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 اإلطار العام للمحاسبة الدولية
 ماهية المحاسبة الدولية:

واملشاكل احملاسبية اخلاصة : أحد الفروع احملاسبية اليت هتتم باألساليب تعرف احملاسبة الدولية بأهنا
 باملعامالت املالية للشركات متعددة اجلنسيات.

 أي أهنا نظام حماسيب متكامل ومرن ميكن تطبيقه يف أي دولة من دول العامل.

ملكيتها لسيطرة جنسيات متعددة كما يتوىل  : شركات ختضعتعرف الشركات متعددة اجلنسيات بأهنا
إدارهتا أشخاص من جنسيات متعددة ومتارس نشاطها يف بالد أجنبية متعددة على الرغم من أن 

وسياساهتا وخطط عملها تصمم يف مركزها الرئيسي الذي يوجد يف دولة معينة تسمى  اسرتاتيجياهتا
 .الدولة األم

 سبة الدولية إىلهتدف احملا أهداف احملاسبة الدولية:

دراسة األنظمة احملاسبية يف الدول املختلفة للتوصل إىل النظم األكثر مالءمة الحتياجات تلك  -1
 الدول.

 التوصل إىل أسس وقواعد حماسبية دولية ميكن االستعانة هبا لتطوير األنظمة احملاسبية الدولية. -2

 توفري املعلومات احملاسبية املوثوقة واملالئمة. -3

 إظهار أسباب اختالف املعلومات احملاسبية يف القوائم املالية للشركات الدولية. -4

 ماهية معايير المحاسبة الدولية والجهة الواضعة لها:

وصف مهين رفيع املستوى للممارسات املهنية املقبولة قبواًل عاماً  تعرف معايري احملاسبة الدولية بأهنا:
هتدف إىل تقليل درجة االختالف يف التعبري أو املمارسة يف الظروف املتشاهبة وتعتمد كإطار عام لتقييم 

 نوعية وكفاءة العمل الفين ولتحديد طبيعة وعمق املسؤولية املهنية.

 2001جلهة الواضعة ملعايري احملاسبة الدولية، باشر اجمللس عمله يف هو ا جملس معايري احملاسبة الدولية:
من مقره يف لندن كجهة مستقلة وخاصة )قطاع خاص( واضعة ملعايري احملاسبة الدولية والذي انتقلت إليه 

 .1793مسؤوليات وضع تلك املعايري من سلفه جلنة معايري احملاسبة الدولية واليت كانت أنشئت عام 
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املذكور ممول من قبل املؤسسات احملاسبية الكربى واملؤسسات املالية اخلاصة والشركات الصناعية واجمللس 
عضوًا من  11عرب العامل والبنوك املركزية وبنوك التنمية واملنظمات املهنية والعاملية األخرى، يضم اجمللس 

 تسعة أقطار يتمتعون بكفاءات مهنية متنوعة.

 International Accounting Standards Committeeة الدولية أصدرت جلنة معايري احملاسب

(IASC)  جمموعة من املعايري باسم معايري احملاسبة الدولية  2000 -1793خالل عملها من عام
 معيار مت استبداهلا أو إلغائها. 13معيار منها  41والبالغ عددها 

Accounting Standard  Internationalقام جملس معايري احملاسبة الدولية  2001وابتداء من عام 

Board (IASB) املعايري الدولية  بتغيري اسم املعايري اجلديدة لتصبح معايري اإلبالغ املايل الدويل أو
 13والبالغة حىت اآلن   ((standards financial reporting international  IFRS الماليةللتقارير 

  International Accounting standardsمعيار لتحل بتسميتها اجلديدة حمل معايري احملاسبة الدولية
IAS).) 

 أهداف جملس معايري احملاسبة الدولية:

تتطلب تطوير جمموعة من معايري احملاسبة العاملية ذات النوعية العالية والقابلة للفهم والتطبيق، واليت  -1
معلومات ذات نوعية عالية وشفافة وقابلة للمقارنة يف البيانات املالية والتقارير املالية األخرى ملساعدة 

 املشاركني يف أسواق رأس املال العاملية يف اختاذ قرارات اقتصادية.

 حتسني استخدام وتطبيق هذه املعايري. -2

ايري احملاسبة الدولية للتوصل إىل حلول ذات نوعية حتقيق التقارب بني معايري احملاسبة الوطنية ومع -3
 جيدة.

 غير المتداولة لألصول االعتراف والقياس
هو مورد يسيطر عليه املشروع نتيجة ألحداث سابقة ومن املتوقع أن ينجم عنه منافع  تعريف األصل:

 اقتصادية مستقبلية تتدفق للمشروع.

خدمات قادرة على إشباع رغبات أو حاجات العمالء تستخدم املنشأة أصوهلا عادة إلنتاج سلع أو 
لذلك فالعمالء مستعدون للدفع للحصول على هذه احلاجات، وهو ما يساهم يف التدفقات النقدية 

 للمشروع، ويقدم النقد بذاته خدمة للمنشأة وذلك بسيطرهتا على موارد أخرى.
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تتدفق إىل املشروع بعدة طرق على سبيل ميكن للمنافع االقتصادية املستقبلية املتجسدة يف األصل أن 
 املثال ميكن لألصل:

 أن يستخدم منفردا أو جمتمعا مع أصول أخرى إلنتاج سلع أو خدمات تباع من قبل املشروع -
 أن يستبدل مع أصول أخرى. -
 أن يستخدم لسداد التزام. -
 أن يوزع على مالكي املشروع. -

 والمباني والمعدات:( الممتلكات 01معيار المحاسبة الدولي رقم )

تعمل األصول امللموسة طويلة األجل على مساعدة املنشأة يف القيام بأنشطتها الرئيسية، وتكاد ال 
ختلو ميزانية أي منشأة مهما كان طبيعة عملها من وجود أحد بنود املمتلكات واملباين واملعدات، 

األصول تقدم منافع اقتصادية هذه  واليت تطلق عليها يف كثري من األحيان األصول الثابتة ومبا أن
للمنشأة ألكثر من فرتة واحدة، يتم رمسلة هذه األصول وتوزيع تكاليفها على مدار عمرها اإلنتاجي 

ما يطلق عليه االهتالك ومبا ينسجم مع منط املنافع اليت حتصل عليها املنشأة نتيجة استخدام وهو 
ك كطريقة القسط الثابت والقسط املتناق  هذه األصول، وهذا ما يربر وجود عدة طرق لالهتال

 وغريها.

يبني هذا املعيار كيفية احملاسبة عن تلك األصول عند االقتناء، وعند وجود إضافات عليها، ويف 
 حالة مبادلتها وغريها من العمليات املتعلقة بتلك األصول.

 : هناك معايري جيب توفرها ليتم االعرتاف باألصل هياالعرتاف باألصل

جيب االعرتاف ببند املمتلكات واملباين واملعدات كأصل عندما يكون من احملتمل تدفق منافع  -1
 مبوثوقية. املنشأة وميكن قياس تكلفة األصل اقتصادية مستقبلية مرتبطة باألصل إىل

 جيب رمسلة أي تكاليف تتوافق مع شروط االعرتاف املذكورة. -2
نتاجي أو حتسني كفاءة عمل األصل أو حتسني عند تكبد نفقات صيانة تؤدي لزيادة العمر اإل -3

جودة خمرجاته كأن يتم ختفيض نسبة التالف يتم رمسلتها كجزء من القيمة املرحلة )الدفرتية لألصل( 
 حيث ينطبق تعريف األصل على تلك النفقات.
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يتم اعتبار مصاريف اإلصالح والصيانة لبند املمتلكات واملباين واملعدات، واليت حتافظ على  -4
احلالة التشغيلية العادية لألصل وال تؤدي إىل زيادة العمر اإلنتاجي له مثل أجور عمال الصيانة 

 املتعلقة باألصول وتكلفة قطع الغيار الصغرية كمصروف إيرادي يقفل يف بيان الدخل.
عند القيام بإجراء عمليات صيانة دورية شاملة مثل الصيانة اليت تتم للسفن والطائرات كل  -5

و أربع سنوات يتم رمسلة هذه التكاليف وإطفائها على مدار الفرتة الزمنية اليت تغطيها فرتة ثالث أ
 الصيانة، دون تعديل تقديرات عمر األصل.

 القياس عند االعرتاف:

جيب قياس بند املمتلكات واملباين واملعدات الذي يستويف شروط االعرتاف بشكل أويل بسعر تكلفته 
 وتشمل التكلفة ما يلي:

سعر الشراء باإلضافة للرسوم اجلمركية ورسوم االسترياد وضرائب الشراء، يطرح منها اخلصم  -1
 واحلسومات التجارية.

التكاليف املتعلقة مباشرة بوضع األصل يف املكان والظرف الالزمني الستخدامه بالطريقة اليت  -2
 تستهدفها املنشأة.

التقديرات املبدئية لتفكيك وإزالة األصل واستعادة املوقع إذا كان على املنشأة التزام تتكبده عند  -3
 شراء األصل أو نتيجة استخدامه.

 التكاليف املباشرة املنسوبة لألصل تشمل على سبيل املثال:

 تكلفة منافع املوظفني املرتبطة بتصنيع األصل أو شرائه. -1

 موقع تركيب األصل.تكلفة إعداد وهتيئة  -2

 تكاليف االستالم واملناولة األولية. -3

 تكاليف تركيب وجتميع األصل. -4

تكاليف اختبار أداء األصل، ويطرح منها العوائد من بيع أي منتج )عينات من اإلنتاج( نتيجة  -5
 اإلنتاج التجرييب.
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( تكاليف االقرتاض، 23رقم )تكاليف االقرتاض إىل احلد الذي يسمح به معيار احملاسبة الدويل  -1
 املتعلقة برمسلة تكاليف االقرتاض لألصل املؤهل للرمسلة والذي تشيده املنشأة ويتطلب فرتة طويلة إلمتامه.

 الرسوم أو األتعاب املهنية. -9

 التكاليف غري املباشرة املتعلقة باألصول وجيب قيدها كمصروف يف بيان الدخل تشمل:

ملها أثناء فرتة هتيئة األصل للعمل بالطريقة اليت حددهتا إدارة املنشأة أو ليتم التكاليف اليت يتم حت -1
 استغالله )اخلسائر التشغيلية قبل اإلنتاج(، أو خالل فرتة تشغيل األصل بأقل من طاقته التشغيلية.

 تكاليف تغيري موقع األصل. -2

 قياس تكلفة األصل:

 بتاريخ االعرتاف باألصل )تاريخ الشراء(. تقاس تكلفة األصل بالسعر النقدي املكافئ -1

عند مبادلة أصول غري متداولة بعضها ببعض سواء كانت متشاهبة أو غري متشاهبة، فإنه يتم قياس  -2
و األصل الذي مت استالمه بقيمته العادلة )قيمته إذا مت بيعه يف السوق املنتظم( وبالتايل يعرتف بأرباح أ

أما إذا كان من غري املمكن قياس القيمة العادلة بشكل موثوق جيب خل، خسائر املبادلة يف قائمة الد
قياس األصل الذي مت شراؤه بالقيمة الدفرتية املسجلة لألصل الذي مت التخلي عنه )مبادلته(، حيث 
يكون املبلغ املسجل مساويًا للتكلفة مطروحا منها االهتالك املرتاكم وخسائر اخنفاض القيمة املرتاكمة 

 (31معيار احملاسبة الدويل رقم ) مبوجب

 إلغاء االعرتاف باألصل: 

جيب إلغاء االعرتاف بالقيمة املسجلة )الدفرتية( ألي من املمتلكات واملباين واملعدات عند بيعها أو  -1
متويلي مع أحد املستأجرين، أو عندما ال يتوقع تدفق منافع مستقبلية من  إجيارالتربع هبا أو إبرام عقد 

 أو التصرف به.األصل 

ميثل الربح أو اخلسارة النامجة عن التصرف أو بيع األصل بالفرق بني قيمة املقبوضات املستلمة  -2
تصنيف األرباح كإيرادات )سواء كانت نقدية أو عينية بالقيمة العادلة( والقيمة الدفرتية لألصل، وال يتم 

 وإمنا كربح.

 جيب اإلفصاح عن واملصانع واملعدات:اإلفصاح يف البيانات املالية عن املمتلكات 
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 أسس القياس املستخدمة يف احتساب إمجايل املبلغ املرحل )القيمة الدفرتية(. -1

 .طرق االهتالك املستخدمة -2

 األعمار اإلنتاجية أو معدالت االهتالك املستخدمة. -3

ع واملعدات املرهونة وجود قيود على ملكية املنشأة لألصول ومبالغها وكذلك املمتلكات واملصان -4
 مقابل االلتزامات.

ل.س   0000ل.س ودفعت مبلغ  12000اشرتت شركة اخلليل آلة مببلغ  2009/ 1/ 1: يف مثال
 10000كمصروفات نقل وتركيب، وقد قدر العمر اإلنتاجي لآللة بأربع سنوات تباع يف هنايتها مببلغ 

 ل.س.

دة، وقد قدرت القيمة العادلة لآللة اجلديدة مببلغ مت استبدال اآللة بآلة أخرى جدي 2000/ 9/ 1ويف 
ل.س نقدا خالل املبادلة، علماً أن الشركة  2500واستلمت شركة اخلليل من الطرف اآلخر  50000

 تستخدم طريقة القسط الثابت لالهتالك.

 املطلوب: احسب ربح أو خسارة املبادلة.

 احلل: 

 جممع االهتالك -= التكلفة2000/ 1/9القيمة الدفرتية لآللة الصادرة يف 

 90000= 0000+ 12000التكلفة= 

 القيمة املتبقية(/ العمر اإلنتاجي -قسط االهتالك السنوي= )التكلفة

×  (4(/10000-90000){ - 90000= 2000/ 1/9القيمة الدفرتية لآللة الصادرة يف 
1.5{ 

 ل.س 49500= 22500 -90000 =                   

 القيمة الدفرتية لآللة الصادرة -اآللة= )القيمة العادلة لآللة املستلمة+ النقدية املقبوضة( أرباح مبادلة 

 ل.س 13000( = 49500) –( 2500+ 50000= )  

 2000/ 1/9ويتم إعداد القيد التايل يف 



7 
 

 من مذكورين 

 حـ/ اآلالت 50000

 الصادرة -حـ/ جممع اهتالك اآلالت 22500

 حـ/ الصندوق 2500

 مذكورينإىل  

 حـ/ اآلالت )الصادرة( 90000 

 حـ/ مكاسب مبادلة اآللة 13000 

 2000/ 31/12علماً أن مكاسب مبادلة اآللة يتم إقفاهلا يف قائمة الدخل يف 

ل.س وعند الشراء قدر  95000اشرتت الشركة العربية آلة تكلفتها التارخيية  2000/ 1/1: يف مثال
 ل.س. 5000كما قدرت اخلردة بقيمة سنوات   5العمر اإلنتاجي لآللة بـ 

ل.س، ونتيجة لذلك  25000قامت الشركة بإجراء صيانة لآللة ودفعت مبلغ  2011/ 1/1يف 
سنوات من  0قامت اإلدارة مبراجعة العمر اإلنتاجي وقيمة اخلردة حبيث مت متديد العمر اإلنتاجي إىل 

ل.س علماً بأن الشركة تستخدم  0000ردة( مببلغ تاريخ شراء اآللة، كما أعيد تقدير القيمة املتبقية )اخل
 طريقة القسط الثابت.

 املطلوب: ما هو مصروف االهتالك السنوي بعد تعديل العمر اإلنتاجي لآللة وتعديل قيمة اخلردة.

 احلل:

 ل.س 14000= 5(/5000 -95000مصروف االهتالك السنوي قبل الصيانة وتغري التقديرات= )

 جممع االهتالك -= التكلفة1/1/2011ة يف القيمة الدفرتية لآلل

           =95000- (14000×3) 

 ل.س 33000= 42000 -95000=            

 ل.س 50000= 25000+ 33000القيمة الدفرتية لآللة بعد إجراء الصيانة= 
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 اخلردة( / العمر اإلنتاجي -التقدير= )القيمة الدفرتية إعادةمصروف االهتالك السنوي بعد 

     ( =50000- 0000 /)5 =10000 
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 االعتراف والقياس لألصول غير المتداولة
 ( االنخفاض في قيمة األصول:61معيار المحاسبة الدولي رقم )

نظراً لالنتقادات الكثرية اليت توجه ملبدأ التكلفة التارخيية، وزيادة االجتاه لتعزيز مفهوم أو خاصية املالءمة 
للمعلومات احملاسبية فقد ازداد االجتاه حنو مفهوم القيمة العادلة عند قياس قيمة األصول واملطلوبات 
بتاريخ معني مما يساعد املستفيدين من املعلومات احملاسبية يف فهم ومعرفة املركز املايل للمنشأة وأدائها 

 املايل خالل فرتة معينة بشكل موثوق ومالئم ومبا ميثل الواقع.

( إىل التأكد من عدم تسجيل األصول بقيمة تزيد عن مبلغها 31يهدف معيار احملاسبة الدويل رقم )
القابل لالسرتداد، فإذا كانت القيمة املسجلة لألصل تزيد عن القيمة القابلة لالسرتداد يتم االعرتاف 

 خبسارة تدين قيمة األصول وتكوين جممع خلسارة االخنفاض.

 نطاق املعيار:

 ركات التابعة والزميلة واملشاريع املشرتكة.الش -1

 املمتلكات واملصانع واملعدات )األراضي، املباين، اآلالت، املعدات(. -2

 العقارات االستثمارية املسجلة بسعر التكلفة. -3

 األصول غري امللموسة مبا فيها الشهرة. -4

 إال أن املعيار ال ينطبق على ما يلي:

 (.5واألصول احملتفظ هبا برسم البيع املعيار )( 2املخزون املعيار ) -1

 (.11األصول النامجة عن عقود اإلنشاء املعيار ) -2

 (.4األصول النامجة عن عقود التأمني املعيار ) -3

: القيمة األكرب من بني القيمة العادلة لألصل مطروحا منها تكاليف يعرف املبلغ القابل لالسرتداد بأنه
 الستعمال.البيع أو القيمة قيد ا

: القيمة احلالية للتدفقات النقدية للمنافع املستقبلية املقدرة اليت يتوقع تعرف القيمة قيد االستعمال بأهنا
 أن تتدفق نتيجة االستعمال املستمر لألصل مضافاً إليها قيمة اخلردة املتوقعة لألصل.
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ي ميكن احلصول عليه من بيع أصل املبلغ الذ تعرف القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع بأهنا:
 على أساس جتاري بني أطراف مطلعة وراغبة، مطروحاً منه تكاليف بيع األصل.

: القيمة الناجتة عن اخنفاض القيمة القابلة لالسرتداد لألصل عن تعرف خسارة اخنفاض القيمة بأهنا
 القيمة الدفرتية املسجلة لألصل.

 ت ذلك:حتديد األصل الذي تنخفض قيمته ومؤشرا

جيب على املنشأة يف هناية كل فرتة إعداد التقارير املالية وتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على  -1
 اخنفاض قيمة األصل وإذا وجد هناك مؤشرات لذلك على املنشأة تقدير املبلغ القابل لالسرتداد لألصل.

بغض النظر عن وجود أو عدم وجود جيب على املنشأة اختبار اخنفاض القيمة سنوياً للبنود التالية  -2
 مؤشرات اخنفاض القيمة. 

