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 امللكيةقوائم املركز املالي واألداء املالي والتغيرات في صافي األصول / حقوق  

 معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام املصدر الرسمي الرئيس ي ملبادئ املحاسبة الدولية املتعارف عليها لجهات القطاع العام.كتيب تصريحات ُيعد 

 عرض القوائم املالية.، 1متطلبات املعيار املحاسبي للقطاع العام التدريبية تتناول هذه الوحدة 

 ، عرض القوائم املالية 1املحاسبي للقطاع العام املعيار 

 

 

للفترات السابقة للجهة ومع القوائم املالية هدف هذا املعيار هو تحديد الطريقة التي ينبغي بها عرض القوائم املالية ذات الغرض العام لضمان قابلية املقارنة مع القوائم املالية 
املعيار االعتبارات العامة لعرض القوائم املالية، واإلرشادات املتعلقة بهيكلها، والحد األدنى من متطلبات محتوى القوائم املالية    للجهات األخرى. ولتحقيق هذا الهدف، يحدد هذا

 املعّدة على أساس االستحقاق املحاسبي. 

 

مراجعة دليل مجلس معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام الحالي من متطلبات اإلثبات والقياس واإلفصاح عن معامالت وأحداث معينة. ينبغي للمتدربين    1ال يتناول املعيار  
تدريبية تطيع املتدربون مراجعة وحدات  أجل الرجوع إلى معايير املحاسبة للقطاع العام املناسبة التي تحدد املتطلبات املتعلقة بهذه املعامالت أو األحداث املحددة. وكذلك يس

 أخرى تتناول هذه املتطلبات. 

 

 نهاية هذه الجلسة التدريبية، سيصبح املتدربون قادرين على: في 

 فهم متطلبات عرض وهيكلة ومحتوى القوائم املالية ذات الغرض العام املعدة واملعروضة على أساس االستحقاق املحاسبي. •

املالي والتغيرات في صافي األصول / حقوق امللكية وقائمة التدفقات   معرفة الحد األدنى من متطلبات اإلفصاح عن املعلومات املالية في صلب قوائم املركز املالي واألداء •
 النقدية.

 فهم الفرق بين املعلومات التي يتعين تقديمها في القوائم املالية والجداول واإليضاحات التكميلية. •

 

 

 أهداف القوائم املالية

 الخدمات ومقدمي املوارد من املعلومات ألغراض املساءلة واتخاذ القرار  متلقياستيفاء احتياجات  •

 يحتاج املستخدمون إلى معلومات حول: •

o  ،أداء الجهة 
ً
 واملالية األخرى؛  تقديم الخدمات واألهداف التشغيليةالوفاء بمثال

o  إدارة املوارد التي تتحمل املسؤولية عنها 

o ات األخرى ضوابط السلطات النظامية والهيئ االلتزام ب 

o  السيولة واملالءة 

o  استدامة تقديم الخدمات والعمليات األخرى 

o القدرة على التكيف مع الظروف املتغيرة 
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 نبذة عامة:

تلقي الخدمات ومقدمي املوارد الذين ليسوا في وضع يسمح لهم بمطالبة جهة  املعلومات مليتم إعداد القوائم املالية ذات الغرض العام في املقام األول من أجل تلبية احتياجات  
 .باإلفصاح عن املعلومات التي يحتاجونها ألغراض املساءلة واتخاذ القرار تابعة للقطاع العام 

تاحة املعلومات املالية إلى مجموعة ائم املالية معلومات موجزة حول املركز املالي للجهة وأدائها املالي وتدفقاتها النقدية. وتستهدف القوائم املالية ذات الغرض العام إتعرض القو 
 لتلبية احتياجاتهم املحدد

ً
ة من املعلومات. ويشمل مستخدمو القوائم املالية ذات الغرض واسعة من املستخدمين الذين ليسوا في وضع يسمح لهم بطلب تقارير مصممة خصيصا

 العام دافعي الضرائب ودافعي رسوم الخدمات العامة وأعضاء السلطة التشريعية والدائنين واملوردين ووسائل اإلعالم واملوظفين. 

 

املستخدمين. وال يمكن تقديم بعض املعلومات، مثل املعلومات املرتبطة باألداء وسردها إال من خالل  جميع احتياجات  العام  ومن غير املتوقع أن تلبي القوائم املالية ذات الغرض 
 إشارات إليها.التقارير املالية بخالف القوائم املالية. وقد تتضمن القوائم املالية ذات الغرض العام معلومات موجزة من تقارير أخرى و/أو قد تتضمن 

 يتناول احتياجات متلقي الخدمة ومقدمي املوارد من املعلومات املحددة.   إطار املفاهيم

 

 القوائم املالية املطلوبة 

 املالية ما يلي: تتضمن املجموعة الكاملة للقوائم •

o   قائمة املركز املالي  

o  قائمة األداء املالي 

o قائمة التغيرات في صافي األصول / حقوق امللكية 

o  قائمة التدفقات النقدية 

o  مقارنة بين مبالغ املوازنة واملبالغ الفعلية 

o  اإليضاحات 

o  املعلومات املقارنة املتعلقة بالفترة السابقة 

 

يمكن اإلشارة إلى قائمة  املعلومات الواردة في القوائم مع متطلبات معايير املحاسبة للقطاع العام، لن يكون اصطالح التسمية بالغ األهمية. فعلى سبيل املثال،  شريطة أن تتوافق  
 اإلشارة إلى قائمة األداء بقائمة اإل 

ً
يرادات واملصروفات أو قائمة الدخل أو قائمة التشغيل أو قائمة الربح  املركز املالي باملوازنة العمومية أو قائمة األصول وااللتزامات. ويمكن أيضا

 والخسارة. وقد تتضمن اإليضاحات بنود
ً
 يشار إليها بالجداول.  ا

 

 

 املعلومات املقارنة

 مطلوبة للفترة السابقة بالنسبة لجميع املبالغ الواردة في القوائم  •

 عندما تكون ذات صلة بالفهم يتم إدراجها للمعلومات السردية والوصفية  •

 

اهات في املعلومات املالية. باستثناء تساعد إمكانية مقارنة املعلومات خالل فترات التقارير املستخدمين في اتخاذ القرارات وتقييمها، ال سيما من خالل السماح بتقويم االتج
ك، يتعين اإلفصاح عن املعلومات املقارنة فيما يتعلق بالفترة السابقة لجميع املبالغ الواردة في القوائم  الحاالت التي تسمح فيها معايير املحاسبة للقطاع العام أو تتطلب خالف ذل 

 املالية. 

  

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-HandBook-2020_Volume-1_W_0.pdf#page=24
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-HandBook-2020_Volume-1_W_0.pdf#page=24
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-HandBook-2020_Volume-1_W_0.pdf#page=24
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درج املعلومات املقارنة من أجل املعلومات السردية والوصفية عندما تكون ذات صلة بفهم القوائم املالية. 
ُ
 ت

في القوائم املالية للفترة )الفترات( السابقة مالئمة في الفترة الحالية. على سبيل املثال، تفصح الجهة في الفترة الحالية عن    الواردةوفي بعض الحاالت، تظل املعلومات السردية  
)أ( حالة عدم تأكد كانت موجودة حول تخدمون من اإلفصاح عن املعلومات  تفاصيل نزاع قضائي كانت نتيجته غير مؤكدة في نهاية الفترة السابقة ولم ُيحسم بعد. يستفيد املس

 في نهاية الفترة السابقة، و )ب( الخطوات التي اتخذت خالل الفترة لحل حالة عدم التأكد.

 

 العرض واإلفصاح

 يتم الحفاظ على اتساق العرض والتصنيف في القوائم املالية ما لم   •

o  مالءمةآخر أكثر  هناك عرض أو تصنيفيكن 

o في طريقة العرض 
ً
 يتطلب معيار املحاسبة للقطاع العام تغييرا

 في حالة التغيير، يتم إعادة تصنيف املبالغ املقارنة  •

 اإلفصاح عن البنود املعاد تصنيفها أو فئة البند  •

 القوائم أو في اإليضاحات صلب فصاح في اإل  •

 

 

 نبذة عامة:

 يتم املحافظة على عرض البنود في القوائم املالية وتصنيفها من فترة إلى أخرى.

 يتم تغيير العرض والتصنيف إذا: 

 هناك عرضكان من الواضح أن  •
ً
 أو تصنيف ا

ً
 ؛ أو مالءمةآخر أكثر  ا

 في طريقة العرض. يتطلب كان معيار املحاسبة للقطاع العام  •
ً
 تغييرا

. في بعض الحاالت، قد يتعذر إعادة تصنيف املعلومات املقارنة لفترة سابقة معينة ُيعاد إذا جرى تغيير عرض البنود أو تصنيفها، 
ً
تصنيف املبالغ املقارنة ما لم يتعذر ذلك عمليا

 رة الحالية.لتحقيق قابلية املقارنة مع الفت

 إعا 
ً
 دة إنشاء املعلومات. فعلى سبيل املثال، ربما لم يجرى جمع البيانات في الفترة )الفترات( السابقة بطريقة تسمح بإعادة التصنيف، وربما قد يتعذر عمليا

 يتم اإلفصاح عن طبيعة وسبب ومبلغ كل بند أو فئة من البنود يعاد تصنيفها. 

 لغ املقارنة، تفصح الجهة عن سبب عدم إعادة تصنيف املبالغ وطبيعة التغييرات التي كانت ستجرى إذا أعيد تصنيف املبالغ. إعادة تصنيف املبايتعذر عندما 

 القوائم املالية.في صلب ويتعين اإلفصاح عن بعض البنود  –قد يكون اإلفصاح في صلب القوائم املالية أو في اإليضاحات 

 

 

 والتجميع األهمية النسبية 

عرض كل فئة ذات أهمية نسبية من البنود املتماثلة بشكل منفصل  •
ُ
 يجب أن ت

عرض البنود ذات الطبيعة أو الوظيفة املختلفة بشكل منفصل ما لم تكن غير ذات أهمية نسبية •
ُ
 ويجب أن ت

 ر ذات أهمية نسبيةال يشترط تلبية املتطلبات املحددة في معايير املحاسبة للقطاع العام إذا كانت املعلومات غي  •
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 لطبيعتها أو وظيفتها. ينبغي
ً
جمع في فئات وفقا

ُ
أن تستخدم القوائم املالية مصطلحات لوصف    تنتج القوائم املالية عن معالجة أعداد كبيرة من املعامالت أو األحداث األخرى التي ت

عرض املعلومات املهمة بوضوح وتكون سهلة 
ُ
جمع البنود غير املهمة أي تصنيف للبنود بحيث ت

ُ
الفهم. ويحتمل أن يتسبب اإلطناب في ذكر التفاصيل إلى اللغط وسوء التفسير. وت

 في حد ذاتها مع البنود األخرى ألنها أقرب إلى طبيعتها.

 مستقلة في صلب قائمة املركز املالي، وقائمة
ً
األداء املالي، وقائمة التغيرات في صافي األصول / حقوق    وتعني عملية التجميع والتصنيف عرض بيانات موجزة ومصنفة، تشكل بنودا

البنود األخر  مع  ُيجمع  فإنه  نسبية بشكل فردي،  أهمية  ذا  بند مستقل  يكن  لم  وإذا  في اإليضاحات.  أو  النقدية،  التدفقات  في  امللكية، وقائمة  أو  القوائم  تلك  في صلب  إما  ى 

بشكل كاف  لتبرير عرضه بشكل منفصل في صلب تلك القوائم، قد يكون ذا أهمية نسبية بشكل كاف  ليبرر عرضه بشكل اإليضاحات. والبند الذي ال يكون ذا أهمية نسبية  
 منفصل في اإليضاحات.

 ملعلومات ذات أهمية نسبية. إثبات أو قياس أو إفصاح محددة في معيار املحاسبة للقطاع العام ال يلزم الوفاء به إذا لم تكن ا اتيعني تطبيق مفهوم األهمية النسبية أن متطلب 

 

 

 املقاصة 

 ال يجوز إجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات أو بين اإليرادات واملصروفات  •

o  ال ُيعد قياس األصول بالصافي بعد طرح مخصصات التقييم مقاصة 

o  قد تكون املقاصة بين اإليرادات واملصروفات مناسبة إذا كانت تعكس جوهر املعاملة 

 

 

 املحاسبة للقطاع العام بذلك. من معايير ال يجوز إجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات أو بين اإليرادات واملصروفات، ما لم يتطلب أو يسمح معيار 

ة جوهر املعاملة أو الحدث اآلخر، فإن إجراء املقاصفيها  تعكس  الحاالت التي  من املهم أن يتم التقرير عن األصول وااللتزامات وعن اإليراد واملصروفات بشكل منفصل. وباستثناء  
وضاع التي حدثت، و )ب( تقويم التدفقات  املقاصة في قائمة األداء املالي أو في قائمة املركز املالي، ينتقص من قدرة املستخدمين على )أ( فهم املعامالت واألحداث األخرى واأل 

 النقدية املستقبلية للجهة.

على سبيل املثال، طرح مخصصات التقادم من املخزون وطرح مخصصات الديون املشكوك في تحصيلها من الذمم   -ي بعد طرح مخصصات التقييم  وال يعد قياس األصول بالصاف
 مقاصة.  -املدينة 

 وتعد املقاصة بين اإليرادات واملصروفات ذات العالقة الناشئة عن املعاملة نفسها مناسبة عندما يعكس هذا العرض جوهر املعاملة. 
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 الحد األدنى من اإلفصاحات في قائمة املركز املالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عرض 
ُ
 لفهم املركز املات

ً
 لي للجهة بشكل مناسب.البنود املنفصلة اإلضافية والعناوين واملجاميع الفرعية في صلب قائمة املركز املالي عندما يكون هذا العرض ضروريا

ة بالبنود التي تختلف على نحو كبير في طبيعتها أو  ببساطة الئح  1البنود. يتضمن املعيار  تعرض به  الترتيب أو الشكل الذي يجب أن    1ال يحدد معيار املحاسبة للقطاع العام  
 في صلب قائمة املركز املالي.

