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 مقدمة

 . وُيسمح بالتطبيق املبكر. 2023يناير  1تاريخ سريانه في يحل ، و 2019"املنافع االجتماعية" في يناير  42صدر معيار املحاسبة للقطاع العام  

 من نفقاتها. 
ً
 كبيرا

ً
 وُيعد تقديم املنافع االجتماعية للعموم الهدف الرئيس ي ملعظم الحكومات، وهو يمثل جزءا

 خدمات، مثل الرعاية الصحية والدفاع. وتقع هذه الخدمات خارج نطاق املنافع االج
ً
تماعية؛  وإضافة إلى املنافع االجتماعية، تقدم الحكومات أيضا

 19"، الذي يمكن االطالع عليه في امللحق أ ملعيار املحاسبة للقطاع العام  الخدمات الجماعية والفرديةليل اإلرشادي املتعلق بـ "وقد تم تناولها في الد

 في هذه الوحدة التدريبية.املخصصات وااللتزامات املحتملة واألصول املحتملة"
ً
 ". وسيتم مناقشة الخدمات الجماعية والفردية الحقا

 

 التعلم هدف 

 سيتمكن املتدربون من: 

 تطبيق تعريفي املنافع االجتماعية واملخاطر االجتماعية  •

 تطبيق املنهج العام للمحاسبة عن املنافع االجتماعية •

 املعرفة بمنهج التأمين للمحاسبة عن املنافع االجتماعية •

 

املنافع االجتماعية، حسب التعريف الوارد في املعيار. ويعتمد التعريف على إرشادات بشأن املحاسبة عن    42يقدم معيار املحاسبة للقطاع العام  

 في معيار املحاسبة للقطاع العام 
ً
 .42مفهوم املخاطر االجتماعية، الوارد تعريفه أيضا

 التأمين. بمنهجين للمحاسبة عن املنافع االجتماعية؛ أال وهما املنهج العام ومنهج  42ويسمح معيار املحاسبة للقطاع العام  

ال يقدم متطلبات تفصيلية لهذا املنهج.    42ولم يتم مناقشة منهج التأمين بالتفصيل في هذه الوحدة التدريبية، ألن معيار املحاسبة للقطاع العام  

 من ذلك، تطبق الجهات متطلبات املحاسبة عن التأمين الواردة في املعيار الدولي للتقرير املالي  
ً
، بالقياس العقلي. وُيتوقع  "عقود التأمين "  17وبدال

، في البداية على األقل.
ً
 أن يكون استخدام الحكومات ملنهج التأمين محدودا

 

 التعريفات 

 املنافع االجتماعية هي تحويالت نقدية يتم تقديمها:

 إلى أفراد و/أو أسر محددة تستوفي ضوابط خاصة باألهلية؛  (أ

 االجتماعية؛ ألجل التخفيف من أثر املخاطر  (ب

 لتلبية احتياجات املجتمع ككل. (ج

 املخاطر االجتماعية هي أحداث أو ظروف: 

 على سبيل املثال، السن والصحة والفقر وحالة العمل؛  -تتعلق بصفات األفراد و/أو األسر  (أ

 على رفاهة األفراد و/أو األسر، سواًء بفرض احتياجات إضافية تفوق مواردها أو  (ب
ً
 بتقليل دخلها.قد تؤثر سلبا
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 املنافع االجتماعية

مسبقة الدفع( يتم تقديمها   الخصماملنافع االجتماعية هي تحويالت نقدية )بما فيها التحويالت التي تكون في صورة معادالت للنقد، مثل بطاقات  

عد الخدمات التي تقدمها جهات القطاع العام من املنافع االجتماعية. 
ُ
 لألفراد و/أو األسر. وال ت

م املنافع االجتماعية إال عند استيفاء ضوابط خاصة باألهلية )للحصول على   (. لصرفهااملنافع االجتماعية في املوعد التالي مدفوعات وال ُتقدَّ

م من أن فعلى سبيل املثال، قد تقدم الحكومة منافع بطالة لضمان تلبية احتياجات األفراد الذين لن يكفيهم دخلهم أثناء فترات البطالة. وبالرغ

ع إال للعاطلين عن العمل، أي من يستوفون ضوابط األهلية. وف
َ
ي بعض برامج منافع البطالة ربما تشمل جميع السكان، فإن منافع البطالة ال ُتدف

 عام
ً
 أساسيا

ً
 لجميع  الحاالت، قد تتعلق ضوابط األهلية باملواطنين أو املقيمين، على سبيل املثال عندما تدفع جهة القطاع العام دخال

ً
املقيمين  ا

 البالغين. 

ة من أثر ويتم تقييم ما إذا كانت املنفعة يتم تقديمها للتخفيف من أثر املخاطر االجتماعية بالرجوع إلى املجتمع ككل. وال يلزم أن تخفف املنفع

 املخاطر االجتماعية لكل مستفيد. 

 
ً
 معينا

ً
، بغض النظر عن دخله أو ثروته، لضمان تلبية احتياجات األفراد الذين ومن أمثلة ذلك قيام الحكومة بدفع معاشات لكل من يتجاوز سنا

 لن يكفيهم دخلهم بعد التقاعد. وتستوفي هذه املنافع ضابط التعريف املتعلق بتقديم املنافع للتخفيف من أثر املخاطر االجتماعية. 

 املخاطر االجتماعية

على سبيل املثال، السن والصحة والفقر وحالة العمل. ومن طبيعة املخاطر االجتماعية أنها    - تتعلق املخاطر االجتماعية بصفات األفراد و/أو األسر  

عن صفات األفراد و/أو األسر.  ،التي تؤدي إلى وقوع حالة غير مخطط لها أو غير مرغوبة ،تتعلق مباشرة بصفات الفرد و/أو األسرة. وتنشأ الظروف

سوى    عن ش يء ،التي تؤدي إلى وقوع حالة غير مخطط لها أو غير مرغوبة ، ويميز هذا املخاطر االجتماعية عن سائر املخاطر التي تنشأ فيها الظروف

 صفات الفرد أو األسرة. 

عد منافع البطالة من املنافع االجتماعية ألن الظروف التي 
ُ
وهي في    -تغطيها منفعة البطالة تنشأ عن صفات الفرد و/أو األسرة    وعلى سبيل املثال، ت

 حدوث تغير في حالة عمل الفرد.عبارة عن هذه الحالة 

عد املساعدات التي يتم تقديمها عقب حدوث زلزال منفعة اجتماعية. فالظرف الذي يؤدي إلى حدوث حالة غير مخطط لها أو
ُ
غير    وفي املقابل، ال ت

النشط، والخطر هو احتمال تسبب الزلزال في وقوع أضرار. وألن الخطر يتعلق بظاهرة جغرافية وليس باألفراد و/أو األسر، فإنه    مرغوبة هو الصدع

 .
ً
 اجتماعيا

ً
 ال ُيعد خطرا

 

 أمثلة للمنافع االجتماعية

 منافع البطالة •

 معاشات التقاعد الحكومية •

 معاشات اإلعاقة •
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 االجتماعيةاملحاسبة عن املنافع  

 املنهج العام  •

o ُيستخدم لجميع املنافع االجتماعية ما لم تختر الحكومة منهج التأمين 

 منهج التأمين •

o ال ُيستخدم إال عند استيفاء ضوابط محددة وعندما تختار الحكومة استخدام منهج التأمين 

 

العام   للقطاع  املحاسبة  معيار  عن    42يجيز  للمحاسبة  منهجين  املنافع  استخدام  معظم  على  العام  املنهج  انطباق  وُيتوقع  االجتماعية.  املنافع 

 االجتماعية؛ وفيما يخص العديد من الحكومات سيكون هو املنهج الوحيد املستخدم. 

 ومنهج التأمين هو منهج اختياري، وال يجيز معيار املحاسبة للقطاع العام استخدامه إال عند استيفاء ضوابط محددة.

 

 للمنهج العام 
ً
 اإلثبات وفقا

 إثبات التزام لبرنامج املنافع االجتماعية عندما:  •

o يكون على الجهة واجب حالي بإخراج موارد نتيجة لحدث سابق؛ 

o   على املفروضة  القيود  الحسبان  في  وتأخذ  النوعية  الخصائص  تحقق  بطريقة  الحالي  الواجب  قياس  يمكن 

 ض العاماملعلومات في التقارير املالية ذات الغر 

 الحدث السابق هو استيفاء املستفيد لجميع ضوابط األهلية الخاصة باملنفعة التالية  •

 عات املنفعة االجتماعية هو حدث سابق منفصل.و دفماستيفاء ضوابط األهلية للحصول على كل دفعة من  •

 

 إلثبات االلتزام.  إطار املفاهيملواردة في يشتمل املنهج العام على لحظة إثبات واحدة لجميع املنافع االجتماعية ويطبق املبادئ ا

 .الحدث السابقوالعامل الرئيس ي في تحديد توقيت نشأة االلتزام الخاص باملنفعة االجتماعية هو تعيين 

الجتماعية وبموجب املنهج العام، فإن الحدث السابق الذي ينشأ عنه االلتزام هو استيفاء املستفيد لجميع ضوابط األهلية الالزمة لتقديم املنفعة ا

 التالية. 