 األصل غري امللموس والذي ليس له عمر إنتاجي حمدد. -
 قيمة الشهرة املشرتاة )الناجتة( عن عملية اندماج األعمال. -

 مؤشرات االخنفاض يف قيمة األصول أي تدين قيمتها:

  املصادر اخلارجية ملؤشرات االخنفاض يف قيمة األصول: -1

 اخنفاض القيمة السوقية لألصل أكثر من املتوقع نتيجة االهتالك أو التقادم. -
ارتفاع أسعار الفائدة يف السوق، األمر الذي قد يؤثر على سعر اخلصم املستخدم يف حتديد  -

 القيمة قيد االستعمال لألصل )القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة من األصل(.
 الدفرتي( لصايف األصول بأكثر من قيمة املنشأة يف سوق األوراق املالية.تقييم املبلغ املسجل ) -

 املصادر الداخلية ملؤشرات االخنفاض يف قيمة األصول: -2

 تلف األصل نتيجة أضرار مادية أو عدم صالحيته لالستخدام. -
 هيكلة العمليات اليت ينتمي هلا األصل. إعادةوجود خطط إليقاف أو  -
 صل اإلنتاجي على أنه حمدد بدال من كونه غري حمدد.تقييم عمر األ إعادة -
األداء االقتصادي لألصل أسوء أو سيكون أسوء مما هو متوقع وبالتايل اخنفاض كبري يف  -

 التدفقات النقدية املتولدة أو املتوقع تولدها من األصل.
 حتديد املبلغ القابل لالسرتداد:
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 قيمة أصل معني، فعلى املنشأة القيام مبا يلي:إذا تبني للمنشأة وجود مؤشر أو أكثر لتدين 
احتساب القيمة القابلة لالسرتداد لألصل ومقارنتها مع القيمة املسجل هبا األصل دفرتياً  -1

 لتحديد قيمة التدين إن وجدت.
حتتسب القيمة القابلة لالسرتداد على أهنا القيمة العادلة لألصل مطروحاً منها تكاليف  -2

 ة قيد االستعمال أيهما أكرب.البيع أو القيم
متثل القيمة العادلة لألصل سعر بيع األصل يف سوق نشط مطروحاً منها النفقات املتوقع  -3

حتملها يف سبيل إمتام عملية البيع مثل السمسرة ورسوم نقل ملكية األصل وتكاليف تفكيك 
 األصل.

 مثال:

 األهلية:فيما يلي املعلومات املتعلقة باآلالت لدى الشركة 

 بقيمة  31/12/2015ل.س ورصيد جممع االهتالك يف  95000لتارخيية لآلالت التكلفة ا
الشركات اليت تعمل يف  إحدىل.س، ويف هذا التاريخ تلقت الشركة األهلية عرض من  25000

ل.س وتقدر مصاريف تفكيك اآلالت مببلغ  33000نفس جمال الصناعة لشراء اآلالت مببلغ 
 ها الشركة األهلية.ل.س تتحمل 4000

  مت تقدير القيمة قيد االستعمال النامجة من خصم التدفقات النقدية املتوقعة من استعمال اآلالت
سنوات )مبا يف ذلك القيمة املتبقية املقدرة( مببلغ إمجايل  1خالل العمر اإلنتاجي املتبقي هلا والبالغ 

 ل.س 32000

 ت.املطلوب: حتديد خسارة التدين يف قيمة اآلال

 الحل: 

حنسب القيمة القابلة لالسرتداد وهي )القيمة العادلة لألصل مطروح منها تكاليف البيع( أو )القيمة قيد 
 االستعمال( أيهما أكرب

 ل.س 27000= 4000 -33000القيمة العادلة لألصل مطروح منها تكاليف البيع= 

 دية املتوقعة من األصلهي القيمة احلالية للتدفقات النق 32000القيمة قيد االستعمال 

 ( 27000و 32000ل.س )القيمة األعلى بني  32000القيمة القابلة لالسرتداد لآلالت= 
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 ل.س 50000= 25000 -95000القيمة الدفرتية لآلالت = 

 ( ل.س خسارة 10000= )50000 -32000خسارة التدين= 

 القياس واالعتراف بخسارة انخفاض القيمة:

لقابلة لالسرتداد عن القيمة املسجلة لألصل، جيب ختفيض املبلغ املسجل عند اخنفاض القيمة ا -1
لألصل )القيمة الدفرتية( مبقدار االخنفاض يف قيمة األصل، ويتم االعرتاف مبقدار االخنفاض كخسارة 

 اخنفاض قيمة األصول ضمن قائمة الدخل.

 من حـ/ خسارة تدين األصول×× 

 إىل حـ/ جممع تدين األصول××  

أظهرت سجالت الشركة الوطنية تكلفة آلالت موجودة لديها تبلغ  2011/ 12/ 31يف  مثال:
ل.س ولدى إجراء اختبار التدين دلت مؤشرات  20000ل.س ورصيد جممع االهتالك  10000

 25000داخلية وخارجية على وجود اخنفاض يف قيمة اآلالت، كما وجد أن القيمة العادلة لآلالت 
ل.س وقدرت القيمة احلالية للتدفقات  2000يت سيتم تكبدها لبيع اآلالت ل.س وتكاليف البيع ال

 ل.س. 20000النقدية املتوقعة من استخدام اآلالت وبيع اخلردة يف هناية العمر اإلنتاجي مببلغ 

 وكم تبلغ خسارة التدين. 31/12/2011ماهي القيمة القابلة لالسرتداد لآلالت يف  -1املطلوب: 

احملاسيب الالزم خلسارة التدين وما هي القيمة اليت ستظهر هبا اآلالت يف امليزانية القيد  إثبات -2
 .2011/ 31/12العمومية يف 

 الحل:

 القيمة القابلة لالسرتداد هي صايف القيمة العادلة أو القيمة قيد االستعمال أيهما أعلى -1

 ل.س 23000= 2000 -25000صايف القيمة العادلة= 

 ل.س 20000عمال= القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة= القيمة قيد االست

 ل.س 23000القيمة قيد االستعمال ألهنا أعلى من  20000عليه القيمة القابلة لالسرتداد= 

 القيمة الدفرتية –خسارة تدين اآلالت= القيمة القابلة لالسرتداد 
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 ( ل.س خسارة 12000(= )20000 -10000) -20000=       

 لقيد احملاسيب الالزم لالعرتاف خبسارة التدينا -2

 2011/ 31/12من حـ/ خسارة تدين اآلالت  12000

 إىل حـ/ جممع تدين اآلالت 12000 

 وستظهر اآلالت بالقيمة القابلة لالسرتداد يف امليزانية العمومية 

 8101/ 60/08الميزانية العمومية في 
  األصول غير المتداولة

 10000 اآلالت 
 (20000) يطرح جممع االهتالك

 (12000) يطرح جممع تدين اآلالت
  20000 صايف القيمة الدفرتية 

بعد االعرتاف خبسارة اخنفاض قيمة األصل جيب تعديل مصروف االهتالك يف الفرتات املستقبلية  -2
التدين( مطروحاً رصيد جممع  -رصيد جممع االهتالك –وذلك بتوزيع القيمة املسجلة لألصل )التكلفة 

 منها اخلردة املقدرة على أساس منتظم على مدى العمر املتبقي لألصل.

 100000كان لدى شركة االتصاالت معدات صايف قيمتها الدفرتية   2011/ 12/ 31يف  مثال:
وعمرها املتبقي يف هذا  150000وجممع اهتالكها  950000ل.س علماً بأن تكلفتها التارخيية 

 ت.سنوا 1التاريخ 

ل.س والقيمة قيد االستعمال  450000تقييم املعدات بقيمة عادلة صافية تبلغ  إعادةويف تارخيه مت 
 ل.س 410000

وقسط االهتالك السنوي اجلديد  2011املطلوب: احتساب خسائر التدين الواجب االعرتاف هبا للعام 
 التقييم. إعادةيف ضوء 

 ( ل.س خسارة150000= )100000 -450000خسائر التدين=  الحل:

 رصيد جممع التدين( / العمر املتبقي -رصيد جممع االهتالك –قسط االهتالك السنوي= )التكلفة 

       ( =950000- 150000- 150000 /)1 =95000 

 عكس خسارة انخفاض القيمة ألصل مفرد:
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الدفرتية املسجلة وكان قد مت إذا ظهر يف الفرتة املالية احلالية زيادة يف القيمة العادلة لألصل عن قيمته 
االعرتاف خبسارة تدين لذلك األصل يف فرتة أو فرتات مالية سابقة، يتم يف هذه احلالة االعرتاف بالزيادة  
كدخل ضمن قائمة الدخل وال ينطبق ذلك على الشهرة، بناء عليه يتم زيادة القيمة املسجلة لألصل 

ات الحقة للتدين يتم االعرتاف مبكاسب استعادة خسائر وعند ارتفاع القيمة القابلة لالسرتداد يف فرت 
 التدين مع مراعاة ما يلي:

 جيب أال تزيد مكاسب استعادة التدين عن رصيد جممع خسائر التدين. -1

 جيب أال تزيد القيمة الدفرتية لألصل عن القيمة الدفرتية فيما لو مل حيصل اخنفاض القيمة. -2

ل.س ولدى إجراء اختبار  200000اشرتت الشركة العاملية حفارة مببلغ  2013/ 1/1يف  مثال:
 230000و  100000تبني أن القيمة القابلة لالسرتداد هي  2014و 2013التدين هناية عامي 

 سنوات وتتبع الشركة طريقة القسط الثابت يف االهتالك. 9على التوايل والعمر اإلنتاجي املقدر 

 .2014و  2013يان املعاجلة احملاسبية للتدين واستعادة التدين هناية عامي املطلوب: ب

 الحل: 

 :2013هناية عام 

 صايف القيمة الدفرتية –خسائر التدين = القيمة القابلة لالسرتداد 

 ( خسارة10000(= )40000 -200000) -100000=       

 2013/ 12/ 31من حـ/ خسارة تدين احلفارة  10000

 ىل حـ/ جممع تدين احلفارةإ 10000 

 وستظهر احلفارة بالقيمة القابلة لالسرتداد يف امليزانية العمومية 

 8106/ 60/08الميزانية العمومية في 
  األصول غير المتداولة

 200000 احلفارة
 (40000) يطرح جممع االهتالك
 (10000) يطرح جممع تدين احلفارة
  100000 صايف القيمة الدفرتية 

 30000= 1/ 100000عليه سيكون قسط االهتالك اجلديد للفرتات القادمة    



15 
 

 2014هناية عام 

 القيمة الدفترية للحفارة
 200000 التكلفة

 (90000) (30000+ 40000يطرح جممع االهتالك )
 (10000) يطرح جممع تدين احلفارة
  150000 صايف القيمة الدفرتية 

 00000= 150000 -230000مكاسب استعادة التدين = 

 وعند االعرتاف بأرباح استعادة التدين يتم مراعاة ما يلي:

 10000جيب أال تزيد مكاسب استعادة خسائر التدين عن رصيد جممع خسائر التدين السابق وهو  -

 حيب أال تزيد القيمة الدفرتية لألصل عن القيمة الدفرتية له فيما لو مل يكن هناك تدين سابق. -

 جممع االهتالك -مة الدفرتية للحفارة بافرتاض عدم وجود تدين سابق= التكلفة القي

       =200000- (40000 ×2 =)200000 

= 150000 -200000عليه فإن أقصى مبلغ ميكن االعرتاف به كمكاسب خسائر التدين السابق= 
 ويثبت ذلك يف القيد التايل: 50000

 2014/ 12/ 31من حـ/ جممع تدين احلفارة  10000

 إىل مذكورين 

 حـ/ مكاسب استعادة خسائر التدين 50000 

 حـ/ جممع اهتالك احلفارة 10000 

 ويتم إقفال مكاسب استعادة خسائر التدين يف بيان الدخل

 8102/ 60/08الميزانية العمومية في 
  األصول غير المتداولة

 200000 احلفارة
 (00000) يطرح جممع االهتالك
  200000 صايف القيمة الدفرتية 
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 المحاسبة عن الصفقات بالعملة األجنبية
تنشأ الصفقات بالعملة األجنبية عندما تقوم منشأة حملية بتصدير أو استرياد سلعة ما، ويتم القبض أو 

 الدفع بالعملة األجنبية.

خارجية على صفقات يتم : التعاقدات اليت تتم مع أطراف تعرف الصفقات بالعملة األجنبية بأهنا
 حتصيلها أو سدادها بعملة أجنبية خبالف العملة املستخدمة يف بلد املوطن.

 : ميكن تبويب الصفقات األجنبية إىل األنواع الرئيسية التاليةأنواع الصفقات األجنبية

 شراء البضائع أو بيعها )تصدير أو استرياد( بعملة أجنبية. -1

 أجنبية.االقرتاض واإلقراض بعملة  -2

عقود الصرف اآلجلة أي التعاقد على شراء عملة أجنبية أو بيعها على أن يكون التسليم يف تاريخ  -3
 الحق.

 عمليات تتعلق بتغطية صايف االستثمارات يف شركات تابعة تقع يف دول أجنبية. -4

 دول أجنبية. العمليات الداخلية اليت تقع بني الشركة القابضة والشركات التابعة اليت تقع يف -5

 ماهية الصرف:

صرف العملة األجنبية هو تبادل العمالت مبعدالت أو أسعار معينة، إذ يتم احلصول على وحدات من 
عملة معينة مقابل التخلي عن وحدات من عملة أخرى وذلك باالعتماد على تقييم عملة مقابل أخرى 

 وحتديد معدل التبادل.

كن على أساسه حتويل عملة بلد ما إىل عملة أخرى، أو هو ما يعرف سعر الصرف بأنه: املعدل الذي مي
 يدفع من وحدات النقد الوطين للحصول على وحدة أو على عدد معني من وحدات النقد األجنيب.

 إن الطلب على الصرف األجنيب ينشأ من عوامل متعدد نذكر منها اآليت:

 عمليات التصدير واالسترياد. -1

 داخل البلد. االستثمارات األجنبية -2

 تصدير رؤوس األموال إىل اخلارج هبدف االستثمار. -3
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 حاجات السياح والدارسني. -4

 عمليات املضاربة اليت يقوم هبا جتار العمالت. -5

 ألسعار الصرف عدة أنواع منها:

 أسعار الصرف اجلارية: هي األسعار اليت تعكس سعر الصرف السائد بتاريخ عقد الصفقة.

التارخيية: هي األسعار اليت تعود للماضي وتعكس أسعار الصرف اليت كانت سائدة يف أسعار الصرف 
 تاريخ معني يف املاضي.

 الصفقات بالعملة األجنبية )االستيراد والتصدير(:

إن الصفقات بالعملة األجنبية من استرياد أو تصدير إما أن يتم سدادها مباشرة بتاريخ حدوثها بسعر 
 اريخ الحق فإذا كانت الصفقة آجلة كلها أو جزء منها فهنا يوجد لدينا احتمالني:الصرف اجلاري، أو بت

 منظور الصفقة الواحدة يف تسجيل الصفقات بالعملة األجنبية. -1

 منظور الصفقتني يف تسجيل الصفقات بالعملة األجنبية. -2

كل أشكاهلا باعتبارها ينظر للصفقة ب منظور الصفقة الواحدة يف تسجيل الصفقات بالعملة األجنبية:
وحدة واحدة، فيما يتعلق بكل من إبرام الصفقة وواقعة سدادها، وهبذا فإن أي فروقات يف أسعار 
الصرف تنشأ بني تاريخ التعاقد والسداد تعاجل يف قيمة املشرتيات بالنسبة للمستورد واملبيعات بالنسبة 

 ت أو املبيعات.للمصدر، وذلك عن طريق ختفيض أو زيادة قيم تلك املشرتيا

إن منظور الصفقة الواحدة يعترب أن القيم املسجلة أواًل هي قيم تقديرية أولية حلني التسوية النهائية لقيمة 
 الصفقة، مع األخذ بعين االعتبار االحتماالت التالية للسدد طبقاً لالتفاق بني املستورد واملصدر.

 يف هذه احلالة ال يتأثر املستورد ولكن يتأثر املصدر. أن يتم السداد بالعملة احمللية لبلد املستورد: -1

 أن يتم السداد بالعملة احمللية لبلد املصدر: يف هذه احلالة ال يتأثر املصدر ولكن يتأثر املستورد. -2

أن يتم السداد بالعملة األجنبية لكل من املستورد واملصدر: يف هذه احلالة يتأثر كل من املستورد  -3
 واملصدر.
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 ل: )السداد بعملة المستورد(مثا

 ل.س من فرنسا بتاريخ 1000000السورية باسترياد مواد بقيمة  األملقامت شركة 

علماً أن سعر صرف اليورو بتاريخ نشوء  2014/ 2/ 20وقد مت تسوية القيمة يف  2014/ 10/10 
بالعملة ل.س وأن االتفاق مت على أساس سداد القيمة  120ل.س وبتاريخ السداد  10الصفقة 

 السورية، واملطلوب: ثبات قيود اليومية يف دفاتر كل من املستورد واملصدر وفقاً ملنظور الصفقة الواحدة.

 الحل:

 املستورد.نالحظ أن املستورد مل يتأثر بفروق أسعار الصرف ألن السداد مت بعملة 

 (المصدرمثال: )السداد بعملة 

السورية بالتعاقد مع الشركة األملانية على استرياد آلة نسيج  النجاحقامت شركة  2014/ 1/5بتاريخ 
 يورو، على أن يتم السداد يف تاريخ استالم اآللة يف 200000الستخدامها يف اإلنتاج بقيمة 

ل.س لليورو وبتاريخ سداد الصفقة  55الصفقة وقد كان سعر الصرف بتاريخ نشوء  2014/ 10/9 
قيود اليومية يف دفاتر كل من املستورد واملصدر علمًا أن السداد  إثباتل.س لليورو، املطلوب: 95

 سيكون بعملة املصدر وذلك وفقاً ملنظور الصفقة الواحدة.

 دفاتر المصدر الفرنسي )يورو( دفاتر المستورد السوري )ليرة(
 10/10/2014تاريخ نشوء الصفقة  - 10/10/2014تاريخ نشوء الصفقة  -

 من حـ/ مدينون خارجيون 100000 من حـ/ مشرتيات خارجية 1000000
 إىل حـ/ مبيعات خارجية 100000  إىل حـ/ دائنون خارجيون 1000000 

1000000 ÷10 =100000 
 20/12/2014تاريخ السداد وتسوية الصفقة  - 20/12/2014تاريخ السداد وتسوية الصفقة  -

 من مذكورين  من حـ/ دائنون خارجيون 1000000
 حـ/ املصرف 50000 املصرفإىل حـ/  1000000 
 حـ/ مبيعات خارجية )خسارة(  50000  
 إىل حـ/ مدينون خارجيون 100000   
يورو أي هناك  50000= 120÷ 1000000املصدر سيقبض   

 يورو خيفض هبا حساب املبيعات 50000خسارة 
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 الحل:

 نالحظ أن املصدر مل يتأثر بفروق أسعار الصرف ألن السداد مت بعملة املصدر.

 (دولة ثالثةمثال: )السداد بعملة 

الشركات األمريكية على استرياد عدد  إحدىبالتعاقد مع  2014/ 5/3قامت الشركة السورية للنفط يف 
 10/1/2014حن بتاريخ يورو على أن يتم السدد بتاريخ وصول وثائق الش 500000وأدوات مببلغ 

 وكانت أسعار صرف اليورو كما يلي:

 الدوالر اللرية السورية التاريخ
5/3/2014 55 1.25 
10/1/2014 90 1 
 قيود اليومية يف دفاتر كل من املصدر واملستورد وفق منظور الصفقة الواحدة. إثباتاملطلوب:  

 الحل:

 )يورو( األلمانيدفاتر المصدر  دفاتر المستورد السوري )ليرة(
 1/5/2014تاريخ نشوء  الصفقة - 1/5/2014نشوء الصفقة تاريخ -

 من حـ/ مدينون خارجيون 200000 من حـ/ مشرتيات خارجية 11000000
 إىل حـ/ دائنون خارجيون 11000000 

 ل.س 55× 200000
 إىل حـ/ مبيعات خارجية 200000 

 
 10/9/2014الصفقة تاريخ السداد وتسوية   - 10/9/2014تاريخ السداد وتسوية الصفقة  -
 من  حـ/ املصرف 200000 من مذكورين 

 إىل حـ/ مدينون خارجيون 200000  حـ/ دائنون خارجيون 11000000
   حـ/ مشرتيات خارجية 4000000

   إىل حـ/ املصرف 15000000 
 200000  ×95 =15000000 

هناك خسارة يف سعر الصرف تبلغ 
 ل.س نزيد هبا املشرتيات 4000000
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 نالحظ أن كل من املصدر واملستورد تأثر بفروقات أسعار الصرف ألن السداد مت بعملة ثالثة.

يعترب أن تاريخ نشوء الصفقة منفصل عن تاريخ  يف تسجيل الصفقات بالعملة األجنبية: منظور الصفقتني
سداد قيمتها وبالتايل هناك فروقات حتدث بني تاريخ نشوء الصفقة وتاريخ السداد تعد مبثابة أرباح أو 

 خسائر فروق أسعار الصرف وتعاجل يف بيان الدخل )حساب األرباح واخلسائر(.

الشركات  إحدىلتجارة األجهزة الطبية مع السورية  الوطنية تعاقدت الشركة 10/10/2014: يف مثال
دوالر على أن يتم استالم البضاعة بتاريخ  100000األمريكية على استرياد أجهزة طبية بقيمة 

وقد قامت الشركة بسداد املستحق عليها بذلك التاريخ، فإذا علمت أن سعر صرف  2014/ 20/12
 إثباتل.س، املطلوب:  50د ال.س وبتاريخ السد 47الدوالر مقابل اللرية السورية بتاريخ التعاقد هو 
 قيود اليومية يف دفاتر كل من املصدر واملستورد.