ً
 منفصال

ً
 وظيفتها بحيث تستحق عرضا

 يتوقف الحكم بما إذا يجب أن تعرض بنود إضافية بشكل منفصل على تقويم األمور التالية:

 طبيعة وسيولة األصول؛  ( أ

 وظيفة األصول ضمن الجهة؛ و ( ب

 وتوقيت االلتزامات.مبالغ وطبيعة  (ج

 

 

 التمييز بين املتداول / غير املتداول 

 تعرض قائمة املركز املالي األصول وااللتزامات املتداولة وغير املتداولة بشكل منفصل  •

 بعد تاريخ القوائم املالية  ىاألصل املتداول هو نقد أو معادل نقد أو بند يتوقع أن يتحقق في غضون اثن  •
ً
 عشر شهرا

 بعد تاريخ القوائم املالية   12تسوية االلتزام املتداول في غضون يتوقع  •
ً
 شهرا

 

 

  

 األصول 

العقارات واآلالت   .1
 واملعدات 

 العقارات االستثمارية .2

 األصول غير امللموسة  .3

 األصول املالية .4

 االستثمارات  .5

 املخزون .6

القيمة املمكن   .7
استردادها من  
املعامالت غير 

 التبادلية 

الذمم املدينة من  .8
 التبادليةاملعامالت 

 النقد ومعادالت النقد  .9

 االلتزامات  

الضرائب والتحويالت مستحقة  .1
 الدفع 

 التزامات املنافع االجتماعية .2

 الذمم الدائنة  .3

 املخصصات  .4

 االلتزامات املالية .5

 الحصص غير املسيطرة  .6

 

 صافي األصول/حقوق امللكية 

 بنود إضافية ذات عالقة بفهم القوائم 
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 مركزها املالي.  يجب على الجهة عرض األصول املتداولة وغير املتداولة، وااللتزامات املتداولة وغير املتداولة، على أنها تصنيفات منفصلة في صلب قائمة

 من 
ً
 الضوابط التالية: األصل املتداول هو الذي يستوفي أيا

 يتوقع أن ُيحقق أو ُيحتفظ به لغرض البيع أو االستهالك أثناء سير دورة التشغيل العادية للجهة؛  ( أ

 يحتفظ به بشكل رئيس لغرض املتاجرة؛  ( ب

 بعد تاريخ القوائم املالية؛ أو  (ج
ً
 يتوقع أن يتحقق في غضون اثني عشر شهرا

 النقد أو معادالت النقد  ( د

 األصول األخرى )مثل، األصول املادية وغير امللموسة واملالية ذات الطبيعة طويلة األجل( على أنها غير متداولة.يجب تصنيف جميع 

 من الضوابط التالية:
ً
 االلتزام املتداول هو الذي يستوفي أيا

 يتوقع تسويته في دورة التشغيل العادية للجهة؛ ( أ

 يحتفظ به بشكل رئيس لغرض املتاجرة؛  ( ب

 بعد تاريخ القوائم املالية؛ أو يحل أجل استحقاق (ج
ً
 ه للتسوية في غضون اثني عشر شهرا

 بعد تاريخ القوائم املالية ( د
ً
 . ليس للجهة حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام ملدة ال تقل عن اثني عشر شهرا

 يجب تصنيف جميع االلتزامات األخرى على أنها غير متداولة. 

 

 لقطاع العام قائمة املركز املالي املوحدة لجهة ا

 (باأللف ريال) 20×2ديسمبر،  31كما في 

 
2×20 1×20 

 األصول 

 ×××،×××،×  ×××،×××،×  املتداولة األصول  

 ×××،×××،×  ×××،×××،×  غير املتداولة األصول  

 ×××،×××،×  ×××،×××،×  األصول إجمالي  

 االلتزامات 

 ×××،×××،×  ×××،×××،×  االلتزامات املتداولة 

 ×××،×××،×  ×××،×××،×  االلتزامات غير املتداولة 

 ×××،×××،×  ×××،×××،×  إجمالي االلتزامات  

 ×××،×××،×  ×××،×××،×  صافي األصول / حقوق امللكية 

إجمالي االلتزامات وصافي األصول /  
 حقوق امللكية 

 ×،×××،×××  ×،×××،××× 

 

 الحظ املتطلبات املبينة. 

 يتم تحديد قائمة املركز املالي بوضوح.  •
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عرض املعلومات التالية بشكل بارز:
ُ
 ت

 اسم الجهة املعدة للقوائم املالية؛  •
 تغطي القوائم املالية الجهة االقتصادية؛  •
 تاريخ القوائم املالية )مناسب لهذا املكون من القوائم املالية(؛  •
 عملة العرض؛ و  •
 مستوى التقريب املستخدم. •

 تشمل الرسائل الرئيسية املعروضة ما يلي: 

 التمييز بين األصول وااللتزامات املتداولة وغير املتداولة؛ و  •
 صافي األصول / حقوق امللكية •

ولم يتم توضيح ذلك بسبب عرض تصنيفات فرعية محددة لألصول وااللتزامات وصافي األصول / حقوق امللكية في صلب القوائم املالية.  1يتطلب معيار املحاسبة للقطاع العام 
 قيود املساحة.

 

 قائمة األداء املالي 

 كحد أدنى، يشمل صلب القائمة ما يلي:  •

o  اإليراد 

o  تكاليف التمويل 

o النصيب في الفائض أو العجز للجهات الزميلة واملشاريع املشتركة 

o  العمليات وقف التصرف في األصول أو الناتجة عن املكسب أو الخسارة 

o  العجز الفائض أو 

 لفهم املستخدمين لألداء املالي  •
ً
عرض بنود إضافية عندما يكون هذا العرض مناسبا

ُ
 ت

 

 

درج 
ُ
 ت

ً
ستبعد فيها  جميع بنود اإليرادات واملصروفات املثبتة خالل الفترة في الفائض أو العجز. يتضمن ذلك آثار التغييرات في التقديرات املحاسبية. ولكن  عادة

ُ
قد توجد حاالت ت

"السياسات املحاسبية والتغيرات في التقديرات املحاسبية واألخطاء" حالتين من تلك    3ينة من الفائض أو العجز للفترة الحالية. ويتناول معيار املحاسبة للقطاع العام  بنود مع
 الحاالت، أال وهما: تصحيح األخطاء وأثر التغييرات في السياسات املحاسبية.

ستبعد من الفائض أو العجز. على سبيل املثال، ير املحاسبة للقطاع العام  من معايخرى  األ عايير  املوتتناول  
ُ
 قد تستوفي تعريفات اإليرادات أو املصروفات، ولكنها عادة ما ت

ً
بنودا

 (.العقارات واآلالت واملعدات ،17عيار املنموذج إعادة التقييم. )انظر  تطبيق فوائض إعادة التقييم الناتجة عن 

 (. البنود اإلضافية التي يجب عرضها: 2023يناير  1)تاريخ السريان هو  األدوات املالية، 41املعيار طبقت الحظ أن هناك متطلبات إضافية للجهات التي 

األصول املالية املقاسة بالتكلفة إلغاء إثبات  تظهر بشكل منفصل ضمن إيراد الفائدة املحسوب باستخدام طريقة الفائدة الفعلية؛ واملكاسب والخسائر الناتجة عن   •
 املستنفدة؛ 

 خسائر الهبوط في القيمة؛ و  •

 سة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز. إعادة تصنيف األصول املالية كأصول مالية مقاالناتجة عن املكاسب أو الخسائر  •

درج  
ُ
 لتفسير عناصر وترتيبها  لبنود  لاإلضافية والعناوين واملجاميع الفرعية في صلب قائمة األداء املالي، ويتم تعديل األوصاف املستخدمة  املستقلة  البنود  ت

ً
عندما يكون هذا ضروريا

 لحسبان األهمية النسبية وطبيعة عناصر اإليرادات واملصروفات ووظائفهما. األداء. وتتضمن العوامل التي ينبغي أخذها في ا
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 البنود املعروضة على صلب القائمة أو في اإليضاحات 

 اإليرادات حسب العمليات  •

o  حسب طبيعتها أو وظيفتها 
ً
 تحليل املصروفات مصنفة

 اإليرادات واملصروفات ذات األهمية النسبية مثل  •

o  اإليرادات حسب العمليات 

o  عمليات الشطب وعكس القيد 

o  تكاليف إعادة الهيكلة 

o  الناتجة عن عمليات التصرفاملكاسب أو الخسائر 

o  عمليات عكس قيد املخصصات 

o  بنود أخرى غير عادية أو ذات أهمية نسبية 

 

 

 طبيعتها ومبالغها بشكل منفصل. عندما تكون بنود اإليرادات واملصروفات ذات أهمية نسبية، فإنه يجب اإلفصاح عن 

 أمثلة:

بلغ املمكن استرداده حسب ما تخفيض قيمة املخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق أو العقارات واآلالت واملعدات إلى املبلغ املمكن استرداده أو مبلغ الخدمة امل ( أ
 عن عكس قيد هذا التخفيض؛

ً
 هو مناسب، فضال

 هة وعكس قيد أي مخصصات لتكاليف إعادة الهيكلة؛ عمليات إعادة هيكلة أنشطة الج  ( ب

 بنود العقارات واآلالت واملعدات؛ عمليات التصرف في  (ج

 الستثمارات؛ غيرها من عمليات التصرف في اعمليات الخصخصة أو  ( د

 ؛ توقف العمليات ( ه

 تسويات الدعاوي القضائية، و  (و

 عكس قيد املخصصات األخرى.  (ز

 

 بطريقة تناسب عمليات الجهة. يجب أن تعرض الجهة، إما في صلب قائمة 
ً
 ملجموع اإليرادات، مصنفة

ً
 فرعيا

ً
 األداء املالي أو في اإليضاحات، تصنيفا

صنف املصروفات لتسليط الضوء على التكاليف والتكاليف املستردة من برامج أو أنشطة معينة أو قطاعات أخرى ذات صلة بالجهة املعّدة لل
ُ
ل قوائم املالية. وُيقّدم هذا التحلي ت

 بإحدى طريقتين.

جمع املصروفات حسب طبيعتها )على سبيل املثال، االستهالك ومشتريات املواد وتكاليف النالطريقة األولى لعتمد  ت
ُ
قل لتحليل على التصنيف حسب طبيعة املصروف، حيث ت

هذه الطريقة سهلة التطبيق، ألنه ليس من الضروري القيام بإجراء تخصيص  ون  قد تكومنافع املوظفين وتكاليف اإلعالن(، وال يعاد تخصيصها بين املهام املختلفة داخل الجهة. و 
 للمصروفات بين التصنيفات الوظيفية. 

تقدم هذه  يمكن أن و الشكل الثاني للتحليل هو استخدام طريقة التصنيف حسب وظيفة املصروف، حيث تصنف املصروفات وفق البرنامج أو الغرض الذي وضعت من أجله. 
 وينطوي  الطريقة مع

ً
 جزافيا

ً
على قدر كبير من  لومات مالئمة أكثر للمستخدمين من تصنيف املصروفات حسب طبيعتها، مع أن توزيع التكلفة على الوظائف قد يتطلب توزيعا

عرض الحكم الشخص ي. 
ُ
ح، للجهة وظائف مرتبطة بمخصص الخدمات  بالوظائف الرئيسة التي تقوم بها الجهة. ففي املثال الوارد في الشرائاملرتبطة املصروفات  بشكل منفصل ت

 الصحية والتعليمية.
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يجب أن تختار اإلدارة   وطبيعتها.   لجهةليعتمد االختيار بين طريقة عرض املصروف بحسب الوظيفة وطريقة عرض املصروف بحسب الطبيعة على العوامل التاريخية والتنظيمية  
 العرض األكثر مالئمة واألكثر موثوقية في التعبير.

