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 25ي الدولى رقم بالمعٌار المحاس
 ( 1994 أعٌدت صٌاغته عام)

المحاسبة عن االستثمارات 
ٌحل هذا المعٌار بعد إعادة صٌاغته محل المعٌار األصلً الذي صدر عن اللجنة فً اكتوبر 

 ولقد تم عرض المعٌار طبقا للصٌغة التً تم اتباعها فً إصدار المعاٌٌر منذ عام. 1985
إال أنه تم تعدٌل بعض .وٌالحظ عدم وجود تعدٌالت جوهرٌة على المعٌار األصلً  . 1991

المصطلحات تمشٌا مع ما جرى علٌه العمل باللجنة فً المرحلة الحالٌة، كما تم تعدٌل كل 
. المعانً ذات العالقة
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(  1994أعٌدت صٌاغته عام ) 25لمعٌار ا
( 1994أعٌدت صٌاغته عام )                      25المعٌار المحاسبً الدولً رقم 

المحاسبة عن االستثمارات 
وٌجب تطبٌق هذا المعٌار . ٌتكون هذا المعٌار من الفقرات المكتوبة بؤحرف مائلة وبلون داكن 

فً ضوء ما جاء من مواد وإٌضاحات بباقً الفقرات ، وكذلك فً ضوء ما جاء بالمقدمة 
مع مالحظة عدم ضرورة تطبٌق المعاٌٌر المحاسبٌة . الخاصة بالمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة

 . ( فً المقدمة 12انظر الفقرة رقم )الدولٌة على البنود قلٌلة األهمٌة نسبٌا 
نطاق المعٌار 

 
.  ـ ٌجب تطبٌق هذا المعٌار لغرض المحاسبة واإلفصاح عن الستثمارات 1   
 

 إلى 8ٌجب على كافة الشركات معالجة االستثمارات محاسبٌا طبقا لما جاء فً الفقرات  - 2   
 وٌستثنى من ذلك شركات االستثمار ا لمتخصصة والتً ٌمكنها المحاسبة عن االستثمارات 44

.  45طبقا لما جاء بالفقرة 
  
: ال ٌتناول هذا المعٌار ما ٌلً  - 3  

أسس تحقق إٌرادات الفوائد وعوائد حقوق االمتٌازات وتوزٌعات األرباح وعوائد -        أ 
 ، المحاسبة عن العقود 17راجع المعٌار المحاسبً الدولً رقم )اإلٌجار على االستثمارات 

. (االٌجارٌة
 ،            27راجع المعٌار المحاسبً الدولً رقم )االستثمارات فً شركات تابعة -       ب 

 .  (القوائم المالٌة الموحدة والمحاسبة عن االستثمارات فً شركات تابعة
 

راجع المعٌار المحاسبً )االستثمارات فً شركات زمٌلة -                                 ج 
 . ( ، المحاسبة عن االستثمارات فً شركات زمٌلة28الدولً رقم 

 ، 31راجع المعٌار المحاسبً الدولً رقم )االستثمارات فً مشروعات مشتركة -       د 
 . (التقارٌر المالٌة المتعلقة بالمشروعات المشتركة

. الشهرة وبراء ات االختراع والعالمات التجارٌة وما ٌشبهها -      هـ
 
 

(  1994أعٌدت صٌاغته عام ) 25المعٌار 
 ، المحاسبة عن 17 عقود اإلٌجار التموٌلٌة كما تم تعرٌفها بالمعٌار المحاسبً الدولً رقم - و

. العقود االٌجارٌة 
.  االسـتثمارات المتعلقة بخطط معاشـات العاملٌن ومنشات التؤمٌن على الحٌاة –ز 
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تعرٌف المصطلحات 
 
فٌما بلً تعرٌف المصطلحات المستخدمة فً هذا المعٌار  -4

اصل ٌتم حٌازته بواسطة إحدى المنشآت بغر ض خلق الثروة ممثلة فً      : االستثمار
مثل إٌراد الفوائد، عوائد حقوق االمتٌازات  ، توزٌعا ت أرباح ، )توزٌعات و إٌرادات وعوائد 

أو فً صورة ارتفاع فً قٌمة األصل أو أٌة مزاٌا أخرى تحصل علٌها الشركة (إٌراد إٌجار
المستثمرة، ومثال ذلك المنافع التً تنتج من العالقات التجارٌة، وال ٌعتبر المخزون ، كما عرف 

كذلك ال تعتبر . ضمن بنود االستثمارات  "  المخزون "2بالمعٌار المحاسبً الدولً رقم 
ضمن بنود " األصول الثابتة "16 كما أوردها المعٌار المحاسبً الدولً رقم- األصول الثابتة 

 . (فٌما عدا االستثمارات العقارٌة )االستثمارات 
هً االستثمارات التً بطبٌعتها ٌمكن تحوٌلها إلى نقدٌة والتً ال تنوي  : االستثمارات المتداولة

.  الشركة المستثمرة االحتفاظ بها ألكثر من سنة 
. هً االستــثمارات التً ال ٌمكن تصنٌفها كاستثمارات متداولة : االســـتثمارات طوٌلة األجل

عبارة عن االستثمارات فً أراضً  أو مبانً لٌس بغرض  استخدامها : االستثمارات العقارٌة
أساسا فً عملٌات الشركة المستثمرة أو أٌة شركة أخرى داخل نفس مجموعة الشركة المستثمرة 

 .
هً القٌمة التً ٌمكن أن ٌتم على أساسها استبدال أصل بٌن مشتري ٌتوافر له : القٌمة العادلة

