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 مقدمة

 قطاع العام.ُيعد كتاب إصدارات معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام املصدر الرسمي الرئيس ي ملعايير املحاسبة الدولية املتعارف عليها لجهات ال

 

 متمعنةتعد املعلومات املتعلقة باألدوات املالية مهمة للمستخدمين، إذ توفر  و 
ً
عن املخاطر املتعلقة باألصول املالية وااللتزامات املالية بما في ذلك انكشاف الجهة على   نظرة

عدم  عن مقدار وتوقيت و   متعمقةالي واألداء املالي، باإلضافة إلى توفير رؤية  املستخدم للمركز امل  تقويماملخاطر الناشئة عنها وكيفية إدارتها. ويمكن أن تؤثر تلك املعلومات على  
 التدفقات النقدية املستقبلية للجهات.ب التأكد فيما يتعلق

 أي دائرة حكومية تقتصر بين الجهات التي ال تمتلك سوى القليل من األدوات املال  ةيختلف نطاق وطبيعة األدوات املالية التي تملكها جهات القطاع العام بصورة كبير و 
ً
ية )مثال

 أي مؤسسة مالية  
ً
تتكون معظم أصولها والتزاماتها من أدوات مالية(. أدواتها املالية على الذمم املدينة والذمم الدائنة( والجهات التي تمتلك الكثير من األدوات املالية املعقدة )مثال

 إلفصاح عن األدوات املالية على مقدار استخدام الجهة لألدوات املالية ونطاق انكشافها على املخاطر. يعتمد تعقيد ونطاق متطلبات العرض واإلثبات والقياس وا و 

تتناول هذه و عار السلع في السوق.  من الشائع أن تستخدم جهات القطاع العام األدوات املشتقة في إدارة مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان واملخاطر املرتبطة بتقلب أسو 
 إلدارة هذه املخاطر وقياسها.  املقتناةإثبات األدوات املشتقة التدريبية دة الوح 

معيار و ، األدوات املالية: اإلثبات والقياس،  29معيار املحاسبة للقطاع العام  و العرض،    :األدوات املالية،  28تركز هذه الوحدة على متطلبات معيار املحاسبة للقطاع العام  و 
 ، األدوات املالية. 41معيار املحاسبة للقطاع العام و ، األدوات املالية: اإلفصاحات، 30املحاسبة للقطاع العام 

 من وقت    29محل املعيار    41حل املعيار  سيو ، مع السماح بالتطبيق املبكر.  2023يناير    1ويبدأ سريانه في    2018في أغسطس    41صدر معيار املحاسبة للقطاع العام  
ً
اعتبارا

 .41تطبيق الجهة للمعيار 

نصح الجهات التي تكون بصدد تطبيق معايير املحاسبة  29، حيث يحتمل أن تكون بعض الجهات قد طبقت أو بصدد تطبيق املعيار  41و  29تتناول هذه الوحدة كال املعيارين  و 
ُ
. وت

سيؤدي إلى وجوب إجراء تغييرات    29ألن التطبيق األولي للمعيار    41ستحقاق ولكنها لم تنظر بعد في متطلبات األدوات املالية بتطبيق املعيار  للقطاع العام املبينة على أساس اال 
.
ً
 محاسبية كبيرة الحقا

 في القطاع العام والتي تشمل األدوات املالية.  و 
ً
 لعدم شيوع مساهمة جهات القطاع العام في رأس املال الذي   على سبيل املثال،فستركز الوحدة على املعامالت األكثر شيوعا

ً
نظرا

أدوات حقوق   تتلقىبل الجهة التي تقدم أو  يشتمل على أدوات حقوق امللكية، لن يغطي التوجيه األصول املالية أو االلتزامات املالية التي تنشأ من العقود التي يجرى تسويتها من ق
 امللكية الخاصة بها . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

 

 

 التعريفات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األداة املالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لجهة ما والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لجهة أخرى على حد سواء.

تعريف    تعاقديةاألصول وااللتزامات الناشئة عن الترتيبات غير ال  تستوفيال  و تنشأ األصول وااللتزامات في القطاع العام من الترتيبات التعاقدية وغير التعاقدية على حد سواء.  و 
 ملعيار املحاسبة للقطاع العام  فاألصل املالي أو االلتزام املالي.  

ً
في املخصصات وااللتزامات املحتملة واألصول املحتملة  ،  19على سبيل املثال، لن تكون املخصصات املحسوبة وفقا

 ال تعتبر األصول املادية )مثل املخزون والعقارات واآلالت واملعدات( واألصول املؤجرة واألصول غير امللموسة )مثل براءات االختراع وا  وأداة مالية.  العموم
ً
لعالمات التجارية( أصوال

 مالية ألنها تمثل منافع اقتصادية في شكل استالم مستق
ً
 أصوال

ً
 بلي للسلع أو الخدمات. مالية. وباملثل، ال تعتبر األصول املدفوعة مسبقا

 ال تنشأ االلتزامات الحكمية من العقود وبالتالي ال تمثل التزامات مالية. و 

 ألن االتفاقية  جنب، إن وجدت، لتليس لدى األطراف سلطة تقديرية تذكرالعقد هو اتفاق بين طرفين أو أكثر ويترتب عليه تبعات اقتصادية واضحة  و 
ً
نافذة بموجب تكون  ها، عادة

 متنوعة وال يشترط أن تكون خطية.و . النظام
ً
 قد تتخذ العقود، وبالتالي األدوات املالية، أشكاال

. و 
ً
 أم غير  تقويميشرح دليل التطبيق العوامل التي تلتزم الجهة بمراعاتها عند و يجوز لجهات القطاع العام الدخول في ترتيبات تشكل في جوهرها عقودا

ً
ما إذا كان الترتيب تعاقديا

 تعاقدي. 

 بما يلي )رغم إمكانية اختالف ذلك من  ويتم إثباتتراعي الجهة جوهر الترتيب وليس شكله النظامي في تحديد ما إذا كان العقد يفي بتعريف األداة املالية. و 
ً
إلى  دولةالعقود عموما

 أخرى(:

 راغبة في إبرام ترتيب؛  ( أ
ً
 تتضمن العقود أطرافا

 والتزامات ألطرافه، وال يلزم أن تؤدي تلك الحقوق وااللتزامات إلى أداء متساٍو من قبل كل طرف؛تترتب على شروط العقد حقوق  ( ب

 بموجب النظام.  (ج
ً
 يكون التعويض عن عدم األداء نافذا

 ما ُيحدد مبلغو شراء ألصل غير مالي عندما يكون املقابل في صورة نقد أو معادالت النقد.    /اتفاقية بيع  د،العق   ومن أمثلة
ً
اإليرادات املستحقة القبض الناشئة عن معاملة   عادة

 بالقيمة العادلة للمقابل املستحق. ومع ذلك، قد تكون القيمة العادلة للمقابل أقل من املبلغ االسمي ل 
ً
 باتفاق األطراف. وُيقاس عموما

ً
لذمم املدينة عندما يقدم البائع ائتمانا

 عر فائدة أقل من سعر السوق من املشتري كمقابل لبيع سلعة. بدون فائدة إلى املشتري أو يقبل سند ذمم مدينة بس

 

  

 األصل املالي 

النقد، أو أداة حقوق امللكية، أو حق تعاقدي الستالم أصل 

مالي أو مبادلة أصل مالي أو التزام مالي بآخر أو عقد يمكن 

 تسويته في أدوات حقوق امللكية الخاصة بالجهة

 

 االلتزام املالي 

مبادلة أصول التزام تعاقدي بتسليم نقد أو أصل مالي آخر أو 

مالية أو التزامات مالية بأخرى، أو عقد يمكن تسويته في 

 أدوات حقوق امللكية الخاصة بالجهة

 األداة املالية 

أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لجهة ما والتزام مالي أو أداة 

 حقوق ملكية لجهة أخرى على حد سواء

 التزام آخر بالدفع

 حق تعاقدي لجهة ما
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حدد القيمة العادلة للمقابل بخصم املقبوضات املستقبلية بموجب شروط العقد.و 
ُ
 عندما يشكل الترتيب معاملة تمويلية، ت

 على املانح بنقل املوارد إلى املستلم ويثبت  ومن أمثلة
ً
حق املستلم في استالم تلك املوارد.   العقد الذي ال تؤدي فيه حقوق والتزامات األطراف إلى أداء متساٍو، ترتيب ُينش ئ التزاما

قد و أن الترتيب ال يؤدي إلى أداء متساٍو من قبل األطراف.    هذا يعني.  يجوز أن تكون هذه األنواع من الترتيبات تعاقدية رغم عدم قيام املستلم بتقديم نفس العوض في املقابلو 
 . رتيبيكون للمانح واملستلم التزام وأصل مالي على الت

 األصل املالي هو أي أصل يكون:

؛  ( أ
ً
 نقدا

 أداة حقوق ملكية لجهة أخرى؛  ( ب

 حق تعاقدي:  (ج

 الستالم النقد أو أي أصل مالي آخر من جهة أخرى؛ أو (1)

 األصول املالية أو االلتزامات املالية مع جهة أخرى في ظل ظروف يحتمل أن تكون مواتية للجهة.لتبادل  (2)

 سوف أو يجوز تسويته في أدوات حقوق امللكية الخاصة بالجهة.  ( د
ً
 عقدا

وائم املالية. وتعتبر الوديعة النقدية املحفوظة لدى مصرف أو  العملة )النقدية( هي أصل مالي ألنها تمثل وسيلة مقايضة وبالتالي فهي أساس قياس جميع املعامالت وإثباتها في الق 
 ألنها تمثل الحق التعاقدي للمودع في الحصول على نقد من املؤسسة أو لصرف شيك أو أداة مماثلة من الرصيد لصالح دائن في  مشابهةمؤسسة مالية 

ً
 ماليا

ً
سبيل تسديد  أصال

 مبلغ التزام مالي. 

في املحاسبة عن أي عملة غير ُمصدرة. وال يتم تناول العملة املصدرة املخزون  ،  12تطبق الجهة معيار املحاسبة للقطاع العام  و رة تعريف األداة املالية.  ال تحقق العملة غير املصدو 
 
ُ
 صدر في هذا املعيار.كعملة نظامية من منظور امل

 تسويته في أدوات حقوق امللكية الخاصة بالجهة. البند )د(، وهو العقد الذي سوف أو يجوز التدريبية ال تغطي املادة و 

 الستالم النقد في املستقبل:لتتضمن األمثلة الشائعة و 
ً
 تعاقديا

ً
 ألصول املالية التي تمثل حقا

 حسابات الذمم املدينة؛  ( أ

 سندات الذمم املدينة؛  ( ب

 القروض مستحقة القبض؛  (ج

 ؛ األوراق املالية ( د

 سندات القبض. ( ه

 يكون:االلتزام املالي هو أي التزام 

 التزام  ( أ
ً
 تعاقدي ا

ً
 : ا

 لتسليم النقد أو أي أصل مالي آخر من جهة أخرى؛ أو (1)

 لتبادل األصول املالية أو االلتزامات املالية مع جهة أخرى في ظل ظروف يحتمل أن تكون غير مواتية للجهة. (2)

 سوف أو يجوز تسويته في أدوات حقوق امللكية الخاصة بالجهة.  ( ب
ً
 عقدا

 البند )ب(، وهو العقد الذي سوف أو يجوز تسويته في أدوات حقوق امللكية الخاصة بالجهة. التدريبية املادة ال تغطي 
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 تتضمن األمثلة الشائعة لاللتزامات املالية التي تمثل التزامات تعاقدية بتسليم النقد أو أي أصل مالي آخر إلى جهة أخرى في املستقبل: 

 حسابات الذمم الدائنة؛  ( أ

 م الدائنة؛ سندات الذم  ( ب

 ؛ القروض مستحقة الدفع (ج

 سندات الدفع.  ( د

 أخرى 
ً
 ، وفي جميع األحوال، يقابل التزام أحد األطراف بتسليم النقد أو األصول املالية األخرى الحق التعاقدي لطرف آخر في استالم النقد. مرة

 بالدفع.يقابل الحق التعاقدي ألي جهة في استالم النقد االلتزام املتقابل لجهة أخرى و 

الحق وااللتزام املحتمالن بتعريف األصل املالي    ييفو يمكن أن تكون القدرة على ممارسة حق تعاقدي أو شرط الوفاء بالتزام تعاقدي مطلقة أو مشروطة بوقوع حدث مستقبلي.  
 في القوائم املالية. 

ً
ثبت دائما

ُ
 وااللتزام املالي، رغم أن تلك األصول وااللتزامات ال ت

، في حال وقوع أو  قد تتطلبو 
ً
 ماليا

ً
 آخر، أو تسويته بطريقة أخرى بحيث قد يكون التزاما

ً
 ماليا

ً
 أو أصال

ً
عدم وقوع أحداث مستقبلية غير   األداة املالية من الجهة أن تقدم نقدا

 
ُ
 لظروف غير مؤكدة( خارجة عن سيطرة كل من امل

ً
ال يملك ُمصدر مثل هذه األداة الحق و دة أو سعر الصرف.  صدر وحامل األداة مثل التغيير في سعر الفائ مؤكدة )أو كنتيجة

 .)
ً
 ماليا

ً
 ، تعتبر التزاموعليهغير املشروط في تجنب تسليم النقد أو أي أصل مالي آخر )أو تسويته بأي طريقة أخرى تجعله التزاما

ً
 مالي ا

ً
 للُمصدر وأصل مالي لحاملها.  ا

 تعاقدي للمقرض الستالم النقد من الضامن، والتزام تعاقدي متقابل للضامن بالدفع إلى املقرض، في حال تخلف املقترض عن السداد. ، الضمان املالي هو حق على سبيل املثال

ن مشروطة بوقوع  تزامه قد تكو قد يوجد الحق وااللتزام التعاقدي بسبب معاملة أو حدث سابق رغم أن قدرة أي طرف على ممارسة حقه وإلزام الطرف اآلخر باألداء بموجب الو 

ألداء بموجب يوجد الحق وااللتزام التعاقدي بسبب معاملة أو حدث سابق )افتراض الضمان(، رغم أن قدرة املقرض على ممارسة حقه وإلزام الطرف اآلخر با و حدث مستقبلي. 
 التزامه قد تكون مشروطة بوقوع حدث مستقبلي.

 

 األصول املالية

 املالية: أمثلة عن األصول 

 النقد  •

 حسابات الذمم املدينة  •

 القروض مستحقة القبض  •

 األوراق املالية االستثمارية )األسهم العادية، االستثمارات ذات الدخل الثابت(  •

 

 املعامالت الشائعة.رد بعض األمثلة. وال تعتبر قائمة العناصر شاملة، ولكنها تتضمن أمثلة عن ت، لفهم ماهية األصول املالية بشكل أفضلو 
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 قد تكون األمثلة على النحو التالي:

 النقد ومعادالت النقد    يعتبر
ً
 أن تكون في متاحة في الصندوق أو في البنك. ويشترط في معادالت النقد أن تكون استثمارات عالية ا  أصوال

ً
لسيولة مالية. ويشترط العتبار النقود نقدا

غير كبيرة.    تقويمقد وأن تخضع ملخاطر  حتى لو كان االستحقاق قصير األجل، يتعين أن تكون هذه البنود قابلة للتحويل بسهولة إلى نو أشهر(.    3قصيرة األجل )ال تتجاوز مدتها  
 و 

ً
 نقدي  تعتبر الودائع تحت الطلب معادال

ً
 سحبها في أي وقت دون غرامة.ا

ً
 ، حيث ُينظر إليها على أنها تتمتع بنفس مستوى سيولة النقد ويمكن عادة

 هي املبالغ مستحقة التحصيل مقابل توفير السلع والخدمات. حسابات الذمم املدينة 

 هي املبالغ املستحقة من إقراض النقد واملعادالت النقدية.قة القبض القروض مستح

هي أوراق مالية تصدرها جهات أخرى مثل األسهم والسندات ومنتجات االستثمار األخرى التي يجرى شراؤها بقصد الحصول على منفعة اقتصادية األوراق املالية االستثمارية  
 املالية أو من فوائد أو أرباح األسهم املدفوعة من ُمصدر الورقة املالية. إما من ارتفاع قيمة منتج الورقة 

 

 االلتزامات املالية

 أمثلة عن االلتزامات املالية: 

 الذمة الدائنة  •

 القروض والسندات مستحقة الدفع  •

 السندات  •

 

 العناصر شاملة، ولكنها تتضمن أمثلة عن املعامالت الشائعة.رد بعض األمثلة. وال تعتبر قائمة ت، بشكل أفضل األصول املاليةما هية فهم ول

 املبالغ املستحقة إلى الغير مقابل مشتريات التوريدات واملواد الالزمة للعمليات واألنشطة. هيالذمم الدائنة 

 هي املبالغ مستحقة الدفع بسبب ترتيبات االقتراض. القروض والسندات مستحقة الدفع 

ن الجهات من اقتراض رأس املال لفترة زمنية محددة، بشروط دفع محددة وشروط دفع الفائدة. ومن أمثلةالسندات  
ّ
ذلك السند الحكومي    هي أوراق مالية ذات دخل ثابت، تمك

 ذات فائدة ثابتة أو متغيرة، ويستخدم لتمويل العمليات واألنشطة الحكومية للجهة.  قسيمةبمعدل 

 

 ل غير املالية عقود شراء أو بيع األصو 

 ال تعتبر عقود شراء أو بيع البنود غير املالية أدوات مالية إال إذا  •

o ؛
ً
 أو  سمح العقد بتسويتها نقدا

o ؛
ً
 أو  كانت الجهة تقوم بتسوية عقود مماثلة بالصافي نقدا

o كانت الجهة تقوم باستالم وبيع البند غير املالي لتحقيق ربح؛ أو 

o  
ً
 للتحويل بسهولة إلى نقد  كان البند غير املالي قابال

 

 أو بأداة
ً
طبق معايير املحاسبة للقطاع العام لألداة املالية على بعض العقود لشراء أو بيع بند غير مالي يمكن تسويته بالصافي نقدا

ُ
مالية أخرى، أو عن طريق مبادلة األدوات    ت

طبق معايير ا 
ُ
ملحاسبة للقطاع العام لألداة املالية على تلك العقود املبرمة واملستمر سريانها لغرض استالم أو تسليم بند املالية، كما لو كانت العقود أدوات مالية. ومع ذلك، ال ت

 ملتطلبات الشراء أو البيع أو االستخدام املتوقعة بالجهة.
ً
 غير مالي وفقا
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دي ألي طرف في الحصول على أصل أو خدمة غير مالية وااللتزام املتقابل للطرف اآلخر ال يثبت  ال تحقق عقود شراء أو بيع البنود غير املالية تعريف األداة املالية ألن الحق التعاق
 أو  

ً
  حقا

ً
 حاليا

ً
، العقود التي تنص على التسوية فقط عن طريق استالم أو تسليم بند غير مالي )مثل العقد على سبيل املثالألي طرف الستالم أو تسليم أو مبادلة أصل مالي.  التزاما

 اآلجل على النفط( ال تعتبر أدوات مالية.

، يجوز   وتكون العديد من عقود السلع من هذا النوع. ويتم توحيد بعضها من حيث الشكل ويتم تداولها في األسواق املنظمة بنفس طريقة بعض األدوات
ً
املالية املشتقة. فمثال

 بسهولة ألنها مدرجة للتد
ً
اول في البورصة ويجوز تداولها عدة مرات. ومع ذلك، تتاجر األطراف التي تشتري العقد وتبيعه، في واقع األمر،  شراء العقود اآلجلة للسلع وبيعها نقدا

 بالسلعة األساسية. 

 
ً
تغير من الطبيعة األساسية   أو بيعها، وإمكانية التفاوض على تسوية نقدية لاللتزام باستالم أو تسليم السلعة، ال  ، وسهولة شرائهاإّن القدرة على شراء أو بيع عقد سلعة نقدا

 للعقد بطريقة يترتب عليها أداة مالية. 

 للتحويل بسهولة إلى نقد،  ومع ذلك، بعض عقود شراء أو بيع البنود غير املالية التي يمكن تسويتها بالصافي أو بمبادلة األدوات املالية، أو عندما يكون البند غي
ً
تقع ر املالي قابال

 للقطاع العام لألداة املالية كما لو كانت تلك العقود أدوات مالية. ضمن نطاق معايير املحاسبة

تقابلة إلى ما بعد تاريخ نقل األصول ال ينشأ عن العقد الذي يتضمن استالم أو تسليم أصول مادية أصل مالي ألي طرف والتزام مالي للطرف اآلخر ما لم يتم تأجيل أي مدفوعات م
 شراء أو بيع السلع باالئتمان. املادية. وذلك هو واقع الحال مع 

 للمعادلة  ترتبط بعض العقود بالسلع، ولكنها ال تتضمن التسوية من خالل االستالم الفعلي للسلعة أو تسليمها. وهي تحدد التسوية من خالل املدفوعا
ً
حدد وفقا

ُ
ت النقدية التي ت

 املذكورة في العقد، وليس من خالل دفع مبالغ ثابتة.

غ  يمكن حساب أصل مبلغ السند عن طريق تطبيق سعر السوق للنفط السائد عند استحقاق السند على كمية ثابتة من النفط. وتتم فهرسة أصل املبل  فعلى سبيل املثال،
 فقط. 

ً
 يشكل هذا العقد أداة مالية.و بالرجوع إلى سعر سلعة، ولكن يتم تسويته نقدا

 العقد الذي ينشأ عنه
ً
 أصل غير مالي أو التزام غير مالي باإلضافة إلى أصل مالي أو التزام مالي. يشمل تعريف األداة املالية أيضا

 ملبادلة أصل مالي بأصل غير مالي.  
ً
على سبيل املثال، قد يمنح السند املرتبط بالنفط حامله الحق في استالم  فتمنح هذه األدوات املالية في كثير من األوقات أحد األطراف خيارا

 ة الدورية الثابتة ومبلغ ثابت من النقد عند االستحقاق، مع خيار مبادلة أصل املبلغ بكمية ثابتة من النفط.دفعة من مدفوعات الفائد

 على القيمة العادلة للنفط بالتناسب مع نسبة مبادلة النقد مقابل النفط )س
ً
 الو عر الصرف( املتأصل في السند. ستختلف الرغبة في ممارسة هذا الخيار من وقت آلخر اعتمادا

صدر السند أداة مالية، بغض  يجعل األصل املالي للحائز وااللتزام املالي للمُ و تؤثر مقاصد حامل السند فيما يتعلق بممارسة الخيار على جوهر األصول التي تعتبر مكونات السند. 
 النظر عما يجرى إنشاؤه أيضا من أنواع أخرى من األصول وااللتزامات. 
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 العقد

 التصور 

لتسليم    
ً
آجال  

ً
عقدا املنطقة  في  عمومية  نقل  منظومة  تشغل  التي  العام  القطاع  جهات  إحدى  لتشغيل  50أبرمت  الديزل  وقود  من  احتياجاتها  من   ٪

 أسطولها من الحافالت لألشهر الستة املقبلة لتوفير الحماية من االرتفاع املتوقع في األسعار.

 مالية؟ مع التوضيح أداة يعد هل العقد اآلجل 

 هل ستكون إجابتك ستختلف في حال قامت الجهة بشراء وبيع العقود اآلجلة املتداولة في بورصة السلع؟ مع التوضيح

 

 

 اإلجابة: 

 لن يكون العقد اآلجل أداة مالية. 

 ملتطلبات الشراء واالستخدام املتوقعة للجهة.  
ً
 أو بالعقد    يفيال  و ُيبرم العقد اآلجل لغرض تسليم وقود الديزل، وهو بند غير مالي، وفقا

ً
تعريف األداة املالية ألنه ال ينش ئ حقا

 ألي طرف الستالم أصل مالي أو تسليمه أو مبادلته.
ً
 حاليا

ً
 التزاما

شراء أو هة لشراء وبيع العقود اآلجلة في بورصة السلع أن تكون العقود أدوات مالية في حال كان الهدف هو تحقيق ربح. ومع ذلك، إّن القدرة على  قد يترتب على استراتيجية الج
 
ً
 رورة أن العقد أداة مالية.أو بيعها، وإمكانية التفاوض على تسوية نقدية لاللتزام باستالم أو تسليم السلعة، ال تعني بالض ، وسهولة شرائهابيع عقد سلعة نقدا

 للتحويل بسهولة إلى نقد،  ومع ذلك، تعتبر بعض عقود شراء أو بيع البنود غير املالية التي يمكن تسويتها بالصافي أو بمبادلة األدوات املالية، أو عندما يكون ال
ً
بند غير املالي قابال

 الية. أدوات مالية ضمن نطاق املعيار كما لو كانت تلك العقود أدوات م

 

 مقايضة العمالت 

 التصور 

ا مخاطر  إلدارة  العمالت  بين  مقايضة  اتفاقيات  وأبرمت  واألجنبية.  املحلية  وبالعمالت  ومتغيرة  ثابتة  فائدة  بأسعار  سندات  الحكومة  لفائدة  أصدرت 
 بالرجوع إلى أسعار الفائدة وصرف العمالت األجنبيو والعمالت. 

ً
 ة الحالية.تنص االتفاقيات على مبادلة مبالغ نقدية بين أطراف االتفاقيات محسوبة

 أدوات مالية؟ مع التوضيح تعد هل اتفاقيات مقايضة العمالت 

 

 

 اإلجابة: 

فائدة وأسعار الصرف األجنبي، يكون  اتفاقيات مقايضة العمالت هي أدوات مالية رغم أن االلتزامات التعاقدية ألطراف اتفاقيات مقايضة العمالت مشروطة بالتغيير في أسعار ال
 تعاقدي غير مشروط الستالم النقد أو أصل مالي آخر أو يكون عليهم التزام تعاقدي غير مشروط لتسليم النقد أو أصل مالي آخر.لألطراف حق 
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 عقود اإليجار 

 التصور 

في نهاية مدة و سنوات.    10يبلغ العمر اإلنتاجي املقدر للجهاز  و أبرمت مستشفى عقد إيجار مدته خمس سنوات لجهاز التصوير بالرنين املغناطيس ي.  
رة  ٪ من قيمته العادلة الحالية أو تمديد عقد اإليجار بدفع إيجار مخفض بصو 10عقد اإليجار، يكون لدى املستشفى خيار امتالك الجهاز مقابل  

 كبيرة.

 أداة مالية؟ مع التوضيح.يعد هل عقد اإليجار 

 

 

 اإلجابة: 

عقود ، 13بموجب معيار املحاسبة للقطاع العام رقم و عقد اإليجار هو عقد يعتبر في جوهره عقد إيجار تمويلي ألنه ينقل املخاطر واملكافآت العارضة على امللكية إلى املستشفى. 
 األصل والتزام اإليجار كالتزام.، تثبت املستشفى اإليجار

 يتم تناول تصنيف عقود اإليجار في وحدة األصول. 

لفردية املستحقة واملتوجبة الدفع في الحال(. يتوافق عقد اإليجار التمويلي مع تعريف األداة املالية وال يعتبر عقد اإليجار التشغيلي أداة مالية )باستثناء ما يتعلق باملدفوعات او 
لحساب معامالت اإليجار؛ إال عند النظر في ذمم    13يتناول املحاسبة عن عقود اإليجار، وأنه ينبغي اتباع املعيار    13در اإلشارة إلى أن معيار املحاسبة للقطاع العام  ومع ذلك، تج 

يلي الدائنة املثبتة من قبل املستأجر تخضع لشروط اإلثبات الخاصة ذمم عقود اإليجار التمو   كما إناإليجار املدينة، عند تطبيق شروط الهبوط في القيمة وإثبات األدوات املالية.  
 . بمعايير األدوات املالية واألدوات املشتقة املدمجة في عقود اإليجار التي تخضع ملتطلبات األدوات املشتقة املدمجة في األداة املالية

يلتزم بتوفير استخدام األصل في الفترات  ال يعتبر عقد اإليجار التشغيلي أداة مالية )باستثناء ما يتعلق باملدفو  وعات الفردية املستحقة ومتوجبة الدفع في الحال( ألن املؤجر 
 املستقبلية مقابل عوض مماثل لرسوم الخدمة.

 

 أسئلة ونقاشات 

 تفضل بزيارة املوقع اإللكتروني ملجلس معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام 

http://www.ipsasb.org 

 

 الرجوع إلى أسئلة املراجعة الختبار معلوماتهم.  للمتدربينبهذا نختتم وحدتنا التدريبية عن مقدمة األدوات املالية. وينبغي 

 

 

  

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

 السؤال األول 

 عن أداة مالية؟ األداة املالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لجهة ما والتزام مالي أو أداة 
ً
 حقوق ملكية لجهة أخرى على حد سواء. أي مما يلي يمكن أن يكون مثاال

 ضمان القرض ( أ

 النقد ومعادالت النقد  ( ب

  (ج
ً
 املصروفات املدفوعة مقدما

 حسابات الذمم املدينة  ( د

 املخزون  ( ه
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 اإلجابات على أسئلة املراجعة 

 السؤال األول 

 و)ب( و)د(.اإلجابة هي )أ( 

 

يوجد و ض عن السداد.  الضمان املالي هو حق تعاقدي للمقرض الستالم النقد من الضامن، والتزام تعاقدي متقابل للضامن بالدفع إلى املقرض، في حال تخلف املقتر  ( أ
إلزام الطرف اآلخر باألداء بموجب التزامه قد الحق وااللتزام التعاقدي بسبب معاملة أو حدث سابق )افتراض الضمان(، رغم أن قدرة املقرض على ممارسة حقه و 

 في القوائم  و تكون مشروطة بوقوع حدث مستقبلي.  
ً
ثبت دائما

ُ
يفي الحق وااللتزام املحتمالن بتعريف األصل املالي وااللتزام املالي، رغم أن تلك األصول وااللتزامات ال ت

 املالية. 

ايضة وبالتالي فهي أساس قياس جميع املعامالت وإثباتها في القوائم املالية. وتعتبر الوديعة النقدية املحفوظة  العملة )النقدية( هي أصل مالي ألنها تمثل وسيلة مق ( ب
 ألنها تمثل الحق التعاقدي للمودع في الحصول على نقد من املؤسسة أو لصرف شيك أو أداة  

ً
 ماليا

ً
مماثلة من الرصيد لدى مصرف أو مؤسسة مالية مماثلة أصال

 في سبيل تسديد مبلغ االلتزام املالية. لصالح دائن

 مالية ألن املنفعة االقتصادية املستقبلية تتمثل في استالم سلع أو خدمات. وال تجسد الحق (ج
ً
 أصوال

ً
في استالم النقد أو أي أصل    ال تعتبر املصروفات املدفوعة مقدما

 مالي آخر. 

 الستالم النقد في املستق ( د
ً
 تعاقديا

ً
 بتسليم النقد في املستقبل. وفي جميع األحوال، تمثل الذمم املدينة حقا

ً
 تعاقديا

ً
بل وااللتزامات املالية املتقابلة التي تمثل التزاما

 يقابل الحق التعاقدي ألي طرف في استالم النقد االلتزام املتقابل لطرف آخر بالدفع. 

 مالية ألنها قد تولد األصول املادية مثل املخزون والعقارات واآلالت واملعدات واألصول امل ( ه
ً
ؤجرة واألصول غير امللموسة تدفقات نقدية داخلة ولكنها ال تعتبر أصوال

 في استالم النقد أو أصل مالي آخر.
ً
 ال تجسد حقا
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 المفاهيم األساسية 

 (29معيار المحاسبة للقطاع العام )
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 مقدمة

 معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام املصدر الرسمي الرئيس ي ملعايير املحاسبة الدولية املتعارف عليها لجهات القطاع العام.ُيعد كتاب إصدارات 

 

 

 اإلثبات وإلغاء اإلثبات 

 في الترتيب التعاقدي الذي يعتبر أداة مالية  •
ً
 ُيثبت األصل املالي عندما تصبح الجهة طرفا

 املالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية أو التنازل عنها أو نقلها ُيلغى إثبات األصل  •

o  ُيثبت املكسب أو الخسارة التراكمية في الفائض أو العجز 

 العقد أو التنازل عنه أو فسخه أو انقضائه من ُيلغى إثبات االلتزام املالي عند إبراء الذمة  •

o  الفائض أو العجز ُيثبت الفرق بين القيمة الدفترية واملقابل املدفوع في 

 

 

 رد أدناه أمثلة عن تطبيق املبدأ: ت

 في العقد، ونتيجة لذلك، يكون لها حق نظامي في استالمها أو   ( أ
ً
ثبت الذمم املدينة والدائنة كأصل أو التزامات عندما تصبح الجهة طرفا

ُ
يكون عليها التزام نظامي ت

، عندما يتم شحن البضائع والخدمات أو ت
ً
. مثال

ً
 سليمها أو تقديمها. بدفعها نقدا

 ُيثبت العقد اآلجل كأصل أو التزام في تاريخ االرتباط، وليس في تاريخ التسوية.  ( ب

 ُيثبت الدين عند إصداره أو ُيلغى إثباته عند استبداله أو سداده. (ج

 والتزامات ألن و 
ً
 في العقد. ال تعد املعامالت املستقبلية املخطط لها، بغض النظر عن مدى احتمالية حدوثها، أصوال

ً
 الجهة لم تصبح طرفا

 إلغاء اإلثبات هو شطب أصل مالي أو التزام مالي سبق وأن جرى إثباته من قائمة املركز املالي للجهة.

 تقوم الجهة بإلغاء إثبات األصل املالي عندما  •

 تنتهي الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل املالي أو عند التنازل عنها؛ أو ( أ

 بموجب معيار املحاسبة للقطاع العام  ( ب
ً
 إللغاء اإلثبات. 29تنقل الحقوق التعاقدية في استالم التدفقات النقدية لألصل املالي ويكون النقل مؤهال

 إللغاء اإلثبات إذا، وفقط إذا، كانت الجهة:
ً
 يكون النقل مؤهال

 أو  تنقل الحقوق التعاقدية في استالم التدفقات النقدية لألصل املالي؛ •

 بدفع التدفقات النقدية إلى مستلم واحد أو أكثر. تتحمل اتحتفظ بالحقوق التعاقدية في استالم التدفقات النقدية لألصل املالي، لكنه •
ً
 تعاقديا

ً
 التزاما

o :عند إلغاء إثبات األصل املالي بأكمله، فإن الفرق بين 

 ؛ القيمة الدفترية ( أ

 مجموع:  ( ب
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 منه أي التزام جديد مفروض( املقابل املقبوض )بما في  (1)
ً
 ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه منقوصا

 في صافي األصول و  (2)
ً
يتم توزيع املكسب أو الخسارة و حقوق امللكية؛ يتعين إثباته في الفائض أو العجز.  /أي مكسب أو خسارة تراكمية تم إثباتها مباشرة

بين الجزء الذي يستمر إثباته والجزء الذي يتم إلغاء إثباته، بناًء على القيم العادلة النسبية  حقوق امللكية /التراكمية التي تم إثباتها في صافي األصول 
 لتلك األجزاء. 

. ومع ذلك، إذا كان إلغاء اإلثبات ينطوي على نقل أصل مالي، فإن متطلبات 
ً
، يتعين إلغاء إثبات األصل املالي بصورة مباشرة نسبيا

ً
 إللغاء تحديد ما إذا كان النقل مؤ   عادة

ً
هال

 إلى الفقرات ومعقدة وتتجاوز نطاق املادة التدريبية. تكون اإلثبات 
ً
 .29من معيار املحاسبة للقطاع العام  39-21في حال وجود نقل، ينبغي الرجوع مباشرة

 أو انتهائه.   عنه أو إلغائهأي عند الوفاء بااللتزام املحدد في العقد أو التنازل  –انقضائه  ،تشطب الجهة االلتزام املالي )أو جزء منه( من قائمة مركزها املالي عند، وفقط عندو 

 :إما ينقض ي االلتزام املالي )أو جزء منه( عندما يقوم املدينو 

 أو بأصول مالية أخرى أو سلع أو خدمات؛ أو  ( أ
ً
 نقدا

ً
 بالوفاء بااللتزام )أو جزء منه( بالدفع إلى الدائن، عادة

، فقد يظل هذا الشرط بالحصول  ( ب
ً
(.  على مخالصة نظامية بشأن االلتزام )أو جزء منه( إما بموجب إجراءات نظامية أو من الدائن. )إذا قدم املدين ضمانا

ً
 مستوفيا

ا في ذلك أي أصول غير نقدية منقولة أو االلتزامات  يتعين إثبات الفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام املالي )أو جزء منه( املنقض ي أو املنقول إلى طرف آخر واملقابل املدفوع، بم
قرض عن التزام أو يتحمله طرف ثالث كجزء من معاملة غير تبادلية، تطبق الجهة معيار املحاسبة للقطاع العام و املتحملة، في الفائض أو العجز. 

