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 مقدمة

 المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام

 لجنة القطاع العام بتطوير مجموعة من معايير محاسبية موصى بها لوحدات مؤسسات القطاع العام يشار                -قام االتحاد الدولي للمحاسبين   
وقد الحظت اللجنة المنافع الجلية من الوصول إلى معلومات مالية هامة و قابلة للمقارنة و                . إليها بمعايير محاسبة دولية للقطاع العام     

 .الثبات عبر نطاق السلطة كما أنها تؤمن بأنه سيكون لمعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام دور مهم في تمكين تحقيق  هذه المنافع

العام سيحسن كل من الجودة والقابلية للمقارنة للمعلومات المالية  المقرة من قبل               إن تبني الحكومة المعايير الدولية لمحاسبة القطاع         
وتعترف اللجنة بحق الحكومات ولجان وضع المعايير الوطنية بإنشاء أدلة ومعايير محاسبية لإلقرار             . مؤسسات القطاع العام حول العالم    
يجب أن  . يير الدولية لمحاسبة القطاع العام وانسجام المتطلبات القومية معها        وتشجع اللجنة تبني المعا   . المالي للقطاع العام في تشريعاتها    

توصف القوائم المالية على أنها متوافقة مع المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام و فقط إذا كانت متوافقة مع كل المتطلبات لكل معيار                       
 .مطبق من المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام

من المرحلة الحالية لخطة عمل اللجنة هو تطوير المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام معتمدا على معايير المحاسبة الدولية                   إن الهدف   
إن بعض اإلصدارات المحاسبية     .، أو النسخ المعدلة الالحقة    31/8/1997الصادرة  عن لجنة معايير المحاسبة الدولية والموجودة منذ          

 ملخص المرحلة    وبالرغم من أن هذه اإلصدارات ليست مشمولة      . مشار إليها بالكامل في معايير المحاسبة الدولية      في القطاع العام غير     
 .، فمن الممكن إدراك أهمية هذه اإلصدارات و إمكانية اإلشارة إليها إلى حين إصدار مجموعة المعايير المبدئية الحالية لخطة عمل اللجنة
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 المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام السابع عشر

 )2001ديسمبر (

 الممتلكات والتجهيزات والمعدات

المعايير، المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن، يجب قراءتها في ضوء الفقرات اإليضاحية المكتوبة بالخط العادي في هذا المعيار و كذلك                    
مع عدم ضرورة تطبيق المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام على البنود           ".   المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام       تقديم" في ضوء   

 .قليلة األهمية النسبية

 هدف المعيار

 الممتلكات  وتتمثل القضايا الرئيسية للمحاسبة عن    . يهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية للممتلكات والتجهيزات والمعدات          
 .للتجهيزات والمعدات في توقيت االعتراف باألصل وتحديد قيمته المسجلة ونفقات االستهالك المتعلقة به الواجبة التسجيل والتحديد

 نطاق المعيار

التي تعد وتظهر قوائمها المالية وفقاً ألساس       يطبق هذا المعيار في المحاسبة عن الممتلكات والتجهيزات والمعدات للمؤسسات            .1
 :االستحقاق في المحاسبة قيما عدا

 اختيار معالجة محاسبية مختلفة بناء على معيار محاسبي قطاع عام دولي آخر؛ و .أ 

 لتطبيقها  77،  74،  73ولكن، يتم االعتراف بشروط  اإلفصاح في الفقرات رقم          ). الوقفية(ما يتعلق بالموجودات االرثية      .ب 
 ).الوقفية(على تلك الموجودات االرثية 

 .يطبق هذا المعيار على كافة مؤسسات القطاع العام فيما عدا مؤسسات األعمال الحكومية .2

 :يطبق هذا المعيار على الممتلكات والتجهيزات والمعدات بما في ذلك .3

 المعدات العسكرية المتخصصة؛ و .أ 

 .موجودات البنية التحتية .ب 

 تنص على استثتاء من متطلبات اإلعتراف بكافة الممتلكات والتجهيزات والمعدات           87 إلى   80االنتقالية الواردة بالفقرات من     الشروط  
 .خالل فترة انتقالة مقدارها خمس سنوات

 :ال يطبق هذا المعيار على .4
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 .الغابات وما شابهها من الموارد الطبيعية المتجددة .أ 

 .حقوق التعدين، استكشاف واستخراج المعادن والنفط والغاز الطبيعي وما شابهها من الموارد غير المتجددة .ب 

ولكن يطبق هذا المعيار للممتلكات والتجهيزات والمعدات التي استخدمت لتطوير أو المحافظة على األنشطة أو الموجودات الواردة في                 
 .   تلك األنشطة أو الموجوداتوالتي يمكن فصلها عن) ب(4أو ) أ(4الفقرة 

هذا المعيار ال يطبق في وجود معايير محاسبة قطاع عام دولية أخرى أو في حالة انعدام معيار محاسبة القطاع عام دولي، في                         .5
د بعض األحيان تسمح التعليمات الدولية باالعتراف األولي المبدئي بالقيمة المسجلة للممتلكات والتجهيزات والمعدات التي تحد                 

فعلى سبيل المثال يوفر المعيار المحاسبي الدولي الثاني والعشرون          . باستخدام طريقة تختلف عن تلك التي يصفها هذا المعيار         
إال أنه في تلك الحاالت يتم      . قياساً للممتلكات والتجهيزات والمعدات المتحصل عليها في عملية االندماج          ،"اندماج المشروعات "

 .ة المحاسبية لتلك الموجودات بما في ذلك االستهالك طبقا لمتطلبات ذلك المعيارتحديد كافة أوجه المعالج

انظر المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام      (ال يتناول هذا المعيار بعض مظاهر تطبيق نظام شامل يعكس آثار تغيرات األسعار                .6
ط على المؤسسات التي تطبق هذا النظام االلتزام بكافة      ولكن يشتر ). العاشر والخاص بالمعلومات التي تعكس آثار تغيرات األسعار       

الجوانب الواردة في هذا المعيار، فيما عدا تلك التي تتناول قياس الممتلكات والتجهيزات والمعدات في الفترات التالية لالعتراف                   
 .األولي المبدئي بها

 )الوقفية(الموجودات اإلرثية 

الممتلكات "التي ينطبق عليها تعريف ومواصفات      ) الوقفية(راف بالموجودات االرثية    هذا المعيار ال يفرض على المؤسسة االعت       .7
، يجب على المؤسسة أن تطبق متطلبات إفصاح هذا         )الوقفية(إذا لم تعترف المؤسسة بالموجودات االرثية       ". والتجهيزات والمعدات 

 .المعيارالمعيار ويمكن للمؤسسة، ولكن ليس كمتطلب، أن تطبق متطلبات قياس هذا 

فعلى سبيل المثال المباني    . توصف بعض الموجودات بأنها موجودات إرثيه لما تتحلى به من قيمة ثقافية أو بيئية أو تاريخية                  .8
تظهر الموجودات  ). الوقفية(والمعالم التاريخية والمواقع األثرية والمحميات الطبيعية واألماكن الفنية تعتبر من الموجودات االرثية             

 ):بالرغم من أن تلك المواصفات غير مقصورة على مثل تلك الموجودات(عادة بمواصفات محددة تشمل اآلتي ) لوقفيةا(االرثية 

عدم قابلية التعبير بشكل كامل عن القيمة المالية على أساس سعر السوق بشكل يتناسب مع القيمة الثقافية والبيئية والتاريخية                     .أ 
 لتلك الموجودات؛

 أو القوانين قيود وموانع صارمة باالستبعاد عن طريق البيع؛/ وقد تفرض بعض التشريعات .ب 

 وتزداد قيمتها بمرور الزمن حتى وإن تعرضت للتلف؛ و. عادة ال تكون تلك الموجودات غير قابلة لالستبدال .ج 

 .قد يكون من الصعب تقدير عمرها اإلنتاجي، والتي قد تصل في بعض الحاالت لمئات السنين .د 

التي اكتسبتها بمرور الزمن وبوسائل مختلفة من خالل         ) الوقفية(طاع العام الكثير من الموجودات االرثية        قد تمتلك مؤسسات الق   
قلما يتم اقتناء تلك الموجودات لقدرتها على أحداث تدفقات نقدية، ألنه قد يكون هناك                . الشراء أو التبرع أو الوصاية أو الحجز       

 . لهذه األغراضعوائق قانونية واجتماعية تمنع من استخدامها
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التي تتصف بها، فعلى سبيل المثال فقد       ) الوقفية(قد تكون بموضع خدمة بخالف القيمة االرثية        ) الوقفية(بعض الموجودات االرثية     .9
في هذه الحالة يعترف وتقاس تلك الموجودات بنفس األسس التي تعامل بها البنود األخرى              . يستخدم مبنى تاريخي كمكتب للضيافة    

فإنها تحدد خدماتها في حدود ما تتصف به من ) الوقفية(أما فيما يختص بالموجودات االرثية  . كات والتجهيزات والمعدات  من الممتل 
 .ونشوء بديل لنوع الخدمة التي يقوم بها األصل يؤثر على اختيار أساس القياس. أنها إرثيه، كما هو في النصب التذكارية واآلثار

