
 قائمة المصطلحات المعرفة
 

 
 30على جميع المصطلحات المعرفة في المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام الصادرة حتى             قائمة المصطلحات   تحـتوي   

قائمة بأسماء المعايير موجودة في الصفحة األخيرة  من قائمة          .  تـم إصـدار ثمانية عشر معيارا حتى هذا التاريخ         . 2002يونـيو   
   .المصطلحات

 
فـي حالـة وجـود تعاريف متعددة لنفس المصطلح فان قائمة المصطلحات هذه تشير إلى جميع المعايير التي يظهر فيها                     

 .المصطلح و المطبقة على معيار معين
 

 التعريفات 

 
 تشير  1.6و على سبيل المثال      .  هي حسب رقم المعيار ورقم الفقرة       القطاع العام   لمحاسبة  الدولية معاييرالاإلشـارات إلى    

 .  اإلشارات الواردة بين أقواس تشير إلى اختالفات بسيطة في الصياغة .6المعيار األول عرض القوائم المالية الفقرة رقم 
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 المصطلح  التعريف  الموقع
1.6 / 3.6 / 
5.5 / 6.8 / 
7.6 / 18.8  

المـبادئ والقواعد واألعراف واألحكام والممارسات المحددة المتبعة من قبل           
 .  في إعداد وعرض القوائم الماليةلمؤسسةا

ــات   السياســـ
 المحاسبية

   

  
1.6 / 3.6 / 
4.9 / 5.5 / 
6.8 / 7.6 / 
8.5)  / 2.8  (

وليس عند  (يـتم االعـتراف بآثار العمليات واألحداث األخرى عند حدوثها            
ويتم تسجيلها في السجالت المحاسبية     ) اسـتالم أو دفع النقد أو ما يعادل النقد        

 العناصر التي   . المالية الخاصة بالفترات المتعلقة بها     القوائمواإلبالغ عنها في    
يـتم االعتراف بها في ظل أساس االستحقاق هي الموجودات و المطلوبات و           

 .حقوق الملكية و اإليرادات و المصروفات/ صافي الموجودات 

 
أساس االستحقاق  

 المحاسبي

   

  
1.6 / 2.8 / 
3.6 / 4.9 / 
5.5  /6.8 / 
7.6 / 8.5 

 منافع  ا نتيجة ألحداث سابقة يتوقع أن تتدفق منه       ؤسسةرد تسيطر عليه الم   امو 
 . أو احتمالية خدمة مستقبلية للمؤسسةاقتصادية

ــودات  1الموجــ

 ) األصول(

   

  
1.6 / 2.8 / 
4.9 / 6.8 / 

7.6 / 8.5 

 أو  مسيطر عليها  مؤسسة للمسـتثمر فـيها نفوذ قوي، وهي ليست          مؤسسـة  
 .مشروع مشترك للمستثمر

 مؤسسة زميلة 

     
1.6 / 3.6 / 

5.5 

 المؤسسة فيما يتعلق باقتراض     تتحملها األخـرى التي     المصـاريف الفـائدة و   
 .األموال

 تكاليف االقتراض 

     
16.6 
 

القـيمة الدفترية     .قائمة المركز الماليالمبلغ المعترف به لألصل في  
للممـــــتلكات (

 )االستثمارية
     

                                                
وتستخدم الموجودات في تزويد البضائع والخدمات طبقاً ألهداف المؤسسة والتي ال تخلق مباشرة صافي .   الموجـودات تـزود المؤسسات بوسائل لتحقيق أهدافها   1

ي توليد صافي التدفقات النقدية الداخلة توصف بأنها والموجودات التي تستخدم ف".   الخدمةةاحتمالي" متضمنة  الـتدفقات الـنقدية الداخلـة والتي توصف في الغالب   
ليصف الخصائص " المنافع االقتصادية أو احتمالية الخدمات"ولشمول األغراض من الموجودات فإن المعيار يستخدم مصطلح         ".  منافع اقتصادية مستقبلية  "متضـمنة   

 .األساسية للموجودات
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قائمة المركز المالي بعد طرح أي استهالك       المـبلغ المعترف به لألصل في         10.7
 . وخسائر االنخفاض المتراكمة من ذلكمتراكم 

القـيمة الدفترية    
 لألصل

     
القـيمة الدفترية     .قائمة المركز المالي في للمطلوباتالمبلغ المعترف به   10.7

ــات  للمطلوبـــ
 )االلتزامات(

     
1.6 / 2.8 / 
4.9 / 5.5 / 
6.8 / 8.5 / 

10.7 

 يةالنقد  .النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب 

     
1.6 / 2.8 / 

3.6 / 4.9 

استثمارات قصيرة األجل عالية السيولة وقابلة للتحويل بسهولة لمبالغ معلومة           
 .من النقد، وليست عرضة لمخاطر هامة من حيث التغير في القيمة

 يةنقدمعادالت ال 

     
     

1.6 / 2.8 / 
3.6 / 4.9 / 

8.5 

 التدفقات النقدية  . للنقد ومعادالت النقدالداخلة و الخارجةالتدفقات  

     
مجموعـة موجـودات متشـابهة من حيث الطبيعة واالستخدام في عمليات              17.12

 .المؤسسة و التي تظهر كبند منفرد ألغراض اإلفصاح في القوائم المالية

ـ    الممتلكات و   ئةف
التجهـــيزات و 

 .المعدات
     
 سعر اإلقفال  .اللحظي بتاريخ اإلقرار المالي سعر الصرف  4.9
     

1.6 / 4.9 / 
6.8 / 7.6 / 

8.5 

ــمال  . واحدةمؤسسة مالية لقوائممعروضة ك لمؤسسة اقتصادية  الماليةقوائمال  ــية قوائ  المال
 الموحدة

     
بشأنه بشكل محدد إلنشاء أصل أو مجموعة من الموجودات         عقد تم التفاوض      11.4

المـترابطة أو المعـتمدة على بعضها البعض من حيث التصميم أو التقنية أو    
 .  الوظيفة أو الغرض أو االستخدام النهائي

