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IFRS Summary 
ملخص عن معاییر التقاریر 

  المالیة الدولیة 

  جدول المحتویات الصفحة

2 
 االطار المفاھیمي

3 
  1رقم  لتقاریر المالیةلالمعیار الدولي 

4 
  معاملة دفع على شكل أسھم 2لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 

5 
  دمج األعمال 3لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 

6 
  عقود التأمین 4لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 

8 
  لغرض البیع و العملیات المتوقفةاالصول غیر المتداولة المحتفظ بھا  – 5لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 

9 
  الطبیعیةاستكشاف وتقییم الموارد  - 6لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 

10 
   افصاحات االدوات المالیة 7لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 

12 
   القطاعات التشغیلیة 8المالیة رقم لتقاریر لالمعیار الدولي 

13 
   االدوات المالیة – 9لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 

20 
   القوائم المالیة الموحدة – 10لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 

21 
  الترتیبات المشتركة – 11لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 

23 
   االفصاحات عن الحقوق في المنشآت األخرى – 12لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 

24 
  قیاس القیمة العادلة  – 13لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 

25 
   الحسابات التنظیمیة -  14 لتقاریر المالیة رقملالمعیار الدولي 

27 
   االیرادات من العقود مع الزبائن – 15لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 

30 
  عقود اإل جار – 16لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 

33 
  عقود التأم     – 17لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 
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IFRS Summary 
ملخص عن معاییر التقاریر 

  المالیة الدولیة 

 

 Conceptual Framework  االطار المفاھیمي 

اإلطار (للتقاریر المالیة  یضع اإلطار المفاھیمي
 مجموعة األفكار الرئیسیة لعملیة التقریر )المفاھیمي

 المالي التي توجھ المجلس في تطویر المعاییر الدولیة
لى عكما یساعد ھذا اإلطار المفاھیمي . للتقاریر المالیة

ضمان اتساق المعاییر من الناحیة النظریة وأن 
العملیات المالیة المتشابھة تتم معالجتھا بطریقة 
متناسقة، وذلك من أجل توفیر معلومات مفیدة لكل من 

  . ائنینالمستثمرین والد

إن النسخة المعدلة من اإلطار المفاھیمي والتي تم 
تدخل حیز التنفیذ  2018إصدارھا في آذار من العام 

فوراً، ذلك بالنسبة لكل من مجلس معاییر المحاسبة 
 الیةلتقاریر الماولجنة تفسیر المعاییر ) المجلس(الدولیة 
اإلطار  بالنسبة للشركات التي تستخدم. الدولیة

لتطویر سیاساتھا المحاسبیة لمعالجة  المفاھیمي
اییر العملیات المالیة التي ال یعالجھا أي معیار من المع

 معدلال اإلطار المفاھیمي الدولیة للتقاریر المالیة، یكون
 1 ساري المفعول بالنسبة للتقاریر السنویة اعتباراً من

، مع السماح بالتطبیق 2020كانون الثاني من العام 
  . المبكر

أیضا الشركات في تطویر  یساعد اإلطار المفاھیميكما 
سیاسات محاسبیة عندما ال ینطبق أي معیار من 
ة، المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة على معاملة معین

وبشكل أعم، فھو یساعدأصحاب المصلحة على فھم 
  . وتفسیر المعاییر

  

The revised Conceptual Framework for 
Financial Reporting (Conceptual 
Framework) issued in March 2018 is 
effective immediately for the 
International Accounting Standards 
Board (Board) and the IFRS 
Interpretations Committee. For 
companies that use the Conceptual 
Framework to develop accounting 
policies when no IFRS Standard applies 
to a particular transaction, the 
revised Conceptual Framework is 
effective for annual reporting periods 
beginning on or after 1 January 2020, 
with earlier application permitted. 
The Conceptual Framework sets out the 
fundamental concepts for financial 
reporting that guide the Board in 
developing IFRS Standards. It helps to 
ensure that the Standards are 
conceptually consistent and that similar 
transactions are treated the same way, 
so as to provide useful information for 
investors, lenders and other creditors. 
The Conceptual Framework also assists 
companies in developing accounting 
policies when no IFRS Standard applies 
to a particular transaction, and more 
broadly, helps stakeholders to 
understand and interpret the Standards. 
   



   
 

3 | 2019إعداد اللجنة العلمیة لجمعیة المحاسبین القانونیین في سوریة آیار   

IFRS Summary 
ملخص عن معاییر التقاریر 

  المالیة الدولیة 

 International Financial Reporting  1لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 
Standard 1 -First-time Adoption of 
International Financial Reporting 
Standards 

بني بحالة ت 1رقم لتقاریر المالیة لیتعلق المعیار الدولي 
ة حیث منشأة ما لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة ألول مر

 یتطلب إعداد مجموعة كاملة من البیانات المالیة التي
تغطي الدورة المحاسبیة األولى والسنة السابقة لھا 

  . المالیة الدولیةباالعتماد على التقاریر 

 یجب أن تستخدم المنشأة نفس السیاسات المحاسبیة خالل
الیة كافة الفترات المحاسبیة التي ستعرض في بیاناتھا الم
ریر األولى التي تم اعدادھا وفق المعاییر الدولیة للتقا

كما یجب أن تكون ھذه السیاسات المحاسبیة . المالیة
لمالیة ادولیة للتقاریر متوافقة مع كل معیار من المعاییر ال

یكون ساري المفعول في نھایة فترة البیانات المالیة 
ریر األولى التي تم اعدادھا وفق المعاییر الدولیة للتقا

  . المالیة

إعفاءات  1رقم لتقاریر المالیة لالمعیار الدولي یوفر 
محدودة من شرط إعادة إعداد وتبویب الفترات 

دة، تلك التي من المحاسبیة السابقة في حاالت محد
كبر المحتمل أن تكون فیھا تكلفة االمتثال لھذا الشرط، ا

من المنفعة التي سیحصل علیھا مستخدمو البیانات 
  . المالیة

ق تطبی 1رقم لتقاریر المالیة لالمعیار الدولي كما یحظر 
المعیار بأثر رجعي في بعض الحاالت، ال سیما عندما 
یتطلب التطبیق على فترة سابقة الحصول على رأي 

سائدة في (حول ظروف معینة ) تقییمات اإلدارة(اإلدارة 
 ، بعد أن أصبحت النتیجة المترتبة على)الفترة السابقة

  . ھذه الظروف معروفة بالفعل بسبب مرور الوقت

إفصاحات  1رقم لتقاریر المالیة لالدولي المعیار یتطلب 
 GAAPتشرح كیف أثر االنتقال من معاییر المحاسبة 

IFRS 1 requires an entity that is 
adopting IFRS Standards for the first 
time to prepare a complete set of 
financial statements covering its first 
IFRS reporting period and the 
preceding year. 
The entity uses the same accounting 
policies throughout all periods 
presented in its first IFRS financial 
statements. Those accounting policies 
must comply with each Standard 
effective at the end of its first IFRS 
reporting period. 
 
IFRS 1 provides limited exemptions 
from the requirement to restate prior 
periods in specified areas in which the 
cost of complying with them would be 
likely to exceed the benefits to users of 
financial statements. 
IFRS 1 also prohibits retrospective 
application of IFRS Standards in some 
areas, particularly when retrospective 
application would require judgements 
by management about past conditions 
after the outcome of a particular 
transaction is already known. 



   
 

4 | 2019إعداد اللجنة العلمیة لجمعیة المحاسبین القانونیین في سوریة آیار   

IFRS Summary 
ملخص عن معاییر التقاریر 

  المالیة الدولیة 

 International Financial Reporting  1لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 
Standard 1 -First-time Adoption of 
International Financial Reporting 
Standards 

السابقة إلى المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة على تقاریر 
  . المركز المالي للمنشأة وأدائھا المالي والتدفقات النقدیة

IFRS 1 requires disclosures that explain 
how the transition from previous GAAP 
to IFRS Standards affected the entity’s 
reported financial position, financial 
performance and cash flows. 

 
كل شمعاملة دفع على  2لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 

  أسھم
International Financial Reporting 
Standard 2 - Share-based Payment 

ریر لتقاریر المالیة، التقالدولي الثاني یحدد المعیار ال
، المالیة لمنشأة عندما تقوم بمعاملة دفع على شكل أسھم

وھي تتطلب من . بما في ذلك إصدار خیارات األسھم
بمعامالت الدفع على شكل أسھم في  االعتراف المنشأة

أو  بیاناتھا المالیة، بما في ذلك المعامالت مع الموظفین
والتي ستتم تسویتھا بشكل نقدي أو األطراف األخرى 

عبر أصول أخرى أو من خالل أدوات حقوق الملكیة 
ن أویتطلب المعیار، من المنشأة . الخاصة بالمنشأة ذاتھا

لي أو تظھر في بیاناتھا المالیة سواء في قائمة المركز الما
لى في قائمة الدخل، اآلثار المترتبة على عملیات الدفع ع

لتي لك النفقات المرتبطة بالمعامالت اشكل أسھم، بما في ذ
  . یتم فیھا منح خیارات أسھم للموظفین

  

IFRS 2 specifies the financial reporting 
by an entity when it undertakes a share-
based payment transaction, including 
issue of share options. It requires an 
entity to recognise share-based 
payment transactions in its financial 
statements, including transactions with 
employees or other parties to be settled 
in cash, other assets or equity 
instruments of the entity. It requires an 
entity to reflect in its reported profit or 
loss and financial position the effects of 
share-based payment transactions, 
including expenses associated with 
transactions in which share options are 
granted to employees. 
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ملخص عن معاییر التقاریر 

