
  
 

 (4القاعدة المحاسبية رقم )
 المحاسبة آلثار التغيير بأسعار العملة األجنبية

 
 المقدمة

تختص هذه القاعدة بالمعالجة المحاسبية لعمليات تجرى بالعملة األجنبية وترجمة البيانات الماليةة  -1
المحليةةة  ألعمةةام منةةةذة بالعملةةة األجنبيةةة للةةل العملةةة المحليةةة ي بقةةد  دمجقةةا مةة  تقر ةةر موحةةد بالعملةةة

 ضن البيانات المالية للوحدة.
  

 التعاريف
 -يقصد بالتعار ف أدناه المعان  المبينة لزائقا : -2

 : الدينار العراق . العمــلة المحلية –أ 
 : أي عملة غير الدينار العراق . العمــلة األجنبية-ب
 : هو السعر اآلن  بتار خ الميزانية. سـعر اإلقــفال–ج 
 : هو سعر الصر  م  يوم محدد لتبادم العمالت أجنبية م  ذلك اليوم. آلنيالســـعر ا  -د
 : هو سعر الصر  المتةق عليه بتار خ محدد لتبادم عملتين م  المستقبل. السعر المستقبلي-هة
: هةة  الكةةرلة التةة  تعةةد تقار رهةةا الماليةةة بالعملةةة المحليةةة و لقةةا نكةةا  أجنبةة  أو  الشـــــر ة األم –و 

 أكثر.
: هةة  الكةةرلة التابعةةة أو الزميلةةة أو المكةةار   المكةةترلة أو مةةر  و التةة  تكةةون  النشــاا األجنبـــي -ز 

أعمالقا أو لدارتقا م  بلد غير بلةد األم علمةاب بةهن هةذه النكةادات قةد تعتبةر 
 -وحدة أجنبية أو قد تعتبر لذلك لما موضح أدناه :

ال تعتبر جزءاب ملمالب  أوالب:الوحدة األجنبية : و ه  النكادات األجنبية الت 
 لنكادات الكرلة األم.

ثانياب:صةةةةام  االسةةةةتثمار مةةةة  وحةةةةدة أجنبيةةةةة : هةةةةو حصةةةةة للكةةةةرلة األم مةةةةن 
 صام  موجودات الكرلات التابعة أو الزميلة أو المكار   المكترلة.

: هو عبارة عةن قةري يسةتحق الةدم  بالعملةة األجنبيةة بظةي الن ةر عةن  قرض بالعملة األجنبية -ح
 ة أو الكلل الذي قبي به ذلك القري.العمل

: هةة  الموجةةةودات أو المدلوبةةات بالعملةةة األجنبيةةة التةة  ال يتوقةة  تسةةةو تقا  بنــــ د ي يلــة األجــ  - 
 خالم سنة واحدة من تار خ الميزانية.



  
 

 محاسبة العمليات المنفذة بالعملة األجنبية
ليةةة للوحةةدة بالسةةعر اآلنةة  السةةائد بتةةار خ تسةةجل العمليةةات الناكةةئة بالعملةةة األجنبيةةة مةة  السةةجالت الما -3

 حدوثقا أو بسعر يقارب السعر الةعل  عندما يلون ذلك عملياب أكثر.
عندما يتظير سعر الصر  بين تار خ العملية )قرضاب لان أو نكاداب( و تار خ سداد أو تسوية أي بنود  -4

ذا لةان التسةديد أو التسةوية خةالم مالية متعلقة بقاي ينتج عن ذلك مرق تحو ل يعالج لربح أو خسةارة ل
 ب(.-6الةترة المحاسبية الت  تمت ميقا العملية باستثناء ما ورد م  الةقرة )

عندما يلون مةرق السةعر ناكةئاب عةن تخةةيي أو هبةو  كةديد بهسةعار العملةة يجةوز تعةديل التكلةةة التة   -5
التةةةة  يملةةةن اسةةةتردادها مةةةةن تسةةةجل بقةةةا الموجةةةةودات علةةةل أن ال تتجةةةاوز تكلةةةةةة االسةةةتبدام أو القيمةةةة 

 استعمام أو بي  األصوم أيقما أقل.
 
 ترجمة البيانات للعمليات األجنبية-6

يجةةب االلتةةزام بةةاتجراءات التاليةةة عنةةد ترجمةةة البيانةةات الماليةةة للعمليةةات الخارجيةةة بظةةري دمجقةةا مةة  
 البيانات المالية الموحدة:

لجار ةةة أو النقديةةة وغيةةر النقديةةة منقةةا باسةةتعمام تتةةرجم الموجةةودات و المدلوبةةات الجار ةةة و غيةةر ا -أ 
 سعر اتقةام.