 عقد إنشاء 

     
مبني غير  ذلـك الجزء من دفعات اإليجار غير محدد من حيث المبلغ، ولكنه               13.7

مثال ذلك نسبة المبيعات، مقدار االستعمال،      (  عامل مرور الوقت    مجرد على
 ).لسوقامؤشرات األسعار، أسعار الفائدة في 

 اإليجار المحتمل 

     
 المقاول  .المؤسسة التي تمارس عمل اإلنشاء وفقا لعقد إنشاء  11.4
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1.6 / 2.8 / 
3.6 / 4.9 / 
5.5 / 6.8 / 

7.6 / 8.5  

ادية المستقبلية أو احتمالية الخدمة للمؤسسة التي ساهم بها           المنافع االقتص  
أطراف من خارج المؤسسة غير تلك التي ينتج عنها التزامات للمؤسسة و             

حقوق الملكية للمؤسسة و    / التي تنشئ مصلحة مالية في صافي الموجودات        
 : التي

نقل حقوق لكل من التوزيعات للمنافع           - أ
ة المستقبلية  االقتصادية  أو احتمالية الخدم     

بواسطة المؤسسة خالل حياتها، و هذه         
التوزيعات هي حسب رغبة المالك أو          
ممثليهم، و التوزيعات ألي زيادات          
للموجودات عن المطلوبات في حالة تصفية       

 أو / المؤسسة،و

يمكن بيعها أو تحويلها أو تبادلها أو             - ب
 .استرجاعها

 

المسـاهمات من    
 المالكين

     
1.6 / 2.8 / 
3.6 / 4.9 / 
5.5 / 6.8 / 

7.6 / 8.5 

القدرة للهيمنة علي السياسات المالية و التشغيلية لمؤسسة اخرى لالستفادة من            
 .أنشطتها

 السيطرة 

     
1.6 / 2.8 / 
4.9 / 5.5 / 
6.8 / 8.5   / 
)7.6( 

ــةالم  ). مؤسسة المسيطرةتعرف بال( أخرى مؤسسة التي تسيطر عليها مؤسسةال   ؤسســـ
 ليهاالمسيطر ع

     
1.6 / 2.8 / 
4.9 / 5.5 / 
6.8 / 7.6 / 

8.5 

ــة   . المؤسسة التي تسيطر على مؤسسة أو أكثر  المؤسســـ
 المسيطرة

     
مبلغ النقد أو معادالت النقد المدفوعة أو القيمة العادلة للعوض اآلخر المعطى              17.12 / 16.6

 .المتالك أصل في وقت امتالكه أو بنائه

 التكلفة 

     
 قائمةعكس  تة تسجل بموجبها االستثمارات بمقدار التكلفة، و      يطـريقة محاسب  7.6 / 2.8

 مـن االستثمار فقط بحدود ما يستلمه المستثمر من          األداء المالـي اإليـراد    
الناشئة بعد تاريخ     للمستثمر به  الـتوزيعات مـن صـلفي الفوائض المجمعة       

 طريقة التكلفة 
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 .االمتالك
     

تكاليف المقاول عن التكاليف المسموح بها أو       ل ل الدفعاء يتم بموجبه    عقـد إنش    11.4
 باإلضافة إلى    و في حالة عقد قائم على أساس تجاري        محـددة خالفـاً لذلك    ال

 .ثابتة، ان وجدتم ونسبة مئوية من هذه التكاليف أو رس

 أو عقــد الــتكلفة 
 زائداً نسبة   التكلفة
 معينة

التكلفة االستبدالية    . المالي ؤسسة لحيازة أصل في تاريخ اإلقرارالتكلفة التي ستتحملها الم  12.6
 الجارية

     
تكلفـة أصـل أو أي قيمة أخرى تحل محل التكلفة في القوائم المالية ناقصا                 17.12

 ).التخريدية(قيمتها المتبقاه 

ــة   ــيمة القابل الق
 لالستهالك

     
صل القابل لالستهالك على مدى عمره      المنتظم لمبلغ األ  ) التوزيع(التخصيص    17.12

 .النافع

 االستهالك 

     
ناتجة عن بيع أو هجر عملية تمثل خط عمل رئيسي و قائم بذاته في مؤسسة                 3.6

و التي يمكن تمييز الموجودات و صافي الفائض أو العجز و النشاطات ماديا             
 .و عمليا و ألغراض اإلقرار المالي

 العملية المتوقفة 

     
1.6 / 2.8 / 
3.6 / 4.9 / 
5.5 / 6.8 / 

7.6 / 8.5 

منافع اقتصادية مستقبلية أو احتمالية خدمات موزعة بواسطة المؤسسة لكل أو       
 . لبعض مالكيها إما كعائد على االستثمار أو كعائد من االستثمار

الـتوزيعات على    
 المالكين

     
1.6 / 2.8 / 
4.9 / 5.5 / 
6.8 / 7.6 / 

8.5 

ــة   . مؤسسات تشمل مؤسسة مسيطرة و مؤسسة مسيطر عليها أو أآثرمجموعة  المؤسســـ
 2االقتصادية

     
 :أما   13.7

إلعطاء الفـترة التي يتوقع أن يكون األصل على مداها قابالً            .1
 .ستخدم واحد أو أكثرلم ة أو احتمالية الخدمةًاقتصاديمنافع 

 العمر االقتصادي 

                                                
ي مجموعة المعايير لتعريف ، ألغراض اإلقرار المالي، مجموعة مؤسسات تشمل مؤسسة مسيطر عليها              يستخدم ف " مؤسسة اقتصادية " المصطلح  : تعليق  2

" ( ،  " المؤسسة المالية " ،  " المؤسسة االدارية " مصطلحات اخرى تستخدم أحيانا لتشير إلى المؤسسة االقتصادية تتضمن          . و مؤسسة مسيطر عليها أو أكثر     
المؤسسة االقتصادية يمكن أن تشمل مؤسسات        ".مجموعة" ،  " المؤسسات الموحدة   " ) مؤسسة اإلقرار المالي  " لعام الرابع   المعيار الدولي لمحاسبة القطاع ا    