لذلك، فإن .  تتطلب من المؤسسات أن تفصح عن الموجودات التي تم االعتراف بها79 إلى  73ن  متطلبات اإلفصاح في الفقرات م     .10
 :يجب عليها اإلفصاح عن المسائل المتعلقة بتلك الموجودات، مثال ذلك) الوقفية(المؤسسات التي تعترف بالموجودات االرثية 

 أساس القياس المستخدم؛ .أ 

 طريقة االستهالك المستخدمة، إن وجدت؛ .ب 

 إجمالي القيمة المسجلة؛ .ج 

 االستهالك المتراكم في نهاية الفترة، إن وجد؛ .د 

 .التسوية الحاصلة بين إجمالي القيمة المسجلة أول الفترة وآخر الفترة موضحاً بها المكونات المحدثة للفرق الحاصل .ه 

 مؤسسات األعمال الحكومية

فالدليل رقم  . دولية الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية      يجب على مؤسسات األعمال الحكومية أن تطبق معايير المحاسبة ال          .11
يشير إلى أن معايير المحاسبة     إعداد التقارير المالية لمؤسسات األعمال الحكومية        الصادر عن لجنة القطاع العام والخاص بـ         1

 1وبناء عليه فإن الدليل رقم      . لعامالدولية مناسبة لكافة المشروعات، بغض النظر في كونها تابعة للقطاع الخاص أو للقطاع ا               
 .يوصي بأن تظهر القوائم المالية بشكل أساسي لمؤسسات األعمال الحكومية مطابقة لمعايير المحاسبة الدولية

 تعريف المصطلحات

 :استخدمت المصطلحات التالية في هذا المعيار حسب المعاني المحددة .12

مجموعة موجودات متشابهة من حيث الطبيعة واالستخدام في عمليات المؤسسة و التي  . فئة الممتلكات و التجهيزات و المعدات
 .تظهر كبند منفرد ألغراض اإلفصاح في القوائم المالية

 . مبلغ النقد أو معادالت النقد المدفوعة أو القيمة العادلة للعوض اآلخر المعطى المتالك أصل في وقت امتالكه أو بنائهالتكلفة 

 .المنتظم لمبلغ األصل القابل لالستهالك على مدى عمره النافع) التوزيع(التخصيص  االستهالك 

 ).التخريدية( تكلفة أصل أو أي قيمة أخرى تحل محل التكلفة في القوائم المالية ناقصا قيمتها المتبقاه القيمة القابلة لالستهالك 

 . ية التزام بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل على أساس متكافئ هي المبلغ الذي يمكن مبادلة األصل به أو تسوالقيمة العادلة 

 : موجودات ملموسة الممتلكات و التجهيزات و المعدات 
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 .تحتفظ بها المؤسسة الستخدامها في اإلنتاج أو تزويد السلع أو الخدمات و للتأجير للغير أو ألغراض إدارية .أ 

 . ةيتوقع استخدامها خالل أكثر من فترة إقرار مالي .ب 

 صافي القيمة التي تتوقع المؤسسة الحصول عليها ألصل في نهاية عمره النافع بعد خصم التكاليف المتوقعة للتخلص القيمة المتبقاه 
 ).بيعه(منة 

 : هو إماالعمر النافع للمتلكات و التجهيزات و المعدات 

 الفترة التي يتوقع على مداها استخدام أصل من قبل المؤسسة، أو .أ 

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

المصطلحات التي تم تعريفها من خالل معايير محاسبة القطاع العام الدولية األخرى وتم استخدامها من خالل هذا المعيار بنفس المعنى 
 . د مستقلالمستخدم بالمعيار اآلخر، وسيتم نشر تلك المصطلحات بمسر

 االعتراف بالممتلكات والتجهيزات والمعدات

 :يعترف بالممتلكات والتجهيزات والمعدات كأصل حينما .13

 .يحتمل أن تتدفق إلى المؤسسة منافع اقتصادية متعلقة باألصل .أ 

 .يمكن قياس تكلفة األصل على المؤسسة بشكل موثوق به .ب 

عالوة . وجودات المؤسسة وعليه فهي مؤثرة في عرض مركزها المالي        تمثل الممتلكات والتجهيزات والمعدات جزءا رئيسيا من م        .14
على ذلك، فإن تحديد ما إذا كانت النفقات تمثل أصل أو مصروف له تأثير كبير على قائمة الفائض أو العجز من نشاطات                          

 .المؤسسة

 درجة التأكد المرتبطة بتوقع المنافع      في تحديد ما إذا كان البند يستوفي المطلب األول لالعتراف فإن المؤسسة تحتاج إلى قياس                .15
إن توافر الدرجة الكافية من التأكد بأن       . والخدمات االقتصادية المستقبلية على أساس الدليل المتوفر عند لحظة االعتراف المبدئي          

رتبطة باألصل وبأنها المنافع االقتصادية المستقبلية سوف تتدفق على المؤسسة يتطلب التأكد من أن المؤسسة سوف تستلم المنافع الم
إذ . وهذا التأكد عادة ما يتوافر فقط حينما تنتقل المنافع والمخاطر إلى المؤسسة            . سوف تأخذ على عاتقها المخاطر المرتبطة به      

 .يمكن قبل ذلك إلغاء عملية امتالك  األصل بدون غرامة بالغة وبالتالي ال يعترف باألصل

وفي حالة تشييد األصل    . عتراف ألن عملية التبادل الدالة على شراء األصل تبين تكلفته          عادة ما يتم استيفاء المطلب الثاني لال       .16
داخليا فإنه يمكن التوصل إلى مقياس يعتمد عليه في قياس التكلفة باالستناد إلى المعامالت مع أطراف خارجية المتالك  المواد                      

 من هذا   25 وحتى   22ضافة لذلك، وكما هو مدرج بالفقرات       باإل. والعمالة والمدخالت األخرى المستخدمة خالل عملية التشييد      
 .المعيار، وتحت ظروف معينة فإن التكلفة تحدد بالرجوع للقيمة العادلة
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يتطلب األمر لغرض تحديد مكونات جزء منفصل من الممتلكات والتجهيزات والمعدات اللجوء إلى االجتهاد في تطبيق المعايير                   .17
ويمكن أن يكون من المناسب تجميع مفردات البنود غير الهامة مثل القوالب            . ينة من التجهيزات  تحت ظروف محددة أو ألنواع مع     

وأغلب قطع الغيار ومعدات الصيانة عادة ما تعتبر ضمن المخزون ويعترف بها             . والعدد وتطبيق المعايير على قيمتها المتجمعة     
 االحتياطية يمكن اعتبارها ممتلكات وتجهيزات ومعدات حينما        إال أن قطع الغيار الرئيسية والمعدات     . كمصروف عند استخدامها  

وبالمثل حينما يقتصر استخدام قطع الغيار ومعدات الصيانة في بند من . تتوقع المؤسسة استخدامها خالل اكثر من فترة مالية واحدة
ب عنها على أنها ممتلكات وتجهيزات      بنود الممتلكات والتجهيزات والمعدات وأن يكون متوقعا استخدامها بشكل غير منتظم فيحاس           

 .ومعدات وتستهلك على مدى فترة ال تتعدى العمر اإلنتاجي لألصل المتعلق بها

تحت ظروف معينة يكون من المناسب توزيع مجموع النفقات الخاصة بأصل على مكونات ذلك األصل والمحاسبة عن كل جزء                     .18
ار إنتاجية مختلفة أو حينما تقدم هذه األجزاء منافع للمؤسسة بأشكال            ويتم ذلك حينما يكون ألجزاء األصل أعم      . بشكل منفصل 

ومثال على ذلك الطائرة و محركاتها التي تتطلب معالجتها           . مختلفة بما يستدعي استخدام معدالت وطرق استهالك مختلفة         
 .كموجودات قابلة لالستهالك بشكل منفصل إذا كان لها أعمار إنتاجية متفاوتة

الممتلكات والتجهيزات والمعدات ألغراض وقائية أو بيئية، وقد ال يؤدي ذلك إلى زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية    يمكن امتالك      .19
ألي أصل موجود بشكل مباشر إال أن ذلك يكون ضروريا في سبيل الحصول على المنافع االقتصادية المستقبلية لموجودات                     

كات والتجهيزات والمعدات لالعتراف بها كموجودات إذ إنها تمنح المؤسسة القدرة على في هذه الحالة يتأهل امتالك  الممتل. أخرى
إال  .تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية من موجودات مرتبطة بها تزيد على ما كان باإلمكان تحقيقه لو لم يتم امتالك  تلك الموجودات

 االقتصادية أو الخدمات المتوقعة من هذه الموجودات والموجودات أن االعتراف بهذه الموجودات ال يجب أن يتعدى إجمالي المنافع
. قد تحتاج إحدى المشافي لنظام مضخة الرش لمكافحة الحرائق وذلك استجابة لتعليمات األمان              على سبيل المثال،  . المرتبطة بها 

 .لمشفى بناء على التعليمات الصادرةهذه التحسينات يجب االعتراف بها كأصل ألنه بدونها لن تكون المؤسسة قادرة على تشغيل ا

التجهيزات العسكرية المتخصصة عادة ما ينطبق عليها تعريف ممتلكات وتجهيزات ومعدات ويجب االعتراف بها كأصل من                   .20
 .الموجودات بناء على هذا المعيار

 موجودات البنية التحتية

وحيث أنه ال يوجد تعريف مقبول وشامل لموجودات البنية          . لبعض الموجودات " موجودات بنية تحتية  "درج إطالق مصطلح     .21
 :التحتية، فإن هذه الموجودات تتصف ببعض أو كل من المواصفات التالية

