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  المعيار المحاسبي الدولي الحادي والعشرون
  )1993المعدل عام (

  رف العمالت األجنبيةص رالتغييرات في أسعا آثار
  

دأ في       ي تب رات الت  1يطبق هذا المعيار المحاسبي الدولي المعدل على القوائم المالية التي تغطي الفت
اريخ     1995) يناير(آانون ثاني  ك الت د ذل ا بع دولي الحادي     ويحل محل الم  . أو م ار المحاسبي ال عي
  ".المحاسبة عن أثار التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية"والعشرون 

  
ة   الحادي والعشرونال يتناول المعيار المحاسبي الدولي  ا  (محاسبة التحوط لبنود العمالت األجنبي فيم

ار المح ) عدا البنود المتعلقة في االستثمارات بعمالت أجنبية دولي   إن المعي ون التاسع  اسبي ال  والثالث
  .االعتراف والقياس: الذي يتناول األدوات المالية

دولي     2تعديل الفقرة  1998عام  في تم ار المحاسبي ال ار المحاسبي      21من المعي تالئم مع المعي لت
  .االعتراف والقياس: األدوات المالية 39الدولي 

  
ام   ي ع رة   1999ف ديل الفق م تع ا  46، ت تبدال اإلش ر    الس دولي العاش بي ال ار المحاس ى المعي رة إل

ة " ة العمومي اريخ الميزاني د ت داث الحاصلة بع بي  " المخصصات، واألح ار المحاس ى المعي ير إل لتش
  ".األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية العمومية) "1999المعدل عام (الدولي العاشر 

  
م   أن أثنين من تفسيرات المعايير المحاسبية الدولية ممثلين ل والتفسير   7هذا المعيار وهي التفسير رق

  .11رقم 
  

  :21هناك تفسيران للجنة الدائمة للتفسيرات يتعلقان بالمعيار المحاسبي 
  :اليورو، إدخال عملة 7 -التفسير  •
ادة في سعر         -، الصرف األجنبي 11 -التفسير  • ة عن التخفيضات الح ائر الناجم رسملة الخس

  .   العمالت
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  آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية

  
ة وإرشادات التطبيق      يجب قراءة المعايير المطبوعة بالخط المائل الغامق في إطار التوجيهات العام

ايير المح     يس القصد من المع بية  في هذا المعيار وفي إطار المقدمة للمعايير المحاسبية الدولية، ول اس
  ).من المقدمة 12راجع الفقرة (الدولية أن تطبق على البنود غير المادية 

  
  الهدف

ة    . يمكن أن تقوم المنشأة بنشاطات أجنبية بطريقتين امالت بعمالت أجنبي حيث يمكن أن يكون لها مع
العمالت ومن أجل شمول المعامالت . أو يكون لها عمليات أجنبية ة    ب ات األجنبي ة والعملي في   األجنبي

ا يجب     ر، آم دة التقري أة مع ة المنش امالت بعمل ر عن المع ه يجب التعبي أة، فإن ة للمنش وائم المالي الق
ر         دة التقري أة مع ة المنش ى عمل ة إل ات األجنبي ة للعملي ائل األساسية في    . ترجمة القوائم المالي أن المس

ة هي في تحد    المحاسبة د سعر الصرف الواجب     عن المعامالت بالعملة األجنبية والعمليات األجنبي ي
  .استخدامه وآيفية االعتراف في القوائم المالية بأثر التغيرات في أسعار الصرف

  
  النطاق

  :يجب أن يطبق هذا المعيار في .1
  المحاسبة عن المعامالت بالعمالت األجنبية، أو  .أ 
أة بواسط      .ب  ة للمنش وائم المالي ة ترجمة القوائم المالية للعمليات األجنبية المشمولة في الق

  .التوحيد أو التوحيد النسبي أو بطريقة الملكية
  
روق الصرف      .2 ن ف دا ع ة ع ة األجنبي ود العمل وط لبن بة التح ع محاس ار م ذا المعي ل ه ال يتعام

أة        ي منش تثمار ف افي اس وط لص ه آتح بة عن ري المحاس ة تج ة أجنبي زام بعمل ن الت ئة ع الناش
ا في ذل    . أجنبية ايير استخدام محاسبة التحوط،     أما األوجه األخرى لمحاسبة التحوط، بم ك مع

  . االعتراف والقياس: األدوات المالية 39فسيتم التعامل معها في المعيار المحاسبي الدولي 
  
ار        .3 ن أث بة ع رون، المحاس ادي والعش دولي الح بي ال ار المحاس ل المعي ار مح ذا المعي ل ه يح

  .1983التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية، المصادق عليه في 
  
ال يحدد هذا المعيار العملة التي يجب على المنشأة أن تعرض قوائمها المالية بها ولكن تستخدم  .4