 الحل:

 (دوالر) األمريكيدفاتر المصدر  دفاتر المستورد السوري )ليرة(
 2014/ 3/ 5تاريخ نشوء الصفقة - 2014/ 3/ 5تاريخ نشوء الصفقة -

 من حـ/ مدينون خارجيون 125000 من حـ/ مشرتيات خارجية 29500000
 إىل حـ/ دائنون خارجيون      29500000 

 ل.س 55× 500000
 إىل حـ/ مبيعات خارجية 125000 

 دوالر 1.25× 500000
 10/1/2014تاريخ السداد وتسوية الصفقة  - 10/1/2014السداد وتسوية الصفقة تاريخ  -
 من مذكورين  من مذكورين 

 حـ/ املصرف 500000 حـ/ دائنون خارجيون 29500000
 حـ/ مبيعات خارجية 125000 حـ/ مشرتيات خارجية 9500000

 إىل حـ/ مدينون خارجيون 125000  حـ/ املصرف 35000000 
 500000املصدر األمريكي سيقبض 
 500000= 1× يورو

 500000×90 =35000000  
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للمستورد: إذا ارتفع سعر الصرف عند السداد فإنه حيقق خسارة وإذا اخنفض سعر  بالنسبةمالحظة: 
 الصرف عند السداد حيقق ربح.

بالنسبة للمصدر: إذا ارتفع سعر الصرف عند السداد فإنه حيقق ربح وإذا اخنفض سعر الصرف عند 
 السداد حيقق خسارة.

 األجنبية: حاالت خاصة ملنظور الصفقتني يف تسجيل الصفقات بالعملة

عمليات االسترياد والتصدير اليت تسدد يف سنة مالية تالية لتاريخ التعاقد: أي أن يتم التعاقد على  -أوالً 
الصفقة يف سنة مالية ويتم التسديد يف سنة أخرى الحقة، يف هذه احلالة يتم يف هناية العام الذي تنشأ 

 إثبات/ و 31/12فق سعر الصرف يف تاريخ تقييم الصفقات بالعمالت األجنبية و  إعادةفيه الصفقة 
 (21أرباح أو خسائر فروق أسعار الصرف )وذلك وفق املعيار 

دينار وذلك  100000ردنية بقيمة األ الصقر سورية بشحن بضاعة لشركةال احلياة : قامت شركةمثال
العقد بني على أن يتم السداد بعد أربع أشهر من تاريخ الشحن، وقد مت تنفيذ  10/11/2014بتاريخ 

 الشركتني وكانت أسعار الصرف كما يلي:

 (دوالر) األمريكيدفاتر المصدر  دفاتر المستورد السوري )ليرة(
 2014/ 10/10تاريخ نشوء الصفقة   - 2014/ 10/10تاريخ نشوء الصفقة   -

 من حـ/ مدينون خارجيون 100000 من حـ/ مشرتيات خارجية 4700000
 إىل حـ/ دائنون خارجيون     4700000 

 ل.س 47×100000
 إىل حـ/ مبيعات خارجية 100000 

 
 20/12/2014تاريخ السداد  -
 4700000= 47× 100000= 10/10يف 
 5000000= 50× 100000= 20/12يف 

 100000خسائر فروق أسعار الصرف = 

 20/12/2014تاريخ  السداد  -

 من  حـ/ املصرف 100000 من مذكورين 
 إىل حـ/ مدينون خارجيون 100000  حـ/ دائنون خارجيون 4700000
   حـ/ خسائر فروق أسعار الصرف 100000

   حـ/ املصرف 5000000 
   
  2014/ 31/12يف  -

  من حـ/ أ.خ  100000
  إىل حـ/ خسائر فروق أسعار الصرف 100000 
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 ل.س 90سعر صرف الدينار بتاريخ التعاقد هو 

 ل.س 92هو  31/12/2014سعر صرف الدينار بتاريخ 

 ل.س 91سعر صرف الدينار بتاريخ السداد هو 

 قيود اليومية يف دفاتر املصدر واملستورد إثباتاملطلوب: 

 (ل.س) السوريدفاتر المصدر  (دينار) األردنيدفاتر المستورد 
 2014/ 10/11تاريخ نشوء الصفقة   - 2014/ 10/11تاريخ شحن البضاعة )نشوء الصفقة(   -

 من حـ/ مدينون خارجيون 9000000 من حـ/ مشرتيات خارجية 100000
 إىل حـ/ دائنون خارجيون      100000 

 
 إىل حـ/ مبيعات خارجية 9000000 

100000 ×90 
تقييم حسابات الصفقات  إعادةنقوم ب 2014/ 31/12يف  - 

 األجنبية 
 9000000= 90×100000= 10/11يف 
 9200000= 92× 100000= 31/12يف 

 200000أرباح فروق أسعار الصرف 
 من  حـ/ مدينون خارجيون 200000  
 إىل حـ/ أرباح فروق أسعار صرف 200000   
 صرفمن حـ/ أرباح فروق أسعار  200000  
إىل حـ/ احيتاطي فروق أسعار  200000   

 صرف
تتم املقارنة مع سعر الصرف  تاريخ السداد 2015/ 10/3يف  -  السداد  10/3/2015يف 

 وليس بتاريخ الشراء 2014/ 31/12بتاريخ 
 9200000= 92× 100000= 31/12يف 
 9100000= 91× 100000= 10/3يف 

 100000خسائر أسعار الصرف 
 

 من مذكورين  من حـ/ دائنون خارجيون 100000
 حـ/ املصرف 9100000 إىل حـ/ املصرف 100000 
 حـ/ خسائر فروق أسعار صرف 100000  
 إىل حـ/ مدينون خارجيون 9200000   
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عمليات االسترياد والتصدير والسداد على أقساط خالل سنة مالية واحدة: يف هذه احلالة يعد كل  -ثانياً 
قسط مبثابة صفقة قائمة بذاهتا ويتم احتساب فروق أسعار الصرف السائدة يف تاريخ استحقاق القسط 

 وإقفاهلا يف حـ/ أ.خ.

ير كمية من منتجاهتا قيمتها تعاقدت الشركة السورية للبوتاسيوم على تصد 2014/ 5/5: يف مثال
الشركات الفرنسية على أن تقوم الشركة السورية بقبض قيمة صادراهتا  إحدىدوالر إىل  2000000

 وقد كانت أسعار الصرف كما يلي: 5/7/2014والثاين يف  5/9/2014على قسطني األول يف 

 اليورو اللرية السورية التاريخ
5/5/2014 51 1 
5/9/2014 52 1.1 
5/7/2014 50 0.7 

 قيود اليومية يف دفاتر كل من املستورد واملصدر إثباتاملطلوب: 

 الحل:

نقفل اخلسارة يف حـ/ احتياطي إن وجد وإال يف  2015يف هناية عام   
 حـ/ أ.خ بالقيد

 فروق أسعار صرف من حـ/  احيتاطي  200000  
 إىل مذكورين    
حـ/ خسائر فروق أسعار  100000   

 صرف
 حـ/ أ.خ 100000   

 )ل.س( الشركة السوريةدفاتر المصدر  )يورو( الشركة الفرنسيةدفاتر المستورد 
  5/5يف  5/5يف 

 من حـ/ مدينون خارجيون 102000000 من حـ/ مشرتيات خارجية 2000000
 إىل حـ/ دائنون خارجيون     2000000 

 
 إىل حـ/ مبيعات خارجية102000000 

2000000 ×51 
 5/9يف 

1000000 ×1 =1000000 
1000000 ×1.1 =1100000 

 100000خسائر فروق أسعار الصرف = 

 5/9يف 
1000000×52 =52000000 
1000000 ×51 =51000000 

 1000000أرباح فروق أسعار الصرف 
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عمليات االسترياد والتصدير والسداد على أقساط متتد ألكثر من سنة مالية )دورة مالية(: يف هذه  -ثالثاً 
احلالة يتم حساب أرباح وخسائر فروق أسعار الصرف على األقساط غري املسددة حيث ترحل هذه 

أ.خ، التقييم( بداًل من حـ/  إعادةاألرباح إىل حساب يسمى احتياطي فروق أسعار الصرف )احتياطي 
 أما اخلسائر غري احملققة فتقفل يف حـ/ أ.خ.

قامت شركة ابن حيان السورية بالتعاقد مع شركة سراج األردنية على استرياد  2014/ 1/11يف  مثال:
يورو وكان االتفاق على أن يتم سداد القيمة على قسطني متساويني  300000مواد كيميائية مببلغ 

وقد مت تنفيذ التعاقد وكانت أسعار صرف  2015/ 20/2والثاين يف  2014/ 25/12األول يف 
 اليورو كما يلي:

 

 
 من  حـ/ املصرف  52000000 من مذكورين 

 إىل مذكورين  حـ/ دائنون خارجيون 1000000
 حـ/ مدينون خارجيون 51000000  حـ/ خسائر فروق أسعار الصرف 100000

 إىل حـ/ أرباح فروق أسعار صرف 1000000  حـ/ املصرف 1100000  
 5/7يف 

1000000 ×1 =1000000 
100000 ×0.7 =700000 

 100000الصرف = أرباح فروق أسعار 

 5/7يف 
 1000000 ×51 =51000000 

1000000 ×50 =50000000 
 1000000خسائر أسعار الصرف 

 
 من مذكورين  من حـ/ دائنون خارجيون     1000000

 حـ/ املصرف 50000000 إىل مذكورين 
 حـ/ خسائر فروق أسعار صرف 1000000 حـ/ املصرف 700000 
 إىل حـ/ مدينون خارجيون 51000000  أسعار صرفحـ/ أرباح فروق  100000 
/ واألرباح املتحققة 5/9يتم إقفال اخلسائر املتحققة يف  31/12يف 
 يف حـ/ أ.خ5/7يف 

 من حـ/ أ.خ       100000

/ واخلسائر املتحققة يف 5/9يتم إقفال األرباح املتحققة يف  31/12يف 
 يف حـ/ أ.خ5/7

 من حـ/ أرباح فروق أسعار صرف            1000000
 إىل حـ/ أ.خ 1000000  إىل حـ/ خسائر فروق أسعار صرف 100000 

 من حـ/ أ.خ 1000000 من حـ/ أرباح فروق أسعار صرف  100000
 إىل حـ/ خسائر فروق أسعار صرف 1000000  إىل حـ/ أ.خ 100000 
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 الدينار األردين اللرية السورية التاريخ
1/11/2014 52 1 
25/12/2014 51 1.2 
31/12/2014 53 1.3 
20/2/2015 50 1.25 

 قيود اليومية الالزمة يف دفاتر كل من املستورد واملصدر إثباتاملطلوب: 

 :الحل

 األردنيةالشركة دفاتر المصدر   الشركة السوريةدفاتر المستورد 
  11/ 1يف  1/11يف 

 من حـ/ مدينون خارجيون 300000 من حـ/ مشرتيات خارجية 15100000
 إىل حـ/ دائنون خارجيون      15100000 

300000 ×52 
 حـ/ مبيعات خارجيةإىل  300000 

300000×1 
 25/12يف 

150000 ×52 =9000000 
150000 ×51 =9150000 

 150000ربح فروق أسعار الصرف = 

 25/12يف 
150000×1 =150000 
150000 ×1.2 =100000 

 30000أرباح فروق أسعار الصرف 
 من  حـ/ املصرف  100000 من حـ/ دائنون خارجيون 9000000

 إىل مذكورين  إىل مذكورين  
 حـ/ مدينون خارجيون 150000  حـ/ أرباح فروق أسعار صرف 150000 
 إىل حـ/ أرباح فروق أسعار صرف 30000  حـ/ املصرف 9150000 
 31/12يف 

150000 ×53 =9750000 
150000 ×52 =9000000 

 150000خسارة غري حمققة فروق أسعار الصرف = 

 31/12يف 
 150000 ×1.3 =175000 

150000 ×1 =150000 
 45000أرباح غري حمققة أسعار الصرف 

 
 من حـ/ أرباح فروق أسعار صرف  30000 من حـ/ خسائر فروق أسعار صرف        150000

 إىل حـ/ أ.خ 30000  إىل حـ/ دائنون خارجيون 150000 
 من حـ/ أرباح فروق أسعار صرف 45000 من حـ/ أ.خ 150000

 إىل حـ/ احتياطي فروق أسعار صرف 45000  إىل حـ/ خسائر فروق أسعار صرف 150000 
 من حـ/ مدينون خارجيون    45000 من حـ/ أرباح فروق أسعار صرف       150000
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 إىل حـ/ أرباح فروق أسعار الصرف 45000  إىل حـ/ أ.خ 150000 
 20/2/2015يف 

150000 ×50 =9500000 
150000 ×53 =9750000 

 450000ربح 

 20/2/2015يف 
150000  ×1.25 =109500 
150000 ×1.3 =175000 
 9500خسارة 

 من مذكورين  من حـ/ دائنون خارجيون 9750000
 حـ/ املصرف 109500 إىل مذكورين 
 حـ/ خسائر فروق أسعار صرف 9500 حـ/ املصرف 9500000 
 إىل حـ/ مدينون خارجيون 175000  حـ/ أرباح فروق أسعار صرف 450000 
  2015/ 31/12يف  31/12/2015يف 

 من حـ/ احتياطي فروق أسعار صرف 45000 من حـ/ أرباح فروق أسعار صرف   450000
 إىل مذكورين  إىل حـ/ أ.خ 450000 
 حـ/ خسائر فروق أسعار صرف 9500   
 حـ/ أ.خ 39500   
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 عقود الصرف اآلجلة الخاصة بالصفقات األجنبية
اتفاق لتبادل العمالت األجنبية يف تاريخ مستقبلي وبسعر صرف  تعرف عقود الصرف اآلجلة بأهنا:
 حمدد مسبقاً هو سعر الصرف اآلجل.

 تستخدم عقود الصرف اآلجلة يف اجملاالت التالية مجاالت عقود الصرف اآلجلة:

 تغطية املقبوضات واملدفوعات املستقبلية بعمالت أجنبية. -1

 ة.تغطية ارتباطات مستقبلية بعمالت أجنبي -2

 تغطية صايف االستثمارات األجنبية يف الفروع والشركات التابعة األجنبية. -3

 تغطية عقود املضاربة. -4

 المعالجة المحاسبية لعقود الصرف اآلجلة:

عندما تربم الشركة عقد صرف آجل مع مصرف الستالم أو تسليم عملة أجنبية يف تاريخ مستقبلي 
 آجل.وبسعر صرف مؤجل ينشأ لديها عقد صرف 

يف حالة االسترياد يكون لدى الشركة أصل بالعملة األجنبية وبسعر الصرف اجلاري ويقابله التزام  -1
 بالعملة احمللية وبسعر الصرف املؤجل.

يف حالة التصدير يكون لدى الشركة أصل بالعملة احمللية وبسعر الصرف املؤجل ويقابله التزام  -2
 ي.بالعملة األجنبية وبسعر الصرف اجلار 

 أما الفرق بني سعر الصرف اجلاري وسعر الصرف املؤجل فيكون إما عالوة أو خصم صرف كما يلي:

 سعر الصرف املؤجل < سعر الصرف اجلاري إذا هناك عالوة صرف )ربح للمصدر وخسارة للمستورد(

 سعر الصرف املؤجل > سعر الصرف اجلاري إذا هناك خصم صرف )خسارة للمصدر وربح للمستورد(

 طية المقبوضات والمدفوعات المستقبلية بالعمالت األجنبية:تغ

 يف حالة االسترياد )يف دفاتر املستورد(: -أوالً 

 عملية شراء )استرياد( البضاعة بأسعار الصرف اجلارية يف ذلك التاريخ إثباتتقوم الشركة ب -1
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 من حـ/ مشرتيات خارجية ×××

 إىل حـ/ دائنون خارجيون ××× 

الصرف اآلجل: تتفق الشركة مع أحد املصارف على أن تقوم بشراء العملة األجنبية اليت عقد  إثبات -2
ستقوم بدفعها للمصدر األجنيب، وتقوم بتحديد سعر الصرف بشكل مسبق، وهذا السعر هو السعر 
 الذي سيتم دفعه بتاريخ دفع النقدية مستقباًل، وحتدد أرباح وخسائر فروق العملة يف تاريخ عقد الصرف.

 ينشأ لدينا يف تاريخ عقد الصرف أمرين: 

األول: أصل متمثل بالنقد األجنيب الذي سنحصل عليه من املصرف يف التاريخ املتفق عليه وبسعر 
 الصرف اجلاري )حـ/ عقود صرف آجلة(.

 الثاين: التزام بالعملة احمللية جتاه املصرف بسعر الصرف املؤجل )حـ/ دائنو عقود صرف آجلة(.

 .بني السعرين هو خصم أو عالوة صرف مؤجلالفرق 

 مالحظة: 

سعر الصرف املؤجل < سعر الصرف اجلاري إذًا هناك عالوة صرف )خسارة للمستورد املشرتي وربح 
 للمصدر البائع(

 من مذكورين 

 حـ/ عقود صرف آجلة )أصل بالعملة األجنبية( ×××

 حـ/ عالوة صرف ×××

 إىل حـ/ دائنو عقود صرف آجلة  ××× 

سعر الصرف املؤجل > سعر الصرف اجلاري إذًا هناك خصم صرف )ربح للمستورد املشرتي وخسارة 
 للمصدر البائع(
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 من حـ/ عقود صرف آجلة )أصل بالعملة األجنبية( ×××

 إىل مذكورين  

 حـ/ دائنو عقود صرف آجلة  ×××  

 حـ/ خصم صرف ××× 

ر البائع وخسارة )مدينة( بالنسبة للمستورد عالوة الصرف ربح )دائنة( بالنسبة للمصد مالحظة:
املشرتي، يف حني أن خصم الصرف خسارة )مدين( بالنسبة للمصدر البائع وربح )دائن( بالنسبة 

 للمستورد املشرتي.

تقييم لكل من الدائنون اخلارجيون  إعادةومل يتم السداد جنري  31/12عند انتهاء السنة املالية يف  -3
 وعقود الصرف اآلجل.

 تقييم الدائنون اخلارجيون:  -

 يف حال زيادة سعر الصرف

 من حـ/ خسائر فروق أسعار الصرف ×××

 إىل حـ/ دائنون خارجيون×××  

 يف حال اخنفاض سعر الصرف 

 من حـ/ دائنون خارجيون ×××

 إىل حـ/ أرباح فروق أسعار الصرف×××  

 تقييم عقود الصرف اآلجلة: -

 يف حال زيادة سعر الصرف 

 حـ/ عقود صرف آجلةمن  ×××

 إىل حـ/ أرباح فروق أسعار الصرف×××  

 يف حال اخنفاض سعر الصرف
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 من حـ/ خسائر فروق أسعار الصرف ×××

 إىل حـ/ عقود صرف آجلة×××  

مث نقوم بإقفال أرباح فروق أسعار الصرف يف خسائر فروق أسعار الصرف )جيب أن يكونا  -
 بنفس القيمة(

 أسعار الصرفمن حـ/ أرباح فروق  ×××

 إىل حـ/ خسائر فروق أسعار الصرف×××  

أيضا نقوم باستنفاذ عالوة أو خصم الصرف بنصيب العام )حتميل السنة مبا خيصها من عالوة  -
 أو خصم الصرف(:

 من حـ/ مصروف استهالك عالوة صرف ×××

 إىل حـ/ عالوة صرف×××  

 من حـ/ أ.خ ×××

 إىل حـ/ مصروف استهالك عالوة صرف×××  

 يف حال وجود خصم صرف تكون القيود معاكسة لقيود عالوة صرف.و 

 بتاريخ السداد: تكون لدينا اخلطوات التالية -4

اخلطوة األوىل: يقوم املصرف بسداد قيمة العقد )عقد الصرف اآلجل( بالسعر اجلاري وهنا نقارن هذا 
 أسعار الصرف السعر مع رصيد عقود الصرف اآلجلة، والفرق يكون أرباح أو خسائر فروق

 يف حال الربح  

 من حـ/ الصندوق )عمالت أجنبية( ×××

 إىل مذكورين  

  الرصيد املتبقي(حـ/ عقود صرف آجلة ) ×××  

 حـ/ أرباح فروق أسعار الصرف )الفرق( ××× 
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 أما يف حال اخلسارة 

 من مذكورين

 (عمالت أجنبيةحـ/ الصندوق ) ×××

 )الفرق(حـ/ خسائر فروق أسعار الصرف  ×××

 إىل حـ/ عقود صرف آجلة )الرصيد املتبقي( ××× 

 اخلطوة الثانية: تقوم الشركة بسداد قيمة االلتزام بالسعر املتفق عليه )املؤجل( للمصرف

 من حـ/ دائنو عقود صرف آجلة ×××

 الصندوقإىل حـ/ ×××  

 بالرصيد املتبقي وبالسعر اجلاري.اخلطوة الثالثة: قيام الشركة بسداد قيمة البضاعة للموردين اخلارجيني 

 يف حال الربح

 من حـ/ دائنون خارجيون ×××

 إىل مذكورين  

 ) عمالت أجنبية(حـ/ الصندوق ×××  

 حـ/ أرباح فروق أسعار الصرف  ××× 

 أما يف حال اخلسارة

 من مذكورين

 حـ/ دائنون خارجيون ×××

 حـ/ خسائر فروق أسعار الصرف  ×××

 )عمالت أجنبية( إىل حـ/ الصندوق ××× 

 اخلطوة الرابعة: إقفال اخلسائر يف أرباح فروق أسعار الصرف.
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 من حـ/ أرباح فروق أسعار الصرف ×××

 إىل حـ/ خسائر فروق أسعار الصرف×××  

 اخلطوة اخلامسة: استنفاذ ما تبقى من العالوة أو اخلصم.