قسم اإلسكان الحكومي يمكن ان يكون مؤسسة اقتصادية و التي تشمل مؤسسات تعرض مشاريع              "على سبيل المثال    . ذات سياسة اجتماعية و أهداف تجارية     
 .  و أيضا مؤسسات تعرض سكن على أساس تجاري. رمزيةإسكانية بأسعار 
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توقع الوحدات المشابهة التي ي  أو    عـدد وحـدات اإلنـتاج       أو .2
 . الحصول عليها من األصل من قبل مستخدم واحد أو أكثر

     
 أداة حقوق الملكية  .أي عقد يثبت الحق المتبقي في موجودات المؤسسة بعد طرح كافة التزاماتها  15.9
     

1.6 / 2.8 / 
4.9 / 6.8 / 

7.6 
 
 
 
8.5 

لتكلفة ويعدل بعد ذلك   با مبدئياً    االستثمار تسجيل يتم بموجبه    يأسـلوب محاسب   
 / للتغـير الـذي يتم بعد االمتالك في حصة المستثمر في صافي موجودات            

 حصة المستثمر في    قائمة األداء المالي   تعكس. ا المستثمر فيه  حقـوق الملكية  
 .نتائج عمليات المستثمر به

 
أسلوب للمحاسبة و اإلقرار حيث تسجل فيه المصلحة في المؤسسة المسيطر           
عليها باالشتراك بالتكلفة و تعدل بعد ذلك بالتغير الذي يلي تاريخ االمتالك في    

قائمة األداء   حقوق الملكية تعكس  / حصـة المشارك في صافي الموجودات         
 . المؤسسة المسيطر عليها باالشتراك في نتائج عملياتلمشارك حصة االمالي

ــوق   ــريقة حق ط
 الملكية

     
صالح المؤسسة أو لغير صالحها التي تحدث بين تاريخ  هـي تلـك األحداث ل       14.4

، ويمكن تحديد   قوائم المالية صدار ال إل والتاريخ الذي يصرح به      اإلقرار المالي 
  : األحداث هذهنوعين من

األحـداث التي توفر مزيداً من األدلة على الظروف التي           .أ 
األحداث الموجبة للتعديل   (اإلقرار  كانـت قائمة في تاريخ      

 و إلقرارا)خ اإلقراربعد تاري
األحـداث التـي تدل على الظروف التي نشأت بعد تاريخ         .ب 

األحداث الالحقة لتاريخ اإلقرار المالي     (اإلقـرار المالـي     
  ).غير الموجبة للتعديل

الالحقة األحـداث    
ــ ــرار تاريخ ل اإلق

 المالي

     
1.6 / 4.9 / 

5.5 

لة أجنبية في عملة    الفـرق الناجم عن اإلبالغ عن نفس العدد من وحدات عم           
 .التقرير بأسعار صرف مختلفة

  الصرف سعرفرق 

     
2.8 / 4.9 / 

5.5 

 سعر الصرف  .سعر التبادل بين عملتين 

     
1.6 / 2.8 / 
3.6 / 4.9 / 
5.5 / 6.8 / 

7.6 / 8.5 

االنخفـاض في المنافع االقتصادية المستقبلية أو احتمالية الخدمة خالل فترة            
لي على شكل تدفقات خارجة أو استهالكات للموجودات أو زيادة          اإلقرار الما 

حقوق /  فـي المطلوبات و التي ينتج عنها انخفاض في صافي الموجودات            
 .الملكية غير المتعلقة بالتوزيعات على المالكين

 المصروفات 

     
 البنود غير العادية  تختلف بشكل   هـي الدخـل أو المصروفات التي تنشأ من أحداث أو عمليات             / 2.8 / 1.6
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واضـح عـن األنشطة العادية للمؤسسة، ولذلك ال يتوقع أن تتكرر كثيراً أو               4.9 / 3.6
 .  و هي خارج سيطرة أو تأثير المؤسسةبشكل منتظم

     
1.6 / 4.9 / 
7.6 / 9.11 / 
15.9 / 16.6 / 

17.12  

طراف مطلعة  هـي المبلغ الذي يمكن مبادلة األصل به أو تسوية التزام بين أ             
 . وراغبة في التعامل على أساس متكافئ

 القيمة العادلة 

     
 :أي أصل هو  15.9 / 1.6

 نقد .أ 

حـق تعاقدي الستالم نقد أو أصل مالي آخر من مؤسسة            .ب 
 .أخرى

حـق تعاقدي لمبادلة أدوات مالية مع مؤسسة أخرى تحت           .ج 
 .ظروف من الممكن أن تكون إيجابية للمؤسسة

 .ؤسسة أخرىأداة حقوق ملكية لم .د 

 األصل المالي 

     
أي عقـد يوجـد كل من األصل المالي لمؤسسة و المطلوبات أو أداة حقوق                 15.9

 .الملكية لمؤسسة أخرى
 

العقود المعتمدة على البضائع و التي تعطي إما الحق لطرف لتسديد نقد أو أي    
ما عدا أدوات مالية اخرى يجب أن يحاسب عليها كما لو كانت أدوات مالية ،   

تم التعاقد بشأنها و استمرت لمقابلة      ) العقـود المعتمدة على البضائع و التي أ       
و ) ب.   مشتريات متوقعة أو مبيعات متوقعة و متطلبات االستخدام للمؤسسة        

 .و المتوقع تسديدها لدى التسليم) المخصصة لهذا الغرض من بدايتها  ج

 األداة المالية 

     
 بشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع الخاصة بملكية        يحـول   إيجـار  عقـد   13.7

 . األصل، وقد تنتقل أو ال تنتقل الملكية في نهاية العقد

 عقد إيجار تمويلي 

     
 :أي مطلوب عبارة عن التزام تعاقدي  15.9

 لتسليم نقدية أو أصل مالي آخر لمؤسسة أخرى، أو  .أ 

 قد  لمبادلة أدوات مالية مع مؤسسة أخرى بموجب شروط        .ب 
 .ال تكون لصالح المؤسسة

