملية بورصة) عام سوق يف هبا اخلاصة امللكية حقوق او الدين أدوات تداول يتم 
  ؛وأ واإلقليمية( احمللية األسواق ذلك يف مبا مباشر
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   أخرى تنظيمية هيئة او مالية أوراق هيئة لدى املالية لبياناهتا اإليداع عملية قيد او تودع، لشركةا كانت  إذا 
 .و؛ عام سوق يف املالية األدوات أنواع من نوع أي إصدار هبدف

  :القوائم املالية املوحدة واليت تتصف الشركة األم مبا يلي 

  عام. أويتم تداول أدوات الدين او حقوق امللكية اخلاصة هبا يف سوق 

     هيئة تنظيمية هبدف إصدار أي نوع من  وأهيئة أوراق مالية  املوحدة لدى القوائم املاليةتودع او قيد اإليداع
 العام.األدوات املالية يف السوق 

  غري ملزمة بتطبيق هذا املعيار واإلفصاح عن معلومات تتعلق بالقطاعات وال تنسجم هذه االفصاحات مع  شركةإذا قامت
 .وصف هذه املعلومات كمعلومات قطاعية ال جيوزمتطلبات هذا املعيار فانه 

  املالية  والقوائمم )خاضعة ملتطلبات هذا املعيار( أ لشركةاملالية املوحدة  القوائمير املالية السنوية كل من إذا تضمنت التقار
 .األم، فان املعلومات حول القطاعات مطلوبة يف القوائم املالية املوحدة فقط للشركةاملنفصلة 

 تعريف المصطلحات -4
 يتصف مبا يلي:  الشركةهو جزء من  التشغيلية:القطاعات  -

  ميارس نشاط جتاري يولد إيرادات ويتكبد مصاريف مبا فيها اإليرادات واملصاريف الناجتة عن العمليات من أجزاء
 األخرى. الشركة

  للشركة الرئيسييتم مراجعة نتائجه التشغيلية بشكل منتظم من قبل متخذ القرار التشغيلي. 

 القطاع.وفر معلومات منفصلة عن ذلك تت 

  التالية:عند حتديد القطاعات التشغيلية يتم االستعانة باإلرشادات 
  حتقيق إيراداتو أإيرادات  للشركةقطاعات تشغيلية فمثال قد ال حيقق املقر الرئيسي  الشركةال تعترب مجيع أجزاء 

، وألغراض هذا املعيار ال يعترب "خطط منافع ما بعد التوظيف" تشغيليغري مهمة وبالتايل فهو ال تعترب قطاع 
  املتعلقة بالشركة قطاعات تشغيلية. 

  للشركة.يكون للقطاع التشغيلي مدير يكون مسؤوال مباشرا اجتاه متخذ القرار الرئيسي 

 متطلبات المعيار  -5
  :الماليةالقطاعات المشمولة في التقارير 

  معا:التقرير بشكل منفصل عن املعلومات حول كل قطاع تشغيلي من القطاعات اليت تتصف بالشرطني التاليني   -

  و القطاعات الناجتة عن جتميع اثنني او أكثر من القطاعات أالقطاعات اليت ينطبق عليها تعريف القطاع التشغيلي
 املعيار.رد يف التشغيلية إذا كان التجميع متوافق مع املبدأ األساسي الوا

  التالية:إذا استوىف القطاع التشغيلي واحدة من الشروط  

او أكثر من  % 10للعمالء  واخلارجية الشركة(إذا بلغت اإليرادات الداخلية )للقطاعات األخرى داخل  
 .لكافة القطاعات التشغيلية اخلارجية( الداخلية )اإليراداتإمجايل اإليراد املوحد 

و أكثر من النتيجة اجملمعة لكافة القطاعات أ % 10و خسارة أ القطاع التشغيلي سواء رحباً إذا بلغت نتيجة  
 التشغيلية.



30 

 

 السابقة، الثالثة الشروط يستويف ومل حىت منفصل بشكل معني القطاع عن والتقرير اإلفصاح للشركة املعيار يسمح مالحظة:
 املالية. القوائم ملستخدمي مفيدة ستكون القطاع ذلك عن املعلومات نأب اعتقدت إذا
من امجايل االيراد  % 75 إذا كان جمموع االيراد اخلارجي الذي يتعلق بالقطاعات التشغيلية اليت تقدم عنها التقارير أقل من  -

املوحد )إيراد الشركة ككل( فإنه جيب حتديد قطاعات إضافية على أهنا قطاعات تقدم عنها التقارير حىت وإن كانت مل تستويف 
على األقل من جمموع االيراد  % 75الواردة باملعيار. إىل أن تشكل القطاعات املشمولة يف التقارير ما جمموعه  % 10نسبة 

 راد الشركة.املوحد أو إي
، خرى اليت مل تستويف شروط التقرير املنفصل عنهاجيب دمج املعلومات حول النشاطات التجارية والقطاعات التشغيلية األ -

أي أهنا غري مشمولة بالتقارير املالية بشكل منفصل واالفصاح عنها ضمن فئة "كافة القطاعات األخرى" وبشكل منفصل عن 
 القطاعات األخرى.

يف حني كان قد مت التقرير عن معلومات هذا القطاع  احلالية،إذا مل يستويف قطاع تشغيلي معني شروط التقرير املنفصل للدورة  -
ن هذا املعيار يتطلب االستمرار يف اإلبالغ عن املعلومات بشكل منفصل يف الفرتة إف السابقة،بشكل منفصل يف الفرتة املالية 

 .هذا القطاع ذو أمهية متواصلة الشركةاحلالية إذا اعتربت 
املذكورة أنفا  % 10إذا مت حتديد قطاع تشغيلي على انه قطاع مشمول يف التقارير املالية للفرتة املالية احلالية وفقا لشروط  -

املقارنة حىت ومل يليب ذلك القطاع يف الفرتة السابقة معايري  ألغراضجيب إعادة عرض بيانات هذا القطاع لفرتة سابقة معروضة 
 .املنصوص عليه آنفا، إال إذا كانت املعلومات الالزمة غري متوفرة وكانت ذات تكلفة مرتفعة جداً  % 10اإلبالغ وفقا لشروط 

من تقييم طبيعة واآلثار  املالية اإلفصاح عن املعلومات متكن مستخدمي قوائمها الشركةجيب على متطلبات اإلفصاح:  -6
 : املالية ألنشطتها التجارية والبيئة االقتصادية اليت تعمل فيها

 وتشمل عامة معلومات : 
 تنظيم اإلدارة اختارت إذا فيما املثال سبيل على) املالية التقارير يف املشمولة املنشاة قطاعات حتديد يف املستخدمة العوامل  -

 العوامل. تلك من خليط او اجلغرافية، املناطق او يف املنتجات واخلدمات، قات الفرو أساس على املنشاة
 اإليرادات الشركة، وااللتزامات أصول املستخدمة، القياس أسس التشغيلي، للقطاع املعلنة واخلسائر األرباح حول معلومات  -

 .األرباح يف املشمولة واملصاريف
 هلا. املقابلة املبالغ مع اهلامة القطاع بنود  -
 المالية التقارير في المشمولة الشركة قطاعات حول وصفية معلومات:  
 .التمويل( السفن، السيارات، قطع االلكرتونيات، )الربجميات، هي قطاعات 05 متلك شركة مثل: القطاعات وصف -

  :معلومات حول الربح والخسارة واألصول وااللتزامات 

معلوماته بشكل منفصل يف التقارير  التقرير )اإلبالغ( عن أرباح وخسائر كل قطاع مؤهل للتقرير عن الشركةجيب على  -
  .والتزامات القطاع القطاع،وكذلك إمجايل أصول  املالية،

 .اإليرادات من العمالء اخلارجيني -

 الشركة. خرى داخلألاإليرادات من العمليات مع القطاعات التشغيلية ا -

  .الفائدةإيراد  -
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  .مصروف الفائدة -

  واالطفاءات.االهتالك  -

 امللكية.حماسبتها بطريقة حقوق  حصة املنشاة يف الربح او اخلسارة الشركات الزميلة واملشاريع املشرتكة اليت تتم -

  .ضريبة الدخل دخل(و )أمصروف  -

 واإلطفاء.غري النقدية اهلامة باستثناء االهتالك  العناصر -
  وتشمل: الشركةاإلفصاح عن نطاق 

عن اإليرادات من العمالء اخلارجيني لكل  اإلبالغ(جيب على املنشاة التقرير ) والخدمات:معلومات حول المنتجات  -
 .إال إذا كانت املعلومات الالزمة غري متوفرة او تكلفة إعدادها مرتفعة خدمة،منتج او 

  تقدمي معلومات عن العمالء الرئيسيني وإذا كانت اإليرادات متأتية :العمالء(معلومات حول العمالء الرئيسيين )كبار  -
 اإليرادات  ، فانه جيب على املنشاة اإلفصاح عن مبلغالشركةاو أكثر من إيرادات  %10وتساوي  خارجي واحدمن عميل  

 وال يطلب من املنشاة اإلفصاح عن هوية  العمالء،من كل عميل رئيسي وهوية القطاع او القطاعات اليت ينتمي إليها هؤالء 
  العميل.

 (IFRS 8) أسئلة وتمارين المعيار
 : الجانب النظري 
  املعيار الدويل إلعداد التقارير املاليةمن دف اهلما هو (8IFRS" )؟القطاعات التشغيلية" 
  املعيار الدويل إلعداد التقارير املاليةما هو النطاق الذي يغطيه (8IFRS" )؟القطاعات التشغيلية" 
  ؟هي الصفات اليت يتصف هبا القطاع التشغيليما 
 معيار الدويل إلعداد التقارير املاليةلل ماهي املتطلبات الرئيسية (8IFRS" )؟القطاعات التشغيلية" 
 الدويل إلعداد التقارير املالية ما هي أهم متطلبات االفصاح هلذا املعيار (8IFRS" )؟القطاعات التشغيلية" 

 (IFRS 10) المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار

 )القوائم المالية الموحدة(
 نبذة تاريخية عن المعيار -1
 املالية القوائم) (IFRS 10) املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار 2011( يف ماي IASBأصدر جملس معايري احملاسبة الدولية )  

القوائم املالية املوحدة  متطلبات اعداد ( القوائم املالية املوحدة واملنفصلة، حيث مت فصلIAS 27ليحل حمل املعيار احملاسيب الدويل ) (املوحدة
"توحيد  (12"القوائم املالية املنفصلة"، كما حل املعيار حمل التفسري رقم ) باسم (IAS 27لتدرج يف هذا املعيار، وأصبح املعيار احملاسيب الدويل )

 القوائم املالية للشركات ذات الغرض اخلاص".
 أسباب إصدار هذا المعيار -2
على سبيل املثال اختلفت الشركات يف تطبيقها ملبدأ  (12رقم )والتفسري  (IAS 27املعيار احملاسيب الدويل )االختالفات العملية عند تطبيق  -

 السيطرة يف احلاالت اليت تسيطر فيها شركة معدة للتقارير على شركة أخرى على الرغم من أهنا متتلك نسبة أقل من حقوق التصويت فيها.
إىل تطبيق غري متناسق ملبدأ السيطرة حيث يتطلب املعيار  (12رقم )والتفسري  (IAS 27)أدت الرتكيزات املتناقضة وامللموسة بني املعيار  -
(IAS 27)  توحيد الشركات اليت تسيطر عليها الشركة املعدة للتقارير وعرف السيطرة على أهنا سلطة إدارة السياسات التشغيلية واملالية لشركة

 .املخاطر واملكافآتأكرب على  تركيزاً  أوىل( 12رقم ) التفسريلكن ، منافع من نشاطاهتاما من أجل احلصول على 
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( إىل تسليط الضوء على نقص الشفافية املرتبط باملخاطر اليت تعرض هلا املستثمرون نتيجة عملهم 2008-2007أدت األزمة املالية العاملية ) -
( وغريهم من FSBاالستقرار املايل )( وجملس G20يف األدوات خارج امليزانية مثل )أدوات التوريق املايل(، وعليه طلب قادة اجملموعة العشرين )

  .)األدوات خارج امليزانية(( مبراجعة متطلبات احملاسبة واالفصاح فيما خيص IASB)جملس 

 هدف المعيار -3
يهف هذا املعيار إىل وضع مبادئ لعرض وإعداد القوائم املالية املوحدة عندما تقوم الشركة بالسيطرة على واحدة أو أكثر من الشركات  

 األخرى. ولتحقيق هذا اهلدف يتطلب ما يلي:
 .يتطلب من الشركة األم اليت تسيطر على واحدة أو أكثر من )الشركات التابعة( عرض القوائم املالية املوحدة 

 يعرف مبدأ السيطرة، ويعترب أن السيطرة هي أساس التوحيد؛ 

  على اجلهة املستثمر هبا، وجيب عليه توحيد اجلهة املستثمر هبا؛يوضح كيفية تطبيق مبدأ السيطرة لتحديد ما إن كان املستثمر يسيطر 

 يوضح متطلبات احملاسبة إلعداد القوائم املالية املوحدة؛ 

 يعرف الشركة االستثمارية ويورد استثناء من توحيد شركات تابعة حمددة للشركة االستثمارية؛ 

األعمال وتأثريها على التوحيد، مبا يف ذلك الشهرة الناجتة عن إندماج األعمال كما أن املعيار ال يتعامل مع متطلبات احملاسبة الندماج 
  .   (IFRS 3املعيار )

 نطاق المعيار -4
جيب على الشركة اليت تكون عبارة عن )شركة أم( عرض قوائمها املالية املوحدة، وينطبق هذا املعيار على مجيع الشركات باستثناء ما  

 يلي:
  الشركة األم عرض قوائمها املالية املوحدة يف حال استوفت مجيع الشروط األتية:ال يشرتط على 

  يف حال كانت شركة تابعة مملوكة بالكامل أو شركة تابعة مملوكة بشكل جزئي لشركة أخرى ومت إطالع مجيع مالكيها اآلخرين، مبن
عرض قوائمها املالية املوحدة، وقد أبدوا عدم اعرتاضهم فيهم األشخاص اللذين ال حيق هلم التصويت، على عدم قيام الشركة األم ب

 على ذلك؛

  يف حالة عدم تداول أدوات الديون أو أدوات حقوق امللكية اخلاصة هبا يف سوق عام )سوق بورصة حملي أو أجنيب أو سوق بيع
 مباشر مبا فيها األسواق احمللية واإلقليمية(.

 ها املالية لدى هيئة األوراق املالية أو أي هيئة تنظيمية أخرى لغرض إصدار أي فئة يف حالة مل تودع أو ليست بصدد إيداع قوائم
 من األدوات يف سوق عام؛ و

  يف حال قدمت الشركة األم الرئيسية أو الوسيطة قوائم مالية موحدة متاحة الستخدام اجلمهور وتتوافق مع املعايري الدولية إلعداد
 التقارير املالية؛

  خطط منافع ما( بعد التوظيف وخطط منافع املوظفني طويلة األجل اليت ينطبق عليها املعيار احملاسيب الدويلIAS 19  ."منافع املوظفني" ) 

 تعريف المصطلحات -5
هي تلك القوائم املالية جملموعة ما اليت تٌعرض فيها األصول (: Consolidated Financial Statementsالقوائم المالية الموحدة ) -

كأهنا ختص   واخلصوم )االلتزامات( وحقوق امللكية )رؤوس األموال اخلاصة( واملصاريف وااليرادات والتدفقات النقدية للشركة األم وشركاهتا التابعة،
 شركة اقتصادية واحدة.

ا تتحصل على عوائد تسيطر الشركة على اجلهة املستثمر هبا عندم(: Control of an Investeeالسيطرة على الجهة المستثمر بها ) -
ل سلطتها متغرية ناجتة من شراكتها مع اجلهة املستثمر هبا أو يكون هلا حقوق يف هذه العوائد، وتكون قادرة على التأثري على هذه العوائد من خال

 على اجلهة املستثمر هبا.
 موكل أو وكيل ألطراف أخرى.   (: شركة متتلك حقوق صنع القرارات واليت تكون عبارة عنDecision maker) صانع القرار -
 شركة تسيطر على واحدة أو أكثر من الشركات األخرى.(: Parentالشركة األم ) -
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 شركة ختضع لسيطرة شركة أخرى. (:Subsidiaryالشركة التابعة ) -
 (: الشركة األم وشركاهتا التابعة.Group) مجموعة -
يف الشركة التابعة ال تنسب بشكل مباشر أو غري مباشر  حقوق امللكية(: Non-Controlling Interestsحصص غير مسيطر عليها ) -

  إىل الشركة األم.
حصص الطرف الذي ميتلك هذه احلقوق دون إعطاء السلطة على الشركة  حقوق مصممة حلماية(: Protection rightsحقوق الحماية ) -

 هذه احلقوق. ترتبط هبااليت 
       هي حقوق جتريد صانع القرار من صالحياته يف صنع القرارات.(: Removal rightsحقوق اإلزالة )   -

 تقييم السيطرة -6
 إذا أراد املستثمر أو الشركة حتديد ما إذا كانت تسيطر على اجلهة املستثمر هبا أو ال، فعليها تقييم امتالكها لكل مما يلي:   
 السلطة على اجلهة املستثمر هبا؛ 

  التعرض للعوائد املتغرية الناجتة من الشراكة مع اجلهة املستثمر هبا، أو امتالكها حقوق يف هذه العوائد؛ و 

 .القدرة على استخدام سلطتها على اجلهة املستثمر هبا للتأثري على مبالغ العوائد 

 :المتطلبات المحاسبية -7
ملتشاهبة واألحداث املتماثلة اليت حتدث لدى الشركات اليت سيتم إعداد القوائم املالية يتطلب املعيار استخدام أسس حماسبية متماثلة للعمليات ا -

 املوحدة هلا؛ 
 إجراءات إعداد القوائم المالية الموحدة:   -

 :وااليرادات جتميع العناصر املتشاهبة لألصول )املوجودات( واخلصوم )االلتزامات( وحقوق امللكية )رؤوس األموال اخلاصة(  الخطوة األولى
 واملصاريف والتدفقات النقدية للشركة األم بشركاهتا التابعة.

  حذف القيمة الدفرتية )القيمة احملاسبية الصافية( أو املبلغ املسجل الستثمار الشركة األم يف كل من شركاهتا التابعة  :الثانيةالخطوة
 "اندماج األعمال". (IFRS 3الشهرة وفق ما نص عليه املعيار ) واحتساب ،وكذلك حصتها من حقوق امللكية يف كل من شركاهتا التابعة

  حذف مجيع األصول واخلصوم )االلتزامات( وحقوق امللكية وااليرادات واملصاريف والتدفقات النقدية ضمن اجملموعة  :الثالثةالخطوة
 بينها؛ واملرتبطة باملعامالت بني الشركة األم وشركاهتا التابعة وبني الشركات التابعة فيما

 َتْدِمْج الشركة األم ايرادات ومصاريف الشركات التابعة يف قوائمها املالية املوحدة بدءًا من تاريخ السيطرة عليها إىل حني توقف تلك 
 السيطرة.

  االلتزامات( عند إعداد قائمة الدخل املوحدة يتم تعديل إيرادات ومصاريف الشركة التابعة يف ضوء القيمة العادلة لألصول واخلصوم(
 التابعة بتاريخ متلكها من قبل الشركة األم.

  تاريخ جيب أن يكون تاريخ إعداد القوائم املالية هو نفس التاريخ بالنسبة للقوائم املالية للشركة األم وشركاهتا التابعة، ويف حالة اختالف
ألخرية بإعداد معلومات مالية إضافية ألغراض التوحيد يف نفس اعداد القوائم املالية بني الشركة األم وإحدى شركاهتا التابعة تقوم هذه ا

 تاريخ إعداد القوائم املالية للشركة األم لتمكينها من توحيد املعلومات املالية للشركة التابعة، إال إذا تعذر تطبيق ذلك. 

 الحصص غير المسيطر عليها )حقوق األقلية(-

سيطر عليها )حقوق األقلية( ضمن حقوق امللكية يف امليزانية املوحدة، وبشكل مستقل جيب على الشركة األم أن تعرض احلصة غري امل  
التابعة، ويف عنصر )بند( مستقل، يتم توزيع أرباح الشركة التابعة ومالكي احلصص غري املسيطر عليها وذلك وفقا لنسبة ملكية الشركة األم للشركة 

خبسائر الشركة التابعة حىت لو أدى ذلك إىل وجود عجز يف رصيد احلصص غري املسيطر كما يتم حتميل مالكي احلصص غري املسيطر عليها 
 عليها )أي جتاوزت اخلسارة رصيد ملكية احلصص غري املسيطر عليها(.
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 التغير في نسبة ملكية الشركة األم في الشركة التابعة -

إىل فقدان السيطرة عليها يتم معاجلة هذا التغري على أساس أهنا عند تغري نسبة ملكية الشركة األم يف الشركة التابعة واليت ال تؤدي 
وم معامالت حقوق ملكية متت مع املالكني، وال يتم االعرتاف باألرباح أو اخلسائر يف هذه املعامالت، وكذلك ال تأثري لذلك على أصول واخلص

 يف الشركة التابعة، وال يعاد قياس الشهرة.
 على الشركة التابعةفقدان سيطرة الشركة األم  -

قد تفقد الشركة األم سيطرهتا على الشركة التابعة بسبب تغري يف نسبة ملكية الشركة األم يف الشركة التابعة، أو بسبب خضوع الشركة   
 م كما يلي:التابعة لسيطرة حكومية أو جهات تنظيمية أخرى أو اتفاقية تعاقدية، يتم عند ذلك معاجلة فقدان السيطرة من طرف الشركة األ

 إلغاء االعرتاف باألصول )مبا يف ذلك أي شهرة( والتزامات الشركة التابعة مببالغها املسجلة يف تاريخ فقدان السيطرة؛ و 

  الغاء االعرتاف باملبلغ املسجل ألي حصص غري مسيطرة يف الشركة التابعة السابقة يف تاريخ فقدان السيطرة؛ 

  النقدي املستلم إن وجد من املعاملة أو احلدث أو الظروف اليت أدت إىل فقدان السيطرة؛ واالعرتاف بالقيمة العادلة للتعويض 

  االعرتاف يف حال تضمنت املعاملة أو احلدث أو الظروف اليت أدت إىل فقدان السيطرة توزيع أسهم الشركة التابعة على املالكني
 بصفتهم كذلك بتلك التوزيعات؛

 يف الشركة التابعة السابقة بقيمته العادلة يف تاريخ فقدان السيطرة؛ االعرتاف بأي استثمار حمتفظ به 

   االعرتاف بأية أرباح أو خسائر مرتبطة بفقدان السيطرة على الشركة التابعة إذا كانت تٌعزى هذه األرباح واخلسائر ألحداث تتعلق
 مبا قبل فقدان السيطرة.

 تقييم وجود السيطرة  حولأمثلة 
من حقوق   26من حقوق التصويت يف اجلهة املستثمر هبا، وميتلك مستثمران آخران    54 ما نسبته( A) مستثمرميتلك  :1مثال 

 وليس هناك،  1التصويت، أما حقوق التصويت األخرى املتبقية فيمتلكها ثالثة من حاملي األسهم اآلخرين حيث ميتلك كل واحد منهم  
 أي ترتيبات أخرى تؤثر على عملية صنع القرار.

إذ  ( ال ميتلك السيطرة،A)ومقدارها بالتناسب مع أسهم أخرى كافية الستنتاج أن املستثمر  (A)يكون حجم تصويت املستثمر  يف هذه احلالة
 من ممارسة السلطة وتوجيه القرارات والنشاطات للجهة املستثمر هبا. ( A) أن اشرتاك مستثمران فقط مينع املستثمر

 التصويت حقوق من  5 نسبة آخر مستثمر 12 وميتلك هبا املستثمر اجلهة يف التصويت حقوق من  04 نسبة (A) املستثمر ميتلك :2مثال 
 ذات النشاطات توجيه عن املسؤولة اإلدارة أتعاب وحتديد وعزل تعيني يف احلق املستثمر املسامهني اتفاقية ومتنح ،منهم لكل هبا املستثمر اجلهة يف

 . املسامهني أصوات ثلثي أغلبية يُطلب االتفاقية، تعديل أجل ومن. الصلة
 ميتلك املستثمر كان  إن ما حتديد يف حامسة تعد ال األخرى لألسهم النسيب واملبلغ ألسهمه املطلق املبلغ أن (A) املستثمر ستنتجي احلالة هذه يف

 السلطة ميتلك أنه الستنتاج كافية  اإلدارة أتعاب وحتديد وعزل تعيني يف التعاقدية حقوقه أن قرر (A) املستثمر أن غري. السلطة ملنحه كافية  حقوق
 عزل أو تعيني أو اختيار يف حلقوقه ممارسته أرجحية أو حقوقه مارس قد (A) املستثمر كان  إذا فيما النظر يتم أال وجيب ،هبا املستثمر اجلهة على

 .السلطة ميتلك كان  إن ما تقييم عند اإلدارة

 اآلالف عليها فيحصل املتبقية التصويت حقوق أما هبا، املستثمر اجلهة يف التصويت حقوق من  44 نسبة على (A) املستثمر ميتلك :3مثال 
 ترتيبات بأية األسهم حاملي من أي يقم مل ،التصويت حقوق من  2 عن تزيد نسبة منهم مستثمر أي ميلك ال حيث األسهم حاملي من

 األخرى األسهم مقدار على ءً بنا امتالكها سيتم اليت التصويت حقوق من جزء تقييم وعند ،مجاعية قرارات اختاذ أو آخر طرف أي الستشارة
 املبلغ على بناءً  (A)املستثمر استنتج احلالة هذه ويف ،السلطة ملنحه كافية  نسبة هي احلصص من  44 نسبة أن املستثمر قرر الصلة، ذات

 النظر إىل احلاجة دون املطلوب السلطة شرط لتحقيق وكافية مسيطرة تصويت حصص ميتلك أنه األخرى، لألسهم النسيب واملبلغ ألسهمه املطلق
 .للسلطة آخر دليل أي يف
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 اعداد القوائم المالية الموحدة   مثال: حول
، وإليك ميزانييت الشركتني قبل )الشراء( ًنقدا 153000(، بقيمة Bأسهم الشركة ) من 80 ( Aاشرتت شركة ) 2/1/2019بتاريخ        

 كما يلي:

 (Bالشركة ) (A)الشركة  انـالبي
 القيمة العادلة  القيمة الدفترية

 األصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول:
 أراضي -
 معدات وأدوات -
 االستثمار يف الشركات التابع )( -
 بضاعة -
 زبائن -
 البنك  -

60000 
100000 
153000 
180000 
130000 
37000 

10000 
40000 

- 
60000 
45000 
25000 

30000 
45000 

- 
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40000 
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 202000 180000 660000 مجموع األصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول
 ــــــــــــــــــــــــــــــوم:ـــــــــــــــالخصــــــــــــــــــــــــ

 رأس املال -
 عالوة االصدار )رأس املال اإلضايف( -
 حمتجزة(ترحيل من جديد )أرباح  -
 املوردون -
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  180000 660000 مجموع الخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

 :المطلوب
 ( إعداد امليزانية املوحدة للشركةA)  مباشرة.التملك بعد إمتام عملية 
 :الحل

 )صايف القيمة العادلة لألصول الشركة التابعة(  80 -الشهرة = تكلفة االستثمار  .1
  (202000-20000) 80 - 153000الشهرة =  .2
 )شهرة موجبة( دج 7400الشهرة =  .3

 دج  (202000-20000)  =36400 02احلقوق غري املسيطر عليها =  .4
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 2/1/2019التابعة بتاريخ  (B)والشركة  (A)القابضة الميزانية الموحدة للشركة 

 (Bالتابعة ) (Aالقابضة ) البيـان
 التسويات

 الموحدة
  دائن مدين

 األصــــــــــــــــــــــــــــــــــول:
 الشهرة  -
 أراضي -
 معدات وأدوات -
 (Bاالستثمار يف الشركات التابع ) -
 بضاعة -
 زبائن -
 البنك  -

- 
60000 

100000 
153000 
180000 
130000 
37000 

10000 
40000 

- 
60000 
45000 
25000 

7400 
20000 
5000 

- 
2000 

- 
- 

 
153000 

- 
5000 

- 

7400 
90000 
145000 

- 
242000 
170000 
62000  

 716400   180000 660000 مجموع األصـــــــــــــــــــــــــــول
 ــــــــــــــــــــــــومـــــالخصـــــــــ

 رأس املال -
 عالوة االصدار )رأس املال اإلضايف(-
 ترحيل من جديد )أرباح حمتجزة( -
 احلقوق غري مسيطر عليها -
 املوردون -

 
350000 
75000 
25000 

- 
210000 

120000 
20000 
10000 

- 
30000 

120000 
20000 
10000 

- 
10000 

 
 
 

36400 
 

350000 
75000 
25000 
36400 
230000 

 716400 194400 194400 180000 660000 الخصـــــــــــــــــــــــــــوممجموع 
 

 (IFRS 10) أسئلة وتمارين المعيار
 

 : الجانب النظري
  املعيار دف هما هو(10 IFRS )" ؟ القوائم املالية املوحدة" 
  املعيار ما هو النطاق الذي يغطيه(10 IFRS )" ؟ القوائم املالية املوحدة" 
  املقصود باملصطلحات والعبارات التالية: القوائم املالية املوحدة، السيطرة، الشركة األم )القابضة(، الشركة التابعة، حصص غري مسيطر ما

 عليه، حقوق االزالة، حقوق احلماية؟
 ما هي الشروط الواجب توفرها إلعداد القوائم املالية املوحدة؟ 
 ( 10ما هي احلاالت اليت حددها املعيار IFRS اليت ال يتم فيها إعداد )ألكثر من  ُرغم متلك الشركة األم )القابضة( القوائم املالية املوحدة

50   من أسهم الشركة التابعة؟ 
 .اشرح بشكل خمتصر إجراءات إعداد القوائم املالية املوحدة 
  املوحدة؟أين يتم عرض عنصر )بند( حصص غري مسيطر عليه )حقوق األقلية( يف قائمة امليزانية 
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 الجانب التطبيقي: 
   التمرين األول 

 األسهم حاملي منمستثمراً آخر  11 وميتلك هبا، املستثمر اجلهة يف التصويت حقوق من % 45 (A) ستثمرامل ميتلك :الحالة األولى
 األطراف الستشارة ترتيبات بأية األسهم حاملي من أي يقم مل، منهم لكل هبا املستثمر اجلهة يف التصويت حقوق من  5 % نسبة

 .مجاعية قرارات اختاذ أو األخرى
 السلطة. (A) ستثمرامل ميتلك هل احلالة هذه يف :سؤالال -

 حقوق من  %5 ، وميتلك ثالثة من حاملي األسهمهبا املستثمر اجلهة يف التصويت حقوق من % 35 (A) ستثمرامل ميتلك :الحالة الثانية
، أما حقوق التصويت املتبقية فيمتلكها عدد من حاملي األصوات اآلخرين، حيث توزع بشكل فردي بنسبة هبا املستثمر اجلهة يف التصويت
من حقوق التصويت، وحيث مل يقم أي من حاملي األسهم برتتيبات الستشارة األطراف األخرى أو اختاذ قرارات مجاعية، ومن   1 %أكثر من

صلة للجهة املستثمر هبا جيب أخذ املوافقة من أكثرية األصوات اليت يتم اإلدالء هبا أثناء اجتماعات أجل اختاذ القرارات بشأن النشاطات ذات ال
 حاملي األسهم.  