 تعتبر جزء من نظام أو من شبكة؛ .أ 

 متخصصة بطبيعتها وال يوجد بديل عنها الستخدامه؛ .ب 

 ثابتة؛ .ج 

 .قد يكون هناك محددات لنقلها أو التصرف بها .د 

بالـرغم مـن أن ملكية موجودات البنية التحتية غير مقتصرة لمؤسسات القطاع العام، إال أنه كثيراً ما يوجد موجودات بنية تحتية في                       
موجودات البنية التحتية عادة ما ينطبق عليها تعريف ممتلكات وتجهيزات ومعدات ويجب االعتراف بها كأصل من            . القطـاع الخـاص   
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فعلى سبيل المثال فإن شبكات الطرق، أنظمة الصرف الصحي، أنظمة تزويد المياه والطاقة، وشبكات .  المعيارالموجودات بناء على هذا
 .االتصاالت تعبر من ضمن موجودات البنية التحتية

 القياس األولي  للممتلكات والتجهيزات والمعدات

 . مبدئيا على أساس تكلفتهايجب قياس الممتلكات والتجهيزات والمعدات التي تتأهل لالعتراف بها كأصل .22

 .عندما يتم الحصول على األصل بدون تكلفة، أو بتكلفة رمزية، فإن التكلفة تكون قيمة األصل العادلة في يوم الحصول عليه .23

فعلى سبيل المثال قد يساهم مطور بقطعة أرض         . قد توهب أو يتم المساهمة بأحد الممتلكات والتجهيزات والمعدات للمؤسسة           .24
وقد يتم  . محلي بمقابل رمزي أو معدوم ليمكن المجلس المحلي ليطور حدائق، طرق، ممرات في مشروع التطوير                للمجلس ال 

بوجود مثل هذه الظروف فإن تكلفة هذا األصل تكون بقيمته          . الحصول على األصل بمقابل رمزي أو معدوم من خالل المصادرة         
 .العادلة في يوم الحصول عليه

عتراف المبدئي بأحد الممتلكات والتجهيزات والمعدات والتي تم الحصول عليها بتكلفة رمزية أو معدومة              ألغراض هذا المعيار، اال    .25
وبناء عليه فإن متطلبات إعادة التقييم الواردة في        . ، ال يشكل إعادة تقييم    23بقيمتها العادلة منسجما مع متطلبات ما ورد بالفقرة         

، يتم تطبيقها فقط عندما تختار المؤسسة أن تعيد تقييم أحد الممتلكات              45 إلى   40، والفقرات الداعمة للتفسير من       39الفقرة  
 .والتجهيزات والمعدات خالل قوائم الفترات الالحقة

 :مكونات التكلفة

تشمل تكلفة الممتلكات والتجهيزات والمعدات ثمن شرائها، الذي يتضمن الرسوم الجمركية وضرائب الشراء غير القابلة                     .26
وأية تكاليف يمكن أن تنسب مباشرة إلى تجهيز األصل لالستخدام المقصود، وتطرح أي خصومات تجارية وتنزيالت                لالسترجاع،  

 .ومن األمثلة على التكاليف المباشرة. للوصول إلى ثمن الشراء

 .تكلفة إعداد المكان .أ 

 .تكاليف المناولة والتوصيل المبدئية .ب 

 .تكاليف التركيب .ج 

 .ن والمهندسينالرسوم المهنية مثل المعماريي .د 

التكلفة المقدرة لتفكيك وإزالة األصل واستعادة الموقع إلى الحد المعترف بها كمخصص بموجب دليل المحاسبة على                     .ه 
 .المخصصات والموجود بمعايير المحاسبة والمتعلق بالمخصصات، المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة

ات والمعدات إلى ما بعد المدة العادية لالئتمان فإن تكلفته تساوي الثمن النقدي              عندما يؤجل السداد لبند من الممتلكات والتجهيز       .27
المعادل ويتم االعتراف بالفرق بين هذه القيمة و إجمالي المدفوعات كفوائد خالل فترة االئتمان إال إذا تم رسملتها حسب المعالجة                     

 . الخامس والخاص بتكاليف االقتراضالبديلة المسموح بها وفق المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام
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ال تمثل التكاليف اإلدارية والعمومية جزءا من تكلفة الممتلكات والتجهيزات والمعدات إال إذا كان باإلمكان أن تنسب مباشرة                      .28
اج جزءا من   المتالك  األصل وتجهيزه لالستخدام  كذلك ال تمثل التكاليف المبدئية للتشغيل وما يشابهها من تكاليف ما قبل اإلنت                    

ويعترف كمصروف بخسائر التشغيل المبدئية التي تحدث قبل تحقيق         . تكلفة األصل إال إذا كانت ضرورية لتجهيز األصل للعمل        
 .األداء المخطط لألصل

وإذا قامت المؤسسة   . تحدد تكلفة األصل المصنع داخليا باستخدام نفس المبادئ الخاصة باحتساب تكلفة األصل الذي يتم حيازته                .29
انظر المعيار  (بتصنيع موجودات مشابهة في ظروف العمل العادية فإن تكلفة األصل تكون عادة مشابهة لتكلفة األصل المنتج للبيع                  

وبالمثل تستبعد . ، وعليه تستبعد األرباح الداخلية عند تحديد تلك التكلفة   ) والخاص بالمخزون    12الدولي لمحاسبة القطاع العام رقم      
ويحدد المعيار الدولي لمحاسبة    . عادي للمواد واألجور والمصروفات األخرى من تكلفة األصل المصنع داخليا         قيم الضياع غير ال   
 والخاص بتكلفة االقتراض معايير محددة يتعين استيفائها حتى يمكن االعتراف بتكلفه الفوائد كجزء من تكلفة                 5القطاع العام رقم    

 .الممتلكات والتجهيزات والمعدات

تكلفة الموجودات التي يتم حيازتها بواسطة المستأجر حسب عقد تأجير تمويلي باستخدام المبادئ التي وضعها المعيار الدولي تتحدد   .30
 . والخاص بالمحاسبة عن العقود االيجارية13لمحاسبة القطاع العام رقم 

 تبادل الموجودات 

كلي أو جزئي مع بنود مختلفة من الممتلكات والتجهيزات           قد يتم امتالك  الممتلكات والتجهيزات والمعدات عن طريق تبادل             .31
وتقاس تكلفة تلك البنود بالقيمة العادلة لألصل المستلم والذي يعادل القيمة العادلة لألصل              . والمعدات أو غيرها من الموجودات    

 .المضحى به بعد تعديله بأية مبالغ نقدية أو نقدية معادلة يتم مبادلتها

من الممتلكات والتجهيزات والمعدات بالمبادلة بموجودات مشابهة تستخدم في نفس مجال النشاط ولها قيمة عادلة قد يتم امتالك  بند    .32
وفي كلتا الحالتين ال تكتمل . وقد يتم بيع بند من الممتلكات والتجهيزات والمعدات مقابل حقوق ملكية في موجودات مشابهة. مشابهة

وبدال عن ذلك تكون تكلفة األصل الجديد هي القيمة المسجلة .  بمكاسب أو خسائر من العمليةدورة تحقق اإليراد وبالتالي ال يعترف
وفي ظل تلك الظروف    . ولكن القيمة العادلة لألصل المستلم قد تدلل على نقص في األصل المضحى به             . لألصل المضحى به  

ومن األمثلة على مبادلة موجودات متشابهة . مخفضةيخفض األصل المضحى به، وتصبح قيمة األصل الجديد مساوية لتلك القيمة ال
وإذا تضمنت عملية التبادل موجودات أخرى مثل النقدية فإن         . مبادلة الطائرات، والفنادق ومحطات الخدمات وغيرها من العقارات       

 . ذلك قد يدلل على أن الموجودات المتبادلة ليس لها قيما مساوية

 النفقات الالحقة

الالحقة والمتعلقة ببند من الممتلكات والتجهيزات والمعدات التي سبق أن تم االعتراف بها إلى القيمة                 يجب إضافة النفقات     .33
المسجلة لألصل عندما يحتمل أن تكون المنافع االقتصادية المستقبلية التي تزيد عن تلك التي تم تحديدها أصال حسب األداء                     

 أما كافة النفقات الالحقة األخرى فيعترف بها كمصروف يخص الفترة           .النمطي لألصل القائم حاليا سوف تتدفق إلى المؤسسة       
 .التي حدثت فيها
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يعترف بالنفقات الالحقة على الممتلكات والتجهيزات والمعدات كأصل فقط عندما تؤدى تلك النفقات إلى تحسين ظروف األصل إلى  .34
 : لى زيادة المنافع االقتصادية المستقبليةومن األمثلة على التحسينات التي تؤدي إ. مستوى يتعدى األداء النمطي

 .تعديالت في بند من التجهيزات تؤدي إلى زيادة العمر اإلنتاجي، ويشمل ذلك زيادة طاقة األصل .أ 

 تحسين أجزاء اآللة وذلك لتحسين جودة المخرجات بشكل جوهري  .ب 

 .قبلتطبيق عمليات إنتاج جديدة تحقق تخفيضا كبيرا في تكاليف التشغيل المقدرة من  .ج 

 تجرى نفقات إصالح وصيانة الممتلكات والتجهيزات والمعدات للمحافظة على المنافع االقتصادية المستقبلية التي توقعتها المؤسسة             .35
وعلى سبيل المثال تعتبر عادة     . بناء على التقرير األصلي لمستوى أداء األصل وعادة ما تعتبر تلك النفقات مصروفا عند حدوثه               