 
قد يكون للمؤسسة التزامات تعاقدية و التي تستطيع تسديدها إما عن           
طريق دفعة للموجودات المالية أو دفعة في شكل أوراق حقوق             

في حالة كهذه اذا كان عدد أوراق حقوق الملكية . الملكية الخاصة بها
ية بحيث أن   المطلوب لتسديد االلتزام اختلف بتغير قيمتهم السوق        

 لمطلوبا 
 المالي) االلتزام(
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مجموع القيمة العادلة لحقوق الملكية المدفوعة تساوي دائما قيمة           
االلتزامات التعاقدية ، حاملي هذه االلتزامات غير معرضون            
للمكسب أو الخسارة من جراء التذبذب في سعر أوراق حقوق             

التزامات كهذه يجب أن يحاسب عليها كمطلوبات مالية         .  الملكية
 .        للمؤسسة

     
2.8 / 3.6 / 
4.9 / 18.8 

  المساهم بهمالالاألنشـطة التـي تؤدي إلى تغيرات في حجم وتركيب رأس            
 . واقتراضات المؤسسة

 األنشطة التمويلية 

     
 يوافـق فيه المقاول على سعر ثابت للعقد أو سعر ثابت لوحدة              إنشـاء  عقـد   11.4

 .عض األحيان خاضعاً لشروط تصاعد التكلفةاإلنتاج، ويكون في ب

العقـد ذو السعر     
 الثابت

     
1.6 / 2.8 / 

4.9 / 5.5 

 العملة األجنبية  .  المؤسسةإقرارهي عملة أخرى غير عملة  

     
عملية أجنبية ال تكون أنشطتها جزءا مكمال للنشاطات في المؤسسة المصدرة             4.9 / 3.6

 .لإلقرار المالي

 ة األجنبيةالمؤسس 

     
1.6 / 3.6 / 

4.9 

 أو زميلة أو مشروع مشترك أو فرع للمؤسسة         مسيطر عليها هـي مؤسسـة      
 في بلد عدا عن بلد المؤسسة       تؤدى أو   قائمةأنشطتها  تكون  معـدة الـتقرير،     
 .المقدمة للتقارير

 العملية األجنبية 

     
 قوائمات أهمية بحيث أن ال    هـي أخطـاء تكتشف في الفترة الحالية وتكون ذ           3.6 / 1.6

 .  لم تعد تعتبر موثوقة في تاريخ إصدارها أو أكثر سابقةةالمالية إلحدى لفتر

 الجوهريةاألخطاء  

     
1.6 / 2.8 / 
6.3 / 4.9 / 
5.5 / 6.8 / 

7.6 / 8.5 

 :هي المؤسسة ذات الصفات التالية 

 . مؤسسة قادرة على عمل تعاقدات باسمها الخاص ) أ

 .المالية والتشغيلية للعملمنحت السلطة  ) ب

تقـوم ببيع سلع وخدمات في بيئة عمل طبيعية لمؤسسات           ) ت

مال مؤسسات األع  
 3الحكومية

                                                
 في جوهرها ال تختلف عن منشآت في القطاع  مؤسسات األعمال الحكومية.تشـمل مؤسسات األعمال الحكومية كال من المشاريع التجارية مثل المنافع، والمشاريع المالية، كالمنشآت المالية   3

ل الحكومية عادة تعمل لتحقق ربح،  بالرغم من أن بعض تلك المؤسسات لديها التزامات خدمة مجتمعية محدودة والتي تطلب منها تزويد بعض                       مؤسسات األعما . الخـاص تقوم بنفس النشاط    
وحدة والمحاسبة عن المؤسسات المسيطر عليها، المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام السادس، القوائم المالية الم       . األفـراد و المنظمات في المجتمع بسلع وخدمات بال مقابل أو بأسعار رمزية            

 .يزود إرشاد لتحديد ما إذا تنشأ السيطرة ألغراض اإلقرار المالي، و يجب الرجوع له في تحديد ما إذا يتم السيطرة على مشروع عمل قطاع عام من قبل مؤسسة قطاع خاص
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 .أخرى بربح أو بتغطية كامل التكلفة

ال تعـتمد علـى تمويل الحكومة المستمر لتستمر في           ) ث
 )عدا عن شراء اإلنتاج في عملية إيجاب وقبول(العمل 

 .يتم السيطرة عليها من قبل مؤسسة قطاع عام ) ج

 
     

هـو إجمالـي الحد األدنى من دفعات اإليجار بموجب عقد إيجار تمويلي من           13.7
 . وجهة نظر المؤجر وأية قيمة متبقية غير مضمونة تستحق للمؤجر

إجمالي االستثمار   
 في عقد اإليجار

     
ا المستأجر  في حالة المستأجر هي ذلك الجزء من القيمة المتبقية التي يضمنه            13.7

مبلغ الضمان هو الحد األعلى الذي يمكن في أي  (أو طرف مرتبط بالمستأجر     
، وفي حالة المؤجر ذلك الجزء من القيمة        )حـال أن يصـبح مسـتحق الدفع       

المتبقية التي يضمنها المستأجر أو طرف آخر ليست له عالقة بالمؤجر الذي  
 .   هو قادر على القيام بااللتزامات بموجب الضمان

القــيمة المتبقــية  
 المضمونة

     
تـاريخ اتفاقـية اإليجار أو التزام األطراف باألحكام الرئيسية لعقد اإليجار،              13.7

 . أيهما أبكر

 بدء عقد اإليجار 

     
لخطر معين أو خسارة معينة ) مؤسسة التأمين(العقـد الـذي يعرض المؤمن      15.9

ل فترة زمنية محددة،  نـاجم عـن أحـداث أو ظروف تحدث أو تكتشف خال           
 المرض ، العجز ، ضرر      ألشخاص ا )في حالة األشخاص  ( تتضـمن الموت    

