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 النهج الخاص باألصول 
 التعريف واإلثبات  •

 املعايير املتعلقة باألصول  •

o  (17العقارات واآلالت واملعدات )معيار 

o  (5تكاليف االقتراض )معيار 

o  (13عقود اإليجار )معيار 

o  (12املخزون )معيار 

o  ( 31األصول غير امللموسة )معيار 

o  (32ترتيبات امتياز تقديم الخدمات )معيار 

o  (27الزراعة )معيار 

o  (16العقارات االستثمارية )معيار 

o  (26ومعيار  21الهبوط في القيمة )معيار 

 

ملعايير. وقد تشكل تلك  الصادر عن مجلس معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام. واإلطار ال ينسخ ا  إطار مفاهيم القطاع العامالحظ أن التعريف واإلثبات املجملين يعكسان  
 عن التعريف الوارد في اإلطار ولكنه يختلف عن

ً
 كثيرا

ً
 للتعريف السابق الخاص باألصول الذي لم يكن في جوهره مختلفا

ً
ه في املصطلحات املستخدمة. وقد يتم  املعايير انعكاسا

 بما يتسق مع اإلطار. 
ً
 تحديث املعايير في وقت الحق مستقبال

 

 ي القطاع العام األصول املعتادة ف
 األصول املالية )األصول النقدية(  •

o  النقد ومعادالت النقد 

o  اإليرادات املستحقة 

o  القروض والسلف املستحقة 

o  االستثمارات واملشتقات 

 األصول غير املالية  •

o  )األصول املادية )األصول غير النقدية 

 املخزون  

 العقارات واآلالت واملعدات  

o األصول غير امللموسة 

 الحاسببرامج  

 

 

 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-HandBook-2020_Volume-1_W_0.pdf#page=24
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 تعريف األصل 
 ي تسيطر عليه الجهة في الوقت الحالي نتيجة أحداث سابقة. ذاملورد ال  وه األصل •

 للمورد.  ةخدم وبند ذ وه املورد •
ً
 ضروريا

ً
 متوقعة أو ذات قدرة على توليد منافع اقتصادية. وال ُيعد الشكل املادي شرطا

 

 

استحقاقها   ما يحل موعدااللتزامات عندوللوفاء بأهداف القوائم املالية، يحتاج مستخدمو القوائم املالية إلى معلومات عن حجم املوارد الكلية التي تمتلكها الحكومة للوفاء ب
ك العديد من األصول التي ال قديم الخدمات املستقبلية. ويحدد التعريف الخصائص الرئيسية لألصل ألغراض تحديد تلك األصول التي ينبغي على الجهة التقرير عنها. وهناولت

عد ذات أهمية  
ُ
ت إلى املياه التي  بالتقرير عنها. فعلى سبيل املثال، قد يكون للجهة الحق في الوصول   من  تقوم الجهة 

ً
عد بالضرورة أصال

ُ
ت بالغة لعملياتها، لكن تلك املياه قد ال 

 أصول الجهة.

 ويمكن تحليل تعريف األصل إلى خصائصه الرئيسية.

 تجسد موارد

استحقاقها أو لتمويل توريد السلع والخدمات  املوارد قد تكون مالية بما فيها النقد واملطالبات بالنقد واالستثمارات وأي موارد أخرى يمكن استخدامها لتسوية االلتزامات عند  
 املستقبلية.

املوارد االقتصادية، بما في ذلك من خالل واملوارد االقتصادية الناشئة عن العقود وغيرها من الترتيبات امللزمة هي الوعود غير املشروطة والقدرات األخرى على املطالبة بتقديم  
 الحماية من املخاطر. 

أي القدرة على توليد تدفقات نقدية صافية في املستقبل أو قد تكون موارد سيتم استخدامها في تقديم خدمات مستقبليةوقد تظهر املوارد  لها   في صورة مادية 
ً
في سياق   ضا

 أو تنطوي على خدمات متوقعة مستقبلية. العمل الطبيعي. ويعد املخزون وبنود العقارات واآلالت واملعدات من أمثلة املوارد املادية التي قد تولد منافع اقتصادية مستقبلية 

 قابلة لإلثبات للحصول على منافع اقتصادية وخدمات متوقعة مستقبلية. ومن أمثلة
ً
 موارد غير ملموسة تمثل حقوقا

ً
األصول غير امللموسة التي قد   وقد تكون املوارد أيضا

التي تحتفظ بها جهات القطاع العام في مجاالت مثل السياحة والبحث    املكتسبةختراع وحقوق النشر  تقوم جهات القطاع العام بإثباتها برامج الحاسب املقتناة أو براءات اال 
 والتعليم والصحة والزراعة واملحفوظات.

داخل نقدية  تدفقات  لتوليد  األول،  املقام  في  باألصول،  التجارية  املنشآت  وتحتفظ  أهدافها.  لتحقيق  والجهات  للمنشآت  وسيلة  األصول  فيوتوفر  يخص   ة  وفيما  املستقبل. 
من األصول، على اإلسهام بشكل مباشر أو املنشآت التجارية، تكون املنافع االقتصادية املستقبلية التي ينطوي عليها األصل هي قدرة األصل، سواًء بمفرده أو عند اقترانه بغيره  

 ل الهدف الرئيس ي للمنشأة التجارية في تحقيق األرباح ويتم استخدام مواردها لهذا الغرض.غير مباشر في توليد تدفقات مستقبلية من النقد ومعادالت النقد للمنشأة. ويتمث

متنوعة  ملجموعة 
ً
تحقيقا الثروة  توزيع  بإعادة  وتقوم  العامة  الخدمات  تقدم  فالحكومات  التجارية.  املنشآت  أصول  عن  الحكومات  أصول  االجتماعية   وتختلف  األغراض  من 

ستخدم أصو 
ُ
 إّما للوفاء بالتزامات أو لتقديم خدمات مستقبلية. وقد تشتمل هذه األصول على النقد واملطالبات بالنقد واالستثماراتواالقتصادية. وت

ً
ومخزون   ل الحكومة عادة

 واألصول الرأسمالية امللموسة التي تم شراؤها أو إنشاؤها أو املساهمة بها أو تطويرها أو اس
ً
تئجارها. وترمز معظم األصول الرأسمالية اإلمدادات واملصروفات املدفوعة مقدما

 امللموسة الخاصة بالحكومة إلى القدرة على تقديم الخدمات، وليس إلى صافي التدفقات النقدية الداخلة إلى الحكومة في املستقبل. 

ستخدم لتوليد صافي تدفقات نقدية داخلة، كما في املنشآت التجارية. وتو 
ُ
 ت
ً
 أصوال

ً
 لوجود رسوم وقد تمتلك الحكومة أيضا

ً
لد بعض موارد القطاع العام تدفقات نقدية نظرا

 استخدام مرتبطة بها.

اال املنافع  من مصطلحي   
ً
كال املعايير  تستخدم  العام،  القطاع  بجهات  الخاصة  األصول  ستخدم ألجلها 

ُ
ت قد  التي  األغراض  جميع  إلى  والخدمات  ولإلشارة  املستقبلية  قتصادية 

ال لوصف  املستقبلية  اقتصادية املتوقعة  منافع  على  تنطوي  بأنها  الداخلة  النقدية  التدفقات  صافي  لتوليد  ستخدم 
ُ
ت التي  األصول  وتوصف  لألصول.  األساسية  خصائص 

ستخدم لتقديم السلع والخدمات، ولكنها ال تولد بشكل مباشر صافي تدفقات نقدية داخلة، بأنها تنطوي على
ُ
 خدمات متوقعة.  مستقبلية. وتوصف األصول التي ت

  



 

 

8 

  

 

 

 تسيطر عليها الجهة في الوقت الحالي 

عد السيطرة هي الضابط املستخدم لربط املورد بجهة محددة. وللسيطرة على األصل جانبان اثنان:
ُ
 ت

 قدرة الجهة على استخدام املورد أو االنتفاع به بأية صورة أخرى أثناء سعيها لتحقيق أهدافها؛  ( أ

 اآلخرين إلى املنافع الناشئة عن املورد. قدرة الجهة على منع أو تنظيم وصول  ( ب

الناس، تحتفظ بالسيطرة الحكومة التي تستطيع السيطرة على الوصول إلى الخدمات املتوقعة القائمة التي    وعامةفيما يخص األصل الذي يتم توفيره ليستخدمه املواطنون  
الحكومة على تحديد مستوى الخدمة التي يوفرها األصل، مثل تحديد عدد ساعات العمل ومستويات  ينطوي عليها األصل. وقد تظهر هذه السيطرة، على سبيل املثال، في قدرة  

 الرسوم للحدائق العامة. 

. ورغم أن العديد من األصول، مثل الذمم املدين
ً
حقوق ة والعقارات، ترتبط بها  وال يمكن اعتبار التملك من الخصائص األساسية لألصل ألن هذه السمة ليست ضرورية دائما

 إذ
ً
. فعلى سبيل املثال، العقار املحتفظ به على سبيل اإليجار ُيعد أصال

ً
ا كانت الجهة تسيطر على املنافع التي من  نظامية، بما فيها الحق في التملك، فإن ذلك الحق ليس أساسيا

 املتوقع أن تتدفق من العقار. 

 على منع أو تنظيم وصول اآلخرين إلى املنافع الناشئة عن املورد. وإضافة إلى قدرتها على الوصول إلى املنافع، تكون الجهة قادرة 
ً
 أيضا

 نتيجة أحداث سابقة 

إذا كان البند يستوفي تعريف   في بعض الحاالت، يصعب تحديد ما إذا كانت املعامالت أو األحداث ينشأ عنها بند يستوفي هذا التعريف الخاص باألصل. وقد يتطلب تقويم ما
ية الوصول، دون النظامي للجهة في تاريخ القوائم املالية. ويجب إجراء تقييم لجميع األدلة املتاحة عند تحديد ما إذا كانت الجهة تحظى بالحق أو إمكاناألصل تقييم الوضع  

 غيرها، إلى املورد االقتصادي. 

يخ القوائم املالية، قد توجد حالة على سبيل املثال، قد تكون الجهة في مسعاها إلثبات مطالبة من خالل اإلجراءات القضائية، لكن نتيجة تلك اإلجراءات غير مؤكدة. وفي تار ف
 الدعوى القضائية.  ما تسفر عنهتعلقه ب جراءوجود املورد االقتصادي  من التأكدمن عدم 

 لوجود مورد حالي. أّما املعامالت أو األحداث التي من املتوقع أن تحدث في املستقبل فوُيعد حدوث املعامال 
ً
 داعما

ً
ال ينشأ عنها في حد ذاتها  ت أو غيرها من األحداث السابقة دليال

 أصول. فعلى سبيل املثال، العزم على شراء مخزون ال يستوفي، في حد ذاته، تعريف األصل. 

 إلثبات األ ورغم أن حدوث املعاملة قد  
ً
عد األساس األكثر شيوعا

ُ
 لوجود األصل، فإن املعامالت توفر في العموم أدلة دامغة على اقتناء األصل وهي ت

ً
صول. فعلى  ال يكون ضروريا

 معلومات كافية لتبرير إثبات األصل، ويؤدي دمار أحد األبنية في كارثة طبيعية إلى إلغ
ً
 اء إثبات ذلك األصل.سبيل املثال، يوفر اقتناء جهاز طبي عادة

تصادية أو خدمات متوقعة ألن  وال تؤدي كل معاملة إلى إثبات أصل. فعلى سبيل املثال، قد ال يؤدي شراء مواد ومستلزمات إلى وجود مورد سيتم الحصول منه على منافع اق
 في  تلك املواد واملستلزمات يتم استهالكها في األنشطة الجارية. ومن األمثلة األخرى، بعض الن

ً
فقات التي تتعلق بتطوير البنود غير امللموسة. فتلك النفقات يتم تسجيلها مصروفا

 الفترة التي يتم إنفاقها فيها.

تكون  ول املهمة للحكومة قد  ورغم أن العديد من أصول القطاع العام تنشأ عن تكبد النفقات، فإن األصول ال تنشأ جميعها نتيجة للنفقات. فعلى سبيل املثال، بعض األص
( ولم يتم شراؤها. 

ً
 موارد طبيعية وأراٍض اكتسبتها بحكم سلطاتها السيادية )كاملصادرة مثال

 

  



 

 

9 

  

 

 

 

 ضوابط إثبات األصول 
 يتم إثبات البند الذي يستوفي تعريف األصل إذا:  •

o  باألصل؛ كان من املحتمل أن تتدفق إلى الجهة أية خدمات متوقعة أو منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة 

o .كان يمكن قياس التكلفة أو القيمة العادلة للبند بموثوقية 

 

 

 

ثبات هو عملية إدراج بند عقب تحديد أن أحد املوارد يستوفي تعريف األصل ويحظى بخصائصه الرئيسية، يجب تحديد ما إذا كانت ضوابط اإلثبات قد تم استيفاؤها. واإل
 بوصف سردي للبند )على سبيل املثال، ذمم مدينة، رسوم  ضمن القوائم املالية للجهة عن طريق إضافة  

ً
املبلغ ذي الصلة إلى املبالغ اإلجمالية في إحدى القوائم املالية مقترنا

تة في القوائم املالية، أو أنها  لبنود املثبمستخدمين، منح(. وهو ال يعني اإلفصاح ضمن اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية. فاإليضاحات إّما أنها تقدم املزيد من التفاصيل عن ا
ه تطبيق الحكم املنهي عند النظر في تقدم معلومات عن بنود ال تستوفي ضوابط اإلثبات ومن ثّم لم يتم إثباتها في القوائم املالية. ويتطلب الفصل في إثبات بند معين من عدم

 . األهمية النسبية وفيما إذا كانت الظروف القائمة تستوفي ضوابط اإلثبات

فهوم مع  في ضوابط اإلثبات لإلشارة إلى درجة عدم التأكد من أن املنافع االقتصادية املستقبلية املرتبطة باألصل ستتدفق إلى الجهة. ويتماش ى امل   االحتماليةوُيستخدم مفهوم  
 دمه.حالة عدم التأكد التي تميز بيئة عمل الجهة. وُيقصد بلفظ "من املحتمل" أن التدفق الداخل من املوارد من املحتمل وقوعه أكبر من ع

 وبعبارة أخرى، يكون احتمال وقوع الحدث أكبر من احتمال عدم وقوعه.

حدد درجة االحتمالية املرتبطة باألصل )التدفق الداخل من املوارد( على أساس جميع  
ُ
  أدلة   إثباتاتالتي يتم مراعاتها أي    األدلةاملتوفرة في تاريخ القوائم املالية. وتشمل    األدلةوت

الال  بالرغم من عدمتوفرها األحداث  الدخل  املالية عن ضرائب  القوائم  تاريخ  في  للجهة حساب ذمم مدينة  يكون  املثال،  فعلى سبيل  املالية.  القوائم  لتاريخ  قيام دافعي   حقة 
 الضرائب. الضرائب بتقديم اإلقرارات الزكوية والضريبية. فمن املحتمل، بناًء على التجارب السابقة، وجود زكوات وضرائب مستحقة على دافعي 

 لعدم إمكانية إجراء تقدير معقول للمبلغ ذي الصلة. وفي تلك الحاالت، قد توجد
ً
صعوبات في التوصل إلى قياسات موثوقة    وقد ال يتم إثبات أحد البنود في القوائم املالية نظرا

وائم املالية، بطريقة موثوقة، إلى حين استالم املبلغ أو استحقاقه. وفي حال استالم  لألصول. وفي املثال أعاله، قد ال يكون من املمكن قياس مبلغ الضرائب املستحقة في تاريخ الق
 (." ألحداث الالحقة لتاريخ القوائم املالية "ا 14معيار املحاسبة للقطاع العام مبلغ بعد تاريخ القوائم املالية، فقد يكون من املمكن إثبات األصل في تاريخ القوائم املالية. )انظر 

التقديرات   على إجراء 
ً
املالية، فإن إعدادها ينطوي عادة  لطبيعة القوائم 

ً
القياس غير موثوق ملجرد انطوائه على تقدير. ونظرا ُيعد  املثال، قد يستند تقدير وال  . فعلى سبيل 

ة في الفترات السابقة، وإلى مراعاة توقيت املتحصالت النقدية  الضرائب املستحقة إلى استخدام نماذج إحصائية تستخدم بيانات تتعلق بالنمط التاريخي لتحصيل ضريبة معين
باألحداث االقتصادية األخرى. وقد يؤدي قياس األصول واإليرادات الناتجة من   التحصيلمن دافعي الضرائب واإلقرارات الضريبية التي تقدموا بها وعالقة الضريبة مستحقة  

إليرادات املثبت عن املبالغ الفعلية التي يتم تحديدها في فترات القوائم املالية الالحقة. وهذا ال يقلل بأي حال من موثوقية املبلغ املعامالت الضريبية إلى اختالف مبلغ األصول وا
  املقرر عنه في القوائم املالية.

ً
 . "السياسات املحاسبية والتغيرات في التقديرات املحاسبية واألخطاء"  3ملعيار املحاسبة للقطاع العام  ويتم إجراء تعديالت على التقديرات وفقا

 إثبات املعامالت 
ً
ستلم أو القيمة العادلة املنسوبة لها  في القوائم املالية بمبلغ النقد أو معادالت النقد املدفوع أو امل بشكل مبدئيوفيما يخص األصول التي تم اقتناؤها، يتم عادة

 للحكومة قد يصعب قياسها.عند حدوثها. ولكن بعض األصول املهمة للحكومة ال يتم اقتناؤها. فعلى سبيل املثال، األراض ي التي تم اكتسابها بموجب الحقوق السيادية 

 

  

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/A11-IPSAS_14_1.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/A11-IPSAS_03_2.pdf
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املالية. فعلى سبيل املثال، قد تستوفي املتحصالت املتوقعة من دعوى قضائية تعريفي كل من األصول والدخل وعند تعذر إجراء تقدير معقول، ال يتم إثبات البند في القوائم  
 نها أصل أو دخل. إضافة إلى استيفاء ضابط االحتمالية الخاص باإلثبات؛ ومع ذلك، إذا لم يكن من املمكن قياس املطالبة بموثوقية، فال يتم إثباتها على أ

 

عد الطرق أ
ُ
؟هل ت

ً
 صال

 تمتلك إحدى جهات القطاع العام شبكة طرق داخل نطاق واليتها وتقوم بصيانتها.  •

 يستطيع السكان وعموم الناس الوصول إلى الطرق الستخدامهم العام. •

 لجهة القطاع العام؟ اذكر السبب  •
ً
عد الطرق أصال

ُ
 هل ت

 

 

 اإلجابة: 

عد  
ُ
 لجهة القطاع العام ألن مستخدمي الطرق يتحصلون على املنافع االقتصادية التي تنطوي عليها الطرق، وليس جهة تبدو اإلجابة بديهية؛ ولكن ثمة رأي بأن الطرق ال ت

ً
أصوال

ألصل ألن السكان  ستطيع تقييد الوصول إلى االقطاع العام. وبعبارة أخرى، تعود املنفعة املالية وغير املالية التي يوفرها األصل على املجتمع ككل. كما إن جهة القطاع العام ال ت
 وعموم الناس في معظم األحيان تكون لهم حرية الوصول إليه.

العام السيطرة على الوصول،   تستوفي الطرق تعريف األصل. فهي موارد لجهة القطاع العام تستخدمها لتحقيق أهدافها املتعلقة بتوفير خدمات النقل. وتستطيع جهة القطاع
 بفرض قيود على أوزان املركبات التي تستخدم الطرق وما إلى على سبيل املثال، عن طريق اشتراط ت

ً
رخيص املركبات. وتستطيع تنظيم استخدام الطرق عن طريق القيام مثال

 ذلك. 

 

؟
ً
 هل ُيعد مركز املؤتمرات أصال

 التصور:

 صيا •
ً
أيضا الحكومي  ويتولى املستوى  للمؤتمرات،  بإنشاء مركز  الرفيعة  الحكومية  املستويات  الخاصة قامت إحدى  الحدود  املركز، ضمن  نة 

دات  بأمانة إحدى املناطق. وتستفيد أمانة املنطقة من النشاط االقتصادي الذي يولده املركز من خالل ارتفاع تقييمات العقار وارتفاع اإليرا 
 الزكوية والضريبية. 

 
؟ اذكر  •

ً
 السبب هل ينبغي على أمانة املنطقة التقرير عن مركز املؤتمرات باعتباره أصال

 

 

 اإلجابة: 

 ألمانة املنطقة. فاألمانة ال تسيطر على املنافع التي قد يتم  
ً
من مركز املؤتمرات. وهي ليست لها الحقوق أو    هااستقاؤ يخفق مركز املؤتمرات في اختبار التحقق من كونه أصال

على إمكانية الوصول إلى األصل. ُسُبل الوصول األخرى التي تمكنها من تحديد طبيعة وطريقة استخدام مركز املؤتمرات بما يحقق أهدافها. ويسيطر املستوى الحكومي الرفيع  
 املثال، يمكنه تعيين رسوم االستخدام وتحديد من سيؤجر له املرافق. ويحدد السياسات التشغيلية الخاصة بمركز املؤتمرات. فعلى سبيل
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 مخطط اتخاذ القرار
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ُينظر إلى البند في سياق تعريف األصل املوضح. وإذا لم يستوف التعريف، فال ش يء مطلوب عندئذ.

 البند يستوفي تعريف األصل، فثمة حاجة عندئذ لتحديد املعيار املناسب الستخدامه في إثبات األصل في القوائم املالية. وإذا كان 

النقدية   غير  األصول  مقابل  في  النقدية  ا  -األصول  للتحديد من وحدات  قابل  أو  ثابت  بعدد  استالمها  التي سيتم  العملة واألصول األخرى  النقدية هي وحدات  لعملة  األصول 
 غير نقدية.

ً
 )النقد، الذمم املدينة والقروض، االستثمارات املؤقتة(. وما دون ذلك ُيعد أصوال

إذا كانت الجهة قد طبقت هذا املعيار(. وتنقسم سائر األصول إلى أصول    41الخاصة باألدوات املالية )واملعيار    30-28وتتم املحاسبة عن األصول النقدية باستخدام املعايير  
 سة وأصول غير ملموسة. وتمتاز األصول امللموسة بأن لها وجود ملمو 

ً
 مادي ا

ً
امللموسة إلى الوجود املادي. غير . ومن أمثلتها، املخزون والعقارات واآلالت واملعدات. وتفتقر األصول ا

 في هذه الوحدة التدريبية.
ً
 وسيتم تناول العديد من هذه األصول الحقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هل يستوفي البند تعريف األصل؟ ال يتم إثباته

ملموس

(27معيار )بند زراعي  (17معيار )العقارات واآلالت واملعدات  (16معيار )العقارات االستثمارية 
املخزون 

(12معيار )

هل البند نقدي أم غير نقدي؟

ملموس (31معيار )غير ملموس 

 ال

 غير نقدي

 )أمثلة(

 نعم

 نقدي
أداة مالية

(30و29/41و28املعايير )
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 خيارات التقييم عند اإلثبات األولي 
 أو بالقيمة العادلة بالتكلفة العقارات واآلالت واملعدات  •

 في حالة اختيار التكلفة التاريخية، قم باستخدامها في حال توفرها  •

 في حال عدم توفرها، يجب استخدام أساليب تقييم بديلة  •

•  
ً
 منها القيمة املتبقية ابتداًء من تاريخ االقتناء يتم استنفاد التكلفة التاريخية مطروحا

 ينبغي استشارة مراجعين خارجيين بشأن األسلوب الذي سيتم اختياره  •

 

و  واآلالت  العقارات  تثبت  أن  العام  للقطاع  املحاسبة  ملعايير   
ً
وفقا مرة  االستحقاق ألول  أساس  على  املحاسبة  تطبق  التي  الجهة  على  بالتكلفينبغي   

ً
أوليا بالقيمة  املعدات  أو  ة 

 العادلة. 

ل  
ً
عادة بديلة  أساليب  استخدام  عندئذ  يلزم  أصل،  لكل  متوفرة  تكن  لم  املعلومات  تلك  ولكن  املختار،  التقييم  أسلوب  هي  التكلفة  كانت  األرصدة وإذا  لتحديد  األولي  لتقييم 

 لبنود العقارات واآلالت واملعدات. 
ً
 االفتتاحية. وهذا هو الحال غالبا

 تقي
ً
 في هذه الوحدة التدريبية.  يم األصول للتحقق من أي مؤشرات على احتمال حدوث هبوط في قيمة األصل.ويجب أيضا

ً
 انظر النقاش املتعلق بالهبوط الذي سيرد الحقا

 ، قم باستخدامها. متاحة  التكلفة التاريخية كانتفي حالة 

األصول   تقييم  ينطوي  الخاصة.وقد  التحديات  بعض  على  واملعدات  واآلالت  العقارات  مثل  األجل  مرة"   33معيار  ويوفر    طويلة  العام ألول  للقطاع  املحاسبة  معايير   "تطبيق 
 في حال عدم معرفة التكلفة التاريخية.إرشادات بشأن املبلغ الذي سيتم إثباته أولي
ً
 ا

التاريخية    بالتكلفة  توفر سجالت  عدم  حالة  وفي  باستخدامها.  فقم  متاحة،  التاريخية  التكلفة  وكانت  التكلفة،  استخدام  الجهة  اختارت  تطبيق  وإذا  عندئذ  يلزم  أصل،  لكل 
 
ً
دت في حساب املصروفات بموجب أساس النقد املحاسبي. أساليب تقييم أخرى لتقدير التكلفة التاريخية. وهذا هو الحال غالبا ّيِّ

ُ
 لبنود العقارات واآلالت واملعدات التي ق

 ما يلي: إلىوفي حالة عدم توفر سجالت بالتكلفة التاريخية، فيمكن عندئذ أن يستند التقييم األولي البديل 

   تكلفة إعادة اإلنتاج،      •
ً
. وال التي تستند إلى خصائص األصول التي تمتلكها جهة القطاع العام في الوقت الحالي. وهي تكلفة إعادة إنتاج األصل في صورة مطابقة تقريبا

 تسعى تلك الطريقة إلى مراعاة اآلثار الواقعة على التكلفة مثل التغيرات في التقنية أو طرق اإلنشاء.

  ة أي اختالفات كبيرة بين األصل الفعلي واألصل البديل. وتكلفة اإلحالل الحالية هي مبلغ النقد أو املقابل اآلخر الذي سيتطلبه اقتناءمعدلة ملراعاتكلفة اإلحالل،   •
. وهي تراعي التغيرات في التقنية، وتستند إلى التكل 

ً
حالية املقدرة إلنشاء فة الأصل ينطوي على خدمات متوقعة مكافئة لتلك التي ينطوي عليها األصل اململوك حاليا

ة اإلحالل بالرجوع إلى األصل القائم أو مكون فيه بنفس طريقة اإلنشاء أو بطريقة مشابهة لها، باستخدام نفس املواد أو بمواد مشابهة لها. وقد يتم تحديد تكلف
 سعر أصل مشابه في سوق نشط وذي سيولة. 

السوقية، • تكو   القيمة  قد  تحديد فعند وجود سوق مفتوح لألصول،  يتم  الشاغرة. وقد  أو األراض ي  املباني  مثل  متاحة ألنواع عديدة من األصول  القيمة  تلك  ن 

 القيمة السوقية عن طريق عمليات التقييم. 

إلى بيانات   في حالة عدم وجود سوق نشط لألصل، لكن يوجد مقّيم يستطيع الوصول إلى قيمة عن طريق تطبيق مناهج تقييم مختلفة وبالرجوع  القيمة العادلة، •
 السوق واالستدالل. 

يها من مقّيم خارجي على أصول  ومن أساليب التقييم األخرى التي قد تقلل من الوقت والجهد املطلوبين لتحديد األرصدة االفتتاحية إسقاط قيم األصول التي تم الحصول عل
 أخرى مشابهة.

اريخية األصلية لألصل عند  ديل القيمة الحالية املقدرة، حسب عوامل إزالة التضخم لتقدير التكلفة الت وفي جميع الحاالت، عند استخدام نموذج القيمة التاريخية، يتم تع 
 أو إنشائه أو تطويره. هاقتنائ
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 التحديد، يمكن تقدير تاريخ معقول.ويمكن إزالة التضخم باستخدام مؤشرات أسعار خاصة مناسبة مثل مؤشر البناء. وفي حال عدم معرفة تاريخ االقتناء على وجه 

 منها القيمة املتبقية من تاريخ االقتناء إلى التاريخ الحالي بما 
ً
 يعكس العمر اإلنتاجي املتبقي لألصل.وباملثل، يتم استنفاد التكلفة التاريخية املقدرة الناتجة مطروحا

يمة هو األسعار املعلنة في سوق نشط. وفي حال عدم وجود أي سوق نشط لألصل، تقوم الجهة بتحديد  وإذا اختارت الجهة استخدام القيمة العادلة، فإن أفضل دليل على الق
تاريخ القيا س بين أطراف تتصرف بحرية  القيمة باستخدام أحد أساليب التقييم. والهدف من استخدام أساليب التقييم هو تحديد السعر الذي كانت ستتم به املعاملة في 

 غيل العادية. وتشمل أساليب التقييم: بدافع اعتبارات التش

 استخدام معامالت حديثة في السوق بين أطراف مطلعة تتصرف بحرية ورضا، إن وجدت،  ( أ

 الرجوع إلى القيمة الحالية ألصل آخر متطابق إلى حد كبير،  ( ب

 تحليل التدفقات النقدية املخصومة.  ( ج

 لتقييم البديلة قبل استخدامها. وسيكون من الحكمة معرفة آراء املراجعين الخارجيين في أساليب ا

 التأكد من أن تطبيقها ألي من أساليب التقييم البديلة يتفق مع معيار املحاسبة للقطاع العام 
ً
 على الجهات أيضا

ً
 . 33وسيكون لزاما
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 ." العقارات واآلالت واملعدات "  17معيار املحاسبة للقطاع العام تركز هذه الوحدة التدريبية على 

ستخدم األصول الرأسمالية الخ
ُ
اصة بجهات القطاع العام لتقديم الخدمات،  تستخدم جهات القطاع العام أصولها الرأسمالية لتقديم الخدمات على مدار سنوات عديدة. وت

 وعلى نقيض القطاع التجاري، ال تولد عادة التدفقات النقدية التي يمكن استخدامها للوفاء بااللتزامات. 

األص هذه  استخدام  وتكلفة  باملخزون  ومعرفتها  إملامها  تحسين  في  الرأسمالية  أصولها  بتسجيل  الحكومات  قيام  في  الرئيس ي  السبب  اتخاذ ويتمثل  عملية  من  يحسن  مما  ول، 
 املساءلة أمام دافعي الضرائب  

ً
بشأن املوارد الرأسمالية التي قامت جهات  القرارات املتعلقة بإدارتها. ولكن التقرير عن هذه املعلومات املتعلقة باألصول الرأسمالية يحقق أيضا

 القطاع العام باقتنائها واستخدامها وإدارتها. 

 لعام مسؤولية إدارة مجموعة متنوعة من أصول العقارات واآلالت واملعدات. وقد تشمل البنود املعتادة: وتتولى جهات القطاع ا

 لصلة(املباني واملعدات )على سبيل املثال، املرافق اإلدارية والتعليمية والصحية والشرطية ومرافق مكافحة الحريق، واألجهزة املتحركة ذات ا •

 ور والسدود وأنظمة املرافق وصرف النفايات الصلبة ومعالجة الصرف والنقل الجماعي وغيرها من أنواع البنية التحتية األساسية( البنية التحتية )الطرق والجس •

 شبكات االتصاالت والحاسب  •

 املتأخرة للعقارات واآلالت واملعدات ال  أعمال الصيانةوتواجه جهات القطاع العام على نحو متزايد تحديات كبيرة في تمويل  
ً
قديمة وتجديدها واستبدالها. وقد يكون هذا مؤشرا

القائمة الرأسمالية  األصول  حالة  على  املاضية  التمويل  لقرارات  املالية  التأثيرات  لفهم  كافية  معلومات  على  القرار  متخذي  عدم حصول  تقديم   على  في  استخدامها  وتكلفة 
 الخدمات.

م إلدارة األصول ولكن تلك النظم تكون في الغالب  وال يعني ذلك أن جهات القطاع العام لم تكن  
ُ
تحتفظ بمعلومات عن هذه األصول إلدارتها بشكل سليم. فقد تم تطوير ُنظ

 ذات طبيعة متخصصة وتعمل بشكل مستقل عن النظم املالية الرئيسية. 

ملوارد املستثمرة؛ وإنشاء بنية تحتية أساسية مستدامة، تحتاج جهات القطاع  دراك أفضل قيمة من اإوالفاعلية في الخدمات العامة؛ و   ولضمان تحقيق أكبر قدر من الكفاءة
 العام إلى معلومات موثوقة عن بنود العقارات واآلالت واملعدات. 

ل إدارة األصول  في  عليه  يمكن االعتماد  ولكنها أساس  بفاعلية.  الضرورية إلدارة هذه األصول  املعلومات  املالية جميع  التقارير  توفر  املنافع  ضوال  والفاعلية. ومن  الكفاءة  مان 
 الرئيسية لتطبيق املحاسبة على أساس االستحقاق، تحسين املعلومات الالزمة ألغراض اتخاذ القرارات املتعلقة بإدارة تلك األصول.

 وتتمثل القضايا الرئيسية في املحاسبة عن العقارات واآلالت واملعدات فيما يلي: 

عد من العقارات واآلالت واملعدات؛ تطبيق ضوابط  أ( 
ُ
 اإلثبات العامة على البنود التي ت

 تحديد القيمة الدفترية للعقارات واآلالت واملعدات؛  ب( 

 تكاليف االستهالك وخسائر الهبوط في القيمة التي سيتم إثباتها فيما يتعلق باستخدام العقارات واآلالت واملعدات.  ج(

 

 عداتتعريف العقارات واآلالت وامل
 العقارات واآلالت واملعدات هي بنود ملموسة: •

o   تحتفظ بها الجهة الستخدامها في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات، أو لتأجيرها للغير، أو ألغراض إدارية؛ 

o  .يتوقع استخدامها خالل أكثر من فترة قوائم مالية واحدة 

 التعريف تستوفي أنظمة األسلحة وأصول البنية التحتية  •
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 ملعيار املحاسبة للقطاع
ً
 تعريف العقارات واآلالت واملعدات ويتم إثباتها على أنها أصل وفقا

ً
 . 17العام  تستوفي املعدات العسكرية املتخصصة عادة

 ملعيار  
ً
. ومن األمثلة على أصول البنية التحتية، شبكات 17املحاسبة للقطاع العام  وتستوفي أصول البنية التحتية تعريف العقارات واآلالت واملعدات ويتم املحاسبة عنها وفقا

 الطرق ونظم الصرف ونظم توزيع املياه والطاقة وشبكات االتصاالت. 

 بأنها: 
ً
 وتتسم هذه األصول عادة

 جزء من نظام أو شبكة؛  ( أ

 وجد لها استخدامات بديلة؛ تمتخصصة في طبيعتها وال  ( ب

 غير منقولة؛  (ج

 لقيود مفروضة على استبعادها. قد تخضع  ( د

 

 القيود على النطاق 
 ال ينطبق التعريف على:  •

o  األصول البيولوجية املتعلقة بالنشاط الزراعي 

o  احتياطات املعادن مثل النفط والغاز الطبيعي واملوارد غير املتجددة املماثلة 

 ال يتطلب، ولكنه ال يمنع، إثبات األصول التراثية  •

 

 

 بالنشاط الزراعي. األصل 
ً
 البيولوجي هو حيوان حي أو نبات حي. وتتعلق األصول البيولوجية عادة

في   مشمولة  األصول  العام  وهذه  للقطاع  املحاسبة  فع  ." الزراعة"   27معيار  الزراعية.  األنشطة  نطاق  خارج   
ً
أيضا البيولوجي  األصل  يقع  فقد  ذلك،  قد ومع  املثال،  لى سبيل 

 تستخدم أجهزة الشرطة كالب شرطة في وحدة مخصصة لذلك.

 على العقارات واآلالت واملعدات التي يتم استخدامها لتطوير وصيانة األصول البيولوجية واحتياطات املعادن.   17وال ينطبق معيار املحاسبة للقطاع العام 

 التراثية التي تستوفي تعريف العقارات واآلالت واملعدات. وال يتطلب املعيار، ولكنه ال يمنع، إثبات األصول 

تاريخية والنصب التذكارية ومواقع اآلثار  وتكون لألصول التراثية أهمية ثقافية أو بيئية أو تاريخية تستدعي الحفاظ عليها بشكل دائم. وتتضمن أمثلة األصول التراثية املباني ال
 فنية. واملناطق الطبيعية املحمية واألعمال ال

 ما يتم االحتفاظ بها لقدرتها على  
ً
 إجراء تقدير معقول للمنافع املستقبلية املرتبطة باألصول التراثية ألنها نادرا

ً
توليد التدفقات النقدية الداخلة، وقد توجد ومن الصعب غالبا

ل التراثية على أهميتها الثقافية أو البيئية أو التاريخية. ويتم اقتناء األصول عوائق نظامية أو اجتماعية الستخدامها في تلك األغراض. وتقتصر الخدمات املتوقعة من األصو 

 التراثية بعدة طرق من بينها الشراء والتبرع والوصية واملصادرة.

العام    تراثية، فيجب عليها تطبيق متطلبات اإلفصاح الواردة في معيار املحاسبة للقطاع 
ً
الجهة أصوال  ناقشته  )الذي سيتم م  17وإذا أثبتت 

ً
في هذه الوحدة التدريبية(    الحقا

 تطبيق متطلبات القياس الواردة في ذلك املعيار، ولكنها غير ملزمة بذلك.
ً
 ويجوز لها أيضا

التراثية قيمتها  بخالف  مستقبلية  متوقعة  خدمات  أو  اقتصادية  منافع  التراثية  األصول  لبعض  هذه ويكون  وفي  إداري.  كمبنى  تاريخي  مبنى  ُيستخدم  قد  املثال،  سبيل  فعلى   ،
 الحاالت، يمكن إثباتها وقياسها على نفس األساس الذي ُيستخدم في إثبات وقياس بنود العقارات واآلالت واملعدات األخرى. 
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 مبدأ اإلثبات 
 أصل عندما: يجب إثبات تكلفة بنود العقارات واآلالت واملعدات على أنها  •

o  يكون من املحتمل أن تتدفق إلى الجهة الخدمات املتوقعة أو املنافع االقتصادية املستقبلية املرتبطة بالبند؛ 

o  .يكون من املمكن قياس التكلفة أو القيمة العادلة للبند بموثوقية 

 

 

 أصول أخرى. ينطبق املبدأ العام إلثبات األصول باملثل على العقارات واآلالت واملعدات كأي 

من الجهة تطبيق املبدأ العام إلثبات األصول على جميع التكاليف الخاصة بالعقارات واآلالت واملعدات في وقت تكبدها، بما في ذلك   17ويتطلب معيار املحاسبة للقطاع العام  
 التكاليف املتكبدة بشكل أولي والنفقات الالحقة. وتتضمن هذه التكاليف تلك املتكبدة بشكل أول

ً
ي القتناء أو إنشاء بنود العقارات واآلالت واملعدات والتكاليف املتكبدة الحقا

 لإلضافة إليها أو إحالل جزء منها أو صيانتها.

 التكاليف الالحقة

 اإلصالح والصيانة أعمال 

الدورية للبند. فهذه النفقات لن تستوفي ضوابط اإلثبات ألنها لن تؤدي إلى وفق مبدأ اإلثبات، ال تتضمن القيمة الدفترية لبنود العقارات واآلالت واملعدات تكاليف الصيانة  
الدورية الصيانة  وتكاليف  تكبدها.  عند  العجز  أو  الفائض  في  التكاليف  ثبت هذه 

ُ
ت الجهة. ولكن  إلى  اقتصادية  منافع  أو  تكاليف صيانة   تدفق خدمات متوقعة  باألساس  هي 

 بأنه يتعلق بعمليات "إصالح وصيانة" بند العقارات واآلالت واملعدات. الخدمات املتوقعة من بند العقارات واآل
ً
 الت واملعدات. ويوصف الغرض من هذه النفقات غالبا

 إحالل املكونات 

إلى إعادة   رصف كل بضع سنوات، أو قد  القد تتطلب أجزاء بعض بنود العقارات واآلالت واملعدات أن يتم إحاللها على فترات منتظمة. فعلى سبيل املثال، قد يحتاج طريق 
 بعد عدد محدد من ساعات االستخدام، أو قد تحتاج األجزاء الداخلية لطائرة مثل املقاعد واملطابخ إلى إحاللها عدة م

ً
رات خالل العمر االفتراض ي لهيكل يتطلب فرن تبطينا

 أجزاء من العقارات واآلالت واملعدات إلى معدل أقل من  
ً
عمليات اإلحالل املتكررة وغير املتكررة، مثل إحالل الجدران الداخلية ملبنى. وتثبت الجهة  الطائرة. وقد تحتاج أيضا

 تكاليف اإلحالل ضمن القيمة الدفترية لبند العقارات واآلالت واملعدات عند تكبدها في حال تحقق ضوابط اإلثبات.

لدفترية ألجزاء من بنود العقارات واآلالت واملعدات إذا كانت تلك األجزاء قد تم إحاللها وقامت الجهة  من الجهة إلغاء إثبات القيمة ا  17ويتطلب معيار املحاسبة للقطاع العام  
 بإدراج تكلفة اإلحالل ضمن القيمة الدفترية للبند.

 تكلفة الفحوصات الرئيسة 

( هو إجراء فحوصات رئيسة منتظمة للعيوب بغض النظر عما إذا تم قد يكون أحد شروط استمرار تشغيل أحد بنود العقارات واآلالت واملعدات )على سبيل املثال، طائرة
ثبت تكاليفها ضمن القيمة الدفترية لبند العقارات واآلالت واملعدات على أنه إحالل إذا تحققت ضوابط  يإحالل أجزاء من البند أم ال. وعند إجراء كل عملية فحص رئيس 

ُ
، ت

دت تكلفة الفحص السابق في  اإلثبات. وُيلغى إثبات أية قيمة دفترية متبق ية من تكلفة الفحص السابق )بشكل مميز عن األجزاء املادية(. ويحدث هذا بغض النظر عما إذا ُحّدِّ
فة ُمكون الفحص ما كانت عليه تكل املعاملة التي تم فيها اقتناء أو إنشاء البند. وعند الضرورة، يمكن استخدام التكلفة املقدرة لفحص مستقبلي مماثل على أنها مؤشر على  

 القائم عند اقتناء أو إنشاء البند.
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 مثال للقضايا املتعلقة باإلثبات 
البلديات   • بلوائح محلية جديدة تتعلق بجودة املياه.  ولم يكن   12أنفقت إحدى  لتركيب معدات في مرفقها ملعالجة املياه للوفاء  مليون ريال 

 املعالجة أو العمر املتوقع ملحطة املعالجة. للمعدات تأثير على جودة وكميات املياه 

 
 هل ينبغي رسملة النفقات على أنها عقارات وآالت ومعدات؟ مع التوضيح   •

 

 

 اإلجابة: 

 ضوابط اإلثبات. فاملعدات التي يتطلبها االلتزام بمعايير جودة املياه ال توفر منافع اقتصادية أو خدما
ً
متوقعة مستقبلية. ولكن من املناسب ت  هذه النفقات ال تستوفي تماما

 معالجة التحديث على أنه من العقارات واآلالت واملعدات. 

البلديات على منافع أن تحصل  أو خدمات    وبالرغم من أن املعدات ال تنطوي بشكل مباشر على منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة مستقبلية، فمن الضروري  اقتصادية 
 الخاصة بمعالجة املياه. متوقعة مستقبلية من محطاتها

وامل واآلالت  العقارات  تلك  اقتناء  أن  من  وبالرغم  البيئة.  أو  بالسالمة  تتعلق  ألسباب  الزمة  واملعدات  واآلالت  العقارات  بنود  تكون  املنافع  وقد  مباشر  بشكل  يزيد  ال  عدات 
العقارات   بنود  من  معين  بند  بأي  الخاصة  املتوقعة  الخدمات  أو  واآلالت االقتصادية  العقارات  تلك  اقتناء  للجهة  الضروري  من  يكون  قد  فإنه  القائمة،  واملعدات  واآلالت 

عد هذه العقارات واآلالت واملعدات مؤهلة ل 
ُ
 إلثبات على أنها أصول.واملعدات ألجل الحصول على املنافع االقتصادية أو الخدمات املتوقعة من أصولها األخرى. وت

ثبت على أنها أصل ألن الجهة ال تستطيع وعلى سبيل املثال، قد تتطل
ُ
ب أنظمة السالمة من الحرائق أن يقوم مستشفى بتركيب نظم إطفاء حريق جديدة. وهذه التحسينات ت

 بدونها تشغيل املستشفى بما يتفق مع اللوائح.