ُ
 .23عندما يتنازل امل

 أو بتعديل جوهري لشروط االلتزام املالي الحالي على أنه إطفاء لاللتزام املالي األصلي وإثبات اللتزام مالي أدوات الدين بشروط مختلفة اختال   مبادلةيتعين املحاسبة عن  و 
ً
 جوهريا

ً
فا

 جديد. 

 على أنه إطفاء لاللتزام املالي األصلي وإ  املبادلةيتعين املحاسبة عن  كما  
ً
 جوهريا

ً
ثبات اللتزام مالي جديد. وباملثل،  بين مقرض ومقترض حاليين ألدوات الدين بشروط مختلفة اختالفا

ن محاسبته على أنه إطفاء لاللتزام املالي  فإن أي تعديل جوهري لشروط التزام مالي قائم أو جزء منه )سواء كان ذلك يعزى إلى الصعوبات املالية التي يواجها املدين من عدمه( يتعي 
 األصلي وإثبات اللتزام مالي جديد. 

 

 تاريخ التسوية   / تاريخ املتاجرة 

السياسة املحاسبية   • )اختيار  التسوية  تاريخ  أو  املتاجرة  تاريخ  في  املعتادة  بالطريقة  املالية  إثبات شراء األصول  تطبيقها   –يمكن  يتعين  ولكن 
 في تاريخ املتاجرة.

ً
 باستمرار على مجموعة األصول(؛ باستثناء األدوات املشتقة التي يجرى إثباتها دائما

 رة هو تاريخ التزام الجهة بشراء أصل أو بيعه. تاريخ املتاج •

 تاريخ التسوية هو تاريخ تسليم األصل إلى الجهة أو منها. •

 

 

جرى عمليات الشراء أو املبيعات بالطريقة املعتادة )إلغاء اإلثبات( لألصل املالي باستخدام محاسبة إما تاريخ املتاجرة أو تاريخ ال 
ُ
الشراء أو البيع بالطريقة املعتادة هو و تسوية.  ت

 بموجب األنظمة أو األعراف في السوق املعنية.
ً
يمكن إثبات مشتريات األصول  و   شراء أو بيع أصل مالي بموجب عقد تتطلب شروطه تسليم األصل خالل مدة زمنية محددة عموما

 باستخدام املحاسبة بتاريخ املتاجرة. املالية بالطريقة املعتادة إما باستخدام املحاسبة بتاريخ املتاجرة أو
ً
ثبت األدوات املشتقة دائما

ُ
 التسوية، في حين ت
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 تشير املحاسبة بتاريخ املتاجرة إلى:

 إثبات أصل مقرر استالمه وااللتزام بدفع ثمنه في تاريخ املتاجرة،  ( أ

 املدينة من املشتري للدفع في تاريخ املتاجرة. إلغاء إثبات أصل تم بيعه، وإثبات أي مكسب أو خسارة عند التصرف وإثبات الذمم ( ب

 تاريخ املتاجرة هو تاريخ التزام الجهة بشراء أصل أو بيعه. 

 تشير املحاسبة بتاريخ التسوية إلى: 

 إثبات أصل في يوم استالمه من قبل الجهة،  ( أ

 .إلغاء إثبات أصل وإثبات أي مكسب أو خسارة عند التصرف في يوم تسليم األصل من قبل الجهة ( ب

 تاريخ التسوية هو تاريخ تسليم األصل إلى الجهة أو منها.

في تاريخ التسوية، كانت وريال.    1،000تبلغ القيمة العادلة للسند عند املتاجرة )تاريخ االرتباط(  و .  20×2يناير،    ٤، تلتزم الجهة بشراء سند للتسوية في  20×1ديسمبر    ٢٩بتاريخ  
 ن للجهة، بناًء على تصنيف االستثمار، االختيار بين استخدام قيمة تاريخ املتاجرة أو قيمة تاريخ التسوية.ريال. يكو  ١،٠٠٣القيمة العادلة لألصل 

طبق الطريقة املستخدمة باستمرار على جميع مشتريات ومبيعات األصول املالية التي تنتمي إلى نفس  و يعد االختيار مسألة سياسة محاسبية وقد يترتب عليه آثار محاسبية.  و 
ُ
ت

 على األصل وااللتزام املقابل حتى تاريخ التسوية عند انتقال حق امللكية.فعلى سبيل املثالفئة األصول املالية. 
ً
 ، ال يبدأ استحقاق الفائدة عموما

   عند تطبيق املحاسبة بتاريخ التسوية، قد يتعين على الجهة املحاسبة عن أي تغيير في القيمة العادلة لألصل املقرر استالمه خالل الفترةو 
ً
بين تاريخ املتاجرة وتاريخ التسوية اعتمادا

ة بالتكلفة أو التكلفة املستنفدة؛ وُيثبت في الفائض أو العجز لألصول املصنفة كأصول ، ال ُيثبت التغيير في القيمة لألصول املدرجفعلى سبيل املثال على األداة املالية وتصنيفها. 
 حقوق امللكية لألصول املصنفة على أنها متاحة للبيع. /مالية بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز؛ وُيثبت في صافي األصول 

 

 تصنيف األصول املالية

 أربع فئات  •

o  بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز األصول املالية 

o  استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

o  القروض والذمم املدينة 

o   األصول املالية املتاحة للبيع 

 يحدد التصنيف متطلبات اإلثبات والقياس  •

 

 نبذة عامة:

 ُيصنف األصل املالي إلى الفئات األربع التالية: •

 العادلة من خالل الفائض أو العجز؛ األصول املالية بالقيمة  ( أ

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق؛ ( ب

 ؛ القروض والذمم املدينة (ج

 األصول املالية املتاحة للبيع.  ( د
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 كيفية إثبات املكاسب والخسائر و تعد الفئات مهمة ألنها تحدد كيفية إثبات أصل مالي معين وقياسه في القوائم املالية عند اإلثبات األولي وبعد اإلثبات األولي.  
ً
ستحدد الفئات أيضا

، سيحدد التصنيف ما إذا كانت املكاسب أو الخسائر الناتجة عن
ً
التغيرات في قيمة األصول املالية عند إعادة القياس بعد اإلثبات األولي هي   من خالل الفائض أو العجز. فمثال

 حقوق امللكية. /من خالل الفائض أو العجز في الفترة، أو مباشرة إلى صافي األصول 

 

 األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز 

 أصل مالي محتفظ به للمتاجرة  •

 املشتقة )باستثناء أدوات التحوط( جميع األدوات  •

 أصل مالي محدد على هذا النحو عند اإلثبات األولي عندما  •

o  يستبعد أو يقلل بشكل مهم عدم االتساق في القياس 

o  دار مجموعة من األصول وااللتزامات املالية أو كليهما على أساس القيمة العادلة
ُ
 ت

 

 نبذة عامة: 

 من الشروط التالية.  ألصل املالي بالقيمة العادلة من خاللا •
ً
 الفائض أو العجز هو عبارة عن أصل مالي يستوفي أيا

 عند تصنيفه على أنه محتفظ به للمتاجرة. ( أ

 ُيصنف األصل املالي على أنه محتفظ به للمتاجرة إذا: 

 بغرض بيعه على األجل القريب؛  هؤ اقتناتم  (1)

 من محفظة أدوات مالية   (2)
ً
األولي، كان جزءا  ويوجد بشأنها دليل على وجود نمط فعلي حديث لجني الربح على األجل  عند اإلثبات 

ً
دار معا

ُ
ت محددة 

 القصير؛ أو 

 بهدف تح 
ً
ستخدم األدوات املالية املحتفظ بها لغرض املتاجرة عموما

ُ
 عمليات الشراء والبيع النشطة واملتكررة، وت

ً
قيق ربح من التقلبات قصيرة األجل في تعكس املتاجرة عموما

 أو هامش التاجر. السعر 

أ كبر من العوائد التي يمكن  فعلى سبيل املثال، قد تحتفظ جهة قطاع عام باستثمارات في أسهم شركات عامة متداولة في بورصة أوراق مالية بهدف تحقيق عوائد استثمار 
 تحقيقها على السندات. 

مدرج في سوق نشطة، والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق، على أنها بالقيمة العادلة   ال يجوز تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق امللكية التي ليس لها سعر سوق و 
 من خالل الفائض أو العجز. 

 )باستثناء األداة املشتقة التي تكون عبارة عن عقد ضمان مالي أو أداة تحوط محددة وسارية(. (3)
ً
 كان مشتقا

 دلة من خالل الفائض أو العجز.عند اإلثبات األولي، تصنفه الجهة بالقيمة العا ( ب

 يجوز ألي جهة استخدام هذا التحديد فقط عندما ينتج عن القيام بذلك معلومات أكثر صلة، إما ألن ذلك: 

 بـ "عدم   (1)
ً
املحاسبي"( الذي كان يمكن أن ينشأ نتيجة قياس   التوافقيستبعد أو يقلل بشكل مهم عدم االتساق في القياس أو اإلثبات )يشار إليه أحيانا

 األصول أو االلتزامات أو إثبات املكاسب والخسائر املتعلقة بها باستخدام أسس مختلفة؛ أو
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دار مجموعة من األصول املالية أو االلتزامات املالية أو كلتيهما ويتم تقويم أدائها على أساس القيمة العادلة،   (2)
ُ
 إلدارة الستراتيجية إدارة مخاطر  ألنه ت

ً
وفقا

 وفق ذلك األساس إلى كبار موظفي اإلدارة في بالجهة، مثل ال
ً
هيئة الحاكمة موثقة أو استراتيجية استثمار موثقة، وتقدم معلومات حول املجموعة داخليا

 والرئيس التنفيذي للجهة.

 

 تحديد األصول املالية

 التصور:

تدير الحكومة و تستحق خالل خمس سنوات.   دوالر أمريكيماليين  5. وتحمل سندات بسعر فائدة ثابت الريال السعوديالعملة الوظيفية للحكومة هي 
ريف األصل مع تع بالدوالر األمريكي. ال يتوافق السند بالدوالرسعر الفائدة ومخاطر الصرف على السندات من خالل التداول النشط في األوراق املالية 

 املالي املحتفظ به للمتاجرة.

 على أنها بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز؟ وملاذا؟   بالدوالر األمريكيهل يمكن تصنيف سندات 

 

 

 اإلجابة: 

 من عالقة ، ُيحدد قياس األصل املالي أو االلتزام املالي واإلثبات بالتغيرات في  29بموجب معيار املحاسبة للقطاع العام  
ً
قيمته من خالل تصنيف البند وما إذا كان البند جزءا

 تحوط محددة.

 بلفظ "عدم التوافق املحاسبي"( عندما يمكن، مثو 
ً
، تصنيف األصل املالي على أنه متاح يمكن أن يترتب على تلك املتطلبات عدم اتساق في القياس أو اإلثبات )يشار إليه أحيانا

ً
ال

 في صافي األصول للبيع )مع إثبات معظم ا
ً
 به بالتكلفة املستنفدة )مع عدم إثبات   /لتغييرات في القيمة العادلة مباشرة

ً
حقوق امللكية( وقياس االلتزام الذي تعتبره الجهة متعلقا

ف كل من األصل وااللتزام بالقيمة العادلة من خالل التغيرات في القيمة العادلة(. وفي هذه الحالة، قد تستنتج الجهة أن قوائمها املالية ستوفر معلومات أكثر صلة في حال تصني
 الفائض أو العجز. 

 يوضح املثال متى يمكن استيفاء هذا الشرط. 

 
ً
ط  يمكن فق مالية تشترك في سعر الفائدة أو مخاطر الصرف التي تؤدي إلى تغيرات معاكسة في القيمة العادلة تميل إلى تعويض بعضها البعض. ومع ذلك،    تمتلك الجهة أصوال

جرة(. الجهة غير مؤهلة ملحاسبة قياس بعض األدوات بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز )بمعنى أنه يجرى تصنيف حقوق امللكية فقط على أنها محتفظ بها لغرض املتا
 التحوط ألنه ال يوجد أي أدوات يمكن اعتبارها مشتق
ً
 .ا

العادلة من خالل الفائض أو العجز، عند اإلثبات األولي، قد يستبعد أو يقلل بشكل مهم عدم االتساق في القياس أو اإلثبات في هذه الحالة، فإن تحديد األصول املالية بالقيمة 
 ويترتب عليه املزيد من املعلومات ذات الصلة. 

 

 املحتفظ به حتى االستحقاق 

للتحديد   • القابلة  أو  الثابتة  الدفعات  املشتقة ذات  غير  املالية  تاريخ األصول  بها حتى  الجهة االحتفاظ  وتنوي  ثابت  استحقاق  تاريخ  لها  والتي 
 االستحقاق بخالف

o  تلك املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز 

o  تلك املصنفة على أنها متاحة للبيع 

o تلك التي تمثل قروض 
ً
 وذمم ا

ً
 مدينة. ا
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 نبذة عامة: 

تمتلك سندات طويلة األجل االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق ألن أسعار الفائدة في السوق قد خفضت قيمتها العادلة إلى ما دون    على سبيل املثال، قد تخطط الحكومة التي
 التكلفة املستنفدة.

 أكثر مالءمة من التكلفة املستنفدة.  و 
ً
يعتبر تصنيف املحتفظ به حتى تاريخ االستحقاق استثناًء، وذلك فقط إذا  و بالنسبة ملعظم األصول املالية، تعتبر القيمة العادلة مقياسا

 كان لدى الجهة نية إيجابية والقدرة على االحتفاظ باالستثمار حتى تاريخ االستحقاق. 

 ألن هذا الو 
ً
 تطبيق التصنيف. الذي يمكن فيهيتضمن قواعد معقدة فيما يتعلق باملوعد  29تصنيف استثناء من القاعدة، فإن معيار املحاسبة للقطاع العام نظرا

يتين، ببيع أو إعادة تصنيف  مالتمتنع الجهة عن تصنيف أي أصل مالي على أنه محتفظ به حتى تاريخ االستحقاق إذا قامت، خالل السنة املالية الحالية أو خالل آخر سنتين  و 
ظ بها حتى تاريخ االستحقاق( بخالف أكثر من مبلغ ضئيل من االستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق )أكثر من ضئيل فيما يتعلق باملبلغ اإلجمالي لالستثمارات املحتف

 املبيعات أو إعادة التصنيف التي:

 من االستحقاق أو تاريخ شر  ( أ
ً
 التي تقل عن ثالثة أشهر قبل تاريخ االستحقاق( بحيث ال يكون للتغيرات في سعر الفائدة  تكون قريبة جدا

ً
السوق باء األصل املالي )مثال

 أو  تأثير كبير على القيمة العادلة لألصل املالي؛

 عات مسبقة؛ أو تحدث بعد أن تقوم الجهة بتحصيل ما يقرب من كامل أصل مبلغ األصل املالي من خالل مدفوعات مجدولة أو مدفو  ( ب

عزى إلى حدث منفصل خارج عن سيطرة الجهة، وغير متكرر وال يمكن للجهة توقعه بشكل معقول. (ج
ُ
 ت

 الحتمالية اختالف مقدار املال يمكن أن تكون أدوات حقوق امللكية استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إما ألنها غير محددة املدة )مثل األسهم العادية( أو  
ً
بلغ  نظرا

 )مثل خيارات األسهم والضمانات والحقوق املماثلة(.
ً
 الذي قد يقبضه حاملها بطريقة غير محددة مسبقا

التعاقدي  ثابت يقصد بها أن الترتيب    فيما يتعلق بتعريف االستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، فإن الدفعات الثابتة أو القابلة للتحديد والتي لها تاريخ استحقاقو 
 يحدد مبالغ وتواريخ الدفعات لحاملها، مثل دفعات الفائدة وأصل املبلغ.

 

 القروض والذمم املدينة

 أصول مالية غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق نشط بخالف •

o   تلك التي تخطط الجهة لبيعها 

o  الفائض أو العجز تلك املصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

o  تلك املصنفة على أنها متاحة للبيع 

o )تلك التي تكون غير مستردة )املصنفة كمتاحة للبيع 

 

 

 نبذة عامة: 

بها في البنوك(    لدين والودائع املحتفظإّن أي أصول مالية غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد )بما في ذلك أصول القروض والذمم املدينة واالستثمارات في أدوات ا
 يمكن أن تفي بتعريف القروض والذمم املدينة.

 إلى الطالب في إطار دعم سياسة الح
ً
 كومة الخاصة بالتعليم العالي.تتضمن األمثلة عن القروض والذمم املدينة املبالغ املستحقة بموجب برنامج قروض طالبية يوفر قروضا
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تعريف    تستوفييمكن تصنيف األصول املالية التي ال  و ومع ذلك، فإن األصل املالي املعروض في سوق نشط )مثل أداة دين مسعرة( غير مؤهل للتصنيف كقرض أو ذمم مدينة.  
ولي ألصل مالي كان يمكن تصنيفه بطريقة أخرى  القروض والذمم املدينة كاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إذا استوفت شروط ذلك التصنيف. عند اإلثبات األ 

 للبيع. 
ً
 كقرض أو ذمم مدينة، يجوز للكيان تخصيصه كأصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز، أو متاحا

أو وسيط أو مجموعة قطاعية أو خدمة تسعير أو وكالة  تعتبر األداة املالية مدرجة في سوق نشط إذا كانت األسعار املعلنة متاحة بسهولة وبصورة منتظمة من بورصة أو تاجر  
 . على أساس التصرف بحرية ورضاتنظيمية، وتمثل هذه األسعار معامالت السوق الفعلية والتي تحدث بانتظام 

 

 املتاح للبيع

 األصول املالية غير املشتقة املصنفة كمتاحة للبيع أو غير مصنفة على أنها  •

o  العادلة من خالل الفائض أو العجز أصول مالية بالقيمة 

o  استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

o  القروض والذمم املدينة 

 

 نبذة عامة: 

وضع األصول املالية التي ليست و املتاح للبيع فئة تغطي جميع الفئات. 
ُ
 في هذه الفئة. وقد تتضمن األمثلة أداة حقوق ملكية غير مدرجة.  ضمنت

ً
 فئات أخرى افتراضيا

 

 تصنيف االلتزامات املالية

 تصنيفان رئيسيان 

 أي التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز يكون عبارة عن •

o  التزام مالي محتفظ به للمتاجرة 

o  التزام مالي محدد عند اإلثبات األولي 

o  جميع األدوات املشتقة 

 سعر الفائدة الفعلي التزام مالي ُيقاس بالتكلفة املستنفدة باستخدام طريقة  •

 

 نبذة عامة:

 فان لاللتزامات املالية. يهناك تصن •

 االلتزامات املالية املقاسة بالتكلفة املستنفدة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.  ( أ

 االلتزامات املالية بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز.  ( ب

 من الشرطين التاليين:االلتزام املالي بالقيمة العادلة من خالل  •
ً
 الفائض أو العجز هو التزام مالي يستوفي أيا

 أن يكون التزام مالي محتفظ به للمتاجرة وهو: ( أ

 لغرض إعادة شرائه على املدى القريب؛ أو  (1)
ً
 التزام مالي يتم تكبده أصليا

 جزء من محفظة األدوات املالية حيث يوجد دليل على جني أرباح قصيرة األجل،  (2)

 األدوات املشتقة. جميع و  (3)

 

  



 

 

24 

 

 

 

القيام بذلك إلى مزيد من املعلومات ذات الصلة لألسباب   يؤديالتزام مالي محدد عند اإلثبات األولي بااللتزام املالي بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز عندما   ( ب
 التالية: 

 اللتزامات املالية باستخدام أسس مختلفة استبعاد أو التقليل بشكل مهم عدم االتساق في القياس من قياس األصول أو ا (1)

 إدارة مجموعة من األصول وااللتزامات املالية أو كليهما على أساس القيمة العادلة.  (2)

 

 على غرار تحديد األصول املالية كقيمة عادلة من خالل الفائض أو العجز، للجهة أن تحدد التزام
ً
 مال  ا

ً
ا استبعد أو قلل بشكل  بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز إذ  يا

 من مجموعة األصول املالية وااللتزامات املالية التي يجرى  
ً
أدائها على أساس القيمة العادلة. وفي هذه الحالة، قد    تقويممهم عدم االتساق في القياس أو اإلثبات أو كان جزءا

 لعجز.تستنتج الجهة أن قوائمها املالية ستوفر معلومات أكثر صلة في حال تصنيف كل من األصل وااللتزام بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو ا

 

 تحديد االلتزام املالي 

 التصور 

هي   للحكومة  الوظيفية  السعوديالعملة  بقيمة  و .  الريال  سندات  الحكومة  أمريكيماليين    5أصدرت  عامين.   دوالر  خالل  وتستحق  ثابت  معدل  ذات 
.  و 

ً
 لشراء  و تستحق مدفوعات الفائدة نصف سنويا

ً
 آجال

ً
صنف الديون    دوالر أمريكيماليين    5أبرمت الحكومة عقدا

ُ
بالدوالر  يستحق خالل عامين. لم ت

 كبند متحوط له.  األمريكي

 كالتزام مالي بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز؟ وملاذا؟  بالدوالر األمريكيهل يمكن للحكومة أن تحدد التزامها 

 

 اإلجابة: 

 ماليةتمتلك 
ً
 لط,والتزامات مالية تشترك في مخاطر مماثلة، مثل مخاطر أسعار الفائدة.  الحكومة أصوال

ً
بيعة األدوات املالية، يترتب على املخاطر تغيرات معاكسة في القيمة  نظرا

جرى تصنيف العقود اآلجلة فقط  العادلة تميل إلى تعويض بعضها البعض. ومع ذلك، يمكن فقط قياس العقود اآلجلة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز )بمعنى أنه ي
 هة غير مؤهلة ملحاسبة التحوط ألن العقود اآلجلة ليست مشتقات.الج,على أنها محتفظ بها لغرض املتاجرة(. 

 من التكلفة املستنفدة قد يست
ً
بعد أو يقلل بشكل مهم عدم االتساق في  في هذه الحالة، فإن تحديد، عند اإلثبات األولي، الدين بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز بدال

 من املعلومات ذات الصلة.  القياس أو اإلثبات ويترتب عليه املزيد

 

 التكلفة املستنفدة 

 املبلغ عند اإلثبات األولي  •

o  
ً
 منه مدفوعات أصل املبلغ   منقوصا

o  زائد أو ناقص االستنفاد التراكمي ألي فرق بين املبلغ األولي ومبلغ االستحقاق باستخدام طريقة الفائدة الفعلية 

o تقويم ناقص أي تخفيض بسبب الهبوط في القيمة أو مخصص ال 
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املالية( وتخصيص إيرادات الفائدة أو  طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة املستنفدة ألصل مالي أو التزام مالي )أو مجموعة من األصول املالية أو االلتزامات  
 مصروفات الفائدة طوال الفترة ذات الصلة.

الية أو، عند االقتضاء، خالل فترة  سعر الفائدة الفعلي هو املعدل الذي يخصم بالضبط املدفوعات النقدية املستقبلية املقدرة أو املقبوضات خالل العمر املتوقع لألداة امل
الجهة التدفقات النقدية مع األخذ في االعتبار جميع الشروط التعاقدية  عند حساب سعر الفائدة الفعلي، تقدر  و أقصر إلى صافي القيمة الدفترية لألصل املالي أو االلتزام املالي.  

 لألداة املالية )مثل: الدفع املسبق وخيار الشراء والخيارات املماثلة( ولكن دون األخذ في االعتبار الخسائر االئتمانية املستقبلية. 

 ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي وتكاليف املعاملة وجميع  يشمل حساب سعر الفائدة الفعلي جميع الرسوم والنقاط املدفوعة أو امل و 
ً
قبوضة بين أطراف العقد والتي تعد جزءا

 األقساط أو الخصومات األخرى. 

السوق  بت في أسعار الفائدة  كس التحركابالنسبة لألصول املالية ذات السعر املتغير وااللتزامات املالية ذات السعر املتغير، فإن إعادة التقدير الدوري للتدفقات النقدية لتع و 
 بمبلغ مساٍو للذمم الدائنة أو املدينة األساسية عند اال  تم إثباتإذا و يغير سعر الفائدة الفعلي. 

ً
ستحقاق، ال األصل املالي ذو السعر املتغير أو االلتزام املالي ذو السعر املتغير أوليا

 
ً
 أي تأثير جوهري على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام.  يترتب على إعادة تقدير مدفوعات الفائدة املستقبلية عادة

يتعين على الجهة تعديل القيمة الدفترية لألصل املالي أو االلتزام املالي )أو مجموعة األدوات املالية( لتعكس التدفقات  فإنه  إذا راجعت الجهة تقديراتها للمدفوعات أو املقبوضات،  و 
تعيد الجهة حساب القيمة الدفترية عن طريق حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة بسعر الفائدة الفعلي األصلي  و لة.  النقدية التقديرية الفعلية واملعد

 لألداة املالية.

فقات النقدية لألدوات املالية ذات السعر املتغير لتعكس عند إعادة تقدير التدفوذلك على النقيض من األصول املالية ذات السعر املتغير وااللتزامات املالية ذات السعر املتغير.  
سيكون من غير املناسب تحديد سعر   التحركات في أسعار الفائدة في السوق، يتم تحديث سعر الفائدة الفعلي. ويرجع سبب ذلك إلى أنه بالنسبة لألدوات ذات األسعار املتغيرة،

 ألن مقبوضاتثابت واحد عند النشأة لخصم التدفقات النقدية امل
ً
 مدفوعات الفائدة املتغيرة هي عبارة عن مدة تعاقدية ألداة ذات سعر متغير. /ستقبلية املقدرة نظرا

 تغيترتب على إعادة تقدير التدفقات النقدية املستقبلية ألي سبب بخالف التغيرات في أسعار السوق أو عندما ال تكون األدوات املالية أدوا وس
ً
يير في  ت ذات سعر متغير عادة

 التعديل في الربح أو الخسارة كدخل أو مصروف.   . ويتم إثباتالقيمة الدفترية، حيث يتم خصم التدفقات النقدية املقدرة املعدلة على أساس سعر الفائدة الفعلية األصلية لألداة

 

 القياس األولي 

 املعاملة األصول أو االلتزامات املالية املقاسة بالقيمة العادلة زائد تكاليف  •

 ما عدا 

 األصل أو االلتزام املالي املصنف بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز  •

 لسعر املعاملة )بمعنى القيمة العادلة للمقابل املقدم أو املقبوض(  •
ً
 القيمة العادلة عادة

 

 نبذة عامة: 

، تقوم الجهة بقياسه، مع  
ً
 إلى  عند إثبات األصل املالي أو االلتزام املالي أوليا

ً
نسب مباشرة

ُ
أو إصدار األصل    اقتناءاستثناء واحد، بقيمته العادلة زائد تكاليف املعاملة التي يمكن أن ت

 املالي أو االلتزام املالي. 

والتي   29من معيار املحاسبة للقطاع العام    52إلى    50في حال تصنيف األصل املالي أو االلتزام املالي بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز، يتم الرجوع إلى الفقرات من  و
 .AG115إلى  AG101ُيستكمل ذلك بإرشادات التطبيق في الفقرات من و تقدم تعليقات وإرشادات بشأن تحديد القيمة العادلة. 
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 من التاريخ األول الذي قد ُيطلبو 
ً
 بحلوله دفع املبلغ.  ال تقل القيمة العادلة لاللتزام املالي مع ميزة الطلب عن املبلغ املستحق الدفع عند الطلب، مخصوما

 بالتكلفة أو التكو 
ً
 بقيمته العادلة في تاريخ املتاجرة.عندما تستخدم الجهة املحاسبة بتاريخ التسوية لألصل الذي يتم قياسه الحقا

ً
 لفة املستنفدة، يثبت األصل أوليا

فترة بين تاريخ املتاجرة وتاريخ التسوية إال  إذا أثبتت الجهة األصول املالية باستخدام محاسبة تاريخ التسوية، ال يثبت أي تغيير في القيمة العادلة لألصل املقرر استالمه خالل الو 
بالنسبة لألصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز، يتعين إثبات و املالية كأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز.  في حال تصنيف األصول  

 الطريقة املعتادة للشراء أو البيع(.حقوق امللكية حسب االقتضاء. )انظر التعليق على  /التغيير في القيمة العادلة في الفائض أو العجز أو في صافي األصول 

 ما تكون القيمة العادلة لألداة املالية عند اإلثبات األولي عبارة عن سعر املعاملة )بمعنى القيمة العادلة للمقابل املقدم أو و 
ً
 املقبوض(عادة

قدر القيمة العادلة لألداة املالية باستخدام أسلوب  ومع ذلك، قد توجد حاالت يكون فيها جزء من املقابل املقدم أو املقبوض لش يء آخر غير األداة  
ُ
املالية. وفي هذه الحاالت، ت

ة مخصومة باستخدام سعر  . يمكن تقدير القيمة العادلة لقرض طويل األجل أو ذمم مدينة بدون فائدة على أنها القيمة الحالية لجميع املقبوضات النقدية املستقبليتقويمال
 ي السوق ألداة مماثلة )من حيث العملة، واألجل، ونوع سعر الفائدة وعوامل أخرى( مع تصنيف ائتماني مماثل. )أسعار( الفائدة السائدة ف

م لنقدية املستقبلية مخصومة باستخدافعلى سبيل املثال، يمكن تقدير القيمة العادلة لقرض طويل األجل أو ذمم مدينة بدون فائدة على أنها القيمة الحالية لجميع املقبوضات ا
تجمع الجهة الخصم إلى الفائض  و ل.  سعر )أسعار( الفائدة السائدة في السوق ألداة مماثلة )من حيث العملة، واألجل، ونوع سعر الفائدة وعوامل أخرى( مع تصنيف ائتماني مماث

 أو العجز باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. 

 سجل رسوم الفائدة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. القروض املصنفة كقروض وذمم مدينة بالتكلفة املستنفدة، ت

 

 طريقة الفائدة الفعلية  –مثال عن القرض 

 التصور 

تدفع الجهة  و ٪ ُيدفع في نهاية العام. 10سعر الفائدة السنوي على القرض هو و سنوات.  5ملدة  20×1يناير  1ريال بتاريخ  50،000تقترض جهة حكومية 
 مسبقة بقيمة 

ً
 ريال. 49،000ريال ويبلغ صافي محصلة القرض  1،000رسوما

 ما هو سعر الفائدة السنوي الفعلي للقرض؟  •

 ريال؟ 1،000ما هو سعر الفائدة السنوي الفعلي للقرض في حال عدم وجود رسوم مسبقة بقيمة   •
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 ٪10.53482طريقة الفائدة السنوية الفعلية هي 

 

 تكون قيود دفتر اليومية في كل تاريخ على النحو التالي:

 

 

 50،000، إلى ح/النقد  50،000سيكون القيد اليومي النهائي في نهاية فترة القرض هو من ح/ القرض 

 ٪. 10الفائدة الفعلي سيكون في حال عدم وجود رسوم مسبقة سنوية، فإن سعر 

 

 القروض امليسرة 

 استالم القروض امليسرة بشروط أقل من السوق. /يتم منح •

•  
ً
 ميّسرا

ً
 ال يعتبر التنازل عن الدين قرضا

 يثبت القرض امليسر عند النشأة على النحو التالي: •

o  ملعيار املحاسبة للقطاع  –عندما تستلم الجهة القرض 
ً
 23العام يثبت الفرق وفقا

o  يثبت الفرق كمصروف في الفائض أو العجز  –عندما تمنح الجهة القرض 

 ملعيار املحاسبة للقطاع العام  •
ً
 29يعتمد القياس الالحق على تصنيف القرض وفقا

 

 

 التكلفة املستنفدة  ٪ 10قسيمة  الفائدة  التاريخ

 49،000 0 0 20×1يناير  1

 49،162 5،000 5،169 20×1ديسمبر  31

 49،341 5،000 5،179 20×2ديسمبر  31

 49،539 5،000 5،198 20×3ديسمبر  31

 49،758 5،000 5،219 20×4ديسمبر  31

 50،000 5،000 52،42 20×5ديسمبر  31

  25،000 26،000 اإلجمالي 

 20×5ديسمبر  31 20×4ديسمبر  31 20×3ديسمبر  31 20×2ديسمبر  31 20×1ديسمبر  21 20×1يناير  1

 49،000من ح/ النقد 
من ح/ مصروف الفائدة 

5،162 

من ح/ مصروف الفائدة 

5،179 

من ح/ مصروف الفائدة 

5،198 

من ح/ مصروف الفائدة 

5،219 

من ح/ مصروف الفائدة 

5،242 

 (5،000النقد )إلى ح/  (5،000إلى ح/ النقد ) (5،000إلى ح/ النقد ) (5،000إلى ح/ النقد ) (5،000إلى ح/ النقد ) ( 49،000إلى ح/ القرض )

 
 إلى ح/ القرض

(162) 

 إلى ح/ القرض

(179) 

 إلى ح/ القرض

(198) 

 إلى ح/ القرض

(219) 

 إلى ح/ القرض

(242) 
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 ميسرة عدد من الجهات الحكومية التي تكون قد قدمت أو  وهناكالقروض امليسرة هي تلك القروض املمنوحة أو املستلمة، بشروط تقل عن شروط السوق.  
ً
في   استلمت قروضا

 .19-إطار االستجابة لجائحة كوفيد

، إذ ُمنح القرض عند النشأة بشروط الو 
ً
 مسيرا

ً
 سوق مع توقع السداد. ال يعتبر التنازل عن الديون قرضا

   تنوي ،  فعلى سبيل املثال
ً
٪ عندما تكون الفائدة السائدة في 3توفير املوارد بشروط أقل من السوق. مثال: تقديم قرض بفائدة  بغرض  الحصول على قرض ميسر     الجهة بداية

 ٪.5السوق ملثل هذا القرض هي 

 يثبت القرض امليسر عند النشأة على النحو التالي:

 ملعيار املحاسبة للقطاع العام  –لم الجهة القرض عندما تست •
ً
 23يثبت الفرق وفقا

 يثبت الفرق كمصروف في الفائض أو العجز  –عندما تمنح الجهة القرض  •

 للمعيار  و 
ً
: التكلفة املستنفدة أو القيمة العادلة من خالل    29يعتمد القياس الالحق للقرض امليسر على تصنيف القرض وفقا

ً
الفائض أو العجز(. يرد أدناه مثال لتوضيح )مثال

 قرض ميسر في الصفحة التالية. 

 

 القروض الطالبية

 التصور 

 ريال في شكل قروض طالبية منخفضة الفائدة بالشروط التالية. 250،000قدمت إدارة التعليم 

 يكون سداد أصل املبلغ على النحو التالي: 

 املبلغ: ال يوجد مدفوعات على أصل 2إلى  1السنة  •

 ٪ من أصل املبلغ 30: سداد 3السنة  •

 ٪ من أصل املبلغ 30: سداد 4السنة  •

 ٪ من أصل املبلغ 40: سداد 5السنة  •

 في نهاية الفترة6دفع فائدة بسعر فائدة 
ً
 ٪ سنويا

 ٪ 11.5سعر الفائدة في السوق للقروض املماثلة هو 

 هل تعد القروض ميسرة؟ مع التوضيح  .1
 تم تحديد القيمة العادلة؟ مع التوضيح إذا كانت اإلجابة بنعم، كيف ي .2

 

 اإلجابة: 

منح الجهة أو تستلم القروض امليسرة بشروط أقل من السوق.  و القروض الطالبية هي قروض ميسرة.  
ُ
في هذه الحالة، يقل سعر الفائدة عن أسعار الفائدة السائدة في السوق  وت

 للقروض املماثلة. 

 ما تكون القيمة العادلة لألداة املو 
ً
بل الية عند اإلثبات األولي عبارة عن سعر املعاملة )بمعنى القيمة العادلة للمقابل املقدم أو املقبوض( ومع ذلك، إذا كان جزء من املقاعادة

قدر القيمة العادلة لألداة املالية باستخدام أسلوب ال
ُ
 . تقويماملدفوع أو املستلم لش يء آخر غير األداة املالية، ت

 ألن القروض املو 
ً
ستلم بشروط أقل من السوق، ال يكون سعر املعاملة عند اإلثبات األولي للقرض بقيمته العادلة.  نظرا

ُ
ت منح أو 

ُ
ت تلتزم الجهة بتحديد القيمة العادلة  و يسرة 

إذا تعذر على الجهة تحديد القيمة العادلة ألي قرض ميسر بالرجوع إلى سوق و تحدد الجهة القيمة العادلة للقرض بالرجوع إلى سوق نشط. و للقرض امليسر عند اإلثبات األولي. 
 . تقويمنشط، تستخدم أسلوب ال
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،  ، إن وجدت،  على أساس التصرف بحرية ورضااستخدام املعامالت التي تجرى في السوق    تقويمتتضمن أساليب ال
ً
واإلشارة إلى القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مماثلة جوهريا

 األخرى الشائع استخدامها من قبل املشاركين في السوق لتسعير أدوات مماثلة. تقويموتحليل التدفقات النقدية املخصومة، ونماذج تسعير الخيارات أو بعض أساليب ال

بخصم جميع املقبوضات النقدية املستقبلية باستخدام معدل فائدة متعلق بالسوق   تقويمقروض امليسرة باستخدام أسلوب الفي هذه الحالة، يمكن تحديد القيمة العادلة للو
 لقرض مماثل.