. الدراٌة والرغبة فً الشراء وبائع ٌتوافر له الدراٌة والرغبة فً البٌع فً معاملة متكافئة بٌنهما
عبارة عن القٌمة التً ٌمكن الحصول علٌها من بٌع استثمار معٌن فً سوق نشط : القٌمة السوقٌة

 .
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أو الحصول )تعنً وجود سوق نشط ٌمكن من خالله الحصول على قٌمة سوقٌة :القابلٌة للتداول

 . (على مإشر ٌساعد فً حساب القٌمة السوقٌة 
أنواع االستثمارات  

 
تقوم المنشآت بحٌازة االســـتثمارات ألســباب مختلفة ، فقد ٌكــون االســتثمار أحد      - 5

، وفً هذه الحالة فإن أداء هذه الشـــركات سٌعتمد (1)األنشطة الرئٌســــٌة لبعض الشــركات
وقد تلجؤ بعض الشـــركات إلى استخدام األموال الفائضة . إلى حد كبٌر على نتائج ذلك النشــاط 

لدٌها فً صورة اســــتثمارات ، كمـــا قد تلجؤ شــركات أخـــرى إلى االستثمار بغرض تؤسٌس 
. عالقات أو تحقٌق مزاٌا تجارٌة 



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

 

 403  

 
قد تتمثل بعض االستثمارات فً صورة شــــهادات أو غٌرها من الوثائق ، بٌنــماال ٌتوافر  - 6

 بخالف –قد تتمثل طبٌعة االســــتثمارات فً شــكل دٌن . ذلك لبعض االستثمارات األخرى
 ممثال فً مبالغ مالٌة لحاملها وغالبا ما تكون محملة –الدٌون التجارٌة قصٌرة أو طوٌلة األجل 

بفوائد، أو قد تتمثل فً أسهم أحد المشروعات وٌنتج عنها فً هذه الحالة حصة فً نتائج أعمــال 
ومعظم االستثمارات تمثل حقوقا . ذلك المشــروع كمـــا هو الحال بالنســـبة ألســــهم رأس المال

مثل بعض االستثمارات فً األراضً  (ملموسة)مالٌة ولكن بعضها قد ٌكون فً صورة عٌنٌة 
. والمبانً واالستثمار المباشر فً الذهب والماس والسلع األخرى التً لها أسواق حاضرة 

 
ٌوجد لبعض االستثمارات سوق نشط ٌمكن من خالله تحدٌد قٌمة تلك االستثمارات  وفً هذه  -7

. الحالة تمثل القٌمة السوقٌة مقٌاسا للقٌمة العادلة 
وقد ال توجد أسواق نشطة لبعض االستثمارات ، وفً هذه الحالة تستخدم أسالٌب أخرى لتحدٌد 

. القٌمة العادلة 
تصنٌف االستثمارات 

 
ٌجب على الشركات التً تمٌز فً قوائمها المالٌة بٌن األصول ا لمتداولة  - 8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
غالبا ما تخضع الشركات التً ٌعتبر االستثمار أحد أنشطتها الرئٌسٌة كالبنوك وشركات - 1

وكما أوضحت مقدمة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة، فإن . التؤمٌن للرقابة بمعرفة جهات منظمة 
معاٌٌر المحاسبة الدولٌة لٌس لها أسبقٌة فً التطبٌق على القوانٌن المحلٌة التً تنظم إعداد 

. للقوائم المالٌة 



 

 

(  1994أعٌدت صٌاغته عام ) 25المعٌار 
واألصـول طوٌلة األجــل أن تعرض االســـتثمارات ا لمتداولــة ضمن بنود األصـول 

. ا لمتداولة، واالستثمارات طوٌلة األجل ضمن بنود األصول طوٌلة األجل 
ٌجب على الشـركات التً ال تمٌز فً قوائمها ا لمالٌة بٌن االســـتثمارات المتداولة واالستثمارات  -9

ألغراض القٌاس وتحدٌد القٌم الدفترٌة وذلك طبقا لنصوص -رغم ذلك - طوٌلة األجل أن تفرق بٌنها 
 .  23 إلى 19الفقرات من 

   
تقوم معظم الشــركات بإعداد قائمة المركز المالـــً بحٌث ٌتم فصل األصـــول المتداولة عن  - 10 

عرض األصــول  ))13 األصــول طوٌلة األجل ، وذلك تطبٌقا ألحكام المعٌار المحاســبً الدولً
ٌتم إظهــار االســــتثمارات المـــتداولة ضمن بنود األصـــول ( . (المتداولــة والخصــوم المتداولة 

وٌجب مالحظـــة أن احتفاظ الشـــــركة باســـتثمارات لها سـوق حاضرة لفترة طوٌلة نســـبٌا . المتداولة 
. ال ٌمنع بالضرورة تصنٌف تلك االستثمارات كاستثمارات متداولة 

 
ٌطلق على االستثمارات التً ٌتم االحتفاظ بها لحماٌة أو تسهٌل وتعزٌز األنشطة التجارٌة عادة لفظ - 11

االستثمارات التجارٌة، ولما كانت هذه االستثمارات ال ٌتم االحتفاظ بها باعتبارها  مصادر نقدٌة إضافٌة 
وبعض االســـتثمارات األخرى . متاحة فإنه ٌجب تصنٌفها كاســــــتثمارات طوٌلة األجل 

كاالســـــتثمارات العقارٌة ٌتم الحصول علٌها بقصد االحتفاظ بها لعدد من السـنوات لتولٌـد إٌرادات 
.  وأرباح رأســـمالٌة ، وعلى ذلك ٌجب تصنٌفها كؤصول طوٌلة األجل حتى ولو كان لها سوقا حاضرة 

 
قد تفضل بعض المنشـات عدم الفصل بٌن األصـول المتداولة واألصـول طوٌلة األجل ، وقد تلتزم  - 12 

