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المعٌارالمحاسبً الدولً العشرون 
 ( 1994 المعاد صٌاغته عام)

 
المحاسبة عن المنح الحكومٌة واإلفصاح عن المساعدة الحكومٌة 

ٌحل هذا المعٌار الذي أعٌدت صٌاغته محل المعٌار األصلً الذي صدر عن اللجنة فً تشرٌن 
ولقد تم عرض المعٌار طبقا للصٌغة المعدلة التً تم اتباعها فً صٌاغة . 1982(نوفمبر)الثانً 

 ولم ٌتم إجراء تغٌٌرات جوهرٌة على النص األصلً المعتمد .1991 المعاٌٌر الدولٌة منذ عام
للمعٌار، غٌر أنه تم تعدٌل بعض المصطلحات تمشٌا مع ما جرى علٌه العمل باللجنة فً المرحلة 

. الحالٌة، كما تم تحدٌث كل التعرٌفات ذات العالقة

، األحداث الالحقة ( 1999المعدل فً عام  ) و بموجب المعٌار العاشر 1999 (ماٌو)فً أٌار
ٌصبح النص المعّدل نافذ المفعول .  من هذا المعٌار11لتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة، تم تعدٌل الفقرة 

نافذ المفعول، أي  ( 1999المعدل فً عام  )عندما ٌصبح المعٌار المحاسبً الدولً العاشر 
 أو بعد 2000 (ٌناٌر) كانون الثان1ًللبٌانات المالٌة السنوٌة التً تغطً الفترات التً تبدأ  من 

. هذا التارٌخ

. أحد تفسٌرات اللجنة الدائمة للتفسٌرات ٌتعلّق بالمعٌار المحاسبً الدولً العشرون

  عدم وجود عالقة محددة مع االنشطة التشغٌلٌة-  ، المساعدات الحكومٌة  10– التفسٌر   .
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المعٌار المحاسبً الدولً العشرون  
 (1994المعاد صٌاغته عام  )

 
المحاسبة عن المنح الحكومٌة واإلفصاح عن المساعدة الحكومٌة 

ٌتكون هذا المعٌار من الفقرات المكتوبة بؤحرف مائلة وبلون داكن وٌجب تطبٌق هذا 
المعٌار فً ضوء ما جاء من مواد وإٌضاحات فً باقً الفقرات وكذلك  فً ضوء ما جاء 

بالمقدمة الخاصة بالمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة، مع مالحظة عدم ضرورة تطبٌق 
. ( فً المقدمة21راجع الفقرة رقم )المعابٌرالمحاسبٌة الدولٌة على البنود قلٌلة األهمٌة نسبٌا 

:        نطاق المعٌار

ٌجب تطبٌق هذا المعٌار للمحاسبة واإلفصاح عن المنح الحكومٌة واإلفصاح عن  .1
. أشكال أخرى من المساعدات الحكومٌة

: ال ٌتناول هذا المعٌار .2
 

المشاكل الخاصة الناتجة عن المحاسبة عن المنح الحكومٌة فً البٌانات المالٌة  .أ
التً تعكس آثار تغٌر األسعار أو فً المعلومات اإلضافٌة ذات الطبٌعة 

. المشابهة
 
المساعدات الحكومٌة المقدمة للمنشؤة فً شكل منافع متاحة عند احتساب الدخل  .ب

الخاضع للضرٌبة أو التً تكون محددة أو تقتصر على أساس الضرٌبة 
مثل فترة اإلعفاء من ضرٌبة الدخل، ضرائب مستردة على )المستحقة 

. (االستثمار، مخصصات االستهالك المعجل، معدالت الضرٌبة المخفضة
 
. مشاركة الحكومة فً ملكٌة المنشؤة  .ج
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:  تعرٌف المصطلحات 
 

: استخدمت المصطلحات التالٌة فً هذا المعٌار حسب المعانً المحددة  .3
 

تشٌر إلى الحكومة والهٌئات الحكومٌة وما ٌشابهها سواء المحلٌة أو الوطنٌة او : الحكومة 
. الدولٌة