للتحقق   العالقة يتم مراجعتها  الناتجة لهذا األصل واألصول ذات  القيمة الدفترية    ومع ذلك، فإن 
ً
العام  من هبوط قيمتها وفقا "الهبوط في قيمة    21ملعيار املحاسبة للقطاع 

دة للنقد  ِّ
ّ
 ." األصول غير املول

 

 قضايا أخرى تتعلق باإلثبات
 قطع الغيار ومعدات الصيانة  •

 واملعدات االحتياطية  األجزاء الرئيسية •

 تجميع البنود  •

 

ا  قطع  تتأهل  ذلك،  ومع  االستهالك.  العجز حسب  أو  الفائض  إثباتها ضمن  ويتم  مخزون  أنها  على   
ً
عادة الصيانة  ومعدات  الغيار  قطع  تسجيل  واملعدات  يتم  الرئيسية  لغيار 

الجهة   تتوقع  عندما  ومعدات  وآالت  عقارات  أنها  على  لإلثبات  يمكن االحتياطية  ال  الصيانة  ومعدات  الغيار  قطع  كانت  إذا  وباملثل،  واحدة.  فترة  من  أكثر  خالل  استخدامها 
 استخدامها إال فيما يتصل بأحد بنود العقارات واآلالت واملعدات، فإنها يتم املحاسبة عنها على أنها عقارات وآالت ومعدات.

 ألجل إثباتها.ويجيز املعيار تجميع البنود غير املهمة بصورتها الفردية 

 شراؤها أو اال 
ً
حتفاظ بها بكميات كبيرة بحيث تمثل  فقد توجد بنود معينة كاألدوات واألثاث وأجهزة الحاسب التي قد يكون كل منها على حدة دون عتبة الرسملة ولكن يتم عادة

 من بنود العقارات واآلالت واملعدات. ولذلك، فإن وحدة القياس ألغراض اإلثب  17مجتمعة نفقات كبيرة. وال يحدد معيار املحاسبة للقطاع العام  
ً
ات، أي ال يحدد ما يشكل بندا

ة بصورتها الفردية، مثل الكتب األمر يتطلب ممارسة الحكم املنهي عند تطبيق ضوابط اإلثبات على الظروف الخاصة بكل جهة. وقد يكون من املالئم تجميع البنود غير املهم
 لي وبنود املعدات الصغيرة، وتطبيق الضوابط على القيمة املجمعة.باملكتبة وملحقات الحاسب اآل

  

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/A11-IPSAS_21_1.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/A11-IPSAS_21_1.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/A11-IPSAS_21_1.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/A11-IPSAS_21_1.pdf
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املتماثلة التي يتجاوز كل منها بمفرده  وقد تود الجهات النظر في استخدام أسلوب التجميع في الحاالت التي تتألف فيها فئة العقارات واآلالت واملعدات من عدد كبير من البنود  
 ذلك من التكاليف اإلدارية الباهظة لتتبع كل عملية اقتناء واستبعاد، واملحاسبة عنها، بشكل منفصل.حدود الرسملة. فقد يقلل 

ل إجمالي اإلضافات ويتم استهالكه خالل العمر اإل  قد نتاجي املقدر املنطبق. وُيعد األصل أنه  وفي هذه الحاالت، تقوم الجهة بتجميع تكلفة البنود الفردية لكل فترة مالية. وُيسجَّ
 تم استبعاده في نهاية السنة األخيرة من عمره اإلنتاجي املقدر.

 الستبدال السحارات على أسا
ً
س دوري يمتد لعشر سنوات. على سبيل املثال، يوجد عدد كبير من السحارات في شبكة الطرق التي تمتلكها الحكومة. وتخطط الحكومة سنويا

عد وتقوم الحكومة برسملة تكاليف السحارات املستبد
ُ
لة في أية فترة مالية واحدة بصورة مجّمعة. وتقوم باستهالك السحارات خالل العمر اإلنتاجي املقدر بعشر سنوات. وت

ن يؤدي بعده، ففي املتوسط، ل  السحارات أنها قد تم استبعادها في نهاية العشر سنوات. ورغم أن بعض السحارات قد يلزم استبدالها قبل عمرها اإلنتاجي املتوقع، وبعضها
 املبلغ املثبت إلى تحريف جوهري. 

 ومن األمثلة األخرى على ذلك، األسّرِّة في املستشفيات. 

 

 أمثلة على اإلثبات 
قامت مستشفى بتركيب مولدين احتياطيين متطابقين لتوفير الطاقة الكهربائية عند انقطاع التيار. وسيتم استخدام املولد الثاني    -  1تصور    •

 وهو احتمال غير مرجح. األول املولد  في حالة ما إذا تعطل

 
ويمكن   -  2تصور   • لها.  التابعة  املياه  معالجة  االحتياطية ملحطة  الكهربائية  املحركات  من  إمدادات  توفير  على  املناطق  إحدى  أمانة  تحافظ 

 الحصول على املحركات بسهولة من املوردين املتاحين في السوق. 

 
 تصور؟ وملاذا؟كيف يتم إثبات التكاليف في كل  •

 

 

 اإلجابة: 

دم انتظام استخدامه. وتتأهل  كال املولدين االحتياطيين ُيعد من بنود العقارات واآلالت واملعدات. وكالهما ُيتوقع استخدامه خالل أكثر من فترة واحدة، بالرغم من ع  -  1تصور  
 وآالت ومعدات عندما تتوقع الجهة استخدامها خالل أكثر من فترة واحدة.قطع الغيار الرئيسية واملعدات االحتياطية لإلثبات على أنها عقارات 

معدات الصيانة على أنها  يتوقف األمر على عدة عوامل! وسيلزم ممارسة الحكم املنهي عند تحديد املعالجة املحاسبية املناسبة. وبصفة عامة، يتم قيد قطع الغيار و   -  2تصور  
ال ضمن   

ً
مصروفا تسجيلها  ويتم  يمكن مخزون  ال  عندما  أو  مهمة  وتكون  واملعدات  واآلالت  العقارات  تعريف  البنود  تستوفي  عندما  إال  استهالكها،  عند  العجز  أو  فائض 

 استخدامها إال فيما يتصل ببند آخر من بنود العقارات واآلالت واملعدات. ففي تلك الحالة الثانية، يتم رسملتها.

 من ذلك،  وفي هذه الحالة، يمكن إثبات املحركات ال
ً
 في السوق. وبدال

ً
 ضمن الفائض أو العجز عند استهالكها ألنها متاحة عادة

ً
كهربائية على أنها مخزون ويتم تسجيلها مصروفا

 الت واملعدات، فيمكن رسملتها.قارات واآلإذا ُحدد أنها تستوفي تعريف العقارات واآلالت واملعدات، وأنها مهمة، أو أنه ال يمكن استخدامها إال فيما يتصل ببند آخر من بنود الع
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 القياس األولي
 يجب قياس بند العقارات واآلالت واملعدات املؤهل إلثباته على أنه أصل بالتكلفة  •

 تشمل عناصر التكلفة  •

o  )سعر الشراء )بما في ذلك رسوم االستيراد/الضرائب بعد الخصومات التجارية والتخفيضات 

o  عزى بشكل
ُ
 مباشر للبند التكاليف التي ت

o  تقدير االلتزامات املرتبطة بالتخريد أو االستبعاد أو التخلي 

 تكلفة البند املقتنى في معاملة غير تبادلية هي قيمته العادلة في تاريخ االقتناء  •

 

 

 السعر النقدي.يتم قياس بند العقارات واآلالت واملعدات املؤهل إلثباته على أنه أصل بالتكلفة. وتكلفة بند العقارات واآلالت واملعدات هي ما يعادل  

ثها في  و ير النقدية. وهذه الحاالت مرجح حدوقد ُيقتنى بند واحد أو أكثر من العقارات واآلالت واملعدات مقابل أصل أو أصول غير نقدية، أو مجموعة من األصول النقدية وغ
 لطبيعة األصول التي يحتفظ بها القطاع العام والهدف الرئيس منها املتمثل في الخدم

ً
ات املتوقعة. وفي حال مواجهة موقف القطاع التجاري بدرجة أكبر من القطاع العام نظرا

تناز 
ُ
امل لألصل  العادلة  بالقيمة   

ً
عادة البند  إثبات  يتم  القيمة كهذا،  أو  املستلم  للبند  العادلة  بالقيمة  البند  قياس   

ً
أيضا يمكن  للظروف،   

ً
وتبعا النقدي(.  املقابل  )زائد  عنه  ل 

تتجاوز   تعقيدات  على  النقدية  غير  املعامالت  في  واملعدات  واآلالت  العقارات  بنود  قياس  متطلبات  وتنطوي  عنه.  تنازل 
ُ
امل للبند  التدريبيةالدفترية  املادة  هذه  حال نطاق  وفي   .

 . 17مواجهة املتدربين ملوقف كهذا، ينبغي عليهم الرجوع مباشرة إلى معيار املحاسبة للقطاع العام 

فت بين ما يعادل السعر النقدي وإجمالي الدفعات كفائدة على مدى  ُيثبت الفرق   من  رة االئتمان. أو يمكن  وإذا تم تأجيل الدفع بما يتجاوز آجال االئتمان العادية، 
ً
ذلك  بدال

 للمعالجة البديلة املسموح بها في معيار املحاسبة للقطاع العام  
ً
في مرحلة    ". وتتناول هذه املادة ذلك املعيارتكاليف االقتراض "   5إثبات تلك الفائدة ضمن القيمة الدفترية وفقا

 .الحقة

 ملعيار املحاسبة للقطاع العام  ويتم تحديد تكلفة بند العقارات واآلالت وامل
ً
". وتتناول هذه  عقود اإليجار"   13عدات الذي يحتفظ به املستأجر بموجب عقد إيجار تمويلي وفقا

 .في مرحلة الحقة املادة ذلك املعيار

 وتشمل عناصر تكلفة بند العقارات واآلالت واملعدات ما يلي: 

 ذلك رسوم االستيراد وضرائب الشراء غير املستردة، بعد الخصومات التجارية والتخفيضات. سعر شرائه، بما في  (أ 

 للتشغيل بالطريقة املقصودة من قبل اإلدارة.  ( ب
ً
عزى بشكل مباشر إلى جلب األصل إلى املكان والحالة الالزمة له ليكون قابال

ُ
 أي تكاليف ت

و  (ج تفكيك  لتكاليف  األولي  وإعادة  إالتقدير  البند   زالة 
ً
نتيجة وإما  البند  اقتناء  عند  إّما  الجهة  تتكبده  الذي  االلتزام  وهو  عليه،  كان  ما  إلى  به  يوجد  الذي  املوقع 

 الستخدام البند خالل فترة معينة ألغراض أخرى بخالف إنتاج املخزون خالل تلك الفترة. 

عزى بشكل مباشر القتناء أو إنشاء األصل هي التكاليف اإلضافية
ُ
يتم تكبدها لجلب األصل  و التي لم يكن سيتم تكبدها لوال اقتناء األصل أو إنشائه أو تطويره.    التكاليف التي ت

 للتشغيل بالطريقة املقصودة. 
ً
 إلى املكان والحالة الالزمة له ليكون قابال

واملعدات؛ وتكاليف إعداد املوقع؛ تكاليف التسليم واملناولة    وتشمل هذه التكاليف تكاليف منافع املوظفين الناشئة بشكل مباشر من إنشاء أو اقتناء بند العقارات واآلالت
 األولية؛ وتكاليف التركيب والتجميع؛ وتكاليف اختبار ما إذا كان األصل يعمل على النحو املستهدف؛ واألتعاب املهنية. 

واملنافع   الرواتب   
ً
داخليا املنشأة  باألصول  الخاصة  للتكاليف  الشائعة  األمثلة  املؤقتة،  ومن  امليدانية  واملباني  واملعدات،  واإلمدادات،  واملواد  الداخليين،  للموظفين  املباشرة 

 واألتعاب القانونية واملهنية األخرى، وما إلى ذلك.
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عزى بشكل مباشر هي تلك التي ستتكبدها الجهة سواًء تم االقتناء، أو تم  
ُ
عد من التكاليف التي ت

ُ
تنفيذ مشروع اإلنشاء، أو ال. ومن أمثلة تلك التكاليف والتكاليف التي لن ت

املوارد البشرية والشؤون القانونية  املبلغ املخصص من التكاليف اإلدارية وغيرها من التكاليف العامة غير املباشرة )مثل تكاليف اإلشغال أو تكاليف الوظائف املؤسسية مثل  
 الجديدة؛ وما إلى ذلك.واملشتريات واملحاسبة(؛ وتكاليف افتتاح املرافق 

 لالستخدام في إنتاج السلع أو  
ً
  ويتوقف إثبات التكاليف ضمن القيمة الدفترية لبند العقارات واآلالت واملعدات عندما يصبح البند جاهزا

ً
الخدمات. وُيعد األصل عادة جاهزا

 من اقتنائه أو إنشائه أو تطويره. ويتط
ً
 لالستخدام اإلنتاجي مراعاة الظروف التي  لالستخدام اإلنتاجي عند االنتهاء تقريبا

ً
لب تحديد ما إذا كان األصل، أو جزء منه، ُيعد جاهزا

 شغال أو مرور الوقت. سيتم تشغيله فيها. وفي الظروف االعتيادية، ستكون الجهة قد حددت ذلك بشكل مسبق بالرجوع إلى عوامل مثل الطاقة اإلنتاجية أو مستوى اإل 

 يرتبط باستبعاد أو تخريد أو التخلي عن بنود العقارات واآلالت واملعدات نتيجة القتنائها أو إنشائها أو تطويرها أو ت وقد تتكبد جهات القطاع
ً
 شغيلها املعتاد. العام التزاما

 تكبدها أثناء فترة استخدام البند إلنتاج املخزون. على االلتزامات الخاصة بالتفكيك واإلزالة واإلعادة إلى الحالة األصلية التي يتم 12وينطبق معيار املحاسبة للقطاع العام 

 في تكلفة العقارات واآلالت واملعدات. فعلى سبيل املثال، االلتزام بالتنظيف
ً
البيئي الناتج عن التشغيل غير السليم ألحد    وال ُيعد االلتزام الناتج عن التشغيل غير السليم عنصرا

 ن التكاليف األساسية للبند. بنود العقارات واآلالت واملعدات ال ُيعد م 

 للتشغيل الطبيعي ملنشأة خاصة بتخزين الوقود، وذلك على خالف  
ً
 مالزما

ً
الحوادث الكارثية التي تنجم عن وعلى سبيل املثال، قد يكون انسكاب كمية معينة من الوقود أمرا

عق بالتنظيف  االلتزام  ُيعد  وال  بالجهة.  الخاصة  السالمة  بإجراءات  االلتزام  املخصص  عدم  عن  املحاسبة  وتتم  للمنشأة.  الطبيعي  التشغيل  عن   
ً
ناتجا الكارثية  الحوادث  ب 

 صل على أنه أحد عناصر التكلفة. املرصود لاللتزام الخاص بعالج األضرار البيئية الناتج عن التشغيل الطبيعي لبند العقارات واآلالت واملعدات واملرتبط بتخريد ذلك األ 

 ويتم إثبات وقياس االلتز 
ً
 خالل هذه الدورة. املخصصات وااللتزامات املحتملة واألصول املحتملة""  19ملعيار املحاسبة للقطاع العام امات وفقا

ً
 ، الذي سيتم مناقشته الحقا

من    ر تبادلية، فيجب قياس تكلفته بقيمته العادلة كما في تاريخ االقتناء. فعلى سبيل املثال، قد يتم التبرع بأرض إلى أمانة إحدى املناطقوعند اقتناء أصل من خالل معاملة غي
 من خالل معامالت غير تبادلية من يضقبل مطور دون مقابل أو بمقابل رمزي، لتمكين األمانة من تطوير املتنزهات والطرق واملمرات في عملية التنمية. وقد يتم اقتناء األصل أ

ً
ا

 خالل ممارسة سلطة املصادرة. وفي هذه الظروف، تكون تكلفة البند هي قيمته العادلة في تاريخ اقتنائه.

بناًء على أدلة من السوق عن طريق التقييم. وا لبند العقارات واآلالت واملعدات الذي يتم التبرع به   تحديد القيمة العادلة 
ً
املبلغ الذي يمكن به لقويتم عادة يمة العادلة هي 

 مبادلة أصل أو تسوية التزام بين أطراف مطلعة تتصرف بحرية ورضا. 

 ذوعادة ما يتم التقييم عن طريق  
ً
 مهنيا

ً
 صلة ومعترف  امقّيم منهي يحمل مؤهال

ً
به.  ومن السهل التحقق من القيمة العادلة للعديد من األصول، بالرجوع إلى األسعار املعلنة في    ا

سيولة.   وذي  نشط  اآلال فسوق  أنواع  من  والعديد  واملركبات،  املتخصصة،  غير  واملباني  لألراض ي،  املتداولة  السوق  أسعار  على  الحصول  عادة  يمكن  املثال،  سبيل  ت  على 
بنود أخرى   عدم وجود دليل متاح لتحديد القيمة السوقية لبند العقارات في سوق نشط وذي سيولة، فإنه يمكن تحديد القيمة العادلة للبند بالرجوع إلىواملعدات. وفي حالة  

املتخصصة لبند من بنود اآلالت ذات خصائص مماثلة في ظروف مماثلة وموقع مماثل. وفي حالة عدم وجود دليل على القيمة العادلة مبني على أساس السوق بسبب الطبيعة  
 واملعدات، فقد تحتاج الجهة إلى تقدير القيمة العادلة باستخدام أساليب أخرى. 

 

  

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/A11-IPSAS_19_1.pdf
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 لذلك، فإن متطلبات إعاوال ُيعد قياس بند العقارات واآلالت واملعدات بقيمته العادلة إعادة تقييم، إذا كان قد تم اقتناؤه دون مقابل أو بتكلفة رمزية. وتبع 
ً
دة التقييم وفق  ا

والتعليق املساند املتعلق بإعادة التقييم تنطبق فقط عندما تختار الجهة إعادة تقييم بند من بنود العقارات واآلالت    17نموذج إعادة التقييم في معيار املحاسبة للقطاع العام  
 واملعدات في فترات قوائم مالية الحقة. 

 

 مثال للقياس 
•  

ً
 ومبنى لتشييد موقف متعدد الطوابق. ومن املقرر هدم املبنى. اقتنت بلدية أرضا

o كيف ستتم املحاسبة عن هذا االقتناء؟ مع التوضيح 

 ُيستخدم العقار بشكل مؤقت كموقف سطحي لحين التشييد. •

o  من تكلفة املوقف الجديد متعدد الطوابق الذي سيتم تشييده؟ مع 
ً
 التوضيح هل تشغيل املوقف السطحي ُيعد جزءا

 

 

 

 اإلجابة: 

عزى بشكل  يتم قياس بند العقارات واآلالت واملعدات املؤهل إلثباته على أنه أصل بالتكلفة. تتألف عناصر تكلفة بند العقارات واآلالت واملعدات م
ُ
ن سعر شرائه وأية تكاليف ت

 للتشغيل بالطر 
ً
 يقة املقصودة من قبل اإلدارة.مباشر إلى جلب األصل إلى املكان والحالة الالزمة له ليكون قابال

ليف ذلك الهدم في القيمة الدفترية  وسُيعد هدم املبنى من التكاليف الخاصة بجلب األرض إلى الحالة الالزمة لها لتكون قابلة لالستخدام بالطريقة املقصودة ويتم تضمين تكا
 لألرض. 

 للتشغيل تحدث بعض العمليات فيما يتعلق بإنشاء أو تطوير بند من بنود العقا
ً
عد ضرورية لجلب البند إلى املكان والحالة الالزمة ليكون قابال

ُ
رات واآلالت واملعدات، ولكنها ال ت

 بالطريقة املقصودة من قبل اإلدارة. 

 ألن العمليات  العارضةويمكن أن تحدث هذه العمليات 
ً
عد ضرورية لجلب البند إلى املكان والحالة الالزمة له ليكون  العارضةقبل أو خالل أنشطة اإلنشاء أو التطوير. ونظرا

ُ
ال ت

بالعمليات   املتعلقة  بالطريقة املقصودة من قبل اإلدارة، فإن اإليرادات واملصروفات   للتشغيل 
ً
الصلة   العارضةقابال التصنيفات ذات  ن في  ضمَّ

ُ
العجز وت الفائض أو  ثبت في 

ُ
ت

 لإليرادات واملصروفات.

فئة بكاملها من فئات ألولي، يجب على الجهة أن تختار إّما نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقييم باعتباره سياستها املحاسبية، وتطبق تلك السياسة على كل  وبعد اإلثبات ا
 العقارات واآلالت واملعدات. 

 

 القياس بعد اإلثبات األولي 
 منها أي مجمع استهالك وأي مجمع لخسائر الهبوط في القيمة.يتم تسجيل العقارات واآلالت واملعدات بتكل -نموذج التكلفة  •

ً
 فتها مطروحا

التقييم   • إعادة   منها أي مجمع   -نموذج 
ً
الذي يساوي القيمة العادلة مطروحا يتم تسجيل العقارات واآلالت واملعدات بمبلغ إعادة التقييم 

 استهالك الحق وأي مجمع لخسائر الهبوط في القيمة الحق.

 

 

 

 إال إذا كانت القُيعد  
ً
بها. فبعد اإلثبات األولي لألصل، ال يكون نموذج إعادة التقييم مناسبا  

ً
العقارات واآلالت  نموذج إعادة التقييم معالجة بديلة مسموحا لبند  يمة العادلة 

 واملعدات يمكن قياسها بموثوقية.
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العقارات واآلالت واملعدات.  فعلى سبيل املثال، تستطيع الجهة أن تختار استخدام نموذج التكلفة ملعداتها  وال يجب على الجهة تطبيق النموذجين بصورة ثابتة عبر جميع فئات 
ا.  ة بسبب طول عمرها املتوقع وأهميتهاملنقولة ألنها تتبدل على مدى فترة زمنية قصيرة على نحو معقول. ويمكنها أن تختار استخدام نموذج إعادة التقييم ألصول البنية التحتي 

 إرشادات بشأن فئات العقارات واآلالت واملعدات.  17ويقدم معيار املحاسبة للقطاع العام 

 

 مقارنة بين النموذجين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التجارية تستخدم على نحو شائع ال تتناول هذه املادة نموذج إعادة التقييم بالتفصيل ألن التعقيدات املحاسبية ليست ضمن نطاقها. كما إن جهات القطاع العام والشركات  
 املنظور املحاسبي. نموذج التكلفة بسبب موثوقيته وقابليته للفهم وبساطته وفاعليته من حيث التكلفة من 

 . 17ومع ذلك، إذا اختارت جهة القطاع العام استخدام نموذج إعادة التقييم، فينبغي الرجوع مباشرة إلى معيار املحاسبة للقطاع العام 

 ملعيار املحاسبة ل
ً
 للنموذجين، يتم قياس بند العقارات واآلالت واملعدات املؤهل إلثباته على أنه أصل بتكلفته وفقا

ً
 هي السعر النقدي أو  17لقطاع العام  وطبقا

ً
. والتكلفة عادة

 ما يعادله، وفيما يخص البند الذي يتم اقتناؤه من خالل معاملة غير تبادلية، هي القيمة العادلة في تاريخ االقتناء. 

 لنموذج التكلفة، فإن التكلفة األصلية يتم ترحيلها والقيمة الدفترية هي التكلفة األصلية 
ً
 منها مجمع االستهالك وخسائر الهبوط في القيمة. وطبقا

ً
 مطروحا

اال  منه مجمع   
ً
التقييم مطروحا إعادة  مبلغ  هي  الدفترية  والقيمة  العادلة  بالقيمة  البند  تقييم  إعادة  يتم  التقييم،  إعادة  لنموذج   

ً
إلى  وطبقا )يستند االستهالك  ستهالك الالحق 

 ائر الهبوط الالحقة.القيمة العادلة في تاريخ إعادة التقييم( وخس

إث  ويتم  العادلة  قيمته  الدفترية لألصل  القيمة  إثبات األصل. وتساوي  املعالجة املحاسبية شبيهة إللغاء  تكون  التقييم،  إعادة  تاريخ  )مباشرة من خالل صافي وفي  بات املكسب 
 الفائض أو العجز بناًء على الظروف(. األصول/حقوق امللكية( أو الخسارة )إّما من خالل صافي األصول/حقوق امللكية أو  

  

 نموذج إعادة التقييم  نموذج التكلفة  

 السعر النقدي أو ما يعادله أو القيمة العادلة في تاريخ االقتناء  اإلثبات األولي 

 
ً
 القيمة العادلة في تاريخ إعادة التقييم  التكلفة األصلية  الحقا

 القيمة الدفترية 
 منها مجمع  

ً
التكلفة األصلية مطروحا

االستهالك وخسائر الهبوط في 
 القيمة منذ اإلثبات 

 منه مجمع  
ً
مبلغ إعادة التقييم مطروحا

االستهالك بناًء على مبلغ إعادة التقييم  
وخسائر الهبوط في القيمة بعد تاريخ إعادة  

 التقييم 



 

 

24 

  

 

 

 

 اآلراء املؤيدة واملعارضة لنموذج إعادة التقييم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقييم.يلخص الجدول التالي بعض اآلراء الرئيسية، املؤيدة واملعارضة لتطبيق نموذج إعادة 

 اآلراء املؤيدة لنموذج إعادة التقييم

جهات   هي  العام  القطاع  مال  ذات  جهات  في  كثيف  رأس  االستثمار  عن  مالءمة  أكثر  معلومات  األصول  تقييم  إعادة  عمليات  توفر  ولذلك  األجل  طويل  أصولها  من  والكثير 
 العقارات واآلالت واملعدات. 

رأس املال وتحتفظ بأصول مهمة طويلة األجل خاصة بالبنية   ذات كثافة فيويحتج املؤيدون الستخدام نموذج إعادة التقييم بأن معظم جهات القطاع العام تمارس أنشطة  
 التحتية مثل شبكات الطرق واملياه والصرف. 

 ل التكاليف الحقيقية الستخدام تلك األصول.وال يعكس االستهالك املعتمد على التكاليف التاريخية لألصول طويلة األج

 

  

 السلبيات اإليجابيات 

 تكاليف إدارية  يوفر معلومات أكثر مالءمة 

يعكس االستهالك التكلفة الحقيقية الستخدام  
 األصول 

 تعديالت محاسبية دائمة معقدة 

 التقلب في النتائج التي يتم التقرير عنها  للمساءلة واتخاذ القراريوفر معلومات أفضل 

 يحسن إدارة األصول 
مبالغ إعادة التقييم ليست هي تكاليف التجديد 

 الالزمة للحفاظ على مستويات الخدمة 

 اآلراء املعارضة  اآلراء املؤيدة 

يوفر إعادة التقييم معلومات أكثر مالءمة لإلدارة واتخاذ القرار ألنه يعكس القيمة 
 الحالية لألصول طويلة األجل وليس التكلفة األصلية.

 يفرض تكاليف إلجراء عمليات التقييم وتتبع التغيرات في القيمة. 

املستند إلى القيم الحالية لألصول، بشكل أفضل، التكلفة الحقيقية  يعكس االستهالك 
 الستخدام األصول والسّيما األصول طويلة األجل.

 وتحتاج إلى تتبع دائم 
ً
عد املحاسبة الخاصة بإعادة التقييم أكثر تعقيدا

ُ
ت

 للتعديالت املحاسبية. 

 نتائج متقلبة ألن مبلغ األصول املعاد تقييمها يتقلب بمرور الوقت.يوفر  يوفر معلومات أفضل لتقييم املساءلة واتخاذ القرار 

ن  تسجيل األصول طويلة األجل بمبالغ إعادة التقييم  اإلدارة بما يؤدي إلى كفاية  يحّسِّ
 عمليات إعادة االستثمار والتجديد.

قد ال تتطابق مبالغ إعادة التقييم مع تكاليف تجديد األصول الالزمة للحفاظ 
 مستويات الخدمة.على 
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ف التي ساهمت  العوامل  تجديدها بصورة مستمرة. ومن  أو  التحتية  البنية  قاعدة أصول  في  إعادة االستثمار  في  العام  القطاع  التقرير عن األصول وقد أخفقت جهات  ي ذلك 
قّد 

ُ
ت بالتكلفة، مما انتقص من قيمتها. ونتيجة لذلك،  الحقيقية  طويلة األجل  التكاليف  الجارية. وال يفهم متخذو القرار  بالتكلفة  ر تكاليف االستهالك بأقل من قيمتها مقارنة 

الست العام  القطاع  جهات  تخطيط  عدم  إلى  هذا  ويؤدي  الفعلي.  التشغيلي  العجز  األصلية  التكلفة  أساس  على  االستهالك  تسجيل  ويخفي  االستهالك  للخدمات.  تكاليف  رداد 
 الكامل. وقد أسهم ذلك في عدم كفاية إعادة االستثمار في تجديد األصول.الفعلية ب 

 وفر إعادة التقييم معلومات أكثر مالءمة للمساءلة والقرارات املتعلقة بتوزيع املوارد. تو 

 ثر فائدة ملتخذي القرار وأصحاب املصلحة.وسيحسن نموذج إعادة التقييم من دقة التقارير املالية فيما يتعلق بالبنية التحتية وسيساعد في توفير معلومات أك

 عزز إعادة التقييم إدارة األصول بما يؤدي إلى كفاية عمليات إعادة االستثمار في األصول وتجديدها للحفاظ على مستويات الخدمة.تو 

 اآلراء املعارضة لنموذج إعادة التقييم

 يتطلب نموذج إعادة التقييم عمليات إعادة تقييم مستمرة لألصول وهو أمر قد يكون باهظ التكاليف بناًء على طبيعة األصل.  

 تحديد القيمة العادلة لبنود العقارات بناًء على أدلة من السوق عن طريق التقييم. وعادة ما يتم التقييم عن طريق  
ً
 مهنويتم عادة

ً
 ذ مقّيم منهي يحمل مؤهال

ً
 صلة ومعترف  ايا

ً
به.     ا

طاع العام مجموعات  وقد يكون من الصعب تحديد القيمة السوقية لبعض أصول القطاع العام بسبب غياب املعامالت السوقية لهذه األصول. وقد تمتلك بعض جهات الق
 مهمة من تلك األصول.

 ما تمتلك جهات القطاع العام   وعلى سبيل املثال، سيكون من الصعب إعادة تقييم الطرق ونظم املياه والصرف وشبكات النقل بسبب
ً
ندرة املعلومات السوقية املالئمة. ونادرا

 ما يتم تداولها.
ً
 ذات أحجام مشابهة ونادرا

ً
 نظما

القيمة العادلة لجهة إلى تقدير  وفي حالة عدم وجود دليل على القيمة العادلة مبني على أساس السوق بسبب الطبيعة املتخصصة لبند من بنود اآلالت واملعدات، فقد تحتاج ا
 الخدمة.  باستخدام أساليب تقييم أخرى مثل مدخل تكلفة إعادة اإلنتاج أو مدخل تكلفة اإلحالل املستهلكة أو مدخل تكلفة االستعادة أو مدخل وحدات

عيد تقييم بند من بنود العقارات واآلالت واملعدات، فيجب إعادة تقييم كامل فئة العقارات واآلالت واملعدات
ُ
التي ينتمي إليها ذلك األصل. وُيعاد تقييم البنود ضمن أية   وإذا أ

مبالغ املالية عن  القوائم  في  والتقرير  االنتقائي لألصول  التقييم  إعادة  لتجنب  نفسه  الوقت  في  واملعدات  العقارات واآلالت  فئات  في    فئة من  والقيم  التكاليف  بين   
ً
عد مزيجا

ُ
ت

 تواريخ مختلفة. 

لت الالزم  املعدل  العام  وسيكون  للقطاع  التقييم. وال ينص معيار املحاسبة  إعادة  نموذج  بتطبيق  الخاصة  التكاليف  التقييم أحد عناصر  إعادة  على معدل    17كرار عمليات 
.لتكرار عمليات إعادة التقييم. ويعتمد ذلك على أهمية األصل وتقلب التغيرات في القيمة العادلة. وقد يكون املعدل في هذه الحاالت سنوي
ً
وفي حاالت أخرى، قد يلزم تكرار    ا

 إعادة التقييم كل ثالث أو خمس سنوات. 

 وتنطوي املحاسبة على أساس إعادة التقييم على تعقيدات وتتطلب تتبع التغيرات في القيمة على مدى عمر األصل. 

 صول بمرور الوقت. ويعتمد مصروف االستهالك على مبالغ إعادة التقييم. وقد يؤدي إعادة تقييم األصول إلى تقلب في كل من املركز املالي واألداء املالي بتقلب قيم األ 

 وقد يؤدي ذلك إلى تقلب في النتائج في حال تغير قيم األصول بشكل كبير.

بأن التقييم  إعادة  لنموذج  املعارضون  تجديد األصول. ويحتج  وبين  بينه  الخلط  يتم  قد  أو  التقييم  إعادة  نموذج  تطبيق  تقع أخطاء عند  االستهالك هو مفهوم محاسبي   وقد 
 يخصص تكلفة األصل على العمليات أثناء استخدامه وال يعكس املبلغ الالزم للتجديد أو اإلحالل.

 الخلط بينه وبين تجديد األصول. فاالستهالك ُيسكما  
ً
 بأن التقرير املالي عن استخدام األصول )االستهالك( يتم غالبا

ً
التكلفة سواًء بناًء تخدم لتخصيص  يحتج املعارضون أيضا

املتوقعة املستقبلية التي تشكل  على التكلفة الفعلية أو مبلغ إعادة التقييم، على مدى عمر األصل. وينبئ مصروف االستهالك عن استخدام املنافع االقتصادية أو الخدمات  
املالية هي التكلفة الالزمة إلحالل األصل املستخدم، وفيما يخص األصول املعاد تقييمها، هي   االستثمارات السابقة في العقارات واآلالت واملعدات. والتكلفة املقرر عنها في القوائم

 التكلفة الجارية ألصل معادل سيقدم الخدمة بنفس املستوى.
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ال يأخذ في الحسبان تكاليف التجديد التقديرية  وثمة عيوب في التخطيط لتجديد األصول بناًء على مصروف االستهالك السنوي. فهو ال يوفر أية معلومات ألغراض التخطيط. و 
ات تجديد غير ضرورية.  وفي الوقت  أو توقيت التدفق النقدي الالزم لتقديم الخدمات في املستقبل.  ويبالغ في مبلغ تكاليف التجديد في السنوات األولى ويشجع على تكبد نفق

تأخرة وال يشير إلى مستويات التمويل الالزمة لضمان استمرار الخدمة ضمن املستويات التشغيلية )على سبيل  نفسه، يقلل من املبلغ الخاص بتمويل التجديد في السنوات امل
 املثال، مراعاة الحاجة إلى التوسع(. 

 وقد يختلف مبلغ إعادة تقييم األصل عن مبلغ التجديد ألمور مثل التغير التقني وتغير املعايير ومستويات الخدمة.

 

 االستهالك 
 تخضع جميع العقارات واآلالت واملعدات لالستهالك، عدا األراض ي  •

يتم إثبات املبلغ القابل لالستهالك الخاص باألصل على أنه مصروف على أساس منتظم خالل عمره اإلنتاجي ضمن الفائض أو العجز لكل   •
 فترة ما لم يتم إثباته ضمن القيمة الدفترية ألصل آخر 

 االستهالك عندما يتم تشغيل األصل يبدأ  •

 تتم مراجعة االستهالك في كل تاريخ للقوائم املالية السنوية  •

 يتم استهالك كل مكون مهم بشكل منفصل  •

 

 

 العمر اإلنتاجي هو:

 خاللها لالستخدام من قبل الجهة؛ أو  •
ً
 الفترة الزمنية التي ُيتوقع أن يكون األصل متاحا

 املماثلة التي يتوقع أن تحصل عليها الجهة من األصل. عدد وحدات اإلنتاج أو الوحدات  •

املستق االقتصادية  املنافع  أو  املتوقعة  الخدمات   
ً
أحيانا ستخدم 

ُ
ت العجز. ومع ذلك،  أو  الفائض  في  للفترة  االستهالك  تكلفة   

ً
عادة ثبت 

ُ
إنتاج ت في  األصل  عليها  ينطوي  التي  بلية 

ن في قيمته الدفترية. وعلى سبيل املثال، يتم تضمين استهالك معدات البناء التي  أصول أخرى. وفي هذه الحالة، تشكل تكلفة االسته ضمَّ
ُ
 من تكلفة األصل اآلخر وت

ً
الك جزءا

ستخدم في مد الطرق في تكلفة أصل الطريق. وعلى نحو مماثل، ُيعد استهالك العقارات واآلالت واملعدات املستخدمة إلنتاج مخزون من تكا
ُ
تم إثباتها ضمن ليف التحويل التي يت

 ملعيار املحاسبة للقطاع العام 
ً
 . 12تكلفة املخزون وفقا

 منها القيمة املتبقية لألصل. ويجب مراجعة القيمة  
ً
املتبقية والعمر اإلنتاجي لألصل على  واملبلغ القابل لالستهالك هو تكلفة األصل، أو مبلغ آخر يحل محل التكلفة، مطروحا

املح السابقة، فيجب  التقديرات  تختلف عن  التوقعات  كانت  وإذا  السنوية،  املالية  القوائم  تاريخ  في    األقل 
ً
التقدير املحاسبي وفقا في  كتغير  التغيرات  التغير/  ملعيار اسبة عن 

 ما تكون القيمة املتبقية لألصل غير جوهرية، ومن ثم تكون وفي الواقع، غالب  "السياسات املحاسبية والتغيرات في التقديرات املحاسبية واألخطاء".  3املحاسبة للقطاع العام  
ً
ا

 غير ذات أهمية في حساب املبلغ القابل لالستهالك.

 للتشغيل بالطريقة  
ً
 لالستخدام، أي عندما يكون في املكان والحالة الالزمة له ليكون قابال

ً
ف استهالك من قبل اإلدارة. ويتوق  املقصودةويبدأ استهالك األصل عندما يكون متاحا

 ب
ً
 من االستخدام النشط ومحتفظا

ً
 عن العمل أو مستبعدا

ً
ه لغرض استبعاده، ما لم يكن  األصل عند إلغاء إثباته. ومن ثم، ال يتوقف االستهالك عندما يصبح األصل عاطال

 األصل قد تم استهالكه بالكامل.

يمكن استخدام مجموعة متنوعة من طرق االستهالك لتخصيص املبلغ القابل لالستهالك لألصل على  وينعكس التخصيص املنتظم لتكلفة األصل في اختيار طريقة االستهالك. و 
ة الطريقة التي تعكس بدرجة أساس منتظم خالل عمره اإلنتاجي. وتتضمن هذه الطرق طريقة القسط الثابت، وطريقة الرصيد املتناقص، وطريقة وحدات اإلنتاج. وتختار الجه 

ق تلك الطريقة على نحو متسق مأكبر من غيرها نمط اال  طبَّ
ُ
ن فترة إلى أخرى إال ستهالك املتوقع للمنافع االقتصادية أو الخدمات املتوقعة املستقبلية التي ينطوي عليها األصل. وت

 إذا حدث تغيير في النمط املتوقع الستهالك تلك املنافع االقتصادية أو الخدمات املتوقعة املستقبلية.

 

 

 

  

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/A11-IPSAS_03_2.pdf
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املالية   للقوائم  تاريخ  في كل  على األقل  عليه  املطبقة  االستهالك  اإلنتاجي لألصل وكذلك طريقة  والعمر  املتبقية  القيمة  في  وينبغي مراجعة  كبير  تغير  وفي حال وجود  السنوية. 
املت خالل  مستقبلية  فترة  ولكل  الحالية  للفترة  االستهالك  مصروف  ضمن  التغيرات  أثر  إثبات  يتم  العام  التوقعات،  للقطاع  املحاسبة  ملعيار   

ً
وفقا األصل  عمر  من   3بقي 

 . "السياسات املحاسبية والتغيرات في التقديرات املحاسبية واألخطاء" 

 ويتم إجراء استهالك منفصل لكل مكون من مكونات بنود العقارات واآلالت واملعدات املهمة بالنسبة إلى إجمالي تكلفة البند.

املبلغ   الجهة  الحوتخصص  معظم  في  املثال،  سبيل  وعلى  منفصل.  بشكل  جزء  كل  وتستهلك  الجوهرية  واملعدات ألجزائه  واآلالت  العقارات  لبند  أولي  بشكل  ثبت 
ُ
أ االت،  الذي 

وباملثل، قد يكون من املالئم    سيكون من الضروري استهالك كل من األرصفة والتركيبات واملنعطفات والقنوات وممرات املشاة والجسور واإلنارة في نظم الطرق بشكل منفصل.
 استهالك هيكل الطائرة ومحركاتها بشكل منفصل، سواًء كانت مملوكة أو خاضعة لعقد إيجار تمويلي.

 

 

 مثال لالستهالك 
 التصور: 

 ملعالجة املياه باملكونات اآلتية:
ً
 تمتلك الحكومة مرفقا

 

 

 

 

 

 

 

 

وعدم وجود قيمة متبقية واالستهالك بطريقة القسط الثابت، ما قيمة االستهالك للسنة املنتهية في   20×0يناير    1بافتراض الدخول في الخدمة بتاريخ  
 ؟ مع التوضيح20×0ديسمبر  31

 كيف ينبغي إثبات مرفق املعالجة؟ 

 

 اإلجابة: 

ثبت بشكل أولي فيما يتعلق بمرفق املعالجة ألجزائه الجوهرية وتستهلك كل جزء بشكل منفصل. 
ُ
 تخصص الحكومة املبلغ الذي أ

 وفي هذه الحالة ، تم اختيار االستهالك على أساس القسط الثابت. 

ر اإلنتاجي تتألف منها محطة املعالجة على النحو املوضح في الجدول. وقد تم الجمع بين السطح ونظام التدفئة والتهوية والتكييف ألن لهما نفس العم  وستكون املكونات التي
 املتوقع.

 

  

 املكون 

 

 التكلفة )بالريال( 

 

 العمر املتوقع 

 

 سنة  40 2،000،000 الهيكل

 سنة  15 500،000 السطح

 سنة  10 1،000،000 املضخات 

 سنة  15 500،000 نظام التدفئة والتهوية والتكييف 
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 ريال  50،000سنة =  40األصلية( / ريال )التكلفة  2،000،000: 1اإليضاح  

 ريال  66،667سنة =  15ريال )التكلفة األصلية للسطح ونظام التدفئة والتهوية والتكييف( /  1،000،000: 2اإليضاح 

 ريال  100،000سنوات =  10ريال )التكلفة األصلية( /  1،000،000: 3اإليضاح  

في   في  20×0ديسمبر    31يتم تحميل االستهالك على الفائض أو العجز خالل السنة في قائمة األداء للفترة املنتهية  يتم التقرير عنها في قائمة املركز املالي  التي  هي    20×0ديسمبر    31. القيمة الدفترية ملحطة معالجة املياه 

 ريال(.  216،667 –ريال  4،000،000ريال ) 3،783،333

 

 إلغاء اإلثبات 
 يتم إلغاء إثبات القيمة الدفترية للعقارات واآلالت واملعدات: •

o  عند االستبعاد 

o .عندما ال تكون هناك أية خدمات متوقعة أو منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من استخدامه أو استبعاده 

 يتم إدراج املكسب أو الخسارة من إلغاء اإلثبات ضمن الفائض أو العجز  •

 إلغاء إثبات املكون الذي تم إحالله يتم  •

 

املكسب أو الخسارة الناشئة من إلغاء   قد يتم استبعاد بند العقارات واآلالت واملعدات بطرق مختلفة، على سبيل املثال، بالبيع أو التخريد أو التفكيك أو التخلي. ويتم إدراج
إلغاء إثبات البند. وهذا املكسب أو هذه الخسارة الناشئة عن إلغاء إثبات بند العقارات واآلالت واملعدات  إثبات بند العقارات واآلالت واملعدات ضمن الفائض أو العجز عند  

 هي الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد، إن وجدت، والقيمة الدفترية للبند. 

