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 المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الرابع
 اثر التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية

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

 .البنود قليلة األهمية النسبية

 هدف المعيار

. يمكن أن تقوم المؤسسة بنشاطات أجنبية بطريقتين، حيث يمكن أن يكون لها صفقات بعمالت أجنبية أو يكون لها عمليات تشغيل أجنبية                    
ت بالعمالت األجنبية و العمليات األجنبية في القوائم المالية للمؤسسة، فانه يجب التعبير عن المعامالت بعملية                ومن اجل تضمين المعامال   

 .، كما يجب ترجمة القوائم المالية للعمليات األجنبية إلى عملة المؤسسة معدة التقاريرالتقاريرالمؤسسة معدة 

لعملة األجنبية و العمليات األجنبية هي في تحديد سعر الصرف  الواجب استخدامه             إن المواضيع األساسية في المحاسبة عن المعامالت با       
 .و كيفية االعتراف في القوائم المالية بأثر التغيرات في أسعار الصرف

 النطاق 

 : قوائمها المالية في ظل أساس االستحقاق في المحاسبة يجب أن تطبق هذه المعايير في تظهرالمؤسسة التي تعد و  .1

 .بالعمالت األجنبية) باإلضافة إلى التقارير الالحقة النقدية و غير النقدية ( المحاسبة عن المعامالت   .أ

ترجمة القوائم المالية للعمليات األجنبية المشمولة في القوائم المالية للمؤسسة بواسطة التوحيد و التوحيد  النسبي أو                     .ب
 .بطريقة الملكية

 التحوط لبنود العملة األجنبية عدا عن فروق الصرف الناشئة عن التزام بعملة أجنبية تجري                ال يتعامل هذا المعيار مع محاسبة      .2
المحاسبة عنه بالتحوط لصافي استثمار في مؤسسة أجنبية و لذلك المؤسسات تستطيع ان تطبق معايير محاسبة تحوط وطنية                     

 . مناسبة

ايير استخدام محاسبة التحوط  يمكن إيجادها في معايير المحاسبة          باإلشارة إلى األوجه األخرى لمحاسبة التحوط، بما في ذلك مع          .3
 " االعتراف و القياس : األدوات المالية )" IAS-39(الدولية 

 .هذا المعيار مطبق على كل مؤسسات القطاع العام غير مؤسسات األعمال الحكومية .4

دليل لجنة  . درة عن لجنة معايير المحاسبة  الدولية      مؤسسات األعمال الحكومية يجب أن تخضع لمعايير المحاسبة الدولية، الصا           .5
 تشير إلى أن المعايير المحاسبية الدولية مناسبة لكل مؤسسات          "التقارير المالية لمؤسسات األعمال الحكومية    " 1القطاع العام رقم    
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سات األعمال الحكومية أن  و الذي يوصي بأنه يجب على مؤس1و وفقا لذلك الدليل رقم . األعمال سواء كانت قطاع عام أو خاص      
 . تقدم القوائم المالية متوافقة من كافة النواحي الجوهرية مع معايير المحاسبية الدولية

ال يحدد هذا المعيار العملة التي يجب على المؤسسة ان تعرض قوائمها المالية بها، و لكن تستخدم المؤسسة عادة عملة البلد التي                        .6
كما يتطلب المعيار   .  لة مختلفة، فان هذا المعيار يتطلب اإلفصاح عن سبب استخدام تلك العملة            أما إذا استخدمت عم   .  تقيم فيه 

 .   اإلفصاح عن سبب اي تغير في عملة اإلقرار المالي

على المستخدمين المعتادين ال يتعامل هذا المعيار مع إعادة بيان القوائم المالية للمؤسسة من عملة اإلقرار إلى عملة أخرى للتسهيل      .7
 .على تلك العملة أو ألغراض مشابهة

 يتعامل هذا المعيار مع إظهار أو عرض لإليرادات و المصروفات الناتجة عن معامالت بالعمالت األجنبية و ترجمة القوائم                      .8
مالت في العمالت األجنبية و ترجمة      ال يتعامل هذا المعيار مع عرض التدفقات النقدية الناشئة عن معا          . المالية للعمليات األجنبية  

 ."قوائم التدفق النقدي" انظر المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الثاني (تدفقات النقدية للعمليات األجنبية 

 تعريفات

 :تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها  .9

وليس عند استالم أو دفع النقد أو ما        (يتم االعتراف بآثار العمليات واألحداث األخرى عند حدوثها          أساس االستحقاق المحاسبي    
العناصر التي  . ويتم تسجيلها في السجالت المحاسبية واإلبالغ عنها في القوائم المالية الخاصة بالفترات المتعلقة بها             ) يعادل النقد 

حقوق الملكية و اإليرادات و     / لموجودات و المطلوبات و صافي الموجودات       يتم االعتراف بها في ظل أساس االستحقاق هي ا         
 .المصروفات

 موارد تسيطر عليه المؤسسة نتيجة ألحداث سابقة يتوقع أن تتدفق منها منافع اقتصادية أو احتمالية خدمة    )  األصول(الموجودات  
 .مستقبلية للمؤسسة

 .مؤسسة للمستثمر فيها نفوذ قوي، وهي ليست مؤسسة مسيطر عليها أو مشروع مشترك للمستثمر مؤسسة زميلة 

 . النقد في الصندوق والودائع تحت الطلبالنقدية 

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

 . التدفقات الداخلة و الخارجة للنقد ومعادالت النقدالتدفقات النقدية      

 .اللحظي بتاريخ اإلقرار المالي  سعر الصرفسعر اإلقفال      

 . القوائم المالية لمؤسسة اقتصادية معروضة كقوائم مالية لمؤسسة واحدةالقوائم المالية الموحدة     
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 المنافع االقتصادية المستقبلية أو احتمالية الخدمة للمؤسسة التي ساهم بها أطراف من خارج المؤسسة                 المالكين   المساهمات من 
 : حقوق الملكية للمؤسسة و التي/ غير تلك التي ينتج عنها التزامات للمؤسسة و التي تنشئ مصلحة مالية في صافي الموجودات 

التوزيعات للمنافع االقتصادية  أو احتمالية الخدمة المستقبلية بواسطة المؤسسة خالل حياتها، و نقل حقوق لكل من  - أ
هذه التوزيعات هي حسب رغبة المالك أو ممثليهم، و التوزيعات ألي زيادات للموجودات عن المطلوبات في حالة                  