 
هو إجراء حكومً ٌصمم لغرض توفٌر منافع اقتصادٌة مخصصة : المساعدات الحكومٌة  

والمساعدات الحكومٌة حسب هذا . للمنشؤة أو لنطاق من المنشات مإهلة طبقا لمعاٌٌر محددة 
المعٌار ال تشمل المنافع التً تقدم بشكل غٌرمباشرمن خالل إجراء مإثر فً الظروف 

التجارٌة العامة مثل تجهٌز البنٌة األساسٌة فً المناطق تحت التطوٌر أو القٌود التجارٌة التً 
. تفرض على المنافسٌن

 
مساعدات حكومٌة فً شكل مصادر محولة لمنشؤة فً مقابل التزام  سابق : المنح الحكومٌة 

وٌستبعد من ذلك المساعدات . أو مستقبلً ببعض الظروف المتعلقة باألنشطة التشغلٌٌة للمنشؤة
الحكومٌة التً ال ٌمكن تحدٌد قٌمة معقولة لها أو المعامالت مع الحكومة التً ال ٌمكن 

. تمٌٌزها عن المعامالت التجارٌة العادٌة للمنشؤة
 

وهً المنح الحكومٌة التً ٌكون شرطها الرئٌسً هو أن تقوم : المنح الخاصة بالموجودات  
ٌضاف الى  ذلك أنه . المنشؤة المإهلة بشراء أو تصنٌع  أو الحصول على أصل طوٌل اآلجل

قد ٌشترط تحدٌد نوعٌة وموقع الموجودات أو الفترة الزمنٌة التً ٌمكن خاللها الحصول على 
. األصل أو حٌازته فٌها

 
. وهً المنح الحكومٌة غٌر تلك المتعلقة بالموجودات:  المنح الخاصة بالدخل  

 
وهً القروض التً ٌتعهد المقرض بالتنازل عنها فً ضوء شروط : القروض المتنازل عنها 

. محددة
 

هً المبلغ الذي ٌمكن أن بتبادل به أصل بٌن مشتري وبائع ٌتوافر لكل منهما :القٌمة العادلة  
. المعرفة والرغبة فً معاملة متكافئة بٌنهما

 
وٌمكن . تؤخذ المساعدات الحكومٌة أشكال مختلفة من حٌث طبٌعتها والشروط المرتبطة  بها .4

أن ٌكون الغرض من المساعدة تشجٌع المنشاة على مباشرة عمل ال تقوم بتنفٌذه عادة بدون 
. تقدٌم المساعدة
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:  قد ٌكون استالم المنشؤة لمساعدة حكومٌة له أثر فعال ألغراض إعداد البٌانات المالٌة لسببٌن .5
 

. إذا تم تحوٌل المصادر فالبد من اتباع طرٌقة محاسبٌة مناسبة للمحاسبة عنها:    أوال
 

أنه من المرغوب به إعطاء فكرة عن مدى استفادة المنشؤة من تلك المساعدة خالل : ثانٌا
وٌسهل هذا إجراء مقارنة بٌن البٌانات المالٌة للمنشؤة مع الفترات . فترة إعداد التقرٌر

. السابقة، و مع المنشات األخرى 
 

. ٌطلق أحٌانا على المنح الحكومٌة أسماء أخرى مثل اإلعانات أو الهبات أو المكافآت .6
 

المنح الحكومٌة  
 

ٌجب أال ٌعترف بالمنح الحكومٌة، وٌشمل ذلك المنح غٌر المالٌة المقدرة بالقٌمة العادلة، إال  .7
: إذا كان هناك  تؤكٌد  معقول  بؤن 

 
. المنشؤة سوف تلتزم بالشروط المرتبطة بها .أ

 
. المنحة سوف ٌتم استالمها .ب

 
ال ٌعترف بالمنح الحكومٌة إال إذا كان هناك تؤكٌد معقول بؤن المنشؤة سوف تلتزم بالشروط  .8

إن استالم المنحة ال ٌعنً فً حد ذاته دلٌال قاطعا . المرتبطة بها وأنه سوف ٌتم استالم المنحة
. على أن الشروط المرتبطة بها قد تم أو سٌتم استٌفائها 