 ُيعامل أي فرق بين القيمة العادلة للقرض وسعر املعاملة )محصلة القرض( على النحو التالي:و 

 ملعيار املحاسبة للقطاع العام في حال استالم الجهة للقرض، تتم املحاسبة عن الفرق و  ( أ
ً
 اإليراد من املعامالت غير التبادلية )الضرائب والتحويالت(.  23فقا

 عندما تمنح الجهة القرض، ُيعامل الفرق كمصروف في الفائض أو العجز عند اإلثبات األولي. ( ب

 القروض امليسرة باستخدام فئات و 
ً
 . وسيكون ذلك في معظم الحاالت على أساس التكلفة املستنفدة. 29األدوات املالية املحددة في املعيار بعد اإلثبات األولي، تقيس الجهة الحقا

 

 املحاسبة عن القروض الطالبية

 التصور 

هي   الطالبية  للقروض  العادلة  القيمة  أن  التعليم  إدارة  السابقة، حددت  الشريحة  في  الواردة  املعلومات  على  عن    207،270بناًء  طريق خصم  ريال 
 ٪. 11.5التدفقات النقدية املستقبلية باستخدام سعر الفائدة املرتبط بالسوق وقدره 

 ما هو قيد اليومية الذي يجريه مجلس التعليم من أجل اإلثبات األولي للقروض الطالبية؟ مع التوضيح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجابة: 

 األولي. يرد أعاله بيان قيد اليومية الذي تجريه إدارة التعليم لتسجيل القروض الطالبية عند اإلثبات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى ح/  

القروض مستحقة القبض )القيمة الحالية للتدفقات  

 ٪(11.5املستقبلية بمعدل خصم النقدية 

  ريال  207،720

  ريال  42،370 ريال( ٢٠٧،٢٧٠ –ريال  ٢٥٠،٠٠٠املصروف )

 ريال  250،000  البنك )مبلغ القروض املقدمة( 
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 القياس الالحق لألصول املالية

قاس األصول املالية واألدوات املشتقة بالقيمة العادلة دون أي خصم لتكاليف التصرف باستثناء  •
ُ
 ت

o  قاس القروض والذمم املدينة واملحتفظ به حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة املستنفدة باستخدام طريقة سعر الفائدة
ُ
 الفعلي أنه ت

o  االستثمارات في أدوات حقوق ملكية التي ليس لها سعر سوق مدرج بالتكلفة 

 يتم مراجعة األصول املالية املقاسة بالتكلفة أو التكلفة املستنفدة الستبيان أي انخفاض في قيمتها •

 

 نبذة عامة: 

، بقيمتها العادلة، دون أي خصم على حساب تكاليف املعاملة  بعد اإلثبات األولي، يتعين على الجهة قياس األصول املالية، بما في ذلك   •
ً
األدوات املشتقة التي تكون أصوال

 التي قد يتم تكبدها عند البيع أو التصرف بطريقة أخرى، باستثناء:

قاس القروض والذمم املدينة بالتكلفة املستنفدة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي  ( أ
ُ
 أنه ت

قاس االستثمارات  ( ب
ُ
 املحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة املستنفدة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي أنه ت

 التكلفة. تقاس االستثمارات في أدوات حقوق امللكية التي ليس لها سعر سوق مدرج في سوق نشطة، والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق، ب (ج

 

 تحوط لها للقياس بموجب متطلبات محاسبة التحوط. تخضع األصول املالية املصنفة كبنود مو 

 تخضع جميع األصول املالية، باستثناء تلك املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز، للمراجعة الستبيان انخفاض قيمتها.و 

 

 القياس الالحق لاللتزامات املالية 

 الفعلي باستثناء املقاسة بالتكلفة املستنفدة باستخدام طريقة سعر الفائدة  •

o  .االلتزامات املالية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز 

o  األدوات املشتقة التي تكون التزامات ويتم قياسها بالقيمة العادلة 

o  االلتزامات املالية املصنفة كبنود تحوط، والتي تعتبر فعلية، والتي تخضع ملتطلبات محاسبة التحوط 
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 املكاسب والخسائر 

 على أصل أو التزام مالي مصنف بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز في الفائض أو العجز  •

 حقوق امللكية حتى إلغاء إثبات األصل املالي  /على أصل مالي متاح للبيع مباشرة في صافي األصول  •

o حقوق امللكية في الفائض أو العجز  /ول عندما يجرى إثبات مكسب أو خسارة تراكمية سبق إثباتها في صافي األص 

 ز األصول املالية وااللتزامات املالية املدرجة بالتكلفة املستنفدة املثبتة بالتكلفة املستنفدة وعند إلغاء اإلثبات في الفائض أو العج •

 

 نبذة عامة: 

 من عالقة تحوط، على  يتم إثبات •
ً
 النحو التالي: املكسب أو الخسارة الناتجة عن التغيير في القيمة العادلة لألصل املالي أو االلتزام املالي الذي ال يشكل جزءا

 العجز. ُيثبت املكسب أو الخسارة من أصل مالي أو التزام مالي مصّنف بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز في الفائض أو  ( أ

حقوق امللكية حتى إلغاء إثباته، وحينئٍذ ُيثبت املكسب أو الخسارة التراكمية التي سبق   /ُيثبت املكسب أو الخسارة من أصل مالي متاح للبيع مباشرة في صافي األصول  ( ب
 حقوق امللكية في الفائض أو العجز.  /وأن جرى إثباتها في صافي األصول 

ات املالية املدرجة بالتكلفة املستنفدة، ُيثبت املكسب أو الخسارة في الفائض أو العجز من خالل عملية االستنفاد وعندما يجرى إلغاء  بالنسبة لألصول املالية وااللتزام  •
 إثبات األصل املالي أو االلتزام املالي أو انخفاض قيمته.

 

 انخفاض قيمة األصول املالية

 عند إعداد كل قوائم مالية ها تقويماألصل املالي أو مجموعة األصول التي يجرى  •

 ثبتت خسائر األصول املالية التي تكون قروض وذمم مدينة أو محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق في الفائض أو العجز  •

 ثبتت خسائر األصول املالية املتاحة للبيع في الفائض أو العجز  •

 املالية، باستثناء حقوق امللكية يجوز عكس قيد الخسائر، في حاالت معينة، في فترة الحقة لألدوات  •

 

 نبذة عامة: 

 في نهاية كل فترة قوائم مالية الستبيان أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي أصل مالي أو مجموعة أصول مالية. تقويمتلتزم الجهة بإجراء  •

كان هناك دليل موضوعي على الهبوط في القيمة نتيجة لحدث واحد   ،القيمة إذا، وفقط إذا تنخفض قيمة األصل املالي أو مجموعة األصول املالية ويتم تكبد خسائر الهبوط في  
لألصل املالي أو مجموعة األصول املالية  أو أكثر وقع بعد اإلثبات األولي لألصل )"حدث الخسارة"( وكان لحدث )أحداث( الخسارة تأثير على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة 

 يرها بشكل موثوق. التي يمكن تقد

بصورة • إما  الدفترية  القيمة  تخفيض  يتم  االستحقاق،  تاريخ  حتى  بها  محتفظ  أو  مدينة  وذمم  كقروض  املصنفة  املالية  األصول  قيمة  انخفضت  أو   إذا  مباشرة 
 باستخدام حساب مخصص، وتثبت الخسارة في الفائض أو العجز. 
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انخفاض في قيمة القروض والذمم املدينة أو االستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق املدرجة بالتكلفة املستنفدة، ُيقاس  في حال وجود دليل موضوعي على تكبد خسارة 
االئ  )باستثناء خسائر  املقدرة  املستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  والقيمة  الدفترية لألصل  القيمة  بين  الفرق  أنه  على  الخسارة  تكبدها(  تمان املستقبلمبلغ  يتم  لم  التي  ية 

 مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي لألصل املالي )بمعنى سعر الفائدة الفعلي املحسوب عند اإلثبات األولي(. 

 في صافي األصول  •
ً
العجز على الرغم من  حقوق امللكية ويثبت في الفائض أو    /حقوق امللكية من صافي األصول   /تشطب خسارة األصل املالي املتاح للبيع املثبت مباشرة

 عدم إلغاء إثبات األصل املالي. 

حقوق امللكية مع وجود دليل موضوعي على انخفاض قيمة األصل، تشطب الخسارة   /عند إثبات الهبوط في القيمة العادلة لألصل املالي املتاح للبيع مباشرة في صافي األصول و 
 حقوق امللكية وتثبت في الفائض أو العجز على الرغم من عدم إلغاء إثبات األصل املالي.  /من صافي األصول  حقوق امللكية /التراكمية املثبتة مباشرة في صافي األصول 

حقوق امللكية واملثبتة في الفائض أو العجز عبارة عن الفرق بين تكلفة الشراء )بعد خصم أي مدفوعات من أصل   /يكون مبلغ الخسارة التراكمية املشطوبة من صافي األصول و 
 منه أي خسارة انخفاض في قيمة ذلك األصل املالي سبق وأن جرى إثباتها في الفائض أواملب

ً
 العجز.  لغ واالستنفاد( والقيمة العادلة الحالية، منقوصا

 يمكن عكس قيد خسائر الهبوط في القيمة، في حاالت معينة، في فترة الحقة. •

 بصورة موضوعية بحدث وقع بعد إثبات الهبوط في القيمة )مثل تحسين إذا حدث في فترة الحقة انخفاض في مبلغ خسارة الهبوط في ال
ً
قيمة، ويمكن أن يكون االنخفاض مرتبطا

 إما بصورة مباشرة أو بتعديل حساب املخصص.  فإنه  التصنيف االئتماني للمدين(،  
ً
ال ينبغي أن يترتب على عكس القيد  و يتعين عكس قيد خسارة الهبوط في القيمة املثبتة مسبقا

يجب إثبات مبلغ عكس القيد و في القيمة.    ن تتجاوز القيمة الدفترية لألصل املالي التكلفة املستنفدة املقدرة في حال لم يجرى إثبات الهبوط في القيمة في تاريخ عكس قيد الهبوطأ
 في الفائض أو العجز. 

 ى أداة الدين ال يتم عكس قيد خسائر انخفاض قيمة أدوات حقوق امللكية، ولكن يجوز عكسها عل •

 ئض أو العجز.ال يجوز عكس قيد خسائر الهبوط في القيمة املثبتة في الفائض أو العجز الستثمار في أداة حقوق ملكية مصنفة كمتاحة للبيع من خالل الفا

ادة بصورة موضوعية بحدث وقع بعد إثبات خسارة الهبوط في  إذا حدث في فترة الحقة زيادة القيمة العادلة ألداة الدين املصنفة على أنها متاحة للبيع، ويمكن أن ترتبط الزيو 
 القيمة في الفائض أو العجز، يتعين عكس قيد خسارة الهبوط في القيمة، مع مبلغ عكس القيد املثبت في الفائض أو العجز. 
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 سعر الفائدة الفعلي 

 التصور 

يتم  ٢٠× ٠يناير،    ١في   اسمية    اقتناء،  )بقيمة  دين  بمبلغ    ١،٢٥٠أداة  االستحقاق  تاريخ  حتى  سنوات  تبقي خمس  مع  ذلك    ١،٠٠٠ريال(  في  )بما  ريال 
 سعر فائدة ثابت بمعدل و تكاليف املعاملة(. 

 املائة ُيدفع سنويا.ب 4.7

 كيف يتم حساب سعر الفائدة الفعلي؟ مع التوضيح

 

 اإلجابة: 

)أو   مجموعة من األصول املالية أو االلتزامات املالية( وتخصيص إيرادات الفائدة أو  طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة املستنفدة ألصل مالي أو التزام مالي 
 مصروفات الفائدة طوال الفترة ذات الصلة.

أو املقبوضات النقدية املستقبلية املقدرة خالل العمر املتوقع لألداة امل و  املدفوعات  الذي يخصم بالضبط  املعدل  الفائدة الفعلي هو  عر الفائدة عند حساب سو الية.  سعر 
والخيارات املماثلة( ولكن دون األخذ في   الفعلي، تقدر الجهة التدفقات النقدية مع األخذ في االعتبار جميع الشروط التعاقدية لألداة املالية )مثل: الدفع املسبق وخيار الشراء

 االعتبار الخسائر االئتمانية املستقبلية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالريال 5السنة  بالريال 5السنة  بالريال 3السنة  بالريال 2السنة  بالريال 1السنة  

     1،000 املبلغ األولي

 - التدفقات النقدية 

 الفائدة 
59 59 59 59 59 

 - التدفقات النقدية 

 االستحقاق 
    1،250 
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 طفأة التكلفة واإليرادات امل 

 التصور 

هذا هو املعدل الذي يقوم بالضبط بخصم املقبوضات و ٪ على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية املتعلقة بالسند.  10سعر الفائدة الفعلي هو  
 النقدية املستقبلية املقدرة من خالل العمر املتوقع لألداة املالية.

 

 

 أعاله املعامالت. ما هو اإليراد من الفائدة السنوية الذي يتعين إثباته في كل عام؟ وملاذا؟ يلخص الجدول 

 اإلجابة: 

 منها الدفعات زائد أو ناقص االستنفاد التراكمي باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين 
ً
  املبلغ األولي ومبلغ االستحقاق منقو   التكلفة املستنفدة ألداة الدين منقوصا

ً
صا

هذا هو املعدل الذي يقوم بالضبط  و ٪ على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية املتعلقة بالسند.  10سعر الفائدة الفعلي هو  و منه أي تخفيض بسبب الهبوط في القيمة.  
أدناه معلومات حول التكلفة املستنفدة واإليراد من الفائدة والتدفقات النقدية بخصم املقبوضات النقدية املستقبلية املقدرة من خالل العمر املتوقع لألداة املالية. يقدم الجدول  

 ألداة الدين في كل فترة قوائم مالية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1×20  

 )بالريال(

  20×3 )بالريال(  20×2

 )بالريال(

4×20  

 )بالريال(

 )بالريال(  20×5

 1،190 1،136 1،086 1،041 1،000 القيمة الحالية املفتوحة من التدفق النقدي

 الفائدة  –املقبوضات النقدية 
59 59 59 59 59 

 1،250     أصل املبلغ  –املقبوضات النقدية 

 119 113 109 104 100 االستنفاد 

 أ   Col السنة 

 ، البداية املستنفدة  التكلفة 

 بالريال 

Col   ب 

 ٪ 10أ *  استنفاد  

 بالريال 

Col   ج 

 

   النقدي التدفق  

 بالريال 

Col   د 

 ج -أ + ب لتكلفة املستنفدة  نهاية ا 

 بالريال 

Col   هـ 

 اإليراد  

 د   -أ 

 بالريال 

1 1،000 100 59 1،041 100 

2 1،041 104 59 1،086 104 

3 1،086 109 59 1،136 109 

4 1،136 113 59 1،190 113 

5 1،190 119 1،250  +59 0 119 

 1،545 545 اإلجمالي 
 

545 
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 وثيقة املديونية غير املغطاة برهن دين 

 التصور 

  1بقيمة اسمية تبلغ    20×0يناير    1سنوات تم تسويتها في    5ديسمبر وثيقة مديونية غير مغطاة برهن مدتها    31تصدر الحكومة بنهاية الفترة املالية في  
ريال. وثيقة الدين غير   1،050،000بلغ صافي متحصالت الوثيقة  و ريال.    ٢٥،٠٠٠٪. تم دفع عمولة وساطة قدرها  6مليون ريال ومعدل قسيمة بنسبة  

 املغطاة برهن ليست مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز. 

 . املناسب؟ مع التوضيح تقويمما هو أسلوب ال

 

 اإلجابة: 

 على املنطقة الجغرافية، يمكن أن يكون للمصطلحين وثيقة دين والسندات  
ً
 من وثيقة الدين غير املغطاة برهن، معاٍن مختلفةإيضاح: اعتمادا

ً
، يكون السند أكثر أمانا

ً
. عموما

. تحصل وثائق  وتكون وثائق الدين غير املغطاة برهن غير مضمونة، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة.  و   .وينتج عنه سعر فائدة أقل
ً
في حالة اإلفالس، ُيدفع إلى حملة السندات أوال

 مدفوعات الفائدة املستحقة عند انتهاء م  يتلقىالدين غير املغطاة برهن على مدفوعات فائدة دورية، في حين  
ً
 ما  حملة السندات عموما

ً
دة السند )مع إعادة أصل املبلغ(. غالبا

صدر السندات من قبل الحكومات، في حين تصدر الشركات وثائق الدين غير املغطاة برهن بصورة أكبر.   تُ

س بالتكلفة املستنفدة باستخدام طريقة سعر لم يتم تصنيف وثيقة الدين غير املغطاة على أنها بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز. لذلك، يتم تصنيفها كالتزام مالي ُيقا
 باستنفاد أي رسوم أو نقاط مدفوعة أو مستلمة وتكاليف املعامالت واألقساط أو الو الفائدة الفعلي.  

ً
خصومات األخرى  عند تطبيق طريقة الفائدة الفعلية، تقوم الجهة عموما

 داة.املدرجة في حساب سعر الفائدة الفعلي على مدى العمر املتوقع لأل 

 

 املحاسبة عن دين وثيقة الدين غير املغطاة برهن 

 هذا هو املعدل الذي يقوم بالضبط بخصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة من خالل العمر املتوقع لألداة املالية. 1

%. هذا هو املعدل الذي يقوم بالضبط بخصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة من خالل العمر املتوقع  4.85الفائدة الفعلي عند  يتم حساب سعر  
 لألداة املالية. يلخص الجدول املعامالت املتعلقة بوثيقة الدين غير املغطاة برهن.

 تسجيل وثيقة الدين غير املغطاة برهن عند اإلثبات األولي؟ بناًء على املعلومات الواردة في الجدول، ما هو قيد اليومية ل

 ؟20×0ديسمبر   31ما هو قيد اليومية الذي تم إجراؤه في نهاية الفترة املنتهية في 

 

 

  

 )بالريال(  20×5 )بالريال(  20×4 )بالريال(  20×3 )بالريال(  20×2 )بالريال(  20×1 

 1،010،969 1،021،430 1،031،408 1،040،924 1،050،000 الرصيد املفتوح

      املصروفات النقدية 

 60،000 60،000 60،000 60،000 60،000 الفائدة على القسيمة 

 1،000،000     الدفع عند االستحقاق 

 49،031 49،538 50،022 50،484 50،924   1%4.85االستنفاد عند 
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 اإلجابة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لتسجيل العائدات على وثيقة الدين غير املغطاة برهن قيد اليومية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1اليومية لتسجيل املدفوعات ومصروف الفائدة في السنة قيد 

 

 

 

 

 

 

 

 أسئلة ونقاشات 

 http://www.ipsasb.orgتفضل بزيارة املوقع اإللكتروني ملجلس معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام 

 

 الرجوع إلى أسئلة املراجعة الختبار معلوماتهم.  للمتدربينبهذا نختتم وحدتنا التدريبية عن املفاهيم األساسية لألدوات املالية. وينبغي 

 

 

 

 

 

 

 السنة 

Col   أ 

 ، البداية املستنفدة  التكلفة 

Col   ب 

 االستنفاد 

 % 4.85أ *  

Col   ج 

 

 قدية التدفقات الن 

Col   د 

 لتكلفة املستنفدة   نهاية ا 

 ج   -أ + ب 

0 ×20 1،050،000 50،924 60،000 1،040،924 

1 ×20 1،040،924 50،484 60،000 1،031،408 

2 ×20 1،031،408 50،022 60،000 1،021،430 

3 ×20 1،021،430 49،538 60،000 1،010،969 

4 ×20 1،010،969 49،031 1،010،969 0 

 

 

 إلى ح/ من ح/

 بالريال  البنك

1،050،000 

 
 

 

 القروض مستحقة الدفع 
 

 بالريال 

1،050،000 

 منها عمولة  75،000)عالوة على وثيقة الدين غير املغطاة برهن بقيمة 
ً
ريال منقوصا

 ريال( 25،000الوسطاء بقيمة 

 

 

 إلى ح/ من ح/

 قروض مستحقة الدفع )دفعة بقيمة

 منها الفائدة بقيمة    60،000
ً
 ريال(  50،924ريال منقوصا

 ريال  9،516
 

 

  ريال  ٥٠،٩٢٤ مصروف الفائدة 

 ريال  60،000  النقد 

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

 السؤال األول 

تحدد إرشادات إدارة املحفظة املوثقة بأنه يتعين أن يقتصر انكشاف املحفظة بالنسبة لحقوق و تمتلك الجهة )أ( محفظة استثمارية تتألف من أدوات الدين وحقوق امللكية.  
حفظة ضمن اإلرشادات املحددة عن طريق شراء وبيع حقوق امللكية  يفوض مدير االستثمار في املحفظة بموازنة املو في املائة من إجمالي قيمة املحفظة.    50و  30امللكية على ما بين  

 وأدوات الدين.

 هل يجوز للجهة )أ( تصنيف األدوات على أنها متاحة للبيع؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال الثاني 

، تلتزم الجهة بقياسه بقيمته العادلة. 
ً
 ما تكون القيمة العادلة لألداة املالية عند اإلثبات األولي عبارة عن سعر املعاملة )بمعنى و عند إثبات األصل املالي أو االلتزام املالي أوليا

ً
عادة

 ر املحفظة.استثما  قتناءالقيمة العادلة للمقابل املقدم أو املقبوض( تدفع الجهة رسوم وساطة ال

 ما هي القيمة األولية لألصل املالي؟ وملاذا؟ 

 

 كيف يتم قياس استثمار املحفظة بعد اإلثبات األولي؟ وملاذا؟ 
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 السؤال الثالث 

يون  ماليين ريال من وكالة إنمائية دولية لبناء عيادة صحية أولية. وتنص االتفاقية على أنه عند االنتهاء من التسهيل، سيتم التنازل عن مل  6تحصل هيئة محلية على قرض بقيمة  
 في نهاية الفترة. سعر الفائدة في السوق للقرض املماثل هو ٪ سنوي5تدفع فائدة بواقع و سنوات.  5ريال من القرض وسداد املبلغ املتبقي على أقساط متساوية على مدى 

ً
 ٪10ا

 هل 
ً
 ماليا

ً
 للهيئة؟ وملاذا؟ يمثل القرض التزاما

 

 ما هو القياس األولي؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال الرابع

صنف األسهم على أنها متاحة للبيع. في  
ُ
 من األسهم في الجهة )ب(. ت

ً
 صغيرا

ً
ريال واملكسب التراكمي   120كانت القيمة العادلة لألسهم  و ،  20×1ديسمبر،    20تمتلك الجهة )أ( عددا
 من عالقة تحوط. في نفس او ريال.    20حقوق امللكية هو    /املثبت في صافي األصول 

ً
ليوم، تسعى الجهة )ب( للحصول على الحماية من اإلفالس. القيمة العادلة  ال تعتبر األسهم جزءا

 ، نهاية الفترة املالية. ٢٠×١ديسمبر  ٣١ريال في  ٢٠لألسهم هي 

 ؟ ٢٠×١ديسمبر  31كيف تقوم الجهة )أ( باملحاسبة عن األسهم في 
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 اإلجابات على أسئلة املراجعة 

 السؤال األول 

 ذلك على نوايا الجهة )أ( واملمارسات السابقة.يعتمد 

 بشراء وبيع األدوات ملوازنة املخاطر في املحفظة، ولكن ال توجد نية للمتاجرة وال توجد ممارسة سابقة للف
ً
متاجرة لتحقيق ربح قصير األجل، يمكن  إذا كان مدير املحفظة مفوضا

 تصنيف األدوات على أنها متاحة للبيع.

 ويوجد بشأنها دليل على  ئالي على أنه محتفظ به للمتاجرة في حال شراُيصنف األصل املو 
ً
دار معا

ُ
 من محفظة أدوات مالية محددة ت

ً
ه لغرض بيعه على األجل القريب؛ أو كان جزءا

 وجود نمط فعلي حديث لجني الربح على األجل القصير. أو 

صنف األدوات املالية في املحفظة على أنها محتفظ بها إذا كانت املتاجرة تعكس عمليات شراء وبيع نشطة ومتكررة  
ُ
بهدف تحقيق ربح من التقلبات قصيرة األجل في األسعار، ت

 لغرض املتاجرة.

 

 السؤال الثاني 

 عند اإلثبات األولي، يعتمد تحديد ما إذا كانت تكاليف املعامالت مدرجة في قياس األصل املالي على تصنيفها. 

، تقوم الجهة بقياسه بقيمته العادلة زائد، في حالة األصل املالي أو االلتزام اف
ً
ملالي غير املدرج بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو عند إثبات األصل املالي )أو االلتزام املالي( أوليا

نسب مباشرة ًإلى  
ُ
 ما تكون القيمة العادلة لألداة املالية عند اإلثبات األولي عبارة عن سعر املعاملة األصل املالي أو اال  اقتناءالعجز، تكاليف املعاملة التي يمكن أن ت

ً
لتزام املالي. عادة

 )بمعنى القيمة العادلة للمقابل املقدم أو املقبوض( 

 إلى  
ً
نسب مباشرة

ُ
ضاف التكاليف اإلضافية التي ت

ُ
.  األصل، مثل الرسوم والعموالت، إ  اقتناءبالنسبة لألصول املالية، ت

ً
خصم  و لى املبلغ املثبت أصليا

ُ
بالنسبة لاللتزامات املالية، ت

  .
ً
 بإصدار الدين من مبلغ الدين املثبت أصليا

ً
بالنسبة لألدوات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز، ال تضاف تكاليف املعامالت  و التكاليف املرتبطة مباشرة

 إلثبات األولي. إلى قياس القيمة العادلة عند ا

إذا  و حقوق امللكية األخرى كجزء من التغيير في القيمة العادلة في املرة التالية من إعادة القياس.    /بالنسبة لألصول املالية املتاحة للبيع، تثبت تكاليف املعاملة في صافي األصول 
لفائض أو العجز باستخدام طريقة الفائدة كان لألصل املالي املتاح للبيع مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد ولم يكن له عمر غير محدد األجل، يتم استنفاد تكاليف املعاملة إلى ا

محدد األجل، تثبت تكاليف املعاملة في الفائض أو العجز عند إلغاء إثبات األصل أو    إذا لم يكن لألصل املالي املتاح للبيع مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وكان له عمرو الفعلية.  
درج تكاليف املعاملة املتوقع تكبدها عند نقل أداة مالية أو التصرف فيها في قياس األداة املالية. و انخفاض قيمته. 

ُ
 ال ت

، بقيمتها العادلة، دون أي خصم على حساب تكاليف املعاملة التي قد تتكبدها  بعد اإلثبات األولي، تلتزم الجهة بقياس األصول املالية، بما في ذلك  
ً
األدوات املشتقة التي تكون أصوال

مللكية  االستثمارات في أدوات حقوق ا  عند البيع أو أي تصرف آخر، باستثناء األصول املالية املصنفة كقروض وذمم مدينة، أو االستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أو
 التي ليس لها سعر سوق مدرج في سوق نشط والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به والتي يتعين قياسها بالتكلفة.

قاس هذه األصول املالية األخيرة بالتكلفة املستنفدة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.و 
ُ
 ت

املستنفدة ألصل مالي أو التزام مالي )أو مجموعة من األصول املالية أو االلتزامات املالية( بعد اإلثبات األولي وتخصيص إيرادات  طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة  
 الفائدة أو مصروف الفائدة طوال الفترة ذات الصلة. 

يخ االستحقاق، والقروض والذمم املدينة، وااللتزامات املالية غير املدرجة بالقيمة  بالنسبة لألدوات املالية املدرجة بالتكلفة املستنفدة، مثل االستثمارات املحتفظ بها حتى تار 
درج تكاليف املعاملة في حساب التكلفة املستنفدة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، ويتم استنفاد

ُ
 من خالل الفائض أو العجز  العادلة من خالل الفائض أو العجز، ت

ً
ها فعليا

 تاجي لألداة.على مدار العمر اإلن
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 ال يتجزأ من سعر الفائدة
ً
الفعلي وتكاليف املعاملة وجميع    يشمل حساب سعر الفائدة الفعلي جميع الرسوم والنقاط املدفوعة أو املقبوضة بين أطراف العقد والتي تعد جزءا

 األقساط أو الخصومات األخرى. 

 

 السؤال الثالث 

، اإليرادات من املعامالت غير التبادلية  23مليون ريال معاملة غير تبادلية ويلزم احتسابه بموجب معيار املحاسبة للقطاع العام  سداد  ن  م هناك نوعان من املعامالت. يعد اإلعفاء  
عند بناء  و بسبب شرط وجوب استخدامها لبناء عيادة الرعاية الصحية. ، تسجل الجهة األصل وااللتزام في وقت استالم املتحصالت 23بموجب املعيار و )الضرائب والتحويالت(. 

 العيادة، يتم إلغاء إثبات االلتزام. 

 . 29ويختلف ذلك عن التنازل عن الديون املستحقة على الجهة. ولن ُيعامل على أنه إلغاء إثبات للقرض بموجب معيار املحاسبة للقطاع العام 

 
ً
 ماليا

ً
 .29ين املحاسبة عنه بموجب املعيار ويتع  يعتبر القرض التزاما

 ألن سعر الفائدة أقل من السعر السائد في السوق. 
ً
 ميسرا

ً
 يمثل قرضا

ً
منح الجهة أو تستلم القروض امليسرة بشروط أقل من السوق. و يتضمن القرض جزءا

ُ
 ت

ما إذا كان    تقويما حددت الجهة أن املعاملة، أو أي جزء منها، عبارة عن قرض، تقوم بإذفعند اإلثبات األولي، تقوم الجهة بتحليل جوهر القرض املمنوح من حيث أجزائه املكونة.  
يمكن  و .  تقويمإذا تعذر على الجهة تحديد القيمة العادلة للقرض بالرجوع إلى سوق نشط، تستخدم أسلوب الو سعر املعاملة يمثل القيمة العادلة للقرض عند اإلثبات األولي.  

 بخصم جميع املقبوضات النقدية املستقبلية باستخدام معدل فائدة متعلق بالسوق لقرض مماثل. تقويماستخدام أسلوب التحديد القيمة العادلة ب

 .29املصاحبة ملعيار  املحاسبة للقطاع العام  IE41إلى  IE40وكذلك الفقرات من  23من معيار املحاسبة للقطاع العام  IG54ترد أمثلة توضيحية في الفقرة 

 القروض امليسرة باستخدام فئات األدوات املالية املحددة في املعيار 
ً
 . وسيكون ذلك في معظم الحاالت على أساس التكلفة املستنفدة. 29بعد اإلثبات األولي، تقيس الجهة الحقا

 

 السؤال الرابع

حقوق امللكية مع وجود دليل موضوعي   /عند إثبات الهبوط في القيمة العادلة لألصل املالي املتاح للبيع مباشرة في صافي األصول ,صل. يوجد دليل موضوعي على انخفاض قيمة األ 
الفائض أو العجز على الرغم  حقوق امللكية وتثبت في    /حقوق امللكية من صافي األصول   /على انخفاض قيمة األصل، تشطب الخسارة التراكمية املثبتة مباشرة في صافي األصول 

 من عدم إلغاء إثبات األصل املالي.

حقوق امللكية واملثبتة في الفائض أو العجز عبارة عن الفرق بين تكلفة الشراء )بعد خصم أي مدفوعات من أصل    /يكون مبلغ الخسارة التراكمية املشطوبة من صافي األصول 
 منه أي خسارة انخفاض في قيمة ذلك األصل املالي سبق وأن جرى إثباتها في الفائض أو العجز. املبلغ واالستنفاد( والقيمة العادلة الحالية، 

ً
 منقوصا

 منها املكسب التراكمي في صافي األصول   120ريال )القيمة العادلة قبل    100الفرق بين تكلفة الشراء البالغة    ثباتإويتم  
ً
ريال( والقيمة    20حقوق امللكية بمبلغ    /ريال منقوصا

 ريال في الفائض أو العجز.  20عادلة في نهاية الفترة املالية بقيمة ال

 ئض أو العجز.ال يجوز عكس قيد خسائر الهبوط في القيمة املثبتة في الفائض أو العجز الستثمار في أداة حقوق ملكية مصنفة كمتاحة للبيع من خالل الفاو 
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 التحوط واألدوات المشتقة 

 (29)معيار المحاسبة للقطاع العام 
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 مقدمة

 قطاع العام.ُيعد كتاب إصدارات معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام املصدر الرسمي الرئيس ي ملعايير املحاسبة الدولية املتعارف عليها لجهات ال

 

 

 محاسبة التحوط 

 التغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوط والبند املتحوط له.تثبت آثار التعويض على فائض أو عجز  •

 أداة التحوط هي أداة مشتقة مخصصة أو أصل مالي أو التزام مالي غير مشتق  •

 البند املتحوط له هو أصل محدد أو التزام أو ارتباط مؤكد أو معاملة مستقبلية  •

 يمكن أن تكون عالقات التحوط املعينة  •

o  تحوط القيمة العادلة 

o حوط التدفق النقدي. ت 

 

 نبذة عامة: 

  .
ً
 معقدا

ً
تمكن الجهة من ربط عمليتين منفصلتين في حساباتها ملوازنة املخاطر املرتبطة بأصل مالي أو التزام مالي أو مجموعات من األصول وهي  تعتبر محاسبة التحوط مجاال

 املالية وااللتزامات املالية.

 وتتجاوز نطاق هذه املادة التدريبية. ونهدف هنا إلى توعية املتدربين فقط بمحاسبة التحوط.وتعتبر متطلبات محاسبة التحوط معقدة 

 تثبت محاسبة التحوط آثار التعويض على فائض أو عجز التغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوط والبند املتحوط له. •

الي غير مشتق من املتوقع أن تعوض قيمته العادلة أو تدفقاته النقدية التغيرات في القيمة  أداة التحوط هي أداة مشتقة مخصصة أو أصل مالي غير مشتق أو التزام م •
 العادلة أو التدفقات النقدية لبند متحوط له محدد. 

 البند املتحوط له هو أصل أو التزام أو ارتباط مؤكد أو معاملة مرجحة للغاية والتي: •

o ؛ أو التدفقات النقدية املستقبلية تعّرض الجهة ملخاطر التغيرات في القيمة العادلة 

o .مصنفة على أنها تخضع للتحوط 

يمكن أن يكون البند املتحوط  كما  ، أو ارتباط مؤكد غير مثبت، أو معاملة مرجحة للغاية أو صافي استثمار في عملية أجنبية.  أصل أو التزام مثبتيمكن أن يكون البند املتحوط له  
 له

 أو  ؤكد أو معاملة مرجحة للغاية أو صافي استثمار في عملية أجنبية،أصل واحد أو التزام أو ارتباط م ( أ

به من حيث سمات املخاطر،  مجموعة من األصول وااللتزامات واالرتباطات املؤكدة واملعامالت املرجحة للغاية أو صافي االستثمارات في العمليات األجنبية التي تتشا ( ب
 أو 

 تم التحوط لجزء من محفظة األصول املالية أو االلتزامات املالية التي تشترك في املخاطر التي يجري التحوط منها.في تحوط محفظة ملخاطر أسعار الفائدة فقط، ي (ج
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 تميل عالقات التحوط املحددة في القطاع العام إلى أن تكون من نوعين:  •

o  أو التزام مثبت أو ارتباط مؤكد غير مثبت، أو جزء محدد من ذلك األصل  تحوط القيمة العادلة: تحوط من االنكشاف على التغيرات في القيمة العادلة ألصل
 أو االلتزام أو االرتباط املؤكد، والذي يمكن أن ينسب إلى خطر معين ويؤثر على الفائض أو العجز.

o ( تنسب إلى مخاطر معينة 1تحوط التدفق النقدي: تحوط من االنكشاف على التغيرات في التدفقات النقدية التي )  مرتبطة بأصل أو التزام مثبت )مثل جميع
( يمكن أن تؤثر  2و )  ،مدفوعات الفائدة املستقبلية أو بعض مدفوعات الفائدة املستقبلية على الديون ذات أسعار الفائدة املتغيرة( أو معاملة مرجحة للغاية

 على الفائض أو العجز. 