 .الممتلكات، إصابة آخرين و تشويش عمليات

 عقد التأمين 

     
ن يكون إجمالي القيمة    أل عند بداية عقد اإليجار      يؤديسـعر الخصـم الذي        13.7

 :لمؤجرالحالية لما يلي مساوياً للقيمة العادلة لألصل ا

 .الحد األدنى من دفعات اإليجار .أ 

 . القيمة المتبقية غير المضمونة .ب 

ــائدة    ــعر الف س
الضـمني في عقد    

 إيجار

     
 :هو  موجودات  12.6

 .في شكل مواد أو لوازم يتم استعمالها في عملية اإلنتاج .أ 

في شكل مواد أو لوازم يتم استعمالها أو توزيعها في             .ب 
 .أداء الخدمات 

غراض البيع أو التوزيع في نشاطات العمل       يحتفظ به أل   .ج 

 المخزون 
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  العادية؛ أو

 .في مرحلة اإلنتاج من أجل البيع والتوزيع .د 

 
     

2.8 / 4.9 / 
18.8 

ستثمارات أخرى غير   ا موجودات طويلة األجل و     و تخلص من   هـي امتالك   
 .  المشمولة في معادالت النقد

ــطة   األنشــــ
 االستثمارية

     
محتفظ به لتحقيق   )  أو كليهما  – أو جزء من بناء      –رض أو بـناء     أ(عقـار     16.6

 :عوائد إيجار أو للزيادة في قيمته الرأسمالية أو كليهما، وليس ل

االستخدام في إنتاج أو تزويد السلع والخدمات أو ألغراض إدارية،           - أ
 أو

 .البيع خالل النشاط االعتيادي للمؤسسة - ب

ــتلكات   الممـــ
 االستثمارية

     
2.8 / 6.8 / 

7.6 / 8.5  

 سيطرة مشتركة على هذا    كهـو طرف مشارك في مشروع مشترك و ال يمل          
 .المشروع

 المستثمر 

     
ــيطرة   . بواسطة عقد ملزم  للسيطرة علي نشاط معينهي مشاركة متفق عليها  8.5 / 6.8 الســــ

 المشتركة
     

1.6 / 2.8 / 
4.9 / 6.8 / 

7.6 / 8.5 

. جبه طرفان أو أكثر بنشاط يخضع للسيطرة المشتركةترتيب تعاقدي يقوم بمو  ــروع   المشـــ
 المشترك

     
اتفاق ينقل بموجبه المؤجر إلى المستأجر حق استخدام أصل لفترة زمنية متفق   13.7

 .عليها في مقابل دفعة أو سلسلة من الدفعات

 عقد اإليجار 

     
فيها المستأجر الستئجار األصل    هـي الفـترة غير القابلة لإللغاء التي تعاقد            13.7

باإلضـافة إلـى أي فـترات أخـرى يكون فيها للمستأجر خيار االستمرار              
باسـتئجار األصل مع دفعة إضافية أو بدونها، ومن المؤكد بشكل معقول أن             

 . المستأجر سيمارس هذا الخيار في بداية عقد اإليجار

 مدة عقد اإليجار 

     
كن أن يدفعها المستأجر لعقد استئجار مشابه أو ، اذا لم           نسـبة الفائدة التي يم      13.7

يكـن محـددا، نسبة الفائدة لذلك التمويل الالزم لشراء األصل في بداية عقد              
اإليجـار التـي يمكن أن يتحملها المستأجر ليقترض لفترة مشابهة ، و بنفس              

 ).األمن(الضمان 

النسـبة اإلضافية    
لفـائدة االقتراض   

 للمستأجر
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1.6 / 2.8 / 
3.6 / 4.9 / 
5.5 / 6.8 / 

7.6 / 8.5 

تمثل التزامات المؤسسة الحالية الناشئة عن أحداث ماضية و المتوقع أن ينتج             
عـن تسديدها تدفق نقدي خارج من المؤسسة من مصادرها المتضمنة منافع            

 . اقتصادية أو احتمالية خدمات

 المطلوبات 

     
ول عليه من البيع، أو يستحق الدفع عند شراء         هـي المبلغ الذي يمكن الحص       15.9

 .أداة مالية في سوق نشط

 القيمة السوقية 

     
 من الممكن أن إدراجها بشكل مغلوط  حذفها أوتكون المعلومات مادية إذا كان    1.6

ات أو تقييمات مستخدمي القوائم المالية المبنية على تلك         ؤثـر علـى قـرار     ت
نسبية على طبيعة أو حجم البند أو الخطأ الذي يتم          القوائـم و تعتمد األهمية ال     

 . الحكم علية في ظرف معين بحذفها أو إدراجها بشكل مغلوط

األهمـية النسبية    
 )المادية(

     
هـي الدفعـات التـي يجب أن يدفعها المستأجر خالل مدة العقد أو يمكن أن         13.7

  اإليجار المحتمل   و باستثناء تكاليف الخدمات والضرائب   (يطلـب منه دفعها     
 :باإلضافة إلى) التي يدفعها المؤجر ويعوضها له المستأجر

فـي حالة المستأجر أية مبالغ يضمنها المستأجر أو جهة           -أ 
 ذات عالقة مع المستأجر، أو 

فـي حالة المؤجر أية قيمة متبقية مضمونة للمؤجر من           -ب 
 :قبل إما

 المستأجر، أو .1

 طرف له عالقة مع المستأجر، أو .2

 .ستقل قادر على الوفاء بهذا الضمان مالياًطرف آخر م .3

علـى أنـه إذا كان للمستأجر خيار شراء األصل بسعر يتوقع أن يكون أقل               
بشـكل كـاف مـن القـيمة العادلة في التاريخ الذي يصبح فيه الخيار قابالً                
للممارسة بحيث أنه عند بداية عقد اإليجار يكون من المؤكد بشكل معقول أن             

سته فإن الحد األدنى من دفعات اإليجار تشمل الحد األدنى        الخـيار ستتم ممار   
مـن اإليجـارات المسـتحقة الدفع على مدى فترة اإليجار والدفعة المطلوبة             

