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تمهٌد    

 
تقوم العدٌد من المنشات فً مختلف أرجاء العالم بإعداد وعرض البٌانات المالٌة للمستخدمٌن 

ورغم أنه قد ٌبدو أن تلك البٌانات متشابهة بٌن بلد وأخر، إال أن هناك اختالفات . الخارجٌٌن
هذه االختالفات قد ترجع إلى اختالف الظروف االجتماعٌة واالقتصادٌة والقانونٌة من بلد . بٌنها

إلى آخر كما قد ترجع تلك االختالفات إلى إن كل دولة تؤخذ فً اعتبارها احتٌاجات مختلف 
. فئات مستخدمً البٌانات المالٌة عند وضع متطلبات إعداد البٌانات المالٌة محلٌا

 

ولقد أدى اختالف تلك الظروف إلى استخدام تعارٌف متعددة لعناصر البٌانات المالٌة 
كالموجودات والمطلوبات وحقوق الملكٌة والدخل والمصروفات كما أدت تلك الظروف إلى 

استخدام معاٌٌر مختلفة لالعتراف ببنود البٌانات المالٌة وتفضٌل أسس مختلفة للقٌاس ٌضاف إلى 
ذلك تؤثر نطاق البٌانات المالٌة واالفصاحات الواردة بتلك البٌانات لتحقٌق بنود البٌانات المالٌة، 

. وفً تفضٌل أسس مختلفة للقٌاس
 

 وتعمل لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة جاهدة على تضٌٌق نطاق تلك االختالفات عن طرٌق 
السعً إلى إحداث نوع من التوافق والتنسٌق بٌن التشرٌعات والمعاٌٌر المحاسبٌة واإلجراءات 

وتعتقد اللجنة أنه ٌمكن تحقٌق المزٌد من التوافق عن . المتعلقة بإعداد وعرض البٌانات المالٌة
طرٌق التركٌز على البٌانات المالٌة التً تعد بهدف توفٌر معلومات تفٌد فً اتخاذ القرارات 

 .االقتصادٌة 
 

وٌعتقد مجلس إدارة لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة بؤن البٌانات المالٌة التً ٌتم إعدادها لتحقٌق 
وٌرجع ذلك إلى أن غالبٌة . هذا الهدف تلبً االحتٌاجات المشتركة لمعظم المستخدمٌن
 :المستخدمٌن ٌقومون باتخاذ قرارات اقتصادٌة من أمثلتها 

 

. اتخاذ قرار ٌتعلق بتوقٌت شراء أو االحتفاظ باستثمارات فً حقوق الملكٌة أو بٌعها -أ

. تقٌٌم أداء اإلدارة ومدى وفائها بمسإولٌاتها تجاه المساهمٌن  -ب

. تقٌٌم مدى قدرة المنشؤة على سداد مستحقات العاملٌن وتقدٌم مزاٌا إضافٌة لهم -ج

. األمان المتعلقة باألموال المقترضة من قبل  المنشؤة تقٌٌم درجة -د

. تجسٌد السٌاسات الضرٌبٌة -ه

. تحدٌد األرباح القابلة للتوزٌع ومقدار أرباح األسهم -و

إعداد واستخدام اإلحصاءات المتعلقة بالدخل القومً، أو  -ز

 .اتخاذ اإلجراءات المنظمة ألنشطة المنشآت -ح

 

وٌدرك المجلس مع ذلك بؤن الحكومات بصفة خاصة قد تفرض متطلبات مختلفة أو إضافٌة 
لتحقٌق أهدافها الخاصة إال أنه ٌتوجب أن ال تإثر تلك المتطلبات على البٌانات المالٌة المنشورة 

لتلبٌة احتٌاجات المستخدمٌن اآلخرٌن إال إذا كانت تلك المتطلبات تلبً احتٌاجات هإالء 
. المستخدمٌن اآلخرٌن



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

                                                                                                  

 

لنموذج محاسبً ٌعتمد على التكلفة التارٌخٌة القابلة " ما ٌتم إعداد البٌانات المالٌة طبقا" وغالبا
وقد تكون بعض النماذج والمفاهٌم .  لالستٌراد والمحافظة على القٌمة االسمٌة لرأس المال

األخرى أكثر مالءمة ألغراض إمداد مستخدمً البٌانات المالٌة بمعلومات مفٌدة فً اتخاذ 
ولقد تم وضع هذا اإلطار بحٌث .  القرارات االقتصادٌة، إال أنه ال ٌوجد إجماع على التغٌٌر

للتطبٌق بالنسبة للعدٌد من النماذج المحاسبٌة والمفاهٌم الخاصة برأس المال " ٌكون قابال
. والمحافظة علٌه
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مقدمة 

الهدف و الوضع الحالً 

هذا اإلطار إلى تحدٌد المفاهٌم األساسٌة الخاصة بإعداد عرض البٌانات المالٌة  -1
: اإلطار إلى ما ٌلً وٌهدف هذا. للمستخدمٌن من خارج المنشاة

مساعدة مجلس إدارة لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فً وضع معاٌٌر محاسبٌة دولٌة  -أ
فً المستقبل باإلضافة إلى مساعدتها فً مراجعة وتطوٌر المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة 

. القائمة فعال

مساعدة مجلس إدارة لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فً تحقٌق التوافق والتناسق دولٌا  -ب
فٌما ٌتعلق بالتشرٌعات والمعاٌٌر المحاسبٌة واإلجراءات المتعلقة بعرض البٌانات 
المالٌة عن طرٌق توفٌر األساس الالزم لتخفٌض عدد بدائل المعالجات المحاسبٌة 

. المسموح بها فً ظل المعاٌٌر الدولٌة

مساعدة الجهات المحلٌة فً البلدان المختلفة فً وضع وتطوٌر معاٌٌر محاسبٌة  -ج
. محلٌة

مساعدة القائمٌن على إعداد البٌانات المالٌة فً تطبٌق المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة  -د
وفً التعامل مع موضوعات وقضاٌا ستكون فٌما بعد موضوعا ألحد المعاٌٌر 

. المحاسبٌة الدولٌة 

مساعدة مراجعً الحسابات فً التوصل إلى رأى عما إذا كانت البٌانات المالٌة قد تم  -ه
. إعدادها طبقا للمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة

مساعدة مستخدمً البٌانات المالٌة فً تفسٌر المعلومات التً تحتوٌها البٌانات المالٌة  -و
المعدة طبقا للمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة، و 

توفٌر معلومات للمهتمٌن بؤعمال لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة عن منهجٌة اللجنة  -ز
. فً إعداد المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة

اإلطار معٌارا محاسبٌا دولٌا، ومن ثم فإنه ال ٌحدد قواعد قٌاس أو إفصاح  ال ٌعتبر هذا -2
.  اإلطار أي  من المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة تتعلق بؤي جزء وال ٌبطل أي جزء من هذا

ٌدرك مجلس إدارة لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة بؤنه قد ٌحدث فً حاالت قلٌلة تعارض  -3
بٌن هذا المعٌار وبٌن أحد المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة، فً مثل هذه الحاالت ٌكون 

وحٌث أن مجلس إدارة اللجنة سٌقوم . لمتطلبات المعٌار المحاسبً المرجعٌة األولى
باالسترشاد بما جاء باإلطار فً وضع وتطوٌر معاٌٌر محاسبٌة مستقبلٌة وكذلك فً 

مراجعة المعاٌٌر القائمة فعال فان عدد حاالت التعارف بٌن هذا اإلطار وبٌن المعاٌٌر 
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. المحاسبٌة الدولٌة ستتالشى بمرور الوقت

. سٌخضع اإلطار للمراجعة والتعدٌل من وقت ألخر بناءا على خبرة اللجنة فً العمل به -4

نطاق اإلطار 

: ٌتعامل هذا اإلطار مع ما ٌلً  -5

. أهداف البٌانات المالٌة -أ

. الخصائص النوعٌة التً تحدد منفعة المعلومات الواردة بالبٌانات المالٌة -ب

للعناصر المكونة للبٌانات المالٌة، و  (االعتراف )التعرٌف والقٌاس والتحقق  -ج

. مفاهٌم رأس المال والمحافظة علٌه -د

والتً ٌشار إلٌها فٌما بعد بالبٌانات )ٌهتم هذا اإلطار بالبٌانات المالٌة ذات الغرض العام  -6
والتً تشمل البٌانات المالٌة الموحدة، هذه البٌانات المالٌة تعد وتعرض سنوٌا على  (المالٌة

األقل وتهدف أساسا إلى توفٌر االحتٌاجات المشتركة لفئات متعددة من مستخدمً البٌانات 
وبالرغم من أن بعض هذه الفئات قد تطلب وقد ٌكون لها القدرة على الحصول . المالٌة

على بٌانات أخرى إضافة للبٌانات المتوافرة بالبٌانات المالٌة إال أن أغلبٌة مستخدمً 
البٌانات المالٌة مضطرون لالعتماد على البٌانات المالٌة كمصدر رئٌسً للمعلومات 

المالٌة وبالتالً فؤنه ٌجب أن تإخذ احتٌاجات هإالء المستخدمٌن فً االعتبار عند إعداد 
إن التقارٌر المالٌة ذات األغراض الخاصة كنشرات . وعرض تلك البٌانات المالٌة

االكتتاب والتقارٌر المقدمة للجهات الضرٌبٌة تخرج عن نطاق هذا اإلطار، ومع ذلك فانه 
.  اإلطار عند إعداد تلك التقارٌر الخاصة إذا سمحت متطلباتها بذلك ٌمكن تطبٌق هذا

تشكل البٌانات المالٌة جزءا من التقارٌر المالٌة، وتشمل المجموعة المتكاملة للبٌانات  -7
وقائمة الدخل وقائمة التغٌرات فً  (المٌزانٌة العمومٌة)المالٌة قائمة المركز المالً 

والتً قد ٌتم عرضها بعدة طرق، على سبٌل المثال كقائمة للتدفقات النقدٌة )المركز المالً 
، باإلضافة إلى المالحظات والبٌانات األخرى والتفسٌرات التً )أو قائمة تدفقات األموال

وقد تتضمن أٌضا جداول و معلومات إضافٌة . تعتبر جزء ال ٌتجزأ من البٌانات المالٌة
وقد تتضمن تلك الجداول والمعلومات . مستمدة من تلك البٌانات وٌتوقع قراءتها معها

اإلضافٌة معلومات مالٌة عن قطاعات النشاط أو القطاعات الجغرافٌة مثال أو اإلفصاح 
وال تشمل البٌانات المالٌة بنودا كتقرٌر مجلس اإلدارة أو بٌان . عن آثار تغٌرات األسعار

. اإلدارة أو أٌة بٌانات تحلٌلٌة أخرى قد ٌضمها التقرٌر المالً السنوي  رئٌس مجلس

ٌنطبق هذا اإلطار على البٌانات المالٌة لكافة المنشات التجارٌة والصناعٌة وكافة منشات  -8
وٌقصد بالمنشاة . األعمال التً تصدر تقارٌر سواء كانت قطاع عام أو قطاع خاص

المعدة للتقارٌر أٌة منشاة تعتبر بٌاناتها المالٌة المصدر الرئٌسً للمعلومات التً ٌحتاجها 
. المستخدمٌن المهتمٌن بتلك المنشاة
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مستخدمً البٌانات المالٌة واحتٌاجاتهم من المعلومات 

ٌشمل مستخدمً البٌانات المالٌة المستثمرٌن الحالٌٌن والمتوقعٌن والعاملٌن والمقرضٌن  -9
والموردٌن وغٌرهم من الدائنٌن التجارٌٌن والعمالء والجهات الحكومٌة والجمهور بصفة 

. وٌستخدم هإالء البٌانات المالٌة للوفاء ببعض احتٌاجاتهم المتنوعة من المعلومات. عامة
: وتشمل تلك االحتٌاجات على ما ٌلً 

