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( 1994المعاد صٌاغته عام )المعٌار المحاسبً الدولً التاسع و العشرون 

التقرٌر المالً فً االقتصادٌات ذات معدل التضخم المرتفع 

ٌحل هذا المعٌار المحاسبً الدولً المعاد صٌاغته محل المعٌار األصلً المصادق علٌه من قبل 
، وٌقدم بشكله المعدل الذي تم تبنٌه لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة 1988  (إبرٌل)المجلس فً نٌسان 

 وما بعد ذلك، ولم تجر تغٌرات جوهرٌة على نص المعٌار األصلً باستثناء 1991اعتباراً من 
. تعدٌل بعض المصطلحات لتتناسب مع الممارسة الحالٌة لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة
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( 1994المعاد  صٌاغته عام )المعٌار المحاسبً الدولً التاسع والعشرون 

التقرٌر المالً فً االقتصادٌات ذات معدل التضخم المرتفع 

ٌجب قراءة المعاٌٌر المطبوعة بالخط المائل الغامق فً إطار التوجٌهات العامة وإرشادات 
التطبٌق فً هذا المعٌار وفً إطار المقدمة للمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة، ولٌس القصد من المعاٌٌر 

.   ( من المقدمة12راجع الفقرة )المحاسبٌة الدولٌة أن تطبق على البنود غٌر المادٌة 

النطاق  

ٌجب تطبٌق هذا المعٌار على البٌانات المالٌة األساسٌة بما فً ذلك البٌانات المالٌة  .1
. الموحدة ألي منشؤة تقدم تقارٌرها بعملة اقتصاد  ذو معدل تضخم مرتفع

إن التقرٌر عن نتائج العملٌات والمراكز المالٌة فً اقتصاد ذو معدل تضخم مرتفع  .2
بالعملة المحلٌة وبدون إعادة احتساب أمر غٌر مفٌد، فالنقد ٌفقد قوته الشرائٌة بمعدل 

ٌجعل مقارنة مبالغ العملٌات واألحداث األخرى التً تجري فً أوقات مختلفة حتى فً 
.  نفس الفترة المحاسبٌة مضلالً

ال ٌحدد هذا المعٌار معدالً مطلقاً لتعرٌف التضخم المرتفع، إن تحدٌد متى ٌصبح إعادة  .3
إصدار البٌانات المالٌة بموجب هذا المعٌار أمراً ضرورٌاً مسؤلة خاضعة لالجتهاد 

ٌتضح التضخم المرتفع بناء على خصائص الظروف االقتصادٌة للبلد ولكن . الشخصً
:  تشمل على سبٌل المثال ال الحصر على ما ٌلً

ٌفضل عامة الناس االحتفاظ بثرواتهم بؤصول غٌر نقدٌة أو بعمله مستقرة نسبٌاً  .أ 
.  وٌتم استثمار مبالغ العملة المحلٌة حاالً للحفاظ على القوة الشرائٌة لها

ال تهتم عامة الناس بالمبالغ النقدٌة المحددة بالعملة المحلٌة بل بعملة أجنبٌة  .ب 
.  مستقرة نسبٌاً وٌمكن أن تحدد األسعار بتلك العملة

ٌتم تحدٌد المبٌعات والمشترٌات على الحساب بؤسعار تؤخذ فً الحساب الخسارة  .ج 
المتوقعة للقوة الشرائٌة خالل فترة االئتمان حتى ولو كانت المدة قصٌرة،  

ٌتم ربط معدالت الفائدة واألجور واألسعار بمإشر أسعار،   .د 

 %.100معدل التضخم المتراكم لثالثة سنوات ٌقارب أو ٌزٌد على .ه 

ٌفضل أن تقوم كافة المنشات التً تضع تقارٌرها بنفس عملة االقتصاد ذات معدل  .4
التضخم المرتفع بتطبٌق هذا المعٌار اعتباراً من نفس التارٌخ، ومع هذا ٌنطبق هذا 
المعٌار على البٌانات المالٌة ألي منشؤة من بداٌة فترة التقرٌر التً تتعرف فٌها على 

.  وجود تضخم مرتفع فً البلد الذي تستخدم عملته فً تقارٌرها
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تعدٌل البٌانات المالٌة  