يؤخذ الةرق الناتج من ترجمة صام  االستثمار م  الوحدة األجنبية م  أخر المةدة بسةعر يختلةف  -ب
 عن السعر الذي سجلت ميه سابقاب من و للل حقوق المساهمين.

لسةةعر السةةائد عنةةد نكةةوء العمليةةة أو أي تتةةرجم بنةةود حسةةاب العمليةةات أمةةا ومقةةاب لسةةعر اتقةةةام أو ا-ج 
سعر تقر ب  له ي و يملن أن تؤخذ الةروقات الناتجة عن ترجمة هةذه البنةود بهسةعار تختلةف عةن 
سةةةعر اتقةةةةام ي و بنةةةود الميزانيةةةة ومقةةةاب لسةةةعر اتقةةةةام ي أمةةةا لحسةةةاب االحتيادةةةات الرأسةةةمالية أو 

 للدخل.
 خرى م  حق الملكية تعتبر من حقوق المساهمين.أية مروقات تحو ل أخرى تنتج عن تظييرات أ -د 
 -تترجم البيانات المالية لنكادات أجنبية ململة لعمليات الكرلة األم ومقاب لما يل  :-هة

أ لترجمة الموجودات أو المدلوبات باستثناء البنةود الماليةة المظدةاة بعقةد -6تدبق القاعدة  أوالب:
لسعر اتقةام ) لذا أملن قياس أرباح وخسةائر مستقبل  لتحو ل العمالت حيث تحوم ومقاب 

العقةةةد المسةةةتقبل  بصةةةورة مسةةةتقلة ( أو السةةةعر الحةةةال  عنةةةد نكةةةوء العقةةةد المسةةةتقبل  ) بعةةةد 
 تعديله بهي خصم أو عالوة مدةهة علل العقد (.

ار ترجم البنود غير المالية المسجلة ومقاب ألحداث سةابقة ) مةثالب التكلةةة التار خيةة ( باألسةع ثانياب:
 الت  لانت سائدة عند حدوث العملية.



  
 

تتةةرجم البنةةود غيةةر النقديةةة التةة  يعةةاد تقييمقةةا بالسةةعر اآلنةة  السةةائد عنةةد لعةةادة تقيةةيم هةةذه  ثالثاب:
 البنود.

تتةةرجم بنةةود بيةةان الةةدخل بهسةةعار التحو ةةل اآلنيةةة عنةةد نكةةوء العمليةةة ي أمةةا لذا تعةةددت هةةذه  رابعاب:
دو لةةة مةةبملن اسةةتخدام معةةدم أسةةعار التحو ةةل اآلنةة   العمليةةات و نكةةهت خةةالم متةةرة زمنيةةة
 خالم الةترة لتقر ب للسعر الةعل .

 
 اإلفصاح

يجب اتمصاح عن القيمة المتراكمة المؤجلة الت  ستضا  أو تدرح من األرباح الناكةئة عةن مروقةات  -7
بيةةة أو نتيجةةة أسةةعار التحو ةةل بةةالبنود الماليةةة دو لةةة األجةةلي و التةة  تكةةون نتيجةةة عمليةةات تحو ةةل أجن

 ترجمة البيانات لةرو  خارجية.
( مةةن هةةذه القاعةةدةي 5لذا أضةيةت مروقةةات أسةةعار التحو ةل لتكلةةةة موجةةود معةةيني لمةا مبةةين مةة  الةقةرة ) -8

 يجب اتمصاح عن ذلك.
 -يجب اتمصاح عما يل  بكهن دمج البيانات المالية للعمليات الخارجية : -9

 الدرق و األسعار المستخدمة. -أ 
 صام  مروق أسعار التحو ل المسجلة ضمن حقوق المساهمين. -ب
 صام  مروق التحو ل المسجلة ضمن األرباح و الخسائر.-ج 

 
 أح ام ختامية

 ( .12ميما عدا ما ورد أعاله يستركد بالقاعدة المحاسبية الدولية رقم )
 

 التيبيق
الماليةة التة  تعةد عةن الةتةرات التة  تبةدأ يجب االلتزام بقذه القاعةدة و تصةبح سةار ة المةعةوم علةل البيانةات 

 .1/1/1993م  