 أو / تصفية المؤسسة،و

 .يمكن بيعها أو تحويلها أو تبادلها أو استرجاعها - ب

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

 ). تعرف بالمؤسسة المسيطرة( المؤسسة التي تسيطر عليها مؤسسة أخرى المؤسسة المسيطر عليها 

 .  المؤسسة التي تسيطر على مؤسسة أو أكثرالمؤسسة المسيطرة 

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

 .مجموعة مؤسسات تشمل مؤسسة مسيطرة و مؤسسة مسيطر عليها أو أآثر المؤسسة االقتصادية 

به تسجيل االستثمار مبدئياً بالتكلفة ويعدل بعد ذلك للتغير الذي يتم بعد االمتالك في  أسلوب محاسبي يتم بموجطريقة حقوق الملكية 
تعكس قائمة األداء المالي حصة المستثمر في نتائج عمليات         . حقوق الملكية المستثمر فيها   / حصة المستثمر في صافي موجودات      

 .المستثمر به

 .نفس العدد من وحدات عملة أجنبية في عملة اإلقرار بأسعار صرف مختلفة الفرق الناجم عن اإلبالغ عن فرق سعر الصرف 

 . سعر التبادل بين عملتينسعر الصرف 

 االنخفاض في المنافع االقتصادية المستقبلية أو احتمالية الخدمة خالل فترة اإلقرار المالي على شكل تدفقات خارجة أو المصروفات 
حقوق الملكية غير المتعلقة /  مطلوبات و التي ينتج عنها انخفاض في صافي الموجودات استهالكات للموجودات أو زيادة في ال

 .بالتوزيعات على المالكين

 هي الدخل أو المصروفات التي تنشأ من أحداث أو عمليات تختلف بشكل واضح عن األنشطة العادية للمؤسسة، البنود غير العادية 
 . ل منتظم و هي خارج سيطرة أو تأثير المؤسسةولذلك ال يتوقع أن تتكرر كثيراً أو بشك

 . هي المبلغ الذي يمكن مبادلة األصل به أو تسوية التزام بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل على أساس متكافئالقيمة العادلة 

 .لمؤسسة األنشطة التي تؤدي إلى تغيرات في حجم وتركيب رأس المال المساهم به واقتراضات ااألنشطة التمويلية 

 .  هي عملة أخرى غير عملة إقرار المؤسسةالعملة األجنبية 
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 . عملية أجنبية ال تكون أنشطتها جزءا مكمال للنشاطات في المؤسسة المصدرة لإلقرار الماليالمؤسسة األجنبية 

 تكون أنشطتها قائمة أو  هي مؤسسة مسيطر عليها أو زميلة أو مشروع مشترك أو فرع للمؤسسة معدة اإلقرار،العملية األجنبية 
 .تؤدى في بلد عدا عن بلد المؤسسة المقدمة للتقارير

 : هي المؤسسة ذات الصفات التاليةمؤسسات األعمال الحكومية 

 . مؤسسة قادرة على عمل تعاقدات باسمها الخاص ) أ

 .منحت السلطة المالية و التشغيلية للعمل ) ب

 .تقوم ببيع سلع وخدمات في بيئة عمل طبيعية لمؤسسات أخرى بربح أو بتغطية كامل التكلفة ) ت

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

 .يتم السيطرة عليها من قبل مؤسسة قطاع عام ) ج

 .  ن موجودات طويلة األجل واستثمارات أخرى غير المشمولة في معادالت النقد هي امتالك و تخلص ماألنشطة االستثمارية 

 . ترتيب تعاقدي يقوم بموجبه طرفان أو أكثر بنشاط يخضع للسيطرة المشتركةالمشروع المشترك 

دي خارج من  تمثل التزامات المؤسسة الحالية الناشئة عن أحداث ماضية و المتوقع أن ينتج عن تسديدها تدفق نقالمطلوبات 
 . المؤسسة من مصادرها المتضمنة منافع اقتصادية أو احتمالية خدمات

حقوق الملكية للمؤسسة المسيطر عليها التي تعزى / وصافي موجودات ) العجز( هي ذلك الجزء من صافي الفائض حصة األقلية 
 . للحصص التي ال تمتلكها المؤسسة المسيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر

 . الحصة المتبقاة في موجودات المؤسسة بعد طرح المطلوباتحقوق الملكية / موجودات صافي ال

 . حقوق الملكية لتلك المؤسسة/  حصة المؤسسة المقدمة للتقارير في صافي موجودات صافي االستثمار في مؤسسة أجنبية 

 : يشمل المكونات التاليةالعجز / صافي الفائض 

 العتيادية، والفائض و العجز من النشاطات ا .1

 .البنود غير االعتيادية .2

 . نشاطات المؤسسة غير االستثمارية أو التمويليةالنشاطات التشغيلية 

و تشمل تلك األنشطة . هي أية أنشطة تقوم بها المؤسسة كجزء من أنشطتها التجارية أو تزويد الخدمات األنشطة االعتيادية 
 .المؤسسة لتطوير األنشطة المصاحبة أو الطارئة أو الناتجة عن هذه النشاطاتذات العالقة التي تشارك بها 
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 طريقة في المحاسبة وتقديم التقارير يتم بموجبها تجميع حصة المشارك في كل من موجودات ومطلوبات وإيراد التوحيد النسبي 
 القوائم المالية للمشارك أو يتم اإلقرار ومصاريف مؤسسة تحت السيطرة المشتركة على أساس إفرادي مع البنود المشابهة في

 .عنها كبنود منفصلة في القوائم المالية للمشارك

 . العملة المستخدمة في عرض القوائم الماليةعملة اإلقرار 

 . تاريخ اخر يوم لفترة إقرار القوائم الماليةتاريخ اإلقرار 

لية الخدمة خالل فترة اإلقرار للمؤسسة بحيث ينتج عن هذه التدفقات  إجمالي التدفق الداخل للمنافع االقتصادية أو احتمااإليراد 
 . حقوق الملكية، عدا عن تلك الزيادات الناشئة من مساهمات المالكين/ الداخلة زيادات في صافي الموجودات 

العتيادية من اإليرادات    القيمة المتبقاة بعد طرح المصروفات الناتجة من النشاطات ا         العجـز من النشاطات االعتيادية      / الفـائض   
 .الناتجة من النشاطات االعتيادية

