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إطار مفاھيم التقرير المالي
المقدمة
يتم إعداد وعرض القوائم المالية للمستخدمين الخارجيين بواسطة العديد من المنشآت حول العالم .على الرغم من أن ھذه القوائم المالية قد تظھر
متماثلة من دولة إلى أخرى ،فھناك اختالفات ربما كان سببھا التباينات في الظروف االجتماعية واالقتصادية والقانونية وبسبب كون البلدان
المختلفة تأخذ في الحسبان احتياجات مختلف مستخدمي القوائم المالية عند وضع المتطلبات المحلية.
وقد أدت ھذه الظروف المختلفة الستخدام مجموعة متنوعة من التعريفات لعناصر القوائم المالية ،مثل ،األصول وااللتزامات وحقوق الملكية
والدخل والمصروفات .وقد نتج عن ذلك أيضا ً إلى استخدام ضوابط مختلفة إلثبات البنود في القوائم المالية وفي التفضيل ألسس مختلفة للقياس.
وتأثر أيضا ً نطاق القوائم المالية واإلفصاحات التي تم القيام بھا.
ويتعھد مجلس معايير المحاسبة الدولية بتقليل ھذه الفروقات من خالل السعي لمواءمة اللوائح والمعايير المحاسبية واإلجراءات المتعلقة بإعداد
وعرض القوائم المالية .ويعتقد أن المزيد من المواءمة سيكون أفضل بالتركيز على القوائم المالية المعدة لغرض توفير معلومات مفيدة في اتخاذ
القرارات االقتصادية.
يعتقد المجلس أن القوائم المالية التي يتم إعدادھا لھذا الغرض تلبي االحتياجات العامة لمعظم المستخدمين .وذلك نظراً ألن ما يقارب كافة
المستخدمين يتخذون قرارات اقتصادية ،على سبيل المثال:
)أ( لتحديد توقيت الشراء ،أو االحتفاظ أو البيع الستثمار في حقوق ملكية.
)ب( لتقويم اإلشراف أو مساءلة اإلدارة.
)ج( لتقويم قدرة المنشأة على السداد وتوفير المزايا األخرى للموظفين.
)د( لتقويم الضمان للمبالغ المقرضة للمنشأة.
)ھـ( لتحديد السياسات الضريبية
)و( لتحديد األرباح القابلة للتوزيع واألرباح.
)ز( إلعداد واستخدام إحصاءات الدخل الوطني.
)ح( لتنظيم أنشطة المنشأة.
ومع ذلك يقر المجلس ،بأن الحكومات على وجه الخصوص ،قد تحدد متطلبات مختلفة أو إضافية ألغراضھا الخاصة .وعلى الرغم من ذلك،
فإنه ال ينبغي أن تؤثر ھذه المتطلبات على القوائم المالية المنشورة لصالح المستخدمين اآلخرين ما لم تستوفي أيضا ً احتياجات أولئك
المستخدمين اآلخرين.
يتم إعداد القوائم المالية بشكل شائع وفقا ً لنموذج محاسبة على أساس التكلفة التاريخية القابلة لالسترداد ومفھوم المحافظة على رأس المال
االسمي .وقد تكون النماذج والمفاھيم األخرى أكثر مالءمة لتلبية الھدف من توفير معلومات مفيدة التخاذ القرارات االقتصادية على الرغم من
أنه ال يوجد إجماع على التغيير في الوقت الحاضر .تم تطوير إطار المفاھيم ھذا بحيث ينطبق على مجموعة من النماذج المحاسبية ومفاھيم
رأس المال والمحافظة على رأس المال.

الغرض والوضعية
يحدد "إطار المفاھيم" المفاھيم التي تحكم إعداد وعرض القوائم المالية للمستخدمين الخارجيين .إن الغرض من إطار المفاھيم ھو:
)أ(

أن يساعد المجلس في تطوير معايير دولية مستقبلية للتقرير المالي ،وفي مراجعة المعايير الدولية الحالية للتقرير المالي.

)ب( أن يساعد المجلس في تعزيز مواءمة اللوائح ،ومعايير وإجراءات المحاسبة المتعلقة بعرض القوائم المالية من خالل توفير أساس
لتخفيض عدد المعالجات المحاسبية البديلة المسموح بھا بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي.
)ج(

أن يساعد ھيئات وضع المعايير الوطنية في تطوير معايير وطنية.

)د(

أن يساعد مع ﱠدي القوائم المالية في تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ،وفي التعامل مع الموضوعات التي لم تشكل بعد مادة لمعيار
دولي للتقرير المالي.

)ھـ( أن يساعد المراجعين في تكوين رأي عما إذا كانت القوائم المالية تلتزم بالمعايير الدولية للتقرير المالي.
)و( أن يساعد مستخدمي القوائم المالية في تفسير المعلومات المضمنة في القوائم المالية المعدة على أساس االلتزام بالمعايير الدولية للتقرير
المالي.
)ز( أن يزود أولئك المھتمين بعمل مجلس معايير المحاسبة الدولية بمعلومات عن منھجه في صياغة المعايير الدولية للتقرير المالي.