 

 أمثلة عن طريقة عرض املصروف بحسب الطبيعة

 ×××،×××،×  اإليرادات 

 املصروفات 

 )×××،×××،×(  املوظفين منافع  

 )×××،×××،×(  منح ومدفوعات تحويالت أخرى 

 )×××،×××،×(  االستهالك/ االستنفاد؛ 

 )×××،×××،×(  مصروفات أخرى 

 )×××،×××،×(  إجمالي املصروف 

 ×××،×××،×  الفائض/)العجز( 

 

 

 أمثلة عن طريقة عرض املصروف بحسب الوظيفة 

 ×××،×××،×  اإليرادات 

 املصروفات 

 )×××،×××،×(  الصحة 

 )×××،×××،×(  التعليم 

 )×××،×××،×(  الضمان االجتماعي 

 )×××،×××،×(  مصروفات أخرى 

 )×××،×××،×(  إجمالي املصروف 

 ×××،×××،×  الفائض/)العجز( 
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 قائمة األداء املالي املوحدة لجهة القطاع العام 

 (باأللف ريال) 20×2ديسمبر،  31املنتهية في للسنة 

 2×20 1×20 

 اإليرادات 

 ×××،×××،×  ×××،×××،×  الضرائب 

 ×××،×××،×  ×××،×××،×  الرسوم والغرامات والعقوبات والتراخيص 

 ×××،×××،×  ×××،×××،×  التحويالت من جهات حكومية أخرى 

 ×××،×××،×  ×××،×××،×  اإليرادات األخرى 

 ×××،×××،×  ×××،×××،×  اإليرادات إجمالي  

 املصروفات 

 ×××،×××،×  ×××،×××،×  العامة الحكومة  

 ×××،×××،×  ×××،×××،×  النظام العام والسالمة 

 ×××،×××،×  ×××،×××،×  الضمان االجتماعي 

 ×××،×××،×  ×××،×××،×  إجمالي املصروفات 

 ×××،×××،×  ×××،×××،×  الفائض/العجز للفترة 

 

 

 . على سبيل املثال، 1املتطلبات املبينة ملعيار املحاسبة للقطاع العام الحظ 

 يتم تحديد قائمة األداء املالي بوضوح. ( أ

عرض املعلومات التالية بشكل بارز: ( ب
ُ
 ت

 اسم الجهة املعدة للقوائم املالية؛  (1)

 تغطي القوائم املالية الجهة االقتصادية )القوائم املوحدة(؛  (2)

 سب لهذا املكون من القوائم املالية(؛ تاريخ القوائم املالية )منا (3)

 عملة العرض؛ و  (4)

 مستوى التقريب املستخدم. (5)

 الرسائل الرئيسية املعروضة  (ج

 اإليرادات املثبتة في الفترة  (1)

 تكلفة الخدمات الحكومية املقدمة في الفترة  (2)

 الفائض أو العجز من العمليات  (3)

الفائض أو العجز من   الفترة. تفصح الجهة عن تذكر قائمة األداء املالي  النقدية، مدى احتفاظ الجهة بصافي أصولها في  العمليات في الفترة املحاسبية. وتقيس، من الناحية 
ا الجهة تفصح عن   ألن 

ً
نظرا بينهما.  والفرق  الوظيفة  الفترة حسب  في  املقدمة  الخدمات  وتكلفة  الفترة حسب مصدرها،  في  املثبتة  الوظياإليرادات  يتم ملصروفات بحسب  فة، 

 اإلفصاح عن طبيعة املصروفات في اإليضاحات أو في الجداول التكميلية للقوائم املالية.

 

  

 

 

 

 



 

 

14 

 

 

 

 قائمة التغيرات في صافي األصول / حقوق امللكية

 يجب أن ُيعرض في صلب قائمة التغيرات في صافي األصول / حقوق امللكية

 الفائض أو العجز للفترة .1

 مباشرة في صافي األصول / حقوق امللكيةاملثبتة اإليرادات واملصروفات  .2

 املنسوبة إلى مالك الجهة والحصة غير املسيطرة  - مجموع اإليرادات واملصروفات للفترة )املحسوبة كمجموع ما سبق(  .3

 آثار التغييرات في السياسات املحاسبية  .4

 

 

 ألنه من املهم أن تؤخذ في الحسبان  
ً
ت في  جميع بنود اإليرادات واملصروفات في تقويم التغييرات في املركز املالي للجهة بين تاريخين للقوائم املالية، يتعين عرض قائمة التغيرا نظرا

 ية.كصافي األصول / حقوق امللكية التي تبرز مجموع إيرادات ومصروفات الجهة، بما في ذلك تلك التي تثبت مباشرة في صافي األصول / حقوق املل

بين تاريخين للقوائم املالية الزيادة أو االنخفاض في صافي أصولها خالل الفترة. تتطلب بعض معايير املحاسبة الخاصة بالجهة تعكس التغييرات في صافي األصول / حقوق امللكية 
 مباشرة على أنها تغييرات في صافي األصول / حقوق امللكية.إعادة التقييم(  ات املترتبة علىنخفاضاال و  الزياداتللقطاع العام األخرى إثبات بعض البنود )مثل 

 يجب على الجهة أن تعرض في صلب قائمة التغيرات في صافي األصول / حقوق امللكية:

 الفائض أو العجز للفترة؛ ( أ

 ل / حقوق امللكية، وكذلك مجموع هذه البنود؛ كل بند من اإليراد واملصروف للفترة والذي، كما تتطلبها املعايير األخرى، يجب أن يثبت مباشرة في صافي األصو  ( ب

ة والحصة غير املسيطرة مجموع اإليرادات واملصروفات للفترة )املحسوبة كمجموع البندين )أ( و )ب((، مع إظهار مجموع املبالغ املنسوبة إلى مالك الجهة املسيطر  (ج
 بشكل منفصل؛ و 

ح عنه بشكل منفصل، آثار التغييرات في السياسات املحاسبية وتصحيحات األخطاء املثبتة وفق معيار بالنسبة لكل مكون في صافي األصول / حقوق امللكية واملفص ( د
 .3املحاسبة للقطاع العام 

 

 قائمة التغيرات في صافي األصول / حقوق امللكية )تتمة(

 يجب أن يعرض في صلب القائمة أو في اإليضاحات 

 التوزيعات بشكل منفصل مبالغ املعامالت مع املالك، مع إظهار  .1

 خالل الفترة التغيرات رصيد الفوائض أو العجز املتراكم في بداية ونهاية الفترة و  .2

 املطابقة لكل مكون من صافي األصول / حقوق امللكية في بداية ونهاية الفترة  .3

 

 يجب أن يعرض في صلب القائمة أو في اإليضاحات:

 التوزيعات على املالك بشكل منفصل مبالغ املعامالت مع املالك، مع إظهار  ( أ

 رصيد الفوائض أو العجز املتراكم في بداية الفترة وفي تاريخ القوائم املالية والحركات خالل الفترة ( ب
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صول / حقوق  إلى الحد الذي ُيفصح عنده عن مكونات صافي األصول / حقوق امللكية بشكل منفصل، تجرى مطابقة بين القيمة الدفترية لكل مكون من صافي األ  (ج
 امللكية في بداية ونهاية الفترة، مع اإلفصاح بشكل منفصل عن كل تغيير. 

 

 قائمة التغيرات في صافي األصول / حقوق امللكية املوحدة لجهة القطاع العام 

 (باأللف ريال) 20×2ديسمبر،  31للسنة املنتهية في 

 
 اإلجمالي  حساب الفائض/العجز  االحتياطي 

 ×××،×  ×××،×  ×××،×  ٢٠× ٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  التغييرات في السياسة املحاسبية 
xxx xxx 

 ×××،×  ×××،×  ×××،×  ٢٠×٠ديسمبر،  ٣١الرصيد املعاد بيانه، 

    التغيير في صافي األصول / حقوق امللكية للفترة

  الفائض/العجز للفترة 
 ×،×××  ×،××× 

 ×××،×  ×××،×  ×××،×  20×1ديسمبر  31الرصيد في 

    التغيير في صافي األصول / حقوق امللكية للفترة

  الفائض/العجز للفترة 
 ×،×××  ×،××× 

 ×××،×  ×××،×  ×××،×  20×2ديسمبر  31الرصيد في 

 

 الحظ املتطلبات املبينة. 

 قائمة التغيرات في صافي األصول / حقوق امللكية محددة بوضوح. ( أ

عرض املعلومات التالية بشكل بارز: ( ب
ُ
 ت

 اسم الجهة املعدة للقوائم املالية؛  (1)

 تغطي القوائم املالية الجهة االقتصادية؛  (2)

 تاريخ القوائم املالية )مناسب لهذا املكون من القوائم املالية(؛  (3)

 عملة العرض؛ و  (4)

 مستوى التقريب املستخدم. (5)

 الرسائل الرئيسية املعروضة: (ج

 تاريخين للقوائم املالية؛ والتغييرات في صافي األصول / حقوق امللكية بين  (1)

 ما إذا كان قد تم املحافظة على صافي مركز األصول / حقوق امللكية خالل الفترة. (2)

 ملعيار املحاسبة للقطاع العام 
ً
 .3يفترض هذا البيان التوضيحي تعديل الرصيد السابق التقرير عنه بسبب تغيير السياسة املحاسبية وفقا

تثبت مباشرة في صافي    للفترات املعروضة والتي  اتواملصروف  اتإليرادلحقوق امللكية لكل فترة معروضة فقط من فائض أو عجز. ال توجد بنود    ينتج التغيير في صافي األصول /
 ملا تقتضيه املعايير األخرى   األصول / حقوق امللكية

ً
توضيحي، ال توجد مبالغ منسوبة إلى . لذلك فإن مجموع اإليراد واملصروفات للفترة هو فائض الفترة. في هذا البيان الوفقا

 مالك الجهة املسيطرة وإلى الحصص غير املسيطرة.
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 القوائم املالية املرفقة ب اإليضاحات 

 عرض معلومات حول أساس إعداد القوائم املالية والسياسات املحاسبية املحددة  •

عرض في صلب القوائم؛ و  •
ُ
 اإلفصاح عن املعلومات املطلوبة والتي ال ت

 تقديم معلومات إضافية •

 اتخاذ أحكام مهمة  •

 معلومات حول تقدير عدم اليقين  •

 

 ال يتجزأ من معلومات تقرير القوائم املالية املطلوبة من أجل عرض املركز املالي للجهة، ونتائج ا
ً
لعمليات، والتغيير في صافي األصول / حقوق اإليضاحات والجداول التي تعد جزءا

 دية والتدفقات النق ،امللكية
ً
 عادال

ً
 .عرضا

بنود القوائم املالية املحددة التي تتعلق بها. ويكون لها نفس األهمية كما لو كانت املعلومات  في  وهي مفيدة لتوضيح وتفسير البنود الواردة في القوائم املالية ويوجد لها مراجع متقابلة  
 أو التفسيرات مذكورة في صلب القوائم نفسها.

 معلومات حول أساس إعداد القوائم املالية والسياسات املحاسبية املحددة املستخدمة. اإليضاحات  تعرض يجب أن 

عرض اإليضاحات عادة بالترتيب التالي، مما يساعد املستخدمين في فهم القوائم املالية ومقارنتها بالقوائم املالية لجهات أخرى: 
ُ
 ت

 بيان بااللتزام بمعايير املحاسبة للقطاع العام؛ ( أ

 السياسات املحاسبية املهمة املطبقة؛ ملخص  ( ب

قائمة التغيرات في صافي األصول / حقوق  (ج للبنود املعروضة في صلب قائمة املركز املالي، أو قائمة األداء املالي، أو  امللكية، أو قائمة التدفقات    املعلومات املؤيدة 
 النقدية، بالترتيب الذي يعرض به كل قائمة وكل بند منفصل؛ و 

 ى، بما في ذلك:إفصاحات أخر  ( د

 (، واالرتباطات التعاقدية غير املثبتة؛ و19االلتزامات املحتملة )انظر: معيار املحاسبة للقطاع العام  .1

 

 

 (.30اإلفصاحات غير املالية، مثل، أهداف وسياسات إدارة املخاطر املالية في الجهة )انظر: معيار املحاسبة للقطاع العام  .2

 عن تلك التي تنطوي على تقديرات، والتي يمكن أن تؤثر بشكل مهم على  خالل عملية تطبيق  
ً
 متنوعة، بعيدا

ً
املبالغ املثبتة في  السياسات املحاسبية للجهة، تتخذ اإلدارة أحكاما

: ما إذا كان جوهر العالقة بين الجهة املعّدة
ً
 في تحديد مثال

ً
للقوائم املالية والجهات األخرى تشير إلى أن هذه الجهات األخرى   القوائم املالية. على سبيل املثال، تتخذ اإلدارة أحكاما

 تخضع لسيطرة الجهة املعّدة للقوائم املالية. 

 

 أسئلة ونقاشات 

 تفضل بزيارة املوقع اإللكتروني ملجلس معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام 

http://www.ipsasb.org 

 بهذا نختتم وحدتنا التدريبية عن عرض القوائم املالية. وينبغي على املتدربين الرجوع إلى أسئلة املراجعة الختبار معلوماتهم. 

 

  

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

 السؤال األول 

 ملستخدمي قوائمها املالية.قررت الجهة أن التغيير في تصنيف املصروفات بحسب وظيفتها من تصنيفها بحسب طبيعتها سيكون أكثر مالءمة 

 إلجراء مثل هذا التغيير؟ 1ما هي متطلبات معيار املحاسبة للقطاع العام 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال الثاني 

 يسمح معيار املحاسبة للقطاع العام بإجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات أو بين اإليرادات واملصروفات. 

 خطأ أم صواب؟ وملاذا؟ 

 

 

 

 

 

 

 الثالث السؤال 

 قامت الجهة بإعداد مخصص تقييم للضرائب التي ال يكون من املمكن تحصيلها. 

 هل تستطيع الجهة مقاصة مخصص التقييم مقابل أصل الضرائب املدينة ألغراض العرض في قائمة مركزها املالي؟ وملاذا؟ 
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 السؤال الرابع

 واملعايير األخرى، يمكن إجراء اإلفصاح املطلوب إما في صلب القوائم املالية أو في اإليضاحات.  1بموجب معيار املحاسبة للقطاع العام 

 خطأ أم صواب؟ وملاذا؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال الخامس 

 لبيع األرض 
ً
، رغم أن ي ض ايوجد سوق نشط لألر   املالية.حتى تاريخ القوائم    لدى الحكومة مخزون من األراض ي الصناعية املطورة لغرض إعادة بيعها. كانت الحكومة تروج علنا

 لطبيعة السوق. 12ستغرق أكثر من يإتمام عملية البيع قد 
ً
 نظرا

ً
 شهرا

  هل األرض املحتفظ بها لغرض إعادة البيع هي أصل متداول؟
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 اإلجابات على أسئلة املراجعة 

 السؤال األول 

 إلفصاح عن: عرض البنود أو تصنيفها في القوائم املالية، يتم إعادة تصنيف املبالغ املقارنة. عند إعادة تصنيف املبالغ املقارنة، يجب على الجهة ا تعديلعند 

 طبيعة إعادة التصنيف؛ (أ

 مبلغ كل بند أو فئة من البنود املعاد تصنيفها؛ و (ب

  (55الفقرة ، 1)معيار املحاسبة للقطاع العام سبب إعادة التصنيف.  (ج

 

 السؤال الثاني 

 )رغم وجود استثناءات محدودة(. اإلجابة )خطأ(

قاصة جوهر املعاملة أو الحدث  من املهم أن يتم التقرير عن األصول وااللتزامات وعن اإليراد واملصروفات بشكل منفصل، رغم وجود استثناءات. وباستثناء عندما تعكس امل
دثت، و )ب( تقويم  قائمة األداء املالي أو في قائمة املركز املالي، ينتقص من قدرة املستخدمين على )أ( فهم املعامالت واألحداث األخرى واألوضاع التي حاآلخر، فإن إجراء املقاصة في  

 التدفقات النقدية املستقبلية للجهة. 