 يف حال وجود عالوة

 من حـ/ مصروف استهالك عالوة صرف ×××

  حـ/ عالوة صرفإىل×××  

 من حـ/ أ.خ ×××

 إىل حـ/ مصروف استهالك عالوة صرف×××  

 ويف حال وجود خصم تكون القيود معاكسة.

 مثال: )في دفاتر المستورد(

جنيه إسرتليين على أن  100000000استوردت شركة سعودية منتجات بقيمة  2012/ 1/12يف  
، ولتجنب خماطر تقلبات أسعار الصرف قامت الشركة بإبرام عقد صرف 31/3/2013يتم السداد يف 

لاير لكل  5.0جنيه إسرتليين، بسعر صرف مؤجل قدره  100000000آجل مع أحد املصارف لشراء 
 أسعار الصرف كما يلي:جنيه وكانت 

 

 قيود اليومية الالزمة يف دفاتر املستورد. إثباتاملطلوب: 

 الحل: 

 :2012/ 1/12بتاريخ االسترياد )نشوء الصفقة(  -أوالً 

 عملية االسترياد: إثبات -1

 أسعار الصرف التاريخ
 لاير لكل جنيه 5.1 2012/ 1/12
 لاير لكل جنيه 5.9 31/12/2012
 لاير لكل جنيه 5.7 2013/ 31/3
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 5.1×  100000000من حـ/ مشرتيات خارجية  501000000

 إىل حـ/ دائنون خارجيون 501000000 

 إبرام عقد الصرف اآلجل مع املصرف:  إثبات -2

 من مذكورين

 5.1× 100000000حـ/ عقود صرف آجلة  501000000

 حـ/ عالوة صرف 2000000

 (5.0× 100000000)بالسعر املؤجل  إىل حـ/ دائنو عقود صرف آجلة 500000000 

إذًا هناك عالوة صرف )خسارة للمستورد  5.1< سعر الصرف اجلاري 5.0سعر الصرف املؤجل 
 املشرتي(

 2000000(= 5.1 -5.0× )10000000عالوة الصرف=  

 :2012/ 31/12بتاريخ  -ثانياً 

 تقييم الدائنون اخلارجيون: -1

100000000  ×5.1 =501000000 

010000000 ×5.9 =509000000 

 خسارة فروق أسعار الصرف 1000000   

 من حـ/ خسائر فروق أسعار الصرف 1000000

 إىل حـ/ دائنون خارجيون 1000000 

 تقييم عقود الصرف اآلجلة: -2

100000000  ×5.1 =501000000 

100000000 ×5.9 =509000000 

 مكاسب فروق أسعار الصرف 1000000   
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 صرف آجلة من حـ/ عقود 1000000

 إىل حـ/ أرباح فروق أسعار الصرف 1000000 

 إقفال األرباح يف اخلسائر -3

 من حـ/ أرباح فروق أسعار الصرف 1000000

 إىل حـ/ خسائر فروق أسعار الصرف 1000000 

 استنفاذ العالوة بنصيب السنة: -4

أشهر وما  4حيث أن مدة الصفقة  500000 =( 4÷ 1× ) 2000000نصيب السنة من العالوة= 
 هو شهر واحد فقط 2012خي  عام 

 من حـ/ مصروف استهالك عالوة صرف 500000

 إىل حـ/ عالوة صرف 500000 

 من حـ/ أ.خ 500000

 إىل حـ/ مصروف استهالك عالوة صرف 500000 

 :2013/ 31/3بتاريخ السداد  -ثالثاً 

 األجنبية(:استالم العملة األجنبية من املصرف )إقفال األصل بالعملة  -1

 من حـ/ صندوق العمالت األجنبية )وفق سعر السداد( 507000000

 إىل مذكورين  

 التقييم(  إعادةأو سعر  آجلة )الرصيد املتبقيحـ/ عقود صرف  509000000  

 حـ/ أرباح فروق أسعار الصرف )الفرق( 2000000 

 سداد قيمة االلتزام للمصرف بالسعر املتفق عليه -2

 حـ/ دائنو عقود صرف آجلةمن  500000000

 إىل حـ/ الصندوق 500000000 
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 السداد للموردين اخلارجيني -3

 من مذكورين

 حـ/ دائنون خارجيون 509000000

 حـ/ خسائر فروق أسعار الصرف  2000000

 إىل حـ/ صندوق العمالت األجنبية 507000000 

 استنفاذ باقي العالوة -4

 صرف من حـ/ مصروف استهالك عالوة 1500000

 إىل حـ/ عالوة صرف 1500000 

 من حـ/ أ.خ 1500000

 إىل حـ/ مصروف استهالك عالوة صرف 1500000 

 2013/ 31/12مع مالحظة إقفال خسائر فروق أسعار الصرف مع األرباح يف 

 سنفصلها مباشرة يف املثال التايل (:املصدر)يف دفاتر  التصديريف حالة  -ثانياً 

 مثال: )في دفاتر المصدر(

دوالر  5000000الشركات األردنية بضاعة لشركة مصرية مببلغ  إحدىباعت  1/10/2009يف 
دينار  0.95هو  1/10/2009وقد كان سعر الصرف بتاريخ  1/4/2000تستحق التحصيل يف 

( تعاقدت الشركة مع املصرف على أن تبيع له املبلغ املذكور يف 1/10لكل دوالر ويف نفس التاريخ )
 دينار لكل دوالر. 0.93صرف متفق عليه )سعر صرف مؤجل(  بسعر 1/4/2000

 وقد كانت أسعار الصرف كما يلي:

 أسعار الصرف التاريخ
 دينار لكل دوالر 0.92 31/12/2009
 دينار لكل دوالر 0.93 1/4/2000

 دينار ك 0.93 سعر الصرف املؤجل
 قيود اليومية يف دفاتر املصدر. إثباتاملطلوب:  
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 الحل:

 :2009/ 1/10بتاريخ التصدير )نشوء الصفقة(  -أوالً 

 عملية التصدير: إثبات -1

 0.95× 5000000من حـ/ مدينون خارجيون  3950000

 إىل حـ/ مبيعات خارجية 3950000 

 إبرام عقد الصرف اآلجل مع املصرف:  إثبات -2

 من مذكورين

 0.93× 5000000حـ/ مدينو عقود صرف آجلة  3150000

 صرفحـ/ خصم  100000

 إىل حـ/ عقود صرف آجلة  3950000 

إذًا هناك خصم صرف )خسارة للمصدر  0.95> سعر الصرف اجلاري 0.93سعر الصرف املؤجل 
 البائع(

 :2009/ 31/12بتاريخ  -ثانياً 

 تقييم املدينون اخلارجيون: -1

5000000  ×0.92  =3100000 

5000000  ×0.95  =3950000 

 لصرفخسارة فروق أسعار ا 150000   

 من حـ/ خسائر فروق أسعار الصرف 150000

 إىل حـ/ مدينون خارجيون 150000 

 تقييم عقود الصرف اآلجلة: -2

5000000  ×0.92  =3100000 
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5000000  ×0.95  =3950000 

 ربح فروق أسعار الصرف 150000   

 من حـ/ عقود صرف آجلة 150000

 إىل حـ/ أرباح فروق أسعار الصرف 150000 

 إقفال األرباح يف اخلسائر -3

 من حـ/ أرباح فروق أسعار الصرف 150000

 إىل حـ/ خسائر فروق أسعار الصرف 150000 

 استنفاذ اخلصم بنصيب السنة: -4

أشهر وما  1حيث أن مدة الصفقة  50000 =( 1÷3× ) 100000نصيب السنة من اخلصم= 
 فقط 3هو  2012خي  عام 

 م صرفمن حـ/ مصروف استهالك خص  50000

 إىل حـ/ خصم صرف   50000 

 من حـ/ أ.خ  50000

 إىل حـ/ مصروف استهالك خصم صرف  50000 

 :1/4/2000بتاريخ السداد  -ثالثاً 

 استالم العملة األجنبية من الشركة املستوردة: -1

 (0.93× 5000000من حـ/ صندوق العمالت األجنبية ) 3150000

 إىل مذكورين  

 خارجيونحـ/ مدينون  3100000  

 حـ/ أرباح فروق أسعار الصرف )الفرق(  50000 

 سداد قيمة عقد الصرف اآلجل للمصرف بالسعر املتفق عليه -2
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 من مذكورين

 حـ/ عقود صرف آجلة 3100000

 حـ/ خسائر فروق أسعار الصرف    50000

 إىل حـ/ صندوق العمالت األجنبية 3150000 

 من املصرف، وهنا ال يوجد فروق ألهنا بالعملة احملليةاستالم قيمة عقد الصرف اآلجل  إثبات -3

 من حـ/ الصندوق 3150000

 إىل حـ/ مدينو عقود صرف آجل 3150000 

 استنفاذ باقي خصم الصرف -4

 من حـ/ مصروف استهالك خصم صرف  50000

 إىل حـ/ خصم صرف  50000 

 من حـ/ أ.خ  50000

 إىل حـ/ مصروف استهالك خصم صرف  50000 

 31/12/2000مالحظة إقفال خسائر فروق أسعار الصرف يف األرباح يف مع 

 عقود الصرف الخاصة بتغطية ارتباطات مستقبلية بالعملة األجنبية:

الفرق الرئيسي بني هذا النوع من عقود الصرف اآلجلة وبني عقود الصرف اخلاصة بعمليات االسترياد 
أسعار الصرف لصفقات استرياد أو تصدير آجلة،  والتصدير، هو أنه يهدف إىل تغطية خماطر تقلبات

أي سيتم تنفيذها يف تاريخ مستقبلي، وهنا ال تثبت الشركة املستوردة أي قيد يتعلق باالسترياد وإمنا تقوم 
 إبرام عقد صرف آجل لتغطية الصفقات املستقبلية وفقاً لسعر صرف مؤجل متفق عليه. إثباتفقط ب

( يتم تسوية الفرق بني عقد الصرف اآلجل بتاريخ إبرامه واملبالغ 21قم )ووفق معيار احملاسبة الدويل ر 
اليت تسددها الشركة بالعملة احمللية باعتبارها تعدياًل لتكلفة الصفقة ويؤجل االعرتاف باألرباح أو اخلسائر 

 .اليت تنشأ من إبرام هذه العقود إىل أن تتم معاجلتها كتعديل لتكلفة الصفقة يف تاريخ التنفيذ
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الشركات  إحدى معقام أحد املستوردين السوريني بتوقيع اتفاقية شراء مواد  2014/ 1/10يف  مثال:
قام املستورد  1/10ويف تاريخ  1/3/2015يورو على أن تتم الصفقة يف  500000الفرنسية بقيمة 

بإبرام عقد صرف آجل مع املصرف التجاري يتم مبوجبه تسليم اللريات السورية لتحويلها إىل يورو يف 
ر الصرف كما ل.س لكل يورو، وكانت أسعا 14تاريخ تنفيذ الصفقة وفقًا لسعر صرف مؤجل قدره 

 يلي:

 أسعار الصرف التاريخ
 ل.س لليورو 15 1/10/2014
 ل.س لليورو 13 31/12/2014
 ل.س لليورو 13.4 1/3/2015

د قيمة البضاعة بنفس االقيود احملاسبية يف دفاتر املستورد بفرض أن املستورد قام بسد إثباتاملطلوب: 
 تاريخ شحن البضاعة.

 الحل:

 تاريخ إبرام عقد الصرف اآلجل  2014/ 1/10يف  -أوالً 

 15× 500000من حـ/ عقود صرف آجلة  302500000

 إىل مذكورين  

 14× 500000حـ/ دائنو عقود صرف آجلة  302000000  

 حـ/ خصم صرف 500000 

 إذاً هناك خصم صرف )ربح للمستورد املشرتي( 15> سعر الصرف اجلاري  14سعر الصرف املؤجل 

 مالحظة: يظهر خصم الصرف املؤجل يف امليزانية وال يتم استنفاذه إال عند تنفيذ الصفقة.

 2014/ 31/12يف  -ثانياً 

 تقييم عقود الصرف 

500000 ×15 =302500000 

500000 ×13 =301500000 
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 خسارة فروق أسعار صرف 1000000     

 من حـ/ خسائر مؤجلة 1000000

 لةإىل حـ/ عقود صرف آج 1000000 

 مالحظة: يؤجل االعرتاف باخلسارة حىت تاريخ تنفيذ الصفقة لذلك تظهر يف امليزانية.

 1/3/2015بتاريخ تنفيذ الصفقة  -ثالثاً 

 عملية االسترياد: ثباتإ -1

 13.4× 500000من حـ/ مشرتيات خارجية   301900000

 إىل حـ/ دائنون خارجيون  301900000 

 تعديل تكلفة الصفقة: -2

 ينمن مذكور 

 حـ/ خصم صرف  500000

 حـ/ مشرتيات خارجية   500000

 إىل حـ/ خسائر مؤجلة 1000000 

 تسليم اللريات السورية للمصرف: -3

 من حـ/ دائنو عقود صرف آجلة  302000000

 إىل حـ/ الصندوق  302000000 

 استالم العملة األجنبية من املصرف: -4

 13.4× 500000من حـ/ صندوق العمالت األجنبية  301900000

 إىل مذكورين  

 حـ/ عقود صرف آجلة 301500000  
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 حـ/ مشرتيات خارجية )بالفرق لتعديل تكلفة الصفقة( 200000 

 السداد للموردين: -5

 من حـ/ دائنون خارجيون 301900000

 إىل حـ/ صندوق العمالت األجنبية 301900000 

 األجنبية:عقود الصرف اآلجلة الخاصة بتغطية صافي االستثمارات 

تلجأ الشركات اليت متتلك استثمارات يف شركات أجنبية إىل التحوط من خماطر تقلبات أسعار الصرف 
حيث تؤثر هذه التقلبات على تقومي استثماراهتا يف تلك الشركات لذلك تقوم باالقرتاض من املصارف 

جنبية املستثمر هبا وبنفس مبلغ األجنبية بعملة متاثل العملة احمللية للبلد الذي تتواجد فيه الشركة األ
 االستثمار.

أسعار الصرف الناشئة عن االلتزامات بالعملة األجنبية لتغطية  أرباحعلى أن تعاجل  21أوصى املعيار رقم 
االستثمارات اخلارجية ضمن بنود حقوق امللكية حىت يتم التخل  من االستثمارات األجنبية 

قائمة الدخل )حـ/ أ.خ( يف العام الذي مت فيه التخل  من تلك  )اخلارجية(، عند ذلك يتم معاجلتها يف
خسائر حتويل العملة فتعاجل يف قائمة الدخل كما تعاجل فوائد القروض يف االستثمارات، أما بالنسبة إىل 
 قائمة الدخل )حـ/ أ.خ(.

 مبلغ القرض جيب أن يتساوى مع مبلغ االستثمار. مالحظة:

% من 40ة عمان لالستثمارات األجنبية بشراء حصة تعادل قامت شرك 2014/ 1/1يف  مثال:
دوالر، وبقصد التحوط من أي هبوط  5000000األمريكية ودفعت مثنها  نيو تاونصايف أصول شركة 

يف قيمة استثماراهتا يف الشركة األمريكية اقرتضت من أحد املصارف األجنبية نفس املبلغ بتاريخ 
 وفيما يلي أسعار صرف الدوالر مقابل الدينار األردين. 5/2/2014

 أسعار الصرف التاريخ
 للدوالردينار  0.192 1/1/2014
 دينار للدوالر 0.190 5/2/2014
 دينار للدوالر 0.114 31/12/2014

 بافرتاض أن شركة عمان تتبع طريقة حقوق امللكية يف احملاسبة عن استثماراهتا.
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 قيود اليومية الالزمة. إثباتاملطلوب: 

 الحل:

 1/1/2014يف  -أوالً 

 شراء قيمة االستثمار: إثبات -1

 0.192× 5000000العمالت األجنبية  من حـ/ صندوق 3310000

 إىل حـ/ الصندوق  3310000 

 شراء االستثمار األجنيب: إثبات -2

 )متثل أصل بالعملة األجنبية( 0.192× 5000000من حـ/ استثمار يف شركات زميلة 3310000

 إىل حـ/ صندوق العمالت األجنبية 3310000 

 5/2/2014بتاريخ  -ثانياً 

 قرض بالعملة األجنبية:احلصول على  إثبات -1

 0.190× 5000000من حـ/ صندوق العمالت األجنبية  3350000

 إىل حـ/ قروض وسلف خارجية )متثل التزام بالعملة األجنبية( 3350000 

 حتويل مبلغ القرض إىل العملة احمللية: -2

 من حـ/ الصندوق  3350000

   إىل حـ/ صندوق العمالت األجنبية 3350000 

 31/12/2014بتاريخ  -ثالثاً 

 تقييم االستثمارات يف الشركات الزميلة: -1

 31/12قيمة االستثمار يف  3320000= 0.114× 5000000

5000000 ×0.192 =3310000 
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 خسارة 40000   

 من حـ/ خسائر فروق أسعار الصرف 40000

 إىل حـ/ استثمارات يف شركات زميلة 40000 

 ية:تقييم حساب القروض والسلف اخلارج -2

 31/12قيمة القرض يف  3320000= 0.114× 5000000

 وفق سعر الصرف بتاريخ االقرتاض 0000533= 0.190× 5000000

 ربح 30000   

 من حـ/ قروض وسلف خارجية  30000

 إىل حـ/ أرباح فروق أسعار الصرف  30000 

 من حـ/ أرباح فروق أسعار الصرف  30000

 صرف إىل حـ/ احتياطي فروق أسعار  30000 

 من مذكورين

 حـ/ احتياطي فروق أسعار صرف   30000

 حـ/ أ.خ    10000

 إىل حـ/ خسائر فروق أسعار صرف 40000 

 األجنبية:لتغطية المضاربة في أسواق العمالت عقود الصرف اآلجلة 

تقوم بعض الشركات بالدخول بعقود صرف آجلة ليس بغرض محاية نفسها من خماطر تغريات أسعار 
الصرف وال هبدف تغطية ارتباطات مستقبلية ولكن هبدف تعظيم أرباحها من خالل حتقيق بعض 

 يف العملة. اإلجتاراملكاسب نتيجة 

أسعار صرف مستقبلية متفق  بناء على هذه العقود تقوم الشركات بإبرام عقود صرف آجلة تتضمن
أو شراء  تتوقع الشركة اخنفاض أسعارها يف تاريخ تنفيذ العقد اآلجلللمصرف عليها لبيع عمالت 
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، وتعامل عقود الصرف اآلجلة بغرض املضاربة عمالت تتوقع ارتفاع أسعارها يف تاريخ تنفيذ العقد
تقييمها يف هناية كل فرتة مالية لتعكس قيمتها السوقية اجلديدة بأرباح  إعادةمعاملة االستثمارات وجيب 

 أو خسائر تغري أسعار الصرف حيث تقفل مباشرة يف حـ/ أ.خ الفرتة املالية

آجلة ودائنو عقود صرف آجلة حسب سعر مدينو عقود صرف  إثبات: يف حالة املضاربة يتم مالحظة
الصرف املؤجل وال يؤخذ بعني االعتبار الفرق بني السعر املؤجل والسعر اجلاري )ال يوجد عالوة أو 