. ٌهتم المساهمون ومستشارٌهم بالمخاطر والعوائد المتعلقة باستثماراتهم: المستثمرٌن -أ
وتتطلب تلك الفئة من المستخدمٌن معلومات تساعد فً اتخاذ قرارات تتعلق بشراء 

وٌحتاج المساهمٌن أٌضا إلى معلومات تمكنهم من . أو االحتفاظ أو بٌع االستثمارات
. تقٌٌم قدرة المنشاة على إجراء توزٌعا ت أرباح

 ٌهتم العاملون والمجموعات التً تمثلهم بالمعلومات المتعلقة بربحٌة :العاملٌن -ب
واستقرار المنشآت التً ٌعملون بها، كما ٌهتم هإالء أٌضا بالمعلومات التً تساعدهم 

 .فً تقٌٌم قدرة منشؤتهم على توفٌر المكافآت ومنافع التقاعد وفرص التوظف

 ٌهتم المقرضون بالمعلومات التً تمكنهم من تحدٌد ما إذا كانت :المقرضٌن -ج
. قروضهم وفوائدها سٌتم سدادها فً مواعٌد استحقاقها

ٌهتم هإالء بالمعلومات التً تمكنهم من  :  الدائنٌن التجارٌٌن الموردون وغٌرهم من -د
وعلى عكس . معرفة ما إذا كانت المبالغ المستحقة لهم سوف تسدد فً موعدها

المقرضون فان الدائنون التجارٌون ٌركزون اهتمامهم علً المنشؤة فً األجل 
القصٌر وٌستثنى من ذلك حالة اعتمادهم على المنشاة فً األجل الطوٌل كعمٌل 

. رئٌسً

 ٌهتم العمالء بالمعلومات المتعلقة باستمرارٌة المنشؤة خاصة فً حالة :العمالء -ه
. ارتباطهم أو اعتمادهم على المنشؤة فً األجل الطوٌل

 تهتم الجهات الحكومٌة بتوزٌع الموارد وبالتالً بؤنشطة المنشآت :الجهات الحكومٌة -و
وتحتاج تلك الجهات إلى معلومات الستخدامها فً توجٌه وتنظٌم تلك . المختلفة

األنشطة ووضع السٌاسات الضرٌبٌة وكذلك كؤساس لإلحصاءات المتعلقة بالدخل 
. القومً وما ٌماثلها

 تإثر المنشات على الجمهور العام بطرق متعددة فمثال قد تقدم :الجمهور العام -ز
المنشات مساهمة فعالة فً االقتصاد المحلً عن طرٌق توفٌر فرص عمل أو دعم 

وقد تساعد البٌانات المالٌة الجمهور العام عن طرٌق تزوٌده . الموردٌن المحلٌٌن
بالمعلومات المتعلقة باتجاهات أنشطة المنشاة والمستجدات المتعلقة بؤنشطتها وفرص 

. ازدهارها

على الرغم من أن البٌانات المالٌة ال تفً بكافة احتٌاجات هإالء المستخدمٌن من  -10
فالبٌانات المالٌة التً تفً . المعلومات إال أن هناك احتٌاجات مشتركة لهإالء المستخدمٌن

سوف تفً أٌضا بمعظم - باحتٌاجات المستثمرٌن الذٌن ٌتحملون مخاطر رأس المال 
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. احتٌاجات المستخدمٌن اآلخرٌن

كما . تقع مسإولٌة إعداد وعرض البٌانات المالٌة للمنشاة بصفة أساسٌة على عاتق إدارتها -11
تهتم اإلدارة أٌضا بالمعلومات التً تحتوٌها البٌانات المالٌة بالرغم من أنه ٌتوافر لها 
الحصول على معلومات مالٌة و إدارٌة إضافٌة تمكنها من أداء وظائفها األساسٌة فً 

وتعتبر اإلدارة قادرة على تحدٌد شكل . مجاالت التخطٌط واتخاذ القرارات والرقابة
. ومضمون تلك المعلومات اإلضافٌة بحٌث تفً باحتٌاجاتها الخاصة من المعلومات

وٌعتبر التقرٌر عن مثل تلك المعلومات اإلضافٌة خارجا عن نطاق هذا اإلطار، ومع ذلك 
اإلدارة عن المركز  أساسا على المعلومات التً تستخدمها فالبٌانات المالٌة المنشورة تعتمد

. األداء والتغٌرات فً المركز المالً للمنشاة المالً وتقٌٌم

أهداف البٌانات المالٌة 

تهدف البٌانات المالٌة إلى تقدٌم معلومات عن الوضع المالً ونتائج األعمال والتغٌر فً  -12
الوضع المالً للمنشاة تفٌد العدٌد من الفئات التً تستخدمها فً اتخاذ القرارات 

. االقتصادٌة

ومع . تلبً البٌانات المالٌة المعدة لهذا الغرض االحتٌاجات المشتركة لمعظم المستخدمٌن -13
ذلك فإن تلك البٌانات ال توفر كافة المعلومات التً قد ٌحتاجها المستخدمٌن فً اتخاذ 

وذلك راجع إلى حد كبٌر أن تلك البٌانات تعكس اآلثار المالٌة . القرارات االقتصادٌة
. لألحداث التارٌخٌة وال توفر بالضرورة معلومات غٌر مالٌة

تظهر البٌانات المالٌة أٌضا نتائج تقٌٌم كفاءة اإلدارة فً القٌام بواجباتها وتساعد فً  -14
وٌهدف المستخدمون الذٌن ٌرغبون فً تقٌٌم كفاءة . محاسبتها عن الموارد المإتمنة علٌها

اإلدارة ومحاسبتها إلى اتخاذ قرارات اقتصادٌة قد تشمل على سبٌل المثال على قرارات 
. لالحتفاظ باستثماراتهم فً المنشؤة أو بٌعها أو ما إذا كان من الضروري تغٌٌر اإلدارة

المالً  المركز المالً ونتائج األعمال والتغٌرات فً المركز

تتطلب عملٌة اتخاذ القرارات االقتصادٌة بمعرفة مستخدمً البٌانات المالٌة تقٌٌما لمقدرة  -15
المنشاة على تولٌد نقدٌة وما ٌعادلها وكذلك تقٌٌما لتوقٌت الحصول على تلك النقدٌة 

وتحدد تلك المقدرة فً النهاٌة إمكانٌة قٌام المنشاة بدفع . ودرجة التؤكد المرتبطة بها
الرواتب للموظفٌن وسداد مستحقات الموردٌن وسداد مدفوعات الفوائد وتسدٌد القروض 

وتزداد مقدرة مستخدمً البٌانات المالٌة فً تقٌٌم قدرة . ودفع أرباح األسهم إلى المساهمٌن
المنشاة على تولٌد نقدٌة وما ٌعادلها إذا تم تزوٌدهم بمعلومات تركز بصفة أساسٌة على 

. المركز المالً ونتائج األعمال والتغٌرات فً المركز المالً للمنشاة

ٌتؤثر المركز المالً للمنشاة بمقدار الموارد االقتصادٌة الخاضعة لسٌطرتها وهٌكلها  -16
التموٌلً وما تتمتع به من سٌولة وٌسر مالً وبقدرتها على التكٌف مع التغٌرات فً البٌئة 

وتفٌد المعلومات المتعلقة بالموارد االقتصادٌة الخاضعة لسٌطرة المنشاة . المحٌطة بها
ومدى قدرتها على تطوٌر تلك الموارد فً التنبإ بقدرة المنشاة على تولٌد نقدٌة وما 

وتعتبر المعلومات المتعلقة بهٌكل التموٌل مفٌدة فً التنبإ باحتٌاجات . ٌعادلها فً المستقبل
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المنشاة من القرض فً معرفة كٌف سٌتم توزٌع األرباح والنفقات النقدٌة المستقبلٌة بٌن 
أصحاب المصلحة فً المنشؤة، كما تفٌد أٌضا فً التنبإ بمدى نجاح المنشؤة فً الحصول 

وتفٌد المعلومات المتعلقة بالسٌولة والٌسر المالً فً . على التموٌل الالزم فً المستقبل
وٌشٌر لفظ السٌولة إلى . التنبإ بمدى قدرة المنشؤة على الوفاء بتعهداتها عند استحقاقها

النقدٌة المتوافرة فً المستقبل القرٌب بعد األخذ فً االعتبار التعهدات المالٌة خالل نفس 
وٌشٌر الٌسر المالً إلى توافر النقدٌة فً األجل الطوٌل ألجل الوفاء بالتعهدات . الفترة

. المالٌة عند استحقاقها

تفٌد المعلومات المتعلقة بؤداء المنشؤة وبصفة خاصة المعلومات الخاصة بالربحٌة فً تقٌٌم  -17
التغٌرات المحتملة فً الموارد االقتصادٌة التً ٌتوقع أن تسٌطر علٌها المنشؤة فً 

. األداء مفٌدة فً هذا الخصوص (تغاٌر)وتعتبر المعلومات حول تباٌن . المستقبل
فالمعلومات عن األداء تفٌد فً التنبإ بقدرة المنشؤة على تولٌد تدفقات نقدٌة من مواردها 

المتاحة حالٌا، كما تفٌد أٌضا فً الحكم على قدرة وفاعلٌة المنشؤة فً توظٌف موارد 
. إضافٌة

تفٌد المعلومات المتعلقة بالتغٌرات فً المركز المالً للمنشؤة فً تقٌٌم األنشطة  -18
وتفٌد . االستثمارٌة والتموٌلٌة والتشغٌلٌة خالل الفترة التً ٌتم عنها إعداد التقارٌر المالٌة

هذه المعلومات فً تزوٌد المستخدم بؤساس مناسب لتقٌٌم قدرة المنشؤة على تولٌد تدفقات 
وإلعداد قائمة عن التغٌرات . نقدٌة وما ٌعادلها واحتٌاجات المنشؤة لتوظٌف تلك التدفقات

فً المركز المالً فان هناك تعرٌفات مختلفة لألموال مثل جمٌع الموارد المالٌة ورأس 
المال العامل، الموجودات السائلة أو النقدٌة وال ٌسعى اإلطار الحالً لتحدٌد تعرٌف 

 .لألموال

كما تتوافر المعلومات . تتوافر المعلومات المتعلقة بالمركز المالً بصفة أساسٌة بالمٌزانٌة -19
أما المعلومات المتعلقة بالتغٌرات فً . المتعلقة بؤداء المنشاة بصفة عامة بقائمة الدخل

 .المركز المالً فتتوافر بقائمة مستقلة ضمن البٌانات المالٌة

تتداخل المكونات المختلفة للبٌانات المالٌة ألنها تعكس جوانب مختلفة لنفس العملٌات أو  -20
وبالرغم من اختالف المعلومات التً تقدمها كل قائمة عن البٌانات األخرى إال . األحداث

أن كل قائمة بذاتها ال تخدم أحد وال تقدم كافة المعلومات الضرورٌة للوفاء باحتٌاجات 
فمثال ال تقدم قائمة الدخل صورة كاملة عن أداء المنشاة . محددة لمستخدمً البٌانات المالٌة

إال إذا تم استخدامها جنبا إلى جنب مع كل من المٌزانٌة وقائمة التغٌرات فً المركز 
 .المالً

 المالحظات والجداول اإلضافٌة

تحتوى البٌانات المالٌة أٌضا على مالحظات وجداول إضافٌة ومعلومات أخرى، إذ قد  -21
تحتوى مثال على معلومات إضافٌة عن بنود البٌانات المالٌة والتً تعتبر مالئمة 

وقد تتضمن إفصاحا عن المخاطر وعوامل عدم . الحتٌاجات مستخدمً البٌانات المالٌة
مثل )التؤكد التً تإثر على المنشؤة وكذا أٌة موارد أو التزامات ال تظهرها المٌزانٌة 

وٌمكن تقدٌم المعلومات المتعلقة بالقطاعات الجغرافٌة . (االحتٌاطً من الموارد المعدنٌة
 .وقطاعات النشاط للمنشؤة وآثار تغٌرات األسعار فً شكل معلومات إضافٌة