تتغٌر األسعار خالل الزمن نتٌجة للعدٌد من العوامل المحددة أو العامة مثل العوامل  .5
السٌاسٌة، أو اقتصادٌة أو اجتماعٌة، فالقوى المحددة مثل التغٌرات فً العرض والطلب 
والتغٌرات التقنٌة ٌمكن أن تسبب زٌادة أو نقصاً هاماً فً األسعار الفردٌة وبشكل مستقل 

وإضافة لذلك، قد تسبب القوة العامة تغٌرات فً مستوى األسعار . عن بعضها البعض
. العامة  وعلٌه تسبب تغٌرات فً القوة الشرائٌة العامة

فً معظم البلدان، ٌتم إعداد البٌانات المالٌة األساسٌة على أساس التكلفة التارٌخٌة دون  .6
االعتبار للتغٌرات فً مستوى األسعار العامة أو للزٌادة المحددة فً أسعار األصول 
المملوكة باستثناء األصول الثابتة واالستثمارات التً قد ٌجري إعادة تقٌٌمها، ولكن 
بعض المنشآت على كل حال، تقدم بٌانات مالٌة أساسٌة على أساس أسلوب التكلفة 

.  الجارٌة التً تعكس آثار التغٌرات فً األسعار المحددة لألصول المملوكة

فً االقتصادٌات ذات معدالت تضخمٌة مرتفعة، تعد البٌانات المالٌة المعدة سواء على  .7
أساس التكلفة التارٌخٌة أو التكلفة الجارٌة، مفٌدة فقط إذا تم التعبٌر عنها بوحدة قٌاس 

كنتٌجة لذلك ٌطبق هذا المعٌار على البٌانات المالٌة . جارٌة بتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة
األساسٌة للمنشاة التً تعد تقارٌرها فً عملة االقتصاد مرتفعة التضخم، وال ٌسمح 

بتقدٌم المعلومات المطلوبة بموجب هذا المعٌار كمعلومات إضافٌة للقوائم المالٌة غٌر 
إضافة لذلك فإن تقدٌم البٌانات المالٌة بصورة منفصلة قبل إعادة البٌان أمر . المعاد بٌانها

.  غٌر مرغوب به

ٌجب التعبٌر عن البٌانات المالٌة للمنشؤة التً تضع تقارٌرها بعملة االقتصاد ذو معدل  .8
التضخم المرتفع سواء كانت معدة على أساس التكلفة التارٌخٌة أو التكلفة الجارٌة، 

بوحدة قٌاس جارٌة بتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة،  كذلك ٌجب التعبٌر عن  األرقام المقارنة  
للفترة السابقة المطلوبة بموجب المعٌار المحاسبً الدولً الخامس، المعلومات الواجب 

اإلفصاح عنها فً البٌانات المالٌة، وأي معلومات بخصوص الفترات السابقة بوحدة 
.  قٌاس جارٌة بتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة

ٌجب شمول المكسب أو الخسارة الناجمة عن صافً المركز النقدي فً صافً الدخل  .9
. واإلفصاح عنها بشكل منفصل

تتطلب تعدٌل البٌانات المالٌة بموجب هذا المعٌار تطبٌق إجراءات محددة كما تتطلب  .10
إن الثبات فً تطبٌق هذه اإلجراءات والتقدٌرات من فترة ألخرى . التقدٌر الشخصً

.  أكثر أهمٌة من دقة المبالغ الناتجة الظاهرة فً البٌانات المالٌة المعاد صٌاغتها

البٌانات المالٌة المعدة على أساس التكلفة التارٌخٌة 

المٌزانٌة العمومٌة   

ٌعاد بٌان مبالغ المٌزانٌة العمومٌة غٌر المعبر عنها بموجب وحدة قٌاس جارٌة بتارٌخ  .11
.  المٌزانٌة باستخدام مإشر أسعار عام
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ال ٌتم إعادة بٌان البنود النقدٌة ألنها أصالً معبر عنها بوحدة نقدٌة جارٌة بتارٌخ  .12
.  المٌزانٌة العمومٌة، فالبنود النقدٌة أموال محتفظ بها أو بنود سٌتم استالمها أو دفعها نقداً