 السلطة. (A) ستثمرامل ميتلك هل احلالة هذه يف :سؤالال - 
 حقوق من % 30 (B) ستثمرامل ، وميتلكهبا املستثمر اجلهة يف التصويت حقوق من % 70 (A) ستثمرامل ميتلك :لثةالحالة الثا
، هذا اخليار قابل للممارسة (A)( نصف حقوق تصويت املستثمر B) ستثمر، باإلضافة إىل خيار امتالك املهبا املستثمر اجلهة يف التصويت

مبمارسة  (A)خالل العامني املقبلني وبسعر ثابت أقل بكثري من سعر السوق )ومن املتوقع أن يبقى كذلك خالل فرتة العامني(، ويقوم املستثمر 
 .باإلضافة إىل توجيه نشاطاته ذات الصلة يف اجلهة املستثمر هبا بشكل فعال أصواته

 السلطة. (A) ستثمرامل ميتلك هل احلالة هذه يف :سؤالال - 
، (C) من الشركة 15  (A)وتعترب شركة تابعة هلا، كما متتلك الشركة  (Bأسهم الشركة ) من 80  (A)متتلك الشركة   التمرين الثاني:

 شركة زميلة أو شركة تابعة. (B)بالنسبة للشركة  تعترب (C) هل الشركة السؤال:، (C)من الشركة  7  (B)كما متتلك 
   :التمرين الثالث

ونتج عن عملية الشراء نشوء عالقة قابضة  ،ًنقدا 62000(، بقيمة Bأسهم الشركة )كامل (  Aاشرتت شركة ) 2/1/2019بتاريخ 
 وإليك ميزانييت الشركتني قبل )الشراء( كما يلي: وتابعة بني الشركتني.

 (Bالشركة ) (A)الشركة  البيـان
 القيمة العادلة  القيمة الدفترية

 األصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول:
 مباين -
 معدات وأدوات -
 بضاعة -
 زبائن -
 البنك  -

100000 
20000 
70000 
80000 

100000 

40000 
10000 
20000 
10000 
30000 

45000 
15000 
30000 
5000 

30000 
 000125 000011 370000 األصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولمجموع 
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 ـــــــــــــــــــــــــــوم:الخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأس املال -
 )رأس املال اإلضايف( عالوة االصدار -
 اح حمتجزة(ترحيل من جديد )أرب -
 املوردون -
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  000011 370000 مجموع الخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

 :المطلوب
  اثبات قيود الالزمة يف دفاتر الشركة(A)  واخلاصة بعملية شراء أسهم الشركة(B)  . 
  إعداد امليزانية( املوحدة للشركةAبعد إمتام عملية التملك مباشرة ). 

 (IFRS 11) المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار

 )الترتيبات المشتركة(
 

 نبذة تاريخية عن المعيار - 1
 الرتتيبات املشرتكة"" (1IFRS1)املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية  2011( يف ماي IASBأصدر جملس معايري احملاسبة الدولية )       

 ( "التقرير املايل عن احلصص يف املشاريع املشرتكة".31IASليحل حمل املعيار احملاسيب الدويل )
 أسباب إصدار هذا المعيار -2
املعيار احملاسيب الدويل بشكل أساسي مبعاجلة جانبني من جوانب " الرتتيبات املشرتكة ("1IFRS1)املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية يُعىن  -
(31IAS ،"التقرير املايل عن احلصص يف املشاريع املشرتكة" )واجلانب : أن هيكل الرتتيب هو العامل احملدد الوحيد للمحاسبة، اجلانب األول

 : هو أن الشركة كانت تتمتع خبيار املعاجلة احملاسبية للحصص يف الشركات اخلاضعة للسيطرة املشرتكة.الثاين
( "التقرير املايل عن احلصص 31IASعلى املعيار احملاسيب الدويل )" الرتتيبات املشرتكة ("1IFRS1)املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية حٌيسن  -

 يف املشاريع املشرتكة"، بإنشاء مبادئ قابلة للتطبيق إىل احملاسبة عن مجيع الرتتيبات املشرتكة.
 هدف المعيار -3

املعيار إىل وضع مبادئ إلعداد التقارير املالية من قبل الشركات اليت لديها حصص يف الرتتيبات )املشاريع( اخلاضعة يهدف هذا  
  للسيطرة املشرتكة أي الرتتيبات املشرتكة.

 4- نطاق المعيار              
يطبق هذا املعيار من قبل مجيع الشركات اليت تكون طرفا يف الرتتيبات املشرتكة.            

 تعريف المصطلحات -5
 . سيطرة مشرتكةهو ترتيب لطرفني أو أكثر لديهم (: Joint Arrangementالترتيب المشترك ) -
للسيطرة على الرتتيب، واليت ال توجد إال عندما تتطلب القرارات هي املشاركة املتفق عليها تعاقديا (: Control Jointالسيطرة المشتركة ) -

 املتعلقة باألنشطة ذات الصلة موافقة باإلمجاع من األطراف اليت تتشارك يف السيطرة.
 دعونا حنللها، هناك ثالثة عناصر أساسية للسيطرة املشرتكة:        

  :لرتتيب التعاقدي موجوداً غالبا يكون كتابياً يف شكل عقد أو بعض أن يكون ا يرجى املالحظة هنا أنه جيبالترتيب التعاقدي
 القرارات املوثقة لألطراف املعنية، ويف بعض األحيان يكون القانون أو اآلليات القانونية كافية إلنشاء ترتيب على أساس عملي.

  :موعة من األطراف جمتمعة قادرين يتم استيفاء هذا الشرط أو العنصر عندما تكون مجيع األطراف، أو جممشاركة السيطرة
 على توجيه القرارات ذات الصلة بالرتتيب، بعبارة أخرة ال ميكن ألي طرف أن يقرر بنفسه.
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يف املشروع   50حصة  (Aنفرتض أن هناك ثالثة شركات يف ترتيب مشرتك، حيث متتلك الشركة ): مثال على ذلك       
 لكل منهما. 25  ( C( و )B)املشرتك، بينما  متتلك الشركتني املتوسطتني 

  75على أن اختاذ القرارات املهمة ذات الصلة بأنشطة هذا الرتتيب، وجوب احلصول على  أن العقد ينص لنفرتض:        

 من حقوق التصويت.
تستطيع منع أي قرار، ولكنها ال تسيطر على الرتتيب ألهنا حباجة إىل موافقة ( A)رغم أن الشركة  ما ذا يعني ذلك:      

ليس لديهم القوة التصويتية الختاذ قرارات ضد الشركة  (C( و )B))بعبارة أخرى أن الشركتني  (C( أو )B)إحدى الشركتني 
(A) إال أن الشركة ،)(A)  ليس لديها السيطرة ألن اختاذ القرار من طرفها ال يزال حيتاج إىل دعم إحدى الشركتني(B أو )
(C). 

( بشكل مجاعي على الرتتيب، غري أن هناك أكثر من جمموعة C( و )B( و )A)ٌتسيطر األطراف في هذا المثال:         
احلالة ينبغي للرتتيب التعاقدي بني األطراف حتديد من حقوق التصويت، يف مثل هذه   75واحدة للحصول على نسبة 

 جمموعة األطراف املطلوبة للموافقة باإلمجاع على القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة هلذا الرتتيب حىت يكون ترتيبا مشرتكاً.
  :األقل ال يعرتض( على تعين املوافقة باإلمجاع أن كل طرف يف الرتتيب املشرتك جيب أن يتفق مع )أو على موافقة باإلجماع

من قوة التصويت كافية الختاذ مجيع القرارات،   75القرار وال ميكن ألحد أن مينعه. ففي املثال أعاله إذا قال العقد ببساطة 
 فال يوجد موافقة باإلمجاع، ألن طرفني فقط يكفيان. 

على حقوق يف األصول وتعهدات  بسيطرة مشرتكةيكون فيه لألطراف اليت تتمتع  ترتيب مشرتك(: Joint Operation) العملية المشتركة -
 بااللتزامات املتعلقة بالرتتيب.  

 على العملية املشرتكة. سيطرة مشرتكةالذي ميتلك  العملية املشرتكةالطرف يف (: rJoint Operatoالمشارك في العملية المشتركة ) -
على الرتتيب حقوق يف صايف أصول  بسيطرة مشرتكةيكون فيه لألطراف اليت تتمتع  ترتيب مشرتك (:Joint Ventureالمشروع المشترك ) -

 هذا الرتتيب.  
 على هذا املشروع املشرتك. سيطرة مشرتكةالذي ميلك  املشروع املشرتك(: الطرف يف rJoint Venture) المشارك في المشروع المشترك -
، بصرف النظر عما إذا الرتتيب املشرتكالشركة اليت تشارك يف (: Party to a Joint Arrangementاألطراف في الترتيب المشترك ) -

 على هذا الرتتيب. سيطرة مشرتكةكانت الشركة متتلك 
كات أدوات مالية قابلة للتحديد بشكل منفصل، مبا يف ذلك الشركات القانونية املنفصلة أو الشر (: Separate vehicleاألدوات منفصلة ) -

 املعرتف هبا مبوجب القانون، بصرف النظر عما إذا كان هلذه الشركات شخصية قانونية.
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( تقييم السيطرة المشتركة   1الشكل رقم )                                  
   
 ال  

 
 

  نعم         
 

 ال    
 
 

 نعم   
 نعم  

 
 

، يف هذه احلالة حتاسب الشركة حصتها يف هذا الرتتيب وفقا للمعايري الدولية (1IFRS1)عندما يكون الرتتيب خارج نطاق املعيار مالحظة: 
 (.9IFRS)(، أو املعيار 28IASواملعيار احملاسيب الدويل )( 0IFRS1)إلعداد التقارير املالية ذات الصلة، مثل املعيار 

 أنواع الترتيبات المشتركة -6
مبجرد أن يكتسب املستثمر )الشركة( حصة يف الرتتيب املشرتك، جيب عليه تصنيف هذا الرتتيب بشكل صحيح وتطبيق طريقة احملاسبة         

 املناسبة له، وهناك نوعان من الرتتيبات املشرتكة:
، يكون لألطراف اليت هلا سيطرة مشرتكة حقوق يف األصول وااللتزامات املطلوبة املتعلقة بالرتتيب، مبعىن املشرتكةالعملية يف العملية المشتركة:  -

املتعلقة هبذا الرتتيب وتسمى  التعهدات بااللتزاماتو  االلتزاماتو  األصولآخر مينح الرتتيب التعاقدي لألطراف يف الرتتيب املشرتك حقوقا يف 
 ".العملية املشرتكةهذه األطراف "باملشاركني يف 

الرتتيب، مبعىن آخر مينح الرتتيب  صايف أصول، يكون لألطراف اليت هلا سيطرة مشرتكة حقوقًا يف املشروع املشرتكيف المشرع المشترك:  -
، وليس األطراف، هي اليت متتلك احلقوق يف األصول األداة املنفصلةتيب )أي أن التعاقدي ألطراف الرتتيب املشرتك حقوقاً يف صايف أصول الرت 

 ".املشروع املشرتكوالتعهدات بااللتزامات املتعلقة بالرتتيب( وتسمى هذه األطراف "باملشاركني يف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هل يمنح هذا الترتيب التعاقدي جميع 
األطراف أو مجموعة من األطراف السيطرة 

 بشكل جماعي.على الترتيب 

تتطلب القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة هل 
موافقة باإلجماع من جميع األطراف، أو 
مجموعة من األطراف التي تسيطر على الترتيب 

 بصورة جماعية.

خارج نطاق 
 11المعيار 

خارج نطاق 
 11المعيار 

 الترتيب خاضع للسيطرة المشتركة فالترتيب إذا ترتيب مشترك
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المشترك( هيكل الترتيب 2الشكل رقم )                                                    
   
   

 
 

           
 

    
 
 

    
   

 
 

من حصص امللكية يف الشركة، هل هو مشروع مشرتك   50لنفرتض أن طرفني قاموا بتنظيم ترتيب مشرتك يف شركة، ميتلك كل طرف  مثال:
 أو عملية مشرتكة.

 الحل:
ل إذا مل يكن هناك ترتيب تعاقدي آخر ومت الفصل بني الشركة ومالكيها نتيجة لذلك فإن األصول وااللتزامات احملتفظ هبا يف الشركة هي أصو   -

 أن الطرفني إىل والتزامات الشركة، يف مثل هذه احلالة فإن تقييم احلقوق وااللتزامات املمنوحة للطرفني مبوجب الصيغة القانونية لألداة املنفصلة تشري
 هلما حقوق يف صايف أصول هلذا الرتتيب )مشروع مشرتك(. 

كة أما إذا قام الطرفني بتعديل مسات الشركة من خالل ترتيباهتم التعاقدية حبيث يكون لكل منهم حصة يف أصول الشركة ويتحمل التزامات الشر  -
 بنسبة معينة، وميكن هلذه التعديالت التعاقدية على مسات الشركة أن جتعل الرتتيب عبارة عن عملية مشرتكة. 

 في الترتيب المشتركالقوائم المالية لألطراف  -7
 العمليات المشتركة -7-1

عندما تصنف شركة استثماراهتا كعملية مشرتكة، جيب عليها أن تظهر يف قوائمها املالية ما يلي:        
 أصوهلا مبا يف ذلك حصتها يف أي أصول حمتفظ هبا بشكل مشرتك. -
 التزاماهتا مبا يف ذلك حصتها من أي التزامات متكبدة بشكل مشرتك. -
  إيراداهتا من بيع حصتها من خمرجات النامجة من العملية املشرتكة.  -
 حصتها من اإليرادات من بيع خمرجات العملية املشرتكة. و  -
 أعبائها مبا يف ذلك حصتها من أي أعباء متكبدة بشكل مشرتك.  -

السيارات وبيعها يف السوق على أن تقوم  ( على الدخول يف مشروع مشرتك لتصنيع نوع معني منB( و )A)اتفقت كل من الشركة  :1مثال 
من   25( فتقوم بتطوير هيكل السيارة، ومت االتفاق على حتديد سعر بيع السيارة بإضافة B( بتصنيع حمرك السيارة، أما الشركة )Aالشركة )

 .230000، أما اهليكل فقد بلغ 150000مبلغ التكلفة، حيث بلغت تكلفة احملرك 
 (.1IFRS1)( مبوجب املعيار B( و )A)ة احملاسبية بدفاتر الشركتني بيان املعاجل المطلوب:

 مشروع مشترك

 ينبغي على الشركة دراسة:
 الصيغة القانونية لألداة المنفصلة؛ و -
 شروط الترتيبات التعاقدية؛ و -
 الحقائق والظروف األخرى عند الضرورة -

 

 هيكل الترتيب المشترك

 تم تنظيمه من خالل أداة منفصلة

 عملية مشتركة

 منفصلةلم يتم تنظيمه من خالل أداة 
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( حساب احملرك ضمن األصول اجلارية ويعاجل باعتباره بضاعة، وعند بيع السيارة بعد تركيب احملرك عليها فإن A)بدفاتر الشركة  يظهر: الحل
 25) يأ 37500(، وبالتايل فإن ربح احملرك يبلغ 150000×% 25+ )150000أي ) 187500( مبقدار Aهناك إيراد يتحقق للشركة )

 287500( يظهر بدفاترها حساب اهليكل ضمن األصول اجلارية ويعاجل باعتباره بضاعة، وايراد مبقدار B( ونفس املعاجلة للشركة )150000×%
املالية األصول اليت ختضع (. يٌظهر كل مشارك يف قوائمه 230000×% 25) أي 57500(، وربح قدره 230000×% 25+ )230000أي )

 لسيطرته، وااللتزامات واألعباء اليت يتحملها، وحصته من االيراد املتأيت من بيع السلعة أو تقدمي اخلدمة.
، مبوجب اتفاقية بني الشركتني بأن تكون امللكية 500000على شراء آلة قيمتها  (B( و )A)اتفقت الشركتني  2/1/2019بتاريخ  :2مثال 

سنوات، وتستخدم الشركة طريقة القسط  8(، قدر العمر اإلنتاجي لآللة بــ B)للشركة  % 40( وبنسبة A)للشركة  % 60مشرتكة، بنسبة 
 الثابت يف اهتالك اآللة، علما أن اآللة على مت شراءها على احلساب.

 (.1IFRS1)( مبوجب املعيار B( و )A)بيان املعاجلة احملاسبية بدفاتر الشركتني  المطلوب:
 (:A)ستقوم كل شركة بتسجيل حصتها من اآللة وحصتها من االلتزامات عند الشراء، يتم إثبات القيد اآليت يف دفاتر الشركة  :الحل

 300000=  % 60 × 500000من األصول وااللتزامات =  (A)حصة الشركة 

  :ويتم اثبات القيد كما يلي 37500=  8 ÷300000 ( بتسجيل قيد االهتالك مبقدار حصتها يف اآللة =  Aكما ستقوم الشركة )

 بالتسجيل نفس العمليات كما يلي: (B)كما ستقوم الشركة 
 200000=  % 40 × 500000من األصول وااللتزامات =  (B)حصة الشركة 

  :ويتم اثبات القيد كما يلي 25000=  8 ÷200000( بتسجيل قيد االهتالك مبقدار حصتها يف اآللة = Bكما ستقوم الشركة )

 المشروع المشترك -7-2
وفقا للمعيار احملاسيب الدويل  طريقة حقوق امللكيةحماسبة االستثمارات يف املشروع املشرتك باستخدام ( أن يتم 1IFRS1)يتطلب املعيار       

(IAS28)  وكما حدده ذلك طريقة حقوق امللكية"االستثمار يف الشركات الزميلة واملشاريع املشرتكة"، إال إذا مت استثناء الشركة من استخدام 
أي إذا مت تأسيس شركة خاضعة للسيطرة املشرتكة ألكثر من طرف يف الشركة فإن كل طرف مشارك يسجل بدفاتره (. IAS28)املعيار رقم 

 يف الشركات اخلاضعة للسيطرة املشرتكة وذلك مبقدار مسامهته باملشروع املشرتك.حساب االستثمارات 

  300000 حـ/ اآللة حتت السيطرة املشرتكة 2/1/2019

 300000  حـــ/  الدائنني )موردو االستثمارات(       

  37500 السيطرة املشرتكةحـ/ خمصصات اهتالك اآللة حتت  31/12/2019

 37500  حـــ/  االهتالك املرتاكم لآللة حتت السيطرة املشرتكة        

  200000 حـ/ اآللة حتت السيطرة املشرتكة 2/1/2019

 200000  حـــ/  الدائنني )موردو االستثمارات(       

  25000 حـ/ خمصصات اهتالك اآللة حتت السيطرة املشرتكة 31/12/2019

 25000  حـــ/  االهتالك املرتاكم لآللة حتت السيطرة املشرتكة        
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تطلبات أما األطراف اليت تشارك يف املشاريع املشرتكة إال أهنا ال متتلك سيطرة مشرتكة فتقوم باحملاسبة عن استثماراهتا يف هذه احلالة حسب م    
"األدوات املالية"، وإذا كان لديها تأثري مهم على املشروع املشرتك، ففي هذه احلالة تطبق متطلبات املعيار احملاسيب الدويل ( 9IFRS)املعيار 

(IAS28.) 
طريقة حقوق الملكية -  

 :كما يلي  هي طريقة حماسبية يتم من خالهلا معاجلة االستثمار يف الشركات الزميلة واملشاريع املشرتكة يف سجالت املستثمر      
  عند متلك أسهم الشركة املستثمر هبا، جنعل حساب االستثمار يف الشركات الزميلة أو املشاريع املشرتكة مدينًا بتكلفة الشراء

 مضافاً إليها أية مصاريف مباشرة إلمتام الصفقة.
  املشرتكة بالتغري احلاصل يف حصة خالل الفرتات التالية للتملك يعدل رصيد حساب االستثمارات يف الشركات الزميلة واملشاريع

 املستثمر يف صايف أصول الشركة املستثمر هبا بعد تاريخ التملك، والذي يتضمن األمور اآلتية:
  ًمقدار حصة املستثمر يف أرباح أو خسائر الشركة املستثمر هبا، حبيث جيعل حساب االستثمار مدينًا بالربح ودائنا

 خل املستثمر حصته من أرباح أو خسائر الشركة الزميلة أو املشاريع املشرتكة.باخلسارة، ويتوجب أن يظهر بقائمة د
  يتم ختفيض رصيد حساب االستثمارات يف الشركات الزميلة مبقدار التوزيعات املستلمة من الشركات الزميلة أو

 املشاريع املشرتكة.  
تتضمن ما يلي:  1/1/2016وقد أدخل جملس معايري احملاسبة الدولية تعديالت سارية املفعول اعتبارا من   

على الشركة اليت تستحوذ على حصص يف العمليات املشرتكة عندما يكون النشاط الذي مت االستحواذ عليه ميثل عمل قائم كما هو      
 فإن الشركة املستحوذة )املالكة( لتلك احلصص ما يلي:"اندماج األعمال" ( 3IFRS)موصوف يف املعيار 

 قياس األصول وااللتزامات القابلة للتحديد بالقيمة العادلة. -
 االعرتاف مبصاريف التملك كمصروف فرتة )باستثناء تكاليف اصدار األسهم والسندات اخلاصة بعملية االستحواذ(. -
 االعرتاف بأية إيرادات ضرائب مؤجلة. -
 شهرة موجبة أو سالبة ناشئة عن التملك. االعرتاف بأية -
 إجراء اختبار التدين لوحدة توليد النقد اليت خصص هلا الشهرة. -
 اإلفصاح عن كافة املعلومات املالئمة حول ذلك باعتباره اندماج األعمال. -

 200000كشركة خاضعة للسيطرة املشرتكة برأس مال قدره  (C( على تأسيس الشركة )B( و )A)اتفقت الشركتني  2/1/2020بتاريخ  مثال:
، على أن يكون هناك متثيل متساوي للشركتني يف جملس إدارة الشركة % 40 (B)، وتبلغ حصة الشركة % 60 (A)دج، تبلغ حصة الشركة 

(C.) 
دج، وقد ظهرت ميزانية الشركات الثالثة يف  60000( اخلاضعة للسيطرة املشرتكة صايف ربح قدره C)حققت الشركة  2020وخالل عام        

 (:B( و )A( بدفاتر كل من الشركتني )C)املنفصلة كما يلي قبل معاجلة االستثمار يف الشركة اخلاضعة للسيطرة املشرتكة  31/12/2020
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 31/12/2020الميزانية بتاريخ 
 (C)الشركة  (B)الشركة  (A)الشركة  البيـان

 األصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول:

 أصول أخرى -

 (Cاالستثمار يف الشركة اخلاضعة للسيطرة املشرتكة ) -

 النقدية -

 

280000 

120000 

100000 

180000 

80000 

140000 

 

160000 

- 

120000  

 280000 400000 500000 ــولمجموع األصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــومالخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأس املال -

 ترحيل من جديد )أرباح حمتجزة( -

 املوردون -

300000 

140000 

60000 

260000 

100000 

40000 

200000 

60000 

20000 

 280000 400000 500000 مجموع الخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

  المطلوب:
 .2/1/2020بتاريخ  (A)بدفاتر الشركة  (C)إثبات قيد االستثمار يف الشركة اخلاضعة للسيطرة املشرتكة  -
مبوجب متطلبات املعيار  31/12/2020( يف A( بدفاتر الشركة )C)بيان املعاجلة احملاسبية لالستثمار يف الشركة اخلاضعة للسيطرة املشرتكة  -

(1IFRS1.) 
 الحل: 

 (200000% ×  60)  .2/1/2020بتاريخ  (A)بدفاتر الشركة  (C)إثبات قيد االستثمار يف الشركة اخلاضعة للسيطرة املشرتكة  -

( باستخدام طريقة حقوق امللكية ويتم C( باحملاسبة عن االستثمار يف الشركة )A)تقوم الشركة اخلاضعة للسيطرة املشرتكة  31/12/2020يف  -
( من األرباح احملققة للشركة A(، ويبلغ نصيب الشركة )C( من أرباح الشركة اخلاضعة للسيطرة املشرتكة )Aالشركة )يف هذه احلالة إثبات حصة 

(C للعام )(60000% ×  60)دج  36000ما قيمته  2020 

 
 
 

  120000 (C)حـ/ االستثمار يف الشركة اخلاضعة للسيطرة املشرتكة  2/1/2020

 120000  حـــ/  النقدية       

  36000 (C)حـ/ االستثمار يف الشركة اخلاضعة للسيطرة املشرتكة  31/12/2020

 36000  حـــ/  إيراد االستثمارات يف الشركة اخلاضعة للسيطرة املشرتكة   
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 كما يلي: 31/12/2020( بعد هذا القيد بتاريخ A) وستظهر ميزانية الشركة
 المبالغ البيان  المبالغ البيـان

 األصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول:

 أصول أخرى -

 ( Cاالستثمار يف الشركة اخلاضعة للسيطرة املشرتكة ) -

 النقدية -

 

280000 

156000 

100000 

 الخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

 رأس املال -

 ترحيل من جديد )أرباح حمتجزة(  -

 املوردون -

300000 

176000 

60000 

 536000 الخصــــــــــــــــــــــــــــــــــوم مجموع 536000 مجموع األصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول

 

"اإلفصاح عن احلصص  (2IFRS1)متطلبات اإلفصاح املطلوبة حول الرتتيبات املشرتكة واردة يف املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية مالحظة: 
 يف الشركات األخرى".

 
 (IFRS 11) أسئلة وتمارين المعيار

 
 : الجانب النظري

  املعيار دف هما هو(11 IFRS )" ؟ الرتتيبات املشرتكة" 
  املعيار ما هو النطاق الذي يغطيه(11 IFRS )" ؟ الرتتيبات املشرتكة" 
  :املشارك يف العملية ، املشروع املشرتك، العملية املشرتكة، املشرتكة ، السيطرةالرتتيبات املشرتكةما املقصود باملصطلحات والعبارات التالية

 ؟املشارك يف املشروع املشرتك، األدوات املنفصلة، املشرتكة
 ؟بني مفهوم السيطرة املشرتكة 
 ؟وضح خصائص الرتتيبات املشرتكة 
  أنواع الرتتيبات املشرتكة؟اشرح 

 الجانب التطبيقي:
   التمرين األول 

دون سيطرة مشرتكة أي ال  (B))مبعىن متتلك حصة يف الشركة  (Bواملشاركة يف شركة خاضعة للسيطرة املشرتكة ) (A)إذا كانت الشركة      
 تشارك يف اختاذ القرارات اخلاصة هبا وال متلك تأثري هام عليها.