  المالیة الدولیة 

 International Financial Reporting  دمج األعمال 3لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 
Standard 3 -Business Combinations 

ئ لتقاریر المالیة، المبادلیضع المعیار الدولي الثالث 
حالة دمج األعمال، وبالتالي  والمتطلبات الخاصة، عند
 : كیفیة قیام المستحوذ بما یلي

االعتراف والقیاس في بیاناتھ المالیة فیما  ·
یتعلق باألصول والخصوم التي تم 
إكتسابھا، وكذلك أیة حقوق ألطراف أخرى 

  . في المنشأة المستحوذ علیھا
االعتراف والقیاس بما یتعلق شھرة المحل  ·

 أو الربح الناتجالمكتسبة عند دمج األعمال، 
عن عملیة استحواذ بسعر دون القیمة 

 السوقیة العادلة للمنشأة المستحوذ علیھا
المعلومات التي یجب االفصاح عنھا بما  ·

یمكن مستخدمي البیانات المالیة من تقدیر 
طبیعة عملیة دمج األعمال واآلثار المالیة 

  . المترتبة على عملیة دمج األعمال ھذه
ریر یة في المعیار الدولي الثالث للتقاالمبادئ األساسإن 

المالیة ھي أن المستحوذ یقیس تكلفة الحیازة بالقیمة 
وم الذي تم تسدیده؛ ویق) الثمن -البدل (العادلة للمقابل 

بتخصیص ھذه التكلفة على الموجودات والمطلوبات، 
 القابلة للتحدید، والتي تم االستحواذ علیھا على أساس

ة العادلة ك إذا كانت تكلفة الحیازة بالقیمقیمھا العادلة؛ وبذل
أعلى من صافي القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات 

أما  فیعتبر الفائض في كلفة الحیازة مقابالً لشھرة المحل؛
في حالة وجود فائض في صافي القیمة العادلة 
للموجودات والمطلوبات عن تكلفة الحیازة بالقیمة 

واذ استح"الربح الناتج عن عملیة العادلة، فیتم اقفال ھذا 
ً في الربح أو الخسارة فو" دون القیمة السوقیة العادلة . را

كما یتوجب على المستحوذ أن یقوم باالفصاح عن 
ییم المعلومات التي تمكن مستخدمي البیانات المالیة من تق
  . ھاطبیعة عملیة االستحواذ واآلثار المالیة المترتبة علی

IFRS 3 establishes principles and 
requirements for how an acquirer in a 
business combination: 

· recognises and measures in its 
financial statements the assets and 
liabilities acquired, and any 
interest in the acquiree held by 
other parties; 

· recognises and measures the 
goodwill acquired in the business 
combination or a gain from a 
bargain purchase; and 

· determines what information to 
disclose to enable users of the 
financial statements to evaluate 
the nature and financial effects of 
the business combination. 

The core principles in IFRS 3 are that an 
acquirer measures the cost of the 
acquisition at the fair value of the 
consideration paid; allocates that cost to 
the acquired identifiable assets and 
liabilities on the basis of their fair 
values; allocates the rest of the cost to 
goodwill; and recognises any excess of 
acquired assets and liabilities over the 
consideration paid (a ‘bargain 
purchase’) in profit or loss immediately. 
The acquirer discloses information that 
enables users to evaluate the nature and 
financial effects of the acquisition. 
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IFRS Summary 
ملخص عن معاییر التقاریر 

  المالیة الدولیة 

 
 International Financial Reporting  عقود التأمین 4لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 

Standard 4 -Insurance Contracts 

لمالیة لتقاریر السیتم استبدال ھذا المعیار بالمعیار الدولي 
  . 17رقم 

یحدد المعیار الدولي الرابع للتقاریر المالیة بعض 
ن قبل الجوانب المتعلقة بالتقاریر المالیة لعقود التأمین م

ى أي منشأة تقوم باصدار مثل ھذه العقود، والتي لم تتبن
  . 17بعد تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

ن، المؤمِّ (عقد التأمین ھو عقد یقوم بموجبھ أحد الفریقین 
بتحمل مخاطرة ذات قیمة من الفریق ) شركة التأمین

من خالل االتفاق على تعویض ) حامل البولیصة(اآلخر 
حامل البولیصة في حال حصول حدث احتمالي مستقبلي 

عندما یكون لذلك أثر سلبي ) الحدث المؤمن ضده(محدد 
  . على حامل البولیصة

ع على جمی 4ینطبق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
التي ) بما في ذلك عقود إعادة التأمین(عقود التأمین 

تصدرھا المنشأة وعلى عقود إعادة التأمین التي تكون 
 المنشأة ھي المستفید فیھا، باستثناء بعض العقود التي

ال ینطبق ھذا المعیار على . تغطیھا معاییر أخرى
األصول والخصوم األخرى لشركة التأمین، مثل األصول 

الیة والخصوم المالیة التي تقع ضمن نطاق المعیار الم
ذا ھعالوة على ذلك، ال یعالج . 9لتقاریر المالیة لالدولي 

المعیار محاسبة بولیصة التأمین من وجھة نظر حامل 
  . البولیصة

یعفي المعیار الدولي الرابع للتقاریر المالیة شركة التأمین 
المعیار أي لحین أن تقوم الشركة بتبنى (بشكل مؤقت 

من بعض متطلبات ) 17لتقاریر المالیة رقم لالدولي 
المعاییر األخرى، بما في ذلك شرط أخذ اإلطار 

Will be superseded by IFRS 17. 
IFRS 4 specifies some aspects of the 
financial reporting for insurance 
contracts by any entity that issues such 
contracts and has not yet applied IFRS 
17.  
An insurance contract is a contract 
under which one party (the insurer) 
accepts significant insurance risk from 
another party (the policyholder) by 
agreeing to compensate the 
policyholder if a specified uncertain 
future event (the insured event) 
adversely affects the policyholder. 
IFRS 4 applies to all insurance contracts 
(including reinsurance contracts) that 
an entity issues and to reinsurance 
contracts that it holds, except for 
specified contracts covered by other 
Standards. It does not apply to other 
assets and liabilities of an insurer, such 
as financial assets and financial 
liabilities within the scope of IFRS 9. 
Furthermore, it does not address 
accounting by policyholders. 
IFRS 4 exempts an insurer temporarily 
(ie until it adopts IFRS 17) from some 
requirements of other Standards, 
including the requirement to consider 
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IFRS Summary 
ملخص عن معاییر التقاریر 

  المالیة الدولیة 

 International Financial Reporting  عقود التأمین 4لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 
Standard 4 -Insurance Contracts 

. المفاھیمي عند اختیار السیاسات المحاسبیة لعقود التأمین
 : ومع ذلك، فإن المعیار الدولي الرابع للتقاریر المالیة

یحظر احتجاز مؤونات المطالبات المحتملة  ·
 بموجب العقود التي لم تعد قائمة موجودة في نھایة

مثل أحتیاطي الكوارث أو (الفترة التقریر المالي 
 ؛)معادل األرباحاحتیاطي 

  
یتطلب اختباركفایة التزامات التأمین المعترف بھا  ·

واختبار انخفاض قیمة األصول المتعلقة بعقود 
 التأمین؛إعادة 

  
یتطلب من شركة التأمین االحتفاظ بالتزامات  ·

التأمین في بیان مركزھا المالي حتى یتم إبراؤھا 
 او الغاؤھا، أو انتھاء صالحیتھا، وكذلك یتطلب أن

یتم االفصاح عن التزامات التأمین في جانب 
المطالیب دون تنزیل أصول إعادة التأمین 

 . المرتبطة بھا
  

لعام  یعالج تعدیل المعیار الدولي الرابع للتقاریر المالیة
ة لتقاریر المالیلبعض نتائج تطبیق المعیار الدولي  2016

لمالیة التقاریر لقبل أن تتبنى المنشأة المعیار الدولي  4رقم 
  . 17رقم 

the Conceptual Framework in selecting 
accounting policies for insurance 
contracts. However, IFRS 4: 

· prohibits provisions for possible 
claims under contracts that are not 
in existence at the end of the 
reporting period (such as 
catastrophe and equalisation 
provisions); 

· requires a test for the adequacy of 
recognised insurance liabilities 
and an impairment test for 
reinsurance assets; and 

· requires an insurer to keep 
insurance liabilities in its 
statement of financial position 
until they are discharged or 
cancelled, or expire, and to present 
insurance liabilities without 
offsetting them against related 
reinsurance assets. 