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

                                                                                                  

 

 

الفروض التً تنطوي علٌها البٌانات المالٌة 

أساس االستحقاق 

وطبقا لهذا األساس . كً تحقق البٌانات المالٌة أهدافها فإنها تعد طبقا ألساس االستحقاق -22
ولٌس عند استالم أو )فانه ٌتم االعتراف بآثار العملٌات واألحداث األخرى عند حدوثها 

، كما ٌتم إثباتها بالدفاتر المحاسبٌة والتقرٌر عنها بالبٌانات المالٌة (دفع النقدٌة وما ٌعادلها
وال تقتصر البٌانات المالٌة المعدة طبقا ألساس االستحقاق على بٌان . للفترات التً تخصها

العملٌات التً حدثت فً الماضً وما تضمنته من استالم ودفع نقدٌة ولكنها توضح أٌضا 
لمستخدمٌها االلتزامات بدفع نقدٌة فً المستقبل والموارد التً سوف ٌتم الحصول علٌها 

ولذا فالبٌانات المالٌة توفر معلومات عن العملٌات . فً صورة نقدٌة فً المستقبل
المنصرمة وغٌرها من األحداث التً تعتبر هامة للمستخدمٌن فً اتخاذ قراراتهم 

 .االقتصادٌة 

االستمرارٌة 

ٌتم فً العادة إعداد البٌانات المالٌة بافتراض أن المنشؤة مستمرة فً أعمالها وسوف  -23
ولذا ٌفترض بؤن المنشؤة ال تنوى ولٌست . تستمر فً أنشطتها فً المستقبل المنظور

وفً حالة وجود مثل تلك النٌة أو . بحاجة لتصفٌة أنشطتها أو تقلٌصها بدرجة كبٌرة
الحاجة فانه قد ٌكون من الواجب إعداد البٌانات المالٌة طبقا ألساس مختلف، وفً هذا 

 .األساس المستخدم  الحالة ٌجب اإلفصاح عن
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الخصائص النوعٌة للبٌانات المالٌة 

تتمثل الخصائص النوعٌة فً الصفات التً تجعل المعلومات الواردة بالبٌانات المالٌة  -24
وهناك أربعة خصائص نوعٌة أساسٌة هً القابلٌة للفهم والمالءمة و .  مفٌدة للمستخدمٌن
 .والقابلٌة للمقارنة (الوثوق)إمكانٌة االعتماد 

 القابلٌة للفهم

تعتبر القابلٌة للفهم من جانب المستخدمٌن أحد أهم الخصائص التً ٌجب توافرها فً  -25
ولهذا الغرض فإنه ٌفترض بؤن ٌكون المستخدمٌن . المعلومات الواردة بالبٌانات المالٌة

على علم كاف باألنشطة التجارٌة واالقتصادٌة وبالمحاسبة، وأن ٌكون لدٌهم الرغبة 
ومع ذلك فانه ال ٌجوز استبعاد أٌة معلومات تتعلق بمسائل . لدراسة المعلومات بعناٌة

معقدة وتعتبر مالئمة لعملٌة اتخاذ القرارات االقتصادٌة بمعرفة المستخدمٌن بحجة أنه قد 
 .ٌصعب على بعض المستخدمٌن فهمها

المالءمة 

. كً تكون المعلومات مفٌدة فإنها ٌجب أن تكون مالئمة الحتٌاجات متخذي  القرارات -26
وتعتبر المعلومات مالئمة للمستخدمٌن إذا كان لها تؤثٌر على القرارات االقتصادٌة التً 

ٌتخذونها، وذلك عن طرٌق مساعدتهم فً تقٌٌم األحداث الماضٌة والحالٌة و المستقبلٌة أو 
 .تعزٌز أو تعدٌل ما سبق التوصل إلٌه من تقٌٌم

فعلى سبٌل . هناك تداخل بٌن القدرة التنبئٌة للمعلومات وقدرتها علً تعزٌز التوقعات -27
المثال، تعتبر المعلومات عن قٌمة ومكونات الموجودات التً بحوزة المنشاة ذات فائدة 
للمستخدمٌن فً محاولتهم للتنبإ بمدى قدرة المنشاة على استغالل الفرص المتاحة فً 

وتلعب نفس . المستقبل، وكذلك مقدرتها على مواجهة المواقف المناوئة أو المعاكسة
المعلومات دورا فً تعزٌر التوقعات الماضٌة، كما هو الحال عند إعادة هٌكلة المنشؤة 

 .وناتج عملٌاتها المخططة

فً الماضً كؤساس  (نتائج األعمال )تستخدم المعلومات المتعلقة بالمركز المالً واألداء  -28
للتنبإ بالمركز المالً واألداء فً المستقبل باإلضافة إلى أٌة أمور أخرى تهم المستخدمٌن  
بصورة مباشرة مثل أرباح األسهم والرواتب وتحركات أسعار األسهم ومدى قدرة المنشؤة 

وال ٌشترط ألن تكون للمعلومات قدرة تنبئٌة أن . على سداد التزاماتها عند استحقاقها
تكون صراحة فً صورة تنبإات، ومع ذلك فانه ٌمكن تحسٌن القدرة على عمل تنبإات 

باستخدام البٌانات المالٌة من خالل أسلوب عرض المعلومات المتعلقة بالعملٌات 
فعلى سبٌل المثال ٌمكن زٌادة القدرة التنبئٌة بالدخل عن طرٌق . واألحداث الماضٌة

 .اإلفصاح بصورة مستقلة عن بنود الدخل والمصروفات غٌر العادٌة وغٌر المتكررة
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 األهمٌة النسبٌة

ففً بعض الحاالت تكون طبٌعة . تتؤثر مالءمة المعلومات بطبٌعتها وبؤهمٌتها النسبٌة -29
المعلومات وحدها كافٌة لتحدٌد مالءمتها، فمثال قد تإثر التقارٌر المتعلقة بؤحد القطاعات 

الجدٌدة بالمنشؤة على تقدٌر المخاطر والفرص التً تواجهها المنشؤة بغض النظر عن 
وفً حاالت . األهمٌة النسبٌة للنتائج التً حققها ذلك القطاع خالل الفترة محل التقرٌر

أخرى ٌكون من الضروري معرفة كل من طبٌعة المعلومات وأهمٌتها النسبٌة، مثال ذلك 
 .قٌمة كل صنف من األصناف الرئٌسٌة للمخزون 

تعتبر المعلومات هامة نسبٌا إذا كان حذفها أو تحرٌفها ٌمكن أن ٌكون له تؤثٌر على  -30
وتتوقف . القرارات االقتصادٌة التً ٌتخذها المستخدمون اعتمادا على البٌانات المالٌة

األهمٌة النسبٌة على حجم البند أو الخطؤ وفً ظل الظروف الخاصة بحذفه أو تحرٌفه 
ولذا فإن األهمٌة النسبٌة تعتبر حدا قاطعا أو نقطة فاصلة اكثر من كونها خاصٌة نوعٌة 

 .ٌجب توافرها فً المعلومات لكً تكون نافعة

 إمكانٌة االعتماد أو الوثوق فً المعلومات المالٌة

. لكً تكون المعلومات مفٌدة فانه ٌجب أن تكون موثوق بها، أي ٌمكن االعتماد علٌها -31
 إذا كانت خالٌة من األخطاء المادٌة والتحٌز وٌمكن  وتعتبر المعلومات موثوق فٌها

االعتماد علٌها بواسطة المستخدمٌن فً التمثٌل بصدق عما تمثله أو ما ٌتوقع أن تمثله 
 .بدرجة معقولة

قد تكون المعلومات مالئمة ولكنها غٌر موثوق فٌها بدرجة عالٌة بسبب طبٌعتها أو  -32
مثال ذلك حالة مطالبة بالتعوٌض عن . مدلولها لدرجة قد تجعل االعتراف بها مضلال

أضرار الزالت موضع نزاع قانونً من حٌث إثبات الحالة أو قٌمتها، وفً مثل هذه 
الحاالت قد ٌكون من غٌر المناسب أن تعترف المنشؤة بقٌمة المطالبة بالكامل بالمٌزانٌة، 

 .فال أنه قد ٌكون من المناسب اإلفصاح عن قٌمة المطالبة والظروف المحٌطة بها

 التمثٌل الصادق

لكً تكون المعلومات موثوق فٌها فإنها ٌجب أن تمثل بصدق العملٌات وغٌرها من  -33
لذا فانه ٌجب أن تمثل المٌزانٌة . األحداث التً تمثلها أو ٌفترض أن تمثلها بدرجة معقولة

األحداث وغٌرها التً ٌنتج عنها مجوداتها ومطلوباتها وحقوقا مالٌة  بصدق العملٌات و
 .للمنشؤة فً تارٌخ المٌزانٌة والتً تستوفى معاٌٌر التحقق

تتعرض معظم المعلومات المالٌة لبعض مخاطر كونها قد ال تمثل بؤمانة تامة العملٌات  -34
وال ٌرجع ذلك إلى التحٌز بقدر ما ٌرجع أساسا إلى . واألحداث التً تهدف إلى تمثٌلها

صعوبات متؤصلة إما فً تحدٌد العملٌات واألحداث األخرى التً ٌجب قٌاسها أو فً 
تطبٌق أسالٌب القٌاس والعرض المستخدمة لتوصٌل المعلومات التً تنطوي علٌها تلك 

وفً حاالت معٌنة قد تكون عملٌة قٌاس اآلثار المالٌة لبعض البنود . األحداث العملٌات و
. غٌر مإكدة بدرجة كبٌرة مما ٌدفع المنشؤة عموما إلى عدم االعتراف بها بالبٌانات المالٌة
ومن أمثلة ذلك أنه قد ٌتكون شهرة محل للمنشاة بمرور الوقت إال أن هناك بصفة عامة 
صعوبة فً تحدٌد أو قٌاس تلك الشهرة بطرٌقة موثوق فٌها، ومع ذلك فانه فً حاالت 

أخرى قد ٌكون من المناسب االعتراف بالبنود مع اإلفصاح عن مخاطر األخطاء المتعلقة 
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 .باالعتراف بتلك البنود وقٌاسها

 تغلٌب الجوهر على الشكل

لكً تمثل المعلومات بصدق العملٌات وغٌرها من األحداث التً تمثلها فانه من  -35
الضروري المحاسبة عن تلك العملٌات واألحداث طبقا لجوهرها وواقعها االقتصادي 

ولٌس فقط طبقا لشكها القانونً، إذ ال ٌتطابق جوهر العملٌات واألحداث فً كافة األحوال 
فعلى سبٌل المثال، قد تقوم إحدى المنشات بنقل ملكٌة أحد الموجودات . مع شكها القانونً

إلى طرف آخر بحٌث تظهر المستندات بوضوح انتقال الملكٌة إلى الطرف اآلخر، ومع 
ذلك فقد تكون هناك اتفاقٌات بٌن الطرفٌن تضمن استمرار المنشؤة فً االستفادة بالمنافع 

فً مثل هذه الحاالت ال ٌجب االعتراف بعملٌة . االقتصادٌة المستقبلٌة المرتبطة باألصل
 .(بافتراض أنه كانت هناك عملٌة أصال)بٌع حٌث ال ٌعكس شلك حقٌقة العملٌة التً تمت 

الحٌادٌة

لكً تكون المعلومات الواردة بالبٌانات المالٌة موثوق فٌها فإنها ٌجب أن تكون محاٌدة أي  -36
وتعتبر البٌانات المالٌة غٌر محاٌدة إذا كانت تإثر عن طرٌق اختٌار أو . خالٌة من التحٌز

فً عملٌة اتخاذ قرار أو حكم بهدف الوصول إلى نتٌجة محسوسة - عرض المعلومات 
 .سلفا

 (الحٌطة والحذر)التحفظ 

ٌواجه معدي البٌانات المالٌة حاالت عدم التؤكد التً تحٌط بالعدٌد من المواقف، منها  -37
 إمكانٌة تحصٌل الدٌون المشكوك فٌها والعمر اإلنتاجً المتوقع للتجهٌزات والمعدات و