 المؤسسة االقتصادية

يستخدم في هذا المعيار ليعرف، ألغراض اإلقرار المالي، مجموعة من المؤسسات تكون المؤسسة             " المؤسسة االقتصادية "مصطلح   .10
 .المسيطرة و أية مؤسسات مسيطر عليها

المؤسسة " ،  "المؤسسة المالية " ،    "المؤسسة االدارية "أخرى تستخدم أحيانا يمكن إرجاعها للمؤسسة االقتصادية تشمل         مصطلحات   .11
 ".المجموعة"و " الموحدة

قد تشمل مؤسسة اقتصادية مؤسسات لها سياسة اجتماعية و أهداف تجارية، مثال دائرة إسكان حكومية يمكن ان تكون مؤسسة                      .12
 . مؤسسات تقدم خدمات إسكان بتكلفة رمزية و كذلك مؤسسات تقدم خدمات إقامة على أساس تجاريمسيطرة و التي تشمل

 المنافع االقتصادية المستقبلية و احتمالية الخدمات

الموجودات التي تستخدم لتقديم السلع و الخدمات حسب أهداف المؤسسة و           .  الموجودات تمد المؤسسات بوسائل لتحقيق أهدافها      .13
الموجودات التي تستخدم   ". احتمالية الخدمة "ولد التدفقات النقدية للداخل بشكل مباشر غالبا توصف كموجودات متضمنة           لكنها ال ت  

لتشمل جميع األغراض التي    . لتوليد التدفقات النقدية الداخلة توصف غالبا بالموجودات التي تجسد المنافع االقتصادية المستقبلية            
المنافع االقتصادية المستقبلية أو احتمالية الخدمة لوصف المميزات الجوهرية         "لمعيار يستخدم   يمكن وضع الموجودات من اجلها، ا     

 .للموجودات

 مؤسسات األعمال الحكومية 

مؤسسات األعمال  . مؤسسات األعمال الحكومية تشمل المشاريع التجارية مثل المنافع و المشاريع المالية، مثل المؤسسات المالية               .14
تعمل مؤسسات األعمال الحكومية    . الحكومية ال تختلف في جوهرها عن المؤسسات التي تقوم بأنشطة مماثلة في القطاع الخاص              

من اجل جني الربح، و بالرغم من ذلك يمكن ان يكون لبعضها التزامات مجتمعية محدودة و التي بموجبها تلزم المؤسسة بتقديم                      
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المعيار الدولي لمحاسبة   .  بعض األفراد أو المنظمات في المجتمع أما بدون تكلفة أو بتخفيض كبير في التكلفة             السلع و  الخدمات ل    
 يقدم إرشاد حول تحديد اذا ما كانت السيطرة         "القوائم المالية الموحدة و محاسبة المؤسسات المسيطر عليها       "السادس  .القطاع العام 

جب الرجوع إليه في تحديد اذا ما كانت مؤسسات األعمال الحكومية مسيطر عليها من قبل               و ي , موجودة ألغراض التقارير المالية     
 .مؤسسة قطاع عام أخرى

 حقوق الملكية / صافي الموجودات 

مصطلح يستخدم في هذا المعيار للرجوع إلى الحد المتبقي في بيان المركز                 " حقوق الملكية    / صافي الموجودات    " .15
مصطلحات اخرى قد   . حقوق الملكية يمكن ان يكون موجبا أو سالبا         / صافي الموجودات   ).طلوباتالموجودات ناقص الم  (المالي

 . حقوق الملكية سوف يكون معناها واضحا/ تستخدم محل صافي الموجودات 

 المعامالت بالعملة األجنبية

 االعتراف األولي   

سوية بعملة أجنبية، بما في ذلك المعامالت الناشئة عن قيام المؤسسة المعاملة بالعملة األجنبية هي معاملة محددة القيمة أو تتطلب الت .16
 :بما يلي

 .شراء أو بيع سلع أو خدمات أسعارها محددة بعملة أجنبية .أ 

 .إقراض أو اقتراض أموال عندما تكون المبالغ المستحقة لها أو عليها محددة بعملة أجنبية .ب 

 و تصبح طرفاً في عقد تبادل عملة أجنبية غير منجز، أ .ج 

 . تمتلك أو تتخلص من موجودات أو تتكبد أو تسدد التزامات محددة بعملة أجنبية .د 

يجب أن تسجل المعاملة بالعملة األجنبية، عند االعتراف األولي بعملة اإلقرار، بالمبلغ الناتج عن ضرب مبلغ المعاملة األجنبية                    .17
 . بسعر الصرف السائد بينها وبين عملة اإلقرار بتاريخ المعاملة

ولكن ألسباب عملية فإنه غالباً ما يستخدم معدل صرف         . غالباً ما يشار إلى سعر الصرف بتاريخ المعاملة بالسعر في نقطة معينة            .18
على سبيل المثال متوسط المعدل لألسبوع أو الشهر لكافة المعامالت في كل عملة أجنبية               . تقريبي للمعدل الفعلي بتاريخ العملية    

 .ذا كانت معدالت الصرف تتغير بشكل كبير جداً فإن استخدام متوسط الفترة قد يكون غير موثوق بهولكن إ. خالل تلك الفترة

ان عرض   . إن التغيير في أسعار الصرف يمكن أن يكون له تأثير على النقد أو ما يعادله المحتفظ به أو المستحق للعملة األجنبية                      .19
و على الرغم أن هذه الفروقات ال تعتبر تدفق نقدي          . القطاع العام الثاني  فروقات صرف كهذه يتطرق لها المعيار الدولي لمحاسبة         

فان تأثير تغير سعر صرف النقد و ما يعادله محتفظ بها أو مستحقة بالعملة األجنبية تكون  مسجلة في قائمة التدفق النقدي حتى                        
لغ يتم إظهارها بشكل منفصل عن التدفق النقدي من          هذه المبا . يمكن تسوية النقدية أو معاالت النقدية في بداية و نهاية الفترة           

نشاطات العمليات، النشاطات االستثمارية، النشاطات التمويلية و تشمل الفروقات، إن وجدت، و هل تم اإلقرار عن هذه  التدفقات                   
 .النقدية بسعر الصرف في نهاية الفترة
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 االقرار بتاريخ الحق لتاريخ االقرار 