 .  لممارسة حق خيار الشراء هذا

الحــد األدنــى   
ــد   ــات عق لدفع

 اإليجار

     
1.6 / 2.8 / 

4.9 / 6.8 

حقوق  / جودات وصافي مو  )العجز(الفائض  هـي ذلـك الجـزء من صافي          
 التي تعزى للحصص التي ال تمتلكها       المسـيطر علـيها   لمؤسسـة   ل الملكـية 

 .  بشكل مباشر أو غير مباشرالمسيطرةالمؤسسة 

 حصة األقلية 

     
هـي أموال محتفظ بها وموجودات ومطلوبات سيتم استالمها أو دفعها بمبالغ              10.7 / 4.9

 .نقدية ثابتة أو قابلة للتحديد

 لنقديةالبنود ا 
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 سيتم استالمها أو دفعها بمبالغ نقدية        مالية  ومطلوبات  مالية هـي موجـودات     15.9

 . ثابتة أو قابلة للتحديد

الموجودات المالية   
الـــــنقدية و 
المطلوبات المالية  

األدوات . ( النقدية
 )المالية النقدية

     
1.6 / 2.8 / 
3.6 / 4.9 / 
5.5 / 6.8 / 

7.6 / 8.5 

صافي الموجودات    .المتبقاة في موجودات المؤسسة بعد طرح المطلوباتالحصة  
 4حقوق الملكية/ 

     
لتلك  حقوق الملكية  / حصـة المؤسسة المقدمة للتقارير في صافي موجودات         4.9

 . مؤسسةال

صـافي االستثمار    
ــي  ــةف  مؤسس
 أجنبية

     
صـافي االستثمار     .  التمويلي غير المكتسبهو إجمالي االستثمار في عقد إيجار ناقصاً الدخل  13.7

 في عقد إيجار
     

سـعر البـيع المقدر أثناء سير العمل المعتاد ناقصاً التكاليف المقدرة لإلنجاز         12.6
 .  أو التبادل أو التوزيع إلجراء البيع الالزمةوالتكاليف المقدرة

ــيمة   ــافي الق ص
 القابلة للتحقق

     
1.6 / 2.8 / 
3.6 / 4.9 / 

6.8 / 7.6 

 :يشمل المكونات التالية 

 الفائض و العجز من النشاطات االعتيادية، و .1

 .البنود غير االعتيادية .2

/ صـافي الفائض     
 العجز

     
 :عقد اإليجار الذي يمكن إلغاؤه فقط 13.7

 عند حدوث أمر طارئ بعيد االحتمال، أو -أ 
 بإذن من المؤجر، أو  -ب 

 جديد لنفس األصل أو  إذا دخـل المستأجر في عقد إيجار       -ج 
 أصل معادل مع نفس المؤجر، أو

عند قيام المستأجر بدفع مبلغ إضافي بحيث أن استمرار          -د 
 .  مؤكد بشكل معقول عند بدايتهعقد اإليجار

عقد اإليجار غير    
 القابل لإللغاء 

     
 البنود غير النقدية  .هي البنود غير البنود النقدية  10.7

                                                
الموجودات مطروحا منها   (وعة المصطلحات هذه لالشارة إلى قياس القيمة المتيقاه في قائمة المركز المالي               مصطلح استخدم في مجم   " حقوق الملكية / صافي الموجودات     : "تعليق  4

 . حقوق الملكية مع االحتفاظ بالمعنى واضحا/ مصطلحات اخرى قد تستخدم بدال من صافي الموجودات . حقوق الملكية قد يكون موجب أو سالب/ صافي الموجودات ). المطلوبات
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2.8 / 3.6 / 
4.9 / 18.8 

ــاطات   .نشاطات المؤسسة غير االستثمارية أو التمويلية  النشـــ
 التشغيلية

     
ــار    . هو عقد اإليجار عدا عن عقد اإليجار التمويلي  13.7 ــد اإليج عق

 التشغيلي
     

1.6 / 3.6 / 
4.9 

هـي أية أنشطة تقوم بها المؤسسة كجزء من أنشطتها التجارية أو تزويد              
ـ  . الخدمـات  مل تلك األنشطة ذات العالقة التي تشارك بها المؤسسة         و تش

 .لتطوير األنشطة المصاحبة أو الطارئة أو الناتجة عن هذه النشاطات

ــطة   األنشــــ
 االعتيادية

     
لالستعمال ) بواسطة المالك أو المستأجر بموجب عقد تمويلي      ( ممـتلك حفظ      16.6

 .ةإلنتاج أو تزويد سلع أو خدمات أو ألغراض إداري

الممتلك المسيطر   
 عليه من المالك

     
 :موجودات ملموسة   17.12

تحـتفظ بهـا المؤسسـة السـتخدامها في اإلنتاج أو تزويد السلع أو               ) أ
 .الخدمات و للتأجير للغير أو ألغراض إدارية

 . يتوقع استخدامها خالل أكثر من فترة إقرار مالية ) ب

ــتلكات و   الممــ
التجهـــيزات و 

 المعدات

     
2.8 / 4.9 / 

8.5 

طـريقة في المحاسبة وتقديم التقارير يتم بموجبها تجميع حصة المشارك في             
 ومصاريف مؤسسة تحت السيطرة     وإيرادكـل مـن موجـودات ومطلوبات        

 المالية للمشارك قوائمالمشـتركة على أساس إفرادي مع البنود المشابهة في ال   
 .الية للمشارك المقوائم عنها كبنود منفصلة في الاإلقرارأو يتم 

 التوحيد النسبي 

     
األصل الذي يتطلب بالضرورة فترة زمنية جوهرية ليصبح جاهزا الستخدامه            5.5 / 1.6

 .المحدد أو لبيعه

 تأهيل األصل 

     
1.6 / 2.8 / 

4.9 

 عملة اإلقرار  .العملة المستخدمة في عرض القوائم المالية 

     
1.6 / 2.8 / 
4.9 / 6.8 / 
7.6 / 14.4  

 تاريخ اإلقرار  .تاريخ اخر يوم لفترة إقرار القوائم المالية 

     
الحصول عليها ألصل في نهاية عمره      ؤسسة  صـافي القـيمة التي تتوقع الم        17.12