باتباع نموذج لقائمة المركز المالً ال ٌفصل بٌن - تنفٌذا لتشـرٌعات أو لوائـــح معٌنة - شركات معٌنة 
معظم هذه المنشات عادة ٌعمل فً قطاع المال كالبنوك . األصول المتداولة واألصول طوٌلة األجل 

وشركات التؤمٌن ، وعلى الرغم من أن هذه المنشات ال تنوي عادة بٌع أصولها لتموٌل عملٌاتها الجارٌة، 
إال أنه عادة ٌنظر إلى هذه األصول باعتبارها مصادر متاحة ألغراض العملٌات الجارٌة إذا دعت الحاجة 

. إلى ذلك 
 

ومع ذلك ، فإن تلك المنشآت قد تمتلك استثمارات تصنف تصنٌفا مناسبا كاستثمارات طوٌلة األجل  - 13
. قد ٌمتلك أسهم فً شركة تؤجٌر أصول رأسمالٌة - على سبٌل المثال - ، فؤحد البنوك 
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لذلك تقوم كثٌر من هذه الشركات بتحلٌل استثماراتها وتحدٌد قٌمها الدفترٌة طبقا لما إذا كانت - 14

.  تنطبق علٌها خصائص االستثمارات قصٌرة األجل أو خصائص االستثمارات طوٌلة األجل 
تكلفة االستثمارات 
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تتضمن تكلفة االستثمارات تكالٌف الحصول علٌها مثل السمسرة ، الرسوم ،         وأٌة عموالت  - 15 
. أو رسوم  بنكٌة 

 
إذا تم الحصول على االستثمارات كلٌا أو جزئٌا عن طرٌق إصدار أسهم أو أٌة أوراق مالٌة أخرى، - 16

فإن تكلفة الحصول على االستثمارات تحدد على أســــــاس القٌمة العادلة لألوراق المالٌة المصدرة ولٌس 
- كلٌا أو جزئٌا -وإذا تم الحصول على االستثمارات عن طرٌق مبادلتها .على أسـاس قٌمتها االســـمٌة 

بؤصل فإن تكلفة الحصول على االستثمارات تحدد على أساس القٌمة العادلة لألصل الذي تم التنازل عنه 
وٌمكن استخدام القٌمة العادلة لالستثمارات التً تم الحصول علٌها إذا أمكن تحدٌدها بطرٌقة اكثر . 

. وضوحا
 

عموما ٌتم اعتبار الفوائد ، عوائد حقوق االمتٌازات ، توزٌعات األرباح واإلٌجارات التً ٌتم  - 17
ومع ذلك فإنه فً بعض الحاالت قد . الحصول علٌها كعوائد على أي استثمار ضمن بنود اإلٌرادات 

تكون تلك التدفقات الداخلة استردادا للتكلفة ولٌست إٌرادا، فعلى سبٌل المثال عندما ٌتم شراء اسـتثمارات 
تدفع لحاملها فوائد دورٌة بٌن توارٌخ دفع الفوائد، فإن ثمن الشراء ٌتضمن الفوائد المستحقة من تارٌخ 

دفع آخر فوائد    حتى تارٌخ الشــراء، وعلى ذلك فإن الفوائد النقدٌة التً ٌتم تحصٌلهـــا فً أول تارٌخ 
تالً لتارٌخ الشراء ٌتم تقسٌمها إلى جزئٌن ٌمثل الجزء األول الفوائد المتعلقة بالفترة السابقة لتارٌخ 

الشراء وٌعتبر استردادا لجزء من تكلفة الشراء، أما الجزء الثانً فٌمثل الفوائد المتعلقة بالفترة الالحقة 
وتطبق نفس الطرٌقة فً حالة معالجة توزٌعات أرباح . لتارٌخ الشراء وٌمثل إٌرادا متعلقا باالســـتثمار

وإذا كانت هناك . األســـــهم التً ٌتم توزٌعــها من أرباح محققة فً فترات سابقة لتارٌخ شراء األسهم 
أٌة صعوبة فً تقســـــٌم تلك المبالغ أو كانت عملٌة التقســٌم تتم بطرٌقة حكمٌــه بحتة فإنه عادة ال ٌتم 

تخفٌــض 
 
 
 

 
                               405 
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االستثمارات بمقدار توزٌعات األرباح إال إذا كان واضحا أن تلك التوزٌعات تمثل استردادا لجزء من 

.  تكلفة االستثمار
ة ٌقوم المستثمر بإطفاء الفرق بٌن تكلفة شراء االستثمار فً دٌون وقٌمته االسمٌة أو قٌمته فً  ـ عاد18

على الفترة من تارٌخ الشراء وحتى تارٌخ  (مقدار الخصم أو العالوة فً تارٌخ الشراء)تارٌخ االستحقاق 
وٌعتبر قسط تخفٌض الخصم . االستحقاق بحٌث ٌكون معدل العائد على االستثمار ثابتا خالل تلك الفترة 

تخفٌضا إلٌراد الفوائد ، كما ٌتم  (اإلطفاء)إضافة إلٌراد الفوائد كما ٌعتبر قسط تخفٌض العالوة  (اإلطفاء)
وتعتبر القٌمة الدفترٌة . إلى القٌمة الدفترٌة لالستثمار  (العالوة)قسط تخفٌض الخصم  (طرح )إضافة 

. الناتجة كتكلفة االستثمار
القٌمة الدفترٌة لالستثمارات 

 
االستثمارات  ا لمتداولة  

:  ٌجب تقلٌم االســــتثمارات ا لمتداولة بقائمة المركز المالً باســـتخدام أي من  - 19
.  أـ القٌمة السوقٌة