 
. إن أسلوب استالم المنحة ال ٌإثر فً حد ذاته على الطرٌقة المحاسبٌة المطبقة لمعالجتها .9

وعلٌه فإن المعالجة المحاسبٌة تكون واحدة سواء تم استالم المنحة نقدا أو كتخفٌض اللتزام 
. نحو الحكومة 

 
إن التنازل عن قٌمة قرض حكومً ٌعتبر منحة حكومٌة إذا توافرت تؤكٌدات معقولة بؤن  .10

. المنشؤة سوف تلتزم بالشروط المحددة للتنازل عن القرض
 

عند االعتراف بالمنحة الحكومٌة فإن أي مطلوباتمحتملة أوموجودات محتملة تعالج حسب  .11
المعٌار المحاسبً الدولً السابع والثالثون، المخصصات، المطلوبات المحتملة والموجودات 

المحتملة   
 

ٌجب االعتراف بالمنح الحكومٌة بصورة منتظمة كإٌراد خالل الفترات الالزمة لمقابلتها مع  .12
. وٌجب أال تضاف مباشرة إلى حقوق المساهمٌن. النفقات المتعلقة بها التً ٌقصد تعوٌضها

 
طرٌقة رأس المال حٌث ٌتم : ٌمكن أن تكون المعالجة المحاسبٌة للمنح الحكومٌة بطرٌقتٌن  .13

تسجٌل المنحة مباشرة لحقوق المساهمٌن، وطرٌقة اإلٌراد حٌث ٌتم تسجٌل المنحة مباشرة  
. ضمن اإلٌرادات خالل فترة زمنٌة واحدة أو أكثر
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: ٌدعم مإٌدو طرٌقة رأس المال آرائهم بما ٌلً .14

تمثل المنح الحكومٌة وسٌلة تموٌل وٌجب معالجتها على هذا االساس فً المٌزانٌة بدال  .أ
وبما أن تسدٌد تلك المنح . من تمرٌرها فً قائمة الدخل لمقابلة بنود النفقات التً تمولها

. غٌر متوقعة فٌجب إضافتها مباشرة لحقوق المساهمٌن 

إنه من غٌر المناسب االعتراف بالمنح الحكومٌة فً قائمة الدخل نظرا ألنها لم تكتسب،  .ب
. وإنما تمثل حافزا مقدما من الحكومة دون أن تتكبد المنشؤة مصروفات للحصول علٌها

: أما الحجج  المإٌدة لطرٌقة اإلٌراد فهً  .15

بما أن المنح الحكومٌة تمثل موردا تستلمها المنشؤة من غٌر المساهمٌن فٌجب أال  .أ
. تضاف لحقوق المساهمٌن بل ٌجب االعتراف بها فً قائمة الدخل فً الفترات المناسبة

نادرا ما تكون المنح الحكومٌة مجانٌة، لذلك فإن المنشؤة تكتسبها من خالل االلتزام  .ب
ولذا ٌجب االعتراف بها كإٌراد لمقابلة . بشروطها و مقابلة المطلوبات المترتبة علٌها

النفقات المتعلقة بها، والتً تهدف المنحة للتعوٌض عنها ، و 

بما أن الضرائب على الدخل وما شابهها تقتطع من الدخل ، فإنه من المنطق معالجة  .ج
. المنح الحكومٌة التً تعتبر امتدادا للسٌاسات المالٌة فً قائمة الدخل 

من المبادئ األساسٌة فً طرٌقة الدخل االعتراف بالمنح الحكومٌة كدخل على أساس منطقً  .16
إن االعتراف بالمنح . ومنتظم خالل الفترات الالزمة لمقابلة تلك المنح بالنفقات ذات العالقة

انظر المعٌار )الحكومٌة على أساس استالمها ال ٌتفق مع فرض االستحقاق فً المحاسبة 
، و ٌمكن قبولها فً حالة عدم (المحاسبً الدولً االول، والخاص بعرض البٌانات المالٌة