   .(A)يف القوائم املالية املنفصلة للشركة  (B)يف الشركة  وفق أي معيار يتم حماسبة حصة االستثماراتالمطلوب:  -
   التمرين الثاني

دج وتسيطر من خالهلا  120000وبتكلفة  ،(B)الشركة  يف التصويت حقوق من 40% (A) الشركة تلكمت 1/1/2020بتاريخ         
    .دج 40000صايف خسائر بــ  (B)حققت الشركة  2020عام  وخالل، (B)بشكل مباشر مع شركاء آخرين على الشركة 

 .(A) يف قائمة امليزانية يف الشركة (B)أحسب رصيد االستثمارات يف الشركة اخلاضعة للسيطرة املشرتكة  المطلوب: -
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 التمرين الثالث
على الدخول يف مشروع مشرتك لتصنيع نوع معني من اآلالت وبيعها يف السوق  (B)و ( A)كل من الشركة اتفقت   2/1/2020بتاريخ         

 40فتقوم بتطوير هيكل اآللة، ومت االتفاق على حتديد سعر بيع السيارة بإضافة  (B)بتصنيع حمرك اآللة، أما الشركة  (A)على أن تقوم الشركة 

  330000، أما اهليكل فقد بلغ 250000من مبلغ التكلفة، حيث بلغت تكلفة احملرك. 
 .(1IFRS1)مبوجب املعيار  (B)و ( A)بيان املعاجلة احملاسبية بدفاتر الشركتني  المطلوب:

   :الرابعالتمرين 
 100000كشركة خاضعة للسيطرة املشرتكة برأس مال قدره  (C)على تأسيس الشركة  (B)و ( A)اتفقت الشركتني  2/1/2020بتاريخ          

، على أن يكون هناك متثيل متساوي للشركتني يف جملس إدارة الشركة % 40 (B)، وتبلغ حصة الشركة % 60 (A)دج، تبلغ حصة الشركة 
(C). 

دج، وقد ظهرت ميزانية الشركات الثالثة يف  30000اخلاضعة للسيطرة املشرتكة صايف ربح قدره  (C)حققت الشركة  2020عام وخالل        
 :(B)و ( A)بدفاتر كل من الشركتني  (C)املنفصلة كما يلي قبل معاجلة االستثمار يف الشركة اخلاضعة للسيطرة املشرتكة  31/12/2020

 31/12/2020الميزانية بتاريخ 
 (C)الشركة  (B)الشركة  (A)الشركة  البيـان

 ـــــــــــــــــــول:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألصـــــــــــــــ
 أصول أخرى -
 (C)االستثمار يف الشركة اخلاضعة للسيطرة املشرتكة  -
 النقدية -

 
140000 
60000 
50000 

90000 
40000 
70000 

 
80000 

- 
60000  

 140000 200000 250000 ــــــــولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجموع األصـــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخصــــــــــــــــــــــ

 رأس املال -
 ترحيل من جديد )أرباح حمتجزة( -
 املوردون -

150000 
70000 
30000 

130000 
50000 
20000 

100000 
30000 
10000 

 140000 200000 250000 ـــــــــــــومالخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجموع 
  المطلوب:

 .2/1/2020بتاريخ  (A)بدفاتر الشركة  (C)إثبات قيد االستثمار يف الشركة اخلاضعة للسيطرة املشرتكة  -
مبوجب متطلبات املعيار  31/12/2020يف  (A)بدفاتر الشركة  (C)بيان املعاجلة احملاسبية لالستثمار يف الشركة اخلاضعة للسيطرة املشرتكة  -

(1IFRS1). 
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 (IFRS 21) المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار

 (الشركات األخرىاإلفصاح عن الحصص في )
 نبذة تاريخية عن المعيار -1
 عن اإلفصاح) (IFRS 12) املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار 2011( يف ماي IASBأصدر جملس معايري احملاسبة الدولية )  

( القوائم املالية املوحدة واملنفصلة، IAS 27املعيار احملاسيب الدويل )متطلبات اإلفصاح الواردة بليحل حمل  (األخرى الشركات يف احلصص
"  (31IASاملعيار احملاسيب الدويل )"االستثمارات يف الشركات الزميلة" و ( IAS 28املعيار احملاسيب الدويل )ومتطلبات اإلفصاح الواردة يف 

 .2013جانفي  1احلصص يف املشاريع املشرتكة"، بداية سريان هذا املعيار بتاريخ 
 هذا المعيارأسباب إصدار  -2
حتسينات على اإلفصاح عن حصص الشركات املعدة للتقارير يف  (IASBجملس معايري احملاسبة الدولية )طلب مستخدمو التقارير املالية من   -

ار احلايل واملستقبلي الشركات األخرى للمساعدة يف حتديد األرباح واخلسائر والتدفقات النقدية املتوفرة للشركة املعدة للتقارير وحتديد قيمة االستثم
 يف الشركات.

ت أبرز مستخدمو التقارير املالية احلاجة إىل معلومات أفضل عن الشركات التابعة اليت تعترب موحدة باإلضافة إىل حصص الشركة يف الرتتيبا -
 .املشرتكة والشركات الزميلة غري املوحدة اليت هلا عالقة خاصة مع الشركة

أيضا االفتقار إىل الشفافية حول املخاطر اليت تتعرض هلا الشركة املعدة للتقارير املالية من  2007اليت بدأت عام األزمة املالية العاملية  برزتأ -
 مشاركتها يف الشركات املنظمة مبا فيها تلك اليت كانت ترعاها.

معايري احملاسبة الدولية قمة العشرين وجملس االستقرار املايل، قرر جملس  رداً على املعطيات املستلمة من املستخدمني وغريهم مبا يف ذلك قادة -
(IASB)  املالية التقارير إلعداد الدويليف املعيار (12 IFRS)  إىل احلاجة إلفصاح حٌمسن عن حصص الشركة املعدة للتقارير املالية يف الشركات

 األخرى عندما يكون للشركة املعدة للتقارير عالقة خاصة مع تلك الشركات األخرى.
ة حد اجمللس فرص دمج وعمل متطلبات افصاح متناسقة للشركات التابعة والرتتيبات املشرتكة والشركات الزميلة والشركات املنظمة غري املوحد -

 IASاحملاسيب الدويل )وعرض هذه املتطلبات يف معيار دويل واحد إلعداد التقارير املالية، والحظ اجمللس أن متطلبات اإلفصاح الواردة باملعيار 

"االستثمارات يف الشركات الزميلة" ( IAS 28املعيار احملاسيب الدويل )ومتطلبات اإلفصاح الواردة يف ( القوائم املالية املوحدة واملنفصلة، 27
متطلبات  " احلصص يف املشاريع املشرتكة"، تداخلت يف العديد من اجلوانب. باإلضافة علق العديد على أن (31IASاملعيار احملاسيب الدويل )و 

اإلفصاح عن حصص الشركات املنظمة غري املوحدة ينبغي أن تقع يف معيار واحد، لذلك استنتج اجمللس أن معيار اإلفصاح املدمج للحصص 
يف الشركات األخرى سيسهل فهم وتطبيق متطلبات اإلفصاح للشركات التابعة واملشاريع املشرتكة والشركات الزميلة والشركات املنظمة غري 

    وحدة.امل

 هدف المعيار -3
 االقتضاء من الشركة اإلفصاح عن املعلومات اليت تتيح ملستخدمي تقاريرها املالية من تقييم: يهف هذا املعيار إىل  

 طبيعة حصصها يف الشركات األخرى واملخاطر املصاحبة هلا؛ و -
 النقدية.تأثريات تلك احلصص على مركزها املايل وأدائها املايل والتدفقات  -

 :عن جيب على الشركة اإلفصاح ولتحقيق هذا اهلدف يتطلب      
  :األحكام واالفرتاضات اهلامة اليت قامت هبا لتحديد 

 طبيعة حصتها يف الشركة األخرى أو الرتتيب؛ 

 نوع الرتتيب املشرتك اليت متلك فيه حصة؛ و 

  أهنا تستويف تعريف الشركة االستثمارية، إن أمكن؛ و 
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 :املعلومات حول حصصها يف 

 الشركات التابعة؛ 

 الرتتيبات املشرتكة والشركات الزميلة؛ 

 .الشركات املنظمة غري املسيطر عليها من قبل الشركة 

تفصح إذا مل تتحقق االفصاحات املطلوبة مبوجب هذا املعيار إىل جانب االفصاحات املطلوبة مبوجب املعايري الدولية األخرى، فعلى الشركة أن  -
 عن أي معلومات إضافية ضرورية لتحقيق ذلك اهلدف )اهلدف األول(.

أو  تدرس الشركة مستوى التفاصيل الالزم لتلبية هدف اإلفصاح ومدى الرتكيز على كل من املتطلبات الواردة يف املعيار الدويل، وجتمع الشركة -
مشول كمية كبرية من التفاصيل غري اهلامة أو جتميع العناصر ذات اخلصائص جتزأ االفصاحات حبيث ال تكون املعلومات املفيدة خمفية من خالل 

 املختلفة.  
 نطاق المعيار -4

 :ينبغي على الشركات اليت متلك حصة يف أي مما يلي تطبيق هذا املعيار 
 الشركات التابعة؛ -
 الرتتيبات املشرتكة )أي العمليات املشرتكة أو املشاريع املشرتكة(؛ -
 الشركات الزميلة؛ -
 الشركات املنظمة غري املوحدة. -

 يت:اآل يطبق هذا املعيار علىال 

 ( خطط منافع ما بعد التوظيف وخطط منافع املوظفني طويلة األجل اليت ينطبق عليها املعيار احملاسيب الدويلIAS 19  ."منافع املوظفني" ) 

 املعيار احملاسيب الدويل القوائم املالية املنفصلة للشركة واليت ينطبق عليها (IAS 27 )"لكن إذا كان لدى القوائم املالية املوحدة واملنفصلة ."
ى الشركة حصص يف شركة منظمة غري موحدة وتعد القوائم املالية املنفصلة على أهنا قوائم مالية موحدة، فعليها أن تطبق متطلبات افصاح أخر 

  عند إعداد تلك القوائم املالية املنفصلة.

 صة حتتفظ هبا الشركة اليت تشارك يف ترتيب مشرتك، ولكن ال متتلك السيطرة املشرتكة عليه، إال إذا أدت تلك احلصة إىل تأثري هام على ح
 الرتتيب أو كانت حصة يف ترتيب مشرتك.

  املالية التقارير إلعداد الدويلحصة يف شركة أخرى تتم حماسبتها وفق املعيار (9 IFRS)  املالية"."األدوات 

 تعريف المصطلحات -5
تشري احلصة يف شركة أخرى إىل املشاركة التعاقدية وغري التعاقدية اليت تؤدي (: Interest in Another Entity)الحصة في شركة أخرى  -

إىل تذبذب عوائد الشركة من أداء شركة أخرى. وميكن اثبات احلصة يف الشركة األخرى عن طريق االحتفاظ بأدوات حقوق امللكية أو أدوات 
و أدوات دين )سندات( أو من خالل أدوات أخرى مثل ضمانات متويل الدين على سبيل املثال ال احلصر، متلك شركة حقوق ملكية )أسهم( أ

أو سندات نقدية، وهي تتضمن الوسائل اليت يكون من خالهلا للشركة سيطرة أو سيطرة مشرتكة أو تأثري جوهري على شركة أخرى، وليس من 
 .     الضروري أن متتلك الشركة حصة يف شركة أخر فقط نتيجة للعالقة بني املورد والعميل

الشركة اليت متتلك تصميما معينا حبيث ال تكون حقوق التصويت أو احلقوق املشاهبة هي العامل (: Structured Entity) الشركة الٌمنظمة -
املهيمن يف حتديد من يسيطر على الشركة، كما هو احلال عندما ترتبط أي من حقوق التصويت مبهمات إدارية فقط ويتم توجيه النشاطات ذات 

 .العالقة من خالل الرتتيبات التعاقدية
ٌيشمل الدخل من الشركة املنظمة على سبيل املثال ال احلصر (: Income from a Structured Entity) الدخل من الشركة الٌمنظمة -

ف باحلصص يف الشركات املنظمة، الرسوم اجلارية وغري اجلارية والفائدة وأرباح األسهم واألرباح أو اخلسائر على إعادة قياس أو إلغاء االعرتا
 واالرباح واخلسائر من نقل األصول وااللتزامات إىل الشركة املنظمة.
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 متطلبات االفصاح -6
 تفصح الشركة يف تقاريرها املالية على ما يلي:      

 األحكام واالفتراضات الهامة -6-1
  حول األحكام واالفرتاضات اهلامة اليت قامت هبا )والتغريات على تلك األحكام واالفرتاضات( عند حتديد: تفصح الشركة عن املعلومات       

 "القوائم املالية املوحدة". (IFRS 10) املالية التقارير إلعداد الدويل املعيارامتالكها سيطرة على شركة أخرى، أي املستثمر فيها مبوجب  -
 ترتيب أو تأثرياً هاماً على شركة أخرى؛ و امتالكها سيطرة مشرتكة على -
 نوع الرتتيب املشرتك )أي عملية مشرتكة أو مشروع مشرتك( عند تنظيم الرتتيب من خالل وسيلة منفصلة. -
 الحصص في الشركات التابعة -6-2

 اليت متكن مستخدمي قوائمها املالية املوحدة من: تفصح الشركة عن املعلومات       
 اجملموعة )الشركة األم والشركات التابعة(؛ و فهم تركيبة -
 فهم احلصة اليت ختصص احلقوق غري املسيطر عليها يف نشاطات اجملموعة وتدفقاهتا النقدية؛ -
 تقييم طبيعة ونطاق القيود اهلامة على قدرهتا على الوصول إىل أصول اجملموعة أو استخدامه أو تسوية التزاماهتا؛ -
 تقييم طبيعة املخاطر املصاحبة حلصتها يف الشركات املنظمة املوحدة والتغيريات فيها؛ -
 تقييم نتائج التغيريات يف حصص ملكية الشركة األم يف الشركة التابعة اليت ال تؤدي إىل فقدان السيطرة. -
 لية.تقييم نتائج فقدان السيطرة على الشركة التابعة خالل فرتة إعداد التقارير املا -

املالية  عندما تكون القوائم املالية للشركة املستخدمة يف إعداد القوائم املالية املوحدة من تاريخ أو لفرتة ختتلف عن تاريخ أو فرتة القوائم       
 املوحدة، يف هذه احلالة ينبغي على الشركة أن تفصح عن: 

 الشركة التابعة؛ وتاريخ هناية فرتة إعداد التقارير للقوائم املالية لتلك  -
   سبب استخدام تاريخ أو فرتة خمتلفة. -

 الحصص غير المسيطر عليها والتدفقات النقدية -6-3
 لكل من شركاهتا التابعة اليت متلك حصصاً غري مسيطر عليها وتعترب جوهرية للشركة املعدة للقوائم املالية عما يلي: تفصح الشركة        

 اسم الشركة التابعة؛ -
 مكان األعمال الرئيسي )وبلد التأسيس إذا كانت خيتلف عن مكان األعمال الرئيسي( للشركة التابعة؛ -
 نسبة متلك مالكي احلقوق غري املسيطر )األقلية( يف الشركة التابعة؛ -
 هبا؛املسيطر )األقلية( إذا كانت ختتلف عن نسبة حصص امللكية احملتفظ  نسبة حقوق التصويت ملالكي احلقوق غري -
 ملالكي احلصص غري املسيطر عليها )األقلية( يف الشركة التابعة خالل فرتة اعداد التقارير املالية. يٌعزىالربح أو اخلسارة  -
 املرتاكمة يف الشركة التابعة يف هناية فرتة اعداد التقارير املالية. املسيطر )األقلية( احلقوق غريحصص  -
 كة التابعة.ملخص عن املعلومات املالية للشر  -
 طبيعة ونطاق القيود الهامة  -6-4

 على ما يلي:تفصح الشركة      
 هتا مثل: القيود اهلامة )مثال القيود القانونية والتعاقدية والتنظيمية( على قدرهتا على الوصول إىل أصول اجملموعة واستخدامها وتسوية التزاما -

  شركاهتا التابعة على حتويل النقد أو األصول األخرى إىل )أو من( الشركات األخرى تلك القيود اليت حتد من قدرة الشركة األم أو
 ضمن اجملموعة.

  الضمانات أو املتطلبات األخرى اليت حٌتد أرباح األسهم أو توزيعات رأس املال األخرى اليت يتم دفعها أو القروض أو السلف أو
 خرى ضمن اجملموعة.اليت مت تقدميها أو تسديدها إىل )أو من( الشركات األ

 



50 

 

 طبيعة ونطاق احلقوق الوقائية للحصص غري املسيطر عليها واليت تستطيع أن حٌتد من قدرة الشركة للوصول إىل أصول اجملموعة أو استخدامها -
و وجوب املوافقة من طرف مالكي أو تسوية التزاماهتا )مثل عندما تكون الشركة األم ٌملزمة بتسوية التزامات الشركة التابعة قبل تسوية التزاماهتا أ

 احلصص غري املسيطر عليها إما للوصول إىل أصول الشركة التابعة أو لتسوية التزاماهتا(؛
 القيم املسجلة يف القوائم املالية املوحدة لألصول وااللتزامات اليت تنطبق عليها تلك القيود )السابقة الذكر(. -
 ة في الشركات الٌمنظمة الموحدة طبيعة المخاطر المصاحبة لحصص الشرك -6-5
، الشركة عن عناصر أي اتفاقيات تعاقدية ميكن أن تقتضي من الشركة األم أو شركاهتا التابعة توفري الدعم املايل للشركة املنظمة املوحدةتفصح  -

مثال )أسباب ترتيبات السيولة أو التصنيف مبا يف ذلك األحداث أو الظروف اليت ميكن أن تعرض الشركة املعدة للتقارير املالية إىل خسارة 
 االئتماين املصاحب لاللتزامات شراء أصول الشركة املنظمة أو توفري الدعم املايل(.

 ياً أو دعماً إذا قدمت الشركة األم أو أي من شركاهتا التابعة خالل فرتة إعداد التقارير املالية ودون وجود التزام تعاقدي للقيام بذلك، دعماً مال -
الدعم  آخر إىل الشركة املنظمة املوحدة مثالً )شراء أصول للشركة املنظمة أو األدوات الصادرة عنها فينبغي عن الشركة اإلفصاح عن )نوع ومبلغ

 املقدم، وأسباب تقدمي الدعم(.
زام تعاقدي للقيام بذلك، دعماً مالياً أو دعماً إذا قدمت الشركة األم أو أي من شركاهتا التابعة خالل فرتة إعداد التقارير املالية ودون وجود الت -

 آخر إىل الشركة املنظمة غري موحدة سابقًا وأدى هذا الدعم إىل وجود سيطرة الشركة على الشركة املنظمة، فينبغي على الشركة اإلفصاح عن
 العوامل اليت أدت للوصول إىل هذا القرار.

 أو أي دعم آخر إىل الشركة املنظمة املوحدة مبا يف ذلك النية ملساعدة الشركة املنظمة يف احلصول اإلفصاح عن أي نية حالية لتوفري الدعم املايل -
 على الدعم املايل.

 نتائج التغييرات في حصة ملكية الشركة األم في الشركة التابعة التي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة  -6-6
ملكيتها يف الشركة التابعة واليت ال تؤدي إىل فقدان السيطرة على حقوق امللكية املنسوبة  تعرض الشركة جدوالً يبني أثار أي تغيريات على حصة -

 إىل مالكي الشركة األم.
 الحصص في الترتيبات المشتركة والشركات الزميلة -6-7

 اليت متكن مستخدمي قوائمها املالية املوحدة من تقييم: تفصح الشركة عن املعلومات         
مرين واملدة والتأثريات املالية حلصصها يف الرتتيبات املشرتكة والشركات الزميلة مبا يف ذلك طبيعة وتأثريات عالقتها التعاقدية مع املستثالطبيعة  -

 اآلخرين ممن ميلكون سيطرة مشرتكة أو تأثرياً جوهرياً على الرتتيبات املشرتكة والشركات الزميلة.
 الرتتيبات املشرتكة والشركات الزميلة والتغيريات فيها. طبيعة املخاطر املصاحبة حلصصها يف -
 حصص الشركة في الترتيبات المشتركة والشركات الزميلةالمخاطر المرتبطة مع   -6-8

 على ما يلي:تفصح الشركة جيب أن 
 االلتزامات والتعهدات املرتبطة باملشاريع املشرتكة بشكل منفصل عن تعهدات الشركة األخرى. -
املخصصات، االلتزامات واألصول  (37IAS)االلتزامات الطارئة الناشئة عن املشروع املشرتك أو الشركة الزميلة مبوجب املعيار احملاسيب الدويل  -

 .احملتملة"
 (IFRS 12) أسئلة وتمارين المعيار

  املعيار  هي أسباب إصدارما(12 IFRS )"؟األخرى الشركات يف احلصص عن اإلفصاح" 
  املعيار دف هما هو(12 IFRS )"؟األخرى الشركات يف احلصص عن اإلفصاح" 
  املعيار ما هو النطاق الذي يغطيه(12 IFRS )"؟األخرى الشركات يف احلصص عن اإلفصاح" 
 ظمة؟املن الشركة من املٌنظمة، الدخل أخرى، الشركة شركة يف ما املقصود باملصطلحات والعبارات التالية: احلصة 
  املعيار ما هي االفصاحات اليت يتطلبها(12 IFRS )"؟األخرى الشركات يف احلصص عن اإلفصاح" 
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 ؟ما هي االفصاحات اليت يتوجب على الشركة اإلفصاح عنها واملتعلقة باحلصص يف الشركات التابعة 
 اهلامة؟اليت يتوجب على الشركة اإلفصاح عنها املرتبطة باألحكام واالفرتاضات  ما هي االفصاحات 
 بني ما يتوجب على الشركة اإلفصاح عنه من معلومات تتعلق باملصاحل يف الرتتيبات املشرتكة والشركات الزميلة؟ 

 (IFRS 31) المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار

 (قياس القيمة العادلة)
 نبذة تاريخية عن المعيار -1
"قياس القيمة  (IFRS 31) املالية التقارير إلعداد الدويل ( املعيارIASBأصدر جملس معايري احملاسبة الدولية ) 2011يف ماي   

القيمة العادلة وحيل حمل املتطلبات الواردة يف املعايري الفردية اليت كانت حتتوي  (IFRS 31) املالية التقارير إلعداد الدويل املعيارالعادلة"، يٌعرف 
معايري احملاسبة الدولية  على متطلبات متباينة لقياس القيمة العادلة لألصول وااللتزامات واإلفصاح عنها، وجاء املعيار كمشروع مشرتك بني جملس

(IASB) كي وجملس معايري احملاسبة املالية األمري(FASB)،  1/1/2013وبدأ سريان تطبيق املعيار اعتباراً من. 
 أسباب إصدار هذا المعيار -2
اخلاصة تقتضي بعض املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية أو تسمح للشركات بقياس القيمة العادلة لألصول أو االلتزامات أو حقوق امللكية  -

 .قياس أو هدف إفصاح واحد يف الكثري من احلاالت ألن صياغة املعايري متت على مدار عدة سنواتهبا أو اإلفصاح عنها، ومل يتم حتديد 
تتضمن بعض املعايري إرشادات حمدودة حول كيفية قياس القيمة العادلة يف حني تضمنت معايري أخرى إرشادات شاملة ومل تكن تلك  -

 .تشري إىل القيمة العادلة، ومت ارجاع سبب عدم التناسق إىل التنوع يف املمارسةاالرشادات متناسقة على الدوام يف خمتلف املعايري اليت 
واجلهة املعدة للمعايري الوطنية األمريكية وهي جملس معايري احملاسبة املالية  (IASB)إضافة إىل ذلك، نشر جملس معايري احملاسبة الدولية  -

مذكرة تفاهم عملت كأساس جلهود اجمللسني املبذولة لوضع جمموعة مشرتكة من املعايري احملاسبية العاملية ذات اجلودة العالية  (FASB)األمريكي 
"قياس القيمة العادلة" نتيجة جهود اجمللسني لوضع متطلبات مشرتكة  (IFRS 31) املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار، ويُعد إصدار 2006عام 

 القيمة العادلة واالفصاح عن املعلومات املتعلقة بالقيمة العادلة.لقياس 
 هدف المعيار -3

 :يهف هذا املعيار إىل 

 ؛تعريف القيمة العادلة 

 ؛حتديد إطار لقياس القيمة العادلة يف معيار دويل واحد 

 .حتديد متطلبات اإلفصاح عن قياس القيمة العادلة 

 نطاق المعيار - 4
املعيار عندما يقتضي معيار دويل آخر إلعداد التقارير املالية أو يسمح بقياس القيمة العادلة أو اإلفصاح حول قياس يتم تطبيق هذا  

 يلي: القيمة العادلة مثل )القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع(. وال تطبق متطلبات القياس واالفصاح الواردة يف هذا املعيار على ما
 أساس األسهم اليت تنطوي حتت نطاق املعيار  معامالت الدفع على(2 IFRS)   "الدفع على أساس األسهم" 

 معامالت التأجري اليت يشملها املعيار احملاسيب الدويل (17 IAS" )عقود االجيار     ." 

 املعيار احملاسيب الدويل القياسات اليت تتشابه مع القيمة العادلة إال أهنا ليست قيمة عادلة، مثل صايف القيمة القابلة للتحقق يف (2 IAS )
 ".     اخنفاض قيمة األصول( "IAS 36) أو قيمة االستخدام يف املعيار احملاسيب الدويل "املخزون"

 كما أن متطلبات اإلفصاح املطلوبة مبوجب هذا املعيار ليست مطلوبة ألي مما يلي:          
  أصول اخلطة اليت مت قياسها بالقيمة العادلة وفقاً للمعيار احملاسيب الدويل(19 IAS" )منافع املوظفني ." 

 استثمارات خطة منافع التقاعد ( 26اليت مت قياسها بالقيمة العادلة وفقاً للمعيار احملاسيب الدويل IAS" ) احملاسبة والتقرير عن برامج منافع
 ".التقاعد
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  36يكون مبلغها القابل لالسرتداد عبارة عن القيمة العادلة مطرحاً منها تكاليف البيع مبوجب متطلبات املعيار احملاسيب الدويل )األصول اليت 

IAS   ."اخنفاض قيمة األصول" ) 

 تعريف المصطلحات -5
السوق اليت تتم به معامالت األصل أو االلتزام بتكرار وحجم كافيني لتقدمي معلومات التسعري على  :(Active market) السوق النشط -

 أساس مستمر.
أسلوب التقييم اليت يعكس القيمة املطلوبة حالياً الستبدال سعة اخلدمة لألصل )ُيشار اليها بتكلفة  :(Cost approach) منهج التكلفة -

 .االستبدال احلالية(
 السعر املدفوع لشراء أصل أو املستلم لتحمل التزام يف معاملة تبادلية.  :(Entry priceالشراء )سعر  -
 السعر الذي يتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام.  :(Exit priceسعر البيع ) -
 املتوسط املرجح احملتمل )أي متوسط التوزيع( للتدفقات النقدية املستقبلية.  :(Expected cash flowالتدفقات النقدية المتوقعة ) -
 بني منتظمة اعتيادية معاملة يف التزام لنقل دفعه سيتم الذي أو أصل لبيع عليه احلصول سيتم الذي السعر :(Fair Valueالقيمة العادلة ) -

 . القياس تاريخ يف السوق يف املشاركني
استخدام األصل غري املايل من قبل املشاركني يف السوق بطريقة تزيد من  :(Highest and best useواألحسن )االستخدام األفضل  -

 قيمة األصل أو جمموعة من األصول وااللتزامات )على سبيل املثال شركة األعمال اليت سيتم استخدام األصل ضمنها(. 
أساليب التقييم اليت حتّول على سبيل املثال )التدفقات النقدية أو االيراد أو املصاريف( إىل هي  :(Income approachمنهج الدخل ) -

 ة. مبلغ حايل واحد، ويتم حتديد قياس القيمة العادلة على أساس القيمة املشار إليها يف توقعات السوق احلالية حول تلك املبالغ املستقبلي
االفرتاضات اليت يستخدمها املشاركون يف السوق عند تسعري األصل أو االلتزام مبا يف ذلك التوقعات حول املخاطر  :(Inputsالمدخالت ) -

 مثل: 
 املخاطر املتأّصلة يف أسلوب تقييم حمدد ُيستخدم لقياس القيمة العادلة مثل )منوذج التسعري(؛ و 

 خالت ملحوظة أو غري ملحوظة.املخاطر املتأّصلة يف مدخالت أسلوب التقييم. وقد تكون املد 

األسعار املعلنة )غري املعّدلة( يف األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات املتطابقة اليت ميكن  :(Level 1 inputs( )1مدخالت المستوى ) -
 للشركة الوصول إليها يف تاريخ القياس.

املدخالت عدا األسعار املعلنة املتضّمنة يف املستوى األول واليت تعترب ملحوظة لألصل أو  :(Level 2 inputs( )2خالت المستوى )مد -
 االلتزام إّما بشكل مباشر أو غري مباشر.

 املدخالت غري امللحوظة لألصل أو االلتزام. :(Level 3 inputs( )3خالت المستوى )مد -

أسلوب التقييم يستخدم األسعار واملعلومات األخرى ذات الصلة الناجتة عن معامالت السوق  :(Market approachمنهج السوق ) -
 اليت تتضمن أصول والتزامات أو جمموعة أصول والتزامات متطابقة أو قابلة للمقارنة )أي متماثلة(.