األصول والمطلوبات المربوطة بموجب اتفاقٌة بالتغٌرات فً األسعار، مثال السندات أو  .13
القروض المربوطة بمإشر، تعدل بموجب االتفاقٌة من أجل تؤكٌد المبلغ القائم بتارٌخ 

المٌزانٌة العمومٌة، وتظهر هذه البنود بهذه المبالغ المعدلة فً المٌزانٌة العمومٌة المعاد 
.   بٌانها

بعض البنود غٌر النقدٌة تكون . تعتبر كافة األصول والمطلوبات األخرى غٌر نقدٌة .14
مسجلة بمبالغ جارٌة بتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة مثل صافً القٌمة المتحققة أو القٌمة 
السوقٌة لذلك ال ٌعاد بٌانها، أما كافة األصول والمطلوبات غٌر النقدٌة األخرى فٌعاد 

.  بٌانها

تسجل غالبٌة البنود غٌر النقدٌة بالتكلفة أو بالتكلفة ناقصاً االستهالك، وبالتالً فإنه قد  .15
تتحدد التكلفة أو التكلفة ناقصاً االستهالك . ٌتم التعبٌر عنها بمبالغ جارٌة بتارٌخ تملكها

المعاد بٌانها لكل بند بواسطة تطبٌق التغٌر فً المإشر العام لألسعار على التكلفة 
بالتالً ٌتم . التارٌخٌة ومجمع االستهالك من تارٌخ التملك إلى تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة

إعادة بٌان الممتلكات والمصانع والمعدات واالستثمارات، ومخزون المواد األولٌة 
والمخزون والشهرة، وحقوق االختراع، والعالمات التجارٌة واألصول المشابهة من 

وٌعاد بٌان المخزون تحت الصنع والبضاعة تامة الصنع من التوارٌخ . تارٌخ شرائها
.   التً تم عندها تكبد تكالٌف الشراء أو التحوٌل

قد ال توفر سجالت تفصٌلٌة لتوارٌخ تملك بنود الممتلكات والمصانع والمعدات أو  .16
فً مثل هذه الحاالت النادرة قد ٌكون ضرورٌاً استخدام تقدٌرات . ٌصعب تقدٌرها

.  مستقلة من جانب أصحاب الخبرة فً الفترة األولى لتطبٌق هذا المعٌار

قد ال ٌتوفر مإشر أسعار عام للفترات التً ٌتطلب هذا المعٌار إعادة بٌان الممتلكات  .17
والمصانع والمعدات فٌها، فً مثل هذه الحاالت النادرة قد ٌكون من الضروري، على 

سبٌل المثال، استخدام تقدٌر على أساس التغٌرات فً معدالت أسعار الصرف بٌن عملة 
 . التقرٌر والعملة األجنبٌة المستقرة نسبٌاً

تظهر بعض البنود غٌر النقدٌة بمبالغ جارٌة بتوارٌخ غٌر توارٌخ الحٌاز أو توارٌخ  .18
المٌزانٌة العمومٌة، على سبٌل المثال، الممتلكات والمصانع والمعدات التً تم إعادة 

فً مثل هذه الحاالت ٌتم إعادة بٌان القٌم المسجلة من تارٌخ إعادة . تقٌٌمها بتارٌخ سابق
.  التقٌٌم

ٌتم تخفٌض قٌمة البند غٌر النقدي المعاد بٌانه بموجب المعاٌٌر المحاسبٌة المناسبة  .19
بما فً ذلك البٌع )عندما ٌزٌد عن المبلغ القابل لالسترداد من االستخدام المستقبلً للبند 

من هنا، فإنه فً مثل هذه الحاالت ٌجرى تخفٌض القٌم المعاد . (أو االستبعاد بشكل آخر
بٌانها للممتلكات والمصانع والمعدات والشهرة، وحقوق االختراع والعالمات التجارٌة 

إلى القٌمة القابلة لالسترداد، وتخفٌض القٌم المعاد بٌانها للمخزون إلى صافً القٌمة 
. القابلة للتحقق، وتخفٌض القٌمة المعاد بٌانها لالستثمارات الجارٌة إلى القٌمة السوقٌة
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قد تضع المنشؤة المستثمر بها، والتً تجري المحاسبة عن االستثمار بها بطرٌقة حقوق  .20
الملكٌة تقارٌرها باستخدام عملة اقتصاد ذو تضخم مرتفع وعلٌه ٌجب إعادة بٌان 