. توفر أساس لتوزٌع المنحة على فترات غٌر تلك التً استلمت فٌها

فً أغلب الحاالت تكون الفترات التً ٌعترف خاللها بالتكالٌف والنفقات المتعلقة بالمنح  .17
الحكومٌة محددة بشكل واضح وبالتالً ٌتم االعتراف بالمنح الخاصة بنفقات محددة كدخل فً 

وبشكل مماثل فإن المنح المتعلقة بموجودات قابلة . نفس الفترة التً تستحق خاللها تلك النفقات
لالستهالك عادة ٌعترف بها كدخل خالل الفترات التً ٌسجل فٌها االستهالك وبنسبة استهالك 

 .تلك الموجودات

 

ٌمكن أن تتطلب المنح المتعلقة بموجودات غٌر قابلة لالستهالك الوفاء بالتزامات معٌنة  .18
وكمثال . وبالتالً ٌعترف بها كدخل خالل الفترات التً تتحمل تكلفة الوفاء بتلك االلتزامات
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منح  أرض مرتبط بشرط تشٌٌد مبنى علٌها إذ قد ٌكون من المناسب االعتراف بها كدخل 
. خالل فترة عمر المبنى 

 
. تستلم المنح فً بعض األحٌان كجزء من مجموعة مساعدات مالٌة مرتبطة بعدد من الشروط .19

فً هذه الحاالت ٌستلزم توجٌه عناٌة خاصة فً تحدٌد الشروط المتسببة بحدوث التكالٌف 
وقد ٌكون من المناسب فً هذه الحالة توزٌع جزء . والنفقات التً تحدد فترات اكتساب المنحة

. من المنحة على أساس معٌن وتوزٌع جزءا آخر منها على أساس آخر
 

المنحة الحكومٌة التً ٌستحق استالمها كتعوٌض عن مصارٌف أو خسائر حدثت أو دعم  .20
مالً فوري للمنشؤة  دون  ان ٌترتب على ذلك أٌة نفقات الحقة لها ٌجب االعتراف بها كدخل 

انظر المعٌار  )للفترة التً تستحق فٌها، ضمن البنود غٌر العادٌة إذا كان ذلك مناسبا 
المحاسبً الدولً الثامن والخاص بصافً الربح أو الخسارة للفترة، واألخطاء االساسٌة  و 

. (التغٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة 
 

قد تقدم المنح الحكومٌة فً ظروف معٌنة لغرض إعطاء دعم مالً فوري لمنشؤة و لٌس  .21
وقد تقتصر مثل هذه المنح لمنشاة بعٌنها دون أن تتوفر . كحافز للقٌام بنفقات رأسمالٌة محدددة

و قد تتطلب هذه الظروف االعتراف بالمنحة كدخل خالل . لمجموعة كاملة من المستفٌدٌن
الفترة التً ٌستحق للمنشاة استالمها وذلك بتصنٌفها ضمن البنود غٌر العادٌة إذا كان ذلك 

. مناسبا، مع اإلفصاح عنها للتؤكد من أن أثرها سٌكون مفهوما بوضوح 
 

قد تصبح المنحة الحكومٌة مستحقة للمنشؤة كتعوٌض عن مصارٌف أو خسائر حدثت فً فترة  .22
و ٌعترف بهذه المنحة كدخل للفترة التً استحقت خاللها ضمن البنود غٌر . محاسبٌة سابقة

. العادٌة إذا كان ذلك مناسبا، مع اإلفصاح الذي ٌإكد الفهم الواضح لتؤثٌرها 
 

المنح الحكومٌة غٌر المالٌة  
  

قد تؤخذ المنح الحكومٌة شكل تحوٌل أصل غٌر مالً مثل األراضً أو مصادر أخرى  .23
ومن المعتاد فً هذه األحوال تقٌٌم األصل غٌر المالً بالقٌمة . لالستخدام من قبل المنشؤة

والمعالجة البدٌلة التً تتبع . العادلة ومعالجتها محاسبٌا لكل من األصل والمنحة بالقٌمة العادلة
. فً بعض األحٌان هً تسجٌل كل من األصل والمنحة بالقٌمة االسمٌة