.و دفمط األهلية للحصول على كل دفعة من وُيعد استيفاء ضواب
ً
 منفصال

ً
 سابقا

ً
 عات املنفعة االجتماعية حدثا

 على ذلك ص
ً
راحة  وقد يكون من بين ضوابط األهلية الوجود على قيد الحياة في الوقت الذي يلزم فيه استيفاء ضوابط األهلية، سواًء كان منصوصا

. ويعتمد هذا على خصائص كل برنامج من ب
ً
 رامج املنافع االجتماعية.أو ضمنا

لبطالة وقد يوجد بين ضوابط األهلية ذات الصلة ببعض برامج منافع التقاعد ضوابط أخرى متجددة. فعلى سبيل املثال، ال ُيدفع العديد من منافع ا

عد ضابط أهلية متجدد
ُ
 داخل الدولة؛ فاإلقامة ت

ً
 إال إذا كان الفرد ال يزال مقيما

ً
 .ا

جب أن يستوفي املستفيد ضوابط األهلية )للحصول على دفعة املنافع االجتماعية( في، أو قبل، تاريخ القوائم املالية، حتى وإن  وإلثبات االلتزام، ي

 كان التحقق الرسمي من ضوابط األهلية يحدث بوتيرة أقل.

 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-HandBook-2020_Volume-1_W_0.pdf#page=24
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العام   للقطاع  املحاسبة  معيار  االجتماعية  42وفي  املساهمات  العام  املنهج  يتناول  ال  املنافع    - ،  برامج  في  املدفوعة  املساهمات  من  اإليراد  أي 

العام   للقطاع  املحاسبة  ملعيار   
ً
وفقا االجتماعية  املساهمات  املحاسبة عن  وتتم  التبادلية    23االجتماعية.  غير  املعامالت  من  )الضرائب  "اإليراد 

 (.والتحويالت

 

 أمثلة على اإلثبات 

 بلوغ سن التقاعد )في حالة املعاش التقاعدي(  •

 وفاة أحد الزوجين )في حالة منافع الورثة( •

 فقدان العمل )في حالة منافع البطالة دون فترة انتظار(  •

 البطالة عن العمل لفترة محددة )في حالة منافع البطالة مع فترة انتظار(  •

 

ولالستمرار  اإلثبات هي أمثلة للحاالت التي قد يستوفي فيها املستفيد ألول مرة جميع ضوابط األهلية الالزمة لتقديم املنفعة االجتماعية التالية.  أمثلة  

 في الحصول على املنفعة االجتماعية، يلزم أن يستمر املستفيدون في استيفاء ضوابط األهلية. 

  وتشتمل بعض املنافع االجتماعية على ف
ً
ترة انتظار كجزء من ضوابط األهلية. فعلى سبيل املثال، ُتدفع بعض منافع البطالة بعد بقاء الفرد عاطال

. وفي حال وجود هذا النوع من فترات االنتظار، فال يتم استيفاء ضوابط األهلية إ
ً
 مثال

ً
ال بعد بقاء عن العمل لفترة زمنية محددة، كأربعة عشر يوما

 عن العمل
ً
 للفترة املحددة. الفرد عاطال

 

 للمنهج العام 
ً
 القياس وفقا

 ُتقاس املصروفات بمبلغ يساوي االلتزام •

 ُيقاس االلتزام بأفضل تقدير للتكاليف التي ستتكبدها الجهة عند الوفاء بالواجبات الحالية •

 يكون االلتزام للدفعة التالية فقط •

 ال يلزم إجراء خصم ملعظم املنافع االجتماعية  •

 ويتم إثبات الفروقات ضمن الفائض أو العجز -لتزام بأداء املدفوعات يتم تخفيض اال •

 

 قياس املصروفات

 لبرامج املنافع االجتماعية، يتم قياسه بمبلغ الدفعة التالية التي سيتم أداؤها بعد استيفاء ضوابط األهلية. وال  
ً
يلزم إجراء  تثبت الجهة مصروفا

. خصم للمصروف فيما يخص معظم املنافع 
ً
 في غضون اثني عشر شهرا

ً
 االجتماعية، ألن الدفعة التالية ستؤدى عادة

 )أو وعندما تقوم الجهة بأداء دفعة املنافع االجتماعية قبل استيفاء جميع ضوابط األهلية الخاصة بالدفعة التالية، فإنها تقيس الدفعة مقدم
ً
ا

 إذا كانت الدفعة غير قابلة لالسترداد( بمبلغ ا
ً
 لنقد املحول. تثبت مصروفا

 ماقياس االلتز 

 ملعيار املحاسبة للقطاع العام  
ً
، يتم قياس االلتزام الخاص ببرنامج املنافع االجتماعية بأفضل تقدير للتكاليف التي ستتكبدها الجهة عند  42وفقا

 الوفاء بالواجبات الحالية التي يمثلها االلتزام. 
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املنافع االجتماعية التي سيتم أداؤها )أي التحويالت النقدية(. وال تشمل التكاليف عناصر أخرى  دفعات  ُيقصد بها  "التكاليف"  فإن  وفي هذا السياق،  

 مثل التكاليف اإلدارية والرسوم املصرفية. 

، فإن االلتزام يكون للدفعة الت
ً
 منفصال

ً
 سابقا

ً
 ألن استيفاء ضوابط األهلية لكل دفعة من دفعات املنافع االجتماعية ُيعد حدثا

ً
ية فقط.  الونظرا

 لذلك، ستكون الجهة على علم في الغ
ً
 التزامات قصيرة األجل. ونتيجة

ً
الب باملبالغ  وعليه، فإن االلتزامات املتعلقة باملنافع االجتماعية ستكون عادة

 ال
ً
 ألن االلتزامات املتعلقة باملنافع االجتماعية ستكون عادة

ً
تزامات قصيرة األجل، فلن يكون من  املطلوبة دون الحاجة إلجراء تقديرات. وباملثل، ونظرا

 الضروري إجراء خصم ملعظم املنافع االجتماعية. 

 القياس الالحق 

زام يتم إثباته  يتم تخفيض االلتزام بأداء مدفوعات املنافع االجتماعية. وأي فرق بين تكلفة أداء مدفوعات املنافع االجتماعية والقيمة الدفترية لاللت

 لفترة التي ُيسوى فيها االلتزام. ضمن الفائض أو العجز خالل ا

 إثبات مصروف فائدة في كل فترة للقوائم املالية إلظهار أثر تجزئة الخصم. ويجري وفي حال إجراء خصم لاللتزام، يتم زيادة االلتزام  

ليعكس أفضل تقدير حالي لدفعة املنافع ُيعاد النظر فيه في كل تاريخ للقوائم املالية، ويتم تعديله  ه  وإذا كان االلتزام ال يزال يتعين تسويته، فإن

 االجتماعية الالزمة لتسوية االلتزام. 

 

   محلول مثال 

 ضوابط األهلية في نهاية الشهر الفائت.كافة تقدم الحكومة معاشات تقاعد. وُتدفع املبالغ بالكامل لكل من يستوفي 

 ملعاشات  20×1ديسمبر    31وحتى  
ً
، دفعت  20×2ريال. وخالل عام    1،950،500التقاعد بمبلغ ، أثبتت الحكومة التزاما

 الحكومة معاشات تقاعد على النحو اآلتي:

 

 

 

.  2،095،750، تدفع الحكومة معاشات تقاعد بقيمة إجمالية 20×3وخالل يناير 
ً
 رياال

 ؟ 20×2إثباتها في عام  ما املصروفات التي يتم 

 

 اإلجابة: 

. وعليه، ال يتم إثبات هذه الدفعات على أنها مصروفات في عام  20×1ديسمبر   21تتعلق بااللتزام كما في  20×2الدفعات التي تم أداؤها في يناير 

2×20 . 