 اط مؤكد كتحوط القيمة العادلة أو كتحوط التدفق النقدي. يمكن املحاسبة عن التحوط من مخاطر العمالت األجنبية الرتب

 .4تناوله في مواد الدورة التدريبية. وهو تحوط صافي االستثمار في عملية أجنبية كما هو محدد في معيار املحاسبة للقطاع العام  يتموهناك نوع ثالث لم 

 

 تحوط التدفق النقدي 

 التصور 

عملة أجنبية.  من    100،000، مقابل  20×1يونيو    30مقرر تسليمها بتاريخ    سيارة إطفاء، أبرمت مدينة عقد ارتباط مؤكد لشراء  20×1يناير    1بتاريخ  
د . تحد20×1يونيو    30عملة محلية بتاريخ  من    109،600عملة أجنبية وتسليم  من    100،000، أبرمت عقد صرف آجل الستالم  20×1يناير    1بتاريخ  

من املتوقع أن تعوض التغييرات في أسعار الصرف التي تؤثر على أسعار  و عقد الصرف اآلجل كأداة تحوط في تحوط التدفق النقدي لالرتباط املؤكد.  
 صرف العملة األجنبية والعملة املحلية بعضها البعض.

 ملاذا تبرم الجهة عقد الصرف اآلجل؟ مع التوضيح •

 توضيح ما هو البند املتحوط له؟ مع ال •

 ما هي أداة التحوط؟ مع التوضيح  •

 

 اإلجابة: 

رات في أسعار الصرف األجنبي  هذا مثال توضيحي عن تحوط التدفق النقدي. بمعنى أنه تحوط من االنكشاف على التغيرات في التدفقات النقدية التي يمكن أن تنتج عن التغي
 . ستؤثر نتائج التقلبات في أسعار الصرف على الفائض أو العجز.سيارة اإلطفاءاملتعلقة بعقد االرتباط املؤكد )معاملة مرجحة للغاية( لشراء 

 .سيارة اإلطفاءالبند املتحوط له هو االلتزام الناش ئ عن عقد االرتباط املؤكد لشراء 

ستخدم للتخفيف من مخاطر أداة التحوط هي عقد الصرف اآلجل. وهي أداة مشتقة، بمعنى أنها أداة مالية، يتم اشتقاق قيمتها من قيمة أسعار صرف العمالت األساسية.  
ُ
وت

.  العمالت على التدفقات النقدية املستقبلية لاللتزام املالي والتي قد تنتج عن تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبي
ً
تعد املبالغ التعاقدية  و ة دون شراء األداة األساسية مباشرة

 مبالغ اسمية ينطبق عليها سعر الصرف لحساب التدفقات النقدية املقرر أن يتبادلها األطراف.

 تتميز قيمة األداة املشتقة بجميع الخصائص الثالث اآلتية: 

 للتغير في سعر الصرف؛ ( أ
ً
 تتغير قيمته استجابة

 ؛ صافي استثمار أوليال تتطلب  ( ب

 تخضع للتسوية في تاريخ مستقبلي.  (ج
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 تحوط القيمة العادلة 

 التصور 

يتعين سداد أصل املبلغ عند االستحقاق خالل عامين. وقد  و أجنبية ملدة خمس سنوات.  عملةمن ماليين   5 بقيمةيترصد في ذمة الجهة ديون مستحقة 
عملة محلية وتستلم من  مليون    5.1بموجب العقد، تدفع الجهة مبلغ  و عملة أجنبية.  من  ماليين    5أبرمت عقد مقايضة عمالت بقيمة اسمية قدرها  

 عملة أجنبية في تاريخ استحقاق أداة الدين. من ماليين  5دفعة قدرها 

 قة التحوط؟ مع التوضيح ما هو نوع عال •

 

 اإلجابة: 

يمكن املحاسبة عن التحوط من مخاطر العمالت األجنبية الرتباط مؤكد كتحوط القيمة العادلة أو كتحوط  و يمكن أن تكون إما تحوط القيمة العادلة أو تحوط التدفق النقدي.  
ينسب إلى مخاطر   في حال اعتبار العالقة تحوط القيمة العادلة، تكون عبارة عن تحوط من االنكشاف على التغيرات في القيمة العادلة لاللتزام املثبت الذيوالتدفق النقدي.  

 األجنبي. قد تؤثر التقلبات في القيمة العادلة ألداة الدين على الفائض أو العجز. الصرف 

 

 األدوات املشتقة 

 أداة مالية عندما يتم اشتقاق القيمة من قيمة العوامل األساسية القائمة على السوق  •

 الخصائص األساسية  •

o  األساس"(  مؤشر محددتتغير القيمة بالتغييرات في"( 

o  صافي استثمار أولي أو اسمي ال يشترط وجود 

o  .تخضع للتسوية في تاريخ مستقبلي 

 

 العوامل األخرى القائمة على السوق.األداة املشتقة هي أداة مالية، يتم اشتقاق قيمتها من قيمة األصول األساسية أو املؤشرات أو أسعار الفائدة أو أسعار صرف العمالت أو 

 و 
ً
ستخدم األدوات املشتقة عموما

ُ
. للحد منت

ً
 أو تعديل السوق واالئتمان وسعر الفائدة والعملة واالنكشافات املالية األخرى دون شراء أو بيع األداة األساسية مباشرة

ستخدم األدوات املشتقة للتخفيف من املخاطر على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألصل املالي أو االلتزام امل 
ُ
قد تكون ناجمة عن التقلبات في  الي التي  كما ت

 شراء األدوات املشتقة ألغراض املضاربة؛ وم
ً
 ما يحدث ذلك في القطاع  أسعار السوق وأسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية واملؤشرات األخرى. ويجوز أيضا

ً
ع ذلك، نادرا

 العام مقارنة بغيره من القطاعات. 

 على نقل واحد أو أكثر من املخاطر املالية الكامنة في أداة مالية أساسية بين أطرافها.  حقوق والتزامات تؤثر يترتب على األدوات املالية املشتقةو 

ستخدم املبالو ات املشتقة.  تعتبر املبالغ التعاقدية للمشتقات مبالغ اسمية يطبق عليها معدل أو سعر لحساب التدفقات النقدية املقرر تبادلها بين أطراف عقد األدو و 
ُ
غ االسمية ت

سجل املبالغ االسمية كأصول أو التزامات في قائمة املركز املالي. و الخسائر والقيمة العادلة للعقود.  /لتحديد املكاسب
ُ
 ال ت

 األداة املشتقة هي أداة مالية أو عقد آخر وتتسم بجميع الخصائص الثالث التالية: 

داة مالية، أو سعر سلعة، أو سعر الصرف األجنبي، أو نسبة أو مؤشر األسعار، أو تصنيف ائتماني أو  تتغير قيمتها نتيجة للتغيير في سعر فائدة محدد، أو سعر أ ( أ
 بـ
ً
 بأحد أطراف بالعقد )يسمى أحيانا

ً
 "األساس"(؛  مؤشر ائتمان، أو متغير آخر، شريطة أنه في حالة يكون املتغير غير مالي، أال يكون املتغير خاصا
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  ال تتطلب أي صافي استثمار أولي أو   ( ب
ً
 أوليا

ً
 صافيا

ً
يكون أقل مما تتطلبه ألنواع أخرى من العقود التي يتوقع أن يكون لها استجابة مماثلة للتغيرات في    تتطلب استثمارا

 ؛ عوامل السوق 

 يتم تسويتها في تاريخ مستقبلي.  (ج

 
ً
    منذ النشأة، تمنح األدوات املالية املشتقة أحد األطراف حقا

ً
 ملبادلة األصول املالية أو االلتزامات املالية مع طرف آخر بموجب شروط يحتمل أن تكون مواتية، أو التزاما

ً
تعاقديا

 ملبادلة األصول املالية أو االلتزامات املالية مع طرف آخر بموجب شروط يحتمل أن تكون غير مواتية. 
ً
 تعاقديا

 إلى تحويل األ 
ً
 تجسد  و داة املالية األساسية عند نشأة العقد، وال يحدث هذا التحويل بالضرورة عند استحقاق العقد.  ومع ذلك، فإنها ال تؤدي عموما

ً
 والتزاما

ً
  بعض األدوات حقا

 إلجراء املبادلة على حد سواء.

حدد عند نشأة األداة املشتقة، وذلك في ضوء تغير األسعار في األسواق املالية، فقد 
ُ
 ألن شروط املبادلة ت

ً
 تصبح هذه الشروط مواتية أو غير مواتية. نظرا

 

 األدوات املشتقة املدمجة 

 هي إحدى مكونات أداة مختلطة، تتضمن عقد •
ً
 مضيف  ا

ً
 أداة غير مشتقة. ا

 بصورة مستقلة عن العقد املضيف. •
ً
 وال تكون األداة املشتقة املدمجة قابلة للتحويل تعاقديا

 إلرشادات معيار املحاسبة للقطاع العام يتعين فصل األداة املشتقة املدمجة عن العقد امل •
ً
 .29ضيف واحتسابها كأداة مشتقة وفقا

 

 أداة غير مشتقة  
ً
 مضيفا

ً
 عقدا

ً
والتي تؤدي إلى أن تتقلب بعض التدفقات النقدية لألداة املجمعة    –األداة املشتقة املدمجة هي مكّون في أداة مختلطة )مجمعة( والتي تتضمن أيضا

تتسبب األداة املشتقة املدمجة في بعض من التدفقات النقدية أو جميعها والتي بخالف ذلك كان سيتطلب بموجب  و لك املتعلقة بأداة مشتقة قائمة بذاتها. بطريقة مشابهة عن ت
 لسعر فائدة محدد أو سعر أداة مالية أو سعر سلعة أو سعر صرف أجنبي أو نسبة أو مؤشر لألسعار أو ا

ً
ملعدالت أو تصنيف ائتماني أو مؤشر ائتماني العقد أن يتم تعديلها وفقا

 بطرف ما في العقد. وال تعد األداة املشتقة ال
ً
 أو متغير آخر، شريطة أنه في حالة كون املتغير غير مالي أال يكون ذلك املتغير مرتبطا

ً
تي تكون مرتبطة بأداة مالية، ولكن يمكن تعاقديا

 ف مقابل مختلف، أداة مشتقة مدمجة، بل هي أداة مالية منفصلة. تحويلها بشكل مستقل عن تلك األداة، أو لها طر 

 ملعيار املحاسبة للقطاع العام
ً
 إذا، وفقط إذا:  29  يتعين فصل األداة املشتقة املدمجة عن العقد املضيف وأن يتم املحاسبة عنها على أنها أداة مشتقة وفقا

 بالخصائص االقتصادية للعقد املضيف ومخاطره؛ لم ترتبط الخصائص واملخاطر االقتصادية لألداة  ( أ
ً
 وثيقا

ً
 املشتقة املدمجة ارتباطا

 ؛كانت أداة منفصلة لها نفس شروط األداة املشتقة املدمجة وتستوفي تعريف األداة املشتقة ( ب

في القيمة العادلة ضمن   (ج بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات  الفائض أو العجز )بمعنى أنه ال يتم فصل األداة املشتقة  لم يتم قياس األداة املختلطة )املجمعة( 
 املدمجة في أصل مالي أو التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز(. 

 ملعيار املحاسبة للقطاع العام  
ً
 للمعايير املناسبة األخرى إذا لم يكن  إذا كان أداة مالية، ووف   29إذا تم فصل أداة مشتقة مدمجة، فإنه يتعين املحاسبة عن العقد املضيف وفقا

ً
قا

 ما إذا كان يجب أن يتم عرض األدوات املشتقة املدمجة بشكل منفصل في قائمة املركز املالي. 29ال يتناول معيار املحاسبة للقطاع العام و أداة مالية. 

 

  



 

 

46 

 

 

 

تقة في حال استيفاء املعايير واختيار الجهة القيام بذلك. وبينما يخرج ذلك عن نطاق هذه  في ظل بعض الحاالت، تستطيع الجهة اختيار املحاسبة عن العقد بأكمله كأداة مش
 الدورة، إال أنه يتعين أن تكون على دراية به.

 مقايضة سعر الفائدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملضمونة من البنوك األخرى في سوق لندن لألموال  سعر الفائدة املعروض بين البنوك في لندن )ليبور( هو معدل مرجعي يومي يعتمد على أسعار الفائدة التي تقترض بها البنوك األموال غير ا1

 سوق ما بين البنوك(. بالجملة )أو 

تستخدم جهات القطاع العام مقايضات أسعار الفائدة إلدارة مخاطر التحركات السلبية  و تعتبر مقايضة أسعار الفائدة األداة املشتقة الشائع استخدامها في القطاع العام.  
 ألسعار الفائدة.

 ما  
ً
يتم تثبيت السعر املتغير بسعر  بموجب مقايضة أسعار الفائدة النموذجية، يوافق طرف باالتفاقية على دفع سعر ثابت أو متغير محدد بعملة معينة إلى طرف آخر. وعادة

 بين األطراف املتقابلة، ولكنه   ال يتم مبادلةو مليون ريال(.    1مرجعي مثل ليبور. وُيضرب السعر الثابت أو املتغير في أصل مبلغ اسمي )وليكن،  
ً
أصل املبلغ االسمي املذكور عموما

 لحساب حجم التدفقات النقدية املقرر تبادلها. 
ً
 ُيستخدم حصرا

فائدة دوري متغير   ٪، مقابل مدفوعات بسعر8.65يعتمد املثال على الحقائق التالية. يوافق الطرف )أ( على أن يدفع إلى الطرف )ب( مدفوعات بسعر فائدة دوري ثابت بمعدل 
٪ في هذا 8.65٪(. ويرجى مالحظة عدم وجود تبادل ألصول املبالغ وأن أسعار الفائدة تكون على أصل مبلغ "اسمي". يشار إلى السعر الثابت )0.70نقطة أساس ) 70وقدره ليبور + 

 املثال( على أنه سعر املقايضة. 

 ألداة املالية املشتقة؟ مع التوضيحما هي خصائص مقايضة أسعار الفائدة التي تلبي تعريف ا 

 اإلجابة: 

 يوضح مثال مقايضة أسعار الفائدة الخصائص التالية لألدوات املالية املشتقة: 

 للتغير في سعر الفائدة املحدد؛  ( أ
ً
 تتغير قيمتها استجابة

 ؛ ال تتطلب صافي استثمار أولي )في هذا املثال( ( ب

 بين األطراف.  يتم تسويتها في تاريخ مستقبلي في مدفوعات دورية (ج

 تكون القيمة األولية لألداة املالية في هذه الحالة صفر.و ال يجرى مبادلة أصل املبلغ االسمي الذي تستند إليه املدفوعات الدورية. 

 أسئلة ونقاشات 

 http://www.ipsasb.orgتفضل بزيارة املوقع اإللكتروني ملجلس معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام 

 الرجوع إلى أسئلة املراجعة الختبار معلوماتهم.  للمتدربينبهذا نختتم وحدتنا التدريبية عن التحوط واألدوات املشتقة. وينبغي 

  

  

 الطرف ب الطرف أ

 ٪ على8.65دفعة بمعدل ثابت 

 +  1سعر دفع متغير ليبور 
 مليون ريال اسمي 1٪ على 0.70

 متغير 
 ٪8.5ثابت  ٪1.5ليبور + 

 االلتزامات الحالية

http://www.ipsasb.org/


 

 

47 

 

 

 

 أسئلة للمراجعة 

 السؤال األول 

 أو  بيسمح العقد للجهة و تبرم الجهة "س" عقد آجل بسعر ثابت لشراء مليون لتر من النفط لتلبية متطلبات االستخدام املتوقعة. 
ً
 عند نهاية اثني عشر شهرا

ً
استالم النفط فعليا

، بناًء على التغير في القيمة العادلة للنفط. 
ً
 دفع أو استالم تسوية صافية نقدا

 عقد كمشتق؟ وملاذا؟هل تتم املحاسبة عن ال

 

 

 

 

 

 السؤال الثاني 

 مدته خمس سنوات بسع
ً
 مدته خمس سنوات بسعر فائدة ثابت إلى الجهة )ب(، بينما تقدم الجهة )ب( في نفس الوقت قرضا

ً
ر فائدة متغير بنفس املبلغ إلى تقدم الجهة )أ( قرضا

 لوجود اتفاقية مقاصة بين الجهة )أ( والجهة )ب(. ال توجد تحويالتالجهة )أ(. 
ً
 ألصل املبلغ منذ نشأة القرضين، نظرا

؟ وملاذا؟
ً
 هل يعد ذلك مشتقا

 

 

 

 

 

 السؤال الثالث 

بموجب معاملة مقومة بالدوالر األمريكي.  تقوم إحدى الجهات بجنوب أفريقيا، الجهة )س ع ص(، وعملتها الوظيفية هي الراند الجنوب أفريقي، ببيع الكهرباء إلى دولة موزمبيق  
 مع بنك استثماري لتحويل الدوالر األمريكي إلى الراند بسعر صرف ثابت. يتطلب العقد من الجهة )س ع ص( تحويل

ً
الراند بناًء على حجم مبيعاتها في  تبرم الجهة )س ع ص( عقدا

 . 6،00موزمبيق مقابل الدوالر األمريكي بسعر صرف ثابت قدره 

؟هل 
ً
 يمثل هذا العقد مشتقا
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 اإلجابات على أسئلة املراجعة 

 السؤال األول 

 لعدم وجود صافي استثمار أولي، ويستند العقد إلى سعر و عنه بالضرورة كمشتق.  ال تتم املحاسبةإال أنه يفي هذا العقد بتعريف املشتق،    في حين
ً
يعتبر العقد أداة مشتقة نظرا

 تاريخ مستقبلي. النفط، ويجب تسويته في 

 ملتطلبات الشراء أو االستخدام املتوقعة للجهة لشراء
ً
بنود غير مالية ال تحقق تعريف األداة املالية   إّن العقود املبرمة واملستمر سريانها لغرض استالم أو تسليم بند غير مالي وفقا

 أو   ألن الحق التعاقدي ألي طرف في الحصول على أصل أو خدمة غير مالية وااللتزام
ً
 املتقابل للطرف اآلخر ال يثبت حقا

ً
 حاليا

ً
ألي طرف الستالم أو تسليم أو مبادلة أصل  التزاما

ن العديد من ، العقود التي تنص على التسوية فقط عن طريق استالم أو تسليم بند غير مالي )مثل العقد اآلجل على النفط( ال تعتبر أدوات مالية. وتكو فعلى سبيل املثالمالي.  

 السلع من هذا النوع.  عقود

الشراء أو االستخدام عقود شراء بند غير مالي الستبيان ما إذا كانت مبرمة ومستمر سريانها لغرض استالم أو تسليم البند غير املالي بما يتوافق مع متطلبات    تقويمومع ذلك، يجرى  
 لذلك، ما إذا كانت تندرج ضمن نطاق هذا املعيار. 

ً
 املتوقعة للجهة، وتبعا

 للتحويل بسهولة إلى نقد، أدو وتعتبر بعض عقود شراء أو بيع البنود غير امل 
ً
ات  الية التي يمكن تسويتها بالصافي أو بمبادلة األدوات املالية، أو عندما يكون البند غير املالي قابال

 مالية ضمن نطاق املعيار كما لو كانت تلك العقود أدوات مالية. 

 أو 
ً
ن من تسوية عقد شراء أو بيع بند غير مالي نقدا

ّ
 بأداة مالية أخرى أو بمبادلة األدوات املالية. هناك طرق مختلفة تمك

 أو بأي أصل مالي آخر أو بمبادلة األدوات املالية وتتمثل ممارسة الج
ً
هة في تسوية عقود مماثلة بموجب  عندما تسمح شروط عقد شراء أصل غير مالي ألي طرف بالتسوية نقدا

 لغرض استالم أو تسليم ال
ً
 ملتطلبات الشراء أو البيع أو االستخدام املتوقعة للجهة، وبالتالي يكون عبارة عن أداة مالية. تلك الشروط، ال يكون العقد مبرما

ً
 بند غير املالي وفقا

السعر أو هامش التاجر، رة األجل في  وباملثل، عندما تتمثل ممارسة الجهة في استالم البند غير املالي وبيعه خالل فترة قصيرة بعد التسليم لغرض تحقيق ربح من التقلبات قصي
 ملتطلبات الشراء أو البيع أو االستخدام املتوقعة للجهة، وبالتالي 

ً
 لغرض استالم أو تسليم البند غير املالي وفقا

ً
 يكون عبارة عن أداة مالية.يكون العقد مبرما

 أو استالم النفط وبيعه خالل فترة قصيرة بعد  وفي هذه الحالة، إذا كانت الجهة )س( تعتزم تسوية العقد عن طريق االستالم ولم يسبق لها  
ً
تسوية عقود مماثلة بالصافي نقدا

 من و . 29عن العقد كأداة مشتقة بموجب معيار املحاسبة للقطاع العام  ال تتم املحاسبةالتسليم بغرض تحقيق ربح من التقلبات قصيرة األجل في السعر أو هامش التاجر، 
ً
بدال

 د تنفيذي.ذلك، يتم املحاسبة عنه كعق
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 السؤال الثاني 

 نعم. يفي ذلك بتعريف املشتق.

 للتغير في سعر الفائدة املحدد. 
ً
 هناك متغير أساس ي. وذلك يعني تغير القيمة استجابة

 لوجود اتفاقية مقاصة بين الجهة )أ( والجهة )ب(. ال يشترط  و ال توجد تحويالت ألصل املبلغ عند نشأة القرضين،  
ً
إما صافي استثمار أولي على اإلطالق أو استثمار صافي أولي نظرا

ة. ومع ذلك، ستنطبق اإلجابة ذاتها  أصغر مما هو مطلوب ألنواع أخرى من العقود التي من املتوقع أن يكون لها استجابة مماثلة للتغيرات في عوامل السوق والتسوية املستقبلي
 ال يتطلب تسوية بالصافي.  10-29مقاصة، ألن تعريف األداة املشتقة في معيار املحاسبة للقطاع العام  إذا لم يكن لدى الجهة )أ( والجهة )ب( اتفاقية 

 سيتم تسوية العقد في تاريخ مستقبلي.

عالج كمشتقات عو يعادل التأثير التعاقدي للقروض اتفاق مقايضة أسعار الفائدة بدون صافي استثمار أولي.  
ُ
جمع املعامالت غير املشتقة وت

ُ
ندما تؤدي املعامالت، من حيث ت

 الجوهر، إلى مشتق. وتشمل مؤشرات ذلك ما يلي:

برم املعامالت في نفس الوقت وبالنظر إلى بعضها البعض؛  ( أ
ُ
 ت

 يكون لها نفس الطرف املقابل؛  ( ب

 ؛ تتعلق بنفس املخاطر (ج

 في معاملة واحدة. عدم وجود حاجة اقتصادية واضحة أو غرض عمل موضوعي لهيكلة املعامالت بصورة منفصلة  ( د
ً
 والتي لم يكن من املمكن تحقيقها أيضا

منذ النشأة، تمنح األدوات املالية  و على نقل واحد أو أكثر من املخاطر املالية الكامنة في أداة مالية أساسية بين أطرافها.  حقوق والتزامات تؤثر يترتب على األدوات املالية املشتقة 
 
ً
 تعاقديا

ً
 ملبادلة األصو املشتقة أحد األطراف حقا

ً
 تعاقديا

ً
ل املالية أو   ملبادلة األصول املالية أو االلتزامات املالية مع طرف آخر بموجب شروط يحتمل أن تكون مواتية، أو التزاما

 االلتزامات املالية مع طرف آخر بموجب شروط يحتمل أن تكون غير مواتية. 

 إلى تحويل األداة املالية األساسية عند نشأة العقد، وال يحدث هذا التحويل بالضرورة عند استحقاق الع 
ً
 تجسد  و قد.  ومع ذلك، فإنها ال تؤدي عموما

ً
 والتزاما

ً
  بعض األدوات حقا

حدد عند نشأة األداة املشتقة، وذلك في ضو إلجراء املبادلة على حد سواء.  
ُ
 ألن شروط املبادلة ت

ً
وء تغير األسعار في األسواق املالية، فقد تصبح هذه الشروط مواتية أو غير  نظرا

 مواتية. 

  

 السؤال الثالث 

 .
ً
 نعم. يمثل هذا العقد مشتقا

 يتضمن العقد متغيرين أساسيين؛ وهما سعر الصرف األجنبي وحجم املبيعات.

ر مما هو مطلوب ألنواع أخرى من العقود التي من املتوقع أن يكون لها استجابة مماثلة للتغيرات في ال يشترط إما صافي استثمار أولي على اإلطالق أو استثمار صافي أولي أصغ
 عوامل السوق ومخصص الدفع. 

 يتم تسويتها في تاريخ مستقبلي. 

 من نطاقه األدوات املشتقة التي تستند إلى حجم املبيعات.  29ال يستبعد معيار املحاسبة للقطاع العام 
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 اإلفصاحات 

 (29)معيار المحاسبة للقطاع العام 
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 مقدمة

 قطاع العام.ُيعد كتاب إصدارات معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام املصدر الرسمي الرئيس ي ملعايير املحاسبة الدولية املتعارف عليها لجهات ال

هي املنطبقة قبل اعتماد معيار املحاسبة للقطاع العام  30، تكون متطلبات اإلفصاح الواردة في معيار املحاسبة للقطاع العام التدريبية  في هذه الوحدة
 . (41اإلفصاحات )معيار املحاسبة للقطاع العام ، انظر وحدة 41التي تنطبق بعد اعتماد املعيار  30لالطالع على متطلبات اإلفصاح في املعيار و . 41

 

 لبات اإلفصاحمتط

يرد أدناه بيان العناصر و األدوات املالية للجهة وفهم طبيعة ومدى املخاطر الناتجة عن هذه األدوات.  تقويمتتيح اإلفصاحات للمستخدمين معلومات ل
 املطلوب اإلفصاح عنها:

 القيم الدفترية لكل فئة من فئات األدوات املالية •

 هرمي للقيمة العادلة قياسات القيمة العادلة ومستوى التسلسل ال  •

 اإليرادات أو املصروف أو املكاسب أو الخسائر •

o  صافي املكاسب أو الخسائر حسب الفئة 

o إيراد ومصروف الفائدة 

o  خسائر الهبوط في القيمة 

 معلومات حول التحوط  •

 معلومات حول القروض امليسرة •

 طبيعة وأنواع ونطاق املخاطر.  •

 

 نبذة عامة: 

 : تقويمفي إلزام الجهات بتقديم إفصاحات في قوائمها املالية تمكن املستخدمين من  30يتمثل الهدف من معيار املحاسبة للقطاع العام 

 ؛ ما تمثله األدوات املالية من أهمية للمركز املالي واألداء املالي للجهة ( أ

 لجهة خالل الفترة وفي نهاية فترة القوائم املالية، وكيفية إدارة الجهة لتلك املخاطر. طبيعة ومدى املخاطر الناشئة عن األدوات املالية التي تنكشف عليها ا ( ب

 القيم الدفترية لكل فئة  •

 يتعين اإلفصاح عن القيم الدفترية لكل فئة إما في قائمة املركز املالي أو في اإليضاحات: 

 كل منفصل األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز، مع إظهار بش ( أ

 األصول املصنفة على هذا النحو عند اإلثبات األولي،   (1)

 ملعيار املحاسبة للقطاع العام  (2)
ً
 ؛29األصول املصنفة على أنها محتفظ بها لغرض املتاجرة وفقا

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق؛ ( ب

 القروض والذمم املدينة؛  (ج

 األصول املالية املتاحة للبيع.  ( د
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 اإلفصاح عن القيم الدفترية لكل فئة إما في قائمة املركز املالي أو في اإليضاحات: يتعين 

 االلتزامات املالية بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز، مع إظهار بشكل منفصل  ( أ

 األصول املصنفة على هذا النحو عند اإلثبات األولي،   (1)

 ملعيار املحاسبة للقطاع العام االلتزامات املصنفة على أنها محتفظ بها لغرض املتا (2)
ً
 ؛ 29جرة وفقا

 االلتزامات املالية املقاسة بالتكلفة املستنفدة. ( ب

 قياسات القيمة العادلة ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  •

 اسات القيمة العادلة.بالنسبة لقياسات القيمة العادلة املثبتة، تفصح الجهة عن مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي تصنف عنده قي

 يشتمل التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على املستويات التالية:و 

 األسعار املعلنة )غير املعدلة( في األسواق النشطة ألصول أو التزامات مماثلة؛  – 1املستوى  ( أ

 ؛ شرة )مثل السعر( أو غير مباشرة )بمعنى املشتقة من األسعار(املدخالت بخالف األسعار املعلنة القابلة للرصد لألصل أو االلتزام، إما بصورة مبا – 2املستوى  ( ب

 مدخالت لألصل أو االلتزام التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للرصد )مدخالت غير قابلة للرصد(.  – 3املستوى  (ج

، 30لعام الرجوع إلى معيار املحاسبة للقطاع ا للمتدربينإن متطلبات اإلفصاح املتعلقة بقياسات القيمة العادلة املثبتة في قائمة املركز املالي للجهة واسعة النطاق للغاية. ينبغي 
 . 36-29الفقرات 

 اإليرادات أو املصروف أو املكاسب أو الخسائر •

 تلتزم الجهة باإلفصاح عن البنود التالية لإليرادات أو املصروف أو املكاسب أو الخسائر إما في قائمة األداء املالي أو في اإليضاحات: 

 وااللتزامات املالية؛ صافي املكاسب أو صافي الخسائر لكل فئة من األصول  ( أ

 عجز؛ إجمالي اإليراد من الفائدة وإجمالي مصروف الفائدة لألصول أو االلتزامات املالية غير املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو ال ( ب

 مبلغ أي خسارة انخفاض في القيمة لكل فئة من فئات األصول املالية.  (ج

 .24، الفقرة 30لقة باإليرادات واملصروفات واملكاسب والخسائر، يرجى الرجوع إلى معيار املحاسبة للقطاع العام للتعرف على متطلبات اإلفصاح التفصيلية املتع

 معلومات حول التحوط  •

 :يتعين على الجهة أن تفصح بالنسبة لكل نوع من أنواع التحوط )أي، تحوطات القيمة العادلة، وتحوطات التدفقات النقدية، وما إلى ذلك( عن

 ل نوع من أنواع التحوط؛ وصف لك ( أ

 ؛ وصف لألدوات املالية املصنفة كأدوات تحوط وقيمها العادلة في نهاية فترة القوائم املالية ( ب

 طبيعة املخاطر محل التحوط.  (ج

 . 28-27، الفقرتين 30للتعرف على متطلبات اإلفصاح التفصيلية املتعلقة بمحاسبة التحوط، يرجى الرجوع إلى معيار املحاسبة للقطاع العام 

 معلومات حول القروض امليسرة •

 بالنسبة للقروض امليسرة، تلتزم الجهة باإلفصاح عن:

 املطابقة بين املبالغ الدفترية االفتتاحية والختامية للقروض، بما في ذلك:  ( أ

 القيمة االسمية للقروض الجديدة املقدمة خالل الفترة؛  (1)

 تعديل القيمة العادلة عند اإلثبات األولي؛  (2)

 املسددة خالل الفترة؛ القروض  (3)
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 خسائر الهبوط في القيمة املثبتة؛  (4)

 ؛ أي زيادة خالل الفترة في املبلغ املخصوم الناش ئ عن مرور الوقت (5)

 التغيرات األخرى.  (6)

 القيمة االسمية للقروض في نهاية الفترة؛  ( ب

 ؛ الغرض من مختلف أنواع القروض وآجالها (ج

 . تقويمافتراضات ال ( د

 املخاطر.طبيعة ونوع ونطاق  •

طبيعة ونطاق املخاطر الناشئة عن األدوات املالية التي تنكشف عليها الجهة في نهاية فترة   تقويمتلتزم الجهة بأن تفصح عن املعلومات التي تمكن مستخدمي بياناتها املالية من  
 على حد سواء لكل نوع من أنواع املخاطر. 

ً
 وكميا

ً
 القوائم املالية. سيكون اإلفصاح نوعيا

 مل األنواع مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق. تش

 مخاطر االئتمان هي خطر قيام أحد أطراف األداة املالية بإلحاق خسارة مالية بالطرف اآلخر نتيجة عدم الوفاء بالتزاماته. ( أ

 ملالية التي يتم تسويتها عن طريق تقديم النقد أو أصل مالي آخر.مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الجهة لصعوبة في الوفاء باملسؤوليات املرتبطة بااللتزامات ا ( ب

 مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألداة املالية بسبب التغيرات في أسعار السوق.  (ج

 تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من املخاطر: ( د

 العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.تقلب القيمة  –مخاطر العملة  (1)

 تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألداة املالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في السوق. –مخاطر أسعار الفائدة  (2)

أو التدفقات النقدية املستقبلية لألداة املالية بسبب التغيرات األخرى في أسعار السوق بخالف أسعار الفائدة تقلب القيمة العادلة    –مخاطر األسعار األخرى   (3)
 أو صرف العمالت األجنبية. 

 لكل نوع من أنواع املخاطر الناشئة عن األدوات املالية، تلتزم الجهة بأن تفصح عن: 

 االنكشاف على املخاطر وكيف حدوثها؛  ( أ

 ؛ وعملياتها إلدارة املخاطر والطرق املستخدمة لقياس املخاطر  أهدافها وسياساتها ( ب

 أي تغييرات في الفقرتين )أ( أو )ب( عن الفترة السابقة. (ج

 لكل نوع من أنواع املخاطر الناشئة عن األدوات املالية، تلتزم الجهة بأن تفصح عن: 

 املالية.  بيانات كمية موجزة عن انكشافها على تلك املخاطر في نهاية فترة القوائم ( أ

 اإلفصاحات املطلوبة بالنسبة ملخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق بالقدر غير املشمول في الفقرة )أ(.  ( ب

 تركيزات املخاطر إذا لم تظهر من الفقرتين )أ( و )ب(. (ج

للتعرف على متطلبات اإلفصاح التفصيلية،  و ومخاطر السوق واسعة النطاق.  فيما يتعلق باالئتمان والسيولة    30تعد اإلفصاحات املطلوبة بموجب معيار املحاسبة للقطاع العام  
 . 49-43، الفقرات 30يرجى الرجوع إلى معيار املحاسبة للقطاع العام 
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 إيضاح على السياسة املحاسبية

 تجري الهيئة التصنيفات التالية ألصولها املالية والتزاماتها املالية  •

o  أصول محتفظ بها لغرض املتاجرة من خالل الفائض أو العجز" وُيقاس بالقيمة العادلة ُيصنف النقد على أنه" 

o  قاس بالتكلفة املستنفدة
ُ
صنف الذمم املدينة على أنها "قروض وذمم مدينة" وت

ُ
 ت

o   مالية "التزامات  أنها  على  األجل  طويل  والتمويل  األخرى  وااللتزامات  املستحقة  وااللتزامات  الدائنة  الذمم  صنف 
ُ
  ت

ً
أوليا قاس 

ُ
وت أخرى" 

 بالقيمة العادلة 

 

 نبذة عامة: 

تلتزم الجهة بتجميع  و لإلفصاح عن املعلومات حسب فئة األداة املالية.  30يهدف اإليضاح اإلرشادي إلى بيان كيف يمكن أن تمتثل الجهة ملتطلبات معيار املحاسبة للقطاع العام 
تلتزم الجهة بتقديم معلومات وافية تمكن من مطابقة البنود كما  املفصح عنها والتي تراعي خصائص تلك األدوات املالية.  األدوات املالية في فئات مناسبة لطبيعة املعلومات  

 املعروضة في قائمة املركز املالي. 

 نموذج إليضاح على السياسة املحاسبية لألدوات املالية. 