. التكلفة أو السوق أٌها أقل –ب 
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   وفً حالة استخــدام  طرٌقة التكلفة أو الســـوق  أٌها أقل ، فإنه ٌمكــن تحدٌد القٌمة      الدفترٌة على 
أساس إجمالً محفظة االستثمارات أو على أساس إجمالً كل مجموعة من مجموعا ت االستثمار، وعلى 

.  أساس كل بند من بنود االستثمار على حده 
 

هناك اختـــالف فً الرأي حول الطرٌقــة المناســـبة لتحدٌــد القٌمـــة الدفترٌــة لالستثمارات  - 20
فٌرى البعض أنه ألغراض إعداد القوائـــم المالٌة وفقا لمدخل التكلفة التارٌخٌة، فإن قاعدة . المتداولة 

التكلفـــة أو صافً القٌمة البٌعٌـة أٌهما أقل تعتبر مناســبة لالستثمارات ، وحٌث أن معظم االستثمارات 
فإن القٌمة الدفترٌة تحدد على أســاس التكلفة أو  (لها أسـواق حاضرة)قابلة للتداول -قصٌرة األجل 

الســـوق أٌهما أقل ، وٌدعى مإٌدو هذه الطرٌقة بؤنها تإدي إلى إظهار قٌمة متحفظة لالســتثمارات 
وٌضٌف مإٌدو  . بقائمة المـــركز المالً وال تإدي إلى االعتراف بؤٌة أرباح غٌر محـــققة بقائمة الدخل 

 
 
 
 

406 
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هذه الطرٌقة بؤنها ال تؤخذ فً الحسبان تقلبات أسعار األسهم التً قد تحدث عرضا، والتً ربما تنعكس 
.  لمجرد اختٌار تارٌخ محدد لقائمة المركز المالً 

وٌرى فرٌق آخر أنه لما كانت االستثمارات المتداولة تعتبر مخزنا للثروة قابلة للتحوٌل إلى نقدٌة  - 21
أو تعتبر بدٌل للنقدٌة فإنه ٌكون من المناسب تقٌٌمها على أساس القٌمة العادلة التً هً عادة القٌمة 

فالمنشؤة ال تهتم بتكلفة تلك البنود ولكن بمقدار النقدٌة التً ٌمكن بصفة عامة أن تقوم ببٌعها . السوقٌة 
إال . دون أي مجهود، وبٌنما ال ٌكون صحٌحا عادة االعتراف بؤرباح عن البضاعة قبل التؤكد من بٌعها 

عادة " فعلى سبٌل المثال ٌمكن بٌع استثمارات فً أسهم و- أن المنشؤة تستطٌع أن تتخلص من أي استثمار
 وبالتالً فإنه من المناسب التقرٌر - استثمار ثمن البٌع فً صورة ودٌعة مصرفٌة دون حدوث أٌة أضرار

وٌضٌف مإٌدو استخدام القٌمة السوقٌة بؤن تقٌٌم االستثمارات على . عنها على أساس القٌمة السوقٌة 
أساس التكلفة التارٌخٌة ٌسمح لإلدارة باالعتراف باإلٌرادات حسبما ترى ، فاإلدارة تستطٌع بٌع 

استثمارات معٌنة ثم تقوم على الفور بإعادة شرائها، وفً هذه الحالة ٌتم باالعتراف بالربح الناتج عن 
.  عملٌة البٌع رغم أن تلك العملٌات لم تغٌر من الوضع االقتصادي للمنشؤة 

 
تهتم المنشؤة بصفة عامة بالقٌمة اإلجمالٌة لمحفظة االستثمارات قصٌرة األجل ولٌس بقٌمة كل  - 22

وتمشٌا . استثمار بمفرده وذلك راجع إلى أن المنشؤة تحتفظ باالستثمارات ككل باعتبارها مخزنا للثروة 
ٌع ذلك فإنه عند تقٌٌم االستثمارات باستخدام طرٌقة التكلفة أو السوق أٌهما أقل ٌمكن تقٌٌم االستثمارات 

على مستوى محفظة االستثمارات ككل أو على مستوى كل مجموعة ولٌس على مستوى كل استثمار 
ورغم ذلك فإن البعض ٌرى أن التقٌٌم على مستوى المحفظة ككل ٌإدي إلى عمل مقاصة بٌن . على حده 

.  الخسائر واألرباح غٌر المحققة 
 

. االستثمارات طوٌلة األجل 
 
: ٌجب تقٌٌم االستثمارات طوٌلة األجل بقائمة المركز المالً باستخدام أي من  -23 



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

 

 403  

. التكلفة-       أ 
إعادة التقٌٌم -   ب 
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التكلفة أو السوق أٌهما أقل وذلك بالنسبة لألسهم التً لها سوق حاضرة على أن    ٌكون التقٌٌم على - ج 

. أساس إجمالً محفظة االستثمارات 
 

وفً حالة استخــدام طرٌقة إعادة التقدٌر فإنه ٌجب اتباع سٌاســة واضحـــة من حٌث دورٌة عملٌة إعادة 
التقٌٌم ، كما ٌجب أن تتم عملٌة إعادة التقٌٌم لمجموعــة كاملة من االســــتثمارات طولٌة األجل فً نفس 

. الوقت 
 

 وٌجب تخفٌــــض القٌمة الدفترٌة لكافة االســـتثمارات طولٌة األجل وذلك لالعتراف بؤي انخفاض غٌر 
.  مإقت فً قٌمــة تلك االستثمارات ، على  أن ٌتم تحدٌد مقدار التخفٌض لكل استثمار على حدة

 
ومع ذ لك فإذا حدث انخفاض . ٌتم تقٌٌم االستثمارات طوٌلة األجل عادة على أســـــاس التكلفة  - 24

غٌر مإقت فً قٌمة تلك االســــتثمارات فإنه ٌجب االعتــــــراف بذلك التخفٌض وإنقاص قٌمتها الدفترٌة 
ولتحدٌد قٌمة االســــتثمارات فإنه ٌمكن الرجوع إلى بعض المإشرات كقٌمتها الســوقٌة ، أصول . 