 خصم صرف(

شركات املضاربة األردنية  حدىنتيجة توقعات املدير املايل إل 1/7/2014: يف مثال عن حالة الشراء
يورو  100000000كة بالدخول يف عقد صرف آجل لشراء بارتفاع سعر صرف اليورو قامت الشر 

لتقوم ببيعه يف نفس اليوم  20/2/2015دينار لكل يورو يستحق يف  1.125بسعر صرف مؤجل 
 وقد مت تنفيذ االتفاق وكانت أسعار الصرف كما يلي

 أسعار الصرف التاريخ
 دينار لكل يورو 1.127 1/7/2014
 دينار لكل يورو 1.120 31/12/2014
 دينار لكل يورو 1.575 20/2/2015

 دينار لكل يورو 1.125سعر الصرف املؤجل 

 قيود اليومية لتنفيذ عقد الصرف اآلجل يف دفاتر الشركة املضاربة  وفقا لتواريخ حدوثها إثباتاملطلوب: 

 احلل:

 1/7/2014يف تاريخ نشوء عقد الصرف  -أوالً 

     1.125× 100000000من حـ/ عقود صرف آجلة   101250000

 إىل حـ/ دائنو عقود صرف آجلة  101250000  

يقوم املضارب بتقييم ذلك العقد وفقا لسعر الصرف السائد يف ذلك  31/12/2014بتاريخ  -ثانياً 
 التاريخ

 تقييمه إعادةعقد الصرف هو أصل بالعملة األجنبية جيب  -1

100000000  ×1.125 =101250000 
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100000000 ×1.120 =120000001 

 خسارة فروق أسعار صرف 5050000    

 من حـ/ خسارة فروق أسعار صرف 5050000

 إىل حـ/ عقود صرف آجلة  5050000 

 إقفال هذه اخلسائر  -2

 من حـ/ أ.خ 5050000

 إىل حـ/ خسارة فروق أسعار صرف 5050000 

 تكون اخلطوات كما يلي: 20/2/2015بتاريخ تنفيذ الصفقة  -ثالثاً 

 استالم العملة األجنبية من املصرف بالسعر اجلاري إثبات -1

 من حـ/ صندوق العمالت األجنبية  101200000

 إىل حـ/ عقود صرف آجلة 101200000 

 حتويل هذه العملة األجنبية إىل العملة احمللية: إثبات -2

 من حـ/ الصندوق 105750000

 إىل مذكورين  

 حـ/ أرباح فروق أسعار صرف 4950000  

 حـ/ صندوق عملة أجنبية 101200000 

 السداد للمصرف: -3

 من حـ/ دائنو عقود صرف آجلة 101250000

 إىل حـ/ الصندوق 101250000 

 مث يف هناية العام يتم اإلقفال بالقيد
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 من حـ/ أرباح فروق أسعار الصرف 4950000

 إىل حـ/ أ.خ 4950000 

 الصفقة كما يليمالحظة: يف حالة البيع تكون املعاجلة عند تنفيذ 

 السوق.شراء العملة األجنبية بالسعر اجلاري من  -1

 تسليم العملة األجنبية للمصرف. -2

 قبض قيمة العقد وفق السعر املتفق عليه مع املصرف -3

 مثال عن حالة البيع:

أبرمت شركة سورية للمضاربة مع املصرف التجاري عقد صرف تقوم مبوجبه ببيع  1/10/2010يف 
 1/3/2011ل.س للدوالر  يف تاريخ  49.95دوالر بسعر صرف متفق عليه  100000املصرف 

 وقد قامت الشركة بالوفاء بالتزاماهتا يف املواعيد احملددة، وكانت أسعار الصرف كما يلي:

 أسعار الصرف التاريخ
 ل.س للدوالر 49.5 1/10/2010
 ل.س للدوالر 49.1 31/12/2010
 ل.س للدوالر 49.55 1/3/2011

 ل.س للدوالر 49.95سعر الصرف املؤجل 

 قيود اليومية لتنفيذ عقد الصرف اآلجل يف دفاتر الشركة املضاربة  وفقا لتواريخ حدوثها إثباتاملطلوب: 

 1/10/2010يف تاريخ نشوء عقد الصرف  -أوالً 

     49.95× 1000000من حـ/ مدينو عقود صرف آجلة  409950000

 صرف آجلة إىل حـ/ عقود 409950000   

يقوم املضارب بتقييم ذلك العقد وفقا لسعر الصرف السائد يف ذلك  31/12/2010بتاريخ  -ثانياً 
 التاريخ

 تقييمه إعادةبالعملة األجنبية جيب  التزامعقد الصرف هو  -1

1000000  ×49.95 =409950000 
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0000001 ×49.1 =000091004 

 فروق أسعار صرف ربح 150000    

 عقود صرف آجلةمن حـ/  150000

  أرباح فروق أسعار الصرفإىل حـ/  150000 

  األرباحإقفال هذه  -2

 أرباح فروق أسعار الصرف من حـ 150000

 أ.خإىل حـ/  150000 

 تكون اخلطوات كما يلي: 1/3/2011بتاريخ تنفيذ الصفقة  -ثالثاً 

 السوقالعملة األجنبية من  شراء إثبات -1

 49.55× 1000000 العمالت األجنبيةمن حـ/ صندوق   409550000

 الصندوق إىل حـ/   409550000 

 :تسليم الدوالر للمصرف إثبات -2

 عقود صرف آجلةمن حـ/  409100000

 إىل مذكورين  

 حـ/ صندوق العمالت األجنبية  409550000  

 فروق أسعار الصرف أرباححـ/  50000 

 :فق عليه بتاريخ نشوء الصفقةاستالم املبلغ السوري من املصرف بالسعر املت -3

 الصندوقمن حـ/  409550000

 مدينو عقود صرف آجلةإىل حـ/  409550000 

 مث يف هناية العام يتم اإلقفال بالقيد



48 
 

 من حـ/ أرباح فروق أسعار الصرف 50000

 إىل حـ/ أ.خ 50000 
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 للفروع والشركات التابعة الخارجية ترجمة القوائم المالية
يدور جوهر مشكلة الرتمجة، حول احلسابات األجنبية للشركة األجنبية، ودجمها مع احلسابات احمللية 

، حيث هناك حاجة إىل حتقيق االتساق والتوافق يف وحدة القياس املستخدمة يف عملية للشركة األم
  الدمج أو التوحيد.

التعبري بواسطة العملة احمللية عن مبالغ أو عمليات مت قياسها بواسطة : بأهنا املاليةترمجة القوائم تعرف 
 عملة أجنبية.

يعترب معدل الصرف هو وحدة القياس اليت يتم على أساسها عملية  وحدة القياس )معامل الرتمجة(:
لية، وهو سعر الوحدة احلساب النقدي، بصفته ممثاًل للعالقة السعرية بني العمالت األجنبية والعملة احمل

 من النقد األجنيب مقوماً بوحدات من العملة احمللية.

: عملة البيئة االقتصادية الرئيسية اليت تعمل هبا املنشأة وتنفذ عملياهتا الرئيسية تعرف العملة الوظيفية بأهنا
 من خالهلا.

 املوحدة.عملة الشركة القابضة اليت تعد هبا التقارير  تعرف عملة التقرير بأهنا:

 إن عملية الرتمجة ضرورية لتحقيق ما يلي: ترجمة القوائم المالية: أهداف

 إعداد القوائم املالية املوحدة. -1

 تقييم أنشطة الوحدات األجنبية والرقابة عليها وإجراء املقارنات بينها. -2

بلد الشركة األم أو توفري املعلومات عن الوحدات األجنبية للعديد من مستخدمي هذه البيانات يف  -3
 املركز الرئيسي.

 يوجد أربع طرق للرتمجة ترجمة القوائم المالية:ل المحاسبية طرقال

 طريقة البنود املتداولة وغري املتداولة. -1

 طريقة البنود النقدية وغري النقدية. -2

 طريقة األساس الزمين )القيمة املؤقتة(. -3

 ري(.طريقة املعدل اجلاري )سعر الصرف اجلا -4



50 
 

 فيما يلي شرح لكل منها.

 الطريقة األولى_ طريقة البنود المتداولة وغير المتداولة:

باستخدام  يف قائمة املركز املايل )األصول واخلصوم املتداولة(  وفقًا هلذه الطريقة يتم ترمجة البنود املتداولة
باعتبارها أكثر عرضة ملخاطر تقلبات  )سعر الصرف عند إعداد قائمة املركز املايل( سعر الصرف اجلاري

 يف قائمة املركز املايل )األصول واخلصوم غري املتداولة(   أسعار الصرف، بينما يتم ترمجة البنود غري املتداولة
 باستخدام سعر الصرف التارخيي )سعر الصرف بتاريخ اقتناء األصل أو نشأة االلتزام(.

 سعر الصرف المستخدم للترجمة البند
 بتاريخ اقتناء األصل سعر الصرف التارخيي األصول غري املتداولة )الثابتة(

 بتاريخ إعداد القوائم املالية سعر الصرف اجلاري األصول املتداولة
 سعر الصرف التارخيي بتاريخ نشأة االلتزام االلتزامات غري املتداولة

 األسهم(سعر الصرف التارخيي )سعر الصرف بتاريخ إصدار  رأس املال
 بتاريخ إعداد القوائم املالية سعر الصرف اجلاري االلتزامات املتداولة
 سعر الصرف التارخيي )سعر الصرف بتاريخ شراء األصل اخلاضع لالهتالك( مصروف االهتالك

 السنة املالية احلاليةمتوسط سعر الصرف السائد خالل  املصروفات واإليرادات 
 السابقللعام سعر الصرف متوسط  خمزون أول املدة
 أي سعر اإلقفال للعام احلايل بتاريخ إعداد القوائم املالية سعر الصرف اجلاري خمزون آخر املدة
 بتاريخ إعداد القوائم املالية  سعر الصرف اجلاري جممل وصايف الربح

)حساب املتاجرة وحساب مالحظة: ينتج عن عملية ترمجة قائمة املركز املايل وكذلك ترمجة قائمة الدخل 
األرباح واخلسائر( فروق ترمجة تقفل يف حساب يسمى حساب فروق ترمجة القوائم املالية للشركات 

 التابعة والذي يقفل رصيده يف حساب األرباح واخلسائر املوحد للمجموعة.

 عيوب هذه الطريقة:

واملخزون بسعر الصرف اجلاري بالرغم من يتم ترمجة األصول الثابتة باستخدام سعر الصرف التارخيي  -1
 أنه يتم قياس هذين البندين بالتكلفة التارخيية قبل الرتمجة.

إن ترمجة القروض طويلة األجل على أساس سعر الصرف السائد يف تاريخ نشأة هذه القروض )سعر  -2
 لى سنة السداد.الصرف التارخيي( يؤدي إىل تأجيل االعرتاف بأرباح أو خسائر الرتمجة وحتميلها ع
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يف  سوريةتابعة لشركة  مصريةفيما يلي احلسابات اخلتامية وامليزانية العمومية لشركة  مثال:
31/12/2014  

 )له( دائن                              املصري  باجلنيه  2014 /31/12يف  حـ/املتاجرة                        مدين )منه(   
 من حـ/ بضاعة آخر املدة  3300000 بضاعة أول املدة  حـ/إىل  2200000
 املبيعات حـ/ من 13200000 املشرتيات حـ/إىل  5500000
   م. تسويقية حـ/إىل  2200000
   )جممل الربح( رصيد دائن  1100000
11500000  11500000  

 

                                )له( دائن                              املصري  باجلنيه           31/12/2014يف  حـ/أ.خ                        مدين )منه(   
  املتاجرة من حـ/  1100000  مصروفات مالية حـ/إىل  1100000
 إيرادات متنوعةحـ/ من 2200000 مصروفات إدارية حـ/إىل  2200000
   حـ/ قسط اهتالك مباينإىل  440000
   حـ/ قسط اهتالك آالتإىل  550000
   حـ/ قسط اهتالك أثاثإىل  330000
   حـ/ قسط اهتالك سياراتإىل  000000
   الربح(  صايف)رصيد دائن  3300000
0000000  0000000  

 

 بالجنيه المصري                   الخصوم 60/08/8102الميزانية العمومية في األصول               
 البيان المبلغ البيان المبلغ

 حقوق الملكية  أصول ثابتة  
 1/1/2000مدفوع يف  رأس املال 13200000 1/1/2007مشرتاة يف  أراضي 1100000
 1/1/2012احتياطيات 3300000 1/1/2010مشرتاة يف  مباين 4400000
 31/12/2014 أرباح حمتجزة 3300000 1/1/2011مشرتاة يف  آالت 5500000
 التزامات طويلة األجل  1/1/2012يف  مشرتى أثاث 1100000
 1/1/2012 قرض سندات 550000 1/1/2012مشرتاة يف  سيارات 2200000

 التزامات قصيرة األجل )متداولة(  أصول متداولة  
 دائنون 2200000 بضاعة آخر املدة  3300000
 أوراق دفع 1150000 مدينون 1100000
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 قرض مصريف 550000 أوراق قبض 1100000
   أوراق مالية )استثمارات( 2200000

   أموال جاهزة 
   مصرف 1150000
   صندوق 550000

 أخرى دائنةأرصدة   أرصدة مدينة أخرى 
 مصروفات مستحقة 110000 مصروفات مدفوعة مقدماً  550000
 إيرادات مقبوضة مقدماً  440000 إيرادات مستحقة 550000

61211111  61211111  
 فإذا عملت:

 :أن أسعار صرف اللرية السورية مقابل اجلنيه املصري كانت كما يلي

 لرية سوري لكل جنيه  17.0 1/1/2000
 لرية سوري لكل جنيه 17.25 1/1/2007
 لرية سوري لكل جنيه 10.9 1/1/2010
 لرية سوري لكل جنيه 11.5 1/1/2011
 لرية سوري لكل جنيه 15.4 1/1/2012
 لرية سوري لكل جنيه 14.3 1/1/2013
 لرية سوري لكل جنيه 12.15 31/12/2014

 لرية سوري لكل جنيه 13.95 2013متوسط سعر الصرف لعام 
 لرية سوري لكل جنيه 13.31 2014متوسط سعر الصرف لعام 

تقوم خمزون آخر املدة )بضاعة آخر املدة( على أساس التكلفة وأن التكلفة احتسبت أن الشركة املصرية و 
 طريقة الوارد أواًل صادر أوالً وهو نفس األساس املستخدم يف الشركة القابضة األم السورية.على أساس 

 املطلوب:

 ترمجة احلسابات اخلتامية وامليزانية )القوائم املالية( للشركة املصرية التابعة 

 وفق طريقة البنود املتداولة وغري املتداولة. -1

 وفق طريقة البنود النقدية وغري النقدية. -2

 وفق طريقة األساس الزمين )القيمة املؤقتة(. -3
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 وفق طريقة املعدل اجلاري )سعر الصرف اجلاري(. -4

 الحل:

 الرتمجة وفق طريقة البنود املتداولة وغري املتداولة:

 دائن                                      31/12/2014يف  (باللرية السورية) املرتجم حـ/ املتاجرة       مدين
من حـ/ بضاعة آخر  12.15 41945000 بضاعة أول املدة  حـ/إىل  13.95 30250000

 املدة 
 املبيعات حـ/ من 13.31 195172000 املشرتيات حـ/إىل  13.31 93205000
    م. تسويقية حـ/إىل  13.31 27202000
    جممل الربح املرتجم  12.15 03470000
    فروق الرتمجة  1210000

219439000   219439000   
 

 دائن                         31/12/2014مدين                                 حـ/ أ.خ املرتجم )باللرية السورية( يف 
 من حـ/ املتاجرة   12.15 03470000 مصروفات مالية  حـ/إىل  13.31 14141000
 حـ/إيرادات متنوعة من 13.31 27202000 مصروفات إدارية حـ/إىل  13.31 27202000
    حـ/ قسط اهتالك مباينإىل  10.9 0220000
    حـ/ قسط اهتالك آالتإىل  11.5 7095000
    حـ/ قسط اهتالك أثاثإىل  15.4 5002000
    حـ/ قسط اهتالك سياراتإىل  15.4 13552000
 فروق الرتمجة  8833000 )صايف الربح( رصيد دائن  12.15 41945000
121105000   121105000   

 

 الخصوم        60/08/8102األصول               الميزانية العمومية المترجمة )بالليرة السورية ( في 
 البيان  المبلغ البيان  المبلغ

 حقوق الملكية   أصول ثابتة   
 رأس املال  17.0 211310000 أراضي  17.25 129050000
 احتياطيات 15.4 50020000 مباين  10.9 02200000
 أرباح حمتجزة  12.15 41945000 آالت  11.5 70950000
 التزامات طويلة األجل   أثاث  15.4 11740000
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 قرض سندات  15.4 0490000 سيارات  15.4 33000000
التزامات قصيرة    أصول متداولة   

 األجل )متداولة(
 دائنون 12.15 29030000 بضاعة آخر املدة  12.15 41945000
 أوراق دفع 12.15 20092500 مدينون 12.15 13715000
 قرض مصريف 12.15 1759500 أوراق قبض 12.15 13715000
أوراق مالية  12.15 29030000

 )استثمارات(
   

    أموال جاهزة  
    مصرف 12.15 20092500
    صندوق 12.15 1759500

أرصدة مدينة   
 أخرى

 أخرى دائنةأرصدة   

مصروفات  12.15 1759500
 مدفوعة مقدماً 

 مصروفات مستحقة 12.15 0347000

 إيرادات مقبوضة مقدماً  12.15 5511000 إيرادات مستحقة 12.15 1759500
 فروق الرتمجة  50000000   

221151111   221151111   
 الطريقة الثانية_ طريقة البنود النقدية وغير النقدية:

وفقًا هلذه الطريقة يتم ترمجة البنود النقدية باستخدام سعر الصرف اجلاري باعتبارها أكثر عرضة ملخاطر 
 باستخدام سعر الصرف التارخيي.تقلبات أسعار الصرف، بينما يتم ترمجة البنود غري النقدية 

البنود النقدية هي: النقدية اليت حتتفظ هبا املنشأة وبنود األصول وااللتزامات اليت سوف يتم قبضها أو 
دفعها مببالغ نقدية ثابتة أو قابلة للتحديد مببالغ ثابتة مثل الذمم املدينة والدائنة، أوراق القبض والدفع 

 القروض طويلة وقصرية األجل.

لبنود غري النقدية هي: بنود املمتلكات واملباين واملعدات واألصول غري امللموسة واالستثمارات يف ا
 األسهم واملخزون ألن هذه البنود ال متثل حقوق الستالم نقدية من الغري.

 سعر الصرف المستخدم للترجمة البند
 نشأة االلتزام اقتناء األصول أو سعر الصرف التارخيي بتاريخ النقديةااللتزامات غري األصول و 

 سعر الصرف اجلاري يف تاريخ إعداد القوائم املالية األصول وااللتزامات النقدية
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 سعر الصرف التارخيي )سعر الصرف بتاريخ إصدار األسهم( رأس املال
 سعر الصرف التارخيي )سعر الصرف بتاريخ شراء األصل اخلاضع لالهتالك( مصروف االهتالك

 السنة املالية احلاليةمتوسط سعر الصرف السائد خالل  روفات واإليرادات املص
 السنة املالية احلاليةمتوسط سعر الصرف السائد خالل  واملبيعات املشرتيات

 للعام السابقسعر الصرف متوسط  خمزون أول املدة
 السنة املالية احلاليةمتوسط سعر الصرف خالل  خمزون آخر املدة
يرتمجان وفق هذه الطريقة بل يتم ترصيد احلساب مباشرة لذلك يسمى صايف ال  الربح جممل وصايف

 العمليات  الربح بصايف ربح
 عيوب هذه الطريقة:

يتم ترمجة األصول الثابتة واملخزون باستخدام سعر الصرف التارخيي بينما يتم ترمجة االلتزامات  -1
يؤثر على داللة النسب أو املؤشرات املالية احملسوبة  قصرية وطويلة األجل بسعر الصرف اجلاري وهو ما

 بعد الرتمجة عما كانت عليه قبل الرتمجة. 

يف حال اخنفاض سعر الصرف اجلاري باملقارنة مع سعر الصرف التارخيي فستظهر أرباح تغري أسعار  -2
 صرف بسبب ارتفاع قيم األصول الثابتة واخنفاض قيم االلتزامات طويلة األجل.