 أصولها املالية والتزاماتها املالية:اختارت الهيئة تصنيفات امليزانية العمومية التالية فيما يتعلق ب

 ُيصنف النقد على أنه "أصول محتفظ بها لغرض املتاجرة من خالل الفائض أو العجز" وُيقاس بالقيمة العادلة. ( أ

قاس بالتكلفة املستنفدة والتي، عند اإلثبات األولي، تعتبر  ( ب
ُ
صنف الذمم املدينة على أنها "قروض وذمم مدينة" وت

ُ
 للقيمة العادلة. مكافئةت

  (ج
ً
قاس أوليا

ُ
صنف الذمم الدائنة وااللتزامات املستحقة وااللتزامات األخرى والتمويل طويل األجل على أنها "التزامات مالية أخرى" وت

ُ
 لقيمة العادلة.بات

 

 اإلفصاح عن القيمة الدفترية والقيمة العادلة

 نبذة عامة:

الرجوع إلى معيار املحاسبة للقطاع العام  في الدورة التدريبية  للمتدربينينبغي و ُيقدم هذا اإليضاح بصورة موجزة ألغراض العرض وال يفترض أنه يبين جميع متطلبات اإلفصاح. 
 إرشادات تفصيلية. للحصول على  30

تزامات بطريقة تسمح بمقارنتها مع قيمتها  بالنسبة لكل فئة من فئات األصول املالية وااللتزامات املالية، تلتزم الجهة بأن تفصح عن القيمة العادلة لتلك الفئة من األصول واالل
 الدفترية. 

، عن االفتراضات املطبقة في تحديد القيم العادلة لكل فئة من  تقويم األساليب، وعند استخدام أسلوب الوتلتزم الجهة بأن تفصح بالنسبة لكل فئة من فئات األدوات املالية عن 
 ح(.فئات األصول املالية أو االلتزامات املالية. )ُيقدم هذا اإليضاح بصورة موجزة ألغراض العرض وال يفترض أنه يبين جميع متطلبات اإلفصا

قصيرة  ة عندما تكون القيمة الدفترية عبارة عن تقريب معقول للقيمة العادلة، على سبيل املثال، لألدوات املالية مثل الذمم املدينة والدائنةال يلزم اإلفصاح عن القيمة العادلو 
 األجل.
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 اإلفصاح عن القيمة الدفترية والقيمة العادلة في اإليضاح اإلرشادي

 باستخدام يعرض الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة لاللتزامات واألصول املالية. القيم العادلة هي تقديرات حكومية ويتم احتسابها  
ً
عموما

 ظروف السوق عند نقطة زمنية محددة.

 

 

 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لقياسات القيمة العادلة لألصول املالية املثبتة في قائمة املركز املالي. 

 

 نبذة عامة: 

صنف قياسات القيمة العادلة لألصول وااللتزامات املقاسة في    30يتطلب معيار املحاسبة للقطاع العام  
ُ
إفصاحات عن مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي عنده ت

 يشترط أن يكون التنسيق في جدول ما لم يكن هناك تنسيق آخر أكثر مالءمة.و قائمة املركز املالي. 

ال يستند بشأنه   تقويملى أسلوب  إجراء مطابقة من بداية الفترة إلى نهايتها ألرصدة تلك األصول وااللتزامات املقاسة في قائمة املركز املالي بالقيمة العادلة بناًء ع  30  ويشترط املعيار
 ال يتضمن املثال التوضيحي هذا اإلفصاح. و (. 3أي مدخالت مهمة إلى بيانات السوق القابلة للرصد )املستوى 

 

  

 
2 ×20 

 القيمة الدفترية 
2 ×20 

 العادلةالقيمة 
1 ×20 

 القيمة الدفترية 
1 ×20 

 القيمة العادلة

 االلتزامات املالية 

 155،877 139،909 154،630 142،843 املعاشات 

 561،964 514،020 597،531 559،126 الدين 

 األصول املالية 

 121،207 122،147 95،627 101،205 القروض والذمم املدينة 

 104،925 99،926 121،207 121،207 االستثمارات 

 

 20×2 البيان 

 بالريال 

 1املستوى  
 بالريال

 2املستوى  
 بالريال

 3املستوى  
 بالريال

 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز 

 2،150 4،175 93،25 15،650 أوراق مالية للمتاجرة 

 7،425 7،827 10،168 25،420 األدوات املشتقة 

 األصول املالية املتاحة للبيع  

 5،775 2،875 925 9،575 استثمارات حقوق امللكية 

 15،350 14،877 20،418 50،645 اإلجمالي 
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 مخاطر االئتمان 

 مخاطر االئتمان  -اإليضاح × 

تدير املحافظة مخاطرها    وينطوي استخدام األدوات املشتقة على مخاطر االئتمان من جانب الطرف املقابل املتخلف عن الوفاء بااللتزامات التعاقدية.
يعرض الجدول  و االئتمانية من خالل عدم التعامل سوى مع جهات من أصحاب الجودة االئتمانية العالية وإبرام اتفاقيات تعاقدية تتضمن مقاصة إنهاء.  

 أدناه إجمالي مخاطر االئتمان ملحفظة األدوات املالية املشتقة. 

 

 
  20× 2مارس   31

 (000) 
 20× 1مارس   31

 (000) 

 إجمالي مخاطر االئتمان  

 مشتقات االنكشاف
2،919 5،492 

 

 نبذة عامة: 

العام   للقطاع  ملعيار املحاسبة   
ً
الجهة وفقا تقدمه  قد  الذي  مثال توضيحي عن اإلفصاح  بمخاطر االئتمان.    30ما سبق  تم عرض اإليضاح اإلرشادي بصورة موجزة و املتعلق 

 لى متطلبات اإلفصاح التفصيلية.للتعرف ع 30الرجوع إلى معيار املحاسبة للقطاع العام في الدورة التدريبية  املشاركين للمتدربينينبغي و للضرورة. 

 أسئلة ونقاشات 

 تفضل بزيارة املوقع اإللكتروني ملجلس معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام 

http://www.ipsasb.org 

 

 الرجوع إلى أسئلة املراجعة الختبار معلوماتهم.  للمتدربينبهذا نختتم وحدتنا التدريبية عن اإلفصاح عن األدوات املالية. وينبغي 

 

  

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

 السؤال األول 

مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي تصنف عنده قياسات  أن تفصح الجهة عن    30بالنسبة لقياسات القيمة العادلة املثبتة، يتطلب معيار املحاسبة للقطاع العام  
 القيمة العادلة. 

 يستخدم التسلسل الهرمي للقيمة العادلة املدخالت التالية: 

 مدخالت لألصل أو االلتزام التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للرصد )مدخالت غير قابلة للرصد(.  (أ

 ي األسواق النشطة ألصول أو التزامات مماثلة. األسعار املعلنة )غير املعدلة( ف (ب

 األسعار(. املدخالت بخالف األسعار املعلنة القابلة للرصد لألصل أو االلتزام، إما بصورة مباشرة )مثل السعر( أو غير مباشرة )بمعنى املشتقة من  (ج

 ؟3ستوى ، وأيها يتعلق بامل2، وأيها يتعلق باملستوى 1املدخالت التي تتعلق باملستوى هي ما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال الثاني 

طبيعة ونطاق املخاطر الناشئة عن األدوات املالية    تقويمبأن تفصح عن املعلومات التي تمكن مستخدمي بياناتها املالية من    30عيار املحاسبة للقطاع العام  متلتزم الجهة بموجب  
 التي تنكشف عليها الجهة في نهاية فترة القوائم املالية.

 معلومات حول أنواع املخاطر التي يتعين اإلفصاح عنها؟
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 اإلجابات على أسئلة املراجعة 

 السؤال األول 

 2املستوى  -؛ و )ج(  1املستوى   -؛ )ب(  3املستوى  -اإلجابة هي )أ( 

 يشتمل التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على املستويات التالية: 

 األسعار املعلنة )غير املعدلة( في األسواق النشطة ألصول أو التزامات مماثلة؛  - 1املستوى  ( أ

 ؛ عر( أو غير مباشرة )بمعنى املشتقة من األسعار( املدخالت بخالف األسعار املعلنة القابلة للرصد لألصل أو االلتزام، إما بصورة مباشرة )مثل الس - 2املستوى  ( ب

 مدخالت لألصل أو االلتزام التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للرصد )مدخالت غير قابلة للرصد(.  - 3املستوى  (ج

ومستوى   عدم التأكدومستوى ممارسة الحكم املنهي املطلوب. وعند كل مستوى سفلي من التسلسل الهرمي، يزداد مستوى    التأكدعلى أقل قدر من عدم    1ينطوي املستوى  

 ممارسة الحكم املنهي املطلوب. 

 

 

 

 

 السؤال الثاني 

 تشمل األنواع مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق. 
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 المفاهيم األساسية 

 (41 معيار المحاسبة للقطاع العام)
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 مقدمة

 طاع العام.ُيعد كتاب إصدارات معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام املصدر الرسمي الرئيس ي ملبادئ املحاسبة الدولية املتعارف عليها لجهات الق 

 

 اإلثبات وإلغاء اإلثبات 

 في األحكام التعاقدية لألداة املالية ُيثبت األصل املالي عندما تصبح الجهة  •
ً
 طرفا

 ُيلغى إثبات األصل املالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية أو التنازل عنها أو نقلها  •

o  ُيثبت املكسب أو الخسارة التراكمية في الفائض أو العجز 

 ائه العقد أو التنازل عنه أو فسخه أو انقضمن ُيلغى إثبات االلتزام املالي عند إبراء الذمة  •

o  ُيثبت الفرق بين القيمة الدفترية واملقابل املدفوع في الفائض أو العجز 

 

 على تلك األداة املالية. 41عندما تثبت الجهة أداة مالية للمرة األولى، فإنها تطبق أحكام التصنيف الواردة في معيار املحاسبة للقطاع العام 

 يرد أدناه أمثلة عن تطبيق املبدأ: 

 في العقد، ونتيجة لذلك، يكون لها حق نظامي في استالمها أو   ( أ
ً
ثبت الذمم املدينة والدائنة كأصل أو التزامات عندما تصبح الجهة طرفا

ُ
يكون عليها التزام نظامي ت

 .
ً
 ، عندما يتم شحن البضائع والخدمات أو تسليمها أو تقديمها.على سبيل املثالبدفعها نقدا

 أو التزام في تاريخ االرتباط، وليس في تاريخ التسوية.  ُيثبت العقد اآلجل كأصل ( ب

 ُيثبت الدين عند إصداره أو ُيلغى إثباته عند استبداله أو سداده. (ج

 في العقد. 
ً
 والتزامات ألن الجهة لم تصبح طرفا

ً
 ال تعد املعامالت املستقبلية املخطط لها، بغض النظر عن مدى احتمالية حدوثها، أصوال

 شطب أصل مالي أو التزام مالي سبق وأن جرى إثباته من قائمة املركز املالي للجهة. إلغاء اإلثبات هو

 تقوم الجهة بإلغاء إثبات األصل املالي عندما 

 تنتهي الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل املالي أو عند التنازل عنها؛ أو ( أ

 بموجب معيار املحاسبة للقطاع العام تنقل الحقوق التعاقدية في استالم التدفقات النقدية لأل  ( ب
ً
 إللغاء اإلثبات. 41صل املالي ويكون النقل مؤهال

 إللغاء اإلثبات إذا، وفقط إذا، كانت الجهة:
ً
 يكون النقل مؤهال

 تنقل الحقوق التعاقدية في استالم التدفقات النقدية لألصل املالي؛ أو  ( أ

 بدفع التدفقات النقدية إلى مستلم واحد أو أكثر.تحتفظ بالحقوق التعاقدية في استالم  ( ب
ً
 تعاقديا

ً
 التدفقات النقدية لألصل املالي، لكنه يفرض التزاما

 عند إلغاء إثبات األصل املالي بأكمله، فإن الفرق بين:

 ؛ القيمة الدفترية ( أ

 منه أي التزام جديد  ( ب
ً
 مفروض( املقابل املقبوض )بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه منقوصا

 يتم إثباتهم ضمن الفائض أو العجز.
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. ومع ذلك، إذا كان إلغاء اإلثبات ينطوي على نقل أصل مالي، فإن متطلبات 
ً
، يتعين إلغاء إثبات األصل املالي بصورة مباشرة نسبيا

ً
 إللغاء   عادة

ً
تحديد ما إذا كان النقل مؤهال

 إلى الفقر واإلثبات معقدة وتتجاوز نطاق املادة التدريبية. 
ً
 . 41من معيار املحاسبة للقطاع العام  34-15ات في حال وجود نقل، ينبغي الرجوع مباشرة

 أو انتهائه.   عنه أو إلغائهأي عند الوفاء بااللتزام املحدد في العقد أو التنازل  –انقضائه   ،تشطب الجهة االلتزام املالي )أو جزء منه( من قائمة مركزها املالي عند، وفقط عند

 ملدين: ينقض ي االلتزام املالي )أو جزء منه( عندما يقوم ا

 أو بأصول مالية أخرى أو سلع أو خدمات؛ أو  ( أ
ً
 نقدا

ً
 بالوفاء بااللتزام )أو جزء منه( بالدفع إلى الدائن، عادة

، فقد يظل ه ( ب
ً
(. بالحصول على مخالصة نظامية بشأن االلتزام )أو جزء منه( إما بموجب إجراءات نظامية أو من الدائن. )إذا قدم املدين ضمانا

ً
 ذا الشرط مستوفيا

ل غير نقدية منقولة أو االلتزامات املتحملة، ثبت الفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام املالي )أو جزء منه( املنقض ي أو املنقول إلى طرف آخر واملقابل املدفوع، بما في ذلك أي أصو يُ 

قرض عن التزام أو يتحمله طرف ثالث كجزء من معاملة غيو في الفائض أو العجز. 
ُ
 . 23ر تبادلية، تطبق الجهة معيار املحاسبة للقطاع العام عندما يتنازل امل

 أو بتعديل جوهري لشروط االلتزام املالي الحالي على أنه إطفاء ل
ً
 جوهريا

ً
اللتزام املالي األصلي وإثبات اللتزام مالي تجرى املحاسبة عن تبادل أدوات الدين بشروط مختلفة اختالفا

 جديد. 

 على أنه إطفاء لاللتزام املالي األصلي وإثبات اللتزام مالي جديد. و وتجرى املحاسبة عن تبادل بين م
ً
 جوهريا

ً
باملثل،  قرض ومقترض حاليين ألدوات الدين بشروط مختلفة اختالفا

جرى محاسبته على أنه إطفاء لاللتزام املالي فإن أي تعديل جوهري لشروط التزام مالي قائم أو جزء منه )سواء كان ذلك يعزى إلى الصعوبات املالية التي يواجها املدين من عدمه( يُ 
 األصلي وإثبات اللتزام مالي جديد. 

 

 تاريخ التسوية / املحاسبة عن تاريخ املتاجرة 

السياسة املحاسبية   • )اختيار  التسوية  تاريخ  أو  املتاجرة  تاريخ  في  املعتادة  بالطريقة  املالية  إثبات شراء األصول  تطبيقها   –يمكن  يتعين  ولكن 
 في تاريخ املتاجرة.

ً
 باستمرار على مجموعة األصول(؛ باستثناء األدوات املشتقة التي يجرى إثباتها دائما

 زام الجهة بشراء أصل أو بيعه. تاريخ املتاجرة هو تاريخ الت •

 تاريخ التسوية هو تاريخ تسليم األصل إلى الجهة أو منها. •

 

جرى عمليات الشراء أو املبيعات بالطريقة املعتادة )إلغاء اإلثبات( لألصل املالي باستخدام محاسبة إما تاريخ املتاجرة أو تاريخ ال 
ُ
تسوية. الشراء أو البيع بالطريقة املعتادة هو ت

 بموجب األنظمة أو األعراف في السوق املعنية.  شرا
ً
يمكن إثبات مشتريات األصول  و ء أو بيع أصل مالي بموجب عقد تتطلب شروطه تسليم األصل خالل مدة زمنية محددة عموما

ثبت األدوات املشتقة د 
ُ
 باستخدام املحاسبة بتاريخ املتاجرة.املالية بالطريقة املعتادة إما باستخدام املحاسبة بتاريخ املتاجرة أو التسوية، في حين ت

ً
 ائما

 تشير املحاسبة بتاريخ املتاجرة إلى:

 إثبات أصل مقرر استالمه وااللتزام بدفع ثمنه في تاريخ املتاجرة،   ( أ

 املتاجرة.إلغاء إثبات أصل تم بيعه، وإثبات أي مكسب أو خسارة عند التصرف وإثبات الذمم املدينة من املشتري للدفع في تاريخ  ( ب
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 تاريخ املتاجرة هو تاريخ التزام الجهة بشراء أصل أو بيعه. 

 تشير املحاسبة بتاريخ التسوية إلى: 

 إثبات أصل في يوم استالمه من قبل الجهة،  ( أ

 إلغاء إثبات أصل وإثبات أي مكسب أو خسارة عند التصرف في يوم تسليم األصل من قبل الجهة. ( ب

 تاريخ تسليم األصل إلى الجهة أو منها.تاريخ التسوية هو 

في تاريخ وريال.  1،000. تبلغ القيمة العادلة للسند عند املتاجرة )تاريخ االرتباط( 20×2يناير،  ٤، تلتزم الجهة بشراء سند للتسوية في 20×1ديسمبر  ٢٩فعلى سبيل املثال، بتاريخ 
 للجهة، بناًء على تصنيف االستثمار، االختيار بين استخدام قيمة تاريخ املتاجرة أو قيمة تاريخ التسوية.ريال. يكون  ١،٠٠٣التسوية، كانت القيمة العادلة لألصل 

طبق الطريقة املستخدمة باستمرار على جميع مشتريات ومبيعات األصول املالية التي تنتمي إلى نفس فئة و يعد االختيار مسألة سياسة محاسبية وقد يترتب عليه آثار محاسبية.  
ُ
  ت

 على األصل وااللتزام املقابل حتى تاريخ التسوية عند انتقال حق امللكية. 
ً
، ال يبدأ استحقاق الفائدة عموما

ً
 األصول املالية. مثال

 بين تا  عند تطبيق املحاسبة بتاريخ التسوية، قد يتعين على الجهة املحاسبة عن أي تغيير في القيمة العادلة لألصل املقرر استالمه خالل الفترة
ً
ريخ املتاجرة وتاريخ التسوية اعتمادا

، ال ُيثبت التغيير في القيمة لألصول املدرجة بالتكلفة أو التكلفة املستنفدة؛ وُيثبت في الفائض أو العجز لألصول املصنفة كأصول على سبيل املثالعلى األداة املالية وتصنيفها.  
 مالية بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز.

 

 تصنيف األصول املالية

 فئات األصول املالية:  •

o  التكلفة املستنفدة 

o  حقوق امللكية /القيمة العادلة من خالل صافي األصول 

o  القيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز 

 التصنيف على أساس نموذج إدارة الجهة وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل املالي  •

 ات والقياس يحدد التصنيف متطلبات اإلثب •

 

 ألنه يحدد كيفية إثبات أصل مالي معين وقياسه في القوائم املالية عند اإلثبات األولي وبعد اإلثبا
ً
 ت األولي.يعتبر تصنيف األصول املالية مهما

، سيحدد التصنيف ما إذا كانت
ً
 كيفية إثبات املكاسب والخسائر من خالل الفائض أو العجز. فمثال

ً
املكاسب أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في   ستحدد التصنيفات أيضا

 حقوق امللكية. /قيمة األصول املالية عند إعادة القياس بعد اإلثبات األولي هي من خالل الفائض أو العجز في الفترة، أو مباشرة إلى صافي األصول 

 نموذج اإلدارة 

 لتحقيق هدف معين. ُيحدد نموذج إدارة الجهة على مستوى يعكس كيفية إدارة 
ً
 مجموعات األصول املالية معا

 ه على مستوى أعلى من التجميع.ال يعتمد نموذج إدارة الجهة على مقاصد اإلدارة ألداة فردية. وعليه، ال يعتبر هذا الشرط أسلوب تصنيف لكل أداة على حدة ويتعين تحديدو 

 

  



 

 

63 

 

 

 

 د ألدواتها املالية. وبالتالي، ال يلزم تحديد التصنيف على مستوى الجهة املعدة للقوائم املالية.  ومع ذلك، قد يكون لدى أي جهة أكثر من نموذج إدارة واح 

جرة لغرض  ، قد تحتفظ الجهة بمحفظة استثمارات تديرها من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ومحفظة أخرى من االستثمارات التي تديرها للمتافعلى سبيل املثال
 ات في القيمة العادلة. تحقيق التغيير 

 ألصول املالية. وباملثل، في بعض الحاالت، قد يكون من املناسب فصل محفظة األصول املالية إلى محافظ فرعية لتعكس املستوى الذي عنده تدير الجهة تلك ا

اري وإدارة بعض القروض بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  على سبيل املثال، قد يكون ذلك هو واقع الحال إذا قامت الجهة بإنشاء أو شراء محفظة قروض الرهن العق
 وإدارة القروض األخرى بهدف بيعها.

 

 األصول املالية املقاسة بالتكلفة املستنفدة 

 ُيقاس األصل املالي بالتكلفة املستنفدة في حال استيفاء الشرطين التاليين: 

 إلى االحتفاظ باألصول املالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، االحتفاظ باألصل املالي ضمن نموذج إدارة يهدف  ( أ

يترتب على الشروط التعاقدية لألصل املالي في تواريخ محددة تدفقات نقدية تكون فقط عبارة عن مدفوعات ألصل املبلغ والفائدة على أصل  ( ب
 املبلغ املستحق. 

 

دار األصول املالية املحتفظ بها ضمن نموذج اإل 
ُ
دارة الذي يهدف إلى االحتفاظ بأصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية بغرض تحقيق التدفقات النقدية من ت

 خالل تحصيل املدفوعات التعاقدية على مدار عمر األداة. 

التعاقدية املح النقدية  التدفقات  تلك  لتحصيل  بها داخل املحفظة  الجهة األصول املحتفظ  تدير  على املحفظة عن طريق  بعبارة أخرى،  اإلجمالي  العائد  إدارة   من 
ً
)بدال ددة 

 االحتفاظ باألصول وبيعها(. 

في ترتيب اإلقراض وض األساسية.  تتوافق التدفقات النقدية التعاقدية التي تكون فقط عبارة عن مدفوعات أصل املبلغ والفائدة على أصل املبلغ املستحق مع ترتيبات اإلقرا
 أهم عناصر الفائدة.

ً
 األساس ي، يعتبر مقابل القيمة الزمنية لألموال ومخاطر االئتمان عادة

 

 حقوق امللكية   / املقاسة بالقيمة العادلة من خالل صافي األصول  األصول املالية

 حقوق امللكية في حال استيفاء الشرطين التاليين:  /ُيقاس األصل املالي بالقيمة العادلة من خالل صافي األصول 

 التعاقدية وبيع األصول املالية، االحتفاظ باألصل املالي ضمن نموذج إدارة يتحقق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية  ( أ

يترتب على الشروط التعاقدية لألصل املالي في تواريخ محددة تدفقات نقدية تكون فقط عبارة عن مدفوعات ألصل املبلغ والفائدة على أصل  ( ب
 املبلغ املستحق. 

 

 التعاقدية وبيع األصول املالية.  قد تحتفظ الجهة بأصول مالية في نموذج إدارة يتحقق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقديةو 

 من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع ا
ً
 بأن كال

ً
ألصول املالية يشكالن جزء ال يتجزأ من  في هذا النوع من نموذج اإلدارة، اتخذ موظفو اإلدارة الرئيسيون بالجهة قرارا

 تحقيق هدف نموذج اإلدارة. 
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على سبيل املثال، قد يتمثل الهدف من نموذج اإلدارة في إدارة احتياجات السيولة اليومية، أو فتسقة مع هذا النوع من نموذج اإلدارة.  أهداف عديدة والتي قد تكون م  هناك
 الحفاظ على عائد فائدة معين أو مطابقة مدة األصول املالية مع مدة االلتزامات التي تمولها تلك األصول. 

 صيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول املالية على حد سواء.لتحقيق هذا الهدف، ستقوم الجهة بتح و 

 ما ينطوي هذا النمو 
ً
ذج من نماذج اإلدارة على معدل تكرار أكبر باملقارنة مع نموذج اإلدارة الذي يهدف إلى االحتفاظ باألصول املالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، عادة

 عليه فقط. وقيمة مبيعات أكبر. وذلك ألن
ً
 من أن يكون عارضا

ً
 ال يتجزأ من تحقيق هدف نموذج اإلدارة بدال

ً
 بيع األصول املالية يشكل جزءا

 من تحصيل التدفقات النق
ً
األصول املالية يشكالن  دية التعاقدية وبيع  ومع ذلك، ال يوجد حد لتكرار أو قيمة املبيعات التي يتعين حدوثها في هذا النموذج من نماذج اإلدارة ألن كال

 ال يتجزأ من تحقيق هدفه. 
ً
 جزءا

 

 األصول املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز

حقوق    /األصول   ُيقاس األصل املالي بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز في حال لم ُيقاس بالتكلفة املستنفدة أو بالقيمة العادلة من خالل صافي
 امللكية.

 يجوز للجهة:

 على أنه مقاس بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز  •
ً
 ماليا

ً
 تحديد أصال

  اختيار استثمارات معينة في أدوات حقوق امللكية التي كان من املمكن قياسها بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز لعرض التغييرات  •
 حقوق امللكية. /ي األصول الالحقة في القيمة العادلة في صاف 

 

قاس األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز إذا لم ُيحتفظ بها ضمن نموذج اإلدارة الذي يهدف إلى االحتفاظ باألص
ُ
ول لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ت

 لتعاقدية وبيع األصول املالية. أو ضمن نموذج اإلدارة الذي يتحقق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية ا

 من خالله تدير الجهة األصول املالية
ً
بهدف تحقيق التدفقات النقدية من    ومن ضمن نماذج اإلدارة التي تؤدي إلى القياس بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز نموذجا

 دير األصول لتحقيق تلك القيم العادلة.تتخذ الجهة قرارات بناًء على القيم العادلة لألصول وت و خالل بيع األصول. 

 عمليات بيع وشراء نشطة.  
ً
رغم أن الجهة ستحصل التدفقات النقدية التعاقدية بينما تحتفظ باألصول املالية، لن يتحقق و في هذه الحالة، سيترتب على هدف الجهة عادة

النقدية التعاقدية وبيع األصول املالية على حد سواء. وذلك ألن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ال  الهدف من هذا النموذج من نماذج اإلدارة من خالل تحصيل التدفقات  
 ال يتجزأ من تحقيق هدف نموذج اإلدارة؛ بل هو عارض عليه.

ً
 يشكل جزءا

 عل
ً
 ماليا

ً
ى أنه مقاس بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز إذا كان القيام بذلك باإلضافة إلى ذلك، يجوز للجهة، عند اإلثبات األولي، أن تحدد بشكل غير قابل لإللغاء أصال

 بـ " 
ً
"( الذي كان يمكن أن ينشأ نتيجة قياس األصول أو االلتزامات أو  عدم التوافق املحاسبي يستبعد أو يقلل بشكل مهم عدم االتساق في اإلثبات أو القياس )يشار إليه أحيانا

 تعلقة بها باستخدام أسس مختلفة.إثبات املكاسب والخسائر امل

 االستثمار في أدوات حقوق امللكية 

 غير قابل لإللغاء عند اإلثبات األولي الستثمارات معينة في أدوات حقوق امللكية التي كان من املمكن قياسها ب
ً
القيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز  قد تجري الجهة اختيارا

 حقوق امللكية. /قيمة العادلة في صافي األصول لعرض التغييرات الالحقة في ال 
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 في تجميع عمليات في القطاع العام.  املقتنيةويمكن إجراء هذا االختيار عندما ال ُيحتفظ باالستثمار في أداة حقوق امللكية للمتاجرة وال يثبت العوض املحتمل من قبل الجهة  

 أو العجز أي توزيعات أرباح أو توزيعات مماثلة من ذلك االستثمار.في حال أجرت الجهة هذا االختيار، تثبت في الفائض و

 

 تحديد األصول املالية

تدير الحكومة و تستحق خالل خمس سنوات.   دوالر أمريكيماليين  5. وتحمل سندات بسعر فائدة ثابت العملة الوظيفية للحكومة هي الريال السعودي
  األمريكي  بالدوالر. يتمثل نموذج اإلدارة للسندات  بالدوالرسعر الفائدة ومخاطر الصرف على السندات من خالل التداول النشط في األوراق املالية  

 واالستثمارات املماثلة في االحتفاظ باألصول املالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. 

 األمريكي على أنها بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز؟بالدوالر ت هل يمكن تصنيف سندا 

 وملاذا؟ 

 

 اإلجابة: 

 من عالقة41بموجب معيار املحاسبة للقطاع العام  
ً
 ، ُيحدد قياس األصل املالي أو االلتزام املالي واإلثبات بالتغيرات في قيمته من خالل تصنيف البند وما إذا كان البند جزءا

 تحوط محددة.

 بلفظ "عدم التوافق املحاسبي"( عندما يمكن، مث
ً
، تصنيف األصل املالي على أنه مقاس يمكن أن يترتب على تلك املتطلبات عدم اتساق في القياس أو اإلثبات )يشار إليه أحيانا

ً
ال

 في صافي األصول حقوق امللكية )مع إثبات التغييرات في القيمة ال   /بالقيمة العادلة من خالل صافي األصول 
ً
    /عادلة مباشرة

ً
حقوق امللكية( وقياس االلتزام الذي تعتبره الجهة متعلقا

 به بالتكلفة املستنفدة )مع عدم إثبات التغيرات في القيمة العادلة(. 

 ام بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز.وفي هذه الحالة، قد تستنتج الجهة أن قوائمها املالية ستوفر معلومات أكثر صلة في حال تصنيف كل من األصل وااللتز 

 يوضح املثال متى يمكن استيفاء هذا الشرط. 

 
ً
ال يمكن قياس مالية تشترك في سعر الفائدة أو مخاطر الصرف التي تؤدي إلى تغيرات معاكسة في القيمة العادلة تميل إلى تعويض بعضها البعض. ومع ذلك،    تمتلك الجهة أصوال
ت النقدية  فقط بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز )بمعنى االحتفاظ فقط بحقوق امللكية بموجب نموذج اإلدارة الذي يهدف إلى تحقيق التدفقا  سوى بعض األدوات

 من خالل بيع األصول(.

، قد يستبعد أو يقلل بشكل مهم عدم االتساق في القياس أو اإلثبات في هذه الحالة، فإن تحديد األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز، عند اإلثبات األولي
 ويترتب عليه املزيد من املعلومات ذات الصلة. 
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 ملخص تصنيف األصول املالية

 

 االختصارات املستخدمة في الرسم البياني: يوجز الرسم البياني عملية تصنيف األصول املالية. يرد أدناه بيان 

SPPI   مدفوعات أصل املبلغ أو الفائدة فقط 

FVNAE  حقوق امللكية /القيمة العادلة من خالل صافي األصول 

FVTSD  القيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز 

FVO   خيار القيمة العادلة 

. تشير إعادة التدوير إلى القياس الالحق ويجرى تناولها ال 
ً
 حقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FVNAE 

عدم إعادة  -)حقوق امللكية 

 التدوير(

هل محتفظ بها لغرض 

 املتاجرة؟

هل تم اختيار خيار 

FVNAE؟ 

 (SPPIاختبار خصائص التدفق النقدي التعاقدي )اختبار 

Ds 

FVTSD 

 نموذج اإلدارةتقييم 

 فشل

 ال

 نعم

 ال

 نعم

 فشل

 اجتياز فشل

FVNAE 

 التكلفة املستنفدة )دين مع إعادة تدوير(

االحتفاظ من أجل 

التحصيل )دون اختيار 

FVO) 

االحتفاظ من أجل 

التحصيل والبيع 

 جميع الحاالت األخرى  (FVO)دون اختيار 

 األدوات املشتقة حقوق امللكية
 الدين 

 )بما في ذلك األدوات املختلطة(
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 تصنيف االلتزامات املالية

 بالتكلفة املستنفدة، باستثناء: 
ً
 تصنف الجهة جميع االلتزامات املالية على أنها مقاسة الحقا

 االلتزامات املالية بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز  ( أ

 إللغاء اإلثبات االلتزامات املالية التي تنشأ عندما ال يكون نقل أصل مالي  ( ب
ً
 مؤهال

 عقود الضمان املالي  (ج

 االرتباطات بتقديم قرض بسعر فائدة أقل من السوق  ( د

 في تجميع عمليات في القطاع العام.  املقتنيةالعوض املحتمل املثبت من قبل الجهة  ( ه

 

 بالتكلفة املستنفدة، باستثناء: 
ً
 تصنف الجهة جميع االلتزامات املالية على أنها مقاسة الحقا

قاس تلك االلتزامات، بما في ذلك األدوات املشتقة التي تكون عبارة   ( أ
ُ
 بالقيمة االلتزامات املالية بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز. ت

ً
عن التزامات، الحقا

 العادلة. 

 إللغاء اإلثبات أو عند تطبيق نهج ( ب
ً
 اإلشراك املستمر. االلتزامات املالية التي تنشأ عندما ال يكون نقل أصل مالي مؤهال

 بأعلى املبالغ التالية:  (ج
ً
 عقود الضمان املالي. بعد اإلثبات األولي، يقوم ُمصدر ذلك العقد بقياسه الحقا

 للفقرات  (1)
ً
 ؛41من معيار املحاسبة للقطاع العام  93-73مبلغ مخصص الخسارة املحدد وفقا

 منه، عند االقتضاء، املبلغ ا (2)
ً
 ملبادئ معيار املحاسبة للقطاع العام املبلغ املثبت في البداية منقوصا

ً
 .9لتراكمي لالستنفاد املثبت وفقا

 بقياسه بأعلى املبالغ التالية: و االرتباطات بتقديم قرض بسعر فائدة أقل من السوق.  ( د
ً
 يقوم ُمصدر ذلك االلتزام الحقا

 للفقرات  (1)
ً
 ؛41العام من معيار املحاسبة للقطاع  93-73مبلغ مخصص الخسارة املحدد وفقا

 ملبادئ معيار املحاسبة للقطاع العام (2)
ً
 منه، عند االقتضاء، املبلغ التراكمي لالستنفاد املثبت وفقا

ً
 .9 املبلغ املثبت في البداية منقوصا

ال  املقتنيةالعوض املحتمل املثبت من قبل الجهة   ( ه ُيقاس ذلك العوض  و .  40عام  في تجميع عمليات في القطاع العام والذي ينطبق عليه معايير املحاسبة للقطاع 
 بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات في الفائض أو العجز.

ً
 املحتمل الحقا

العجز عندما يترتب على ذلك معلومات  قد تقوم الجهة، عند اإلثبات األولي، بتحديد التزام مالي بصورة غير قابلة لإللغاء على أنه مقاس بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو  
 ر صلة، ألحد السببين التاليين: أكث

 بـ "  ( أ
ً
"( الذي كان يمكن أن ينشأ نتيجة قياس األصول  عدم التوافق املحاسبيألنه يستبعد أو يقلل بشكل مهم عدم االتساق في اإلثبات أو القياس )يشار إليه أحيانا

 أو االلتزامات أو إثبات املكاسب والخسائر املتعلقة بها باستخدام أسس مختلفة؛ أو 

 إلدارة مخاطر موثقة أو استراتيجية    تقويمن مجموعة من األصول املالية أو االلتزامات املالية واألصول املالية يجرى إدارتها و أل  ( ب
ً
أدائها على أساس القيمة العادلة، وفقا

 على هذا األساس إلى كادر اإلدارة الرئيسية بالجهة. 
ً
 استثمار، ويجرى تقديم معلومات حول املجموعة داخليا
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 تحديد االلتزام املالي 

ذات معدل ثابت وتستحق خالل عامين. تستحق    دوالر أمريكيماليين    5. أصدرت الحكومة سندات بقيمة  العملة الوظيفية للحكومة هي الريال السعودي
 لشراء  

ً
 آجال

ً
. أبرمت الحكومة عقدا

ً
صنف الديون    دوالر أمريكيماليين    5مدفوعات الفائدة نصف سنويا

ُ
 بالدوالر األمريكييستحق خالل عامين. لم ت

 كبند متحوط له.

 بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز؟ وملاذا؟ كالتزام مالي  بالدوالر األمريكيهل يمكن للحكومة أن تحدد التزامها 

 

 اإلجابة: 

 ماليةتمتلك  
ً
 لطبيعة األدوات املالية، يترتب على املخاطر تغيرات معاكسة في القيمة و والتزامات مالية تشترك في مخاطر مماثلة، مثل مخاطر أسعار الفائدة.   الحكومة أصوال

ً
نظرا

 البعض. ومع ذلك، سيتم فقط قياس العقود اآلجلة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز. العادلة تميل إلى تعويض بعضها 

 من التكلفة املستنفدة قد يست
ً
بعد أو يقلل بشكل مهم عدم االتساق في  في هذه الحالة، فإن تحديد، عند اإلثبات األولي، الدين بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز بدال

 اإلثبات ويترتب عليه املزيد من املعلومات ذات الصلة. القياس أو 

 

 التكلفة املستنفدة 

 املبلغ عند اإلثبات األولي  •

o  
ً
 منه مدفوعات أصل املبلغ   منقوصا

o  زائد أو ناقص االستنفاد التراكمي ألي فرق بين املبلغ األولي ومبلغ االستحقاق باستخدام طريقة الفائدة الفعلية 

o  تقويم الهبوط في القيمة أو مخصص الناقص أي تخفيض بسبب 

 

املالية( وتخصيص إيرادات الفائدة أو  طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة املستنفدة ألصل مالي أو التزام مالي )أو مجموعة من األصول املالية أو االلتزامات  
 مصروفات الفائدة طوال الفترة ذات الصلة.