عرض نتائج هذه املعامالت، عندما يعكس هذا العرض جوهر ال تولد بعض املعامالت التي تجريها الجهة إيرادات ولكنها تكون عارضة على  
ُ
األنشطة الرئيسية املولدة للدخل. ت

كون من املناسب إجراء املقاصة بين  املعاملة أو أي حدث آخر، من خالل املقاصة بين اإليرادات واملصروفات ذات العالقة الناشئة عن املعاملة نفسها. على سبيل املثال، قد ي
 سددة بموجب ترتيب تعاقدي مع طرف ثالث مثل اتفاقية الضمان الخاصة باملورد. املصروفات امل

 

 السؤال الثالث 

على سبيل املثال، طرح مخصصات التقادم من املخزون وطرح مخصصات الديون املشكوك في   -وال يعد قياس األصول بالصافي بعد طرح مخصصات التقييم  اإلجابة نعم.  
 مقاصة.  -املدينة تحصيلها من الذمم  

 

 السؤال الرابع

 . اإلجابة )خطأ(

 إظهار إفصاحات معينة في صلب قائمة املركز املالي وقائمة األداء املالي وقائمة التغيرات في صافي األصول / حقوق امللكية. يجوز إجراء  1يتطلب معيار املحاسبة للقطاع العام  
( ينبغي ملعّدي القوائم املالية التحقق من متطلبات اإلفصاح الخاصة  59، الفقرة  1اإليضاحات. )معيار املحاسبة للقطاع العام  إفصاحات أخرى إما في صلب تلك القوائم أو في  

 بمعايير املحاسبة للقطاع العام األخرى لتحديد العرض املناسب لإلفصاحات املطلوبة.

 

 السؤال الخامس 

 متداول حيث من املتوقع تحقيقه في دورة العمليات العادية للجهة. يمكن تصنيف األرض الصناعية املطوّرة على أنها أصل
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 قائمة التدفقات النقدية
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 قائمة التدفقات النقدية

 لجهات القطاع العام.معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام املصدر الرسمي الرئيس ي ملبادئ املحاسبة الدولية املتعارف عليها كتيب تصريحات ُيعد 

 

 

 قوائم التدفقات النقدية.، 2متطلبات املعيار املحاسبي للقطاع العام التدريبية تتناول هذه الوحدة 

 

 هدف قائمة التدفقات النقدية

 إلزامي  •

 بها ذلك النقد  ت تزود املستخدمين بأساس لتقييم كيف حصلت الجهة على النقد والطريقة التي استخدم  •

 للمستخدمين تقييم تأثير األنشطة على املركز املالي يمكن  •

 املعلومات لها قيمة التوقع  •

o املبالغ والتوقيت والتأكد من التدفقات النقدية املستقبلية 

o  املتطلبات النقدية املستقبلية 

o  استدامة األنشطة 

 

 . من جانب الجهة ت النقديهتم مستخدمو القوائم املالية للجهة بشكل عام بكيفية توليد واستخدام النقد ومعادال 

 تحدد قائمة التدفقات النقدية 

 مصادر التدفقات النقدية الداخلة،  ( أ

 البنود التي أنفق عليها النقد خالل فترة القوائم املالية، و  ( ب

 رصيد النقد في تاريخ القوائم املالية.   (ج

 قد وتعرض التغييرات خالل الفترة. توضح قائمة التدفقات النقدية األرصدة النقدية االفتتاحية والختامية ومعادالت الن

 يهتم املستخدمون باألنشطة املؤثرة على املركز املالي للجهة.

استخدام قائمة التدفقات النقدية لمعلومات املتعلقة بالتدفقات النقدية قيمة التوقع. رغم تقديم معلومات تاريخية حول التغييرات في النقد ومعادالت النقد للجهة، يمكن  ل
 لتوقع ما يلي: 

 مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية؛  ( أ

 املتطلبات النقدية املستقبلية؛  ( ب

 القدرة على تمويل التغييرات في نطاق وطبيعة أنشطتها؛ و  (ج

 استدامة أنشطة الجهة.  ( د
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 النقد ومعادالت النقد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يتألف النقد من النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب. معادالت النقد هي: 

 النقد؛ استثمارات قصيرة األجل وعالية السيولة، تكون قابلة للتحويل بسهولة إلى مبالغ معلومة من  •

 وتكون عرضة ملخاطر ضئيلة للتغيرات في القيمة؛ و •

 ويحتفظ بها لغرض الوفاء باالرتباطات النقدية قصيرة األجل وليس لالستثمار أو ألي أغراض أخرى. •

 للنقد:
ً
 ولكي يعد االستثمار معادال

 للتحويل بسهولة إلى مبلغ معلوم من النقد؛  ( أ
ً
 يجب أن يكون قابال

 أشهر؛ و  3ق أقل من يكون لها تاريخ استحقا ( ب

 (9، الفقرة  2 معيار املحاسبة للقطاع العاموتكون عرضة ملخاطر ضئيلة للتغيرات في القيمة. ) (ج

 

 أمثلة توضيحية: النقد ومعادالت النقد 

 1التصور 

 الجهة سندتقتني 
ً
 حكومي ا

ً
 بسعر فائدة ثابت ملدة ثالث سنوات في سوق نشط قبل شهرين من تاريخ استحقاقه.  ا

 للنقد؟ مع التوضيح •
ً
 ومعادال

ً
 هل يعتبر السند نقدا

 

 

 اإلجابة: 

تداوله في سوق نشط(، ويمكن تحويله بسهولة إلى  االستثمار هو معادل للنقد. وهو قصير األجل )حيث يقع تاريخ استحقاقه خالل شهرين من تاريخ الشراء(، وعالي السيولة )يتم  
ضئيلة للتغيرات في القيمة )من غير مبلغ معلوم من النقد )رأس املال باإلضافة إلى الفائدة عند االستحقاق أو بالقيمة السوقية في حال بيعه قبل االستحقاق( وعرضه ملخاطر  

 ريب من االستحقاق بشكل كبير في القيمة(. املحتمل أن تتقلب السندات الحكومية ذات سعر فائدة ثابت ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 النقد

 النقد  •

 الودائع تحت الطلب  •

 معادالت النقد 

أشهر  3سائلة قصيرة األجل )استثمارات  •

 أو أقل( 

 يمكن تحويلها بسهولة  •

 خطر غير مهم  •

 يجب اإلفصاح عن املكونات 
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 أمثلة توضيحية: النقد ومعادالت النقد 

 2التصور 

 لدورة املقبوضات واملدفوعات النقدية للجهة.  
ً
يكون رصيد  يتقلب رصيد الحساب البنكي العام للجهة بين توفر الرصيد والسحب على املكشوف وفقا

 عند الطلب.واجب السداد السحب على املكشوف 

 هل السحب على املكشوف جزء من النقد ومعادالت النقد؟ مع التوضيح •

 

 اإلجابة: 

 ال يتجزأ من إدارة النقد لدى الجهة. يعتبر السحب عل
ً
 للنقد. ويتعين تسديده عند الطلب ويشكل جزءا

ً
 ى املكشوف من البنك معادال

 

 قائمة التدفقات النقدية

 التقرير عن التدفقات النقدية حسب:ُيصنف 

 على سبيل املثال اإليرادات من الضرائب واملدفوعات إلى املوردين  ،املستمدة من األنشطة الرئيسية املولدة للنقد  –األنشطة التشغيلية  •

 شراء / بيع األصول واالستثمارات األخرى طويلة األجل على املوارد التي تساهم في تقديم الخدمات في املستقبل  –األنشطة االستثمارية  •

 الجهة )على سبيل املثال، دفع الفائدة، إصدار الدين( التغيرات في حجم وتكوين رأس املال املساهم به وقروض  –األنشطة التمويلية  •

 

 

 

 
ُ
 على املدى الذي يتم به تمويل العمليات من إيرادات الفترة. يساعدت

ً
 رئيسيا

ً
مبلغ صافي التدفقات النقدية من   عد التدفقات النقدية الناشئة عن األنشطة التشغيلية مؤشرا

 العمليات في إظهار:

 املحافظة على قدرتها التشغيلية وتسديد االلتزامات والقيام باستثمارات جديدة، دون اللجوء إلى مصادر تمويل خارجية؛ وقدرة الجهة على  ( أ

 ستثمار وما إلى ذلك( مؤشر على املدى الذي مولت به الجهة أنشطتها الحالية من خالل إيرادات الفترة الحالية )مثل، الضرائب واألتعاب ورسوم الخدمة ودخل اال  ( ب

 النقدية التشغيلية املستقبلية.  تعد املعلومات عن املكونات املحددة للتدفقات النقدية التشغيلية التاريخية مفيدة، عند استخدامها مع معلومات أخرى، في توقع التدفقات

 أمثلة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ما يلي:  من األنشطة املولدة للنقد الرئيسة للجهة. من -بشكل رئيس  –تستمد التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 املقبوضات النقدية من الضرائب والرسوم والغرامات؛  ( أ

ستوفى مقابل السلع والخدمات التي تقدمها الجهة؛  ( ب
ُ
 املقبوضات النقدية من الرسوم التي ت

 دات املوازنة األخرى املقدمة من الحكومة املركزية أو جهات قطاع عام أخرى؛ أو اعتما 1املقبوضات النقدية من املنح أو التحويالت واملخصصات املالية األخرى  (ج

 املقبوضات النقدية من رسوم االمتياز واألتعاب والعموالت واإليرادات األخرى؛  ( د

 املدفوعات النقدية إلى جهات قطاع عام أخرى لتمويل عملياتها )ال تتضمن القروض(؛  ( ه

 مقابل السلع والخدمات؛ املدفوعات النقدية للموردين  (و

 املدفوعات النقدية للموظفين وبالنيابة عنهم. (ز

، واألعمال الرأسمالية، ورأس املال املساهم به. في هذه الحاالت، يتعين  املتداولة خصصات أو اعتمادات املوازنة لألنشطة املفي بعض الدول، قد ال يكون هناك تمييز واضح بين  1
معيار  وازنة على أنها تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية، ويتعين اإلفصاح عن هذه الحقيقة في اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية. )تصنيف املخصصات أو اعتمادات امل

 (. 24، الفقرة 2 املحاسبة للقطاع العام
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 واالستثمارات األخرى غير املدرجة في معادالت النقد. األصول طويلة األجل التصرف في اقتناء و عبارة عن األنشطة االستثمارية هي 

 ألن التدفقات النقدية تعبر عن  
ً
التي تهدف  موارد  للخارجة  النقدية  التدفقات  مقدار اليعد اإلفصاح بشكل منفصل عن التدفقات النقدية الناشئة عن األنشطة االستثمارية مهما

.إلى املساهمة 
ً
 في تقديم الجهة للخدمات مستقبال

 تلك التي ينتج عنها أصل يثبت في قائمة املركز املالي. –فقط  –لتدفقات النقدية الخارجة املؤهلة للتصنيف على أنها أنشطة استثمارية هي وا

 ما يلي: 
ً
 ومن أمثلة التدفقات النقدية الناشئة عن األنشطة االستثمارية األكثر شيوعا

 

 

 ؛  واملقبوضات النقدية الناتجة عن بيعها األجلأخرى طويلة وأصول غير ملموسة وأصول املدفوعات النقدية القتناء عقارات وآالت ومعدات  ( أ

واملقبوضات النقدية   ة(املدفوعات النقدية القتناء استثمارات طويلة األجل )بخالف تلك التي تعد معادلة للنقد أو تلك املحتفظ بها ألغراض التعامل أو املتاجر  ( ب
 ؛ الناتجة عن بيعها 

، 2  معيار املحاسبة للقطاع العام. )واملقبوضات النقدية من تسديد السلف والقروض املقدمة ألطراف أخرى   والقروض النقدية املقدمة ألطراف أخرى السلف   (ج
 (25الفقرة 

 التدفقات النقدية التي تؤدي إلى تغييرات في حجم وتكوين رأس املال املساهم به وقروض الجهة. –األنشطة التمويلية 

 لة التدفقات النقدية الناشئة عن األنشطة التمويلية ما يلي: ومن أمث

اض قصير أو  املتحصالت النقدية من إصدار وثائق مديونية غير مغطاة برهن وقروض وكمبياالت وسندات وقروض مضمونة برهن عقاري وغيرها من أنواع االقتر  ( أ
 طويل األجل؛ 

 التسديدات النقدية للمبالغ املقترضة؛ و ( ب

 .(26، الفقرة 2املدفوعات النقدية من قبل املستأجر لتخفيض االلتزام القائم املتعلق بعقد إيجار تمويلي. )معيار املحاسبة للقطاع العام  (ج

 في توقع املطالبات على التدفقات النقدية املستقبلية من قبل  
ً
مي رأس املال للجهة. على سبيل مقديعد اإلفصاح عن التدفقات النقدية الناشئة عن األنشطة التمويلية مفيدا

أنواع االقتراض قصير أو   املثال، ستؤدي التدفقات الداخلة من إصدار وثائق مديونية غير مغطاة برهن وقروض وكمبياالت وسندات وقروض مضمونة برهن عقاري وغيرها من
 طويل األجل إلى تدفقات خارجية مستقبلية لسداد أصل الدين وخدمة الدين. 