 في أي تاريخ إقرار .20

  اإلقرار عن البنود النقدية بالعملة األجنبية باستخدام سعر اإلقفال،يجب .أ 

يجب اإلقرار عن البنود غير النقدية المحتفظ بها بالتكلفة التاريخية والمحددة بعملة أجنبية باستخدام سعر الصرف بتاريخ                  .ب 
 المعاملة، و

محددة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة       يجب اإلقرار عن البنود غير النقدية المحتفظ بها بالقيمة العادلة وال           .ج 
 .عند تحديد تلك القيمة

على سبيل المثال، بعض األدوات المالية       . المالئمة لمحاسبة القطاع العام      تحدد القيمة المسجلة لبند بموجب المعايير الدولية        .21
سواء تم تحديد القيمة المسجلة بناء على       .  التاريخية والممتلكات والتجهيزات والمعدات يمكن أن تقاس بالقيمة العادلة أو التكلفة          

التكلفة التاريخية أو القيمة العادلة، فإن قيمة المبالغ المحددة لبنود العملة األجنبية يجب اإلقرار عنها بعملة اإلقرار بموجب هذا                     
 .المعيار

 االعتراف بفرو قات الصرف

. بة بخصوص فروقات صرف العملة المتعلقة بالمعامالت بالعملة األجنبية          المعالجة المحاسبية المطلو   28 إلى   24تبين الفقرات    .22
تشمل هذه الفقرات المعالجة المفضلة لفر وقات الصرف التي تنتج عن التخفيض المتعدد الحاد لقيمة أو للعملة أو الهبوط في قوتها                     

تي ال يمكن تسويتها، والتي تنشأ مباشرة من        الشرائية بحيث ال يوجد وسائل عملية للتحوط ضده والذي يؤثر على المطلوبات ال             
 . 31بينما يتم بيان المعالجة البديلة المسموح بها لمثل هذه الفروقات في الفقرة . تملك حديث موجودات تستحق السداد بعملة أجنبية

شئة عن مطلوب بعملة    ال يتعامل هذا المعيار في محاسبة التحوط لبنود العملة األجنبية فيما عدا تصنيف فروقات الصرف النا                  .23
أما بالنسبة لألوجه األخرى لمحاسبة التحوط بما فيها         . أجنبية تجري المحاسبة عنه كتحوط لصافي استثمار في مؤسسة أجنبية          
 .39معايير استخدام محاسبة التحوط يمكن إيجادها بالمعيار المحاسبي الدولي 

رار عن بنود نقدية للمؤسسة بمعدالت مختلفة عن تلك التي سبق إن فروقات الصرف الناشئة عن تسوية بنود نقدية أو عن اإلق          .24
 أو كمصروفات في    كإيراداتوأن سجلت بها أولياً خالل الفترة، أو تم اإلقرار عنها في قوائم مالية سابقة، يجب االعتراف بها                   

 . 29، 27الفترة التي تنتج فيها، باستثناء فروقات الصرف التي يتم معالجتها بموجب الفقرتين 

ينتج فرق سعر الصرف عن التغيير في معدل الصرف بين تاريخ العملية وتاريخ التسوية ألي بنود نقدية ناشئة من عملية بالعملة                      .25
. عندما يجري سداد العملية خالل نفس الفترة المحاسبية التي حدثت فيها، فإنه يعترف بكامل فرق الصرف في تلك الفترة                  . األجنبية

ولكن عندما يتم سداد العملية في فترة محاسبية الحقة فإنه يجري تحديد فرق سعر الصرف المعترف به في كل فترة تقع قبل فترة                       
 .التسوية بموجب التغيير في أسعار الصرف خالل تلك الفترة

 .19 الفقرة إن معالجة التغييرات في فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية في قائمة التدفق النقدي موضح في .26
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 صافي االستثمار في مؤسسة أجنبية

يجب تصنيف فروقات الصرف الناشئة عن البند النقدي الذي يشكل في جوهره جزءا من صافي استثمار المؤسسة في مؤسسة                    .27
أو مصروفات  إيرادات  أجنبية في القوائم المالية للمؤسسة حتى يتم التخلص من صافي االستثمار، حيث يجب االعتراف بها ك                

 .55بموجب الفقرة 

وعندما ال يجري التخطيط لسداد البند وليس من        . قد يكون لدى المؤسسة بند نقدي يستحق القبض من مؤسسة أجنبية أو الدفع لها              .28
لصافي استثمار المؤسسة في تلك     المحتمل حدوث ذلك في المستقبل المنظور، فإنه يعتبر من ناحية جوهرية امتداد أو تخفيض                 

 .وقد تتضمن مثل هذه البنود النقدية الذمم المدينة طويلة األجل أو القروض. المؤسسة األجنبية

يجب تصنيف فروقات الصرف الناشئة عن مطلوب بالعملة األجنبية تمت المحاسبة عنه كتحوط لصافي استثمار المؤسسة في                   .29
ئم المالية للمؤسسة حتى التخلص من صافي االستثمار، حيث يجب عندئذ االعتراف بها             مؤسسة أجنبية كحقوق مالكين في القوا     

 .55أو مصروف بموجب الفقرة كإيراد 

 المعالجة البديلة المسموح بها

 .  24قد تم بيانها في الفقرة  31إن المعالجة المفضلة لفروقات الصرف الواردة في الفقرة  .30

ض أو هبوط حاد لعملة ال يوجد وسائل عملية للتحوط ضدها والتي تؤثر على مطلوبات يمكن أن تنتج فروقات الصرف عن انخفا .31
يجب شمول مثل هذه الفروق في القيمة المسجلة        . ال يمكن تسويتها وتنشأ مباشرة عن تملك حديث ألصل مسعر بعملة أجنبية           

 .لألصل المرتبط بها

انت المؤسسة قادرة على سداد أو تغطية مطلوباتها في العملة           ال يتم شمول فروقات الصرف في القيمة المسجلة لألصل إذا ك            .32
إال أن خسائر الصرف تعتبر جزء من التكاليف المتعلقة مباشرة باألصل عندما ال يمكن سداد                . األجنبية الناتجة عن تملك األصل    

ي الحصول على عمالت أجنبية     االلتزام وال يوجد وسائل  عملية للتحوط ضدها، على سبيل المثال، عندما يكون هناك  تأخير ف                 
لذلك فإنه وفقاً ألسلوب المعالجة البديلة المسموح بها تعتبر تكلفة األصل المسعر بعملة أجنبية              . نتيجة للرقابة على الصرف األجنبي    