خالل فترة  ملعدل الذي يخصم بالضبط املدفوعات النقدية املستقبلية املقدرة أو املقبوضات خالل العمر املتوقع لألداة املالية أو، عند االقتضاء،  سعر الفائدة الفعلي هو ا
مع األخذ في االعتبار جميع الشروط التعاقدية  عند حساب سعر الفائدة الفعلي، تقدر الجهة التدفقات النقدية  و أقصر إلى صافي القيمة الدفترية لألصل املالي أو االلتزام املالي.  

 لألداة املالية )مثل: الدفع املسبق وخيار الشراء والخيارات املماثلة( ولكن دون األخذ في االعتبار الخسائر االئتمانية املستقبلية. 

 ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي وتكاليف املعاملة وجميع  يشمل حساب سعر الفائدة الفعلي جميع الرسوم والنقاط املدفوعة أو املقبوضة بين أطراف العقد وا
ً
لتي تعد جزءا

 األقساط أو الخصومات األخرى. 

وق  كس التحركات في أسعار الفائدة في السبالنسبة لألصول املالية ذات السعر املتغير وااللتزامات املالية ذات السعر املتغير، فإن إعادة التقدير الدوري للتدفقات النقدية لتع
 بمبلغ مساٍو للذمم الدائنة أو املدينة األساسية عند اال  تم إثباتإذا و يغير سعر الفائدة الفعلي. 

ً
ستحقاق، ال األصل املالي ذو السعر املتغير أو االلتزام املالي ذو السعر املتغير أوليا

 أي تأثير جوهري على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام. 
ً
 يترتب على إعادة تقدير مدفوعات الفائدة املستقبلية عادة

دوات املالية( لتعكس التدفقات  ت الجهة تقديراتها للمدفوعات أو املقبوضات، يتعين على الجهة تعديل القيمة الدفترية لألصل املالي أو االلتزام املالي )أو مجموعة األ إذا راجعو 
فقات النقدية املستقبلية املقدرة بسعر الفائدة الفعلي األصلي  تعيد الجهة حساب القيمة الدفترية عن طريق حساب القيمة الحالية للتدو النقدية التقديرية الفعلية واملعدلة.  

 لألداة املالية.
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عند إعادة تقدير التدفقات النقدية لألدوات املالية ذات السعر املتغير لتعكس فوذلك على النقيض من األصول املالية ذات السعر املتغير وااللتزامات املالية ذات السعر املتغير.  
 التحركات في أسعار الفائدة في السوق، يتم تحديث سعر الفائدة الفعلي. 

 نسبة لألدوات ذات األسعار املتغيرة، سيكون من غير املناسب تحديد سعر ثابت واحد عند النشأة لخصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدويرجع سبب ذلك إلى أنه بال 
ً
رة نظرا

 مدفوعات الفائدة املتغيرة هي عبارة عن مدة تعاقدية ألداة ذات سعر متغير. /ألن مقبوضات

 تغيير في  يترتب على إعادة تقدير التدفقات النقدي وس
ً
ة املستقبلية ألي سبب بخالف التغيرات في أسعار السوق أو عندما ال تكون األدوات املالية أدوات ذات سعر متغير عادة

 سارة كدخل أو مصروف.ُيثبت التعديل في الربح أو الخو القيمة الدفترية، حيث يتم خصم التدفقات النقدية املقدرة املعدلة على أساس سعر الفائدة الفعلية األصلية لألداة. 

 

 القياس األولي 

، في حالة باستثناء الذمم املدينة والدائنة قصيرة األجل، يتعين على الجهة قياس األصل املالي أو االلتزام املالي بقيمته العادلة زائد أو ناقص •
نسب مب

ُ
 اقتناءاشرة إلى  األصل املالي أو االلتزام املالي غير املدرج بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز، تكاليف املعاملة التي يمكن أن ت

 األصل املالي أو االلتزام املالي 

 ويستثنى من ذلك إذا كانت القيمة العادلة لألصل املالي أو االلتزام املالي تختلف عند اإلثبات األولي عن سعر املعاملة  •

 م أهمية نسبية يجوز للجهة قياس الذمم املدينة والدائنة قصيرة األجل بقيمة الفاتورة األصلية إذا لم يكن لتأثير الخص •

 

، تقوم الجهة بقياسه، بقيمته العادلة زائد أو ناقص تكاليف املعاملة التي يمكن أن
ً
 إلى    عند إثبات األصل املالي أو االلتزام املالي أوليا

ً
نسب مباشرة

ُ
أو إصدار األصل املالي   اقتناءت

 أو االلتزام املالي، مع مراعاة االستثناءات التالية.

من معيار املحاسبة للقطاع العام  68إلى  66ل املالي أو االلتزام املالي بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز، يتم الرجوع إلى الفقرات من في حال تصنيف األص •
 .AG155إلى  AG144ُيستكمل ذلك بإرشادات التطبيق في الفقرات من و والتي تقدم تعليقات وإرشادات بشأن تحديد القيمة العادلة.  41

 من ال •
ً
تاريخ األول الذي قد ُيطلب ال تقل القيمة العادلة لاللتزام املالي مع ميزة الطلب )مثل: الوديعة تحت الطلب( عن املبلغ املستحق الدفع عند الطلب، مخصوما

 بحلوله دفع املبلغ.

 بالتكلفة أو الت •
ً
 بقيمته العادلة في تاريخ املتاجرة. عندما تستخدم الجهة املحاسبة بتاريخ التسوية لألصل الذي يتم قياسه الحقا

ً
 كلفة املستنفدة، يثبت األصل أوليا

ريخ املتاجرة وتاريخ التسوية  عند تطبيق املحاسبة بتاريخ التسوية، تقوم الجهة باملحاسبة عن أي تغيير في القيمة العادلة لألصل املقرر استالمه خالل الفترة بين تا •
بالتكلفة املستنفدة؛ يثبت في الفائض أو العجز لألصول ىاملقتنبنفس طريقة املحاسبة عن األصل   . وبعبارة أخرى، لم يثبت التغيير في القيمة لألصول املقاسة 

حقوق امللكية لألصول املالية املقاسة بالقيمة العادلة من    /املصنفة كأصول مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز؛ ويثبت في صافي األصول 
 للفقرة  /ل صافي األصول خال

ً
 ولالستثمارات في أدوات حقوق امللكية. 41حقوق امللكية وفقا

 سبية.عند اإلثبات األولي، يجوز للجهة قياس الذمم املدينة والدائنة قصيرة األجل بقيمة الفاتورة األصلية إذا لم يكن لتأثير الخصم أهمية ن •
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 طريقة الفائدة الفعلية  –مثال عن القرض 

 التصور 

٪ ُيدفع في نهاية العام. تدفع الجهة 10سنوات. سعر الفائدة السنوي على القرض هو    5ملدة    20×1يناير    1ريال بتاريخ    50،000تقترض جهة حكومية  
 مسبقة بقيمة 

ً
 ريال. 49،000ريال ويبلغ صافي محصلة القرض  1،000رسوما

 

 فعلي للقرض؟ ما هو سعر الفائدة السنوي ال •

 ريال؟ 1،000ما هو سعر الفائدة السنوي الفعلي للقرض في حال عدم وجود رسوم مسبقة بقيمة   •

 

 ٪10.53482طريقة الفائدة السنوية الفعلية هي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تكون قيود دفتر اليومية في كل تاريخ على النحو التالي:

 

 20×5ديسمبر  31 20×4ديسمبر  31 20×3ديسمبر  31 20×2ديسمبر  31 20×1ديسمبر  31 20×1 يناير   1

 5،242من ح/ مصروف الفائدة  5،219من ح/ مصروف الفائدة  5،198من ح/ مصروف الفائدة  5،179من ح/ مصروف الفائدة  5،162من ح/ مصروف الفائدة  49،000من ح/ النقد  

 ( 5،000إلى ح/ النقد )  ( 5،000إلى ح/ النقد )  ( 5،000إلى ح/ النقد )  ( 5،000إلى ح/ النقد )  ( 5،000) إلى ح/ النقد  ( 49،000إلى ح/ القرض ) 

 ( 242إلى ح/ القرض )  ( 219إلى ح/ القرض )  ( 198إلى ح/ القرض )  ( 179إلى ح/ القرض )  ( 162إلى ح/ القرض )  

 

 50،000، إلى ح/النقد  50،000القرض سيكون القيد اليومي النهائي في نهاية فترة القرض هو من ح/ 

 ٪. 10في حال عدم وجود رسوم مسبقة سنوية، فإن سعر الفائدة الفعلي سيكون 

 

  

 املستنفدة التكلفة   ٪ 10قسيمة  الفائدة  التاريخ

 49،000 0 0 20× 1 يناير   1

 49،162 5،000 5،169 20× 1 ديسمبر  31

 49،341 5،000 5،179 20× 2ديسمبر    31

 49،539 5،000 5،198 20× 3ديسمبر    31

 49،758 5،000 5،219 20× 4ديسمبر    31

 50،000 5،000 52،42 20× 5ديسمبر    31

  25،000 26،000 اإلجمالي 
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 القروض امليسرة 

 استالم القروض امليسرة بشروط أقل من السوق.  /يتم منح •

•  
ً
 ميّسرا

ً
 ال يعتبر التنازل عن الدين قرضا

 النحو التالي:يثبت القرض امليسر عند النشأة على  •

o  ملعيار املحاسبة للقطاع العام  –عندما تستلم الجهة القرض 
ً
 23يثبت الفرق وفقا

o  يثبت الفرق كمصروف في الفائض أو العجز  –عندما تمنح الجهة القرض 

 ملعيار املحاسبة للقطاع العام  •
ً
 41يعتمد القياس الالحق على تصنيف القرض وفقا

 

 ميسرة عدد من الجهات الحكومية التي تكون قد قدمت أو  وهناكالقروض امليسرة هي تلك القروض املمنوحة أو املستلمة، بشروط تقل عن شروط السوق.  
ً
في   استلمت قروضا

 .19-إطار االستجابة لجائحة كوفيد

، إذ ُمنح القرض عند النشأة بشروط الس
ً
 مسيرا

ً
 وق مع توقع السداد.ال يعتبر التنازل عن الديون قرضا

   تنوي ،  فعلى سبيل املثال
ً
٪ عندما تكون الفائدة السائدة في 3توفير املوارد بشروط أقل من السوق. مثال: تقديم قرض بفائدة  بغرض  الحصول على قرض ميسر     الجهة بداية

 ٪.5السوق ملثل هذا القرض هي 

 يثبت القرض امليسر عند النشأة على النحو التالي:

 ملعيار املحاسبة للقطاع العام  عند استالم •
ً
 23الجهة للقرض، يثبت الفرق بين املبلغ املستلم والقيمة العادلة للقرض وفقا

 عندما تقدم الجهة القرض، يثبت الفرق بين املبلغ املقدم والقيمة العادلة للقرض كمصروف في الفائض أو العجز. •

 للمعيار  يعتمد القياس الالحق للقرض امليسر على تصنيف  
ً
: التكلفة املستنفدة أو القيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز(. يرد أدناه مثال لتوضيح   41القرض وفقا

ً
)مثال

 قرض ميسر. 

 

 القروض الطالبية

 التصور 

 ريال في شكل قروض طالبية منخفضة الفائدة بالشروط التالية. 250،000قدمت إدارة التعليم 

 املبلغ على النحو التالي: يكون سداد أصل 

 : ال يوجد مدفوعات على أصل املبلغ2إلى  1السنة  •

 ٪ من أصل املبلغ 30: سداد 3السنة  •

 ٪ من أصل املبلغ 30: سداد 4السنة  •

 ٪ من أصل املبلغ 40: سداد 5السنة  •

 في نهاية الفترة6دفع فائدة بسعر فائدة 
ً
 ٪ سنويا

 ٪ 11.5سعر الفائدة في السوق للقروض املماثلة هو 

 هل تعد القروض ميسرة؟ مع التوضيح  .1

 إذا كانت اإلجابة بنعم، كيف يتم تحديد القيمة العادلة؟ مع التوضيح  .2
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 اإلجابة: 

منح الجهة أو تستلم القروض امليسرة بشروط أقل من السوق.  و القروض الطالبية هي قروض ميسرة.  
ُ
في هذه الحالة، يقل سعر الفائدة عن أسعار الفائدة السائدة في السوق  وت

 للقروض املماثلة. 

 ما تكون القيمة العادلة لألداة املالية عند اإلثبات األولي عبارة عن سعر املعاملة )بمعنى القيمة العادلة للمقابل او 
ً
ملقدم أو املقبوض( ومع ذلك، إذا كان جزء من املقابل عادة

قدر القيمة العادلة لألداة املالية باستخدام أسلوب ال
ُ
 . تقويماملدفوع أو املستلم لش يء آخر غير األداة املالية، ت

األو  ستلم بشروط أقل من السوق، ال يكون سعر املعاملة عند اإلثبات 
ُ
ت منح أو 

ُ
ت امليسرة   ألن القروض 

ً
تحدد الجهة القيمة العادلة للقرض و لي للقرض بقيمته العادلة.  نظرا

 . تقويمإذا تعذر على الجهة تحديد القيمة العادلة ألي قرض ميسر بالرجوع إلى سوق نشط، تستخدم أسلوب الو بالرجوع إلى سوق نشط. 

،  بحرية ورضاعلى أساس التصرف  استخدام املعامالت التي تجرى في السوق    تقويمتتضمن أساليب ال
ً
، إن وجدت، واإلشارة إلى القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مماثلة جوهريا

 األخرى الشائع استخدامها من قبل املشاركين في السوق لتسعير أدوات مماثلة. تقويموتحليل التدفقات النقدية املخصومة، ونماذج تسعير الخيارات أو بعض أساليب ال

بخصم جميع املقبوضات النقدية املستقبلية باستخدام معدل فائدة متعلق بالسوق   تقويمتحديد القيمة العادلة للقروض امليسرة باستخدام أسلوب الفي هذه الحالة، يمكن  
 لقرض مماثل.

 ُيعامل أي فرق بين القيمة العادلة للقرض وسعر املعاملة )محصلة القرض( على النحو التالي:

 ملعيار املحاسبة للقطاع العام في حال استالم الجهة للقرض، ت ( أ
ً
 اإليراد من املعامالت غير التبادلية )الضرائب والتحويالت(.  23تم املحاسبة عن الفرق وفقا

 عندما تمنح الجهة القرض، ُيعامل الفرق كمصروف في الفائض أو العجز عند اإلثبات األولي. ( ب

 بقياس القروض امليسر 
ً
. وسيكون ذلك في معظم الحاالت 41ة باستخدام تصنيفات األدوات املالية املحددة في معيار املحاسبة للقطاع العام  بعد اإلثبات األولي، تقوم الجهة الحقا

 على أساس التكلفة املستنفدة. 

 

 املحاسبة عن القروض الطالبية

 التصور 

القيمة   أن  التعليم  إدارة  السابقة، حددت  الشريحة  في  الواردة  املعلومات  على  هي  بناًء  الطالبية  للقروض  عن طريق خصم    207،270العادلة  ريال 
 ٪. 11.5التدفقات النقدية املستقبلية باستخدام سعر الفائدة املرتبط بالسوق وقدره 

 ما هو قيد اليومية الذي يجريه مجلس التعليم من أجل اإلثبات األولي للقروض الطالبية؟ مع التوضيح 

 

 إلى ح/ من ح/ من ح/ 

  ريال  207،720 ٪( 11.5مستحقة القبض )القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية بمعدل خصم القروض 

  ريال  42،370 ريال(   ٢٠٧،٢٧٠  – ريال    ٢٥٠،٠٠٠) املصروف  

 ريال   250،000  البنك )مبلغ القروض املقدمة( 
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 اإلجابة: 

 التعليم لتسجيل القروض الطالبية عند اإلثبات األولي. يرد أعاله بيان قيد اليومية الذي تجريه إدارة 

 

 األصول املالية -القياس الالحق 

 لتصنيفها:  •
ً
 وفقا

ً
قاس األصول املالية الحقا

ُ
 ت

o  التكلفة املستنفدة 

o  حقوق امللكية /القيمة العادلة من خالل صافي األصول 

o  القيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز 

حقوق امللكية الستبيان االنخفاض في    /األصول املالية املقاسة بالتكلفة املستنفدة أو بالقيمة العادلة من خالل صافي األصول تجرى مراجعة   •
 قيمتها.

 

 تخضع األصول املالية املصنفة كبنود متحوط لها للقياس بموجب متطلبات محاسبة التحوط.

 يمة العادلة من خالل الفائض أو العجز، للمراجعة الستبيان انخفاض قيمتها.تخضع جميع األصول املالية، باستثناء تلك املقاسة بالق

 

 القياس الالحق لاللتزامات املالية 

 بالتكلفة املستنفدة، باستثناء: 
ً
قاس االلتزامات املالية الحقا

ُ
 ت

 االلتزامات املالية بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز  ( أ

 إللغاء اإلثبات االلتزامات املالية التي  ( ب
ً
 تنشأ عندما ال يكون نقل أصل مالي مؤهال

 عقود الضمان املالي  ( ت

 االرتباطات بتقديم قرض بسعر فائدة أقل من السوق  ( ث

 في تجميع عمليات في القطاع العام.  املقتنيةالعوض املحتمل املثبت من قبل الجهة  (ج

 

 لتصنيفها. 
ً
 وفقا

ً
قاس االلتزامات املالية الحقا

ُ
 بالتكلفة املستنفدة، باستثناء:و ت

ً
قاس االلتزامات املالية الحقا

ُ
 ت

قاس تلك االلتزامات، بما في ذلك األدوات املشتقة التي تكون عبارة   ( أ
ُ
  االلتزامات املالية بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز. ت

ً
بالقيمة عن التزامات، الحقا

 العادلة. 

 إللغاء اإلثبات أو عند تطبيق نهج اإلشراك املستمر. ( ب
ً
 االلتزامات املالية التي تنشأ عندما ال يكون نقل أصل مالي مؤهال

 بأعلى املبالغ التالية:  (ج
ً
 عقود الضمان املالي. بعد اإلثبات األولي، يقوم ُمصدر ذلك العقد بقياسه الحقا

(1)  
ً
 ؛41من معيار املحاسبة للقطاع العام  93-73 للفقرات مبلغ مخصص الخسارة املحدد وفقا

 ملبادئ معيار املحاسبة للقطاع العام (2)
ً
 منه، عند االقتضاء، املبلغ التراكمي لالستنفاد املثبت وفقا

ً
 .9 املبلغ املثبت في البداية منقوصا

 

  



 

 

74 

 

 

 

 بقياسه بأعلى املبالغ التالية: االرتباطات بتقديم قرض بسعر فائدة أقل من السوق. يقوم ُمصدر ذلك  ( د
ً
 االلتزام الحقا

 للفقرات  (1)
ً
 ؛41من معيار املحاسبة للقطاع العام  93-73مبلغ مخصص الخسارة املحدد وفقا

 ملبادئ معيار املحاسبة للقطاع العام (2)
ً
 منه، عند االقتضاء، املبلغ التراكمي لالستنفاد املثبت وفقا

ً
 .9 املبلغ املثبت في البداية منقوصا

ُيقاس ذلك العوض  و   .40في تجميع عمليات في القطاع العام والذي ينطبق عليه معايير املحاسبة للقطاع العام    املقتنيةلعوض املحتمل املثبت من قبل الجهة  ا ( ه
 بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات في الفائض أو العجز.

ً
 املحتمل الحقا

 

 املكاسب والخسائر 

 الخسارة من أصل مالي أو التزام مالي مقاس بالقيمة العادلة في الفائض أو العجز، ما لم يكن: ُيثبت املكسب أو  •

o  من عالقة تحوط 
ً
 جزءا

o في أداة حقوق امللكية )اختيار حقوق امللكية 
ً
 صافي األصول(  /استثمارا

o االئتما في مخاطر  التغيرات  العجز؛  أو  الفائض  العادلة من خالل  بالقيمة  مالي مصنف  في صافي التزام  املعروضة  بااللتزام  الخاصة  ن 
 حقوق امللكية /األصول 

o  حقوق امللكية  /أصول مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل صافي األصول 

من  صنيفه،  ُيثبت املكسب أو الخسارة على األصل املالي املقاس بالتكلفة املستنفدة في الفائض أو العجز عند إلغاء إثبات األصل املالي أو إعادة ت •
 خالل عملية االستنفاد، أو من أجل إثبات مكاسب أو خسائر الهبوط في القيمة.

 

 عالقة التحوط

 من عالقة تحوط، يتم املحاسبة عن املكاسب والخسائر باستخدام مخصصات التحوط الواردة في معيار املحاسب
ً
 . 41ة للقطاع العام إذا كانت األداة املالية جزءا

 حقوق امللكية االستثمار في أدوات 

ال يمكن االحتفاظ باالستثمار بغرض املتاجرة و   حقوق امللكية.  /يجوز للجهة أن تختار عرض التغييرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار في أداة حقوق ملكية في صافي األصول 
 م.  في تجميع عمليات في القطاع العا املقتنيةوال يمكن إثبات العوض املحتمل من قبل الجهة 

حقوق امللكية إلى الفائض أو العجز. ومع ذلك، يجوز للجهة تحويل املكسب أو الخسارة   /بالنسبة لتلك االستثمارات، ال يجوز فيما بعد تحويل املبالغ املعروضة في صافي األصول و 
 ائر من خالل الفائض أو العجز. حقوق امللكية. وبعبارة أخرى، ال يتم "إعادة تدوير" املكاسب أو الخس /التراكمية ضمن صافي األصول 

 االلتزام املالي املصنف بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز 

 ُيعرض املكسب أو الخسارة من االلتزام املالي املصنف بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز على النحو التالي: 

الذي ُينسب إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لذلك االلتزام )بمعنى "مخاطر االئتمان الخاصة"( في صافي    يتعين عرض مبلغ التغيير في القيمة العادلة لاللتزام املالي ( أ
 ؛حقوق امللكية /األصول 

 يتعين عرض املبلغ املتبقي للتغيير في القيمة العادلة لاللتزام في الفائض أو العجز.  ( ب

حول املحاسبة في الحاالت عندما قد يترتب على معالجة مخاطر االئتمان الخاصة املبينة أعاله حدوث عدم توافق  إرشادات إضافية    41يتضمن معيار املحاسبة للقطاع العام  
 محاسبي أو توسيع نطاقه. 
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 حقوق امللكية  /األصل املالي املقاس بالقيمة العادلة من خالل صافي األصول 

حقوق امللكية، باستثناء مكاسب أو خسائر   /حقوق امللكية ُيثبت في صافي األصول   / بالقيمة العادلة من خالل صافي األصول إّن املكسب أو الخسارة من األصل املالي املقاس  
 الهبوط في القيمة ومكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية، حتى إلغاء إثبات األصل املالي أو إعادة تصنيفه.

حقوق امللكية إلى الفائض أو    /حقوق امللكية من صافي األصول   /صافي األصول في  ملكسب أو الخسارة التراكمية املسبق إثباتها  عند إلغاء إثبات األصل املالي، يتم إعادة تصنيف ا
 بلفظ "إعادة التدوير"(.

ً
 العجز كتعديل إلعادة التصنيف )ويشار إليه أحيانا

 التكلفة املستنفدة 

 تكلفة املستنفدة من خالل عملية االستنفاد حتى إلغاء إثبات األصل أو إعادة تصنيفه أو انخفاض قيمته.تثبت املكاسب أو الخسائر من األصول املالية املقاسة بال

 إلى معيار املحاسبة للقطاع العام
ً
 للتعرف على مزيد من املعلومات. 41 تتجاوز إعادة تصنيف األدوات املالية نطاق هذه املادة التدريبية؛ وينبغي للمتدربين الرجوع مباشرة

 

 انخفاض قيمة األصول املالية

ل تلتزم الجهة بإثبات مخصص خسارة لتغطية خسائر االئتمان املتوقعة لألصل املالي املقاس بالتكلفة املستنفدة أو بالقيمة العادلة من خال •
 حقوق امللكية /صافي األصول 

 مخصص الخسارة: •

o  في حال عدم ازدياد مخاطر  12خسائر االئتمان املتوقعة ملدة 
ً
 منذ اإلثبات األولي شهرا

ً
 ملحوظة

ً
 االئتمان زيادة

o  منذ اإلثبات األولي 
ً
 ملحوظة

ً
 خسائر االئتمان املتوقعة على مدار العمر اإلنتاجي في حال ازدياد مخاطر االئتمان زيادة

العمر اإلنتاجي منذ اإلثبات األولي كمخ • التغيرات التراكمية في خسائر االئتمان املتوقعة على مدار  املالية إثبات فقط  صص خسارة لألصول 
 املشتراة أو املخفض قيمتها االئتمانية. 

 

حقوق امللكية وال يقلل من القيمة الدفترية  /حقوق امللكية، ُيثبت مخصص الخسارة في صافي األصول  /بالنسبة لألصول املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل صافي األصول 
 املالي.لألصل املالي في قائمة املركز 

مخصصات الخسارة عند النشأة لجميع   ويتم إثباتخسائر الهبوط في القيمة باستخدام نموذج خسارة االئتمان املتوقعة.    تقويم، يتم  41بموجب معيار املحاسبة للقطاع العام  
 حقوق امللكية، بصرف النظر عن وقوع حدث تخلف عن السداد لألصل من عدمه.  /األصول املالية املقاسة بالتكلفة املستنفدة أو بالقيمة العادلة من خالل صافي األصول 

 للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع الجهة الحصول عليها يقصد بها الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية التي تكو   خسارة االئتمان
ً
ن مستحقة إلى الجهة وفقا

 )بمعنى جميع حاالت العجز النقدي(، مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي. 

يد وخيارات الشراء والخيارات املماثلة( من خالل العمر اإلنتاجي يتم تقدير التدفقات النقدية من خالل مراعاة جميع الشروط التعاقدية لألداة املالية )مثل: الدفع املسبق والتمد
 املتوقع لتلك األداة املالية.

 يقصد بها املتوسط املرجح لخسائر االئتمان مع مخاطر التخلف عن السداد ذات الصلة التي تحدث كأوزان مرجحة. خسارة االئتمان املتوقعة

بها خسائر االئتمان املتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التخلف عن السداد املحتملة على مدار العمر اإلنتاجي  نتاجي  خسائر االئتمان املتوقعة على مدار العمر اإل  يقصد 
 املتوقع لألداة املالية. 

    12خسائر االئتمان املتوقعة ملدة  
ً
ئر االئتمانية املتوقعة التي تنتج عن أحداث  يقصد بها جزء الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدار العمر اإلنتاجي والتي تمثل الخساشهرا

 بعد تاريخ القوائم املالية. 12التخلف عن السداد على أداة مالية والتي يحتمل حدوثها خالل 
ً
 شهرا
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 نموذج خسارة االئتمان املتوقعة 

 

 من ثالث مراحل   41يتألف نموذج خسارة االئتمان املتوقعة املنطبق بموجب معيار املحاسبة للقطاع العام 

 1املرحلة 

 األصول املالية على أنها محققة لألداء املطلوب. بالنسبة لتلك األصول، لم تكن هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ البداية.في املرحلة األولى، يمكن اعتبار 

.  12يتم احتساب مخصص الخسارة لألصول املالية في املرحلة األولى كخسارة ائتمان متوقعة ملدة 
ً
 شهرا

لة األولى من خالل تطبيق سعر الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لألصول املالية، بمعنى املبلغ قبل خصم مخصص الخسارة  تحتسب الفائدة على األصول املالية في املرح
 لألصل. 

 2املرحلة 

 اطر االئتمان منذ البداية. في املرحلة الثانية، يمكن اعتبار األصول املالية على أنها منخفضة األداء. بالنسبة لتلك األصول، كان هنالك زيادة كبيرة في مخ

 يتم احتساب مخصص الخسارة لألصول املالية في املرحلة الثانية كخسارة ائتمان متوقعة على مدار العمر اإلنتاجي. 

الدفترية لألصول املالية، بمعنى املبلغ قبل خصم يتم االستمرار في احتساب الفائدة على األصول املالية في املرحلة الثانية من خالل تطبيق سعر الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة  
 مخصص الخسارة لألصل.

 3املرحلة 

يض قيمته االئتمانية عند وقوع حدث أو تكون األصول املالية في املرحلة الثالثة مخفّضة القيمة االئتمانية. ويقصد باألصل املالي مخفّض القيمة االئتمانية أصل مالي يتم تخف 
 على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لذلك األصل املالي.أكثر من األحداث الت

ً
 ي تؤثر سلبا

 تشمل األدلة على أن األصل املالي مخفض القيمة االئتمانية البيانات القابلة للرصد حول األحداث التالية:و 

صدر أو املقترض لصعوبات مالية كبيرة؛ ( أ
ُ
 أو  مواجهة امل

 أو   التخلف أو التأخر في السداد؛اإلخالل بالعقد، مثل حاالت  ( ب

ن في حسبان املقرض قيام ُمقرض )مقرضو( املقترض، ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبات املالية للمقترض، بتزويد املقترض بتسهيل )تسهيالت( لم يك  (ج
 أو  )املقرضين( تقديمها بخالف ذلك؛

 أو  إعادة هيكلة مالية أخرى؛ أصبح من املحتمل أن يدخل املقترض في مرحلة إفالس أو ( د

 اختفاء سوق نشط لذلك األصل املالي بسبب الصعوبات املالية؛ أو  ( ه

 شراء أو إنشاء أصل مالي بخصم كبير يعكس خسائر االئتمان املتكبدة.  (و

  

 اإليراد من الفائدة  مخصص الخسارة  األداء املرحلة

1 
كبيرة في مخاطر اإلثبات األولي، ال توجد زيادة 

 االئتمان 
  12خسارة ائتمان متوقعة ملدة 

 
ً
 شهرا

الفائدة الفعلية على إجمالي القيمة 
 الدفترية 

2 
زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات  

 األولي 
خسارة ائتمان متوقعة على 

 مدار العمر اإلنتاجي 
الفائدة الفعلية على إجمالي القيمة 

 الدفترية 

 منخفضة القيمة االئتمانية األصول  3
خسارة ائتمان متوقعة على 

 مدار العمر اإلنتاجي 
الفائدة الفعلية على صافي القيمة  

 الدفترية 
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 من ذلك، قد يترتب على التأثير املشترك للعديد من األحد –قد ال يكون من املمكن تحديد حدث واحد منفصل 
ً
 اث انخفاض قيمة األصول املالية.بدال

 يتم احتساب مخصص الخسارة لألصول املالية في املرحلة الثالثة كخسارة ائتمان متوقعة على مدار العمر اإلنتاجي. 

لألصول املالية، بمعنى املبلغ بعد خصم مخصص الخسارة تحتسب الفائدة على األصول املالية في املرحلة الثالثة من خالل تطبيق سعر الفائدة الفعلي على صافي القيمة الدفترية  و 
 لألصل. 

 األصول املالية املشتراة أو املنشئة ومخفضة القيمة االئتمانية 

اإلنتاجي منذ اإلثبات    تثبت الجهة فقط التغيرات التراكمية في خسائر االئتمان املتوقعة على مدار العمرو يجوز ألي جهة شراء أو إنشاء أصول مالية مخفضة القيمة االئتمانية.  
 األولي كمخصص خسارة لألصول املالية املشتراة أو املخفض قيمتها االئتمانية. 

القيمة االئتمانية عن طريق تطبيق سعر الفائدة الفعلي املو  الفائدة لألصول املالية املشتراة أو املنشئة ومخفضة  اإليراد من  التكلفة  يتم احتساب  عدل حسب االئتمان على 
 فدة لألصل املالي من اإلثبات األولي.املستن

املعدل الذي يخصم بالضبط املدفوعات أو املقبوضات النقدية املستقبلية املقدرة خالل العمر اإلنتاجي املتوقع لألصل  به ُيقصد   سعر الفائدة الفعلي املعدل حسب االئتمان
 
ً
 ماليا

ً
 تم شراؤه أو إنشاؤه وكان مخفض القيمة االئتمانية.  املالي إلى التكلفة املستنفدة لألصل املالي الذي يكون أصال

 

 نهج مبسط للذمم املدينة

 مخصص الخسارة بمبلغ مساٍو للخسائر االئتمانية املتوقعة على مدار العمر اإلنتاجي للذمم املدينة التي تنتج عن معا  •
ً
مالت  تقيس الجهة دائما

 23وعن معامالت غير تبادلية تقع ضمن نطاق املعيار  9العام تبادلية تقع ضمن نطاق معيار املحاسبة للقطاع 

 يجوز للجهة تطبيق نفس النهج على الذمم املدينة املستحقة من اإليجار )اختيار السياسة املحاسبية(. •

 

. ومع ذلك، ال يزال   12تاجي وخسائر االئتمان املتوقعة ملدة  تم تبسيط نهج الذمم املدينة بحيث ال تحتاج الجهة إلى التمييز بين خسائر االئتمان املتوقعة على مدار العمر اإلن
ً
شهرا

 يتعين تحديد خسائر االئتمان املتوقعة.

 

 سعر الفائدة الفعلي 

 التصور 

تاريخ االستحقاق بمبلغ    ١،٢٥٠أداة دين )بقيمة اسمية    اقتناء، يتم  ٢٠×٠يناير،    ١في   )بما في ذلك    ١،٠٠٠ريال( مع تبقي خمس سنوات حتى  ريال 
. 4.7تكاليف املعاملة(. ُيدفع معدل فائدة ثابت بنسبة 

ً
 في املائة سنويا

 

 

 

 

 

 

 

 

 كيف يتم حساب سعر الفائدة الفعلي؟ مع التوضيح

 

 

  

  1السنة   
 بالريال 

  2السنة  
 بالريال 

  3السنة  
 بالريال 

  4السنة  
 بالريال 

  5السنة  
 بالريال 

     1،000 األولي املبلغ  

 النقد 

 الفائدة   - التدفقات  

59 59 59 59 59 

 النقد 

 االستحقاق   -التدفقات  

    1،250 
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 اإلجابة: 

)أو مجموعة من األصول املالية أو االلتزامات املالية( وتخصيص إيرادات الفائدة أو  طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة املستنفدة ألصل مالي أو التزام مالي  
 مصروفات الفائدة طوال الفترة ذات الصلة.

أو املقبوضات النقدية املستقبلية املقدرة خالل العمر املتوقع لألداة امل و  املدفوعات  الذي يخصم بالضبط  املعدل  الفائدة الفعلي هو  اب سعر الفائدة عند حسو الية.  سعر 
والخيارات املماثلة( ولكن دون األخذ في   الفعلي، تقدر الجهة التدفقات النقدية مع األخذ في االعتبار جميع الشروط التعاقدية لألداة املالية )مثل: الدفع املسبق وخيار الشراء

 االعتبار الخسائر االئتمانية املستقبلية. 

 

 التكلفة واإليرادات املطفأة 

 

 التصور 

هذا هو املعدل الذي يقوم بالضبط بخصم املقبوضات و ٪ على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية املتعلقة بالسند.  10سعر الفائدة الفعلي هو  
 النقدية املستقبلية املقدرة من خالل العمر املتوقع لألداة املالية.