وال يعد "إطار المفاھيم" معيارا دوليا للتقرير المالي ،وبالتالي ال يحدد معايير ألي مسالة قياس أو إفصاح معينة .وال شيء في "إطار المفاھيم"
يُبطل أيا ً من المعايير الدولية للتقرير المالي.
ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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يدرك المجلس أنه في عدد محدود من الحاالت قد يوجد تعارض بين "إطار المفاھيم" وأي من المعابير الدولية للتقرير المالي .في تلك الح االت
التي يوجد فيھا تعارض ،تكون لمتطلبات المعيار الدولي للتقري ر الم الي األولوي ة عل ى متطلب ات "إط ار المف اھيم" .ب الرغم م ن ذل ك ،طالم ا أن
المجلس سوف يسترشد بـ "إطار المفاھيم" في تط وير مع ايير دولي ة مس تقبلية للتقري ر الم الي ،وف ي مراجعت ه للمع ايير الدولي ة الحالي ة للتقري ر
المالي ،فإن عدد حاالت التعارض بين "إطار المفاھيم" والمعايير الدولية للتقرير المالي سوف يتقلص بمرور الوقت.
وسيُنقح "إطار المفاھيم" من وقت آلخر على أساس خبرة المجلس من العمل بموجبه.

النطاق
يتناول "إطار المفاھيم" ما يلي:
ھدف التقرير المالي.

)أ(

)ب( الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة.
)ج(

تعريف ،وإثبات ،وقياس العناصر التي تتكون منھا القوائم المالية.

)د(

مفاھيم رأس المال ،والمحافظة على رأس المال.

المحتويات
من الفقرات

الفصل األول :ھدف التقرير المالي ذي الغرض العام
مقدمة
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والتغيرات في الموارد والمطالبات

ھدف 12

الموارد االقتصادية والمطالبات

ھدف 13

التغيرات في الموارد االقتصادية والمطالبات

ھدف 15

األداء المالي الذي تعكسه المحاسبة على أساس االستحقاق

ھدف 17

األداء المالي الذي تعكسه التدفقات النقدية السابقة
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التغيرات في الموارد االقتصادية والمطالبات التي ال تنتج عن األداء المالي
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الفصل  :1ھدف التقرير المالي ذي الغرض العام
مقدمة

ھدف  1يشكل ھدف التقرير المالي ذي الغرض العام األساس لـ "إطار المفاھيم" .وتنبثق من الھدف – بشكل منطقي -الجوانب األخرى لـ "إطار
المفاھيم" مثل مفھوم المنشأة المعدة للتقرير ،والخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة والقيد عليھا ،وعناصر القوائم المالية،
واإلثبات ،والقياس ،والعرض واإلفصاح.

