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 األرباح والخسائر الرأسمالية

Capital Profit and loss 
 

القاعدة  15/7/2000اقر مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 
 المحاسبية اآلتية بشأن األرباح والخسائر الرأسمالية .

 
 األهداف والنطاق

عددددة  لدددر التعريددد  باألربددداح والخسدددائر الرأسدددمالية ومادددادر ا والمعالجدددا  المحاسدددبية تهددددذ  دددا  القا -1
 الخااة بها . 

تطبدددده  ددددا  القاعدددددة علددددر جميددددم األربدددداح والخسددددائر المتعلقددددة بيددددم أو اسددددتبدا  الموجددددودا  ال ابتددددة  -2
 واالست مارا  بأالوراق المالية طويلة األمد .

   واالست مارا  المالية المقتناة ألغراض المتاجرة .ال يدخل ضمن مفهوم  ا  القاعدة الموجودا -3
تطبه  ا  القاعدة من قبل شركا  القطاع االشتراكي والقطداع المخدتلو والشدركا  المسدا مة الخاادة  -4

 والجمعيا  التعاونية .
 -يقاد بالماطلحا  اآلتية المعاني المبينة  زائها : -5

ة عدن بيدم الموجدودا  ال ابتدة واالسدت مارا  بدأالوراق األرباح الرأسدمالية : األربداح ا المكاسد  ل الناتجد
الماليددة طويلددة األمددد التددي تمتلكهددا المنشددأة بددأك ر مددن قيمتهددا الدفتريددة وأيددة أربدداح 
ناشدددئة عددددن عمليددددا  غيددددر اعتياديددددة او غيدددر تشدددد يلية تخدددد  تلدددد  الموجددددودا  

 كاالستبدا  او التعويض .
لموجددودا  ال ابتددة واالسددت مارا  الماليددة طويلددة األمددد الخسددائر الرأسددمالية :الخسددائر الناتجددة عددن بيددم ا

التي تمتلكها المنشأة بأقل من قيمتها الدفترية ، أو الخسدائر الناتجدة عدن تعدرض 
ممتلكدددا  المنشدددأة للحدددوادغ غيدددر الم طددداة ب طددداا تدددأميني كدددالحرق و الفيضدددان 
شدئة والسرقا  او ان مبلغ التأمين غير كاذ أو أضرار الحرو  اوأية خسدائر نا
 عن عمليا  غير اعتيادية أو غير تش يلية تخ  تل  الموجودا  ل . 

الموجددودا  ال ابتددة : مددا تمتلكددة المنشددأة مددن موجددودا  منقولددة وغيددر منقولددة ملموسددة وغيددر ملموسددة ، 
مقتناة أو منتجة من قبلها سواا أ كان  داخل القطر أو خارجة وأن ال رض مدن 

المنشددأة ألغراضددها الخااددة بهدددذ  نتددا  سددلعة  اقتنائهددا  ددو اسددتخدامها مددن قبددل
 أو تقديم خدمة وليس ل رض البيم او المتاجرة .



االست مارا  المالية : ويقاد بها االست مارا  طويلة األمدد فدي األوراق الماليدة م دل األسدهم والسدندا  
. 

عددين وراغبددين فددي القيمددة السددوقية العادلددة :  ددي المبلددغ الددام يسددتبد  بدده موجددود بددين مشددتر وبددائم مطل
 التعامل مم ال ير . 

قدددد تحقددده أربددداح أو خسدددائر رأسدددمالية نتيجدددة لقيدددام المنشدددأة باسدددتبدا  بعدددض موجوداتهدددا ال ابتدددة بالقيمدددة  -6
السوقية العادلة بموجودا   ابتة ليس  من نفس ان  ونوع الموجدود باضضدافة  لدر دفدم نقددم والد  

 تل  الموجودا  والقيمة السوقية العادلة التي تقبلها البائم .نتيجة للفرق الحاال بين القيمة الدفترية ل
عند قيام المنشأة باستبدا  بعض الموجودا  ال ابتة القديمة بأخرى من نفس ان  ونوع الموجود فدأن  -7

الخسدائر الناشدئة عددن فروقدا  القيمدة الدفتريددة والقيمدة السددوقية العادلدة تعتبدر خسددائر رأسدمالية ،وال يددتم 
 الرباح المتحققة عن  ا  العملية .األخا بأ

تعالج األرباح الرأسمالية وفقا" لمتطلبدا   دا  القاعددة ضدمن حسدا  االحتياطدا  الرأسدمالية التدي يمكدن -8
 استخدامها في تعلية رأس الما  وال يجوز اعتبار  ا  المكاس  ربحا" قابال"  للتوزيم .

حتياطيدددا  الرأسدددمالية ، وفدددي حالدددة عددددم وجدددود عندددد تحقيددده الخسدددائر الرأسدددمالية تطفدددأ فدددي حسدددا  اال -9
احتياطي رأسمالي ناشْر عن األرباح الرأسمالية أو عدم كفايته بتحمدل حسدا  األربداح والخسدائر بتلد  

 الخسائر . 
 يدج  علر المنشآ  اضفااح عن األرباح والخسائر الرأسمالية في البيانا  المالية وتقرير اضدارة .-10

 التطبيق 
تطبيه  اة القاعدة علر البيانا  والحسابا  الختاميدة للمنشدأ  أعتبدارا"من السدنة المنتهيدة فدي  يجرم  -11
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