عرض المنح المتعلقة بالموجودات  

ٌجب أن تعرض المنح الحكومٌة الخاصة بالموجودات، وٌشمل ذلك المنح غٌر المالٌة المقدرة   .24
بالقٌمة العادلة، فً المٌزانٌة إما كإٌراد مإجل أوبطرح المنحة للوصول إلى القٌمة الدفترٌة 

. لألصل 

فً البٌانات المالٌة بطرٌقتٌن  (أو األجزاء المناسبة منها)تعرض المنح المتعلقة بموجودات  .25
. بدٌلتٌن مقبولتٌن 
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بمقتضى الطرٌقة األولى تعتبر المنحة دخال مإجال ٌتم االعتراف به كدخل على أساس  .26
. معقول ومنتظم خالل العمر اإلنتاجً لألصل 

وبمقتضى الطرٌقة األخرى ٌتم طرح المنحة من قٌمة اال صل للتوصل إلى القٌمة الدفترٌة  .27
وٌعترف بالمنحة كدخل خالل العمر اإلنتاجً لألصل القابل لالستهالك عن طرٌق . لألصل

. تخفٌض مصارٌف االستهالك 

. ٌمكن أن ٌنجم عن شراء الموجودات واستالم المنح الخاصة حركة تدفقات نقدٌة للمنشؤة .28
ولهذا السبب ومن أجل أن ٌظهر االستثمار اإلجمالً فً الموجودات فإنه ٌفصح عن تلك 

الحركات فً بنود منفصلة فً قائمة التدفقات النقدٌة وذلك سواء تم طرح المنحة من 
. الموجودات الخاصة بها أم ال عند العرض فً المٌزانٌة 

عرض المنح المتعلقة بالدخل  

فً بعض األحٌان تعرض المنح المتعلقة بالدخل كحساب دائن فً قائمة الدخل بشكل منفصل،  .29
كبدٌل لذلك ٌتم طرحها عند إظهار المصارٌف المتعلقة . أو تحت بند عام مثل إٌرادات أخرى

. بها

ٌرى مإٌدو الطرٌقة األولى أنه لٌس من المناسب إجراء مقاصة بٌن بنود الدخل  .30
والمصارٌف، وأن فصل المنحة عن المصارٌف ٌمكن من المقارنة مع المصارٌف التً لم 

وٌإٌد اتباع الطرٌقة الثانٌة أن المنحة هً المتسبب فً تحمل المنشؤة . تتؤثر بالمنحة
. للمصروف، وأن عرض المصروف بدون تخفٌضه بقٌمة المنحة قد ٌكون مضلال

وٌكون اإلفصاح عن المنح . تعد كلتا الطرٌقتٌن مقبولتٌن لعرض المنح المتعلقة بالدخل .31
ضرورٌا من أجل تحقٌق الفهم المناسب للبٌانات المالٌة، وٌكون عادة من المالئم أن ٌتم 

. اإلفصاح عن تؤثٌر المنح على أي بند من اإلٌرادات والمصروفات 
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تسدٌد المنح الحكومٌة  

المعٌار )ٌجب معالجة المنح الحكومٌة التً تصبح مستردة كتعدٌل لتقدٌرات محاسبٌة  .32
المحاسبً الدولً الثامن والخاص بصافً الربح أو الخسارة للفترة، واألخطاء االساسٌة 

وٌجب أن تطرح القٌمة التً ٌتم ردها  من المنحة من  (والتغٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة
و إذا زادت قٌمة المنحة التً ٌتم ردها عن . الرصٌد الدائن غٌر المستهلك من تلك المنحة

الرصٌد الدائن المإجل، أو إذا لم  ٌوجد  رصٌد  دائن فتعتبر القٌمة المسددة فورا  
أما بالنسبة لسداد  منحة متعلقة بؤصل فإنها تسجل عن طرٌق زٌادة القٌمة . كمصروف

ٌجب االعتراف على الفور . الدفترٌة لألصل أو بتخفٌض الرصٌد المإجل بالقٌمة المسددة
باالستهالك المجمع اإلضافً الذي كان ٌمكن االعتراف به حتى تارٌخه كمصروف فً حالة 