وٌتم األخذ بالحسبان . عدد حاالت المطالبات المتوقع حدوثها عن الكفاالت والضمانات
حاالت عدم التؤكد هذه عن طرٌق اإلفصاح عن طبٌعتها ومداها، وبتطبٌق أساس التحفظ 

والتحفظ هو مراعاة لمحرجة معقولة من الحذر عن ممارسة . عند إعداد البٌانات المالٌة
السلطات التقدٌرٌة الالزمة للتوصل إلى التقدٌرات فً ظل ظروف عدم للتؤكد بحٌث ال 

ٌكون هناك مبالغة فً تقدٌر قٌم الموجودات أو الدخل أو تشٌر المطلوبات والمصروفات 
ومع ذلك ٌجب مراعاة أال ٌإدي تطبٌق أساس التحفظ على سبٌل المثال . بؤقل مما ٌجب

إلى خلق احتٌاطٌات سرٌة أو مخصصات بؤكثر مما ٌجب أو التخفٌض للتعمد للموجودات 
والدخل أو التضخٌم المتعمد للمطلوبات والمصروفات حٌث سٌإدي ذلك إلى عدم حٌادٌة 

 .البٌانات المالٌة ومن ثم فقدانها لخاصٌة الوثوق بها ولمكانٌة االعتماد علٌها

االكتمال

لكً لكون للمعلومات الواردة بالبٌانات للمالٌة موثوقا بها فإنها ٌجب أن تكون مكتملة فً  -38
فقد ٌإدي حذف بعض المعلومات إلى . حدود ما تسمح به اعتبارات األهمٌة النسبٌة للتكلفة

. جعل البٌانات المالٌة مزٌفة ومضللة ومن ثم تفقد مصداقٌتها وال تكون مالئمة
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القابلٌة للمقارنة

ٌجب أن ٌكون مستخدمً البٌانات المالٌة قادرٌن على إجراء مقارنات للبٌانات المالٌة على  -39
ممر الفترات الزمنٌة المختلفة، وذلك لتحدٌد بعض االتجاهات المتعلقة بمركز المنشؤة 

كما ٌجب أن ٌكونوا أٌضا قادرٌن على مقارنة البٌانات المالٌة لمختلف . المالً وأدائها
المنشات وذلك لتقٌٌم المركز المالً واألداء النسبً وكذلك التغٌرات فً المراكز المالٌة 

ومن ثم فإن طرٌقة القٌاس والعرض لألثر المالً للعملٌات واألحداث . لتلك المنشات
المتشابهة ٌجب أن تكون متسقة على ممر الزمن بالنسبة للمنشؤة الواحدة، كما ٌجب 

 .إعدادها أٌضا بطرٌقة متسقة بالنسبة للمنشات المختلفة 

من النتائج الهامة للقابلٌة للمقارنة كؤحد الخصائص النوعٌة هً إعالم مستخدمً البٌانات  -40
المالٌة بالسٌاسات المحاسبٌة المستخدمة فً إعداد تلك البٌانات وأٌة تغٌرات تحدت فً تلك 

وٌحتاج مستخدمو البٌانات المالٌة . السٌاسات وكذلك اآلثار المترتبة على تلك التغٌرات
ألن ٌكونوا قادرٌن على التعرف على االختالفات فً السٌاسات المحاسبٌة التً اتبعتها 
نفس المنشؤة فً معالجة العملٌات واألحداث المتشابهة من فترة إلى أخرى وكذلك على 

ومما ٌساعد على تحقٌق خاصٌة القابلٌة للمقارنة أن ٌتم . مستوى المنشات المختلفة
االلتزام بما جاء بالمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة، بما فً ذلك اإلفصاح عن السٌاسات 

 .المحاسبٌة المستخدمة بواسطة المنشاة

ٌجب عدم الخلط بٌن الحاجة إلى القابلٌة للمقارنة وبٌن مجرد التوحٌد كما ٌجب أال ٌسمح  -41
إنه من غٌر المناسب أن تستمر . لها بان تكون عائقا لألخذ بمعاٌٌر محاسبٌة مطورة

المنشاة فً استخدام سٌاسة محاسبٌة معٌنة فً المحاسبة على عملٌة أو حدث إذا ما كانت 
تلك السٌاسة ال تتفق مع خاصٌتً المالءمة و إمكانٌة االعتماد على المعلومات أو الوثوق 

فٌها، كما أنه من غٌر المناسب أٌضا عدم تغٌٌر السٌاسات المحاسبٌة المتبعة إذا كانت 
 هناك سٌاسات محاسبٌة أخرى بدٌلة أكثر مالءمة ومصداقٌة فً التعبٌر عن العملٌات أو

 .األحداث المالٌة

استجابة لرغبة مستخدمً البٌانات المالٌة فً مقارنة المركز المالً ونتائج األعمال  -42
والتغٌرات فً المركز المالً للمنشاة الواحدة من فترة ألخرى، فإنه ٌجب أن تظهر 

 .البٌانات المالٌة المعلومات المماثلة للفترات السابقة

 القٌود على المعلومات المالئمة والتً ٌمكن االعتماد علٌها

التوقٌت المالئم 

وقد تحتاج .  قد تفقد المعلومات مالءمتها إذا حدث تؤخٌر غٌر ضروري فً التقرٌر عنها -43
اإلدارة إلى المالءمة بٌن المزاٌا النسبٌة الناتجة عن توفٌر المعلومات فً الوقت المناسب 

من جهة والحاجة إلى توفٌر خاصٌة إمكانٌة االعتماد على المعلومات والوثوق بها من 
وقد ٌتطلب توفٌر المعلومات فً توقٌت مناسب فً العدٌد من الحاالت . جهة أخري

التقرٌر عن عملٌة أو حدث ما قبل معرفة كافة أبعاد تلك العملٌة أو الحدث مما ٌإثر سلبا 
وعلى العكس من ذلك إذ أن تؤخٌر . على الثقة فً المعلومات وامكانٌة االعتماد علٌها
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التقرٌر عن العملٌة أو الحدث لحٌن معرفة كافة األبعاد المتعلقة بالعملٌة أو الحدث ٌزٌد 
كثٌرا من الثقة فً المعلومات ولكنها تصبح قلٌلة الفائدة فً مساعدة المستخدمٌن على 

ولتحقٌق نوع من التوازن بٌن مالءمة المعلومات . اتخاذ القرارات فً غضون ذلك
وإمكانٌة االعتماد علٌها ٌجب دائما أخذ احتٌاجات عملٌة اتخاذ القرارات االقتصادٌة من 

 .المعلومات فً الحسبان ومحاولة الوفاء بذلك بقدر اإلمكان 

المواءمة بٌن التكلفة والعائد 

إذ ٌجب أن تفوق منفعة . تعتبر المواءمة بٌن التكلفة والعائد قٌدا ولٌست خاصٌة نوعٌة -44
إال أن تقٌٌم المنافع والتكلفة تعتمد بشكل كبٌر على التقدٌر . المعلومات تكلفة إعدادها

. الشخصً، باإلضافة إلى أن تكلفة إعداد المعلومات ال ٌتحملها بالضرورة من ٌستفٌد بها
وقد ٌستفٌد من المعلومات بعض المستخدمٌن الذٌن لم تعد من أجلهم تلك المعلومات، فعلى 

سبٌل المثال، فإن توفٌر معلومات إضافٌة إلى المقرضٌن قد ٌإدي إلى تخفٌض تكلفة 
العائد على حالة / ولهذه األسباب فإنه ٌصعب تطبٌق اختبار التكلفة . االقتراض للمنشؤة

ومع ذلك فإن واضعً المعاٌٌر المحاسبٌة بصفة خاصة وكذا القائمٌن على إعداد . معٌنة
 .البٌانات المالٌة ومستخدمً تلك البٌانات ٌجب أن ٌكونوا على بٌنة من هذا القٌد

 المواءمة بٌن الخصائص النوعٌة للمعلومات

. عادة ما ٌتبٌن ضرورة إقامة التوازن أو المواءمة بٌن الخصائص النوعٌة للمعلومات -45
وبصفة عامة ٌجب إٌجاد نوع من التوازن المناسب بٌن تلك الخصائص من أجل تحقٌق 

وتخضع عملٌة تحدٌد األهمٌة النسبٌة للخصائص فً الحاالت . أهداف البٌانات المالٌة
 .المختلفة للحكم والتقدٌر المهنً

العرض العادل / الصورة العادلة والحقٌقٌة 

عادة ما توصف البٌانات المالٌة بؤنها تظهر الصورة العادلة والحقٌقٌة أو تعرض بؤمانة  -46
وبالرغم من أن هذا . المركز المالً واألداء والتغٌرات فً المركز المالً لمنشاة معٌنة

اإلطار ال ٌتعرض مباشرة لتلك المفاهٌم إال أن تطبٌق كل من الخصائص النوعٌة 
الرئٌسٌة والمعاٌٌر المحاسبٌة المناسبة عادة ما ٌإدي إلى الحصول على بٌانات مالٌة 

تظهر ما هو  مفهوم بصفة عامة على أنه الصورة العادلة والحقٌقٌة أو عدالة عرض تلك 
 .المعلومات
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 عناصر البٌانات المالٌة

تصور البٌانات المالٌة أثار العملٌات وغٌرها من األحداث عن طرٌق تبوٌبها فً  -47
مجموعات عامة حسب خصائصها االقتصادٌة،وٌطلق على هذه المجموعات العامة 

المركز المالً فً المٌزانٌة - والعناصر المتعلقة مباشرة بقٌاس . عناصر البٌانات المالٌة
والعناصر المتعلقة مباشرة بقٌاس األداء فً . هً الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكٌة

قائمة الدخل هً اإلٌرادات والمصروفات، أما قائمة التغٌر فً المركز المالً فعادة ما 
ٌعكس عناصر قائمة الدخل والتغٌرات فً عناصر المٌزانٌة، وعلٌه فإن اإلطار الحالً ال 

 .ٌحدد عناصر تنفرد بها تلك القائمة

إن عرض هذه العناصر فً المٌزانٌة وقائمة الدخل ٌنطوي على إجراء تبوٌب فرعً لها،  -48
فمثال ٌمكن تبوٌب الموجودات والمطلوبات حسب طبٌعتها أو وظٌفتها فً أعمال المنشؤة 
وذلك من أجل عرض المعلومات بشكل اكثر فائدة للمستخدمٌن ألغراض اتخاذ قرارات 

 .اقتصادٌة

المركز المالً 

إن العناصر التً ترتبط مباشرة بقٌاس المركز المالً هً الموجودات والمطلوبات  -49
 :وحقوق الملكٌة، وتعرف كاآلتٌة

هً موارد خاضعة لسٌطرة المنشؤة نتٌجة أحداث ماضٌة وٌتوقع أن :الموجودات  -أ
 .تتدفق منافعها االقتصادٌة المستقبلٌة على المنشؤة

هً التزامات حالٌة على المنشؤة نتجت عن أحداث ماضٌة، وٌتوقع أن : المطلوبات  -ب
ٌترتب على الوفاء بها تدفقات خارجة من موارد المنشؤة  تنطوي على منافع 

 .اقتصادٌة

عبارة عن المتبقً من موجودات المنشؤة بعد استبعاد كافة : حقوق الملكٌة  -ج
  .مطلوباتها

توضح تعرٌفات الموجودات والمطلوبات خصائصها الرئٌسٌة دون أن تحاول تحدٌد  -50
وعلٌه فإن التعرٌفات . المقاٌٌس التً ٌجب استٌفائها قبل االعتراف بها فً المٌزانٌة

تتضمن بنودا ال ٌعترف بها كموجودات أو مطلوبات فً المٌزانٌة نظرا لسم استٌفائها 
 وعلى وجه الخصوص، ٌجب توافر 98-82  لمعاٌٌر االعتراف الواردة فً الفقرات