مــع األخذ فً . الشركة المسـتثمر فٌها ونتائج أعمالها والتدفقات النقدٌة المتوقعة من االســــتثمارات 
وكذلك تإثر القٌود . االعتبار مخاطر ونوع االستثمار وحصة المستثمر فً الشركة المستثمر فٌها 

. المفروضة على توزٌعات األرباح أو على بٌع االستثمارات على قٌمة تلك االستثمارات 
 
للعدٌد من بنود االستثمارات طوٌلة األجل أهمٌة خاصة للمنشـــؤة المســــتثمرة، وبناء على ذلك - 2 5

ومع ذلك فإن . فإن القٌمة الدفترٌة لالســـتثمارات طوٌلة األجل ٌتم تحدٌدها عادة على مستوى كل بند
بعض البلدان تقٌم االســـــتثمارات طوٌلة األجل المتخذة شكل أسهم قابلة للتداول على أساس التكلفة أو 

وفً مثل هذه الحاالت فإن االنخفاض . السوق أٌهما أقل وعلى مستوى محفظة االستثمارات ككل 
.  المإقت عن التكلفة وما ٌلٌه من ارتفاع لتعوٌض ذلك االنخفاض ٌتم معالجته ضمن بنود حقوق الملكٌة

 
أي انخفاض غٌر مإقت فً القٌمة الدفترٌة لالستثمارات ٌجب معالجته كبند من بنود قائمة الدخل  - 26

وفً حالة  . (32ارجع إلى الفقرة )إعادة تقٌٌم سـابقة  (ٌعوض )إال إذا كان هذا االنخفاض ٌقابل 
تخفٌض القٌمة الدفترٌة فإنه من الممكن إلغاء هذا التخفٌض فً حالة زٌادة قٌمة االســتثمار أو زوال 

. ومع ذلك فإن بعض البلدان ال تسمح بإلغاء أي تخفٌض فً القٌمة الدفترٌة . سبب التخفٌــض 
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إعادة التقٌٌم  

ٌتم أحٌانا إعادة تقٌٌم االستثمارات طوٌلة األجل وذلك على أساس قٌمتها السوقٌة، وٌجب فً هذه  - 27  
إجراء عملٌة إعادة التقٌٌم بشكل دوري ثابت ، كما ٌجب إعادة تقٌٌم كافة -وتحقٌقا لالتساق - الحالة 

. فً نفس الوقت - أو على األقل مجموعة كاملة منها -االستثمارات طوٌلة األجل 
االستثمارات ا لعقارٌة 
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:  ـ على المنشات التً تحتفظ باستثمارات عقارٌة معالجتها طبقا ألي مما ٌلً 28 
 الممتلكات ، اآلالت والمعدات   16اعتبارها ممتلكات ومعالجتها طبقا للمعٌار المحاسبً الدولً رقم-  أ 
 .

.  المحاسبة عنها باعتبارها استثمارات طوٌلة األجل-  ب 
 

قد تختار بعض المنشآت معالجة االستثمارات العقارٌة باعتبارها استثمارات        - 29                
وقد تفضل غٌرها من المنشات معالجتها باعتبارها كممتلكات قابلة لالستهالك طبقا . طوٌلة األجل 

.   الممتلكات ، اآلالت والمعدات 16للمعٌار المحاسبً الدولً رقم 
 

تعتبر المنشات التً تقوم بالمحاسبة عن االستثمارات العقارات باعتبارها  - 30                
اكثر - عادة القٌمة السوقٌة -استثمارات طوٌلة األجل أن التغٌر فً القٌمة العادلة لالستثمارات العقارٌة 

ٌا وبطرٌقة منتظمة . أهمٌة من االستهالك المتعلق بها  وعلى ذلك فإنه ٌتم إعادة تقٌٌم تلك الممتلكات دور
وعند االعتراف بالقٌم العادلة كقٌم دفترٌة ، فإن أي تغٌٌر فً القٌم الدفترٌة ٌجب أن تتم المحاسبة علٌه . 

. وفً حالة عدم االعتراف بالقٌم العادلة كقٌم دفترٌة فإنه ٌجب اإلفصاح عنها . 32طبقا للفقرة رقم 
التغٌرات فً القٌمة الدفترٌة لالستثمارات  

فً حالة تقٌٌم االستثمارات ا لمتداولة على أسا س القٌمة السوقٌة ، فإنه ٌجب             اتباع  - 31 
: سٌاسة متسقة للمحاسبة عن ارتفاع أو انخفاض القٌمة الدفترٌة وفقا ألي مما ٌلً

. اعتبارها ضمن بنود قائمة الدخل كإٌرادات أو مصروفات -أ 
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. 32المحاسبة عنها طبقا لما هو وارد بالفقرة رقم - ب 

أٌة زٌادة فً القٌمة الدفترٌة ناتجة عن إعادة تقٌٌم االستثمارات طولٌة األجل ٌجب إضافتها  -32 
وفً حالة انخفاض القٌمة الدفترٌة وفً حدود مقدار . مباشرة لحقوق الملكٌة كاحتٌاطً إعادة  التقٌٌم 

الزٌادة السابقة فً قٌمة نفس االستثمار والتً سبق إثباتها بحساب احتٌاطً إعادة التقٌٌم وال زالت 
وفً جمٌع الحاالت األخرى فإن . موجودة بالحساب فإنه ٌجب تحمٌل مقدار النقص على ذلك الحساب