ھدف ،وفائدة ،وحدود التقرير المالي ذي الغرض العام
ھدف  2إن ھدف التقرير المالي ذي الغرض العام 1ھو أن يوفر معلومات مالية عن المنشأة المعدة للتقرير مفيدة للمستثمرين والمقرضين والدائنين
اآلخرين ،الحاليين منھم والمحتملين في اتخاذ قرارات حول تقديم موارد للمنشأة .وتنطوي تلك القرارات على شراء أو بيع أدوات حقوق
الملكية وأدوات الدين أو االحتفاظ بھا ،وتقديم أو تسوية القروض واألشكال األخرى من االئتمان.
ھدف  3تعتمد القرارات التي يتخذھا المستثمرون الحاليون والمحتملون حول شراء أو بيع أدوات حقوق الملكية وأدوات الدين أو االحتفاظ بھا
على العوائد التي يتوقعونھا من االستثمار في تلك األدوات ،على سبيل المثال توزيعات األرباح ،ودفعات المبلغ األصلي والفائدة أو
زيادات سعر السوق .بالمثل ،تعتمد القرارات التي يتخذھا المقرضون والدائنون اآلخرون الحاليون منھم والمحتملون حول تقديم أو
تسوية القروض واألشكال األخرى من االئتمان على دفعات المبلغ األصلي والفائدة أو العوائد األخرى التي يتوقعونھا .وتعتمد توقعات
المستثمرين والمقرضين والدائنين اآلخرين عن العوائد على تقديرھم لمبلغ ،وتوقيت ،صافي التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة للمنشأة،
ودرجة عدم التأكد )التوقعات( حولھا .وبالتالي ،يحتاج المستثمرون والمقرضون والدائنون اآلخرون ،الحاليون منھم والمحتملون إلى
معلومات تساعدھم على تقدير التوقعات عن صافي التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة للمنشأة.
ھدف  4لتقدير توقعات المنشأة عن صافي التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة ،يحتاج المستثمرون ،والمقرضون والدائنون اآلخرون الحاليون منھم
والمحتملون إلى معلومات عن موارد المنشأة ،والمطالبات على المنشأة ،ومعلومات عن كفاءة وفعالية أداء إدارة المنشأة وجھاز السلطة
فيھا 2لمسؤولياتھم في استخدام موارد المنشأة .تشمل األمثلة على مثل تلك المسؤوليات حماية موارد المنشأة من اآلثار غير المرغوب
فيھا للعوامل االقتصادية مثل تغيرات السعر والتغيرات التقنية وضمان أن المنشأة تلتزم بالقوانين واللوائح والنصوص التعاقدية التي
تنطبق عليھا .تعد المعلومات عن أداء اإلدارة لمسؤولياتھا مفيدة – أيضا ً  -للقرارات من قبل المستثمرين والمقرضين والدائنين اآلخرين
الحاليين الذين لھم الحق في أن يصوتوا على تصرفات اإلدارة ،أو – خالف ذلك  -أن يؤثروا عليھا.
ھدف  5ال يستطيع العديد من المستثمرين ،والمقرضين والدائنين اآلخرين ،الحاليين منھم والمحتملين أن يطلبوا من المنشآت المعدة للتقرير أن
توفر معلومات – بشكل مباشر  -لھم ،ويجب عليھم أن يعتمدوا على التقارير المالية ذات الغرض العام في الحصول على كثير من
المعلومات المالية التي يحتاجونھا .وبالتالي ،فإنھم يُعدون المستخدمين األساسيين الذين توجه إليھم التقارير المالية ذات الغرض العام.
ھدف  6بالرغم من ذلك ،ال توفر التقارير المالية ذات الغرض العام ،وال تستطيع أن توفر ،جميع المعلومات التي يحتاجھا المستثمرون
والمقرضون والدائنون اآلخرون ،الحاليون منھم والمحتملون .ويلزم ھؤالء المستخدمين أن يأخذوا في الحسبان الحصول على
المعلومات ذات الصلة من مصادر أخرى ،على سبيل المثال ،الظروف والتوقعات االقتصادية العامة ،واألحداث السياسية والمناخ
السياسي ،والتطلعات المستقبلية للصناعة والشركة.
ھدف  7ال تُصمم التقارير المالية ذات الغرض العام لتظھر قيمة المنشأة المعدة للتقرير؛ ولكنھا توفر معلومات تساعد المستثمرين ،والمقرضين
والدائنين اآلخرين ،الحاليين منھم والمحتملين على تقدير قيمة المنشأة المعدة للتقرير.
ھدف  8ألفراد المستخدمين األساسيين احتياجات ورغبات مختلفة من المعلومات ،وقد تكون متعارضة .سيسعى المجلس ،عند تطوير معايير
التقرير المالي ،إلى توفير مجموعة من المعلومات التي تلبى احتياجات أقصى عدد ممكن من المستخدمين األساسيين .بالرغم من ذلك،
ال يمنع التركيز على االحتياجات المشتركة من المعلومات المنشأة المعدة للتقرير من تضمين معلومات إضافية تعد أكثر فائدة لمجموعة
فرعية معينة من المستخدمين األساسيين.
ھدف  9تھتم إدارة المنشأة المعدة للتقرير – أيضا ً  -بالمعلومات المالية عن المنشأة .بالرغم من ذلك ،ال يلزم اإلدارة أن تعتمد على التقارير المالية
ذات الغرض العام نظراً ألنھا قادرة على الحصول على المعلومات المالية التي تحتاجھا من داخلھا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1في جميع أجزاء "إطار المفاھيم" ،تشير مصطلحات التقارير المالية والتقرير المالي إلى التقارير المالية ذات الغرض العام والتقرير المالي ذي الغرض العام ،ما لم يُشر– بشكل
محدد -إلى خالف ذلك.
 2في جميع أجزاء "إطار المفاھيم" ،يشير مصطلح اإلدارة إلى إدارة المنشأة وجھاز السلطة فيھا ،ما لم يُشر– بشكل محدد  -إلى خالف ذلك.
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ھدف  10قد تجد األطراف األخرى  -أيضأ  -مثل الجھات التنظيمية وأفراد المجتمع ،بخالف المستثمرين والمقرضين والدائنين اآلخرين ،أن
التقارير المالية ذات الغرض العام مفيدة .بالرغم من ذلك ،فإن ھذه التقارير غير موجھة  -بشكل رئيس  -إلى ھذه المجموعات األخرى.
ھدف  11تستند التقارير المالية ،إلى حد كبير ،إلى التقديرات واالجتھادات والنماذج ،بدالً من الوصف الدقيق .ويضع "إطار المفاھيم" المفاھيم
التي تحكم تلك التقديرات واالجتھادات والنماذج .فالمفاھيم ھي الھدف الذي يبذل المجلس ومعدو التقارير المالية ما في وسعھم من أجله.
وكما ھو حال معظم األھداف ،فإنه من غير المحتمل أن تتحقق رؤية "إطار المفاھيم"  -بشكل كامل  -في تقرير مالي مثالي ،على األقل
ق جديدة في تحليل المعامالت واألحداث األخرى .ومع
ليس في األجل القصير ،نظراً ألنه يُست ّغرق وقت طويل لتفھم وقبول وتطبيق طر ٍ
ذلك ،فإن وضع ھدف يُبذل أقصى ما يمكن من أجله ھو أمر أساس إذا كان يراد للتقرير المالي أن يتطور لتحسين فائدته.

المعلوم ات ع ن الم وارد االقتص ادية للمنش أة المع دة للتقري ر ،والمطالب ات عل ى المنش أة ،والتغي رات ف ي الم وارد
والمطالبات
ھدف  12توفر التقارير المالية ذات الغرض العام معلومات عن المركز المالي للمنشأة المعدة للتقرير ،حيث تمثل معلومات عن الموارد
االقتصادية للمنشأة والمطالبات على المنشأة المعدة للتقرير .وتوفر التقارير المالية – أيضا ً  -معلومات عن آثار المعامالت واألحداث
األخرى التي تغير الموارد االقتصادية للمنشأة المعدة للتقرير والمطالبات عليھا .يوفر كال النوعين من المعلومات مدخالت مفيدة
للقرارات حول تقديم الموارد للمنشأة.

الموارد االقتصادية والمطالبات
ھدف  13يمكن أن تساعد المعلومات عن طبيعة ومبالغ الموارد االقتصادية للمنشأة المعدة للتقرير والمطالبات عليھا المستخدمين على تحديد
جوانب القوة والضعف المالي للمنشأة .ويمكن أن تساعد تلك المعلومات المستخدمين على تقدير سيولة ومالءة المنشأة المعدة للتقرير،
واحتياجاتھا لتمويل إضافي ،ومدى نجاحھا في الحصول على ذلك التمويل .كما تساعد المعلومات عن أولويات ومتطلبات دفع
المطالبات الحالية المستخدمين على التنبؤ بكيفية توزيع التدفقات النقدية المستقبلية بين أولئك الذين لھم مطالبات على المنشأة المعدة
للتقرير.
ھدف  14تؤثر األنواع المختلفة من الموارد االقتصادية  -بشكل مختلف  -على تقدير المستخدم لتوقعات المنشأة المعدة للتقرير عن التدفقات النقدية
المستقبلية .تنتج بعض التدفقات النقدية المستقبلية  -بشكل مباشر  -من الموارد االقتصادية الموجودة ،مثل الحسابات مستحقة التحصيل.
وتنتج تدفقات نقدية أخرى من استخدام عدة موارد مجتمعة إلنتاج وتسويق سلع أو خدمات للعمالء .ورغم أنه ال يمكن ربط تلك التدفقات
النقدية بموارد اقتصادية )أو مطالبات( بعينھا ،فإن مستخدمي التقارير المالية يحتاجون لمعرفة طبيعة ومبلغ الموارد المتاحة لالستخدام
في عمليات المنشأة المعدة للتقرير.