A 2016 amendment to IFRS 4 addresses 
some consequences of applying IFRS 4 
before an entity adopts IFRS 17. 
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IFRS Summary 
ملخص عن معاییر التقاریر 

  المالیة الدولیة 

 

 International Financial Reporting  5لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 
Standard 5 - Non-current Assets Held 
for Sale and Discontinued Operations 

 : یتطلب المعیار الدولي الخامس للتقاریر المالیة
أن یتم تصنیف أصول غیر متداول أو  ·

محتفظ بھا "مجموعة استبعاد على أنھا 
إذا كان سیتم استرداد قیمتھا " بغرض البیع

الدفتریة بشكل أساسي من خالل عملیة بیع 
لھذه األصول ولیس من خالل استخدامھا 

  . على نحو مستدام
یتم قیاس الموجودات المحتفظ بھا بغرض  ·

یھما أأو قیمتھا العادلة  البیع بقیمتھا الدفتریة
 أقل، بعد تنزیل مصاریف عملیة البیع،

یوقف اھتالك أي أصل عندما یتم تصنیفھ  ·
 على انھ محتفظ بھ بغرض البیع؛

االفصاح بشكل مستقل ضمن قائمة المركز  ·
المالي عن األصول المصنفة على انھا 
محتفظ بھا بغرض البیع وكذلك عن 
مجموعة األصول والخصوم المدرجة 

من مجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ ض
 بھا بغرض البیع؛

االفصاح بشكل مستقل عن نتائج األعمال  ·
  . التي تم ایقافھا ضمن بیان الدخل الشامل

  

IFRS 5 requires: 
· a non-current asset or disposal 

group to be classified as held for 
sale if its carrying amount will be 
recovered principally through a 
sale transaction instead of through 
continuing use; 

· assets held for sale to be measured 
at the lower of the carrying amount 
and fair value less costs to sell; 

· depreciation of an asset to cease 
when it is held for sale; 

· separate presentation in the 
statement of financial position of 
an asset classified as held for sale 
and of the assets and liabilities 
included within a disposal group 
classified as held for sale; and 

· separate presentation in the 
statement of comprehensive 
income of the results of 
discontinued operations. 
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IFRS Summary 
ملخص عن معاییر التقاریر 

  المالیة الدولیة 

م استكشاف وتقیی - 6لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 
  الطبیعیةالموارد 

International Financial Reporting 
Standard 6 - Exploration for and 
Evaluation of Mineral Resources 

لتقاریر المالیة بعض لیحدد المعیار الدولي السادس 
تعلق بالتقاریر المالیة حول التكالیف الجوانب فیما ی

مثل ( الطبیعیةالمتكبدة الستكشاف وتقییم الموارد 
ة المعادن، النفط، الغاز الطبیعي والموارد غیر المتجدد

دوى ، وكذلك تكالیف تحدید الجدوى التقنیة و الج)المشابھة
  . االقتصادیة الستخراج الموارد الطبیعیة

  

  : للتقاریر المالیةإن المعیار الدولي السادس 

للمنشأة بتطویر سیاسة محاسبیة لألصول  یسمح ·
المستخدمة في االستكشاف والتقییم دون مراعاة 

من معیار المحاسبة  12-11متطلبات الفقرات 
ى وبالتالي، یمكن للمنشأة التي تتبن. 8الدولي رقم 

أن تستمر  6لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 
في استخدام السیاسات المحاسبیة التي كانت 

لیة لتقاریر المالمطبقة قبیل اعتماد المعیار الدولي 
6 . 
  

یتطلب من المنشآت التي تعترف بأصول  ·
االستكشاف والتقییم أن تقوم بإجراء اختبار 
انخفاض القیمة على تلك األصول عندما تشیر 

لھذه  الوقائع والظروف إلى أن القیمة الدفتریة
 . األصول ربما تتجاوز قیمتھا القابلة لالسترداد

 
  

یختلف بخصوص االعتراف بانخفاض القیمة عما  ·
، لكن 36كان معتمداً معیار المحاسبة الدولي رقم 

عندما یتم تحدید وجود انخفاض في القیمة، فإن 
طریقة قیاس االنخفاض في القیمة وفقًا لھذا 

  . مذكورالمعیار مطابقة لمعیار المحاسبة ال

IFRS 6 specifies some aspects of the 
financial reporting for costs incurred for 
exploration for and evaluation of mineral 
resources (for example, minerals, oil, 
natural gas and similar non-regenerative 
resources), as well as the costs of 
determination of the technical feasibility 
and commercial viability of extracting the 
mineral resources.IFRS 6: 

· permits an entity to develop an 
accounting policy for exploration 
and evaluation assets without 
specifically considering the 
requirements of paragraphs 11–12 
of IAS 8. Thus, an entity adopting 
IFRS 6 may continue to use the 
accounting policies applied 
immediately before adopting IFRS 
6. 

· requires entities recognising 
exploration and evaluation assets 
to perform an impairment test on 
those assets when facts and 
circumstances suggest that the 
carrying amount of the assets may 
exceed their recoverable amount. 

· varies the recognition of 
impairment from that in IAS 36 but 
measures the impairment in 
accordance with that Standard 
once the impairment is identified. 
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IFRS Summary 
ملخص عن معاییر التقاریر 

  المالیة الدولیة 

 
 افصاحات االدوات 7لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 

   المالیة
International Financial Reporting 
Standard 7 - Financial Instruments: 
Disclosures 

یتطلب المعیار الدولي السابع للتقاریر المالیة من 
 المنشآت أن تقدیم إفصاحات في بیاناتھا المالیة تمكن

 : المستخدمین من تقییم
أثر األدوات المالیة على الوضع المالي للمنشأة  ·

 . وعلى نتائجھا
  

طبیعة ومدى المخاطر التي تتعرض لھا المنشأه  ·
الفترة المحاسبیة وفي نھایة ھذه الفترة، خالل 

والناتجة عن األدوات المالیة، وكیف یمكن 
إن اإلفصاحات . للمشأن إدارة تلك المخاطر

النوعیة تصف أھداف اإلدارة وسیاساتھا 
كما توفر . وعملیاتھا إلدارة تلك المخاطر

اإلفصاحات الكمیة معلومات حول مدى تعرض 
المعلومات المقدمة  المنشأة للمخاطر، بناًء على

 . داخلیًا لموظفي اإلدارة الرئیسیین في المنشأة
توفر ھذه اإلفصاحات نظرة عامة على استخدام 
المنشأة لألدوات المالیة ومدى المخاطر التي 

 . تحدثھا ھذه األدوات
  
  
 
 
  

على جمیع  7ینطبق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
المنشآت، بما في ذلك المنشآت التي لدیھا عدد قلیل من 

على سبیل المثال، مؤسسة صناعیة ال (األدوات المالیة 
تتعامل إال عبر الدفع النقدي وحسابات الزبائن 

وكذلك تلك التي لدیھا عدد كبیر ) وحسابات الموردین

IFRS 7 requires entities to provide 
disclosures in their financial statements 
that enable users to evaluate: 

· the significance of financial 
instruments for the entity’s financial 
position and performance. 

· the nature and extent of risks arising 
from financial instruments to which 
the entity is exposed during the period 
and at the end of the reporting period, 
and how the entity manages those 
risks. The qualitative disclosures 
describe management’s objectives, 
policies and processes for managing 
those risks. The quantitative 
disclosures provide information about 
the extent to which the entity is 
exposed to risk, based on information 
provided internally to the entity’s key 
management personnel. Together, 
these disclosures provide an overview 
of the entity’s use of financial 
instruments and the exposures to 
risks they create. 

IFRS 7 applies to all entities, including 
entities that have few financial 
instruments (for example, a 
manufacturer whose only financial 
instruments are cash, accounts 
receivable and accounts payable) and 
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IFRS Summary 
ملخص عن معاییر التقاریر 

  المالیة الدولیة 

 افصاحات االدوات 7لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 
   المالیة

International Financial Reporting 
Standard 7 - Financial Instruments: 
Disclosures 

مثل مؤسسة مالیة معظمھا أصولھا (من األدوات المالیة 
  ). مھا ھي عبارة عن أدوات مالیةوخصو

  

those that have many financial 
instruments (for example, a financial 
institution most of whose assets and 
liabilities are financial instruments). 

 
  



   
 

12 | 2019إعداد اللجنة العلمیة لجمعیة المحاسبین القانونیین في سوریة آیار   
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ملخص عن معاییر التقاریر 

  المالیة الدولیة 

 

 International Financial Reporting   لیةالقطاعات التشغی 8المالیة رقم لتقاریر لالمعیار الدولي 
Standard 8 - Operating Segments 

ي یتطلب المعیار الدولي الثامن للتقاریر المالیة من أ
 سندات الدین التي تصدرھامنشأة یتم تداول أسھمھا أو 

في سوق أوراق مالیة عامة أن تفصح عن معلومات 
بما یمكن مستخدمي بیاناتھا المالیة من تقییم طبیعة 
 األنشطة التجاریة المختلفة التي تعمل فیھا والبیئات
یة االقتصادیة المختلفة التي تعمل فیھا، واآلثار المال

  . المترتبة علیھا

  

كیفیة قیام المنشأة باإلفصاح عن یحدد ھذا المعیار 
المعلومات حول قطاعات التشغیل الخاصة بھا في 

. رحلیةالبیانات المالیة السنویة وفي التقاریر المالیة الم
ً متطلبات اإلفصاح ذات الصلة حول  كما تحدد أیضا
المنتجات والخدمات والمناطق الجغرافیة وكبار 

  . العمالء

  

IFRS 8 requires an entity whose debt or 
equity securities are publicly traded to 
disclose information to enable users of 
its financial statements to evaluate the 
nature and financial effects of the 
different business activities in which it 
engages and the different economic 
environments in which it operates. 
It specifies how an entity should report 
information about its operating 
segments in annual financial statements 
and in interim financial reports. It also 
sets out requirements for related 
disclosures about products and 
services, geographical areas and major 
customers. 
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ملخص عن معاییر التقاریر 

  المالیة الدولیة 

  

 International Financial Reporting   لیةاالدوات الما – 9لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 
Financial Instruments  - Standard 9 

یق نافذ للتطب 9إن المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 كانون الثاني 1للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