القدر الكافً من التؤكد من توقع تدفق المنافع االقتصادٌة المستقبلٌة الداخلة للمنشاة أو 
 قبل االعتراف ببند ما من 83الخارجة منها، لغرض استٌفاء معٌار االحتمال فً الفقرة 

 .الموجودات أو المطلوبات 

عند تحدٌد ما إذا كان البند مستوفٌا لتعرٌف الموجودات أو المطلوبات أو حقوق الملكٌة  -51
فإن األمر ٌتطلب االلتفات إلى جوهره و واقعه االقتصادي ولٌس إلى مجرد شكله 

فعلى سبٌل المثال، فً حالة التموٌل التؤجٌري فإن الجوهر والواقع االقتصادي . القانونً
هو حصول المستؤجر على المنافع االقتصادٌة من استخدام األصل المإجر خالل الجزء 
األكبر من العمر اإلنتاجً لألصل فً مقابل االلتزام بدفع ما ٌعادل تقرٌبا القٌمة العادلة 

وعلٌه فإنه ٌترتب على التؤجٌر التموٌلً . لألصل باإلضافة إلى رسوم التموٌل المتعلقة به
 .بنودا مستوفٌة لتعرٌف الموجودات والمطلوبات، ٌتم االعتراف بها فً مٌزانٌة المستؤجر
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ٌمكن أن تحتوي المٌزانٌة المعدة حسب المعٌار المحاسبً الدولً الحالً على بنود ال  -52
إال أن . تستوفً تعرٌفات الموجودات أو المطلوبات وال تعرض ضمن حقوق الملكٌة

 سوف تشكل أساس المراجعات المستقبلٌة لمعاٌٌر 49التعرٌفات التً تتضمنها الفقرة 
 .المحاسبة الدولٌة القائمة ولصٌاغة المعاٌٌر الجدٌدة

: الموجودات 

المنافع االقتصادٌة التً ٌتضمنها األصل هً قدرته بشكل مباشر أم غٌر مباشر على  -53
وٌمكن أن تكون قدرة األصل على . المساهمة فً تدفق النقدٌة أو النقدٌة المعادلة للمنشاة

المساهمة متمثلة فً المساهمة فً النشاط اإلنتاجً كجزء من األنشطة التشغٌلٌة للمنشؤة، 
كما ٌمكن أن ٌؤخذ شكل التحوٌل إلى نقدٌة أو نقدٌة معادلة، أو فً القدرة على تخفٌض 

تدفق النقدٌة إلى خارج المنشاة كما هو الحال عند اللجوء إلى عملٌات تصنٌع بدٌلة 
 .تخفض من تكالٌف اإلنتاج 

تستخدم المنشاة عادة موجوداتها إلنتاج سلع أو خدمات قادرة على إرضاء رغبات أو  -54
وبسبب أن هذه السلع أو الخدمات قادرة على إرضاء تلك الحاجات . احتٌاجات العمالء

فإن العمالء ٌصبحوا مستعدٌن لدفع مقابلها وبالتالً المساهمة فً تدفق النقدٌة إلى 
وتقدم النقدٌة فً حد ذاتها منفعة للمنشاة متمثلة فً إمكانٌة مباد لتها بالموارد . المنشؤة

 .األخرى 

ٌمكن أن تتدفق إلى المنشؤة المنافع االقتصادٌة المستقبلٌة التً ٌنطوي علٌها أي أصل من   -55
 :مثال ٌمكن لألصل أن. الموجودات بالعدٌد من الطرق

ٌستخدم بشكل منفرد أو مع موجودات أخرى فً إنتاج سلع أو خدمات تقوم المنشؤة  -أ
. ببٌعها

. ٌبادل بموجودات أخرى -ب

ٌستخدم فً الوفاء بمطلوب، أو  -ج

 .ٌتم توزٌعه على أصحاب المنشؤة -د

هناك العدٌد من الموجودات مثل التجهٌزات والمصانع والمعدات التً ٌتوافر لها كٌان  -56
لذا تعتبر حقوق .  ضرورٌا لتواجد األصل مادي، إال أن توافر الكٌان المادي ال ٌعتبر

االختراع وحقوق الطبع على سبٌل المثال، من الموجودات إذا كان من المتوقع أن تتدفق 
. منها منافع اقتصادٌة مستقبلٌة للمنشؤة، وأن تكون خاضعة لسٌطرتها

هناك العدٌد من الموجودات مثل المدٌنون والممتلكات والتً ترتبط بحقوق قانونٌة تشمل  -57
. ولغرض تحدٌد وجود األصل من عدمه، فإنه ال ٌشترط توافر حق الملكٌة. حق الملكٌة

فمثال الممتلكات التً تحتفظ بها المنشؤة بالتؤجٌر تعتبر من الموجودات إذا كانت المنافع 
وعلى الرغم من أن مقدرة المنشؤة . المتوقع تدفقها من الممتلكات خاضعة لسٌطرة المنشؤة

على السٌطرة على المنافع تنشؤ عادة من الحقوق القانونٌة إال أنه ٌمكن أن ٌتوافر لبند ما 
وعلى سبٌل المثال، فإن . صفة األصل على الرغم من عدم وجود السٌطرة القانونٌة

المعارف والخبرات المكتسبة من خالل أنشطة التطوٌر ٌمكن أن تفً بتعرٌف األصل إذا 
أمكن للمنشؤة السٌطرة على المنافع المتوقعة منها خالل الحفاظ على سرٌة تلك المعارف 

 .والخبرات 
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. تنشؤ موجودات المنشؤة نتٌجة العملٌات وغٌرها من األحداث التً وقعت فً الماضً -58
وتحصل المنشؤة عادة على الموجودات عن طرٌق شرائها أو تصنٌعها، ولكن ٌمكن أن 

 ومن األمثلة على ذلك حصول المنشاة على .ٌتم ذلك نتٌجة عملٌات أو أحداث أخرى
ممتلكات من الحكومة كجزء من برنامج لتشجٌع النمو االقتصادي فً مجال ما، أو 

موجودات تحصل علٌها المنشؤة نتٌجة اكتشاف موارد طبٌعٌة، وال تنشئ العملٌات أو 
األحداث المتوقع حدوثها فً المستقبل فً حد ذاتها موجودات، ولذا فإن النٌة لشراء 

 .بضاعة على سبٌل المثال ال تستوفً فً حد ذاتها تعرٌف األصل

ولكن لٌس بالضرورة  هناك ارتباط قوي بٌن تحمل النفقات الرأسمالٌة وتولٌد الموجودات -59
ولذا فإنه عندما تتحمل المنشاة نفقات رأسمالٌة فإن ذلك ٌمكن أن . أن ٌتزامن حدوثهما معا

ٌوفر الدلٌل على أن هناك سعٌا للحصول على منافع اقتصادٌة مستقبلٌة ولكن ال ٌعتبر 
وبالمثل فإن . ذلك دلٌال قاطعا على أن البند قد استوفى تعرٌف الحصول على األصل

غٌاب اإلنفاق الرأسمالً المصاحب لبند معٌن ال ٌترتب علٌه استبعاد ذلك البند من استٌفاء 
تعرٌف األصل وبالتالً االعتراف به فً المٌزانٌة، فمثال ٌمكن للبنود التً تحصل علٌها 

 .المنشؤة عن طرٌق التبرعات أن تستوفً تعرٌف األصل

: المطلوبات

. ٌمثل تحمل المنشؤة اللتزام قائم أحد الخواص الرئٌسٌة ألي بند من بنود المطلوبات -60
وٌمكن أن تكون االلتزامات . وااللتزام هو واجب أو مسإولٌة ألداء أو القٌام بعمل ما

واجبة األداء قانونا نتٌجة لعقد ملزم أو كمتطلب تشرٌعً، كما هو الحال على سبٌل المثال 
إال أنه ٌمكن أن تنشؤ االلتزامات أٌضا . للمبالغ المستحقة مقابل سلع أو خدمات تم استالمها

نتٌجة للممارسات التجارٌة المعتادة واألعراف، ومن الرغبة فً المحافظة على عالقات 
وعلى سبٌل المثال، إذا قررت المنشؤة بناء . عمل جٌدة أو من التصرف بطرٌقة منصفة

على سٌاسة تتبعها أن تقوم بمعالجة أٌة عٌوب فً منتجاتها حتى فً حالة اكتشافها بعد 
انتهاء فترة الضمان فإن المبالغ المتوقع إنفاقها على السلع التً سبق أن تم بٌعها تعتبر من 

 .المطلوبات

إن إقرار إدارة المنشاة لشراء . ٌجب التمٌٌز بٌن االلتزام الحالً والتعهد المستقبلً -61
موجودات فً المستقبل بذاته ال ٌنشؤ التزام حالً، إذ ٌنشا االلتزام عادة فقط عند تسلم 

فً هذه الحالة . األصل أو عند دخول المنشاة فً اتفاق غٌر قابل للنقض لشراء األصل
األخٌرة، فإن االتفاق غٌر القابل للنقض ٌعنً أن العواقب االقتصادٌة لنقض االلتزام ال 
ٌترك مجاال كبٌرا أمام المنشاة لتجنب تدفق الموارد لصالح طرف آخر، كما هو الحال 

 .نتٌجة وجود شرط جزائً قاس

إن الوفاء بالتزام حالً ٌستلزم عادة من المنشؤة أن تتخلى عن موارد تتضمن منافع  -62
وٌمكن أن ٌتم الوفاء بالتزام . اقتصادٌة من أجل استٌفاء مطالبة من جانب طرف آخر

 :حالً بعدة طرق، على سبٌل المثال من خالل

. السداد النقدي -أ

. تحوٌل موجودات أخرى -ب
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. تقدٌم خدمات -ج

استبدال ذلك االلتزام بالتزام آخر، و  -د

 .تحوٌل االلتزام إلى حقوق ملكٌة -ه

 .الدائن عن حقوقه كما ٌمكن الوفاء بااللتزام أٌضا بطرق أخرى مثل تخلً أو تنازل

تنشؤ المطلوبات من العملٌات أو غٌرها من األحداث التً تمت فً الماضً، ولذا فإنه  -63
على سبٌل المثال، نشوء دائنٌن تجارٌٌن . ٌترتب على اقتناء السلع واالستفادة من الخدمات

وكذلك فإن الحصول على قرض من البنك ٌإدي  (إال إذا تم سدادها نقدا أو عند التسلٌم )
إلى التزام بالوفاء بالقرض، كما ٌمكن للمنشؤة أٌضا اعتبار التنزٌالت المستقبلٌة بناء على 
مشترٌات العمالء السنوٌة كمطلوبات، فً هذه الحالة تكون عملٌة بٌع السلع فً الماضً 

 .هً المإدٌة إلى نشوء المطلوبات

وتقوم . ال ٌمكن قٌاس بعض المطلوبات إال عن طرٌق اللجوء إلى درجة كبٌرة من التقدٌر -64
وفً بعض البلدان ال تعتبر تلك . بعض المنشات بوصف تلك المطلوبات بالمخصصات

المخصصات مطلوبات انطالقا من تعرٌف المطلوبات بشكل مقٌد بحٌث ٌضم فقط المبالغ 
 49إال أن تعرٌف المطلوبات المشار إلٌه فً الفقرة . الملتزم بها دون اللجوء إلى التقدٌر

وبناء على ذلك فإنه ٌمكن اعتبار المخصص مطلوبات عندما . ٌتبع طرٌقة اكثر شمولٌة
ٌنطوي على التزام قائم وٌكون مستوفٌا لباقً أركان التعرٌف، حتى على الرغم من 

ومن ضمن األمثلة على ذلك المخصصات لمدفوعات ٌجب أدائها . الحاجة إلى تقدٌر مبلغه
لتغطٌة ضمان المنتجات والمخصصات التً تغطً االلتزامات المترتبة على خطط تقاعد 