 ملعاشات التقاعد واجبة السداد ملن يستوفون ضواب20×2ديسمبر  31وفي 
ً
 ط األهلية في ذلك التاريخ. ، تثبت الحكومة التزاما

 بمبلغ،  
ً
 ، وهو كامل مبلغ معاشات التقاعد التي ُتدفع في يناير.2،095،750وعليه، تثبت الحكومة التزاما

. وتفصيل هذا املبلغ كما يلي:  24،353،750، يبلغ إجمالي املبلغ الذي يتم إثباته على أنه مصروف 20×2وخالل عام 
ً
 رياال

 

 

 

 ريال  1،950،500 20×2يناير 

 22،258،000 20×2ديسمبر  -فبراير 
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 للمنهج العام
ً
 اإلفصاحات وفقا

 املنافع االجتماعيةخصائص برامج  •

 العوامل الديموغرافية واالقتصادية والعوامل الخارجية األخرى التي تؤثر على مستوى النفقات  •

 إجمالي النفقات على املنافع االجتماعية، وتحليلها حسب برامج املنافع االجتماعية  •

 توضيح أي تعديالت مهمة على برامج املنافع االجتماعية •

 في حال استيفاء البرنامج للضوابط الالزمة للسماح باستخدام منهج التأمين، يتم إدراج عبارة بهذا املعنى  •

 

 خصائص برامج املنافع االجتماعية

 يشمل اإلفصاح عن خصائص املنافع االجتماعية البنود التالية: 

 تقاعد، منافع بطالة، منافع طفولة(.  طبيعة املنافع االجتماعية التي تقدمها البرامج )على سبيل املثال، منافع •

السمات الرئيسية لبرامج املنافع االجتماعية، مثل وصف لإلطار التشريعي املنظم للبرامج، وموجز بضوابط األهلية الرئيسية التي يجب  •

 استيفاؤها للحصول على املنافع االجتماعية. 

امج يتم من خالل اعتماد مالي باملوازنة أو تحويل من إحدى جهات القطاع  وصف لكيفية تمويل البرامج، بما في ذلك ما إذا كان تمويل البر  •

 العام األخرى أو بغير ذلك من الوسائل.

 في حال تمويل البرنامج بمساهمات اجتماعية:  •

o ملالية إحالة مرجعية إلى مكان املعلومات املتعلقة بتلك املساهمات االجتماعية وأي أصول مرصودة )في حال تضمينها في القوائم ا

 للجهة(؛ أو

o  .إفادة بشأن توفر املعلومات املتعلقة بتلك املساهمات االجتماعية وأي أصول مرصودة في القوائم املالية الخاصة بجهة أخرى 

 التعديالت على برامج املنافع االجتماعية

 تشمل التعديالت على برامج املنافع االجتماعية: 

 قدمة؛التغييرات في مستوى املنافع االجتماعية امل •

 . التغييرات في ضوابط األهلية، بما في ذلك األفراد و/أو األسر املشمولة في برنامج املنافع االجتماعية •

 ريال  

 20× 2املعاشات املدفوعة في فبراير 

 ( 20×2)مثبتة في نوفمبر  20×2( إلى ديسمبر 20×2)مثبتة في يناير 
22،258،000 

 20× 3املعاشات املدفوعة في يناير 

 ( 20×2)مثبتة في ديسمبر 
2،095،750 

 24،353،750 اإلجمالي 
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 منهج التأمين 

. وُيسمح للجهات باستخدام هذا املنهج، ولكنها غير    42يحتوي معيار املحاسبة للقطاع العام  
ً
 محتمال

ً
 بديال

ً
مطالبة  على منهج التأمين باعتباره منهجا

 بذلك، عندما يستوفي برنامج املنافع االجتماعية ضوابط معينة. 

ضم املعيار  وال يحتوي املعيار على متطلبات ملنهج التأمين ولكنه يوجه الجهات إلى تطبيق معايير املحاسبة الدولية أو الوطنية بالقياس العقلي. وي

 استخدامها عند تطبيق منهج التأمين. إرشادات بشأن معايير املحاسبة التي يمكن 

  

 منهج التأمين: الضوابط

 من املقرر أن يكون التمويل بالكامل من املساهمات •

o  املساهمات والرسوم ودخل االستثمار 

o  مراجعة وتعديل املعدالت و/أو املنافع 

ن عقود التأمين • ِّ
 اإلدارة كما يدير املؤم 

o التقيد بالبرنامج 

o ة صندوق منفصل أو أصول مرصود 

o  وجوب نفاذ الحقوق 

o تقييم األداء واملركز املالي 

o  إمكانية اإلدارة من قبل جهة منفصلة 

 

 للجهات باستخدام منهج التأمين عندما: 42يسمح معيار املحاسبة للقطاع العام  

 يكون من املقرر تمويل برنامج املنافع االجتماعية بالكامل من املساهمات؛  •

ن عقود التأمين، بما في ذلك تقييم األداء املالي واملركز املالي للبرنامج على أساس منتظم. توجد أدلة على إدارة الجهة   • ِّ
 للبرنامج كما يدير املؤم 

على إرشادات بشأن كيفية تحديد ما إذا كان برنامج املنافع االجتماعية من املقرر تمويله بالكامل من    42ويشتمل معيار املحاسبة للقطاع العام  

 املساهمات.

ات  يجب أن تنص األنظمة أو اللوائح الحاكمة للبرنامج على تمويل البرنامج من املساهمات فحسب، دون أي إعانات عامة من الضرائب أو اإليرادو 

 الحكومية األخرى. 

سبيل املثال إذا كانوا   وفيما يخص بعض البرامج، يتعين على الحكومات دفع املساهمات بالنيابة عن األفراد غير القادرين على دفعها بأنفسهم، على

ف    - مما يستلزم عادة إضافة املساهمات في حسابهم    - عاطلين عن العمل. وعندما تدفع الحكومة املساهمات بهذه الطريقة بالنيابة عن األفراد   ُتصنَّ

عد إعانة.املدفوعات على أنها مساهمات وليست إعانات. ولكن عندما تقوم الحكومات بأداء املدفوعات بصفة عامة، أو تمو 
ُ
 يل العجز، فإن هذه ت

ن عقود التأمين.  42ويشتمل معيار املحاسبة للقطاع العام  ِّ
 على مؤشرات ملساعدة الجهات في تحديد ما إذا كانت تدير البرنامج كما يدير املؤم 

 يجب أن تتقيد الجهة بالبرنامج )لذا، ستكون التعديالت على املعدالت و/أو املنافع بأثر مستقبلي فقط(. •

 يجب أن يكون هناك صندوق منفصل لبرنامج املنافع االجتماعية )أو يجب تخصيص أصول وتقييدها(.  •
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• .
ً
 يجب أن تكون حقوق املستفيدين أو املستفيدين املحتملين واجبة النفاذ نظاما

 يلزم من إجراءات. م الجهة األداء املالي واملركز املالي للبرنامج على فترات زمنية مناسبة، وأن تتخذ ما يجب أن تقي   •

، يمكن إدارة البرنامج من قبل جهة منفصلة. وهذا غير ضروري ولكنه قد يوفر املزيد من األدلة على أن البرنامج ُيدار كما لو كان •
ً
ت أخيرا

 .
ً
نا ِّ

 الجهة مؤم 

  

 منهج التأمين: معايير املحاسبة 

 عقود التأمين – 17املعيار الدولي للتقرير املالي   •

 نفس مبادئ املعيار الدولي للتقرير املالي  •
ً
 17املعايير الوطنية التي أقرت تقريبا

 

 معلومات مفيدة في حال تطبيقه على املنافع االجتماعية  17يوفر املعيار الدولي للتقرير املالي  •

 قد ال ينطبق هذا على معايير أخرى  •

 

، تشير عبارة "معايير املحاسبة الدولية أو الوطنية ذات الصلة التي تتناول  42العام  في القسم الخاص بمنهج التأمين ضمن معيار املحاسبة للقطاع  

 نفس مبادئ املعيار الدولي للتقرير املالي  "عقود التأمين" 17عقود التأمين" إلى املعيار الدولي للتقرير املالي 
ً
 . 17، واملعايير الوطنية التي أقرت تقريبا

مبادئ للمحاسبة عن عقود التأمين ستوفر، عند تطبيقها بالقياس العقلي على برامج املنافع االجتماعية،   17املالي    وقد أقر املعيار الدولي للتقرير

 معلومات تلبي حاجة املستخدمين وتستوفي الخصائص النوعية. 