 .)بيعه(للتخلص منة النافع بعد خصم التكاليف المتوقعة 

 اهالقيمة المتبق 

     
 اإليراد   خالل فترة   أو احتمالية الخدمة    للمنافع االقتصاديةالداخـلإجمالـي الـتدفق  / 2.8 / 1.6
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3.6 / 4.9 / 
5.5 / 6.8  /
7.6 / 8.5 / 

9.11 / 18.8 

صافي  زيادات في    الداخلة ينتج عن هذه التدفقات      بحيث للمؤسسـة    اإلقـرار 
مساهمات  من    الناشئة حقـوق الملكية، عدا عن تلك الزيادات      / الموجـودات   

 . المالكين

     
نشـاط ممـيز أو مجموعة نشاطات للمؤسسة مالئمة لعرض معلومات مالية              18.9

منفصلة ألغراض تقييم األداء المالي للمؤسسة في الماضي لتحقيق أهدافها و           
 .التخاذ القرارات لتوزيع المصادر في المستقبل

 القطاع 

     
المالية لمؤسسة  عداد وعرض القوائم    إلالتي تم تبنيها     هي السياسات المحاسبية    18.27

 إلى تلك السياسات المحاسبية الخاصة تحديدا       إضافة وحـدة أو لمجموعـة م   
 . القطاعاتأعمالباإلقرار بنتائج 

 

ــات   السياســـ
 المحاسبية للقطاع

     
هي تلك الموجودات التشغيلية التي يستخدمها القطاع في نشاطاته التشغيلية أو             18.27

اع أو يمكن تخصيصها إلى ذلك القطاع       ذلك القط ب مباشرة   ربطهاالتـي يـتم     
 .على أساس معقول

 
 فان موجوداته تشمل الذمم     األسهمإذا شملت إيرادات القطاع الفوائد أو عوائد        

 منتجة أخرىالمدنية ذات العالقة والقروض واالستثمارات أو أي موجودات         
 .لإليراد

 
لتي يتم  ال تشـمل موجودات القطاع موجودات ضريبة الدخل أو شبيهاتها وا          

االعتراف بها تمشيا مع المعايير المحاسبية التي تعالج التزامات دفع ضرائب           
 .الدخل أو شبيهاتها

 
 على أساس نسبة     محاسبيا تشـمل موجـودات القطاع االستثمارات المعالجة      

من هذه االستثمارات   ) العجز( صافي الفائض    أنحقوق المالكين فقط في حالة      
 حصة  أيضا وتضم موجودات القطاع      .لقطاع ضمن إيرادات ا   إظهارهقـد تم    

 من الموجودات التشغيلية لمؤسسة مسيطر عليها بطريقة مشتركة         المشـارك 
 تمشيا مع المعيار    النسبيوالتـي تـتم معالجتها محاسبيا عن طريق التوحيد          

الثامن اإلقرار المالي عن الحصص في      الدولـي لمحاسـبة القطـاع العـام         
 .المشروعات المشتركة

 
 موجودات القطاع بعد طرح المخصصات ذات العالقة والتي تظهر          حديدتيتم  

 .كتخفيض مباشر في قائمة المركز المالي للمؤسسة
 

موجودات  
 القطاع
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اشرة بالقطاع  ب للقطاع والخاصة م   ية التشغيل األنشطةهو المصروف الناتج عن       18.27
أساس معقول  ي يمكن تخصيصه على     ذ ال روفوذلك الجزء المالئم من المص    

إلـى ذلك القطاع، بما في ذلك مصاريف  خاصة بتقديم السلع والخدمات إلى              
 في أخرىالجهـات الخارجـية والمصاريف الخاصة بالصفقات مع قطاعات        

 -:وال تشمل مصاريف القطاع ما يلي.  نفس المؤسسة
 
 البنود غير العادية؛ -أ 

 أو سلفيات    على قروض  التي يتم تحملها   بما في ذلك الفوائد      الفوائد  -ب 
 ذات  أساسا  عمليات القطاع هي   أن في حالة    إال أخرىمن قطاعات   
 طبيعة مالية؛

 عن التسديد المبكر  الناتجةالخسائر من بيع االستثمارات أو الخسائر        -ج 
  طبيعة مالية؛أساسا ذات إذا كانت عمليات القطاع إال لاللتزامات

ة  حصـة المؤسسة من صافي عجز أو خسارة المؤسسات المشارك          -د 
  تمت  معالجتها   أخرىأو المشـاريع المشـتركة أو أي استثمارات         

 . على أساس نسبة حقوق المالكينمحاسبيا

ضـريبة الدخـل أو مصـاريف مكافئة لها والتي يتم           مصـروف    -ه 
االعـتراف بهـا تمشيا مع المعايير المحاسبية التي تعالج التزامات            

 دفع ضرائب الدخل؛ أو

صاريف المكتب الرئيسي وتلك     العمومية وم  اإلدارية المصـاريف    -و 
 على مستوى المؤسسة والخاصة بالمؤسسة      تنتجالمصـاريف التي    

 على مستوى المؤسسة ككل     تحمل التكاليف ولكن يتم أحياناً    .  ككل
 هذه التكاليف هي مصاريف القطاع اذا كانت        نـيابة عـن القطاع،    

تعـود لألنشـطة التشـغيلية للقطاع و يمكن ربطها أو تخصيصها            
 .للقطاع على أساس معقولمباشرة 

 
 من مصاريف مؤسسة مسيطر عليها      كتشمل مصاريف القطاع حصة المشار    

 تمشيا مع النسبيبشـكل مشـترك وتتم معالجتها محاسبيا عن طريق التوحيد        
اإلقرار المالي في   " الثامن  المعـيار الدولـي لمحاسـبة القطـاع العام رقم           

 ."المشروعات المشتركة
 

 ذات طبيعة مالية، يتم اإلقرار بإيراد        أساسا تي تكون فـي عملـيات القطاع ال     
 اإلقرار بالقطاعات   ألغراضالفوائـد ومصروف الفوائد كمبلغ واحد صاف        