 .العاملٌن

: حقوق الملكٌة

 كمتمم حسابً إال أنه ٌمكن تصنٌفها فً 49رغم أن حقوق الملكٌة عرفت فً الفقرة  -65
فمثال فً حالة الشركات المساهمة ٌمكن أن ٌظهر . المٌزانٌة فً شكل مجموعات فرعٌة

بشكل منفصل كل من رأس المال المدفوع من المساهمٌن واألرباح المحجوزة 
واالحتٌاطات التً تمثل تعدٌالت . واالحتٌاطات التً تمثل تجنٌبا لألرباح المحجوزة

ومثل هذا التصنٌف قد ٌكون مالئما الحتٌاجات اتخاذ . المحافظة على رأس المال
القرارات من جانب مستخدمً البٌانات المالٌة إذ ٌمكن إظهار القٌود القانونٌة وغٌرها من 

ٌضاف إلى ذلك أن ذلك . القٌود على إمكانٌة المنشؤة توزٌع أو استخدام حقوق الملكٌة
التبوٌب قد ٌعكس حقٌقة االختالفات بٌن فئات حقوق المساهمٌن فٌما ٌتعلق بحقوقهم فً 

 .الحصول على أرباح األسهم، واسترداد رأس المال

ٌتطلب األمر فً بعض األحٌان تكوٌن احتٌاطٌات طبقا للتشرٌعات القانونٌة وذلك لغرض  -66
وٌمكن تكوٌن غٌرها من . توفٌر حماٌة إضافٌة للمنشؤة ودائنٌها من آثار الخسائر

االحتٌاطٌات فً حالة ما إذا كان قانون الضرائب السائد محلٌا ٌسمح بإعفاءات 
وتمثل توافر تلك . وتخفٌضات فً االلتزام الضرٌبً إذا ما تم تكوٌن مثل تلك االحتٌاطٌات

االحتٌاطٌات القانونٌة، وحجم تلك االحتٌاطٌات معلومات مالئمة الحتٌاجات المستخدمٌن 
وتعتبر المبالغ التً ٌتم تحوٌلها إلى تلك االحتٌاطٌات تجنٌبا . ألغراض اتخاذ القرارات
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. لألرباح المحجوزة وال ٌمكن اعتبارها مصروفات

تعتمد القٌمة التً تظهر بها حقوق الملكٌة فً المٌزانٌة على قٌاس الموجودات  -67
والمطلوبات، وال ٌتساوى عادة مجموع حقوق الملكٌة مع مجموع القٌم السوقٌة ألسهم 
المنشاة، أو مع القٌمة البٌعٌة لصافً الموجودات، سواء احتسبت على أساس قٌم بنود 

 .صافً الموجودات كل على حدة، أو قٌمة المنشاة ككل كمنشاة مستمرة فً النشاط

تمارس أنشطة األعمال واألنشطة التجارٌة والصناعٌة عادة من خالل منشآت فردٌة   -68
وعادة . وشركات التضامن وكذلك من خالل األشكال المختلفة لمنشات األعمال الحكومٌة

ما ٌختلف اإلطار القانونً لهذه المنشات عن اإلطار الذي ٌطبق على المنشات المتخذة 
وعلى سبٌل المثال، فإن القٌود المفروضة على توزٌع األرباح . شكل شركات المساهمة

إال أن تعرٌف . على المالك وغٌرهم من المستفٌدٌن تكاد تنعدم بالنسبة لتلك المنشآت
حقوق الملكٌة والجوانب األخرى من هذا اإلطار التً تتناسل حقوق الملكٌة ٌعتبر مناسبا 

 .للتطبٌق على تلك المنشات

األداء 

ٌستخدم الربح عادة كمقٌاس لألداء أو كؤساس لمقاٌٌس أخرى مثل العائد على االستثمار  -69
. وٌمثل الدخل والمصروفات العناصر المرتبطة مباشرة بقٌاس الربح. السهم وربحٌة

وٌعتمد االعتراف باإلٌرادات والمصروفات وقٌاسها جزئٌا على مفاهٌم رأس المال 
وتتناول . والمحافظة على رأس المال التً تطبقها المنشؤة عند إعداد البٌانات المالٌة

.  مناقشة لتلك المفاهٌم 110-102 الفقرات

 :تعرف عناصر الدخل والمصروفات كما ٌلً -70

هو  الزٌادة فً المنافع االقتصادٌة خالل الفترة المالٌة فً شكل تدفقات داخلة : الدخل -أ
للموجودات أو تعزٌز لها أو فً شكل انخفاض فً المطلوبات، والتً ٌترتب علٌها 

 .زٌادة فً حقوق الملكٌة ما عدا تلك المتعلقة بمساهمات أصحاب المنشؤة 

هً انخفاض فً المنافع االقتصادٌة خالل الفترة المالٌة المتخذة شكل : المصروفات -ب
تدفقات خارجة أو استنفاذ للموجودات أو نشوء مطلوبات تإدي إلى انخفاض فً 

 .حقوق الملكٌة ما عدا تلك المتعلقة بالتوزٌعات على أصحاب المنشؤة

توضح  تعرٌفات الدخل والمصروفات مالمحها األساسٌة ولكن ال تحاول أن توضح  -71
 وتتناول الفقرات. المعاٌٌر الواجب استٌفائها حتى ٌمكن االعتراف بها فً قائمة الدخل

 . معاٌٌر االعتراف بالدخل والمصروفات 82-98

ٌمكن عرض الدخل والمصروفات فً قائمة الدخل بالعدٌد من األسالٌب من أجل تقدٌم  -72
فمثال من الممارسات الشائعة أن ٌتم . المعلومات المالئمة التخاذ القرارات االقتصادٌة

الفصل بٌن الدخل والمصروفات المتعلقة باألنشطة االعتٌادٌة للمنشاة وبٌن تلك المتعلقة 
وٌإسس هذا الفصل على اعتبار أن مصدر البند وثٌق الصلة بتقٌٌم . بغٌرها من األنشطة

فعلى سبٌل المثال، فإن . قدرة المنشؤة على تولٌد النقدٌة أو النقدٌة المعادلة فً المستقبل
. األنشطة الثانوٌة مثل االستثمارات طوٌلة األجل ال ٌتوقع حدوثها بشكل متكرر مستقبال
وعندما ٌتم الفصل بٌن البنود بهذا الشكل فإنه ٌجب أن ٌإخذ باالعتبار طبٌعة المنشاة 
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فالبنود التً تنشا من األنشطة االعتٌادٌة لمنشاة قد تكون غٌر عادٌة . وطبٌعة أنشطتها
 .لمنشاة أخرى 

ٌسمح الفصل بٌن بنود الدخل والمصروفات ودمجها معا بطرق متنوعة من التوصل إلى  -73
عرض العدٌد من المقاٌٌس ألداء المنشاة، وتنطوي تلك المقاٌٌس على لمحرجات متفاوتة 

فمثال ٌمكن أن تعرض قائمة الدخل مجمل الربح من العملٌات االعتٌادٌة . من الشمولٌة
 قبل الضرائب والربح من العملٌات االعتٌادٌة بعد الضرائب وصافً الربح

: الدخل

ٌنشؤ اإلٌراد من األنشطة االعتٌادٌة . ٌشمل تعرٌف الدخل كل من اإلٌرادات والمكاسب -74
للمنشؤة وٌشار إلٌه بمسمٌات مختلفة مثل المبٌعات والرسوم و الفوائد وأرباح األسهم 

 .وإٌراد حقوق االمتٌاز واإلٌجار

تمثل المكاسب البنود األخرى التً تستوفً تعرٌف الدخل سواء أكانت ناتجة عن أنشطة  -75
وتتمثل المكاسب زٌادة قً المنافع االقتصادٌة وبالتالً ال تختلف . المنشؤة االعتٌادٌة أم ال

لذا طبقا لإلطار الحالً ال تعتبر المكاسب عنصرا مستقال من . طبٌعتها عن اإلٌراد
 .عناصر البٌانات المالٌة

كما ٌشمل . تشمل المكاسب مثال تلك التً تنشؤ عن التخلص من موجودات غٌر متداولة -76
تعرٌف الدخل أٌضا المكاسب غٌر المحققة، فمثال تلك التً تنشؤ من إعادة تقٌٌم األوراق 

المالٌة التً لها سوقا رائجة وتلك التً تنشؤ من ارتفاع فً القٌمة الدفترٌة لموجودات 
وعندما ٌعترف بالمكاسب فً قائمة الدخل فإنه عادة ما ٌتم إظهارها بشكل . طوٌلة األجل

وٌتم إظهار المكاسب . منفصل، إذ تفٌد تلك المعلومات لغرض اتخاذ قرارات اقتصادٌة
 .عادة بالصافً بعد استبعاد المصارٌف المتعلقة بها

قد ٌنطوي الدخل على الحصول على العدٌد من أنواع الموجودات أو تعزٌز قٌمتها، ومن  -77
أمثلة تلك النقدٌة أو المدٌنٌن والبضاعة والخدمات المحصلة فً مقابل سلع وخدمات 

فمثال ٌمكن للمنشاة أن تقدم . وٌمكن أن ٌنشؤ الدخل أٌضا نتٌجة للوفاء بمطلوبات. مقدمة
 .الدائنٌن للوفاء بالتزامها بسداد قرض مستحق  سلع وخدمات ألحد

: المصروفات

ٌشمل تعرٌف المصروفات الخسائر وكذلك تلك المصروفات التً تنشا من األنشطة  -78
االعتٌادٌة للمنشاة مثل تكلفة المبٌعات واألجور واالستهالك، وعادة تؤخذ شكل تدفق 

خارج أو نفاذ للموجودات مثل النقدٌة والنقدٌة المعادلة والمخزون والموجودات التشغٌلٌة 
 .المعمرة

تمثل الخسائر تلك البنود األخرى التً تستوفً تعرٌف المصروفات سواء أكانت ناتجة  -79
وتنطوي الخسائر على انخفاض فً المنافع . عن األنشطة االعتٌادٌة للمنشؤة أم ال

االقتصادٌة وبالتالً ال تختلف فً طبٌعتها عن المصروفات األخرى  لذا فإنه طبقا لإلطار 
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. الحالً ال تعتبر الخسائر عنصرا مستقال من عناصر البٌانات المالٌة
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تشمل الخسائر على سبٌل المثال تلك التً تنشؤ من كوارث مثل الحرائق والفٌضانات  -80
وٌشمل تعرٌف . وكذلك تلك التً تنشؤ من التخلص من موجودات غٌر متداولة

المصروفات أٌضا الخسائر غٌر المحققة، مثال ذلك، تلك التً تنشؤ من آثار االرتفاع فً 
وعندما . سعر صرف العملة األجنبٌة المتعلقة بالقروض التً تقترضها المنشؤة بتلك العملة

ٌتم االعتراف بالخسائر فً قائمة الدخل فإنه عادة ما تظهر بشكل منفصل ألن العلم بها 
وٌتم إظهار الخسائر عادة بالصافً بعد استبعاد . ٌفٌد لغرض اتخاذ القرارات االقتصادٌة

 .الدخل المتعلق بها

 :التسوٌات الخاصة بالمحافظة على رأس المال 

ٌترتب على إعادة تقٌٌم أو إعادة بٌان الموجودات والمطلوبات زٌادة أو نقص فً حقوق  -81
وعلى الرغم من أن هذه الزٌادة أو النقص تستوفً تعرٌف الدخل أو المصروفات . الملكٌة

وبدال . إال أنها ال تدرج فً قائمة الدخل فً ظل بعض مفاهٌم المحافظة على رأس المال
عن ذلك ٌتم إضافتها إلى حقوق الملكٌة كتعدٌالت للمحافظة على رأس المال أو 

 من اإلطار الحالً مفاهٌم 110 إلى 102وتناقش الفقرات من . احتٌاطٌات إعادة تقٌٌم
 .المحافظة على رأس المال تلك