 .يزات والمعدات كمصروف ألنها تحافظ وال تزيد من األداء النمطي المقدر أصالتكلفة صيانة التجه

تعتمد المعالجة المحاسبية المناسبة للنفقات التي تحدث بعد امتالك  بند الممتلكات والتجهيزات والمعدات على الظروف التي أخذت                   .36
معدات ذات العالقة، ما إذا كانت النفقات الالحقة قابلة           باالعتبار في بداية القياس واالعتراف ببند الممتلكات والتجهيزات وال          

فمثال إذا كانت القيمة المسجلة لبند الممتلكات والتجهيزات والمعدات قد أخذت في الحسبان الخسارة في المنافع                    . لالسترداد
وتنطبق نفس الحالة عندما .  لالسترداداالقتصادية فإنه يتم رسملة النفقات الالحقة بحيث ال تتعدى القيمة المسجلة قيمة األصل القابلة

يعكس بالفعل ثمن شراء األصل تعهد المؤسسة بتحمل نفقات ضرورية في المستقبل من أجل تجهيز األصل لكي يصبح صالحا                     
ففي هذه األحوال تضاف النفقات الالحقة على القيمة الدفترية           . لالستعمال، مثال على ذلك هو امتالك  مبنى يحتاج إلى تجديد           

 .لألصل إلى الحد الذي يمكن استردادها في المستقبل من استخدام األصل

 :مثال

 ساعة تشغيل وذلك كعمر مقدر     20،000تم مؤخراً تحديد    . تطـور مؤسسـة محطـة للصرف الصحي ولمعالجة المياه العادمة          
تم إدخال إصالحات   . ل ساعة تشغي  14،000 ساعة سنوياً، ويتبقى من عمر اآللة        6،000للمحطـة، وتـبلغ سـاعات التشغيل        

بعد عملية اإلصالح الجوهرية أصبح .  ساعة إضافية من ساعات التشغيل4،000جوهرية على المحطة ليزداد عمرها المقدر بـ 
ـ  24،000العمر المقدر للخدمة      ساعة التي تم تقديرها مسبقاً، وبالتالي سيتم 20،000 ساعة تشغيل، والذي يعتبر تحسين على ال

 . التي تمت بهذا الخصوصرسملة النفقات

قد تتطلب بعض األجزاء الرئيسية من بنود الممتلكات والتجهيزات والمعدات االستبدال بشكل دوري مثل أحد األفران قد يحتاج إلى        .37
 إعادة تبطين بعد عدد من ساعات االستخدام أو احتاجت األجزاء الداخلية لطائرة مثل المقاعد إلى استبدال عدة مرات خالل العمر                   

وتتم المحاسبة عن هذه األجزاء كموجودات منفصلة ألن لها عمرا إنتاجيا يختلف عن عمر األصل ذات                 . اإلنتاجي لهيكل الطائرة  
وعليه يحاسب عن نفقات استبدال أو تجسيد األجزاء كامتالك  أصل منفصل مع عدم اإلخالل بمعيار االعتراف الذي جاء                   . العالقة

 .المستبدل، ويشطب األصل 7في الفقرة رقم
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 القياس الالحق لالعتراف المبدئي

 المعالجة المفضلة

بعد االعتراف المبدئي كأصل يجب أن يظهر بند الممتلكات والتجهيزات والمعدات بتكلفته مطروحا منه االستهالك المتراكم وأية                  .38
 .خسائر متراكمة في انخفاض القيمة

 :المعالجة البديلة المسموح بها

بعد االعتراف المبدئي كأصل يجب آن يظهر بند الممتلكات والتجهيزات والمعدات بقيمة إعادة التقييم، والمتمثلة في القيمة                     .39
ويجب . العادلة في تاريخ إعادة التقييم مطروحا منه االستهالك المتراكم الالحق وأية خسائر متراكمة في انخفاض القيمة الحقاً                

وري بما يحقق عدم اختالف القيم المسجلة جوهريا عن تلك التي ستتحدد باستخدام  القيمة العادلة في تنفيذ إعادة التقييم بشكل د
 .51 حتى 49المعالجة المحاسبية إلعادة التقييم مدرجة بالفقرات من .  تاريخ اإلقرار المالي

 إعادة التقييم 

والذي يتم عادة بواسطة مثمنون مهنيون      . ذه القيمة بالتثمين  وتحدد ه . القيمة العادلة لألراضي والمباني هي عادة قيمتها السوقية         .40
فعلى سبيل  . للعديد من الموجودات، القيمة العادلة يتم التأكد منها سريعاً باإلشارة إلى عروض األسعار في سوق حر ونشط                . أكفاء

ارات، والكثير من األنواع المختلفة من      المثال، أسعار السوق الحالية يمكن االستعانة بها لألراضي، المباني الغير متخصصة، السي           
 .التجهيزات والمعدات

. بعض الموجودات التابعة للقطاع العام، قد يكون من الصعب تعيين قيمتها السوقية النعدام تداول مثل هذه الموجودات والسوق                    .41
 .بعض مؤسسات القطاع العام قد تمتلك كمية مهمة من هذه الموجودات

 لتحديد قيمة السوق في سوق حر ونشط ألحد بنود الممتلكات، تحدد القيمة العادلة للبند باإلشارة للبنود                  حيثما ال يوجد بينة متاحة     .42
فعلى سبيل المثال فإن القيمة العادلة ألرض مهجورة         . األخرى التي تتصف بمواصفات مشابهة وبنفس الظروف وبنفس الموقع         

شارة للقيمة السوقية ألرض تتصف بمواصفات مشابهة وبموقع مشابه          مملوكة للحكومة منذ زمن طويل قد يتم تخمين قيمتها باإل          
في حالة المباني المتخصصة واإلنشاءات األخرى التي هي من صنع اإلنسان فإن القيمة العادلة . حيث أن مؤشرات السوق واضحة    

خاضعة لإلهالك لألصل يمكن تعيينها في حاالت كثيرة تكلفة اإلحالل ال. يمكن تخمينها على أساس تكلفة اإلحالل الخاضعة لإلهالك
في بعض الحاالت تكلفة إعادة إنتاج األصل       . بالرجوع لسعر الشراء ألصل مشابه وبنفس نوع الخدمة المقدرة في سوق حر ونشط            

داله فعلى سبيل المثال، عند حدوث خسارة، فإن مبنى البرلمان قد يعاد إنشاؤه بدالً من استب               . تعتبر أحسن مؤشر كتكلفة إحاللية    
 .ببديل أفضل وذلك ألهميته للمجتمع

لبنود التجهيزات والمعدات ذات الطبيعة الخاصة، فإن القيمة العادلة على سبيل المثال قد تكون إما على أساس تكلفة إعادة اإلنتاج                     .43
والمعدات يمكن تعيينها لبند من بنود التجهيزات  تكلفة اإلحالل الخاضعة لإلهالك   .  أو على أساس تكلفة اإلحالل الخاضعة لإلهالك      

عند . بالرجوع لسعر الشراء للمكونات المستخدمة في إعادة إنتاج األصل أو مؤشر السعر لنفس األصل أو مشابه له لفترة سابقة                   
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ة استخدام طريقة مؤشر األسعار، يجب تحديد ما إذا كانت تقنية اإلنتاج تغيرت تغيراً جوهرياً خالل هذه الفترة، وما إذا كانت الطاق                   
 .اإلنتاجية لألصل المشار إليه هي نفسها لألصل الذي يتم تقييمه

فحينما . يعتمد تكرار إعادة التقييم على التغيرات في القيمة العادلة لبنود الممتلكات والتجهيزات والمعدات موضع إعادة التقييم                  .44
يصبح ضروريا إجراء إعادة تقييم أخرى،  تواجه تختلف القيمة العادلة لألصل المعاد تقييمه بشكل جوهري عن قيمته المسجلة فإنه 

وال يكون هذا   . بعض بنود الممتلكات والتجهيزات والمعدات تغيرات متقلبة كبيرة في قيمتها العادلة وهذا يتطلب إعادة تقييم سنوية               
وبدال عن ذلك فقد . ها العادلةاإلجراء ضروريا بالنسبة لبنود الممتلكات والتجهيزات والمعدات التي ال تواجه تغيرات كبيرة في قيمت         

 .يكتفي بإجراء إعادة التقييم كل ثالث أو خمس سنوات

 :عندما يعاد تقييم أي بند من الممتلكات والتجهيزات والمعدات فإن االستهالك المتراكم حتى تاريخ إعادة التقييم .45

 القيمة المسجلة لألصل مساوية للقيمة المعاد       يعاد احتسابه بما يناسب التغير في القيمة المسجلة  اإلجمالية لألصل حتى تكون             .أ 
 :وتستخدم هذه الطريقة في حالة إعادة تقييم أصل بواسطة مؤشر للتكلفة الجارية  المستهلكة، أو. تقييمها

ة مثال، تستخدم هذه الطريق. يستبعد في مقابل إجمالي القيمة المسجلة لألصل وصافي القيمة المقدرة لقيمة األصل المعاد تقييمها .ب 
 . في حالة المباني التي يعاد تقييمها بما يعادل قيمتها السوقية