 تجاهل هذه الطريقة أثر تغريات أسعار الصرف على البنود غري النقدية.ت -3

 من المثال السابق: 8حل الطلب رقم 

 الرتمجة وفق طريقة البنود النقدية وغري النقدية:

 دائن                                      31/12/2014حـ/ املتاجرة املرتجم )باللرية السورية( يف        مدين
من حـ/ بضاعة آخر  13.31 43723000 بضاعة أول املدة  حـ/إىل  13.95 30250000

 املدة 
 املبيعات حـ/ من 13.31 195172000 املشرتيات حـ/إىل  13.31 93205000
    م. تسويقية حـ/إىل  13.31 27202000
    جممل الربح  الرصيد  86878000

219615000   219615000   
 

 دائن                         31/12/2014مدين                                 حـ/ أ.خ املرتجم )باللرية السورية( يف 
 من حـ/ املتاجرة    86878000 مصروفات مالية  حـ/إىل  13.31 14141000
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 حـ/إيرادات متنوعة من 13.31 27202000 مصروفات إدارية حـ/إىل  13.31 27202000
    حـ/ قسط اهتالك مباينإىل  10.9 0220000
    حـ/ قسط اهتالك آالتإىل  11.5 7095000
    حـ/ قسط اهتالك أثاثإىل  15.4 5002000
    حـ/ قسط اهتالك سياراتإىل  15.4 13552000
    )صايف ربح العمليات( رصيد   36300000

116160000   116160000   
 

 الخصوم        60/08/8102الميزانية العمومية المترجمة )بالليرة السورية ( في األصول               
 البيان  المبلغ البيان  المبلغ

 حقوق الملكية   أصول ثابتة   
 رأس املال  17.0 211310000 أراضي  17.25 129050000
 احتياطيات 15.4 50020000 مباين  10.9 02200000
 أرباح حمتجزة   36300000 آالت  11.5 70950000
 فروق الرتمجة   19215500   أثاث  15.4 11740000
 التزامات طويلة األجل   سيارات  15.4 33000000

 قرض سندات  12.15 6957500 أصول متداولة   
التزامات قصيرة    بضاعة آخر املدة  13.31 43723000

 األجل )متداولة(
 دائنون 12.15 29030000 مدينون 12.15 13715000
 أوراق دفع 12.15 20092500 أوراق قبض 12.15 13715000
أوراق مالية  12.15 29030000

 )استثمارات(
 قرض مصريف 12.15 1759500

    أموال جاهزة  
    مصرف 12.15 20092500
    صندوق 12.15 1759500

أرصدة مدينة   
 أخرى

 أخرى دائنةأرصدة   

 مصروفات 12.15 1759500
 مدفوعة مقدماً 

 مصروفات مستحقة 12.15 0347000

 إيرادات مقبوضة مقدماً  12.15 5511000 إيرادات مستحقة 12.15 1759500
228882111    228882111   
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 :الطريقة األساس الزمني )القيمة المؤقتة(_ الثالثةالطريقة 

حيافظ على أساس القياس املتبع يف إعدادها وفقاً هلذه الطريقة يتم ترمجة بنود القوائم املالية بالشكل الذي 
 قبل الرتمجة

 سعر الصرف المستخدم للترجمة البند
 األصلاقتناء عند  سعر الصرف التارخيي  األصول الثابتة

 (أو نشأة االلتزام سعر الصرف التارخيي )سعر الصرف بتاريخ إصدار األسهم رأس املال وااللتزامات طويلة األجل
املتداولة )النقدية  األصول واخلصوم

واملدينون وأوراق القبض والدائنون 
 وأوراق الدفع(

 سعر الصرف اجلاري عند اإلقفال

إن كانت مقيمة بالتكلفة ترتجم بسعر الصرف التارخيي أما إن كانت مقيمة بسعر  االستثمارات املالية
 السوق ترتجم بسعر الصرف اجلاري

فة يرتجم مبتوسط سعر الصرف خالل السنة املالية السابقة إن كان مقيمًا بالتكل خمزون أول املدة
أما إن كان مقيمًا بسعر السوق يرتجم بسعر الصرف اجلاري يف آخر السنة 

 السابقة
إن كان مقيماً بالتكلفة يرتجم مبتوسط سعر الصرف خالل السنة املالية احلالية أما  خمزون آخر املدة 

 ر الصرف اجلاريإن كان مقيماً بسعر السوق يرتجم بسع
 األصلاقتناء سعر الصرف التارخيي عند  مصروف االهتالك

 متوسط سعر الصرف السائد خالل السنة املالية احلالية املصروفات واإليرادات 
 سعر الصرف السائد بتاريخ إجراء التوزيعات توزيعات األرباح 

 مزايا هذه الطريقة:

حتافظ على أساس قياس بنود القوائم املالية األجنبية، باختيار سعر الصرف املالئم لرتمجة كل عنصر  
 وفقاً لألساس املستخدم يف قياسه.

 عيوب هذه الطريقة:

تطبيق هذه الطريقة قد يؤدي إىل حتويل األرباح الظاهرة يف القوائم املالية للشركة التابعة إىل خسائر بعد 
، فعند اخنفاض سعر الصرف اجلاري عن سعر الصرف التارخيي سيؤدي إىل ختفيض األرباح عملية الرتمجة

أو حتويلها إىل خسائر بسبب ترمجة مصروف االهتالك بالسعر التارخيي وباقي بنود قائمة الدخل بالسعر 
 اجلاري.
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وخمص  هبوط  يتم ترمجة احلسابات امللحقة بنفس طريقة ترمجة احلسابات األساسية )البضاعة مالحظة:
 أسعار بضاعة، الزبائن وخمص  ديون مشكوك فيها..(

 من المثال السابق: 6حل الطلب رقم 

 الرتمجة وفق طريقة األساس الزمين )القيمة املؤقتة(:

 دائن                                      31/12/2014حـ/ املتاجرة املرتجم )باللرية السورية( يف        مدين
من حـ/ بضاعة آخر  13.31 43723000 بضاعة أول املدة  حـ/إىل  13.95 30250000

 املدة 
 املبيعات حـ/ من 13.31 195172000 املشرتيات حـ/إىل  13.31 93205000
    م. تسويقية حـ/إىل  13.31 27202000
    جممل الربح  الرصيد  86878000

219615000   219615000   
 

 دائن                         31/12/2014مدين                                 حـ/ أ.خ املرتجم )باللرية السورية( يف 
 من حـ/ املتاجرة    86878000 مصروفات مالية  حـ/إىل  13.31 14141000
 حـ/إيرادات متنوعة من 13.31 27202000 مصروفات إدارية حـ/إىل  13.31 27202000
    حـ/ قسط اهتالك مباينإىل  10.9 0220000
    حـ/ قسط اهتالك آالتإىل  11.5 7095000
    حـ/ قسط اهتالك أثاثإىل  15.4 5002000
    حـ/ قسط اهتالك سياراتإىل  15.4 13552000
    )صايف ربح العمليات( رصيد   36300000

116160000   116160000   
 

 الخصوم        60/08/8102الميزانية العمومية المترجمة )بالليرة السورية ( في األصول               
 البيان  المبلغ البيان  المبلغ

 حقوق الملكية   أصول ثابتة   
 رأس املال  17.0 211310000 أراضي  17.25 129050000
 احتياطيات 15.4 50020000 مباين  10.9 02200000
 أرباح حمتجزة   36300000 آالت  11.5 70950000
 فروق الرتمجة  65703000 أثاث  15.4 11740000
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 التزامات طويلة األجل   سيارات  15.4 33000000
 قرض سندات  15.4 0490000 أصول متداولة   

التزامات قصيرة    بضاعة آخر املدة  13.31 43723000
 األجل )متداولة(

 دائنون 12.15 29030000 مدينون 12.15 13715000
 أوراق دفع 12.15 20092500 أوراق قبض 12.15 13715000
أوراق مالية  12.15 29030000

 )استثمارات(
 قرض مصريف 12.15 1759500

    أموال جاهزة  
    مصرف 12.15 20092500
    صندوق 12.15 1759500

أرصدة مدينة   
 أخرى

 أخرى دائنةأرصدة   

مصروفات  12.15 1759500
 مدفوعة مقدماً 

 مصروفات مستحقة 12.15 0347000

 إيرادات مقبوضة مقدماً  12.15 5511000 إيرادات مستحقة 12.15 1759500
228882111    228882111   

 :سعر الصرف الجاري_ طريقة الرابعةالطريقة 

اجلاري يف وفقًا هلذه الطريقة يتم ترمجة األصول واخلصوم باستخدام سعر صرف واحد هو سعر الصرف 
 تاريخ إعداد القوائم املالية.

 سعر الصرف المستخدم للترجمة البند
 سعر الصرف اجلاري يف تاريخ إعداد القوائم املالية األصول واخلصوم عدا رأس املال

 سعر الصرف التارخيي )سعر الصرف بتاريخ إصدار األسهم( رأس املال
 لسنة املالية احلاليةالسائد خالل امتوسط سعر الصرف  املصروفات واإليرادات 
 تاريخ التوزيعاتسعر الصرف اجلاري يف  توزيعات األرباح 

 مزايا هذه الطريقة:

حتافظ على داللة النسب املالية العتمادها على سعر صرف واحد فنسبة صايف الربح إىل املبيعات  -1
 قبل الرتمجة هي نفسها بعد الرتمجة.
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ع احلقائق االقتصادية، فتحقق الشركة أرباح تغري أسعار صرف عند ارتفاع تؤدي إىل نتائج تتفق م -2
 سعر الصرف وخسائر تغري أسعار صرف عن اخنفاض سعر الصرف.

 عيوب هذه الطريقة:

 ترمجة األصول الثابتة بسعر الصرف اجلاري يتناقض مع مبدأ التكلفة التارخيية. -1

 يف قيمتها وإمنا بسبب تغريات أسعار الصرف.تذبذب قيم األصول الثابتة ال يعود لتغري  -2

 من المثال السابق: 2حل الطلب رقم 

 الرتمجة وفق طريقة املعدل اجلاري )سعر الصرف اجلاري(:

 دائن                                      31/12/2014حـ/ املتاجرة املرتجم )باللرية السورية( يف        مدين

27202000 
 بضاعة أول املدة  حـ/إىل  13.31

103323000 
من حـ/ بضاعة آخر  13.31

 املدة 
 املبيعات حـ/ من 13.31 413272000 املشرتيات حـ/إىل  13.31 93205000
    م. تسويقية حـ/إىل  13.31 27202000
    جممل الربح  الرصيد  304041000
516615000   516615000   

 

 دائن                         31/12/2014مدين                                 حـ/ أ.خ املرتجم )باللرية السورية( يف 
 من حـ/ املتاجرة   13.31 09041000 مصروفات مالية  حـ/إىل  13.31 14141000
 متنوعةحـ/إيرادات  من 13.31 27202000 مصروفات إدارية حـ/إىل  13.31 27202000
    حـ/ قسط اهتالك مباينإىل  13.31 5051400
    حـ/ قسط اهتالك آالتإىل  13.31 9320500
    حـ/ قسط اهتالك أثاثإىل  13.31 4372300
    حـ/ قسط اهتالك سياراتإىل  13.31 11912000
    )صايف ربح العمليات( رصيد   43723000
119120000   119120000   
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 الخصوم        60/08/8102الميزانية العمومية المترجمة )بالليرة السورية ( في              األصول  
 البيان  المبلغ البيان  المبلغ

 حقوق الملكية   أصول ثابتة   
 رأس املال  17.0 211310000 أراضي  12.15 03470000
 احتياطيات 12.15 41945000 مباين  12.15 55110000
 أرباح حمتجزة   43723000 آالت  12.15 17595000
 فروق الرتمجة  (33740500) أثاث  12.15 13715000
 التزامات طويلة األجل   سيارات  12.15 29030000

 قرض سندات  12.15 6957500 أصول متداولة   
التزامات قصيرة    بضاعة آخر املدة  12.15 41945000

 األجل )متداولة(
 دائنون 12.15 29030000 مدينون 12.15 13715000
 أوراق دفع 12.15 20092500 أوراق قبض 12.15 13715000
أوراق مالية  12.15 29030000

 )استثمارات(
 قرض مصريف 12.15 1759500

    أموال جاهزة  
    مصرف 12.15 20092500
    صندوق 12.15 1759500

أرصدة مدينة   
 أخرى

 أخرى دائنةأرصدة   

مصروفات  12.15 1759500
 مدفوعة مقدماً 

 مصروفات مستحقة 12.15 0347000

 إيرادات مقبوضة مقدماً  12.15 5511000 إيرادات مستحقة 12.15 1759500
622181111    622181111   

 مثال: 

  31/12/2019فيما يلي القوائم املالية لشركة أملانية تابعة لشركة أمريكية يف 

 31/12/2019للشركة األملانية التابعة )يورو( عن الفرتة املنتهية يف قائمة الدخل 
 124000000 صايف املبيعات

  ( تكلفة املبيعات-)
 415000 1/1خمزون 
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 104735000 مشرتيات
 12400000 31/12( خمزون -)

 73000000 تكلفة املبيعات
 31000000 جممل الربح

  ( أعباء االهتالك واملصروفات-)
 3100000 خمص  اهتالك آالت ومعدات

 310000 خمص  اهتالك أثاث
 1020000 مصاريف أخرى
 10230000 إمجايل املصروفات
 20990000 الربح قبل الضريبة
 1200000 ضريبة الدخل 

 14590000 صايف الربح )صايف الدخل(
    

الفرتة املنتهية يف قائمة األرباح احملتجزة للشركة األملانية التابعة )يورو( عن 
31/12/2019 

 0  1/1/2019أرباح حمتجزة 
 14590000 2019أرباح عام 

 4150000 1/10/2019( توزيعات -)
 7720000  31/12/2019أرباح حمتجزة 

 

 31/12/2019قائمة املركز املايل للشركة األملانية التابعة )يورو( عن الفرتة املنتهية يف 
  األصول
 4030000 نقدية
 1200000 مدينون

 12400000 خمزون سلعي
 31000000 آالت ومعدات

 (3100000) ( خمص  اهتالك اآلالت واملعدات-)
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 1550000 أثاث
 (310000) ( خمص  اهتالك أثاث-)

 51990000 إمجايل األصول
  االلتزامات وحقوق امللكية

 10100000 دائنون
 9950000 التزامات طويلة األجل

 15500000 رأس املال
 7720000 أرباح حمتجزة

 51990000 إمجايل االلتزامات وحقوق امللكية
 فإذا عملت:

 كانت كما يلي:  الدوالرمقابل  اليوروأن أسعار صرف 

  دوالر لكل يورو 0.1 1/1/2019
 دوالر لكل يورو 0.1 سعر الصرف عند إصدار أسهم رأس املال ونشأة االلتزامات

 دوالر لكل يورو 0.11  اآلالت واملعداتسعر الصرف عند اقتناء 
 دوالر لكل يورو 0.12 سعر الصرف عند شراء األثاث 
 دوالر لكل يورو 0.15 2019متوسط سعر الصرف يف عام 

 دوالر لكل يورو 0.19 عند توزيع األرباح 1/10/2019
 لكل يورودوالر  0.10 2019متوسط سعر الصرف للربع الرابع لعام 

 دوالر لكل يورو 0.9 31/12/2019
تقوم خمزون آخر املدة )بضاعة آخر املدة( على أساس التكلفة وأن التكلفة احتسبت  األملانيةوأن الشركة 

 .األمريكيةعلى أساس طريقة الوارد أواًل صادر أوالً وهو نفس األساس املستخدم يف الشركة القابضة األم 

 املطلوب:

 األملانية التابعةللشركة  املالية ترمجة القوائم

 .وفق طريقة األساس الزمين )القيمة املؤقتة( -1

 وفق طريقة املعدل اجلاري )سعر الصرف اجلاري(. -2
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 الحل:

 الرتمجة وفق طريقة األساس الزمين 

 31/12/2019قائمة الدخل للشركة األملانية التابعة املرتمجة عن الفرتة املنتهية يف 
 دوالر سعر الصرف يورو  البيان

 00100000 0.15 124000000 صايف املبيعات
    ( تكلفة املبيعات-)

 297000 0.1 415000 1/1خمزون 
 10209950 0.15 104735000 مشرتيات

 0432000 0.10 12400000 31/12( خمزون -)
 10054950  73000000 تكلفة املبيعات
 20545250  31000000 جممل الربح

    ( أعباء االهتالك واملصروفات-)
 1071000 0.11 3100000 خمص  اهتالك آالت ومعدات

 172200 0.12 310000 خمص  اهتالك أثاث
 4433000 0.15 1020000 مصاريف أخرى
 6516200  10230000 إمجايل املصروفات

 14029050  20990000 الربح قبل الضريبة

 4030000 0.15 1200000 ضريبة الدخل 
 9999050  14590000 صايف الربح )صايف الدخل(

    

 31/12/2019عن الفرتة املنتهية يف املرتمجة قائمة األرباح احملتجزة للشركة األملانية التابعة 
 دوالر سعر الصرف يورو البيان

   0  1/1/2019أرباح حمتجزة 
 9999050 قائمة الدخل 14590000 2019أرباح عام 

 3115500 0.19 4150000 1/10/2019توزيعات ( -)
 6883550  7720000  31/12/2019أرباح حمتجزة 
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 31/12/2019قائمة املركز املايل للشركة األملانية التابعة )يورو( عن الفرتة املنتهية يف 
 دوالر سعر الصرف يورو البيان
    األصول
 2021000 0.9 4030000 نقدية
 4340000 0.9 1200000 مدينون

 0432000 0.68 12400000 خمزون سلعي
 10710000 0.11 31000000 آالت ومعدات

( خمص  اهتالك اآلالت -)
 واملعدات

(3100000) 0.11 (1071000) 

 711000 0.12 1550000 أثاث
 (172200) 0.12 (310000) ( خمص  اهتالك أثاث-)

 33380800  51990000 إمجايل األصول

    وحقوق امللكيةااللتزامات 
 13020000 0.9 10100000 دائنون

 4150000 0.1 9950000 التزامات طويلة األجل
 7300000 0.1 15500000 رأس املال
 6883550  7720000 أرباح حمتجزة
 (492950)   فروق الرتمجة

إمجايل االلتزامات وحقوق 
 امللكية

51990000  33380800 
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 املعدل اجلاري )سعر الصرف اجلاري(الرتمجة وفق طريقة 

 31/12/2019قائمة الدخل للشركة األملانية التابعة املرتمجة عن الفرتة املنتهية يف 
 دوالر سعر الصرف يورو  البيان

 00100000 0.15 124000000 صايف املبيعات
    ( تكلفة املبيعات-)

 302250 0.15 415000 1/1خمزون 
 10209950 0.15 104735000 مشرتيات

 (0010000) 0.15 12400000 31/12( خمزون -)
 10450000  73000000 تكلفة املبيعات
 20150000  31000000 جممل الربح

    ( أعباء االهتالك واملصروفات-)
 2015000 0.15 3100000 خمص  اهتالك آالت ومعدات

 201500 0.15 310000 خمص  اهتالك أثاث
 4433000 0.15 1020000 مصاريف أخرى
 (1147500)  10230000 إمجايل املصروفات
 13500500  20990000 الربح قبل الضريبة

 (4030000) 0.15 1200000 (ضريبة الدخل -)
 7490500  14590000 صايف الربح )صايف الدخل(

 

 31/12/2019املنتهية يف قائمة األرباح احملتجزة للشركة األملانية التابعة املرتمجة عن الفرتة 
 دوالر سعر الصرف يورو البيان

   0  1/1/2019أرباح حمتجزة 
 7490500 قائمة الدخل 14590000 2019أرباح عام 

 (3115500) 0.19 4150000 1/10/2019( توزيعات -)
 6355000  7720000  31/12/2019أرباح حمتجزة 
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 31/12/2019التابعة )يورو( عن الفرتة املنتهية يف قائمة املركز املايل للشركة األملانية 
 دوالر سعر الصرف يورو البيان
    األصول
 2021000 0.9 4030000 نقدية
 4340000 0.9 1200000 مدينون

 0010000  12400000 خمزون سلعي
 21900000 0.9 31000000 آالت ومعدات

( خمص  اهتالك اآلالت -)
 واملعدات

(3100000)  (2015000) 

 1005000 0.9 1550000 أثاث
 (201500)  (310000) ( خمص  اهتالك أثاث-)

 35907500  51990000 إمجايل األصول
    االلتزامات وحقوق امللكية

 13020000 0.9 10100000 دائنون
 5425000 0.9 9950000 التزامات طويلة األجل

 7300000 0.1 15500000 رأس املال
 6355000  7720000 أرباح حمتجزة
 1107500   فروق الرتمجة

إمجايل االلتزامات وحقوق 
 امللكية

51990000  35907500 
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( التقرير المالي في االقتصاديات ذات 82معيار المحاسبة الدولي رقم )
 التضخم المرتفع

للعملة احمللية يف تلك تسود يف بعض دول العامل معدالت تضخم مرتفعة جدا، مما جيعل القوة الشرائية 
ان إىل إمتام الدول تفقد الكثري من قيمتها الشرائية، ويلجأ املتعاملون يف تلك الدول يف كثري من األحي

اري بعمالت عاملية أخرى. كما أن األرقام احملاسبية تفقد مالءمتها ملتخذ القرار عمليات التبادل التج
لقوائم املالية أي األصول وااللتزامات واإليرادات بوجود معدالت تضخم مفرطة، مما جيعل مكونات ا

 واملصاريف ذات مالءمة متدنية عند إعداد القوائم املالية احلالية ومقارنتها بأرقام الفرتات السابقة.