 االعتراف بعناصر البٌانات المالٌة

االعتراف عبارة عن عملٌة إدراج فً المٌزانٌة أو فً قائمة الدخل لبند ٌكون مستوفٌا  -82
وٌستلزم ذلك . 83لتعرٌف ألحد العناصر وٌحقق مقٌاس االعتراف المشار إلٌه فً الفقرة 

. إٌضاح مسمى البند وقٌمته النقدٌة و إدراجه ضمن مجموع المٌزانٌة أو قائمة الدخل
إن . وٌجب إدراج البنود التً تستوفً مقٌاس االعتراف فً المٌزانٌة أو فً قائمة الدخل

الفشل فً عدم االعتراف بتلك البنود ال ٌمكن معالجته عن طرٌق اإلفصاح عن السٌاسات 
. المحاسبٌة أو بالمالحظات والبٌانات التفسٌرٌة

 :ٌجب االعتراف بالبند المستوفً لتعرٌف أحد العناصر وذلك إذا -83

.     كان محتمل أن تتدفق المنافع االقتصادٌة المتعلقة به إلى أو من المنشؤة -أ

 .    كان للبند تكلفة أو قٌمة ٌمكن قٌاسها بشكل موثوق به -ب

عند تقٌٌم ما إذا كان البند مستوفٌا لتلك المعاٌٌر، وبالتالً مإهال لالعتراف به فً البٌانات  -84
 29المالٌة فإنه ٌجب أن ٌإخذ باالعتبار جوانب األهمٌة النسبٌة التً نوقشت فً الفقرتٌن 

 إن العالقة المتبادلة بٌن العناصر ٌعنً أن البند الذي ٌستوفً تعرٌف ومعٌار .30و 
االعتراف لعنصر معٌن، على سبٌل المثال، أحد الموجودات، فإن ذلك تلقائٌا ٌتطلب 

 .االعتراف بعنصر آخر مثل الدخل أو أحد بنود المطلوبات 
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: احتمال تحقق المنافع االقتصادٌة المستقبلٌة 

ٌشٌر مفهوم االحتمال الوارد فً معاٌٌر االعتراف إلى درجة عدم التؤكد من أن المنافع  -85
وٌتمشى ذلك المفهوم . االقتصادٌة المستقبلٌة المتعلقة بالبند سوف تتدفق إلى أو من المنشاة

وٌتم تقٌٌم درجة عدم التؤكد . مع عدم التؤكد التً تتصف بها البٌئة التً تعمل بها المنشاة
الالزمة لتدفق المنافع االقتصادٌة المستقبلٌة على أساس الدلٌل المتوفر عند إعداد البٌانات 

فمثال عندما ٌكون من المحتمل أن ٌتم تحصٌل الدٌون المستحقة للمنشاة فإن ذلك . المالٌة
ٌعتبر تبرٌرا لالعتراف بالمدٌنٌن كؤصل من الموجودات، ما لم ٌكن هناك دلٌل على 

عكس ذلك، إال أنه فً حالة تعدد حسابات المدٌنٌن فإنه عادة ما ٌصاحبها احتمال عدم 
 .التحصٌل، ولذا ٌعترف بمصروف ٌمثل االنخفاض المتوقع فً المنافع االقتصادٌة

: الثقة فً القٌاس

المعٌار الثانً لالعتراف بالبند هو إمكانٌة قٌاس ما ٌنطوي علٌه من تكلفة أو قٌمة بشكل  -86
وفً كثٌر من .  من هذا اإلطار38 إلى 31من  موثوق به كما تم مناقشته فً الفقرات

الحاالت ٌتطلب األمر تقدٌر التكلفة أو القٌمة إذ أن استخدام تقدٌرات معقولة ٌعتبر جزءا 
ولكن عندما ٌتعذر . أساسٌا من إعداد البٌانات المالٌة وال ٌقلل من إمكانٌة االعتماد علٌها

فمثال . إجراء تقدٌر معقول فإنه ال ٌتم االعتراف بالبند فً المٌزانٌة أو قائمة الدخل
المتحصالت المتوقعة من دعوى مرفوعة ٌمكن أن تستوفً تعرٌف كل من األصل 

والدخل وكذلك معٌار االحتمال ألغراض االعتراف ولكن إذا تعذر قٌاس المطالبة بشكل 
ٌعتمد علٌه فإنه ٌجب عدم االعتراف بها كؤصل أو كدخل، بٌنما ٌتم اإلفصاح عن وجود 

 .المطالبة فً المالحظات أو فً البٌانات التفسٌرٌة أو فً الجداول الملحقة

 83حٌنما ٌفشل بند ما فً لحظة زمنٌة معٌنة فً استٌفاء مقٌاس االعتراف طبقا للفقرة  -87
فإن ذلك ال ٌمنع من أن ٌكون البند مإهال لالعتراف به فً تارٌخ الحق نتٌجة ظروف أو 

 .أحداث الحقة

ٌمكن للبند الحائز على الخصائص األساسٌة لعنصر ما ولكن فشل فً استٌفاء معاٌٌر  -88
. االعتراف أن ٌتم اإلفصاح عنه فً المالحظات أو المواد اإلٌضاحٌة أو الجداول الملحقة
وٌكون من المناسب إجراء ذلك عندما ٌكون العلم بالبند مالئما لتقٌٌم مستخدمً البٌانات 

 .المالٌة للمركز المالً واألداء والتغٌر فً المركز المالً للمنشؤة

 :االعتراف بالموجودات 

ٌعترف باألصل فً المٌزانٌة عندما ٌكون محتمال أن تتدفق منافعه االقتصادٌة إلى المنشؤة  -89
 .وأن ٌكون لألصل تكلفة قابلة للقٌاس بشكل موثوق به

ال ٌتم االعتراف باألصل فً المٌزانٌة فً األحوال التً ٌتبٌن فٌها أنه فً الفترات التالٌة  -90
وبدال . ٌحتمل عدم تدفق منافع اقتصادٌة إلى المنشاة ناتجة عما تحملته من نفقات رأسمالٌة

إن هذه المعالجة ال . عن ذلك ٌنتج من هذه العملٌة مصروفات ٌعترف بها فً قائمة الدخل
تعنً أن نٌة إدارة المنشاة اتجهت لتحمل نفقات لغرض آخر غٌر خلق منافع اقتصادٌة 

والتفسٌر الوحٌد لذلك أن درجة . مستقبلٌة للمنشاة أو أن إدارة المنشاة قد أسًء إرشادها
التؤكد من أن المنافع االقتصادٌة سوف تتدفق على المنشاة فً الفترات الالحقة كان غٌر 
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 .كاف لالعتراف باال صل

: االعتراف بالمطلوبات

ٌعترف ببند المطلوبات فً المٌزانٌة عندما ٌكون من المحتمل أن تتدفق لخارج المنشاة  -91
موارد ذات منافع اقتصادٌة نتٌجة الوفاء بااللتزام، وأن قٌمة هذا االلتزام قابلة  للقٌاس 

وفً التطبٌق العملً ال ٌعترف عادة فً البٌانات المالٌة بااللتزامات عن . بشكل موثوق به
مثل مطلوبات عن بضاعة تم طلبها ولم ٌتم )عقود لم ٌكتمل تنفٌذها من كال الطرفٌن 

إال أنه ٌمكن أن تكون تلك مستوفاة لتعرٌف المطلوبات وقد تكون مإهلة . (تسلمها
وفً هذه الحالة . لالعتراف بها إذا استوفت مقٌاس االعتراف فً ظل تلك الظروف

 .ٌستتبع االعتراف بالمطلوبات االعتراف بالموجودات وما ٌرتبط بها من مصروفات

 :االعتراف بالدخل 

ٌعترف بالدخل فً قائمة الدخل عندما تنتج زٌادة فً المنافع االقتصادٌة المستقبلٌة  -92
. المرتبطة بزٌادة الموجودات أو انخفاض المطلوبات والتً ٌمكن قٌاسها بشكل موثوق به

وذلك ٌعنً فً الواقع أن االعتراف بالدخل ٌتم بشكل متزامن مع االعتراف بزٌادة 
فمثال صافً الزٌادة فً الموجودات أو انخفاض فً )الموجودات أو انخفاض المطلوبات

المطلوبات التً تنشؤ من بٌع سلع أو خدمات، أو انخفاض فً المطلوبات نتٌجة التنازل 
 .(عن دٌون ٌستحق سدادها

اإلجراءات التً تتبع فً الحٌاة العملٌة عادة لالعتراف بالدخل هً تطبٌق لمعاٌٌر التحقق  -93
ولكن تتوجه تلك . الواردة باإلطار الحالً، مثال ذلك اشتراط ضرورة اكتساب اإلٌراد

اإلجراءات عموما إلى أن تقتصر بنود الدخل التً ٌتم االعتراف بها على تلك البنود التً 
 .ٌمكن قٌاسها بشكل موثوق به، وتتوافر لها درجة كافٌة من التؤكد

 االعتراف بالمصروف

ٌعترف بالمصروف فً قائمة الدخل عندما ٌنتج انخفاض فً المنافع االقتصادٌة المرتبطة  -94
بانخفاض الموجودات أو زٌادة فً المطلوبات والتً ٌمكن قٌاسها بشكل متزامن مع 

فمثال استحقاق مستحقات العاملٌن )االعتراف بزٌادة المطلوبات أو انخفاض الموجودات 
 .(أو استهالك المعدات 

ٌعترف بالمصروفات فً قائمة الدخل على أساس االرتباط المباشر بٌن التكلفة التً تم   -95
وهذه العملٌة التً ٌطلق علٌها عموما مقابلة . تحملها وبٌن اكتساب أحد بنود الدخل

التكالٌف باإلٌرادات تستلزم اعترافا متالزما أو مشتركا باإلٌرادات والمصروفات التً 
فمثال ٌعترف . نتجت مباشرة أو بالمشاركة من نفس العملٌات أو من غٌرها من األحداث

بالمكونات المختلفة للمصروفات التً تشكل تكلفة المبٌعات فً نفس الوقت الذي ٌتم فٌه 
إال أن تطبٌق مبدأ المقابلة فً ظل اإلطار الحالً . االعتراف بالدخل الناتج عن بٌع السلع

 .ال ٌسمح باالعتراف ببنود فً المٌزانٌة ال تستوفً تعرٌف الموجودات أو المطلوبات



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

                                                                                                  

 

 

عند توقع نشوء منافع اقتصادٌة خالل عدة فترات فإنه ٌتم االعتراف بالمصروفات فً  -96
وٌعتبر ذلك اإلجراء ضرورٌا . قائمة الدخل بناء على إجراءات توزٌع منطقٌة ومتسقة

عادة ألغراض االعتراف بالمصروفات المتعلقة باستخدام موجودات مثل التجهٌزات 
واإلنشاءات والمعدات وشهرة المحل والبراءات والعالمات التجارٌة، والذي ٌطلق علٌه 

وتهدف إجراءات التوزٌع تلك . (إطفاء )فً تلك الحاالت مصروف استهالك أو تخفٌض 
إلى االعتراف بالمصروفات فً الفترة المحاسبٌة التً خاللها استخدام أو استنفاذ المنافع 

. االقتصادٌة المتعلقة بها

ٌعترف بالمصروف على الفور فً قائمة الدخل عندما ال ٌحقق اإلنفاق منافع اقتصادٌة  -97
مستقبلٌة أو عندما، والى الحد الذي تصبح عنده المنافع االقتصادٌة المستقبلٌة غٌر مإهلة 

. لالعتراف بها كؤصل فً المٌزانٌة

ٌعترف أٌضا بالمصروف فً قائمة الدخل فً الحاالت التً ٌنشؤ عنها بند من بنود  -98
المطلوبات بدون أن ٌتم االعتراف به كؤصل مثل االلتزام الناشئ من كفالة المنتجات 

 .المباعة
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 قٌاس عناصر البٌانات المالٌة