 

 التقرير عن األنشطة التشغيلية

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 الطريقة املباشرة 

 تفصح عن

الفئات الرئيسية إلجمالي املقبوضات  •

 النقدية 

 إجمالي املدفوعات النقدية  •

 الطريقة غير املباشرة  

 الفائض / العجز املعدل بآثار 

 املعامالت غير النقدية  •

 أي مبالغ مؤجلة  •

 املستحقات  •

 يفضل استخدام الطريقة املباشرة
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الي باستثناء بنود اإليرادات أو املصروفات توفر الطريقة املباشرة معلومات حول الفئات الرئيسية لإليرادات التشغيلية واملصروفات التشغيلية والبنود األخرى في قائمة األداء امل
 املرتبطة بالتدفقات النقدية االستثمارية أو التمويلية.

 ُيحدد صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية من خالل تعديل صافي الفائض أو العجز من األنشطة العادية بآثار ما يلي: بموجب الطريقة غير املباشرة، 

 التغييرات خالل الفترة في املخزون والذمم التشغيلية املدينة والذمم التشغيلية الدائنة؛  ( أ

املؤجل ( ب والضرائب  واملخصصات  االستهالك  مثل  النقدية  غير  املوزعة  البنود  غير  الزميلة  الجهات  وفوائض  املحققة  غير  األجنبية  العمالت  وخسائر  ومكاسب  ة 
 والحصص غير املسيطرة؛ و 

 (30، الفقرة 2جميع البنود األخرى التي تكون آثارها النقدية هي تدفقات نقدية استثمارية أو تمويلية. )معيار املحاسبة للقطاع العام  (ج

شجع الجهات على التقرير عن ا 
ُ
فقات لتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية باستخدام الطريقة املباشرة. توفر الطريقة املباشرة معلومات )أ( قد تكون مفيدة في تقدير التدت

 النقدية املستقبلية، و )ب( ال تكون متاحة بموجب الطريقة غير املباشرة.

 

 )الطريقة املباشرة( قائمة التدفقات النقدية املوحدة لجهة القطاع العام 

 (باأللف ريال) 20×2ديسمبر،  31للسنة املنتهية في 

 2×20 1×20 

  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 املقبوضات 

  
 ×××،×××،×  ×××،×××،×  الرسوم والغرامات والعقوبات والتراخيص 

 ×××،×××،×  ×××،×××،×  اإليرادات األخرى 

 املدفوعات 
  

 )×××،×××،×(  )×××،×××،×(  املوظفين تكاليف  

 )×××،×××،×(  )×××،×××،×(  مصروفات أخرى 

 ×××،×××،×  ×××،×××،×  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 )×××،×××،×(  )×××،×××،×(  شراء اآلالت واملعدات 

 األنشطة التمويلية التدفقات النقدية من  

 ×××،×××،×  ×××،×××،×  املتحصالت من القروض 

 ×××،×××،×  ×××،×××،×  ( في النقدالنقصان الزيادة ) صافي 

 ×××،×××،×  ×××،×××،×  النقد في بداية الفترة

 ×××،×××،×  ×××،×××،×  النقد، في نهاية الفترة

 

 

استخدام الطريقة املباشرة للتقرير عن التدفقات النقدية من األنشطة  املتمثل في  يعتمد املثال التوضيحي على النهج الذي يفضله مجلس معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام  
 التشغيلية. 

 الحظ متطلبات اإلفصاح املبينة.
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 يتم توضيح متطلبات اإلفصاح التالية. 

 قائمة التدفقات النقدية بوضوح.تحديد  ( أ

عرض املعلومات التالية بشكل بارز: ( ب
ُ
 ت

 اسم الجهة املعدة للقوائم املالية؛  (1)

 تغطي القوائم املالية الجهة االقتصادية )القوائم املوحدة(؛  (2)

 تاريخ القوائم املالية )مناسب لهذا املكون من القوائم املالية(؛  (3)

 عملة العرض؛ و  (4)

 مستوى التقريب املستخدم. (5)

 الرسائل الرئيسية املعروضة  (ج

 املعلومات حول الفئات الرئيسية لإليرادات التشغيلية واملصروفات التشغيلية والتدفقات النقدية للبنود األخرى  (1)

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية  (2)

 الرصيد االفتتاحي والختامي للنقد ومعادالت النقد  (3)

 أقوى على قائمة التدفقات النقدية لكل من الطريقة املباشرة والطريقة غير   قوائم التدفقات النقدية،  2معيار املحاسبة للقطاع العام  الواردة في  يذ  تقدم إرشادات التنف
ً
مثاال

 املباشرة.

 

 قائمة التدفقات النقدية املوحدة لجهة القطاع العام )الطريقة غير املباشرة( 

 (باأللف ريال) 20×2ديسمبر،  31للسنة املنتهية في 

 2×20 1×20 

  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 ×××،×××،×  ×××،×××،×  الفائض/العجز للفترة 

 التعديالت للبنود غير النقدية 
  

 ×××،×××،×  ×××،×××،×  مصروف االستهالك

 )×××،×××،×(  )×××،×××،×(  الذمم املدينة الزيادة في  

 ×××،×××،×  ×××،×××،×  الذمم الدائنة الزيادة في  

 ×××،×××،×  ×××،×××،×  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 )×××،×××،×(  )×××،×××،×(  شراء اآلالت واملعدات 

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 ×××،×××،×  ×××،×××،×  القروض املتحصالت من 

 ×××،×××،×  ×××،×××،×  ( في النقدالنقصان الزيادة ) صافي 

 ×××،×××،×  ×××،×××،×  النقد في بداية الفترة

 ×××،×××،×  ×××،×××،×  النقد، في نهاية الفترة
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استخدام الطريقة غير املباشرة للتقرير عن التدفقات النقدية من األنشطة املتمثل في  يعتمد املثال التوضيحي على النهج البديل ملجلس معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام  
 التشغيلية. 

 يتم توضيح متطلبات اإلفصاح التالية. 

 تحديد قائمة التدفقات النقدية بوضوح. ( أ

عرض  ( ب
ُ
 املعلومات التالية بشكل بارز:ت

 اسم الجهة املعدة للقوائم املالية؛  (1)

 تغطي القوائم املالية الجهة االقتصادية )القوائم املوحدة(؛  (2)

 تاريخ القوائم املالية )مناسب لهذا املكون من القوائم املالية(؛  (3)

 عملة العرض؛ و  (4)

 مستوى التقريب املستخدم. (5)

 الرسائل الرئيسية املعروضة  (ج

 لنقدية من األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية التدفقات ا (1)

 الرصيد االفتتاحي والختامي للنقد ومعادالت النقد  (2)

 أقوى على قائمة التدفقات النقدية لكل من الطريقة املباشرة والطريقة غير امل قوائم التدفقات النقدية، 2تقدم إرشادات التنفيذ في معيار املحاسبة للقطاع العام 
ً
 باشرة. مثاال

 

 التقرير على أساس صاف  

 : في الحاالت التاليةيمكن التقرير عن التدفقات النقدية على أساس صاف  

مثل، تحصيل الضرائب من قبل مستوى حكومي نيابة عن مستوى آخر )املدفوعات بالنيابة عن اآلخرين  وسداد  املقبوضات النقدية  تحصيل   •
 من الحكومة( 

 املقبوضات واملدفوعات النقدية التي  •

o  تكون معدالت دورانها سريعة 

o  ومبالغها كبيرة 

o وآجال استحقاقها قصيرة 

 )مثل شراء وبيع االستثمارات( 

 

 يمكن التقرير عن التدفقات النقدية على أساس صاف  عندما:

 الطرف اآلخر؛ و  تعكس املقبوضات النقدية املحصلة واملدفوعات املسددة بالنيابة عن اآلخرين أنشطة ( أ

 مارات(. املقبوضات واملدفوعات النقدية للبنود التي تكون معدالت دورانها سريعة ومبالغها كبيرة وآجال استحقاقها قصيرة )مثل شراء وبيع االستث ( ب

 يشير البند )أ( فقط إلى املعامالت التي تكون األرصدة النقدية الناتجة عنها مسيطر 
ً
أمثلة هذه املقبوضات واملدفوعات النقدية  تشمل عليها من قبل الجهة املعدة للقوائم املالية.  ا

 ما يلي:

من    تحصيل الضرائب من قبل مستوى حكومي نيابة عن مستوى آخر من الحكومة، وال يتضمن ذلك الضرائب التي تحصلها حكومة الستخدامها الخاص كجزء ( أ
 ترتيب لتقاسم الضرائب؛ 

 وتسديد الودائع تحت الطلب من قبل مؤسسة مالية عامة؛قبول  ( ب
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 األموال املحتفظ بها للعمالء من قبل جهة استثمارية أو جهة إدارة أوقاف؛ و  (ج

 اإليجارات املحصلة نيابة عن مالك العقارات واملدفوعة لهم. ( د

 مة والتسديدات ملا يلي: من أمثلة املقبوضات واملدفوعات النقدية املشار إليها في البند )ب( السلف املقد

 شراء وبيع االستثمارات؛ و  ( أ

 ثالثة أشهر أو أقل. ، تلك التي تكون فترة استحقاقها عمليات االقتراض قصيرة األجل األخرى، على سبيل املثال ( ب

 

 اإلفصاحات 

 التغيرات في االلتزامات الناشئة عن األنشطة التمويلية •

 مكونات النقد ومعادالت النقد  •

 املعلومات اإلضافية املالئمة للمستخدمين لفهم املركز املالي للجهة وسيولتها  •

o  مبلغ تسهيالت االقتراض غير املسحوبة وقيودها 

o التدفقات النقدية من الحصص في املشاريع املشتركة 

o  مبلغ وطبيعة األرصدة النقدية املفروض عليها قيود 

 النقدي من األنشطة التشغيلية عند استخدام الطريقة املباشرة املطابقة بين الفائض / العجز وصافي التدفق   •

 

 

 من يجب على الجهات اإلفصاح عن املعلومات لتمكين مستخدمي القوائم املالية من تقييم التغيرات في االلتزامات الناشئة عن األنشطة التمويل
ً
ية. يجب أن يشمل ذلك كال

 رات غير النقدية.التغييرات الناشئة عن التدفقات النقدية والتغي

 يجب على الجهة اإلفصاح عن مكونات النقد ومعادالت النقد. 

ي اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية،  قد تكون املعلومات اإلضافية مالئمة للمستخدمين لفهم املركز املالي للجهة وسيولتها. وُيشجع على اإلفصاح عن هذه املعلومات، مع وصف ف
 صاح: ويمكن أن يشمل هذا اإلف

ولتسوية   ( أ املستقبلية  التشغيلية  لألنشطة  متاحة  تكون  أن  يمكن  التي  املسحوبة  غير  االقتراض  تسهيالت  على  االلتزامات  مبلغ  قيود  أي  ذلك  في  بما  الرأسمالية، 
 استخدام هذه التسهيالت؛ 

لقة بالحصص في املشاريع املشتركة التي يتم التقرير عنها باستخدام مجموع مبالغ التدفقات النقدية من كل من األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية املتع ( ب
 النسبي؛ و التوحيد 

 ومبلغ وطبيعة األرصدة النقدية املفروض عليها قيود.  (ج

شجع  
ُ
  ت

ً
عن التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية باستخدام الطريقة املباشرة على أن تعرض مطابقة، إما كجزء من قائمة التدفقات النقدية املعدة لتقارير  الجهات  أيضا

غير املباشرة لعرض   الطريقةأسلوب  أو في اإليضاحات، بين الفائض / العجز من األنشطة العادية وصافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية. يتم إعداد املطابقة بنفس  
 قائمة التدفقات النقدية. 

 أسئلة ونقاشات 

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

 املتدربين الرجوع إلى أسئلة املراجعة الختبار معلوماتهم.   عن قائمة التدفقات النقدية. وينبغي علىالتدريبية وبهذا نختتم وحدتنا 

 

  

 

  

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

 السؤال األول 

شجع الجهات على التقرير عن التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية باستخدام الطريقة املباشرة.
ُ
 ت

 ما هي أفضل قائمة تصف هذه الطريقة من التقرير؟ 

 العجز وصافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية املطابقة بين الفائض /  ( أ

 يتم تعديل الفائض أو العجز في الفترة لتأثيرات املعامالت غير النقدية، والتأجيالت  ( ب

 يتم التقرير عن التدفقات النقدية الرئيسة من اإليرادات التشغيلية واملصروفات والبنود األخرى في قائمة األداء املالي. (ج

 

 

 

 السؤال الثاني 

 أي مما يلي تعتبر تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية؟ 

 املقبوضات النقدية من الضرائب والرسوم والغرامات  ( أ

 التحويالت النقدية )باستثناء رأس املال( إلى جهات القطاع العام األخرى  ( ب

 املدفوعات النقدية للرواتب واألجور واملنافع  (ج

 املدفوعات النقدية للفائدة وأصل املبلغ  ( د

 املقبوضات النقدية من بيع العقارات واآلالت واملعدات  ( ه

 البنود )أ(، )ب(، )ج(  (و

 جميع ما سبق (ز

 

 

 

 السؤال الثالث 

 أي مما يلي تعتبر تدفقات نقدية من األنشطة االستثمارية؟ 

 املدفوعات النقدية القتناء العقارات واآلالت واملعدات؛  ( أ

 واملعدات؛ املكسب أو الخسارة من بيع العقارات واآلالت   ( ب

 املتحصالت النقدية من إصدار وثائق مديونية غير مغطاة برهن القتناء العقارات واآلالت واملعدات؛  (ج

 املدفوعات النقدية التي تقلل االلتزام املستحق بموجب عقد إيجار تمويلي؛  ( د

 البندين )أ( و )ب( أعاله؛  ( ه

  جميع ما سبق.  (و
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 اإلجابات على أسئلة املراجعة 

 السؤال األول 

 اإلجابة الصحيحة هي )ج(.