  . بالتطبیق المبكر، مع السماح 2018

  
ى كیف ینبغي عل 9یحدد المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

المنشأة تصنیف وقیاس األصول المالیة وااللتزامات 
  . المالیة وبعض عقود شراء أو بیع البنود غیر المالیة

  
أة من المنش 9یطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

في بیان مركزھا  االعتراف بأصل مالي أو التزام مالي
ً في األحكام التعاقدیة لألدا . ةالمالي عندما تصبح طرفا

 عند االعتراف المبدئي، تقیس المنشأة األصل المالي أو
ً إلیھا أو مطر وحاً االلتزام المالي بقیمتھ العادلة مضافا

اء منھا تكالیف المعاملة التي تنسب بشكل مباشر إلى اقتن
لتزام المالي، وذلك في أو إصدار األصل المالي أو اال

لقیمة حال لم یكن األصل مالي أو االلتزام المالي مقیماً با
  . العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  
  
  
  
  

  األصول المالیة
 عندما تقوم المنشأة باالعتراف األولي باألصل المالي،

فإنھا تصنفھ على أساس نموذج األعمال إلدارة األصول 
التعاقدي لألصل، على النحو وخصائص التدفق النقدي 

  : التالي
  

IFRS 9 is effective for annual periods 
beginning on or after 1 January 2018 
with early application permitted. 
IFRS 9 specifies how an entity should 
classify and measure financial assets, 
financial liabilities, and some contracts 
to buy or sell non-financial items. 
IFRS 9 requires an entity to recognise a 
financial asset or a financial liability in 
its statement of financial position when 
it becomes party to the contractual 
provisions of the instrument. At initial 
recognition, an entity measures a 
financial asset or a financial liability at 
its fair value plus or minus, in the case of 
a financial asset or a financial liability 
not at fair value through profit or loss, 
transaction costs that are directly 
attributable to the acquisition or issue of 
the financial asset or the financial 
liability. 
 
Financial assets 
When an entity first recognises a 
financial asset, it classifies it based on 
the entity’s business model for 
managing the asset and the asset’s 
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ملخص عن معاییر التقاریر 

  المالیة الدولیة 

 International Financial Reporting   لیةاالدوات الما – 9لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 
Financial Instruments  - Standard 9 

  
  
 یتم قیاس األصل المالي بالتكلفة -التكلفة المطفأة • 

 : المطفأة إذا تم استیفاء الشرطین التالیین
  

یتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال یھدف  -
إلى االحتفاظ باألصول بغرض جمع التدفقات 

 النقدیة التعاقدیة؛ و
 
  
التعاقدیة لألصل المالي ینتج عن الشروط  -

تدفقات نقدیة في تواریخ محددة، وال تمثل ھذه 
التدفقات سوى دفعات من المبلغ األصلي وفوائد 

  . على المبلغ األصلي المستحق

 
 
  

یتم  -القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر • 
ل تصنیف األصول المالیة وقیاسھا بالقیمة العادلة من خال

 : اآلخر إذا تم استیفاء الشرطین التالیینالدخل الشامل 
  

یتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال  -
یتحقق ھدفھ من خالل تحصیل التدفقات النقدیة 

 . التعاقدیة وبیع األصول المالیة
 
 

  

contractual cash flow characteristics, as 
follows: 

· Amortised cost—a financial asset 
is measured at amortised cost if 
both of the following conditions are 
met: 

o the asset is held within a 
business model whose 
objective is to hold assets in 
order to collect contractual 
cash flows; and 

o the contractual terms of the 
financial asset give rise on 
specified dates to cash flows 
that are solely payments of 
principal and interest on the 
principal amount 
outstanding. 

· Fair value through other 
comprehensive income—financial 
assets are classified and measured 
at fair value through other 
comprehensive income if both of 
the following conditions are met : 

o the financial asset is held 
within a business model 
whose objective is 
achieved by both 
collecting contractual 
cash flows and selling 
financial assets and 
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IFRS Summary 
ملخص عن معاییر التقاریر 

  المالیة الدولیة 

 International Financial Reporting   لیةاالدوات الما – 9لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 
Financial Instruments  - Standard 9 

ینتج عن الشروط التعاقدیة لألصل المالي  -
تدفقات نقدیة في تواریخ محددة، وال تمثل ھذه 

من المبلغ األصلي وفوائد التدفقات سوى دفعات 
  . على المبلغ األصلي المستحق

 
  

 أي أصول -القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة • 
ة من مالیة غیر مصنفة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادل
ة من خالل الدخل الشامل اآلخر، یتم قیاسھا بالقیمة العادل

 . خالل الربح أو الخسارة
  

 أدوات في معینة باستثمارات األولي االعتراف عند
 خالل من العادلة بالقیمة قیاسھا سیتم كان(ملكیة  حقوق
 ال باختیار تقوم أن ، یمكن للمنشأة)الخسارة أو الربح
 العادلة القیمة في الالحقة التغیرات فیھ بعرض رجعة
  . اآلخر الشامل الدخل ضمن

 
 
  

إلدارة تغیر منشأة نموذج أعمالھا ) وفقط عندما(عندما 
األصول المالیة، یجب إعادة تصنیف جمیع األصول 

  . المالیة المتأثرة
  
  

  االلتزامات المالیة
یتم قیاس جمیع االلتزامات المالیة بالتكلفة المطفأة، 
باستثناء االلتزامات المالیة بالقیمة العادلة من خالل 

تشمل ھذه االلتزامات المشتقات . الربح أو الخسارة
التي ھي عقود ضمان مالي أو أدوات بخالف المشتقات (

o the contractual terms of 
the financial asset give 
rise on specified dates to 
cash flows that are solely 
payments of principal and 
interest on the principal 
amount outstanding. 

· Fair value through profit or loss—
any financial assets that are not 
held in one of the two business 
models mentioned are measured at 
fair value through profit or loss. 

 
An entity may make an irrevocable 
election at initial recognition for 
particular investments in equity 
instruments that would otherwise be 
measured at fair value through profit or 
loss to present subsequent changes in 
fair value in other comprehensive 
income. 
When, and only when, an entity changes 
its business model for managing 
financial assets it must reclassify all 
affected financial assets. 
Financial liabilities 

All financial liabilities are measured at 
amortised cost, except for financial 
liabilities at fair value through profit or 
loss. Such liabilities include derivatives 
(other than derivatives that are financial 
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ملخص عن معاییر التقاریر 

  المالیة الدولیة 

 International Financial Reporting   لیةاالدوات الما – 9لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 
Financial Instruments  - Standard 9 

، والتزامات أخرى محتفظ بھا للمتاجرة، )تحوط فعالة
والتزامات تحددھا المنشأة بالقیمة العادلة من خالل الربح 

  ). خیار القیمة العادلة(أو الخسارة 
ي بعد االعتراف األولي، ال یمكن للمنشأة إعادة تصنیف أ

 . التزام مالي
  
  
 

  خیار القیمة العادلة
 یجوز للمنشأة، عند االعتراف األولي، أن تقوم باختیار
دلة ال رجعة فیھ بتقییم أصل أو التزام مالي بالقیمة العا

 كان یتوجب قیاسھ بالتكلفة(من خالل الربح أو الخسارة 
، )خرالمطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل

 عدم) منأو التقلیل بشكل كبیر (إذا أدى ذلك إلى إزالة 
اسم یشار إلیھ أحیانًا ب(التناسق في القیاس أو االعتراف 

ذا أو إذا نتج عن ھ") مبدأ المقابلة   عدم تماثل محاسبي"
  . الخیار معلومات أھم وذات صلة

  
  
 

  انخفاض القیمة
یتم االعتراف بانخفاض قیمة األصول المالیة على 

  : مراحل
  

اة مالیة، بمجرد إصدار أو شراء أد -المرحلة األولى • 
شھراً في  12یتم إثبات خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 

الربح أو الخسارة واالعتراف بمخصص خسارة، ویعتبر 
بالنسبة لألصول . ھذا بمثابة توقع أولي لخسائر االئتمان

guarantee contracts or are designated 
and effective hedging instruments), 
other liabilities held for trading, and 
liabilities that an entity designates to be 
measured at fair value through profit or 
loss (see ‘fair value option’ below). 
After initial recognition, an entity 
cannot reclassify any financial liability. 
Fair value option 

An entity may, at initial recognition, 
irrevocably designate a financial asset 
or liability that would otherwise have to 
be measured at amortised cost or fair 
value through other comprehensive 
income to be measured at fair value 
through profit or loss if doing so would 
eliminate or significantly reduce a 
measurement or recognition 
inconsistency (sometimes referred to as 
an ‘accounting mismatch’) or otherwise 
results in more relevant information. 
Impairment 

Impairment of financial assets is 
recognised in stages: 

· Stage 1—as soon as a financial 
instrument is originated or 
purchased, 12-month expected 
credit losses are recognised in 
profit or loss and a loss allowance 
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 International Financial Reporting   لیةاالدوات الما – 9لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 
Financial Instruments  - Standard 9 

المالیة، یتم حساب إیرادات الفوائد على إجمالي القیمة 
  ). عةأي بدون خصم خسائر االئتمان المتوق(الدفتریة 

  
 
  

بیر إذا زادت مخاطر االئتمان بشكل ك -المرحلة الثانیة • 
وال یمكن اعتبارھا منخفضة، یتم االعتراف بخسائر 
االئتمان المتوقعة طوال حیاة األصل في الربح أو 

لة یتم حساب إیرادات الفوائد كما ذكر في المرح . الخسارة
  . األولى

  
إذا زادت مخاطر االئتمان لألصل  -المرحلة الثالثة • 

المالي إلى الحد الذي یعتبر فیھ منخفض القیمة، یتم 
أي (احتساب إیرادات الفوائد على أساس التكلفة المطفأة 

ً منھا مخصص  إجمالي القیمة الدفتریة مطروحا
رحلة یتم عادة تقییم األصول المالیة في ھذه الم). الخسارة

ئر االئتمان المتوقعة بشكل فردي، ویتم االعتراف بخسا
  . طوال حیاة األصل

  
  
  

  محاسبة التحوط
تھدف محاسبة التحوط لعرض أثر أنشطة إدارة المخاطر 

مالیة في البیانات المالیة للمنشآت التي تستخدم األدوات ال
إلدارة التعرضات الناشئة عن مخاطر معینة قد تؤثر 

  . على الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر
  
  

is established. This serves as a 
proxy for the initial expectations of 
credit losses. For financial assets, 
interest revenue is calculated on 
the gross carrying amount (ie 
without deduction for expected 
credit losses). 