تها في القوائم المالية الموحدة أو      ص هذه البنود تمت مقا    أنوذلك فقط في حالة     
 . للمؤسسةالخاصة

 

مصروف  
 القطاع
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 إما التشغيلية للقطاع والتي     األنشطةة الناتجة عن     التشغيلي المطلوباتهي تلك     18.27
لى أساس  عتخـص القطـاع مباشـرة أو يمكن تخصيصها إلى ذلك القطاع             

 .معقول
 

 المطلوبات تضم مطلوباتهإذا شملت مصاريف القطاع مصاريف الفوائد، فان 
 .ذات العالقة والتي يدفع عليها الفوائد

 مؤسسة مسيطر عليها    طلوباتالم من   المشارك القطاع حصة    مطلوباتتشمل  
شيا مع  ا تم النسبيبشـكل مشترك وتتم معالجتها محاسبيا عن طريق التوحيد          

 .الثامنالمعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام رقم 
 

ضريبة الدخل أو شبيهاتها والتي يتم      القطاع مطلوبات    مطلوبـات ال تشـمل    
ج التزامات دفع ضرائب    شيا مع المعايير المحاسبية التي تعال     اعتراف بها تم  اال

 .الدخل أو شبيهاتها
 

مطلوبات  
 القطاع

     
 اً المالي للمؤسسة والذي يخص قطاع     األداءهو اإليراد المصرح به في قائمة  18.27

 تخصيصه ذلك الجزء من إيرادات المؤسسة الذي يمكن         و هو معيـنا مباشرة    
وازنة أو ما    الم حجوزاتعلـى أساس معقول إلى القطاع سواء كان ذلك من           

 أو مبيعات إلى أتعاب تحويالت أو غرامات أو  هبات أوشابهه من معونات أو
.  من نفس المؤسسة   أخرى خارجيين أو من صفقات مع قطاعات        نمسـتهلكي 

 -:وال يضم إيراد القطاع ما يلي
 

 البنود غير العادية؛ -أ 

 على المكتسبة بما في ذلك الفوائد األسهم إيراد الفوائد أو عوائد     -ب
ـ   عمليات  أن في حالة    إال أخرىروض وسلفيات إلى قطاعات     ق

  مالية ؛ أوأساسا ذات طبيعةالقطاع هي 
 للديون ناتجة عن تسديد مبكر      أرباح بيع االستثمارات أو     أرباح -ج

 . طبيعة مالية أساسا ذات إذا كانت عمليات القطاعإال
 

من ) العجز(تشـمل إيـرادات القطـاع حصة المؤسسة من صافي الفائض            
 التي  األخرىمؤسسات المشاركة أو المشاريع المشتركة أو من االستثمارات         ال

 هذه  أن على أساس نسبة حقوق المالكين وذلك فقط في حالة            محاسبيا تعـالج 
 .البنود قد ظهرت ضمن اإليراد الموحد للمؤسسة أو مجموع إيراداتها

 
  من إيرادات مؤسسة مسيطر عليها     المشاركتشـمل إيـرادات القطاع حصة       

 تمشيا مع النسبي مشـترك وتتم معالجتها محاسبيا عن طريق التوحيد       لبشـك 
 اإلقرار المالي للمصالح المالية     الثامنالمعـيار الدولي لمحاسبة القطاع العام       

ــراد   إيـ
 القطاع
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 .في المشاريع المشتركة
 

     
6.8 / 7.6 

 
 
 
8.5 

 للمستثمر  غيليةوالتش هي صالحية المشاركة في صنع قرارات السياسة المالية        
 .على هذه السياسات   ولكنها ليست سيطرةبه
 

  للنشاط والتشغيلية هـي صالحية المشاركة في صنع قرارات السياسة المالية        
 .  على هذه السياسات أو سيطرة مشتركة ولكنها ليست سيطرة

ــير   التأث
 الهام

     
1.6 / 2.8 / 

3.6 / 4.9 

 الناتجة من النشاطات االعتيادية من      القـيمة المتـبقاة بعد طرح المصروفات       
 .اإليرادات الناتجة من النشاطات االعتيادية

 

العجز / الفـائض    
ــاطات  ــن النش م

 االعتيادية
     

 :هو الفرق بين  13.7

إجمالي الحد األدنى من دفعات اإليجار بموجب عقد إيجار          -أ 
تمويلـي مـن وجهـة نظر المؤجر وأية قيمة متبقية غير          

 .لمؤجرلمضمونة تستحق 

أعاله بسعر الفائدة الضمني في عقد      ) أ(القيمة الحالية للبند     -ب 
 .اإليجار

 التمويل غير   إيراد 
 المكتسب

     
ذلـك الجـزء من القيمة المتبقاه من األصل المؤجر و الذي ال يكون تحقيقه                 13.7

 .مؤكدا من قبل المؤجر أو مضمونا كليا من قبل طرف خاص بالمؤجر

ه القــيمة المتــبقا 
 غير المضمونة

     
ـ   13.7 ي الفـترة الباقية المقدرة من بدء مدة عقد اإليجار بدون قيود في مدة عقد ه

اإليجـار والتي يتوقع من خاللها أن تستهلك المؤسسة المنافع االقتصادية أو            
 .احتمالية الخدمة المتضمنة في األصل 

ــنافع    ــر ال العم
 لإليجار

     
 :هو إما  17.12

التـي يـتوقع على مداها استخدام أصل من قبل          الفـترة    -أ 
 المؤسسة، أو

عـدد وحدات اإلنتاج أو الوحدات المشابهة التي يتوقع أن           -ب 
 .تحصل عليها المؤسسة من األصل

ــنافع    ــر ال العم
للمــــتلكات و  
التجهـــيزات و 

 المعدات

     
ــارك   . طرف في مشروع مشترك له سيطرة مشتركة على ذلك المشروع  8.5 ــي (المش ف

 )مشروع مشترك
 
 