ار يتطلب    . فيه تقيمالمنشأة عادة عملة البلد الذي  ذا المعي أما إذا استخدمت عملة مختلفة، فإن ه
ر      . اإلفصاح عن سبب استخدام تلك العملة ار اإلفصاح عن سبب أي تغي في   آما يتطلب المعي

  . عملة تقرير المنشأة
  
ة أخرى      .5 ى عمل ر إل ال يتعامل هذا المعيار مع إعادة بيان القوائم المالية للمنشأة من عملة التقري

  .لمالءمتها للمستخدمين المعتادين على تلك العملة أو ألغراض مشابهة
  
امالت في العمالت      .6 ة   ال يتعامل هذا المعيار مع عرض للتدفقات النقدية الناشئة عن مع األجنبي

ار المحاسبي    (وترجمة التدفقات النقدية للعمليات األجنبية في قائمة التدفقات النقدية  أنظر المعي
  ).الدولي السابق، قوائم التدفق النقدي



 www.Sqarra.com  مدونة صالح القرا  

 

 

  
  تعاريف

  :تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها .7
ة أو      نشاطال أة زميل ة أو منش أة تابع ر       األجنبي هي منش دة التقري أة مع رع للمنش مشروع مشترك أو ف

  .توجد نشاطاتها أو تتم في بلد غير بلد المنشأة معدة التقرير
  .المنشأة األجنبية هي منشأة أجنبية نشاطاتها ليست جزء مكمًال لنشاطات المنشأة معدة التقرير

  .عملة التقرير هي العملة المستخدمة في عرض القوائم المالية
  .ية هي عملة عدا عملة التقرير للمنشأةالعملة األجنب

  .سعر الصرف هو معدل التبادل بين عملتين
ة           ة في عمل ة األجنبي فرق سعر الصرف هو الفرق الناتج عن اإلفصاح عن نفس عدد وحدات العمل

  .التقرير باستخدام أسعار صرف مختلفة
  .هو سعر الصرف الفوري بتاريخ الميزانية العمومية :سعر اإلغالق

افي أة           ص ول المنش افي أص ي ص ر ف دة التقري أة مع ة المنش و حص ة ه أة أجنبي ي منش تثمار ف االس
  .األجنبية

ة أو           :البنود النقدية ة ثابت الغ نقدي دفع بمب تلم أو ت ا وأصول والتزامات سوف تس هي أموال محتفظ به
  .قابلة للتحديد

ة  القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن مبادلة األصل به أو سداد االلت زام ما بين أطراف مطلعة وراغب
  . في التعامل على أساس تجاري حر

  
  المعامالت بالعملة األجنبية

  االعتراف األولي   
ك     .8 ي ذل ا ف ة، بم ة أجنبي وية بعمل ب التس ددة أو تتطل ة مح ي معامل ة ه ة األجنبي ة بالعمل المعامل

  :المعامالت الناشئة عن قيام المنشأة بما يلي
  .مات أسعارها محددة بعملة أجنبيةشراء أو بيع سلع أو خد .أ 
ة           .ب  ا محددة بعمل ا أو عليه الغ المستحقة له دما تكون المب وال عن إقراض أو اقتراض أم

  .أجنبية
  تصبح طرفًا في عقد تبادل عملة أجنبية غير منجز، أو  .ج 
  . تمتلك أو تتخلص من أصول أو تتكبد أو تسدد التزامات محددة بعملة أجنبية .د 

  
ي  عتراف االعند  األجنبية،لعملة با أن تسجل المعاملةيجب  .9 ة التق األول اتج   رري بعمل المبلغ الن ، ب

ة ب  ة األجنبي غ المعامل ن ضرب مبل عرع اريخ   س ر بت ة التقري ين عمل ا وب ائد بينه الصرف الس
  . المعاملة

  
ة     .10 اريخ المعامل وري  غالبًا ما يشار إلى سعر الصرف بت ة   لكن  و. بالسعر الف ه  ألسباب عملي فإن

متوسط  على سبيل المثال . تاريخ العمليةبالفعلي معدل صرف تقريبي للمعدل خدم ما يستغالبًا 
ة ا األسبوع أو المعدل ل ة خالل       لشهر لكاف ة أجنبي امالت في آل عمل رة  لمع ك الفت ولكن إذا  . تل
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إن    دًا ف ر ج كل آبي ر بش دالت الصرف تتغي ت مع ط آان تخدام متوس ر  اس ون غي د يك رة ق الفت
  .موثوق به

  في تواريخ الميزانيات العمومية الالحقةتقديم التقرير 

  :عموميةنية اآل ميز خاريت يف .11
  ،اإلقفال م سعراستخدااألجنبية ببالعملة بجب التقرير عن البنود النقدية  .أ 
ر  يجب التقرير عن  .ب  ود غي ة قدلنا البن ة        ي ة والمحددة بعمل ة التاريخي ا بالتكلف المحتفظ به

  ، وأجنبية باستخدام سعر الصرف بتاريخ المعاملة
يجب التقرير عن البنود غير النقدية المحتفظ بها بالقيمة العادلة والمحددة بعملة أجنبية  .ج 