للجهة بأن    42عيار املحاسبة للقطاع العام  وقد ال يكون هذا هو واقع الحال ملعايير املحاسبة األخرى التي تتناول عقود التأمين. وعليه، ال يسمح م

 نفس مبادئ املعيار الدولي للتقرير املالي 
ً
 . 17تطبق بالقياس العقلي معايير التأمين التي لم تقر تقريبا

  

 منهج التأمين: اإلفصاحات 

•  
ً
 أساس تحديد أن منهج التأمين يعد مناسبا

 الوطني الذي يتناول عقود التأميناملعلومات التي يتطلبها املعيار الدولي أو  •

 معلومات عن خصائص برامج املنافع االجتماعية •

 وصف أي تعديالت تمت خالل فترة القوائم املالية •

 

 من الجهة تقديم اإلفصاحات املذكورة أعاله.  42عندما تختار الجهة استخدام منهج التأمين، يتطلب معيار املحاسبة للقطاع العام 

يستلزم شرحعلى  ويلزم   وهذا   .
ً
مناسبا ُيعد  التأمين  منهج  أن  تحديد  في  إليه  استندت  الذي  األساس  توضيح   الجهة 

ً
يستوفي    يةكيفل  ا البرنامج  أن 

 ، وأسباب اعتبار الجهة أن منهج التأمين سيوفر معلومات أفضل عن البرنامج.42الضوابط الواردة في معيار املحاسبة للقطاع العام 

 توفير جميع اإلفصاحات التي يتطلبها املعيار الدولي للتقرير املالي  الجهة أعلى  وسيلزم  
ً
 أو ما يعادله من املعايير الوطنية. وهي إفصاحات شاملة.  17يضا

، سيلزم  
ً
املالية. وتعكس على  وأخيرا القوائم   توفير معلومات عن خصائص برنامج املنافع االجتماعية، وأي تعديالت تمت خالل فترة 

ً
الجهة أيضا

 تطلبات اإلفصاحات هذه اإلفصاحات املناظرة لها بموجب املنهج العام. م
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 أسئلة ونقاشات 

 تفضل بزيارة املوقع اإللكتروني ملجلس معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام

http://www.ipsasb.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipsasb.org/
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 للمراجعةأسئلة 

 السؤال األول 

 ؟42أي مما يلي يجب تصنيفه على أنه منافع اجتماعية بموجب معيار املحاسبة للقطاع العام 

 تقديم منافع التقاعد للموظفين الحكوميين (أ

 تقديم معاشات التقاعد الحكومية  (ب

 تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة (ج

 تقديم منافع البطالة ( د

 الطوارئ تقديم اإلغاثة في حاالت  (ه
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 السؤال الثاني 

 بناًء على املعلومات أدناه:

 ؟20×8ديسمبر  31االلتزام الذي تثبته الحكومة في  هو ما  (أ

 ؟ 20×8املصروفات التي تثبتها الحكومة لسنة هي ما  (ب

 التصور:

 بواقع  
ً
 ثابتا

ً
 ملواطنيها وألصحاب اإلقامات الدائمة. ويدفع برنامج املعاشات مبلغا

ً
 تقاعديا

ً
 )في نهاية الشهر(    100تقدم الحكومة معاشا

ً
ريال شهريا

.    70لكل فرد بلغ سن التقاعد وهو  
ً
 في األشهر التي يبلغ فيها أحد األفراد سن التقاعد، وفي األ   وتحسبعاما

ً
شهر التي يموت فيها أحد املبالغ تناسبيا

 األفراد. 

 ديسمبر. ويتم دفع معاشات التقاعد في نهاية كل شهر.  31وتعد الحكومة قوائمها املالية في 

 ملعاشات التقاعد بمبلغ  20×7ديسمبر    31وحتى  
ً
، دفعت الحكومة معاشات  20×8ريال. وخالل عام    2،990،656، أثبتت الحكومة التزاما

 تقاعد على النحو اآلتي:

 املعاشات املدفوعة )بالريال( الشهر )الشهور( 

 3،024،997 20×8يناير 

 33،435،183 20×8ديسمبر  –فبراير 

 36،460،180 اإلجمالي 

فترة اية كل  وُيفترض أن الحكومة تتوفر لديها معلومات كاملة في تاريخ دفعها ملعاشات التقاعد )أي ُيفترض أن التقديرات التي أجرتها الحكومة في نه

 مع األحداث الالحقة(.
ً
 من فترات القوائم املالية تتطابق تماما

( وااللتزام املثبت كما في    3،024،997)  20×8وعليه، فإن الفرق بين املبلغ املدفوع في يناير  
ً
(    2،990،656)  20×7ديسمبر    31رياال

ً
رياال

 أن يبلغ( سن التقاعد خالل يناير يمثل املعاشات التقاعدية التناسبية املدفوعة ملن بلغ )ومن كان مقدر 
ً
(.  34،341)  20× 8ا

ً
 رياال

. ويتألف هذا املبلغ من ثالثة عناصر:  3،053،576، تدفع الحكومة معاشات تقاعد بقيمة إجمالية 20×9يناير  31وفي 
ً
 رياال

 

 )ريال( 

في   مؤهلين  كانوا  الذين  املعاشات  ألصحاب  املدفوعة  املعاشات  مبلغ   20×8ديسمبر    31كامل 

 20×9يناير  31ومازالوا مؤهلين في 

2،979،600 

في   مؤهلين  كانوا  الذين  املعاشات  ألصحاب  املدفوعة  التناسبية   20×8ديسمبر    31املعاشات 

 أن   ووافتهم املنية
ً
 20×9( خالل شهر يناير توافيهم املنية)وكان مقدرا

36،420 

 37،556 20×9التقاعد خالل يناير املعاشات التناسبية املدفوعة ملن بلغوا سن 

 3،053،576 اإلجمالي 
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 اإلجابات على أسئلة املراجعة 

 السؤال األول 

 ملعيار املحاسبة للقطاع العام 
ً
 42اإلجابة هي أن البندين )ب( و)د( يجب تصنيفهما على أنهما منافع اجتماعية وفقا

السابقين. منافع التقاعد التي يتم تقديمها للموظفين الحكوميين )اإلجابة )أ(( ال تلبي احتياجات املجتمع ككل، ألنها متاحة فقط ملوظفي الحكومة  

تعريف  وُتدفع هذه املنافع كتعويض عن خدمات العمل التي تم تقديمها. ويترتب على هذا عدم استيفاء منافع التقاعد لجميع العناصر الخاصة ب

عد منافع التقاعد من منافع املوظفين، وتتم  42املنافع االجتماعية. وعليه، فإن منافع التقاعد تقع خارج نطاق معيار املحاسبة للقطاع العام  
ُ
. وت

 ملعيار املحاسبة للقطاع العام 
ً
 . "منافع املوظفين" 39املحاسبة عنها وفقا

 من التحويالت النقدية. وعليه، فإن خدمات الرعاية   توفيروتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة )اإلجابة )ج(( يتطلب من الحكومة  
ً
خدمات بدال

 . 42الصحية تقع خارج نطاق معيار املحاسبة للقطاع العام 

 من ذلك يخفف من آثار مخاطر أخرى،  وتقديم اإلغاثة في حاالت الطوارئ )اإلجابة )ه(( ال يخفف من آثار املخاطر ا 
ً
على  ومنها  الجتماعية، لكنه بدال

مثل املخاطر التي تتعلق    - أن املخاطر التي ال تتعلق بصفات األفراد و/أو األسر    42سبيل املثال خطر الزالزل. ويوضح معيار املحاسبة للقطاع العام  

عد مخاطر اجتماعية  -بالخصائص الجغرافية أو املناخية  
ُ
. وعليه، فإن اإلغاثة في حاالت الطوارئ تقع خارج نطاق معيار املحاسبة للقطاع العام ال ت

42. 

ت نقدية وتقديم معاشات التقاعد الحكومية )اإلجابة )ب(( ومنافع البطالة )اإلجابة )د(( هي منافع اجتماعية. فهما يتم تقديمهما في صورة تحويال 

ية. وُيقصد بمعاشات التقاعد ومنافع البطالة التخفيف من املخاطر االجتماعية، إذ املراد منهما هو  ألفراد محددين يستوفون ضوابط خاصة باألهل

 ضمان حصول األفراد واألسر على دخٍل كاٍف فور بلوغهم سن التقاعد أو خالل فترة البطالة. 