 ت. ما هو اإليراد من الفائدة السنوية الذي يتعين إثباته في كل عام؟ وملاذا؟ يلخص الجدول أعاله املعامال 

  

 اإلجابة: 

 منها الدفعات زائد أو ناقص االستنفاد التراكمي باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين 
ً
    التكلفة املستنفدة ألداة الدين منقوصا

ً
املبلغ األولي ومبلغ االستحقاق منقوصا

هذا هو املعدل الذي يقوم بالضبط  و قات النقدية املتعلقة بالسند.  ٪ على أساس القيمة الحالية للتدف10سعر الفائدة الفعلي هو  و منه أي تخفيض بسبب الهبوط في القيمة.  
دة واإليراد من الفائدة والتدفقات النقدية بخصم املقبوضات النقدية املستقبلية املقدرة من خالل العمر املتوقع لألداة املالية. يقدم الجدول أدناه معلومات حول التكلفة املستنف 

 مالية. ألداة الدين في كل فترة قوائم 

 

 

 

 

  

 )بالريال(   20× 5 )بالريال(   20× 4 )بالريال(   20× 3 )بالريال(   20× 2 )بالريال(   20× 1 

  التدفق من املفتوحة الحالية القيمة  
 النقدي 

1،000 1،041 1،086 1،136 1،190 

 59 59 59 59 59 الفائدة  -   املقبوضات النقدية

 1،250     أصل املبلغ   –املقبوضات النقدية  

 119 113 109 104 100 االستنفاد 
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 أ   Col السنة

 ، البداية املستنفدة  التكلفة 

 بالريال 

Col   ب 

 االستنفاد 

 % 10أ* 

 بالريال 

Col   ج 

 

 النقدي التدفق  

 بالريال 

Col   د 

 لتكلفة املستنفدة   نهاية ا 

 ج   -أ + ب 

 بالريال 

Col   هـ 

 اإليراد  

 د   -أ 

 بالريال 

1 1،000 100 59 1،041 100 

2 1،041 104 59 1،086 104 

3 1،086 109 59 1،136 109 

4 1،136 113 59 1،190 113 

5 1،190 119 1،250  +59 0 119 

 545  1،545 545 اإلجمالي 

 

 دين وثيقة املديونية غير املغطاة برهن 

 التصور 

  1بقيمة اسمية تبلغ    20×0يناير    1سنوات تم تسويتها في    5ديسمبر وثيقة مديونية غير مغطاة برهن مدتها    31تصدر الحكومة بنهاية الفترة املالية في  
ريال. وثيقة الدين غير   1،050،000ريال. بلغ صافي متحصالت الوثيقة    ٢٥،٠٠٠٪. تم دفع عمولة وساطة قدرها  6مليون ريال ومعدل قسيمة بنسبة  

 املغطاة برهن ليست مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز. 

 املناسب؟ مع التوضيح  تقويمما هو أسلوب ال

 

 جابة: اإل 

 على املنطقة الجغرافية، يمكن أن يكون للمصطلحين وثيقة دين والسندات  
ً
 من وثيقة الدين غير املغطاة برهن، معاٍن مختلفةإيضاح: اعتمادا

ً
، يكون السند أكثر أمانا

ً
. عموما

. تحصل وثائق   وسعر الفائدة.وينتج عنه سعر فائدة أقل تكون وثائق الدين غير املغطاة برهن غير مضمونة، مما يؤدي إلى ارتفاع 
ً
في حالة اإلفالس، ُيدفع إلى حملة السندات أوال

 مدفوعات الفائدة املستحقة عند انتهاء مدة السن
ً
 ما و د )مع إعادة أصل املبلغ(. الدين غير املغطاة برهن على مدفوعات فائدة دورية، في حين يستلم حملة السندات عموما

ً
غالبا

صدر  السندات من قبل ا  لحكومات، في حين تصدر الشركات وثائق الدين غير املغطاة برهن بصورة أكبر. تُ

التكلفة املستنفدة باستخدام طريقة سعر لم يتم تصنيف وثيقة الدين غير املغطاة على أنها بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز. لذلك، يتم تصنيفها كالتزام مالي ُيقاس ب
 باستنفاد أي رسوم أو نقاط مدفوعة أو مستلمة وتكاليف املعامالت واألقساط أو الخصوم عند  و الفائدة الفعلي.  

ً
ات األخرى  تطبيق طريقة الفائدة الفعلية، تقوم الجهة عموما

 املدرجة في حساب سعر الفائدة الفعلي على مدى العمر املتوقع لألداة.
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 املحاسبة عن دين وثيقة الدين غير املغطاة برهن 

 هذا هو املعدل الذي يقوم بالضبط بخصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة من خالل العمر املتوقع لألداة املالية.  1 

بالضبط بخصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة من خالل العمر املتوقع  %. هذا هو املعدل الذي يقوم  4.85يتم حساب سعر الفائدة الفعلي عند  
 لألداة املالية. يلخص الجدول املعامالت املتعلقة بوثيقة الدين غير املغطاة برهن.

 ولي؟ بناًء على املعلومات الواردة في الجدول، ما هو قيد اليومية لتسجيل وثيقة الدين غير املغطاة برهن عند اإلثبات األ 

 ؟20×0ديسمبر   31ما هو قيد اليومية الذي تم إجراؤه في نهاية الفترة املنتهية في 

 

 اإلجابة: 

 

 السنة 

Col   أ 

 ، البداية املستنفدة  التكلفة 

Col   ب 

 ٪ 4.85*  أ استنفاد  

Col   ج 

 

 النقديةالتدفقات  

Col   د 

 لتكلفة املستنفدة   نهاية ا 

 ج   -أ + ب 
0 ×20 1،050،000 50،924 60،000 1،040،924 

1 ×20 1،040،924 50،484 60،000 1،031،408 

2 ×20 1،031،408 50،022 60،000 1،021،430 

3 ×20 1،021،430 49،538 60،000 1،010،969 

4 ×20 1،010،969 49،031 1،010،969 0 

 قيد اليومية لتسجيل العائدات على وثيقة الدين غير املغطاة برهن 

 

 

 

 

 

 

 .1قيد اليومية لتسجيل املدفوعات ومصروف الفائدة في السنة 

 

  

 )بالريال(   20× 5 )بالريال(   20× 4 )بالريال(   20× 3 )بالريال(   20× 2 )بالريال(   20× 1 

 1،010،969 1،021،430 1،031،408 1،040،924 1،050،000 الرصيد املفتوح 

      املصروفات النقدية 

 60،000 60،000 60،000 60،000 60،000 الفائدة على القسيمة 

 1،000،000     الدفع عند االستحقاق 

% 4.85عند    االستنفاد 
1
    50،924 50،484 50،022 49،538 49،031 

 إلى ح/ من ح/ 

  ريال  1,050,000 البنك

 ريال  1,050,000  القروض مستحقة الدفع 

 منها عمولة    75،000  عالوة على وثيقة الدين غير املغطاة برهن بقيمة)
ً
 ريال(   25،000  بقيمة   الوسطاء ريال منقوصا
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 أسئلة ونقاشات 

 تفضل بزيارة املوقع اإللكتروني ملجلس معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام 

http://www.ipsasb.org 

 الرجوع إلى أسئلة املراجعة الختبار معلوماتهم.  للمتدربينبهذا نختتم وحدتنا التدريبية عن اإلفصاح عن األدوات املالية. وينبغي 

 

  

 

 

 إلى ح/ من ح/

 مستحقة الدفع )دفعة بقيمةقروض  

 منها الفائدة بقيمة    60،000
ً
 ريال(  50،924ريال منقوصا

 ريال  9،516
 

 

  ريال  ٥٠،٩٢٤ مصروف الفائدة 

 ريال  60،000  النقد 

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

 السؤال األول 

 إلى جهة توريق. 
ً
 تقوم جهة التوريق بإصدار أدوات إلى املستثمرين. و تطبق الدائرة الحكومية نموذج إدارة بهدف إنشاء قروض طالبية وبيع تلك القروض الحقا

 وتسيطر الحكومة على كٍل من الدائرة وجهة التوريق وبالتالي تدمج كليهما.

 ن القروض وتمررها إلى مستثمريها.تحصل جهة التوريق التدفقات النقدية التعاقدية م

 يق.من املفترض، ألغراض هذا املثال، استمرار إثبات القروض في قائمة املركز املالي املوحد ألنه لم يجرى إلغاء إثباتها بمعرفة جهة التور 

 كيف ستتم املحاسبة عن القروض في: 

 ؛ القوائم املالية للدائرة (أ

 القوائم املالية املوحدة للحكومة؟  (ب

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال الثاني 

، تلتزم الجهة بقياسه بقيمته العادلة. 
ً
 ما تكون القيمة العادلة لألداة املالية عند اإلثبات األولي عبارة عن سعر املعاملة )بمعنى و عند إثبات األصل املالي أو االلتزام املالي أوليا

ً
عادة

 استثمار املحفظة. قتناءوساطة الالقيمة العادلة للمقابل املقدم أو املقبوض( تدفع الجهة رسوم 

 ما هي القيمة األولية لألصل املالي؟ وملاذا؟ 

 

 

 كيف يتم قياس استثمار املحفظة بعد اإلثبات األولي؟ وملاذا؟ 
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 السؤال الثالث 

وتنص االتفاقية على أنه عند االنتهاء من التسهيل، سيتم التنازل عن مليون  ماليين ريال من وكالة إنمائية دولية لبناء عيادة صحية أولية.    6تحصل هيئة محلية على قرض بقيمة  
 في نهاية الفترة. سعر الفائدة في السوق للقرض املماثل هو 5سنوات. تدفع فائدة بواقع  5ريال من القرض وسداد املبلغ املتبقي على أقساط متساوية على مدى 

ً
 ٪10٪ سنويا

 هل 
ً
 يمثل القرض التزاما

ً
 للهيئة؟ وملاذا؟ ماليا

 

 

 ما هو القياس األولي؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال الرابع

هدفه من خالل تحصيل التدفقات   تمتلك الجهة "أ" محفظة أصول مالية، بما في ذلك قرض مقدم إلى الجهة "ب". وتحتفظ الجهة "أ" باألصول املالية بموجب نموذج إدارة يتحقق
 املالية. لم تصنف الجهة "أ" االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز.النقدية التعاقدية وبيع األصول 

خسارة االئتمان املتوقعة    سبق وأن حددت الجهة "أ" عدم وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان في القرض املقدم إلى الجهة "ب"، ويتم قياس مخصص الخسارة على أساس
. بتاريخ  12ملدة 

ً
 ، تشير الجهة "ب" إلى أنها تسعى للحصول على الحماية من اإلفالس. 20×1يسمبر د 30شهرا

 ؟ 20×1ديسمبر  31كيف تقوم الجهة )أ( باملحاسبة عن القرض املقدم إلى الجهة )ب( في 
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 اإلجابات على أسئلة املراجعة 

 السؤال األول 

 )أ( الدائرة الحكومية

املالية املنفصلة، لن تعتبر أنها تدير    قوائمهاتهدف الدائرة الحكومية إلى تحقيق التدفقات النقدية من محفظة القروض عن طريق بيع القروض إلى جهة التوريق، لذلك ألغراض  
ألغراض القوائم املالية املنفصلة    تلك املحفظة من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. وبالتالي، سُتصنف القروض على أنها بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز

 للدائرة. 

 )ب( القوائم املالية املوحدة للحكومة

صنف القروض على أنها بالتكلفة املسأنشأت الجهة اال
ُ
تنفدة في القوائم قتصادية املوحدة القروض بهدف االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. وبالتالي، سوف ت

 املالية املوحدة )ما لم تكن الحكومة قد صنفت القروض بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز(.

 

 

 السؤال الثاني 

 ثبات األولي، يعتمد تحديد ما إذا كانت تكاليف املعامالت مدرجة في قياس األصل املالي على تصنيفها. عند اإل

، تقوم الجهة بقياسه بقيمته العادلة زائد، في حالة األصل املالي أو االلتزام او 
ً
ملالي غير املدرج بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو عند إثبات األصل املالي )أو االلتزام املالي( أوليا

نسب مباشرة ًإلى  
ُ
 ما تكون القيمة العادلة لألداة املالية عند اإلثبات األولي عبارة عن سعر املعاملة و لتزام املالي.  األصل املالي أو اال  اقتناءالعجز، تكاليف املعاملة التي يمكن أن ت

ً
عادة

 )بمعنى القيمة العادلة للمقابل املقدم أو املقبوض( 

 إلى  
ً
نسب مباشرة

ُ
ضاف التكاليف اإلضافية التي ت

ُ
.  األصل، مثل الرسوم والعموالت،    اقتناءبالنسبة لألصول املالية، ت

ً
خصم  و إلى املبلغ املثبت أصليا

ُ
بالنسبة لاللتزامات املالية، ت

  .
ً
 بإصدار الدين من مبلغ الدين املثبت أصليا

ً
بالنسبة لألدوات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز، ال تضاف تكاليف املعامالت  و التكاليف املرتبطة مباشرة

 العادلة عند اإلثبات األولي. إلى قياس القيمة 

 على تصنيفه. 
ً
 بعد اإلثبات األولي، يعتمد قياس األصل املالي )أو االلتزام املالي( أيضا

األولي وتخصيص إيرادات    املالية( بعد اإلثباتطريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة املستنفدة ألصل مالي أو التزام مالي )أو مجموعة من األصول املالية أو االلتزامات  
 الفائدة أو مصروف الفائدة طوال الفترة ذات الصلة. 

 بالتكلفة املستنفدة، يتم تضمين تكاليف املعاملة في حساب سعر الفائدة الفعلي. 
ً
في الواقع، يتم استنفاد التكاليف من خالل الفائض أو  وبالنسبة لألدوات املالية املقاسة الحقا

 إلنتاجي لألداة. العجز على مدى العمر ا

 ال يتجزأ من سعر الفائدة
ً
الفعلي وتكاليف املعاملة وجميع    يشمل حساب سعر الفائدة الفعلي جميع الرسوم والنقاط املدفوعة أو املقبوضة بين أطراف العقد والتي تعد جزءا

 األقساط أو الخصومات األخرى. 

 بقيمها العادلة، دون أي خصم على حساب تكاليف املعاملة. وبالنسبة لألصول املالية )وااللتزامات املالية( التي ال يت
ً
 بالتكلفة املستنفدة، فإنه يتم قياسها الحقا

ً
م قياسها الحقا

مللكية وذلك حقوق ا  /افي األصول تثبت التغيرات في القيمة العادلة في الفائض أو العجز وذلك بالنسبة لألصول املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز، وفي صو 
 حقوق امللكية. /بالنسبة لألصول املصنفة بالقيمة العادلة من خالل صافي األصول 
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 السؤال الثالث 

، اإليرادات من املعامالت غير التبادلية  23مليون ريال معاملة غير تبادلية ويلزم احتسابه بموجب معيار املحاسبة للقطاع العام  سداد  ن  م هناك نوعان من املعامالت. يعد اإلعفاء  
لصحية. عند بناء ، تسجل الجهة األصل وااللتزام في وقت استالم املتحصالت بسبب شرط وجوب استخدامها لبناء عيادة الرعاية ا23بموجب املعيار  و )الضرائب والتحويالت(.  

 املنشأة، يتم إلغاء إثبات االلتزام.

رض بموجب معيار املحاسبة للقطاع  ويختلف ذلك عن التنازل عن الديون املستحقة على الجهة، حيث أن الجهة ال تنوي تحصيل مليون ريال. ولن ُيعامل على أنه إلغاء إثبات للق
 .41العام 

 
ً
 ماليا

ً
 .41اسبة عنه بموجب املعيار ويتعين املح  يعتبر القرض التزاما

 ألن سعر الفائدة أقل من السعر السائد في السوق. 
ً
 ميسرا

ً
 يمثل قرضا

ً
منح الجهة أو تستلم القروض امليسرة بشروط أقل من السوق. و يتضمن القرض جزءا

ُ
 ت

ما إذا كان    تقويمالجهة أن املعاملة، أو أي جزء منها، عبارة عن قرض، تقوم بإذا حددت  و عند اإلثبات األولي، تقوم الجهة بتحليل جوهر القرض املمنوح من حيث أجزائه املكونة.  
يمكن  و .  تقويمإذا تعذر على الجهة تحديد القيمة العادلة للقرض بالرجوع إلى سوق نشط، تستخدم أسلوب الو سعر املعاملة يمثل القيمة العادلة للقرض عند اإلثبات األولي.  

 بخصم جميع املقبوضات النقدية املستقبلية باستخدام معدل فائدة متعلق بالسوق لقرض مماثل. تقويمأسلوب ال تحديد القيمة العادلة باستخدام

 . 41املصاحبة ملعيار  املحاسبة للقطاع العام  IE172إلى  IE153وكذلك الفقرات من  23من معيار املحاسبة للقطاع العام  IG54ترد أمثلة توضيحية في الفقرة ,

 القروض امليسرة باستخدام فئات األدوات املالية املحددة في املعيار بعد اإلثبات ,
ً
 . وسيكون ذلك في معظم الحاالت على أساس التكلفة املستنفدة. 41األولي، تقيس الجهة الحقا

  

 السؤال الرابع

التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول املالية. لم تصنف الجهة "أ" االستثمارات  االحتفاظ بالقرض املقدم إلى الجهة )ب( ضمن نموذج إدارة يتحقق هدفه من خالل تحصيل  
 حقوق امللكية. /بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز. وبالتالي، ُيصنف القرض بالقيمة العادلة من خالل صافي األصول 

الجهة ستقيس  وبالتالي،  األولي.  اإلثبات  منذ  االئتمان  مخاطر  في  كبيرة  زيادة  وجود  على   
ً
اإلفالس دليال من  للحماية  "ب"  الجهة  يتعلق    يمثل سعي  فيما  الخسارة  "أ" مخصص 

حقوق   /الية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل صافي األصول خسائر انخفاض قيمة األصول امل  ويتم إثباتباالستثمار في خسارة االئتمان املتوقعة على مدار العمر اإلنتاجي.  
 امللكية في الفائض أو العجز.

 على الهبوط في القيمة االئتمانية للقرض. وبالتالي، ستحسب الجهة "أ" اإلير 
ً
 أيضا

ً
اد املستقبلي من الفائدة على القرض من كما يمثل سعي الجهة "ب" للحماية من اإلفالس دليال

 سعر الفائدة الفعلي على صافي القيمة الدفترية )أي بعد خصم مخصص الخسارة(.خالل تطبيق 
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 التحوط واألدوات المشتقة 

 (41)معيار المحاسبة للقطاع العام 
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 مقدمة 

 املحاسبة الدولية املتعارف عليها لجهات القطاع العام.ُيعد كتاب إصدارات معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام املصدر الرسمي الرئيس ي ملبادئ  

 

 هدف محاسبة التحوط 

يمكن أن تؤثر    لتمثيل، في القوائم املالية، تأثير أنشطة إدارة الجهة للمخاطر التي تستخدم األدوات املالية إلدارة االنكشاف الناش ئ عن مخاطر معينة
امللكية، في حالة االستثمارات في أدوات حقوق امللكية التي اختارت الجهة عرض التغيرات في القيمة  حقوق    /على الفائض أو العجز )أو صافي األصول 

 حقوق امللكية(. /العادلة في صافي األصول 

 

 على غرضها وتأثيرها.نظرة متعمقة يهدف هذا النهج إلى نقل سياق أدوات التحوط التي يتم من أجلها تطبيق محاسبة التحوط من أجل توفير 

.  و 
ً
 معقدا

ً
ن الجهة من موازنة املعامالت في حساباتها لتعكس أنشطتها إلدارة املخاطر املرتبطة بأصل مالي أو التزام مالي أو مجموعات من وهي  تعتبر محاسبة التحوط مجاال

ّ
تمك

 األصول املالية وااللتزامات املالية.

 التدريبية. ونهدف هنا إلى توعية املتدربين فقط بمحاسبة التحوط.وتعتبر متطلبات محاسبة التحوط معقدة وتتجاوز نطاق هذه املادة 

 

 محاسبة التحوط 

 أداة التحوط )القيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز(: •

o  أداة مشتقة خاضعة للقياس 

o  أصل مالي غير مشتق أو التزام مالي غير مشتق 

o  عقد مع طرف خارجي 

 البند املتحوط له: •

o  غير مثبت، أو معاملة متوقعة أو صافي استثمار في عملية أجنبية أصل أو التزام مثبتيمكن أن يكون 
ً
 مؤكدا

ً
 ، أو ارتباطا

o  بند واحد أو مجموعة من البنود 

 يمكن أن تكون عالقات التحوط املعينة  •

o  تحوط القيمة العادلة 

o  تحوط التدفق النقدي 

o  .تحوط صافي االستثمار في عملية أجنبية 

 

ستخدم كجزء من أنشطة الجهة إلدارة مخاطر من أجل إدارة املخاطر املرتبطة بالبند املتحوط له. أداة
ُ
 التحوط يقصد بها األداة املالية التي ت

 

 تكون أدوات التحوط حسبما يلي:

 يمكن تصنيف األداة املشتقة املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز كأداة تحوط. ( أ
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  تصنيف األصل املالي غير املشتق أو االلتزام املالي غير املشتق املقاس بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز كأداة تحوط )ما لم  يمكن   ( ب
ً
 ُمصّنفا

ً
 ماليا

ً
يكن التزاما

 في صافي  بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز الذي يكون مبلغ تغييره في القيمة العادلة الذي ينسب إلى التغيرات
ً
في مخاطر االئتمان لذلك االلتزام معروضا

 حقوق امللكية(. /األصول 

أداة تحوط بشرط  بالنسبة للتحوط من مخاطر العمالت األجنبية، يمكن تصنيف عنصر مخاطر العمالت األجنبية ألصل مالي غير مشتق أو التزام مالي غير مشتق ك (ج
 في أداة حقوق ملكية اختارت 

ً
 حقوق امللكية. /ها الجهة لعرض التغيرات في القيمة العادلة في صافي األصول أال يكون استثمارا

الذي يجرى   ألغراض محاسبة التحوط، يمكن فقط تصنيف العقود مع طرف خارج الجهة معدة القوائم املالية )أي خارج الجهة االقتصادية أو الجهة الفردية ( د
 إعداد قوائمها املالية( كأدوات تحوط.

 كأداة تحوط.مع بعض االستث
ً
 ناءات املتعلقة بعقود الخيار أو العقود اآلجلة، يجب تصنيف األداة املؤهلة كليا

 غير مثبت، أو معاملة متوقعة أو صافي استثمار في عملية أجنبية. أصل أو التزام مثبتيمكن أن يكون البند املتحوط له 
ً
 مؤكدا

ً
 يمكن أن يكون البند املتحوط له:و ، أو ارتباطا

 حد؛ أو بند وا ( أ

 مجموعة البنود.  ( ب

 للقياس بشكل موثوق.  
ً
 إذا كان البند املتحوط له عبارة عن معاملة متوقعة )أو أحد مكوناتها(، يتعين أن تكون تلك املعاملة مرجحة للغاية.و يجب أن يكون البند املتحوط له قابال

 عايير التالية: ال تكون عالقة التحوط مؤهلة ملحاسبة التحوط إال في حال استيفاء جميع املو 

 من أدوات التحوط املؤهلة والبنود املتحوط لها املؤهلة. ( أ
ً
 إذا كانت عالقة التحوط تتألف حصرا

 لعالقة التحوط وهدف الجهة إلدارة املخاطر واستراتيجية إجراء التحوط.رسمي عند نشأة عالقة التحوط، يوجد تصنيف وتوثيق  ( ب

 وط. تفي عالقة التحوط بجميع متطلبات فاعلية التح (ج

 هناك ثالثة أنواع من عالقات التحوط:

ذلك البند والذي يمكن   تحوط القيمة العادلة: تحوط من االنكشاف على التغيرات في القيمة العادلة ألصل أو التزام مثبت أو ارتباط مؤكد غير مثبت، أو  مكون من ( أ
 أن ينسب إلى خطر معين ويؤثر على الفائض أو العجز.

ت النقدي: تحوط من االنكشاف على التغيرات في التدفقات النقدية التي تنسب إلى مخاطر معينة مرتبطة بكامل أو مكون من أصل أو التزام مثبتحوط التدفق   ( ب
اية ويمكن أن تؤثر  للغ  )مثل جميع مدفوعات الفائدة املستقبلية أو بعض مدفوعات الفائدة املستقبلية على الديون ذات أسعار الفائدة املتغيرة( أو معاملة مرجحة

 على الفائض أو العجز. 

 .4تحوط صافي االستثمار في عملية أجنبية كما هو محدد في معيار املحاسبة للقطاع العام  (ج
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 تحوط التدفق النقدي 

 التصور 

بتاريخ و عملة أجنبية.    100،000، مقابل  20×1يونيو    30مقرر تسليمها بتاريخ    سيارة إطفاء، أبرمت مدينة عقد ارتباط مؤكد لشراء  20×1يناير    1بتاريخ  
توقع أن . من امل20×1يونيو    30عملة محلية بتاريخ  من    109،600عملة أجنبية وتسليم  من    100،000، أبرمت عقد صرف آجل الستالم  20×1يناير    1

 تعوض التغييرات في أسعار الصرف التي تؤثر على أسعار صرف العملة األجنبية والعملة املحلية بعضها البعض. 

 ملاذا تبرم الجهة عقد الصرف اآلجل؟ مع التوضيح •

 ما هو البند املتحوط له؟ مع التوضيح  •

 ما هي أداة التحوط؟ مع التوضيح  •

 

 اإلجابة: 

دفق النقدي. بمعنى أنه تحوط من االنكشاف على التغيرات في التدفقات النقدية التي يمكن أن تنتج عن التغيرات في أسعار الصرف األجنبي  هذا مثال توضيحي عن تحوط الت 
 العجز.ستؤثر نتائج التقلبات في أسعار الصرف على الفائض أو و . سيارة اإلطفاءاملتعلقة بعقد االرتباط املؤكد )معاملة مرجحة للغاية( لشراء 

 .سيارة اإلطفاءالبند املتحوط له هو االلتزام الناش ئ عن عقد االرتباط املؤكد لشراء 

 أداة التحوط هي عقد الصرف اآلجل. وهي أداة مشتقة، بمعنى أنها أداة مالية، يتم اشتقاق قيمتها من قيمة أسعار صرف العمالت األساسية.

ستخدم للتخفيف من مخاطر العمالت على التدفق
ُ
ات النقدية املستقبلية لاللتزام املالي والتي قد تنتج عن تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية دون شراء األداة األساسية  وت

 .
ً
 تعد املبالغ التعاقدية مبالغ اسمية ينطبق عليها سعر الصرف لحساب التدفقات النقدية املقرر أن يتبادلها األطراف. و مباشرة

 املشتقة بجميع الخصائص الثالث اآلتية:تتميز قيمة األداة و 

 للتغير في سعر الصرف؛  اتتغير قيمته ( أ
ً
 استجابة

 ؛ ال تتطلب صافي استثمار أولي ( ب

 يتم تسويتها في تاريخ مستقبلي.  (ج

 

 تحوط القيمة العادلة 

 التصور 

يتعين سداد أصل املبلغ عند االستحقاق خالل عامين.  و ماليين بالعملة األجنبية ملدة خمس سنوات.    5  قيمتها  يترصد في ذمة الجهة ديون مستحقة تبلغ
عملة محلية وتستلم  من  مليون    5.1بموجب العقد، تدفع الجهة مبلغ  و عملة أجنبية.  من  ماليين    5وقد أبرمت عقد مقايضة عمالت بقيمة اسمية قدرها  

 ة في تاريخ استحقاق أداة الدين. عملة أجنبيمن ماليين  5دفعة قدرها 

 ما هو نوع عالقة التحوط؟ مع التوضيح 

 

 اإلجابة: 

حوط القيمة العادلة أو كتحوط  يمكن أن تكون إما تحوط القيمة العادلة أو تحوط التدفق النقدي. يمكن املحاسبة عن التحوط من مخاطر العمالت األجنبية الرتباط مؤكد كت
الذي ينسب إلى مخاطر   في القيمة العادلة لاللتزام املثبتفي حال اعتبار العالقة تحوط القيمة العادلة، تكون عبارة عن تحوط من االنكشاف على التغيرات  والتدفق النقدي.  
 قد تؤثر التقلبات في القيمة العادلة ألداة الدين على الفائض أو العجز.و الصرف األجنبي. 
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 األدوات املشتقة 

 أداة مالية عندما يتم اشتقاق القيمة من قيمة العوامل األساسية القائمة على السوق  •

 األساسية:الخصائص  •

o  األساس"(  مؤشر محددتتغير القيمة بالتغييرات في"( 

o  ال يشترط وجود صافي استثمار أولي أو اسمي 

o  تخضع للتسوية في تاريخ مستقبلي 

 

 العمالت أو العوامل األخرى القائمة على السوق.األداة املشتقة هي أداة مالية، يتم اشتقاق قيمتها من قيمة األصول األساسية أو املؤشرات أو أسعار الفائدة أو أسعار صرف 

 و 
ً
ستخدم األدوات املشتقة عموما

ُ
. للحد منت

ً
 أو تعديل السوق واالئتمان وسعر الفائدة والعملة واالنكشافات املالية األخرى دون شراء أو بيع األداة األساسية مباشرة

ستخدم األدوات املشتقة للتخفيف من املخاطر على القيمة
ُ
العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألصل املالي أو االلتزام املالي التي قد تكون ناجمة عن التقلبات في    كما ت

 شراء األدوات املشتقة ألغراض املضاربة؛ وم
ً
 ما يحدث ذلك أسعار السوق وأسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية واملؤشرات األخرى. ويجوز أيضا

ً
في القطاع    ع ذلك، نادرا

 العام مقارنة بغيره من القطاعات. 

 على نقل واحد أو أكثر من املخاطر املالية الكامنة في أداة مالية أساسية بين أطرافها.  حقوق والتزامات تؤثريترتب على األدوات املالية املشتقة و 

ستخدم املبالغ االسمية و لتدفقات النقدية املقرر تبادلها بين أطراف عقد األدوات املشتقة.  تعتبر املبالغ التعاقدية للمشتقات مبالغ اسمية يطبق عليها معدل أو سعر لحساب او 
ُ
ت

سجل املبالغ االسمية كأصول أو التزامات في قائمة املركز املالي. و الخسائر والقيمة العادلة للعقود.  /لتحديد املكاسب
ُ
 ال ت

 لخصائص الثالث التالية: األداة املشتقة هي أداة مالية أو عقد آخر وتتسم بجميع ا

أو تصنيف ائتماني أو  تتغير قيمتها نتيجة للتغيير في سعر فائدة محدد، أو سعر أداة مالية، أو سعر سلعة، أو سعر الصرف األجنبي، أو نسبة أو مؤشر األسعار،   ( أ
 بـ "األساس"(؛ مؤشر ائتمان، أو متغير آخر، شريطة أنه في حالة يكون املتغير غير مالي، أال يكون 

ً
 بأحد أطراف بالعقد )يسمى أحيانا

ً
 املتغير خاصا

ل ( ب املتوقع أن يكون  ها استجابة مماثلة  ال يشترط صافي استثمار أولي على اإلطالق أو استثمار صافي أولي أصغر مما هو مطلوب ألنواع أخرى من العقود التي من 
 ؛ للتغيرات في عوامل السوق 

 مستقبلي. يتم تسويتها في تاريخ  (ج

 ملبادلة األصول املالية أو االلتزامات املالية مع طرف آخر بم
ً
 تعاقديا

ً
  منذ النشأة، تمنح األدوات املالية املشتقة أحد األطراف حقا

ً
وجب شروط يحتمل أن تكون مواتية، أو التزاما

 ملبادلة األصول املالية أو االلتزامات املالية مع طرف آخر بموجب شروط يحت
ً
 مل أن تكون غير مواتية. تعاقديا

 إلى تحويل األداة املالية األساسية عند نشأة العقد، وال يحدث هذا التحويل بالضرورة عند استحقاق الع 
ً
 تجسد  و قد.  ومع ذلك، فإنها ال تؤدي عموما

ً
 والتزاما

ً
  بعض األدوات حقا

 إلجراء املبادلة على حد سواء.

حدد عند نشأة األ 
ُ
 ألن شروط املبادلة ت

ً
 داة املشتقة، وذلك في ضوء تغير األسعار في األسواق املالية، فقد تصبح هذه الشروط مواتية أو غير مواتية. نظرا
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 األدوات املشتقة املدمجة 

 أداة غير مشتقة •
ً
 مضيفا

ً
 عقدا

ً
 األداة املشتقة املدمجة هي عبارة عن مكّون في عقد مختلط يتضمن أيضا

 التدفقات النقدية لألداة املجمعة بطريقة مشابهة لألداة املشتقة املستقلةيختلف التأثير الناتج عن بعض  •

 بصورة مستقلة عن األداة املالية املرتبطة بها  •
ً
 غير قابلة للنقل تعاقديا

فصل إال في الحاالت التالية:  •
ُ
 ال ت

o  بتلك الخصائص املتعلقة بالعقد 
ً
 وثيقا

ً
 املضيف عدم ارتباط الخصائص االقتصادية واملخاطر ارتباطا

o  استيفاء األداة املنفصلة لتعريف املشتق 

o  عدم قياس األداة املختلطة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز 

 

 أداة غير مشتقة  
ً
 مضيفا

ً
 عقدا

ً
مشابهة عن تلك  ويتسبب في بعض التدفقات النقدية لألداة املدمجة بطريقة    –األداة املشتقة املدمجة هي مكون لعقد مختلط يتضمن أيضا

 األدوات املشتقة القائمة بذاتها.

 و 
ً
لسعر فائدة محدد أو سعر أداة   تتسبب األداة املشتقة املدمجة في بعض من التدفقات النقدية أو جميعها والتي بخالف ذلك كان سيتطلب بموجب العقد أن يتم تعديلها وفقا

عار أو املعدالت أو تصنيف ائتماني أو مؤشر ائتماني أو متغير آخر، شريطة أنه في حالة كون املتغير غير مالي أال  مالية أو سعر سلعة أو سعر صرف أجنبي أو نسبة أو مؤشر لألس
 بطرف ما في العقد. 

ً
 يكون ذلك املتغير مرتبطا

 بشكل مستقل عن تلك األداة،  و 
ً
أو لها طرف مقابل مختلف، أداة مشتقة مدمجة، بل تكون أداة ال تعتبر األداة املشتقة التي تكون مرتبطة بأداة مالية ولكن يمكن تحويلها تعاقديا

 مالية منفصلة. 

 ضمن نطاق معيار املحاسبة للقطاع العام  و 
ً
 يمثل أصال

ً
 مضيفا

ً
، تطبق الجهة متطلبات تصنيف األصول املالية على العقد املختلط 41إذا كان العقد املختلط يتضمن عقدا
  نقدية التعاقدية ال تمثل فقط مدفوعات من أصل املبلغ والفائدة على أصل املبلغ املستحق؛ وفي هذه الحالة، ُيصنف األصل املالي بالقيمةبأكمله. وقد يعني ذلك أن التدفقات ال
 العادلة من خالل الفائض أو العجز.

 ضمن نطاق معيار املحاسبة للقطاع العام  و 
ً
 ال يمثل أصال

ً
 مضيفا

ً
يتعين فصل األداة املشتقة املدمجة عن العقد املضيف وأن يتم ،  41إذا كان العقد املختلط يتضمن عقدا

 إذا، وفقط إذا: 41املحاسبة عنها على أنها أداة مشتقة بموجب املعيار 

 بالخصائص االقتصادية للعقد املضيف ومخاطره؛  ( أ
ً
 وثيقا

ً
 لم ترتبط الخصائص واملخاطر االقتصادية للمشتقات املدمجة ارتباطا

 ؛منفصلة لها نفس شروط األداة املشتقة املدمجة وتستوفي تعريف األداة املشتقةكانت أداة  ( ب

ات املشتقة املدمجة في  لم يتم قياس العقد املختلط بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة ضمن الفائض أو العجز )بمعنى أنه ال يتم فصل األدو  (ج
 الفائض أو العجز(. التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل 

 للمعايير املناسبة. 
ً
 في حال فصل األداة املشتقة املدمجة، يتم املحاسبة عن العقد املضيف وفقا
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 مقايضة الفائدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملضمونة من البنوك األخرى سعر الفائدة املعروض بين البنوك في لندن )ليبور( هو معدل مرجعي يومي يعتمد على أسعار الفائدة التي تقترض بها البنوك األموال غير ا1

 لألموال بالجملة )أو سوق ما بين البنوك(.في سوق لندن 

تستخدم جهات القطاع العام مقايضات أسعار الفائدة إلدارة مخاطر التحركات السلبية و تعتبر مقايضة أسعار الفائدة األداة املشتقة الشائع استخدامها في القطاع العام.   
 ألسعار الفائدة.