الت واملعدات، فإنها تقوم بإلغاء إثبات القيمة الدفترية للجزء الذي تم إحالله وإذا قامت الجهة بإثبات تكلفة إحالل جزء من البند ضمن القيمة الدفترية لبند العقارات واآل 
 بغض النظر عما إذا كان الجزء الذي تم إحالله قد تم استهالكه بشكل منفصل. 

طريق إلى إعادة رصفه كل بضع سنوات. وفي حاالت وقد تتطلب أجزاء بعض بنود العقارات واآلالت واملعدات أن يتم إحاللها على فترات منتظمة. فعلى سبيل املثال، قد يحتاج  
تكلفة إحالل جزء الجهة  تثبت  واملعدات،  العقارات واآلالت  إثبات  ملبدأ   

ً
أقل. ووفقا بمعدل  إلى اإلحالل  املكونات  تحتاج أجزاء  قد  واملعدات   أخرى،  العقارات واآلالت  بند  من 

 ألحكام إلغاء اإلثبات.  ضمن القيمة الدفترية عندما يتم تكبد تلك التكلفة في حال
ً
 استيفاء ضوابط اإلثبات. ويتم إلغاء إثبات القيمة الدفترية لتلك األجزاء التي يتم إحاللها وفقا

 . أسئلة املراجعةالحظ أنه يوجد مثال إللغاء اإلثبات في 

 

  

 احتساب االستهالك  العمر املتوقع  التكلفة )بالريال(  املكون 
االستهالك للسنة املنتهية 

 20×0ديسمبر  31في 

 ريال  50،000 1اإليضاح  سنة  40 2،000،000 الهيكل

السطح ونظام التدفئة  

 والتهوية والتكييف 
 ريال  66،667 2اإليضاح  سنة  15 1،000،000

 ريال  100،000 3اإليضاح  سنة  10 1،000،000 املضخات 

 ريال  216،667   4،000،000 اإلجمالي 
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 واآلالت واملعداتاإلفصاحات الرئيسية الخاصة بالعقارات 
 لكل فئة •

o أسس القياسA 

o طرق االستهالك 

o  األعمار اإلنتاجية أو معدالت االستهالك املستخدمة 

o  إجمالي القيمة الدفترية ومجمعات االستهالك في البداية والنهاية 

o  مطابقة األرصدة االفتتاحية والختامية 

 إفصاحات خاصة عن نموذج إعادة التقييم  •

 القيود على امللكية واالرتباطات التعاقدية وما إلى ذلكإفصاحات أخرى، مثل  •

 

إلى تزويد املستخدمين بقوائم مالية ذات معلومات تسمح لهم بفهم آثار السياسات املحاسبية املستخدمة    17تهدف اإلفصاحات التي يتطلبها معيار املحاسبة للقطاع العام  
 ئم املالية تمكنهم من إجراء مقارنات للجهة نفسها من وقت آلخر ومقارنات بينها وبين غيرها. ومعلومات أخرى إضافة إلى تلك املعروضة في صلب القوا

حص ى في املادة الخاصة بالعرض التقديمي. وتعتمد إفصاحات املعايير على   17ويشتمل معيار املحاسبة للقطاع العام  
ُ
على متطلبات لتقديم إفصاحات تفصيلية أكثر من أن ت

 وفور فهم املتطلبات، فإن اإلفصاحات تكون غنية عن الشرح والتفسير. في املعايير. املتطلبات الواردة 

العام   للقطاع  املحاسبة  معيار  إلى  الرجوع  العام    17وينبغي  للقطاع  املحاسبة  معيار  ويشتمل  واملستحسنة.  املطلوبة  اإلفصاحات  توضيحي    17ملعرفة  مثال  على   
ً
أيضا

 لإلفصاحات. 

 اإلفصاحات الرئيسية املطلوبة لكل فئة من فئات العقارات واآلالت واملعدات املقرر عنها في القوائم املالية على ما يلي: وتشتمل 

التكل  ( أ نموذج  هو  استخدامه  تم  الذي  النموذج  كان  إذا  ما  إلى  القياس  أساس  الدفترية؛ وسيشير  القيمة  إجمالي  لتحديد  املستخدمة  القياس  أو  أسس  فة 
 التقييم. نموذج إعادة 

 طرق االستهالك املستخدمة؛  ( ب

 األعمار اإلنتاجية أو معدالت االستهالك املستخدمة؛  (ج

 إجمالي القيمة الدفترية ومجمع االستهالك )مجمعة مع مجمع خسائر الهبوط في القيمة( في بداية الفترة وفي نهايتها؛  ( د

 ين: املطابقة ما بين القيمة الدفترية في أول الفترة وفي نهايتها والتي تب ( ه

 ؛ اإلضافات (1)

 االستبعادات؛  (2)

 االستحواذ من خالل تجميع عمليات في القطاع العام؛  (3)

 قوق امللكية؛في حال استخدام نموذج إعادة التقييم، الزيادات أو االنخفاضات الناتجة من إعادة التقييم املثبت أو املعكوس مباشرة في صافي األصول/ح (4)

(5)  
ً
 26ومعيار املحاسبة للقطاع العام  21ملعيار املحاسبة للقطاع العام خسائر الهبوط في القيمة )إن وجدت( وفقا

 االستهالك؛  (6)

 العملة؛  تحويلصافي فروق تحويل العمالت األجنبية الناشئة عن   (7)

 التغيرات األخرى.  (8)

 

  



 

 

30 

  

 

 

 

 وفي حال استخدام الجهة لنموذج إعادة التقييم، فثمة إفصاحات خاصة مطلوبة بيانها كما يلي:

 سريان إعادة التقييم؛ تاريخ  ( أ

 ما إذا كان قد اسُتعين بمقيم مستقل؛  ( ب

 الطرق واالفتراضات املهمة املستخدمة في تقدير القيم العادلة لألصول؛ (ج

أ ( د على  تمت  حديثة  معامالت سوقية  في  أو  نشط  في سوق  ممكن رصدها  أسعار  إلى  بالرجوع  مباشرة  لألصول  العادلة  القيم  فيه  دت  ُحّدِّ الذي  ساس الحد 
رت باستخدام أساليب تقييم أخرى؛  ّدِّ

ُ
 التصرف الحر، أو ق

 التغير خالل الفترة؛ ( ه
ً
 فائض إعادة التقييم، مبينا

 مجموع كل أنواع فائض إعادة التقييم لبنود العقارات واآلالت واملعدات الفردية التي تقع ضمن تلك الفئة؛  (و

 (92، الفقرة 17عدات الفردية التي تقع ضمن تلك الفئة )معيار املحاسبة للقطاع العام مجموع كل أنواع عجز إعادة التقييم لبنود العقارات واآلالت وامل (ز

 

الدفترية للعقارات واآلالت واملعدات ومن بين اإلفصاحات األخرى املطلوبة، القيود على امللكية والعقارات واآلالت واملعدات املرهونة كضمان؛ والنفقات املثبتة ضمن القيمة  
تها أو تم خسارتها أو تم  واالرتباطات التعاقدية القتناء العقارات واآلالت واملعدات؛ والتعويض من أطراف ثالثة عن العقارات واآلالت واملعدات التي انخفضت قيم  أثناء اإلنشاء؛

 التنازل عنها املضمنة في الفائض/العجز.

 ويستحسن تقديم بعض اإلفصاحات اإلضافية.

 

 فئة املباني  -ة مثال توضيحي لجدول االستمراري

 

 

 

 

 

 فترة القوائم املالية
1×20 

 باأللف ريال 

0×20 

 باأللف ريال 

   التكلفة

 2،260 2،360 الرصيد االفتتاحي

 100 250 اإلضافات 

 0 0 االستبعادات 

 2،360 2،610 الرصيد الختامي

 مجمع االستهالك 

 760 920 الرصيد االفتتاحي

 160 185 االستهالك 

 920 1،105 الختاميالرصيد 

 1،440 1،505 القيمة الدفترية 
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 بنود أخرى مستقلة قد يتم تضمينها: 

 مجمع االستهالك عند االستبعادات  ( أ

 خسائر الهبوط في القيمة وعكوسات قيد الهبوط في القيمة ومجمع خسائر الهبوط في القيمة ( ب

 التقييم وفائض إعادة التقييم وعجز إعادة التقييم في حال استخدام نموذج إعادة التقييم، تعديالت إعادة  (ج

 

 "تكاليف االقتراض"  ،5املعيار الدولي للمحاسبة 
 يتم إثبات تكاليف االقتراض على أنها مصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها  -"املعالجة األساسية"  •

 اقتناء أصل مؤهل يتم إدراجها ضمن التكلفة تكاليف االقتراض التي تعود بشكل مباشر إلى  -معالجة بديلة مسموح بها  •

املخزون،   • واملعدات،  واآلالت  )العقارات  له  املقصود  لالستخدام   
ً
جاهزا ليصبح  طويلة  زمنية  فترة  يستغرق  الذي  األصل  هو  املؤهل  األصل 

 األصول غير امللموسة( 

 توجد إرشادات بشأن تحديد التكاليف املؤهلة •

 

  
ً
 5وتكاليف اقتراض ذات صلة مرتبطة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج عقارات وآالت ومعدات. ويوضح معيار املحاسبة للقطاع العام  قد تتكبد الجهة دينا

 املعالجة املحاسبية لتكاليف االقتراض.

 ويسمح ذلك املعيار بمعالجتين إلثبات تكاليف االقتراض:

 ها مصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها بغض النظر عن أوجه استخدام القروض؛ يتم إثبات تكاليف االقتراض على أن -"املعالجة األساسية"  •

 يتم إدراج تكاليف االقتراض التي تعود بشكل مباشر إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل ضمن تكلفة ذلك األصل. -"معالجة بديلة مسموح بها"  •

ارات عند تطبيق بعض معاييره. والخيار املفضل يتم تمييزه بعنوان "املعالجة األساسية" والخيار اآلخر يتم تمييزه بعنوان  يوفر مجلس معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام خي
 .17"معالجة بديلة مسموح بها". واتباع أي من الخيارين يعني أن الجهة ملتزمة بمعيار املحاسبة للقطاع العام 

متسق على جميع تكاليف االقتراض التي تعود بشكل   بشكلديلة املسموح بها بموجب أحد املعايير، فيجب تطبيق تلك املعالجة  وعندما تطبق جهة القطاع العام املعالجة الب 
 مباشر إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج جميع األصول املؤهلة الخاصة بالجهة. 

 لالستخدا
ً
م املقصود له أو لبيعه. ومن أمثلة األصول املؤهلة العقارات واآلالت واملعدات مثل املباني واألصل املؤهل هو أصل يستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة ليصبح جاهزا

 اإلدارية واملستشفيات وأصول البنية التحتية مثل الطرق والجسور ومحطات توليد الطاقة.

ا  للقطاع  املحاسبة  معيار  إلى  الرجوع  فينبغي  بها،  املسموح  البديلة  املعالجة  الجهة  اختارت  املؤهلة    5لعام  وإذا  االقتراض  تكاليف  بتحديد  املتعلقة  اإلرشادات  على  لالطالع 
من   41. ويبدأ سريان املعيار  "األدوات املالية"   41للجهات التي طبقت معيار املحاسبة للقطاع العام    5للرسملة. وقد تم إدراج إرشادات منقحة في معيار املحاسبة للقطاع العام  

 طبيق املبكر.، وُيسمح بالت2023يناير  1

اإلنفاق على األصل املؤهل. وعندما    وتكاليف االقتراض التي تعود بشكل مباشر إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل هي تكاليف االقتراض التي كان سيتم تجنبها لو لم يتم
 لغرض الحصول على أصل مؤهل بعينه، فإنه يمكن بسهولة تحديد تك

ً
 خصيصا

ً
 اليف االقتراض التي تتعلق بشكل مباشر بذلك األصل املؤهل. تقترض الجهة أمواال

لم   التي كان من املمكن تجنبها لو  املثال،    يتم اقتناءوقد يكون من الصعب تحديد عالقة مباشرة بين قروض بعينها وأصل مؤهل، وتحديد القروض  هذا األصل، على سبيل 
 عندما:

  



 

 

32 

  

 

 

 

 يتم تنسيق نشاط التمويل للجهة االقتصادية بشكل مركزي  ( أ

 الدين القتراض أموال بأسعار فائدة مختلفةتستخدم الجهة االقتصادية مجموعة من أدوات  ( ب

 يتم تحويل األموال املقترضة إلى جهات أخرى داخل الجهة االقتصادية على أنها قرض بشروط ميسرة أو منحة أو ضخ لرأس املال (ج

ستخدم لغرض الحصول على أصل مؤهل، فإنه يجب تحديد مبلغ تكاليف اال
ُ
قترض به أموال بشكل عام وت

ُ
ت قتراض املؤهلة للرسملة عن طريق تطبيق معدل وبالقدر الذي 

ل الفترة، بخالف القروض  رسملة على نفقات ذلك األصل. ويجب أن يكون معدل الرسملة هو املتوسط املرجح لتكاليف االقتراض الذي ينطبق على قروض الجهة القائمة خال
 لغرض الحصول على أصل مؤهل. وال يجوز أن يزيد مبلغ تكا

ً
رسمل خالل الفترة عن مبلغ تكاليف االقتراض املتكبدة خالل تلك الفترة.التي تمت خصيصا

ُ
 ليف االقتراض التي ت

 

 26ومعيار املحاسبة للقطاع العام   21معيار املحاسبة للقطاع العام  -الهبوط في القيمة 
 االستهالك خسارة في املنافع االقتصادية أو الخدمات املتوقعة املستقبلية زائدة عن  •

 يتم تقييمه في كل تاريخ للقوائم املالية  •

دة للنقد"  21معيار املحاسبة للقطاع العام  • ِّ
ّ
"الهبوط في قيمة األصول   26أو معيار املحاسبة للقطاع العام   "الهبوط في قيمة األصول غير املول

دة للنقد" ِّ
ّ
 املول

o  عائد تجاري يتم االحتفاط باألصل املولد للنقد لهدف رئيس هو توليد 

o  األصول غير املولدة للنقد هي جميع األصول األخرى 

 يتم تخفيض قيمة األصل إلى املبلغ املمكن استرداده في حالة الهبوط في القيمة  •

 

املنافع االقتصادية أو الخدمات املتوقعة  "الهبوط في القيمة" هو خسارة في املنافع االقتصادية أو الخدمات املتوقعة املستقبلية لألصل، بما يزيد على اإلثبات املنتظم لخسارة  
 املستقبلية لألصل من خالل االستهالك.

 واآلالت واملعدات.وفي كل تاريخ للقوائم مالية، يتعين على الجهات تقييم ما إذا كانت توجد أي مؤشرات على احتمال حدوث هبوط في قيمة أحد بنود العقارات 

دة للنقد" أو معيار املحاسبة للقطاع العام  21للقطاع العام وتطبق الجهة معيار املحاسبة  ِّ
ّ
دة للنقد". 26"الهبوط في قيمة األصول غير املول ِّ

ّ
 "الهبوط في قيمة األصول املول

إذا   ما  تقييم  فإن متطلبات  للنقد،  املولد  للنقد واألصل  املولد  غير  لكل من األصل  نفسه  القيمة هو  في  الهبوط  تعريف  قيمته وقياس وبالرغم من أن  قد هبطت  كان األصل 
املبلغ تحديد  وكيفية  الدفترية ألصولها،  القيمة  بمراجعة  الجهة  قيام  كيفية  املعايير  وتشرح  األصل.  لطبيعة   

ً
تبعا تختلف  وإثباته  الخدمات    الهبوط  مبلغ  أو  استرداده  املمكن 

ثبت أو تعكس قيد إثبات خسارة الهبوط. 
ُ
 املمكن استرداده من األصل، ومتى ت

لها أو من املتوقع أن يبدو لها تأثير سلبي طويل    احداث أو ظروف مهمة، وسيكون قد بدواألحداث أو الظروف التي قد تشير إلى حدوث هبوط في قيمة أحد األصول ستكون أ
الرجوع   وينبغي  القيمة.  في   على حدوث هبوط 

ً
 مؤشرا

ً
أيضا الفترة  استخدام األصل خالل  في  التغير  يكون  قيمة أحد  األمد. وقد  في  في حال حدوث هبوط  املناسبة  املعايير  إلى 

 ل.و األص

 به لهدف رئيس هو توليد عائد تجاري.  االحتفاظواألصل املولد للنقد هو أصل يتم 

 عندما ُيستخدم بطريقة تتسق مع تلك التي تطبقها جهة هادفة للربح. ويشير االحتفاظ بأصل لتوليد عائد تج
ً
 تجاريا

ً
اري إلى أن الجهة تنوي أن تولد تدفقات  ويولد األصل عائدا

 يعكس املخاطر التي
ً
 تجاريا

ً
 منها(، وأن تكسب عائدا

ً
 ينطوي عليها االحتفاظ باألصل.  نقدية داخلة موجبة من األصل )أو من الوحدة املولدة للنقد التي يكون األصل جزءا
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 في  
ً
املنافع االقتصادية أو الخدمات املتوقعة املستقبلية التي ينطوي عليها األصل بالنسبة للجهة التي تسيطر عليه. وفي سياق  يعكس الهبوط في قيمة أصل مولد للنقد انخفاضا

 إلى قدرة األصل على توليد تدفقات نق 
ً
 تجاري. دية مستقبلية وعائداألصول املولدة للنقد، يشير مصطلحا املنافع االقتصادية أو الخدمات املتوقعة املستقبلية عموما

 واألصل غير املولد للنقد هو أي أصل آخر خاص بجهة القطاع العام.

 للنقد. فعلى سبيل املثال، قد يكون الهدف الرئيس من االحتفاظ بأصل هو  
ً
 مولدا

ً
توليد عائد تجاري، حتى وإن كان والهدف الرئيس هو ما يحدد ما إذا كان األصل يعد أصال

 األصل ال يحقق هذا الهدف خالل فتر 
ً
 تجاريا

ً
  ة قوائم مالية معينة. وعلى العكس، قد يكون األصل غير مولد للنقد حتى وإن كان ينتج إيرادات معادلة للمصروفات أو يولد عائدا

 خالل فترة قوائم مالية معينة.

تجاري. ويلزم عندئٍذ ممارسة الحكم املنهي لتحديد ما إذا كان األصل  وفي بعض الحاالت، قد ال يكون من الواضح ما إذا كان الهدف الرئيس من االحتفاظ بأصل هو توليد عائد  
 للنقد أو غير مولد للنقد ومن ثّم تحديد املعيار الذي ينطبق عليه. وعند إجراء ذلك التحديد، ينبغي أن تضع الجهة ض

ً
 مولدا

ً
وابط حتى يتسنى لها ممارسة الحكم  ُيعد أصال

األ  لتعريف   
ً
نحو متسق وفقا على  العام  املنهي  للقطاع  في معيار املحاسبة  الصلة  ذات   لإلرشادات 

ً
للنقد، ووفقا املولدة  غير  للنقد واألصول  املولدة  املحاسبة    21صول  ومعيار 

 .26للقطاع العام 

 . 21طاع العام وفي ضوء األهداف العامة ملعظم جهات القطاع العام، ُيفترض أن األصول غير مولدة للنقد، وبالتالي، ُيطبق معيار املحاسبة للق

 ألن معظم األصول الخاصة ب
ً
 في جدوى األصل بالنسبة للجهة التي تسيطر عليه. ونظرا

ً
جهات القطاع العام ُيحتفظ بها ويعكس الهبوط في قيمة أصل غير مولد للنقد انخفاضا

 دوى وليس في املنافع االقتصادية والخدمات املتوقعة املستقبلية. يشير إلى خسارة في الج 21لتقديم خدمات، فإن التعريف الوارد في معيار املحاسبة للقطاع العام 

ا مبلغ  لبند  الدفترية  القيمة  تجاوزت  إذا  عامة،  القيمة. وبصفة  في  الهبوط  في حالة  استرداده  املمكن  املبلغ  إلى  قيمة األصل  املبلغ  ويتم تخفيض  أو  املمكن استرداده  لخدمات 
 تخفيض قيمته ويتم إثبات خسارة هبوط ضمن الفائض أو العجز خالل فترة تخفيض القيمة.املمكن استرداده منه، فإنه يتم 

   26ومعيار املحاسبة للقطاع العام  21ويعرف معيار املحاسبة للقطاع العام 
ً
 من املبلغ املمكن استرداده ومبلغ الخدمات املمكن استرداده بأنه القيمة العادلة ألصل مطروحا

ً
كال

 يع أو القيمة من االستخدام، أيهما أعلى.منها تكاليف الب

 منها تكاليف البيع املبلغ الذي يمكن الحصول عليه من بيع أصل في معاملة تبادلية  
ً
بين أطراف مطلعة تتصرف بحرية ورضا،  وفي كال املعيارين، ُيقصد بالقيمة العادلة مطروحا

 منها تكاليف االستبعاد. واالختالف بين تعريفي املبلغ
ً
 املمكن استرداده ومبلغ الخدمات املمكن استرداده هو احتساب القيمة من االستخدام. مطروحا
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 مؤشرات الهبوط في القيمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرئيسية التي تدل على احتمال حدوث خسارة هبوط في قيمة األصول غير  على قائمة باملؤشرات    26ومعيار املحاسبة للقطاع العام    21يحتوي معيار املحاسبة للقطاع العام  
 املولدة للنقد واملولدة للنقد، على الترتيب. 

د أدنى، مصادر املعلومات  وعند تقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال حدوث هبوط في قيمة أصل أو مجموعة من األصول، يجب على الجهة أن تأخذ في الحسبان، كح 
 ي قيمة أحد األصول. الداخلية والخارجية. وال ُيقصد من قوائم املؤشرات أن تكون شاملة. بل ربما تتعرف الجهة على مؤشرات أخرى تدل على احتمال حدوث هبوط ف

الخدمات املمكن استرداده. وفي حال عدم وجود أي  وفي حال وجود أحد هذه املؤشرات الدالة على الهبوط، يتعين على الجهة إجراء تقدير رسمي للمبلغ املمكن استرداده أو مبلغ
 دمات املمكن استرداده.من هذه املؤشرات الدالة على احتمالية حدوث خسارة الهبوط، ال يتعين على الجهة إجراء تقدير رسمي للمبلغ املمكن استرداده أو مبلغ الخ

تقيم التغيرات في الخدمات املتوقعة على األجل الطويل. ويؤكد هذا على حقيقة أن التغيرات ينظر إليها ضمن  وعند تقييم ما إذا كان قد حدث هبوط في القيمة، يلزم الجهة أن  
يها الجهة في كل تاريخ للقوائم سياق االستخدام طويل األجل املتوقع لألصل. وبالرغم من ذلك، فإن توقعات االستخدام طويل األجل قد تتغير، ومن شأن التقييمات التي تجر 

 الية أن تعكس ذلك. امل

 

 أسئلة ونقاشات 
 بهذا نختتم وحدتنا التدريبية عن العقارات واآلالت واملعدات. وينبغي على املتدربين الرجوع إلى أسئلة املراجعة الختبار معلوماتهم. 

 

 تفضل بزيارة املوقع اإللكتروني ملجلس معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام 

http://www.ipsasb.org 

 

  

 مؤشرات الهبوط في القيمة 

 التغيرات التقنية أو النظامية أو السياسية  

 التقادم/ التلف املادي 

 التغير في االستخدام

 التوقف عن اإلنشاء

 األداء االقتصادي/الخدميضعف 

 

 غير مولد للنقد  

 عدم الطلب على/الحاجة إلى الخدمات 

 مولد للنقد 

انخفاض القيمة السوقية وارتفاع معدالت 
 الفائدة السوقية 

http://www.ipsasb.org/
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 أسئلة للمراجعة

 السؤال األول 

األ  وتقترح عدم املحاسبة عن  العام ألول مرة  للقطاع  ملعايير املحاسبة   
ً
الكامل وفقا املناطق أساس االستحقاق املحاسبي  أمانة إحدى  الطرق. وتحتج  تطبق  عليها  املقام  راض ي 

األرض. واألرض مخصصة لحق العبور على الطريق وليس لها استخدام بديل. واألراض ي املخصصة للطرق تم منحها من قبل املطورين ولذلك ليست األمانة بأن الطريق مدمج في 
 لها تكلفة. 

عد من بنود العقارات واآلالت واملعدات؟ وملاذا؟ 
ُ
 هل األراض ي املقام عليها الطرق ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال الثاني 

 أعمال كبيرة لتجديد أحد املباني التراثية التي تستخدمها كمكاتب إدارية. انتهت الحكومة من 

 ملعايير املحاسبة للقطاع العام؟ وملاذا؟ 
ً
 هل املبنى التراثي ُيعد من البنود التي تتم املحاسبة عنها وفقا
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 السؤال الثالث 

 

 الجديدة: تكبدت الحكومة التكاليف اآلتية فيما يخص أحد املرافق  

 ريال  2،800،000 تكلفة إنشاء املبنى  •

 ريال  230،000 تكاليف تطوير املوقع  •

 ريال  250،000 أتعاب التصميم  •

 ريال  100،000 التصاريح  •

 ريال  250،000 التكاليف اإلدارية والتكاليف العامة غير املباشرة •

 ريال  125،000 تكاليف تغيير املوقع  •

 ريال  500،000 األصلية مخصص إعادة املوقع إلى حالته  •

 ما هي تكلفة املرفق الجديد ألغراض املحاسبة؟ وملاذا؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال الرابع

 للنفايات. وتتطلب اللوائح تنفيذ أنشطة إلغالق املوقع وما بعد اإلغالق عندما يتوقف املو 
ً
قع عن استقبال النفايات. وتشتمل  تمتلك وتشغل إحدى جهات القطاع العام مدفنا

بعته بشكل دائم. ويمكن تنفيذ  أنشطة اإلغالق على التغطية وتصريف النفايات السائلة ومعالجتها وهدم اإلنشاءات. وتشتمل أنشطة ما بعد اإلغالق على صيانة املوقع ومتا
 التغطية أثناء ملء الحجيرات. 

 ما هي العناصر التي سيتم تضمينها في تكلفة موقع مدفن النفايات؟ وملاذا؟ 
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 السؤال الخامس 

املنشأة وإع تفكيك  اللوائح  وتتطلب  بالوقود.  العامة  لتزويد مركبات األشغال  الوقود  لتخزين  العام منشأة  القطاع  إحدى جهات  األصلية  تمتلك وتشغل  إلى حالته  املوقع  ادة 
 للتشغيل

ً
 مالزما

ً
الطبيعي وقد تم رصد مخصص لتنظيف املوقع عند إغالقه. وتسببت حادثة    عندما يتم التوقف عن استخدامه. وُيعد انسكاب كميات معينة من الوقود أمرا

 في انتشار تلوث بكميات غير معتادة سيلزم تنظيفها عند تخريد املنشأة.

 ما هي تكاليف التنظيف التي سيتم إدراجها ضمن التكلفة الخاصة بمنشأة تخزين الوقود؟ وملاذا؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال السادس 

 الحكومة بإحالل جسر بري رئيس ي قائم على النحو اآلتي: قامت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما القيمة الدفترية األولية للجسر الجديد؟ ما الذي يحدث للقيمة الدفترية للجسر القديم؟

 

 

  

 التكلفة )بالريال(  البند 

 25،000،000 عقد اإلنشاء

 2،000،000 هدم البناء القديم

 3،750،000 الهندسة والتصميم 

 2،000،000 اإلشراف على أعمال العقد وفحصها

ناقص مجمع االستهالك مليون ريال   15القيمة الدفترية للبناء القديم )التكلفة 

 ريال(  14،500،000
500،000 
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 السؤال السابع 

بداية الفترة املالية. ويتم احتساب مصروف االستهالك بشكل منفصل  ريال في منشأة في    12،000قامت إحدى الجهات بإحالل نظام التدفئة والتهوية والتكييف بتكلفة بلغت  
 على كل مكون مهم على أساس القسط الثابت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنوي للفترة؟ بناًء على املعلومات الواردة في الجدول، ما هي قيود اليومية الالزمة لتسجيل اإلحالل ومصروف االستهالك 

 

 

 

 

 

 

 السؤال الثامن 

قامت بتركيب نظام آلي لجمع القمامة. وال تحتفظ الجهة بسجالت تاريخية. وقررت استخدام تكلفة    ،2007يناير    1؟ وفي  2002يناير    1اشترت جهة شاحنة لجمع القمامة في  
بواقع   املستهلك   ألسعار 

ً
الجهة مؤشرا التاريخية. واستخدمت  التكلفة  لتقدير  منها  التضخم  إزالة  تم  القمامة    1.13و  1.28إحالل  اإلحالل لشاحنة  تكلفة  التضخم عن  إلزالة 

على الترتيب. ويبلغ العمر املتوقع    ،ريال  25،000ريال و  150،000مبلغ    2012يناير    1على الترتيب. وبلغت تكلفة اإلحالل لشاحنة القمامة ونظام الجمع في    ،لي ونظام الجمع اآل
 سنة. وال توجد أية قيمة متبقية. 20لشاحنات القمامة 

 

 ما هي التكلفة التاريخية؟ وملاذا؟  ( أ

 

 

 

 

 ذا؟ وما هو االستنفاد؟ وملا ( ب

  

 بيان املكونات 
 التكلفة

 )باأللف ريال(
 العمر اإلنتاجي املتوقع 

مجمع االستهالك  

 االفتتاحي

 

 

صافي القيمة الدفترية  

 االفتتاحية

 105،600 26،400 سنة  40 132،000 الهيكل

 11،000 11،000 سنة  16 22،000 السطح

 2،000 8،000 سنوات 10 10،000 نظام التدفئة والتهوية والتكييف 

 118،600 45،400 سنة  35 164،000 اإلجمالي 
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 السؤال التاسع

 سنوات. ولم يكن للنظام القديم أية قيمة. 10سنة. وتم إحالل نظام التدفئة والتهوية والتكييف بعد  40تمتلك إحدى الجهات منشأة يبلغ عمرها املتوقع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كيف ستتم املحاسبة عن اإلحالل؟ وملاذا؟ 

 

 

  

 ريال  

 25،000،000 التكلفة األصلية

 2،000،000 مجمع االستهالك )قسط ثابت( 

 3،750،000 تكلفة اإلحالل 

 2،000،000 التكلفة األصلية للمكون 
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 اإلجابات على أسئلة املراجعة 
 

 السؤال األول 

 نعم، األرض هي بند يستوفي تعريف العقارات واآلالت واملعدات ويجب على أمانة املنطقة إثباتها. 

إلى الجهة؛ و وهي تستوفي ضوابط اإلثبات من حيث   مكانية قياس تكلفة البند أو قيمته إاحتمالية تدفق املنافع االقتصادية أو الخدمات املتوقعة املستقبلية املرتبطة بالبند 
 العادلة بموثوقية. 

ستخدمة لدفن النفايات، فإن لألراض ي  واألراض ي املقام عليها الطرق منفصلة عن الطريق ويجب املحاسبة عنها بشكل منفصل. ومع بعض االستثناءات، مثل املحاجر وامل 
ُ
واقع امل

 عمر 
ً
 إنتاجي ا

ً
 غير محدود وبناًء عليه ال يتم استهالكها.  ا

 

 

 

 السؤال الثاني 

 الستضافة الوظائف اإلدارية للحكومة. وللعقار خدمات متوقعة خالف قيم
ً
جب إثبات العقار  ته التراثية. وينعم. لقد خضع العقار التراثي ألعمال تجديد شاملة لجعله مناسبا

 وقياسه على نفس األساس املستخدم في إثبات وقياس بنود العقارات واآلالت واملعدات األخرى.

 ال يمنعها من، إثبات األصول التراثية التي ال تنطوي على خدمات متوقعة بخالف أهميتها  17وال يتطلب معيار املحاسبة للقطاع العام 
ً
الثقافية أو البيئية  من الجهة، ولكنه أيضا

 تراثية، فيجب عليها تطبيق متطل
ً
بات اإلفصاح الواردة في هذا املعيار، أو التاريخية والتي تستوفي تعريف وضوابط إثبات العقارات واآلالت واملعدات. وإذا أثبتت الجهة أصوال

 تطبيق متطلبات القياس الواردة في هذا املعيار، ولكنها غير ملز 
ً
 مة بذلك. ويجوز لها أيضا

 

 السؤال الثالث 

 
ً
عزى بشكل مباشر إلى جلب األصل إلى املكان والحالة الالزمة له ليكون قابال

ُ
للتشغيل بالطريقة املقصودة من قبل    تشمل تكلفة بند العقارات واآلالت واملعدات أية تكاليف ت

 اإلدارة. وتشمل عناصر تكلفة املرفق الجديد: 

 2،800،000 ريال تكاليف إنشاء املبنى 

 230،000  تكاليف تطوير املوقع 

 250،000  أتعاب التصميم 

 100،000  التصاريح 

 500،000  مخصص إعادة املوقع إلى حالته األصلية 

 3،880،000 ريال إجمالي التكلفة 

 

عد من التكاليف الخاصة ببنود 
ُ
 العقارات واآلالت واملعدات.والتكاليف اإلدارية والتكاليف العامة غير املباشرة ال ت

 (33، الفقرة 17)معيار املحاسبة للقطاع العام  

 للتشغيل بالطريقة ويتوقف إثبات التكاليف ضمن القيمة الدفترية ألي بند من بنود العقارات واآلالت واملعدات عندما يكون البند في املكان والحالة الالزم
ً
ة له ليكون قابال

ند العقارات واآلالت اإلدارة. وتكاليف تغيير املوقع أو إعادة التنظيم لجزء من عمليات الجهة، أو لجميع عملياتها، ال يتم إدراجها ضمن القيمة الدفترية لبالتي تستهدفها 

 (34، الفقرة 17. )معيار املحاسبة للقطاع العام واملعدات
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 السؤال الرابع

 النفايات:تشمل عناصر التكلفة الخاصة بموقع دفن 

 شراء وتطوير املوقع الستقبال النفايات )مثل الحفر، وتبطين الحجيرات، وخالفه(  (أ 

 إنشاء مباني الخدمات  ( ب

 أفضل تقدير لتكاليف أنشطة اإلغالق وما بعد اإلغالق  (ج

 يرتبط بإغالق موقع دفن النفايات ناتج عن اقتناء املوقع وإنشائه و 
ً
 نظاميا

ً
تطويره وتشغيله املعتاد. ومن املرجح أن تتطلب تسوية االلتزامات  وتتحمل جهة القطاع العام التزاما

 ملوارد تنطوي على منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة عندما يتوقف املدفن عن استقبال النفايات.
ً
 خارجا

ً
 تدفقا

ا ويتم  النفايات  دفن  موقع  تكلفة  إلى  اإلغالق  بعد  وما  اإلغالق  املقدرة ألنشطة  التكاليف  إضافة  ملدفن ويتم  املقدر  اإلنتاجي  العمر  العجز خالل  أو  الفائض  ستهالكها ضمن 
 النفايات. 

 

 

 السؤال الخامس 

 لن تشتمل التكلفة الخاصة بمنشأة تخزين الوقود على التكاليف املقدرة لتنظيف التلوث الذي تسبب فيه حادث االنسكاب. 

الناتج عن التشغيل الطبيعي ملنشأة تخزين الوقود واملرتبط بتخريد ذلك األصل على أنه تكلفة لألصل. ولكن االلتزام وتتم املحاسبة عن االلتزام الخاص بعالج األضرار البيئية  
 من تكلفة األصل. وسيتم إ

ً
ز  ثباته ضمن الفائض أو العجبالتنظيف عقب الحادث غير ناتج عن التشغيل الطبيعي للمنشأة. ولن يشكل املخصص املرصود للتنظيف البيئي جزءا

 خالل الفترة التي وقع فيها حادث االنسكاب.

 

 

 السؤال السادس 

 ريال. وتشمل التكلفة هدم البناء القديم. 33،250،000تبلغ القيمة الدفترية األولية للجسر 

 ويتم إلغاء إثبات الجسر القديم عندما يتم إخراجه من الخدمة على النحو اآلتي: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 دائن  مدين 

  ريال  14،500،000 مجمع االستهالك 

  ريال  500،000 الخسارة عند إلغاء اإلثبات )الفائض أو العجز( 

 ريال(  15،000،000) ريال  3،750،000 التكلفة
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 السؤال السابع 

 يتم احتساب مصروف االستهالك السنوي بشكل منفصل على كل مكون مهم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بافتراض سنة كاملة لالستهالك في سنة اإلحالل* 

 في حال إحالل نظام التدفئة والتهوية والتكييف خالل الفترة، سيتم إجراء قيود اليومية التالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بدون إحالل 
تم إحالل نظام التدفئة  

 والتكييف والتهوية 

 ريال  3،300 ريال  3،300 سنة(  40ريال /   132،000غالف املبنى )

 ريال  1،375 ريال  1،375 سنة( 16ريال /  22،999السطح )

 ريال*  1،200 ريال  1،000 سنوات( 10ريال /  10،000نظام التدفئة والتهوية والتكييف )

 ريال  5،875 ريال  5،675 اإلجمالي 

 دائن  مدين 

  ريال  12،000  البناء

 ريال  12،000  ذمم دائنة

   لتسجيل تخريد نظام التدفئة والتهوية والتكييف القديم

  ريال  8،000 االستهالك مجمع 

 ريال  10،000  البناء

  ريال  2،000 إجمالي الخسارة عند استبعاد النظام 
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 السؤال الثامن 

. وفي  يها  تكلفة اإلحالل الحالية هي مبلغ النقد أو املقابل اآلخر الذي سيتطلبه اقتناء أصل ينطوي على خدمات متوقعة مكافئة لتلك التي ينطوي عل ( أ
ً
األصل اململوك حاليا

املق التاريخية  التكلفة  إلى  وللوصول  سيولة.  وذي  نشط  في سوق  مشابه  أصل  إلى سعر  بالرجوع  اإلحالل  تكلفة  تحديد  يتم  قد  املاثلة،  اإلحالل الحالة  تكلفة  تعديل  يتم  درة، 
د أن العامل املناسب هو   ألحد عوامل إزالة التضخم. وُحّدِّ

ً
 مؤشر أسعار املستهلك.الحالية املقدرة تبعا

 ويجب أن يؤخذ في الحسبان عند االحتساب اإلضافات الرئيسية التي تمت على األصل، وهي في الحالة املاثلة تركيب نظام الجمع اآللي. 

 احتساب التكلفة التاريخية املقدرة:

 ريال.  150،000تكلفة اإلحالل املقدرة لشاحنة القمامة = 

 ريال.  117،188( = 1.28ريال /   150،000؛ )2002يناير  1إزالة التضخم حتى  

 ريال.  22،123( = 1.13ريال/ 25،000نظام الجمع اآللي؛ ) 

 ريال  139،311ريال( =  22،123ريال +   117،188إجمالي التكلفة التاريخية: )

 احتساب االستهالك/االستنفاد  ( ب

 ريال.  117،188حنة القمامة = إجمالي التكلفة التاريخية املقدرة لشا

 سنة 20العمر املتوقع =  

 ريال  58،594سنوات( =  10سنة *   20ريال /   117،188؛ )2012يناير  1االستنفاد حتى 

 ريال. 22،123إجمالي التكلفة التاريخية املقدرة لنظام جمع القمامة =  

 املتوقع يساوي عمر شاحنة القمامة الذي تم تركيبه عليها(سنة )بافتراض أن عمره  15العمر اإلنتاجي املقدر = 

 ريال 7،374سنوات( =   5سنة *   15ريال /  22،096؛ )2012يناير  1االستنفاد حتى 

 . 65،968ريال( =  7،374ريال =  58،594إجمالي مجمع االستنفاد؛ ) 

 ريال  73،343ريال( =   65،968 –ريال  22،123ريال +  117،188؛ )2012يناير  1صافي القيمة الدفترية لألصل في 

 

 السؤال التاسع

 ملبدأ اإلثبات في وقت تكبدها. وتتضمن هذه التكاليف تلك املتكبدة بشكل أو 
ً
لي القتناء أو إنشاء بنود العقارات واآلالت  تقّيم الجهة تكاليف جميع عقاراتها وآالتها ومعداتها وفقا

 
ً
 لإلضافة إليها أو إحالل جزء منها أو صيانتها.واملعدات والتكاليف املتكبدة الحقا

 ملبدأ اإلثبات، ال تثبت الجهة تكاليف اإلصالح والصيانة ضمن القيمة الدفترية لبند العقارات واآلالت واملعدات. واإلصالح والص
ً
يانة هما عادة تكاليف الصيانة الدورية. ووفقا

العما تكاليف  هي  رئيس  بشكل  الدورية  الصيانة  عقود وتكاليف  بموجب  املدفوعات  تشمل  وقد  الصغيرة.  األجزاء  تكلفة  تتضمن  أن  ويمكن  لالستهالك،  القابلة  والبنود  لة 
ثبت هذه التكاليف في الفائض أو العجز عند تكبدها.

ُ
 الصيانة. وت

 ملبدأ اإلثبات في معيار املحاسبة للقطاع العام  ومع ذلك، قد تتطلب أجزاء بعض بنود العقارات واآلالت واملعدات أن يتم إحاللها على فترات منتظمة خالل عم
ً
، 17رها. ووفقا

 اء ضوابط اإلثبات.تثبت الجهة تكلفة إحالل جزء من بند العقارات واآلالت واملعدات ضمن القيمة الدفترية للبند عندما يتم تكبد تلك التكلفة في حال استيف

د أن الجزء البديل ُيعد  ويتعين ممارسة الحكم املنهي عند تحديد ما إذا كان جزء   من بند العقارات واآلالت واملعدات ينبغي إدراجه ضمن القيمة الدفترية لذلك البند. وإذا ُحّدِّ
 من اإلصالح والصيانة، فإن التكاليف يتم إثباتها ضمن الفائض أو العجز عند تكبدها. 
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للبند، فإنها تقوم بإلغاء إثبات القيمة الدفترية للجزء الذي تم إحالله بغض النظر عما إذا كان  وإذا قامت الجهة بإثبات تكلفة إحالل جزء من البند ضمن القيمة الد فترية 
له، فإنه يمكنها استخدام تكلفة الجزء الذي تم إحالله قد تم استهالكه بشكل منفصل. وإذا كان من غير العملي للجهة أن تقوم بتحديد القيمة الدفترية للجزء الذي تم إحال

 الل على أنها مؤشر على ما كانت عليه تكلفة الجزء الذي تم إحالله عند اقتنائه أو إنشائه.اإلح

 ويلخص الجدول التالي املعالجة املحاسبية ملكون اإلحالل بافتراض أنه قد حدد تضمينه في القيمة الدفترية للمنشأة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إثبات الخسارة من إلغاء إثبات املكون الذي تم إحالله من خالل الفائض أو العجز في فترة اإلحالليتم 

 

 ريال   

 2،000،000 )أ(  التكلفة األصلية

 500،000 )ب(  سنين(  10سنة *  40ريال/ 12،000،000مجمع االستهالك )

 1،500،000 )ج( مجمع االستهالك 

 50،000 )د(  البناء

 احتساب القيمة الدفترية ملكون نظام التدفئة والتهوية والتكييف الذي تم إحالله

اقع الفاتورة األصلية(   25،000 )ه(  التكلفة األصلية للمكون )من و

 6،250 )و( سنين( 10سنة *   40ريال/ 25،000مجمع االستهالك )

 18،750 )ز( (f) – (e)القيمة الدفترية للمكون الذي تم إحالله 

 احتساب مبلغ التكلفة بعد اإلحالل 

 2،000،000 )ي( التكلفة األصلية قبل اإلحالل 

 إليها
ً
 50،000 )ك( تكلفة اإلحالل  مضافا

 منها
ً
 25،000 )ل( تكلفة املكون األصلي الذي تم إحالله مطروحا

 2،025،000 )م( التكلفة األصلية بعد اإلحالل

   احتساب مجمع االستهالك بعد اإلحالل 

 500،000 )ن( مجمع االستهالك قبل اإلحالل 

 منه
ً
 18،750 )س( مجمع االستهالك على املكون الذي تم إحالله  مطروحا

 481،250 )ع( اإلحالل مجمع االستهالك بعد 

 1،543،750 )ف(  )ع(  –القيمة الدفترية بعد اإلحالل )م( 

 احتساب املكسب )الخسارة( من إلغاء اإلثبات

 املتحصالت من استبعاد املكون الذي تم إحالله
 صفر  )ح(

 (18،750) )ط(  )ز(  –الخسارة من إلغاء اإلثبات )ح( 
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 األصول غير الملموسة
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 31معيار املحاسبة للقطاع العام   -األصول غير امللموسة 
 التعريف  •

o  أصل غير نقدي قابل للتحديد ليس له وجود مادي 

o  منها ؤهالجهة أو اجتزا يمكن فصله عن 

 النطاق  •

o  
ً
دة داخليا

َّ
 األصول غير امللموسة املقتناة أو املول

o  )املقتناة من خالل تجميع عمليات في القطاع العام )اقتناء 

o  تستوفي ضوابط اإلثبات 

o  الصالحيات والحقوق املستثناة من النطاق 

o  اإلفصاح عنهافي حال إثباتها، يجب  -األصول التراثية غير امللموسة 

 

 ما تنفق الجهات موارد، أو تتكبد التزامات، القتناء أو تطوير  
ً
أو صيانة أو تعزيز موارد غير ملموسة  العديد من األصول، مثل املباني واملخزون، هي أصول ملموسة. لكن كثيرا

ي الخدمات وتصاريح الصيد املقتناة وحصص الواردات املقتناة والعالقات مع مثل برامج الحاسب وبراءات االختراع وحقوق النشر وأفالم الرسوم املتحركة وقوائم مستخدم
 للجهة.