على أنه "يتم   42، ينص معيار املحاسبة للقطاع العام وتلبي معاشات التقاعد الحكومية ومنافع البطالة احتياجات املجتمع ككل. وفي هذا السياق

أثر املخاطر  تقييم ما إذا كانت املنفعة يتم تقديمها للتخفيف من أثر املخاطر االجتماعية بالرجوع إلى املجتمع ككل؛ وال يلزم أن تخفف املنفعة من 

، بغض النظر عن دخله أو ثروته، لضمان تلبية  االجتماعية لكل مستفيد. ومن أمثلة ذلك قيام الحكومة بدفع معاشات لكل من  
ً
 معينا

ً
يتجاوز سنا

 احتياجات األفراد الذين لن يكفيهم دخلهم بعد التقاعد".
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 السؤال الثاني 

 )ملعاشات التقاعد واجبة السداد ملن يستوفون ضوابط األهلية في ذلك التاريخ( بمبلغ 20×8ديسمبر    31في   (أ
ً
، تثبت الحكومة التزاما

3،016،020  .
ً
 رياال

  20×9يناير    31ومازالوا مؤهلين في    20×8ديسمبر    31يشمل هذا كامل مبلغ املعاشات املدفوعة ألصحاب املعاشات الذين كانوا مؤهلين في  

في    2،979،600) مؤهلين  كانوا  الذين  املعاشات  املدفوعة ألصحاب  التناسبية  واملعاشات  املنيةديسمبر    31ريال(  أن    ووافتهم   
ً
مقدرا )وكان 

(. وال يشمل االلتزام املعاشات التناسبية املدفوعة ملن بلغوا سن التقاعد خالل شهر يناير   36،420)  20×9( خالل شهر يناير  توافيهم املنية
ً
رياال

 . 20×8ديسمبر  31ألنهم لم يكونوا مستوفين لضوابط األهلية في  20×9

 

. 36،485،544تم إثباته على أنه مصروف ، يبلغ إجمالي املبلغ الذي ي20×8خالل عام  (ب
ً
 رياال

 

 وتفصيل هذا املبلغ كما يلي:

 

 )ريال( 

يناير   شهر  خالل  التقاعد  سن  بلغوا  ملن  املدفوعة  التناسبية  يناير   20×8املعاشات  في  )مثبتة 

8×20 ) 

34،341 

  20×8يناير    1املالية من  واملثبتة في السنة    20×8وديسمبر    20×8املعاشات املدفوعة بين فبراير  

 20×8ديسمبر  31إلى 

33،435،183 

في   مؤهلين  كانوا  الذين  املعاشات  ألصحاب  املدفوعة  املعاشات  مبلغ   20×8ديسمبر    31كامل 

 (20×8)مثبتة في ديسمبر  20×9يناير  31ومازالوا مؤهلين في 

2،979،600 

في   مؤهلين  كانوا  الذين  املعاشات  ألصحاب  املدفوعة  التناسبية   20×8ديسمبر    31املعاشات 

 ( 20×8)مثبتة في ديسمبر  20×9خالل شهر يناير  ووافتهم املنية

36،420 

 36،485،544 اإلجمالي 
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 الخدمات الجماعية والفردية
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 هدف التعلم 

 املتدربون من: سيتمكن 

 تطبيق تعريفي الخدمات الجماعية والخدمات الفردية •

 تطبيق متطلبات املحاسبة عن الخدمات الجماعية والخدمات الفردية  •

 فهم العالقة بين الخدمات الجماعية والفردية واملنافع االجتماعية والواجبات التعاقدية. •

 

ألول مرة، تم استثناء املخصصات وااللتزامات    وااللتزامات املحتملة واألصول املحتملة""املخصصات    19عندما صدر معيار املحاسبة للقطاع العام  

العام   للقطاع  الناشئة عن املنافع االجتماعية من نطاق املعيار. ووصف حينها معيار املحاسبة  املنافع االجتماعية بعبارات واسعة    19املحتملة 

 لتحقيق أهداف السياسة االجتماعية الخاصة بالحكومة. على أنها السلع والخدمات واملنافع األخالنطاق 
ً
 رى التي يتم تقديمها سعيا

الذي يستثني اآلن من نطاقه املنافع االجتماعية    19معيار املحاسبة للقطاع العام    "املنافع االجتماعية"  42وعدل معيار املحاسبة للقطاع العام   

 )أي التحويالت النقدية التي يتم تقديمها للتخفيف من أثر املخاطر االجتماعية(.  42التي تقع ضمن نطاق معيار املحاسبة للقطاع العام 

الخدمات الجماعية والفردية. وتكمن إحدى املسائل الرئيسية   19وقد كان من تبعات هذا التعديل أن دخل في نطاق معيار املحاسبة للقطاع العام  

 املعامالت. في تحديد ما إذا كان ثمة مخصص ينشأ فيما يتعلق بتلك

 ( هذه املسألة. 19)تعديالت على معيار املحاسبة للقطاع العام  "الخدمات الجماعية والفردية"ويتناول اإلصدار 

 

 التعريفات 

هي خدمات تقدمها جهة القطاع العام بشكل متزامن إلى جميع أفراد املجتمع بغية تلبية احتياجات املجتمع   الخدمات الجماعية

 ككل.

 

 هي سلع وخدمات تقدمها جهة القطاع العام لألفراد و/أو األسر بغية تلبية احتياجات املجتمع ككل. الخدمات الفردية

 

في استهالك الخدمات الجماعية. ويكون   الخدمة الجماعيةال يحد  تقديم   تنافس  إلى أحد األفراد من القدر املتاح لألفراد اآلخرين؛ أي ال يوجد 

 اس 
ً
 وال يتطلب موافقة صريحة أو مشاركة فعلية من جانب املستفيدين من الخدمة.استهالك الخدمات الجماعية عادة

ً
 سلبيا

ً
 تهالكا

 ومن أمثلة الخدمات الجماعية الدفاع وإنارة الشوارع.

. ويتطلب  إلى أحد األفراد من القدر املتاح لألفراد اآلخرين، أو قد يؤخر حصول بعض األفراد على تلك الخدمات  الخدمة الفرديةتقديم    يقلصوقد  

ت استهالك الخدمات الجماعية موافقة صريحة أو مشاركة فعلية من جانب املستفيدين من الخدمة. وال تلبي السلع أو الخدمات التي تقدمها جها

 القطاع العام بشروط تجارية احتياجات املجتمع ككل، ولذلك فهي ال تستوفي تعريف الخدمات الفردية. 

 عاية الصحية الشاملة والتعليم الشامل.ومن أمثلة الخدمات الفردية الر 
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 الخدمات الجماعية والخدمات الفردية واملنافع االجتماعية

 

قدي، يوضح الجدول أعاله االختالفات بين الخدمات الجماعية والخدمات الفردية واملنافع االجتماعية. فاملنافع االجتماعية تنطوي على تحويل ن

ا الخدمات الجماعية والفردية فهي تنطوي على تقديم خدمات.   أم 

 

 الجماعية والفرديةاملحاسبة عن الخدمات  

 الخدمات الجماعية •

o نشاط حكومي دائم 

 الخدمات الفردية •

o نشاط حكومي دائم 

o ال توجد مسؤولية على املستفيدين 

 املحاسبة عن املصروفات باستخدام معايير أخرى  •

 

 املحاسبة عن الخدمات الجماعية

عد الخدمات الجماعية أنشطة دائمة لجهة القطاع العام التي تتولى 
ُ
 تقديم الخدمات.ت

 ملعيار املحاسبة للقطاع العام  
ً
، "ال يتم إثبات أي مخصص للتكاليف التي قد يتم تكبدها لالستمرار في تنفيذ األنشطة الدائمة للجهة في 19ووفقا

 املستقبل".

 للمعايير األخرى.وعليه، ال يتم إثبات أي مخصص لنية تقديم الخدمات الجماعية. ويتم إثبات مصروفات عند تقديم الخدمات، و 
ً
 فقا

زمة. ومن  وعند تقديم الخدمات الجماعية، تقتني جهة القطاع العام موارد وتتكبد مصروفات من خالل الترتيبات التعاقدية وغيرها من الترتيبات املل

تداولة املستخدمة في تقديم تلك الخدمات، أمثلتها الرواتب التي ُتدفع ألفراد الجيش، والكهرباء املستخدمة في إنارة الشوارع، واقتناء األصول غير امل

 وشراء الخدمات الجماعية من مقدم خدمات مستقل.

 للمعايير األخرى. وقد ينشأ عن هذه الترتيبات التزام،
ً
ولكن هذا االلتزام    وتتم املحاسبة عن هذه الترتيبات التعاقدية وغيرها من الترتيبات امللزمة وفقا

 لزم، وليس عن الوعد بتقديم الخدمات الجماعية. ينشأ عن العقد أو الترتيب امل

 

منافع  

 اجتماعية

خدمات  

 فردية

خدمات  

 جماعية

 تنطوي على تحويل نقدي للمستفيد املؤهل؟
✓   

 من املجتمع؟
ً
 يتم تقديمها لألفراد و/أو األسر، بدال

✓ ✓  

 تلبية احتياجات املجتمع ككل؟تهدف إلى 
✓ ✓ ✓ 
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 املحاسبة عن الخدمات الفردية 

 لجهة القطاع العام التي تتولى تقديم الخدمات. ويؤدي تقديم الخدمات الفردية إلى  
ً
 دائما

ً
اقتناء جهة  باملثل، ُيعد تقديم الخدمات الفردية نشاطا

 يبات التعاقدية وغيرها من الترتيبات امللزمة.القطاع العام ملوارد وتكبد مصروفات من خالل الترت

 للمعايير األخرى. وقد ينشأ عن هذه الترتيبات التزام،
ً
ولكن هذا االلتزام    وتتم املحاسبة عن هذه الترتيبات التعاقدية وغيرها من الترتيبات امللزمة وفقا

 ية. ينشأ عن العقد أو الترتيب امللزم، وليس عن الوعد بتقديم الخدمات الجماع

 م
ً
لتقديم الخدمات الفردية. وعندما يحصل األفراد على هذه الخدمات، قد تتحمل الجهة عددا املقتناة  العام املوارد  ن  وتستخدم جهة القطاع 

 الواجبات املستقبلية فيما يتعلق بتقديم هذه الخدمات الفردية. ولكن هذه الواجبات ليست واجبات حالية وال ينشأ عنها التزام. 