التغيرات في الموارد االقتصادية والمطالبات
ھدف  15تنتج التغيرات في الموارد االقتصادية للمنشأة المعدة للتقرير والمطالبات عليھا من األداء المالي لتلك المنشأة )أنظر الفقرات ھدف –17
ھدف  (20ومن أحداث ،أو معامالت أخرى مثل إصدار أدوات دين ،أو أدوات حقوق ملكية )أنظر الفقرة ھدف  .(21لتقدير التوقعات
عن التدفقات النقدية المستقبلية من المنشأة المعدة للتقرير  -بشكل سليم  -يلزم أن يكون المستخدمون قادرين على التمييز بين كل من
ھذين النوعين من التغيرات.
ھدف  16تساعد المعلومات ،عن األداء المالي للمنشأة المعدة للتقرير ،المستخدمين على فھم العائد الذي أنتجته المنشأة على مواردھا االقتصادية.
وتوفر المعلومات عن العائد الذي أنتجته المنشأة مؤشرا على مدى حسن أداء اإلدارة لمسؤولياتھا في االستفادة -بكفاءة وفعالية  -من
موارد المنشأة المعدة للتقرير .وتعد المعلومات عن تقلب ومكونات ذلك العائد مھمة أيضا ً  -بصفة خاصة  -في تقدير درجة عدم التأكد
حول التدفقات النقدية المستقبلية .وعادة تساعد المعلومات عن األداء المالي السابق للمنشأة المعدة للتقرير ،وكيفية أداء إدارتھا
لمسؤولياتھا ،في التنبؤ بالعوائد المستقبلية للمنشأة على مواردھا االقتصادية.

األداء المالي الذي تعكسه المحاسبة على أساس االستحقاق
ھدف  17تصف المحاسبة على أساس االستحقاق آثار المعامالت واألحداث والظروف األخرى على الموارد االقتصادية للمنشأة المعدة للتقرير
والمطالبات عليھا في الفترات التي حدثت فيھا تلك اآلثار ،حتى ولو حدثت المقبوضات والمدفوعات النقدية الناتجة عنھا في فترة
مختلفة .ويعد ھذا مھما ً ،نظراً ألن المعلومات عن الموارد االقتصادية للمنشأة المعدة للتقرير والمطالبات عليھا والتغيرات في مواردھا
االقتصادية والمطالبات عليھا خالل فترة ما توفر أساسا ً أفضل لتقدير األداء المالي السابق والمستقبلي للمنشأة ،وليس معلومات – فقط -
عن المقبوضات والمدفوعات النقدية خالل تلك الفترة.
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ھدف  18تعد المعلومات عن األداء المالي للمنشأة المعدة للتقرير خالل فترة ما ،الذي تعكسه التغيرات في مواردھا االقتصادية والمطالبات عليھا
بخالف الذي يعكسه الحصول – بشكل مباشر  -على موارد إضافية من المستثمرين والدائنين )أنظر الفقرة ھدف  ،(21مفيدة في تقدير
القدرة السابقة والمستقبلية للمنشاة على أن تولد صافي تدفقات نقدية داخلة .وتبين تلك المعلومات مدى زيادة المنشأة المعدة للتقرير
لمواردھا االقتصادية المتاحة ،وبالتالي لقدرتھا على توليد صافي تدفقات نقدية داخلة من خالل عملياتھا ،وليس فقط من خالل الحصول
– بشكل مباشر  -على موارد إضافية من المستثمرين والدائنين.
ھدف  19قد تشير المعلومات عن األداء المالي للمنشأة المعدة للتقرير خالل فترة ما – أيضا ً  -إلى المدى الذي تزداد فيه أو تنخفض الموارد
االقتصادية للمنشأة والمطالبات عليھا نتيجة أحداث مثل التغيرات في أسعار السوق ،أو معدالت الفائدة ، ،وبذلك تؤثر على قدرة المنشأة
على أن تولد صافي تدفقات نقدية داخلة.

األداء المالي الذي تعكسه التدفقات النقدية السابقة
ھدف  20تساعد المعلومات عن التدفقات النقدية للمنشأة المعدة للتقرير خالل فترة ما – أيضا ً  -المستخدمين على تقدير قدرة المنشأة على أن تولد
صافي تدفقات نقدية مستقبلية داخلة .وتبين ھذه المعلومات كيفية حصول المنشأة المعدة للتقرير على النقد وكيفية إنفاقه ،بما في ذلك
معلومات عن اقتراضھا وتسديدھا للدين ،أو توزيعات األرباح النقدية أو التوزيعات النقدية األخرى على المستثمرين ،والعوامل األخرى
التي قد تؤثر على سيولة أو مالءة المنشأة .وتساعد المعلومات عن التدفقات النقدية المستخدمين على فھم عمليات المنشأة المعدة للتقرير،
وتقويم أنشطتھا التمويلية واالستثمارية ،وتقدير سيولتھا أو مالءتھا ،وتفسير المعلومات األخرى عن األداء المالي.