· Stage 2—if the credit risk increases 
significantly and is not considered 
low, full lifetime expected credit 
losses are recognised in profit or 
loss. The calculation of interest 
revenue is the same as for Stage 1. 

· Stage 3—if the credit risk of a 
financial asset increases to the 
point that it is considered credit-
impaired, interest revenue is 
calculated based on the amortised 
cost (ie the gross carrying amount 
less the loss allowance). Financial 
assets in this stage will generally be 
assessed individually. Lifetime 
expected credit losses are 
recognised on these financial 
assets. 

Hedge accounting 

The objective of hedge accounting is to 
represent, in the financial statements, 
the effect of an entity’s risk management 
activities that use financial instruments 
to manage exposures arising from 
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  المالیة الدولیة 

 International Financial Reporting   لیةاالدوات الما – 9لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 
Financial Instruments  - Standard 9 

بق تقوم المنشأة التي تط. ر محاسبة التحوط اختیاریةتعتب
 محاسبة التحوط بتحدید عالقة تحوط بین أداة تحوط وبند

في فیما یتعلق بعالقات التحوط التي تستو. یتم التحوط لھ
ة رقم المعاییر المؤھلة في المعیار الدولي للتقاریر المالی

 ، تقوم المنشأة بحساب الربح أو الخسارة من أداة 9
ط التحوط والبند المتحوط لھ وفقاً ألحكام محاسبة التحو

  . 9الخاصة بالمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 
 
 
 
  

واع ثالثة أن 9یحدد المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
من عالقات التحوط ویضع أحكاماً محاسبیة خاصة لكل 

  : منھا

  
 ھو التحوط من التعرض: تحوط القیمة العادلة• 

 للتغیرات في القیمة العادلة ألصل أو التزام معترف بھ
أو التزام ثابت غیر معترف بھ، أو أحد مكونات أي 
عنصر منھا، والمتعلق بمخاطر معینة ویمكن أن یؤثر 

  . على الربح أو الخسارة
  

  
ھو التحوط من التعرض : تحوط التدفقات النقدیة• 

ر معینة لتقلبات في التدفقات النقدیة والمتعلق بمخاط
 مرتبطة بكل أو أحد مكونات األصل أو االلتزام المعترف

 مثل جمیع أو بعض مدفوعات الفائدة المستقبلیة على(بھ 
، أو معاملة مستقبلیة مرجحة) الدیون ذات السعر المتغیر

  . وقد تؤثر على الربح أو الخسارة
  

particular risks that could affect profit 
or loss or other comprehensive income. 
Hedge accounting is optional. An entity 
applying hedge accounting designates a 
hedging relationship between a hedging 
instrument and a hedged item. For 
hedging relationships that meet the 
qualifying criteria in IFRS 9, an entity 
accounts for the gain or loss on the 
hedging instrument and the hedged 
item in accordance with the special 
hedge accounting provisions of IFRS 9. 
IFRS 9 identifies three types of hedging 
relationships and prescribes special 
accounting provisions for each: 

· fair value hedge: a hedge of the 
exposure to changes in fair value of 
a recognised asset or liability or an 
unrecognised firm commitment, or 
a component of any such item, that 
is attributable to a particular risk 
and could affect profit or loss. 

· cash flow hedge: a hedge of the 
exposure to variability in cash 
flows that is attributable to a 
particular risk associated with all, 
or a component of, a recognised 
asset or liability (such as all or 
some future interest payments on 
variable-rate debt) or a highly 
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 International Financial Reporting   لیةاالدوات الما – 9لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 
Financial Instruments  - Standard 9 

  
التحوط من صافي االستثمار في عملیة أجنبیة على • 

  21ي المعیار المحاسبي الدولي النحو المحدد ف
عندما تقوم المنشأة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر 

یق ألول مرة، فقد تختار االستمرار في تطب 9المالیة رقم 
متطلبات محاسبة التحوط في المعیار المحاسبي الدولي 

، بدالً من متطلبات المعیار الدولي للتقاریر 39رقم 
  . قات التحوط الخاصة بھا، على جمیع عال9المالیة رقم 

  

probable forecast transaction, and 
could affect profit or loss. 

· hedge of a net investment in a 
foreign operation as defined in IAS 
21. 

When an entity first applies IFRS 9, it 
may choose to continue to apply the 
hedge accounting requirements of IAS 
39, instead of the requirements in IFRS 
9, to all of its hedging relationships. 
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  المالیة الدولیة 

لیة القوائم الما – 10لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 
   الموحدة

International Financial Reporting 
Standard 10 - Consolidated Financial 
Statements 

مبادئ  10یحدد المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 إعداد وعرض البیانات المالیة الموحدة عندما تسیطر

  . المنشأة على واحد أو أكثر من المنشآت األخرى

  : 10إن المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
  

أو  التي تتحكم بمنشأة) الشركة األم(یتطلب من المنشأة • 
  عرض بیانات مالیة موحدة؛) شركات تابعة(أكثر 

  
یعرف مبدأ السیطرة، ویحدد مبدأ السیطرة كأساس • 

  للتوحید؛
  

ا لكیفیة تطبیق مبدأ السیطرة لتحدید ما إذیضع األسس • 
ي كان المستثمر یتحكم في الشركة المستثمر فیھا وبالتال

  یجب علیھ توحید بیانات الشركة المستثمر فیھا؛
  

 یحدد المتطلبات المحاسبیة إلعداد البیانات المالیة• 
  الموحدة؛ 

یحدد المنشأة المستثمرة ویضع استثناءات لتوحید • 
  . تابعة للمنشأة المستثمرة منشآت معینة

  
عرض تالبیانات المالیة الموحدة ھي البیانات المالیة التي 

األصول وااللتزامات وحقوق الملكیة واإلیرادات 
والمصروفات والتدفقات النقدیة للشركة األم والشركات 

  . التابعة لھا وكأنھا تخص كیان اقتصادي واحد
  

IFRS 10 establishes principles for 
presenting and preparing consolidated 
financial statements when an entity 
controls one or more other entities. IFRS 
10: 

· requires an entity (the parent) that 
controls one or more other entities 
(subsidiaries) to present 
consolidated financial statements; 

· defines the principle of control, and 
establishes control as the basis for 
consolidation; 

· sets out how to apply the principle of 
control to identify whether an 
investor controls an investee and 
therefore must consolidate the 
investee; 

· sets out the accounting requirements 
for the preparation of consolidated 
financial statements; and 

· defines an investment entity and sets 
out an exception to consolidating 
particular subsidiaries of an 
investment entity. 

Consolidated financial statements are 
financial statements that present the 
assets, liabilities, equity, income, 
expenses and cash flows of a parent and 
its subsidiaries as those of a single 
economic entity. 
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  المالیة الدولیة 

  

الترتیبات  – 11لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 
  المشتركة

International Financial Reporting 
Standard 11 - Joint Arrangements 

مبادئ  11یضع المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
للتقاریر المالیة من قبل المنشآت التي لھا حصة في 

الترتیبات (الترتیبات التي تتم إدارتھا بشكل مشترك 
  ). المشتركة

  
الترتیب المشترك ھو ترتیب یتمتع فیھ طرفان أو أكثر 
بالسیطرة المشتركة، والسیطرة المشتركة ھي مشاركة 

ندما د إال عالسیطرة المتفق علیھا تعاقدیاً والتي ال تتواج
أي (تتطلب القرارات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة 

) األنشطة التي تؤثر بشكل كبیر على عوائد الترتیب
  . موافقة باإلجماع من األطراف المشاركة في السیطرة

  
  
  

  
ات الترتیب 11لتقاریر المالیة رقم لیصنف المعیار الدولي 
والمشاریع العملیات المشتركة  -المشتركة في نوعین 

  : المشتركة

  
 في العملیات المشتركة یكون لألطراف التي لھا سیطرة• 

حقوق في ) المشغلون المشتركون(مشتركة على الترتیب 
أصول معینة، وواجبات بخصوص التزامات معینة، 

  تتعلق بالترتیب ؛
  

في المشاریع المشتركة، یكون لألطراف التي لھا • 
) اركون المشتركونالمش(سیطرة مشتركة على الترتیب 

  . حقوق في صافي أصول الترتیب
  

IFRS 11 establishes principles for 
financial reporting by entities that have 
an interest in arrangements that are 
controlled jointly (joint arrangements). 
A joint arrangement is an arrangement 
of which two or more parties have joint 
control. Joint control is the contractually 
agreed sharing of control of an 
arrangement, which exists only when 
decisions about the relevant activities 
(ie activities that significantly affect the 
returns of the arrangement) require the 
unanimous consent of the parties 
sharing control. 
 