 هو شأن الخدمات الجماعية، ال يتم إثبات أي مخصص لنية تقديم الخدمات الفردية قبل حصول األفراد و/أو األسر على الخدمات.وكما 

 

تفاعل املخصصات والترتيبات التعاقدية والترتيبات األخرى امللزمة عند املحاسبة عن  
 الخدمات الجماعية والفردية 

 

 

 

 

 لتقديم خدمات 
ً
 تضع الحكومة برنامجا

 بتقديم خدمات جماعية )مثل الدفاع( أو خدمات فردية )مثل 
ً
 من خالل أنظمة.عندما تتخذ الحكومة قرارا

ً
 الرعاية الصحية(، فإن هذا يتم غالبا

 وتلزم األنظمة الحكومة بتقديم الخدمات باعتبارها أنشطة حكومية دائمة. 

عد هذه واجبات مستق
ُ
بلية،  وال يتم إثبات أي مخصص للتكاليف التي قد يتم تكبدها لالستمرار في تنفيذ األنشطة الدائمة للجهة في املستقبل. وت

 الية.وليست ح

 

 تتعاقد الحكومة على سلع أو خدمات أو مخزون أو أصول 

 تقدم الحكومات الخدمات الجماعية والفردية من خالل ترتيبات تعاقدية وغيرها من الترتيبات امللزمة. 

 أو بائعي أصول. خارجيين وقد تكون هذه الترتيبات مع موظفين أو موردي سلع أو مقدمي خدمات 

عد هذه ترتيبات قيد ا
ُ
 لتنفيذ؛ بمعنى أنه ال يتم إثبات أي التزام إلى حين قيام الطرف اآلخر بالوفاء. وت

 وال تؤثر هذه الترتيبات على الواجبات املستقبلية للحكومة تجاه املستفيدين.

 

تقديم الخدمات 

 الجماعية والفردية

تضع الحكومة 

 لتقديم 
ً
برنامجا

 خدمات

تتعاقد الحكومة 

على سلع أو خدمات 

 أو مخزون أو أصول 

 اقتناء سلع أو خدمات

 اقتناء مخزون أو أصول 
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 اقتناء سلع أو خدمات

 بدفع مقابل السلع والخدمات األخرى املقتناة. ويتم استهالك هذ
ً
 ماليا

ً
ه السلع والخدمات فور الحصول عليها )على سبيل تثبت الحكومات التزاما

 املثال، الكهرباء إلنارة الشوارع(. 

 الستهالك البنود على الفور، فال يتم إثبات أي أصل. 
ً
 ونظرا

 اقتناء مخزون أو أصول 

 غير متداولة، وتثبت ما يقابل ذلك من التزام مالي بدفع قيمة البنود. 
ً
 وأصوال

ً
 مخزونا

ً
 تثبت الحكومة أيضا

 قديم الخدمات الجماعية والفردية ت

 عندما تقدم الحكومة الخدمات الجماعية والفردية، تقوم بإثبات مصروف. 

 ثم تقوم بإلغاء إثباته على ال
ً
فور، ولكنها  وحيث إن السلع أو الخدمات يتم اقتناؤها واستهالكها على الفور لتقديم الخدمات، ال تثبت الحكومة أصال

 ملقابلة اال
ً
 لتزام. تثبت مصروفا

استهال يتم  أو  أو األصول  املخزون  إثبات  إلغاء  يتم  الفردية،  أو  الجماعية  الخدمات  تقديم  استهالكها عند  يتم  أو األصول  املخزون  إن  كها  وحيث 

 .
ً
 محاسبيا

 

 أسئلة ونقاشات 

 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 

 ؟ 19أي مما يلي يجب تصنيفه على أنه خدمات جماعية بموجب معيار املحاسبة للقطاع العام 

ه  يجب تصنيفه على أنه خدمات فردية؟ اوأي 

 الدفاع  (أ

 التعليم الشامل  (ب

 الصحية الشاملةالرعاية  (ج

 إنارة الشوارع ( د

 الخدمات الشرطية (ه

 جمع القمامة ألغراض تجارية (و

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال الثاني 

 مع شركة خاصة لتقديم خدمات الصيانة إلحدى الحدائق خالل السنة القادمة
ً
. تقوم إحدى البلديات بصيانة حدائق عامة. وأبرمت الحكومة عقدا

 كل ثالثة أشهر. ومن املتوقع تقديم الخدمات 
ً
 بالتساوي على مدار السنة. ويتطلب العقد من البلدية أداء املدفوعات مقدما

 متى تقوم البلدية بإثبات مصروف؟ 
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 اإلجابات على أسئلة املراجعة 

 السؤال األول 

 ؟ 19أي مما يلي يجب تصنيفه على أنه خدمات جماعية بموجب معيار املحاسبة للقطاع العام 

ه  يجب تصنيفه على أنه خدمات فردية؟ اوأي 

 .19يجب تصنيف اإلجابات )أ( و)د( و)ه( على أنها خدمات جماعية بموجب معيار املحاسبة للقطاع العام 

 . 19ويجب تصنيف اإلجابات )ب( و)ج( على أنها خدمات فردية بموجب معيار املحاسبة للقطاع العام 

ف اإلجابة )و( على أنها خدمة جماع  ية وال خدمة فردية. وال ُتصنَّ

عد خدمات الدفاع و 
ُ
نارة الشوارع والخدمات الشرطية خدمات جماعية ألنها أمثلة على الخدمات التي تقدمها جهة القطاع العام بشكل متزامن إوت

 إلى جميع أفراد املجتمع بغية تلبية احتياجات املجتمع ككل. وال يوجد تنافس في استهالك هذه الخدمات. 

عد خدمات ا
ُ
لرعاية الصحية الشاملة والتعليم الشامل خدمات فردية ألنها أمثلة على خدمات تقدمها جهة القطاع العام لألفراد و/أو األسر بغية  وت

 تلبية احتياجات املجتمع ككل.

بي السلع أو الخدمات التي وال ُيعد جمع القمامة ألغراض تجارية خدمة جماعية وال خدمة فردية، ألن الخدمة يتم تقديمها على أساس تجاري. وال تل
 تقدمها جهات القطاع العام بشروط تجارية احتياجات املجتمع ككل، ولذلك فهي ال تستوفي تعريف الخدمات الفردية.

 

 

 

 السؤال الثاني 

 عند تقديم الخدمات.
ً
 تثبت البلدية مصروفا

 19جماعية. وبموجب معيار املحاسبة للقطاع العام  ُيعد توفير الحدائق والعمل على صيانتها لالستخدام العام خدمة  
ً
، ال تثبت البلدية مخصصا

 لنيتها تقديم الخدمات الجماعية. 

 قيد التنفيذ، ولذلك ال 
ً
 للمعايير األخرى. وُيعد العقد املبرم مع الشركة الخاصة عقدا

ً
 عند تقديم الخدمات وفقا

ً
 تثبت البلدية  وتثبت البلدية مصروفا

 إال عند
ً
 كل ثالثة أشهر، تثبت  مصروفا

ً
 ألن املدفوعات يتم أداؤها مقدما

ً
ما يتم تقديم الخدمات، وهو ما يتم بشكٍل متساٍو على مدار السنة. ونظرا

 إلى حين تقديم الخدمات. 
ً
 مقدما

ً
 مدفوعا

ً
 البلدية مبلغا
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مقترحات مجلس معايير املحاسبة 

الدولية للقطاع العام بشأن مصروفات 

 التحويلعمليات 
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 الغرض من الجلسة التدريبية

"مصروفات عمليات التحويل" متطلبات للمحاسبة عن تلك املصروفات. وال توجد  72تقترح مسودة العرض على العموم رقم 

 متطلبات واضحة في هذا الشأن. 
ً
 حاليا

 

املحاسبة للقطاع العام القائمة على أساس االستحقاق، على دراية  وينبغي أن يكون املتدربون، الذين يستعدون لتطبيق معايير  

بهذه املقترحات حتى يتسنى لهم ضمان قدرة أي نظم وإجراءات خاصة باملصروفات يجري تطويرها لعملية التحول على التعامل  

 مع العملية املحاسبية املقترحة.