وتشكل قيمة التعديل الناتج من إعادة احتساب أو استبعاد االستهالك المتراكم جزءا من االرتفاع أو االنخفاض في القيمة المسجلة                   
 .50و49التي تم تناولها في الفقرتين

يزات والمعدات يجب إعادة تقييم كل مجموعة الممتلكات والتجهيزات والمعدات التي           عندما يعاد تقييم بند من الممتلكات والتجه       .46
 .ينتمي إليها األصل

واآلتي . تمثل مجموعة الممتلكات والتجهيزات والمعدات تصنيفا للموجودات ذات الطبيعة واالستخدام المتشابه في عمليات المؤسسة  .47
 :أمثلة لمجموعات منفصلة لتلك الموجودات

 ؛األراضي .أ 

 األراضي والمباني؛ .ب 

 طرق؛ .ج 

 اآلالت؛ .د 

 شبكات نقل الكهرباء؛ .ه 

 السفن؛ .و 

 الطائرات؛ .ز 
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 معدات عسكرية مختصة؛ .ح 

 السيارات؛ .ط 

 األثاث والتركيبات؛ .ي 

 المعدات المكتبية؛ .ك 

 .تجهيزات نفط .ل 

وقت واحد لتجنب انتقاء الموجودات إلعادة التقييم         يتم إعادة تقييم بنود الممتلكات والتجهيزات والمعدات في المجموعة في              .48
ولكن يمكن إعادة تقييم مجموعة من الموجودات على أساس          . ولتجنيب إظهار قيم وتكاليف بتواريخ مختلفة في القوائم المالية         

 .ة التقييممتعاقب على أن يتم االنتهاء من إعادة تقييم مجموعة الموجودات خالل فترة قصيرة وعلى أن يتم تحديث إعاد

. إذا أدت إعادة التقييم إلى زيادة  في القيمة  المسجلة لألصل فيجب إدراج زيادة دائنة مباشرة ضمن بند فائض إعادة التقييم                       .49
ولكن يعترف بالزيادة الناتجة عن إعادة التقييم كربح في حدود ما يقابل االنخفاض الناتج من إعادة تقييم نفس األصل والذي                     

 .وفاسبق اعتباره مصر

ولكن يجب مقابلة   . إذا أدت إعادة التقييم إلى انخفاض في القيمة المسجلة  لألصل فيجب االعتراف باالنخفاض كمصروف                  .50
انخفاض إعادة التقييم مباشرة بمكاسب إعادة التقييم بمقدار ال يتعدى االنخفاض في القيمة المدرجة كمكاسب إعادة التقييم التي                  

 .تم احتسابها لنفس األصل

نخفاض أو الزيادة الناتجان من إعادة التقييم ألحد الموجودات ضمن إحدى فئات الممتلكات والتجهيزات والمعدات يجب أن                  اال .51
 . تقابل بعضها البعض ضمن هذه الفئة ولكن ال تقابل فيما يختص بالموجودات من الفئات المختلفة

. اشرة إلى الفائض أو العجز المتراكم إذا تم تحقق الفائض         يمكن تحويل فائض إعادة التقييم المدرجة ضمن صافي الموجودات مب          .52
ويتحقق فائض إعادة التقييم كجزء أو ككل إذا تم إيقاف أو إزالة كل أو جزء من األصل ضمن إحدى فئات الممتلكات والتجهيزات                      

وفي هذه الحالة، . طة المؤسسةولكن يتم تحقق جزء من الفائض أثناء استخدام األصل بواس. والمعدات المتعلق بها الفائض الحاصل
تكون قيمة الفائض المحقق عبارة عن الفرق بين االستهالك على أساس القيمة المدرجة المعاد تقييمها لألصل واالستهالك على                    

 .وال تتم عملية تحويل فائض إعادة التقييم إلى األرباح المحجوزة من خالل قائمة األداء المالي. أساس تكلفة األصل األصلية

 12سوف يتم معالجة تأثيرات إعادة تقييم الممتلكات والتجهيزات والمعدات على الضرائب طبقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم                    .53
 .والخاص بالمحاسبة عن ضرائب الدخل

 االستهالك

ويجب أن تعكس   . توزع قيمة بند الممتلكات والتجهيزات والمعدات القابلة لالستهالك على العمر اإلنتاجي له على أساس منتظم               .54
ويجب االعتراف باالستهالك الخاص بكل فترة      . طريقة االستهالك النمط الذي تستنفد فيه المؤسسة المنافع االقتصادية لألصل          

 .على انه مصروف، إال إذا كان مدرجا ضمن القيمة المدرجة ألصل اخر
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 المسجلة لألصل تخفض لتعكس هذا االستنفاد عن        حيث إن المؤسسة تستنفد المنافع االقتصادية المتضمنة في األصل فإن القيمة            .55
ويجب إجراء احتساب مصروف االستهالك حتى لو كانت قيمة األصل تزيد على قيمته              . طريق احتساب االستهالك كمصروف   

 .المدرجة

ولكن . من خالل استخدام األصل   تستنفد المؤسسة المنافع االقتصادية المتضمنة في بند الممتلكات والتجهيزات والمعدات أساسا              .56
أثناء وجود األصل عاطل عادة ما تؤدي إلى تقلص المنافع االقتصادية التي كان             ) التآكل(العوامل األخرى مثل التقادم الفني والبلى       

 :ي لألصل من المتوقع تولدها من األصل وعليه فإن كافة العوامل التالية تحتاج إلى األخذ باالعتبار عند تحديد العمر اإلنتاج

 .يحدد االستخدام بالرجوع إلى الطاقة المتوقعة لألصل أو المخرجات. االستخدام المتوقع لألصل من قبل المؤسسة .أ 

المتوقع الذي يعتمد على العوامل التشغيلية مثل عدد الورديات التي يستخدم فيها األصل وبرنامج                ) التآكل(البلى الطبيعي    .ب 
 .والعناية والصيانة لألصل حينما يكون عاطالاإلصالح والصيانة لدي المؤسسة  

 .يحدث التقادم الفني من تغيرات أو تحسينات في اإلنتاج أو من تغير الطلب في السوق على منتجات أو خدمات األصل .ج 

 .المحددات القانونية وما شابهها على استخدام األصل مثل انقضاء تاريخ عقود التأجير المتعلقة بها .د 

فقد تستلزم سياسة المؤسسة إلدارة األصل إزالة األصل بعد         . ي لألصل بالمنفعة المتوقع أن تعود على المؤسسة       يحدد العمر اإلنتاج   .57
لذا قد يكون العمر اإلنتاجي لألصل أقصر من عمره . مدة معينة أو بعد استهالك جزء من المنافع االقتصادية المتضمنة في األصل          

الممتلكات والتجهيزات والمعدات أمر من أمور االجتهاد الذي يعتمد على خبرة المؤسسة            إن تقدير العمر اإلنتاجي لبند      . االقتصادي
 .مع موجودات مشابهة

. تعتبر األراضي والمباني موجودات قائمة بذاتها ويتم التعامل معها بشكل منفصل لألغراض المحاسبية حتى لو تم حيازتها معا                   .58
. أما المباني فلها عمر محدد ولذا تعتبر من الموجودات القابلة لالستهالك          . لكاألراضي عادة لها عمر غير محدود ولذلك ال تسته        

 .إن ارتفاع قيمة األرض المشيد عليها مبنى ال يؤثر على تحديد العمر اإلنتاجي للمبنى

لتخريدية لألصل عادة   في الواقع العملي تكون القيمة ا     . لألصل) المتبقية(تحدد القيمة القابلة لالستهالك بعد طرح القيمة التخريدية          .59
وعند تطبيق المعالجة المفضلة، وتكون القيمة التخريدية        . غير جوهرية وبالتالي ال تؤثر في حساب القيمة القابلة لالستهالك           

 ولكن عند تطبيق المعالجة البديلة. جوهرية تقدر هذه القيمة في تاريخ االمتالك  وال يتم زيادتها فيما بعد بسبب تغيرات في األسعار
ويعتمد التقدير على القيمة التخريدية السائدة في       . المسموح بها يتم تقدير القيمة التخريدية كلما تمت إعادة تقييم األصل فيما بعد             

تاريخ التقدير لموجودات مشابهة وصلت إلى نهاية عمرها اإلنتاجي والتي تم تشغيلها تحت ظروف مشابهة لتلك الموجودات المراد               
 .استخدامها

وتشمل . لعديد من طرق االستهالك التي يمكن استخدامها لتوزيع القيمة القابلة لالستهالك بشكل منتظم خالل العمر اإلنتاجي               هناك ا  .60
تؤدي طريقة القسط الثابت إلى احتساب      . طريقة القسط الثابت، وطريقة القسط المتناقص، وطريقة مجموع الوحدات        : هذه الطرق 

وتؤدي طريقة القسط المتناقص إلى احتساب عبء متناقص على مدى العمر             . جي لألصل أعباء ثابتة على مدى العمر اإلنتا      
ويعتمد . وتؤدي طريقة مجموعة الوحدات إلى احتساب أعباء تعتمد على االستخدام المتوقع أو مخرجات األصل             . اإلنتاجي لألصل 