. لم تعط المنحة

ٌمكن أن تتطلب الظروف التً أدت إلى القٌام برد منحة متعلقة بؤصل األخذ باالعتبار احتمال  .33
. تؤثر القٌمة الجدٌدة الدفترٌة لألصل 

المساعدات الحكومٌة 

بعض أشكال المساعدات  (3)ال ٌدخل ضمن تعرٌف المنح الحكومٌة الوارد من الفقرة  .34
الحكومٌة بسبب عدم إمكان تحدٌد قٌمة لها بشكل معقول، وكذلك المعامالت مع الحكومة التً 

. ال ٌمكن تمٌٌزها عن العملٌات التجارٌة العادٌة للمنشؤة 

من األمثلة على المساعدات التً ال ٌمكن تحدٌد قٌمة لها بشكل معقول هً االستشارات الفنٌة  .35
وكمثال على المساعدات التً ال ٌمكن تمٌٌزها عن . والتسوٌقٌة المجانٌة وتقدٌم الضمانات

العملٌات التجارٌة العادٌة للمنشؤة هً سٌاسة الشراء الحكومٌة المسإولة عن جزء من مبٌعات 
قد ال تكون وجود المنفعة موضع تساإل ولكن أٌة محاولة لفصل األنشطة  التجارٌة . المنشؤة

. عن المساعدة الحكومٌة ٌمكن أن تكون اعتباطٌة
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إن أهمٌة المنفعة فً األمثلة أعاله ٌجعل اإلفصاح عن طبٌعة ومدى وفترة المساعدة ضرورٌا  .36
. حتى ال تكون البٌانات المالٌة مضللة

تمثل القروض بدون فوائد أو بمعدل فائدة منخفض شكال من أشكال المساعدات الحكومٌة  .37
  .ولكن ال ٌمكن تقدٌر المنفعة من خالل الفائدة المحتسبة لها

ال تشمل المساعدات الحكومٌة فً هذا المعٌار توفٌر البنٌة األساسٌة، عن طرٌق التطوٌر  .38
للنقل العام، وشبكة االتصاالت، وتوفٌر التسهٌالت المحسنة مثل الري، وشبكة المٌاه المتاحة 

. بصفة مستمرة لخدمة كافة المواطنٌن

اإلفصاح  

: ٌجب اإلفصاح عن  األمور التالٌة  .39

السٌاسة المحاسبٌة المتبعة للمنح الحكومٌة وٌشمل ذلك طرق العرض المتبعة فً  .أ
البٌانات المالٌة ؛ 

طبٌعة ومدى المنح الحكومٌة المعترف بها فً البٌانات المالٌة، واإلشارة إلى األشكال  .ب
األخرى  من المساعدات الحكومٌة التً انتفعت منها المنشؤة مباشرة ؛ 

الشروط غٌر المحققة  واالحتماالت المتصلة بالمساعدات الحكومٌة التً تم االعتراف  .ج
. بها

 
أحكاما انتقالٌة  

: على المنشؤة التً تطبق المعٌار ألول مرة  .40

التقٌد بمتطلبات اإلفصاح حٌثما كان مناسبا؛  .أ

: و أما أن  .ب

تعدل بٌاناتها المالٌة للتغٌٌر فً السٌاسة المحاسبٌة حسب المعٌار المحاسبً  .1
الدولً الثامن والخاص بصافً الربح أوالخسارة للفترة ، واألخطاء االساسٌة  

:  المحاسبٌة ،  أو والتغٌٌرات فً السٌاسات



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

  

 

تطبٌق القواعد المحاسبٌة فً المعٌار على المنح أو أجزاء من المنح التً تصبح  .2
. قابلة للتحصٌل أو إعادة  الدفع بعد تارٌخ  تطبٌق المعٌار

: تارٌخ بدء التطبٌق 

 ٌعتبر هذا المعٌار المحاسبً الدولً واجب التطبٌق على البٌانات المالٌة التً تغطً فترات  .41
  .1984 (ٌناٌر )تبدأ فً أو بعد أول كانون الثانً

 

 

 
 