المٌزانٌة العمومٌة وقائمة الدخل لمثل هذه المنشؤة بموجب هذا المعٌار من أجل احتساب 
نصٌب المستثمر فً صافً أصولها ونتائج أعمالها، وإذا كانت البٌانات المالٌة للمنشؤة 

.  المستثمر بها معبر عنها بعملة أجنبٌة فٌتم ترجمتها بمعدالت اإلقفال

حٌث أن أثر التضخم ٌظهر عادة فً تكالٌف االقتراض، فإنه من غٌر المالئم القٌام معاً  .21
بإعادة بٌان اإلنفاق الرأسمالً الممول باالقتراض وأٌضاً برسملة ذلك الجزء من تكالٌف 

لذلك فإنه ٌعترف بهذا الجزء . االقتراض الذي ٌعوض عن التضخم خالل نفس الفترة
.  من تكالٌف االقتراض كمصروف فً الفترة التً ٌتم تكبد التكالٌف فٌها

قد تمتلك المنشؤة أصوالً بموجب ترتٌبات تسمح لها بتؤجٌل الدفع دون أن تتكبد أعباء  .22
فإن مثل هذه األصول ٌعاد . حٌثما ال ٌكون عملٌاً افتراض مبلغ للفائدة. ظاهرة للفائدة

.  بٌانها من تارٌخ الدفع ولٌس من تارٌخ الشراء

ٌسمح المعٌار المحاسبً الدولً الحادي والعشرون، آثار التغٌرات فً أسعار صرف  .23
العمالت األجنبٌة، للمنشؤة بشمول فروق صرف العمالت الناجمة عن االقتراض فً 

إن مثل هذه الممارسة لٌست . القٌمة المسجلة لألصول بعد تخفٌض حاد وحدٌث للعملة
مالئمة للمنشؤة التً تضع تقارٌرها فً عملة االقتصاد مرتفع التضخم عندما تعاد 

.  صٌاغة القٌمة المسجلة لألصل من تارٌخ تملكه

فً بداٌة فترة التطبٌق األولى لهذا المعٌار ٌتم إعادة بٌان مكونات حقوق المالكٌن، ما  .24
عدا األرباح المدورة وأي فائض إعادة تقٌٌم، وذلك باستخدام مإشر عام لألسعار من 

وٌتم حذف أي فوائض إعادة تقٌٌم نشؤت فً الفترات . توارٌخ المساهمة بها أو نشوئها
السابقة، كما ٌجري اشتقاق رقم األرباح المدورة المعاد بٌانها كمتمم حسابً لكافة المبالغ 

 . األخرى المعاد بٌانها فً المٌزانٌة العمومٌة

فً نهاٌة الفترة األولى وفً كل فترة الحقة، ٌتم إعادة بٌان كافة مكونات حقوق المالكٌن  .25
بتطبٌق مإشر عام لألسعار من بداٌة الفترة أو تارٌخ المساهمة فٌها، إذا كان هذا التارٌخ 

وٌتم اإلفصاح عن تحركات حقوق المالكٌن فً الفترة بموجب المعٌار المحاسبً . الحقاً
. الدولً الخامس، المعلومات الواجب اإلفصاح عنها فً البٌانات المالٌة

قائمة الدخل 

ٌتطلب هذا المعٌار التعبٌر عن كافة البنود فً قائمة الدخل بوحدة القٌاس الجارٌة بتارٌخ  .26
وعلٌه ٌتوجب إعادة بٌان كافة المبالغ بتطبٌق التغٌر فً مإشر . المٌزانٌة العمومٌة

.  األسعار العام من توارٌخ القٌد األولٌة لبنود الدخل والمصروفات فً البٌانات المالٌة

المكسب أو الخسارة من صافً المركز النقدي   

فً فترة التضخم تفقد المنشؤة قوة شرائٌة إذا كان لدٌها زٌادة فً األصول النقدٌة عن  .27
المطلوبات النقدٌة، وتكسب المنشؤة قوة شرائٌة عندما ٌكون لدٌها مطلوبات نقدٌة تزٌد 
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عن األصول النقدٌة إلى الحد الذي ال تكون فٌه األصول والمطلوبات مربوطة مع 
ٌتمثل المكسب أو الخسارة من صافً المركز النقدي فً الفرق الناتج . مستوى األسعار