وفً حالة حدوث زٌادة فً القٌمة الدفترٌة عند . مقدار النقص فً القٌمة الدفترٌة ٌجب اعتباره مصروفا
إجراء إعادة تقٌٌم وكانت هذه الزٌادة مرتبطة بانخفاض سابق فً القٌمة الدفترٌة لنفس نوع االستثمار 
وتم االعتراف به كمصروف ،فانه ٌجب إثبات تلك الزٌادة كإٌراد وفً حدود مقدار االنخفاض السابق 

. االعتراف به 
بٌع االستثمارات  

استثمار معٌن فإنه ٌجب االعتراف بالفرق بٌن صافً المتحصالت من  (التخلص من )عند بٌع  -33
وإذا كان ذلك االستثمار ٌعتبر أصال متداوال  بتم . ثمن البٌع والقٌمة الدفترٌة كإٌراد أو كمصروف 

تقٌٌمه على أسا س التكلفة أو السوق أٌها أقل على مستوى محفظة االستثمارات ككل ، فإنه ٌجب حسا ب 
وإذا كان ذلك االستثمار قد أعٌد تقٌٌمه . الربح أو الخسارة الناتجة عن البٌع على أساس تكلفة االستثمار

سابقا أو إذا كان ٌتم تقٌٌمه على أساس القٌمة السوقٌة وحدثت زٌادة سابقة فً قٌمته الدفترٌة سجلت 
بحساب احتٌاطً إعادة التقٌٌم فإنه ٌمكن للمنشؤة اعتبار رصٌد ذلك الحساب إٌرادا أو ٌمكن تحوٌله 
مباشرة إلى حساب األرباح المحجوزة، على أن تتبع المنشؤة سٌاسة ثابتة بهذا الصدد تطبٌقا للمعٌار 
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" صافً الربح أو الخسارة عن الفترة، األخطاء الجوهرٌة والتغٌرات المحاسبٌة " 8المحاسبً الدولً رقم
 .

والتً ٌتم تقٌٌمها طبقا لطرٌقة - عند إثبات أي تخفٌض فً القٌمة الدفترٌة لالستثمارات المتداولة  - 34
فإنه ٌجب أن ٌتم ذلك بحساب - التكلفة أو السوق أٌهما أقل وعلى مستوى محفظة االستثمارات ككل 

مقابل لحساب 
410 
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وعلى   ذلك فإنه ٌتم حساب . االستثمارات ككل ، وتبقى االستثمارات الفردٌة مسجلة دفترٌا بالتكلفة 

الربح أو الخسارة الناتجة عن بٌع استثمار معٌن               على أساس التكلفة ، مع  ضرورة مالحظة 
.  إعادة تقدٌر مقدار النقص            الكلً فً القٌمة السوقٌة لمحفظة االستثمارات 

وعادة ٌتم تحدٌد . عند بٌع جزء من استثمار معٌن ، فإنه ٌجب تحدٌد القٌمة الدفترٌة للجزء المباع -35  
. تلك القٌمة على أساس نصٌب ذلك الجزء من متوسط القٌمة الدفترٌة لالستثمار ككل 

إعادة تصنٌف االستثمارات  
فً حانة إعادة تصنٌف استثمارات طوٌلة األجل إلى استثمارات متداولة، فإن إعادة التصنٌف -36   

: ٌجب أن تتم على أساس 
التكلفة أو القٌمة الدفترٌة أٌهما أقل ، وذلك إذا كانت ا لمنشؤة  تستخدم  طرٌقة التكلفة أو السوق -       أ 

وإذا كان قد أعٌد تقٌٌم االستثمار فً فترة سابقة فإنه ٌجب . أٌهما أقل فً تقٌٌم االستثمارات ا لمتداولة
. إزالة أي رصٌد لحسا ب احتٌاطً   إعادة التقٌٌم 

القٌمة الدفترٌة، وذلك إذا كانت ا لمنشؤة تستخدم القٌمة السوقٌة لتقٌٌم االستثمارات قصٌرة األجل -     ب 
وفً حالة ما إذا كانت المنشؤة تعالج التغٌرات فً القٌمة السوقٌة لالستثمارات قصٌرة األجل ضمن . 

بنود قائمة الدخل ، فإنه ٌجب تحوٌل أي رصٌد متبقً بحساب احتٌاطً إعادة التقٌٌم إلى إٌراد عند          
.  إعادة التصنٌف 

فً حالة إعادة تصنٌف استثمار،ت متداولة إلى استثمارات طوٌلة األجل ،     فإنه ٌجب تحوٌل -37  
كل استثمار على حده وعلى أساس التكلفة أو السوق          أٌهما أقل ، أو على أساس القٌمة السوقٌة إذا 

. كان قد سبق تقٌٌم تلك     االستثمارات على أساس تلك القٌمة 
التغٌٌرات فً محفظة االستثمارات 

 ـ عادة ما تقوم المنشات التً ٌمثل النشاط االستثماري جزءا هاما من أعمالها  باالحتفاظ بمحفظة 38  
وتسعى المنشؤة فً سبٌل ذلك إلى تحسٌن نوعٌة وعوائد . استثمارات ٌتم االتجار بها بصفة مستمرة 

وعند بٌع أحد بنود المحفظـــة فان ناتـــــــج البٌـــــع قد ٌستــــــخدم إلعــــادة شــــــــراء . المحفظة
اســـتثمار 

 
 

411 
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.       آخر أو قد ٌتم االحتفاظ  بالنقدٌة باعتبارها عنصرا من عناصر محفظة االستثمارات 