بطريقة متسقة من فترة ألخرى، إال إذا كان هناك         اختيار الطريقة على نمط المنافع االقتصادية المتوقعة من ذلك األصل، وتطبق            
 .تغييرا في النمط المتوقع للمنافع االقتصادية لألصل
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ولكن تحت بعض الظروف تستنفد المنافع االقتصادية المتضمنة في األصل في إنتاج               . يعترف عادة باالستهالك كمصروف    .61
كون االستهالك من جزء من تكلفة األصل األخر ويكون         في هذه الحالة يت   . موجودات أخرى بدال من أن يسبب تحمل مصاريف       

انظر المعيار الدولي لمحاسبة القطاع     (فمثال يدخل استهالك المصنع والمعدات في تكاليف تحويل المخزون          . ضمن قيمته المدرجة  
من تكلفة أصل غير    كذلك قد يدخل استهالك الممتلكات والتجهيزات والمعدات المستخدمة في أنشطة التطوير ض            ). 12العام رقم   

 .ملموس معترف به بموجب معيار المحاسبة الدولي والمتعلق بالموجودات الغير ملموسة

 مراجعة العمر اإلنتاجي 

 يجب مراجعة العمر اإلنتاجي لبند الممتلكات والتجهيزات والمعدات  دوريا، وإذا كانت التوقعات تشير إلى اختالف كبير عن                     .62
 .يل مصروف االستهالك للفترة الجارية والفترات المستقبليةالتقديرات السابقة فيجب تعد

مثال ذلك امتداد العمر اإلنتاجي نتيجة      . قد يتضح خالل العمر اإلنتاجي لألصل أن تقدير العمر اإلنتاجي قد أصبح غير مناسبا               .63
وقد تؤدي التغيرات   . يةنفقات الحقة على األصل أدت إلى تحسين ظروف األصل بشكل يفوق األداء النمطي المحدد في البدا                 

في هذه الحاالت يعدل العمر اإلنتاجي وبالتالي       . التكنولوجية أو التغيرات في سوق المنتجات إلى تخفيض العمر اإلنتاجي لألصل          
 .معدل االستهالك للفترة الحالية وللفترات المستقبلية

إذ قد تؤدي هذه السياسة إلى إطالة       . إلنتاجي لألصل  أن يكون لسياسة المؤسسة بشان اإلصالح والصيانة تأثير على العمر ا           يمكن .64
وعلى .  العمر اإلنتاجي لألصل أو إلى زيادة قيمته التخريدية، ولكن تطبيق هذه السياسة ال ينفي الحاجة إلى احتساب االستهالك                  

. تقييدات في الموازنة  العكس من ذلك، فإن بعض الموجودات قد تفتقر للصيانة الجيدة أو تؤجل صيانتها لوقت غير محدد بسبب                   
حيثما أن سياسات إدارة الموجودات تزيد من البلى الطبيعي لألصل، فإن العمر اإلنتاجي يجب أن يعاد تقديره ويحدد بناء على                      

 .ذلك

 مراجعة طرق االستهالك

غير جوهري في   يجب مراجعة طريقة االستهالك المطبقة على الممتلكات والتجهيزات والمعدات بشكل دوري، وإذا كان هناك ت                .65
وحينما يكون هذا التغبير . النمط المتوقع للمنافع االقتصادية من تلك الموجودات فيجب تغيير الطريقة بما يعكس التغير في النمط

في طريقة االستهالك ضروريا فيجب المحاسبة عن التغيير كتغير في التقدير ويجب تعديل مصروف االستهالك للفترة الجارية                  
 .قبليةوالفترات المست

   خسائر انخفاض القيمة–استرداد القيمة المسجلة 

لتحديد ما إذا كان بند من بنود الممتلكات والتجهيزات والمعدات قد انخفضت قيمته  تطبق المؤسسة معيار المحاسبة الدولي السادس  .66
مسجل لموجدتها وكيف تحدد المبلغ    ويوضح ذلك المعيار كيف تراجع المؤسسة المبلغ ال       .  )1( انخفاض قيمة الموجودات   –والثالثون  

 .القابل لالسترداد ألصل ومتى تعترف أو تعكس خسارة انخفاض القيمة

                                                 
االستجابة لهذه . قامت اللجنة بإصدار دعوة للتعليق على إنخفاض الموجودات الثابتة. تقوم اللجنة حاليًا بتطوير معيارًا خاصًا بإنخفاض الموجودات الثابتة  (1)

  المعيار المحاسبي الحكومي الدولي والخاص بانخفاض الموجودات الثابتةالدعوة سوف يساعد اللجنة بتطوير 
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دمج مؤسسات األعمال كيفية التعامل مع خسارة انخفاض قيمة تم االعتراف بها قبل              –يوضح المعيار الدولي الثاني والعشرون       .67
 .ال والذي هو عبارة عن عملية امتالكنهاية أول فترة محاسبية سنوية تبدأ بعد دمج مؤسسات أعم

 اإليقاف والتخلص

يجب أن يحذف بند الممتلكات والتجهيزات والمعدات من قائمة المركز المالي عند التخلص من األصل أو حينما يسحب من                       .68
 .الخدمة بصفة نهائية وال يتوقع تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية من إزالته

لناتجة عن استبعاد أو إزالة بند من الممتلكات والتجهيزات والمعدات بالفرق بين صافي العائد              يجب تحديد المكاسب، والخسائر ا     .69
ألغراض إظهارها في القوائم المالية، فإن الربح والخسارة يجب أن يكون متضمنا في              . من االستبعاد والقيمة المسجلة لألصل    

 حيثما يكون مالئماً قوائم األداء المالي كبند من بنود اإليرادات أو المصروفات، 

، تكون تكلفة األصل    31عند مبادلة بند من الممتلكات والتجهيزات والمعدات بأصل مشابه، تحت الظروف الموصوفة في الفقرة                 .70
 .الذي تمت حيازته مساوية للقيمة المسجلة لألصل المتنازل عنه وال يعتد بأي مكاسب أو خسائر تنتج عن ذلك

 .ة التأجير طبقا للمعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الثالث عشريحاسب عن عمليات البيع وإعاد .71

عندما يتم إيقاف الممتلكات والتجهيزات والمعدات عن الخدمة الفعالة، ويتم الحفاظ عليها بغرض اإلزالة، فيتم إدراجها بالقيمة                    .72
ية كل سنة مالية على األقل لمعرفة انخفاض        المسجلة في تاريخ إيقاف األصل عن الخدمة الفعالة، وتختبر المؤسسة األصل في نها            

 انخفاض قيمة الموجودات، وتعترف بأي خسارة في انخفاض القيمة           –القيمة بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس والثالثون        
 . تبعا لذلك

 اإلفصاح

 :حيال كل نوع من الممتلكات والتجهيزات والمعدات والتي تم االعتراف بها في القوائم الماليةيجب أن تفصح القوائم المالية   .73

وإذا تم استخدام أكثر من مقياس فيجب اإلفصاح عن إجمالي          . أسس القياس التي بموجبها تم تحيد إجمالي القيمة المسجلة         .أ 
 .القيمة المسجلة بموجب ذلك المقياس لكل فئة

 .ستخدمةطريقة االستهالك الم .ب 

 .العمر اإلنتاجي أو معدالت االستهالك المستخدمة .ج 

 .القيم المسجلة اإلجمالية ومجمع االستهالك مجموعا مع خسائر انخفاض القيمة المجمعة في بداية الفترة ونهايتها .د 

 .تسوية القيمة المسجلة في بداية ونهاية الفترة إلظهار .ه 

 .اإلضافات .1

 .االستبعادات .2

 .الموجودات التي تم حيازتها من خالل عمليات االندماج .3
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 وفق خسائر انخفاض القيمة المعترف بها أو        49،50،  39الـزيادة والـنقص الـناتج عـن إعادة التقييم حسب الفقرات              .4
إن (انخفاض قيمة الموجودات  –المعكوسـة مباشـرة في حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس والثالثون              

 ).دتوج

خسائر انخفاض القيمة المعترف بها في قائمة األداء المالي خالل الفترة بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس والثالثون               .5
 ).إن وجدت(

خسـائر انخفاض القيمة المعكوسة في قائمة األداء المالي خالل الفترة بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس والثالثون                  .6
 ). إن وجدت(

 .كاالستهال .7

 صافي فروق العملة نتيجة ترجمة القوائم المالية  لمؤسسة أجنبية، .8

 .حركات أخرى .9

 :يجب أن تفصح القوائم المالية  أيضا عن .74

 .وجود أية قيود على الملكية القانونية وقيمتها، والممتلكات والتجهيزات والمعدات المرهونة لضمان مطلوبات .أ 

 .  لبنود الممتلكات، والتجهيزات أو المعداتالسياسة المحاسبية لتكاليف الترميم المقدرة .ب 

 النفقات الرأسمالية على الممتلكات والتجهيزات والمعدات خالل فترة اإلنشاء و .ج 

 .قيمة التعهدات المتالك  الممتلكات والتجهيزات والمعدات .د 

لي فإن اإلفصاح عن الطرق المطبقة      إن اختيار طريقة االستهالك وتقدير العمر اإلنتاجي من األمور التي تحتاج إلى اجتهاد، وبالتا              .75
والعمر اإلنتاجي المقدر ومعدالت االستهالك يمد مستخدمي القوائم المالية  بمعلومات تسمح لهم بمراجعة السياسات التي تم                     

ولنفس األسباب يكون من الضروري     . اختيارها من قبل اإلدارة وتجعلهم قادرين على إجراء المقارنات مع مؤسسات أخرى             
 .ح عن االستهالك الخاص بالفترة وعن رصيد االستهالك المتراكم في نهاية تلك الفترةاإلفصا