يهدف هذا املعيار إىل بيان كيفية عرض القوائم املالية والتقرير عن األحداث االقتصادية  هدف المعيار:
ل اقتصاد مفرط )مرتفع جداً( التضخم، وبالتايل متكني مستخدمي القوائم املالية من ملنشأة تعمل يف ظ

احلصول على معلومات حماسبية تعكس الظروف االقتصادية احلقيقة لتلك املنشآت العاملة يف بيئة 
 تضخمية مفرطة.

 الخصائص العامة لالقتصاد ذو التضخم المرتفع:

يف أصول غري نقدية أو بعملة أجنبية مستقرة نسبياً، ويتم  عندما يفضل عامة الناس حفظ الثروة -1
 على الفور حتويل أو استثمار أي عملة حملية من أجل حماولة احلفاظ على قوهتا الشرائية.

يهتم عامة الناس باملبالغ النقدية )األسعار( احملددة بعملة أجنبية مستقرة وليس بالعملة احمللية،  -2
 لع واخلدمات بالعملة األجنبية.وميكن أن حتدد أسعار الس

عندما يتم تسعري املبيعات واملشرتيات اآلجلة مببالغ تتضمن التعويض عن اخلسارة املستقبلية املتوقعة  -3
 الشرائية للعملة احمللية، حىت لو كانت فرتة االئتمان قصرية جداً. للقوة

 وثيق بالرقم القياسي لألسعار. عندما تكون األسعار واألجور وأسعار الفائدة مرتبطة على حنو -4

 % أو أكثر.100عندما تصل معدالت التضخم الرتاكمية خالل فرتة ثالث سنوات ما يقارب  -5

وعندما يتوقف االقتصاد عن كونه عايل التضخم جيب على املنشأة أن تتوقف عن إعداد القوائم املالية 
 لك البيئة عن تطبيق املعيار من نفس التاريخ.وفقاً هلذا املعيار كما جيب أن تتوقف كافة املنشآت يف ت
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 عرض القوائم المالية:  إعادة

إذا كانت قائمة املركز املايل معدة على أساس بيانات التكلفة التارخيية، أي أهنا غري معروضة بوحدة  -1
كافة   قياس جارية بتاريخ قائمة املركز املايل، يتم عرضها باستخدام مؤشر أسعار عام. ويفضل استخدام

 املنشآت يف نفس البلد نفس مؤشر األسعار.

ال يتم عرض البنود النقدية مثل )النقدية، الذمم املدينة والذمم الدائنة ..( بوحدات قياس أخرى   -2
 كون تلك البنود ظاهرة بوحدة نقدية جارية بتاريخ قائمة املركز املايل.

 النقدية باستخدام التغري يف مؤشر األسعار عرض البنود غري إعادةيتم إظهار أي ربح أو خسارة من  -3
 القياس بشكل منفصل يف بيان الدخل. إعادةالعام يف بيان الدخل، وجيب اإلفصاح عن ربح أو خسارة 

 عرض بنود قائمة الدخل الشامل:  إعادة

خ انتهاء يتطلب هذا املعيار التعبري عن كافة البنود يف قائمة الدخل الشامل بوحدة القياس اجلارية بتاري
عرض كافة املبالغ بتطبيق التغري يف مؤشر األسعار العام من تواريخ القيد  إعادةالفرتة املالية، عليه يتوجب 

 األولية لبنود الدخل واملصروفات يف القوائم املالية.

 األرباح أو الخسائر من صافي المركز النقدي: 

ا زيادة يف األصول النقدية عن االلتزامات النقدية، يف فرتة التضخم تفقد املنشأة قوة شرائية إذا كان لديه
 وتكسب قوة شرائية إذا كانت االلتزامات النقدية تزيد عن األصول النقدية.

عرض األصول غري  إعادةيتمثل صايف الربح أو اخلسارة من صايف املركز النقدي يف الفرق الناتج عن 
ة وتعديل األصول وااللتزامات املربوطة مع مؤشر النقدية وحقوق املالكني وبنود قائمة الدخل من ناحي

أسعار من ناحية أخرى. يتم إدراج املكسب أو اخلسارة من صايف املركز النقدي ضمن بيان الدخل ويتم 
 إجراء مقاصة بني الربح أو اخلسارة وصايف املركز النقدي.

 احتساب أرباح أو خسائر القوة الشرائية للبنود النقدية:

يق مقارنة صايف البنود النقدية يف بداية الفرتة مع صايف البنود النقدية يف هناية الفرتة مع يتم ذلك عن طر 
األخذ بعني االعتبار حركة البنود النقدية خالل العام ومدى التغري يف مؤشر مستوى األسعار خالل 

 نفس الفرتة.
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التضخم األرصدة  كان لدى شركة التالل واليت تعمل يف اقتصاد عايل  2013/ 31/12يف  مثال:
 التالية:

دينار، استثمار يف  400000دينار، ذمم دائنة  300000دينار، ذمم مدينة  200000نقدية 
 دينار. 000000دينار، قرض بنك قصري األجل  500000سندات 

 قياس األرصدة السابقة. إعادةاملطلوب: حدد نتيجة أثر 

 احلل: 

االلتزامات  -دينار )األصول النقدية 200000يوجد لدى شركة التالل صايف التزامات نقدية تبلغ 
( وبالتايل سيظهر لدى 000000 -400000 -500000+300000+ 200000) =النقدية( 

 الشركة مكاسب حيازة قوة شرائية نظراً ألن االلتزامات النقدية أكرب من األصول النقدية.

مت تـأسيس شركة الوادي وقد ظهرت قائمة املركز املايل املقارنة للشركة يف  1/1/2014يف  مثال:
 على النحو التايل: 2014/ 12/ 31و 1/1/2014

 60/08/8102 0/0/8102 البيان
 100000 50000 النقدية
 100000 50000 املدينون
 100000 150000 املخزون 
 200000 200000 أراضي
 400000 300000 آالت 

 (3500) 0 يطرح جممع اهتالك 
 0610511 050111 مجموع األصول
 200000 120000 الذمم الدائنة

 300000 100000 التزامات غري متداولة
 450000 450000 رأس املال

 410500 0 األرباح احملتجزة
 0610511 050111 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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 8102/ 60/08السنة المالية المنتهية في قائمة الدخل المعدة عن 
 2000000 املبيعات

  يطرح تكلفة املبيعات
 150000 بضاعة أول املدة

 1950000 املشرتيات
 (100000) يطرح بضاعة آخر املدة
 (1300000) تكلفة البضاعة املباعة

 010111 مجمل الربح
 (150000) مصاريف إدارية وبيعية
 (30500) واملعداتاهتالك اآلالت 
 (100000) مصروف فائدة

 200511 ربح الفترة أو صافي الربح
 وقد توفرت املعلومات اإلضافية التالية:

 بلغ املؤشر العام لألسعار كما يلي -1

1/1 /2014 150% 
31/12/2014 170% 

 %190 2014متوسط املؤشر خالل عام 
 %190 1/9يف  اآللةمؤشر األسعار عند شراء 
 %100 2014مؤشر األسعار للربع الرابع 

مجيع اإليرادات واملصاريف حدثت بشكل منتظم خالل العام ما عدا تكلفة املبيعات واهتالك  -2
 األصول غري املتداولة، وبافرتاض أن مؤشر األسعار كان يتزايد بشكل تناسيب منتظم خالل العام.

ة الوارد أوال صادر أوال واملخزون آخر املدة مت شراؤه تستخدم الشركة يف تقييم خمزون آخر املدة طريق -3
 .2014خالل الربع الرابع من عام 

 .1/9/2014يف  اآللة% سنوياً ومت شراء 10تستهلك اآلالت بطريقة القسط الثابت وبنسبة  -4

( 27م )عرض قائمة الدخل واملركز املايل لشركة الوادي وفقًا ملعيار احملاسبة الدويل رق إعادةاملطلوب: 
 التقرير املايل يف االقتصاديات ذات التضخم املرتفع.

 احلل:
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 جدول احتساب أرباح أو خسائر القوة الشرائية )االحتفاظ بالبنود النقدية(
 القيمة املعدلة معامل التحويل القيمة التارخيية 

 صايف البنود النقدية يف بداية العام
 (50000+50000-120000-100000) 

-200000 170 /150 -250333 

 2230530 170/190 2000000 + املبيعات 
 (1750500) 170/190 (1950000) مشرتيات بضاعة -
 (110915) 170/190 (150000) مصاريف إدارية وبيعية -
 (110191) 170/190 (100000) مصروف فائدة  -
 (110191) 170/190 (100000) شراء آلة جديدة -

 صايف البنود النقدية يف هناية العام 
(100000+100000- 200000- 300000) 

- 300000  - 310500 

 القياس  إعادةصايف مكاسب 
-300000- (- 310500) 

0  10500 

 عن السنة المالية المنتهية في ( 82معاد عرضها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )قائمة الدخل ال
60/08 /8102 

 القيمة املعدلة معامل التحويل القيمة التارخيية 
 220530 190/ 170 2000000 املبيعات

    يطرح تكلفة املبيعات
 170000 170/150 150000 بضاعة أول املدة

 1750500 170/190 1950000 املشرتيات
 (130333) 170/100 (100000) يطرح بضاعة آخر املدة
 (1510255)  (1300000) تكلفة البضاعة املباعة

 080805  010111 مجمل الربح
 (110915) 170/190 (150000) مصاريف إدارية وبيعية
 (40357) حسب أسفل اجلدول (30500) اهتالك اآلالت 
 (110191) 170/190 (100000) مصروف فائدة

 620205  200511 ربح الفترة أو صافي الربح
 10500  0 القياس إعادةصايف مكاسب 
 410403  410500 ربح الفرتة 
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 3000% = 10× 300000مصروف االهتالك= 

 500= 1/12% × 10× 100000مصروف اهتالكها=  1/9مت شراء معدات يف 

 عرض االهتالك كما يلي: إعادةمت 

3000( ×170 /%150 +)%500 (170 × %190 =)%4357 

   ين:أز رصيد اآلالت مت تقسيمه إىل ج

 300000( = 150/ 170× ) 300000    1/1/2014اآلالت القدمية من 

 110191           =( 190/ 170× )100000 2014/ 1/9جديدة يف  آلةشراء 

                       470191 

 

 

( عن السنة المالية المنتهية 82المحاسبة الدولي رقم )معاد عرضها وفقاً لمعيار ال المركز الماليقائمة 
 8102/ 60/08في 

 القيمة املعدلة معامل التحويل القيمة التارخيية 
 100000 170/ 170 100000 النقدية

 100000 170/170 100000 املدينون

 130333 170/100 100000 املخزون 
 250333 170/150 200000 أراضي
 470191 حسبت أسفل اجلدول 400000 آالت 

 (40357) من قائمة الدخل (3500) يطرح جممع اهتالك 
 0560226  0610511 مجموع األصول
 200000 170/170 200000 الذمم الدائنة

 300000 170/170 300000 التزامات غري متداولة
 590000 170/150 450000 رأس املال

 410403 الدخلمن قائمة  410500 األرباح احملتجزة
 1530403  0610511 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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 يجار( عقود اإل00معيار المحاسبة الدولي رقم )
: اتفاق تعاقدي بني طرفني مها املؤجر واملستأجر، يعطي هذا العقد احلق للمستأجر يجارعقد اإل

باستخدام أصل مملوك من قبل املؤجر مثل مباين أو معدات أو غريها لفرتة يتم حتديدها يف العقد، مقابل 
 عات نقدية يف الغالب، يتم االتفاق على قيمتها وتا ريخ سدادها.أن يدفع املستأجر إىل املؤجر دف

 إىل: جيارتقسم عقود اإل

هو عقد يتم من خالله نقل كافة املخاطر واملنافع املتعلقة مبلكية األصل بشكل  التمويلي: يجارعقد اإل
 جوهري، وقد تنتقل أو ال تنتقل امللكية عند انتهاء العقد للمستأجر، ويعترب ضمن أصول املستأجر.

الذي ال ينقل كافة املنافع واملخاطر املتعلقة باألصل  جيارهو عقد اإل التشغيلي: يجارعقد اإل
 تأجر، ويظهر األصل مبوجب هذا العقد يف دفاتر املؤجر.للمس

متويلي أو تشغيلي بناء على املفهوم احملاسيب اجلوهر فوق  إجياركعقد   جيارأي أنه يتم تصنيف عقد اإل
 الشكل.

يثبت حماسبيًا ايراد يف دفاتر املؤجر  جياركعقد تشغيلي فإن مبلغ اإل  جيارعقد اإل إثبات: إذا مت مالحظة
 يف دفاتر املستأجر.  ومصروف

اليت جيب أن يدفعها املستأجر خالل مدة  جيارهي دفعات اإل :يجارالحد األدنى لدفعات عقد اإل
العقد باستثناء تكاليف خدمات الصيانة وغريها من الضرائب اليت سيدفعها املؤجر مث يقوم باسرتدادها، 

املضمونة اليت يضمنها املستأجر للمؤجر عند وبالنسبة للمستأجر يشمل أيضًا أية مبالغ للقيمة املتبقية 
 هناية العقد سواء كانت القيمة املضمونة من قبل نفس املستأجر أو من قبل طرف مرتبط به.

هي القيمة السوقية املتوقعة لألصل يف هناية مدة العقد )وليس بالضرورة يف  القيمة المتبقية المضمونة:
أجر مبلغ معني كحد أدىن لقيمة األصل يف هناية العقد تعترب هناية العمر اإلنتاجي(، وإذا ضمن املست

 .جيارهذه القيمة هي القيمة املتبقاة املضمونة وتدخل يف احتساب احلد األدىن لقيمة عقد اإل
هي جزء من القيمة املتبقية من األصل املؤجر )يتم تقديره عند بدء  القيمة المتبقية غير المضمونة:

قيقه بالنسبة للمؤجر غري مؤكد أو يكون مضمونًا من قبل طرف له عالقة ( والذي يكون حتجياراإل
 باملؤجر.
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هو سعر الفائدة املستخدم يف عملية خصم التدفقات النقدية  :يجارسعر الفائدة الضمني في عقد اإل
قية والقيمة املتب جياروالذي جيعل القيمة اإلمجالية )للحد األدىن لدفعات عقد اإل جيارعند بدء عقد اإل

 غري املضمونة( مساوية للقيمة العادلة لألصل املؤجر وأية تكاليف أولية مباشرة للمؤجر
 كعقد تمويلي:  يجارمتطلبات تصنيف عقد اإل

 جيار)توفر أحد الشروط كاف( أو مشرتك إىل كون عقد اإل تشمل احلاالت اليت تشري عادًة بشكل فردي
 هو عقد متويلي ما يلي:

 امللكية إىل املستأجر يف هناية مدة العقد.انتقال أو حتويل  -1
عندما حيق للمستأجر شراء األصل بسعر يتوقع أن يكون أقل من قيمته العادلة كوجود شرط يف  -2

% من قيمته العادلة عند 50العقد بأن للمستأجر احلق يف شراء األصل عند انتهاء العقد مببلغ يعادل 
 انتهاء العقد.

اجلزء الرئيسي أو اهلام من العمر االقتصادي لألصل حىت لو مل يتم نقل  عندما تغطي مدة العقد -3
 ملكية األصل للمستأجر.

أكرب من أو تساوي القيمة العادلة لألصل  جيارعندما تكون القيمة احلالية للحد األدىن لدفعات اإل -4
 املؤجر.
للمستأجر فقط استخدامها على عندما تكون األصول املستأجرة هلا طبيعة متخصصة حبيث ميكن  -5

 وضعها احلايل ودون تعديالت كبرية على األصل.
 جيارالتمويلي بالقيمة احلالية للحد األدىن لدفعات اإل جيار( رمسلة عقد اإل19يتطلب املعيار ) مالحظة:

 أو القيمة العادلة أيهما أقل.
كة أخرى، تبلغ القيمة العادلة متويلي الستئجار معدات من شر  إجيارأبرمت شركة الصقر عقد  مثال:

سنوات، وتبلغ القيمة احلالية  9ات شهرياً ومدة العقد جيار ل.س، ويستحق دفع اإل 700000للمعدات 
ل.س، وتقدر القيمة املتبقية غري املضمونة  030000يف بداية العقد  جيارللحد األدىن من دفعات اإل

 ل.س 150000للمعدات مببلغ 
 يف بداية العقد. يف سجالت املستأجر جيارالتزام عقد اإل إثباتالذي سيتم به املطلوب: ما هو املبلغ 

 ل.س )حسب املالحظة السابقة(. 030000العقد مببلغ  إثباتاحلل: ستقوم شركة الصقر ب
استأجرت حمالت اجلوهرة آالت من شركة األفق، وكانت اآلالت قد اشرتيت  1/1/2007يف  مثال:

 ل.س، وفيما يلي تفاصيل عقد التأجري: 9411مببلغ  1/1/2007من قبل حمالت األفق يف 
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 املطلوب إجراء املعاجلة احملاسبية يف دفاتر كل من املستأجر واملؤجر.
 احلل:
 :المستأجرالمعالجة المحاسبية في دفاتر  -أوالً 
هذا العقد متويلي نظراً ألن مدة العقد تغطي اجلزء الرئيس من العمر اإلنتاجي املتبقي لألصل عند  يصنف

 ألصل.( من العمر اإلنتاجي املقدر ل3.5÷ 3% تقريباً )01توقيع العقد، فمدة العقد تشكل 
ومبا أن العقد متويلي فيتم إجياد القيمة احلالية لكل من الدفعات اليت سيدفعها املستأجر للمؤجر 

 % وذلك نظراً ألن معدل الفائدة الضمين معروف للمستأجر 10وباستخدام معدل خصم 
 ل.س 90411= 2.409× 30000القيمة احلالية= 

ل.س فيتم  90411مة العادلة لألجهزة ل.س مساوية للقي 90411مبا أن القيمة احلالية للدفعات 
ل.س. ولغايات حتديد مبلغ الفائدة واجلزء املتعلق  90411األجهزة بدفاتر املستأجر بقيمة  إثبات

 بتسديد التزامات العقد، مت إعداد جدول دفعات عقد االستئجار 
 تفاصيل دفعات عقد التأجير

مصروف  قيمة الدفعة السنوية التاريخ
 الفائدة

 رصيد االلتزامات غري املسددة االلتزامات املسددةقيمة 

1/1/2007    90411 
31/12/2007 30000 941 20254 50209 
31/12/2010 30000 521 20497 20920 
31/12/2011 30000 292 20920 0 

  00210 00562 20111 المجموع
 % 10× مصروف الفائدة= رصيد االلتزامات يف بداية السنة 

 ل.س 941% = 10× 90411الفائدة للسنة األوىل= مصروف 

 مدة العقد سنوات 3
 العمر اإلنتاجي املقدر لآلالت وبدون قيمة متبقية سنة 3.5

 قيمة الدفعة السنوية من املستأجر إىل املؤجر تدفع هناية كل سنة ل.س 30000
 القيمة العادلة لآلالت عند توقيع عقد التأجري ل.س 90411
 دفعة سنوية تدفع من قبل املستأجر للمؤجر عن مصاريف تأمني وصيانة ل.س 500
 معدل الفائدة الضمين % 10

 سنوات 3% وملدة 10معامل القيمة احلالية لدفعة عادية قيمتها ل.س عند معدل فائدة  2.409
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 ل.س 521% = 10×  50209مصروف الفائدة للسنة الثانية = 
 مصروف الفائدة -قيمة االلتزامات املسددة= قيمة الدفعة السنوية