وبسبب وجود تغٌرات مستمرة فً بنود محفظة االستثمارات ، فلقد اختلفت اآلراء حول المعالجة - 39
: المحاسبٌة المناسبة لعملٌة بٌع أحد بنود االستثمارات 

ٌرى البعض ضرورة معالجة الزٌادة أو العجز والممثل للفرق بٌن صافً   ثمن البٌع والقٌمة -       أ
. الدفترٌة كربح أو خسارة محققة ، ٌتعٌن االعتراف بها فورا بقائمة الدخل 

ٌر ى البعض اآلخر أن البٌع ٌمثل مجرد تعدٌل فً مكونات محفظة االستثمارات وال ٌنتج عنه -     ب
زٌادة أو نقص فً خٌمة المحفظة حٌث إنه مجرد إحالل استثمار محل آخر، وبناء على ذ لك فإنه ٌجب 

. عدم االعتراف بؤٌة أرباح أو خسائر 
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واعتبار ذلك جزءا من )وتقد م أقلٌة حال وسطا ٌتمثل فً إطفاء الفرق بٌن ثمن البٌع والتكلفه -     ج 
. خالل فترة زمنٌة معٌنة (الدخل 

مناسبا فً حالة استخدام أساس  (ب )بٌنما ٌعتبر الرأي . هو الرأي الراجح  (أ  )وٌعتبر الرأي - 40 
القٌمة السوقٌة حٌث تكون التغٌرات فً القٌمة السوقٌة قد اعترف بها ضمن مكونات الدخل للفترات 

خال ل الفترة التً  (الخسارة)غٌر مناسب حٌث ال ٌعترف بكامل الربح أو  (ب )وٌعتبر الرأي . السابقة 
. ٌحدث فٌها

قائمة الدخل 
: ٌجب أن تتضمن قائمة الدخل ما ٌلً - 41  

: إٌرادا ت االستثمارات الناتجة عن -       أ 
الفوائد وعوائد حقوق االمتٌاز توزٌعات األرباح  واإلٌرادات الناتجة عن االستثمارات طوٌلة - 1      

.  األجل واالستثمارات ا لمتداولة 
. األرباح  والخسائر الناتجة عن بٌع االستثمارات ا لمتداولة– 2      
األرباح والخسائر غٌر المحققة ا لمتعلقة باالستثمارات قصٌرة األجل التً تقٌم على أساس  - 3      

. 31القٌم السوقٌة فً حالة اتباع سٌاسة متمشٌة مع ما جاء بالفقرة 
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االنخفاض فً القٌمة السوقٌة عن التكلفة، وأٌة زٌادة لتعوٌض ذلك االنخفاض عند تطبٌق طرٌقة  -4

. التكلفة أو السوق لتقٌٌم االستثمارات المتداولة 
أٌة تخفٌضات غٌر مإقتة تحدث على القٌمة الدفترٌة لالستثمارات طوٌلة      األجل وأٌة زٌادات -ب 

. تحدث لتعوٌض تلك التخفٌضات 
األرباح والخسائر الناتجة عن بٌع االستثمارات طوٌلة األجل ، ٌتم حسابها طبقا لما جاء بالفقرة رقم -ج 
33  .

 
استنادا إلى أن )تقوم بعض الشركات التً تتٌم االستثمارات المتداولة على أساس قٌمتها السوقٌة - 42  

باالعتراف بؤٌة مكاسب أو خسائر غٌر محققة ناتجة عن  (تلك االستثمارات تمثل ثروة قابلة للبٌع بسهولة
االختالف بٌن القٌم السوقٌة والتكلفة باإلضافة إلى األرباح أو الخسائر الناتجة عن التخلص من تلك 

ومع ذلك فإن بعض البلدان ال تسمح  باالعتراف . االستثمارات بحٌث تظهر تلك البنود بقائمة الدخل 
بالمكاسب غٌر المحققة وتسمح فقط بتعلٌقها مباشرة إلى حقوق الملكٌة بطرٌقة مشابهة الحتٌاطً إعادة 

.  التقٌٌم فً حالة االستثمارات طوٌلة األجل 
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فً حالة تقٌٌم االستثمارات المتداولة على أساس التكلفة أو السوق أٌهما أقل ، فإن قائمة الدخل - 43  

ٌجب أن تتضمن أي انخفاض فً القٌمة السوقٌة عن التكلفة وكذلك أي ارتفاع فً القٌمة السوقٌة 
لتعوٌض انخفاض سابق وذلك باإلضافة إلى أٌة أرباح أو خسائر ناتجة عن التخلص من تلك 

.  االستثمارات خالل العام 
 

أي تخفٌض غٌر مإقت فً القٌمة الدفترٌة لالستثمارات طوٌلة األجل وأي زٌادة لتعوٌض  - 44
انخفاض سابق باإلضافة إلى أٌة أرباح أو خسائر ناتجة عن التخلص من استثمارات طوٌلة األجل ٌجب 

صافً الربح  ) 8تضمٌنها قائمة الدخل ، وٌجب عرضها طبقا لمقتضٌات المعٌار المحاسبً الدولً رقم 
. (أو الخسارة للفترة واألخطاء الجوهرٌة والتغٌرات المحاسبٌة 
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منشات االستثمار المتخصصة  
 

بالنسبة لمنشات االستثمار المتخصصة والتً ال ٌجوز لها توزٌع األرباح الناتجة عن بٌع - 45     
االستثمارات ، فانه ٌمكنها استبعاد التغٌرات فً قٌمة االستثمارات سواء كانت محققة أو غٌر محققة من 

وٌجب على تلك الشركات أن . قائمة الدخل بشرط أن ٌتم تقٌٌم االستثمارات على أساس القٌمة العادلة 
. تضمن قوائمها المالٌة ملخصا ٌوضح كافة التغٌرات فً قٌمة االستثمارات خالل الفترة 