تفصح المؤسسة عن طبيعة وتأثير التغير في التقدير المحاسبي الذي له اثر مادي في الفترة الجارية أو الذي يتوقع أن يكون له أثر                        .76
خاص بصافي الربح أو الخسارة للفترة واألخطاء األساسية         مادي في فترات الحقة حسب المعيار المحاسبي الدولي الثامن وال           

 :والتغيرات في السياسة المحاسبية ويظهر هذا اإلفصاح من تغييرات في التقدير الخاص بما يلي

 القيم التخريدية، .أ 

 التكاليف المقدرة لتفكيك وإزالة بنود الممتلكات والتجهيزات والمعدات وترميم الموقع، .ب 

 العمر اإلنتاجي، .ج 

 .ة االستهالكطريق .د 

 :حينما تدرج بنود الممتلكات والتجهيزات والمعدات بقيم إعادة التقييم يجب اإلفصاح عن  .77
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 األساس المستخدم إلعادة تقييم الموجودات، .أ 

 تاريخ سريان إعادة التقييم، .ب 

 ما إ ذا استدعى األمر اشتراك مثمن مستقل، .ج 

 طبيعة أي مؤشرات استخدمت لتحديد التكلفة الجارية، .د 

 عادة  التقييم موضحا حركة الفترة وأي قيود على توزيع الرصيد للمساهمين،فائض إ .ه 

 مجموع فائض التقييمات إلفراديات بنود الممتلكات والتجهيزات والمعدات ضمن تلك الفئة، .و 

 مجموع عجز التقييمات إلفراديات بنود الممتلكات والتجهيزات والمعدات ضمن تلك الفئة .ز 

معلومات الخاصة بالممتلكات والتجهيزات والمعدات التي انخفضت قيمتها بموجب المعيار المحاسبة           تقوم المؤسسة باإلفصاح عن ال     .78
 ).6(وحتى هـ ) 4( هـ - 73الدولي المالئم، باإلضافة للمعلومات المطلوبة بالفقرات 

 :يعتبر مستخدمو القوائم المالية  أيضا القوائم التالية مناسبة الحتياجاتهم .79

 متلكات والتجهيزات والمعدات العاطلة بشكل مؤقت،القيمة المدرجة للم .أ 

 إجمالي القيمة المدرجة للممتلكات والتجهيزات والمعدات المستهلكة بالكامل ومازالت مستخدمة، .ب 

 القيمة المدرجة للممتلكات والتجهيزات والمعدات التي تم إعفاؤها من االستخدام الفعال وفي طريقها لالستبعاد، .ج 

القيمة العادلة للممتلكات والتجهيزات والمعدات إذا كانت مختلفة بشكل جوهري عن القيمة المدرجة وذلك بتطبيق المعالجة                   .د 
 .المفضلة

 .وعليه تشجع المؤسسات على اإلفصاح عن هذه القيم

 األحكام االنتقالية

معدة لفترات الخمس سنوات الالحقة لتاريخ أول       ال يطلب من المؤسسات االعتراف بالممتلكات والتجهيزات والمعدات للتقارير ال          .80
 .إقرار لهذا المعيار

المؤسسة التي تتبنى نظام االستحقاق ألول مرة بناء على معايير محاسبة القطاع العام الدولية قد تعترف مبدئياً بالممتلكات                     .81
ت والمعدات التي تم الحصول عليها بدون تكلفة أما لبنود الممتلكات والتجهيزا. والتجهيزات والمعدات بالتكلفة أو بالقيمة العادلة

 .أو بتكلفة رمزية، فإن التكلفة هي القيمة العادلة للبند يوم امتالكه

 : من هذا المعيار تتطلب لالعتراف بالممتلكات والتجهيزات والمعدات عندما13الفقرة  .82
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 طة به سوف تعود للمؤسسة نفسها؛ وتكون المنافع االقتصادية المستقبلية أو الخدمات المتوقعة من األصل ومرتب .أ 

 .يكون قياس المؤسسة للتكلفة أو للقيمة العادلة لألصل بشكل عادل .ب 

 إنما هي إلعطاء إعانة في وضع تبحث به المؤسسة لالستجابة باستدراكات هذا             81 و   80االستدراكات االنتقالية الواردة بالفقرات      .83
 بناء على معايير محاسبة القطاع العام الدولية بداية من تاريخ الفعالية لهذا              المعيار، في سياق تطبيق نظام االستحقاق ألول مرة       

عندما تتبنى المؤسسات محاسبة االستحقاق بناء على معايير محاسبة القطاع العام الدولية ألول مرة، عادة ما                . المعيار أو بعد ذلك   
هذا السبب حددت فترة الخمس سنوات بعد تاريخ تبني هذا ل. يكون صعوبات لتجميع معلومات شاملة حول وجود وقيمة الموجودات   

 .13المعيار، ليكون على المؤسسات أن تستجيب بشكل كامل للمتطلبات الواردة بالفقرة رقم 

، فإن المؤسسات التي تكون قد بدأت بتطبيق نظام محاسبة           81 و   80على الرغم من االستدراكات االنتقالية الواردة بالفقرات          .84
 . فإنه من المفضل أن تستجيب بشكل كامل لما ورد بهذا المعيار بالسرعة الممكنةاالستحقاق،

 والمشمولة ضمنياً القياسات المرتبطة وشروط اإلفصاح بهذا المعيار، ليست بحاجة ألن          13االستثناء من المتطلبات الواردة بالفقرة       .85
 .81 و 80بالفقرات تستجيب لتلك الموجودات أو فئات األصل والتي لم يتم االعتراف بها 

هذا المعيار  . عندما يتم تبني هذا المعيار مبدئياً، فإن المؤسسة قد تقوم بإجراء رقابي للموجودات التي لم يتم االعتراف بها سابقاً                    .86
ف مبدئياً  عندما يتم االعترا  . يسمح للمؤسسات باالعتراف مبدئياً ببنود الممتلكات والتجهيزات والمعدات بالتكلفة أو بالقيمة العادلة            

بالموجودات بالتكلفة أو يتم الحصول عليها بدون تكلفة أو بتكلفة رمزية، يتم تحديد التكلفة باإلشارة للقيمة العادلة لألصل في يوم                     
 .كعندما تكون تكلفة االمتالك لألصل مجهولة، فإن التكلفة قد يتم تقديرها باإلشارة لقيمتها العادلة كما هو في يوم االمتال. االمتالك

 فإن هذه الواقعة يجب     81 و   80عندما تقوم المؤسسة باالستفادة من الميزة الخاصة باالستدراكات االنتقالية الواردة بالفقرات             .87
 يجب  80المعلومات الخاصة بالفئات الرئيسية للموجودات والتي لم يتم االعتراف بها بناء على ما ورد بالفقرة                . اإلفصاح عنها 

دما تقوم المؤسسة باالستفادة من الميزة الخاصة باالستدراكات االنتقالية للتقرير التالي أو لفترة التقرير              عن. أيضاً اإلفصاح عنه  
الالحقة، يجب اإلفصاح عن تفاصيل الموجودات أو فئات الموجودات والتي لم يتم االعتراف بها بفترة التقرير السابقة وتم                     

 .االعتراف بها اآلن

 تاريخ بدء التطبيق 

) يناير(كانون ثاني 1هذا ا لمعيار ا لمحاسبي الدولي واجب التطبيق على القوائم ا لمالية التي تغطي فترات تبدأ في أو بعد يعتبر  .88
 .، وتشجع لجنة معايير القطاع العام الدولية على التطبيق األبكر2003

ة القطاع العام الدولية، فإنه ألغراض إعداد       عندما تتبنى المؤسسة المحاسبة على أساس االستحقاق، كما تم تعريفه بمعايير محاسب            .89
التقارير المالية، والحقاً ليوم التطبيق، فإن هذا المعيار يتم تطبيقه على القوائم المالية السنوية للمؤسسة والتي تغطي الفترات منذ أو                    

 .بعد يوم التبني لهذا المعيار
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  عرض توضيحي–ملحق 

حيث يعتبر هذا اإليضاح بمثابة عرض توضيحي كتطبيق للمعايير للمساعدة          . هذا الملحق هو للتوضيح فقط وال يكون جزء من المعايير         
 .في توضيح معاني المعايير

من الممتلكات والتجهيزات والمعدات وهي مسئولة عن       دائرة الداخلية تعتبر مؤسسة من مؤسسات القطاع العام والتي تتحكم بقطاع واسع             
 وتوضح  20x1 ديسمبر   31والمعلومات التالية تم استخراجها من مالحظات القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في             . استبدالها وصيانتها 

 .أهم اإلفصاحات المطلوبة في هذا المعيار

 مالحظات

 األراضي .1

، كما تم   20x1 ديسمبر   31تم تقييم األراضي بالقيمة العادلة كما في         .  وبمواقع مختلفة  تحتوي األراضي على ألفي هكتار     .أ 
 .تحديده من قبل مثمن قانوني، كمقيم مستقل

 قيود على حق الملكية .ب 

تم تخصيصها كأرض ذات أهمية وطنية وقد ال يكون من الممكن            )  مؤسسة نقد  62500بتكلفة قدرها   (خمسمائة هكتار من األراضي     
من األراضي ذات األهمية الوطنية وأيضاً      )  مؤسسة نقد  25000بتكلفة قدرها (مائتي هكتار   . بدون مصادقة من الهيئة التشريعية    بيعها  