IFRS 11 classifies joint arrangements 
into two types—joint operations and 
joint ventures: 

· in a joint operation, the parties that 
have joint control of the 
arrangement (joint operators) 
have rights to particular assets, and 
obligations for particular liabilities, 
relating to the arrangement; and 

· in a joint venture, the parties that 
have joint control of the 
arrangement (joint venturers) 
have rights to the net assets of the 
arrangement. 
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  المالیة الدولیة 

الترتیبات  – 11لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 
  المشتركة

International Financial Reporting 
Standard 11 - Joint Arrangements 

على  11لتقاریر المالیة رقم لیوجب المعیار الدولي 
المشغل المشترك االعتراف وقیاس حصتھ من األصول 

واالعتراف باإلیرادات والمصاریف ذات (وااللتزامات 
ً لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة واجب) الصلة ة وفقا

وااللتزامات واإلیرادات  التطبیق على األصول
  . والمصروفات

  
في المشروع  -تعالج حصة صاحب المشروع المشترك 

ً باستخدام طریقة حقوق الملكیة  -المشترك  محاسبیا
 ). 28معیار المحاسبة الدولي (
  

  

IFRS 11 requires a joint operator to 
recognise and measure its share of the 
assets and liabilities (and recognise the 
related revenues and expenses) in 
accordance with IFRS Standards 
applicable to the particular assets, 
liabilities, revenues and expenses. 
A joint venturer accounts for its interest 
in the joint venture using the equity 
method (see IAS 28). 
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  المالیة الدولیة 

االفصاحات عن – 12لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 
   الحقوق في المنشآت األخرى

International Financial Reporting 
Standard 12 - Disclosure of Interests in 
Other Entities 

شأة من المن 12یطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
أن تقوم باإلفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي 

  : بیاناتھا المالیة من تقییم
  

طبیعة، والمخاطر المرتبطة، بحصتھا في شركة تابعة • 
أو ترتیب مشترك أو شركة زمیلة أو شركة مھیكلة غیر 

  موحدة؛ و
الحصص على وضعھا المالي، واألداء المالي  آثار تلك• 

  والتدفقات النقدیة
  

  

IFRS 12 requires an entity to disclose 
information that enables users of its 
financial statements to evaluate: 

· the nature of, and risks associated 
with, its interests in a subsidiary, a 
joint arrangement, an associate or an 
unconsolidated structured entity; 
and 

· the effects of those interests on its 
financial position, financial 
performance and cash flows. 
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  المالیة الدولیة 

قیاس القیمة  – 13لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 
  العادلة 

International Financial Reporting 
Standard 13- Fair Value Measurement 

عادلة القیمة ال 13لتقاریر المالیة رقم لیحدد المعیار الدولي 
 ، ویتطلب إفصاحات، ویضع إطاًرا لقیاس القیمة العادلة 

   . عن مقاییس القیمة العادلة
  

قیمة یتم تطبیقھ عندما یتطلب معیار آخر أو یسمح بقیاسات ال
ت والقیاسا(العادلة أو اإلفصاح عن قیاسات القیمة العادلة 

وحاً منھا القائمة على القیمة العادلة ، مثل القیمة العادلة مطر
فیھا معاییر ، إال في ظروف محددة تحكم ) تكالیف البیع

  على سبیل المثال ،  . أخرى
  

ت متطلبا 13لتقاریر المالیة رقم لال یحدد المعیار الدولي 
و القیاس واإلفصاح لمعامالت الدفع القائمة على األسھم أ

كما أنھ ال یحدد   . اإلیجارات أو انخفاض قیمة األصول
متطلبات اإلفصاح عن القیم العادلة المتعلقة بمزایا 

  . ط التقاعدالموظفین وخط
  
  
  

لعادلة االقیمة  13لتقاریر المالیة رقم لیُعّرف المعیار الدولي 
تحویل بأنھا السعر الذي یتم استالمھ لبیع أصل أو یتم دفعھ ل

التزام في معاملة منظمة بین المشاركین في السوق في 
 عند قیاس القیمة العادلة ، ). سعر الخروج(تاریخ القیاس 

ي ضات التي یستخدمھا المشاركون فتستخدم المنشأة االفترا
السوق عند تسعیر األصل أو االلتزام بموجب شروط السوق 

  الحالیة ، 
نتیجة لذلك ، فإن  . بما في ذلك االفتراضات حول المخاطر

شكل  نیة المنشأة لالحتفاظ بأصل ما أو تسویة أو الوفاء بأي
  . من األشكال ال تفي بالغرض عند قیاس القیمة العادلة

IFRS 13 defines fair value, sets out a 
framework for measuring fair value, and 
requires disclosures about fair value 
measurements. It applies when another 
Standard requires or permits fair value 
measurements or disclosures about fair 
value measurements (and 
measurements based on fair value, such 
as fair value less costs to sell), except in 
specified circumstances in which other 
Standards govern. For example, IFRS 13 
does not specify the measurement and 
disclosure requirements for share-
based payment transactions, leases or 
impairment of assets. Nor does it 
establish disclosure requirements for 
fair values related to employee benefits 
and retirement plans. IFRS 13 defines 
fair value as the price that would be 
received to sell an asset or paid to 
transfer a liability in an orderly 
transaction between market 
participants at the measurement date 
(an exit price). When measuring fair 
value, an entity uses the assumptions 
that market participants would use 
when pricing the asset or the liability 
under current market conditions, 
including assumptions about risk. As a 
result, an entity’s intention to hold an 
asset or to settle or otherwise fulfil a 
liability is not relevant when measuring 
fair value. 
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الحسابات  -  14 لتقاریر المالیة رقملالمعیار الدولي 

   التنظیمیة
International Financial Reporting 
Standard 14 - Regulatory Deferral 
Accounts 

محاسبة  14یصف المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
ا یعد تنظیم األسعار إطارً  . تنظیم األسعارخاصة عن آثار 

كیان  قانونیًا لتحدید األسعار التي یمكن للمنفعة العامة أو
مشابھ فرضھا على العمالء مقابل السلع أو الخدمات 

  . الخاضعة للتنظیم

   
 

یمكن تنظیم األسعار إنشاء رصید حساب التأجیل 
رصید حساب التأجیل التنظیمي ھو مقدار  . التنظیمیة

مصاریف أو الدخل الذي لن یتم االعتراف بھ كأصل أو ال
ل التزام وفقًا للمعاییر األخرى ، ولكن ھذا مؤھل للتأجی

لمبلغ ، ألن ا 14لتقاریر المالیة رقم الدولي لر امعیلوفقًا ل
 یتم تضمینھا من قبل منظم سعر في تحدید. مدرج أو متوقع

عمالء الذي یمكن للمنشأة فرضھ على ال) األسعار(السعر 
  . مقابل السلع أو الخدمات التي تنظم سعرھا

  
  
  

 
ل لمرشد أو 14لتقاریر المالیة رقم الدولي لیسمح المعیار 

مرة ضمن نطاقھ بمواصلة حساب أرصدة الحسابات 
لیة المؤجلة التنظیمیة في البیانات المالیة للمعاییر الدو
 وًماللتقاریر المالیة وفقًا لمعاییر المحاسبة المقبولة عم

  . السابقة عند اعتماد معاییر اإلبالغ المالي الدولیة
  
 14ومع ذلك ، یقدم المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

تغییرات محدودة في بعض الممارسات المحاسبیة المقبولة 
عموًما في المحاسبة السابقة فیما یتعلق بأرصدة حسابات 

IFRS 14 prescribes special accounting 
for the effects of rate regulation. Rate 
regulation is a legal framework for 
establishing the prices that a public 
utility or similar entity can charge to 
customers for regulated goods or 
services.  
Rate regulation can create a regulatory 
deferral account balance. A regulatory 
deferral account balance is an amount 
of expense or income that would not be 
recognised as an asset or liability in 
accordance with other Standards, but 
that qualifies to be deferred in 
accordance with IFRS 14, because the 
amount is included, or is expected to be 
included, by a rate regulator in 
establishing the price(s) that an entity 
can charge to customers for rate-
regulated goods or services. 
IFRS 14 permits a first-time adopter 
within its scope to continue to account 
for regulatory deferral account 
balances in its IFRS financial 
statements in accordance with its 
previous GAAP when it adopts IFRS 
Standards. However, IFRS 14 
introduces limited changes to some 
previous GAAP accounting practices for 
regulatory deferral account balances, 
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IFRS Summary 
ملخص عن معاییر التقاریر 

  المالیة الدولیة 

الحسابات  -  14 لتقاریر المالیة رقملالمعیار الدولي 
   التنظیمیة

International Financial Reporting 
Standard 14 - Regulatory Deferral 
Accounts 

 ، والتي تتعلق أساًسا بعرض تلكالتأجیل التنظیمیة
  . األرصدة

which are primarily related to the 
presentation of those balances. 
   