  .باستخدام أسعار الصرف السائدة عند تحديد تلك القيمة
  

ة ت .12 دد القيم جلة ح د المس ة لبن ة ذات العالق ايير الدولي ال، بعض  . بموجب المع بيل المث ى س عل
ات األدوات  ة والممتلك ن زات والتجهيالمالي دات يمك اس والمع ة أن تق ة أو التكلف ة العادل بالقيم
ة     . التاريخية د القيم م تحدي ى    سواء ت اء عل ة    المسجلة بن ة العادل ة أو القيم ة التاريخي إن   ،التكلف ف

ة ود   قيم ددة لبن الغ المح ة المب ة األجنبي ذ   العمل ب ه ر بموج ة التقري ا بعمل ر عنه ا يجب التقري
  .المعيار

  رفالصقات روالعتراف بفا

ين .13 رات  تب ى  15الفق ة  ةالمعالج 18إل بية المطلوب ات صرف االمحاس ة لعمبخصوص فروق ل
ات الصرف  ق ولفراألساسية معالجة ال تشمل هذه الفقرات. األجنبيةالمتعلقة بالمعامالت بالعملة 

ذي   حاد التخفيض الن عالتي تنتج  ائل وس  ال يوجد لقيمة العملة أو الهبوط في قوتها الشرائية ال
ى االلتزامات التي ال   الذي يؤثر وضده ة للتحوط عملي أ  ها، والتي  تيمكن تسوي   عل مباشرة  تنش
ان المعالجة   . بعملة أجنبيةألصول تستحق السداد حديث تملك  من ة المسموح   بينما يتم بي البديل
  . 21لمثل هذه الفروقات في الفقرة بها 

  
ار يتعامل   ال .14 ذا المعي بة التحوط في ه ود العملمحاس ةبن ة ا ل ات ألجنبي دا تصنيف فروق ا ع فيم

ة  أبعملة الصرف الناشئة عن االلتزام  تثمار في   اصافي  لآتحوط  ه المحاسبة عن  تجري  جنبي س
ا      ألابالنسبة لألوجه  أما. وحدة أجنبية ا فيه ايير  خرى لمحاسبة التحوط بم استخدام محاسبة   مع

  .االعتراف والقياس: األدوات المالية 39التي تتعلق بالمعيار المحاسبي الدولي تحوط لا
  

ن ت  .15 ئة ع ات الصرف الناش ويةإن فروق ود ن س ة بن ن أو قدي ود ع ن بن ر ع أة  ةينقدالتقري للمنش
م   ر بمعدالت مختلفة عن تلك التي سبق وأن سجلت بها أوليًا خالل الفترة، أو ت ا   التقري  في عنه

تثناء  ابأ فيها، تنشلتي ا لفترةيجب االعتراف بها آدخل أو آمصروف في ائم مالية سابقة، اوق س
  . 19، 17لفقرتين معالجتها بموجب ا تميالتي ات الصرف قروف
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الصرف عن التغيير في معدل الصرف بين تاريخ العملية وتاريخ التسوية ألي سعر ق ينتج فر .16
ود  ئة من ناة نقديبن ة بش ة العملي ةاألعمل دما ع. جنبي رة ن ة خالل نفس الفت داد العملي يجري س

رة  الصرف في فرق فيها، فإنه يعترف بكامل ت المحاسبية التي حدث ك الفت تم   ولكن  . تل دما ي عن
د   في فترة محاسبية الحقة فإنسداد العملية  ه في    سعر الصرف   ق رف ه يجري تحدي المعترف ب

  . تلك الفترةالصرف خالل ر اسعأفي بموجب التغيير فترة التسوية تقع قبل آل فترة 

  أجنبية أةمنشافي االستثمار في ص

ئ لناات الصرف ا ق روفصنيف  يجب ت .17 ذي ي  الند البن ن ع ة ش دي ال  من جزءا  في جوهره   كل ش ق
أة أ ي ف  اةالمنش ستثمارافي صا ة  منش ة  في  ق موحق آجنبي و ا الكي ة  الق أة  ئم المالي تم   للمنش ى ي حت

راف  ر، حيث يجب الستثماافي صان مالتخلص  دخل   االعت ا آ رة بموجب ا وف رمص  أوبه  لفق
37.  