عن إعادة بٌان األصول غٌر النقدٌة وحقوق المالكٌن وبند قائمة الدخل من ناحٌة وتعدٌل 
وٌمكن تقدٌر . األصول والمطلوبات المربوطة مع مإشر أسعار من ناحٌة أخرى

المكسب أو الخسارة بتطبٌق التغٌر فً مإشر األسعار العام على المتوسط المرجح 
.  للفرق بٌن األصول النقدٌة والمطلوبات النقدٌة خالل الفترة

وٌتم إجراء . ٌتم شمول المكسب أو الخسارة من صافً المركز النقدي فً صافً الدخل .28
مقاصة بٌن المكسب أو الخسارة من صافً المركز النقدي والتعدٌل المحدد بموجب 

كذلك .  لألصول والمطلوبات المربوطة بموجب اتفاقٌة بالتغٌرات فً األسعار13الفقرة 
فإن بنود قائمة الدخل األخرى، مثل دخل ومصروف الفائدة وفروق صرف العمالت 
األجنبٌة المتعلقة باألموال المستثمرة أو المقترضة فإنها تعتبر أٌضاً مرتبطة بصافً 

ومع أنه ٌجرى اإلفصاح عن هذه البنود بشكل منفصل، فإن من المفٌد . المركز النقدي
.  عرضها مع المكسب أو الخسارة من صافً المركز النقدي فً قائمة الدخل

البٌانات المالٌة المعدة على أساس التكلفة الجارٌة 

المٌزانٌة العمومٌة 

ال ٌتم إعادة البنود المعبر عنها بالتكلفة الجارٌة ألنها ظاهرة بوحدة القٌاس الجارٌة  .29
أما باقً البنود فً المٌزانٌة العمومٌة فٌعاد بٌانها بموجب . بتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة

.  25 إلى 11الفقرات 
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قائمة الدخل 

تظهر عادة قائمة الدخل المعدة على أساس التكلفة الجارٌة، قبل إعادة بٌانها، التكلفة  .30
فتكلفة المبٌعات واالستهالك . الجارٌة بتارٌخ حدوث العملٌات أو األحداث ذات العالقة

تسجل بالتكلفة الجارٌة بتارٌخ  االستخدام، والمبٌعات والمصروفات األخرى تسجل 
لذلك ٌجب إعادة بٌان كافة المبالغ بوحدة القٌاس الجارٌة . بمبالغها النقدٌة عند حدوثها

. بتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة بتطبٌق مإشر أسعار عام

المكسب أو الخسارة من صافً المركز النقدي   

، 27تتم المحاسبة عن المكسب أو الخسارة من صافً المركز النقدي بموجب الفقرتٌن  .31
ولكن قائمة الدخل المعدة على أساس التكلفة الجارٌة قد تتضمن تعدٌالت تعكس . 28

 من المعٌار المحاسبً 16آثار األسعار المتغٌرة على البنود النقدٌة بموجب الفقرة 
إن مثل هذا التعدٌل . الدولً الخامس عشر، المعلومات التً تعكس آثار تغٌر األسعار

.  جزء من المكسب أو الخسارة من صافً المركز النقدي

الضرائب  

قد تإدي إعادة بٌان البٌانات المالٌة بموجب هذا المعٌار إلى نشوء فروق بٌن الدخل  .32
تتم المحاسبة عن هذه الفروق بموجب المعٌار المحاسبً . الضرٌبً والدخل المحاسبً 

. الدولً الثانً عشر، المحاسبة عن ضرائب الدخل

قائمة التدفق النقدي 

ٌتطلب هذا المعٌار إظهار كافة بنود قائمة التدفق النقدي بوحدة القٌاس الجارٌة بتارٌخ  .33
. المٌزانٌة العمومٌة