   
 

27 | 2019إعداد اللجنة العلمیة لجمعیة المحاسبین القانونیین في سوریة آیار   

IFRS Summary 
ملخص عن معاییر التقاریر 

  المالیة الدولیة 

 االیرادات من – 15لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 
   العقود مع الزبائن

International Financial Reporting 
Standard 15 - Revenue from Contracts 
with Customers 

على  نافذاً  15المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  یعتبر
 1د فترات التقاریر المالیة السنویة التي تبدأ في أو بع

  . ، مع السماح بالتطبیق السابق 2018ینایر 
  

دئ المبا  15یحدد المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
التي تطبقھا المنشأة عند اإلبالغ عن معلومات حول 

ت ر وتوقیت عدم الیقین لإلیرادات والتدفقاطبیعة ومقدا
عند تطبیق المعیار الدولي  . النقدیة من عقد مع عمیل

ت ، تعترف المنشأة باإلیرادا 15للتقاریر المالیة رقم 
التي تصور نقل البضائع أو الخدمات الموعودة إلى 
العمیل بمبلغ یعكس االعتبار الذي تتوقع المنشأة 

  . سلع أو الخدماتالحصول علیھ مقابل تلك ال

 
للتعرف على اإلیرادات بموجب المعیار الدولي 

، تطبق المنشأة الخطوات  15للتقاریر المالیة رقم 
  : الخمس التالیة

 
  . مع العمیل) العقود(تحدید العقد • 
  

ھي  التزامات األداء . تحدید التزامات األداء في العقد• 
  . وعود في عقد لنقل سلع أو خدمات متمیزة للعمالء

  
ر سعر المعاملة ھو مقدار االعتبا . تحدید سعر الصفقة• 

الذي تتوقع المنشأة أن تحصل علیھ مقابل تحویل 
إذا كان   . البضائع أو الخدمات الموعودة إلى العمیل

یجب المقابل الموعود في العقد یتضمن مبلغًا متغیًرا ، ف
ل على المنشأة تقدیر مقدار االعتبار الذي تتوقع الحصو

بل نقل البضائع أو الخدمات الموعودة إلى علیھ مقا
  . العمیل

IFRS 15 is effective for annual reporting 
periods beginning on or after 1 January 
2018, with earlier application permitted. 
IFRS 15 establishes the principles that 
an entity applies when reporting 
information about the nature, amount, 
timing and uncertainty of revenue and 
cash flows from a contract with a 
customer. Applying IFRS 15, an entity 
recognises revenue to depict the 
transfer of promised goods or services 
to the customer in an amount that 
reflects the consideration to which the 
entity expects to be entitled in exchange 
for those goods or services. 
To recognise revenue under IFRS 15, an 
entity applies the following five steps: 

· identify the contract(s) with a 
customer. 

· identify the performance 
obligations in the contract. 
Performance obligations are 
promises in a contract to transfer 
to a customer goods or services 
that are distinct. 

· determine the transaction price. 
The transaction price is the 
amount of consideration to which 
an entity expects to be entitled in 
exchange for transferring 
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IFRS Summary 
ملخص عن معاییر التقاریر 

  المالیة الدولیة 

 االیرادات من – 15لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 
   العقود مع الزبائن

International Financial Reporting 
Standard 15 - Revenue from Contracts 
with Customers 

  
  
  
  
  
  

تخصیص سعر المعاملة لكل التزام أداء على أساس • 
یزة أسعار البیع المستقلة النسبیة لكل سلعة أو خدمة متم

  . موعودة في العقد
  

 
داء إلیرادات عندما یتم الوفاء بالتزام األبارف تعاال• 

من خالل نقل سلعة أو خدمة وعدت بھا إلى عمیل 
العمیل على السیطرة على  والذي یتحقق عند حصول(

    ). تلك السلعة أو الخدمة
  

عود عادة للو( محددقد یتم الوفاء بالتزام األداء في وقت 
عادةً (أو بمرور الوقت ) بنقل البضائع إلى العمیل

    ). لوعود بنقل الخدمات إلى العمیلل
  

وقت، بالنسبة اللتزام األداء الذي تم الوفاء بھ بمرور ال
 تزاملمراحل تقدیم االلستختار المنشأة مقیاًسا مناسبًا ل

لتحدید مقدار اإلیرادات التي یجب االعتراف بھا عند 
  . الوفاء بالتزام األداء

promised goods or services to a 
customer. If the consideration 
promised in a contract includes a 
variable amount, an entity must 
estimate the amount of 
consideration to which it expects 
to be entitled in exchange for 
transferring the promised goods or 
services to a customer. 

· allocate the transaction price to 
each performance obligation on 
the basis of the relative stand-
alone selling prices of each distinct 
good or service promised in the 
contract. 

· recognise revenue when a 
performance obligation is satisfied 
by transferring a promised good or 
service to a customer (which is 
when the customer obtains control 
of that good or service). A 
performance obligation may be 
satisfied at a point in time 
(typically for promises to transfer 
goods to a customer) or over time 
(typically for promises to transfer 
services to a customer). For a 
performance obligation satisfied 
over time, an entity would select an 
appropriate measure of progress 
to determine how much revenue 
should be recognised as the 
performance obligation is satisfied. 
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IFRS Summary 
ملخص عن معاییر التقاریر 

  المالیة الدولیة 

  

 International Financial Reporting  عقود اإل جار – 16لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 
Standard 16 - Leases 

اً نافذ 16یعتبر المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 1على فترات التقاریر السنویة التي تبدأ في أو بعد 

طالما یتم (، مع السماح بالتطبیق السابق  2019ینایر 
  ). 15لتقاریر المالیة لتطبیق المعیار الدولي 

و ھ 16الھدف من المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
ت تمثل بأمانة معامال) أ(اإلبالغ عن المعلومات التي 

لیة توفر أساًسا لمستخدمي البیانات الما) ب(التأجیر و 
ة دیلتقییم مقدار وتوقیت وعدم التأكد من التدفقات النق

لتحقیق ھذا الھدف ، یجب  . الناشئة عن عقود اإلیجار
على المستأجر االعتراف باألصول والخصوم الناشئة 

  . عن عقد اإلیجار
  

نموذًجا  16یقدم المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
محاسبیًا واحدًا للمستأجر ویتطلب من المستأجر 
االعتراف بالموجودات والمطلوبات لجمیع عقود 

شھًرا ، ما لم یكن األصل  12مدة تزید عن اإلیجار ل
یتعین على المستأجر   . األساسي ذا قیمة منخفضة

االعتراف بأصل حق االستخدام الذي یمثل حقھ في 
استخدام األصل المؤجر األساسي ومسؤولیة اإلیجار 

  . التي تمثل التزامھ بدفع مدفوعات اإلیجار
  
  

 
ل یقوم المستأجر بقیاس أصول حق االستخدام بشك

مثل الممتلكات (مشابھ لألصول غیر المالیة األخرى 
والتزامات اإلیجار المماثلة ) والمنشآت والمعدات

نتیجةً لذلك ، یدرك   . لاللتزامات المالیة األخرى
المستأجر انخفاض قیمة أصل االستخدام والفائدة على 

وعادة ما یكون االستھالك على أساس  . التزام اإلیجار
یان التدفقات النقدیة ، یفصل في ب  . القسط الثابت

IFRS 16 is effective for annual reporting 
periods beginning on or after 1 January 
2019, with earlier application permitted 
(as long as IFRS 15 is also applied). 
The objective of IFRS 16 is to report 
information that (a) faithfully 
represents lease transactions and (b) 
provides a basis for users of financial 
statements to assess the amount, 
timing and uncertainty of cash flows 
arising from leases. To meet that 
objective, a lessee should recognise 
assets and liabilities arising from a 
lease. 
IFRS 16 introduces a single lessee 
accounting model and requires a lessee 
to recognise assets and liabilities for all 
leases with a term of more than 12 
months, unless the underlying asset is 
of low value. A lessee is required to 
recognise a right-of-use asset 
representing its right to use the 
underlying leased asset and a lease 
liability representing its obligation to 
make lease payments. 
A lessee measures right-of-use assets 
similarly to other non-financial assets 
(such as property, plant and 
equipment) and lease liabilities 
similarly to other financial liabilities. 
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IFRS Summary 
ملخص عن معاییر التقاریر 

  المالیة الدولیة 

 International Financial Reporting  عقود اإل جار – 16لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 
Standard 16 - Leases 

المستأجر المبلغ اإلجمالي للنقد المدفوع إلى أصل 
معروضة (والفائدة ) معروض ضمن أنشطة التمویل(

وفقًا لمعیار ) ضمن أنشطة التشغیل أو التمویل
  . 7المحاسبة الدولي 

  
  
 

یتم قیاس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد 
اس ویشمل القی  . القیمة الحالیةاإلیجار مبدئیًا على أساس 

بما في ذلك (مدفوعات اإلیجار غیر القابلة لإللغاء 
، ویشمل أیًضا ) المدفوعات المرتبطة بالتضخم

 المدفوعات التي یتعین سدادھا في فترات اختیاریة إذا
كان المؤجر على یقین معقول من ممارسة خیار تمدید 

. العقدعقد اإلیجار ، أو عدم ممارسة خیار إلنھاء 
 یساوي أصل التأجیر المبدئي التزام التأجیر في . تأجیر

  . معظم الحاالت
  
  

أصل التأجیر ھو الحق في استخدام األصل األساسي 
ویتم تقدیمھ في بیان المركز المالي إما كجزء من 

  . الممتلكات والمنشآت والمعدات أو كبند خاص بھ
  

 
متطلبات  16طور المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

المحاسبة للمؤجر إلى حد كبیر في المعیار المحاسبي 
وفقًا لذلك ، یواصل المؤجر تصنیف  . 17الدولي رقم 

عقود اإلیجار على أنھا عقود إیجار تشغیلیة أو عقود 
 إیجار تمویلي ، وحساب ھذین النوعین من عقود اإلیجار