التغيرات في الموارد االقتصادية والمطالبات التي ال تنتج عن األداء المالي
ھدف  21قد تتغير الموارد االقتصادية للمنشأة المعدة للتقرير والمطالبات عليھا – أيضا ً  -ألسباب بخالف األداء المالي ،مثل إصدار أسھم ملكية
إضافية .وتعد المعلومات عن ھذا النوع من التغير ضرورية لتزويد المستخدمين بفھم كامل ألسباب تغير الموارد االقتصادية للمنشأة
المعدة للتقرير والمطالبات عليھا وانعكاس تلك التغيرات على أدائھا المالي المستقبلي.
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الفصل الثاني :المنشأة المعدة للتقرير
]سيتم إضافته[

المحتويات

من الفقرات
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الفصل الثالث :الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة
مقدمة

خاصية  1تحدد الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة ،التي تُناقش في ھذا الفصل ،أنواع المعلومات التي من المحتمل أن تكون أكثر فائدة
للمستثمرين والمقرضين والدائنين اآلخرين ،الحاليين منھم والمحتملين في اتخاذ قرارات حول المنشأة المعدة للتقرير على أساس
المعلومات الواردة في تقريرھا المالي )المعلومات المالية(.
خاصية  2توفر التقارير المالية معلومات عن الموارد االقتصادية للمنشأة المعدة للتقرير ،وكذلك المطالبات على المنشأة المعدة للتقرير ،وآثار
المعامالت واألحداث والظروف األخرى التي تغير تلك الموارد والمطالبات) .يشار إلى ھذه المعلومات في "إطار المفاھيم" على
أنھا معلومات عن الظواھر االقتصادية( .وتشمل بعض التقارير المالية – أيضا – مواد تفسيرية عن توقعات واستراتيجيات اإلدارة
للمنشأة المعدة للتقرير ،وأنواع أخرى من المعلومات المستقبلية.
خاصية  3تنطبق الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة ،3على المعلومات المالية الموفرة في القوائم المالية ،إضافة إلى المعلومات المالية
الموفرة بطرق أخرى .وبالمثل ،تنطبق التكلفة ،التي تعد قيداً شائعا ً على قدرة المنشأة المعدة للتقرير على توفير معلومات مالية مفيدة.
وبالرغم من ذلك ،قد تختلف االعتبارات عند تطبيق الخصائص النوعية وقيد التكلفة لألنواع المختلفة من المعلومات .على سبيل
المثال ،قد يختلف تطبيقھا على المعلومات المستقبلية عن تطبيقھا على المعلومات عن الموارد االقتصادية الموجودة والمطالبات
الحالية ،وعلى التغيرات في تلك الموارد والمطالبات.

الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة
خاصية  4حتى تكون المعلومات المالية مفيدة ،يجب أن تكون مالئمة وتعبر – بصدق  -عما تستھدف أن تعبر عنه .تُع ﱠزز فائدة المعلومات
المالية إذا كانت قابلة للمقارنة ،وقابلة للتحقق ،وتتوفر في الوقت المناسب وقابلة للفھم.

الخصائص النوعية األساس

خاصية  5الخصائص النوعية األساس ھي المالءمة والتعبير الصادق.

المالءمة
خاصية  6المعلومات المالية المالئمة ھي تلك التي تكون قادرة على إحداث فرق في القرارات التي يتخذھا المستخدمون .يمكن أن تكون
المعلومات قادرة على إحداث فرق في قرار ،حتى ولو اختار بعض المستخدمين عدم االستفادة منھا ،أو كانوا – بالفعل  -على علم بھا
من مصادر أخرى.
خاصية  7تكون المعلومات المالية قادرة على إحداث فرق في القرارات إذا كان لھا قيمة تنبؤيه ،أو قيمة تأكيدية ،أو كالھما.
خاصية  8يكون للمعلومات المالية قيمة تنبؤيه إذا كان من الممكن أن تُستخدم كمدخالت في اإلجراءات المستخدمة من قبل المستخدمين للتنبؤ
بالنتائج المستقبلية .ال يلزم – بالضرورة  -أن تكون المعلومات المالية نفسھا تنب ًؤ ،أو توقعا ً ليكون لھا قيمة تنبؤية .تُستخدم المعلومات
المالية التي لھا قيمة تنبؤيه من قبل المستخدمين في إجراء تنبؤاتھم.
خاصية  9يكون للمعلومات المالية قيمة تأكيدية ،إذا كانت توفر تغذية عكسية عن )تُؤكد ،أو تغير( تقويمات سابقة.
خاصية  10ترتبط القيمة التنبؤية والقيمة التأكيدية للمعلومات المالية ببعضھا البعض .فالمعلومات التي يكون لھا قيمة تنبؤيه – غالبا ً  -يكون لھا
قيمة تأكيدية أيضا .فعلى سبيل المثال ،يمكن مقارنة معلومات اإليراد للسنة الحالية ،التي يمكن أن تُستخدم على أنھا أساس للتنبؤ
باإليرادات في السنوات المستقبلية ،مع تنبؤات اإليراد للسنة الحالية التي تم إجراؤھا في السنوات السابقة .يمكن أن تساعد نتائج تلك
المقارنات المستخدم على تصحيح وتحسين اإلجراءات التي كانت تستخدم إلجراء تلك التنبؤات السابقة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3في جميع أجزاء "إطار المفاھيم" ،تشير مصطلحات الخصائص النوعية والقيد إلى الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة والقيد عليھا.
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األھمية النسبية
خاصية  11تكون المعلومات ذات أھمية نسبية ،إذا كان من الممكن أن يؤثر حذفھا ،أو سوء عرضھا على القرارات التي يتخذھا المستخدمون على
أساس المعلومات المالية عن منشأة معدة للتقرير بعينھا .بعبارة أخرى ،تعد األھمية النسبية جانبا ً محدداً من المالءمة – للمنشأة –
يستند إلى طبيعة البنود التي ترتبط بھا المعلومات في سياق تقرير مالي لمنشأة بعينھا ،أو إلى حجم ھذه البنود أو إليھما معا .وبالتالي،
ال يمكن أن يحدد المجلس حداً كميا ً موحداً لألھمية النسبية ،أو أن يحدد – مسبقا ً  -ما قد يكون ذا أھمية نسبية في موقف معين.