فات التشغيلية والبنود األخرى  بموجب الطريقة املباشرة، يتضمن صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية معلومات حول الفئات الرئيسية لإليرادات التشغيلية واملصرو 
 بالتدفقات النقدية االستثمارية أو التمويلية. في قائمة األداء املالي باستثناء بنود اإليرادات أو املصروفات املرتبطة 

 بموجب الطريقة املباشرة، يمكن الحصول على معلومات حول الفئات الرئيسية ملجموع املقبوضات النقدية ومجموع املدفوعات النقدية إما: 

 من السجالت املحاسبية للجهة؛ أو  ( أ

ملؤسسة مالية عامة: إيراد الفائدة واإليرادات املماثلة لها، ومصروف الفائدة واألعباء املماثلة لها(،  بتعديل اإليرادات التشغيلية، واملصروفات التشغيلية )بالنسبة   ( ب
 والبنود األخرى في قائمة األداء املالي بما يلي:

 التغييرات خالل الفترة في املخزون والذمم التشغيلية املدينة والذمم التشغيلية الدائنة؛  (1)

 البنود غير النقدية األخرى؛ و (2)

 البنود األخرى التي تكون آثارها النقدية هي تدفقات نقدية استثمارية أو تمويلية. (3)

 

 ية بآثار ما يلي: بموجب الطريقة غير املباشرة، ُيحدد صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية من خالل تعديل صافي الفائض أو العجز من األنشطة العاد

 لذمم التشغيلية املدينة والذمم التشغيلية الدائنة؛ التغييرات خالل الفترة في املخزون وا ( أ

الزميلة   ( ب الجهات  وفوائض  املحققة  غير  األجنبية  العمالت  وخسائر  ومكاسب  املؤجلة  والضرائب  واملخصصات  االستهالك  مثل  النقدية  غير  املوزعة  البنود  غير 
 والحصص غير املسيطرة؛ 

 فقات نقدية استثمارية أو تمويلية؛ و جميع البنود األخرى التي تكون آثارها النقدية هي تد (ج

 تأثير أي بنود غير عادية مصنفة على أنها تدفقات نقدية تشغيلية.  ( د

. 

 السؤال الثاني 

 اإلجابة الصحيحة هي )و(.

التشغيلية   النقدية من األنشطة  التدفقات  رئيس    –تستمد  أمثلة    -بشكل  على  للحصول  للجهة.  الرئيسة  للنقد  املولدة  األنشطة  األنشطة  من  النقدية من  للتدفقات  أخرى 
 . 22، الفقرة 2التشغيلية، يرجى الرجوع إلى معيار املحاسبة للقطاع العام 

 التسديدات النقدية للمبالغ املقترضة هي أنشطة تمويلية. املقبوضات النقدية من بيع العقارات واآلالت واملعدات هي أنشطة استثمارية.

 

 السؤال الثالث 

 هي )أ(. اإلجابة الصحيحة

 املدفوعات النقدية القتناء العقارات واآلالت واملعدات واألصول غير امللموسة واألصول طويلة األجل األخرى 

 واآلالت واملعدات تدفقالعقارات  التصرف في  العقارات واآلالت واملعدات معاملة غير نقدية. تعتبر املقبوضات النقدية الفعلية من  التصرف في  يعد املكسب أو الخسارة من  
ً
 نقد  ا

ً
 يا

 من نشاط استثماري.

م املستحق بموجب عقد إيجار  من املتحصالت النقدية من إصدار وثائق دين غير مغطاة برهن القتناء العقارات واآلالت واملعدات واملدفوعات النقدية التي تقلل االلتزا  كليعد  
 تمويلي من ضمن األنشطة التمويلية.
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32 

 

 

 

  

 20معيار املحاسبة للقطاع العام   -املعامالت مع األطراف ذوي العالقة 

 معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام املصدر الرسمي الرئيس ي ملبادئ املحاسبة الدولية املتعارف عليها لجهات القطاع العام.كتيب تصريحات ُيعد 

 

 

، متطلبات اإلفصاح عن العالقات مع األطراف ذوي العالقة وبعض املعامالت مع األطراف ذوي اإلفصاح عن األطراف ذوي العالقة،  20يتضمن معيار املحاسبة للقطاع العام  
 العالقة. 

، والجهات الزميلة، وكبار موظفي والجهات الخاضعة لسيطرتها  الجهة معّدة القوائم املاليةعلى  على تحديد األطراف ذوي العالقة )الجهات املسيطرة    20ينطوي تطبيق املعيار  
 وأفراد عائالتهم املقربين( وإجراء عمليات اإلفصاح املطلوبة عنهم. ،اإلدارة

 كون لدى الجهة معّدة القوائم املالية ما يلي:ملعيار، يجب أن يلاللتزام با

 وائم املالية؛ و آليات لتحديد معامالت األطراف ذوي العالقة التي ال يتم إجراؤها ضمن معايير اإلجراءات التشغيلية املعتادة / اختصاص الجهة معّدة الق •

 تهم املقربين من الجهة املعّدة للقوائم املالية.سجالت املكافآت واملنافع التي يحصل عليها كبار موظفي اإلدارة وأفراد عائال •

 

 الهدف: 

 كبيرتحديد األطراف املسيطرة أو املؤثرة بشكل  –يتمتعون بحق السيطرةاإلفصاح عن وجود أطراف ذوي عالقة  •

 تحديد املعلومات التي يجب اإلفصاح عنها  –ذوي العالقة مع األطراف املعامالت حول اإلفصاح عن معلومات  •

 إعالء املضمون على الشكل   •

 

 

في الحكومة واإلدارة العليا ممارسة تأثير مهم على    ون / املعين  ون يستطيع الوزراء واألعضاء املنتخب  .العالقات مع األطراف ذوي العالقة موجودة في جميع أنحاء القطاع العام
 عمليات الدوائر الحكومية والجهات األخرى.

، ومن خالل الجهات التي مسيطر عليهافي كثير من األحيان األنشطة الالزمة لالضطالع بمسؤولياتها وتحقيق أهدافها من خالل جهات منفصلة    الحكوميةوالجهات  تنفذ الدوائر  
 لها تأثير مهم عليها.

، واإلفصاح عن املعلومات حول املعامالت بين الجهة إطارهاالتي توجد سيطرة في اإلفصاح عن وجود عالقات مع األطراف ذوي العالقة  20يتطلب معيار املحاسبة للقطاع العام 
 م املالية.وأطرافها ذوي العالقة في ظروف معينة. املعلومات مطلوبة ألغراض املساءلة ولتيسير فهم أفضل للوضع املالي وأداء الجهة املعّدة للقوائ 

 قربين إلى تقليل مخاطر دخول هذه األطراف ذوي العالقة في معامالت تعرض الجهة للمخاطر أو تكون يهدف اإلفصاح عن املعامالت مع كبار موظفي اإلدارة وأفراد عائالتهم امل
 بشروط أفضل من املعتاد. 
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 تعريف األطراف ذوي العالقة

 عالقة ببعضها البعض إذا كان لدى أحد األطراف القدرة على: ال  و تعد األطراف ذو 

 ممارسة السيطرة على الطرف اآلخر، أو  •

 ممارسة تأثير مهم  •

 أو في حال خضعت كل من الجهة ذات العالقة وجهة أخرى لسيطرة جهة واحدة 

 

 ت.التأثير املهم هو سلطة املشاركة في اتخاذ القرارات املتعلقة برسم السياسة املالية والتشغيلية للجهة، وليس السيطرة على تلك السياسا 

 من خالل، على سبيل املثال، املشاركة  وقد ُيمارس التأثير املهم بعدة طرق، عادة من خ
ً
الل تمثيل الجهة ذات التأثير املهم في الهيئة الحاكمة للجهة الخاضعة للتأثير املهم وأيضا

معلومات فنية. يجوز أن )ج( تبادل املديرين، أو )د( االعتماد على  أو  )ب( معامالت ذات أهمية نسبية بين جهات بداخل الجهة االقتصادية،  أو  في )أ( عملية رسم السياسات،  
 للتعريف الوارد في م 

ً
 . 36عيار املحاسبة للقطاع العام يكتسب التأثير املهم بموجب حصة ملكية أو تشريع أو اتفاقية. وُيفترض وجود التأثير املهم بموجب حصة ملكية وفقا

 

 أمثلة األطراف ذوي العالقة 

املالية أو تخضع لسيطرتها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خالل جهة وسيطة واحدة الجهات التي تسيطر على الجهة املعّدة للقوائم   (أ
 أو أكثر؛ 

 (؛ االستثمارات في الجهات الزميلة واملشاريع املشتركة، 36الجهات الزميلة )انظر إلى معيار املحاسبة للقطاع العام  (ب

 على الجهة، وأفراد العائلة    األفراد الذين يملكون، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حصة في (ج
ً
 مهما

ً
تأثيرا الجهة املعّدة للقوائم املالية تمنحهم 

 املقربين ألي من أولئك األفراد؛ 

 كبار موظفي اإلدارة، وأفراد عائالتهم املقربين؛ و (د

التي يكون  الجهات التي تمتلك فيها حصة ملكية جوهرية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أي شخص مذكور في البند )ج( أو   (ه البند )د(، أو 
 عليها

ً
 مهما

ً
 بمقدور ذلك الشخص أن يمارس تأثيرا

 

 

 يجب على الجهة املعّدة للقوائم املالية وضع عملية لتحديد األطراف ذوي العالقة ومراجعتهم. ستشمل العملية:

، إرشادات حول القوائم املالية املوحدة  ،35معيار املحاسبة للقطاع العام تحديد الجهات التي تسيطر على الجهة املعدة للقوائم املالية أو تخضع لسيطرتها. يقدم  ( أ
 مفهوم "السيطرة" على كيان آخر ألغراض إعداد القوائم املالية؛ 

إرشادات بشأن االستثمارات في الجهات الزميلة واملشاريع املشتركة،    ،36تحديد الجهات الزميلة للجهة املعدة للقوائم املالية. يوفر معيار املحاسبة للقطاع العام   ( ب
 الجهات الزميلة؛ 

، إرشادات بشأن  الترتيبات املشتركة  ،37تحديد األفراد والجهات التي تمتلك سيطرة مشتركة على الجهة املعدة للقوائم املالية. يوفر معيار املحاسبة للقطاع العام   (ج
 إلى األفراد أو الجهات التي لديها سيطرة مشتركة على  20تعريف األطراف ذوي العالقة في معيار املحاسبة للقطاع العام  الترتيبات املشتركة. رغم أن

ً
ال يشير تحديدا

 ، ليشمل الجهات الخاضعة للسيطرة املشتركة؛20الجهة املعدة للقوائم املالية، ُيعّرف التأثير املهم ألغراض املعيار 

 موظفي اإلدارة في الجهة املعدة للقوائم املالية وأفراد عائالتهم املقربين. سيتضمن هذا السجل معلومات عن: االحتفاظ بسجل لكبار  ( د
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 مبلغ املكافآت واملنافع املستلمة من الجهة املعدة للقوائم املالية؛ و •

 غير مباشر(.حصة ملكية جوهرية )بشكل مباشر أو كبار موظفي اإلدارة وعائالتهم متلك فيها يالجهات التي  •

 

 املعامالت مع األطراف ذوي العالقة

 تحويل املوارد أو االلتزامات بين األطراف ذوي العالقة  •

 قد يتم، أو ال يتم، تقاض ي مقابل  •

 استبعاد الجهة املعالة االقتصادية  •

 

األطراف ذوي العالقة، بصرف النظر عما إذا حدث تقاض  مقابل أم ال. ومع ذلك، يجب  تشمل املعامالت مع األطراف ذوي العالقة جميع عمليات تحويل املوارد أو االلتزامات بين  
اإلفصاح عن املعامالت بين األطراف ذوي العالقة إذا   20اإلفصاح عن بعض املعامالت مع األطراف ذوي العالقة فقط في القوائم املالية. ال يتطلب معيار املحاسبة للقطاع العام  

 كام عادية.كانت تخضع لشروط وأح

 الجهة املعدة للقوائم املالية:سيتعين على لتحديد هذه األنواع من املعامالت، 

 ذوي العالقة؛ و أطرافها  مراجعة عالقتها مع ( أ

 .حاالت عدم تأكد ذوي العالقة ورسم سياسات جديدة للتعامل مع أي أطرافها عادية مع تفويضات التشغيل ال /تحديد ما يشكل إجراءات ( ب

 صالح املسؤولين املنتخبين أو رفيعي املستوى، سيكون ذلك نقطة انطالق مفيدة لتحديد املعلومات املتعلقة بكبار موظفي اإلدارة.ملإذا تعين على الجهة االحتفاظ بسجل 

 

 اإلفصاح

 املساءلة  •

 الشفافية  •

 العالقات مع األطراف ذوي العالقةاإلفصاح عن  •

 األنواع والعناصر لتوضيح األهمية -اإلفصاح عن املعامالت  •

 تفاصيل كبار موظفي اإلدارة  •

 