  . بشكل مختلف
محل معیار  16یحل المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

، مع  2019ینایر  1اعتباًرا من  17المحاسبة الدولي 

As a consequence, a lessee recognises 
depreciation of the right-of-use asset 
and interest on the lease liability. The 
depreciation would usually be on a 
straight-line basis. In the statement of 
cash flows, a lessee separates the total 
amount of cash paid into principal 
(presented within financing activities) 
and interest (presented within either 
operating or financing activities) in 
accordance with IAS 7. 
Assets and liabilities arising from a 
lease are initially measured on a 
present value basis. The measurement 
includes non-cancellable lease 
payments (including inflation-linked 
payments), and also includes payments 
to be made in optional periods if the 
lessee is reasonably certain to exercise 
an option to extend the lease, or not to 
exercise an option to terminate the 
lease. The initial lease asset equals the 
lease liability in most cases. 
The lease asset is the right to use the 
underlying asset and is presented in 
the statement of financial position 
either as part of property, plant and 
equipment or as its own line item. 
IFRS 16 substantially carries forward 
the lessor accounting requirements in 
IAS 17. Accordingly, a lessor continues 
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IFRS Summary 
ملخص عن معاییر التقاریر 

  المالیة الدولیة 

 International Financial Reporting  عقود اإل جار – 16لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 
Standard 16 - Leases 

یتضمن المعیار الدولي  . السماح بالتطبیق السابق
  : األحكام االنتقالیة التالیة 16للتقاریر المالیة رقم 

  
 تستمر في التعامل: عقود اإلیجار التمویلیة الحالیة• 

  . معھا كعقود إیجار تمویلي

غة خیار إلعادة الصیا: ي الحالیةعقود اإلیجار التشغیل• 
بأثر رجعي كامل أو محدود لیعكس متطلبات المعیار 

  .. 16الدولي للتقاریر المالیة رقم 

to classify its leases as operating leases 
or finance leases, and to account for 
those two types of leases differently. 
IFRS 16 replaces IAS 17 effective 1 
January 2019, with earlier application 
permitted. IFRS 16 has the following 
transition provisions: 

· Existing finance leases: continue 
to be treated as finance leases. 

· Existing operating leases: option 
for full or limited retrospective 
restatement to reflect the 
requirements of IFRS 16. 
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ملخص عن معاییر التقاریر 

  المالیة الدولیة 

 International Financial Reporting   عقود التأم     – 17لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 
Standard 17 - Insurance Contracts 

لتطبیق یعتبر نافذاً ل 17المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
، مع 2021كانون الثاني  1للفترات التي تبدأ من 

 امكانیة التطبیق المبكر طالما كال من المعیارین
  . مطبقین 15و9للتقاریر المالیة 

 
یة إن عقود التأمین تجمع مابین نوعین من األدوات المال

ن إضافة إلى أن العدید من عقود التأمی. وعقود الخدمات
ت نقدیة مع التغییر الجوھري على مدى تولد تدفقا

  . فترات طویلة
  

لكي یؤمن المعیار معلومات مفیدة عن ھذه األنواع 
  : لقارئي القوائم المالیة فإن المعیار

  
یدمج القیاس الحالي للتدفقات النقدیة مع  ·

االعتراف باألرباح على المدة الزمنیة للخدمات 
 . التي یغطیھا العقد

  
 

بما یتضمن (یعرض نتائج خدمات التأمین  ·
بشكل منفصل عن دخل ) عرض إیرادات التأمین

 أو مصاریف التأمین المالیة،
 

 إضافة إلى أنھ یتطلب من المنشأة أن تقوم باتخاذ ·
خیار السیاسة المحاسبیة إما لالعتراف بكل 
الدخل و المصاریف التأمین المالیة من خالل 

اف بجزء منھا األرباح والخسائر أو لالعتر
 . ضمن مكونات الدخل الشامل األخرى

  
  

IFRS 17 is effective for annual reporting 
periods beginning on or after 1 January 
2021 with earlier application permitted 
as long as IFRS 9 and IFRS 15 are also 
applied. 
Insurance contracts combine features 
of both a financial instrument and a 
service contract. In addition, many 
insurance contracts generate cash 
flows with substantial variability over a 
long period. To provide useful 
information about these features, IFRS 
17: 

· combines current measurement of 
the future cash flows with the 
recognition of profit over the 
period that services are provided 
under the contract; 

· presents insurance service results 
(including presentation of 
insurance revenue) separately 
from insurance finance income or 
expenses; and 

· requires an entity to make an 
accounting policy choice of 
whether to recognise all insurance 
finance income or expenses in 
profit or loss or to recognise some 
of that income or expenses in 
other comprehensive income. 

 



   
 

33 | 2019إعداد اللجنة العلمیة لجمعیة المحاسبین القانونیین في سوریة آیار   

IFRS Summary 
ملخص عن معاییر التقاریر 

  المالیة الدولیة 

 International Financial Reporting   عقود التأم     – 17لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 
Standard 17 - Insurance Contracts 

ي رقم إن المبادئ األساسیة لمعیار التقاریر المالیة الدول
  : ھي أن تقوم المنشأة 17
بتحدید العقود التأمینیة التي بموجبھا تتحمل  ·

المنشأة خطر تأمیني جوھري من األطراف 
بالموافقة على ) صاحب البولیصة( األخرى 

البولیصة فیما إذا حدث محتمل تعویض صاحب 
سیؤثر سلبا على ) الحدث المؤمن علیھ(مستقبلي

 . صاحب البولیصة
  
  
  
  
  

فصل المشتقات المالیة الضمنیة الخاصة،  ·
 المكونات االستثماریة الممیزة بذاتھا والتزامات
 . األداء الجلیة والمستقلة ضمن العقود التأمینیة

 
تقسیم العقود إلى مجموعات التي سیتم  ·

 . العتراف بھا وقیاسھاا
 

 : یعترف ویقیس مجموعات العقود التأمینیة عند ·
القیمة المستقبلیة للتدفقات النقدیة معدلة  §

المحققة للتدفقات (حسب المخاطر المرافقة 
التي تدمج كل المعلومات المتوفرة ) النقدیة

عن تحقق التدفقات النقدیة بطریقة متوافقة 
إذا (ضافة مع المعلومات المتوفرة للسوق، إ

إذا ما (أو طرحاً ) ما كانت القیمة مطلوبات
 ) كانت القیمة أصل

  
 
 

The key principles in IFRS 17 are that 
an entity: 

· identifies as insurance contracts 
those contracts under which the 
entity accepts significant 
insurance risk from another party 
(the policyholder) by agreeing to 
compensate the policyholder if a 
specified uncertain future event 
(the insured event) adversely 
affects the policyholder; 

· separates specified embedded 
derivatives, distinct investment 
components and distinct 
performance obligations from the 
insurance contracts; 

· divides the contracts into groups 
that it will recognise and measure; 

· recognises and measures groups 
of insurance contracts at: 

i. a risk-adjusted present 
value of the future cash 
flows (the fulfilment cash 
flows) that incorporates all 
of the available information 
about the fulfilment cash 
flows in a way that is 
consistent with observable 
market information; plus (if 
this value is a liability) or 
minus (if this value is an 
asset) 
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ملخص عن معاییر التقاریر 

  المالیة الدولیة 

 International Financial Reporting   عقود التأم     – 17لتقاریر المالیة رقم لالمعیار الدولي 
Standard 17 - Insurance Contracts 

قیمة تمثل الربح غیر المستحق في مجموعة  §
 ) ھامش الخدمات التعاقدیة(عقود 

  
  

یعترف بالربح من مجموعة عقود تامین خالل  ·
 الفترة الزمنیة التي تغطي فیھا الشركة التأمین،

وعندما . الخطروعندما تصبح الشركة معفاة من 
تكون مجموعة من العقود او تصبح مولدة 
للخسارة، یتوجب على المنشأة أن تقوم 

 . باالعتراف بالخسائر فوراً 
  

الذي (یعرض بشكل منفصل الربح التأمیني  ·
، )یستثني الحصول على أي مكون استثماري

التي تستثني إعادة ( مصاریف الخدمات التأمینیة
لك الدخل و وكذ) دفع ألي مكون استثماري

 المصاریف التأمینیة التمویلیة، وكذلك 
  
 

یفصح عن المعلومات التي تخول مستخدم  ·
القوائم المالیة بتقییم أثر العقود ضمن نطاق 

على  17معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
دیة المركز المالي، واألداء المالي، والتدفقات النق

  . للمنشأة
  
  

، یتضمن 17إن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
المنھج المبسط للقیاس، أو منھج تخصیص أقساط 

  . التأمین، للعقود التأمینیة األبسط
  

ii. an amount representing the 
unearned profit in the 
group of contracts (the 
contractual service 
margin); 

· recognises the profit from a group 
of insurance contracts over the 
period the entity provides 
insurance cover, and as the entity 
is released from risk. If a group of 
contracts is or becomes loss-
making, an entity recognises the 
loss immediately; 

· presents separately insurance 
revenue (that excludes the receipt 
of any investment component), 
insurance service expenses (that 
excludes the repayment of any 
investment components) and 
insurance finance income or 
expenses; and 

· discloses information to enable 
users of financial statements to 
assess the effect that contracts 
within the scope of IFRS 17 have 
on the financial position, financial 
performance and cash flows of an 
entity. 

IFRS 17 includes an optional simplified 
measurement approach, or premium 
allocation approach, for simpler 
insurance contracts. 

  