دما ال يجري   . أو الدفع لها أجنبيةيستحق القبض من منشأة نقدي  لدى المنشأة بنديكون د ق .18 وعن
ك         يس من المحتمل حدوث ذل د ول داد البن تقبل المنظور   التخطيط لس ر من    في المس ه يعتب ، فإن

ة   ة جوهري داد أو ناحي يض امت أ تخف تثمار المنش افي اس ي  ةلص أة  ف ك المنش ةتل د  .األجنبي وق
ة  تتضمن مثل هذه البنود  ذم النقدي ة األجل أو القروض    ةالمدين م ال ا ال  ول طويل ذمم   كنه تضم ال
  . المدينة أو الدائنة التجارية

  
ئة     .19 ات الصرف الناش نيف فروق ب تص زام ب يج ن الت ة عمالع ة ل بة   األجنبي ت المحاس ه عنتم

تثمار اافي لص تحوط آ أة  س ة    المنش أة أجنبي الكين    في منش وق م و  آحق ة افي الق أة   ئم المالي للمنش
ى  نحت تخلص م تثمار ال ث صافي االس ذ ايجب ، حي رعندئ ا االعت دخل ف به وف رمص أوآ

  .37بموجب الفقرة 

  لمعالجة البديلة المسموح بهاا

   15قرة في البيانها فتم قد  21في الفقرة ات الصرف الواردة لفروقاألساسية لمعالجة إن ا .20

ن   يم .21 ات الصرف ع تج فروق ن أن تن يض ك ا تخف وط ح ة أو هب ائل عم د لعمل د وس ة ال يوج لي
ؤثر  لتي  للتحوط ضدها وا  ى التزامات ال  ت أ   ويتهاتس ن يمك  عل ك   مباشرة  وتنش  حديث عن تمل
ة  ا في ق رولفشمول مثل هذه ايجب . يةبأجن ةلعمألصل مسعر ب رتبط  المسجلة لألصل ا  لقيم لم

ة اال  لمعدلة المسجلة االقيمة ة أن ال تزيد طيشر ،بها تبدال عن األقل من تكلف ل    س غ القاب أو المبل
  .صلم األاستخداأو  من بيعترداد لالس

  
قادرة على سداد أو المنشأة ت لألصل إذا آانفروقات الصرف في القيمة المسجلة ال يتم شمول  .22

ي ال ا ف ة التزامه ة تغطي ة األعمل ك جنبي ائر إال أن . األصلالناشئ عن تمل ر خس الصرف تعتب
ن ا اليف جزء م رة بالتك ة مباش ن المتعلق دما ال يمك داد ألصل عن زام وال اس د وسياللت  ائل وج

ى عمالت   ر في يتأخ ما يكون هناك عند، سبيل المثالعلى ، ضدها عملية للتحوط الحصول عل
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ة المسموح    وفقًا ألسلوب افإنه لذلك . ة على الصرف األجنبيأجنبية نتيجة للرقاب لمعالجة البديل
في المنشأة يجب على تي عملة التقرير الهي مبلغ بعملة أجنبية المسعر تكلفة األصل تعتبر بها 

  .يثًااألصل حدعن تملك مباشرة النهاية دفعها لسداد االلتزام الناشئ 
  
  للعمليات األجنبيةلقوائم المالية ا

   ليات األجنبيةتصنيف العم

وت .23 ة الق تخدمة لترجم ة المس د الطريق ة لعملياعتم ى ةئم المالي ة عل ة  أجنبي ل طريق غيل تموي وتش
بة لالعملي أة مة بالنس رلمنش دة للتقري ذا الغرض تصنف  " .ع ة له ات األجنبي ات " العملي آعملي

  " .أجنبية آمنشآت  "أو  " تقريرالمعدة أجنبية مكملة لعمليات المنشأة 
  

دة  ألعمليات المنش المكملة لعمليات األجنبية يتم القيام با .24 ر  الة مع ا ام  تقري ى أنه داد عل ا  ت . لعملياته
ال  بيل المث ى س ات عل ون العملي د تك ة األق ط لجنبي ع فق ن بي توردة م دة بضائع مس أة مع المنش

ذه الحاالت  مثل في . وإرسال المتحصالت للمنشأة تقريرال ر    ،ه الصرف  في سعر   يكون للتغي
ة  تالبلد الذي وعملة عملة التقرير بين  تم فيه العمليات األجنبية تأثير فوري على التدفقات النقدي

ات ا  دة  من عملي أة مع ر ال لمنش ؤث ذلك ل  .تقري ر في سعر    ر اي ة   الصرف عل  لتغيي ود النقدي ى البن
يس     ا هب المحتفظاإلفرادية  ة ول ات األجنبي تثمار  في العملي أة  ال صافي اس دة  ممنش ر في   الع تقري

  . تلك العمليات
  

ة األخرى،         األجنبية المنشأة تقوم بالمقابل  .25 ود النقدي د والبن ع النق ل تجمي ات مث بالعديد من العملي
ا  آ. دخل، وربما االقتراض، باستخدام عملتها المحلية إلى حد آبير وفات، وتوليدصرموتكبد  م

دخل  ن أن ت امالت يمك ي مع ياألعمالت البف ا ف ة بم امالت ب جنبي ك مع ة اذل رلعمل د . تقري عن
ل من     التقرير والعملة المحلية فإنالصرف بين عملة سعر وجود تغير في  أ قلي أ أو ينش ه ال ينش