التعبير الصادق
خاصية  12تعبر التقارير المالية عن الظواھر االقتصادية بكلمات وبأرقام .وحتى تكون المعلومات المالية مفيدة ،يجب أال تعبر  -فقط  -عن
الظواھر المالئمة ،بل يجب أن تعبر – أيضا ً  -بصدق عن الظواھر التي تستھدف التعبير عنھا .ولكي يكون التعبير صادقا ً بشكل
كامل ،يجب أن يكون للوصف ثالث خصائص ،حيث يجب أن يكون كامالً ومحايداً وخاليا ً من الخطأ .قطعاً ،يعد الكمال أمراً نادراً،
إذا كان قابالً للتحقيق على اإلطالق .إن ھدف المجلس ھو تعظيم تلك الخصائص إلى الحد الممكن.
خاصية  13يشمل الوصف الكامل جميع المعلومات الضرورية للمستخدم ليفھم الظاھرة الموصوفة ،بما في ذلك جميع التوصيفات والتوضيحات
الضرورية .فعلى سبيل المثال ،سيشمل الوصف الكامل لمجموعة من األصول  -كحد أدنى – وصفا ً لطبيعة األصول في المجموعة،
ووصفا ً رقميا ً لجميع األصول في المجموعة ،وتوضيحا لما يعبر عنه الوصف الرقمي )على سبيل المثال ،التكلفة األصلية ،أو التكلفة
المعدلة ،أو القيمة العادلة( .وقد يستلزم الوصف الكامل لبعض البنود توضيحات لحقائق مھمة عن جودة وطبيعة البنود ،والعوامل
والظروف التي يمكن أن تؤثر على جودتھا وطبيعتھا ،واإلجراء المستخدم لتحديد الوصف الرقمي.
خاصية  14يخلو الوصف المحايد من التحيز في اختيار المعلومات المالية ،أو عرضھا .فالوصف المحايد ال يكون متحيزاً ،أو ينطوي على
محاباة ،أو يكون مؤكداً ،أو غير مؤكد ،أو خالف ذلك يشوبه تالعب لزيادة احتمال تلقي المعلومات المالية  -بشكل مرغوب أو غير
مرغوب فيه – من قبل المستخدمين .وال تعنى المعلومات المحايدة معلومات بدون غرض ،أو بدون تأثير على السلوك .على العكس
تماما ً ،تكون المعلومات المالية المالئمة – بموجب التعريف  -قادرة على إحداث فرق في قرارات المستخدمين.
خاصية  15ال يعنى التعبير الصادق الدقة في جميع الجوانب .ويعني الخلو من الخطأ أنه ال يوجد أخطاء ،أو حذف في وصف الظاھرة ،وأنه قد
اُختير وطُبق اإلجراء المستخدم إلنتاج المعلومات التي يتم التقرير عنھا بدون أخطاء في اإلجراء .في ھذا السياق ،ال يعنى الخلو من
الخطأ الدقة الكاملة في جميع الجوانب .فعلى سبيل المثال ،ال يمكن تحديد ما إذا كان تقدير سعر غير مرصود أو قيمة غير مرصودة
تقديراً دقيقا ً أو غير دقيق .بالرغم من ذلك ،يمكن أن يكون التعبير عن ذلك التقدير صادقاً ،إذا ُوصف المبلغ  -بشكل واضح ودقيق -
على أنه تقدير ،وإذا تم توضيح طبيعة وحدود إجراء التقدير ،وإذا لم تحدث أخطاء في اختيار وتطبيق اإلجراء المناسب لتطوير
التقدير.
خاصية  16ليس بالضرورة أن ينتج عن التعبير الصادق  -بحد ذاته  -معلومات مفيدة .فعلى سبيل المثال ،قد تتلقى المنشأة المعدة للتقرير عقارات
وآالت ومعدات من خالل منحة حكومية .من الواضح أن التقرير عن اقتناء المنشأة ألصل بدون تكلفة سيعبر – بصدق – عن تكلفته،
ولكن  -من المحتمل  -أال تكون تلك المعلومة مفيدة تماما ً .مثال آخر أكثر وضوحا ھو تقدير المبلغ الذي ينبغي أن يُعدل به المبلغ
الدفتري ألصل ليعكس الھبوط في قيمة األصل .يمكن أن يكون ھذا التقدير تعبيراً صادقا ً إذا طبقت المنشأة المعدة للتقرير إجرا ًء
مناسبا ً ،ووصفت التقدير  -بشكل صحيح – ووضحت أي حاالت عدم تأكد تؤثر – بشكل جوھري  -على التقدير .بالرغم من ذلك ،إذا
كانت درجة عدم التأكد في مثل ھذا التقدير كبيرة جداً ،فلن يكون ھذا التقدير – بعينه  -مفيداً .وبعبارة أخرى ،تكون مالءمة األصل
الذي يُعبر عنه – بصدق  -محل شك .وإذا لم يوجد تعبير بديل يكون أكثر صدقاً ،فإن ھذا التقدير يمكن أن يوفر أفضل المعلومات
المتاحة.