من أراضي أخري هي موضع مطالبة من قبل المالكين السابقين لدى المحكمة الدولية             )  مؤسسة نقد  250000بتكلفة قدرها (ألفي هكتار   
حكمة بأن األرض قد ال تكون من ضمن الحقوق إال بعد تبت المحكمة بأمرها، الدائرة اعترفت بأن                    لحقوق اإلنسان، وقد أمرت الم    

 .للمحكمة الحق بالنظر بهذه القضايا

 المباني .2

 .تحتوي المباني على مبنى مكاتب و مباني مصانع بمواقع مختلفة .أ 

المثمن قانوني حدد   . م بالقيمة العادلة بشكل مستمر    يتم االعتراف بالمباني بالتكلفة بشكل أساسي، لكنها تكون موضع إعادة تقيي           .ب 
 .إعادة التقييم تتم باستمرار. القيمة العادلة على أساس وثيقة رسمية خالل فترة قصيرة

العمر اإلنتاجي المقدر لمبنى    . يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت طوال فترة العمر اإلنتاجي المقدرة للمباني              .ج 
 . سنة15سنة لمباني المصانع  25المكاتب هو 

 .تعترف الدائرة بتكاليف الترميم للمباني ضمن تكاليف للمباني، حيث أن هذه التكاليف تتوافق مع خصائص االعتراف للدين .د 

 . مؤسسة نقد250000تعاقدت الدائرة على خمس عقود إلنشاء مباني جديدة، بإجمالي تكلفة تقدر بـ  .ه 
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 اآلالت .3

 .ة مطروحا منه اإلهالكيتم قياس اآلالت بالتكلف .أ 

 .يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت طوال فترة العمر اإلنتاجي المقدرة لآلالت .ب 

 :اآلالت لها أعمار إنتاجية مختلفة .ج 

 )جرار(تراكتور  سنوات10

 ماكينة غسيل  سنوات4

 رافعات  سنة15

  

 . مؤسسة نقد100000تعاقدت الدائرة الستبدال الرافعات المستخدمة في تنظيف وصيانة المباني، وبلغت قيمة العقد  .د 

  األثاث والتجهيزات .4

 .يتم قياس األثاث والتجهيزات بالتكلفة مطروحاً منه اإلهالك .أ 

 .ألثاث والتجهيزاتيتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت طوال فترة العمر اإلنتاجي المقدرة ل .ب 

 .كل البنود التابعة لهذه الفئة قدر عمرها اإلنتاجي بخمس سنوات .ج 
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 )بآالف الوحدات النقدية(التسويات 

  األراضي المباني اآلالت أثاث وتجهيزات

0X20 1X20 0X20 1X20 0X20 1X20 0X20 1X20 فترة اإلقرار 
150 200 1،100 1،085 2،260 2،090 2،025 2،250  الرصيد االفتتاحي
 إضافات  - - 250 100 120 200 20 100

 إستبعادات - - 150 40 60 80 20 -
 )كما هو في التقرير المالي(اإلهالك  - - 160 180 145 135 50 50

 )صلفي(إعادة تقييم  250 225 -30 50 - - - -
200 150 1،085 1،000 2،090 2،000 2،250 2،500  كما هو في التقرير المالي (الرصيد النهائي 

         
 ) و -77الفقرة ( مجموع فوائض التقييم  750 500 250 250 - - - -

 )  ز77(مجموع عجز التقييم الفقرة  25 25 380 350 - - - -
         

250 250 1،440 1،500 2،430 2،500 2،550 2،500  إجمالي القيمة المرحلة
 االستهالك المتراكم - - 500 340 500 355 100 50

200 150 1،085 1،000 2،090 2،000 2،250 2،500  صافي القيمة المرحلة
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 مقارنة مع المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر

أخذ أساساً من المعيار المحاسبي     " الممتلكات التجهيزات المعدات  "المعيار الدولي لمحاسبة لقطاع العام السابع عشر         
الممتلكات والتجهيزات والمعدات، الفروق الجوهرية بين المعيارين هي كما         ) 1998عدل سنة   (الدولي السادس عشر    

  :يلي

اع العام في االعتبار تطبيق المعيار المحاسبي الدولي الواحد           في وقت إصدار هذا المعيار لم تأخذ لجنة القط           •
واألربعون ، الزراعة، لمؤسسات القطاع العام ومن ثم ال يعكس المعيار المحاسبي الدولي لمحاسبة القطاع العام السابع  

حاسبي الدولي  عشر التعديالت التي أجريت على المعيار الدولي السادس عشر الحادثة بناء على إصدار المعيار الم                
 .الواحد واألربعين

المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام السابع عشر ال يتطلب أو يمنع االعتراف بالموجودات الوقفية، المؤسسة التي                 •
تعترف بموجودات وقفية تتطلب التماشي مع مستلزمات هذا المعيار بالنسبة لتلك الموجودات الوقفية التي تم االعتراف                

مكن وليس متطلباً لمستلزمات أو متطلبات أخرى في هذا المعيار لتلك الموجودات الوقفية، المعيار                 بها ومن الم  
 .المحاسبي الدولي السادس عشر ال يشمل على مثل تلك المحددات

. يتطلب المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر أن تقاس الممتلكات و التجهيزات و المعدات مبدئياً على التكلفة                  •
المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام السابع عشر عندما تم الحيازة على البند بدون تكلفة أو بتكلفة رمزية تكون                  يبين  

 .تكلفته هي القيمة العادلة في تاريخ الحيازة

 الممتلكات و التجهيزات و المعدات    المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر يتطلب رسملة النفقات المصروفة على             •
 المتدفقة على المؤسسة    الممتلكات و التجهيزات و المعدات    كون من المتوقع أن المنافع االقتصادية المستقبلية        عندما ي 

أما المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام السادس عشر فيتبنى معالجة          . اكثر منها عند مستوى األداء األصلي لألصل      
 اكثر احدث مستويات األداء     لممتلكات و التجهيزات و المعدات     مشابهة  لكن يرجع الرسملة زيادة المنافع االقتصادية       

 ).كالمعالجة المفضلة(قبل اإلنفاق عليه ليس مستوى األداء األصلي 

يتطلب المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر أنه عندما تتبنى المؤسسة بدائل المعالجة المسموح بها وتحمل بنود                 •
 على مبالغ معاد تقييمها فإنه يجب اإلفصاح عن التكلفة التاريخية المعادلة، هذا              الممتلكات، التجهيزات والمعدات بناء   

 .المتطلب ليس مدرجا في المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام السابع عشر

وفقا لتطبيق هذا  المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر فان زيادة أو عجز إعادة التقييم يمكن فقط أن تقارن على                •
وفقا لتطبيق هذا المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام السابع عشر فان زيادة أو عجز  إعادة                .  البنود الفردية أساس  

 .التقييم يمكن توازنها على أساس نوع األصل
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المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام السابع عشر ال يقدم استثناء لمعلومات المقارنة المطلوبة لالفصاحات في                  •
 .، المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر يقدم هذا االستثناء73 الفقرة

المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام السابع عشر يحتوي على أحكام انتقالية تسمح للمؤسسات بعدم االعتراف                  •
 األول لهذا   بالممتلكات، والتجهيزات والمعدات لفترات التعزيز التي تبدأ في تاريخ يقع في حدود سنوات تلي التطبيق               

تسمح األحكام االنتقالية أيضاً للمؤسسات االعتراف بالممتلكات، التجهيزات و المعدات على القيمة العادلة عند              . المعيار
 .المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر ال يشمل هذه األحكام االنتقالية. التبني األول لهذا المعيار

لسابع عشر يحتوي على مجموعة مختلفة من تعريفات المصطلحات الفنية          المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام ا      •
 .عن المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر

يعرف اإلطار العملي للجنة المعايير المحاسبية الدولية الموجودات كموارد تدار يسيطر عليها من المؤسسة كنتيجة                •
المعيار المحاسبي الدولي   . قتصادية المستقبلية على المؤسسة   ألحداث سابقة والتي يتوقع من خاللها تدفق المنافع اال         

 .للقطاع العام السابع عشر يتبنى تعريفات معدلة قليالً والتي تتضمن ذكر الخدمات المرتقبة

إيضاح إضافي لذلك الموجود في المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر شمل في المعيار المحاسبي الدولي للقطاع  •
 .شر لتوضيح إمكانية تطبيق المعايير للمحاسبة في مؤسسات القطاع العامالعام السابع ع

 الدولي لمحاسبة القطاع العام السابع عشر مصطلحات مختلفة في حاالت معينة عن المعيار                 يستخدم المعيار  •
 األداء  قائمة"،  " إيرادات"،  " مؤسسة"المحاسبي الدولي السادس عشر اكثر األمثلة أهمية هو استخدام المصطلحات            

كما هي واردة في المعيار الدولي لمحاسبة        " حقوق الملكية / صافي الموجودات   "و  " قائمة المركز المالي  "،  "المالي
، " منشأة"للقطاع العام السابع عشر ،أما بالنسبة للمعيار المحاسبي الدولي السادس عشر فالمصطلحات المساوية لها                

 ".حقوق الملكية"، "موميةالميزانية الع"و " قائمة الدخل"، " دخل"

 

 