ي )أو السوق األكثر رحباً( لألصل أو البائعون واملشرتون يف السوق األصل :(Market participantsخالت المثبتة بالسوق )مدال -
 االلتزام الذين يتمتعون بكافة اخلصائص اآلتية:

 ( االستقاللية عن بعضهم البعض، أي الذين ال يعتربون أطارافاً ذات عالقة كما هو حمدد يف املعيار احملاسيب الدويلIAS 24 على )
استخدامه كمدخالت لقياس القيمة العادلة إن كانت الشركة متتلك دليالً الرغم من أن السعر يف معاملة الطرف ذي العالقة ميكن 

 على أن املعاملة قد أبرمت بناًء على شروط السوق.

 .سعة اإلطالع وامتالك قدرات فهم معقولة متعلقة باألصل أو االلتزام واملعاملة باستخدام كافة املعلومات املتوفرة 

 لتزام.القدرة على ابرام معاملة لألصل أو اال 

 .الرغبة يف ابرام معاملة لألصل أو االلتزام، أي امتالك حافز دون االجبار أو االضطرار للقيام بذلك 
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السوق الذي يزيد القيمة اليت سيتم احلصول عليها من بيع أصل أو يقلل  :(Most advantageous marketالسوق األكثر ربحًا ) -
 عد األخذ بعني االعتبار تكاليف البيع والنقل.من القيمة اليت سيتم دفعها لنقل االلتزام ب

هي املخاطر املتمثلة يف عدم الوفاء بااللتزام وتشمل خماطر عدم األداء على سبيل  :(Non-performance risksمخاطر عدم األداء ) -
 املثال خماطر ائتمان الشركة.

املدخالت اليت يتم صياغتها باستخدام بيانات السوق مثل املعلومات املتوفرة عموماً  :(Observable inputsالمدخالت الملحوظة ) -
 حول األحداث أو املعامالت الفعلية واليت تعكس االفرتاضات اليت سيستخدمها املشاركون يف السوق عند تسعري األصل أو االلتزام.

حمل خماطر السوق لفرتة من الزمن قبل تاريخ القياس للسماح باألنشطة املعاملة اليت تت :(Orderly transactionالمعاملة الُمنظمة ) -
بسبب التسويقية املعتادة للمعامالت اليت تتضمن أصول أو التزامات مماثلة، وهي ليست معاملة قسرية على سبيل املثال )تصفية اجبارية أو بيع 

 ضائقة مالية(.

 السوق ذي احلجم األكرب ومستوى النشاط األعلى لألصل أو االلتزام. :(Principal marketالسوق األصلي ) -

التعويض الذي يطلبه املشاركون يف السوق جتنباً للمخاطر مقابل حتّمل الشكوك املتأصلة يف التدفقات  :(Risk premiumعالوة المخاطر ) -
 املالية لألصل أو االلتزام، ُيشار إليها أيضاً بتعديل املخاطر.

تكاليف بيع أصل أو نقل التزام يف السوق األصلي أو )السوق األكثر رحباً( لألصل أو االلتزام  :(Transaction costsف المعاملة )تكالي -
 واملنسوبة مباشرًة للتصرف باألصل أو نقل األصل وتليب املعيارين اآلتيني:

 .تنتج مباشرًة من املعاملة وأن تكون الزمة هلا 

  مل تكن ستتكبدها الشركة لو مل تتخذ قرار بيع األصل أو نقل االلتزام )على غرار تكاليف البيع كما هو حمدد يف املعيار(5 IFRS)  . 

التكاليف اليت يتم تكبدها لنقل األصل من موقعه احلايل إىل السوق األصلي )أو السوق األكثر  :(Transport costsتكاليف النقل ) -
 رحباً(. 

املستوى الذي يتم عنده جتميع أو جتزئة األصل أو االلتزام يف املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية  :(Unit of accountوحدة الحساب ) -
 ألغراض االعرتاف.

ام أفضل املدخالت اليت ال تتوفر هلا بيانات السوق واليت تتم صياغتها باستخد :(Unobservable inputsالمدخالت غير الملحوظة ) -
 املعلومات املتوفرة خبصوص االفرتاضات اليت سيستخدمها املشاركون يف السوق عند تسعري األصل أو االلتزام.

 مبادئ قياس القيمة العادلة ومنهجيتها -6
أو الذي سيتم  لبيع أصلالذي سيتم احلصول عليه  السعر القيمة العادلة على أهنا (:Fair Valueتعريف القيمة العادلة )نستذكر  -6-1

 .تاريخ القياسيف  المشاركين في السوقبني  معاملة اعتيادية منتظمةيف  لنقل التزامدفعه 
 من التعريف نستنتج أن القيمة العادلة هي قياس قائم على السوق، وليس قياس خاص بالشركة، هذا يعين أن الشركة:      

  السوق إىل األصول أو االلتزامات حتت القياس.جيب أن تنظر يف الكيفية اليت ينظر هبا املشاركون يف 

 .ال تأخذ النهج اخلاص هبا )مثل االستخدام( يف االعتبار 
اهلدف من قياس القيمة العادلة هو تقدير السعر الذي سيتم به معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام، املنظمة بني املشاركني يف السوق يف       

 احلالية، ويقتضي قياس القيمة العادلة من الشركة أن حتدد ما يلي:  تاريخ القياس مبوجب شروط السوق
 حتديد األصل أو االلتزام الذي ميثل موضوع القياس )بشكل منسجم مع وحدة احلساب اخلاصة به(؛ 
 حتديد أساس التقييم املالئم لقياس األصول غري املالية )بشكل منسجم مع االستخدام األفضل واألحسن(؛ 
  األصلي )أو السوق األكثر رحبا( لألصل أو االلتزام؛حتديد السوق 
 :حتديد أسلوب )أساليب( التقييم املالئمة للقياس مع األخذ بعني االعتبار 



54 

 

  توافر البيانات اليت سيتم وفقاً هلا صياغة املدخالت اليت متثل االفرتاضات اليت سيستخدمها املشاركون يف السوق عند تسعري
 األصل أو االلتزام؛ و 

 ستوى تسلسل القيمة العادلة اليت سيتم تصنيف املدخالت ضمنه.م 
 (Asset or Liability) األصل أو االلتزام -

 يكون األصل أو االلتزام الذي سيتم قياسه بالقيمة العادلة واحداً مما يلي:  قد     
 غري مايل( أو األصل أو االلتزام املستقل )مفرد( قائم بذاته )على سبيل املثال أداة مالية أو أصل 
  جمموعة من األصول، أو جمموعة من االلتزامات، أو جمموعة من األصول وااللتزامات )على سبيل املثال وحدة توليد النقد، أو

 من األسهم يف بعض الشركات(. % 50السيطرة على حصة ممثلة بأكثر من 
عند قياس القيمة العادلة، تأخذ الشركة يف االعتبار خصائص األصل أو االلتزام الذي سيأخذه املشارك يف السوق عند تسعري األصل أو      

 االلتزام يف تاريخ القياس، وتشمل هذه اخلصائص على سبيل املثال: 
 حالة األصل وموقعه؛ و 
  جدت.القيود املفروضة على بيع األصل أو استخدامه، إن و 

 (Transaction)المعاملة  -

بني املشاركني يف السوق لبيع األصل أو نقل االلتزام يف تاريخ  مبعاملة منتظمةمبادلة األصل أو االلتزام تتم  يٌفرتض قياس القيمة العادلة أنّ       
 القياس وفقاً لظروف السوق احلالية.

 وتكون املعاملة منتظمة عند وجود عنصرين رئيسيني مها:     
  .تزويد املشاركني يف السوق بالقدرة على اكتساب املعرفة والوعي باألصل أو املسؤولية الالزمة للتبادل القائم على السوق 
 .)أن املشاركني يف السوق لديهم احلافز للتعامل مع األصل أو االلتزام )أي غري جمربين 

 معاملة بيع األصل ونقل االلتزام تتم:  يٌفرتض قياس القيمة العادلة أنّ       

  يف السوق األصلي لألصل أو االلتزام؛ أو 
 .يف غياب السوق األصلي، يف السوق األكثر رحباً لألصل أو االلتزام 

 (Market Participants) المشاركون في السوق -

املشاركون يف السوق هم مشرتون وبائعون يف السوق األصلي )الرئيسي( أو األكثر فائدة لألصل أو االلتزام، مع اخلصائص التالية )مستقل،      
 حسن االطالع، قادر على الدخول يف الصفقة، على استعداد للدخول يف الصفقة(.

وضع تلك االفرتاضات، وبدالً من ذلك يتعني على الشركة حتديد الصفات اليت ال حتتاج الشركة إىل حتديد مشاركني حمددين يف السوق عند      
 متيز املشاركني يف السوق بصفة عامة مع األخذ بعني االعتبار العوامل احملددة لكل مما يلي: 

 األصل أو االلتزام؛ 
 السوق األصلي )أو السوق األكثر رحباً( لألصل أو االلتزام؛ و 
  الذين سُتربم الشركة معهم معاملة يف ذلك السوق.املشاركني يف السوق 

 (price) السعر -

الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو الذي سيتم دفعه لنقل التزام يف معاملة منظمة يف السوق األصلي أو )السوق تعترب القيمة العادلة السعر       
سعر البيع( بغض النظر عما إذا كان ذلك السعر ملحوظاً بشكل مباشر أو مقدراً األكثر رحباً( يف تاريخ القياس وفقاً لظروف السوق احلالية )أي 

 باستخدام أسلوب تقييم آخر.
، وتتم ال يتعني تعديل السعر يف السوق األصلي )أو السوق األكثر رحباً( املستخدم لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام لتكاليف املعاملة    

وفقاً للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، وال تعترب تكاليف املعاملة من صفات األصل أو االلتزام فهي حمددة لكل  حماسبة تكاليف املعاملة
 معاملة وختتلف بناًء على طريقة إبرام الشركة ملعاملة األصل أو االلتزام.
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)كما هو احلال مع السلع( فيتعني تعديل السعر يف السوق  ال تتضمن تكاليف املعاملة تكاليف النقل، وإذا كان املوقع من صفات األصل   
 األصلي )أو السوق األكثر رحباً( للتكاليف إن وجدت واليت سيتم حتملها لنقل األصل من موقعه احلايل إىل ذلك السوق.

 (    Principal or most advantageous marketالسوق األصلي أو )األكثر ربحاً( ) :مثال
 إىل الوصول وميكنها السوقني كال  يف املعامالت يف الشركة تدخل، خمتلفة بأسعار خمتلفني نشطني سوقني يفالشركة  ولصأحد أ بيع يتم      
 .القياس تاريخ يف لألصل األسواق تلك يف السعر

 (                            B(                                      السوق )Aالسوق )                                  
 250 260 السعر

 -20 -20 تكاليف النقل -
 -10 -30 املعاملةتكاليف  -

 220 210 املبلغ الصايف
 حتديد القيمة العادلة لألصل بافرتاض أن:  المطلوب:

 هو السوق األصلي لألصل. (Aلسوق )ا -
 ال يعتربان السوق األصلي لألصل.  (B)و  (A)كال السوقني  -
  الحل:

( هو السوق األصلي لألصل أي A( هو السوق األصلي لألصل: إذا كان السوق )Aلسوق )احتديد القيمة العادلة لألصل بافرتاض أن  -
)السوق األكثر حجماً ومستوى نشاط لألصل(، فسيتم قياس القيمة العادلة باستخدام السعر الذي سيتم استالمه يف ذلك السوق، بعد األخذ 

 (.042=  20-062أي ) كاليف النقلتبعني االعتبار 
ال يعتربان السوق األصلي لألصل، يف هذه احلالة يتم قياس القيمة العدلة  (B)و  (A)كال السوقني حتديد القيمة العادلة لألصل بافرتاض أن   -

السوق األكثر رحباً هو السوق الذي يزيد املبلغ الذي سيتم استالمه لبيع األصل بعد األخذ  ربتويع ،السوق األكثر ربحاً باستخدام السعر يف 
هو السوق األكثر  (B)وعليه يعترب السوق  )أي صايف املبلغ الذي سيتم استالمه من األسواق املعنية( تكاليف المعامالت والنقلبعني االعتبار 

قياس لالسعر المستخدم ملعامالت تأخذ يف عني االعتبار عند حتديد السوق األكثر رحباً، إال أن (، وعلى الرغم من أن تكاليف ا210رحباً أي )
-250) 230)تكاليف املعاملة( وعليه ستكون القيمة العادلة لألصل يف السوق األكثر رحباً هي هذه التكاليف بالقيمة العادلة ال يتم تعديله 

20 .) 
 األصول غير الماليةتطبيق القيمة العادلة على  -6-2

من منظور  أفضل وأحسن استخدام هلذا ألصلقياس القيمة العادلة لألصل غري املايل مثل )األصول غري اجلارية العينية( بناًء على  جيب      
ع االقتصادية املشارك يف السوق، مبعىن آخر أن يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غري املايل بعني االعتبار قدرة املشارك يف السوق على توليد املناف

 من خالل استخدام األصل بأفضل وأحسن استخدام له أو ببيعه ملشارك آخر سيستخدم األصل بأفضل وأحسن استخدام له. 
على  ياً لواجملدي ما قانوناً  بهواملسموح ، املمكن مادياً يأخذ االستخدام األفضل واألحسن لألصل غري املايل بعني االعتبار استخدام األصل      

 النحو اآليت:
بعني االعتبار الصفات املادية لألصل واليت يأخذها املشاركون يف السوق بعني االعتبار عند تسعري األصل  الممكن مادياً يأخذ االستخدام  -

 على سبيل املثال )موقع العقار ومساحته(.
السوق بعني بعني االعتبار أي قيود قانونية مفروضة على استخدام األصل واليت سيأخذها املشاركون يف  المسموح به قانونياً يأخذ االستخدام  -

 االعتبار عند تسعري األصل على سبيل املثال )لوائح التقسيم املطبقة على ملكية األصل(.
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يُولد دخاًل أو تدفقاً مالياً كافياً  واملسموح به قانوناً  املمكن مادياً بعني االعتبار ما إذا كان استخدام األصل  المجدي مالياً يأخذ االستخدام  -
 )مع األخذ بعني االعتبار تكاليف حتويل األصل لذلك االستخدام( إلنتاج عائد استثماري يقتضيه املشاركون يف السوق من االستثمار يف ذلك

 األصل اجملهز لذلك االستخدام.
 ولو كانت الشركة هتدف الستخدام خمتلف، ولكن يفرتض أن حيدد االستخدام األفضل واألحسن من وجهة نظر مستخدمي السوق، حىت     

استخدام الشركة احلايل لألصل غري املايل هو االستخدام األفضل واألحسن، ما مل يوحي السوق أو أي عامل آخر أن االستخدام املختلف من 
 قبل املشاركني يف السوق سيزيد قيمة األصل.

 التنافسي أو ألي سبب آخر، عند استخدام األصل غري املايل املشرتى بشكل فاعل أو قد تنوي قد تنوي الشركة بغرض محاية موقعها      
ي عدم استخدام األصل وفقاً الستخدامه األفضل واألحسن، فعلى سبيل املثال قد تكون هذه هي احلالة بالنسبة لألصل غري املايل املشرتى الذ

اآلخرين من استخدامه، وعلى الرغم من ذلك يتعنّي على الشركة قياس القيمة العادلة ختطط الشركة الستخدامه بشكل دفاعي من خالل منع 
 لألصل غري املايل على افرتاض استخدامه األفضل واألحسن من قبل املشاركني يف السوق.   

  ألصل لهذا استخدام وأحسن أفضلقياس القيمة العادلة لألصل غير المالي بناًء على   :مثال
حتصلت شركة على أراضي يف اندماج األعمال، ويتم تطوير األراضي حالياً لألغراض الصناعية باعتبارها موقع للمصنعـ ويفرتض أن يكون         

االستخدام احلايل لألرض هو االستخدام األفضل واألحسن ما مل يكن السوق أو غريه من العوامل ُتشري إىل استخدام خمتلف، وقد مت مؤخراً 
غيريات لتسهيل وير املواقع اجملاورة لالستخدام السكين باعتبارها مواقع لألبراج السكنيةـ واستناداً إىل ذلك املشروع وتقسيم املناطق وغريها من التتط

ألن هذا املشروع، حددت الشركة أن األراضي املستخدمة حالياً كموقع للمصنع ميكن تطويرها كموقع لألغراض السكنية أي أبراج سكنية، 
 املشاركني يف السوق سيأخذون بعني االعتبار القدرة على تطوير املوقع لألغراض السكنية عند تسعري األرض.

 ا.من خالل االستخدام األفضل واألحسن هل ألرضتبيان كيفية تقييم االمطلوب: 
 لألرض من خالل مقارنة كل مما يلي: سيتم حتديد االستخدام األفضل واألحسنالحل: 
 رض عند تطويرها حالياً لألغراض الصناعية )أي سُتستخدم األرض إىل جانب غريها من األصول، مثل املصنع، أو مع أصول قيمة األ

 والتزامات أخرى(.  
  قيمة األرض كموقع شاغر لألغراض السكنية، مع األخذ بعني االعتبار تكاليف هدم املصنع وغريها من التكاليف )مبا يف ذلك

الشركة من حتويل األصول إىل االستخدام البديل( الالزمة لتحويل األرض إىل موقع شاغر )أي أن األرض سيتم الشكوك حول إمكانية 
 استخدامها من قبل املشاركني يف السوق على أساس مستقل(.

اليت تشمل ختمني )تقدير سيتم حتديد االستخدام األفضل واألحسن لألرض استناداً إىل القيمة األعلى من بني تلك القيم أعاله، ويف احلاالت 
 مثن( العقارات رمبا يأخذ االستخدام األفضل واألحسن بعني االعتبار العوامل املتعلقة باملصنع، مبا يف ذلك أصوله والتزاماته.  

 تطبيق القيمة العادلة على االلتزامات وأدوات حقوق ملكية الشركة   -6-3
حقوق يُفرتض قياس القيمة العادلة أنه يتم نقل االلتزام املايل أو االلتزام غري املايل أو أداة حقوق ملكية الشركة على سبيل املثال )حصص      

ة الشركة ما امللكية الصادرة كمبلغ مايل يف اندماج األعمال( إىل املشارك يف السوق يف تاريخ القياس، ويفرتض نقل االلتزام أو أداة حقوق ملكي
 يلي:

خالفاً لذلك يبقى االلتزام غري مسدد ويتعني على املشارك يف السوق املنقول إليه الوفاء بااللتزام، وال تتم تسوية االلتزام مع الطرف املقابل أو  -
 إطفاؤه يف تاريخ القياس.

احلقوق واملسؤوليات املرتبطة باألداة، وال يتم إلغاء األداة  تبقى أداة حقوق ملكية الشركة غري مسددة ويأخذ املشارك يف السوق، املنقول إليه -
 أو خالفاً لذلك إطفاءها يف تاريخ القياس. 
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 تطبيق القيمة العادلة على االلتزامات وأدوات حقوق ملكية الشركة المحتفظ بها من قبل أطراف أخرى على أنها أصول   -6-4
ن عندما ال يتوفر سعر ُمعلن لعملية نقل التزام مطابق أو مماثل أو أداة حقوق ملكية الشركة ويكون العنصر )البند( املماثل حمتفظاً به م        

الذي  قبل طرف آخر على أنه أصل، يتعني على الشركة أن تقيس القيمة العادلة لاللتزام أو أداة حقوق امللكية من وجهة نظر مشارك يف السوق
 حيتفظ بالعنصر )البند( املطابق على أنه أصل يف تاريخ القياس.

 تعني على الشركة يف هذه احلاالت أن تقيس القيمة العادلة لاللتزام أو أداة حقوق امللكية كما يلي:ي        
 استخدام السعر املعلن يف السوق النشط للعنصر )البند( املماثل احملتفظ به من قبل طرف آخر على أنه أصل يف حال كان ذلك السعر متاحاً. -
استخدام مدخالت أخرى ملحوظة مثل السعر املعلن يف السوق غري النشط للعنصر )البند( املماثل احملتفظ به من قبل طرف آخر على أنه  -

 حال مل يكن ذلك السعر متاحاً. أصل يف 
 استخدام أسلوب تقييم آخر كاملذكور أدناه يف حال كانت األسعار املذكورة يف النقطتني السابقيتني غري متوفرة:  -

  منهج الدخل مثالً )أسلوب القيمة العادلة الذي يأخذ بعني االعتبار التدفقات النقدية املستقبلية اليت يتوقع املشارك يف السوق
 ن حيصل عليها من امتالك االلتزام أو أداة حقوق امللكية كأصل(.أ

  منهج لسوق مثاًل )استخدام األسعار املعلنة لاللتزامات وأدوات حقوق امللكية املماثلة احملتفظ هبا من قبل أطراف أخرى على
 أهنا التزامات(.

   المحتفظ بها من قبل أطراف أخرى على أنها أصولغير تطبيق القيمة العادلة على االلتزامات وأدوات حقوق ملكية الشركة  -6-5

ماثل عندما ال يكون السعر املعلن لعملية نقل التزام مطابق أو مماثل أو أداة حقوق ملكية الشركة متاحاً وعندما ال يكون العنصر )البند( امل       
به من قبل طرف آخر على أنه أصل، يتعني على الشركة أن تقيس القيمة العادلة لاللتزام أو أداة حقوق امللكية باستخدام أسلوب التقييم  حمتفظاً 

 من وجهة نظر مشارك يف السوق الذي يدين بااللتزام أو الذي قام باملطالبة حبقوق امللكية.

 احلالية بعني االعتبار أي مما يلي:وقد تأخذ الشركة عند تطبيق أسلوب القيمة         
شارك التدفقات النقدية الصادرة املستقبلية اليت يتوقع املشارك يف السوق أن يتكبدها عند سداد االلتزام مبا يف ذلك التعويض الذي سيطلبه م -

 يف السوق مقابل التكفل بااللتزام.
القيمة اليت سيحصل عليها املشارك يف السوق إلبرام أو إصدار التزام أو أداة حقوق ملكية مطابقة باستخدام االفرتاضات اليت سيستخدمها  -

لسوق املشاركون يف السوق عند تسعري العنصر )البند( املطابق على سبيل املثال )الذي يتمتع بذات الصفات االئتمانية( يف السوق األصلي )أو ا
 ألكثر رحباً( إلصدار التزام أو أداة حقوق ملكية بنفس البنود التعاقدية. ا

   مخاطر عدم األداء -7

القيمة العادلة لاللتزام أثر خماطر عدم األداء، تشمل خماطر عدم األداء على سبيل املثال ال احلصر املخاطر االئتمانية للشركة كما تعكس        
 "األدوات املالية: االفصاحات"، ويفرتض أن تكون خماطر عدم األداء هي نفسها قبل وبعد نقل االلتزام. (IFRS 7)هو حمدد يف املعيار 

أخرى من يتعني على الشركة عند تقييم القيمة العادلة لاللتزام أن تأخذ بعني االعتبار أثر خماطرها االئتمانية )املوقف االئتماين( وأي عوامل      
 لية أن يتم الوفاء بااللتزام أو ال، قد خيتلف األثر بناًء على االلتزام مثال:شأهنا أن تؤثر على احتما

 عما إذا كان االلتزام عبارة عن تعهد بتسليم نقد )التزام مايل( أو تعهد بتسليم بضائع أو خدمات )التزام غبري مايل(. -
 عناصر )بنود( حتسني االئتمان املرتبطة بااللتزام، إن وجدت.  -
   العادلة عند االعتراف األولي القيمة -8

مقابل معاملة لذلك األصل أو االلتزام متمثاًل بالسعر املدفوع لشراء األصل أو  شراء أصل أو حتمل التزاميكون سعر املعاملة عندما يتم        
ة لألصل أو االلتزام بالسعر الذي سيتم احلصول ويف املقابل متثل القيمة العادل )سعر الشراء(، أي املستلم لتحمل التزام )سعر الدخول أو التنفيذ(

، وال تبيع الشركات بالضرورة األصول باألسعار )سعر البيع( لبيع األصل أو الذي سيتم دفعه لنقل التزام )سعر اخلروج أو السعر النهائي( أيعليه 
 باألسعار املقبوضة لتحملها.اليت مت دفعها لشرائها، وعلى حنو مماثل ال تنقل الشركات بالضرورة االلتزامات 
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يف يف كثري من احلاالت يكون سعر املعاملة معاداًل للقيمة العادلة )على سبيل املثال قد تنطبق هذه احلالة عندما تتم معاملة شراء األصل        
 تاريخ املعاملة يف السوق الذي سيتم بيع األصل فيه(.   

انت القيمة العادلة عند االعرتاف األويل تعادل سعر املعاملة أن تأخذ بعني االعتبار العوامل احملددة على الشركة عند حتديد ما إذا كيتعني       
طبقت أي من للمعاملة واألصل وااللتزام، على سبيل املثال قد ال ميثل سعر املعاملة القيمة العادلة لألصل أو االلتزام عند االعرتاف األويل إن ان

 احلاالت التالية:
املعاملة تتم بني األطراف ذات العالقة، رغم وجود إمكانية الستخدام السعر يف معاملة الطرف ذي العالقة كمدخالت يف قياس القيمة كانت   -

 العادلة يف حال كانت الشركة متتلك دلياًل على أن املعاملة أجريت بفرتات السوق.
رباً على تقبل السعر يف املعاملة، على سبيل املثال، قد تنطبق هذه احلالة يف كانت املعاملة تتم حتت وطأة اإلكراه أو يف حال كان البائع جم -

 حال إذا كان البائع يواجه ضائقة مالية.
قد  كانت وحدة احلساب املمثلة من خالل سعر املعاملة خمتلفة عن وحدة احلساب لألصل أو االلتزام املقاس بالقيمة العادلة، على سبيل املثال  -

لة إذا كان األصل أو االلتزام مقاس بالقيمة العادلة واحدًا من العناصر املختلفة )على سبيل املثال يف اندماج األعمال( أو إذا تنطبق هذه احلا
 ها.كانت املعاملة تتضمن حقوق وامتيازات غري مذكورة ومت قياسها بشكل منفصل وفقاً ملعيار دويل آخر أو إن كان سعر املعاملة يتضمن تكاليف

 لسوق الذي تتم به املعاملة خمتلفاً عن السوق األصلي )أو السوق األكثر رحباً(. كان ا  -
 أساليب )تقنيات( التقييم -8

إن اهلدف من استخدام أسلوب التقييم هو تقدير السعر الذي ستتم به املعاملة املنظمة لبيع األصل أو نقل االلتزام بني املشاركني يف         
منهج السوق، منهج التكلفة، السوق يف تاريخ القياس، وفقاً لظروف السوق احلالية، وهناك ثالثة أساليب مستخدمة على نطاق واسع وهي )

 .هج الدخل(ومن
 أساليب )تقنيات( التقييمخصائص  -8-1

جيب على الشركة استخدام أساليب التقييم اليت تعترب مالئمة يف ظل الظروف واليت تتوفر هلا معلومات كافية لقياس القيمة العادلة، مع        
غري امللحوظة، وتتضمن األمثلة على األسواق اليت  زيادة قدر االستفادة من املدخالت امللحوظة ذات الصلة والتقليل من استخدام املدخالت

 .. فيها املدخالت ملحوظة لبعض األصول وااللتزامات )على سبيل املثال األدوات املالية( أسواق البورصة وأسواق السمسرة، وأسواق املتعاملني
كل ثابت، ومع ذلك ميكن للشركة تغيري أسلوب التقييم كما جيب تطبيق أساليب )تقنيات( التقييم املستخدمة لقياس القيمة العادلة بش         

م مبا يتماشى أو تطبيقه، إذا أدى التغيري إىل متثيل عادل أو أكثر للقيمة العادلة يف هذه الظروف، وتعاجل الشركة التغيري يف أسلوب )تقنية( التقيي
 احملاسيب، وهذه احلالة على سبيل املثال، إن حدث أي مما يلي: ( بالنسبة للتغيري يف التقديرIAS 8مع متطلبات املعيار احملاسيب الدويل )

 نشوء أسواق جديدة. - 
 توافرت معلومات حديثة. -
 .عدم توفر املعلومات املستخدمة سابقاً  -
 حتسن أساليب التقييم؛ أو  -
 تغري ظروف السوق. -
  مدخالت أساليب التقييم -8-2

و االلتزام اليت سيأخذها املشاركون يف السوق بعني االعتبار يف معاملة أيتعني على الشركة أن ختتار املدخالت اليت تتفق مع خصائص األصل    
 األصل أو االلتزام.

  مدخالت على أساس أسعار العرض والطلبال -8-1-1

يف حال كان األصل أو االلتزام الذي مت قياسه بالقيمة العادلة سعر طلب وعرض )على سبيل املثال مدخالت من سوق املتعاملني(، فينبغي    
والذي يعترب األكثر متثياًل للقيمة العادلة يف ظل الظروف لقياس  استخدام السعر ضمن الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب )المتوسط(

ادلة بصرف النظر عن املكان الذي تصّنف به املدخالت ضمن تسلسل القيمة العادلة )أي املستوى األول أو الثاين أو الثالث(، ويتم القيمة الع
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ملركز السماح باستخدام العرض ملراكز األصول )أي إذا كانت األصول أكرب من االلتزامات لألدوات املالية املراد تقييمها مثال( وأسعار الطلب 
 ام )إذا كانت االلتزامات أكرب من األصول(.  االلتز 

  )التسلسل الهرمي للقيمة العادلة( -8-1-2

لغرض قياس القيمة العادلة، تعترب املدخالت االفرتاضات اليت سيستخدمها املشاركون يف السوق يف تسعري أصل أو التزام، مبا يف ذلك        
مالحظتها أو ال ميكن مالحظتها، فاملدخالت امللحوظة إما ميكن مالحظتها بشكل مباشر أو االفرتاضات املتعلقة باملخاطر، فاملدخالت ميكن 

ميكن مالحظتها بشكل غري مباشر، وجيب على الشركة تعظيم االستخدام للمدخالت امللحوظة ذات الصلة وتقلل من استخدام املدخالت غري 
 امللحوظة.  