 املحاسبة للقطاع العام فيما يتعلق بإفصاحات األطراف ذوي العالقة، سوف يتعين على الجهة:الواردة في معايير متطلبات اإلفصاح لاللتزام ب

 افها ذوي العالقة. تحديد جميع أطر  ( أ

 تحديد املعامالت ذات الصلة مع األطراف ذوي العالقة واالحتفاظ بسجالت لها. يجب أن توضح هذه السجالت:  ( ب

 طبيعة العالقات مع األطراف ذوي العالقة؛  (1)

 أنواع املعامالت التي حدثت؛ و   (2)

 لعمليات الجهة مثل شروط وأحكام هذه املعامالت.لتوضيح أهمية هذه املعامالت الالزمة لمعامالت  األخرى لعناصر ال (3)
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 معيار املحاسبة للقطاع العام   (ج
ً
، منافع املوظفين( وجميع املكافآت والتعويضات األخرى  39تحديد املكافآت اإلجمالية لكبار موظفي اإلدارة واإلفصاح عنها )انظر أيضا

 املقربين. املقدمة إلى كبار موظفي اإلدارة وأفراد عائالتهم 

كبار موظفي اإلدارة أو التي ال لألشخاص من خارج مجموعة  بشكل واسع  تتوفر  تحديد القروض املقدمة إلى كبار موظفي اإلدارة وأفراد عائالتهم املقربين، والتي ال   ( د
القروض. يجب أن يكون لدى الجهة التي تقدم   املوافقة على هذهتوقيت وكيفية  بشكل واسع للعموم. يجب أن تضع اإلدارة سياسات ومعايير بشأن  معلومة  تكون  

 هذه األنواع من القروض أنظمة تستطيع اإلفصاح عن:

 مبالغ القروض املقدمة وأحكام وشروط هذه القروض؛  (1)

 مبالغ القروض املسددة خالل الفترة والرصيد الختامي لجميع القروض والذمم الدائنة؛ و  (2)

(3)  
ً
 مجموعة اإلدارة العليا للجهة، يلزم اإلفصاح عن عالقة الفرد بتلك الهيئة أو املجموعة. في كمة أو الهيئة الحافي عندما ال يكون املتلقي عضوا

 

 أسئلة ونقاشات 

 تفضل بزيارة املوقع اإللكتروني ملجلس معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام 

http://www.ipsasb.org 

 

 عن إفصاحات األطراف ذوي العالقة. وينبغي على املتدربين الرجوع إلى أسئلة املراجعة الختبار معلوماتهم.التدريبية وبهذا نختتم وحدتنا 

  

 

 

  

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

 السؤال األول 

 العالقة. تفصح الوكالة الحكومية عن عالقاتها ومعامالتها مع األطراف ذوي 

 من هم األطراف ذوي العالقة مما يلي؟ 

 شركة مملوكة لزوجة الرئيس التنفيذي للوكالة الحكومية ( أ

 جهة خاضعة لسيطرة الوكالة الحكومية  ( ب

 لوكالة الحكومية؟جهة زميلة ل (ج

 موظف مبتدئ. ( د

 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال الثاني 

 اإلدارة وأفراد عائالتهم املقربين؟ يتعين على الجهات جمع معلومات حول املعامالت مع كبار موظفي 

  ما هي أنواع املعامالت التي يجب اإلفصاح عنها؟ 
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 اإلجابات على أسئلة املراجعة 

 السؤال األول 

 اإلجابة هي )أ( و)ب( و)ج(.

 يرد أدناه أمثلة عن األطراف ذوي العالقة:

 لسيطرتها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خالل جهة وسيطة واحدة أو أكثر؛ الجهات التي تسيطر على الجهة املعّدة للقوائم املالية أو تخضع  ( أ

 (؛ االستثمارات في الجهات الزميلة واملشاريع املشتركة، 36الجهات الزميلة )انظر إلى معيار املحاسبة للقطاع العام  ( ب

 على الجهة، وأفراد العائلة املقربين ألي من أولئك  األفراد الذين يملكون، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حصة في الجهة املعّدة ل (ج
ً
 مهما

ً
لقوائم املالية تمنحهم تأثيرا

 األفراد؛ 

 كبار موظفي اإلدارة، وأفراد عائالتهم املقربين؛ و ( د

، أو التي يكون بمقدور ذلك الشخص أن  حصة ملكية جوهرية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة متلك فيها أي شخص مذكور في البند )ج( أو البند )د(يالجهات التي  ( ه
 عليها.

ً
 مهما

ً
 يمارس تأثيرا

 

 

 

 السؤال الثاني 

أفراد عائالتهم املقربين: فيما يتعلق ب بنود املعلومات التي يتعين على الجهات جمعها ليرد أدناه بيان   كبار موظفي اإلدارة و

 املكافآت والتعويضات املقدمة؛ و  ( أ

  بشكل واسع للعموم. معلومة كبار موظفي اإلدارة والقروض التي ال تكون ألشخاص بخالف القروض التي ال تكون متاحة بشكل واسع  ( ب
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 معلومات الموازنة
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 مقدمة

 املصدر الرسمي الرئيس ي ملبادئ املحاسبة الدولية املتعارف عليها لجهات القطاع العام.معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام كتيب تصريحات ُيعد 

 

 

 

 

 عرض معلومات املوازنة 

 ينطبق على جهات القطاع العام التي تتيح موازنتها املعتمدة للعموم  •

 ال يتطلب من الجهات إتاحة ميزانياتها  •

 املوازنة أو عرض املعلومات في املوازنة ضع متطلبات حول أساس املحاسبة في يال  •

 يعزز شفافية القوائم املالية ويثبت املساءلة  •

 

 

 في إثبات املساءلة، ال سيماتعد املوازنة وثيقة مهمة للعديد من الحكومات. يعزز التقرير عن املقارنات بين املوازنات ونتائج تنفيذ املوازنة شفافية القوائم املا
ً
 مهما

ً
 لية ويعد عنصرا

 بالنسبة للجهات التي تتيح ميزانياتها للعموم.

 ما يجرى تحديثها طوال فترة القوائم املالية وقد يتم إتاحة إصدارات مختلفة من املوازنة للعموم في نقاط مختلفة في الفترة موضات ليست ثابتة، فاملوازن 
ً
وع القوائم املالية. غالبا

 إلمكانية وجود أكثر من موازنة، يتضمن م
ً
 التعاريف التالية: 24عيار املحاسبة للقطاع العام نظرا

 املوازنة األصلية هي املوازنة األولية املعتمدة لفترة املوازنة.  ( أ

اإليرادات رات األخرى املتعلقة ب املوازنة املعتمدة تعني صالحية اإلنفاق املشتقة من األنظمة، مشاريع أنظمة االعتمادات املالية، األوامر واملراسيم الحكومية، والقرا ( ب
 أو املقبوضات املتوقعة فيما يخص فترة املوازنة.

التغييرات األخرى املعتمدة و  االعتمادات املالية اإلضافيةو  املخصصاتو  التحويالتو  املبالغ املرحلةو  جميع االحتياطياتاملعدلة ل املوازنة النهائية هي املوازنة األصلية (ج
 مماثلة، واملطبقة على الفترة موضوع املوازنة.من قبل سلطة تشريعية أو سلطة أخرى 

 يمكن أن تكون املوازنة مخصصة ألكثر من سنة واحدة.

 بين املوازنة السنوية وامليزانيات املتعددة السنوات.   24لذلك، يميز معيار املحاسبة للقطاع العام 
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 العرض

 الفعلية مقارنة بين مبالغ املوازنة واملبالغ  •

على أساس االستحقاق واملوازنة على أساس املبنية  عند إعداد القوائم املالية واملوازنة على أساس مقارن )على سبيل املثال، القوائم املالية   •
 االستحقاق( 

o  أعمدة موازنة إضافية في القوائم املالية 

o  قائمة مالية إضافية منفصلة 

عد القوائم املالية واملوازنة على •
ُ
ت على أساس االستحقاق واملوازنة على أساس نقدي( يتعين املبنية  أساس مقارن )مثل القوائم املالية    إذا لم 

 عرض قائمة مالية إضافية منفصلة 

 أساس مقارن للموازنة  •

  

في القوائم املالية. يجب عرض املقارنة لكل مستوى رقابي عرض مقارنة بين مبالغ املوازنة )املوازنة األصلية والنهائية( واملبالغ الفعلية    24يتطلب معيار املحاسبة للقطاع العام  
 محدد من الجهة التشريعية. تعتمد طريقة عرض هذه املقارنة على ما إذا كانت القوائم املالية واملوازنة معدة على أساس مقارن.

يمكن عرض   ،على أساس االستحقاق(املبنية  على أساس االستحقاق واملوازنة  ملبنية  ا عند إعداد القوائم املالية واملوازنة على أساس مقارن )على سبيل املثال، القوائم املالية  
عد القوائم املالية واملوازنة على أساس مختلف )على سبيل املفي صورة  املقارنة  

ُ
املبنية  ثال، القوائم املالية  أعمدة إضافية في القوائم املالية األولية أو في قائمة منفصلة. عندما ت

عرض املقارنة في قائمة منفصلة. ،(النقدعلى أساس املبنية على أساس االستحقاق واملوازنة 
ُ
 ت

يجب عرض املقارنة بين  فمن ثم  ،  النقدبين مبالغ املوازنة واملبالغ الفعلية على أساس مقارن للموازنة )على سبيل املثال، إذا تم عرض املوازنة على أساس    يجب عرض املقارنة
 (.النقدمبالغ املوازنة واملبالغ الفعلية على أساس 

 لاملبالغ الفعلية  أن  قارن يعني  املساس  األ 
ً
املوازنة املعتمدة. على أساس  مثله مثل  ولنفس الفترة  ولنفس الجهات  نفس أساس التصنيف  و   املحاسبينفس األساس  معروضة وفقا

 مقارن يعني: 

 استخدام نفس األساس املحاسبي )أي النقد أو االستحقاق(،  ( أ

 املبالغ لنفس الجهة االقتصادية )أي نفس الجهات(،  ( ب

 استخدام نفس التصنيفات، و (ج

 املالية لنفس الفترة املالية.املوازنة والقوائم  ( د

 يجب املطابقة بين املبالغ الواردة في قائمة املقارنة مع املبالغ الرئيسية املعروضة في القوائم املالية.

 

 اإلفصاحات ضمن اإليضاحات 

 الفروقات ذات األهمية النسبية بين مبالغ املوازنة واملبالغ الفعلية  •

 عوامل أخرى نتيجة إعادة التخصيص داخل املوازنة، أو عمليات  تفسير ما إذا كانت التغييرات بين املوازنة األصلية والنهائية ناتجة عن  •

 في املوازنة املعتمدة؛ صنيف املعتمدين تأساس الشرح أساس املوازنة و  •

 فترة املوازنة املعتمدة؛ و •

  الجهات املدرجة في املوازنة املعتمدة  •
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  24يحدد معيار املحاسبة للقطاع العام 
ً
 فصاحات ضمن اإليضاحات ملساعدة القارئ على فهم املقارنة. اإل أيضا

 وتشمل:

 تفسير الفروقات ذات األهمية النسبية بين مبالغ املوازنة واملبالغ الفعلية. ( أ

القوائم املالية، مع وجود إشارة مرجعية إلى تلك الوثيقة األخرى في يصدر بالتزامن مع  ويوجد استثناء لهذا املطلب إذا تم بيان هذه املعلومات في وثيقة أخرى متاحة للعموم  
 القوائم املالية؛ 

ناتجة عن   ( ب والنهائية  املوازنة األصلية  بين  التغييرات  كانت  إذا  ما  يرد ذلك إعادعمليات  تفسير  قد   ،
ً
نتيجة عوامل أخرى. ومجددا أو  املوازنة،  التخصيص داخل  ة 

 القوائم املالية أو في وثيقة أخرى املرفقة بالتفسير في اإليضاحات 

 تفسير أساس املوازنة وأساس التصنيف املعتمدين في املوازنة املعتمدة؛  (ج

 فترة املوازنة املعتمدة؛ و ( د

 املعتمدة.الجهات املدرجة في املوازنة  ( ه

  

 

 أسئلة ونقاشات 

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

 جعة الختبار معلوماتهم. بهذا نختتم وحدتنا التدريبية عن عرض معلومات املوازنة. وينبغي على املتدربين الرجوع إلى أسئلة املرا

 

 

 

 

  

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

 السؤال األول 

 ؟ 24أي العبارات التالية تصف الغرض من معيار املحاسبة للقطاع العام 

 مطالبة الجهات بإتاحة املوازنات املعتمدة للعموم ( أ

 ألغراض املساءلة. االلتزام باستخدمي القوائم املالية ذات الغرض العام تثبت ملإتاحة معلومات  ( ب
ً
 ملوازنة املعتمدة نظاميا

 تقديم املعلومات التي يحتاجها املستخدمون لتقييم أداء الجهة مقابل الخطط عن الفترة. (ج

 تقديم إرشادات حول إعداد املوازنات على أساس مقارن مثل القوائم املالية.  ( د
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 اإلجابات على أسئلة املراجعة 

 السؤال األول 

 . 24يعد البندان )ب( و )ج( أفضل وصف للغرض من معيار املحاسبة للقطاع العام 

.باالجهة  التزام يوفر التقرير عن املقارنة بين مبالغ املوازنة واملبالغ الفعلية على أساس مقارن في القوائم املالية للمستخدمين معلومات حول 
ً
 مليزانية املعتمدة نظاميا

 ملعلومات الالزمة لتقييم أداء الجهة مقابل الخطط املقررة عن الفترة. وفر املقارنة بين مبالغ املوازنة واملبالغ الفعلية على أساس مقارن في القوائم املالية للمستخدمين ات

حتها للعموم أو  املوازنات املعتمدة للعموم، وكذلك ال يتطلب أن يتم اإلفصاح في القوائم املالية عن معلومات حول املوازنات املعتمدة التي لم يتم إتاإتاحة  ال يتطلب هذا املعيار  
 إجراء مقارنات معها. 