ً
 مستخدمي الخدمات. وكٌل من املوارد امللموسة وغير امللموسة قد تكون أصوال

 التي تستوفي ال 31ويركز معيار املحاسبة للقطاع العام 
ً
 تعريف وضوابط اإلثبات.على إثبات األصول غير امللموسة املقتناة أو املولدة داخليا

العام   للقطاع  املحاسبة  ملعيار   
ً
هذا  31ووفقا جميعها  تستوفي  ال  أعاله  املذكورة  والبنود  مادي.  وجود  له  ليس  للتحديد  قابل  نقدي  غير  أصل  هو  امللموس  غير  األصل  فإن   ،

 .31التعريف الخاص باألصل غير امللموس في املعيار 

ه منها، وبيعه أو تحويله أو ترخيصه أو تأجيره أو مبادلته أو أصل ينشأ عن ترتيبات  ؤ أصل يمكن فصله عن الجهة أو اجتزابل للتحديد هو  واألصل الرأسمالي غير امللموس القا
 ملزمة )العقود(. 

الج إلى  تتدفق  أن  يكون من املحتمل  وأن  نتيجة ألحداث سابقة  الجهة  قبل  عليه من   
ً
يكون مسيطرا أن  غير ملموس، يجب  الخدمات  وإلثبات أصل  أو  املنافع االقتصادية  هة 

عزى إلى األصل. 
ُ
 املتوقعة املستقبلية التي ت

بأية منافع اقتصادية مستقبلية. لإلثبات فيما يتعلق  امللموسة الحقوق القابلة  بالقطاع الخاص، ُيقصد باألصول غير  الخاصة  أمثلة ذلك حقوق براءات   وفي املحاسبة  ومن 
 يتم إثباتها لحالة من عدم التأكد. االختراع. وتخضع القيمة التي س

وتن تلك األصول.  التقرير عن  يتم  ما   
ً
نادرا الحاسب،  برامج  باستثناء  العام، وربما  القطاع  و وفي  في تحديد  النظر  عند  تعقيدات  امللموسة. وعلى إشأ  غير  ثبات وقياس األصول 

 ما تقوم الجهات في القطاع  
ً
العام باقتناء أصول غير ملموسة مثل براءات االختراع والتراخيص وما إلى ذلك. وفيما يخص األصول غير خالف املنشآت في القطاع الخاص، نادرا

أو خدمات متوقعة مستقبلية، وتحد اقتصادية  منافع  التي ستولد  امللموسة  غير  تحديد ظهور األصول   
ً
غالبا ، يصعب 

ً
املولدة داخليا األصول امللموسة  تلك  توقيت ظهور  يد 

 ها بموثوقية.وتحديد تكلفت

 أو صالحيات مهمة تسمح لها بتنظيم الوصول إلى ا
ً
ملنافع التي تنطوي عليها املوارد غير وتمنح التشريعات أو ما يعادلها الحكومات السيادية وجهات القطاع العام األخرى حقوقا

ل إلى الطيف الكهرومغناطيس ي أو صالحية الدخول في اتفاقيات مع أطراف ثالثة  امللموسة. فعلى سبيل املثال، قد تحظى الحكومة بصالحية إصدار التراخيص التي تنظم الوصو 

الخ والتقرير  املحاسبة  قضايا  العام  للقطاع  الدولية  املحاسبة  معايير  مجلس  تناول  وقد  الحكومة.  أراض ي  في  الطبيعية  املوارد  إلى  وحقوق للوصول  بصالحيات  املتعلقة  اصة 
 ."األصول غير امللموسة"  31ليست ضمن نطاق معيار املحاسبة للقطاع العام جهات القطاع العام، وهذه القضايا 
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آٍن واحد. ويتعين ممارسة الحكم املنهي عند تحديد ما إذا كان األص ل الذي يضم كال النوعين  وتضم بعض األصول، مثل برامج الحاسب، عناصر غير ملموسة وملموسة في 
رأسم أصل  أنه  على  عنه  التقرير  أجهزة ينبغي  تشغيل  نظام  ُيعد  املثال،  سبيل  فعلى  أهمية.  األكثر  العنصر  تقييم  على  التحديد  وسيعتمد  ملموس.  غير  أصل  أو  ملموس  الي 

 
ً
 ال يتجزأ من الجهاز ذي العالقة، فإن برنامج الحاسب قد يكون أصال

ً
 في تشغيلها. وعندما ال يكون البرنامج جزءا

ً
 أساسيا

ً
  غير ملموس.الحاسب عنصرا

 

 األصول غير امللموسة 
 يجب أن يكون البند   •

o  للتحديد 
ً
 يمكن فصله أو ناشئ –قابال

ً
 عن ترتيبات ملزمة  ا

o   عليه 
ً
فيما يخص األصول غير امللموسة، ينبع ذلك من خالل الحقوق النظامية أو القدرة على تقييد وصول اآلخرين إلى    –مسيطرا
 املنافع 

 اإلثبات  •

o  استيفاء الضوابط أعاله 

o  احتمالية تدفق خدمات متوقعة/منافع اقتصادية مستقبلية 

o  قياس التكلفة أو القيمة العادلة بموثوقية 

 

وينطبق هذا حتى إذا لم يكن    األصول غير امللموسة يجب أن تكون قابلة للتحديد. وسيكون هذا هو الحال عندما يكون األصل غير امللموس مقتنى بموجب ترتيب ملزم )عقد(.
 ترامن املمكن تح

ً
خيص لبرامج الحاسب. ويل الحقوق في األصل غير امللموس أو فصلها عن الحقوق في األصول األخرى املقتناة بموجب العقد. وتقتني جهات القطاع العام غالبا

 تعريف األصل املقتنى غير امللموس. وباستثناء ذلك، من النادر أن تقوم جهات القطاع العام ب
ً
 اقتناء أصول غير ملموسة بموجب ترتيب ملزم. وتستوفي هذه التراخيص عادة

(، تكون ضوابط اإلثبات أكثر  
ً
 للفصل. صرامةوعندما ال يكون األصل غير امللموس مقتنى من خالل ترتيب ملزم )أصل غير ملموس مولد داخليا

ً
. فاألصل يجب أن يكون قابال

الجهة وبيعه أو تحويله أو ترخيصه أو تأجيره أو مبادلته، سواًء بمفرده أو مع عقد ذي صلة أو أصل أو التزام وبعبارة أخرى، يجب أن يكون من املمكن فصله أو اجتزاؤه عن  
 ذا صلة.

ً
عد نية الجهة على القيام بذلك من عدمه أمرا

ُ
 قابل للتحديد. وال ت

 عليه من قبل الجهة. وتسيطر الجهة على األصل
ً
عندما تكون لديها السلطة للحصول على املنافع االقتصادية أو الخدمات    وإلثبات أصل غير ملموس، يجب أن يكون مسيطرا

 املتوقعة املستقبلية املتدفقة من املورد األساس وتقييد حصول اآلخرين على تلك املنافع أو الخدمات املتوقعة.

 وتظل سائر ضوابط اإلثبات الخاصة باألصول األخرى كما هي: 

 املتوقعة أو املنافع االقتصادية املستقبلية إلى الجهة؛ احتمالية تدفق الخدمات  •

 ضرورة أن يكون من املمكن قياس التكلفة أو القيمة العادلة لألصل بموثوقية. •
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؟ 
ً
 مقتنى أم مولد داخليا

 ستستوفي معظم األصول غير امللموسة املقتناة ضوابط اإلثبات  •

o  والعالمات التجارية، مشاريع البحث والتطوير الجارية أمثلة: برامج الحاسب، املاركات 

o قتناءة هي القيمة العادلة في تاريخ ا في حالة االقتناء من خالل معاملة غير تبادلية، ستكون التكلف 

 أصعب في تحقيقها لضوابط اإلثبات  •
ً
 األصول املولدة داخليا

o  مصروف -مرحلة البحث 

o  استيفاء الضوابط ال يتم اإلثبات إال عند  -مرحلة التطوير 

 

 

 غير ملموسة.
ً
 باستثناء برامج الحاسب، من النادر أن تقتني جهات القطاع العام أصوال

امللموس في هي القيمة العادلة لألصل غير   ويتم قياس األصول غير امللموسة بالتكلفة عند اإلثبات األولي. وفي حال اقتنائها من خالل معاملة غير تبادلية، تكون التكلفة املفترضة
 تاريخ االقتناء.

. ويجب تقسيم  
ً
عالج جميع يلتطو االنفقات بين مرحلة للبحث ومرحلة  وثمة ضوابط أكثر صرامة إلثبات األصول غير امللموسة املولدة داخليا

ُ
ت ر. وإذا استحال تحقيق ذلك، 

 النفقات على أنها جزء من مرحلة البحث وال يمكن إثباتها على أنها أصل غير ملموس. 

 على إرشادات بشأن كيفية التمييز بين مرحلتي البحث والتطوير. 31ويشتمل معيار املحاسبة للقطاع العام 

 
ً
أصال باعتبارها  النفقات  وإلثبات  اإلثبات.  ضوابط  استيفاء  حال  في  ملموس  غير   

ً
أصال باعتبارها  التطوير  مرحلة  على  النفقات  رسملة  معيار    ويمكن  يتطلب  ملموس،  غير 

 من الجهة أن تكون قادرة على التدليل على ما يلي:  31قطاع العام املحاسبة لل

 لالستخدام أو البيع؛  ( أ
ً
 الجدوى الفنية من استكمال األصل غير امللموس بحيث يكون متاحا

 نيتها الستكمال األصل غير امللموس واستخدامه أو بيعه؛  ( ب

 قدرتها على استخدام األصل غير امللموس أو بيعه؛ (ج

سيولد بها األصل غير امللموس املنافع االقتصادية أو الخدمات املتوقعة املستقبلية املحتملة. ومن بين جملة أمور أخرى،  الكيفية التي  ( د
تستطيع الجهة أن تدلل على وجود سوق ملنتجات األصل غير امللموس، أو لألصل غير امللموس ذاته، أو أن تدلل على فائدة األصل غير 

؛ امللموس إذا كان سُيستخدم 
ً
 داخليا

ر املوارد الفنية واملالية وغيرها الالزمة الستكمال التطوير واستخدام األصل غير امللموس أو بيعه؛  ( ه
ُّ
 مدى توف

عزى إلى األصل غير امللموس خالل تطويره بموثوقية.  (و
ُ
 قدرتها على قياس النفقات التي ت

 

 
ً
 فيما يخص األصول املولدة داخليا

 ال تتم رسملة:  •

o  الشهرة 
ً
 املولدة داخليا

o  البنود غير امللموسة في مرحلة البحث 

o البنود التي ال يمكن تمييزها عن تطوير العمليات ككل 

 تتم الرسملة: •

o  مع بعض االستثناءات  -عندما تستوفي النفقات الضوابط الخاصة بمرحلة التطوير، تتم رسملة تكاليف التطوير الالحقة 
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. ال يمكن رسملة الشهرة 
ً
 املولدة داخليا

 وال يمكن رسملة النفقات املتكبدة أثناء مرحلة البحث الخاصة بأصل غير ملموس. 

املنشورات   وأسماء  الصحف  وعناوين  التجارية  العالمات  هذا  ويشمل  ككل.  العمليات  تطوير  عن  تمييزها  يمكن  ال  التي  البنود  رسملة  يمكن  الخدمة،  وال  وقوائم مستخدمي 
، و 

ً
 البنود املشابهة. املولدة داخليا

مبا بشكل  معزوة  النفقات  تكون  أن  ويجب  اإلثبات.  استيفاء ضوابط  حال  في  ملموس  غير  أصل  تطوير  مرحلة  املتكبدة خالل  النفقات  رسملة  األصل  ويمكن  إعداد  إلى  شر 
 لالستخدام.

 ومن أمثلة النفقات التي ال يمكن رسملتها: 

 إال إذا كان من املمكن عزو هذه النفقات بشكل مباشر إلى إعداد األصل لالستخدام؛ النفقات البيعية واإلدارية والعمومية األخرى،  (أ 

 ؛ له مبالغ العجز املحددة نتيجة عدم الكفاءة والتشغيل األولي املتكبدة قبل أن يحقق األصل األداء املخطط ( ب

 النفقات على تدريب املوظفين على تشغيل األصل. (ج

 

 قضايا أخرى 
 تسجيل اإلضافات أو  •

ً
 اإلحالالت الالحقة في األصول غير امللموسة على أنها مصروف عادة

 إمكانية الرسملة إذا كانت النفقات تعزز بوضوح الخدمات املتوقعة من األصل األصلي، مثل تعزيزات برامج الحاسب •

 أو غير محدود   •
ً
 يتم االستنفاد؛ إذا ك  -تقييم ما إذا كان العمر اإلنتاجي محدودا

ً
جرى مراجعة سنوية للتحقق  إذا كان محدودا

ُ
ان غير محدود ت

 من الهبوط 

 اإلفصاحات  •

 

. وهذا ألنها ال تستوفي ضوابط اإلثبات. وم 
ً
سّجل معظم اإلضافات أو اإلحالالت الالحقة في األصول غير امللموسة على أنها مصروف عادة

ُ
ن املرجح أنها ستحافظ على املنافع ت

 عزو النفقات الالحقة بشكل مباشر إلى أصل غير  االقتصادية أو الخدمات املتوقعة املستق
ً
بلية التي ينطوي عليها األصل غير امللموس القائم. وإضافة إلى ذلك، يصعب غالبا

 عن عزوها إلى عمليات الجهة ككل.
ً
 ملموس بعينه عوضا

ستوفى عندئذ ضوا
ُ
 بط اإلثبات. وإذا حدث ذلك، فيتم رسملة التكاليف.ولكن إذا كانت النفقات تعزز بوضوح الخدمات املتوقعة من األصل األصلي، فقد ت

محدودوق إنتاجي  عمر  امللموسة  غير  لألصول  يكون  مثل    د  محددة  ملدة  الحاسب  برامج  بأحد  املحدودة، شراء رخصة خاصة  اإلنتاجية  األعمار  أمثلة  ومن  محدود.  غير    5أو 
 سنوات. 

 تم استنفاده خالل ذلك العمر اإلنتاجي.وعندما يكون لألصل غير امللموس عمر إنتاجي محدود، فإنه ي

 على األقل للتحقق من هبوط قي
ً
 مته. وعندما يكون لألصل غير امللموس عمر إنتاجي غير محدود، فإنه ال يتم استنفاده. ولكن يتم مراجعته سنويا

 

 األصول غير امللموسة املقتناة ضمن تجميع عمليات في القطاع العام )االستحواذ( 
 التكلفة هي القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ  •

 للتحديد )لتمييزه عن الشهرة( •
ً
 األصل غير امللموس يجب أن يكون قابال

 يتم اإلثبات حتى إذا لم يكن األصل قد تم إثباته في السابق من قبل العمليات املستحوذ عليها •
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 غير ملموسة من خالل تجميع عمليات في القطاع العام )االستحواذات(. ويوضح  
ً
"تجميع العمليات في   40معيار املحاسبة للقطاع العام  قد تقتني جهات القطاع العام أصوال

 املحاسبة عن تجميع هذه العمليات.  القطاع العام" 

 ستحواذ.وعند اقتناء أصل غير ملموس من خالل تجميع عمليات في القطاع العام، تكون تكلفة ذلك األصل غير امللموس هي قيمته العادلة في تاريخ اال 

عد احتمالية تدفق املنافع االقتصادية أو الخدمات املتوقعة املستقبلية إلى الجهة متحققة د 
ُ
 فيما يخص األصول غير امللموسة املقتناة ضمن تجميع العمليات في القطاع وت

ً
ائما

معل ملزمة، فستتوفر  ترتيبات   عن 
ً
ناشئا أو  للفصل   

ً
قابال األصل  كان  وإذا  التجميع.  اقتصادية من  منافع  تتولد  أن  املتوقع  العادلة  العام ألنه من  القيمة  لقياس  كافية  ومات 

 ، سيتحقق املتطلب الخاص بإمكانية قياس قيمة األصل بموثوقية. لألصل غير امللموس، ومن ثّم 

الجه  تكون  أن  يجب  عليه،  وبناًء  الشهرة.  عن  منفصل  بشكل  العام  القطاع  في  العمليات  تجميع  في  املقتناة  امللموسة  غير  األصول  إثبات  غير ويتم  األصل  تحديد  على  قادرة  ة 
 من الشهرة وال يتم إثباته بشكل منفصل. امللموس، بشكل منفصل عن الشهرة، إلثباته. وإذا 

ً
 كانت الجهة غير قادرة على تحديد األصل غير امللموس، فإنه يشكل جزءا

العمليات املستحوذ عليها قد  وتثبت الجهة في تاريخ االستحواذ، بشكل منفصل عن الشهرة، أي أصل غير ملموس خاص بالعمليات املستحوذ عليها، بغض النظر عّما إذا كانت  
أنه أصل غير ملموس إذا كان   ثبتت ذلك األصل قبل االستحواذ. ويعني هذا أن الجهة املستحوذة تثبت أي مشروع جاٍر للبحث والتطوير خاص بالعمليات املستحوذ عليها علىأ

 املشروع يستوفي تعريف األصل غير امللموس. 

 ألصول غير امللموسة. متطلبات اإلفصاح املتعلقة با 31ويوضح معيار املحاسبة للقطاع العام 

 

 أسئلة ونقاشات 
 بهذا نختتم وحدتنا التدريبية عن األصول غير امللموسة. وينبغي على املتدربين الرجوع إلى أسئلة املراجعة الختبار معلوماتهم. 

 

 تفضل بزيارة املوقع اإللكتروني ملجلس معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام 

http://www.ipsasb.org  

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/B13-IPSAS_40_1.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/B13-IPSAS_40_1.pdf
http://www.ipsasb.org/
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 أسئلة للمراجعة

 السؤال األول 

سيا وتتمثل  الكهرومغناطيس ي.  الطيف  هذا  إدارة  مسؤولية  الصناعة  وزارة  وتتولى  الكهرومغناطيس ي.  الطيف  الالسلكية  االتصاالت  جميع  في ضمان تستخدم  الحكومة  سة 
 واملنصف إلى هذا الطيف من خالل نظام للحصول على التراخيص بموجب قانون االتصاالت والبث اإلذاعي. الوصول العادل 

 للحكومة يستوفي ضوابط اإلثبات؟ 
ً
 هل الطيف الكهرومغناطيس ي ُيعد أصال

 

 

 

 

 

 السؤال الثاني 

 5نظام حاسوبي لتخطيط املوارد. ويبلغ العمر اإلنتاجي املتوقع للنظام واألجهزة  أكدت إحدى دراسات الجدوى تحقق منافع اقتصادية وخدمات متوقعة مستقبلية من تركيب  
 سنوات. ويلخص الجدول التالي النفقات املتكبدة.

 

 أي التكاليف، إن وجدت، يمكن إثباتها على أنها أصول غير ملموسة للحكومة؟ مع التوضيح

 

 

 

  

 باأللف ريال  املرحلة

 750 دراسة الجدوى، تقييم االحتياجات الداخلية، تقييم واختيار املوردين 

 1،250 شراء الترخيص )ملرة واحدة( 

 5،250 األجهزة 

 20،650 تهيئة النظام وتطبيقه )موظفون داخليون واستشاريون خارجيون(
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 اإلجابات على أسئلة املراجعة 

 السؤال األول 

إلى تلك املنافع. ومن تستطيع الحكومة أن تنفذ بفاعلية منافعها   بالطيف الكهرومغناطيس ي. وتحظى بالصالحية بموجب التشريعات لتنظيم وتقييد وصول اآلخرين  املتعلقة 
 املرجح أن تتدفق منافع إلى الحكومة من سيطرتها على الطيف الكهرومغناطيس ي.

 مكن قياسه بموثوقية.ومع ذلك، قد ال يتأهل ذلك لإلثبات على أنه أصل في القوائم املالية ألنه ال ي

نه ال يمكن إجراء تقدير معقول للمبلغ وقد يستوفي البند تعريف األصل لكن ال يتم إثباته في القوائم املالية ألنه ال ُيتوقع الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية منه أو أل 
 الذي ينطوي عليه البند.

 

 

 

 السؤال الثاني 

 غير ملموس.بالرغم من وجود البرنامج على أحد 
ً
 في تشغيل الجهاز. ولذلك، فإن البرنامج ُيعد أصال

ً
 أساسيا

ً
 أجهزة الحاسب، فإنه ليس عنصرا

د أنه من املحتمل  ولقد قيمت الحكومة احتمالية تحقيق منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة مستقبلية من خالل إنجاز دراسة جدوى أثناء مراحل التخطيط للمشروع . وُحّدِّ
 منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة مستقبلية. أن تتحقق 

 رغم شراء جزء منه. وتتمثل التكلفة األهم في تهيئة البرنامج للوفاء باحتياجات الحكومة وتطبيقها لل
ً
 نظام.واألصل غير امللموس مولد داخليا

الخاصة باملشروع، ومن ثّم، سيتم إثبات النفقات على أنها مصروف. وفي هذه  وستعتبر أنشطة دراسة الجدوى وتقييم االحتياجات وتقييم واختيار املوردين هي مرحلة البحث  
 املرحلة من املشروع، ال تستطيع الحكومة التدليل على وجود أصل غير ملموس. 

الي غير ملموس. والنفقات يمكن قياسها وستعتبر أنشطة شراء البرنامج وتهيئته وتطبيقه هي مرحلة التطوير. وسيتم إثبات النفقات على أنشطة التطوير على أنها أصل رأسم
 بموثوقية.

 غير ملموس. ولكن يمكن إثباتها على أنها عقارات وآالت ومعدات. 
ً
 ولن تعتبر أجهزة الحاسب ونظم التشغيل األساسية في تشغيلها أصال
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 عقود اإليجار
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 في عقود لإليجار مع  
ً
مؤجرين لينتقل إليها حق استخدام أحد األصول لفترة زمنية متفق عليها مقابل أداء دفعة من املال )أو سلسلة من الدفعات(. وقد تدخل جهات القطاع العام عادة

بصفتها مؤجر  العقود  في   
ً
أيضا العام  القطاع   تدخل جهات 

ً
مقابل استالم دفعة من  ا عليها  لفترة زمنية متفق  ثالث  إلى طرف  لتنقل حق استخدام أحد األصول  )أو سلسلة من ،  املال 

 الدفعات(. 

 تصنيف عقود اإليجار 
 تصنيف عقد اإليجار إّما إلى عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي.  "عقود اإليجار"  13يتطلب معيار املحاسبة للقطاع العام  •

•  
ً
 بناًء على مخاطر ومنافع امللكية املحولة جوهريا

 الخسائر من الطاقة العاطلة والتقادم التقني والتغيرات في القيمة بسبب األوضاع االقتصادية  –املخاطر  •

 احتمال االستفادة من الخدمات املتوقعة أو التشغيل املربح، واملكسب من ازدياد القيمة  –املنافع  •

 يتم تصنيف عنصري األرض واملباني في عقد اإليجار بشكل منفصل  •

 

 

  13اع العام  ية في املحاسبة عن عقود اإليجار في تصنيف عقد اإليجار إّما إلى عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي. ويتطلب معيار املحاسبة للقطتتمثل القضية الرئيس
 لجوهرها االقتصادي وليس شكلها النظامي.

ً
 املحاسبة عن عقود اإليجار وفقا

 تشغ
ً
 على ما إذا كان املستأجر أو املؤجر هو من يتحمل مخاطر ومنافع امللكية املرتبطة باألصل ذي الصلة.ويعتمد تحديد ما إذا كان عقد اإليجار ُيعد عقدا

ً
 أو تمويليا

ً
 يليا

 تشمل احتماالت تكبد خسائر من الطاقة العاطلة والتقادم التقني والتغيرات في القيمة بسبب األوضاع االقتصادية.  –املخاطر 

 احتمال االستفادة من الخدمات املتوقعة أو التشغيل املربح على مدى عمر األصل، واملكسب من ازدياد القيمة أو تحقق القيمة املتبقية. –املنافع 

 من عنصري األرض واملباني، تقّيم الجهة تصنيف كل عنصر على أنه عقد إيجار تمويلي أو تشغيلي بشكل منفص
ً
يتضمن عقد اإليجار    ل. وقدوعندما يتضمن عقد اإليجار كال

 لعنصر األرض. 
ً
 تشغيليا

ً
 لعنصر املباني وإيجارا

ً
 تمويليا

ً
 إيجارا

 وعند تحديد ما إذا كان عنصر األرض ُيعد عقد إيجار تشغيلي
ً
 أو تمويلي ا

ً
 عمر اقتصادي غير محدود. ا

ً
 ، فإن أحد االعتبارات املهمة يتمثل في أن األرض يكون لها عادة

يكن من  لدفعات اإليجار بين عنصري األرض واملباني بما يتناسب مع القيم العادلة النسبية لحصص الحيازة اإليجارية في هذين العنصرين. وإذا لم  ويتم تخصيص الحد األدنى  
اضح أن كال العنصرين يعتبران  املمكن تخصيص دفعات اإليجار بين هذين العنصرين بموثوقية، يتم تصنيف كامل عقد اإليجار على أنه عقد إيجار تمويلي، ما لم يكن من الو 

 إيجار تشغيلي عقد
ً
 ، وفي هذه الحالة يتم تصنيف كامل عقد اإليجار على أنه عقد إيجار تشغيلي. ا

 لعنصر األرض غي
ً
. وويمكن معالجة األرض واملباني على أنهما وحدة واحدة لغرض تصنيف عقد اإليجار إذا كان املبلغ الذي سيتم إثباته أوليا

ً
في هذه الحالة، يعتبر ر مهم نسبيا

 العمر االقتصادي للمباني هو العمر االقتصادي لألصل املؤجر ككل. 
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 عقود اإليجار التمويلي 
 يحدث تحويل جوهري للمخاطر واملنافع املرتبطة بامللكية  •

 يكون االعتماد على الجوهر ال الشكل  •

 بعض األمثلة:  •

o ملكية األصل إلى املستأجر في نهاية أجل العقد  تحويل 

o خيار لشراء األصل بسعر أقل بكثير من القيمة السوقية 

o  أجل العقد يستغرق الجزء الرئيس من العمر االقتصادي لألصل 

o  القيمة الحالية الخاصة بالحد األدنى لدفعات اإليجار هي القيمة العادلة لألصل 

 قضايا أخرى….. •

 اإليجار التمويلي بشكل جوهري جميع املخاطر واملنافع املرتبطة بملكية األصل إلى املستأجر. وذلك على خالف عقد اإليجار التمويلي.يحول عقد 

التمويلي يكون جوهر العقد وواقعه املالي هما  ومع أن الشكل النظامي لعقد اإليجار هو أال ُينقل إلى املستأجر سند امللكية النظامي لألصل املؤجر، فإنه في حالة عقود اإليجار  
دخول في التزام بدفع مبلغ نظير حصول املستأجر على املنافع االقتصادية أو الخدمات املتوقعة من استخدام األصل املؤجر خالل الجزء األكبر من عمره االقتصادي مقابل ال 

 وأعباء التمويل ذات العالقة. ذلك الحق يقارب، عند نشأة عقد اإليجار، القيمة العادلة لألصل

ن أن األمثلة اآلتية هي حاالت تؤدي  ويعتمد تحديد ما إذا كان عقد اإليجار ُيعد عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي على جوهر املعاملة وليس على شكل العقد. وبالرغم م
أنه عقد إيجار تمويل  منفردة أو مجتمعة إلى تصنيف عقد اإليجار على 

ً
إيجار عادة ي، فإنه ليس بالضرورة أن يستوفي العقد جميع هذه الضوابط ليتم تصنيفه على أنه عقد 

 تمويلي: 

 أن يحول عقد اإليجار ملكية األصل إلى املستأجر في نهاية أجل عقد اإليجار؛  (أ 

 للممارسة، لدرجة   أن يكون للمستأجر خيار شراء األصل بسعر يتوقع أن يكون أقل بقدٍر كاٍف من القيمة العادلة لألصل في ( ب
ً
التاريخ الذي يصبح الخيار فيه قابال

 أنه يكون من املؤكد بدرجة معقولة عند نشأة عقد اإليجار أنه ستتم ممارسة الخيار؛ 

 أن يغطي أجل عقد اإليجار الجزء الرئيس من العمر االقتصادي لألصل، حتى وإن لم يتم تحويل سند امللكية؛  (ج

 ألدنى لدفعات اإليجار، عند نشأة عقد اإليجار، على األقل ما يقارب كامل القيمة العادلة لألصل املؤجر؛ أن تبلغ القيمة الحالية للحد ا  ( د

 أن تكون األصول املؤجرة ذات طبيعة متخصصة بحيث إن املستأجر وحده هو من يستطيع استخدامها دون إدخال تعديالت رئيسة عليها؛ (ه 

 صول بسهولة.أال يمكن إحالل األصول املؤجرة بغيرها من األ  (و

 مؤشرات أخرى: 

 أن يتحمل املستأجر خسائر املؤجر املرتبطة باإللغاء، إذا كان املستأجر يستطيع إلغاء عقد اإليجار؛  (أ 

األجرة فيض الحق في أن تكون املكاسب أو الخسائر الناتجة من التقلبات في القيمة العادلة للقيمة املتبقية مستحقة للمستأجر )على سبيل املثال، على شكل تخ ( ب
 يساوي معظم متحصالت البيع في نهاية عقد اإليجار(؛ 

 أن تكون للمستأجر القدرة على االستمرار في عقد اإليجار لفترة ثانوية بأجرة تقل بشكل جوهري عن األجرة السائدة في السوق. (ج
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 للمساعدة في تصنيف عقود اإليجار: على املخطط التالي  13تشتمل إرشادات التنفيذ املرفقة بمعيار املحاسبة للقطاع العام 

  

 ال

 نعم

، منفردة أو مجتمعة، إلى تصنيف عقد 
ً
 اإليجار على أنه عقد إيجار تمويليأمثلة لحاالت تؤدي عادة

 نعم

 تحويل امللكية عند نهاية أجل العقد

 احتواء العقد على خيار للشراء بسعٍر مغرٍ 

 أجل العقد يغطي الجزء الرئيس من العمر االقتصادي لألصل

 القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار تبلغ ما يقارب كامل قيمة األصل

 طبيعة متخصصة

 عدم سهولة اإلحالل

 جوهر املعاملة هو عقد إيجار تمويلي

 منفردة أو مجتمعة إلى تصنيف عقد اإليجار على أنه عقد إيجار تمويلي
ً
 مؤشرات أخرى قد تؤدي أيضا

 تحمل املستأجر لخسائر املؤجر عند اإللغاء

 التغيرات في القيمة العادلة للقيمة املتبقيةتحمل أو اكتساب املستأجر للخسائر أو املكاسب من 

 وجود خيار للمستأجر لتمديد اإليجار بسعر أقل من سعر السوق 

 عقد إيجار تشغيلي عقد إيجار تمويلي

 ال

 تصنيف عقد اإليجار
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 عقد إيجار أم ترتيب امتياز لتقديم خدمات؟ 
•  

ً
 في اتفاقات أوسع نطاقا

ً
 قد يكون عقد اإليجار عنصرا

 خاصة األصول طويلة األجل وأصول البنية التحتية  –الشراكات بين القطاع العام والخاص   •

 ديم خدمات ضرورة تقييم ما إذا كان االتفاق ترتيب امتياز لتق •

  13إذا لم يكن ترتيب امتياز لتقديم خدمات، ويشتمل على عقد إيجار تشغيلي/تمويلي قابل للتحديد، ينطبق معيار املحاسبة للقطاع العام   •
 ملكون عقد اإليجار في الترتيب 

 

 في هذه الوحدة التدريبية.يشيع إبرام الترتيبات الخاصة بتقديم الخدمات في القطاع العام. وسيتم مناقشة هذه 
ً
 الترتيبات الحقا

 من االتفاقات 
ً
 13وفي حال عدم وجود ترتيب امتياز لتقديم خدمات، ُيستخدم عندئٍذ معيار املحاسبة للقطاع العام  –وقد تكون عقود اإليجار التمويلي القابلة للتحديد جزءا

 وضوحه.  ويلزم ممارسة الحكم املنهي لتحديد جوهر الترتيب في حال عدم

 

 عقد اإليجار التمويلي -املحاسبة عن عقود اإليجار 
 يتم إثبات األصول املؤجرة وااللتزامات املرتبطة بعقد اإليجار  •

 عن األصول باعتبارها:  •
ً
 يتم املحاسبة الحقا

o  (17عقارات وآالت ومعدات )معيار 

o  (31أصول غير ملموسة )معيار 

 باملبلغ األقل بين  •
ً
 أوليا

o  العادلة للعقار املستأجر القيمة 

o  القيمة الحالية الخاصة بالحد األدنى لدفعات اإليجار 

 معدل الخصم هو سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار  •

 يتم تقسيم الحد األدنى لدفعات اإليجار بين مصروف التمويل وتخفيض االلتزام  •

 

 التمويلي على أنها أصول، وااللتزامات ذات الصلة املرتبطة بعقد اإليجار على أنها التزامات في قائمة املركز املالي. يثبت املستأجر األصول املقتناة بموجب عقد اإليجار 

 نسب املالية.وفي حالة عدم إظهار أثر معامالت اإليجار في القوائم املالية للمستأجر، فإن أصول والتزامات الجهة تظهر بأقل من قيمتها، مما يشوه ال

 التزام بأداء دفعات اإليجار املستقبلية. ولذلك، ي
ً
 تم إثبات عقد اإليجار التمويلي في القوائم املالية للمستأجر على أنه أصل وأيضا

باشرة أولية للمستأجر يتم ناء أي تكاليف موفي بداية أجل عقد اإليجار، يتم إثبات األصل وااللتزام املتعلق بدفعات اإليجار املستقبلية في القوائم املالية بنفس املبالغ، باستث
 إضافتها إلى املبلغ املثبت على أنه أصل. 

العام   للقطاع  املحاسبة  ملعيار   
ً
وفقا األصول  عن  املحاسبة  تتم  األولي،  اإلثبات  العام    17وبعد  للقطاع  املحاسبة  معيار  أو  واملعدات(  واآلالت  غير    31)العقارات  )األصول 

يشمل   وهذا  العام  امللموسة(.  للقطاع  املحاسبة  معيار  ُيطبق  املؤجرة،  األصول  قيمة  في  الهبوط  احتمال  وعند  واالستنفاد.  االستهالك  مثل  املحاسبة   21املعامالت  معيار  أو 
 .26للقطاع العام 
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الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار إذا كانت أقل من القيمة العادلة لألصل،  ويتم إثبات األصول وااللتزامات بمبالغ تساوي القيمة العادلة لألصل املؤجر، أو تساوي القيمة  
 حسب قيمة كل منهما املحددة عند نشأة عقد اإليجار. 

 ممكن  كان تحديدهومعدل الخصم الذي سيتم استخدامه في احتساب القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار هو سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار، إذا  
ً
؛ و   ا

ً
ال  إعمليا

 فإنه يجب استخدام سعر فائدة االقتراض اإلضافي للمستأجر.

ار املحتمل وتكاليف الخدمات، وفي حالة والحد األدنى لدفعات اإليجار هي الدفعات التي يلتزم، أو يمكن أن ُيلَزم، املستأجر بأدائها على مدى أجل عقد اإليجار باستثناء اإليج
دفع من قبل املؤجر والتي يتم تعويضه عنها، باإلضافة إلى أي مبالغ مضمونة من قبل املستأجر أو من قبل طرف ذي عالقة باملستأجر. االنطباق، الضرائب ا 

ُ
 لتي ت

جار بحيث يترتب على ذلك اإلي  ويتم تقسيم الحد األدنى لدفعات اإليجار بين عبء التمويل وتخفيض االلتزام القائم. ويتم تخصيص عبء التمويل على كل فترة خالل أجل عقد
 سعر فائدة دوري ثابت على الرصيد املتبقي من االلتزام.

 

 مثال 
 التصور: 

  5،429ريال.  ودفعات اإليجار السنوية    25،000  هي  سنوات إليجار مركبة. والقيمة العادلة للمركبة  4دخلت إحدى الجهات في عقد مدته   •
سنوات. وسيتم اقتناء املركبة في نهاية   8ريال. ويتم استهالك املركبة على أساس قسط ثابت خالل    10،000ريال. والقيمة املتبقية املضمونة  

 %8.5عقد اإليجار. وسعر الفائدة الضمني = 

 
 كيف تتم املحاسبة عن عقد اإليجار في القوائم املالية للجهة؟   •

 

 اإلجابة: 

لمركبة املؤجرة، أو بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار إذا كانت أقل من القيمة العادلة للمركبة، حسب تثبت جهة القطاع العام املركبة وااللتزام بالقيمة العادلة ل
يجار، باإلضافة  دائها على مدى أجل عقد اإل قيمة كل منهما املحددة عند نشأة عقد اإليجار. والحد األدنى لدفعات اإليجار هي الدفعات التي يلتزم، أو يمكن أن ُيلَزم، املستأجر بأ 

دام سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار  إلى أي مبالغ مضمونة من قبل املستأجر. وفي الحالة املاثلة، تبلغ القيمة العادلة والقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار باستخ 
توجد أية تكاليف أولية تم تكبدها فيما يتصل بعقد اإليجار يلزم إدراجها ضمن القيمة الدفترية ريال. وال  25،000 هو ريال. ولذلك، يكون املبلغ املثبت لألصل وااللتزام 25،000

ثبات األولي، تحاسب الجهة عن للمركبة. ويتم تقسيم دفعات اإليجار بين عبء التمويل وتخفيض االلتزام القائم باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار. وبعد اإل 
با املؤجر  العام  األصل  للقطاع  املحاسبة  ملعيار   

ً
وفقا واملعدات  واآلالت  العقارات  من  مصروف 17عتباره  التمويلي  اإليجار  عقد  عن  ينشأ  التمويل،  مصروف  إلى  وباإلضافة   .

 لوجود درجة معقولة من التأكد بشأن اكتساب الجهة مللكية املركبة عند انتهاء أجل عقد اإليجار، فينب
ً
غي استهالك املركبة خالل فترة عمرها اإلنتاجي  استهالك للمركبة. ونظرا

 املتوقع. وُيفترض أن القيمة املتبقية للمركبة ستكون غير مهمة. 

 

  



 

 

59 

  

 

 

 

 مثال 
 التصور: 

 الحقائق هي نفسها الخاصة بالتصور السابق.

 ويوضح الجدول أدناه تخصيص دفعات عقد اإليجار.

 ريال بافتراض شراء الجهة للمركبة. 10،000الرابعة على القيمة املضمونة البالغة : تشتمل الدفعة األخيرة في السنة 1اإليضاح 

 

 باستخدام املعلومات في الشريحة السابقة والجدول، احتسب ما يلي لكل سنة من سنوات عقد اإليجار:  

 الرصيد الختامي اللتزام عقد اإليجار؟  (أ 

 املصروف املتعلق باملركبة املؤجرة؟  ( ب

 القيمة الدفترية للمركبة املؤجرة؟  (ج

 

  

  
 1السنة 

 ريال 

 2السنة 

 ريال  

 3السنة 

 ريال 

 4السنة 

 ريال 

 15،429 5،429 5،429 5،429 )أ(  (1دفعة اإليجار )إيضاح 

 منها
ً
تكلفة التمويل   مطروحا

اقع   (2% )إيضاح 8.5بو
 1،209 1،539 1،844 2،125 )ب( 

 14،221 3،890 3،585 3،304 )ج( )ب( – تخفيض االلتزام )أ(
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 استخدم الشكل أدناه لإلجابة على األسئلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1السنة 

 ريال 

 2السنة 

 ريال  

 3السنة 

 ريال 

 4السنة 

 ريال 

     استمرارية االلتزام  (أ

     االلتزام، الرصيد االفتتاحي 

     تخفيض االلتزام

     االلتزام، الرصيد الختامي 

     املصروف  (ب

     تكاليف التمويل 

     االستهالك

     إجمالي املصروف

     القيمة الدفترية للمركبة (ج

     املبلغ االفتتاحي 

     االستهالك

     املبلغ الختامي 
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. يتم احتساب مصروف الفائدة كما يلي: 8.5 –: سعر الفائدة الضمني باستخدام القيمة الحالية 1اإليضاح 
ً
 % سنويا

 ريال 1،539% = 8.5ريال* 18،110 – 3• السنة    ريال 2،125% = 8.5ريال* 25،000 – 1• السنة 

 ريال 1،209% = 8.5ريال* 14،221 – 4• السنة    ريال 1،844% = 8.5ريال* 21،696 – 2• السنة 

 

 عقد اإليجار التشغيلي -املحاسبة عن عقود اإليجار  
 يتم إثبات األصول املؤجرة وااللتزامات املرتبطة بعقد اإليجار  ال •

 يتم إثبات دفعات اإليجار على أنها مصروف •

o  أساس القسط الثابت 

o  عن النمط الزمني لتحقق املنفعة للمستخدم 
ً
 أساس آخر فقط إذا كان معبرا

o  ال يلزم أن يعكس بالضرورة الدفعات النقدية 

 

 أو ا
ً
صل إلى لتزامات فيما يتعلق بعقود اإليجار التشغيلية. وال يحول عقد اإليجار التشغيلي بشكل جوهري جميع املخاطر واملنافع املرتبطة بملكية األ ال يثبت املستأجرون أصوال

 املستأجر. 

، يتم إثبات املصروفات على أساس القسط الثابت. ولكن في حال و 
ً
جود أساس مختلف يعكس بصورة أفضل ويثبت املستأجرون دفعات اإليجار على أنها مصروف. ومبدئيا

 خدام ذلك األساس. استهالك املستخدم للمنافع املرتبطة بعقد اإليجار )ُيشار إليه في املعيار بلفظ النمط الزمني لتحقق املنفعة للمستخدم(، فإنه يتم است

 

 

 
 1السنة  

 ريال 

 2السنة 

 ريال  

 3السنة 

 ريال 

 4السنة 

 ريال 

      استمرارية االلتزام 

 14،221 18،111 21،696 25،000 )أ(  الرصيد االفتتاحي ، االلتزام 

 14،221 3،890 3،585 3،304 )ب(  تخفيض االلتزام

 0 14،221 18،111 21،696 )ج( الرصيد الختامي  ،االلتزام 

      املصروف 

 1،209 1،539 1،844 2،125 )د(  تكاليف التمويل 

 3،125 3،125 3،125 3،125 )ه(  االستهالك

 4،334 4،664 4،969 5،250 )و( إجمالي املصروف

      القيمة الدفترية للمركبة

 15،625 18،750 21،875 25،000 )ز( االفتتاحي املبلغ 

 3،125 3،125 3،125 3،125 )ح( االستهالك

 12،500 15،625 18،750 21،875 )ط(  املبلغ الختامي 
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الدفعات. فعلى سبيل املثال، قد ال يتطلب عقد اإليجار من املستأجر أداء أية دفعات خالل وقد يختلف األساس املستخدم إلثبات مصروفات عقد اإليجار عن أساس أداء  
 للمستأجر للدخول في عقد اإليجار. ولكن هذا النمط ال يعكس استخدام املستأجر لألصل املؤجر، وال

ً
يجوز استخدامه كأساس إلثبات   أول فترتين. وتوفر هذه الشروط حافزا

 مصروفات عقد اإليجار. 