يتعني على الشركة أن ختتار املدخالت اليت تتفق مع خصائص األصل أو االلتزام اليت سيأخذه املشاركون يف السوق بعني االعتبار يف  كما        
معاملة األصل أو االلتزام، ويف بعض احلاالت تؤدي هذه اخلصائص إىل تطبيق التعديل، ولكن التعديالت قابلة للتطبيق فقط على خصائص 

 ام اليت تتوافق مع وحدة احلساب اليت تتطلب أو تسمح بقياس القيمة العادلة.   األصل أو االلتز 
تعترب الدليل األكثر موثوقية على القيمة العادلة وجيب استخدامها كلما كانت متوفرة، وتتكون هذه املدخالت  :مدخالت المستوى األول -

اليت تستطيع الشركة الوصول إليها يف تاريخ القياس،  املطابقة )املتماثلة(لألصول وااللتزامات  األسواق النشطة)غري املعدلة( يف  األسعار املعلنةمن 
 حالة عدم وجود سوق رئيسي السوق األكثر رحبا لألصل أو االلتزامجيب أن يكون السوق النشط هو السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، ويف 

 .عاملة لألصل أو االلتزام بالسعر يف ذلك السوق يف تاريخ القياستكون يف الشركة قادرة على الدخول يف مواليت 
 وال يتعني على الشركة أن تقوم بأي تعديل ملدخالت املستوى األول إال يف احلاالت اآلتية: 

  ( اليت يتم على سبيل املثال )ضمانات الديون غري متطابقة )غري متماثلة(عندما متتلك الشركة عدداً كبرياً من األصول وااللتزامات
ولكن ال ميكن الوصول إليه بسهولة لكل من األصول قياسها بالقيمة العادلة وعندما يكون السعر املعلن يف السوق النشط متاحاً 

الصعب احلصول على معلومات التسعري لكل أصل أو التزام بشكل فردي يف تاريخ )أي أنه يكون من  وااللتزامات بشكل مفرد
(، يف هذه احلالة ميكن أن تقيس الشركة القيمة العادلة باستخدام األصول وااللتزامات الكبرية اليت متلكها الشركةالقياس نظراً إىل عدد 

طريقة تسعري بديلة ال تعتمد حصراً على السعر املعلن. غري أن استخدام طريقة تسعري بديلة يؤدي إىل قياس القيمة العادلة ضمن 
 ة.مستوى أدىن من تسلسل القيمة العادل

 مهمة ( معاملة، على سبيل املثال تكون هناك أحداث )عندما ال ميثل السعر املعلن يف السوق النشط القيمة العادلة يف تاريخ القياس
على الشركة وضع وتطبيق سياسة لتحديد تلك األحداث اليت قد تؤثر على قياسات  يتعنيو  ،بعد اغالق السوق وقبل تاريخ القياس

يف حال مت تعديل السعر املعلن نظراً للمعلومات اجلديدة، فإن التعديل يؤدي إىل قياس قيمة عادلة مصنفة  القيمة العادلة، ولكن
 ضمن املستوى األدىن لتسلسل القيمة العادلة.

 تداول على عند قياس القيمة العادلة لاللتزام أو أداة حقوق امللكية اخلاصة بالشركة باستخدام السعر املعلن للعنصر )البند( املطابق امل
هناك تعديل أنه أصل يف السوق النشط وإذا كان ذلك السعر حيتاج لتعديل للعوامل اخلاصة بالعنصر أو األصل، وإذا مل يكن 

مطلوب للسعر املعلن لألصل، فإن النتيجة هي قيمة عادلة مصنف ضمن املستوى األول من تسلسل القيمة العادلة، ولكن أي 
 يؤدي إىل قياس قيمة عادلة مصنفة ضمن املستوى األدىن لتسلسل القيمة العادلة.تعديل للسعر املعلن لألصل 

أسعار ُمعلن عليها واليت يتم تضمينها يف املستوى  ال تعتربتتمّثل مدخالت املستوى الثاين يف كافة املدخالت اليت  :مدخالت المستوى الثاني -
لألصل أو االلتزام إّما بشكل مباشر أو غري مباشر، وإذا كان لألصل أو  لحوظةم)مدخالت املستوى الثاين(  ملدخالتاألول، وتكون هذه ا

ستوى االلتزام مدة تعاقدية حمددة فينبغي بالضرورة أن تكون مدخالت املستوى الثاين ملحوظة طوال مدة األصل أو االلتزام، وتتضمن مدخالت امل
 الثاين ما يلي: 

 ملماثلة يف األسواق النشطة.األسعار املعلنة لألصول أو االلتزامات ا 
 .األسعار املعلنة لألصول أو االلتزامات املماثلة يف األسواق غري النشطة 
  :املدخالت امللحوظة لألصل أو االلتزام باستثناء األسعار املعلنة، على سبيل املثال 
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 أسعار الفائدة ومنحنيات العوائد امللحوظة لفرتات معلنة شائعة؛ و 
 ؛سرعات الدفع املسبق 
 ،خماطر االئتمان 
 .معدالت التخلف عن السداد 

  املدخالت اليت يتم استخالصها بشكل أساسي من بيانات السوق القابلة للمالحظة أو املؤيدة هلا واليت يتم حتديدها من خالل
 للسوق(.االرتباط أو بوسائل أخرى، بأهنا ذات صلة باألصول أو االلتزامات اليت يتم قياسها )املدخالت املؤيدة 

 تعديالت مدخالت املستوى الثاين بناًء على العوامل اخلاص باألصل أو االلتزام، تتضمن تلك العوامل ما يلي:ستختلف 
 حالة األصل أو موقعه؛ 
 االجيار؛ 
 مدى ارتباط املدخالت بعناصر )بنود( مماثلة لألصل أو االلتزام؛ 
 به. حجم ومستوى النشاط يف السوق اليت تتم مالحظة املدخالت 

 قد ينتج عن تعديل مدخالت املستوى الثاين اهلامة للقياس بأكمله قياس قيمة عادلة مصنفة ضمن املستوى الثالث لتسلسل القيمة العادلة إن
 كان التعديل يستخدم مدخالت غري ملحوظة هامة.

  مدخالت السوق الملحوظة :مثال
 تتضمن أمثلة األسواق اليت قد تكون املدخالت ملحوظة هبا لبعض األصول وااللتزامات على سبيل املثال األدوات املالية كما يلي:   
، حيث تكون أسعار االقفال يف سوق البورصة متوفرة بسهولة ومتثل القيمة العادلة بشكل عام، وتعد بورصة لندن، ونيويورك، أسواق البورصة -

 من األمثلة على األسواق املماثلة. وطوكيو..
، يكون التجار يف هذه األسواق مستعدون للتداول )إما بيع أو شراء حلساباهتم اخلاصة(، مما يتيح سيولة باستخدام رأس املال املتعاملنيأسواق  -

ممثلة للسعر الذي يرغب التجار بالشراء به الذي ميتلكونه الستمالك خمزون من العناصر الذين أنشئوا السوق ها، وتكون أسعار الطلب والشراء 
 والذي يرغب بالبيع به على التوايل متوفرة بشكل أكثر سهولة مقارنة مع أسعار االقفال.

، حياول السماسرة يف هذه األسواق املوافقة بني املشرتين والبائعني ولكن ال يكونون مستعدين للتداول حلساباهتم اخلاصة أسواق السمسرة -
أخرى ال يستخدم السماسرة رأس املال اخلاص، ويعلم السماسرة األسعار املعروضة واملطلوبة من قبل األطراف ذات العالقة ولكن كل وبعبارة 

طرف ال يدرك متطلبات سعر الطرف اآلخر، وتكون أسعار املعامالت املنجزة متوفرة أحياناً، وتتضمن أسواق السماسرة شبكات التواصل 
 م فيها مطابقة طلبات البيع والشراء، واألسواق التجارية وأسواق االستثمارات العقارية. االلكرتونية اليت يت

لألصل أو االلتزام، ويتم استخدام املدخالت غري  مدخالت غري ملحوظةتعترب مدخالت املستوى الثالث  :مدخالت المستوى الثالث -
امللحوظة لقياس القيمة العادلة مبقدار عدم توفر املدخالت امللحوظة مما يسمح مبواقف يكون فيها نشاط السوق ضئيل إن وجد لألصل أو 

خ القياس من وجهة نظر املشارك يف السوق الذي االلتزام يف تاريخ القياس، ولكن يبقى هدف قياس القيمة العادلة هو ذاته أي سعر البيع يف تاري
عري حيتفظ باألصل أو يدين بااللتزام، وعليه يتعنّي أن تعكس املدخالت غري امللحوظة االفرتاضات اليت يستخدمها املشاركون يف السوق عند تس

 األصل أو االلتزام، مبا يف ذلك االفرتاضات حول املخاطر.
 االفصاح -9

 شركة اإلفصاح عن املعلومات اليت تساعد مستخدمي قوائمها املالية على تقييم كل مما يلي:يتعني على ال       
االعرتاف بالنسبة لألصول وااللتزامات اليت مت قياسها بالقيمة العادلة على أساس متكرر أو غري متكرر يف قائمة املركز املايل )امليزانية( بعد  -

 دمة لصياغة تلك القياسات.األويل، أساليب التقييم واملدخالت املستخ
سارة بالنسيبة لقياسات القيمة العادلة املتكررة باستخدام املدخالت غري امللحوظة اهلامة )املستوى الثالث(، أثر القياسات على الربح أو اخل -

 أو الدخل الشامل اآلخر للفرتة.
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 (IFRS 13) أسئلة وتمارين المعيار
 اجلانب النظري

  املعيار  هي أسباب إصدارما(13 IFRS )" ؟العادلة القيمة قياس" 
  املعيار دف هما هو(13 IFRS )" ؟العادلة القيمة قياس" 
  املعيار ما هو النطاق الذي يغطيه(13 IFRS )" ؟العادلة القيمة قياس" 
 األفضل  العادلة، االستخدام القيمةالبيع،  الشراء، سعر التكلفة، سعر النشط، منهج ما املقصود باملصطلحات والعبارات التالية: السوق

امللحوظة،  السوق، املدخالت ، منهج(3) املستوى ، مدخالت(2) املستوى ، مدخالت(1) املستوى الدخل، مدخالت واألحسن، منهج
نظمة، السوق املعاملة

ُ
 امللحوظة؟ غري املخاطر، املدخالت األصلي، عالوة امل

  األصول غري املالية؟وضح كيفية تطبيق القيمة العادلة على 
 اشرح التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة؟ 
  املعيار ما هي االفصاحات اليت يتطلبها(13 IFRS )" ؟العادلة القيمة قياس" 

 اجلانب التطبيقي

 إىل الوصول وميكنها السوقني كال  يف املعامالت يف الشركة خمتلفة، تدخل بأسعار خمتلفني نشطني سوقني الشركة يف أحد أصول بيع يتم          
 .القياس يف تاريخ لألصل األسواق تلك يف السعر

 (                            B(                                      السوق )Aالسوق )                                                  
 280 290 السعر

 -30 -30 تكاليف النقل -
 -35 -25 تكاليف املعاملة -

 215 235 املبلغ الصايف
 حتديد القيمة العادلة لألصل بافرتاض أن:  المطلوب:

 ( هو السوق األصلي لألصل.Aلسوق )ا -
 ال يعتربان السوق األصلي لألصل.  (B( و )Aكال السوقني ) -

 (IFRS 51) المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار

 "االيراد من العقود مع العمالء" 
 تاريخية عن المعيارنبذة  -1
 من االيراد" (IFRS 51) املالية التقارير إلعداد الدويل ( املعيارIASBأصدر جملس معايري احملاسبة الدولية ) 4201ماي  28 بتاريخ  

معايري احملاسبة الدولية  "، حُيدد هذا املعيار إطاراً واحدًا وشاماًل إلثبات االيرادات، وجاء املعيار كمشروع مشرتك بني جملسالعمالء مع العقود
(IASB)  وجملس معايري احملاسبة املالية األمريكي(ASBF)،  وحِيل حمل كل من املعيارين(11 IAS)  و(18 IAS)  االيراد" و "عقود"

اتفاقيات  " (IFRIC 51) " والتفسريبرامج والء العمالء"  (IFRIC 13)االنشاءات" على التوايل، كما حيل حمل التفسريات اآلتية: التفسري 
عمليات املقايضة  -االيراد  " (SIC 31)" والتفسري عمليات نقل األصول من العمالء إىل الشركة" (IFRIC 18)" والتفسري إنشاء العقارات

سريان تطبيقه اعتباراً لكن مت تأجيل ذلك ليبدأ  ،1/1/2017"، كان من املقرر بدأ سريان املعيار اعتباراً من اليت تنطوي على خدمات إعالنية
 .1/1/2018من 

 أسباب إصدار هذا المعيار -2
 .إزالة حاالت عدم االتساق والضعف يف املعايري السابقة -
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 .تقدمي إطار قوي للتعامل مع احلاالت املختلفة لالعرتاف باإليراد -
 .والتشريعات وأسواق املال املختلفة حتسني قابلية املقارنة ملمارسات االعرتاف باإليراد بني الشركات وبني القطاعات -
 تزويد مستخدمي املعلومات احملاسبية باملعلومات املفيدة من خالل حتسني متطلبات اإلفصاح. -
 تبسيط إعداد القوائم املالية من خالل تقليص عدد وتفاصيل متطلبات االعرتاف باإليراد. -
 هدف المعيار -3

وضع املبادئ الواجب على الشركة اتباعها يف التقرير عن املعلومات املفيدة ملستخدمي املعلومات احملاسبية حول  يهف هذا املعيار إىل 
 طبيعة ومبالغ وتوقيت وحاالت عدم التأكد اخلاصة باإليراد والتدفقات النامجة عن عقود من العمالء.

 ولتحقيق هذا اهلدف فإن املبدأ األساسي هلذا املعيار يتمثل فيما يلي:   

  على الشركة االعرتاف باإليراد بشكل يصف عملية تقدمي أو حتويل السلع واخلدمات للعمالء مببالغ تعكس املقابل املتوقع أن حتصل أو
 ؛تستحوذ عليه الشركة نتيجة نقل أو حتويل تلك السلع أو اخلدمات للعمالء

 على الشركة أن تأخذ بعني االعتبار شروط العقد وكافة احلقائق والظروف ذات العالقة عند تطبيق هذا املعيار، واستخدام أي ممارسات عليه 
 لعقود ذات خصائص وظروف مشاهبة.

 نطاق المعيار - 4
 يتم تطبيق هذا املعيار على كافة العقود مع العمالء باستثناء ما يلي: 

  عقود االجيار( 16يف نطاق املعيار IFRS) . 

 عقود التأمني يف نطاق املعيار (4 IFRS). 

 :األدوات املالية واحلقوق وااللتزامات التعاقدية األخرى ضمن نطاق املعايري اآلتية (9 IFRS) ( 10و IFRS) و (11 IFRS) 27) و 
IAS) و (28 IAS). 

  الصناعة واهلادفة لتسهيل عملية بيع السلع للعمالء، فمثاًل هذا املعيار ال ينطبق عمليات التبادل غري النقدية بني الشركات العاملة يف نفس
 على العقود بني شركيت النفط لتبادل النفط بينهما ملواجهة الطلب من العمالء يف أماكن خمتلفة من العامل.

  ميكن أن تكون العقود مع العمالء ضمن نطاق هذا املعيار(51 IFRS)  معايري أخرى جزئياً أيضاً: جزئياً، وضمن نطاق 

  ،إذا تضمنت معايري أخرى كيفية الفصل و/أو القياس األويل جلزء أو أكثر من مكونات العقد، فيتم تطبيق املتطلبات أوال
 ويتم ختفيض قيمة العملية )العقد( مبقدار املبالغ اليت مت قياسها مبوجب املعايري األخرى.

 صل و/أو القياس األويل جلزء أو أكثر من مكونات العقد، فيتم تطبيق هذا املعيار إذا مل تتضمن معايري أخرى كيفية الف
(51 IFRS)  .على العقد بالكامل 

 تعريف المصطلحات الواردة بالمعيار -5
 هو اتفاق بني طرفني أو أكثر يتم مبوجبها نشوء حقوق والتزامات ملزمة. :(Contractالعقد ) -
الذي يتعاقد مع الشركة للحصول على السلع واخلدمات اليت متثل خمرجات ألنشطة الشركة العادية واالعتيادية الطرف  :(Customerالعميل ) -

 .مع اعتبارات معينة

هو الزيادة يف املنافع االقتصادية خالل الفرتة احملاسبية على شكل تدفقات واردة، وزيادة يف األصول أو النقص يف  :(Incomeالدخل ) -
واليت تؤدي إىل زيادة يف حقوق امللكية، ما عدا التغريات يف حقوق امللكية النامجة عن عمليات مع املالك مثل زيادة أو اخنفاض رأس االلتزامات 

 املال وتوزيعات األرباح.
 الدخل الناتج عن األنشطة العادية للشركة.  :(Revenueااليراد ) -
الوعد الوارد يف العقد مع العميل لتزويده )التحويل للعميل( إما سلع أو  :(Performance Obligationالتزامات األداء ) -

خدمات أو حزمة من السلع واخلدمات القابلة للتمييز أو سلسلة من السلع واخلدمات املتشاهبة بشكل جوهري واليت لديها نفس النمط يف 
 التحويل للعميل. 
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ملقابل املتوقع من الشركة استالمه أو االستحواذ عليه مقابل حتويل )بيع( قيمة ا :(Transaction Priceسعر العملية )الصفقة( ) -
( اليت يتم حتصيلها من العميل tvaالسلع أو تقدمي اخلدمات للعميل، باستثناء املبالغ املستلمة نيابة عن طرف ثالث مثل )الضريبة على املبيعات )

 . ويتم حتويلها الحقاً ملصلحة الضرائب(
 المحاسبية لإليرادالمتطلبات  -6

يقوم على أن تعرتف الشركة باإليراد من العقود اليت تتضمن نقل أو حتويل سلع أو خدمات  (IFRS 51)املبدأ األساسي للمعيار إن        
ار فإن املبدأ األساسي للعمالء مببلغ ميثل املقابل املتوقع أن حتصل عليه الشركة مقابل تلك السلع أو اخلدمات احملولة للعميل، ومبوجب هذا املعي

 لالعرتاف باإليراد يتم من خالل تطبيق منوذج اخلطوات اخلمس، ويظهر الشكل اآليت تلك اخلطوات: 
   
 
 
 
 
 
 
 

 الخطوة األولى: تحديد العقد مع العميل -6-1
 احلقوق إثبات هو العمالء مع العقد حتديد من اهلدف ،لإلنفاذ قابلة والتزامات حقوقًا ختلق أكثر أو طرفني بني اتفاقية بأنه العقد يُعرَّف          

. حمددة معايري تستويف اليت الصاحلة العقود على فقط (IFRS 51) املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار ينطبق ،لذلك. للتنفيذ القابلة وااللتزامات
 .العقد بتعديالت اخلاصة للمحاسبة إرشادات وتوفر واحد كعقد  وتسجيلها العقود دمج جيب مىت أيًضا اخلطوة هذه حتدد

 ممارسة خالل من ضمنًيا أو كتابًيا  أو شفهًيا يكون أن ميكن العقد أن (IFRS 51) املالية للتقارير الدويل املعيار يوضح: تحديد العقد -
 :التالية املعايري ميعجل هاستيفاء عند (IFRS 51) املالية للتقارير الدويل املعيار نطاق يف صاحلًا عقًدا العميل مع العقد اعتبار سيتم ،األعمال

 العقد؛ على العقد أطراف وافق 
 نقلها؛ سيتم اليت اخلدمات أو بالسلع يتعلق فيما طرف كل  حقوق حتديد ميكن 
 ؛ةنقلها حمدد املراد اخلدمات أو للسلع الدفع وأحكام شروط تكون أن ميكن 
 من املتوقع أن خماطر وتوقيت ومبالغ التدفقات النقدية اخلاصة بالشركة سوف تتأثر نتيجة العقد(؛ جتاري مضمون للعقد( 
 قدرة ورغبة العميل يف ، مع األخذ بعني االعتبار اخلدمات أو السلع مقابل الكيان يستحقه مقابل مبلغ حتصيل احملتمل من

 السداد.
إذا كان  ،يتم تقييم املعايري عند بداية العقد وال جيب إعادة تقييمها ما مل يتضح مؤشر على حدوث تغري كبري يف احلقائق أو الظروف       

لبدء  لتحديد مىت يتم استيفاء املعايري الحقاً  العقد ال يفي باملعايري املذكورة أعاله، ال يتم االعرتاف باإليراد وإعادة تقييم العقد للمضي قدماً 
 .االعرتاف باإليراد

عادة لن يؤدي معيار التحصيل إىل حدوث مشكالت يف املمارسة العملية إذا كان لدى الكيان إجراءات مراقبة ائتمانية مناسبة لتقييم       
، قد إلعداد التقارير املاليةانات اململوكة للدولة اليت تطبق املعايري الدولية ومع ذلك، يف حالة، على سبيل املثال، الكي ،احلالة االئتمانية للعمالء

العمالء  يكون هذا املعيار مشكلة إذا كانت الكيانات اململوكة للدولة مطالبة بتقدمي اخلدمات مبوجب القانون حىت إذا كان من احملتمل أال يتمكن
 .حساباهتم من تسوية

  الخطوة الثانية:
 تحديد االلتزامات أو
التعهدات الواجب 

 في العقد أدائها
 

 

  الخطوة الثالثة:
 تحديد سعر العملية 

 )المعاملة(

 

  الخطوة الرابعة:
تخصيص سعر العملية 

على عناصر 
 ومكونات العقد

 

 

  الخطوة الخامسة:
االعتراف باإليراد عند 
وفاء الشركة بتعهداتها 

 الواردة بالعقد 
 
 

  الخطوة األولى:
تحديد العقد مع 

 العميل
 
 

 

 الخطوات الخمس الثبات االيراد
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على أن قابلية تنفيذ احلقوق وااللتزامات يف العقد هي مسألة قانونية، واليت ميكن تطبيقها  (IFRS 51)لتقارير املالية ينص املعيار الدويل ل       
جيب أيًضا مراعاة ممارسات ، ميكن أن ختتلف ممارسات وإجراءات العمل أيًضا داخل الكيان ،وتفسريها بشكل خمتلف عرب االختصاصات القانونية

 جيب أيًضا حتديد مدة العقد، و لتحديد ما إذا كانت االتفاقية املربمة مع العميل ختلق حقوقًا والتزامات واجبة التنفيذ أم ال وإجراءات العمل هذه

 .لتحديد الفرتة اليت ينشئ فيها العقد حقوقًا والتزامات قابلة لإلنفاذ
لتنفيذ من جانب واحد إلهناء العقد دون تعويض أطراف على وجه التحديد، ال يوجد عقد إذا كان جلميع أطراف العقد حق قابل ل       
 :اآليتيعترب العقد ضعيًفا متاًما ويعترب عقًدا تنفيذيًا يف حالة وجود كل من ، ال يتم االعرتاف بأي معاملة لعقد منخفض األداء بالكامل، أخرى

 ال يتم حتويل السلع أو اخلدمات املوعودة إىل العميل، 

 ؛ستحق مقابل السلع أو اخلدمات املوعودةال يتم تلقي مقابل أو م 

لم عندما ال يفي عقد مع عميل مبعايري حتديد عقد صحيح ويتم استالم مقابل من العميل، ال يتم االعرتاف باإليراد إال مقابل املقابل املست
 :عند حدوث أي من األحداث التالية

  ،وقد مت استالم مجيع املبالغ اليت وعد هبا العميل بشكل كبري ال توجد التزامات متبقية لنقل السلع أو اخلدمات إىل العميل
 أو  وغري قابلة لالسرتداد؛

 مت إهناء العقد ومل يتم رد املبلغ املدفوع من العميل. 

يتم ، فعوليتم االعرتاف باملقابل املستلم للعقود غري الصاحلة كالتزام حىت حيدث أحد األحداث املذكورة أعاله أو يصبح العقد ساري امل       
 .االلتزام بنقل البضائع أو اخلدمات يف املستقبل أو اسرتداد املقابل املستلم ،عادًة ما ميثل االلتزام املعرتف به قياس االلتزام باملبلغ املستلم

 من العميل احتمالية تحصيل المقابل :مثال
يقع املبىن يف منطقة تواجه فيها املطاعم ، العميل فتح مطعم يف املبىن ينوي، عقًدا مع عميل لبيع مبىن مقابل مليون يورو أبرم مطور عقاري     

 .اجلديدة مستويات عالية من املنافسة ولدى العميل خربة قليلة يف صناعة املطاعم
مقابل  املطور العقاري يورو عند بدء العقد ويدخل يف اتفاقية متويل طويلة األجل مع 50000يدفع العميل وديعة غري قابلة لالسرتداد بقيمة     
ختلف العميل عن السداد ميكن للمطور  يتم توفري ترتيبات التمويل على أساس عدم الرجوع، مما يعين أنه إذا، املتبقية من املبلغ املوعود 95%

 كاملة للمبلغ املستحقاستعادة امللكية، ولكن ال ميكنه طلب تعويض إضايف من العميل، حىت إذا كانت الضمانات ال تغطي القيمة ال العقاري
 .حيصل العميل على السيطرة على املبىن عند بدء العقد ،يورو 600000تبلغ تكلفة املبىن 

  هل يستويف العقد شروط االعرتاف باإليرادالمطلوب: 
 الحل: 

للوصول إىل هذا ، له مقابل نقل املبىن سيجمع املقابل الذي حيق املطور العقاري مل يتم استيفاء معايري العقد الصاحل ألنه ليس من احملتمل أن   
أن قدرة العميل وعزمه على الدفع قد تكون موضع شك بسبب أعمال املطاعم اليت تواجه خماطر كبرية تتمثل  املطور العقاري الحظاالستنتاج ، يُ 

مت تأجيل االعرتاف باإليراد  ،دخل أو األصول األخرىيف املنافسة العالية يف الصناعة واخلربة احملدودة للعميل باإلضافة إىل أن العميل يفتقر إىل ال
كل املقابل بشكل كبري ومل يقم   ىمل يتلق املطور العقاري يورو كالتزام بالعقد نظرًا ألن 50000ومت االعرتاف باإليداع غري القابل لالسرتداد البالغ 

  .بإهناء العقد
ومع ذلك، يتم دمج العقود ومعاملتها كعقد واحد لغرض املعيار الدويل للتقارير املالية  عادة ما يتم تقييم العقود بشكل منفصل :دو العق دمج -
(51 IFRS) مع نفس العميل )أو األطراف ذات الصلة من العميل( يف أي من احلاالت يف أوقات متقاربة  إذا مت إبرامها يف نفس الوقت أو

 :التالية
  ؛احديتم التفاوض على العقود كحزمة ذات هدف جتاري و 
  ُ؛عتمد مبلغ املقابل املدفوع يف عقد واحد على سعر أو أداء العقد اآلخري 
  العقود )أو بعض السلع أو اخلدمات املوعودة يف كل عقد( هي التزام أداء واحد هبا يفالسلع أو اخلدمات املوعودة. 
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 :تعديالت العقد -
وبالتايل فإن تعديل العقد ، )أو كليهما( يف عقد متت املوافقة عليه من قبل أطراف العقديعترب تعديل العقد مبثابة تغيري يف النطاق أو السعر       

جيب أيًضا أن يوافق األطراف على تعديل العقد إما كتابًيا أو باالتفاق ، إما خيلق حقوقًا جديدة أو واجبات قابلة للتنفيذ يف العقد أو يغريها
 .ية العرفيةالشفوي أو ضمنًيا من خالل املمارسات التجار 

على العقد احلايل حىت  (IFRS 51)عندما تتم املوافقة على التعديل من قبل أطراف العقد، يتم تطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية      
األخرى املتاحة لتحديد جيب أيًضا مراعاة مجيع احلقائق والظروف ذات الصلة مبا يف ذلك شروط العقد واألدلة  ،تتم املوافقة على تعديل العقد

 .ما إذا كان تعديل العقد صحيًحا وقابل للتنفيذ
يتم ، لتحديد املعاجلة احملاسبية لتعديالت العقد، يتم إجراء تقييم لتحديد ما إذا كان التعديل هو عقد منفصل أو تغيري يف عقد موجود       

 :احتساب تعديل العقد كعقد منفصل عند استيفاء الشرطني التاليني
 و توجد إضافة للسلع أو اخلدمات املوعودة وهي متميزة وتزيد من نطاق العقد؛ 
  تعكس الزيادة يف أسعار السلع أو اخلدمات اإلضافية أسعار البيع املنفصلة للسلع أو اخلدمات اإلضافية، مع التعديالت

 .املناسبة لتعكس ظروف العقد احملدد
يتم احتساب التغيريات يف العقود احلالية إما  ،أعاله، يتم التعامل مع تعديل العقد كتغيري للعقد احلايلإذا مل يتم استيفاء الشروط املذكورة      
تعتمد املعاجلة احملاسبية على ما إذا كانت السلع أو اخلدمات املتبقية اليت سيتم تقدميها بعد التعديل خمتلفة عن  ،أو بأثر رجعي مستقبليبأثر 

 :سيؤدي هذا التقييم إىل معاجلة العقد بإحدى الطرق الثالث التالية، التعديلتلك اليت مت تسليمها قبل 
  عقد جديد، إذا كانت السلع أو اخلدمات املتبقية متميزة ليتم التعامل مع تعديل العقد على أنه إهناء للعقد احلايل وإنشاء

ملقابل الذي سيتم ختصيصه اللتزامات األداء ويكون مبلغ ا، عن السلع أو اخلدمات املنقولة يف أو قبل تاريخ تعديل العقد
  :املتبقية هو جمموع

 اجلزء من سعر معاملة العقد قبل التعديل مل يتم االعرتاف به كإيراد. 
 وعد إضافية كجزء من تعديل العقد. 