تطبيق الخصائص النوعية األساس
خاصية  17حتى تكون المعلومات مفيدة ،فإنه يجب أن تكون مالئمة – وفي ذات الوقت ُ -معبر عنھا بصدق .فالتعبير الصادق عن ظاھرة غير
مالئمة ،أو التعبير غير الصادق عن ظاھرة مالئمة ،ال يساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات جيدة.
خاصية  18عادة ما يكون إجراء تطبيق الخصائص النوعية األساس أكثر كفاءة وفعالية كما يلي) :مع مراعاة آثار الخصائص المعززة وقيد
التكلفة ،التي لم تؤخذ في الحسبان في ھذا المثال( .أوالً :تحديد ظاھرة اقتصادية من الممكن أن تكون مفيدة لمستخدمي المعلومات
المالية للمنشأة المعدة للتقرير .ثانيا ً :تحديد نوع المعلومات عن تلك الظاھرة التي ستكون أكثر مالءمة إذا كانت متاحة ويمكن التعبير
عنھا بصدق .ثالثا ً :تحديد ما إذا كانت تلك المعلومات متاحة ويمكن أن يُعبر عنھا بصدق .وإذا تم ذلك ،فإن إجراء استيفاء الخصائص
النوعية األساس ينتھي عند ھذه النقطة .وإال فيكرر اإلجراء مع النوع التالي األكثر مالءمة من المعلومات.

الخصائص النوعية المعززة
خاصية  19تعد القابلية للمقارنة ،والقابلية للتحقق ،وتوفير المعلومات في الوقت المناسب ،والقابلية للفھم ،خصائص نوعية تعزز من فائدة
المعلومات التي تعد مالئمة ،و ُعبﱢر عنھا بصدق .قد تساعد الخصائص النوعية المعززة – أيضا ً  -في تحديد أي طريقتين ينبغي أن
تُستخدم لوصف ظاھرة ،إذا كانت كلتاھما مالئمة ،و ُمعبرةً عن الظاھرة – بصدق  -على نحو متسا ٍو.
ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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القابلية للمقارنة
خاصية  20تنطوي قرارات المستخدمين على اختيار من بين بدائل ،على سبيل المثال ،البيع ،أو االحتفاظ باستثمار ،أو االستثمار في المنشأة
المعدة للتقرير أو منشأة أخرى .وبالتالي ،تعد المعلومات عن المنشأة المعدة للتقرير أكثر فائدة إذا أمكن مقارنتھا بمعلومات مشابھة
عن منشآت أخرى ،وبمعلومات مشابھة عن المنشأة نفسھا لفترة أخرى ،أو لتاريخ آخر.
خاصية  21تعد القابلية للمقارنة الخاصية النوعية التي تمكن المستخدمين من تحديد وفھم أوجه التشابه واالختالفات بين البنود .بخالف الخصائص
النوعية األخرى ،ال ترتبط القابلية للمقارنة ببند واحد .تتطلب المقارنة بندين اثنين-على األقل.
خاصية  22رغم أن الثبات يرتبط بالقابلية للمقارنة ،إال أنھما مختلفان .فالثبات يشير إلى استخدام الطرق نفسھا للبنود نفسھا ،إما من فترة إلى فترة
داخل المنشأة المعدة للتقرير ،أو في فترة واحدة عبر المنشآت .تعد القابلية للمقارنة الھدف؛ أما الثبات فھو يساعد على تحقيق ھذا
الھدف.
خاصية  23القابلية للمقارنة ليست ھي التطابق التام .حتى تكون المعلومات قابلة للمقارنة ،فإن األشياء المتشابھة يجب أن تبدو متشابھة ،واألشياء
المختلفة يجب أن تبدو مختلفة .وال تُعزز قابلية المعلومات المالية للمقارنة من خالل جعل األشياء المختلفة تبدو متشابھة ،كما ال تُعزز
من خالل جعل األشياء المتشابھة تبدو مختلفة.
خاصية  24من المحتمل تحقيق درجة ما من القابلية للمقارنة من خالل استيفاء الخصائص النوعية األساس .ينبغي أن يحوز التعبير الصادق عن
ظاھرة اقتصادية مالئمة – بالطبع  -على درجة ما من القابلية للمقارنة مع التعبير الصادق عن ظاھرة اقتصادية مالئمة مشابھة من
قبل منشأة أخرى معدة للتقرير.
خاصية  25رغم أنه يمكن التعبير عن ظاھرة اقتصادية معينة – بصدق  -بطرق متعددة ،إال أن السماح بطرق محاسبية بديلة للظاھرة االقتصادية
نفسھا ،يقلص من القابلية للمقارنة.