 ما يتم تثبيت السعر املتغير بسعر  بموجب مقايضة أسعار الفائدة النموذجية، يوافق ط
ً
رف باالتفاقية على دفع سعر ثابت أو متغير محدد بعملة معينة إلى طرف آخر. وعادة

 بين األطراف و مليون ريال(.    1مرجعي مثل ليبور. وُيضرب السعر الثابت أو املتغير في أصل مبلغ اسمي )وليكن،  
ً
املتقابلة، ولكنه   ال يتم مبادلة أصل املبلغ االسمي املذكور عموما

 لحساب حجم التدفقات النقدية املقرر تبادلها. 
ً
 ُيستخدم حصرا

٪، مقابل مدفوعات بسعر فائدة دوري متغير  8.65يعتمد املثال على الحقائق التالية. يوافق الطرف )أ( على أن يدفع إلى الطرف )ب( مدفوعات بسعر فائدة دوري ثابت بمعدل 
٪ في هذا 8.65٪(. ويرجى مالحظة عدم وجود تبادل ألصول املبالغ وأن أسعار الفائدة تكون على أصل مبلغ "اسمي". يشار إلى السعر الثابت )0.70)نقطة أساس  70وقدره ليبور + 

 املثال( على أنه سعر املقايضة. 

 ما هي خصائص مقايضة أسعار الفائدة التي تلبي تعريف األداة املالية املشتقة؟ مع التوضيح

 اإلجابة: 

 يوضح مثال مقايضة أسعار الفائدة الخصائص التالية لألدوات املالية املشتقة: 

 للتغير في سعر الفائدة املحدد؛  ( أ
ً
 تتغير قيمتها استجابة

 ؛ ال تتطلب صافي استثمار أولي )في هذا املثال( ( ب

 يتم تسويتها في تاريخ مستقبلي في مدفوعات دورية بين األطراف.  (ج

 املبلغ االسمي الذي تستند إليه املدفوعات الدورية. تكون القيمة األولية لألداة املالية في هذه الحالة صفر.ال يجرى مبادلة أصل 

  

 أسئلة ونقاشات 

 تفضل بزيارة املوقع اإللكتروني ملجلس معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام 

http://www.ipsasb.org 

 ملعيار املحاسبة للقطاع العام  بهذا
ً
 الرجوع إلى أسئلة املراجعة الختبار معلوماتهم.  للمتدربين. وينبغي 41نختتم وحدتنا التدريبية عن متطلبات التحوط واألدوات املشتقة وفقا

 

  

  

 الطرف أ

 متغير 
 ٪1.5ليبور + 

 الطرف ب

 ٪8.5ثابت 

٪ على مبلغ 8.65دفع سعر فائدة ثابت بمعدل 
 مليون ريال 1اسمي وقدره 

 +  1متغير ليبور سعر دفع 
 مليون ريال اسمي 1٪ على 0.70

 االلتزامات الحالية

http://www.ipsasb.org/


 

 

93 

 

 

 

 أسئلة للمراجعة 

 السؤال األول 

 أو  و تبرم الجهة "س" عقد آجل بسعر ثابت لشراء مليون لتر من النفط لتلبية متطلبات االستخدام املتوقعة.  
ً
 عند نهاية اثني عشر شهرا

ً
يسمح العقد للجهة استالم النفط فعليا

، بناًء على التغير في القيمة العادلة للنفط. 
ً
 دفع أو استالم تسوية صافية نقدا

 املحاسبة عن العقد كمشتق؟ وملاذا؟هل تتم 

 

 

 

 

 السؤال الثاني 

 مدته خمس سنوات بسع
ً
 مدته خمس سنوات بسعر فائدة ثابت إلى الجهة )ب(، بينما تقدم الجهة )ب( في نفس الوقت قرضا

ً
ر فائدة متغير بنفس املبلغ إلى تقدم الجهة )أ( قرضا

 لوجود اتفاقية مقاصة بين الجهة )أ( وال ال توجد تحويالتو الجهة )أ(. 
ً
 جهة )ب(. ألصل املبلغ منذ نشأة القرضين، نظرا

؟ وملاذا؟
ً
 هل يعد ذلك مشتقا

 

 

 

 

 

 السؤال الثالث 

معاملة مقومة بالدوالر األمريكي.    تقوم إحدى الجهات بجنوب أفريقيا، الجهة )س ع ص(، وعملتها الوظيفية هي الراند الجنوب أفريقي، ببيع الكهرباء إلى دولة موزمبيق بموجب
 مع بنك استثماري لو 

ً
تحويل الدوالر األمريكي إلى الراند بسعر صرف ثابت. يتطلب العقد من الجهة )س ع ص( تحويل الراند بناًء على حجم مبيعاتها تبرم الجهة )س ع ص( عقدا

 .6،00في موزمبيق مقابل الدوالر األمريكي بسعر صرف ثابت قدره 

؟ 
ً
 هل يمثل هذا العقد مشتقا
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 اإلجابات على أسئلة املراجعة 

 السؤال األول 

 لعدم وجود صافي استثمار أولي، ويستند العقد إلى سعر  و يتم املحاسبة عنه بالضرورة كمشتق.    إال أنهيفي هذا العقد بتعريف املشتق،    حينفي  
ً
يعتبر العقد أداة مشتقة نظرا

 النفط، ويجب تسويته في تاريخ مستقبلي. 

 ملتطلبات الشراء أو االستخدام املتوقعة للجهة لشراء
ً
بنود غير مالية ال تحقق تعريف األداة املالية   إّن العقود املبرمة واملستمر سريانها لغرض استالم أو تسليم بند غير مالي وفقا

 أو   ألن الحق التعاقدي ألي طرف في الحصول على أصل أو خدمة غير مالية وااللتزام املتقابل للطرف 
ً
 اآلخر ال يثبت حقا

ً
 حاليا

ً
ألي طرف الستالم أو تسليم أو مبادلة أصل  التزاما

ن العديد من  ، العقود التي تنص على التسوية فقط عن طريق استالم أو تسليم بند غير مالي )مثل العقد اآلجل على النفط( ال تعتبر أدوات مالية. وتكو على سبيل املثالمالي.  

 نوع. عقود السلع من هذا ال

الشراء أو االستخدام عقود شراء بند غير مالي الستبيان ما إذا كانت مبرمة ومستمر سريانها لغرض استالم أو تسليم البند غير املالي بما يتوافق مع متطلبات    تقويمومع ذلك، يجرى  
 لذلك، ما إذا كانت تندرج ضمن نطاق معيار املحاسبة للقطاع العام 

ً
 . 41املتوقعة للجهة، وتبعا

 للتحويل بسهولة إلى نقد، أدوات  وتعتبر بعض عقود شراء أو بيع البنود غير املالية التي يمكن تسويتها بالصافي أو بمبادلة األدوات املالية، أو عندما يكون البند غير  
ً
املالي قابال

 مالية ضمن نطاق املعيار كما لو كانت تلك العقود أدوات مالية. 

ن من ت
ّ
 أو بأداة مالية أخرى أو بمبادلة األدوات املالية. هناك طرق مختلفة تمك

ً
 سوية عقد شراء أو بيع بند غير مالي نقدا

 أو بأي أصل مالي آخر أو بمبادلة األدوات املالية وتتمثل ممارسة الج
ً
هة في تسوية عقود مماثلة بموجب  عندما تسمح شروط عقد شراء أصل غير مالي ألي طرف بالتسوية نقدا

 ملتطلبات الشراء أو البيع أو االستخدام املتوقعة للجهة، وبالتالتلك الشروط، ال
ً
 لغرض استالم أو تسليم البند غير املالي وفقا

ً
 ي يكون عبارة عن أداة مالية.  يكون العقد مبرما

يق ربح من التقلبات قصيرة األجل في السعر أو هامش التاجر، وباملثل، عندما تتمثل ممارسة الجهة في استالم البند غير املالي وبيعه خالل فترة قصيرة بعد التسليم لغرض تحق
 ملتطلبات الشراء أو البيع أو االستخدام املتوقعة للجهة، وبالتالي 

ً
 لغرض استالم أو تسليم البند غير املالي وفقا

ً
 يكون عبارة عن أداة مالية.يكون العقد مبرما

 أو استالم النفط وبيعه خالل فترة قصيرة بعد  وفي هذه الحالة، إذا كانت الجهة )س( تعتزم تسوية ال
ً
عقد عن طريق االستالم ولم يسبق لها تسوية عقود مماثلة بالصافي نقدا

 من . ب41عن العقد كأداة مشتقة بموجب معيار املحاسبة للقطاع العام    ال تتم املحاسبةالتسليم بغرض تحقيق ربح من التقلبات قصيرة األجل في السعر أو هامش التاجر،  
ً
دال

 ذلك، يتم املحاسبة عنه كعقد تنفيذي.
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 السؤال الثاني 

 نعم. يفي ذلك بتعريف املشتق.

 للتغير في سعر الفائدة املحدد. 
ً
 هناك متغير أساس ي. وذلك يعني تغير القيمة استجابة

 لوجود اتفاقية مقاصة بين الجهة )أ( والجهة )ب(.  
ً
ال يشترط إما صافي استثمار أولي على اإلطالق أو استثمار صافي أولي  و ال توجد تحويالت ألصل املبلغ عند نشأة القرضين، نظرا

ي عوامل السوق والتسوية املستقبلية. ومع ذلك، ستنطبق اإلجابة ذاتها  أصغر مما هو مطلوب ألنواع أخرى من العقود التي من املتوقع أن يكون لها استجابة مماثلة للتغيرات ف
 ال يتطلب تسوية بالصافي. 41إذا لم يكن لدى الجهة )أ( والجهة )ب( اتفاقية مقاصة، ألن تعريف األداة املشتقة في معيار املحاسبة للقطاع العام 

 سيتم تسوية العقد في تاريخ مستقبلي.

عالج كمشتقات عندما تؤدي املعامالت، من حيث  و للقروض ترتيب مقايضة أسعار الفائدة بدون صافي استثمار أولي.    يعادل التأثير التعاقدي
ُ
جمع املعامالت غير املشتقة وت

ُ
ت

 الجوهر، إلى مشتق. وتشمل مؤشرات ذلك ما يلي:

برم املعامالت في نفس الوقت وبالنظر إلى بعضها البعض؛  ( أ
ُ
 ت

 ؛ يكون لها نفس الطرف املقابل ( ب

 ؛ تتعلق بنفس املخاطر (ج

 في معاملة و  ( د
ً
 احدة. عدم وجود حاجة اقتصادية واضحة أو غرض عمل موضوعي لهيكلة املعامالت بصورة منفصلة والتي لم يكن من املمكن تحقيقها أيضا

ي أداة مالية أساسية بين أطرافها. منذ النشأة، تمنح األدوات املالية على نقل واحد أو أكثر من املخاطر املالية الكامنة ف  حقوق والتزامات تؤثريترتب على األدوات املالية املشتقة  
 ملبادلة األصول املالية أو االلتزامات املالية مع طرف آخر بموجب شروط يحتمل أن تكون مواتية، أو 

ً
 تعاقديا

ً
 ملبادلة األصول املالية أو    املشتقة أحد األطراف حقا

ً
 تعاقديا

ً
التزاما

 ع طرف آخر بموجب شروط يحتمل أن تكون غير مواتية. االلتزامات املالية م

 إلى تحويل األداة املالية األساسية عند نشأة العقد، وال يحدث هذا التحويل بالضرورة عند استحقاق الع 
ً
 تجسد  و قد.  ومع ذلك، فإنها ال تؤدي عموما

ً
 والتزاما

ً
  بعض األدوات حقا

 ألن  و إلجراء املبادلة على حد سواء.  
ً
حدد عند نشأة األداة املشتقة، وذلك في ضوء تغير األسعار في األسواق املالية، فقد تصبح هذه الشروط مواتية أو غير  نظرا

ُ
شروط املبادلة ت

 مواتية. 

 

 

 السؤال الثالث 

 .
ً
 نعم. يمثل هذا العقد مشتقا

 يتضمن العقد متغيرين أساسيين؛ وهما سعر الصرف األجنبي وحجم املبيعات.

ة مماثلة للتغيرات في صافي استثمار أولي على اإلطالق أو استثمار صافي أولي أصغر مما هو مطلوب ألنواع أخرى من العقود التي من املتوقع أن يكون لها استجابال يشترط إما  
 عوامل السوق ومخصص الدفع. 

 يتم تسويتها في تاريخ مستقبلي. 

 األدوات املشتقة التي تستند إلى حجم املبيعات. من نطاقه  41ال يستبعد معيار املحاسبة للقطاع العام 
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 اإلفصاحات 

 (41)معيار المحاسبة للقطاع العام 
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 مقدمة

 القطاع العام.ُيعد كتاب إصدارات معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام املصدر الرسمي الرئيس ي ملبادئ املحاسبة الدولية املتعارف عليها لجهات 

العام   للقطاع  في معيار املحاسبة  الواردة  تكون متطلبات اإلفصاح  الوحدة،  العام    30في هذه  للقطاع  اعتماد معيار املحاسبة  بعد  املنطبقة  .  41هي 
 . (29ام اإلفصاحات )معيار املحاسبة للقطاع الع ، انظر وحدة 41التي تنطبق قبل اعتماد املعيار  30لالطالع على متطلبات اإلفصاح في املعيار و 

 

 هدف اإلفصاح

 : تقويمتمكين املستخدمين من 

 ؛ ما تمثله األدوات املالية من أهمية للمركز املالي واألداء املالي للجهة •

لتلك  الجهة   طبيعة ومدى املخاطر الناشئة عن األدوات املالية التي تنكشف عليها الجهة خالل الفترة وفي نهاية فترة القوائم املالية، وكيفية إدارة •
 املخاطر.

 

تعد متطلبات اإلفصاح واسعة النطاق. بينما تسلط هذه املادة التدريبية الضوء على  و .  30يسترشد هذا الهدف بجميع متطلبات اإلفصاح بموجب معيار املحاسبة للقطاع العام  
 تتناول جميع املتطلبات التفصيلية. إنها ال ال إاملجاالت الرئيسية لإلفصاح، 

 

 متطلبات اإلفصاح

 فئات األصول املالية وااللتزامات املالية  •

 بنود اإليراد أو املصروف أو املكاسب أو الخسائر  •

 اسات املحاسبية السي •

 محاسبة التحوط  •

 القيمة العادلة  •

 القروض امليسرة  •

 طبيعة ونطاق املخاطر الناشئة عن األدوات املالية •

 

 تتناول الفقرات التالية هذه البنود بمزيد من التفصيل. و تلخص القائمة أعاله املجاالت الرئيسية التي تتطلب اإلفصاح. 

 وااللتزامات املاليةفئات األصول املالية 

 ، إما في قائمة املركز املالي أو في اإليضاحات:41يتعين اإلفصاح عن القيم الدفترية لكل فئة من الفئات التالية، على النحو املحدد في معيار املحاسبة للقطاع العام 

 منفصل األصول املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز، مع إظهار بشكل  ( أ

 األصول املصنفة على هذا النحو عند اإلثبات األولي أو الالحق،  ( أ)

 بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز؛  ( ب)
ً
 تلك املقاسة إلزاميا
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 االلتزامات املالية بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز، مع إظهار بشكل منفصل  ( ب

 ولي أو الالحق، األصول املصنفة على هذا النحو عند اإلثبات األ  ( أ)

 تلك التي تحقق تعريف املحتفظ بها لغرض املتاجرة؛ ( ب)

 األصول املالية املقاسة بالتكلفة املستنفدة؛  (ج

 ؛ االلتزامات املالية املقاسة بالتكلفة املستنفدة ( د

 حقوق امللكية، مع إظهار بشكل منفصل  /األصول املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل صافي األصول  ( ه

 ؛ حقوق امللكية /األصول املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل صافي األصول  ( أ)

 االستثمارات في أدوات حقوق امللكية املصنفة على هذا النحو عند اإلثبات األولي.  ( ب)

ت إضافية حول تلك األصول املالية. ويتضمن ذلك  إذا صنفت الجهة األصول املالية على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز، تفصح الجهة عن معلوما
 معلومات حول أقص ى انكشاف للكيان على مخاطر االئتمان والتغيرات في القيمة العادلة. 

زامات املالية. ويتضمن ذلك  ك االلتإذا صنفت الجهة االلتزامات املالية على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز، تفصح الجهة عن معلومات إضافية حول تلو 
 املعلومات حول التغيرات في القيمة العادلة. 

حقوق امللكية، تفصح الجهة عن معلومات إضافية، تتضمن    /إذا صنفت الجهة استثمارات في أدوات حقوق امللكية على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل صافي األصول 
 النحو، وأسباب استخدام هذا العرض، والقيمة العادلة لكل أداة في نهاية فترة القوائم املالية.تفاصيل األدوات املصنفة على هذا 

خفض القيمة الدفترية لألصول املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل صافي األصول 
ُ
حقوق امللكية بمخصص خسارة وتلتزم الجهة بعدم عرض مخصص الخسارة بشكل   / ال ت

 الية. ركز املالي كتخفيض للقيمة الدفترية لألصل املالي. ومع ذلك، يتعين على الجهة اإلفصاح عن مخصص الخسارة في اإليضاحات على القوائم املمنفصل في قائمة امل

 بنود اإليراد أو املصروف أو املكاسب أو الخسائر 

 قائمة األداء املالي أو في اإليضاحات: تفصح الجهة عن البنود التالية لإليرادات أو املصروف أو املكاسب أو الخسائر إما في

 صافي املكاسب أو صافي الخسائر من:  ( أ

اللتزامات املالية املصنفة األصول املالية أو االلتزامات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز، مع إظهار بشكل منفصل األصول املالية أو ا (1)
 
ً
بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز )مثل  على هذا النحو عند اإلثبات األولي أو الالحق، ومن تلك األصول املالية أو االلتزامات املالية املقاسة إلزاميا

بالنسبة لاللتزامات املالية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز، تظهر  و االلتزامات املالية التي تحقق تعريف املحتفظ بها لغرض املتاجرة(.  
 وق امللكية واملبلغ املثبت في الفائض أو العجز؛ حق /الجهة بشكل منفصل مبلغ املكسب أو الخسارة املثبت في صافي األصول 

 االلتزامات املالية املقاسة بالتكلفة املستنفدة؛  (2)

 األصول املالية املقاسة بالتكلفة املستنفدة؛  (3)

 ؛حقوق امللكية /االستثمارات في أدوات حقوق امللكية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل صافي األصول  (4)

 /حقوق امللكية، مع إظهار بشكل منفصل مبلغ املكسب أو الخسارة املثبت في صافي األصول  /يمة العادلة من خالل صافي األصول األصول املالية املقاسة بالق (5)
 حقوق امللكية املتراكمة إلى الفائض أو العجز عن الفترة. /حقوق امللكية خالل الفترة واملبلغ املعاد تصنيفه عند إلغاء اإلثبات من صافي األصول 
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املقاسة بالتكلفة املستنفدة  جمالي اإليراد من الفائدة وإجمالي مصروف الفائدة )محسوبين باستخدام طريقة الفائدة الفعلية( لألصول املالية أو االلتزامات املالية إ ( ب
زامات املالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة  حقوق امللكية )مع إظهار تلك املبالغ بشكل منفصل(؛ أو االلت /أو املقاسة بالقيمة العادلة من خالل صافي األصول 

 من خالل الفائض أو العجز؛ 

 إيراد ومصروف الرسوم )بخالف املبالغ املدرجة في تحديد سعر الفائدة الفعلي( الناشئين عن: (ج

 ؛ األصول املالية أو االلتزامات املالية غير املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز (1)

 ألخرى.لعهدة واألمانة األخرى التي تؤدي إلى امتالك أو استثمار األصول نيابة عن األفراد وصناديق العهدة وبرامج منافع التقاعد واملؤسسات اأنشطة ا (2)

 السياسات املحاسبية 

املالية والسياسات املحاسبية األخرى املستخدمة التي تكون  تفصح الجهة، في ملخص السياسات املحاسبية الهامة، عن أساس )أو أسس( القياس املستخدمة في إعداد القوائم 
 مرتبطة بفهم القوائم املالية. 

 محاسبة التحوط

 توفر إفصاحات محاسبة التحوط معلومات عن:

 استراتيجية الجهة إلدارة املخاطر وكيفية تطبيقها إلدارة املخاطر؛  ( أ

 ؛ دفقات النقدية املستقبلية للجهة، وتوقيتها ودرجة عدم التأكد بشأنهاكيف يمكن أن تؤثر أنشطة التحوط الخاصة بالجهة على مبلغ الت  ( ب

 حقوق امللكية. /تأثير محاسبة التحوط على قائمة املركز املالي للجهة وقائمة األداء املالي وقائمة التغيرات في صافي األصول  (ج

 ة التدريبية.تعتبر متطلبات اإلفصاح التفصيلية واسعة النطاق ولم يتم تناولها في هذه املاد

 القيمة العادلة

يقة تسمح بمقارنتها مع قيمتها الدفترية. بالنسبة لكل فئة من فئات األصول املالية وااللتزامات املالية، تفصح الجهة عن القيمة العادلة لتلك الفئة من األصول وااللتزامات بطر 
:و 

ً
 ال يكون اإلفصاح عن القيمة العادلة مطلوبا

 ؛دفترية عبارة عن تقريب معقول للقيمة العادلة، على سبيل املثال، لألدوات املالية مثل الذمم املدينة والدائنة قصيرة األجلعندما تكون القيمة ال  ( أ

 بالنسبة لعقد يتضمن ميزة مشاركة تقديرية عندما يتعذر قياس القيمة العادلة لتلك امليزة بشكل موثوق. ( ب

، عن االفتراضات املطبقة في تحديد القيم العادلة لكل فئة من  تقويم ت األدوات املالية عن األساليب، وعند استخدام أسلوب الوتلتزم الجهة بأن تفصح بالنسبة لكل فئة من فئا
 فئات األصول املالية أو االلتزامات املالية. 

يشتمل التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  و تصنف الجهة قياسات القيمة العادلة باستخدام تسلسل هرمي للقيمة العادلة يعكس أهمية املدخالت املستخدمة في إجراء القياسات.  
 على املستويات التالية: 

 (؛1األسعار املعلنة )غير املعدلة( في األسواق النشطة ألصول أو التزامات )املستوى  ( أ

والتي تكون قابلة للرصد لألصل أو االلتزام، إما بصورة مباشرة )مثل السعر( أو غير مباشرة )بمعنى املشتقة   1املدخالت بخالف األسعار املعلنة املدرجة في املستوى   ( ب
 ؛(2من األسعار( )املستوى 

 (.3ير قابلة للرصد( )املستوى مدخالت لألصل أو االلتزام التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للرصد )مدخالت غ (ج
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صنف  بالنسبة لقياسات القيمة العادلة املثبتة في قائمة املركز املالي، تلتزم الجهة بأن تفصح )لكل فئة من األدوات املالية عن املستوى في
ُ
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي ت

 للمستويات. 
ً
 عن معلومات حول عمليات النقل بين املستويات، ومزيٍد من    تفصحو عنده قياسات القيمة العادلة في مجملها، مع فصل قياسات القيمة العادلة وفقا

ً
الجهة أيضا

 .3املعلومات حول األدوات املالية املقاسة باستخدام مدخالت املستوى 

 القروض امليسرة 

شروط السوق القروض املقدمة إلى البلدان النامية،  تتضمن األمثلة عن القروض امليسرة التي عادة ما تكون أقل من و تقدم الجهات القروض امليسرة بشروط أقل من السوق.  
إلى األسر ذات املقدمة  العالي، وقروض اإلسكان  أو  الجامعي  للتعليم  املؤهلين  الطالب  إلى  املقدمة  الطالبية  والقروض  الصغيرة،  للقروض    واملزارع  بالنسبة  املنخفض.  الدخل 

 امليسرة، تفصح الجهة عن: 

 االفتتاحية والختامية للقروض، بما في ذلك:  املطابقة بين املبالغ الدفترية ( أ

 القيمة االسمية للقروض الجديدة املقدمة خالل الفترة؛  (1)

 تعديل القيمة العادلة عند اإلثبات األولي؛  (2)

 القروض املسددة خالل الفترة؛  (3)

 خسائر الهبوط في القيمة املثبتة )القروض املقاسة بالتكلفة املستنفدة فقط(؛  (4)

 ي املبلغ املخصوم الناش ئ عن مرور الوقت )القروض املقاسة بالتكلفة املستنفدة فقط(؛ أي زيادة خالل الفترة ف  (5)

 ؛ تعديل القيمة العادلة خالل الفترة )بشكل منفصل عن اإلثبات األولي( )القروض املقاسة بالقيمة العادلة فقط( (6)

 التغيرات األخرى.  (7)

 القيمة االسمية للقروض في نهاية الفترة؛  ( ب

 ؛ ع القروض وآجالهاالغرض من مختلف أنوا (ج

 . تقويمافتراضات ال ( د

 طبيعة ونطاق املخاطر الناشئة عن األدوات املالية

طبيعة ونطاق املخاطر الناشئة عن األدوات املالية التي تنكشف عليها الجهة في نهاية فترة القوائم   تقويمتفصح الجهة عن املعلومات التي تمكن مستخدمي بياناتها املالية من  
 املالية. 

 تتضمن هذه املخاطر عادة، على سبيل املثال ال الحصر، مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق.

 لجهة بأن تفصح عن املعلومات النوعية التالية: لكل نوع من أنواع املخاطر الناشئة عن األدوات املالية، تلتزم ا

 االنكشاف على املخاطر وكيف حدوثها؛  ( أ

 ؛ أهدافها وسياساتها وعملياتها إلدارة املخاطر والطرق املستخدمة لقياس املخاطر  ( ب

 أي تغييرات في الفقرتين )أ( أو )ب( عن الفترة السابقة. (ج

 عن بيانات كمية موجزة حول انكشافها على تلك املخاطر في نهاية فترة القوائم املالية.لكل نوع من أنواع املخاطر الناشئة عن األدوات 
ً
 املالية، تفصح الجهة أيضا
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تتضمن و في حال كان هناك حاجة إلى مزيٍد من املعلومات التفصيلية.  30تعتبر اإلفصاحات الكمية التفصيلية واسعة النطاق، وينبغي الرجوع إلى معيار املحاسبة للقطاع العام 
 :30األمثلة عن متطلبات اإلفصاح بموجب معيار املحاسبة للقطاع العام 

 ن تشرح ممارساتها في إدارة مخاطر االئتمان وكيفية ارتباطها بإثبات وقياس خسائر االئتمان املتوقعة.يتعين على الجهة أ مخاطر االئتمان.

تبقية؛ وتحليل مماثل  تحليل االستحقاق لاللتزامات املالية غير املشتقة )بما في ذلك عقود الضمان املالي املصدرة( الذي يوضح آجال االستحقاق التعاقدية امل  مخاطر االلتزام.
 لاللتزامات املالية املشتقة.

 / جز وصافي األصول تحليل الحساسية لكل نوع من مخاطر السوق التي تنكشف عليها الجهة في نهاية فترة القوائم املالية، مع إظهار كيفية تأثر الفائض أو الع  مخاطر السوق.
 قول في ذلك التاريخ. حقوق امللكية بالتغيرات في متغير املخاطر ذات الصلة التي كانت ممكنة بشكل مع

 

 إيضاح على السياسة املحاسبية

 اعتمدت الهيئة التصنيفات التالية ألصولها املالية والتزاماتها املالية 

 صنفت النقد على أنه "أصول محتفظ بها لغرض املتاجرة من خالل الفائض أو العجز" وتم قياسه بالقيمة العادلة. •

صنف حسابات الذمم املدينة على   •
ُ
صنف حسابات الذمم الدائنة على أنها "التزامات مالية ت

ُ
أنها "أصول مالية مقاسة بالتكلفة املستنفدة" وت

 بالتكلفة املستنفدة باستخدام سعر الفائ
ً
قاس الحقا

ُ
 على أساس مبلغ الفاتورة املبدئي ثم ت

ً
قاس أوليا

ُ
 دة الفعلي.مقاسة بالتكلفة املستنفدة". وت

صنف القروض طويلة األجل •
ُ
 بالتكلفة   ت

ً
 بالقيمة العادلة، ثم الحقا

ً
على أنها "التزامات مالية مقاسة بالتكلفة املستنفدة". ويجرى قياسها أوليا

 املستنفدة باستخدام سعر الفائدة الفعلي. 

 

تلتزم الجهة بتجميع و املعلومات حسب فئة األداة املالية.  لإلفصاح عن    30يهدف اإليضاح اإلرشادي إلى بيان كيف يمكن أن تمتثل الجهة ملتطلبات معيار املحاسبة للقطاع العام  و 
تلتزم الجهة بتقديم معلومات وافية تمكن من مطابقة البنود املعروضة  و   األدوات املالية في فئات مناسبة لطبيعة املعلومات املفصح عنها والتي تراعي خصائص تلك األدوات املالية.

 في قائمة املركز املالي. 

  

 لقيمة الدفترية والقيمة العادلةاإلفصاح عن ا

للحصول على    30الرجوع إلى معيار املحاسبة للقطاع العام    للمتدربينينبغي  و ُيقدم هذا اإليضاح بصورة موجزة ألغراض العرض وال يفترض أنه يبين جميع متطلبات اإلفصاح.  
 إرشادات تفصيلية.

الية، تلتزم الجهة بأن تفصح عن القيمة العادلة لتلك الفئة من األصول وااللتزامات بطريقة تسمح بمقارنتها مع قيمتها  بالنسبة لكل فئة من فئات األصول املالية وااللتزامات امل
 الدفترية. 

قيم العادلة لكل فئة من  ، عن االفتراضات املطبقة في تحديد ال تقويم وتلتزم الجهة بأن تفصح بالنسبة لكل فئة من فئات األدوات املالية عن األساليب، وعند استخدام أسلوب ال
 فئات األصول املالية أو االلتزامات املالية. 

الية مثل الذمم املدينة والدائنة قصيرة ال يلزم اإلفصاح عن القيمة العادلة عندما تكون القيمة الدفترية عبارة عن تقريب معقول للقيمة العادلة، على سبيل املثال، لألدوات امل 
 األجل.
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 اإلفصاح عن القيمة الدفترية والقيمة العادلة في اإليضاح اإلرشادي

 باستخدام ظروف السوق عند نقطة زمنية محددة.  
ً
عبارة عن تقديرات ويتم احتسابها عموما العادلة لاللتزامات واألصول املالية هي  يوضح  و القيم 

 الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة. 

 

 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لقياسات القيمة العادلة لألصول املالية املثبتة في قائمة املركز املالي. 

 

صنف قياسات القيمة العادلة لألصول وااللتزامات املقاسة في    30يتطلب معيار املحاسبة للقطاع العام  
ُ
إفصاحات عن مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي عنده ت

 يشترط أن يكون التنسيق في جدول ما لم يكن هناك تنسيق آخر أكثر مالءمة.و قائمة املركز املالي. 

 

 

  

 2 ×20 

 الدفترية القيمة  

2 ×20 

 العادلة القيمة  

1 ×20 

 القيمة الدفترية 

1 ×20 

 العادلة القيمة  

 االلتزامات املالية 

 155،877 139،909 154،630 142،843 املعاشات 

 561،964 514،020 597،531 559،126 الدين 

 األصول املالية 

 121،207 122،147 95،627 101،205 الذمم املدينة 

 104،925 99،926 121،207 121،207 االستثمارات 

 20× 2 البيان

 بالريال 

 1املستوى  

 بالريال

 2املستوى  

 بالريال

 3املستوى  

 بالريال

 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز 

 2،150 4،175 93،25 15،650 أوراق مالية للمتاجرة 

 7،425 7،827 10،168 25،420 األدوات املشتقة 

 حقوق امللكية /االستثمارات في أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل صافي األصول 

 5،775 2،875 925 9،575 امللكية استثمارات حقوق 

 15،350 14،877 20،418 50،645 اإلجمالي 
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ال يستند بشأنه   تقويملى أسلوب  إجراء مطابقة من بداية الفترة إلى نهايتها ألرصدة تلك األصول وااللتزامات املقاسة في قائمة املركز املالي بالقيمة العادلة بناًء ع  30ويشترط املعيار  
 ي هذا اإلفصاح. ال يتضمن املثال التوضيحو (. 3أي مدخالت مهمة إلى بيانات السوق القابلة للرصد )املستوى 

 

 مخاطر االئتمان 

 مخاطر االئتمان  -اإليضاح × 

تدير املحافظة مخاطرها و ينطوي استخدام األدوات املشتقة على مخاطر االئتمان من جانب الطرف املقابل املتخلف عن الوفاء بااللتزامات التعاقدية.  
يعرض الجدول  و االئتمانية من خالل عدم التعامل سوى مع جهات من أصحاب الجودة االئتمانية العالية وإبرام اتفاقيات تعاقدية تتضمن مقاصة إنهاء.  

 أدناه إجمالي مخاطر االئتمان ملحفظة األدوات املالية املشتقة. 

 

 

 

 

 

 

العام   للقطاع  ملعيار املحاسبة   
ً
الجهة وفقا تقدمه  قد  الذي  مثال توضيحي عن اإلفصاح  بمخاطر االئتمان.    30ما سبق  تم عرض اإليضاح اإلرشادي بصورة موجزة و املتعلق 

 للضرورة.

 للتعرف على متطلبات اإلفصاح التفصيلية. 30الرجوع إلى معيار املحاسبة للقطاع العام  للمتدربينينبغي 

 

 أسئلة ونقاشات 

 تفضل بزيارة املوقع اإللكتروني ملجلس معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام 

http://www.ipsasb.org 

 

 الرجوع إلى أسئلة املراجعة الختبار معلوماتهم.  للمتدربينبهذا نختتم وحدتنا التدريبية عن اإلفصاح عن األدوات املالية. وينبغي 

 

 

 

 

 

 

  

 مارس  31 

2×20 

(000 ) 

 مارس  21

1×20 

(000 ) 

 إجمالي مخاطر االئتمان 

 مشتقات االنكشاف

2،919 5،492 

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

 السؤال األول 

 

مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي تصنف عنده قياسات  أن تفصح الجهة عن    30بالنسبة لقياسات القيمة العادلة املثبتة، يتطلب معيار املحاسبة للقطاع العام  
 القيمة العادلة. 

 يستخدم التسلسل الهرمي للقيمة العادلة املدخالت التالية: 

 مدخالت لألصل أو االلتزام التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للرصد )مدخالت غير قابلة للرصد(.  (أ

 املعدلة( في األسواق النشطة ألصول أو التزامات مماثلة. األسعار املعلنة )غير  (ب

 األسعار(. املدخالت بخالف األسعار املعلنة القابلة للرصد لألصل أو االلتزام، إما بصورة مباشرة )مثل السعر( أو غير مباشرة )بمعنى املشتقة من  (ج

 ؟3وأيها يتعلق باملستوى ، 2، وأيها يتعلق باملستوى 1املدخالت التي تتعلق باملستوى هي ما 

 

 

 

 

 

 

 السؤال الثاني 

 

طبيعة ونطاق املخاطر الناشئة عن األدوات املالية    تقويمبأن تفصح عن املعلومات التي تمكن مستخدمي بياناتها املالية من    30عيار املحاسبة للقطاع العام  متلتزم الجهة بموجب  
 لية.التي تنكشف عليها الجهة في نهاية فترة القوائم املا

 معلومات حول أنواع املخاطر التي يتعين اإلفصاح عنها؟
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 اإلجابات على أسئلة املراجعة 

 السؤال األول 

 2املستوى  -؛ و )ج(  1املستوى   -؛ )ب(  3املستوى  -اإلجابة هي )أ( 

 يشتمل التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على املستويات التالية: 

 األسعار املعلنة )غير املعدلة( في األسواق النشطة ألصول أو التزامات مماثلة؛  – 1املستوى  ( أ

 ؛ األسعار(املدخالت بخالف األسعار املعلنة القابلة للرصد لألصل أو االلتزام، إما بصورة مباشرة )مثل السعر( أو غير مباشرة )بمعنى املشتقة من  – 2املستوى  ( ب

 ام التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للرصد )مدخالت غير قابلة للرصد(. مدخالت لألصل أو االلتز  – 3املستوى  (ج

ومستوى   عدم التأكدومستوى ممارسة الحكم املنهي املطلوب. وعند كل مستوى سفلي من التسلسل الهرمي، يزداد مستوى    عدم التأكدعلى أقل قدر من    1ينطوي املستوى  
 ممارسة الحكم املنهي املطلوب. 

 

 

 

 

 

 سؤال الثاني ال

 تشمل األنواع مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق. 
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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

نشور، سواًء كانت تلك الخسارة ناجمة عن  وال يتحمل االتحاد أية مسؤولية عن الخسائر التي تلحق أي شخص يتصرف أو يمتنع عن التصرف بناًء على املادة املطبوعة في هذا امل
 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.orgحسب. لالتصال: تخزين أو إرسال هذا املستند أو الستخدامه بأية صورة مشابهة، إال إذا كان االستخدام للغرض الشخص ي غير التجاري ف
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