 ميكن متييزها )أي ال يتم التعامل مع تعديل العقد كجزء من العقد احلايل إذا كانت السلع أو اخلدمات املتبقية غري مميزة 
، يتم االعرتاف بتأثري تعديل العقد على كل من االستدراك املرتاكميتم بعد ذلك معاجلة التعديل مبوجب أساس ، بذاهتا(

 .إمجايل سعر املعاملة وقياس التقدم حنو اإلجناز كتسوية لإليرادات يف تاريخ تعديل العقد
  إنشاء عقد جديد وتعديل عقد قائم، يتم فصل آثار التعديل على عندما تكون السلع أو اخلدمات املتبقية مزجًيا من

حيدد املعيار الدويل إلعداد التقارير  ،التزامات األداء غري املرضية )مبا يف ذلك غري املرضي جزئًيا( باتباع مبادئ اخليارين أعاله
اء عقد جديد وتعديل العقد احلايل( على وجه التحديد الكيفية اليت جيب أن يتم هبا الفصل بني إنش (IFRS 51)املالية 

 أساس االستدراك املرتاكم.

 تعديل العقد :مثال
 ،ستة أشهر ةيتم نقل املنتجات إىل العميل على مد ،(يورو لكل منتج 100يورو ) 12000منتًجا للعميل مقابل  120ببيع  (Aالشركة )د تعِ     

منتًجا إىل العميل، يتم تعديل العقد ليطلب  60السيطرة على  (A) الشركة تأن نقلبعد ، التحكم يف كل منتج يف وقت معني (A) الشركةتنقل 
 .مل يتم تضمني املنتجات الثالثني اإلضافية يف العقد األويل ،منتًجا متطابًقا( إىل العميل 150منتًجا إضافًيا )ما جمموعه  30تسليم 

 منتجات إضافية بسعر يعكس سعر البيع المستقل  الحالة )أ(:
يعكس تسعري املنتجات  يورو لكل منتج 95يورو أو  2850عند تعديل العقد، فإن سعر تعديل العقد للمنتجات الثالثني اإلضافية هو       

 .اإلضافية سعر البيع املستقل للمنتجات وقت تعديل العقد واملنتجات اإلضافية ختتلف عن املنتجات األصلية
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ة للعقد ياحملاسباملعاجلة  اإلضافية، يف الواقع، عقد جديد ومنفصل للمنتجات املستقبلية اليت ال تؤثر على تعديل العقد للمنتجات الثالثني       
منتًجا يف العقد  30يورو لكل منتج لـ  95منتًجا يف العقد األصلي و  120يورو لكل منتج لـ  100بإيراد قدره  (A) الشركةعرتف ت احلايل
 .اجلديد

 إضافية بسعر ال يعكس سعر البيع المستقلالحالة )ب(: منتجات 
ومع ذلك، يكتشف العميل . يورو لكل منتج 80منتًجا إضافًيا، اتفق الطرفان يف البداية على سعر  30أثناء عملية التفاوض على شراء       

 (A)الشركة  . تِعدللمنتجات اليت مت تسليمهااألولية اليت مت نقلها إىل العميل حتتوي على عيوب طفيفة كانت فريدة بالنسبة  60أن املنتجات الـ 
والعميل على دمج الرصيد البالغ  (A)الشركة وافق ت ،يورو لكل منتج لتعويض العميل عن اجلودة الرديئة لتلك املنتجات 15برصيد جزئي بقيمة 

وبالتايل فإن تعديل العقد حيدد أن سعر  .منتًجا( يف السعر الذي تفرضه اجلهة على املنتجات الثالثني اإلضافية 60× يورو  15يورو ) 900
 2400يفهم هذا السعر املتفق عليه للمنتجات الثالثني اإلضافية اليت تبلغ . يورو لكل منتج 50يورو أو  1500املنتجات الثالثني اإلضافية هو 

 .يورو 900نتج، ناقص الرصيد البالغ يورو لكل م 80يورو، أو 
األولية  60يورو كتخفيض يف سعر املعاملة، وبالتايل كتخفيض يف إيرادات املنتجات الـ  900( مببلغ Aيف وقت التعديل، اعرتفت الشركة )    

يورو  80أن السعر الذي مت التفاوض عليه وهو  (A) الشركةة عن بيع املنتجات الثالثني اإلضافية، حتدد ياحملاسب. عند املعاجلة اليت مت حتويلها
ونتيجة لذلك، فإن تعديل العقد ال يفي بالشروط اليت سيتم احتساهبا كعقد . لكل منتج ال يعكس سعر البيع املستقل للمنتجات اإلضافية

 التعديل باعتباره إهناءً  حتسب( Aالشركة )نظرًا ألن املنتجات املتبقية اليت سيتم تسليمها ختتلف عن تلك اليت مت نقلها بالفعل، فإن . منفصل
 .للعقد األصلي وإنشاء عقد جديد

يورو من املنتجات  60×  100يورو ]) 93.33ونتيجة لذلك، فإن املبلغ املعرتف به كإيراد لكل من املنتجات املتبقية هو سعر خمتلط يبلغ    
 ي.تبقاملنتج امل 90÷ تعديل العقد([  ليتم نقلها مبوجب منتًجا 30×  80اليت مل يتم نقلها بعد مبوجب العقد األصلي( + )

 تحديد االلتزامات أو التعهدات الواجب أدائها في العقدالخطوة الثانية:  -6-2
عند بدء العقد، يتم حتديد السلع أو اخلدمات املوعودة يف العقد على أهنا التزامات أداء منفصلة عندما تكون السلع أو اخلدمات           

، يتم أيًضا حتديد سلسلة من اً أكثر عملي (IFRS 51)ومع ذلك، جلعل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم  )يتم التمييز فيما بينها( متميزة
 .العميل السلع أو اخلدمات املتميزة على أهنا التزام أداء عندما تكون السلع أو اخلدمات متشاهبة إىل حد كبري ولديها نفس منط النقل إىل

ومع ذلك، فإن التزامات األداء احملددة يف  ،نقلها إىل العميل اليت سيتمعادة ما ينص العقد مع العميل صراحًة على السلع أو اخلدمات         
رسات التجارية يتم أيًضا تضمني الوعود اليت تنطوي عليها املما، العقد ال تقتصر على السلع أو اخلدمات املنصوص عليها صراحة يف ذلك العقد

 .   العميلاملعتادة أو السياسات املنشورة أو البيانات احملددة إذا كانت تلك الوعود ختلق توقًعا صاحلًا بأن السلع أو اخلدمات سيتم نقلها إىل 
املهام اإلدارية للوفاء بالعقد وبالتايل لن تكون ، نقل البضائع واخلدمات إىل العميلت اليتتتضمن التزامات األداء فقط األنشطة يف العقد        

 اليت سيتم حتويلها للعميل: األمثلة التالية للسلع واخلدمات (IFRS 51)يتضمن املعيار الدويل للتقارير املالية  ،أو إعداده التزامات أداء منفصلة
o الشركة تنتجها اليت البضائع بيع. 
o املشرتاة البضائع بيع إعادة. 
o التذاكر مثل اخلدمات أو للسلع احلقوق بيع إعادة. 
o املؤداة اخلدمات. 
o التأمني عقود مثل اخلدمات أو السلع لتوفري جاهزة خدمة. 
o الستخدامها للعميل اخلدمات أو السلع توفري. 
o واخلدمات البضائع لنقل آخر لطرف كوكيل  العمل. 
o األصلية واخلدمات بالسلع يرتبط اخلدمات أو للسلع حقوق منح. 
o العميل عن نيابة أصل تطوير أو تصنيع أو إنشاء. 
o الرتاخيص منح. 
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o إضافية خدمات أو سلع لشراء خيارات منح. 
 )المستقلة( المتميزة األداء التزامات -

)أي ميكن متييزها عن السلع  متميزة اخلدمات أو السلع هذه كانت  إذا ،العميل إىل اخلدمات أو البضائع بنقل الوعود العقد يتضمن       
 :التاليني املعيارين استيفاء مت إذا مميزة اخلدمة أو السلعة تعتربو  ،منفصل بشكل األداء التزام احتساب يتم ،واخلدمات األخرى(

 و بسهولة؛ املتاحة األخرى املوارد مع أو مبفرده اخلدمة أو السلعة من االستفادة للعميل ميكن 
 واخلدمات السلع أن يعين مما العقد، يف األخرى الوعود عن منفصل بشكل حتديده ميكن للعميل اخلدمة أو السلعة بنقل الوعد إن 

 .العقد حمتويات يف متميزة املوعودة
يعترب العميل مستفيًدا من سلعة أو خدمة إذا كان من املمكن استخدام السلعة أو اخلدمة أو استهالكها أو بيعها مببلغ أكرب من قيمة       

ميكن للعميل االستفادة من السلع واخلدمات مبفرده أو باالشرتاك مع املوارد ، اخلردة أو االحتفاظ هبا بطريقة أخرى لتحقيق منافع اقتصادية
أو من  لشركةد حصل عليه العميل بالفعل من ارِ وُ هو سلعة أو خدمة تُباع بشكل منفصل أو مَ  املورد املتاح بسهولة، األخرى املتاحة بسهولة

 .معامالت أو أحداث أخرى
 أو فردي بشكل نقلها يتم اخلدمات أو السلع من كل  كان  إذا ما حتديد خالل من العقد، سياق يف منفصل، بشكل التعريف تقييم يتم     
 ميكن ال واخلدمات السلع كانت  إذا ما التالية العوامل حتدد ،هلا مدخالت مبثابة املوعودة اخلدمات أو السلع تكون جممعة عناصر أو كبند  بديل

 :منفصل بشكل حتديدها
 مشرتك ناتج توفري يتم وبالتايل العقد، يف موعودة أخرى خدمات أو سلع مع اخلدمة أو السلعة لدمج مهمة خدمة تقدمي يتم. 
 ختصيصها أو تعديلها يتم أو) كبري  بشكل العقد يف املوعودة األخرى اخلدمة أو السلعة ختصيص أو بتعديل اخلدمة أو السلعة تقوم 

 (.أخرى وخدمات سلع بواسطة
 ببعض بعضها مرتبطة أو العقد يف املوعودة األخرى اخلدمات أو السلع على كبري  بشكل تعتمد اخلدمة أو السلعة. 

 .األخرى واخلدمات بالسلع كبري  بشكل تتأثر وخدمة سلعة كل  أن هو العوامل تأثري  
 )مستقلة(  لتحديد ما إذا كانت السلع أو الخدمات متميزة :مثال

 :لنقل عميل مع عقًدا ربامج،ال ريطو ت شركة متخصصة يف ربمتُ    
 برنامج ترخيص. 
 (.مستخدم لكل الويب شاشة تغيري تتضمن) تثبيت خدمة 
 الربامج حتديثات. 
 سنة 2 ملدة الفين الدعم. 

يظل  أخرى وال تعدل الربنامج بشكل كبري شركاتيتم تنفيذ خدمة التثبيت بشكل روتيين من قبل ، ما سبق بشكل منفصل الشركةتبيع     
 .الربنامج يعمل بدون التحديثات والدعم الفين

 51)املعيار الدويل للتقارير املالية  مبوجب )أي ميكن متييزها عن بعضها البعض( هل السلع أو اخلدمات املوعودة للعميل متميزة: السؤال
IFRS)؟ 
 ميكن أنه إىل الشركة ختلص لذلك الفين؛ والدعم التحديثات بدون يعمل ويظل األخرى اخلدمات أو السلع قبل الربنامج تسليم يتم الحل:
 .بسهولة املتاحة األخرى واخلدمات السلع مع أو مبفرده إما واخلدمات السلع من كل  من االستفادة للعميل
على وجه اخلصوص، ال تقوم خدمة التثبيت  ،للعميل ميكن حتديده بشكل منفصل عن بعضها البعضالوعد بنقل كل سلعة وخدمة        

بدالً من املدخالت  الشركةهبا  تعد الربنامج وخدمة التثبيت خمرجات منفصلة وعدبتعديل الربنامج أو ختصيصه بشكل كبري، وعلى هذا النحو، يُ 
 .املستخدمة إلنتاج خمرجات جممعة

قد  ،، يتم دجمها حىت يتم حتديد جمموعة من السلع أو اخلدمات تكون مميزة)غري مستقلة( ن السلع أو اخلدمات املوعودة غري مميزةعندما تكو     
 .بدمج مجيع السلع أو اخلدمات املوعودة يف العقد كالتزام أداء واحد الشركةيؤدي هذا إىل قيام 



68 

 

 )المستقلة(سلسلة من السلع والخدمات المتميزة  -
يتم تضمني هذا اخليار للحد من اإلفراط يف حتديد التزامات األداء املنفصلة يف العقد عندما تكون السلع واخلدمات متشاهبة إىل حد           

أن سلسلة من السلع أو اخلدمات املتميزة هلا نفس منط التحويل إىل العميل  (IFRS 51)حيدد املعيار  ،كبري ولديها نفس منط النقل إىل العميل
 :إذا مت استيفاء كال املعيارين التاليني

 و تعترب كل سلعة أو خدمة مميزة يف سلسلة السلع واخلدمات مبثابة التزامات أداء يتم الوفاء هبا مبرور الوقت؛ 

 كل سلعة أو خدمة مميزة يف السلسلة للعميل.  سيتم استخدام نفس الطريقة لقياس التقدم إلكمال 
 تحديد سعر العملية )المعاملة(: لثةالخطوة الثا -6-3

املتوقع للحصول عليه  االيرادصور مبلغ هو أن سعر املعاملة يتم ختصيصه لكل التزام أداء مببلغ يُ  (IFRS 51) املعيار مناهلدف            
متغري لبعض التزامات األداء فقط يف  ايرادبتخصيص الشركة حتدد املتطلبات أيًضا مىت تقوم ، مقابل نقل السلع أو اخلدمات املوعودة إىل العميل

 .العقد
م حتديد املقابل، فيجب تقدير مبلغ املقابل إىل إذا مل يت ،ميكن أن يكون مبلغ املقابل مبلًغا ثابًتا أو متغريًا وميكن دفعه نقًدا أو غري ذلك       

عند حتديد سعر املعاملة، يتم أيًضا النظر يف طبيعة وتوقيت ومبلغ املقابل، مبا يف ذلك احتمال وجود عنصر متويل  ،قيد حمدد مقابل اعتبار متغري
 .هام يف العقد

يف سعر املعاملة املقّدر وحتديثه مع الظروف املوجودة يف هناية فرتة إعداد التقارير ، يتم إعادة النظر إعداد التقارير املاليةيف هناية كل فرتة       
 املالية. والتغريات يف الظروف خالل فرتة إعداد التقارير

 النقدي المتغير لمقابلا -
نبأ بشكل جيب على الشركة تقدير مبلغ املقابل النقدي املتغري باستخدام أي من الطرق اآلتية، اعتماداً على الطريقة اليت تتوقع الشركة بأهنا تت    

 أفضل مببلغ التعويض النقدي الذي حيق هلا احلصول عليه:
طاق من املبالغ املقابل )التعويض( النقدي احملتمل، وميكن أن هي جمموع املبالغ املوزونة من حيث احتماليتها ضمن نالقيمة المتوقعة:  -1

 تكون القيمة املتوقعة هي تقدير مناسب ملبلغ التعويض النقدي املتغري إذا كان لدى الشركة عدد كبري من العقود ذات اخلصائص املماثلة.

التعويض النقدي احملتملة )أي النتيجة الفردية األكثر هو املبلغ الفردي األكثر ترجيحًا ضمن نطاق من مبالغ المبلغ األكثر ترجيحًا:  -2
ائج ترجيحاً للعقد(، وميكن أن يكون املبلغ أكثر ترجيحاً هو تقدير مناسب ملبلغ التعويض النقدي املتغري إذا كان للعقد اثنني فقط من النت

 احملتملة )على سبيل املثال، إما أن حتقق الشركة أو ال حتقق مكافأة أداء(.
 غيرات في سعر العمليةالت -

يكمن أن يتغري سعر العملية بعد نشأة العقد ألسباب عديدة، مبا يف ذلك اتضاح األحداث غري املؤكدة أو التغريات األخرى يف الظروف       
 اليت تغري مبلغ التعويض اليت تتوقع الشركة أن يكون هلا حق فيه مقابل السلع أو اخلدمات املتعهد هبا.

ى الشركة أن ختصص أي تغريات الحقة يف سعر العملية على االلتزامات باألداء يف العقد على نفس األساس الذي يتم بناًء عليه جيب عل      
قوم التخصيص عند نشأة العقد، وبالتايل ال جيوز للشركة أن تقوم بإعادة ختصيص سعر العملية عند نشأة العقد، وبالتايل ال جيوز للشركة أن ت

سعر العملية لتعكس التغريات يف أسعار البيع املستقلة بعد نشأة العقد، وجيب إثبات املبالغ اليت يتم ختصيصها على التزام أداء  بإعادة ختصيص
 مت الوفاء بع على أهنا ايراد أو على أهنا ختفيض لإليراد يف الفرتة اليت يتغري فيها سعر العملية.    

 عقد بإيراد متغير  :مثال
بتوقيع عقدًا مع بنك السالم لتشييد عقار ميثل مبىن فرعي جديد لبنك السالم، مدة  التو للمقا( A)شركة القامت  1/1/2020بتاريخ      

بنقل األصل هو التزام أداء مستوىف على مرور الوقت، يبلغ سعر العقد  الوعد، 30/4/2021شهراً، أي تاريخ التسليم سيكون  16العقد 
أو زيادة هذا املبلغ بناًء على توقيت تسليم األصل للعميل، وينص العقد على ختفيض سعر العقد مبقدار  دج، لكن سيتم ختفيض 600000

 .دج عن كل يوم تسليم قبل املوعد احملدد 1000ويتم زيادة سعر العقد مبقدار ، 30/4/2021دج عن كل يوم تأخري بعد  2000
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إذا باإلضافة إىل ذلك عند اكمال تشييد األصل تقوم شركة تقييم هندسية بتقييم األصل وحتديد تصنيف البناء على املعايري حملددة يف العقد،     
 دج.  70000احلصول على مكافأة قدرها  (A)تلقى البناء تصنيفاً حمدداً متميزاً، تستحق الشركة 

 ومن خربة الشركة السابقة تتوقع اإلدارة ان يتم تسليم املشروع وفق االحتماالت التالية:  % 80 (2020) تبلغ نسبة اإلجناز حىن هناية عام    
 .% 40وبنسبة احتمال  30/4/2021التسليم يف املوعد احملدد يف  -

 .% 35وبنسبة احتمال  15/5/2021يوماً أي يف  15تسليمه بتأخري مقداره  -
 .% 25وبنسبة احتمال  25/5/2021يوماً أي يف  25 مقداره تسليمه بتأخري -

، علماً بأن هلا خربة واسعة يف هذا % 90بتصنيف متميز على األصل تبلغ  التو للمقا (A)شري التوقعات أن احتمالية حصول الشركة وتُ     
 النوع من املشاريع.

 ؛ والتو للمقا (A)الشركة اثبات ما سبق يف سجالت  -المطلوب: 
 .التو للمقا (A)الشركة لدى  (IFRS 51)حتديد طريقة االعرتاف بالتعويض النقدي املتغري وفق للمعيار  -

 .2020للعام ( للمقاوالت Aالشركة )حتديد إمجايل ايراد العقد املتوقع، وايراد العقد الواجب االعرتاف به يف قائمة الدخل  -

 الحل:
 :للمقاوالت (A)الشركة لدى  (IFRS 51)النقدي المتغير وفق للمعيار  بالمقابلطريقة االعتراف  -

دج عن كل  2000 –دج  600000يتم استخدام طريقة القيمة املتوقعة لتقدير املقابل املتغري املرتبط بغرامة يومية أو احلافز )أي         
عن كل يوم عند التسليم املبكر( ألهنا الطريقة اليت تتوقع الشركة التنبؤ هبا بشكل أفضل باملبلغ املقابل الذي  1000يوم تأخري أو + 

 ستستحقه.   
 70000تقرر الشركة استخدام املبلغ األكثر احتماالً لتقدير املبلغ املتغري املرتبط مبكافأة تشجيعية ألن هناك فقط نتيجتني حمتملتني )       
 صفر دج( وألهنا الطريقة اليت تتوقع الشركة التنبؤ هبا بشكل أفضل باملبلغ املقابل الذي ستستحقه.دج أو 

 2020للعام  تحديد إجمالي ايراد العقد المتوقع، وايراد العقد الواجب االعتراف به في قائمة الدخل -
ة احتماالت وبالتايل يتم احتساب القيمة املتوقعة من خالل املتوسط بالنسبة لإليراد املتوقع من احلوافز التشجيعية، فإن أمام الشركة عد      

 املرجح هلذه االحتماالت وعلى هذا النحو اآليت:
 القيمة المتوقعة لغرامات التأخير

 القيمة المتوقعة للغرامات قيمة الغرامة االحتمالية  البيان
 0 ال يوجد % 40 التسليم باملوعد احملدد

 10500=  % 35× 30000 30000=  15 × 2000 % 35 يوم 15التسليم بتأخري مقداره 

 12500=  % 25× 50000 50000=  25 × 2000 % 25 يوم 25التسليم بتأخري مقداره 

 23000  %100 المجموع

 القيمة املتوقع للغرامات + املكافأة التشجيعية –قيمة االيراد األساسي  =ايراد العقد اإلجمالي المتوقع 
               =600000  +23000  +70000  

 دج. 647000=                                  
 دج 517600=  % 80 × 647000=  2020ايراد العقد الواجب االعتراف به في قائمة الدخل للعام 

 االرجاعالمقابل النقدي المتغير: البيع مع حق  -
قدير نسبة مردودات ، حيث أصبح هذا املعيار يتطلب تالسابقة اتمعاجلة مردودات املبيعات عن املعاجلهلذا املعيار فقد اختلفت  وفقاً          

واالعرتاف بالتزام أو خمصص مردودات املبيعات، املبيعات البضاعة املباعة عند البيع وعدم االعرتاف بإيراد ألي وحدات متوقع إعادهتا من العمالء 
 . وإثبات إيرادات فقط مبقدار اجلزء املباع واملتوقع عدم ارجاعه من قبل العمالءمما سيكون له أثر يف عدم املبالغة وتضخيم املبيعات للفرتة احلالية 
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  على منتج ما إىل العميل ومتنحه أيضاً حق ارجاع املنتج قد ينتج املقابل النقدي يف بعض العقود أن يكون متغري، تنقل الشركة السيطرة
 ألسباب خمتلفة )مثل عدم الرضا حول السلعة أو املنتج( واستالم تعويضات نقدية أو حسومات )خصم( مينح للعميل.

  ف الشركة بكل من أجل حماسبة نقل املنتجات مع حق االرجاع )وبعض اخلدمات اليت تقدم مع اشرتاط إعادة األموال(، جيب أن تعرت
 مما يلي:

  إيرادات املنتجات املنقولة باملبلغ املقابل )التعويض( النقدي الذي تتوقع الشركة أن تقبضه )لذلك ال يتم االعرتاف
 باإليرادات فيما خيص املنتجات املتوقع إرجاعها من قبل العمالء(.  

 خمصص مردودات البضاعة قيد اإلعادة؛ 

  .أصل معني والذي ميثل حساب )خمزون مردودات مقدرة( والتعديل املقابل على تكلفة املبيعات 
 المقابل النقدي المتغير: البيع مع حق االرجاع :مثال

 (A( لدى الشركة )Xتوفرت لك املعلومات اآلتية حول املنتج )    
دج، تسمح  22دج للوحدة ألحد العمالء وتكلفة الوحدة  30( بسعر Xوحدة من املنتج ) 1000( Aباعت الشركة ) 1/12/2020يف  -    

( للعميل بإعادة أي منتج غري مستخدم خالل ثالثة شهور من تاريخ البيع واحلصول على كل املنتجات، ويتم استالم املقابل النقدي Aالشركة )
 عند حتويل السيطرة على املنتج.   

ة املنتجات املباعة، فإن املقبل املستلم من العميل متغري، ولتقدير املقابل املتغري الذي ستستحقه الشركة، ومبا أن العقد يسمح للعميل بإعاد -    
ألهنا الطريقة اليت تتوقع الشركة التنبؤ هبا بشكل أفضل باملبلغ املقابل الذي ستستحقه، وباستخدام طريقة  طريقة القيمة املتوقعةتقرر استخدام 

عدد الوحدات املباعة، وتقرر أنه بالرغم من أن العائد خارج نفوذ الشركة، إال أن لديها  من % 8ر الشركة أنه سيتم إعادة القيمة املتوقعة، تُقد
   اخلربة الكبرية يف تقدير عوائد هذا املنتج وفئة العميل. 

 تُقدر الشركة أن تكاليف اسرتداد املنتجات سوف يكون غري مادي، كما تتوقع إمكانية إعادة بيع املنتجات املعادة بربح. -    
 :(A)بسجالت الشركة  (IFRS 51)معاجلة احلاالت التالية وفق متطلبات املعيار المطلوب: 

 .1/12/2020إعداد قيود عملية البيع يف  -

 وحدة. 80إعداد القيود الالزمة إلثبات مردودات املبيعات خالل فرتة االرجاع بافرتاض أنه مت إعادة  -

 وحدة. 90إعداد القيود الالزمة إلثبات مردودات املبيعات خالل فرتة االرجاع بافرتاض أنه مت إعادة  -

 وحدة. 75أنه مت إعادة  إعداد القيود الالزمة إلثبات مردودات املبيعات خالل فرتة االرجاع بافرتاض -

 .1/12/2020إعداد قيود عملية البيع يف  -الحل: 

 قيد تحويل الملكية

 خروج المنتجاتقيد 

 وحدة 80إعداد القيود الالزمة إلثبات مردودات المبيعات خالل فترة االرجاع بافتراض أنه تم إعادة  -

  30000 حـ/ النقدية     1/12/2020
 (30 × % 92 × 1000حـــ/ انتاج مباع ) 

 (30 ×% 8×1000حـــ/ التزامات "خمصصات" مردودات املبيعات قيد اإلعادة )
 27600 

2400 

 ( 22× 920حـ/ تكلفة البضاعة املباعة ) 1/12/2020
 ( 22× 80حـ/ خمزون املردودات املقدرة )

 (22× 1000حـ/ خمزون املنتجات )             

20240 

1760  
22000 

 (30 × 80"خمصصات" مردودات املبيعات قيد اإلعادة )حـــ/ التزامات  
 حـ/ النقدية              

2400 

 
 

2400 



71 

 

 

 وحدة 90إعداد القيود الالزمة إلثبات مردودات المبيعات خالل فترة االرجاع بافتراض أنه تم إعادة  -

 

 وحدة 75إعداد القيود الالزمة إلثبات مردودات المبيعات خالل فترة االرجاع بافتراض أنه تم إعادة  -

 

 وجود عنصر تمويل هام في العقد )القيمة الزمنية للنقود( -
  مبوجب املعيار(51 IFRS)  يتم االعرتاف باإليرادات مببلغ يعادل السعر النقدي للسلع واخلدمات ويتم معاجلة الفرق بني املقابل

 ويل.النقدي املوعود به يف العقد )قيمة عقد البيع( والسعر النقدي كتكاليف متويل أو إيرادات مت

  يتم حتديد القيمة العادلة للمقابل يف العقد من خالل قياس املقابل املستلم أو من خالل خصم املدفوعات باستخدام معدل الفائدة
 الضمين.