قيمة االلتزامات  -رصيد االلتزامات غري املسددة= رصيد االلتزامات غري املسددة يف الفرتة السابقة
  الفرتة احلاليةاملسددة يف

 القيود احملاسبية يف دفاتر الشركة املستأجرة )حمالت اجلوهرة(
 1/1/2007استئجار األجهزة يف  إثباتقيد 

 من حـ/ أجهزة مستأجرة  90411
 إجيارإىل حـ/ التزامات عقود   90411 
 31/12/2007الدفعة األوىل يف  إثباتقيد 

 من مذكورين 
 إجيارحـ/ التزامات عقود   20254
  حـ/ مصروف الفائدة  941
  حـ/ مصروف تأمني وصيانة  500
  إىل حـ/ املصرف   30500 
 31/12/2007مصروف اهتالك السنة األوىل يف  إثباتقيد 

 من حـ/ مصروف اهتالك أجهزة مستأجرة  20409
 إىل حـ/ جممع اهتالك أجهزة مستأجرة  20409 

 ل.س 20409= 3÷ 90411مصروف االهتالك السنوي= 
تظهر التزامات عقود االستئجار يف ميزانية املستأجر موزعة بني املطلوبات املتداولة واملطلوبات غري 
املتداولة، حيث يصنف القسط الواجب السداد خالل السنة التالية كمطلوبات متداولة وباقي األقساط 

على  31/12/2007يزانية ضمن املطلوبات غري املتداولة، وعليه تظهر التزامات عقود االستئجار يف م
 النحو التايل

 الدفعة األولى( إثبات)بعد  60/08/8112قائمة المركز المالي في 
 مطلوبات متداولة   
 جيارالتزامات عقود اإل 20497  
 مطلوبات غير متداولة   
 إجيارالتزامات عقود  20920  
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 الدفعة الثانية: إثباتقيد 

 من مذكورين 
 إجيارالتزامات عقود حـ/   20497
  حـ/ مصروف الفائدة  521
  حـ/ مصروف تأمني وصيانة  500
  إىل حـ/ املصرف   30500 
 31/12/2010مصروف اهتالك السنة األوىل يف  إثباتقيد 

 من حـ/ مصروف اهتالك أجهزة مستأجرة  20409
 إىل حـ/ جممع اهتالك أجهزة مستأجرة  20409 
 الدفعة الثالثة: إثباتقيد 

 من مذكورين 
 إجيارحـ/ التزامات عقود   20920
  حـ/ مصروف الفائدة  292
  حـ/ مصروف تأمني وصيانة  500
  إىل حـ/ املصرف   30500 
 31/12/2010مصروف اهتالك السنة األوىل يف  إثباتقيد 

 من حـ/ مصروف اهتالك أجهزة مستأجرة  20409
 إىل حـ/ جممع اهتالك أجهزة مستأجرة  20409 
 :2012/ 1/1اآلالت إىل املؤجر يف هناية مدة العقد  إعادة إثباتقيد 

األجهزة إىل املؤجر، وبالتايل يتم إقفال مجيع احلسابات  إعادةسنوات يتم  3يف هناية مدة العقد والبالغة 
 املتعلقة باألصل املستأجر وذلك مبوجب القيد التايل:

 من حـ/ جممع اهتالك أجهزة مستأجرة   90411
 إىل حـ/ أجهزة مستأجرة   9411 
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 المعالجة المحاسبية في دفاتر المؤجر: -ثانياً 
 تفاصيل دفعات عقد التأجير

غري  الذممرصيد  الذمم احملصلةقيمة  الفائدة إيراد قيمة الدفعة السنوية التاريخ
 احملصلة

1/1/2007    90411 
31/12/2007 30000 941 20254 50209 
31/12/2010 30000 521 20497 20920 
31/12/2011 30000 292 20920 0 

  00210 00562 20111 المجموع
 2007/ 1/1قيد شراء األجهزة يف 

 من حـ/ األجهزة  90411
 إىل حـ/ املصرف  90411 
 1/1/2007تأجري األجهزة يف  إثباتقيد 

 إجيارمن حـ/ مديين عقود   90411
  إىل حـ/ األجهزة  90411 
 31/12/2007الدفعة األوىل يف قيد استالم 
 من حـ/ املصرف  30500
 إىل مذكورين 
 حـ/ إيراد الفائدة 941 
 إجيارحـ/ مديين عقود   20254 
 حـ/ مصروف تأمني وصيانة  500 

مالحظة: يكون املؤجر قد دفع مصروف تأمني وصيانة نيابة عن املستأجر مث يقوم بتحصيلها مع دفعة 
 جياراإل

 31/12/2010الدفعة الثانية يف قيد استالم 
 من حـ/ املصرف  30500
 إىل مذكورين 
 حـ/ إيراد الفائدة 521 
 إجيارحـ/ مديين عقود   20497 
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 حـ/ مصروف تأمني وصيانة  500 
 31/12/2011قيد استالم الدفعة الثالثة يف 

 من حـ/ املصرف  30500
 إىل مذكورين 
 حـ/ إيراد الفائدة 292 
 إجيارحـ/ مديين عقود   20920 
 حـ/ مصروف تأمني وصيانة  500 
 1/1/2012اسرتجاع األجهزة من املستأجر يف هناية مدة العقد  إثباتقيد 

 من حـ/ األجهزة  90411
 إىل حـ/ جممع اهتالك األجهزة  90411 

 
 ةواحد ل.سجدول القيمة احلالية لدفعة عادية قيمتها 

 n 1% 2% 4% 6%  8% 10% 12% 16% 20% 

1 0.990 0.980 0.962 0.943 0.926 0.909 0.893 0.862 0.833 

2 1.970 1.942 1.886 1.833 1.783 1.736 1.690 1.605 1.528 

3 2.941 2.884 2.775 2.673 2.577 2.487 2.402 2.246 2.106 

4 3.902 3.808 3.630 3.465 3.312 3.170 3.037 2.798 2.589 

5 4.853 4.713 4.452 4.212 3.993 3.791 3.605 3.274 2.991 

6 5.795 5.601 5.242 4.917 4.623 4.355 4.111 3.685 3.326 

7 6.728 6.472 6.002 5.582 5.206 4.868 4.564 4.039 3.605 

8 7.652 7.325 6.733 6.210 5.747 5.335 4.968 4.344 3.837 

9 8.566 8.162 7.435 8026. 6.247 5.759 5.328 4.607 4.031 

10 9.471 8.983 8.111 7.360 6.710 6.145 5.650 4.833 4.192 

11 10.368 9.787 8.760 7.887 7.139 6.495 5.938 5.029 4.327 

12 11.255 10.575 9.385 8.384 7.536 6.814 6.194 5.197 4.439 

13 12.134 11.348 9.986 8.853 7.904 7.103 6.424 5.342 4.533 

14 13.004 12.106 10.563 9.295 8.244 7.367 6.628 5.468 4.611 

15 13.865 12.849 11.118 9.712 8.559 7.606 6.811 5.575 4.675 

16 14.718 13.578 11.652 10.106 8.851 7.824 6.974 5.668 4.730 
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 ( ضرائب الدخل08معيار المحاسبة الدولي رقم )
خيتلف الربح احملاسيب يف أغلب األحيان عن الربح اخلاضع للضريبة، حيث ختتلف املتطلبات الضريبية عن 
املعاجلات احملاسبية اليت تتبعها املنشأة، وقد تنتج هذه الفروقات نتيجة وضع حد أعلى للمصروفات 

تستخدمها املنشأة وأسباب  املقبولة ضريبياً، أو اختالف طرق االهتالك املقبولة ضريبيًا عن الطرق اليت
 أخرى.

: هي مبالغ ضرائب الدخل الواجبة التسديد يف الفرتات املستقبلية واملتعلقة االلتزامات الضريبية المؤجلة
بالفروق املؤقتة اخلاضعة للضريبة، وتنشأ عندما تكون القيمة املسجلة لألصل أكرب من أساسه الضرييب أو 

 زام أقل من أساسه الضرييب.عندما تكون القيمة املسجلة لاللت

هي مبالغ ضرائب الدخل املتوقع اسرتدادها يف الفرتات املستقبلية واملتعلقة  األصول الضريبية المؤجلة:
بالفروق املؤقتة اخلاضعة للضريبة، وتنشأ عندما تكون القيمة املسجلة لألصل أقل من أساسه الضرييب أو 

 من أساسه الضرييب. عندما تكون القيمة املسجلة لاللتزام أكرب

األساس الضرييب ألصل أو التزام هو املبلغ الذي ينسب إىل  األساس الضريبي )القاعدة الضريبية(:
 ذلك األصل أو االلتزام لألغراض الضريبية.

: هي فروق بني القيمة الدفرتية املسجلة لألصل أو االلتزام الوارد يف قائمة املركز املايل الفروق المؤقتة
الضرييب املستخدم حلساهبا وميكن أن تكون الفروق املؤقتة إما خاضعة للضريبة أو قابلة للخصم واألساس 
 )التنزيل(.

، يتم 2012/ 1/1ل.س يف  2000000: قامت الشركة العربية بشراء معدات وأجهزة مببلغ مثال
هتالك وفق % سنويًا على أساس القسط الثابت، يف حني يتم اال20اهتالكها من قبل الشركة بنسبة 

 % سنوياً.30املتطلبات الضريبية بنسبة 

 2012/ 31/12املطلوب: حساب أي التزام ضرييب مؤجل ميكن أن ينشأ عن املعدات واألجهزة يف 

 ل.س  400000% = 20×  2000000احلل: مصروف االهتالك احملسوب من قبل الشركة 

 ل.س 100000%= 30× 2000000يف حني بلغ مصروف االهتالك ألغراض الضريبة 
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ل.س وبالتايل االلتزام الضرييب املؤجل  200000عليه فإن الفرق املؤقت اخلاضع للضريبة يبلغ 
ل.س ناتج عن كون مصروف االهتالك احملسوب ألغراض الضريبة  %10000 = 30× 200000

 أكرب من مصروف االهتالك احملاسيب احملسوب من قبل الشركة.

التقييم يف  إعادةتقييم املباين واعرتفت بالزيادة يف  إعادةامليس بقامت شركة  31/12/2013: يف مثال
تقييمها  إعادةل.س ومت  1000000قوائمها املالية، وقد بلغت القيمة الدفرتية للمباين بذلك التاريخ 

ل.س يبلغ معدل الضريبة على  5000000ل.س وكان األساس الضرييب للمباين  9500000مببلغ 
 %35% بينما كان معدل الضريبة املطبق على األرباح الرأمسالية على بيع املباين 40األرباح ما نسبته 

 31/12/2013املطلوب: حساب االلتزام الضرييب املؤجل على املباين يف 

 احلل:

 %35× األساس الضرييب للمباين(  -التقييم إعادةااللتزام الضرييب املؤجل= )القيمة الدفرتية للمباين بعد 

                       ( =9500000- 5000000 × )35% 

 ل.س   %090500 = 35× 2500000=                         
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 القوائم المالية الموحدة( 01معيار المحاسبة الدولي رقم )

 دمج األعمال
% من حقوق التصويت يف شركة أخرى، فإن الشركة املالكة لألسهم 50عند متلك شركة أكثر من 

تصبح هلا سيطرة على القرارات اإلدارية والتشغيلية للشركة املستثمر هبا، أي أن القرارات اهلامة 
واالسرتاتيجية للشركة اململوكة تصبح بيد الشركة املالكة، من هنا جاءت تسمية الشركة املالكة لألسهم 

 بالشركة القابضة أو األم والشركة صاحبة األسهم اململوكة بالشركة التابعة.

 .1/1/2013ويبدأ سريانه اعتباراً من  2011مت إصدار هذا املعيار يف عام 

( إىل وضع األسس واملبادئ املتعلقة بإعداد وعرض القوائم املالية املوحدة عندما 10يهدف املعيار رقم )
شركة تسيطر املنشأة على واحدة أو أكثر من املنشآت األخرى، وبالتايل فإن القوائم املوحدة تعترب أن ال

 التابعة هي جزء من الشركة القابضة وكأهنا أحد فروعها.

 تعريفات:

القوائم املالية جملموعة شركات يتم من خالهلا عرض األصول وااللتزامات وحقوق  القوائم املالية املوحدة:
واملصاريف والتدفقات النقدية هلذه الشركات بشكل تبدو وكأهنا خت  منشأة  واإليراداتامللكية 

 اقتصادية واحدة.

 منشأة متتلك أغلبية أسهم واحدة أو أكثر من الشركات التابعة. الشركة األم:

حقوق امللكية يف شركة تابعة ال تنسب بشكل مباشر أو غري  احلقوق غري املسيطرة )حقوق األقلية(:
% من أشهم الشركة ص التابعة ففي هذه احلالة فإن 70،/ فإذا متلكت املنشأة س ة األممباشر للشرك
% من أسهم ص باحلقوق 10% مملوكة ملسامهني آخرين حيث يطلق على مالكي الـ 10باقي األسهم 

 غري املسيطرة )األقلية(.

 تملك مباشرة.سنقتصر يف دراستنا هلذا املعيار على إعداد القوائم املالية املوحدة عند ال

 القوائم المالية الموحدة عند التملك:

 في حال عدم وجود شهرة للشركة التابعة مثال:
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دينار، ونتج عن عملية  12000اشرتت الشركة س كامل أسهم الشركة ص بسعر  2012/ 1/1يف  
الشراء نشوء عالقة قابضة وتابعة بني الشركتني، علماً بأن الشركة س تقوم باتباع طريقة احليازة )التملك( 

 عملية شراء أسهم الشركة التابعة ص. ثباتإل

 يلي:وقد ظهرت امليزانيتان قبل الشراء كما 

 الشركة ص الشركة س البيان
 القيمة العادلة القيمة الدفترية  

 30000 30000 100000 النقدية
 5000 10000 00000 ذمم مدينة
 30000 20000 90000 بضاعة
 45000 40000 100000 مباين
 15000 10000 20000 أثاث

 125000 001111 601111 مجموع األصول
 10000 10000 200000 ذمم دائنة
  30000 100000 رأس املال
  10000 40000 احتياطيات
  10000 30000 أرباح حمتجزة

  001111 601111 مجموع االلتزامات وحقوق الملكية
 املطلوب:

 احتساب تكلفة شراء أسهم الشركة ص. -1

 القيود الالزمة يف دفاتر الشركة س و اخلاصة بشراء أسهم الشركة ص. إثبات -2

 امليزانية االفتتاحية للشركة س بعد شراء أسهم الشركة ص مباشرة.إعداد  -3

 احلل:

 دينار أما مصاريف التملك فتحمل على قائمة الدخل للعام نفسه. 12000تكلفة االستثمار يف ص= 

 يف هذه احلالة يتم شراء ص وال يتم نقل أصوله والتزاماهتا إىل الشركة س ويتم كتابة القيد
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  ثمار يف الشركة التابعة ص من حـ/ االست 12000

 إىل حـ/ النقدية 12000 

 بعد شراء أسهم ص  1/1/2012أما امليزانية االفتتاحية للشركة س يف 

 الشركة س البيان
  

 30000 النقدية
 00000 ذمم مدينة
 90000 بضاعة
 100000 مباين
 20000 أثاث

 12000 استثمارات يف شركة تابعة ص
 601111 مجموع األصول

 200000 ذمم دائنة
 100000 رأس املال
 40000 احتياطيات
 30000 أرباح حمتجزة

 601111 مجموع االلتزامات وحقوق الملكية
 

 مثال: في حال وجود شهرة للشركة التابعة

دينار، كما دفعت الشركة  12000اشرتت الشركة س كامل أسهم الشركة ص بسعر  2012/ 1/1يف 
عموالت مسسرة وأتعاب حماميني وحماسبني، وقد نتج عن عملية الشراء نشوء دينار نقدا  5000مبلغ 

 ثباتعالقة قابضة وتابعة بني الشركتني، علماً بأن الشركة س تقوم باتباع طريقة احليازة )التملك( إل
 عملية شراء أسهم الشركة التابعة ص.

 كما يلي:مباشرة  الشراء  بعدوقد ظهرت امليزانيتان 
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 الشركة ص ة سالشرك البيان
 القيمة العادلة القيمة الدفترية  

 30000 30000 25000 النقدية
 40000 55000 150000 ذمم مدينة
 45000 40000 140000 بضاعة

 35000 30000 00000 معدات وأجهزة
 20000 20000 40000 أثاث

   120000 االستثمار يف الشركة التابعة ص
 190000 005111 555111 مجموع األصول

 10000 15000 155000 ذمم دائنة
  00000 300000 رأس املال
  20000 10000 احتياطيات
  10000 40000 أرباح حمتجزة

  005111 555111 مجموع االلتزامات وحقوق الملكية
 وبعد التملك مباشرة. 1/1/2012املطلوب: إعداد امليزانية املوحدة يف 

 احلل:

 نسبة التملك× صايف القيمة العادلة ألصول الشركة التابعة -الشهرة= تكلفة االستثمار

        =120000- (190000- 10000 ×)100% 

 دينار 10000= 110000 -120000=       

 الشركة س البيان
 القابضة

 الشركة ص
 التابعة 

قائمة المركز المالي  التسويات
 الموحدة

القيمة   
 الدفترية

  دائن مدين 

 55000   30000 25000 النقدية
 170000 15000  55000 150000 ذمم مدينة
 105000  5000 40000 140000 بضاعة
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 115000  5000 30000 00000 معدات وأجهزة
 10000   20000 40000 أثاث
 10000  10000   الشهرة

االستثمار يف 
 الشركة التابعة ص

120000   120000  

 105111   005111 555111 مجموع األصول
 215000  5000 15000 155000 ذمم دائنة
 300000  00000 00000 300000 رأس املال
 10000  20000 20000 10000 احتياطيات
 40000  10000 10000 40000 أرباح حمتجزة

مجموع 
االلتزامات 

 وحقوق الملكية

555111 005111 065111 065111 105111 

 

 %:011التملك بنسبة تقل عن مثال: 

دينار، كما دفعت  70000% أسهم الشركة ص بسعر 00اشرتت الشركة س  2012/ 1/1يف 
دينار نقدا عموالت مسسرة وأتعاب حماميني وحماسبني، وقد نتج عن عملية الشراء نشوء  54الشركة مبلغ 

 ثباتك( إلعالقة قابضة وتابعة بني الشركتني، علماً بأن الشركة س تقوم باتباع طريقة احليازة )التمل
 عملية شراء أسهم الشركة التابعة ص.

 وقد ظهرت ميزانية الشركتني بعد الشراء مباشرة كما يلي:

 الشركة ص الشركة س البيان
 القيمة العادلة القيمة الدفترية  

 30000 30000 20000 النقدية
 10000 15000 100000 ذمم مدينة
 40000 30000 120000 بضاعة

 30000 25000 90000 معدات وأجهزة
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 15000 10000 40000 أثاث
   70000 االستثمار يف الشركة التابعة ص

 125000 001111 221111 مجموع األصول
 45000 50000 70000 ذمم دائنة
  40000 210000 رأس املال
  15000 50000 احتياطيات
  5000 40000 أرباح حمتجزة

  001111 221111 مجموع االلتزامات وحقوق الملكية
 وبعد التملك مباشرة. 1/1/2012املوحدة يف  قائمة املركز املايلاملطلوب: إعداد 

 احلل:

 نسبة التملك× صايف القيمة العادلة ألصول الشركة التابعة -الشهرة= تكلفة االستثمار

        =70000- (125000- 45000 ×)00% 

 دينار 21000= 14000 -70000=       

 الشركة س البيان
 القابضة

 الشركة ص
 التابعة 

قائمة المركز المالي  التسويات
 الموحدة

القيمة   
 الدفترية

  دائن مدين 

 50000   30000 20000 النقدية
 110000 5000  15000 100000 ذمم مدينة
 110000  10000 30000 120000 بضاعة

 100000  5000 25000 90000 معدات وأجهزة
 55000  5000 10000 40000 أثاث
 21000  21000   الشهرة

االستثمار يف 
 الشركة التابعة ص

70000   70000  

 510111   001111 221111 مجموع األصول
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 135000  5000 50000 70000 ذمم دائنة
 210000  40000 40000 210000 رأس املال
 50000  15000 15000 50000 احتياطيات
 40000   5000 40000 أرباح حمتجزة
 11000 11000    حقوق األقلية

مجموع 
االلتزامات 

 وحقوق الملكية

221111 001111 000111 000111 510111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