 

 يبية بمقترحات فحسب، ولذلك فهي عرضة للتغيير. وتتعلق العملية املحاسبية املتناولة في هذه الجلسة التدر 

 

للمراجعة. والغرض من هذه أسئلة  تحتوي على  فإنها ال  بنشرها،  املجلس  قام  تناقش مقترحات وليس متطلبات  النهائية  الجلسة   ألن هذه 
ً
  ونظرا

ونظمهم قادرة على توفير املعلومات الالزمة لتطبيق    الجلسة التدريبية هو تزويد املتدربين بما يكفي من املعلومات لتحديد ما إذا كانت عملياتهم

 املقترحات في حال موافقة املجلس على إقرارها.

  

 تعريف مصروف عمليات التحويل

مصروف عمليات التحويل هو مصروف ينشأ عن معاملة، وليس عن ضرائب، تقوم فيها الجهة بتقديم سلع أو خدمات أو غيرها  

( دون أن تحصل على أي سلع أو خدمات أو أصول أخرى في املقابل. من األصول لجهة أخرى )قد تكو 
ً
 ن فردا

 

فة في معيار املحاسبة للقطاع العام   عرَّ
ُ
، الذي ينص على أنه "في املعاملة غير التبادلية،  9ويشبه مصروف عمليات التحويل املعامالت غير التبادلية امل

 باملقابل، أو تبذل قيمة إلى جهة أخرى دون الحصول مباشرة إما أن تستلم الجهة قيمة من جهة أخرى دون أن  
ً
تبذل مباشرة قيمة مساوية تقريبا

 باملقابل". 
ً
 على قيمة مساوية تقريبا

والفرق بينهما، بخالف حقيقة أن مصروف عمليات التحويل يغطي فقط جانب املصروف الخاص باملعاملة، أنه في مصروف عمليات التحويل، ال  

 املعامالت  يحصل من قام ب
ً
التحويل على أي ش يء نظير ما قام بتحويله. وتشمل مصروفات املعامالت غير التبادلية مصروفات التحويل، وتشمل أيضا

 التي يحصل فيها من قام بالتحويل على ش يء أقل قيمة في املقابل.

ِّل ، ُيشار إلى من قام بالتحويل بلفظ  72وفي مسودة العرض على العموم رقم  
  املتلقي. واملستلم في عملية التحويل هو  املحو 

ً
، الذي قد يكون ملزما

 . أطراف ثالثة مستفيدةبتحويل سلع أو خدمات إلى 

  

 واجبات األداء 

 واجب األداء هو الوعد في ترتيب ملزم مع مشتٍر بتحويل أحد ما يلي إلى املشتري أو إلى طرف ثالث مستفيد:

 من املمكن تمييزها بذاتها؛ أو سلعة أو خدمة )أو حزمة سلع أو خدمات(  (أ

سلسلة سلع أو خدمات من املمكن تمييزها بذاتها ومتماثلة إلى حد كبير ويتم تحويلها بنفس النمط إلى املشتري أو إلى   (ب

 الطرف الثالث املستفيد.

 وُيستخدم مفهوم واجب األداء لتحديد كيفية املحاسبة عن مصروف عملية التحويل.
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 تحويلأنواع مصروف عمليات ال 

 

 

 ترتيب ملزم )عقد أو ما شابه(. 
ً
 حتى يتحقق وجود واجبات األداء، يجب أن يكون هناك أوال

ست
ُ
خدم وعندما يفرض الترتيب واجبات أداء على املتلقي، تتم املحاسبة عن الترتيب على أنه مصروف لعملية التحويل مرتبط بواجبات لألداء. وت

ى املنهج املستخدم في  "اإليراد املرتبط بواجبات األداء"  70مسودة العرض على العموم رقم   املحاسبة   للمحاسبة عن الجانب اآلخر من املعاملة. وُيسم 

سودة عن مصروفات عمليات التحويل املرتبطة بواجبات لألداء بمنهج واجبات األداء في القطاع العام، وهو يشبه متطلبات املحاسبة الواردة في م

 .70العرض على العموم رقم 

 
ُ
ستخدم  وعندما ال يفرض الترتيب واجبات أداء على املتلقي، تتم املحاسبة عن الترتيب على أنه مصروف لعملية التحويل مرتبط بواجبات لألداء. وت

 للمحاسبة عن الجانب اآلخر من املعاملة.  "اإليراد غير املرتبط بواجبات األداء"  71مسودة العرض على العموم رقم 

  

 أمثلة

 املستويات الحكومية األدنى املنح إلى  •

 األصول التي تتبرع بها املنظمات الدولية •

 تمويل الدورات التدريبية التي سيتم تقديمها إلى املستفيدين  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هل املستلم يتحمل واجبات أداء؟

بط مصروف لعملية التحويل مرت–ال 

بواجبات لألداء

مصروف لعملية التحويل –نعم 

مرتبط بواجبات لألداء
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 ل املرتبطة بواجبات لألداء ياملحاسبة عن مصروفات عمليات التحو 

 

 

 : تحديد الترتيب امللزم1الخطوة 

 الترتيب امللزم قد وافقت على الترتيب ويجب أن تكون ملتزمة بأداء الواجبات الخاصة بكل منها. يجب أن تكون أطراف 

 على تحديد شروط دفع
ً
 على تحديد حقوق كل طرف بشأن السلع أو الخدمات التي سيتم تحويلها وأن يكون قادرا

ً
ل قادرا ِّ

 ويجب أن يكون املحو 

 مقابل السلع أو الخدمات التي سيتم تحويلها. 

ل متابعة الوفاء بواجبات األداء   ِّ
ل تتوفر وذلك  املتلقي  عاتق  على    املترتبةويجب على املحو  ِّ

طوال مدة الترتيب امللزم. وهذا ضروري لضمان أن املحو 

 لديه املعلومات الالزمة لتطبيق منهج واجبات األداء في القطاع العام. 

 ِّ
ل عن مصروف عملية التحويل على أنه مصروف لعملية التحويل غير مرتبط بواجبات وفي حالة عدم استيفاء ضابط واحد أو أكثر، يحاسب املحو 

 لألداء. 

 : تحديد واجبات األداء 2الخطوة 

ل أن يحدد كل وعد من امل ِّ
تلقي بتحويل  يخصص منهج واجبات األداء في القطاع العام املصروفات على واجبات األداء التي يتحملها املتلقي. ويلزم املحو 

 ما يلي إلى طرف ثالث مستفيد على أنه واجب أداء: أحد 

 سلعة أو خدمة )أو حزمة سلع أو خدمات( من املمكن تمييزها بذاتها؛ أو  •

تحديد الترتيب امللزم

تحديد واجبات األداء

تحديد املقابل

تخصيص املقابل

املصروفإثبات
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 سلسلة سلع أو خدمات من املمكن تمييزها بذاتها ومتماثلة إلى حد كبير ويتم تحويلها بنفس النمط إلى الطرف الثالث املستفيد. •

.  72تحويل السلع والخدمات إلى أطراف ثالثة مستفيدة هي التي تقع ضمن نطاق مسودة العرض على العموم رقم  ووحدها واجبات األداء الخاصة ب

عد هذه مجموعة فرعية من واجبات األداء في مسودة العرض على العموم رقم 
ُ
 . "اإليراد املرتبط بواجبات األداء" 70وت

 : تحديد مقابل املعاملة3الخطوة 

إلى  مقابل املعاملة هو قيم بها  إلى املتلقي، نظير قيام املتلقي بتحويل السلع أو الخدمات املتعهد  ل تحويلها  ِّ
يتوقع املحو  التي  ة املوارد )أي املقابل( 

 الطرف الثالث املستفيد.

 ديد مقابل املعاملة.وقد يتضمن املقابل املتعهد به في ترتيب ملزم مبالغ ثابتة أو مبالغ متغيرة أو كليهما. وُتراعى العوامل اآلتية عند تح

 طبيعة املقابل؛ •

 مبلغ املقابل؛  •

 توقيت دفع املقابل؛ بما في ذلك أي مكون تمويلي مهم؛ •

 املقابل املتغير؛ •

 املقابل غير النقدي؛  •

ِّل. •
 املقابل املستحق للمحو 

 : تخصيص مقابل املعاملة4الخطوة 

 األداء.يتم تخصيص إجمالي مقابل املعاملة على كل واجب من واجبات 

ل تكبدها نظير تحويل السلع أو الخدمات املتعهد بها إلى الطرف الثالث  املستفيد.   ويتم تخصيص مقابل املعاملة على أساس التكلفة التي يتوقع املحو 

 للرصد ب 
ً
ِّل سعر الشراء املستقل لكل سلعة أو خدمة سيتم تحويلها. وقد يكون هذا قابال

شكل مباشر )عندما  ولتحديد هذه التكلفة، يحدد املحو 

 يتم شراء السلع أو الخدمات كل منها على حدة( أو قد يلزم تقديره.