  إذا توقعت الشركة يف بداية العقد أن الفرتة بني الوقت الذي تنقل فيه الشركة السلعة أو اخلدمة املوعود هبا إىل العميل والوقت الذي
يدفع فيه العميل مثن تلك السلعة أو اخلدمة سوف تكون عام واحد على األقل، ال يتطلب هذا املعيار األخذ بعني االعتبار القيمة 

 الزمنية للنقود من قبل الشركة.     
 البيع باألجل للبضاعة مع األخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية للنقود :مثال

دج، مقابل استالم ورقة قبض تستحق بعد عامني وتبلغ تكلفة  69694( بضاعة ألحد العمالء مببلغ Aباعت الشركة ) 1/1/2020يف    
 دج. 60000سنوياً، وسعر بيع البضاعة النقدي  % 8دج، ومعدل الفائدة الضمين  45000البضاعة املباعة 

 :(A)بسجالت الشركة  (IFRS 51)معاجلة احملاسبية وفق متطلبات املعيار  تبيانالمطلوب: 

 
 

 حـــ/ خمزون املنتجات 
 (22× 80حـ/  خمزون املردودات املقدرة )              

1760 

 
 

1760 

 (30 × 80حـــ/ التزامات "خمصصات" مردودات املبيعات قيد اإلعادة ) 
 (30 × 10حـ/ مردودات املبيعات )

 حـ/ النقدية              

2400 

300 
 

2700 

 (22 × 90حـــ/ خمزون املنتجات ) 
 (22 × 80حـ/ خمزون مردودات مقدرة )              
 (22 × 10حـ/ تكلفة البضاعة املباعة )              

1980 

 1760 
220 

 (30 × 80املبيعات قيد اإلعادة )حـــ/ حـــ/ التزامات "خمصصات" مردودات  
 (30 × 5حـ/ انتاج مباع )              
 (30 × 75حـ/ النقدية )              

2400 

 150 
2250 

 (22 × 75حـــ/ خمزون املنتجات ) 
 (22 × 5حـ/ خمزون مردودات مقدرة ) 

 (22 × 80حـ/ تكلفة البضاعة املباعة )              

1650 

110 
 1760 
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 الحل: 

 

 12/2020/ 31الفائدة فيقيد تسوية ايراد 

 (5184 – 69984دج أي ) 64800بعد قيد تسوية الفوائد السابقة فإن حساب أوراق القبض سيظهر بالصايف برصيد    
5184 ( =9984-4800) 

 12/2021/ 31الفائدة فيقيد تسوية ايراد 

( 0 -69984دج أي ) 69984 برصيد 31/12/2021بعد قيد تسوية الفوائد السابقة فإن حساب أوراق القبض سيظهر بالصايف بتاريخ    
 كما يلي: 

 دج 69984( = 5184-5184خصم ورقة القبض ) (0) – ورقة القبض 69984
 من العميل بتاريخ االستحقاق تحصيل ورقة القبضقيد 

 

 المقابل غير النقدي )تحصيل قيمة المبيعات أو بدل الخدمات على شكل أصول عينية أو خدمات( -
  لتحديد سعر العملية اليت يتعهد فيها العميل بعوض )مقابل( غري نقدي مثل استالم معدات أو عمل فإنه جيب على الشركة قياس

 .املقابل غري النقدي )أو قياس التعهد بعوض غري نقدي( بالقيمة العادلة للسلع واخلدمات املستلمة

 النقدي بصورة معقولة، فإنه جيب على الشركة قياس املقابل النقدي بشكل غري  إذا مل تستطع الشركة تقدير القيمة العادلة للمقابل غري
 مباشر بالرجوع إىل سعر البيع املستقل للسلع أو اخلدمات املوعود هبا إىل العميل )أو فئة من العمالء( مقابل العوض النقدي.

 ركة السلعة أو اخلدمة املوعود هبا إىل العميل والوقت الذي إذا توقعت الشركة يف بداية العقد أن الفرتة بني الوقت الذي تنقل فيه الش
يدفع فيه العميل مثن تلك السلعة أو اخلدمة سوف تكون عام واحد على األقل، ال يتطلب هذا املعيار األخذ بعني االعتبار القيمة 

 الزمنية للنقود من قبل الشركة.   

 
 
 
   

 حـــ/ عمالء أوراق القبض 1/1/2020
 حـ/ ايراد مبيعات البضاعة               
 حـ/ خصم على أوراق القبض )فوائد مؤجلة(               

69984 

 60000 
9984 

 حـــ/ تكلفة البضاعة املباعة 1/1/2020
 حـ/  املخزون               

45000 

 
 

45000 

 % 8 × 60000حـ/ خصم على أوراق القبض  31/12/2020
 حـ/  ايراد الفائدة              

4800 

 
 

4800 

 % 8 × 64800حـ/ خصم على أوراق القبض  31/12/2021
 حـ/  ايراد الفائدة              

5184 

 
 

5184 

 حـ/ النقدية 31/12/2021
 حـ/  عمالء أوراق القبض              

69984 

 
 

69984 
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 المقابل غير النقدي  :مثال
دج، علمًا بأن سعر بيع البضاعة النقدي  65000( بضاعة ألحد العمالء مقبل استالم قطعة أرض قيمتها العادلة Aباعت الشركة )       

 دج. 60000
 :(A)بسجالت الشركة  (IFRS 51)معاجلة احملاسبية وفق متطلبات املعيار  تبيانالمطلوب: 

 دج، ويتم إعداد القيد التايل: 65000يقاس االيراد بالقيمة العادلة لألصل املستلم وهو األرض أي بقيمة الحل: 

 المقابل النقدي المستحق للعميل )المعالجة المحاسبية للحوافز المقدمة للعميل( -
  يشمل املقابل النقدي املستحق دفعه للعميل املبالغ النقدية اليت تدفعها الشركة، أو يتوقع أن تدفعها إىل العميل )أو إىل أطراف أخرى

اليت تشرتي السلع أو اخلدمات الشركة من العميل( ويشمل املقابل النقدي املستحق للعميل اخلصومات مثل خصم الكمية أو املنتجات 
لكوبونات وقسائم الشراء، وجيب على الشركة حماسبة املقابل النقدي مستحق الدفع للعميل على أنه ختفيض يف سعر املعاملة، اجملانية أو ا

 وبالتايل ختفيض يف اإليرادات. 

 لى إذا كان املقابل الواجب السداد إىل العميل هو دفعة مقابل سلعة أو خدمة من العميل من املمكن متييزها بذاهتا عندها جيب ع
 الشركة أن حتاسب عن شراء السلعة أو اخلدمة بنفس الطريقة اليت حتاسب هبا عن املشرتيات األخرى من املوردين، وإذا زاد املبلغ املقابل
الواجب السداد للعميل عن القيمة العادلة للسلعة أو اخلدمة املمكن متييزها بذاهتا اليت تستلمها الشركة من العميل، عندها جيب على 

، وإذا كانت الشركة غري قادرة على التقدير بشكل معقول القيمة ختفيض يف سعر املعاملةكة أن حتاسب مثل هذه الزيادة على أهنا الشر 
العادلة للسلعة أو اخلدمة املستلمة من العميل، فيجب عليها احملاسبة عن مجيع املقابل الواجب السداد إىل العميل على أنه ختفيض من 

 سعر املعاملة.  

 المقابل النقدي المستحق للعميل  :مثال
( بتاريخ حممدإذا بلغت مشرتياهتم السنوية مليون دج، بدأت الشركة ببيع بضاعتها للعميل ) % 4لعمالئها خصم كمية  (A)متنح الشركة  
مع العمالء  (A)دج، ومن خربة الشركة  350000ما قيمته  31/12/2020حىت ( حممد)حجم املبيعات هلذا العميل وبلغت  1/10/2020

 مليون دج خالل فرتة السنة الواحدة. 1.5( تزيد عن حممد)فأن املبيعات السنوية للشركة للعميل 
مع اعداد القيود الالزمة لذلك بافرتاض أن العمالء  2020االعرتاف هبا خالل العام  (A)ما هي قيمة االيراد الواجب على الشركة المطلوب: 

 استحقوا اخلصم وبافرتاض أن العمالء مل يستحقوا اخلصم.
 الحل: 

( على حممد)ألنه من املرجع أن حيصل العميل  (% 4 × 350000دج أي ) 14000ختفيض ايراد املبيعات مبقدار  (A)جيب على الشركة 
  336000=  14000-350000ذلك اخلصم أي أن إيرادات املبيعات هو 

 ويتم تسجيل القيود اآلتية:

  
 
 
 

 حـ/ األراضي 31/12/2021
 حـ/  مبيعات بضاعة              

65000 

 
 

65000 

 حـ/ الذمم املدينة )عمالء(  01/10/2020
 حـ/ مبيعات بضاعة              
 حـ/ خمصص خصم الكمية )حساب مقابل لذمم املدينة(              

350000 

 
 

336000 

14000 
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 بوصولهم حد الخصم فإن قيد تحصيل الذمم المدينة للعملية السابقة: 2021وبافتراض أن العميل )محمد( استحق الخصم خالل العام 

  :لعدم وصولهم لحد الخصم فإنه يتم اعداد القيدين اآلتيين 2021وبافتراض أن العميل )محمد( لم يستحق الخصم خالل العام 

 

 تخصيص سعر العملية على عناصر ومكونات العقدالخطوة الرابعة:  -6-4
هو أن سعر املعاملة يتم ختصيصه لكل التزام أداء مببلغ يصور مبلغ املقابل املتوقع للحصول عليه مقابل  (IFRS 51)املعيار  مناهلدف           

 .بتخصيص مقابل متغري لبعض التزامات األداء فقط يف العقد الشركةحتدد املتطلبات أيًضا مىت تقوم ، نقل السلع أو اخلدمات املوعودة إىل العميل
 التخصيص على أساس أسعار البيع المنفصلة -

يكن سعر البيع إذا مل  .يتم ختصيص سعر املعاملة اللتزامات األداء املختلفة يف العقد بالرجوع إىل أسعار البيع النسبية املستقلة اخلاصة هبم       
 .املستقل قابالً للمالحظة بشكل مباشر، فيجب تقديره

 املستقلأفضل دليل على سعر بيع . وعودة للعمالء بشكل منفصلاملدمة اخلسلعة أو ال الشركةهو السعر الذي تبيع به  ملستقلسعر البيع ا    
من ذلك، قد يكون السعر املعلن تعاقديًا أو قائمة األسعار للسلع وبداًل  .عمالء مشاهبنيمع هو السعر امللحوظ املستخدم يف ظروف مماثلة 

 .واخلدمات مؤشرًا على سعر البيع املستقل
وبذلك، يتم تعظيم استخدام املدخالت  .ستقل، يتم النظر يف مجيع املعلومات املتوفرة بشكل معقول للكياناملبيع العند تقدير سعر      

 :قد تشمل الطرق املناسبة لتقدير سعر البيع املستقل ما يليو  ،باستمرار يف ظروف مماثلة يتم تطبيق طرق التقدير، و امللحوظة
: تقييم السوق الذي يتم فيه بيع السلع أو اخلدمات وتقدير السعر الذي يكون العميل يف هذا السوق على استعداد نهج السوق المعدل  -1

هج أيًضا استخدام أسعار املنافسني لسلع أو خدمات مماثلة وتعديل هذه األسعار قد يتضمن هذا الن .لدفعه مقابل هذه السلع أو اخلدمات
 الشركة.حسب الضرورة لتعكس تكاليف وهوامش 

مناسب لتلك السلعة  الربح : توقع التكاليف املتوقعة للوفاء بالتزامات األداء وإضافة هامشهامش الربح يهاإل مضافاً التكلفة المتوقعة  نهج  -2
 .أو اخلدمة

: تقدير سعر البيع املستقل بالرجوع إىل إمجايل سعر املعاملة ناقص جمموع أسعار البيع املستقلة امللحوظة للسلع أو ةالمتبقينهج القيمة  -3
 .يف العقد )الواردة( اخلدمات األخرى املوعودة

 :النهج إال يف أي من احلاالت التاليةهذا لذلك، ال جيوز استخدام  .املتبقية على حاالت عدم اليقني القيمة يقتصر استخدام هنج      
 سعر حتديد ميكن وال للغاية متغريًا البيع سعر يكون أن إىل يؤدي مما خمتلفة الغومب خمتلفني عمالء إىل اخلدمة أو السلعة نفس بيع يتم 

 .للمالحظة القابلة األدلة من غريها أو السابقة املعامالت من املستقل البيع
 مستقل أساس على مسبًقا بيعها يتم مل اليت اخلدمة أو السلعة لتلك البيع سعر حتديد يتم مل. 

 
 

 حـ/ النقدية  
 حـ/ خمصص خصم الكمية 

 حـ/ الذمم املدينة )عمالء(                          

336000 

14000 
 
 

350000 

 حـ/ النقدية 
 حـ/   الذمم املينة )العمالء(              

350000 

 
 

350000 

 حـ/ خمصص خصم الكمية  
 حـ/  خصم مبيعات بضاعة              

14000 

 
 

14000 
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 تخصيص امتياز سعر   :مثال
 نظرًا لطبيعة الصناعةو يورو لكل نسخة.  40نسخة من برناجمه لبائعي التجزئة بسعر مبدئي يبلغ  10000يبيع مورد الربامج عادًة                 

 .يف تاريخ حمدد مباعةيورو لكل نسخة غري  10يتضمن العقد امتياز سعر حيث سيستلم بائع التجزئة مبلغ  ،(التطور التكنولوجي للربامج)
رط ويرجع ذلك إىل ش -، يسجل املوّرد فقط إيرادات هذه املعاملة يف التاريخ احملدد IAS 18) ) وفًقا للمعيار احملاسيب الدويل رقم              

ف فيه عدد النسخ أن "ميكن قياس مبلغ اإليرادات بشكل موثوق." املورد قادر فقط على قياس اإليرادات بشكل موثوق من التاريخ الذي يعرِ 
 .اليت مل يتم بيعها يف هذا التاريخ

املتغري إىل احلد الذي ال يتم فيه تقييده )أو إىل احلد الذي من  االيراد، ُيسمح للمورد باالعرتاف ب(IFRS 51)مبوجب املعيار لكن             
  إرشادات حول كيفية ذلك قد يتم إجراء تقدير.  املعيار احملتمل جًدا أن حيدث انعكاس كبري يف مبلغ اإليرادات املرتاكمة املعرتف هبا( ويقدم

من  % 20و  %0ا يدفع املبالغ املسرتدة على أساس عدم املبيعات بنسبة ترتاوح بني وبالتايل يقوم املورد بتقييم بياناته التارخيية وحيدد أنه تارخييً 
 .حجم الشراء األويل

×   %15×  10000وحدة عملة( + ) 40×   %85×  10000يورو ]) 385000وبالتايل، حيدد املورد أنه جيب أن يعرتف يف البداية بـ     
 .بشكل كبري )االرجاع( هو املستوى الذي ال يتوقع فيه عكس اإليرادات  %15قّدر أن  على افرتاض أنهيورو([  30

 استخدام مناهج تقدير االيراد   :مثال
دج، ُتويف الشركة بالتزام األداء لكل منتج من املنتجات  90000( مقابل X.Y.Zوقعت الشركة عقد مع أحد العمالء لبيع املنتجات اآلتية )      

( بشكل منفصل وبالتايل فإن سعر البيع املستقل ملحوظ مباشرة. أسعار البيع مستقلة Xيف أوقات خمتلفة. كما تبيع الشركة بانتظام املنتج )
 ( وليست ملحوظة مباشرة.  Y.Zللمنتجني )

(، وتُقدر الشركة أسعار البيع Z( والتكلفة املتوقعة زائد هامش الربح للمنتج )Yلسوق املعدل للمنتج )وقد استخدمت الشركة منهج تقييم ا      
 املستقلة كما يلي: 

 المنهج سعر البيع المستقل المنتج
 أسعار ملحوظة مباشرة 20000 (X)املنتج 

 منهج تقييم السوق املعدل 60000 (Yاملنتج )
 منهج التكلفة املتوقعة زائد هامش الربح  40000 (Zاملنتج )

 120000 المجموع

 : ختصيص سعر العملية على املنتجات الثالثة، علماً بأن اخلصم املتضمن بالعقد ال خيص منتج معني.المطلوب
دج، يف حني  90000من البيانات السابقة يالحظ بأن العميل حيصل على خصماً لشراء جمموعة من السلع ألن املقابل املوعود به يبلغ الحل: 

 دج. 120000أن مبلغ أسعار البيع مستقلة هي 
، وبالتايل سعر املعاملة ( ألن اخلصم يتعلق بكافة املنتجات ويتم ختصيص اخلصمX.Y.Zيتم ختصيص اخلصم بنسبة تتناسب مع املنتجات )

 كما يلي:
 لمخصصسعر البيع ا المنتج

 دج 15000( =90000×20/120) (X)املنتج 
 دج 45000( =90000×60/120) (Yاملنتج )
 دج 30000( =90000×40/120) (Zاملنتج )

 90000 المجموع
 

 

 



76 

 

 الواردة بالعقداالعتراف باإليراد عند وفاء الشركة بتعهداتها : خامسةالخطوة ال -6-5
يل، تعرتف الشركة باإليرادات عندما أو حيثما تستويف الشركة التزام أداء عن طريق نقل السلعة أو اخلدمة املوعود هبا )أي األصل( إىل العم     

وقت، ويُنقل األصل عندما أو حيثما حيصل العميل على السيطرة على ذلك األصل. وتنقل الشركة السيطرة على السلعة أو اخلدمة ما مع مرور ال
 وتستويف بالتايل التزام األداء وتعرتف باإليرادات مع مرور الوقت، إذا مت حتقيق أحد املعايري اآلتية:   

يستلم العميل املنافع املتحققة عن أداء الشركة ويستهلكها يف نفس الوقت الذي تؤدي فيه الشركة مهامها، ومن األمثلة على ذلك اخلدمات  -1
 .سهولةالروتينية واملتكررة )مثل خدمة التنظيف( اليت ال ميكن فيها حتديد استالم واستهالك املنافع املتحققة عن أداء الشركة ن قبل العميل ب

يسيطر عليه  (يؤدي أداء الشركة إىل انشاء أو تعزيز أصل ما )على سبيل املثال األعمال قيد اإلجناز سواء كان األصل ملموس أو غري ملموس -2
 العميل من خالل انشاءه أو تعزيزه؛ أو 

 ذ يف قبض دفعة عن األداء املنجز حىت تارخيه. ال ينتج عن أداء الشركة أصل ذي استخدام بديل للشركة ويكون لدى الشركة حقاً قابالً لإلنفا -3
  :مثال

دج، ويستطيع العميل املشرتك  2400يقدم أحد األندية الصحية خدمات االستفادة من املرافق املختلفة مقابل اشرتاك سنوي قدره         
 االستفادة من خدمات النادي مىت وكيفما شاء. 

 بيان كيفية االعرتاف بإيرادات االشرتاكات المطلوب:
إن العميل يستفيد من خدمة الشركة بتوفري األندية الصحية بالتساوي على مدار السنة، )أي يستفيد العميل من توفر النوادي الصحية  الحل:

 هو على مرور الوقتلكامل بالتزام األداء بغض النظر عما إذا استخدمها العميل أم ال( وبناًء على ذلك أن أفضل مقياس للتقدم حنو الوفاء ا
( شهرياً، أي أن العميل 2400/12دج ) 200مقياس يستند إىل الوقت وتعرتف الشركة باإليراد على أساس القسط الثابت على مدار العام بواقع 

الوقت، يتلقى ويستهلك منافع أداء الشركة يف نفس الوقت عند توفري الشركة لألندية الصحية، وبناًء على ذلك يستويف أداء التزام الشركة مبرور 
 حيث أن استخدام العميل للنوادي الصحية ال يؤثر على مبلغ السلع واخلدمات املتبقية الذي يستحقه العميل. 

 التزامات األداء المستوفاة عند نقطة زمنية محددة -
ددة اليت إذا مل يتم استيفاء التزام األداء مع مرور الوقت، تستويف الشركة التزام األداء عند نقطة زمنية حمددة، ولتحديد النقطة الزمنية احمل         

، جيب على الشركة أن تأخذ بعني االعتبار متطلبات السيطرة الواردة سيطر فيها العميل على األصل املوعود به وتستويف الشركة التزام األداء
 صر:باملعيار، وباإلضافة إىل ذلك جيب على الشركة ان تأخذ بعني االعتبار مؤشرات نقل السيطرة، واليت تشمل ما يلي على سبيل املثال ال احل

 متتلك الشركة حقاً حالياً يف احلصول على دفعة مقابل األصل؛ 
  العميل حقاً قانونياً يف األصل؛ميلك 
 تنقل الشركة مللكية املادية لألصل؛ 
 ميتلك العميل املخاطر واملكافآت اهلامة مللكية األصل؛ 
  .قبول العميل لألصل 

 طرق قياس اإلنجاز المتحقق:  -
 أساليب قياس اإلنجاز المتحقق نحو االستيفاء الكامل إللتزام األداء

تعرتف أساليب املخرجات باإليرادات على أساس القياس املباشر لقيمة السلع أو اخلدمات املنقولة إىل العميل بالتناسب أسلوب المخرجات:  -1
، مع السلع أو اخلدمات املتبقية املوعود هبا مبوجب العقد، تشمل أساليب املخرجات أساليبًا معينة مثل مسوحات األداء املنجز حىت تارخيه

 ج املتحققة، واملراحل اليت مت بلوغها، والوقت املنقضي، والوحدات اليت مت إنتاجها وتسليمها.  وعمليات تقييم النتائ
تعرتف أساليب املدخالت على أساس جهود الشركة أو مدخالهتا يف استيفاء التزام األداء )على سبيل املثال املوارد أسلوب المدخالت:  -2

ليف املتكبدة أو الوقت املنقضي أو ساعات عمل اآلالت املستخدمة( بالتناسب مع جمموع املستهلكة أو ساعات العمل املنقضية أو التكا
للشركة املدخالت املتوقعة يف استيفاء ذلك االلتزام، إذا استنفذت جهود الشركة أو مدخالهتا بالتساوي طوال مدة األداء، فقد يكون من املناسب 

 أن تعرتف باإليرادات على أساس القسط الثابت.
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 االفصاحات -7
 تضمن املعيار العديد من االفصاحات وتشمل: 

على الشركة تقدمي إفصاحات كافية لتمكني مستخدمي املعلومات احملاسبية من فهم طبيعة وتوقيت ومبالغ وحاالت عدم التأكد اخلاصة  -
 باإليراد وبالتدفقات النقدية من العقود مع العمالء.

 ووصفية حول ما يلي:على املشركة اإلفصاح عن معلومات كمية  -
 عقودها مع العمالء؛ 
 األحكام اهلامة والتقديرات عليها عند تطبيق إرشادات هذا املعيار على العقود مع العمالء؛ 

 .ية أصول ُمعرتف هبا ناجتة عن تكاليف احلصول على العقود مع العمالء وإجناز تلك العقودأ -

 (IFRS 15) أسئلة وتمارين المعيار
 اجلانب النظري

  املعيار  هي أسباب إصدارما(15 IFRS )" ؟ العمالء مع العقود من االيراد" 
  املعيار دف هما هو(15 IFRS )" ؟ العمالء مع العقود من االيراد" 
  املعيار ما هو النطاق الذي يغطيه(13 IFRS )" ؟ العمالء مع العقود من االيراد" 
  ،العميل، الدخل، االيراد، التزامات األداء، سعر العملية )الصفقة(؟ما املقصود باملصطلحات والعبارات التالية: العقد 
 وضح املتطلبات احملاسبية لإليراد؟ 
 اشرح بإجاز اخلطوات اخلمسة لإلثبات االيراد؟ 
  املعيار ما هي االفصاحات اليت يتطلبها(15 IFRS )" ؟ العمالء مع العقود من االيراد" 

 اجلانب التطبيقي

 :للعميل مينح عامني ملدة يستمر الذي العقد ،احملمول اهلاتف بشبكة واالتصال حممول جهاز بيع عقد اتصاالت شركة ُتربم التمرين األول:
- X شهريًا؛ املكاملات من دقيقة 
- Y و شهريًا؛ البيانات من غيغابايت 
 .شهرياً  Z رسائل -

 الدقائق من خمتلفة جمموعات توفر من الرغم على. بالشبكة توصيلها دون متكرر بشكل احملمولة األجهزة االتصاالت شركة كما تبيع      
 للعميل ميكن أنه من الرغم على أنه االتصاالت شركة تستنتج. فقط رسائل أو فقط بيانات أو فقط دقائق شراء ميكن ال والرسائل، والبيانات
 ألن البعض بعضها مع مرتابطة أهنا إال التمييز(، على قادرة أهنا أي) البعض بعضها عن مستقل والرسائل بشكل والبيانات الدقائق من االستفادة
 . الشبكة اتصال من كجزء  للفصل قابلة غري والرسائل والبيانات الدقائق نقل بوعد املرتبطة املخاطر

 ما هي التزامات األداء لشركة االتصاالت. المطلوب:
 31 يف التسليم املتخصصة يف الصناعة، املعدات من لتصنيع عنصر العمالء أحد مع عقًدا بائع أبرم ،2020 جانفي 1 بتاريخالتمرين الثاني: 

 تاريخ فيه يكون يوم كل  عن دج 10000 مببلغ ينقص أو سيزداد املبلغ هذا ولكن دج، مليون 2 هو العقد يف احملدد املقابل ، املبلغ2020 مارس
عند حتديد سعر املعاملة، يأخذ البائع يف االعتبار النهج الذي من شأنه أن يتنبأ بشكل أفضل  .2020 مارس 31 بعد أو قبل إما الفعلي التسليم

 مببلغ املقابل الذي سيستحقه يف النهاية.

 المطلوب: 
 هل العقد هو عقد بإيراد متغري أم ال.  -
  البائع.لدى  (IFRS 51)حتديد طريقة االعرتاف بالتعويض النقدي املتغري وفقاً للمعيار  -
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 حتديد إمجايل ايراد العقد املتوقع، وايراد العقد الواجب االعرتاف به يف قائمة الدخل للبائع، إذا علمت ان احتماالت البائع هي:  -

 60 احتمال وبنسبة .2020 مارس 31 يف احملدد املوعد يف التسليم .% 
 25 احتمال وبنسبة 2020 أفريل 10 يف أي يوماً  10 مقداره بتأخري تسليمه .% 
 15 احتمال وبنسبة 2020 أفريل 15 يف أي يوماً  15 مقداره بتأخري تسليمه .% 
 

 الوفاء سيتم) عامني غضون يف العميل إىل اآللة املكتملة على السيطرة ستنتقل جديدة. آلة لتصنيع عميل مع عقًدا شركة أبرمت التمرين الثالث:
 على حيصل عندما عامني غضون يف دج ماليني 5 دفع للعميل ميكن. للدفع خيارين على العقد حيتوي(. معني وقت يف الشركة أداء بالتزام

 .البداية عند دج ماليني 4 دفع العميل يُقرر. العقد بدء عند دج ماليني 4 دفع للعميل ميكن أو اآللة، على السيطرة
 الفائدة معدالت تأثري جانب إىل العميل، إىل اآللة وحتويل العميل قبل من الدفع تاريخ بني اهلامة الزمنية الفرتة بسبب أنه البائع يستنتج      

 فعلًيا يقرتض البائع ألن ذلك، ومع %. 11.8 هو املعاملة يف الضمين الفائدة معدل .يف العقد مهم متويل عنصر هناك فإن السوق، يف السائدة
 %. 6 بنسبة حتديده مت والذي به اخلاص اإلضايف االقرتاض معدل يف بالنظر أيًضا مطالب البائع فإن عميله، من

 المطلوب: 
 ما هي القيود احملاسبية لذلك عند )بدية العقد، خالل فرتة التصنيع، خالل تسليم اآللة للعميل(.  -
 .الوقت مبرور أو زمنية حمددة نقطة يف باإليراد االعرتاف هل جيب -

مليون دج، علمًا بأن سعر بيع  2تبيع إحدى الشركات بضاعة ألحد العمالء مقبل استالم معدات وأدوات قيمتها العادلة : التمرين الرابع
  . %20مليون دج وهامش الربح املستهدف  1.2مليون دج وتكلفتها  1.5البضاعة النقدي 

 ما هو ايراد املبيعات الواجب االعرتاف به. المطلوب:
دج. سيتم نقل كل منتج إىل العميل  10000مقابل ( X.Y.Zالشركة عقد مع أحد العمالء لبيع املنتجات اآلتية )وقعت : التمرين الخامس
إن أسعار البيع املستقلة  .بشكل منفصل Z و Y ال يتم بيع املنتجات دج؛ 5000( بشكل منفصل مقابل Xيباع املنتج ) .يف وقت خمتلف

دج يتعلق بالكامل بواحد أو  5000ال يوجد دليل ُيشري إىل أن خصم  .دج على التوايل 7500دج و  2500 هي Z و Y املقدرة للمنتجات
 .جمموعة من اثنني من املنتجات اليت يتم بيعها

 ختصيص سعر العملية على املنتجات الثالثة. :المطلوب
 (IFRS 16) المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار

 )عقود االيجار(
 عن المعيارنبذة تاريخية  -1
"عقود االجيار"  (IFRS 16) املالية التقارير إلعداد الدويل ( املعيارIASBأصدر جملس معايري احملاسبة الدولية ) 2016يف جانفي   

(، حِيل املعيار حمل FASB( وجملس معايري احملاسبة املالية األمريكي )IASBوجاء املعيار كمشروع مشرتك بني جملس معايري احملاسبة الدولية )
 " (SIC 15)" والتفسري الرتتيبات اليت تتضمن التأجري" (IFRIC 4)"عقود االجيار"، والتفسريات اآلتية: التفسري  (IAS 17)كل من املعيار 

تقييم حمتوى العمليات اليت تتضمن شكل قانوين لعقد االجيار" ، بدأ سريان املعيار  " (SIC 27)" والتفسري -احلوافز-عقود االجيار التشغيلي
 .1/1/2019اعتباراً من 

رمسلة عقود لدى املستأجرين حيث مبوجب هذا املعيار  لعقود االجيار التشغيليةوقد أحدث هذا املعيار حتول كبري يف املعاجلة احملاسبية          
، وقد أهنى هذا املعيار اجلدل الطويل يف الفكر احملاسيب حول واالعرتاف بااللتزامات مقابلها شهراً كأصول 12تزيد عن االجيار التشغيلية اليت 

  إخفاء القوائم املالية لعقود االجيار التشغيلية واخفاء االلتزامات املرتبطة بتلك العقود. 
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 أسباب إصدار هذا المعيار -2
األمريكي  وجملس معايري احملاسبة املالية( IASB)أبلغ العديد من أصحاب املصلحة عن خماوف لكل من جملس معايري احملاسبة الدولية  -
(FASB)  بدأ جملس معايري احملاسبة الدولية وجملس معايري احملاسبة  ذلك،بشأن االفتقار إىل شفافية املعلومات حول التزامات اإلجيار. ورداً على
يعين أن املستثمرين  )قائمة املركز املايل(،الية مشروعًا لتحسني حماسبة عقود اإلجيار. إن عدم وجود معلومات حول عقود اإلجيار يف امليزانية امل

  األصول.واحملللني مل يتمكنوا من مقارنة الشركات اليت تقرتض لشراء األصول مع تلك اليت تؤجر 
 هدف المعيار -3

إىل وضع مبادئ االعرتاف والقياس والعرض واالفصاح لعقود االجيار، وبشكل يؤدي إىل تقدمي معلومات مالءمة يهف هذا املعيار  
 وممثلة بصدق لعمليات التأجري لدى كل من املؤجرين واملستأجرين.