 .هي مبلغ عملة اإلقرار التي يجب على المؤسسة في النهاية دفعها لسداد االلتزام الناشئ مباشرة عن تملك األصل حديثاً

 القوائم المالية للعمليات األجنبية

  تصنيف العمليات األجنبية

. تعتمد الطريقة المستخدمة لترجمة القوائم المالية لعملية أجنبية على طريقة تمويل وتشغيل العملية بالنسبة للمؤسسة معدة للتقارير                  .33
 ".كمؤسسات أجنبية " أو "  مكملة لعمليات المؤسسة معدة اإلقراركعمليات أجنبية " لهذا الغرض تصنف العمليات األجنبية "

يمكن لقسم الدفاع أن يملك عدد من       . يتم القيام بالعمليات األجنبية المكملة لعمليات المؤسسة معدة التقارير على أنها امتداد لعملياتها             .34
دفاع قد تدير نشاطاتها فعليا بالعملة المسجلة باإلقرار قواعد قسم ال.  القواعد عبر المحيطات و التي تدير نشاطات لمصلحة الحكومة
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العناصر العسكرية يمكن أن تأخذ راتبها بالعملة الموجودة باإلقرار و تأخذ أيضا عالوة             : للمؤسسة معدة التقارير مثال على ذلك       
 المعدة لإلقرار و يكون     مشتريات تجهيزات و معدات يمكن الحصول عليها بشكل واسع من المؤسسة           . صغيرة بالعملة المحلية  

يمكن أن يكون مخيمات عبر المحيطات لجامعة عامة        :الشراء بالعملة المحلية التي تكون منخفضة إلى قيمتها الصغرى، مثال آخر            
و في بعض الحاالت فان أي تغيير يطرأ بين العملة الموجودة           .  و التي تعمل تحت ادارة و تعليمات المخيمات المحلية        ) حكومية  (

قرار و العملة في الدولة التي تستخدم العمليات األجنبية يمكنه إحداث تغيير فوري في التدفق النقدي للعمليات للمؤسسات المعدة                   باإل
لذلك يؤثر التغيير في سعر الصرف على البنود النقدية اإلفرادية المحتفظ بها في العمليات األجنبية وليس صافي استثمار                  . التقارير

 .تقارير في تلك العملياتالمؤسسة معدة ال

بالمقابل تقوم المؤسسة األجنبية بالعديد من العمليات مثل تجميع النقد والبنود النقدية األخرى، وتكبد مصروفات، وتوليد إيراد،                    .35
امالت كما يمكن أن تدخل في معامالت بالعمالت األجنبية بما في ذلك مع           . وربما االقتراض، باستخدام عملتها المحلية إلى حد كبير       

مثل المؤسسات الحكومية المملوكة دوليا و التي يمكن أن تكون مستقلة عن باقي الوكاالت الحكومية والتي تشمل،                 .  بعملة اإلقرار 
المكاتب السياحية، الشركات المنقبة عن النفط، الهيئات التجارية و محطات العمليات اإلذاعية، كل هذه المؤسسات  يمكن أن تكون                   

عند وجود تغير في سعر الصرف بين عملة اإلقرار والعملة المحلية فإنه ال ينشأ أو ينشأ قليل من                  و  . ت حكومية قد بدأت كمؤسسا  
في . التأثير فقط على التدفقات النقدية الحاضرة والمستقبلية من عمليات  سواء على المؤسسة األجنبية أو المؤسسة معدة اإلقرار                  

 .دية أو غير النقدية المحتفظ بها من قبل المؤسسة األجنبيةالمؤسسة األجنبية وليس على البنود النق

تدل المؤشرات التالية على أن العمليات األجنبية تعتبر مؤسسة  أجنبية عدا عن كونها عمليات أجنبية تشكل جزءاً من عمليات                       .36
 :المؤسسة معدة اإلقرار

ن هذه النشاطات تتم بدرجة كبيرة من االستقاللية عن          بينما قد تسيطر المؤسسة معدة التقارير على العمليات األجنبية إال أ            .أ 
 .عمليات المؤسسة معدة اإلقرار

 .العمليات مع المؤسسة معدة التقارير ليست نسبة عالية من نشاطات العملية األجنبية .ب 

أو من االقتراض المحلي وليس من المؤسسة معدة        يجري تمويل نشاطات العملية األجنبية بشكل رئيسي من عملياتها الخاصة            .ج 
 .اإلقرار

 بشكل رئيسي يتم دفع أو سداد تكاليف العمل والمواد واألجزاء األخرى لمنتجات أو خدمات العملية األجنبية بالعملة المحلية                   .د 
 .  وليست بعملة المؤسسة معدة اإلقرارللعملية األجنبية

 .  في عمالت غير عملة المؤسسة معدة اإلقرار العملية األجنبية بشكل رئيسيعائداتتتم  .ه 

 . التدفقات النقدية للمؤسسة معدة التقارير معزولة عن النشاطات اليومية للعمليات األجنبية وليست متأثرة مباشرة بنشاطاتها .و 

لتوصل يمكن ا حيث  .  ليس من الضروري أن تكون كل هذه المؤشرات موجودة لتصنيف العمليات األجنبية كمؤسسات أجنبية               
في بعض الحاالت قد    . للتصنيف المناسب لكل نشاط عمليات، من حيث المبدأ، من المعلومات الحقيقية المتعلقة بالمؤشرات أعاله              

يكون تصنيف العملية األجنبية كمؤسسة أجنبية أو لعمليات مكملة للمؤسسة معدة التقارير غير واضح، ويكون االجتهاد والتقدير                   
 . التصنيف المناسبالشخصي ضرورياً لتحديد

 



  أثر التغير في أسعار صرف العمالت األجنبية-المعيار الرابع 

 

105 

 العمليات األجنبية التي تعتبر مكملة لعمليات المؤسسة معدة اإلقرار

بالنسبة للقوائم المالية للعمليات األجنبية التي تعتبر مكملة لعمليات المؤسسة معدة التقارير يجب أن يتم ترجمتها باستخدام                    .37
و أن المعامالت في العمليات األجنبية تخص المؤسسة معدة          كما ل  32إلى  16المعايير واإلجراءات الواردة في الفقرات من        