ى    ط عل أثير فق دفقات النالت ة الت رة وقدي تقبلية الحاض ات  المس ن عملي أة    م ى المنش واء عل س
ة    . يررتقالالمنشأة معدة  وأاألجنبية  ر النقدي ة أو غي في المنشأة األجنبية وليس على البنود النقدي

  .األجنبية ةالمنشأالمحتفظ بها من قبل 
  

ة    ت .26 ات األجنبي ى أن العملي ة عل رات التالي أة  دل المؤش ر منش ة تعتب دال م  أجنبي ا ن ب اعتباره
  :تقريرال ةعمليات المنشأة معدآعمليات أجنبية تشكل جزءًا من 

i.    تم اطات ت ذه النش ة إال أن ه اطات األجنبي ر بالنش دة التقري أة مع تحكم المنش د ت ا ق بينم
  .بدرجة آبيرة من االستقاللية عن عمليات المنشأة معدة التقرير

ii.  من نشاطات العملية األجنبيةالعمليات مع المنشأة معدة التقرير ليست نسبة عالية.  
iii.  ا الخاصة أو من ة بشكل رئيسي من عملياته ة األجنبي ل نشاطات العملي يجري تموي

  .االقتراض المحلي وليس من المنشاة معدة التقرير
iv.        واد واألجزاء األخرى لمنتجات أو اليف العمل والم بشكل رئيسي يتم دفع أو سداد تك

  . ية وليست بعملة المنشأة معدة التقريرخدمات العملية األجنبية بالعملة المحل
v.           دة أة مع ة المنش ر عمل الت غي ي عم ي ف كل رئيس ة بش ة األجنبي ات العملي تم مبيع ت

  . التقرير
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vi. ة  للعمليات ليومية النشاطات الة عن وتقرير معزالة معدة ألتدفقات النقدية للمنشا األجنبي
  . بنشاطاتهاة مباشرة ثرمتأوليست 

ن التوصل للتصنيف  اط الميمك ل نش ات، مناسب لك دأعملي ث المب ة  ن حي ات الحقيقي ن المعلوم ، م
ة    الحاال ضي بعف. بالمؤشرات أعال هالمتعلقة  ة  ت قد يكون تصنيف العملي ة أو   األجنبي أة أجنبي آمنش
ات  ة للعملي دة مكمل أة مع ر اللمنش ون تقري ر واضح، ويك اد غي دير الشخصي ضروريًا االجته والتق

  .المناسب  التصنيفلتحديد 

  تقريرالة معدة نشأمكملة لعمليات المالتي تعتبر لعمليات األجنبية ا

ات  تي الجنبية للعمليات األلمالية ائم القوبالنسبة ل .27 دة  أالمنش تعتبر مكملة لعملي ر الة مع يجب   تقري
ا  تم ترجمته تخدام أن ي راءات ملاباس ايير واإلج واردة ع راتال ي الفق ا ل 22-8 ف أن  وآم

   .نفسها يررتقالة معدة ألمنشتخص ااألجنبية ت المعامالت في العمليا

  
دة           .28 و أن المنشآت مع ا ل ة آم ات األجنبي ة للعملي وائم المالي يجري ترجمة البنود اإلفرادية في الق

ة واستهالك الممتلكات    . التقرير آانت هي التي اشترآت في هذه العمليات ويجرى ترجمة تكلف
ان األصل مسجًال    والمنشآت والمعدات باستخدام سعر الصرف بتار يخ شراء األصل، أو إذا آ

يم اريخ التقي ائد بت تخدم السعر الس ة فيس ة العادل عار . بالقيم ة المخزون بأس ة تكلف يجرى ترجم
ة       ة القابل ل لالسترداد أو القيم غ القاب الصرف الموجودة عند تكبد التكاليف ويجرى ترجمة المبل

دما    تم   للتحقق لألصل باستخدام سعر الصرف الموجود عن ل لالسترداد أو     ي غ القاب د المبل تحدي
ة  ةالقيم دما  القابل ثًال عن ق، فم ة  تم يللتحق ي المخزون بعمل د ف ق لبن ة للتحق ة القابل د القيم تحدي

ة    ة القابل د القيم اريخ تحدي ي ت تخدام سعر الصرف ف ا باس تم ترجمته ة ي ذه القيم إن ه ة ف أجنبي
ال لذلك، فإن السعر المستخدم عادة هو سعر . للتحقق ديالت      . اإلقف دعو الحاجة إلجراء تع د ت ق

غ          ى المبل ر إل دة التقري ة للمنشآت مع وائم المالي من أجل تخفيض القيمة المسجلة لألصل في الق
وائم          ديالت ضرورية في الق ك التع م تكن تل و ل القابل لالسترداد أو القيمة القابلة للتحقق حتى ل

وائم      في المقابل، فقد تد. المالية للعملية األجنبية ي جرت في الق ديالت الت عو الحاجة إللغاء التع
  . المالية للعملية األجنبية من القوائم المالية للمنشأة معدة التقرير