 

 مثال 
)أ( مبنى إداري  •  استأجرت البلدية 

ً
)أ( عن عقد اإليجار على أنه عقد   50سنوات. ويبلغ العمر املتوقع للمبنى    10ملدة    ا سنة. وتحاسب البلدية 

 إيجار تشغيلي. 

الل الثماني سنوات  كحافز للدخول في عقد اإليجار، لم يطلب املؤجر أداء أية دفعات خالل أول سنتين من العقد. وتبلغ دفعات اإليجار خ  •
. 100،000املتبقية 

ً
 ريال سنويا

 ما هو مصروف عقد اإليجار الذي يجب على البلدية )أ( إثباته:  •

o  ؟2و 1في السنتين 

o  ؟10إلى  3في السنين من 

 

 اإلجابة 

القسط الثابت، ما لم يكن هناك أساس آخر يعكس بصورة ال يعكس نمط دفعات اإليجار نمط استخدام املبنى اإلداري. ويجب إثبات مصروفات عقد اإليجار على أساس  
)  800،000أفضل استخدام األصل، وهو ما لسنا بصدده في هذه الحالة. ويبلغ إجمالي مصروفات عقد اإليجار   ريال(. ويمتد العقد لعشر   100،000سنوات بمعدل    8ريال 

و)ب( السنين من    2و  1سنوات(. وهذا هو الحال لكٍل من )أ( السنتين    10ريال تقسيم    800،000ريال )  80،000سنوات. ويبلغ مصروف عقد اإليجار الذي سيتم إثباته كل سنة  
 . 10إلى  3

 

 عقود اإليجار التمويلي ومصروفات عقود اإليجار االفتتاحية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على أنه عقد إيجار تشغيلي أو عقد
ً
إيجار تمويلي. ويفترض املخطط أنه    يوضح املخطط كيفية تباين املصروفات املثبتة بمرور الوقت بناًء على ما إذا كان عقد اإليجار مصنفا

 ساوية؛ لكن توقيت تلك املصروفات هو املختلف. بموجب عقد اإليجار التمويلي يتم استهالك األصل على مدى أجل عقد اإليجار. وإجمالي مصروفات العقد مت

  

 عقد إيجار تشغيلي⎯

 املصروف    

 عقد إيجار تمويلي⎯

 إجمالي املصروف   

ف
و ر

ص
امل

 

 الزمن
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 على أساس القسط الثابت. وملص
ً
ن. األول هو استهالك األصل املؤجر. وسيكون ان اثناروفات عقد اإليجار التمويلي عنصر ويتم إثبات مصروفات عقد اإليجار التشغيلي عادة
 على أساس القسط الثابت، كما في هذا  

ً
، ينخفض هذا بمرور الوقت أثناء تخفيض االلتزام املتعلق بعقد  ذلك غالبا

ً
املثال. والعنصر الثاني هو تكلفة التمويل. وكما رأينا سابقا

 اإليجار التمويلي.

تشغ إيجار  عقد  بموجب  إثباتها  يتم  التي  تلك  من  الغالب  في  أكبر  التمويلي  اإليجار  عقد  بموجب  املثبتة  املصروفات  ستكون  لذلك،  وعلى  ونتيجة  العقد.  بداية  في  مكافئ  يلي 
 في نهاية العقد. النقيض، ستكون املصروفات املثبتة بموجب عقد اإليجار التمويلي أقل في الغالب من تلك التي يتم إثباتها بموجب عقد إيجار تشغيلي مكافئ

 

 عقد اإليجار التمويلي -املحاسبة الخاصة باملؤجر 
 املعدات أو األصول غير امللموسة املؤجرةيتم إلغاء إثبات العقارات واآلالت و  •

 يتم إثبات دفعات اإليجار مستحقة التحصيل على أنها أصل )ذمة مدينة(  •

 اإلثبات األولي بمبلغ يساوي صافي االستثمار في عقد اإليجار  •

 يعكس إثبات إيراد التمويل معدل عائد دوري ثابت على صافي االستثمار  •

 

 

بتأجير   . ولكنه أحد املتطلبات 13أصل بموجب عقد إيجار تمويلي، فإنه يلغي إثبات ذلك األصل. وهذا ليس من متطلبات معيار املحاسبة للقطاع العام  عندما يقوم املؤجر 
)األصول غير امللموسة(. وبموجب    31)العقارات واآلالت واملعدات( أو معيار املحاسبة للقطاع العام    17الخاصة بأحكام إلغاء اإلثبات الواردة في معيار املحاسبة للقطاع العام  

 على املنافع االقتصادية أو  عقد اإليجار التمويلي، يحول املؤجر بشكل جوهري جميع املخاطر واملنافع املرتبطة بملكية األصل إلى املستأجر. ولذلك، ال يصبح املؤجر  
ً
مسيطرا

 في إلغاء اإلثبات. الخدمات املتوقعة املرتبطة باألصل. وهذا الفقدان للسيطرة هو السبب 

 ى أنها ذمم مدينة في القوائم املالية.ويثبت املؤجرون دفعات اإليجار املستحقة التحصيل بموجب عقد اإليجار التمويلي على أنها أصل في قوائم مركزهم املالي. وتظهر األصول عل

 بمبلغ يساوي صافي االستثمار في عقد اإليجار. و 
ً
 بسعر الفائدة ويتم إثبات الذمة املدينة أوليا

ً
صافي االستثمار في عقد اإليجار هو إجمالي االستثمار في عقد اإليجار مخصوما

 الضمني في عقد اإليجار. وإجمالي االستثمار في عقد اإليجار هو مجموع: 

ستحق للمؤجر بموجب عقد إيجار تمويلي؛  (أ 
ُ
 الحد األدنى لدفعات اإليجار التي ت

 تستحق للمؤجر.أية قيمة متبقية غير مضمونة  ( ب

عزى مباشرة إلى التفاوض  ويتكبد املؤجرون في الغالب تكاليف مباشرة أولية، وتشمل تلك التكاليف مبالغ مثل العموالت وأتعاب املحاماة والتكاليف الداخلية اإلضا
ُ
فية التي ت

ي التي  كتلك  العامة،  اإلضافية  التكاليف  تلك  من  وُيستثنى  له.   والترتيب  اإليجار  عقد  إدراج على  يتم  التمويلي،  اإليجار  عقود  يخص  وفيما  والتسويق.  املبيعات  فريق  تكبدها 
ض من مبلغ اإليراد املثبت على مدى أجل عقد اإليجار.  د سعر الفائدة الضمني في عقد    التكاليف املباشرة األولية ضمن القياس األولي لإليجار التمويلي املستحق، وتخّفِّ وُيحدَّ

 في اإليجار التمويلي املستحق؛ دون أن تكون هناك حاجة إلى إضافتها بشكل منفصل. اإليجار بطريقة تؤدي إ
َ
 لى تضمين التكاليف األولية املباشرة تلقائيا

 وسعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار هو معدل الخصم الذي، عند نشأة عقد اإليجار، يجعل إجمالي القيمة الحالية لكل من: 

 ر؛ والحد األدنى لدفعات اإليجا  (أ 

 لحاصل جمع ) ( ب
ً
 ( أية تكاليف مباشرة أولية تكبدها املؤجر. 2( القيمة العادلة لألصل املؤجر و)1القيمة املتبقية غير املضمونة مساويا

وينبغي الرجوع إلى معيار املحاسبة للقطاع  وتنطبق متطلبات إضافية على املصنعين املؤجرين أو التجار املؤجرين. ولكن هذه املتطلبات ليست ضمن نطاق هذه املادة التدريبية.  
 عند تطبيق املحاسبة الخاصة باملصنعين املؤجرين أو التجار املؤجرين. 13العام 
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 ويعتمد إثبات إيراد التمويل على نمط يعكس معدل عائد دوري 
ً
 ثابت ا

ً
 على صافي استثمار املؤجر في عقد اإليجار.  ا

 

 إثبات اإليراد  -مثال 
ريال. وتبلغ دفعة اإليجار   50،000للبلدية )ص( ملدة خمس سنوات. ويبلغ صافي استثمار الوكالة )س( في عقد اإليجار    أصٍل بتأجير  الوكالة )س(    قامت

 )سعر الفائدة الضمني  11،740.95السنوية 
ً
 اإليراد. %( وال توجد قيمة متبقية في نهاية فترة اإليجار. يوضح الجدول أدناه كيفية إثبات 5.6رياال

 

 

لتوضيح فترة اإليجار  نهاية  في  متبقية  قيمة  توجد  أنه ال  ُيفترض  املثال،  وفي هذا  تمويلي.  إيجار  أنه عقد  على  العمر اإلنتاجي    تتم املحاسبة عن اإليجار  فترة اإليجار تغطي  أن 
 بالكامل. لألصل 

  2،800%= 5.6ريال ×  50،000فإن  ،كمثال 20×1 %. وبأخذ سنة5.6يناير في سعر الفائدة الضمني البالغ  1ويتم احتساب اإليراد عن طريق ضرب املبلغ املستحق التحصيل في 
( يكون الناتج   ،20×1  ديسمبر. وفي سنة   31ستحق التحصيل في  ( املبلغ امل20×1  ريال في سنة  8،940.95ريال =    2،800  –ريال    11،740.95ريال. ويخفض رصيد املقبوضات 

 ريال.  41،059.05ريال =  8،940.95 -ريال  50،000

 

 عقد اإليجار التشغيلي  -املحاسبة الخاصة باملؤجر 
 إلغاء إثبات األصول املؤجرةعدم  •

o   العام للقطاع  املحاسبة  )معيار  )معيار  17االستهالك  االستنفاد  أو  العام  (  للقطاع  األخرى  31املحاسبة  األصول  مع  يتسق  بما  (؛ 
 املشابهة 

 إثبات املقبوضات من عقد اإليجار على أنها إيراد  •

o  أساس القسط الثابت 

o  عن النمط الزمني الذي تتناقص به املنافع املستمدة من األصل املؤجر 
ً
 أساس آخر فقط إذا كان أكثر تعبيرا

o  ات النقديةال يلزم أن يعكس بالضرورة املقبوض 

 التكاليف املباشرة األولية  •

o  اإلضافة إلى القيمة الدفترية لألصل 

o  التسجيل كمصروف على مدى أجل العقد 

 

 

 

 السنة
 املبلغ املستحق التحصيل

 يناير  1 
 اإليراد  املقبوض 

 املبلغ املستحق التحصيل

 ديسمبر  31 

1×20  50،000.00 (11،740.95 ) (2،800.00 ) 41،059.05 

2×20 41،059.05 (11،740.95 ) (2،299.31 ) 31،617.41 

3×20 31،617.41 (11،740.95 ) (1،770.57 ) 21،647.03 

4×20 21،647.03 (11،740.95 ) (1،212.23 ) 11،118.31 

5×20 11،118.31 (11،740.95 ) (622.64 ) 0.00 
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 مل
ً
  17املحاسبة للقطاع العام  عيار  عندما يقوم املؤجر بتأجير أصل بموجب عقد إيجار تشغيلي، فإنه ال يلغي إثبات ذلك األصل. ويستمر املؤجر في املحاسبة عن األصل وفقا

)األصول غير امللموسة(. ويتم استهالك األصول املؤجرة القابلة لالستهالك )أو يتم استنفادها في حالة األصول   31)العقارات واآلالت واملعدات( أو معيار املحاسبة للقطاع العام  
 ر لألصول املماثلة.غير امللموسة( بطريقة تتسق مع سياسة االستهالك املعتادة الخاصة باملؤج

، يتم إثبات اإليراد على أساس القسط الثابت. ولكن في حال وجود أ
ً
ساس مختلف يعكس بصورة أفضل  ويثبت املؤجرون املقبوضات من عقد اإليجار على أنها إيراد. ومبدئيا

 طريقة تناقص املنافع املستمدة من األصل املؤجر، فإنه يتم استخدام ذلك األساس. 

فترتين. وتوفر هذه    ألساس املستخدم إلثبات إيراد عقد اإليجار عن أساس استالم املقبوضات. فعلى سبيل املثال، قد ال يطلب املؤجر أداء أية دفعات خالل أول وقد يختلف ا 
وال   املؤجر،  األصل  من  لإليراد  املؤجر  اكتساب  يعكس  ال  النمط  هذا  ولكن  عقد اإليجار.  في  للدخول  للمستأجر   

ً
حافزا عقد الشروط  إيراد  إلثبات  كأساس  استخدامه  يجوز 

 اإليجار.

ة لألصل املؤجر. ويتم إثبات هذا املبلغ على ويتم إضافة التكاليف املباشرة األولية التي يتكبدها املؤجرون في التفاوض على عقد اإليجار التشغيلي والترتيب له إلى القيمة الدفتري
س نفسه الذي يتم به إثبات إيراد عقد اإليجار. ومن تبعات متطلب إثبات التكاليف املباشرة األولية على أنها مصروف على أنه مصروف على مدى أجل عقد اإليجار على األسا

 في األصل. فعلى سبيل املثال، قد تقوم الجهة باسته
ً
 منفصال

ً
رسملة على مدى  الك إحدى املعدات املمدى أجل عقد اإليجار أن تلك التكاليف قد يلزم معالجتها باعتبارها مكونا

أولية سيتم استهالكها على مدى    20 مباشرة  تكاليف  أية  فإن  ملدة خمس سنوات،  املعدة  إيجار تشغيلي بخصوص  بإبرام عقد  الجهة  قامت  وإذا  باقي  سنة.  فترة مختلفة عن 
 األصل. 

 

 ترتيبات البيع وإعادة االستئجار
 ينتج عن املعاملة عقد إيجار تمويلي:  •

o  متحصالت البيع عن القيمة الدفترية يتم تأجيلها واستنفادها على مدى أجل عقد اإليجار أية زيادة في 

 ينتج عن املعاملة عقد إيجار تشغيلي:  •

o  سعر البيع يساوي القيمة العادلة، يتم إثبات املكسب أو الخسارة على الفور 

o  سعر البيع أقل من القيمة العادلة، يتم إثبات املكسب أو الخسارة على الفور 

السوق    سعر  من  أقل  مستقبلية  إيجار  بدفعات  التعويض  تم  إذا  دفعات    -إال  مع  بالتناسب  واالستنفاد  التأجيل  فيتم 
 اإليجار 

o   استخدام املتوقع  الفترة  مدى  على  استنفادها  ويتم  العادلة  القيمة  عن  الزيادة  تأجيل  يتم  العادلة،  القيمة  من  أعلى  البيع  سعر 
 األصل خاللها 

 

ا كصفقة  عادة االستئجار على بيع أصل وإعادة استئجار نفس األصل. وعادة ما تكون دفعات اإليجار مترابطة مع سعر البيع، ألنه يتم التفاوض عليهمإيع و تنطوي معاملة الب
 واحدة. وتعتمد املعالجة املحاسبية ملعاملة البيع وإعادة االستئجار على نوع عقد اإليجار. 

من قبل البائع  وإعادة االستئجار عقد إيجار تمويلي، فإن أية زيادة في متحصالت البيع عن القيمة الدفترية ال يتم إثباتها على أنها إيراد على الفور  وإذا نتج عن معاملة البيع  
 من ذلك، يؤجل البائع املستأجر الزيادة ويقوم باستنفادها على مدى أجل عقد اإليجار. وهذا ألن املعاملة هي  

ً
 للمستأجر،  املستأجر. وبدال

ً
وسيلة يوفر املؤجر من خاللها تمويال

. ولهذا، فإنه من غير املالئم اعتبار الزيادة في متحصالت البيع عن القيمة الدفترية كإيراد.
ً
 ويعتبر األصل ضمانا

عد هذه في  وإذا نتج عن معاملة البيع وإعادة االستئجار عقد إيجار تشغيلي، وكان من الواضح أن املعاملة قد تمت بالقيمة ا
ُ
. وت

ً
لعادلة، فيجب إثبات أي مكسب أو خسارة فورا

 الواقع معاملة بيع عادية، ولذلك فإن اإلثبات الفوري ألي مكسب أو خسارة هو إجراء مناسب. 

 إال إذا تم التعويض عن الخسارة بدفعات إيج 
ً
ار مستقبلية أقل من سعر السوق، ففي  وإذا كان سعر البيع أقل من القيمة العادلة، فيجب إثبات أي مكسب أو خسارة فورا

 هذه الحالة يتم تأجيل الخسارة ويتم استنفادها بالتناسب مع دفعات اإليجار على مدى الفترة املتوقع استخدام األصل خاللها.
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 ى الفترة املتوقع استخدام األصل خاللها.وإذا كان سعر البيع أعلى من القيمة العادلة، يتم تأجيل الزيادة عن القيمة العادلة ويتم استنفادها على مد

 

 متطلبات اإلفصاح 
 الحد األدنى لدفعات اإليجار  •

o  )املبلغ املستحق الدفع )املستأجر( أو املبلغ املستحق التحصيل )املؤجر 

o  .حتى سنة واحدة؛ بين سنة واحدة وخمس سنوات؛ وأكثر من خمس سنوات 

 األصول وااللتزامات  •

o  التمويلي فقط عقود اإليجار 

 شروط اإليجار األخرى  •

o وصف عام لشروط اإليجار ذات األهمية النسبية / املهمة 

o  اإليجار املحتمل 

o  )عقود اإليجار من الباطن )املستأجرون 

o  التمويلي( اإليراد غير املكتسب، مخصص املبالغ غير القابلة للتحصيل، القيم املتبقية غير املضمونة )املؤجرون في عقود اإليجار 

 

 تلخص الشريحة متطلبات اإلفصاح للجهات أثناء معامالت اإليجار. والهدف من اإلفصاحات هو تمكين مستخدمي القوائم املالية من تقييم:

 االرتباطات املستقبلية للجهة بموجب عقود اإليجار )ما إذا كانت تتمثل في توفير أصول أو أداء مدفوعات(؛  (أ 

 إذا كانت تتمثل في الحق في استخدام أصل أو الحق في الحصول على إيراد(.املنافع املقابلة )ما  ( ب

 فيما يلي املتطلبات بالتفصيل: 

 عقد اإليجار التمويلي  -املستأجرون 

 صافي القيمة الدفترية لكل فئة من األصول في تاريخ القوائم املالية؛  ( أ

 املستقبلية في تاريخ القوائم املالية، وقيمتها الحالية؛ مطابقة بين مجموع الحد األدنى لدفعات اإليجار  ( ب

ات على الجهة اإلفصاح عن مجموع الحد األدنى لدفعات اإليجار املستقبلية في تاريخ القوائم املالية، وقيمتها الحالية، لكل فترة من الفتر يتعين  إضافة إلى ذلك،   (ج
 التالية: 

 ما ال يتجاوز سنة واحدة؛  (1)

 ما ال يتجاوز خمس سنوات؛ أكثر من سنة واحدة وب (2)

 أكثر من خمس سنوات؛  (3)

 اإليجارات املحتملة املثبتة على أنها مصروف في الفترة؛  ( د

 وائم املالية؛ مجموع الحد األدنى لدفعات اإليجار املستقبلية التي يتوقع استالمها بموجب عقود اإليجار من الباطن غير القابلة لإللغاء في تاريخ الق ( ه

 جار ذات األهمية النسبية لدى املستأجر بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر:وصف عام لترتيبات اإلي (و

 األساس الذي يعتمد عليه في تحديد اإليجارات املحتملة املستحقة الدفع؛  (1)

 وجود خيارات التجديد أو خيارات الشراء وشروطها وشروط تحمل التكاليف اإلضافية؛ (2)
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بموجب   (3) املفروضة  التوزيعات القيود  أو  األرباح  وتوزيعات  الرأسمالية،  املساهمات  من  والعائد  الفائض،  من  بالعائد  املتعلقة  كتلك  اإليجار،  ترتيبات 
 املماثلة، والدين اإلضافي، والتأجير اإلضافي. 

 عقد اإليجار التشغيلي  -املستأجرون 

 تشغيلي غير القابلة لإللغاء لكل فترة من الفترات التالية: مجموع الحد األدنى لدفعات اإليجار املستقبلية بموجب عقود اإليجار ال  ( أ

 ما ال يتجاوز سنة واحدة؛  (1)

 أكثر من سنة واحدة وبما ال يتجاوز خمس سنوات؛  (2)

 أكثر من خمس سنوات؛  (3)

 لإللغاء في تاريخ القوائم املالية؛ مجموع الحد األدنى لدفعات اإليجار املستقبلية التي يتوقع استالمها بموجب عقود اإليجار من الباطن غير القابلة  ( ب

تملة ودفعات اإليجار من  دفعات اإليجار واإليجار من الباطن املثبتة على أنها مصروف في الفترة، مع مبالغ منفصلة للحد األدنى لدفعات اإليجار واإليجارات املح  (ج
 الباطن؛ 

 ملثال ال الحصر: وصف عام لترتيبات اإليجار املهمة لدى املستأجر بما في ذلك على سبيل ا ( د

 األساس الذي يعتمد عليه في تحديد دفعات اإليجار املحتملة؛  (1)

 وجود خيارات التجديد أو خيارات الشراء وشروطها وشروط تحمل التكاليف اإلضافية؛ (2)

وتوز  (3) الرأسمالية،  املساهمات  من  والعائد  الفائض،  من  بالعائد  املتعلقة  كتلك  اإليجار،  ترتيبات  بموجب  املفروضة  التوزيعات القيود  أو  األرباح  يعات 
 املماثلة، والدين اإلضافي، والتأجير اإلضافي. 

 عقد اإليجار التمويلي  -املؤجرون 

تاريخ القوائم املالية، والقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات عقد اإليجار امل ( أ تاريخ  مطابقة بين مجموع إجمالي االستثمار في عقد اإليجار في  ستحقة التحصيل في 
دفعات اإليجار املستحقة  القوائم املالية. وإضافة إلى ذلك، يجب على الجهة اإلفصاح عن مجموع إجمالي االستثمار في عقد اإليجار والقيمة الحالية للحد األدنى ل 

 التحصيل في تاريخ القوائم املالية، لكل فترة من الفترات التالية: 

 ما ال يتجاوز سنة واحدة؛  (1)

 واحدة وبما ال يتجاوز خمس سنوات؛ أكثر من سنة  (2)

 أكثر من خمس سنوات؛  (3)

 إيراد التمويل غير املكتسب؛  ( ب

 القيم املتبقية غير املضمونة املستحقة لصالح املؤجر؛  (ج

 املخصص املتراكم للحد األدنى لدفعات اإليجار املستحقة وغير القابلة للتحصيل؛  ( د

 اإليجارات املحتملة املثبتة في قائمة األداء املالي؛ ( ه

 ف عام لترتيبات اإليجار ذات األهمية النسبية لدى املؤجر. وص (و

 عقد اإليجار التشغيلي  -املؤجرون 

 ية: الحد األدنى لدفعات اإليجار املستقبلية بموجب عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء، بشكل إجمالي ولكل فترة من الفترات التال ( أ

 ما ال يتجاوز سنة واحدة؛  (1)

 واحدة وبما ال يتجاوز خمس سنوات؛ أكثر من سنة  (2)

 

  



 

 

68 

  

 

 

 

 أكثر من خمس سنوات؛  (3)

 إجمالي اإليجارات املحتملة املثبتة في قائمة األداء املالي في الفترة؛  ( ب

 وصف عام لترتيبات اإليجار الخاصة باملؤجر.  (ج

 

 أسئلة ونقاشات 
 الرجوع إلى أسئلة املراجعة الختبار معلوماتهم.بهذا نختتم وحدتنا التدريبية عن عقود اإليجار. وينبغي على املتدربين 

 

 تفضل بزيارة املوقع اإللكتروني ملجلس معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام 

http://www.ipsasb.org 
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 أسئلة للمراجعة
 

 السؤال األول 

 التعبير عن عقد اإليجار التمويلي؟ أي الجمل اآلتية أفضل في 

 عقد إيجار يحّول ملكية األصل إلى املستأجر في نهاية أجل عقد اإليجار. (أ 

 عقد إيجار يحّول بشكل جوهري جميع املخاطر واملنافع املرتبطة بملكية األصل.  ( ب

 القيمة العادلة لألصل املؤجر. عقد تبلغ فيه القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار على األقل ما يقارب كامل   (ج

 

 

 

 السؤال الثاني 

باستئجار معدة متخصصة. وأجل عقد اإليجار العمر االقتصادي   10  هو  قام مستأجر  ويبلغ  العقد.  نهاية أجل  في  إلى املستأجر  املعدة  ملكية  وسيتم تحويل سند  سنوات، 
 % من القيمة العادلة للمعدة.97سنة. وتبلغ القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار  25للمعدة 

 د إيجار تشغيلي؟ عق مهل يجب على املستأجر تصنيف عقد اإليجار على أنه عقد إيجار تمويلي أ

 

 

 

 السؤال الثالث 

خمس سنوات وفي نهاية العقد سيتم تحويل سند امللكية إلى البلدية )أ(. هو . وأجل عقد اإليجار 20×1يناير  1دخلت البلدية )أ( في عقد إيجار تمويلي بخصوص سيارة مطافئ في 
 القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار    100،000للسيارة  سنوات. وتبلغ القيمة العادلة    7والعمر االقتصادي للسيارة  

ً
ريال. ويتم أداء دفعات    100،000ريال. وتبلغ أيضا

 في    23،740إيجار بمبلغ  
ً
فاوض على ريال أتعاب محاماة فيما يتعلق بالت  5،000%. وتكبدت البلدية )أ(  6ديسمبر من كل عام. وسعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار هو    31رياال

 عقد اإليجار. 

 ؟ 20×1 ما هي القيود املحاسبية التي ستقوم البلدية )أ( بإجرائها في سنة
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 السؤال الرابع

)أ( في عقد إيجار تمويلي بخصوص سيارة مطافئ في   ريال. وتبلغ   100،000خمس سنوات. وتبلغ القيمة العادلة للسيارة  هو  . وأجل عقد اإليجار  20×1يناير    1دخلت البلدية 
اإليجار   لدفعات  األدنى  للحد  الحالية  القيمة   

ً
بمبلغ    100،000أيضا إيجار  أداء دفعات  ويتم  في    23،740ريال.   

ً
في عقد    31رياال الضمني  الفائدة  عام. وسعر  كل  ديسمبر من 

 %. 6اإليجار هو 

 ؟20×5و 20×4و 20×3و 20×2و 20×1 ما هو مصروف الفائدة الذي ستقوم البلدية )أ( بإثباته في األعوام

 

 

 ؟ 20×5 ديسمبر  31؛ و20×4 ديسمبر  31؛ و20×3 ديسمبر  31؛ و20×2 ديسمبر  31؛ و20× 1 ديسمبر  31ما هو مبلغ االلتزام القائم في 

 

 

 

 السؤال الخامس 

 تمتلك الحكومة مبنى إداري 
ً
 ريال. وقد طبقت الحكومة طريقة التكلفة للمحاسبة عن العقارات واآلالت واملعدات.  275،000. وتبلغ القيمة الدفترية للمبنى واألرض ا

سنة. وفي نهاية فترة اإليجار،   20ويمتد أجل العقد ملدة  20×1 يناير 1شركات القطاع الخاص. ويبدأ عقد اإليجار في ودخلت الحكومة في عقد إيجار لتأجير األرض واملبنى إلحدى 
 سيتم تحويل سند ملكية األرض واملبنى إلى الشركة. 

 في  25،130ريال. وتؤدي الشركة دفعات إيجار بواقع  325،000وتبلغ القيمة العادلة لألرض واملبنى 
ً
 %. 4.567ديسمبر. مما يجعل سعر الفائدة الضمني  31ريال سنويا

 ؟ 20×1 ما هي القيود املحاسبية التي ستقوم البلدية )أ( بإجرائها في سنة
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 اإلجابات على أسئلة املراجعة 
 

 السؤال األول 

 املخاطر واملنافع املرتبطة بملكية األصل".أفضل تعبير عن عقد اإليجار التمويلي هو الخيار )ب( "عقد إيجار يحّول بشكل جوهري جميع 

ما يقارب كامل القيمة العادلة لألصل  وضابط تحويل امللكية في نهاية أجل عقد اإليجار )اإلجابة )أ(( وضابط أن القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار تبلغ على األقل  
 ا إذا كان عقد اإليجار ُيعد عقد إيجار تمويلياملؤجر )اإلجابة )ج(( كالهما ضابطان ُيستخدمان في تقييم م 

ً
 . ولكنهما لن ينطبقا على كل عقد من عقود اإليجار التمويلي. ا

 

 

 

 السؤال الثاني 

 على املستأجر أن يأخذ في الحسبان جميع الضوابط املنصوص عليها في معيار املحاسبة للقطاع العام  
ً
 اإليجار ُيعد عقد إيجار تمويليلتحديد ما إذا كان عقد    13سيكون لزاما

ً
  ا

 عقد إيجار تشغيلي مأ
ً
 . ا

 عقد اإليجار يحول ملكية األصل إلى املستأجر في نهاية أجل عقد اإليجار. ( أ

الضابط غير  هذا    املستأجر ليس له خيار شراء األصل بسعر يتوقع أن يكون أقل بقدٍر كاٍف من القيمة العادلة. وحيث إن سند ملكية األصل سيتم تحويله، فإن ( ب
 منطبق.

نافع من األصل أجل عقد اإليجار ال يغطي الجزء الرئيس من العمر االقتصادي لألصل. ولكن سند ملكية األصل سيتم تحويله، ولذلك سيحصل املستأجر على امل (ج
 خالل الجزء الرئيس من عمره االقتصادي. 

 ارب كامل القيمة العادلة لألصل املؤجر. القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار تبلغ على األقل ما يق  ( د

هو من يستطيع استخدامه دون إدخال تعديالت كبيرة   هاملعدة هي أصل متخصص. ومن غير املؤكد ما إذا كان األصل ذا طبيعة متخصصة بحيث إن املستأجر وحد ( ه
 عليه. 

 هولة بأصل آخر. رغم أن املعدة هي أصل متخصص، فإنه من غير الواضح ما إذا كان يمكن استبدالها بس (و

 بشكل عام، من املرجح أن يكون عقد اإليجار عقد إيجار تمويلي
ً
. وذلك بناًء على أبرز الشروط املتمثلة في أن املستأجر سيدفع ما يقارب كامل القيمة العادلة وسيحصل على ا

 سند ملكية األصل في نهاية أجل عقد اإليجار. 
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 السؤال الثالث 

 )سيارة املطافئ( والتزام عقد إيجار ذي صلة. وُيقاس ذلك بالقيمة العادلة لسيارة املطافئ. وتثبت البلدية )أ(،  20×1  يناير  1في  
ً
 أتعاب املحاماة كجزء   تثبت البلدية )أ( أصال

ً
أيضا

 من تكلفة األصل ألنها تكاليف مباشرة أولية تحملها املستأجر.

 ريال  105،000   من ح/ األصول )شاحنة مطافئ( 

 ريال  100،000  إلى ح/ التزام عقد اإليجار  

 ريال 5،000  إلى ح/ النقد / البنك 

 : 20×1 ، تؤدي البلدية )أ( أول دفعة من دفعات اإليجار. وتثبت املبالغ اآلتية لسنة20×1 ديسمبر 31في  

 مصروف الفائدة للسنة  .1

 ريال( 100،000االلتزام القائم  ×% سعر الفائدة الضمني 6ريال:  6000)

 التخفيض في التزام عقد اإليجار الناتج عن سداد دفعة اإليجار  .2

  23،740ريال: سداد دفعة اإليجار بمبلغ  17،740)
ً
 منهرياال

ً
 ريال(  6،000مصروف الفائدة بمبلغ  مطروحا

 استهالك األصل )سيارة املطافئ(  .3

 سنوات عمر اقتصادي(  7ريال /   105،000ريال: قيمة األصل  15،000  ،)بافتراض االستهالك على أساس قسط ثابت

سنوات )أجل عقد اإليجار( ألن سند ملكية سيارة املطافئ سيتم تحويله إلى البلدية )أ( في نهاية أجل   5سنوات )العمر االقتصادي لألصل( وليس  7يتم استهالك األصل على مدى 
 صادي لألصل. العقد. والبلدية )أ( ستستفيد من استخدام األصل خالل كامل العمر االقت

 ريال 6،000  من ح/ مصروف الفائدة 

  17،740  من ح/ التزام عقد اإليجار 
ً
 رياال

  23،740  إلى ح/ النقد / البنك 
ً
 رياال

 ريال 15،000  من ح/ عبء االستهالك 

  ريال 15،000   إلى ح/ األصول )شاحنة مطافئ(
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 السؤال الرابع

 اإليجار املسددة كل سنة، والتحركات في التزام عقد اإليجار: يوضح الجدول التالي كيفية تخصيص دفعات 

 

 السؤال الخامس 

القيمة العادلة لألصل. ولذلك، يقارب كامل  يحول عقد اإليجار سند ملكية األرض واملبنى إلى الشركة في نهاية عقد اإليجار. والقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار تبلغ ما  
 تحاسب الحكومة عن عقد اإليجار على أنه عقد إيجار تمويلي.

 لعدم وجود قيم، تقوم الحكومة  20×1يناير    1في  
ً
 مستحق التحصيل، يتم قياسه بصافي استثمار الحكومة في عقد اإليجار. ونظرا

ً
ة بإلغاء إثبات األرض واملبنى. وتثبت إيجارا

ل الدفترية  القيمة  بين  الفرق  إثبات  ويتم  اإليجار.  لدفعات  األدنى  للحد  الحالية  القيمة  هو  هذا  يكون  الحكومة،  إلى  تؤول  مضمونة  املستحق    ألرض متبقية  واإليجار  واملبنى 
 التحصيل على أنه مكسب من بيع بند العقارات واآلالت واملعدات.

 

 

 

 

 

 : 20×1 ديسمبر، تحصل الحكومة على أول دفعة من دفعات اإليجار. وتثبت املبالغ اآلتية لسنة 31وفي 

 الفائدة املكتسبة خالل السنة  .1

 ريال( 325،000املبلغ املستحق التحصيل القائم  ×% سعر الفائدة الضمني 4.567ريال:   14،843)

 التخفيض في التزام عقد اإليجار الناتج عن سداد دفعة اإليجار  .2

  25،130ريال: دفعة اإليجار املستلمة بمبلغ  10،287)
ً
 منهرياال

ً
( 14،843الفائدة املكتسبة بمبلغ  مطروحا

ً
 رياال

  25،130 النقد / البنك من ح/ 
ً
 رياال

  14،843 إلى ح/ الفائدة املكتسبة
ً
 رياال

  10،287 إلى ح/ اإليجار املستحق التحصيل
ً
 رياال

 

 

 

 1×20 2×20 3×20 4×20 5×20 

  2،611 3،807 4،936 6،000 مصروف الفائدة 

  21،129 19،933 18،804 17،740 تخفيضات االلتزام 

      الحركة في االلتزام

 22،394 43،523 63،456 82،260 0 يناير  1

 0 0 0 0 100،000 اإلثباتات 

 (22،394) (21،129) (19،933) (18،804) (17،740) التخفيض

 0 22،394 43،523 63،456 82،260 ديسمبر 31

 ريال  325،000 من ح/ اإليجار املستحق التحصيل

 ريال  275،000 إلى ح/ األرض واملبنى )إلغاء إثبات(

 ريال 50،000 إلى ح/ املكسب من بيع األصل
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 ترتيبات امتياز تقديم الخدمات
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 ، ترتيبات امتياز تقديم الخدمات: املانح32معيار املحاسبة للقطاع العام 
 املانح، أو جهة القطاع العام، عن ترتيبات امتياز تقديم الخدمات.  املحاسبة بواسطة املانح ترتيبات امتياز تقديم الخدمات:، 32معيار املحاسبة للقطاع العام يوضح 

 الختالف أنواع الترتيبات التي تدخل فيها جهات من القطاعين العام والخاص، يركز املعيار على أنواع معينة وهي ترتيبات امتياز 
ً
 تقديم الخدمات. ونظرا

ل. و  ِّ
ّ
املانح هو الجهة التي تمنح املشغل الحق في استخدام أصل امتياز تقديم الخدمات. واملشغل هو الجهة التي تستخدم وينطوي ترتيب امتياز تقديم الخدمات على مانح ومشغ

 أصل امتياز تقديم الخدمات لتقديم خدمات عامة.

الخدمات:   تقديم  امتياز  أصول  أمثلة  ومن  عامة.  خدمات  لتقديم  أصل  استخدام  على  الخدمات  تقديم  امتياز  ترتيبات  والسجون وتنطوي  واألنفاق  والجسور  الطرق 
ل األخرى غير املتداولة امللموسة أو واملستشفيات واملطارات ومرافق توزيع املياه وشبكات إمدادات الطاقة واالتصاالت والتركيبات الثابتة للعمليات العسكرية وغيرها واألصو 

ستخدم لألغراض اإلدارية في تقديم الخدمات العام
ُ
ة )مثل أجهزة وبرامج الحاسب(. وإذا كان املشغل هو من يقوم بتوفير أصل امتياز تقديم الخدمات، فإن غير امللموسة التي ت
 لدى املشغل أو )1األصل قد يكون )

ً
 موجودا

ً
 قد يتم إنشاؤه أو تطويره أو اقتناؤه من طرف ثالث. وقد يقوم املانح بتوفير أصل امتياز تقديم الخدمات. وفي هذه 2( أصال

ً
( أصال

 لدى املانح أو )1حالة، قد يكون األصل )ال
ً
 موجودا

ً
 ألصل موجود. )معيار املحاسبة للقطاع العام 2( أصال

ً
 (8، الفقرة 32( تحسينا

ية هي املحاسبة عن االئتمان  سألة البديهواملسألة املحاسبية الرئيسية في ترتيبات امتياز تقديم الخدمات هي ما إذا كان يجب على املانح إثبات أصل المتياز تقديم الخدمات. وامل
 المتياز تقديم الخدمات.

ً
 عندما يثبت املانح أصال

 

 ترتيب امتياز تقديم الخدمات
 ترتيب ملزم بين مانح ومشغل  •

o  يستخدم فيه املشغل أصل امتياز تقديم الخدمات لتقديم خدمة عامة بالنيابة عن املانح لفترة زمنية محددة؛ 

o  ض فيه املشغل عن  خدماته على مدى فترة ترتيب امتياز تقديم الخدمات ُيَعوَّ

 

 

 

 وتفرض التزامات مش 
ً
ابهة كما لو كانت في صورة عقد. يتم إبرام ترتيبات امتياز تقديم الخدمات عن طريق ترتيب ملزم، وقد تشتمل على عقود أو ترتيبات مشابهة تمنح حقوقا

أ الخدمات، يستخدم املشغل  تقديم  امتياز  ترتيب  في وبموجب  يكون  قد  والتعويض  تعويض.  مقابل  في  املانح  بالنيابة عن  عامة  لتقديم خدمات  الخدمات  تقديم  امتياز  صل 
 صورة مدفوعات أو في صورة الحق في اكتساب إيراد من مستخدمي الخدمة.

  

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/B5-IPSAS_32_1.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/B5-IPSAS_32_1.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/B5-IPSAS_32_1.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/B5-IPSAS_32_1.pdf
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 تعريف أصول امتياز تقديم الخدمات 
 خدمات: أصل ُيستخدم لتقديم خدمات عامة في ترتيب امتياز تقديم  •

o :يوفره املشغل 

o  يقوم املشغل بإنشائه أو تطويره أو اقتنائه من طرف ثالث؛ أو 

o   لدى املشغل؛ أو 
ً
 موجودا

ً
 يكون أصال

o :يوفره املانح 

o  لدى املانح؛ أو 
ً
 موجودا

ً
 يكون أصال

o  ألصل موجود لدى املانح 
ً
 تحسينا

 

 

 يثبت املانح األصل عندما 

 

 

 ملعيار املحاسبة للقطاع العام  
ً
، يعتمد اإلثبات على سيطرة املانح على املنافع االقتصادية والخدمات املتوقعة من أصل امتياز تقديم الخدمات. ويثبت املانح األصل  32وفقا
 يوفره املشغل والتحسين الذي يحصل على أصل موجود لدى املانح على أنه أصل امتياز تقديم خدمات إذا: الذي 

وأ ( أ لهم،  الخدمات  تقديم  يجب  الذين  واملستفيدين  األصل،  باستخدام  تقديمها  املشغل  على  يجب  التي  الخدمات  م 
ّ
ينظ أو  على  يسيطر  املانح  تقديم كان  سعار 

 الخدمات؛ 

 على أية حصة متبقية مهمة في األصل في نهاية أجل الترتيب. - من خالل امللكية أو حق االنتفاع أو خالفه -كان املانح يسيطر  ( ب

 

 

 

 يسيطر املانح على: 

م لهم الخدمات وسعر تقديمها الخدمات التي  (أ   يقدمها املشغل وَمن ُتقدَّ
 أية حصة متبقية مهمة في األصل في نهاية الترتيب  ( ب

  
   

 أصل قدمه املشغل 

 تحسين ألصل موجود 

 
 

 أصل موجود لدى املانح 

   

 بالقيمة العادلة 
ً
  القياس أوليا

 

 إعادة التصنيف إلى أصل امتياز تقديم خدمات

   
   

 ملعيار املحاسبة للقطاع العام 
ً
 31أو معيار املحاسبة للقطاع العام  17املحاسبة وفقا
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 ويكون من املحتمل أن يس
ً
 متخصصا

ً
تقديم  اوي أجل ترتيب امتياز  قد توجد حاالت ال ُيستوفى فيها الشرط )ب( كما هو الحال عندما يكون أصل امتياز تقديم الخدمات أصال

العام   للقطاع  وينطبق معيار املحاسبة  الخدمات.  تقديم  امتياز  املتوقع ألصل  العمر  قوامها   32الخدمات  لفترة  الخدمات  تقديم  امتياز  ترتيب  في  ُيستخدم  الذي  على األصل 
 مجمل عمره اإلنتاجي )أصل "ُيستخدم طوال عمره"( في حال استيفاء الشروط الواردة في البند )أ(.

 أصل امتياز تقديم الخدمات الذي يوفره املشغل والتحسين الذي يحصل على أصل موجود لدى املانح بقيمته العادلة.
ً
 ويقيس املانح أوليا

، بالتكلفة  31ومعيار املحاسبة للقطاع العام    17ويتطلب معيار املحاسبة للقطاع العام  
ً
، وهي ما يعادل السعر النقدي قياس األصل الذي يتم اقتناؤه في معاملة تبادلية، أوليا

.
ً
 عادلة

ً
 لألصل. وفيما يخص املعامالت التبادلية، ُيعد سعر املعاملة قيمة

فع األولي.  اإلثبات  عند  الخدمات  تقديم  امتياز  العادلة ألصل  القيمة  تحديد  كيفية  على  واملشغل  املانح  بين  املتبادل  التعويض  نوع  إلويؤثر  املدفوعات  بأداء  املانح  قيام  ى  ند 
ب مدفوعات خاصة  إلى  الترتيب  تقييم  إعادة  عند  أو  الترتيب  نشأة  عند  الترتيب  يتطلبه  الذي  اآلخر  واملقابل  املدفوعات  تخصيص  يتم  الخدمات  املشغل،  تقديم  امتياز  أصل 

 ومدفوعات خاصة باملكونات األخرى في ترتيب امتياز تقديم الخدمات )على سبيل املثال، الصيانة وخدمات التشغيل(.

ا عند  العادلة  القيمة  املؤدوتمثل  الجزء  األولي لألصل  القيمة   يإلثبات  الخدمات هو  تقديم  امتياز  النقدي ألصل  السعر  يعادل  نظير األصل. وما  املشغل  إلى  املدفوعات  من 
 الحالية للمكون الخاص بأصل امتياز تقديم الخدمات في املدفوعات.