 . التقارير نفسها

يجري ترجمة البنود اإلفرادية في القوائم المالية للعمليات األجنبية كما لو أن المؤسسات معدة التقارير كانت هي التي اشتركت في                     .38
 .هذه العمليات

عدات باستخدام سعر الصرف بتاريخ شراء األصل، أو إذا كان األصل            يجرى ترجمة تكلفة واستهالك الممتلكات والمؤسسات والم       .39
يجرى ترجمة تكلفة المخزون بأسعار الصرف الموجودة عند تكبد          . مسجالً بالقيمة العادلة فيستخدم السعر السائد بتاريخ التقييم        

ا يتم تحديد القيمة القابلة للتحقق، فمثالً       التكاليف ويجرى ترجمة القيمة القابلة للتحقق لألصل باستخدام سعر الصرف الموجود عندم           
عندما يتم تحديد القيمة القابلة للتحقق لبند في المخزون بعملة أجنبية فإن هذه القيمة يتم ترجمتها باستخدام سعر الصرف في تاريخ                     

جراء تعديالت من أجل تخفيض     قد تدعو الحاجة إل   . لذلك، فإن السعر المستخدم عادة هو سعر اإلقفال       . تحديد القيمة القابلة للتحقق   
القيمة المسجلة لألصل في القوائم المالية للمؤسسات معدة التقارير إلى القيمة القابلة للتحقق حتى لو لم تكن تلك التعديالت ضرورية   

لية للعملية األجنبية من    في المقابل، فقد تدعو الحاجة إللغاء التعديالت التي جرت في القوائم الما           . في القوائم المالية للعملية األجنبية    
 . القوائم المالية للمؤسسة معدة اإلقرار

ألسباب عملية، يجرى غالباً استخدام سعر تقريبي للسعر الحقيقي بتاريخ العملية، على سبيل المثال يمكن استخدام سعر متوسط                     .40
ذا كانت أسعار الصرف متقلبة كثيراً فإن       ولكن إ . لألسبوع أو الشهر لكافة المعامالت في كل عملة أجنبية تحدث خالل تلك الفترة            

 .استخدام المعدل المتوسط يكون غير موثوق به

 المؤسسات األجنبية

يجب على المؤسسة معدة التقارير استخدام اإلجراءات التالية عند ترجمة القوائم المالية للمؤسسات األجنبية إلدماجها في                    .41
 : قوائمها المالية

 .النقدية منها وغير النقدية، للمؤسسة األجنبية بسعر اإلقفالترجمة الموجودات والمطلوبات،  .أ 

 والمصروف للمؤسسة األجنبية حسب أسعار الصرف بتواريخ العمليات، ما عدا إذا كانت المؤسسة                العائداتترجمة بنود    .ب 
والمصروف بسعر   العائداتاألجنبية تضع تقاريرها بعملة اقتصاد عالي التضخم حيث في هذه الحالة يجب ترجمة بنود                

 اإلقفال، و

 يجب تصنيف كافة فروقات الصرف الناتجة كحقوق ملكية حتى يتم التخلص من صافي االستثمار .ج 

  لمناقشة إلعادة تصنيف القوائم المالية للمؤسسات األجنبية والتي تستخدم عملة االقتصاد عالي التضخم في                                52انظر فقرة      .42
  .ميزانيتها
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فالمؤسسة .التدفق النقدي، والذي هو اإليصاالت النقدية و الدفعات النقدية، في مؤسسة أجنبية لدمج قائمة التدفق النقدي ترجمة يمكن .43
المعدة للتقارير يجب عليها أن تستجيب لمنهاج معايير المحاسبة الحكومية الدولية و التي تتطلب بأن يكون التدفق النقدي لمؤسسة                    

فمعايير المحاسبة الحكومية .  بين العملة المستعملة في اإلقرار و العملة األجنبية بتاريخ هذا التدفقأجنبية تابعة محول بسعر صرف    
. الدولية حددت عرض األرباح غير المحققة وفقدان نشأتها من التغير في أسعار صرف العملة األجنبية، بالنقدية أو معادالت النقدية

 .بضبط العملة األجنبية

 غالباً استخدام سعر تقريبي ألسعار الصرف الفعلية، على سبيل المثال يستخدم سعر متوسط للفترة لترجمة                ألسباب عملية، يجرى   .44
 . والمصروف للعملية األجنبيةاإليراداتبنود 

 :ينتج عن ترجمة القوائم المالية للمؤسسة األجنبية االعتراف فروقات الصرف الناشئة عن .45

 .ر صرف في تواريخ العمليات، والموجودات والمطلوبات بسعر اإلقفالوالمصروفات بأسعااإليرادات ترجمة بنود  .أ 

ترجمة صافي االستثمار االفتتاحي في المؤسسة األجنبية بسعر صرف مختلف عن ذلك الذي تم استخدامه في اإلقرار عنه                     .ب 
 سابقا، و

 .تغييرات أخرى بحقوق المالكين في المؤسسة األجنبية .ج 

 أو مصروفات للفترة ألن للتغيرات في أسعار الصرف أثر بسيط أو ليس لها أي أثر                كإيراداته  ال يتم االعتراف فروقات الصرف هذ     
عندما يتم توحيد   .  مباشر على التدفقات النقدية الحاضرة أو المستقبلية سواء على عمليات المؤسسة األجنبية أو المؤسسة معدة اإلقرار               

ت الصرف المتجمعة الناتجة عن الترجمة والتي تعزي لحقوق األقلية يتم              المؤسسة األجنبية غير المملوكة بالكامل، فإن فروقا       
 .  الموحدةقائمة المركز الماليتخصيصها و اإلقرار عنها كجزء من حقوق األقلية في 

تتم معالجة أي شهرة ناشئة عن تملك مؤسسة أجنبية وأية تعديالت في القيمة العادلة للمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات                      .46
 : الناشئة عن تملك تلك المؤسسة األجنبية أما

 ، أو 41كموجودات ومطلوبات للمؤسسة األجنبية وتترجم بسعر اإلقفال بموجب الفقرة  .أ 

كموجودات ومطلوبات للمؤسسة معدة التقارير والتي إما قد تم التعبير عنها بعملة اإلقرار أو تعامل كبنود غير نقدية بعملة                      .ب 
 ). ب (20ر عنها باستخدام سعر الصرف بتاريخ العملية بموجب الفقرة أجنبية والتي يتم التعبي