  
اري ، يجرى غالبًا استخدام سعر تقريبي للسعر الحقيقي ب  سباب عمليةأل .29 ة  خت ى سبيل   العملي ، عل

ة  لكلشهر  األسبوع أو  لم سعر متوسط   اخدتسالمثال يمكن ا ة أ   المع اف ة  امالت في آل عمل جنبي
رت ك الفت ن إذا و. ةحدث خالل تل دل  لك تخدام المع إن اس رًا ف ة آثي عار الصرف متقلب آانت أس

  .المتوسط يكون غير موثوق به

  األجنبيةالمنشآت 

ة  ائلقويجب على المنشأة معدة التقرير استخدام اإلجراءات التالية عند ترجمة ا .30 للمنشآت  م المالي
  : الماليةها ئماقو فيجها امإلدنبية األج

i. ول و ت ة األص أة    رجم ة، للمنش ر النقدي ا وغي ة منه ات، النقدي ة باألجنااللتزام عربي  س
  .اإلقفال 
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ii. ود  تر ة بن واريخ     جم عار الصرف بت ب أس ة حس أة األجنبي دخل والمصروف للمنش ال
ث العمليات، ما عدا إذا آانت المنشأة األجنبية تضع تقاريرها بعملة اقتصاد عالي التضخم حي 

  ، وقفالفي هذه الحالة يجب ترجمة بنود الدخل والمصروف بسعر اإل

iii.  ن  يجب تخلص م تم ال ى ي ة حت وق ملكي ة آحق ات الصرف الناتج ة فروق تصنيف آاف
  صافي االستثمار 

ال    ألسباب عملية .31 ى سبيل المث ة، عل  ، يجرى غالبًا استخدام سعر تقريبي ألسعار الصرف الفعلي
  .ة بنود الدخل والمصروف للعملية األجنبيةمتوسط للفترة لترجميستخدم سعر 

  :الصرف الناشئة عن اتجنبية االعتراف بفروقللمنشأة األترجمة القوائم المالية ينتج عن  .32
i. ود ت ة بن دخل رجم عارب والمصروفال ي أس ات يخاروت صرف ف ألصول او، العملي

  . بسعر اإلقفالااللتزامات و
ii. ذلك ن األجنبية بسعر صرف مختلف عاالفتتاحي في المنشأة ثمار تجمة صافي االستر

  ، والتقرير عنه سابقاالذي تم استخدامه في 
iii.  األجنبية المنشأة في ن لكياحقوق المبتغييرات أخرى.  

  
راف  ال تم االعت عار        فروقب ي ي أس رات ف رة ألن للتغي روفات للفت دخل أو مص ذه آ رف ه ات الص

نقدية الحاضرة أو المستقبلية سواء على الصرف أثر بسيط أو ليس لها أي أثر مباشر على التدفقات ال
ة         . عمليات المنشأة األجنبية أو المنشأة معدة التقرير ر المملوآ ة غي أة األجنبي د المنش تم توحي دما ي عن

تم          ة ي وق األقلي زي لحق ي تع ة والت ن الترجم ة ع ة الناتج ات الصرف المتجمع إن فروق ل، ف بالكام
  . ية في الميزانية العمومية الموحدةتخصيصها والتقرير عنها آجزء من حقوق األقل

  
ئة  شهرة  تتم معالجة أي   .33 ديالت في ال      عن  ناش ة تع ة وأي أة أجنبي ك منش ة   تمل ة العادل الغ  قيم للمب

  : تملك تلك المنشأة األجنبية أماعن وااللتزامات الناشئة لألصول المسجلة 
i. أو 30 آأصول والتزامات للمنشأة األجنبية وتترجم بسعر اإلقفال بموجب الفقرة ،  
ii.  ر        التي وتقرير والتزامات للمنشأة معدة الآأصول ة التقري ا بعمل ر عنه م التعبي د ت ا ق إم

عر الصرف      تخدام س ا باس ر عنه تم التعبي ي ي ة والت ة أجنبي ة بعمل ر نقدي ود غي ل آبن أو تعام
  ). ب( 11بتاريخ العملية بموجب الفقرة 

  
اع  .34 رى اتب راءات يج وائ  إج د الق د توحي ة عن دمج العادي وائم   ال ي ق ة ف أة األجنبي ة للمنش م المالي

نظر أ(المنشأة معدة التقرير، مثل إلغاء األرصدة والمعامالت بين الشرآة األم والشرآة التابعة 
دولي   بي ال ار المحاس ن        المعي بة ع دة والمحاس ة الموح وائم المالي رون، الق ابع والعش الس

ار     ة، والمعي آت التابع ي المنش تثمارات ف د االس بي ال ر  ولي المحاس ون، التقري ادي والثالث الح
ود       ). المالي عن االستثمارات في المشاريع المشترآة  ات الصرف الناشئة عن البن ولكن فروق