ات في املدفوعات املسددة بموجب ترتيب امتياز تقديم الخدمات، يجب تحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقدير. وعندما يتعذر الفصل بين مكوني األصل والخدم
ملدفوعات ن األصل عن طريق تقدير افعلى سبيل املثال، قد يقدر املانح املدفوعات املتعلقة باألصل عن طريق الرجوع إلى القيمة العادلة ألصل مماثل. أو قد يمكن تقدير مكو 

 املسددة بموجب الترتيب.املسددة نظير املكونات األخرى في ترتيب امتياز تقديم الخدمات بالرجوع إلى ترتيبات مماثلة ثم خصم هذه املبالغ من إجمالي املدفوعات 

مستخدمي األصل )تحصيل رسوم على الطريق( أو من    وقد يعوض املانح املشغل عن أصل امتياز تقديم الخدمات بطرق أخرى مثل منح املشغل الحق في اكتساب إيراد من
خاص   موقف  من  املولدة  اإليرادات  على  الحصول  في  الحق  املشغل  منح  الثانية  الطريقة  على  املحتملة  األمثلة  ومن  لإليرادات.  مولد  آخر  مستشفى أصل  بجوار  للسيارات 

 يستخدمها املانح لعالج املرض ى من عموم الناس.

تبادلية غير نقدية. وبغض النظر عنوفي هذه الحاالت، ال   عد املعامالت معامالت 
ُ
ذلك، يلزم   يتكبد املانح بشكل مباشر تكلفة مقابل اقتناء أصل امتياز تقديم الخدمات. وت

 مكون األصل بالقيمة العادلة. ويوفر معيار املحاسبة للقطاع العام  
ً
حسب مقتض ى الحال، إرشادات بشأن قياس ،  31ومعيار املحاسبة للقطاع العام    17املانح أن يقيس أوليا

ه العادلة كما في تاريخ االقتناء. وال األصول التي يتم اقتناؤها في معاملة تبادلية غير نقدية. وعند اقتناء أصل من خالل معاملة تبادلية غير نقدية، يجب قياس تكلفته بقيمت
. وال تنطبق  31أو معيار املحاسبة للقطاع العام    17ات إعادة تقييم وفق معيار املحاسبة للقطاع العام  يشكل قياس أصل امتياز تقديم الخدمات بقيمته العادلة عند اإلثب

 ية الحقة.متطلبات إعادة التقييم في هذين املعيارين إال عندما يختار املانح أن يعيد تقييم بند العقارات واآلالت واملعدات في فترات قوائم مال

تياز تقديم  موجود لدى املانح. واألصول املوجودة لدى املانح التي يتم استخدامها في ترتيب امتياز تقديم الخدمات ُيعاد تصنيفها على أنها أصول اموقد ينطوي الترتيب على أصل 
 ملعيار املحاسبة للقطاع العام  

ً
بالقيمة العادلة وفقا  

ً
خدمات على تحسين ألصل موجود لدى املانح إال عندما ينطوي ترتيب امتياز تقديم ال  32خدمات. وال يتم القياس أوليا

 يترتب عليه زيادة في املنافع االقتصادية أو الخدمات املتوقعة املستقبلية لألصل. 

العام   للقطاع  املحاسبة  ملعيار   
ً
وفقا الخدمات  تقديم  امتياز  أصول  عن  املحاسبة  تتم  التصنيف،  إعادة  أو  األولي  اإلثبات  واملع  17وبعد  واآلالت  معيار  "العقارات  أو  دات" 

 "األصول غير امللموسة"، حسب مقتض ى الحال. 31املحاسبة للقطاع العام 
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 ألجل: 31ومعيار املحاسبة للقطاع العام  17معيار املحاسبة للقطاع العام وسيلزم الرجوع إلى 

 دائم(؛ إلغاء إثبات األصل )على سبيل املثال، عندما يتم تحويل األصل إلى املشغل بشكل  (أ 

 معرفة ضوابط اإلثبات عندما يتم إنشاء أو تطوير أصل امتياز تقديم الخدمات على مدى فترة ممتدة؛ ( ب

 القياس عندما يحدث تبادل غير نقدي لألصول؛ (ج

 القياس بعد اإلثبات األولي؛   ( د

 تحديد مكونات األصل؛  (ه 

 االستهالك/ االستنفاد؛  (و

 اإلفصاحات املطلوبة.  (ز

 ملعيار املحاسبة للقطاع العام  ويتم اإلفصاح عن أصول  
ً
 التقرير 31ومعيار املحاسبة للقطاع العام    17امتياز تقديم الخدمات في فئة األصول ذات الصلة وفقا

ً
. ويمكن أيضا

ل، ألغراض معيار املحاسبة للقطاع العام عنها مع أصول امتياز تقديم الخدمات األخرى عندما يتم التقرير عن ترتيبات امتياز تقديم الخدمات بصورة مجّمعة. فعلى سبيل املثا
، يمكن إدراج الجسر الذي  32، قد يتم إدراج جسر برسوم مرور ضمن نفس فئة الجسور األخرى. وألغراض متطلبات اإلفصاح الواردة في معيار املحاسبة للقطاع العام  17

 مجّمعة تحت مسّمى جسور برسوم مرور. برسوم مرور مع ترتيبات امتياز تقديم الخدمات التي يتم التقرير عنها بصورة

 معيار املحاسبة للقطاع العام  
ً
ق أيضا "الهبوط في قيمة األصول      26ومعيار املحاسبة للقطع العام    "الهبوط في قيمة األصول غير املولدة للنقد"    21وبعد اإلثبات األولي، ُيطبَّ

 حدوث هبوط في قيمة أصل امتياز تقديم الخدمات.  عند النظر فيما إذا كانت توجد أي مؤشرات على املولدة للنقد" 

 

 أصل امتياز تقديم الخدمات الخاص بإحدى املدن 

 

 كيف تقيس املدينة محطة معالجة مياه الصرف الصحي؟ مع التوضيح  .1

 هل كانت إجابتك ستختلف إذا لم تكن املدفوعات مفصولة فيما بين املكونين؟ مع التوضيح .2

 

 

 

  

 املدفوعات الخاصة بترتيب امتياز تقديم خدمات معالجة مياه الصرف الصحي

  
ً
 القيمة الحالية  اإلجمالي السنوي  شهريا

 ريال  15،500 ريال  1،560 ريال  130 املكون الرأسمالي 

 ريال  11،731 ريال  1،188 ريال  99 التشغيل والصيانة 

 ريال  27،231 ريال  2،748 ريال  229 اإلجمالي 
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اتخاذ   باملوار عند  الصرف  مياه  معالجة  محطة  وتشغيل  التقليدية  الشراء  مناهج  أحد  اتباع  أو  الخدمات  لتقديم  امتياز  ترتيب  باستخدام  املتعلق  أجرت القرار  الداخلية،  د 
 املدينة املقارنة التالية بين التكاليف. 

الخصم   العمل  8.12*معدل  الحجم ونوع  في  مماثلة  املال ملشروعات  لتكلفة رأس  الخاص  القطاع  في  التقديري  املرجح  املتوسط  %. هذا هو 

 وحجم املخاطر

 

 اإلجابات: 

بأداء املدفوعات إلى املشغل، يتم قياس أصل امتياز تقديم الخدمات، املؤهل لإلثبات، بتكلفته. وتكلفة هذا األصل هي ما يعادل السعر النقدي. وفي   .1 حالة قيام املانح 
ياز تقديم الخدمات هو القيمة  تمثل القيمة العادلة عند اإلثبات األولي لألصل الجزء املؤدى من املدفوعات إلى املشغل نظير األصل. وما يعادل السعر النقدي ألصل امت

ريال. ويتم إثبات مدفوعات التشغيل   15،500ت. وتثبت املدينة أصل امتياز تقديم الخدمات بمبلغ  الحالية للمكون الخاص بأصل امتياز تقديم الخدمات في املدفوعا 
 والصيانة كمصروف عندما تقوم املدينة بدفعها. 

 
القيمة العادلة باستخدام أساليب ال. فعندما يتعذر الفصل بين مكوني األصل والخدمات في املدفوعات املسددة بموجب ترتيب امتياز تقديم الخدمات، يجب تحديد   .2

صل عن طريق تقدير املدفوعات  التقدير. وقد تقدر املدينة املدفوعات املتعلقة باألصل عن طريق الرجوع إلى القيمة العادلة ألصل مماثل. أو قد تحدد املدينة مكون األ 
 الخاصة بالتشغيل والصيانة ثم خصم هذه املدفوعات من إجمالي املدفوعات. 

. ويتحمل املانح  وعندما
ً
 التزاما

ً
 نتيجة للترتيب امللزم    يثبت املانح أصل امتياز تقديم خدمات قام املشغل بتوفيره أو تمثل في تحسين على أصل موجود، فإنه يثبت أيضا

ً
التزاما

ا  بنفس 
ً
ُيقاس أوليا ملبلغ الخاص بأصل امتياز تقديم الخدمات بعد تعديله، عند  بتعويض املشغل عن سيطرته على أصل امتياز تقديم الخدمات. وااللتزام الذي يتم إثباته 

( من املانح إلى املشغل، أو من املشغل إلى املانح.
ً
 االقتضاء، بمبلغ أي مقابل آخر )نقد مثال

  

 ترتيب امتياز تقديم الخدمات 
التشغيل باملوارد 

 الداخلية

 البيان
 املدفوعات الشهرية 

 )باأللف ريال( 

 إجمالي املدفوعات 

 )باأللف ريال( 

 القيمة الحالية 

 )باأللف ريال( 

 القيمة الحالية 

 )باأللف ريال( 

 18،200 15،500 1،560 130 التكلفة الرأسمالية )القيمة العادلة(

 21،500 11،731 1،188 99 التشغيل 

 39،700 27،231 2،748 229 اإلجمالي 
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 إثبات االلتزامات 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخدمات بأداء مدفوعات إلى املشغل،    تعتمد طبيعة االلتزام املثبت على طبيعة املقابل املتبادل فيما بين املانح واملشغل. فعندما يعوض املانح املشغل عن أصل امتياز تقديم
 وُيستخدم نموذج  

ً
 ماليا

ً
"االلتزام املالي" لقياسه. وعندما يعوض املانح املشغل بمنحه الحق في اكتساب إيراد من مستخدمي أصل امتياز تقديم الخدمات أو  يكون االلتزام التزاما

 الحق في الوصول إلى أصل آخر مولد لإليرادات، ُيقاس االلتزام باستخدام "نموذج منح الحق". 

 نموذج االلتزام املالي 

 ر مشروط بدفع مبلغ نقدي معين أو أصل مالي آخر إلى املشغل نظير إنشاء أو تطوير أو اقتناء أو تحسين أصل امتياز تقديم الخدمات، يحاسبعندما يكون على املانح التزام غي
بالغ التي يتقاضاها املشغل من مستخدمي ين املاملانح عن االلتزام املثبت على أنه التزام مالي. وباملثل، يكون على املانح التزام مالي إذا كان قد ضمن أن يدفع إلى املشغل العجز ب

  41)أو معيار املحاسبة للقطاع العام  29ومعيار املحاسبة للقطاع العام  28الخدمة ومبالغ معينة أو قابلة للتحديد. وتنطبق املتطلبات الواردة في معيار املحاسبة للقطاع العام 
 على االلتزام املالي املثبت. 30 في حال تطبيق ذلك املعيار( ومعيار املحاسبة للقطاع العام

امل  الخدمات  وأعباء عن  تمويل ضمني  املثبت وعبء  االلتزام  في  أنها تخفيض  على   لجوهرها 
ً
إلى املشغل طبقا املدفوعات املسددة  وتتم  ويتم تخصيص  قبل املشغل.  قدمة من 

 مصروفات.  املحاسبة عن عبء التمويل واألعباء عن الخدمات املقدمة من قبل املشغل على أنها

  

 بنفس املبلغ الخاص بأصل امتياز تقديم الخدمات 
ً
 القياس أوليا

  
   

التزام غير مشروط بدفع مبلغ  
 للتحديد معين وقابل 

منح املشغل الحق في اكتساب إيراد من   
 املستخدمين 

   

تتم  -نموذج االلتزام املالي 
 املعالجة كالتزام مالي 

 نموذج منح الحق إلى املشغل  

 التزام اإليراد غير املكتسب 

   

تخصيص املدفوعات إلى االلتزام 
 وأعباء التمويل والخدمات

 االلتزاماإليراد املكتسب يخفض  
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 نموذج منح الحق إلى املشغل 

تق امتياز  إثبات أصل   ألن 
ً
إلى املشغل. ونظرا مالي آخر  أو أي أصل  نقد  بدفع  غير مشروط   

ً
التزاما املانح  يتحمل  النموذج، ال  لهذا   

ً
في صافي وفقا زيادة  عنه  تنتج  الخدمات  ديم 

تبادلية حصل فيها املانح على أصل امتياز تقديم الخدمات في مقابل منح حقوق ملكية املانح، فإن االئتمان يمثل    أصول/ . وُيعد ترتيب امتياز تقديم الخدمات معاملة 
ً
إيرادا

إلى أصل الوصول  في  الحق  مقابل  في  أو  املانح،  بالنيابة عن  يقدمها  التي  العامة  الخدمة  على املستخدمين رسوم  ليفرض   )رخصة( 
ً
لإليرا  املشغل حقا دات. ولذلك، آخر مولد 

 طوال فترة ترتيب امت
ً
 ألن الحق املمنوح إلى املشغل يكون ساريا

ً
  يحاسب املانح عن املبادلة باعتبارها معاملة مولدة لإليرادات. ونظرا

ً
ياز تقديم الخدمات، فإن املانح ال يثبت إيرادا

 من املبادلة على الفور.

 من ذلك، و 
ً
 يعادل الجزء غير املكتسب من اإليراد الناش ئ عن مبادلة األصول بين املانح واملشغل. لى حين استيفاء الضوابط  إوبدال

ً
الخاصة بإثبات اإليراد، يثبت املانح التزاما

( تم تبا 
ً
 بنفس املبلغ الخاص بأصل امتياز تقديم الخدمات بعد تعديله بمبلغ أي مقابل آخر )نقد مثال

ً
 دله.ويستمر قياس املبلغ املثبت أوليا

 للجوهر االقتصادي لترتيب امتياز تقديم الخدمات. وبعبارة أخرى، يتم إثبات اإليراد املكتسب  ويث
ً
على مدى أجل ترتيب امتياز تقديم بت املانح اإليراد ويخفض االلتزام وفقا

 الخدمات.

 الترتيبات املجزأة 

 لاللتزام قد توجد حاالت يقوم فيها املانح بدفع املقابل عن أصل امتياز تقديم الخدمات ج
ً
 بمنح حق إلى املشغل. ويستمر قياس املبلغ املثبت أوليا

ً
 بتكبد التزام مالي وجزئيا

ً
زئيا

( تم تبادله. ولكن من الضروري املحاس
ً
بة بشكل منفصل عن كل جزء من الكلي بنفس املبلغ الخاص بأصل امتياز تقديم الخدمات بعد تعديله بمبلغ أي مقابل آخر )نقد مثال

 لكلي. االلتزام ا
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 التزام املدينة 
 التصور: 

الخ القطاع  منشآت  إحدى  إلى  املدفوعات  من   
ً
مسبقا محددة  بموجبه سلسلة  تؤدي  لتقديم خدمات  امتياز  ترتيب  في  )املانح(  الرياض  مدينة  اص دخلت 

الخدمات بين املكون الرأسمالي ومكون الخدمة. وتبلغ مدة  )املشغل( نظير معالجة مياه الصرف الصحي. وقد تم تخصيص املدفوعات في ترتيب امتياز تقديم 
ياه سنة من تاريخ بدء التشغيل. ويبدأ أداء الدفعات في الشهر األول من السنة الثانية لبدء تشغيل أصل امتياز تقديم الخدمات واستقباله مل  21الترتيب  

 تقديم الخدمات.الصرف الصحي. وال توجد أي مدفوعات مستحقة أثناء إنشاء أصل امتياز 

الخصم   في  8.11*معدل  مماثلة  ملشروعات  املال  رأس  لتكلفة  الخاص  القطاع  في  التقديري  املرجح  املتوسط  هو  هذا   .%
 الحجم ونوع العمل وحجم املخاطر 

 

 األسئلة: 

 لتسجيل أصل والتزام امتياز تقديم الخدمات؟ مع التوضيحباستخدام املعلومات الواردة في الجدول أعاله، ما هي القيود التي سيتم إجراؤها  .1

 ما هي القيود التي سيتم إجراؤها لتخصيص املدفوعات في السنة الثانية؟ مع التوضيح  .2

 

  

 املدفوعات الخاصة بترتيب امتياز تقديم خدمات معالجة مياه الصرف الصحي

 

 القيمة الحالية  املدفوعات  

  
ً
  شهريا

ً
 2نهاية السنة  2بداية السنة  سنويا

 ريال  15،196 ريال  15،500 ريال  1،560 ريال  130 املكون الرأسمالي 

   ريال  1،188 ريال  99 التشغيل والصيانة 

   ريال  2،748 ريال  229 اإلجمالي 
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 اإلجابات: 

مياه   .1 الخدمة ويستقبل  إلى  األصل  الثانية عندما يدخل  السنة  بداية  الخدمات من  تقديم  امتياز  أصل  لتسجيل   لشروط  القيود 
ً
ملعالجتها طبقا الصحي  الصرف 

 ترتيب امتياز تقديم الخدمات. وال تؤدي املدينة أية مدفوعات أثناء اإلنشاء.

 

 التي يتم أداؤها خالل السنة الثانية من ترتيب  .2
ً
 امتياز تقديم الخدمات. القيود لتخصيص سلسلة املدفوعات املحددة مسبقا

 

 

 

  

 
 مدين

 )باأللف ريال(

 دائن 

 )باأللف ريال(

 ملعيار املحاسبة للقطاع العام 
ً
 ( 17أصل امتياز تقديم الخدمات )فئة منفصلة وفقا

 املخصصة للمكون الرأسمالي )القيمة الحالية لسلسلة 
ً
 املدفوعات املحددة مسبقا

15،500  

 التزام مالي المتياز تقديم الخدمات

 )تم قياسه بنفس املبلغ الخاص بأصل امتياز تقديم الخدمات(
 15،500 

 
 مدين

 )باأللف ريال(

 دائن 

 )باأللف ريال(

  –ريال  15،500االلتزام املالي )الجزء الذي يخفض االلتزام = 
 ريال( 15،196

304  

 منهمصروف أعباء التمويل )املكون الرأسمالي  
ً
  مطروحا

 ريال( 304 –ريال  1،560تخفيض االلتزام 

 %( 8.11 ×ريال  15،500)=

1،256  

 1،560  النقد

  1،188 مصروف التشغيل 

 1،188  النقد
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 قضايا أخرى 
 االلتزامات واالرتباطات وااللتزامات املحتملة واألصول املحتملة األخرى  •

 اإليرادات األخرى  •

o  األخرى( التعويض من املشغل للمانح )اإليجار، واملدفوعات املقدمة، وسلسلة املدفوعات، وأنواع املقابل 

o  أحكام التشارك في اإليرادات 

 32راجع إرشادات التطبيق الخاصة بمعيار املحاسبة للقطاع العام   •

 

 

 واملعايير األخرى ذات الصلة. 32قد تتطلب القضايا التالية الرجوع مباشرة إلى معيار املحاسبة للقطاع العام 

 تملة األخرى االلتزامات واالرتباطات وااللتزامات املحتملة واألصول املح

يقدمها املانح تعريف عقد  قد تشتمل ترتيبات امتياز تقديم الخدمات على صور مختلفة من الضمانات املالية أو ضمانات حسن التنفيذ. وقد تستوفي بعض الضمانات التي  
العام   العام    28الضمان املالي. ويطبق املانح معيار املحاسبة للقطاع  في حال تطبيق ذلك املعيار( ومعيار   41)أو معيار املحاسبة للقطاع العام    29ومعيار املحاسبة للقطاع 

 ملعيار املحاسبة للقطاع العام    30املحاسبة للقطاع العام  
ً
عن الضمانات واالرتباطات التي ال تستوفي املتطلبات الواردة في   19عند املحاسبة عن الضمان. وتتم املحاسبة وفقا

 ( فيما يتعلق بعقود الضمان املالي أو التي ليست عقود تأمين. 41)أو معيار املحاسبة للقطاع العام  29ومعيار املحاسبة للقطاع العام  28 معيار املحاسبة للقطاع العام

 اإليرادات األخرى 

. وقد يكون التعويض، إضافة إلى أصل  قد يعوض املشغل املانح عن حق الوصول إلى أصل امتياز تقديم الخدمات بسلسلة من التدفقات الداخلة من املوارد املحددة م
ً
سبقا

املانح بأدائها أو غير ذلك من   امتياز تقديم الخدمات، في صورة إيجار أو مدفوعات مقدمة أو سلسلة من املدفوعات أو تخفيض في سلسلة املدفوعات التي من املقرر أن يقوم
 في الترتيب املبرم مع املشغل.صور العوض. وقد يتم النص على أحكام تتعلق بالتشارك في اإليرادات 

 ملعيار املحاسبة للقطاع العام   
ً
املدفوعات وفقا اإليراد حسب شروط وأحكام  "اإليراد من املعامالت التبادلية"   9ويحاسب املانح بصفة عامة عن هذه  . وُيحدد توقيت إثبات 

 ترتيب امتياز تقديم الخدمات. 

 

 العرض واإلفصاح 
 املهمة وصف للترتيب وشروطه  •

 طبيعة ومدى الحقوق بموجب الترتيب  •

 القيمة الدفترية ألصول امتياز تقديم الخدمات •

 االلتزامات بمنح املشغل حق الوصول إلى أصول امتياز تقديم الخدمات  •

 التغييرات في الترتيب  •

 اإلفصاحات التي تتطلبها سائر املعايير  •

 

 

 ملعيار املحاسبة للقطاع العام  
ً
 ملعيار املحاسبة  "عرض القوائم املالية"   1يتم عرض املعلومات في القوائم املالية وفقا

ً
. وعلى سبيل املثال، يتم إدراج عبء التمويل املحدد وفقا

 صل في قائمة األداء املالي.عرضها بشكل منف 1ضمن تكاليف التمويل التي يتطلب معيار املحاسبة للقطاع العام  32للقطاع العام 
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 ا يلي:وعند تحديد اإلفصاحات املناسبة ضمن اإليضاحات، يؤخذ في الحسبان جميع جوانب ترتيب امتياز تقديم الخدمات. وكحد أدنى، يفصح املانح عمّ 

 وصف للترتيب؛  ( أ

 النقدية املستقبلية؛الشروط املهمة للترتيب التي يمكن أن تؤثر على مبلغ وتوقيت وتأكد التدفقات  ( ب

لوصول إلى أصول  طبيعة ومدى الحقوق بموجب ترتيب امتياز تقديم الخدمات، والقيمة الدفترية ألصول امتياز تقديم الخدمات، وااللتزامات بمنح املشغل حق ا (ج
 امتياز تقديم الخدمات أو األصول األخرى املولدة لإليرادات؛ 

 املالية.  التغييرات في الترتيب أثناء فترة القوائم ( د

ا لترتيبات امتياز تقديم  لخدمات املتماثلة من حيث ويتم تقديم اإلفصاحات بشكل فردي لكل ترتيب ذي أهمية نسبية من ترتيبات امتياز تقديم الخدمات، أو بشكل مجمع 
 . طبيعتها )على سبيل املثال، تحصيل رسوم املرور من الطرق والجسور أو االتصاالت أو خدمات معالجة املياه(

 متطلبات العرض واإلفصاح ذات الصلة الواردة في سائر املعايير بحسب تعلقها باألصول وااللتزامات واإليرادات واملص 
ً
روفات املثبتة بموجب معيار املحاسبة ويطبق املانح أيضا

 .32للقطاع العام 

 

 أسئلة ونقاشات 
 امتياز تقديم الخدمات. وينبغي على املتدربين الرجوع إلى أسئلة املراجعة الختبار معلوماتهم.  اتبهذا نختتم وحدتنا التدريبية عن ترتيب

 

 تفضل بزيارة املوقع اإللكتروني ملجلس معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام 

http://www.ipsasb.org 

 

  

http://www.ipsasb.org/
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 أسئلة للمراجعة
 

 السؤال األول 

يات الطبيعية إلنشاء  كانت الحكومة تخطط منذ عدة سنوات إلنشاء طريق سريع رئيس ي لاللتفاف حول منطقة حضرية كبيرة. وحصلت الحكومة على حق املرور، لكن العمل
 للقيود املالية التي تواجه الحكومة. ودخلت الحكومة في عقد ملدة  

ً
سنة لتأجير حق املرور التحاد شركات خاصة سيتولى تصميم وبناء   99الطريق السريع لم تكن ممكنة نظرا

 وتمويل وتشغيل وصيانة الطريق السريع. ومنح الترتيب اتحاد الشركات سيطرة غير محدودة على الطريق السريع ورسوم املرور عليه.

. وبالرغم من أن الترتيب يسمح   والستيعاب حجم الحركة املرورية، يستطيع اتحاد الشركات توسيع الطريق السريع ورفع رسوم
ً
املرور دون الحاجة إلى استشارة الحكومة أوال

 للحكومة ببناء نظام نقل خفيف إلى جانب الطريق، فإنه يمنعها من بناء أي طرق حرة مجاورة من املمكن أن تنافس اتحاد الشركات. 

 هل الترتيب ُيعد ترتيب امتياز لتقديم خدمات؟ مع التوضيح
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 السؤال الثاني 

بها في   . وبموجب الترتيب، سيقدم املشغل  20×0يناير    1دخلت إحدى البلديات )املانح( في ترتيب امتياز لتقديم خدمات بشأن محطة معالجة مياه الصرف الصحي الخاصة 
. وسيتم تحويل محطة املعالجة إلى البلدية في نهاية ترتيب امتياز  سنة، وستقوم البلدية بدفع مقابل الخدمة إلى املشغل  20خدمات معالجة مياه الصرف الصحي للجمهور ملدة  

 سنة. وتقيس البلدية العقارات واآلالت واملعدات باستخدام نموذج التكلفة. 40سنة. ويبلغ العمر اإلنتاجي املتوقع للمحطة  20تقديم الخدمات الذي تبلغ مدته 

، في نهاية كل سنة. ويب
ً
 ريال.  90،000لغ إجمالي الدفعة السنوية وسيتم أداء املدفوعات سنويا

م تحديد العناصر الفردية بشكل والدفعة السنوية هي دفعة واحدة تغطي سداد االلتزام املتعلق باألصل الرأسمالي وعبء التمويل والخدمات املقدمة من قبل املشغل. ولم يت
 منفصل. 

بالقيمة العادلة للمحطة. لكنها تستطي . وتبلغ   14،515ع شراء الخدمات التي يتم تقديمها بموجب ترتيب امتياز تقديم الخدمات مقابل  والبلدية ليست على علم 
ً
ريال سنويا

 % 6.995تكلفة االقتراض اإلضافية للبلدية 

 كيف تقيس البلدية محطة معالجة مياه الصرف الصحي عند اإلثبات األولي؟  ( أ

 لكل من: 20×0ديسمبر  31ا املالي كما في ما املبالغ التي ستقوم البلدية بإدراجها ضمن قائمة مركزه ( ب

 أصل محطة معالجة مياه الصرف الصحي؛  (1)

 االلتزام ذي الصلة؟  (2)

 فيما يخص ترتيب امتياز تقديم الخدمات؟  20×0ما املصروفات التي ستقوم البلدية بإثباتها في قائمة أدائها املالي لسنة  (ج
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 اإلجابات على أسئلة املراجعة 
 

 األول السؤال 

م للمشغل في صورة منحه  ينطوي الترتيب على استخدام أصل لتقديم خدمات عامة. ويستخدم املشغل األصل لتقديم خدمات عامة بالنيابة عن املانح في مقابل تعويض ُيق دَّ
 الحق في اكتساب إيرادات من مستخدمي الخدمة.

عن سائر الترتيبات هو مفهوم السيطرة على األصل. أّما الترتيبات التي تقع خارج  32معيار املحاسبة للقطاع العام وما يميز ترتيب امتياز تقديم الخدمات الذي يقع ضمن نطاق 
 عندما: 32فهي تلك التي تنطوي على مكونات خدمات فيما ال تكون للمانح سيطرة على األصل. وينطبق املعيار  32نطاق املعيار 

 املقدمة من قبل املشغل، يسيطر أو ينظم املانح الخدمات  ( أ 

 يسيطر املانح على أية حصة متبقية مهمة في أصل امتياز تقديم الخدمات في نهاية أجل الترتيب. ( ب 

 من الشرطين. ومنح الترتيب اتحاد الشركات سيطرة غير محدودة على الطريق السريع ورسوم امل
ً
ة حصة مهمة في  رور عليه. وال توجد أيوفي الحالة املاثلة ال تستوفي الحكومة أيا

جاوز العمر املتوقع لألصل. ويقوم  أصل امتياز تقديم الخدمات. وبالرغم من أن املتوقع أن يقوم اتحاد الشركات بصيانة الطريق السريع طوال أجل الترتيب، فإن ذلك األجل يت
 اتحاد الشركات بصيانة األصل وتوسعته من خالل اإليرادات من رسوم املرور التي يسيطر عليها.
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 السؤال الثاني 

فسيلزمها تقدير هذه   يجب على البلدية إثبات األصل الخاص بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بقيمته العادلة. وحيث إنها ليست على علم بالقيمة العادلة لألصل، ( أ
 القيمة من خالل املعلومات التي بحوزتها. 

تبلغ    90،000وتبلغ الدفعة السنوية التي يتعين عليها أداؤها     14،515ريال. وتعلم البلدية أن القيمة العادلة للخدمات املقدمة بموجب ترتيب امتياز تقديم الخدمات 
 يتعلق بسداد االلتزام وعبء التمويل ذي الصلة. وباستخدام تكلفة االقتراض اإلضافية البالغة    75،485ريال. ويترتب على هذا أن املبلغ املتبقي البالغ  

ً
%، 6.995رياال

. ويبلغ صافي القيمة الحالية لهذه الدفعات  75،485تستطيع البلدية احتساب صافي القيمة الحالية للدفعات السنوية العشرين البالغ قيمة كل منها 
ً
ريال.   800،000رياال

 بنفس املبلغ. ريال عند اإلثبات األولي. و  800،000ولذلك، تقيس البلدية األصل الخاص بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمبلغ 
ً
 أيضا

ً
 تثبت البلدية التزاما

 ملحوظة: يمكن احتساب صافي القيمة الحالية في جدول بيانات باستخدام دالة صافي القيمة الحالية.
 

بمبلغ   (1) ( ب الصحي  مياه الصرف  بمحطة معالجة  الخاص  األصل  البلدية  تقيس  املتوقع لألصل  800،000عند اإلثبات األولي،  العمر  ويبلغ  وبافتراض   40  ريال.  سنة. 
 بمبلغ  

ً
ديسمبر   31ريال في    780،000. ولذلك، ستكون القيمة الدفترية لألصل  20×0ريال في سنة    20،000االستهالك على أساس القسط الثابت، تثبت البلدية استهالكا

0×20 . 
 
 من الدفعة املسددة في   75،485وبناًء على إجابة الجزء )أ( أعاله، تعلم البلدية أن  ريال.    800،000الصلة بمبلغ    ااألولي، تقيس البلدية االلتزام ذ عند اإلثبات   (2)

ً
رياال

 )  55،960يتعلق بمصروف التمويل وتخفيض االلتزام. ويتم احتساب مصروف التمويل بمبلغ    20×0سنة  
ً
%(. وبناًء عليه، يكون تخفيض  6.995ريال ×    800،000رياال

 ) 780،475سيبلغ  20×0ديسمبر  31ريال.  ولذلك فإن االلتزام في  19،525الدفعة، أي  االلتزام هو العنصر املتبقي في
ً
 ريال(.  19،525 –ريال  800،000رياال

 
 فيما يتعلق بترتيب امتياز تقديم الخدمات: 20× 0تثبت البلدية ثالثة مصروفات منفصلة في  (ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ريال  

 20،000 اإلجابة(( من هذه 1االستهالك )تم احتسابه في الجزء )ب()

 55،960 ( من هذه اإلجابة(2مصروف التمويل )تم احتسابه في الجزء )ب()

 14،515 تكلفة الخدمات املقدمة )القيمة الحالية للخدمات املقدمة حسب املذكور في السؤال( 

 90،475 اإلجمالي 
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 12املحاسبة للقطاع العام معيار  -املخزون 
 التعريف

 مواد أو مؤن  •

o  ستهلك في عملية إنتاج
ُ
 ست

o  ستهلك أو توزع عند تقديم خدمات
ُ
 ست

 بنود محتفظ بها من أجل البيع أو التوزيع ضمن السياق املعتاد للعمليات )السلع تامة الصنع واألراض ي املحتفظ بها للبيع(  •

 قيد اإلنتاج  •

 

 املخزون هو أصول: 

ستهلك في عملية اإلنتاج؛ أو في شكل  (أ 
ُ
 مواد أو ُمؤن ست

ع عند تقديم خدمات )على سبيل املثال، الكتب التثقيفية التي تنتجها وزارة الصحة للتبرع بها إ ( ب وزَّ
ُ
ستهلك أو ت

ُ
لى املدارس أو في شكل مواد أو مؤن ست

 مواد الدورات التعليمية/التدريبية(؛ أو 

 ن السياق املعتاد للعمليات ويشمل ذلك األراض ي والعقارات األخرى املحتفظ بها للبيع؛ أو محتفظ بها من أجل البيع أو التوزيع ضم (ج

 قيد اإلنتاج من أجل البيع أو التوزيع. ( د

ا من أجل البيع. وفي هذه يتم تصنيعه  في بعض جهات القطاع العام، سيتعلق املخزون بتقديم الخدمات وليس السلع التي يتم شراؤها أو االحتفاظ بها إلعادة البيع أو السلع التي
 لتكلفة إنتاج تحت التشغيل لكل مرحلة أثناء تقديم الخدمة. 

ً
 الحاالت، من املرجح أن يكون املخزون تراكما

 

 أمثلة للمخزون
 من األمثلة الشائعة للمخزون في القطاع العام: •

o  )املخزون العسكري )على سبيل املثال، الذخائر والصواريخ والقذائف والقنابل 

o  مخزون املهمات 

o  السلع تامة الصنع 

o  األراض ي والعقارات املحتفظ بها إلعادة البيع 

o  مواد الصيانة 

o  قطع الغيار 

o املخزونات االستراتيجية مثل احتياطيات الطاقة 

o  طوابع البريد والعملة غير املستخدمة 

o  اإلنتاج تحت التشغيل 
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العام   القطاع  لدى جهات  املعتاد  بها إلعادة  ويشمل املخزون  الجهة وتحتفظ  تشتريها  التي  البضاعة  املثال،  على سبيل  في ذلك  بما  بيعها،  بها إلعادة  حتفظ 
ُ
وامل املشتراة  السلع 

و  الخدمات  بتقديم  املخزون  سيتعلق  العام،  القطاع  جهات  من  العديد  وفي  بيعها.  إلعادة  بها  املحتفظ  األخرى  والعقارات  األراض ي  أو  التي  بيعها،  السلع  أو ليس  شراؤها  يتم 
 لتي في انتظار استخدامها في عملية اإلنتاج. االحتفاظ بها إلعادة البيع أو السلع التي يتم تصنيعها من أجل البيع. وبدرجة أقل، قد يشمل املخزون في القطاع العام املواد واملؤن ا

ى أطراف أخرى بدون مقابل أو بمقابل رمزي، مثل الكتب التثقيفية التي تنتجها وزارة وقد تحتفظ جهات القطاع العام بسلع قامت هي بشرائها أو إنتاجها لغرض توزيعها عل
 . تعلق بها بعدالصحة للتبرع بها لصالح املدارس. وفي حالة الجهة التي تكون مقدم خدمات، يشمل املخزون تكاليف الخدمة التي لم تثبت الجهة اإليراد امل

 

 

 القياس 
 القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل )باستثناء املذكور أدناه( التكلفة أو صافي  •

 القيمة العادلة عند االقتناء في معاملة غير تبادلية  •

مقابل  التكلفة أو تكلفة اإلحالل الحالية، أيهما أقل، عند االحتفاظ لغرض التوزيع أو االستهالك في إنتاج سلع سيتم توزيعها بدون مقابل أو ب  •
 رمزي 

 

 

 املخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. يجب قياس 

 الراهنة.وتشمل تكلفة املخزون جميع تكاليف الشراء وتكاليف التحويل والتكاليف األخرى التي يتم تكبدها لجلب املخزون إلى موقعه الحالي وحالته 

 من سلطات الضرائب(، و)ج( تكاليف تشمل تكاليف شراء املخزون )أ( سعر الشراء و)ب( رسوم االستيراد وال
ً
ضرائب األخرى )بخالف تلك التي يمكن للجهة استردادها الحقا

طرح الخصومات التجارية و 
ُ
عزى بشكل مباشر إلى اقتناء السلع تامة الصنع واملواد واملؤن. وت

ُ
التخفيضات والبنود املماثلة األخرى عند النقل واملناولة والتكاليف األخرى التي ت

 تكاليف الشراء.  تحديد

ع التكاليف التي تتعلق مباشرة بوحدات اإلنتاج بما في ذلك تكاليف اإلنتاج اإلضافية الثابتة واملتغيرة  صنَّ
ُ
 التي يمكن عزوها وتخصيصها بشكل مباشر.وتشمل تكلفة املخزون امل

العام   للقطاع  املحاسبة  معيار  ص   12ويوفر 
ُ
امل )املخزون  التحويل  تكلفة  بشأن  العمالة  إرشادات  مثل  اإلنتاج  بوحدات  مباشر  بشكل  تتعلق  التي  تلك  التكاليف  وتشمل  ع(.  نَّ

تزاول جهات القطاع العام عمليات   املباشرة وتخصيص تكاليف اإلنتاج اإلضافية الثابتة واملتغيرة. غير أن هذه اإلرشادات معقدة وتتجاوز نطاق هذا التدريب. ومن النادر أن
 للحصول على املزيد من اإلرشادات.  12بين الذين يعملون في مثل تلك الجهات الرجوع مباشرة إلى معيار املحاسبة للقطاع العام تصنيع. وينبغي على املتدر 

درج تكاليف أخرى ضمن تكلفة املخزون فقط بقدر ما يتم تحمله منها لجلب املخزون إلى موقعه الحالي وحالته الراهنة. والتكاليف التي  
ُ
 من تكلفة املخزون هي  وت

ً
ستثنى عادة

ُ
ت

ثبت هذه التكاليف عل
ُ
ى أنها مصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها. ويحدد معيار املحاسبة تكاليف التخزين والتكاليف اإلدارية اإلضافية وتكاليف البيع وتكاليف االقتراض. وت

 حاالت محدودة يتم فيها تضمين تكاليف االقتراض في تكلفة املخزون.  "تكاليف االقتراض"  5للقطاع العام 

 على عنصر تمويل، على سبي
ً
 بشروط تسوية مؤجلة. وعندما يحتوي الترتيب فعليا

ً
ل املثال فرق بين سعر الشراء بشروط االئتمان العادية واملبلغ قد تشتري املنشأة مخزونا

 املدفوع، فإن هذا العنصر ُيثبت على أنه مصروف فائدة خالل فترة التمويل. 

بحيث تكون قطع أراٍض سكنية   بيعوتشمل تكلفة األرض املحتفظ بها للبيع تخصيص التكاليف، الثابتة واملتغيرة على السواء، املتكبدة لتطوير أرض غير مطّورة محتفظ بها لل
 تكاليف االقتراض  أو تجارية للتمليك. وقد يشمل ذلك التكاليف املتعلقة بتخطيط األرض والصرف الصحي ومد األنابيب من أجل توصيل املرافق وما إلى ذلك. وق

ً
د يشمل أيضا

 .األرض إلى الحالة الجاهزة للبيعب للوصول عندما يتطلب التطوير فترة زمنية طويلة 

 

  



 

 

93 

  

 

 

ر البيع املقّدر ضمن السياق املعتاد  ويشير صافي القيمة القابلة للتحقق إلى صافي املبلغ الذي تتوقع الجهة أن تحققه من بيع املخزون ضمن السياق املعتاد للعمليات. وهو سع
بالبيع   للقيام  الضرورية  املقّدرة  والتكاليف  لإلتمام  املقدرة  التكاليف  منه   

ً
مع  للعمليات، مطروحا للتحقق  القابلة  قيمة املخزون  تتساوى صافي  التوزيع. وقد ال  أو  املبادلة  أو 

 منها تكاليف البيع. 
ً
 قيمته العادلة مطروحا

ل   سجَّ
ُ
افع االقتصادية أو بما يزيد عن املنويتسق تخفيض قيمة املخزون ألقل من التكلفة إلى صافي القيمة القابلة للتحقق مع وجهة النظر القائلة بأن األصول ال ينبغي أن ت

 الخدمات املتوقعة املستقبلية املتوقع تحقيقها من بيعها أو مبادلتها أو توزيعها أو استخدامها. 

 بشكل كلي أو جزئي أو إذا انخفض سعر بيعه. وصافي  
ً
للتحقق هي قيمة خاصة القيمة القابلة  وقد ال يمكن استرداد تكلفة املخزون إذا ما تلف ذلك املخزون، أو إذا أصبح متقادما

 بالجهة.

. وعندما تنتفي الظروف التي تسببت  وفي حالة تخفيض قيمة املخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق، يتم إجراء تقييم جديد لصافي القيمة القابلة للتحقق في كل فترة الحقة
إلى ما دون التكلفة أو عندما يتوفر دليل وا   في تخفيض قيمة املخزون 

ً
ضح على حدوث زيادة في صافي القيمة القابلة للتحقق بسبب تغير الظروف االقتصادية، فإن مبلغ سابقا

قابلة للتحقق بعد التعديل، أيهما التخفيض ُيعكس قيده )أي أن عكس القيد يقتصر على مبلغ التخفيض األصلي( بحيث يعادل املبلغ الدفتري الجديد التكلفة أو صافي القيمة ال
 أقل.

ثبات مبلغ أي عكس قيد ات مبلغ أي تخفيض لقيمة املخزون وجميع خسائر املخزون على أنه مصروف في الفترة التي يحدث فيها التخفيض أو تقع فيها الخسارة. ويتم إويتم إثب 
ثبت على أنه مصروف في الفترة التي حدث فيها عكس القي 

ُ
 د. ألي تخفيض في قيمة املخزون على أنه تخفيض في مبلغ املخزون امل

األولى   )بالدرجة   
ً
تقريبا مساوية  قيمة  مباشرة  األخرى  الجهة  تعطي  ذلك  مقابل  وفي  املخزون  بنود  الجهة  تقتني  التبادلية،  املعامالت  أو  وفي  أو خدمات  سلع  أو  نقد  في صورة 

 للقيمة العادلة للمخزون. 
ً
 استخدام أصول(. وُيفترض أن يكون املقابل املتبادل مقاربا

  .
ً
تتبرع هيئة وعلى النقيض، في املعامالت غير التبادلية، تحصل الجهة على بنود املخزون بدون أن تعطي بشكل مباشر في مقابلها قيمة مساوية تقريبا وعلى سبيل املثال، قد 

انظر   طبيعية.  كارثة  أعقاب  في  عام  ملستشفى  طبية  بمؤن  دولية  العام  إغاثة  للقطاع  املحاسبة  التبادلية"   9معيار  املعامالت  من  العام  و  "اإليراد  للقطاع  املحاسبة    23معيار 
 للمزيد من املعلومات عن املعامالت التبادلية وغير التبادلية.  " غير التبادلية )الضرائب والتحويالت( "اإليراد من املعامالت 

تاريخ اقتنائه. وتعكس القيمة العادلة املبلغ الذي يمكن به مبادلة نفس امل قيمته العادلة في  خزون بين مشترين وبائعين مطلعين وفي هذه الظروف، تكون تكلفة املخزون هي 
 فون بحرية ورضا في السوق.ويتصر 

 به بغرض:
ً
 وُيقاس املخزون بالتكلفة أو قيمة اإلحالل الحالية، أيهما أقل، عندما يكون محتفظا

 التوزيع بدون مقابل أو بمقابل رمزي؛ أو  ( أ

 االستهالك في عملية إنتاج سلع لتوزيعها بدون مقابل أو بمقابل رمزي. ( ب

الس من  بمخزون  العام  القطاع  جهة  تحتفظ  لدورات وقد  مواد  من  مخزون  الحكومة  لدى  يكون  قد  املثال،  سبيل  وعلى  رمزي.  بمبلغ  أو  مقابل  بدون  توزيعها  تنوي  التي  لع 
ة في املبلغ  زون ألغراض القوائم املاليتعليمية/تدريبية تنوي توزيعها بدون مقابل. وفي هذه الحاالت، تظهر املنافع االقتصادية أو الخدمات املتوقعة املستقبلية الخاصة باملخ

 لتحقيق أهداف الجهة.
ً
 الذي كان سيتعين على الجهة دفعه القتناء املنافع االقتصادية أو الخدمات املتوقعة إذا كان ذلك ضروريا

في   أو أصل معادل  اقتناء نفس األصل  في حال  دفعه  الذي كان سيتعين  النقد  أو معادالت  النقد  مبلغ  بأنها  الحالية  التكلفة  تعريف  وتكلفة اإلحالل  ا وقد سبق  الحالي.  لوقت 
 الحالية هي التكلفة التي كانت الجهة ستتكبدها القتناء األصل في تاريخ القوائم املالية. 