 ويتم تخصيص مقابل املعاملة بالتناسب مع أسعار الشراء املستقلة. وتتوفر إرشادات إضافية بشأن تخصيص الخصومات واملقابل املتغير. 

 مقابل املعاملة يتعلق بذلك الواجب. وفي حال وجود واجب أداء واحد فقط، فإن كامل املبلغ الخاص ب

 : إثبات مصروف عمليات التحويل5الخطوة 

 عندما يفي املتلقي بواجب األداء عن طريق تحويل السلع أو الخدمات املتعهد بها إلى الطرف الثالث املستفيد.
ً
ِّل مصروفا

 يثبت املحو 

عد السلع أو الخدمات أنها قد تم تحويلها عندما يكتسب الطرف ال
ُ
 ثالث املستفيد السيطرة على تلك السلع أو الخدمات.وت

ِّل لحظة اكتساب الطرف الثالث املستفيد للسيطرة على السلع أو الخدمات بالرجوع إلى فقدان املتلقي السيطرة على تلك ال
سلع أو  وقد يحدد املحو 

 الخدمات. 

ِّل أنه من األيسر تحديد لحظة فقدان املت
ما في حال وجود العديد وفي بعض الظروف، قد يجد املحو  لقي السيطرة على السلع أو الخدمات، والسي 

 من األطراف الثالثة املستفيدة التي تحصل على السلع أو الخدمات.
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 إثبات مصروفات عمليات التحويل غير املرتبطة بواجبات لألداء 

 التاريخين التاليين، أيهما أسبق: يتم إثبات مصروف عمليات التحويل غير املرتبط بواجبات لألداء في أحد 

يمثل  • التزام  إثبات  ل  ِّ
إلى املتلقي. وفي هذه الحاالت، يجب على املحو   بتحويل املوارد 

ً
 حاليا

ً
ل واجبا ِّ

عندما يتحمل املحو 

 واجبه بتحويل املوارد؛

 أو

 في التاريخ الذي   •
ً
ِّل عن السيطرة على املوارد؛ وسيكون هذا عادة

يحول فيه املوارد إلى املتلقي. وفي  عندما يتوقف املحو 

 للمعايير األخرى. 
ً
ل بإلغاء إثبات املوارد التي يتوقف عن السيطرة عليها وفقا ِّ

 هذه الحاالت، يقوم املحو 

 

 وقد تنشأ مصروفات عمليات التحويل غير املرتبطة بواجبات األداء: 

 لترتيب ملزم قام بإبرامه مع   •
ً
ل مصروفات وفقا بخالف واجبات    -املتلقي، وهذا الترتيب امللزم يفرض واجبات حالية  عندما يتكبد املحو 

 على املتلقي؛ أو -األداء 

ل مصروفات دون وجود ترتيب ملزم. •  عندما يتكبد املحو 

ل بت ِّ
ل إنفاذ عمليات التحويل التي تتم في ظل عدم وجود ترتيب ملزم، وال يتم إثبات أي مصروف قبل قيام املحو  ِّ

 حويل املوارد.وال يستطيع املحو 

  

 قياس مصروفات عمليات التحويل غير املرتبطة بواجبات لألداء 

 املصروف املثبت في تاريخ التحويل  •

o لة  القيمة الدفترية للموارد املحو 

 املصروف املثبت قبل التحويل  •

o  ل  أفضل تقدير للتكاليف التي سيتكبدها املحو 

 

 في تاريخ قيامه 
ً
ِّل مصروفا

لة.عندما يثبت املحو   بتحويل املوارد إلى املتلقي، فإنه يقيس املصروف بالقيمة الدفترية للموارد املحو 

 
ً
ل. وفي حاالت أخرى، قد تكون املوارد أصال لة نقدية، وُيقاس املصروف بمبلغ النقد املحو   غير متداول  وفي العديد من الحاالت، ستكون املوارد املحو 

 أو مخزون
ً
ستخدم تكلفة تقديم الخدمات. أو خدمات. وُيقاس املصروف ب ا

ُ
لة. وفي حالة الخدمات، ت  القيمة الدفترية للموارد املحو 

 قبل تحويل املوارد إلى املتلقي، فإنه يقيس املصروف وااللتزام بأفضل تقدير للتكاليف التي سيتكبدها امل
ً
ل مصروفا ل عند وعندما يثبت املحو  حو 

ل عند تسوية االلتزام على تكاليف ثابتة أو تكاليف متغيرة أو كلتيهما. تسوية االلتزام. وقد تشتمل التكاليف التي س  يتكبدها املحو 

( وقيمة أي تحويالت غير نقعلى  ويلزم  
ً
 مراعاة القيمة الزمنية للنقود )عندما تكون املوارد سيتم تحويلها بعد أكثر من سنة مستقبال

ً
ل أيضا  دية. املحو 
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 إثبات مصروفات عمليات التحويل غير املرتبطة بواجبات لألداء 

 

 للمزيد من املعلومات 

املتدربين الذين يرغبون في الحصول على  بهذا نختتم وحدتنا التدريبية عن مقترحات املجلس املتعلقة بمصروفات عمليات التحويل. وينبغي على  

 املزيد من املعلومات بشأن املقترحات الرجوع إلى الوثائق املتاحة على املوقع اإللكتروني للمجلس. 

 

 تفضل بزيارة املوقع اإللكتروني ملجلس معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام

sb.orghttp://www.ipsa 

 

  

 

 

 

 

 

 اإليراد  مصروفات عمليات التحويل  

 لترتيب ملزم 
ً
ل املصروفات وفقا يتكبد املحو 

 يفرض واجبات حالية على املتلقي. 

 املركز املالي: 

ال ينشأ عن الواجبات الحالية املفروضة على 
ل؛ وال يتم إثبات  املتلقي أصل يسيطر عليه املحو 

 أي أصل. 

 املركز املالي: 

 عندما يحصل على  
ً
 والتزاما

ً
املوارد يثبت املتلقي أصال

ستحق له ذمة مدينة، إذا كان ذلك 
ُ
)أو عندما ت

 أسبق(.

 األداء املالي: 

 عندما يحول املوارد )أو 
ً
ل مصروفا يثبت املحو 

ستحق عليه ذمة دائنة، إذا كان ذلك 
ُ
عندما ت
 أسبق(.

 األداء املالي: 

 )ويلغي إثبات االلتزام( عندما يفي 
ً
يثبت املتلقي إيرادا

 الحالية.بالواجبات  

ل مصروفات دون وجود ترتيب   يتكبد املحو 
 ملزم.

 املركز املالي: 

.
ً
ل أصال  بدون ترتيب ملزم، ال يثبت املحو 

 املركز املالي: 

بدون ترتيب ملزم، ال يوجد التزام؛ ويثبت املتلقي 
 عندما يحصل على املوارد.

ً
 أصال

 األداء املالي: 

 عندما يحول 
ً
ل مصروفا  املوارد.يثبت املحو 

 األداء املالي: 

 عندما يحصل على املوارد. 
ً
 يثبت املتلقي إيرادا

http://www.ipsasb.org/
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 مسودات العرض على العموم واألوراق االستشارية وغيرها من منشورات االتحاد الدولي للمحاسبين هي من إصدار االتحاد وحقوق طبعها ونشرها 

 محفوظة له. 

التصرف بناًء على املادة املطبوعة في هذا املنشور، سواًء  وال يتحمل االتحاد أية مسؤولية عن الخسائر التي تلحق أي شخص يتصرف أو يمتنع عن  

 كانت تلك الخسارة ناجمة عن إهمال أو خالفه.

" هي عالمات تجارية وعالمات خدمة مسجلة لالتحاد IFACوشعار االتحاد الدولي للمحاسبين واسم "االتحاد الدولي للمحاسبين" واالسم املختصر "

 ل. في الواليات املتحدة وسائر الدو 

محفوظة لالتحاد الدولي للمحاسبين. جميع الحقوق محفوظة. ويلزم الحصول على موافقة خطية من االتحاد    2020حقوق الطبع والنشر © لعام  

ي  لتجار الدولي للمحاسبين إلنتاج أو تخزين أو إرسال هذا املستند أو الستخدامه بأية صورة مشابهة، إال إذا كان االستخدام للغرض الشخص ي غير ا

 . permissions@ifac.orgفحسب. لالتصال: 
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