األرقام المقابلة  

ٌتم إعادة بٌان األرقام المقابلة السابقة سواء كانت مبنٌة على التكلفة التارٌخٌة أو التكلفة  .34
الجارٌة، بموجب مإشر أسعار عام بحٌث تعرض البٌانات المالٌة المقارنة بوحدة القٌاس 

كذلك ٌجب التعبٌر عن المعلومات المفصح عنها . الجارٌة فً نهاٌة فترة التقرٌر
. الخاصة بفترات سابقة بوحدة القٌاس الجارٌة فً نهاٌة فترة التقرٌر

البٌانات المالٌة الموحدة 

قد ٌكون للمنشؤة األم التً تضع تقارٌرها بعملة اقتصاد مرتفع التضخم منشآت تابعة  .35
ٌجب إعادة بٌان البٌانات . تضع تقارٌرها بعمالت اقتصادٌات مرتفعة التضخم كذلك

المالٌة لمثل هذه المنشآت التابعة بتطبٌق مإشر أسعار عام للبلد الذي تضع تقارٌرها 
. بعملته قبل أن ٌجرى شمولها فً البٌانات المالٌة الموحدة التً تصدرها المنشؤة األم

وعندما تكون المنشؤة التابعة منشؤة أجنبٌة فإنه ٌجرى ترجمة بٌاناتها المالٌة المعاد بٌانها 
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أما البٌانات المالٌة للمنشآت التابعة التً ال تضع تقارٌرها بعمالت . بمعدالت اإلقفال
االقتصادٌات مرتفعة التضخم فٌتم التعامل معها بموجب المعٌار المحاسبً الدولً 

.  الحادي والعشرون، المحاسبة عن آثار التغٌرات فً أسعار صرف العمالت األجنبٌة

إذا تم توحٌد البٌانات المالٌة بتوارٌخ تقارٌر مختلفة فإنه ٌتم إعادة بٌان جمٌع البنود،  .36
.  سواء كانت نقدٌة أو غٌر نقدٌة بوحدة القٌاس الجارٌة بتارٌخ البٌانات المالٌة الموحدة

اختٌار واستخدام مإشر األسعار العام   

تتطلب إعادة بٌان البٌانات المالٌة بموجب هذا المعٌار استخدام مإشر عام لألسعار  .37
من المفضل أن تقوم كافة المنشآت التً تضع . ٌعكس التغٌرات فً القوة الشرائٌة العامة

. تقارٌرها بعملة نفس االقتصاد باستخدام نفس المإشر

انتهاء أوضاع التضخم االقتصادي المرتفع 

عندما ٌتوقف االقتصاد عن كونه مرتفع التضخم وتتوقف المنشؤة عن إعداد وعرض  .38
البٌانات المالٌة المعدة بموجب هذا المعٌار، فإنها ٌجب أن تعالج المبالغ المعبر عنها 
بوحدة القٌاس الجارٌة بتارٌخ فترة التقرٌر السابق كؤساس للقٌم المسجلة فً قوائمها 

.  المالٌة الالحقة

اإلفصاح  

: ٌجب القٌام باإلفصاحات التالٌة .39

عن حقٌقة أن البٌانات المالٌة واألرقام المقابلة للفترات السابقة  قد تم إعادة بٌانها  .أ 
للتغٌرات فً القوة الشرائٌة العامة لعملة التقرٌر، وكنتٌجة لذلك ٌتم التعبٌر عنها بوحدة 

.  القٌاس الجارٌة بتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة

ما إذا كانت البٌانات المالٌة معدة على أسلوب التكلفة التارٌخٌة الجارٌة، و  .ب 

هوٌة ومستوى مإشر األسعار بتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة والتحرك فً هذا  .ج 
.  المإشر خالل الفترة الجارٌة وفترة التقرٌر السابق

إن االفصاحات المطلوبة فً هذا المعٌار هً لتوضٌح أساس التعامل من أثار التضخم  .40
وٌقصد منها كذلك توفٌر معلومات أخرى ضرورٌة لفهم هذا . فً البٌانات المالٌة

.  األساس والمبالغ الناتجة

تارٌخ التطبٌق  

ٌطبق هذا المعٌار المحاسبً الدولً على البٌانات المالٌة التً تغطً الفترات التً تبدأ  .41
.  أو ما بعد ذلك1990 (ٌناٌر ) كانون ثان1ًفً 
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