 صياغة أو عرض املوازنات املعتمدة التي يتم إتاحتها للعموم. حول تضع معايير املحاسبة للقطاع العام معايير وال تحدد متطلبات ال 
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 سعر صرف العمالت األجنبية   4معيار املحاسبة للقطاع العام 

 معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام املصدر الرسمي الرئيس ي ملبادئ املحاسبة الدولية املتعارف عليها لجهات القطاع العام.كتيب تصريحات ُيعد 

 

 

 املعامالت املنفذة بعمالت أجنبية والعمليات األجنبية. ، إرشادات بشأن املحاسبة عن آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية ، 4يتضمن معيار املحاسبة للقطاع العام 

وتصنيف العمليات األجنبية على    4، يتعين على الجهات ضمان أن يكون لديها أنظمة لتحديد املعامالت واألرصدة املشار إليها في املعيار  4لتطبيق معيار املحاسبة للقطاع العام  
 ال يتجزأ 

ً
 من عمليات الجهة املعدة للقوائم املالية أو كجهات أجنبية. أنها إما عمليات أجنبية تشكل جزءا

 ما يرتبط  
ً
لى  املحاسبة على أساس االستحقاق بزيادة التركيز على إدارة مخاطر سعر صرف العمالت األجنبية. قد يشمل ذلك وضع سياسات تتعلق باالنكشاف عتطبيق  غالبا

 املقرر استخدامها إلدارة تلك االنكشافات. العمالت الفردية واملؤسسات املالية، وأنواع األدوات 

 

 

 النطاق

 بالعمالت األجنبية املنفذة املعامالت  •

 العمليات األجنبية  •

 عملة العرض •

 

 :4املعيار 

 بالعمالت األجنبية والعمليات األجنبية؛ املنفذة يتعامل مع املحاسبة عن املعامالت  ( أ

 استخدامه إلثبات معامالت وأرصدة معينة؛ ويحدد متطلبات تحديد سعر الصرف الذي يجب  ( ب

 األثر املالي للتغيرات في أسعار الصرف في القوائم املالية. إثبات يفسر كيفية  (ج

عاملة  بين وقت إثبات امليحدث املكسب أو الخسارة من صرف العمالت األجنبية عند وجود معامالت مستحقة الدفع أو مستحقة القبض بعملة أجنبية وتتغير أسعار الصرف  
يرات في األسعار املستخدمة لترجمة ووقت الدفع. قد تتحقق هذه املكاسب أو الخسائر أو ال تتحقق في نهاية فترة القوائم املالية. وكذلك قد تحدث مكاسب أو خسائر بسبب التغ

 األرصدة املرتبطة بالعمليات األجنبية. 

(، تعد االنكشافات املفرطة على  2014ندوق النقد الدولي والبنك الدولي )صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،  الصادرة عن صاإلرشادات املنقحة إلدارة الدين العام    وبحسب
نبية وديون بأسعار قياسية لصرف  العمالت األجنبية غير املتحوط منها خطأ شائع في إدارة الدين العام. قد تتعرض الحكومات التي عليها مبالغ دين مفرطة مقومة بعمالت أج

مكانية زيادة تكاليف خدمة الدين إذا انخفضت أسعار الصرف لديها، وكذلك قد تتعرض ملخاطر التخلف عن السداد إذا لم تتمكن  إالعمالت األجنبية ملخاطر تقلبات األسعار و 
 ديونها.إعادة تمويل من 

 على مخاطر كبيرة ألسعار صرف العمالت األجنبية الناشئة عن مشتريات ومبيعات الجهات الحكومية. يو 
ً
املحاسبة على أساس تطبيق  فر  وقد تنكشف العديد من الحكومات أيضا

يتعلق بالديون وعمليات جهاتها. تشمل الخيارات وضع حدود ملراجعة إدارتها ملخاطر صرف العمالء األجنبية، سواء فيما من الناحية الزمنية االستحقاق للحكومة فرصة مواتية 
 بالتأمين الذاتي(. يمكن

ً
أن تحدث إدارة مخاطر العمالت األجنبية   معينة يلزم لتجاوزها استحصال التأمين، أو البقاء بدون تأمين على مستوى الحكومة بأكملها )يشار إليه أحيانا

 ى الجهة أو كوظيفة مركزية. املرتبطة بعمليات الجهات الفردية على مستو 
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 العملة الوظيفية 

 عملة البيئة االقتصادية الرئيسة التي تعمل فيها الجهة  •

 مباشرة بشكل عام  •

 جمع اإليرادات؛ تسوية التكاليف  •

 يتم ترجمة بنود العمالت األجنبية بشكل عام إلى العملة الوظيفية.  •

 

 الجهة تسجيل معامالتها التي تكون بعملة أجنبية بشكل أولي بالعملة الوظيفية للجهة.من  4يتطلب معيار املحاسبة للقطاع العام 

عنصر )على سبيل املثال، للقوائم املالية، يجب على الجهة ترجمة جميع بنود العمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية. يعتمد السعر الذي يجب استخدامه على نوع الكل تاريخ في 
 النقدية بالعملة األجنبية باستخدام سعر اإلقفال(.يتم ترجمة البنود 

 

 

 اإلثبات

 بشكل أولي:

 تطبيق سعر الصرف الفوري على مبلغ العملة األجنبية في تاريخ املعاملة  •

 
ً
 الحقا

 البنود النقدية بالعملة األجنبية بسعر اإلقفال •

 املعاملة البنود غير النقدية املقاسة بالتكلفة التاريخية مترجمة في تاريخ  •

 البنود غير النقدية بالقيمة العادلة مترجمة في تاريخ تحديد القيمة العادلة.  •

 

سجل  
ُ
بين العملة الوظيفية والعملة األجنبية  على مبلغ العملة األجنبية  تطبيق سعر الصرف الفوري  عن طريق    عند اإلثبات األولي بالعملة الوظيفية  بعملة أجنبيةاملنفذة  املعاملة  ت

 املعاملة. في تاريخ

 ملعايير املحاسبة للقطاع العام. ألسباب عملية، فإنه غا
ً
لبا ما ُيستخدم السعر الذي يقارب السعر الفعلي  تاريخ املعاملة هو التاريخ الذي تتأهل فيه املعاملة ألول مرة لإلثبات وفقا

لشهر لجميع املعامالت التي تتم بكل عملة أجنبية تحدث خالل تلك الفترة. ومع ذلك، يعد في تاريخ املعاملة، على سبيل املثال، يمكن أن يستخدم متوسط السعر ألسبوع أو  
 استخدام متوسط السعر لفترة غير مناسب إذ كانت أسعار الصرف تتقلب بشكل جوهري.

 

 

 فروق تحويل العمالت األجنبية 

 إثبات الفروق في الفائض / العجز –البنود النقدية  •

 صافي األصول / حقوق امللكية أو الفائض / العجز –اإلثبات عند إثبات املكسب / الخسارة ذات الصلة  –بند غير نقدي  •

 من عمليات أجنبية  •
ً
 الفائض / العجز في قوائم مالية منفصلة. -البند النقدي الذي يشكل جزءا
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وعن ترجمة البنود النقدية بأسعار تختلف عن تلك التي تمت ترجمتها بها عند اإلثبات األولي بشكل   يجب إثبات فروق تحويل العمالت األجنبية الناشئة عن تسوية البنود النقدية
 من صافي استثمار الجهة في عملية أجنبية في عنصر  البنود النقدية التي تشكل  عام في الفائض أو العجز. ومع ذلك، يتم إثبات فروق تحويل العمالت األجنبية التي تنشأ عن  

ً
جزءا

 في الفائض أو العجز عند منفص
ً
 صافي(.التصرف في هذا االستثمار الل ضمن صافي األصول / حقوق امللكية في القوائم املالية املوحدة )ويتم إثباتها الحقا

 

 اإلفصاح

 فروق تحويل العمالت األجنبية املثبتة في الفائض/العجز •

 حقوق امللكيةصافي فروق تحويل العمالت األجنبية على صافي األصول /  •

 التغيير في العملة الوظيفية  •

 

 

 أسئلة ونقاشات 

 تفضل بزيارة املوقع اإللكتروني ملجلس معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام 

http://www.ipsasb.org 

 وينبغي على املتدربين الرجوع إلى أسئلة املراجعة الختبار معلوماتهم. بهذا نختتم وحدتنا التدريبية عن سعر صرف العمالت األجنبية. 
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 أسئلة للمراجعة 

 السؤال األول 

 أي من العبارات التالية تصف السعر الذي يجب استخدامه عند اإلثبات األولي ملعاملة تحويل العمالت األجنبية؟ 

 متوسط سعر الصرف للسنة  ( أ

 املعاملة السعر الفوري في تاريخ  ( ب

 السعر الفوري في نهاية الفترة موضوع القوائم املالية. (ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال الثاني 

 بسعر اإلقفال؟ 
ً
 ما هي البنود التي يتم قياسها الحقا

 البنود النقدية بالعملة األجنبية  ( أ

 البنود غير النقدية املقاسة بالتكلفة التاريخية ( ب

  العادلة البنود غير النقدية املقاسة بالقيمة  (ج
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 اإلجابات على أسئلة املراجعة 

 السؤال األول 

 اإلجابة الصحيحة هي )ب(، السعر الفوري في تاريخ املعاملة 

عندما يقارب السعر دام متوسط السعر يتم إثبات معامالت تحويل العمالت األجنبية باستخدام السعر الفوري في تاريخ املعاملة، وليس تاريخ القوائم املالية. بينما يمكن استخ 
 .
ً
 الفعلي في تاريخ املعاملة، ال يكون استخدام املتوسط السنوي مناسبا

 

 

 

 

 السؤال الثاني 

 اإلجابة الصحيحة هي )أ( البنود النقدية بالعملة األجنبية. 

ترجم 
ُ
 النقدية املقاسة بالقيمة العادلة في تاريخ تحديد القيمة العادلة. البنود غير النقدية املقاسة بالتكلفة التاريخية في تاريخ املعاملة. يتم ترجمة البنود غير ت
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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

  



 

 

51 

 

 

 

Copyright حقوق التأليف والنشر 

“This Train the Trainer: Introduction to 
IPSASs, Module 8 – Presentation, published by 
the International Federation of Accountants in 
November 2020 in the English language, has 
been translated into Arabic by the Saudi 
Organization for Chartered and Professional 
Accountants in October 2021, and is reproduced 
with the permission of IFAC. The approved text 
of all IFAC publications is that published by 
IFAC in the English language. IFAC assumes no 
responsibility for the accuracy and 
completeness of the translation or for actions 
that may ensue as a result thereof. 

السعو الهيئة  والمحاسبين  دية  قامت  للمراجعين 

أكتوبر   العربية    2021في  الترجمة  لدليل  بإعداد 

"تدريب المدربين: مقدمة للمعايير الدولية للمحاسبة 

" الذي نشره  العرض  -  8، الوحدة  في القطاع العام

باللغة   2020االتحاد الدولي للمحاسبين في نوفمبر  

نشراإلنجليزية إعادة  وتم  الدليل  .  من   هذا  بإذن 

للمحاسبين.ا الدولي  لجميع    التحاد  المعتمد  والنص 

مطبوعات االتحاد الدولي للمحاسبين هو النص الذي  

االتحاد   يتحمل  اإلنجليزية. وال  باللغة  االتحاد  نشره 

واكتمال   دقة  عن  مسؤولية  أية  للمحاسبين  الدولي 

 الترجمة أو عن اإلجراءات التي قد تنشأ نتيجة له.

English language text of the Train the Trainer: 
Introduction to IPSASs, Module 8 – Presentation 
© 2020 by IFAC. All rights reserved. 

اإلنجليزية   للنسخة  والنشر  التأليف  من حقوق 

 " الدولية  دليل  للمعايير  مقدمة  المدربين:  تدريب 

العام القطاع  في  الوحدة  للمحاسبة  " العرض  -  8، 

لالتحاد   للمحاسبين  محفوظة  .  2020  ©الدولي 

 جميع الحقوق محفوظة. 

Arabic language text of the Train the Trainer: 
Introduction to IPSASs, Module 8 – Presentation 
© 2021 by IFAC. All rights reserved. 

العربية من دليل  حقوق التأليف والنشر للنسخة  

ين: مقدمة للمعايير الدولية للمحاسبة تدريب المدرب"

العام القطاع  الوحدة  في  محفوظة  "  العرض  -  8، 

. جميع الحقوق  2021  ©الدولي للمحاسبين  لالتحاد  

 محفوظة.

Original title: [Train the Trainer: Introduction 
to IPSASs, Module 8 – Presentation] ISBN: 
[Insert original number, if any, in format xxx-x-
xxxxxx-xx-x] 

Original title: [Train the Trainer: Introduction 
to IPSASs, Module 8 – Presentation] ISBN: 
[Insert original number, if any, in format xxx-
x-xxxxxx-xx-x] 

Contact Permissions@ifac.org for permission 
to reproduce, store or transmit, or to make other 
similar uses of this document.” 

بـ    permission@ifac.orgاتصل 

للحصول على إذن بإعادة النشر أو التخزين أو النقل 

 مماثلة لهذه الوثيقة.  استخدامات أخرى أي أو

 

mailto:Permissions@ifac.org