يجرى اتباع إجراءات الدمج العادية عند توحيد القوائم المالية للمؤسسة األجنبية في قوائم المؤسسة معدة اإلقرار، مثل إلغاء                      .47
اإلقرار ،  ة القطاع العام السادس و الثامن      للمحاسب أنظر المعيار المحاسبي الدولي    (المؤسسات االقتصادية األرصدة والمعامالت   

 ).المالي عن االستثمارات في المشاريع المشتركة

، سواء كانت قصيرة األجل أم طويلة األجل، ال يمكن           للمؤسسات االقتصادية  فروقات الصرف الناشئة عن البنود النقدية         ولكن .48
تمثل مطلوب لتحويل    للمؤسسات االقتصادية    مقابل مبلغ ناشئ عن أرصدة داخلية أخرى في المجموعة ألن البنود النقدية            إلغائها  

وعليه يتم االستمرار   . عملة إلى أخرى وتعرض المؤسسة معدة التقارير إلى تحقيق مكسب أو خسارة من خالل تقلب العملة                  
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  29-27 أو مصروف، أو إذا نشأت عن الظروف الموصوفة في الفقرة             رادكإيباالعتراف بمثل هذا الفرق في أسعار الصرف        
 . فإنها تصنف كحقوق ملكية حتى يتم التخلص من صافي االستثمار

عند إعداد القوائم المالية للمؤسسة األجنبية بتاريخ مختلف عن تاريخ اإلقرار للمؤسسة معدة اإلقرار، تقوم المؤسسة األجنبية عادة                   .49
وعندما .  المالية ألغراض التوحيد مع القوائم المالية للمؤسسة معدة التقارير بنفس تاريخ قوائم المؤسسة معدة اإلقرار     بإعداد قوائمها 

، يسمح باستخدام قوائم مالية معدة بتاريخ مختلف شريطة أن          السادسال يكون ذلك عملياً، فإن المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام           
 . شهرال يزيد الفرق عن ثالثة أ

عندما يكون فرق بين تاريخ إقرار المؤسسة المعدة لإلقرار و المؤسسة األجنبية، فان الموجودات و المطلوب للمؤسسة األجنبية                    .50
 .    تكون قد ترجمت أو حولت بسعر صرف  تاريخ إقرار المؤسسة األجنبية

الهامة في أسعار الصرف حتى تاريخ اإلقرار للمؤسسة معدة التقارير بموجب            للحركات   في الوقت المناسب  يتم إجراء التعديالت     .51
 .المحاسبة عن االستثمارات في المؤسسات الزميلةالمعيار المحاسبي الدولي السابع، 

خصة   معايير الخص   يجب إعادة بيان القوائم المالية للمؤسسات األجنبية التي تعد تقاريرها بعملة اقتصاد مرتفع التضخم بموجب               .52
 اإلقرار المالي في االقتصاديات ذات التضخم المرتفع، قبل أن يجرى ترجمتها إلى عملة اإلقرار للمؤسسة معدة                    التي تكتب 

 اإلقرار المالي في االقتصاديات ذات التضخم المرتفع،  فإنه يجب            معايير الخصخصة التي تكتب    والقوائم المالية بموجب  . اإلقرار
عنها بمؤسسة القياس الجارية بتاريخ التوقف كتكلفة تاريخية للترجمة إلى عملة اإلقرار للمؤسسة              أن تستخدم المبالغ المعبر     

 .المعدة اإلقرار

 االقتصاد ذو التضخم المالي المرتفع، هو أحد االقتصاديات التي تفقد القوة الشرائية للنقود بسعر مقارنة القيم و األحداث األخرى                    .53
 .عمليات حتى إذا كانت بنفس لغة المحاسبةالتي وقعت بأوقات مختلفة من ال

 :التضخم المرتفع المشار إليه بمميزات البيئة االقتصادية لدولة معينة التي تشمل اآلتي .54

 .التعداد السكاني يفضل أن يحفظ  غزارته على شكل موجودات غير مالية أو على شكل عملة أجنبية مرتبطة .أ 

و األسعار يمكن أن . س على شكل عملة محلية و لكن على شكل عملة أجنبية مرتبطة     التعداد السكاني ينظر إلى القيم المالية لي       .ب 
 .تكون مقتبسة في هذه العملة

المبيعات و المشتريات بالمديونية تأخذ مكانا في األسعار التي تعوض الخسارة الناجمة عن قوة المبيعات  خالل فترة                       .ج 
 . المديونية، حتى ولو كانت هذه الفترة قصيرة

 لفائدة، األجور و األسعار المرتبطة بمؤشر السعر؛ أومعدل ا .د 

 %  100معدل  التضخم المتراكم خالل الثالث سنوات  يتدنى أو يتجاوز الـ  .ه 
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 )بيعها(التخلص من المؤسسة األجنبية 

يجب االعتراف بالمبلغ المتجمع لفروقات الصرف المؤجلة التي تعود لتلك المؤسسة            عند التخلص من المؤسسة األجنبية فإنه        .55
  . أو مصروفات في نفس الفترة التي يتم االعتراف بها في المكسب أو الخسارة من التخلصكإيراداتاألجنبية 

ة دفع أسهم رأس المال أو التخلي       يمكن أن تتخلص المؤسسة من حصتها في المؤسسة األجنبية من خالل البيع أو التصفية أو إعاد                 .56
وفي حالة  . يمثل دفع ربح السهم جزء من التخلص فقط إذا كان يمثل استرداداً لالستثمار             . عن كامل أو جزء من تلك المؤسسة      

ال يمثل تخفيض القيمة    . التخلص الجزئي يجرى إدراج حصة نسبية من فروقات الصرف المتجمعة في المكسب أو الخسارة               
ؤسسة األجنبية تخلص جزئي، وعليه ال يتم االعتراف بأي جزء مؤجل من مكسب أو خسارة العمالت األجنبية في                    المسجلة للم 

 . تاريخ التخفيض

 التغيير في تصنيف العمليات األجنبية

لتغير عند حدوث تغيير في تصنيف العمليات األجنبية، فإنه يجب تطبيق إجراءات الترجمة المناسبة للتصنيف المعدل من تاريخ ا                  .57
 .في التصنيف

يمكن أن يؤدي التغيير في طريقة تمويل العمليات األجنبية أو تشغيلها بالنسبة للمؤسسة معدة التقارير إلى تغير في تصنيف تلك                       .58
 . العملية األجنبية

