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 یجب تطبیق ھذا المعیار على البیانات المالیة األساسیة بما في ذلك
البیانات المالیة الموحدة ألي منشأة تقدم تقاریرھا بعملة اقتصاد  ذو 

معدل تضخم مرتفع



.A یفضل عامة الناس االحتفاظ بثرواتھم بأصول غیر نقدیة أو بعملھ
ً للحفاظ على القوة  ً ویتم استثمار مبالغ العملة المحلیة حاال مستقرة نسبیا

. الشرائیة لھا
.B ال تھتم عامة الناس بالمبالغ النقدیة المحددة بالعملة المحلیة بل بعملة

ً ویمكن أن تحدد األسعار بتلك العملة . أجنبیة مستقرة نسبیا
.C یتم تحدید المبیعات والمشتریات على الحساب بأسعار تأخذ في

الحساب الخسارة المتوقعة للقوة الشرائیة خالل فترة االئتمان حتى ولو 
كانت المدة قصیرة، 

.D ،یتم ربط معدالت الفائدة واألجور واألسعار بمؤشر أسعار
.E١٠٠معدل التضخم المتراكم لثالثة سنوات یقارب أو یزید على.%



 یجب التعبیر عن البیانات المالیة للمنشأة التي تضع تقاریرھا بعملة
االقتصاد ذو معدل التضخم المرتفع سواء كانت معدة على أساس التكلفة 

التاریخیة أو التكلفة الجاریة، بوحدة قیاس جاریة بتاریخ المیزانیة 
العمومیة

 كذلك یجب التعبیر عن  األرقام المقارنة  للفترة السابقة المطلوبة بموجب
المعیار المحاسبي الدولي الخامس، المعلومات الواجب اإلفصاح عنھا 
في البیانات المالیة، وأي معلومات بخصوص الفترات السابقة بوحدة 

.  قیاس جاریة بتاریخ المیزانیة العمومیة
 یجب شمول المكسب أو الخسارة الناجمة عن صافي المركز النقدي في

.صافي الدخل واإلفصاح عنھا بشكل منفصل



 یعاد بیان مبالغ المیزانیة العمومیة غیر المعبر عنھا بموجب وحدة قیاس
جاریة بتاریخ المیزانیة باستخدام مؤشر أسعار عام

بنود نقدیة
بنود غیر نقدیة



 التعبیر عن كافة البنود في قائمة الدخل بوحدة القیاس الجاریة بتاریخ
.  المیزانیة العمومیة

 وعلیھ یتوجب إعادة بیان كافة المبالغ بتطبیق التغیر في مؤشر األسعار
العام من تواریخ القید األولیة لبنود الدخل والمصروفات في البیانات 

.  المالیة



 یتم شمول المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي في صافي
الدخل



 ال یتم إعادة البنود المعبر عنھا بالتكلفة الجاریة ألنھا ظاھرة بوحدة
أما باقي البنود في المیزانیة . القیاس الجاریة بتاریخ المیزانیة العمومیة

حسب المستوى العام لألسعارالعمومیة فیعاد بیانھا 



 تتطلب إعادة بیان البیانات المالیة بموجب ھذا المعیار استخدام مؤشر
. عام لألسعار یعكس التغیرات في القوة الشرائیة العامة

 من المفضل أن تقوم كافة المنشآت التي تضع تقاریرھا بعملة نفس
.االقتصاد باستخدام نفس المؤشر



 یتطلب ھذا المعیار إظھار كافة بنود قائمةالتدفق النقدي بوحدة القیاس
.الجاریة بتاریخ المیزانیة العمومیة 



 یتم إعادة عرض األرقام المقارنة للفترة السابقة سواء كانت مبینة على
التكلفة التاریخیة أو التكلفة الجاریة ، بموجب مؤشر أسعار عام بحیث 
تعرض البیانات المالیة المقارنة بوحدة القیاس الجاریة في نھایة فترة 

. التقریر 
 كذلك یجب التعبیر عن المعلومات المفصح عنھا الخاصة بفترات سابقة

.بوحدة القیاس الجاریة في نھایة فترة التقریر 



 قد یكون للمنشاة األم التي تعد تقاریرھا بعملة اقتصاد مرتفع التضخم
ة  ادیات مرتفع الت اقتص ا بعم ً تقاریرھ ا د أیض ة تع ات تابع منش
آت  ذه المنش ل ھ ة لمث ات المالی رض البیان ادة ع ب إع خم ، یج التض
ل  ھ قب ا بعملت التابعة بتطبیق مؤشر أسعار عام للبلد الذي یعد تقاریرھ
أة  ي تصدرھا المنش أن یجري شمولھا في البیانات المالیة الموحدة الت

ة . األم  ري ترجم ھ یج ة فان وعندما تكون المنشأة التابعة منشأة أجنبی
ة . قوائمھا المالیة المعاد عرضھا بمعدالت اإلقفال  ات المالی ا البیان أم

ة  ادیات مرتفع الت االقتص ا بعم للمنشات التابعة التي ال تعد تقاریرھ
دولي  بة ال ار المحاس ب معی ا بموج ل معھ تم التعام خم فی ،  ٢١التض

.المحاسبة عن آثار التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة 



 عندما یتوقف االقتصاد عن كونھ مرتفع التضخم وتتوقف المنشأة عن
إعداد وعرض البیانات المالیة المعدة بموجب ھذا المعیار، فإنھا یجب 

أن تعالج المبالغ المعبر عنھا بوحدة القیاس الجاریة بتاریخ فترة 
. التقریر السابق كأساس للقیم المسجلة في قوائمھا المالیة الالحقة



 عن حقیقة أن البیانات المالیة واألرقام المقابلة للفترات السابقة  قد تم
إعادة بیانھا للتغیرات في القوة الشرائیة العامة لعملة التقریر، وكنتیجة 

لذلك یتم التعبیر عنھا بوحدة القیاس الجاریة بتاریخ المیزانیة 
. العمومیة

 ما إذا كانت البیانات المالیة معدة على أسلوب التكلفة التاریخیة
الجاریة، و

 ھویة ومستوى مؤشر األسعار بتاریخ المیزانیة العمومیة والتحرك في
.  ھذا المؤشر خالل الفترة الجاریة وفترة التقریر السابق