 وإذا كان من غير املمكن اقتناء ذلك املخزون من السوق، فسيلزم إجراء تقدير لتكلفة اإلحالل.

 

  

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/A11-IPSAS_09_1.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/A11-IPSAS_23_1.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/A11-IPSAS_23_1.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/A11-IPSAS_23_1.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/A11-IPSAS_23_1.pdf
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العام في القيام بتقديم   القطاع  القوائم وتنخرط بعض جهات  تاريخ  بالرجوع إلى مرحلة إنجاز املعاملة في  إثبات اإليرادات من هذه املعامالت  ويتم  خدمات على مدار الوقت. 
 على إيرادات، تو 

ً
ت رسوم املرور وإدارة دارة الطرق ذاإدارة مرافق املياه و إفير املسكن و املالية. ومن أمثلة الخدمات التي تؤديها جهات القطاع العام والتي تحصل في مقابلها عادة

اإلنشاء،   بعقود  مباشرة  الخدمات  تقديم  اتفاقيات  وتتعلق بعض  األموال.  تحويل  وإدارة خدمات  والتقني  العلمي  والبحث  في املحاكم  الخاصة بخدمات القضايا  كاالتفاقيات 
 . ("اإليراد من املعامالت التبادلية"  9معيار املحاسبة للقطاع العام مديري ومهندس ي املشروعات. )يمكن االطالع على إرشادات تتعلق بإثبات اإليرادات في 

 ؤها أو االحتفاظ بها إلعادة البيع أو السلع التي يتم تصنيعها من أجل البيع. وسيتعلق مخزون هذه الجهات الخدمية العامة بتقديم الخدمات وليس السلع التي يتم شرا 

ا على مراحل. ويشمل مخزون  أو  فترة زمنية ممتدة  على مدى  تقديمها  يمكن  التي  بالخدمة  املرتبطة  املتراكمة  التكاليف  تكاليف  وسيتألف املخزون من  التشغيل  إلنتاج تحت 
 د املتعلق بها بعد.  وبعبارة أخرى، قد تقوم جهة القطاع العام بمراكمة التكاليف املرتبطة باإلنتاج تحت التشغيل قبل الفوترة.الخدمة التي لم تثبت الجهة اإليرا 

العمالة والتكاليف األخرى  وفي حال وجود مخزون لدى مقدمي الخدمات، فإنهم يقومون بقياس ذلك املخزون بتكاليف إنتاجه. وتتألف هذه التكاليف بشكل رئيس ي من تكاليف
 دمات. للموظفين املنخرطين بشكل مباشر في تقديم الخدمات، بما في ذلك املوظفون املشرفون والتكاليف اإلضافية التي يمكن عزوها إلى تقديم الخ

عمالة والتكاليف األخرى التي تتعلق بموظفي املبيعات وموظفي  وال يتم تضمين تكاليف العمالة التي لم تنخرط في تقديم الخدمة. وعلى سبيل املثال، ال يتم تضمين تكاليف ال
مش الفائض أو التكاليف اإلضافية التي الشؤون اإلدارية العامة، بل يتم إثباتها على أنها مصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها. وال تتضمن تكلفة مخزون مقدمي الخدمات هوا

 في األسعار التي يفرضها مقدمو الخدمات. ال يمكن عزوها إلى تقديم الخدمات )على س
ً
 بيل املثال، التكاليف اإلدارية اإلضافية( والتي يتم مراعاتها غالبا

 

 1املثال  -عناصر التكلفة 
 أجرت جهة تحتفظ بمخزون من مواد التشحيم والتزييت املعاملة التالية  •

o  = رياالت/اللتر  5لتر بمبلغ  10،000شراء 

o  ريال 1،000الشحن = تأمين لحاوية 

o   = )10قيمة مضافة )قابلة لالسترداد% 

o  = ريال 1،500شحن ومناولة 

o  = لتر أو أكثر  1000% على الطلبيات التي تبلغ كميتها 5خصم من املورد 

 كم تبلغ تكلفة املخزون؟  مع التوضيح  •

 

  

https://www.ipsasb.org/publications/2019-handbook-international-public-sector-accounting-pronouncements
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 اإلجابة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لالسترداد ضمن التكلفة.ال يتم إدراج تأمين حاوية الشحن والقيمة املضافة القابلة 

 

 2املثال  -عناصر التكلفة 
، وتنوي الحكومة توزيعها   •

ً
على  في نهاية السنة املالية، كان لدى الحكومة مخزون من كتيبات تثقيفية عن الصحة الوقائية، تم طباعتها داخليا

على   املواطنين  اعتماد  من  الحد  إلى  تهدف  حملة  من  كجزء  مقابل  بدون  قامت املواطنين  املالية،  الفترة  نهاية  وفي  الصحية.   الرعاية  منظومة 
 الحكومة بتقييم املخزون بالتكلفة التي تشمل العمالة واملواد والتكاليف اإلضافية الثابتة واملتغيرة التي يمكن عزوها إلى املخزون. 

 
 هل هذا التقييم صحيح؟ مع التوضيح   •

 

 

 اإلجابة: 

للمخزون   املقترح  القياس  يكون  إن  ال  قد  املخزون  إلى  مباشرة  عزوها  يمكن  التي  واملتغيرة  الثابتة  اإلضافية  اإلنتاج  وتكاليف  املباشرة  العمالة  تشمل  التي  . بالتكلفة 
ً
صحيحا

 به بغ
ً
بالتكلفة أو قيمة اإلحالل الحالية، أيهما أقل، عندما يكون محتفظا أو بمقابل فالكتيبات سيتم توزيعها بدون مقابل. واملخزون يجب قياسه  رض التوزيع بدون مقابل 

 رمزي.

 على الحكومة  
ً
 وتكلفة اإلحالل الحالية هي التكلفة التي كانت الجهة ستتكبدها القتناء األصل في تاريخ القوائم املالية. وسيكون لزاما

ً
التحقق من تكلفة اإلحالل الحالية مقارنة

 بتكلفة اإلنتاج لتحديد القيمة املناسبة.

 

 كلفة املخزونطرق احتساب ت
 يتألف املخزون من  •

o  البنود الفريدة أو السلع والخدمات املنتجة واملخصصة ملشروعات محددة يجب تقييمها بمفردها 

o  أو طريقة متوسط التكلفة 
ً
 صادر أوال

ً
تقييم األعداد الكبيرة من البنود القابلة إلحالل بعضها محل بعض باستخدام طريقة الوارد أوال

 املرجح.

 طريقة احتساب التكلفة بشكل متسق تطبيق  •

 

 

 

  

 اإلجمالي  االحتساب  البيان

 ريال  50،000 رياال 5لتر *  10،000 تكلفة مواد التشحيم والتزييت 

 منها
ً
 ريال  2،500 % 5ريال *  50،000 الخصم من املورد مطروحا

 ريال  47،500  املجموع الفرعي

 ريال  1،500  الشحن واملناولة

 ريال  49،000  إجمالي التكلفة 
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ب نتجة واملخصصة ملشروعات محددة، 
ُ
 قابلة إلحالل بعضها محل بعض والسلع أو الخدمات امل

ً
استخدام التمييز املحدد  يجب تحديد تكلفة مخزون البنود التي ليست عادة

 لتكاليفها الفردية. 

 أو طريقة متوسط  وعندما توجد أعداد كبيرة من بنود املخزون التي  
ً
 صادر أوال

ً
 قابلة إلحالل بعضها محل بعض، يتم تحديد التكاليف باستخدام طريقة الوارد أوال

ً
تكون عادة

 التكلفة املرجح.

، وبالتالي ت
ً
 يتم استهالكها أو تحويلها أو بيعها أوال

ً
 أن بنود املخزون التي تم شراؤها أوال

ً
 صادر أوال

ً
البنود املتبقية في املخزون في نهاية الفترة هي آخر   كون وتفترض طريقة الوارد أوال
 بنود تم شراؤها أو إنتاجها.

حدد تكلفة كل بند من املتوسط املرجح لتكلفة البنود املتشابهة في بداية الفترة وتكلفة البنود
ُ
ت التكلفة املرجح،  املتشابهة املشتراة أو املنتجة خالل   وبموجب طريقة متوسط 

 الفترة. 

ون املختلفة في طبيعتها ق طريقة احتساب التكلفة بشكل متسق على جميع بنود املخزون املتشابهة في طبيعتها واستخدامها بالنسبة للجهة. وفيما يتعلق ببنود املخز ويجب تطبي 
 أو استخدامها، يمكن تبرير استخدام طرق مختلفة الحتساب التكلفة.

 

 تمرين على القياس 
املالية، كان لدى الحكومة مخزون من احتياطيات الطاقة. وهي تستخدم طريقة املتوسط املرجح لتقييم املخزون. وال توجد أية تكاليف  في نهاية الفترة  

 للبيع أو املبادلة أو التوزيع. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. ما قيمة املخزون في نهاية الفترة؟  20في نهاية الفترة املالية، يتم تداول الوحدات بسعر 
ً
 رياال

 مع التوضيح 

 

 اإلجابة: 

 

 ريال  الوحدات 

 2،000 100 املخزون في بداية الفترة 

 1،750 50 املشترى خالل الفترة 

 500  تكلفة التخزين 

  150 املخزون في نهاية الفترة 

 ريال  االحتساب  

 في نهاية الفترة املالية ،املخزون بالتكلفة
 املتوسط املرجح لتكلفة املخزون الختامية 

  25وحدة* 150
ً
 رياال

3،750 

  20وحدة بسعر  150 صافي القيمة القابلة للتحقق في نهاية الفترة املالية
ً
 3،000 رياال

 3،000 أيهما أقل ،التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق  قيمة املخزون في نهاية الفترة املالية 

تخفيض القيمة إلى صافي القيمة القابلة للتحقق من 

 الفائض أو العجز خالل 
  3،750التكلفة 

ً
 750 3،000صافي القيمة القابلة للتحقق  -رياال
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البنود   وتكلفة  الفترة  بداية  في  املتشابهة  البنود  لتكلفة  املرجح  املتوسط  بند من  تكلفة كل  حدد 
ُ
ت املرجح،  التكلفة  املنتجة خالل بموجب طريقة متوسط  أو  املشتراة  املتشابهة 

 من تكلفة املخزون هي تكاليف التخزين والتكاليف اإلدارية اإلضافية وتكاليف البيع وتكاليف االقتراض. و الفترة.  
ً
ستثنى عادة

ُ
يجب قياس املخزون بالتكلفة أو  والتكاليف التي ت

 منه التكاليف املقدرة لإلتمام والتكاليف صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. وصافي القيمة القابلة للتحقق هو سعر البيع املقّدر ضمن السياق امل
ً
عتاد للعمليات، مطروحا

 في الفترة. 
ً
 املقّدرة الضرورية للقيام بالبيع أو املبادلة أو التوزيع. ويتم تسجيل مبلغ تخفيض القيمة مصروفا

 

 إثبات املصروف 
 في  •

ً
 الفترة التي ُيثَبت فيها اإليراد ذو الصلة عند البيع أو املبادلة أو التوزيع، يتم تسجيل القيمة الدفترية مصروفا

 في حال عدم وجود إيراد ذي صلة، ُيثَبت املصروف عند توزيع السلع أو تقديم الخدمات  •

 يثبت مقدمو الخدمات املصروف عند تقديم الخدمات أو إصدار فواتيرها  •

 عند حدوثها  •
ً
ثبت تخفيضات القيمة أو الخسائر مصروفا

ُ
 ت

 

 مبادلة أو توزيع املخزون، يجب إثبات القيمة الدفترية لذلك املخزون على أنها مصروف في الفترة التي ُيثبت فيها اإليراد املتعلق به. عند بيع أو 

 وفي حال عدم وجود إيراد متعلق باملخزون، فإن املصروف ُيثبت عند توزيع السلع أو تقديم الخدمات ذات الصلة.

إصدار الفواتير عن الخدمات التي ُيستوفى مقابل    وقتتقديم الخدمات أو    وقتنقطة الزمنية التي ُيثبت عندها املخزون على أنه مصروف هي  وفيما يخص مقدم الخدمات، فإن ال
 عنها.

ستخدم على أنه أحد مكونات العقارات أو اآلالت أو امل
ُ
خصص بعض بنود املخزون لحسابات أصول أخرى، على سبيل املثال، املخزون امل

ُ
عدات التي تقوم الجهة بإنشائها  وقد ت

خصص ألصل آخر بهذه الطريقة على أنه مصروف خالل العمر اإلنتاجي لذلك األصل.
ُ
 بنفسها. وُيثبت املخزون امل
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 تمرين على إثبات املصروف 
نطاق   تقع ضمن  التي  الطرق  صيانة  في  لالستخدام  حبيبية  مواد  من  مخزون  العام  القطاع  جهات  إحدى  التالي  لدى  الجدول  ويلخص  اختصاصها. 

 املعامالت املتعلقة بمخزون املواد الحبيبية خالل الفترة.

؟ 
ً
 صادر أوال

ً
 ما املصروف خالل الفترة والرصيد الختامي للمخزون باستخدام طريقة الوارد أوال

 

 

 

  

 تكلفة الوحدة )بالريال(  إجمالي التكلفة )بالريال(  الوحدات البيان التاريخ

 10 10،000 1،000 الرصيد االفتتاحي  يناير  1

   (200) صادر  فبراير  2

 15 6،000 400 مشترى  فبراير  25

 20 4،000 200 مشترى  مارس  2

   (900) صادر  مارس  25

   500 املخزون الختامي  مارس  31
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 اإلجابة: 

 
ً
 صادر أوال

ً
 باستخدام طريقة الوارد أوال

 

 ريال.  8،500ريال. املخزون الختامي  11،500املصروف خالل الفترة 

 

 اإلفصاحات 
 السياسات املحاسبية  •

•  
ً
 املبلغ حسب التصنيف وإجماال

 مبلغ املخزون املسجل بالقيمة العادلة  •

 املبلغ املثبت على أنه مصروف •

 مبلغ وظروف تخفيضات القيمة أو عكوسات القيد  •

 كضمان املبلغ املرهون  •

 

 

  

  االحتساب  الوحدات البيان التاريخ
 إجمالي التكلفة 

 )ريال(

 تكلفة الوحدة 

 )ريال(

 املصروف 

 )ريال(

  10 10،000 )أ(  1،000 الرصيد االفتتاحي  يناير 1

 2،000 10 ( 2،000) )ب(  رياالت 10وحدة بسعر   200 ( 200) صادر  فبراير 2

  10 8،000 )ج(  800 الرصيد الختامي  فبراير 2

  15وحدة بسعر   400 400 مشترى  فبراير 25
ً
  15 6،000 )د( رياال

 1،200 الرصيد الختامي  فبراير 25
رياالت +   10بسعر    800)ج(+ )د( = )

(  15بسعر   400
ً
 رياال

 14،000 )ه(
  

  20وحدة بسعر   200 200 مشترى  مارس  2
ً
  20 4،000 )و( رياال

 1،400 الرصيد الختامي  مارس  2

رياالت +   10بسعر   800)ه( + )و( = )

 +   15بسعر   400
ً
  20بسعر  200رياال

)
ً
 رياال

 )ز( 

18،000   

 ( 900) صادر  مارس  25
  100رياالت( + )  10وحدة بسعر   800)

(  15وحدة بسعر 
ً
 رياال

 )ح(
(9،500 )  9،500 

 500 املخزون الختامي مارس  31
(   15وحدة بسعر  300)ح( = ) -)ز( 

ً
رياال

(  20وحدة بسعر  200+ )
ً
 رياال

 )ط(
8،500  11،500 
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فصح القوائم املالية عّما يلي: 
ُ
 يجب أن ت

ستخدمة؛  ( أ
ُ
تبعة في قياس املخزون، بما في ذلك طريقة احتساب التكلفة امل

ُ
 السياسات املحاسبية امل

 مجموع القيمة الدفترية للمخزون والقيمة الدفترية بحسب التصنيفات املناسبة للجهة؛ ( ب

القيم   املعلومات عن  عد 
ُ
ه ت للمخزون  الشائعة  والتصنيفات  املالية.  القوائم  في هذه األصول مفيدة ملستخدمي  التغيرات  في مختلف تصنيفات املخزون وعن مدى  ي  الدفترية 

 شغيل. الت البضاعة، ومؤن اإلنتاج، واملواد، واإلنتاج تحت التشغيل، والسلع تامة الصنع. ويمكن وصف املخزون الخاص بمقدم الخدمات بأنه إنتاج تحت

 منها تكاليف البيع؛  (ج
ً
سجل بالقيمة العادلة مطروحا

ُ
 القيمة الدفترية للمخزون امل

ثبت على أنه مصروف خالل الفترة؛  ( د
ُ
 مبلغ املخزون امل

 مبلغ املخزون الذي ُيثبت على أنه مصروف خالل الفترة من تلك التكاليف التي سبق تضمينها في قياس املخزون الذي أصبح اآل 
ً
. وقد  ن  ويتألف عادة

ً
 أو ُموزعا

ً
 أو ُمتبادال

ً
ُمباعا

 تكاليف أخرى مثل تكاليف التوزيع. وفي بيئة التصنيع، قد تشمل التكاليف األخرى تكاليف اإلنتاج اإلضافية غير املخصصة وامل
ً
بالغ غير االعتيادية لتكاليف إنتاج يشمل أيضا

 املخزون. 

 

 أسئلة ونقاشات 
 املخزون. وينبغي على املتدربين الرجوع إلى أسئلة املراجعة الختبار معلوماتهم. بهذا نختتم وحدتنا التدريبية عن  

 

 تفضل بزيارة املوقع اإللكتروني ملجلس معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام 

http://www.ipsasb.org 
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 أسئلة للمراجعة
 

 السؤال األول 

 العبارات اآلتية أفضل في تعريف املخزون؟ وملاذا؟ أي 

 اإلنتاج. أصول محتفظ بها في شكل مواد أو مؤن ستستهلك في عملية اإلنتاج أو ستستهلك أو توزع في تقديم الخدمات أو محتفظ بها للبيع أو في عملية ( أ

 عملية اإلنتاج. أصول محتفظ بها للبيع أو قيد اإلنتاج أو في شكل مواد أو مؤن سيتم معالجتها في ( ب

 و في تقديم الخدمات.أصول ملموسة محتفظ بها للبيع ضمن السياق املعتاد لألعمال أو قيد اإلنتاج أو في شكل مواد أو مؤن سيتم استهالكها في عملية اإلنتاج أ (ج

 

 

 

 السؤال الثاني 

 أي العبارات اآلتية أفضل في وصف كيفية قياس املخزون؟ وملاذا؟ 

 القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقلالتكلفة أو صافي  ( أ

 التكلفة أو تكلفة اإلحالل الحالية، أيهما أقل  ( ب

 القيمة العادلة في تاريخ االقتناء  (ج

 جميع ما سبق ( د

 ال ش يء مما سبق  ( ه

 

 

 

 السؤال الثالث 

 أي العبارات اآلتية أفضل في التعبير عن تكلفة املخزون؟ وملاذا؟ 

 التحويل. جميع تكاليف الشراء وتكاليف  ( أ

 التكاليف املباشرة والتكاليف غير املباشرة وغيرها )تكاليف اإلنتاج اإلضافية املخصصة(. ( ب

 جميع تكاليف الشراء وتكاليف التحويل والتكاليف األخرى التي يتم تكبدها لجلب املخزون إلى موقعه الحالي وحالته الراهنة. (ج
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 السؤال الرابع

 إلعادة بيعها. أي مما يلي سيتم إدراجه ضمن تكلفة األرض املحتفظ بها إلعادة بيعها؟ وملاذا؟ تحتفظ إحدى الجهات بأرض 

 املبلغ املخصص من التكاليف، الثابتة واملتغيرة، املتكبد في تطوير األرض غير املطورة  ( أ

 تكاليف االقتراض ( ب

 التكاليف اإلدارية اإلضافية وتكاليف البيع  (ج

 

 

 

 السؤال الخامس 

 العبارات اآلتية أفضل في التعبير عن طرق احتساب التكلفة املستخدمة لتحديد تكلفة املخزون؟ وملاذا؟ أي 

.  ( أ
ً
 صادر أوال

ً
 استخدام طريقة الوارد أخيرا

 قابلة إلحالل بعضها محل البعض، وفيما يخص بنود املخزون ( ب
ً
القابلة إلحالل بعضها    استخدام التمييز املحدد للتكاليف الفردية لبنود املخزون التي ليست عادة

 أو متوسط التكلفة املرجح. 
ً
 صادر أوال

ً
 محل البعض يتم استخدام طريقة الوارد أوال

 التمييز املحدد لتكاليف كل بند في املخزون. (ج
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 اإلجابات على أسئلة املراجعة 
 

 السؤال األول 

 اإلجابة )أ(.

تسيطر   موارد  يمثل  فهو  األصل.  تعريف  املخزون  متوقعة  يستوفي  خدمات  أو  اقتصادية  منافع  الجهة  إلى  منها  تتدفق  أن  املتوقع  ومن  سابقة  ألحداث  نتيجة  الجهة  عليها 
 مستقبلية.

 واملخزون هو أصول: 

ستهلك في عملية اإلنتاج؛ أو  ( أ
ُ
 في شكل مواد أو ُمؤن ست

ستهلك أو توزع في تقديم الخدمات؛ أو  ( ب
ُ
 في شكل مواد أو مؤن ست

 التوزيع ضمن السياق املعتاد للعمليات؛ أو ُمحتفظ بها للبيع أو  (ج

 قيد اإلنتاج من أجل البيع أو التوزيع. ( د

حتفظ بها إلعادة بيعها، بما في ذلك على سبيل املثال، البضاعة التي تشتريها الجهة وتحتفظ بها إل 
ُ
عادة بيعها، أو األراض ي والعقارات األخرى ويشمل املخزون السلع املشتراة وامل

بها لب املاملحتفظ  بتصنيعه. ويتضمن  تامة الصنع التي قامت الجهة بتصنيعها أو اإلنتاج تحت التشغيل الذي تقوم الجهة   السلع 
ً
)أ(  يعها. ويشمل املخزون أيضا  

ً
أيضا خزون 

لى أطراف أخرى بدون مقابل أو بمقابل رمزي، مثل استخدامها في عملية اإلنتاج و)ب( السلع املشتراة أو املنتجة من قبل الجهة بغرض توزيعها ع  من املنتظراملواد واملؤن التي  
مات وليس السلع التي يتم شراؤها أو  الكتب التثقيفية التي تنتجها وزارة الصحة للتبرع بها لصالح املدارس. وفي العديد من جهات القطاع العام، سيتعلق املخزون بتقديم الخد

أو السلع التي يتم تصنيعها   بها إلعادة البيع  البيع. وفي حالة الجهة التي تكون مقدم خدمات، يشمل املخزون تكاليف الخدمة التي لم تثبت الجهة اإليراد  االحتفاظ  من أجل 
 (11، الفقرة 12املتعلق بها بعد. )انظر معيار املحاسبة للقطاع العام 

 

 

 

 السؤال الثاني 

 اإلجابة )د(. 

 و)ج(. ويجب قياس املخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل، إال عندما:بناًء على طبيعة املخزون، قد ينطبق الخيار )أ( و)ب( 

 يتم اقتناء املخزون من خالل معاملة غير تبادلية، فعندئذ يجب قياس تكلفته بقيمته العادلة كما في تاريخ االقتناء؛  ( أ

للتوزيع بدون مقابل أو بمقابل رمزي؛ أو لال  ( ب ستهالك في عملية إنتاج سلع لتوزيعها بدون مقابل أو بمقابل رمزي، فعندئذ يكون القياس  يتم االحتفاظ باملخزون 
 بالتكلفة أو تكلفة اإلحالل الحالية، أيهما أقل.

 على الحكومة  
ً
 التوتكلفة اإلحالل الحالية هي التكلفة التي كانت الجهة ستتكبدها القتناء األصل في تاريخ القوائم املالية. وسيكون لزاما

ً
حقق من تكلفة اإلحالل الحالية مقارنة

 بتكلفة اإلنتاج لتحديد القيمة املناسبة.
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 السؤال الثالث 

 اإلجابة الصحيحة هي )ج(.

 الراهنة. حالته يجب أن تشمل تكلفة املخزون جميع تكاليف الشراء وتكاليف التحويل والتكاليف األخرى التي يتم تكبدها لجلب املخزون إلى موقعه الحالي و 

 من س
ً
لطات الضرائب(، و)ج( تكاليف وتشمل تكاليف شراء املخزون )أ( سعر الشراء و)ب( رسوم االستيراد والضرائب األخرى )بخالف تلك التي يمكن للجهة استردادها الحقا

عزى بشكل مباشر إلى اقتناء السلع تامة الصنع واملواد وامل
ُ
طرح الخصومات التجارية والتخفيضات والبنود املماثلة األخرى عند النقل واملناولة والتكاليف األخرى التي ت

ُ
ؤن. وت

 (19، الفقرة 12تحديد تكاليف الشراء. )انظر معيار املحاسبة للقطاع العام 

العام   للقطاع  املحاسبة  معيار  بشك   12ويوفر  تتعلق  التي  تلك  التكاليف  وتشمل  ع(.  صنَّ
ُ
امل )املخزون  التحويل  تكلفة  بشأن  العمالة  إرشادات  مثل  اإلنتاج  بوحدات  مباشر  ل 

( غير أن هذه اإلرشادات معقدة وتتجاوز نطاق هذا التدريب. 23-20، الفقرات 12املباشرة وتخصيص تكاليف اإلنتاج اإلضافية الثابتة واملتغيرة. )معيار املحاسبة للقطاع العام 
 للحصول على املزيد من اإلرشادات.  12ة إلى معيار املحاسبة للقطاع العام وينبغي على املتدربين املنخرطين في عمليات التصنيع الرجوع مباشر 

تكالي في  فيها  تكبدها  يتم  التي  الفترة  في  أنها مصروف  على  إثباتها  ويتم  تكلفة املخزون   من 
ً
عادة يتم استثناؤها  التي  التكاليف  والتكاليف اإلدارية اإلضافية  وتتمثل  التخزين  ف 

 (25و 24، الفقرتان 12قتراض. )معيار املحاسبة للقطاع العام وتكاليف البيع وتكاليف اال

 

 

 السؤال الرابع

 اإلجابة )أ(.

 بناًء على السياسة املحاسبية للجهة، قد تشمل التكاليف الخيار )ب(. 

غير مطّورة محتفظ بها للبيع بحيث تكون قطع أراٍض سكنية وتشمل تكلفة األرض املحتفظ بها للبيع تخصيص التكاليف، الثابتة واملتغيرة على السواء، املتكبدة لتطوير أرض  
 أو تجارية للتمليك. وقد يشمل ذلك التكاليف املتعلقة بتخطيط األرض والصرف الصحي ومد األنابيب من أجل توصيل املرافق وما إلى ذلك.

عزى إلى املخزون،  
ُ
 من التكاليف التي ت

ً
 5ففي حال تطبيق املعالجة البديلة املسموح بها بموجب معيار املحاسبة للقطاع العام  ورغم أن تكاليف االقتراض يتم استثناؤها عادة

األرض إلى الحالة ب  للوصول ، فقد يكون من الجائز إدراج تكاليف االقتراض ضمن تكلفة األرض املحتفظ بها للبيع عندما يتطلب التطوير فترة زمنية طويلة  تكاليف االقتراض 
 الجاهزة للبيع.

درج ت
ُ
 من تكلفة كاليف أخرى ضمن تكلفة املخزون فقط بقدر ما يتم تحمله منها لجلب املخزون إلى موقعه الحالي وحالته الراهنة. وتتمثل التكاليف التي يتوت

ً
م استثناؤها عادة

 البيع.  املخزون ويتم إثباتها على أنها مصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها في التكاليف اإلدارية اإلضافية وتكاليف

 

 السؤال الخامس 

 اإلجابة )ب(.

ب نتجة واملخصصة ملشروعات محددة، 
ُ
 قابلة إلحالل بعضها محل بعض والسلع أو الخدمات امل

ً
استخدام التمييز املحدد  يجب تحديد تكلفة مخزون البنود التي ليست عادة

 لتكاليفها الفردية. 

 أو طريقة متوسط  وعندما توجد أعداد كبيرة من بنود املخزون التي تكون  
ً
 صادر أوال

ً
 قابلة إلحالل بعضها محل بعض، يتم تحديد التكاليف باستخدام طريقة الوارد أوال

ً
عادة

 التكلفة املرجح.

زون املختلفة في طبيعتها نود املخويجب تطبيق طريقة احتساب التكلفة بشكل متسق على جميع بنود املخزون املتشابهة في طبيعتها واستخدامها بالنسبة للجهة. وفيما يتعلق بب
 أو استخدامها، يمكن تبرير استخدام طرق مختلفة الحتساب التكلفة.
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 27معيار املحاسبة للقطاع العام  -الزراعة  
 

 املعالجة املحاسبية واإلفصاحات الخاصة بالنشاط الزراعي. . وهو يحدد 41على املعيار الدولي للمحاسبة  27يعتمد معيار املحاسبة للقطاع العام 

 والنشاط الزراعي هو إدارة الجهة للتحول البيولوجي لألصول وحصاد األصول البيولوجية وذلك بغرض: 

 البيع؛ أو  •

 التوزيع بدون مقابل أو بمقابل رمزي؛ أو  •

 توزيعها بدون مقابل أو بمقابل رمزي. التحويل إلى منتج زراعي أو إلى أصول بيولوجية إضافية لبيعها أو  •

 

 النطاق 
 نبات حي أو حيوان حي )باستثناء النباتات املثمرة( -األصول البيولوجية  •

 نقطة الحصاد  -املنتج الزراعي  •

ستثنى:  •
ُ
 ت

o  األرض املتعلقة بالنشاط الزراعي 

o  األصول البيولوجية املتعلقة بالنشاط الزراعي 

o  املحتفظ بها لتقديم أو توريد خدمات األصول البيولوجية 

 

التع أو  للبحث  البيولوجية  األصول  استخدام  حال  وفي  العام.  القطاع  جهات  تنفذها  التي  األنشطة  من  العديد  في  البيولوجية  األصول  ستخدم 
ُ
أو  ت الترفيه  أو  النقل  أو  ليم 

 ملعيار املحاسبة للقطاع العام  االستجمام أو الرقابة الجمركية أو في أية أنشطة أخرى ال تعتبر أنشطة زرا
ً
. وعندما تستوفي األصول 27عية، فإنه ال تتم املحاسبة عنها وفقا

للقطاع   املثال، معيار املحاسبة  )على سبيل  املناسبة  تحديد طريقة املحاسبة  املعايير األخرى عند  يتم مراعاة  تعريف األصل،  للقطاع   12العام  البيولوجية  ومعيار املحاسبة 
 (.17العام 

معالجة املنتج الزراعي بعد الحصاد؛ على سبيل املثال، تحويل الزيتون إلى زيت الزيتون من قبل إحدى معاصر الزيتون التي قامت   27وال يتناول معيار املحاسبة للقطاع العام  
 للنشاط الزراعي، كما قد ت

ً
 وطبيعيا

ً
 منطقيا

ً
حمل األحداث التي تقع بعض أوجه الشبه مع التحول البيولوجي، إال أن هذه  بزراعته. وبالرغم من أن هذه املعالجة قد تبدو امتدادا

 .27املعالجة ال تدخل ضمن تعريف النشاط الزراعي في معيار املحاسبة للقطاع العام 

أو توريد خدمات. ومن أمثلة تلك األصول البيولوجية   العام لتقديم   باألصول البيولوجية في القطاع 
ً
ستخدم لألغراض الشرطية  ويتم االحتفاظ غالبا

ُ
ت التي  الخيول والكالب 

 والنباتات واألشجار في املتنزهات والحدائق التي يتم تشغيلها ألغراض االستجمام.

دار في الظروف االعتيادية لغرض قياس ومتابعة التغ
ُ
ت بها لالستخدام في نشاط زراعي ألنها ال  ة أو الكمية التي يحدثها  ير في الجودوهذه األصول البيولوجية ال يتم االحتفاظ 

 . 27من معيار املحاسبة للقطاع العام  10التحول البيولوجي أو الحصاد، كما هو موضح في الفقرة 
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 النباتات املثمرة 
 النبات املثمر هو نبات حي:  •

o  ُيستخدم في إنتاج أو توفير منتج زراعي؛ 

o  ألكثر من فترة واحدة؛ 
ً
 ُيتوقع أن يثمر منتجا

o  إمكانية بيع النبات نفسه باعتباره منتجتكون 
ً
 زراعي  ا

ً
 بعيدة االحتمال، فيما عدا عمليات البيع العرضية للنبات التالف.  ا

 ملعيار املحاسبة للقطاع العام  •
ً
 17تتم املحاسبة عن النباتات املثمرة وفقا

 

 

 ألكثر من فترة واحدة )على سبيل املثال، إنتاج املاشية للصوف(. ال يشمل تعريف النبات املثمر الحيوانات، حتى إذا كان من املتوقع أن يحمل 
ً
 الحيوان منتجا

  
ً
ويعكس هذا حقيقة أن املنافع التي توفرها النباتات املثمرة تتسق مع    عدات"."العقارات واآلالت وامل  17ملعيار املحاسبة للقطاع العام  وتتم املحاسبة عن النباتات املثمرة وفقا

 
ً
 لذلك، على سبيل املثال عن طريق تراكم التكاليف بدال

ً
تبعا تاريخ   سائر العقارات واآلالت واملعدات. ولذلك، فإنه من املناسب املحاسبة عنها  بالقيمة العادلة في  من قياسها 

مر ال ينطبق كس هذا في جانب منه صعوبة تحديد القيمة العادلة للنباتات املثمرة بشكل مستقل عن األصول األخرى )مثل األرض التي تنمو عليها(، وهو أالقوائم املالية. كما يع
 على الحيوانات. 

 

 أمثلة

 

  

 املنتجات نتيجة املعالجة بعد الحصاد املنتجات الزراعية األصول البيولوجية

 أقمشة/سجاد صوف أغنام

 حطب، خشب منشور  أشجار مقطعة  أشجار في غابة مستغلة كمزرعة للخشب

 خيوط، مالبس  القطن املحصود  نباتات القطن 

 جبن  حليب ماشية األلبان 

 نقانق، لحم األبقار املصنع  ذبائح  أبقار 

 شاي األوراق املقطوفة  شجيرات الشاي 

 الزيتون زيت  الزيتون املقطوف شجر الزيتون 

 فاكهة معالجة  الفاكهة املقطوفة  أشجار فاكهة 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/A11-IPSAS_17_1.pdf
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 النشاط الزراعي 
 إدارة التحول البيولوجي وحصاد األصول البيولوجية  •

 تنوع األنشطة  •

o  القدرة على التغير 

o  إدارة التغير 

o  قياس التغير 

 التحول البيولوجي ينتج عنه تغيرات في األصول أو إنتاج منتج زراعي  •

 

بساتين واملزارع، وزراعة الزهور  النشاط الزراعي مجموعة متنوعة من األنشطة؛ على سبيل املثال، تربية املاشية وزراعة الغابات واملحاصيل السنوية أو املعمرة وزراعة اليشمل  
 وتربية األحياء املائية )بما في ذلك تربية األسماك(. وتوجد سمات معينة مشتركة ضمن هذا التنوع:

 ى التغير. الحيوانات الحية والنباتات الحية قادرة على التحول البيولوجي؛ القدرة عل ( أ

املثا ( ب سبيل  )على  العملية  لحدوث  الالزمة  الظروف  تثبيت،  األقل  على  أو  تعزيز،  من خالل  البيولوجي  التحول  اإلدارة  ل  تسّهِّ التغير.  املغذيات  إدارة  مستويات  ل، 
ز مثل هذه اإلدارة النشاط الزراعي عن األنشطة األخرى. فعلى سبيل املثال، ال ُيعد الحصاد من مصادر ال تتم  والرطوبة ودرجة الحرارة والتسميد   والضوء(. وتمّيِّ

؛ 
ً
 زراعيا

ً
 إدارتها )مثل صيد األسماك في املحيطات أو قطع األشجار في الغابات( نشاطا

امل (ج )على سبيل  النوعية  في  التغير  قياس ومتابعة  يتم  التغير.  أو قياس  األلياف(  وقوة  البروتيني  الدهنية واملحتوى  والطبقة  والنضج  والكثافة  الوراثية  يَزة  املِّ ثال، 
 ، كمهمة إدارية روتينية. الكمية )على سبيل املثال، النسل والوزن واملتر املكعب وطول األلياف أو قطرها وعدد البراعم( الذي يحدثه التحول البيولوجي أو الحصاد

 البيولوجي أنواع النتائج التالية:ينتج عن التحول 

( التدهور )انخفاض في كمية حيوان أو نبات أو تدهور في نوعيته(،  2( النمو )زيادة في كمية حيوان أو نبات أو تحسن في نوعيته(، أو )1تغيرات في األصل من خالل ) ( أ
 ( التكاثر )إنتاج حيوانات أو نباتات حية إضافية(؛ أو 3أو )

 ة مثل املطاط وأوراق الشاي والصوف والحليب. إنتاج منتجات زراعي ( ب

 من النشاط الزراعي على جهات القطاع العام األخرى أو املنظم
ً
عد جزءا

ُ
ات غير الحكومية أو غيرها من الجهات وفي بعض الدول، قد يتم بيع أو توزيع األصول البيولوجية التي ت

 لشيوع هذه املعامالت في بدون مقابل أو بمقابل رمزي. وتقع هذه األصول البيولوجية  
ً
املحتفظ بها لتوزيعها بدون مقابل أو بمقابل رمزي ضمن تعريف النشاط الزراعي نظرا

 القطاع العام.

 

 

 اإلثبات 
 إثبات األصل البيولوجي أو املنتج الزراعي عندما: •

o تسيطر الجهة على األصل نتيجة أحداث سابقة 

o  منافع اقتصادية /خدمات متوقعة مستقبلية يكون من املحتمل أن تتدفق إلى الجهة 

o يمكن قياس القيمة العادلة لألصل أو تكلفته بموثوقية 
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 تنطبق نفس مبادئ اإلثبات العامة الخاصة باألصول.

بيل املثال هي سعر املاشية في السوق ذي الصلة وتتوقف القيمة العادلة لألصل على موقعه الحالي وحالته الراهنة. ونتيجة لذلك، فإن القيمة العادلة ملاشية في مزرعة على س
ع فيه بدون مقابل أو بمقابل رمزي   منه تكلفة النقل وغيرها الالزمة إلحضار املاشية إلى ذلك السوق أو إلى املوقع الذي سُتوزَّ

ً
 .مطروحا

النظامية للماشية ووسم املاشية أو تعليمها بأية صورة أخرى عند اقتنائها أو والدتها أو وفي النشاط الزراعي، من املمكن إثبات السيطرة، على سبيل املثال، عن طريق امللكية  
 عن طريق قياس الصفات املادية املهمة. 

ً
 فطامها. ويتم تقييم املنافع املستقبلية أو الخدمات املتوقعة عادة

 

 القياس عند اإلثبات األولي 
 منها  •

ً
 تكاليف البيعالقياس بالقيمة العادلة مطروحا

 في حالة املعاملة غير التبادلية، ُيطبق نفس القياس  •

 منها تكاليف البيع عند نقطة الحصاد. •
ً
 قياس املنتج الزراعي املحصود من األصول البيولوجية بالقيمة العادلة مطروحا

 السماح بالتجميع حسب الخواص •

 

 

 القياس الالحق 
 منها تكاليف  •

ً
 البيع في كل تاريخ للقوائم املالية  القياس بالقيمة العادلة مطروحا

 منها تكاليف البيع عند نقطة الحصاد  -املنتج الزراعي  •
ً
 القيمة العادلة مطروحا

 اإلثبات ضمن الفائض أو العجز خالل الفترة التي تنشأ فيها  -املكاسب أو الخسائر  •

 

 

 اإلفصاح 
 املكسب/الخسارة عند اإلثبات األولي  •

 البيولوجية القابلة لالستهالك/املثمرة األصول  •

 األصول البيولوجية املحتفظ بها للبيع وتلك املحتفظ بها للتوزيع بدون مقابل/بمقابل رمزي  •

 طبيعة األنشطة وتقديرات للكميات املادية  •

 املطابقة  •

 

 فيما يلي بعض متطلبات اإلفصاح التي تتطلب املزيد من التحليل: 

األصول   (أ  بين  سبيل  التمييز  على  مستمر،  أو  متكرر  بشكل  ستخدم 
ُ
ت التي  الحيوانات  املثمرة  البيولوجية  األصول  )تشمل  واملثمرة.  لالستهالك  القابلة  البيولوجية 

لعام   الحكومية  املالية  التمييز ضروري ألن دليل اإلحصاءات  املثمرة.( وهذا  النباتات  إلى  الحليب إضافة  إنتاج  أو  للتناسل  ا  2014املثال،  القابلة يصنف  ألصول 
إطارّيِّ إعداد   27لالستهالك على أنها مخزون، فيما يصنفها معيار املحاسبة للقطاع العام   بين  على أنها أصول بيولوجية. ويساعد التمييز على تحسين املطابقة 

 التقارير.
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بدون   ( ب للتوزيع  بها  املحتفظ  وتلك  للبيع  بها  املحتفظ  البيولوجية  األصول  بين  املكاسب التمييز  تحديد  للمستخدمين  التمييز  هذا  يتيح  رمزي  بمقابل  أو  مقابل 
 والخسائر غير املحققة من األصول البيولوجية املحتفظ بها للتوزيع بدون مقابل أو بمقابل رمزي.

مقابل أو بمقابل رمزي في مطابقة التغيرات في   توضيح األصول البيولوجية املقتناة من خالل معامالت غير تبادلية واألصول البيولوجية املحتفظ بها للتوزيع بدون  (ج
 القيمة الدفترية لألصول البيولوجية بين بداية ونهاية الفترة الحالية.

ا  ( د البيولوجية  لألصول  التبادلية  غير  للمعامالت   
ً
نتيجة البيع  تكاليف  منها   

ً
مطروحا العادلة  القيمة  في  التغيرات  عن  منفصل  بشكل  للبيع اإلفصاح  بها  ملحتفظ 

عزى إوا
ُ
لى األصول البيولوجية ألصول البيولوجية املحتفظ بها للتوزيع بدون مقابل أو بمقابل رمزي. ومن املهم تقديم معلومات عن مبلغ املكاسب والخسائر التي ت

 املعدة لغرض التوزيع بدون مقابل أو بمقابل رمزي ملساعدة مستخدمي القوائم املالية في تقييم تكلفة البرامج الحكومية. 

 األصول.بيان طبيعة ومدى القيود املفروضة على استخدام الجهة لألصول البيولوجية أو قدرتها على بيعها، مثل املبالغ اإلجمالية واملقيدة لتلك  (ه 

 

 أسئلة ونقاشات 
 بهذا نختتم وحدتنا التدريبية عن الزراعة. وينبغي على املتدربين الرجوع إلى أسئلة املراجعة الختبار معلوماتهم. 