غ   جلاأل ةويلطم أ جلة األقصير تاء آانوس، جموعةمالالنقدية بين  ل مبل ، ال يمكن إلغائها مقاب
ى  مثل ت ةد النقديوالمجموعة ألن البنية أخرى في أرصدة داخلناشئ عن  التزام لتحويل عملة إل

ة             ى تحقيق مكسب أو خسارة من خالل تقلب العمل ر إل دة التقري أة مع . أخرى وتعرض المنش
دخل أو مصروف، أو       وعليه يتم االستمرار باالعتراف بمثل هذا الفرق في أسعار الصرف آ
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رة       ي الفق وفة ف روف الموص ن الظ أت ع تم       16إذا نش ى ي ة حت وق ملكي نف آحق ا تص فإنه
  . تخلص من صافي االستثمارال

  
داد  .35 د إع ة اوقالعن ة بئم المالي أة األجنبي اريللمنش اريم خت ن ت ف ع ر ل خختل دالتقري أة مع  ةلمنش

ة    قوائمبإعداد ألجنبية عادة ، تقوم المنشأة اتقريرال وائم المالي ها المالية ألغراض التوحيد مع الق
إن   . التقريرالمنشأة معدة ئم اوبنفس تاريخ ق تقريرالمعدة  ةمنشألل ًا، ف وعندما ال يكون ذلك عملي

رون، ا     ابع والعش دولي الس بي ال ار المحاس د  المعي ة الموح وائم المالي ن   ةلق بة ع والمحاس
شريطة أن  ختلف  م خاريت بدة عمئم مالية ايسمح باستخدام قواالستثمارات في المنشآت التابعة، 
ة أشهر رق عن ثالث د الف تم ت. ال يزي ة، ي ذه الحال ل ه ي مث ة أف أة صول رجم ات المنش والتزام

أة   ميزانية الصرف السائدة في تاريخ الر اسعأباستخدام األجنبية،  ة للمنش ة العمومي تم   األجنبي وي
ميزانية الصرف حتى تاريخ الت الهامة في أسعار احرآإجراء التعديالت عندما يكون مناسبًا لل

ار  ر بموجب المعي دة التقري أة مع ة للمنش دولي المحاسبي االعمومي وائم ل ابع والعشرون الق الس
دولي     المنشآت ا في  ات االستثماروالمحاسبة عن المالية الموحدة  ار المحاسبي ال ة، والمعي لتابع

  . زميلةالمنشآت الفي  اتاالستثمارالثامن والعشرون، المحاسبة عن 

ان يجب  .36 ادة بي وإع ةاالق آت  ئم المالي ة للمنش ي ااألجنبي ة  لت ا بعمل د تقاريره ااقتتع ع  دص مرتف
يات دلتقرير المالي في االقتصا  التاسع والعشرون، ادولي ال المحاسبيالتضخم بموجب المعيار 

والقوائم . التقرير للمنشأة معدة التقريرة ملع ىإل اترجمتهأن يجرى قبل ذات التضخم المرتفع، 
الي في االق      ر الم تصاديات  المالية بموجب المعيار المحاسبي الدولي التاسع والعشرون، التقري

ه   ع،  فإن خم المرتف ب ذات التض ة     يج اس الجاري دة القي ا بوح ر عنه الغ المعب تخدم المب أن تس
  . بتاريخ التوقف آتكلفة تاريخية للترجمة إلى عملة التقرير للمنشأة المعدة التقرير

  األجنبيةالمنشأة من  صلتخلا

د ا .37 تخلص عن نل أة  م ة المنش المبلغ المتنفإاألجنبي راف ب ع له يجب االعت ات الصرف وقرفجم
ة ا دخل أو     لمؤجل ة آ أة األجنبي ك المنش ود لتل ي تع يوفرمصالت رة   ات ف س الفت ي انف تم لت ي

  .صالتخلة من خسارال مكسب أوال في هابف اتراالع

ع أو التصفية  ة األجنبية مشأحصتها في المنتتخلص المنشأة من يمكن أن  .38 ادة   أو ن خالل البي إع
يمثل دفع ربح السهم جزء  . عن آامل أو جزء من تلك المنشأة دفع أسهم رأس المال أو التخلي

تخلص الجزئي يجرى إدراج      . من التخلص فقط إذا آان يمثل استردادًا لالستثمار ة ال وفي حال
ة    . حصة نسبية من فروقات الصرف المتجمعة في المكسب أو الخسارة   ل تخفيض القيم ال يمث

أي جزء مؤجل من مكسب       المسجلة للمنشأة األجنبية تخلص جزئي، وعليه ال يتم االعتراف ب
  . أو خسارة العمالت األجنبية في تاريخ التخفيض