 
ٌتواجد فً بعض البلدان منشآت متخصصة فً االستثمار وٌكون نشاطها الرئٌسً االحتفاظ - 46     

. بمحافظ استثمارٌة تتكون من أوراق مالٌة  قابلة للتداول كؤوعٌة استثمارٌة لحساب المساهمٌن الفردٌٌن 
غالبا القٌمة السوقٌة وذلك ألنه أنسب - وتقوم تلك الشركات بتقٌٌم استثماراتها على أساس القٌمة العادلة 

وتنظر تلك المنشآت إلى األرباح أو الخسائر المحققة على استثماراتها . األسس فً مثل هذه األحوال 
على أنهها تتشابه من ناحٌة المضمون مع األرباح أو الخسائر غٌر المحققة وبناء على ذلك تتوهم 

وتقوم تلك المنشات باإلفصاح عن . بمعالجة هذٌن النوعٌن من األرباح والخسائر محاسبٌا بنفس الطرٌقة 
. كل التغٌرات فً قٌمة استثماراتها خالل الفترة
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تمنع النظم األساسٌة لهذه المنشآت إجراء توزٌعات من صافً الربح الناتج عن بٌع استثمارات - 47     
وتتطلب التفرقة بٌن الدخل الناتج عن إٌراد الفوائد وتوزٌعات األرباح من ناحٌة والربح والخسارة 

وعلى ذلك فإن تلك الشركات ال تضمن قائمة دخلها أٌة .الناتجة عن بٌع االستثمارات من ناحٌة أخرى 
. تغٌرات فً قٌمة االستثمارات محققة كانت أو غٌر محققة 
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الضرائب 

تتم المحاسبة عن اآلثار الضرٌبٌة الناتجة عن تطبٌق هذا المعٌار طبقا لما جاء بالمعٌار - 48    
 . (ا لمحاسبة على ضرائب الدخل  ) 12 المحاسبً الدولً رقم

 
 اإلفصاح  

 
: ٌجب اإلفصاح عما ٌلً - 49      

: السٌاسات المحاسبٌة المتعلقة بما ٌلً -         أ 
تحدٌد القٌمة الدفترٌة لالستثمارات   - 1          
معالجة التغٌرات فً القٌمة السوقٌة لالستثمارات ا لمتداولة والتً ٌتم تقٌٌمها على  - 2          

. أساس القٌمة السوقٌة 
. معالجة احتٌاطً إعادة التقٌٌم عند بٌع استثمارات سبق إعادة  تقٌٌمها  - 3          

: المبالغ ذات األهمٌة النسبٌة والتً اشتملت علٌها قائمة الدخل ا لممثلة فً –        ب 
ـ الفوائد وعوائد حقوق االمتٌازات وتوزٌعات األرباح واإلٌرادات الناتجة عن 1          

. االستثمارات طوٌلة األجل و ا لمتداولة 
. األرباح أو الخسائر الناتجة عن بٌع االستثمارات ا لمتداولة  -2          
. التغٌرات فً قٌمة االستثمارات ا لمتداولة -3          
 القٌمة السوقٌة لالستثمارات القابلة للتداول فً حالة عدم تقٌٌمها على    أسا س القٌمة –       جـ 

. السوقٌة
القٌمة العادلة لالستثمارات العقارٌة إذ ا تم المحاسبة علٌها باعتبارها استثمارات طوٌلة -       د 

. األجل ولم تتحدد قٌمتها الدفترٌة على أساس القٌمة العادلة 
. أٌة قٌود هامة على إمكانٌة بٌع االستثمارات أو استالم األرباح والمتحصالت من بٌعها -       هـ
ٌا-        و : بالنسبة لالستثمارات طوٌلة األجل والتً ٌعاد تقٌٌمها دور

. السٌاسة ا لمتعلقة بدورٌة إعادة التقٌٌم -        ا 
. تارٌخ  آخر عملٌة إعادة التقٌٌم– 2        
. األسس المتبعة فً إعادة  التقٌٌم ، وعما إذا كان قد تم االستعانة        بمقٌم خارجً  -3        
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. التغٌرات خالل الفترة بالنسبة الحتٌاطً إعادة التقٌٌم وطبٌعة تلك التغٌرات -ز

ٌجب على الشركات المتخصصة فً االستثمار أن تعطً بٌانات تحلٌلٌة عن محافظها - ح 
. االستثمارٌة 

: ٌمكن اإلفصاح عن المعلومات اآلتٌة بهدف مساعدة القارئ على فهم القوائم المالٌة  -50
. تحلٌل االستثمارات طوٌلة األجل وعلى مستوى كل مجموعة -  أ

. تقدٌرات المدٌرٌن للقٌم العادلة بالنسبة لالستثمارات التً ال ٌتم تداولها باألسواق - ب 
 بغرض المقارنة – فً حالة االستثمارات التً ال ٌتم تداولها باألسواق – طرٌقة تحدٌد القٌمة –جـ 

. مع التكلفة كلما أمكن 
مقادٌر احتٌاطً إعادة التقٌٌم السابقة والمتعلقة باستثمارات تم بٌعها خال ل العام والتً سبق - د 

. توزٌعها أو تحوٌلها إلى حسابات رأس المال 
. بٌانات تفصٌلٌة عن أي استثمار ٌمثل بمفرده  نسبة كبٌرة من أصول الشركة - هـ

تارٌخ بدء التطبٌق  
ٌعتبر هذا المعٌار واجب التطبٌق بالنسبة للقوائم المالٌة التً تغطً فترات تبدأ فً أو بعد أول  – 51
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