 نطاق المعيار - 4
 ما يلي: استثناء"عقود االجيار" على كافة عمليات التأجري ب (IFRS 16) املالية التقارير إلعداد يتم تطبيق املعيار الدويل 

   .عقود التأجري واستخدام املصادر غري املتجددة مثل النفط والغاز وما شاهبها 

 ( 41عقود تأجري األصول البيولوجية احملتفظ هبا من قبل املستأجر IAS     ."الزراعة" ) 

  ترتيبات خدمات االمتياز أنظر التفسري(12 IFRIC). 

   تراخيص امللكية الفكرية املمنوحة من قبل املؤجر أنظر(15 IFRS     ."االيراد من العقود من العمالء" ) 

  حقوق االستئجار )لدى املستأجر( مبوجب اتفاقيات الرتخيص مثل: حقوق استئجار األفالم وبراءات االخرتاع وحقوق التأليف واملخطوطات
 ( "األصول غري امللموسة".IAS 38اسيب الدويل )اخلاضعة ملتطلبات املعيار احمل

لعقود االستئجار األصول غير الملموسة غير المذكورة سابقًا في االستثناء  (IFRS 16)مالحظة: يجوز للمستأجر تطبيق هذا المعيار 
 الخامس أعاله.

 تعريف المصطلحات -5
التاريخ الذي جيعل املؤجر األصول األساسية متاحة لالستخدام من  (:Commencement date of the leaseتاريخ بدأ االيجار ) -

 .قبل املستأجر
إما الفرتة اليت يُتوقع أن تكون فيها األصول قابلة لالستخدام اقتصاديًا بواسطة مستخدم  (:Economic lifeالحياة االقتصادية لألصل ) -

 .احلصول عليها من أحد األصول بواسطة مستخدم واحد أو أكثرواحد أو أكثر أو عدد اإلنتاج أو الوحدات املماثلة املتوقع 
  .التاريخ الذي يوافق فيه الطرفان على تعديل اإلجيار (:Effective date of the modificationالتاريخ الفعلي للتعديل االيجار ) -
 بني منتظمة اعتيادية معاملة يف التزام لنقل دفعه سيتم الذي أو أصل لبيع عليه احلصول سيتم الذي السعر (:Fair Valueالقيمة العادلة ) -

 القياس.  تاريخ يف السوق يف املشاركني
 . عقد إجيار ينقل بشكل جوهري مجيع املخاطر املنافع املرتبطة مبلكية األصل األساسي (:Finance leaseعقد االيجار التمويلي ) -
يقوم هبا املستأجر إىل املؤجر للحصول على حق استخدام أصل أساسي أثناء مدة الدفعات اليت  (:Fixed paymentsدفعات ثابتة ) -

  .اإلجيار، باستثناء مدفوعات اإلجيار املتغرية
 هو جمموع: (: Gross investment in the leaseاجمالي االستثمار في عقد االيجار ) -

  و متويلي؛دفعات اإلجيار املستحقة القبض من قبل املؤجر مبوجب عقد إجيار  

 أي قيمة متبقية غري مضمونة تستحق للمؤجر. 

التكاليف اإلضافية للحصول على عقد اإلجيار، حيث مل يكن من املمكن تكبدها (: Initial direct costsالتكاليف األولية المباشرة ) -
 .علق بعقد إجيار متويليلو مل يتم احلصول على عقد اإلجيار، باستثناء تلك التكاليف اليت يتكبدها املؤجر فيما يت
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: هو سعر الفائدة املستخدم يف عملية خصم (.Interest rate implicit in the lease)سعر الفائدة الضمني في عقد االيجار  -
ة( مساوية التدفقات النقدية عند بدء عقد االجيار والذي جيعل القيمة االمجالية )للحد األدىن لدفعات عقد االجيار والقيمة املتبقية غري املضمون

 للقيمة العادلة لألصل املؤجر وأية تكاليف أولية مباشرة للمؤجر.  

 : هو عقد أو جزء من عقد ينقل احلق يف استخدام أصل )األصل حمل العقد( لفرتة زمنية مبقابل ما.(Leaseعقد االيجار ) -

املدفوعات اليت يقوم هبا املؤجر إىل املستأجر املرتبطة بعقد اإلجيار، أو سداد تكاليف التأجري من : (Lease incentivesحوافز االيجار ) -
 .قبل املؤجر

تغيري يف نطاق عقد اإلجيار، أو يف املقابل لعقد اإلجيار، مل يكن جزءًا من الشروط : هو (Lease modificationتعديل عقد االيجار ) -
 قصريواألحكام األصلية لعقد اإلجيار )على سبيل املثال، إضافة أو إهناء احلق يف استخدام واحد أو أكثر من األصول األساسية، أو متديد أو ت

 (.مدة اإلجيار التعاقدي
دفعات املستأجر للمؤجر فيما يتعلق باحلق يف استخدام األصل خالل مدة اإلجيار، واليت تشمل : (Lease paymentsدفعات االيجار ) -

 :ما يلي
 ؛املدفوعات الثابتة ناقص أي حوافز تأجري 
 مدفوعات اإلجيار املتغرية اليت تعتمد على مؤشر أو سعر؛ 

  و املستأجر على يقني من ممارسة هذا اخليار؛سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان 
 مبلغ غرامات إهناء عقد اإلجيار، إذا كان املستأجر هو الذي ميارس خيار إهناء عقد اإلجيار. 

 الفرتة غري القابلة لإللغاء اليت حيق للمستأجر خالهلا استخدام األصل املتفق عليه باإلضافة إىل:: هي (Lease termمدة عقد االيجار ) -
 و الفرتات اليت يغطيها خيار لتمديد عقد اإلجيار إذا كان املستأجر متأكًدا بشكل معقول من ممارسة هذا اخليار؛ 
 .الفرتات اليت يغطيها خيار إهناء عقد اإلجيار إذا كان املستأجر متأكًدا بشكل معقول من عدم ممارسة هذا اخليار 

 .على احلق يف استخدام أصل أساسي لفرتة زمنية مبقابل معني حيصلكيان :  (Lesseeالمستأجر ) -

هو معدل الفائدة الذي يتعني على املستأجر : (Lessee’s incremental borrowing rate) معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر -
الالزمة للحصول على أصل بقيمة مماثلة  دفعه لالقرتاض على مدى مماثل )أي بنفس شروط عقد االجيار(، ومع ضمانات مماثلة، وبنفس املبالغ

 .ألصل املستأجر يف بيئة اقتصادية مماثلة )أي نفس الظروف االقتصادية(

 .احلق يف استخدام أصل أساسي لفرتة من الزمن مبقابل معني يوفركيان :  (Lessorالمؤجر ) -

االستثمار يف اإلجيار خمصوًما منه سعر الفائدة الضمين إمجايل : (Net investment in the lease) صافي االستثمار في عقد اإليجار -
 .يف عقد اإلجيار

 .عقد إجيار ال ينقل بشكل جوهري مجيع املخاطر واملنافع املتعلقة باألصل املستأجر: (Operating leaseعقد االيجار التشغيلي ) -
اليت جيب أن يدفعها املستأجر إىل املؤجر للحصول املدفوعات : هي (Optional lease paymentsمدفوعات االيجار االختيارية ) -

 . على حق استخدام األصل املستأجر خالل الفرتات اليت يغطيها خيار لتمديد أو إهناء عقد اإلجيار وغري مدرجة يف مدة اإلجيار

للوفاء بعقد مع العميل )مبا يف ذلك أي إمجايل الفرتة الزمنية اليت يتم فيها استخدام أحد األصول : (Period of useفترة االستخدام ) -
 (.فرتات زمنية غري متتالية

ضمان مقدم إىل املؤجر من قبل طرف ليس له عالقة باملؤجر بأن قيمة )أو : (Residual guarantee valueقيمة الضمان المتبقية ) -
 .دًداجزء من القيمة( لألصل املستأجر يف هناية عقد اإلجيار ستكون على األقل مبلًغا حم

شهراً أو أقل من تاريخ بداية عقد االجيار، وال  12: هو عقد اجيار له مدة إجيار تبلغ (Short-term leaseعقد ايجار قصير األجل ) -
 يعترب العقد الذي يتضمن خيار الشراء عقد اجيار قصري األجل. 
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العقد بواسطة املستأجر )مؤجر وسيط( لطرف ثالث  هو عملية تتضمن إعادة تأجري األصل حمل: (Subleaseعقد االيجار بالباطن ) -
 .ويستمر عقد االجيار )عقد االجيار الرئيسي( بني املؤجر الرئيسي واملستأجر ساري املفعول

األصل الذي خيضع لعقد إجيار، والذي مت مبوجبه توفري حق استخدام هذا األصل للمستأجر : (Underlying assetاألصل األساسي ) -
 .جرمن قبل املؤ 

 : هو الفرق بني إمجايل االستثمار يف االجيار وصايف االستثمار يف االجيار. (Unearned finance incomeدخل تمويل غير مكتسب ) -

هو ذلك اجلزء من القيمة املتبقية لألصل األساسي، والذي ال : (Unguaranteed residual value) القيمة المتبقية غير المضمونة -
 .من قبل املؤجر أو مضمون من قبل طرف له عالقة باملؤجر يتم ضمان حتقيقه

اجلزء من املدفوعات اليت يدفعها املستأجر إىل املؤجر للحصول على : هو (Variable lease payments) مدفوعات اإليجار المتغيرة -
 .حتدث بعد تاريخ البدء، خبالف مرور الوقتحق استخدام أصل أساسي خالل مدة اإلجيار خيتلف بسبب التغريات يف احلقائق أو الظروف اليت 

 تحديد عقد االيجار -6
 :يف بداية عقد االجيار على الشركة تقييم ما إذا كان العقد هو عقد اجيار أو يتضمن اتفاقية تأجري، ويتطلب املعيار هبذا اخلصوص ما يلي     

يعترب العقد عقد اجيار إذا كان العقد كليًا أو جزئيًا ينقل حق السيطرة على استخدام أصل حمدد من طرف آلخر ملدة زمنية حمددة مبقابل   -
وحدة مثاًل من  5000معني، أو بدل معني، وقد تكون املدة الزمنية معربًا عنها شكل مقدار استخدام األصل مثل استخدام معدات إلنتاج 

   إحدى املنتجات.

 تُنقل السيطرة مبوجب هذا املعيار إذا كان للعميل احلق يف توجيه واستخدام األصول املستأجرة واحلصول على كافة املنافع االقتصادية من -
 استخدام تلك األصول.

األصول بشكل ضمين بالتاريخ اليت تصبح تلك األصول  يتم عادة حتديد األصول اخلاضعة للتأجري بشكل صريح يف العقد، وميكن حتديد تلك  -
 متاحة لالستخدام من قبل العميل.

إذا كان للمورد احلق يف استبدال األصول املؤجرة خالل فرتة استخدام تلك األصول، يف هذه احلالة ال يوجد حق للعميل باستخدام تلك   -
يل )املستأجر( ويف هذه احلالة ال يعترب العقد عقد اجيار. يبني املعيار أن احلق يف األصول، وبالتايل مل تنتقل السيطرة على تلك األصول للعم

  استبدال األصول املؤجرة يتحقق للمرد إذا توفر الشرطان اآلتيني: 

 .للمرد القدرة العملية على استبدال األصول البديلة خالل فرتة استخدام األصل 

 تلك األصول. حتقيق املورد منافع اقتصادية نتيجة استبدال 

 جيب على الشركة إعادة تقييم ما إذا كان العقد عقد اجيار ينطوي على اتفاقية تأجري فقط يف حال تغري شروط وأحكام العقد.  -
 فصل مكونات العقد -7
عنصر تأجري عن يف عقد االجيار أو العقود اليت تتضمن عنصر تأجري على الشركة احملاسبة بشكل مستقل عن مكونات العقد اليت تتضمن  -

تلك املكونات اليت ال تتضمن تأجري إال إذا كان من غري العملي ذلك، ويتم توزيع دفعات العقد لكل مكون من مكونات عقد االجيار على 
 أساس سعر البيع املستقل )اليت يتم احلصول عليها من قبل املرودين واملؤجرين( لكل مكون من مكونات عقد االجيار.

 
االجيار يتضمن مكونات تأجري أخرى أو عناصر أخرى مثل عقد إجيار أصل شامل عقد صيانة ذلك األصل، فإن على املستأجر إذا كان عقد  -

غري توزيع املبلغ املدفوع على أساس األسعار االفرادية النسبية لكل بند من بنود أو من مكونات عقد االجيار، وإذا كانت أسعار تلك البنود 
 الرتكيز على استخدام املعلومات املالحظة.  متوفرة يتم تقديرها ب

ونات ويف بعض احلاالت االستثنائية إذا كان ذلك عملياً ميكن للمستأجر اعتبار البنود األخرى املرافقة لعقد االجيار مثل الصيانة جزء من مك    
 عقد االجيار.

 (IFRS 15) املالية التقارير إلعداد املعيار الدويلجيار مبوجب جيب على املؤجر أن يقوم بتوزيع الدفعات املستلمة من مكونات عقد اال    
   "االيراد من عقود مع العمالء" 
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  مثال: فصل مكونات العقد
سنوات شاماًل عمليات الصيانة اليت  3دج، ملدة  250000( مقابل B) ( باستئجار آالت ومعدات حفر من الشركةAقامت الشركة )       

 دج على التوايل. 80000ودج،  120000(، فإذا علمت أن سعر عقد االستئجار لآلالت واملعدات مستقلة ومعروفة ومتثل B)تقوم هبا الشركة 
 ختصيص مدفوعات العقد إىل مكونات االجيار واملكونات األخرى.  المطلوب:

 المجموع المعدات اآلالت البيان
 200000 80000 120000 عقد االجيار

 50000 -------- -------- ()مصاريف الصيانة إجاريهمكونات غري 

 250000   إمجايل قيمة الدفعة

 

  مثال: تحديد مدة عقد االيجار
دج شهرياً، يتضمن العقد خيار إعادة االستئجار ملدة عامني  12000استأجرت شركة معدات ملدة عامني مقابل  1/1/2020بتاريخ      

 دج شهرياً.    450( مقابل 2023و 2022إضافيني )
 .(IFRS 16) تبيان مدة العقد الواجب اعتبارها ألغراض تطبيق املعيارالمطلوب: 

جند أن العقد يتضمن إعادة االستئجار بشروط حتفيزية، وبالتايل فإن مدة عقد االجيار يتم  بالرجوع اىل تعريف مدة عقد االجيار أعالهالحل: 
 سنوات ألغراض هذا املعيار. 4اعتبارها 

 المعالجة المحاسبية لعقود االيجار لدى المستأجر -8
  القياس المبدئي لعقد االيجار

عقد يف بداية عقد االجيار على املستأجر االعرتاف باحلق يف استخدام األصل ضمن األصول يف قائمة املركز املايل وكذلك االعرتاف بالتزامات  -
شهراُ وللعقود ذات القيمة  12االجيار، أي يتم رمسلة عقود االجيار بكافة أنواعها كأصول والتزامات، وذلك لعقود االجيار اليت تزيد مدهتا عن 

بتاريخ حق استخدام األصل املتأجر وبالتكلفة وحتيت مسمى كأصل غري املنخفضة املشار إليها سابقاً.  ويتم االعرتاف وتسجيل األصل املستأجر  
 بدء عقد االجيار ما يلي: 

  مطروحاً منها أية حوافز اجيار مستلمة.أية مدفوعات لعقد االجيار دفعها املستأجر للمؤجر قبل أو عند بداية عقد االجيار 
 .أية تكاليف أولية مباشرة حتملها املستأجر 
  قيمة التزامات عقد االجيار عند القياس األويل لتك االلتزامات وهي القيمة احلالية ملدفوعات عقد االجيار املستقبلية )يتم خصم

كان معروفاً وإذا مل يكن معروفاً يتم استخدام معدل االقرتاض املدفوعات باستخدام معدل الفائدة الضمين الوارد يف العقد إذا  
 اإلضايف للمستأجر( غري املسددة بذلك التاريخ خالل مدة العقد.

  أية تكاليف يتوقع أن يتكبدها املستأجر عند تفكيك أو إزالة األصل املستأجر، أو تكاليف استعادة موقع وجود األصل أو أية
 إلعادة األصل إىل احلالة املتفق عليها بني املؤجر واملستأجر. تكاليف واردة يف شروط العقد

األصول وااللتزامات احملتملة" هلذه -( "املخصصاتIAS 37يعرتف املستأجر بالتزام )خمصص( وفق متطلبات املعيار احملاسيب الدويل )    
 ة حمددة.التكاليف إما بتاريخ بدء عقد االجيار أو عند استخدام األصل املستأجر خالل مد

مبوجب منوذج التكلفة كأصل مطروحًا منها جممع االهتالك وجممع التدين إن وجد، ويتم القياس املبدئي حق استخدام األصل يتم قياس  -
الواردة بالعقد على مدار العقد خمصومة مبعدل الفائدة الضمين الوارد بالعقد إذا كان من  بالقيمة احلالية لدفعات االجياراللتزامات عقد االجيار 

 املمكن حتديده مبوثوقية، وإذا مل يكن من املمكن حتديده مبوثوقية يتم استخدام معدل الفائدة على االقرتاض اإلضايف. 
 مثال: القياس المبدئي لعقد االيجار

دج، تسدد يف هناية كل  20000سنوات مقابل تسديد دفعة سنوية تبلغ  8قامت شركة باستئجار مباين بعقد اجيار ملدة  1/1/2020بتاريخ  
  سنوياً. % 12سنة، ومعدل الفائدة الضمين  50عام، علماً أن العمر اإلنتاجي للمباين 
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 .4.968 تساويدفعات  8ولـــ  % 12معدل القيمة احلالية لدفعة عادية لدينار واحد مبعدل 
 بيان املعاجلة احملاسبية للعقد وإعداد القيد الالزم بدفاتر املستأجر عند االستئجار.المطلوب: 

لدى املستأجر كأصول والتزامات )احلق يف استخدام األصل( مبقدار القيمة احلالية اللتزامات  مبوجب هذا املعيار جيب رمسلة كافة عقودالحل: 
 .شهراً  12يف هذا املثال، إذا كانت مدة العقد أثر من  % 12مين الذي يبلغ العقد ومبعدل الفائدة الض

 دج. 99360=  4.968 × 20000القيمة احلالية لدفعات االجيار = 
 قيد اثبات استئجار المباني:

 دفعات عقد االيجار غير المسددة -9
بتاريخ بدء عقد االجيار تشمل مدفوعات العقد غري املسددة اليت مت إدخاهلا يف قياس التزامات عقد االجيار مقابل حق استخدام األصل        

 املدفوعات اآلتية: 
 .املدفوعات الثابتة مطروحاً منها أية حوافز قابلة لالستالم 

  مدفوعات االجيار املتغرية املعتمدة على مؤشر أسعار )مثل مؤشر أسعار املستهلك( أو معدالت فائدة مثل سعر الفائدة أو مدفوعات
متغرية تعكس التغريات يف معدل االجيار السوقية عند االعرتاف األويل بااللتزامات عقد االجيار باستخدام ذلك املؤشر أو املعدل 

قد االجيار، يتم االعرتاف بأية دفعات اجيار متغرية مل يتم إدراجها عند قياس التزامات احلق يف استخدام األصل السائد بتاريخ بدء ع
 )عقد االجيار( بسبب عدم القدرة على حتديد قيمتها مبوثوقية ضمن األرباح واخلسائر يف الفرتة اليت يتحقق هبا شروط تلك املدفوعات.

 املستأجر للمؤجر عند وجود قيمة متبقاة مضمونة يف عقد االجيار. املدفوعات املتوقع دفعها من قبل 

  املبلغ املتوقع أن يدفعه املستأجر لشراء األصل إذا تضمن عقد االجيار حق خيار املستأجر لشراء األصل، وكان هناك تأكيد معقول
 بأن املستأجر سيمارس حق خيار شراء األصل.

 ار القياس الالحق اللتزامات عقد االيج -10
 بعد تاريخ بدء مدة عقد )ممارسة( االجيار على املستأجر قياس التزامات عقد االجيار كما يلي:  -

 .زيادة القيمة املسجلة )الدفرتية( لاللتزام لتعكس الفائدة على التزامات العقد 

 .ختفيض القيمة املسجلة لاللتزام لتعكس دفعات االجيار املدفوعة 

  الدفرتية( لاللتزام لتعكس أية نتائج إعادة قياس أو تعديالت تتم على العقد أو التعديالت اليت تعكس إعادة قياس القيمة املسجلة(
 الدفعات الثابتة اليت يتم إجراء تعديالت عليها.

ابت ودوري ومبوجب هذا املعيار جيب أن يعكس معدل الفائدة على التزامات عقد االجيار خالل مدة العقد املبلغ الذي ينتج معدل عائد ث   
 على الرصيد املتبقي على التزامات عقد االجيار.  

 وبعد بدء عقد االجيار على املستأجر االعرتاف يف بيان الدخل بكل مصروف فوائد التزام عقد االجيار ومدفوعات عقد االجيار املتغرية غري -
 روف اليت تؤدي لنشوء تلك املدفوعات املتغرية. املشمولة يف قياس التزام عقد االجيار يف الفرتة اليت تنشأ فيها األحداث والظ

 
 االيجار عقد اللتزامات الالحق مثال: القياس

دج  20000مقابل دفعات اجيار سنوية  سنوات، 4( ملدة Bمن لشركة ) آالت صناعية باستئجار( A) تقوم الشركة 1/1/2020بتاريخ     
دج تتعلق  4000دج )منها  6000تكاليف أولية مباشرة بقيمة  (A)تدقع يف بداية كل سنة. للحصول على عقد اإلجيار تتحمل الشركة 

لدخوهلا يف عقد اإلجيار توافق ( A) دج تتعلق بعمولة السمسار(، وكحافز للشركة 2000ودفع للمستأجر السابق لآلالت الصناعية مببلغ ي
  ( سابقاً.A)دج قيمة العمولة اليت دفعتها الشركة  2000مبلغ  ( بدفعB) شركة

 حـــ/ حقوق استئجار املباين )عقد االجيار( 1/1/2020
 حـ/ التزامات حقوق استئجار املباين              

99360 

 
 

99360 
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 سنويًا.  %10هو  (A) فإذا كان معدل الفائدة الضمين غري حمدد يف عقد اإلجيار وبلغ معدل الفائدة على االقرتاض اإلضايف للشركة    
 (. IFRS 16واعداد القيود الالزمة وفق متطلبات )( Organicaبيان املعاجلة احملاسبية لعقد االجيار بدفاتر املستأجر ) المطلوب:

 الحل:
يقوم املستأجر بإعداد قيد اثبات أصول والتزامات ناشئة عن العقد حيث يقاس التزامات  1/1/2020يف تاريخ بدء عقد االجيار يف          

  . %10عقد االجيار بالقيمة احلالية لدفعات االجيار املستقبلية غري املسددة مبعدل خصم 
   49740= 2.487× 20000القيمة احلالية اللتزام عقد االجيار= 

= دفعات االجيار املدفوعة يف بداية العقد + القيمة احلالية لاللتزام + أية تكاليف أولية مباشرة سددها حق استخدام األصل يتم قياس قيمة   
 احلوافز اليت يستلمها املستأجر من املؤجر. –املستأجر 

                                         =20000+49740+6000-2000  =73740 
 2020القيود المحاسبية خالل العام 

 1/1/2020يتم إعداد القيود التالية يف 

 :اثبات حقوق استخدام المعدات بالقيمة الحالية لاللتزام مضافاً إليها دفعة االيجار المقدمة -

 التكاليف األولية:اثبات  -

 الحوافز المستلمة من المؤجر:اثبات  -

 وألغراض تحديد مبلغ الفائدة والجزء المتعلق بتسديد التزامات العقد، تم إعداد جدول دفعات عقد االستئجار كما يلي:
 تسديد دفعات االيجار وتحديد مصروف الفائدة

 **قيمة التزامات عقد االيجار *مصروف الفائدة دفعة االيجار التاريخ

1/1/2020   49740 

31/12/2020 ------ 4974 54714 

1/1/2021 20000 ------ 34714 

31/12/2021 ----- 3471 38185 

1/1/2022 20000 ----- 18185 

31/12/2022 ------ 1815 20000 

1/1/2023 20000 ------ 0 

  10260 60000  المجموع
  %10 ×مصروف الفائدة = رصيد االلتزام غري املسدد  *

 قيمة االلتزامات املسددة = رصيد االلتزام بداية الفرتة + مصروف الفائدة **

 

 استئجار اآلالت الصناعيةحـــ/ حقوق  1/1/2020
 حـ/ التزامات عقد االجيار              
 حـ/ النقدية              

69740 

 
 

49740  
20000 

 حـــ/ حقوق استئجار اآلالت الصناعية 1/1/2020
 حـ/ النقدية              

6000 

 
 

6000 

 حـــ/ النقدية 1/1/2020
 حـ/  حقوق استئجار اآلالت الصناعية              

2000 

 
 

2000 
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 :2020إثبات مصروف الفائدة لعام  -

 :2020مصروف اهتالك حق استخدام المعدات لعام  إثبات

 :2021القيود المحاسبية خالل لعام  -
 1/1/2021إثبات تسديد دفعة االيجار في  -

 :2021إثبات مصروف الفائدة لعام  -

 :2021استخدام المعدات لعام  وقإثبات مصروف اهتالك حق -

 :2022القيود المحاسبية خالل لعام  -
 1/1/2022إثبات تسديد دفعة االيجار في  -

 :2022إثبات مصروف الفائدة لعام  -

 :2022إثبات مصروف اهتالك حقوق استخدام المعدات لعام  -

تظهر التزامات االستئجار يف ميزانية املستأجر موزعة بني االلتزامات اجلارية )اخلصوم اجلارية( وااللتزامات غري اجلارية مالحظة: 
)اخلصوم غري اجلارية( إما بشكل منفصل أو عناصر التزامات أخرى، حيث يصنف لقسط الواجب السداد خالل السنة التالية 

 مصروف الفائدةحـــ/  31/12/2020
 حـ/ التزامات عقد االجيار                          

4974 

 
 

4974 

 مصروف االهتالكحـــ/  31/12/2020
             حقوق استخدام املعداتحـ/               

18435 

 
 

18435 

 التزامات عقد االجيارحـــ/  1/1/2021
             النقديةحـ/               

20000 

 
 

20000 

 مصروف الفائدةحـــ/  31/12/2021
 التزامات عقد االجيار حـ/               

3471 

 
 

3471 

 مصروف االهتالكحـــ/  31/12/2021
             حقوق استخدام املعداتحـ/               

18435 

 
 

18435 

 التزامات عقد االجيارحـــ/  1/1/2022
             النقديةحـ/               

20000 

 
 

20000 

 مصروف الفائدةحـــ/  31/12/2021
 التزامات عقد االجيار حـ/               

1815 

 
 

1815 

 مصروف االهتالكحـــ/  31/12/2022
             حقوق استخدام املعداتحـ/               

18435 

 
 

18435 
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اللتزامات غري اجلارية، وعليه تظهر التزامات عقود االستئجار يف قائمة املركز املايل يف كالتزامات جارية وباقي األقساط ضمن ا
 :كما يلي 31/12/2020

 31/12/2020قائمة المركز المالي بتاريخ 
 الخصوم )االلتزامات( األصول

 االلتزامات )الخصوم( غير الجارية: 
 34714التزامات عقود االيجار:  -

 الجارية:االلتزامات )الخصوم( 
 20000التزامات عقود االيجار:  -
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