  لتغيير في تصنيف العمليات األجنبيةا

مة المناسبة  جعند حدوث تغيير في تصنيف العمليات األجنبية، فإنه يجب تطبيق إجراءات التر .39
  .للتصنيف المعدل من تاريخ التغير في التصنيف
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ة    يمكن أن يؤد .40 ر في طريق دة        تي التغيي أة مع ة أو تشغيلها بالنسبة للمنش ات األجنبي ل العملي موي

ة      . التقرير إلى تغير في تصنيف تلك العملية األجنبية ة أجنبي ادة تصنيف عملي عندما يجرى إع
ة      مكملة لعمليات المنشأة معدة التقرير آمنشأة أجنبية، فإن فروقات الصرف الناشئة عن ترجم

وق       األصول غير ال ادة التصنيف يجب أن تصنف ضمن حق اريخ إع ة كالمل نقدية بت دما  . ي وعن
الغ      إن المب ر، ف دة التقري أة مع ة المنش ة لعملي ة مكمل ة أجنبي ة آعملي أة أجنبي اد تصنيف منش يع
ر   المترجمة للبنود غير النقدية بتاريخ التغيير تعامل آتكاليف تاريخية لتلك البنود في فترة التغي

دخل أو مصروفات          . ةوالفترات الالحق ا آ ا ال يعترف به م تأجيله ي ت ات الصرف الت إن فروق
  .حتي يتم التخلص من العملية

  
  آافة التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية

  ق صرف العمالتروالثار الضريبية لفا

ات الصرف       .41 ة وفروق العمالت األجنبي امالت ب ة المع ائر ترجم ون مكاسب وخس ن أن تك يمك
ار ضريبية مصاحبة تجري المحاسبة          الناشئة عن ت ة آث ات األجنبي ة للعملي وائم المالي رجمة الق

  . عنها بموجب المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر، المحاسبة عن ضرائب الدخل

  إلفصاحا

  : يجب على المنشأة أن تفصح عن .42
  

i.  ،مبلغ فروقات الصرف المشمولة في صافي الربح أو الخسارة للفترة  
ii. د م     قات فرو يصاف ة آبن وق الملكي غ    نالصرف المصنفة ضمن حق ة لمبل فصل ومطابق

  فروقات الصرف ما بين بداية الفترة ونهايتها، 
iii.         غ المسجل ألصل رة والمشمولة ضمن المبل مبلغ فروقات الصرف الناشئة خالل الفت

  . 21بموجب المعالجة البديلة المسموح بها في الفقرة 
  

لبلد الذي تقيم فيه المنشأة، فإنه يجب اإلفصاح عن سبب عندماتختلف عملية التقرير عن عملة ا .43
  . آما يجب اإلفصاح عن سبب أي تغير في عملية التقرير. استخدام عملة مختلفة

  
  :  تصنيف عملية أجنبية مهمة، يجب على المنشأة أن تفصح عن في تغيير كون هنايكعندما  .44

i. ير في التصنيفيطبيعة التغ .  
ii. رسبب التغيي ،  
iii. في التصنيف على حقوق الملكية رلتغيا ثيرأت.  
iv.     ر في و أن التغي التأثير على صافي الربح أو الخسارة لكل فترة سابقة معروضة آما ل

  . التصنيف قد حدث في بداية أقدم فترة معروضة
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رة   .45 ب الفق ة بموج ة المنتخب ن الطريق اح ع أة اإلفص ى المنش ب عل هرة  32يج ة الش لترجم
  .عن تملك المنشأة األجنبية وتعديالت القيمة العادلة الناشئة

  

ى  فصح المنشأة عن أثر التغير في أسعار ت .46 و الصرف عل ى      دالبن ة أو عل ة األجنبي ة بالعمل النقدي
ًا بحيث أن عدم        ر مهم ان التغي ة إذا آ القوائم المالية لعملية أجنبية بعد تاريخ الميزانية العمومي

ى إ   ة عل رارات     اإلفصاح يؤثر على قدرة مستخدمي القوائم المالي جراء التقييمات المناسبة والق
ة      ( اريخ الميزاني ة لت ة واألحداث الالحق أنظر المعيار المحاسبي الدولي العاشر، األمور الطارئ

 ).العمومية

  .  يستحب للمنشأة آذلك اإلفصاح عن سياسة إدارة مخاطر العمالت األجنبية .47

  حكام انتقاليةأ

رة،    ع .48 ار ألول م ذا المعي أة ه ق المنش دما تطب كل منفصل    ن نيف بش أة التص ى المنش ب عل يج
ة والمصنفة آحق          ات الصرف المؤجل رة لفروق ة الفت واإلفصاح عن الرصيد المتجمع في بداي

  . في فترات سابقة إال إذا آان المبلغ غير قابل للتحديد بشكل معقول ةملكي

  اريخ التطبيق ت

ة التي      .49 وائم المالي ى الق دأ في      يطبق هذا المعيار المحاسبي الدولي عل ي تب رات الت  1تغطي الفت
  . أو بعد ذلك التاريخ 1995) يناير(آانون ثاني 

  

  

  

  

  

  