ف الناشئة عن عندما يجرى إعادة تصنيف عملية أجنبية مكملة لعمليات المؤسسة معدة التقارير كمؤسسة أجنبية، فإن فروقات الصر .59
وعندما يعاد تصنيف مؤسسة أجنبية     . ترجمة الموجودات غير النقدية بتاريخ إعادة التصنيف يجب أن تصنف ضمن حقوق الملكية            

كعملية أجنبية مكملة لعملية المؤسسة معدة اإلقرار، فإن المبالغ المترجمة للبنود غير النقدية بتاريخ التغيير تعامل كتكاليف تاريخية                  
إن فروقات الصرف التي تم تأجيلها ال يعترف بها كدخل أو مصروفات حتى يتم               . بنود في فترة التغير والفترات الالحقة     لتلك ال 

 .التخلص من العملية

 كافة التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية

 اآلثار الضريبية لفروق صرف العمالت

المعامالت بالعمالت األجنبية و فروقات الصرف الناشئة عن ترجمة القوائم المالية             يمكن أن تكون مكاسب وخسائر ترجمة         .60
للعمليات األجنبية آثار ضريبية مصاحبة تجري المحاسبة عنها بموجب المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر، المحاسبة عن                   

 . ضرائب الدخل

 اإلفصاح

 : يجب على المؤسسة أن تفصح عن .61

 لمشمولة في صافي الفائض أو العجز للفترة، مبلغ فروقات الصرف ا .أ 
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صافي فروقات الصرف المصنفة ضمن حقوق الملكية كبند منفصل ومطابقة لمبلغ فروقات الصرف ما بين بداية الفترة                     .ب 
 ونهايتها، 

ها في  مبلغ فروقات الصرف الناتجة خالل الفترة والمشمولة ضمن المبلغ المسجل ألصل بموجب المعالجة البديلة المسموح ب                .ج 
 . 31الفقرة 

كما . عندما تختلف عملة اإلقرار عن عملة البلد الذي تقيم فيه المؤسسة، فإنه يجب اإلفصاح عن سبب استخدام عملة مختلفة                    .62
 . يجب اإلفصاح عن سبب أي تغير في عملية اإلقرار

 :  عندما يكون هناك تغيير في تصنيف عملية أجنبية مهمة، يجب على المؤسسة أن تفصح عن .63

 . بيعة التغيير في التصنيفط .أ 

 سبب التغيير،  .ب 

 .تأثير التغير في التصنيف على حقوق الملكية .ج 

التأثير على صافي الفائض أو العجز لكل فترة سابقة معروضة كما لو أن التغير في التصنيف قد حدث في بداية أقدم فترة                        .د 
 . معروضة

فعلى .  ينشأ توافق في اكتساب التميز من المؤسسات األجنبية  عندما يحدث للمؤسسة شهرة تجارية، و قدر كبير من األهمية، و           .64
 .46المؤسسة أال تكشف عن منهجها و عن سياساتها المتبعة المنتقاة لتفسير هذا التطابق حسب الفقرة 

 .  يستحب للمؤسسة كذلك اإلفصاح عن سياسة إدارة مخاطر العمالت األجنبية .65

 أحكام انتقالية

عندما تطبق المؤسسة هذا المعيار ألول مرة، يجب على المؤسسة التصنيف بشكل منفصل واإلفصاح عن الرصيد المتجمع في                    .66
 . بداية الفترة فروقات الصرف المؤجلة والمصنفة كحق ملكية في فترات سابقة إال إذا كان المبلغ غير قابل للتحديد بشكل معقول

 تاريخ بدء التطبيق 

) يوليو (تموز 1 التي تغطي الفترات التي تبدأ في         السنوية على القوائم المالية     لدولي لمحاسبة القطاع العام    ا يطبق المعيار  .67
 ).يشجع التطبيق األبكر (.  أو بعد ذلك التاريخ2001

لمالي الالحق  عندما تتبنى المؤسسة مبدأ االستحقاق، كما هو معرف في المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام، ألهداف اإلقرار ا                  .68
  .  لتاريخ التطبيق، هذا المعيار يطبق على القوائم المالية السنوية للمؤسسة التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد تاريخ التبني
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 مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي الواحد و العشرين                      

 
تم أخذه" أثر التغير في أسعار صرف العمالت األجنبية      " المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الرابع

أثر التغير في أسعار صرف العمالت" لرئيسي من معيار المحاسبة الدولي الواحد و العشرين          بشكل
 :األجنبية، فيما يلي الفروقات الرئيسية بين المعيارين

 
في معيار المحاسبة الدولي الواحد و العشرين تم تضمينه في المعيارتعليق إضافي للموجود     •

 .الدولي لمحاسبة القطاع العام الرابع لتوضيح مدى تطبيق المعيار على مؤسسات القطاع العام
 

المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام استخدم مصطلحات مختلفة في أمثلة محددة من معيار •
،"إيراد"،  "مؤسسة"ومن أكبر هذه األمثلة استخدام مصطلح       . العشرينالمحاسبة الدولي الواحد و     

في المعيار" حقوق الملكية   / صافي الموجودات   " ،  "قائمة المركز المالي    " ،  "قائمة األداء المالي  "
المصطلحات المساوية لهذه المصطلحات في معيار. الدولي لمحاسبة القطاع العام الرابع     

 ".حقوق الملكية"، "الميزانية العمومية"، "قائمة الدخل"، "دخل"، "نشأةم" المحاسبة الدولي هي 
 

المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام  يحتوي على عدة التعريفات الفنية من قائمة •
 .المصطلحات الموجودة في معيار المحاسبة الدولي الواحد و العشرين

 
 تتطلب اختالف في التغيير ناتج عن31المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الرابع فقرة          •

معيار. تخفيض استهالك العملة تحت ظروف معينة ليتم رسملتها كأصل معين ذو عالقة              
المحاسبة الدولي الواحد و العشرين يحتوي على متطلبات إضافية و هي أن رسملة كهذه يجب أن

اللجنة تنوي معالجة.  يهما أقل ال يمكن أن تتجاوز القيمة االستبدالية أو قيمة االسترداد لألصل أ          
 .   انخفاض القيمة، في المستقبل ذلك في معيار

 