القٌاس هو عملٌة تحدٌد القٌم المالٌة التً ٌجب أن تسجل بها عناصر البٌانات المالٌة  -99
 .وٌتضمن ذلك اختٌار أساس معٌن للقٌاس .وتظهر فً المٌزانٌة وقائمة الدخل 

وتضم . تطبق عدة أسس قٌاس مختلفة وبدرجات وتداخالت متباٌنة فً البٌانات المالٌة -100
 :أسس القٌاس ما ٌلً

تسجل الموجودات بقٌمة النقدٌة أو النقدٌة المعادلة التً دفعت أو : التكلفة التارٌخٌة -أ
وتسجل المطلوبات بالمبالغ . بالقٌمة العادلة لما دفع مقابلها، وذلك فً تارٌخ شرائها

المستلمة فً مقابل التعهد أو فً بعض الحاالت كما هو الحال بالنسبة لضرائب 
 .الدخل بالمبالغ النقدٌة أو النقدٌة المعادلة للوفاء بااللتزام تبعا لمجرٌات العمل العادٌة

تسجل الموجودات بالمبالغ النقدٌة أو النقدٌة المعادلة التً كانت : التكلفة الجارٌة -ب
تظهر المطلوبات بالمبالغ غٌر . ستدفع مقابل حٌازة أصل مشابه أو معادل حالٌا

المخصومة النقدٌة أو النقدٌة المعادلة التً ٌتطلب األمر سدادها فٌما لو تم الوفاء 
 .بالتعهد حالٌا

تظهر الموجودات بالمبالغ النقدٌة أو النقدٌة المعادلة التً : القٌمة القابلة للتحصٌل -ج
وتظهر المطلوبات . ٌمكن تحصٌلها حالٌا من بٌع أصل خالل عملٌة تصفٌة منظمة

بالقٌم المستحقة األداء وتمثل المبالغ غٌر المخصومة النقدٌة أو النقدٌة المعادلة التً 
 .ٌجب دفعها للوفاء بالمطلوبات تبعا لمجرٌات العمل العادٌة

تظهر الموجودات بالقٌمة الحالٌة المخصومة لصافً التدفقات النقدٌة : القٌمة الحالٌة -د
وتظهر . الداخلة المستقبلٌة التً ٌتوقع أن ٌنتجها البند تبعا لمجرٌات العمل العادٌة

المطلوبات بالقٌمة الحالٌة المخصومة لصافً التدفقات النقدٌة الخارجة المتوقع 
 .احتٌاجها للوفاء بالمطلوبات تبعا لمجرٌات العمل العادٌة

األساس األكثر شٌوعا فً االستخدام من جانب المنشات  ٌعتبر أساس التكلفة التارٌخٌة هو -101
. وعادة ما ٌتم دمج هذا األساس مع أسس القٌاس األخرى. لغرض إعداد البٌانات المالٌة

كما ٌمكن إظهار . فمثال ٌظهر المخزون عادة بالتكلفة أو صافً القٌمة البٌعٌة أٌهما أقل
االستثمارات فً األوراق المالٌة بالقٌمة السوقٌة، وتقوم المطلوبات المرتبطة بخطط تقاعد 

ٌضاف إلى ذلك، فإن بعض المنشات تقوم باستخدام أساس التكلفة . العاملٌن بقٌمتها الحالٌة
الجارٌة استجابة لعدم قدرة نموذج التكلفة التارٌخٌة المحاسبً على التعامل مع آثار تغٌر 

 .أسعار الموجودات غٌر المالٌة
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مفاهٌم رأس المال والمحافظة علٌه 

  مفاهٌم رأس المال

. ٌطبق المفهوم المالً لرأس المال بواسطة معظم المنشات لغرض إعداد البٌانات المالٌة -102
وفً ظل المفهوم المالً لرأس المال مثل األموال المستثمرة أو القوة الشرائٌة المستثمرة، 

أما فً ظل . ٌصبح  رأس المال مرادفا لصافً الموجودات أو حقوق الملكٌة فً المنشاة
المفهوم المادي لرأس المال مثل القدرة التشغٌلٌة فإن رأس المال ٌمثل القدرة اإلنتاجٌة 

 .للمنشاة، والتً تإسس على عدد وحدات المخرجات الٌومٌة على سبٌل المثال

ٌجب أن ٌكون اختٌار المنشاة لمفهوم رأس المال معتمدا على احتٌاجات مستخدمً بٌاناتها  -103
لذا ٌجب تطبٌق المفهوم المالً لرأس المال إذا كان مستخدمً البٌانات المالٌة . المالٌة

مهتمٌن أساسا بالمحافظة على رأس المال االسمً المستثمر أو بالقوة الشرائٌة لرأس 
المال المستثمر، ولكن إذا كان اهتمام المستخدمٌن بالقدرة التشغٌلٌة للمنشؤة فإنه ٌجب 

وٌعكس المفهوم الذي ٌتم اختٌاره الهدف المراد . استخدام المفهوم المادي لرأس المال
تحقٌقه فً تحدٌد الربح على الرغم من أن ذلك المفهوم قد ٌثٌر بعض مشكالت القٌاس 

 .عند وضعه موضع التطبٌق 

 :مفاهٌم المحافظة على رأس المال وتحدٌد الربح 

 المفاهٌم التالٌة  للمحافظة على رأس 102تنتج مفاهٌم رأس المال المشار إلٌها فً الفقرة  -104
 :المال

فً ظل هذا المفهوم ٌتم اكتساب الربح فقط إذا : المحافظة على رأس المال المالً -أ
لصافً الموجودات فً نهاٌة الفترة تزٌد على القٌمة  (أو النقدٌة)كانت القٌمة المالٌة 

أو )لصافً الموجودات فً بداٌة الفترة، تزٌد على القٌمة المالٌة  (أو النقدٌة)المالٌة 
لصافً الموجودات فً بداٌة الفترة، وذلك بعد استبعاد أٌة توزٌعات المالك  (النقدٌة

وٌمكن قٌاس المحافظة على رأس المال المالً إما . أو مساهماتهم خالل الفترة
وذلك بعد استبعاد أٌة . بالوحدات النقدٌة أو بوحدات ذات قوة شرائٌة موحدة

وٌمكن قٌاس المحافظة على رأس المال . توزٌعات المالك أو مساهماتهم خالل الفترة
 .المالً إما بالوحدات النقدٌة أو بوحدات ذات قوة شرائٌة موحدة

فً ظل هذا المفهوم ٌتم اكتساب الربح فقط إذا : المحافظة على رأس المال المادي -ب
أو الموارد أو األموال )للمنشاة  (أو القدرة التشغٌلٌة)كانت قدرة اإلنتاج المادٌة

فً نهاٌة الفترة تفوق قدرة اإلنتاج الماسٌة فً بداٌة  (المطلوبة لتحقٌق هذه القدرة
 .الفترة، وذلك بعد استبعاد أٌة توزٌعات للمالك أو مساهماتهم خالل الفترة

ٌهتم مفهوم المحافظة على رأس المال بالكٌفٌة التً تقوم بها المنشاة بتعرٌف رأس المال  -105
وٌمثل همزة الوصل بٌن مفهوم رأس المال وبٌن مفاهٌم . الذي تسعى إلى المحافظة علٌه

الربح نظرا ألنه األساس المرجعً الذي بواسطته ٌتم قٌاس الربح، وٌعتبر متطلبا مسبقا 
لغرض التمٌٌز بٌن العائد على رأس المال للمنشؤة وبٌن استرجاع رأسمالها، باإلضافة إلى 
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أن التدفقات الداخلة للموجودات التً تزٌد على ما ٌلزم للمحافظة على رأس المال هً 
وعلٌه فالربح عبارة عن المبلغ . التً ٌمكن اعتبارها ربحا وبالتالً كعائد على رأس المال

بما فٌها تعدٌالت المحافظة على رأس المال إذا لزم )المتبقً بعد طرح المصروفات 
أما إذا زادت المصروفات على اإلٌرادات فالمبلغ المتبقً ٌمثل صافً . من الدخل (األمر

 .الخسارة 

ٌتطلب المفهوم المادي للمحافظة على رأس المال تطبٌق أساس القٌاس بالتكلفة الجارٌة  -106
وٌعتمد اختٌار . بٌنما ال ٌشترط التطبٌق للمحافظة على رأس المال أساسا محددا للقٌاس

أساس القٌاس فً ظل هذا المفهوم على نوع رأس المال المالً الذي تسعى المنشؤة إلى 
 .المحافظة علٌه

ٌرجع االختالف الرئٌسً بٌن مفهومً المحافظة على رأس المال إلى معالجة تؤثٌرات  -107
وبصفة عامة ٌمكن للمنشؤة المحافظة . التغٌٌرات فً أسعار موجودات ومطلوبات المنشؤة

على رأسمالها إذا كان لدٌها رأس مال فً نهاٌة الفترة مساوٌا لما كان لدٌها فً بداٌة 
 .وأٌة مبالغ زائدة عما ٌلزم للمحافظة على رأس المال فً بداٌة الفترة ٌعتبر ربحًح . الفترة

فً ظل المفهوم المالً للمحافظة على رأس المال حٌث ٌتم تعرٌف رأس المال بعدد  -108
الوحدات المالٌة االسمٌة، فإن الربح ٌكون ممثال بالزٌادة فً رأس المال النقدي االسمً 

فاالرتفاع فً أسعار الموجودات المملوكة خالل الفترة والتً ٌشار إلٌها . خالل الفترة
إال أنه قد ال ٌتم االعتراف . عادة بمكاسب الحٌازة تعتبر من وجهة النظر الفكرٌة أرباحا

وعندما ٌتم تحدٌد . بتلك األرباح لحٌن التخلص من تلك الموجودات بموجب عملٌة تبادلٌة
المفهوم المالً للمحافظة على رأس المال طبقا لوحدات القوة الشرائٌة الموحدة فإن الربح 

ولذا ٌقتصر الربح على ذلك الجزء . ٌتمثل فً زٌادة القوة الشرائٌة المستثمرة خالل الفترة
. من الزٌادة فً أسعار الموجودات الذي ٌفٌض على االرتفاع فً المستوى العام لألسعار

أما باقً الزٌادة فٌتم معالجتها كتعدٌل للمحافظة على رأس المال وعلٌه ٌعتبر جزعا من 
 .حقوق الملكٌة

طبقا للمفهوم المادي للمحافظة على رأس المال، حٌث ٌعرف رأس المال طبقا للطاقة  -109
وتعتبر كافة . التشغٌلٌة المادٌة، فإن الربح ٌتمثل فً االرتفاع فً رأس المال خالل الفترة

التغٌرات فً األسعار والمإثرة فً موجودات ومطلوبات المنشاة كتغٌرات فً قٌاس 
الطاقة التشغٌلٌة الماسٌة، وبالتالً ال تعتبر ربحا وإنما جزءا من حقوق الملكٌة فً شكل 

 .تسهٌالت للمحافظة على رأس المال

ٌحدد اختٌار أساس القٌاس ومفهوم المحافظة على رأس المال النموذج المحاسبً  -110
وتعكس النماذج المحاسبٌة المختلفة درجات متفاوتة . المستخدم فً إعداد البٌانات المالٌة

. من المالئمة وإمكانٌة الوثوق بالبٌانات، وٌجب على اإلدارة السعً إلقامة التوازن بٌنهما
وٌعتبر اإلطار الحالً قابال للتطبٌق على العدٌد من النماذج المحاسبٌة، وٌعتبر مرشدا فً 

ولٌس فً نٌة . إعداد وعرض البٌانات المالٌة المعدة طبقا للنموذج الذي ٌتم اختٌاره
أعضاء مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فً الوقت الحالً التوصٌة لنموذج معٌن إال فً 

الحاالت االستثنائٌة مثل حالة المنشآت التً تستخدم فً إعداد تقارٌرها المالٌة عملة 
إال أن النٌة معقودة على إعادة النظر فً . اقتصاد ٌتعرض لمعدالت عالٌة من التضخم

 .ذلك األمر فً ضوء التطورات العالمٌة