 

 تفضل بزيارة املوقع اإللكتروني ملجلس معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام 

http://www.ipsasb.org 

  

http://www.ipsasb.org/
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 أسئلة للمراجعة
 

 السؤال األول 

 

 يشتمل الجدول التالي على عدد من أنواع األصول البيولوجية املختلفة.

 

 أي املعايير سيتم استخدامه للمحاسبة عن كل أصل بيولوجي؟  ( أ

 بيولوجي؟ ما طريقة عرض كل أصل  ( ب

 

 

  

 عرض األصل  املعيار الذي سيتم استخدامه البيولوجيةاألصول 

   نبات القمح

   الزيتون على الشجر 

   أشجار التفاح 

   األشجار املزروعة للحصول على الخشب

   ماشية اللحم

   ماشية األلبان 
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 السؤال الثاني 

 . 20×1ديسمبر  31تدير إحدى جهات القطاع العام مزرعة ذرة. وتنتهي الفترة املالية للجهة في 

 ، أجرت الجهة املعامالت التالية فيما يتعلق بمزرعة الذرة.20×1خالل عام   

 ذراعتها. ريال من املخزون وتم  1،500تم إخراج بذور ذرة بقيمة دفترية تبلغ  -أ

 ريال من املخزون وتم استخدامها على محصول الذرة. 3،000تم إخراج أسمدة ومواد كيماوية أخرى بقيمة دفترية تبلغ  -ب

 ريال.  6،000بلغت تكاليف العمالة الخاصة بزراعة محصول الذرة وصيانته وحصده  -ج

 ريال.  500وحصده  بلغ االستهالك املسجل على اآلالت املستخدمة في زراعة محصول الذرة وصيانته -د

. 250ريال. وبلغت تكلفة نقل املحصول إلى السوق  12،300تم بيع محصول الذرة بعد شهر من حصاده بمبلغ  -ه
ً
 رياال

 منها تكاليف البيع عند نقطة الحصاد  -و
ً
 ريال.  12،000كانت القيمة العادلة ملحصول الذرة مطروحا

 ؟ما قيود اليومية التي يلزم إجراؤها في تلك السنة )أ(

 ما الفائض أو العجز على:  )ب(

 إنتاج الذرة؟ ( 1)

 بيع الذرة؟ ( 2)
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 اإلجابات على أسئلة املراجعة 
 

 السؤال األول 

 يتم استخدام املعايير وطرق العرض التالية: 

 عرض األصل  املعيار الذي سيتم استخدامه األصل البيولوجي 

 لالستهالكأصل بيولوجي قابل  "الزراعة" 27املعيار  نبات القمح

 أصل بيولوجي قابل لالستهالك "الزراعة" 27املعيار  الزيتون على الشجر 

 أصل بيولوجي مثمر  "العقارات واآلالت واملعدات" )نبات مثمر( 17املعيار  أشجار التفاح 

 أصل بيولوجي قابل لالستهالك "الزراعة" 27املعيار  األشجار املزروعة للحصول على الخشب

 أصل بيولوجي قابل لالستهالك "الزراعة" 27املعيار  اللحمماشية 

 أصل بيولوجي مثمر  "الزراعة" 27املعيار  ماشية األلبان 
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 السؤال الثاني 

 قيود اليومية التي يلزم إجراؤها:  ( أ

 

 دائن )بالريال(  مدين )بالريال(  

  1،500 مصروف )بذور ذرة مزروعة( 

 1،500  املخزون )بذور ذرة(

  3،000 مصروف )أسمدة ومواد كيماوية أخرى( 

 3،000  املخزون )أسمدة ومواد كيماوية أخرى( 

  6،000 مصروف )تكاليف العمالة( 

 6،000  النقد 

  500 االستهالك

 500  آالت زراعية 

  12،000 املخزون )ذرة محصودة(

 12،000  إيراد )املكسب/الخسارة من القيمة العادلة ملحصول الذرة(

  12،000 محصول الذرة(  -مصروف )تكاليف البيع 

 12،000  املخزون 

  250 تكاليف النقل(  -مصروف )تكاليف البيع 

 250  النقد 

  12،300 النقد 

 12،300  إيراد )متحصالت البيع( 
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 )ب( الفائض أو العجز: 

 إنتاج الذرة؟  (1)

 

 منها تكاليف البيع(   إيراد 
ً
 ريال  12،000 )القيمة العادلة مطروحا

 املصروفات:

 ريال  1،500   بذور الذرة 

 ريال  3،000 أسمدة ومواد كيماوية أخرى 

 ريال  6،000  تكاليف العمالة 

 ريال  500   االستهالك

 ريال  11،000  إجمالي املصروفات 

 ريال 1،000     الفائض 

 

 بيع الذرة؟  (2)

 

 ريال  12،300   إيراد 

 املصروفات 

 ريال  12،000 محصول الذرة  -تكاليف البيع 

  250 تكاليف النقل  -تكاليف البيع 
ً
 رياال

  12،250  إجمالي املصروفات 
ً
 رياال

  50   الفائض 
ً
 رياال
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 العقارات االستثمارية
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 النطاق 
 ، بما في ذلك: "العقارات االستثمارية"على  16ينطبق معيار املحاسبة للقطاع العام  •

o  القياس املثبت في القوائم املالية الخاصة باملستأجر للحصص في العقارات االستثمارية املحتفظ بها بموجب عقد إيجار تتم املحاسبة
 عنه على أنه عقد إيجار تمويلي؛ 

o  القوائم املالية الخاصة باملؤجر للعقارات االستثمارية املقدمة ملستأجر بموجب عقد إيجار تشغيلي. القياس املثبت في 

 

 "عقود اإليجار".  13األمور التي يغطيها معيار املحاسبة للقطاع العام  16ال يتناول معيار املحاسبة للقطاع العام 

 

 تعريف العقارات االستثمارية 
 الرتفاع قيمته، أو للسببين    –أو جزء من مبنى–أرض أو مبنى  هو عقار )   العقار االستثماري  •

ً
أو كالهما( محتفظ به لكسب إيجارات أو انتظارا

، بخالف العقار املحتفظ به: 
ً
 معا

 لالستخدام في إنتاج أو توريد سلع أو خدمات أو ألغراض إدارية؛ أو 

 للبيع ضمن السياق املعتاد لعمليات الجهة.

 االستثماري يختلف عن العقار الذي يشغله املالكالعقار  •

o  16العقار الذي يشغله املالك ليس ضمن نطاق معيار املحاسبة للقطاع العام 

 

العام   للقطاع  املعيار. ويعرف معيار املحاسب  16يميز معيار املحاسبة  نطاق هذا  تقع خارج  والتي  املالك،  التي يشغلها  العقارات  العام  العقارات االستثمارية عن  للقطاع    16ة 
 العقارات التي يشغلها املالك على النحو اآلتي:

به املحتفظ  العقارات  هي  املالك  يشغلها  التي  أو   االعقارات  تقديم خدمات،  أو  سلع  توريد  أو  إنتاج  في  تمويلي( الستخدامها  إيجار  عقد  بموجب  املستأجر  أو  املالك  قبل  )من 
 ألغراض إدارية. 

لخدمات  لجهة خدمات ثانوية لشاغلي العقارات التي تحتفظ بها. وتقوم املنشأة بمعالجة مثل هذه العقارات على أنها عقارات استثمارية إذا كانت اوفي بعض الحاالت، تقدم ا
إداري مبنى  جهة حكومية  تمتلك  عندما  )أ(  ذلك  أمثلة  ومن  ككل.  للترتيب  مهمة   غير 
ً
على  ا بتأجيره  وتقوم  التأجير   ألغراض 

ً
به حصريا     تحتفظ 

ً
أيضا وتقدم  )ب(  تجاري  أساس 

 خدمات األمن والصيانة للمستأجرين الذين يشغلون املبنى. 

تختار تص  أن  لها  يجوز  إيجار تشغيلي،  بموجب عقد  بعقار  الجهة  تحتفظ  إيجار. وعندما  بموجب عقد  االستثمارية  بالعقارات  يتم االحتفاظ  أنه عقار  وقد  على  العقار  نيف 
 الوحدة التدريبية في نهايتها اآلثار املترتبة على تصنيف العقار املحتفظ به بموجب عقد إيجار تشغيلي على أنه عقار استثماري.استثماري. وتتناول هذه 
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 مخطط اتخاذ القرار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
ً
 استثماريا

ً
 يوضح مخطط اتخاذ القرار املوضح أعاله آلية تحديد ما إذا كان العقار ُيعد عقارا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نعم

 نعم

 ال

 البداية

 هل العقار يشغله املالك؟

 العقار عقار استثماري.

هل العقار ُمحتفظ به للبيع ضمن 
 "املخزون" 12استخدام املعيار يتم  السياق املعتاد لألعمال؟

 17يتم استخدام املعيار 

 "العقارات واآلالت واملعدات"

 ال
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 أمثلة للعقارات االستثمارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال تعد عقارات استثمارية.أمثلة للعقارات  16يورد معيار املحاسبة للقطاع العام 
ً
 االستثمارية، وبنودا

 وفيما يلي أمثلة على العقارات االستثمارية:

 الرتفاع   ( أ
ً
على املدى الطويل وليس لبيعها على املدى القصير ضمن السياق املعتاد للعمليات. ومثال ذلك، األرض التي تحتفظ بها    قيمتهااألرض املحتفظ بها انتظارا

 .
ً
 مستشفى الرتفاع القيمة والتي قد يتم بيعها في وقت ما في املستقبل عندما يصبح بيعها مفيدا

)إذا ( ب  .
ً
حاليا محددة  غير  مستقبلية  بها الستخدامات  املحتفظ  ذلك   األرض  في  بما  املالك،  يشغله  عقار  أنها  على  األرض  أنها ستستخدم  قررت  قد  الجهة  تكن  لم 

عتاد للعمليات، فإن  إشغالها لتقديم خدمات كتلك التي تقدمها املحميات الطبيعية لألجيال الحالية واملستقبلية، أو لبيعها على املدى القصير ضمن السياق امل
 
ً
 بها انتظارا

ً
عد ُمحتفظا

ُ
  الرتفاع قيمتها(.األرض ت

على أساس تجاري.   املبنى الذي تملكه الجهة )أو الذي تحتفظ به الجهة بموجب عقد إيجار تمويلي( والذي يؤجر بموجب عقد أو أكثر من عقود اإليجار التشغيلي (ج
 فعلى سبيل املثال، قد تمتلك جامعة مبنى تؤجره على أساس تجاري ألطراف خارجية.

 تفظ به لتأجيره بموجب عقد أو أكثر من عقود اإليجار التشغيلي على أساس تجاري ألطراف خارجية.املبنى الخالي لكن يح  ( د

 على أنه عقار استثماري. ( ه
ً
 العقار قيد اإلنشاء أو التطوير الستخدامه مستقبال

 

عد عقارات استثمارية:
ُ
 وفيما يلي أمثلة على البنود التي ال ت

ا ( أ البيع ضمن  بغرض  بها  املحتفظ  العام  العقارات  للقطاع  املحاسبة  معيار  )انظر  البيع  هذا  لغرض  التطوير  أو  اإلنشاء  قيد  التي  أو  للعمليات  املعتاد    12لسياق 
هذ وفي  العقارات،  وبيع  شراء  خالل  من  روتيني  بشكل  والرسوم  الضرائب  من  إيرادها  البلديات  إحدى  تعزز  قد  املثال،  سبيل  فعلى  ف  "املخزون"(.  صنَّ

ُ
ت الحالة  ه 

تبيع وزارة اإلسكان جز  العقارات أنها مخزون. وقد  على  بيعها  أو تطويرها إلعادة  القريب  املستقبل  في   
ً
بهدف استبعادها الحقا  

ً
بها حصريا  من مخزون  املحتفظ 

ً
ءا

ف أ ي مسكن محتفظ به لغرض البيع  املساكن لديها بشكل روتيني ضمن السياق املعتاد لعملياتها نتيجة التغير في الخصائص الديموغرافية، وفي هذه الحالة ُيصنَّ
 على أنه مخزون. 

  

 العقارات غير االستثمارية  العقارات االستثمارية 

 الرتفاع 
ً
دى  املعلى  قيمتهااألرض املحتفظ بها انتظارا

 الطويل 

حتفظ به للبيع ضمن السياق املعتاد للعمليات 
ُ
 العقار امل

األرض املحتفظ بها الستخدامات مستقبلية غير محددة 

 
ً
 حاليا

 العقارات قيد اإلنشاء أو التطوير بالنيابة عن أطراف ثالثة 

املبنى املؤجر بموجب عقد إيجار تشغيلي على أساس  

 تجاري 

 العقارات املؤجرة لجهة أخرى بموجب عقد إيجار تمويلي.

املبنى الخالي املحتفظ به لتأجيره بموجب عقد إيجار  

 تشغيلي على أساس تجاري 

د  العقارات املحتفظ بها  ِّ
ّ
لتقديم خدمة اجتماعية والتي تول

 تدفقات نقدية داخلة 
ً
 أيضا

 
ً
العقارات قيد اإلنشاء أو التطوير الستخدامها مستقبال

 على أنها عقارات استثمارية 

 العقارات املحتفظ بها ألغراض استراتيجية 
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من خارج الحكومة )انظر  العقارات قيد اإلنشاء أو التطوير بالنيابة عن أطراف ثالثة. فعلى سبيل املثال، قد تبرم وزارة األشغال والخدمات عقود إنشاء مع جهات   ( ب
 "عقود اإلنشاء"(.  11معيار املحاسبة للقطاع العام 

"العقارات واآلالت واملعدات"( بما في ذلك )من بين جملة أمور أخرى( العقارات املحتفظ بها   17العقارات التي يشغلها املالك )انظر معيار املحاسبة للقطاع العام   (ج
تطويرها في املستقبل واستخدام  بها لغرض  املالك، والعقارات املحتفظ  أنها عقارات يشغلها   على 

ً
أنها عقارات يشغلها املالك،  الستخدامها مستقبال  على 

ً
ها الحقا

أم ال( والعقارات التي والعقارات التي يشغلها املوظفون كاإلسكان املخصص لألفراد العسكريين )سواًء دفع هؤالء املوظفون اإليجار بما يتناسب مع أسعار السوق  
 يشغلها املالك إلى حين استبعادها. 

 قد إيجار تمويلي.العقارات املؤجرة لجهة أخرى بموجب ع  ( د

 تدفقات نقدية داخلة. وعلى سبيل املثال، قد تحتفظ وزارة اإلسكان بمخ ( ه
ً
د أيضا ِّ

ّ
زون كبير من املساكن  العقارات املحتفظ بها لتقديم خدمة اجتماعية والتي تول

السوق  في  السائد  اإليجارات  من سعر  أقل  بسعر  املنخفض  الدخل  ذات  للعائالت  املسكن  توفير  في  بها الستخدامه   
ً
محتفظا العقارات  تكون  الحالة،  هذه  وفي   .

 الرتفاع قيمة العقار وأي إيراد إيجار ناتج هو إيراد عرض ي للغرض من االحتف
ً
اظ بهذه العقارات. وال لتقديم خدمات اإلسكان وليس لتحصيل اإليجارات أو انتظارا

 ملعي
ً
 . 17ار املحاسبة للقطاع العام تعتبر مثل هذه العقارات "عقارات استثمارية" وُيحاسب عنها وفقا

 ملعيار املحاسبة للقطاع العام  (و
ً
 . 17العقارات املحتفظ بها ألغراض استراتيجية والتي تتم املحاسبة عنها وفقا

 

 مثال عملي 
ومركز   • الفندق  تصنيف  الهيئة  على  يجب  هل  بإدارته.  تقوم  مؤتمرات  ومركز   

ً
فندقا الحكومية  الهيئات  إحدى  عقار تمتلك  أنه  على  املؤتمرات 

 استثماري؟ 

 

 اإلجابة: 

 ومركز مؤتمرات تقوم بإدارته. والخدمة التي يتم تقديمها للنزالء مهمة للترتيب ككل. ولذلك، فإن  
ً
الفنادق ومراكز املؤتمرات التي يديرها تمتلك إحدى الهيئات الحكومية فندقا

 استثمارية. املالك هي عقارات يشغلها املالك، وليست عقارات 

 

 مبدأ اإلثبات 
 يجب إثبات العقار االستثماري على أنه أصل عندما: •

 يكون من املرجح أن تتدفق إلى الجهة املنافع االقتصادية أو الخدمات املتوقعة املستقبلية املرتبطة بالعقار االستثماري؛  )أ( 

 . يمكن قياس التكلفة أو القيمة العادلة للعقار االستثماري بموثوقية )ب( 

 

 تنطبق املبادئ العامة إلثبات األصول باملثل على العقارات االستثمارية كأي أصول أخرى. 

مات املتوقعة املستقبلية على أساس  عند تحديد ما إذا كان بند ما يستوفي الضابط األول لإلثبات، تحتاج الجهة إلى تقييم درجة التأكد من تدفق املنافع االقتصادية أو الخد
به. وال  األدلة   املقترنة  باألصل، وستتحمل املخاطر  املرتبطة  املنافع  على  الجهة ستحصل  أن  التأكد من  ويلزم  في وقت اإلثبات األولي.  عند املتوفرة  إال   

ً
عادة التأكد  يتوفر هذا 

 إلغاء معاملة اقتناء األصل دون عقوبة مهم
ً
 ة، وبالتالي، ال يتم إثبات األصل.انتقال املخاطر واملنافع إلى الجهة. وقبل حدوث ذلك، يمكن عادة

استثمار   عقار  اقتناء  وعند  تكلفته.  تحدد  األصل  تثبت شراء  التي  التبادلية  املعاملة  بسهولة ألن   
ً
عادة لإلثبات  الثاني  الضابط  فإن وُيستوفى  رمزية،  بتكلفة  أو  تكلفة  بدون  ي 

 قابلة للقياس بسهولة.  القيمة العادلة للعقار االستثماري في تاريخ االقتناء يلزم أن تكون 
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 القياس عند اإلثبات 
 بتكلفتها )ويجب إدراج تكاليف املعاملة ضمن هذا القياس األولي(. •

ً
 يجب قياس العقارات االستثمارية أوليا

 االقتناء. عند اقتناء عقار استثماري من خالل معاملة غير تبادلية، فيجب قياس تكلفته بقيمته العادلة كما في تاريخ  •

 

عزى لها مباشرة. وتشمل هذه النفقات، على سبيل املثال، األتعاب املهنية  يتتألف تكلفة العقارات االستثمار 
ُ
ة املشتراة من سعر الشراء وأية نفقات ت

 عن الخدمات النظامية، وضرائب تحويل ملكية العقارات، وتكاليف املعاملة األخرى. 

 ية بأّي مما يلي:ال تزداد تكلفة العقارات االستثمار 

 للتشغيل بالطريقة املقصودة من قبل اإلدارة( (أ 
ً
 ؛ أوتكاليف بدء التشغيل )ما لم تكن ضرورية لجلب العقار إلى الحالة الالزمة له ليكون قابال

 الخسائر التشغيلية املتكبدة قبل تحقيق العقارات االستثمارية ملستوى اإلشغال املخطط له؛ أو  ( ب

 فاقد من املواد أو العمالة أو املوارد األخرى املتكبدة في إنشاء أو تطوير العقارات. املبالغ غير العادية لل (ج

 

املبلغ و  بين هذا  الفرق  إثبات  ويتم  التكلفة هي ما يعادل السعر النقدي.   املدفوعات مقابل العقارات االستثمارية، تكون  أنه مصروف  وإذا تم تأجيل  مجموع املدفوعات على 
 االئتمان. فائدة على مدى فترة 

تبادلية. وعلى سبيل املثال، قد تحول الحكومة مبنى إداري  قد يتم اقتناء العقارات االستثمارية من خالل معاملة غير 
ً
تقوم   ا إلى جهة حكومية   عن الحاجة دون مقابل 

ً
فائضا

 بدورها بتأجيره بسعر السوق. وفي هذه الظروف، تكون تكلفة العقارات هي قيمتها العادلة في تاريخ اقتنائها. 

 

 القياس الالحق 
 يجوز للجهة أن تختار سياستها املحاسبية فيما يتعلق بالعقارات االستثمارية من بين ما يلي: •

o  نموذج التكلفة 

o  لنموذج التكلفة الوارد في معيار املحاسبة للقطاع العام 
ً
 17قياس العقار االستثماري وفقا

o  اإلفصاح عن القيمة العادلة للعقار االستثماري 

o  نموذج القيمة العادلة 

 

بمنهجين للقياس الالحق. وتختار الجهة كسياسة محاسبية لها إّما نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة، وتطبق تلك السياسة على   16يسمح معيار املحاسبة للقطاع العام  
   تقديرات املحاسبية واألخطاء" "السياسات املحاسبية والتغييرات في ال  3جميع عقاراتها االستثمارية. ويتيح معيار املحاسبة للقطاع العام  

ً
للجهة تغيير سياستها املحاسبية الحقا

يشير إلى أنه من املستبعد أن ينتج عن التغيير من نموذج القيمة العادلة   16عندما يترتب على ذلك تقديم معلومات موثوقة وأكثر مالءمة. ولكن معيار املحاسبة للقطاع العام  
 مة. إلى نموذج التكلفة عرٌض أكثر مالء

 ملتطلبات ذلك النموذج الواردة
ً
، أي 17في معيار املحاسبة للقطاع العام    وبعد اإلثبات األولي، يجب على الجهة التي تختار نموذج التكلفة قياس جميع عقاراتها االستثمارية وفقا

 منها أي مجمع استهالك وأي مجمع لخسائر الهبوط في القيمة. 
ً
 بالتكلفة مطروحا
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 على الجهة التي تختار نموذج التكلفة أن تفصح عن القيمة العادلة لعقاراتها االستثمارية.ويتعين 

 

 نموذج القيمة العادلة
قاس العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة  •

ُ
 ت

o   العادلة القيمة  أن  األولي  اإلثبات  عند  الواضح  يكون من  في حاالت استثنائية عندما  التكلفة  نموذج  لن  ُيستخدم  االستثماري  للعقار 
 تكون قابلة للتحديد بسهولة على أساس مستمر.

o  فور قياس العقار االستثماري بالقيمة العادلة، يستمر القياس بالقيمة العادلة 

o العق إنشاء  يكتمل  أن  إلى  أو  بموثوقية  للتحديد  قابلة  العادلة  قيمته  تصبح  أن  إلى  بالتكلفة  اإلنشاء  قيد  االستثماري  العقار  ار ُيقاس 
 )
ً
 )أيهما يحدث أوال

 تعكس القيمة العادلة أوضاع السوق في تاريخ القوائم املالية  •

 ايتم إثبات املكسب أو الخسارة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للعقار االستثماري ضمن الفائض أو العجز في الفترة التي تنشأ فيه •

 ال ُيثبت أي استهالك أو هبوط في القيمة  •

 

 دناه.اإلثبات األولي، تقيس الجهة التي تختار نموذج القيمة العادلة جميع عقاراتها االستثمارية بالقيمة العادلة، إال في الظروف املوضحة أ بعد 

تثنائية، تكون هناك أدلة  وهناك افتراض يمكن دحضه بأن الجهة تستطيع تحديد القيمة العادلة للعقار االستثماري بموثوقية على أساس مستمر. ومع ذلك، ففي حاالت اس
 للمرة األولى بعد تغيير استخ

ً
 استثماريا

ً
 )أو عندما يصبح عقار قائم عقارا

ً
 استثماريا

ً
دامه( على عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة واضحة عندما تقتني الجهة للمرة األولى عقارا

املعامالت املماثلة غير متكررة في السوق وعندما ال تتوفر تقديرات بديلة موثوقة للقيمة العادلة )على  للعقار االستثماري بموثوقية على أساس مستمر. وينشأ هذا عندما تكون  
بموثوقية على أساس مستمر، فإنها   سبيل املثال، بناًء على توقعات التدفقات النقدية املخصومة(. وإذا وجدت الجهة أن القيمة العادلة للعقار االستثماري ال يمكن تحديدها

العام  تقي للقطاع  في معيار املحاسبة  الوارد  التكلفة  نموذج  باستخدام  العقار االستثماري  . وتطبق  17س ذلك 
ً
للعقار االستثماري تساوي صفرا املتبقية  القيمة  أن  وُيفترض   .

 ثمارية األخرى بالقيمة العادلة. إلى حين استبعاد العقار االستثماري. وتقيس الجهة جميع عقاراتها االست 17الجهة معيار املحاسبة للقطاع العام 

 وإذا كانت الجهة قد قامت في السابق بقياس عقار استثماري بالقيمة العادلة، فإنها تستمر في قياس العقار بالقيمة العادلة إلى حين است
ً
بعاده )أو إلى أن يصبح العقار عقارا

 ضمن
ً
 أو أصبحت أسعار السوق غير  إاملعتاد للعمليات( حتى و السياق    يشغله املالك أو إلى أن يتم تطوير العقار لبيعه الحقا

ً
ن أصبحت املعامالت املماثلة في السوق أقل تكرارا

 متاحة بسهولة. 

عند اكتمال دلة للعقار بموثوقية  وإذا وجدت الجهة أن القيمة العادلة لعقار استثماري قيد اإلنشاء ال يمكن تحديدها بموثوقية لكنها تتوقع أنه سيمكن تحديد القيمة العا
(. إنشائه، فإنها تقيس ذلك العقار االستثماري قيد اإلنشاء بالتكلفة إلى أن تصبح قيمته العادلة قابلة للتحديد بموثوقية أو إلى أن يكتم 

ً
 ل إنشاء العقار )أيهما يحدث أوال

تعكس القيمة العادلة للعقار االستثماري جملة أمور من بينها إيراد اإليجار من عقود ويجب أن تعكس القيمة العادلة للعقار االستثماري أوضاع السوق في تاريخ القوائم املالية. و 
إليجار املستقبلية في ضوء األوضاع الحالية. اإليجار الحالية واالفتراضات املعقولة واملؤيدة التي تمثل ما يفترضه األطراف املطلعة التي تتصرف بحرية عن إيراد اإليجار من عقود ا

تعكس،   وتنعكسكما  العقار.  يخص  فيما  توقعها  يمكن  األخرى(  الخارجة  والتدفقات  اإليجار  دفعات  ذلك  في  )بما  خارجة  نقدية  تدفقات  أي  مماثل،  أساس  تلك   على  بعض 
تاريخ ال  املالية حتى  القوائم  في  إثباتها  يتم  التي ال  الخارجة  بالتدفقات  بعضها اآلخر  يرتبط  في حين  االلتزام  في  الخارجة  مثل  التدفقات  الدورية  الدفعات  املثال،  )على سبيل  حق 

 اإليجارات املحتملة(.

ر وعقود أخرى مماثلة. وتحرص وأفضل األدلة على القيمة العادلة هي ما تحدده األسعار الحالية في سوق نشط لعقارات مماثلة في نفس املوقع والحالة وخاضعة لعقود إيجا 
 وقع أو حالة العقار، أو في الشروط التعاقدية لعقود اإليجار والعقود األخرى املتعلقة بالعقار. الجهة على تحديد أي اختالفات في طبيعة أو م
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 وفي حال عدم وجود أسعار حالية في سوق نشط، تأخذ الجهة في الحسبان معلومات من مصادر متنوعة، من بينها: 

الطبيعة أو الحالة أو املوقع )أو خاضعة لعقود إيجار أو عقود أخرى مختلفة(، معدلة بما يعكس تلك  األسعار الحالية في سوق نشط لعقارات مختلفة من حيث   ( أ
 االختالفات؛ 

تاريخ امل  ( ب ، مع إجراء تعديالت عليها لتعكس التغيرات في األوضاع االقتصادية منذ 
ً
عامالت التي حدثت بتلك  األسعار األخيرة لعقارات مماثلة في أسواق أقل نشاطا

 ر؛ األسعا 

عقود أخرى قائمة توقعات التدفقات النقدية املخصومة بناًء على تقديرات موثوقة للتدفقات النقدية املستقبلية، مدعومة بالشروط الخاصة بأي عقود إيجار و  (ج
وباستخدام   الحالة،  وبنفس  املوقع  نفس  في  مماثلة  لعقارات  الحالية  السوق  إيجارات  مثل  أمكن(  )إن  الخارجية  باألدلة  تقييمات  وكذلك  تعكس  معدالت خصم 

 السوق الحالية لعدم التأكد في مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية.

في تنشأ  التي  الفترة  في  العجز  أو  الفائض  االستثماري ضمن  للعقار  العادلة  القيمة  في  التغير  عن  الناتجة  الخسارة  أو  املكسب  إثبات  إعادة ويتم  نموذج  عن  يختلف  وهذا  ها. 
 ، الذي يجوز بموجبه إظهار التغيرات في التقييم ضمن احتياطي إعادة التقييم. 17معيار املحاسبة للقطاع العام التقييم الوارد في 

قار  ك أو هبوط في القيمة يلحق بالعوال يتم تحميل أي استهالك أو هبوط في القيمة على العقارات االستثمارية التي يتم قياسها باستخدام نموذج القيمة العادلة. فأي استهال
 في قيمته العادلة، وبالتالي في املكسب أو الخسارة املثبتة ضمن الفائض أو العجز.

ً
 سينعكس تلقائيا

 

 التحويالت 
 التحويل من عقار استثماري مسجل بالقيمة العادلة إلى عقار يشغله املالك أو إلى املخزون  •

o  االستخدام التكلفة لغرض املحاسبة الالحقة هي قيمته العادلة عند تغيير 

 التحويل من عقار يشغله املالك إلى عقار استثماري مسجل بالقيمة العادلة  •

o  ملعيار املحاسبة للقطاع العام 
ً
 17الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة ُيعالج على أنه إعادة تقييم وفقا

سجل بالقيمة العادلة  •
ُ
 التحويل من املخزون إلى العقارات االستثمارية التي ست

o  الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة ُيثبت ضمن الفائض أو العجز 

 

ا ويحدث  االستخدام.  في  تغيير  عند حدوث  إال  االستثمارية  العقارات  من  أو  إلى  التحويل  يتم  يستوفال  عندما  االستخدام  في  تعريف   يلتغيير  العقار 
 العقار االستثماري، أو يتوقف عن استيفائه، وتكون هناك أدلة على التغيير. ومن األدلة على حدوث تغيير في االستخدام:

 يشغله املالك(؛ أو البدء في شغل املالك للعقار، أو البدء في تطوير العقار بغية أن يشغله املالك )فعندئذ يتم تحويل العقار من عقار استثماري إلى عقار  ( أ

 البدء في التطوير بهدف البيع )فعندئذ يتم تحويل العقار من عقار استثماري إلى مخزون(؛ أو ( ب

 نهاية إشغال املالك للعقار )فعندئذ يتم تحويل العقار من عقار يشغله املالك إلى عقار استثماري(؛ أو  (ج

 تم تحويل العقار من مخزون إلى عقار استثماري(. بداية عقد إيجار تشغيلي )على أساس تجاري( لطرف آخر )فعندئذ ي ( د

 ملعيار املحاسبة للقطاع وعند تحويل العقار من عقار استثماري مسجل بالقيمة العادلة إلى عقار يشغله املالك أو مخزون، فإن تكلفة العقار لغرض املحاسبة الالحق
ً
ة وفقا

 خرى، تكلفته املفترضة( تكون هي قيمته العادلة في تاريخ تغيير االستخدام.)أو بعبارة أ 12أو معيار املحاسبة للقطاع العام  17العام 
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 سيتم تسجيله بالقيمة العادلة، تستمر الجهة في تطبيق معيار املحاسبة للقطاع العام
ً
 استثماريا

ً
حتى تاريخ تغيير االستخدام. وأي   17  وعندما يصبح عقار يشغله املالك عقارا

 ملعيار املحاسبة للقطاع العام  فرق في ذلك  
ً
 ملعيار   17التاريخ بين القيمة الدفترية للعقار وفقا

ً
وقيمته العادلة يتم معالجته بنفس طريقة املعالجة الخاصة بإعادة التقييم وفقا

عن إعادة التقييم ضمن فائض إعادة التقييم )إال إذا كانت الزيادة    . وإذا كانت القيمة العادلة أكبر من القيمة الدفترية، يتم إثبات الزيادة الناتجة17املحاسبة للقطاع العام  
 تعكس قيد خسارة هبوط سابقة(.

هناك مبلغ مدرج ضمن فائض إعادة   وإذا كانت القيمة الدفترية أكبر من القيمة العادلة، يتم إثبات االنخفاض الناتج عن إعادة التقييم ضمن الفائض أو العجز، إال إذا كان
 يما يخص ذلك العقار، فعندئذ يتم تحميل االنخفاض على ذلك الفائض.التقييم ف

لك العقارات في ذلك التاريخ وقيمتها وعند حدوث تحويل من املخزون إلى العقارات االستثمارية التي سيتم تسجيلها بالقيمة العادلة، يجب إثبات أي فرق بين القيمة العادلة لت
 جز. ويتسق هذا مع املعالجة الخاصة بمبيعات املخزون.الدفترية السابقة ضمن الفائض أو الع

 

 االستبعادات 
توقع يجب إلغاء إثبات العقارات االستثمارية )أي حذفها من قائمة املركز املالي( عند استبعادها أو عند التوقف عن استخدامها بشكل دائم مع   •

 ستبعادها عدم الحصول على أي منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة مستقبلية من ا

بالفرق بين صافي املتحصالت من استبعاد األصل وقيمته  • يجب تحديد املكاسب أو الخسائر التي تنشأ من تخريد أو استبعاد عقار استثماري 
 الدفترية، ويجب إثباتها ضمن الفائض أو العجز

•  
ُ
قدت أو تم التنازل عنها، ضمن الفائض أو العجز يجب إثبات التعويضات من أطراف ثالثة عن العقارات االستثمارية التي هبطت قيمتها أو ف

 عندما تصبح التعويضات مستحقة االستالم

 

قع عدم  يتم إلغاء إثبات العقار االستثماري )أي يتم حذفه من قائمة املركز املالي( عند استبعاده أو عند التوقف عن استخدامه بشكل دائم مع تو 
متوقعة مستقبلية من استبعاده. وقد يتحقق استبعاد العقارات االستثمارية عن طريق بيعها أو تأجيرها  الحصول على أي منافع اقتصادية أو خدمات  

 بموجب عقد إيجار تمويلي. 

ا وقيمته  األصل  استبعاد  من  املتحصالت  صافي  بين  بالفرق  استثماري  عقار  استبعاد  أو  تخريد  من  تنشأ  التي  الخسائر  أو  املكاسب  تحديد  ويتم  ويتم  إثباتها ضمن  لدفترية، 
 خالف ذلك عند البيع وإعادة االستئجار( في فترة التخريد أو االستبعاد.  13الفائض أو العجز )ما لم يتطلب معيار املحاسبة للقطاع العام 

بالقيمة العادلة. وإذا تم تأجيل الدفع مقابل  
ً
العقارات االستثمارية، ففي تلك الحالة على وجه    ويتم إثبات املقابل املستحق االستالم من استبعاد العقارات االستثمارية أوليا

 بما يعادل السعر النقدي.
ً
 الخصوص يتم إثبات املقابل املستلم أوليا

العجز أو  الفائض  عنها، ضمن  التنازل  تم  أو  قدت 
ُ
ف أو  قيمتها  التي هبطت  العقارات االستثمارية  ثالثة عن  التعويضات من أطراف  إثبات  التعويضات  ويتم  مستحقة   عندما تصبح 

 االستالم.
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 العقارات االستثمارية املحتفظ بها بموجب عقد إيجار تشغيلي
يجوز تصنيف واملحاسبة عن الحصة العقارية املحتفظ بها من قبل املستأجر بموجب عقد إيجار تشغيلي على أنها عقار استثماري في الحاالت  •

 اآلتية وحدها دون غيرها:

o العقار االستثماري   إذا كان العقار يستوفي تعريف 

o  العقارات االستثمارية  جميعإذا كان املستأجر يستخدم نموذج القيمة العادلة فيما يخص 

 إمكانية التصنيف على أساس كل عقار على حدة •

 اإلفصاحات املطلوبة  •

 "عقود اإليجار" 13التكلفة األولية على النحو املقرر لعقد اإليجار التمويلي بموجب معيار املحاسبة للقطاع العام  •

o  كما لو كانت املعاملة عقد إيجار تمويلي 
ً
 إثبات التزام أيضا

ً
 13بموجب معيار املحاسبة للقطاع العام  ا

مستأجر  بصفتها  بعقار  الجهة  احتفاظ  حال   في 
ً
العقار   ا تعريف  يستوفي  الذي  العقار  املبدأ  هذا  من  وُيستثنى  للعقار.   

ً
أصال الجهة  تثبت  ال  تشغيلي،  إيجار  عقد  بموجب 

 االستثماري. ففي هذه الحالة، يجوز للمنشأة تصنيف العقار على أنه عقار استثماري، وإثبات العقار على أنه أصل. 

ستصنف العقارات التي تحتفظ بها بموجب عقد إيجار تشغيلي على أنها عقارات استثمارية على أساس كل عقار على حدة. ولكن فور وتستطيع الجهة أن تختار ما إذا كانت  
ستثمارية،  جميع عقاراتها اال إثبات الجهة لعقار تحتفظ به بموجب عقد إيجار تشغيلي على أنه عقار استثماري، فيجب عليها تطبيق نموذج القيمة العادلة فيما يخص قياس  

 بها بموجب عقد إيجاري تشغيلي أم ال. ويصبح خيار استخدام نموذج التكلفة غير متاح للجهة بعدئذ. 
ً
 سواًء كانت محتفظا

حدد التكلفة األولية للعقار االستثماري على ا
ُ
 تحتفظ به بموجب عقد إيجار تشغيلي على أنه عقار استثماري، ت

ً
لعقد اإليجار التمويلي لنحو املقرر  وعندما تثبت الجهة عقارا

أي يتم إثبات األصل بالقيمة العادلة للعقار أو بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار، أيهما أقل. وتثبت الجهة   "عقود اإليجار"  13بموجب معيار املحاسبة للقطاع العام 
 
ً
، على النحو املطلوب لعقد اإليجار التمويلي وفقا

ً
 مقابال

ً
 التزاما

ً
 .13ملعيار املحاسبة للقطاع العام أيضا

 ملعيار املحاسبة للقطاع العام 
ً
 ملعيار املحاسبة للقطاع العام 16وبعد اإلثبات األولي، يتم قياس العقار االستثماري بالقيمة العادلة وفقا

ً
 . 13. ويتم قياس االلتزام وفقا

 

 أسئلة ونقاشات 
 ارية. وينبغي على املتدربين الرجوع إلى أسئلة املراجعة الختبار معلوماتهم. بهذا نختتم وحدتنا التدريبية عن العقارات االستثم

 

 تفضل بزيارة املوقع اإللكتروني ملجلس معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام 

http://www.ipsasb.org  

http://www.ipsasb.org/
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 أسئلة للمراجعة

 

 السؤال األول 

 الحكومة عقارات سكنية تستخدمها لتوفير السكن لألسر منخفضة الدخل بسعر أقل من سعر اإليجارات السائد في السوق. تمتلك 

ف العقارات السكنية على أنها عقارات استثمارية؟ وملاذا؟ 
َّ
صن

ُ
 هل ت

 

 

 

 

 السؤال الثاني 

 ، اشترت جهة حكومية مبنى إداري20×1يناير    1في  
ً
سنة. وأجرت الجهة املبنى بشروط تجارية ملستأجرين، ولم تقدم أي    30ريال. ويبلغ العمر املتوقع للمبنى    300،000بمبلغ    ا

 خدمات إضافية. واملبنى محتفظ به لكسب إيجارات، ومن ثّم، فإنه يستوفي تعريف العقار االستثماري.

 ريال.  315،000، كانت القيمة العادلة للمبنى 20×1ديسمبر  31وفي 

 املبلغ الذي ستقوم الجهة بإدراجه ضمن قائمة مركزها املالي فيما يخص املبنى بموجب:ما 

 نموذج القيمة العادلة؛  ( أ

 نموذج التكلفة؟  ( ب

 

 

 

 

 السؤال الثالث 

 اختارت إحدى البلديات تصنيف عقار تحتفظ به بموجب عقد إيجار تشغيلي على أنه عقار استثماري.

 كيف تقيس البلدية العقار: 

 اإلثبات األولي؛ عند  (أ 

 بعد اإلثبات األولي؟  ( ب
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 اإلجابات على أسئلة املراجعة 

 

 السؤال األول 

 ال يجوز تصنيف العقارات السكنية على أنها عقارات استثمارية.

قيمة    الرتفاع 
ً
انتظارا أو  لتحصيل اإليجارات  لتقديم خدمات اإلسكان وليس  بها  العقارات محتفظ  املاثلة،  الحالة  قيمة في  أقل من  بقيمة  )الذي  الناتج  وإيراد اإليجار  العقار 

 ملعيار
ً
 . 17املحاسبة للقطاع العام  السوق( هو إيراد عرض ي للغرض من االحتفاظ بهذه العقارات. وال تعتبر مثل هذه العقارات "عقارات استثمارية" وُيحاسب عنها وفقا

 

 

 

 

 السؤال الثاني 

 نموذج القيمة العادلة  ( أ

ريال )القيمة العادلة للمبنى( في   315،000نموذج القيمة العادلة، تقيس الجهة العقار االستثماري بقيمته العادلة في تاريخ القوائم املالية. ولذلك، تدرج الجهة مبلغ  بموجب  
 قائمة مركزها املالي.

 نموذج التكلفة  ( ب

 
ً
 لنموذج التكلفة الوارد في معيار املحاسبة    بموجب نموذج التكلفة، تقيس الجهة العقار االستثماري بالتكلفة مطروحا

ً
منها أي مجمع استهالك وأي مجمع لخسائر الهبوط، وفقا

 .17للقطاع العام 

 بمبلغ    30ريال وعمره املتوقع    300،000وتبلغ تكلفة املبنى  
ً
مة الدفترية  سنة(، وتكون القي  30ريال /    300،000)   20×1ريال في سنة    10،000سنة. ولذلك، تثبت الجهة استهالكا

 ريال استهالك(.  10،000 –ريال تكلفة   300،000ريال ) 290،000للمبنى 

 

 

 

 السؤال الثالث 

 

 عند اإلثبات األولي  ( أ

فة على أنها عقار استثماري على النحو املقرر لعقد اإل  حدد التكلفة األولية لحصة عقارية محتفظ بها بموجب عقد إيجار تشغيلي وُمصنَّ
ُ
التمويلي بموجب معيار املحاسبة  يجار  ت

 ذلك على أنه التزام.، أي يجب إثبات األصل بالقيمة العادلة للعقار أو بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار، أيهما أقل. ويتم إثبات مبلغ معادل ل13للقطاع العام 

 بعد اإلثبات األولي ( ب

 دلة. وفور قيام الجهة بتصنيف الحصة العقارية التي تحتفظ بها بصفتها مستأجر بعد اإلثبات األولي، يتم قياس العقار بقيمته العا 
ً
بموجب عقد إيجار تشغيلي على أنها عقار    ا
 استثماري، يجب عليها تطبيق نموذج القيمة العادلة عند قياس عقاراتها االستثمارية. ويصبح نموذج التكلفة غير متاح للجهة بعدئذ. 
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 محفوظة له.  مسودات العرض على العموم واألوراق االستشارية وغيرها من منشورات االتحاد الدولي للمحاسبين هي من إصدار االتحاد وحقوق طبعها ونشرها

أي شخص يتصرف أو يمتنع عن التصرف بناًء على املادة املطبوعة في هذا املنشور، سواًء كانت تلك الخسارة ناجمة  بوال يتحمل االتحاد أية مسؤولية عن الخسائر التي تلحق   
 عن إهمال أو خالفه.

" هي عالمات تجارية وعالمات خدمة مسجلة لالتحاد في الواليات املتحدة وسائر IFACوشعار االتحاد الدولي للمحاسبين واسم "االتحاد الدولي للمحاسبين" واالسم املختصر "  
 الدول.

محفوظة لالتحاد الدولي للمحاسبين. جميع الحقوق محفوظة. ويلزم الحصول على موافقة خطية من االتحاد الدولي للمحاسبين إلنتاج أو   2020حقوق الطبع والنشر © لعام   
 . permissions@ifac.orgتند أو الستخدامه بأية صورة مشابهة، إال إذا كان االستخدام للغرض الشخص ي غير التجاري فحسب. لالتصال: تخزين أو إرسال هذا املس
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