القابلية للتحقق
خاصية  26تساعد القابلية للتحقق على التأكيد للمستخدمين بأن المعلومات تعبر – بصدق  -عن الظاھرة االقتصادية التي تستھدف التعبير عنھا.
وتعنى القابلية للتحقق أنه بإمكان مراقبين مختلفين ،على قدر من المعرفة ومستقلين ،التوصل إلى إجماع ،رغم أنه ليس من
الضروري أن يكون اتفاقا ً كامالً ،على أن وصفا ً معينا ً ھو تعبير صادق .ال يلزم المعلومات الكمية أن تكون تقديراً لنقطة واحدة حتى
تكون قابلة للتحقق .يمكن التحقق – أيضا ً  -من نطاق من المبالغ المحتملة ومن االحتماالت المتعلقة بھا.
خاصية  27يمكن أن يكون التحقق مباشراً ،أو غير مباشر .يعنى التحقق المباشر التحقق من مبلغ ،أو تعبير آخر من خالل المالحظة المباشرة،
على سبيل المثال ،من خالل عد النقد .ويعنى التحقق غير المباشر فحص المدخالت لنموذج أو معادلة ،أو أسلوب آخر ،وإعادة حساب
المخرجات باستخدام المنھجية نفسھا .مثال ذلك التحقق من المبلغ الدفتري للمخزون من خالل فحص المدخالت )الكميات والتكاليف(
وإعادة حساب مخزون آخر المدة باستخدام نفس افتراض تدفق التكلفة )على سبيل المثال ،استخدام طريقة الوارد أوالً صادر أوالً(.
خاصية  28قد ال يكون من الممكن التحقق من بعض التوضيحات والمعلومات المالية المستقبلية إال في فترة مستقبلية ،إذا كان ھذا ممكنا ً على
اإلطالق .ولمساعدة المستخدمين على تحديد ما إذا كانوا يريدون استخدام تلك المعلومات ،فإنه عادةً ما يكون من الضروري اإلفصاح
عن االفتراضات األساس ،وطرق جمع المعلومات والعوامل والظروف األخرى التي تؤيد المعلومات.

توفير المعلومات في الوقت المناسب
خاصية  29يعنى توفير المعلومات في الوقت المناسب إتاحة المعلومات لصانعي القرار في الوقت المناسب لتكون قادرة على التأثير على
قراراتھم .وبشكل عام ،كلما كانت المعلومات قديمة كلما كانت أقل فائدة .وبالرغم من ذلك ،قد تتصف بعض المعلومات بأنھا ُموفرة
في الوقت المناسب بعد فترة طويلة من نھاية فترة التقرير ،نظراً ألنه – على سبيل المثال  -قد يحتاج بعض المستخدمين لتحديد
وتقدير االتجاھات.

القابلية للفھم
خاصية  30إن تصنيف ،وتوصيف وعرض المعلومات  -بشكل واضح وموجز  -يجعلھا قابلة للفھم.
خاصية  31تعد بعض الظواھر معقدة بشكل متأصل ،وال يمكن جعلھا سھلة للفھم .قد يؤدى استبعاد المعلومات عن تلك الظواھر من التقارير
المالية إلى جعل المعلومات في تلك التقارير المالية أسھل للفھم .وبالرغم من ذلك ،ستكون تلك التقارير غير كاملة ،وبنا ًء عليه ،يٌحتمل
أن تكون مضللة.
خاصية  32تُعد التقارير المالية للمستخدمين الذين على قدر معقول من المعرفة باألعمال واألنشطة االقتصادية ،والذين يستعرضون المعلومات
ويحللونھا بقدر من العناية .أحيانا ،قد يحتاج المستخدمون ،المطلعون والجادون ،إلى الحصول على مساعدة مستشار لفھم معلومات
عن ظواھر اقتصادية معقدة.
ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

9

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

إطار مفاھيم التقرير المالي

تطبيق الخصائص النوعية المعززة
خاصية  33ينبغي أن تُعظم الخصائص النوعية المعززة إلى الحد الممكن .وبالرغم من ذلك ،ال تستطيع الخصائص النوعية المعززة  -سواء بشكل
فردي أو كمجموعة  -أن تجعل المعلومات مفيدة إذا كانت تلك المعلومات غير مالئمة ،أو غير ُمعبر عنھا بصدق.
خاصية  34يعد تطبيق الخصائص النوعية المعززة إجرا ًء متكرراً ال يتبع ترتيبا ً محدداً .فأحيانا ،قد يجب تقليص خاصية نوعية معززة لتُعظم
خاصية نوعية أخرى .فعلى سبيل المثال ،قد يكون من المفيد التخفيض المؤقت في القابلية للمقارنة ،كنتيجة للتطبيق  -بأثر مستقبلي -
لمعيار تقرير مالي جديد ،لتحسين المالءمة ،أو التعبير الصادق في المدى األطول .يمكن أن تعوض اإلفصاحات المناسبة  -بشكل
جزئي  -عدم القابلية للمقارنة.

قيد التكلفة على التقرير المالي المفيد
خاصية  35تعد التكلفة قيداً شائعا ً على المعلومات التي يمكن توفيرھا من خالل التقرير المالي .إن التقرير عن المعلومات المالية يتطلب تكاليف،
ومن المھم أن تكون تلك التكاليف مبررة من خالل منافع التقرير عن تلك المعلومات .وتوجد أنواع عديدة من التكاليف والمنافع التي
ينبغي أن تُؤخذ في الحسبان.
خاصية  36يبذل ُموفرو المعلومات المالية معظم جھودھم في جمع المعلومات المالية ،والتعامل معھا ،والتحقق منھا ونشرھا ،ولكن  -في النھاية -
يتحمل المستخدمون تلك التكاليف في شكل عوائد مخفضة .يتحمل مستخدمو المعلومات المالية – أيضا ً  -تكاليف تحليل وتفسير
المعلومات ال ُموفرة .وإذا لم تُوفر المعلومات الالزمة ،فإن المستخدمين يتحملون تكاليف إضافية للحصول على تلك المعلومات من
مكان آخر ،أو لتقديرھا.
خاصية  37يساعد التقرير عن المعلومات المالية التي تعد مالئمة وتعبر – بصدق  -عما تستھدف أن تعبر عنه المستخدمين على اتخاذ القرارات
بمزيد من الثقة .وينتج عن ھذا عمل أسواق رأس المال بشكل أكثر كفاءة ،وتكلفة أقل لرأس المال لالقتصاد ككل .أيضاً ،يتلقى
مستثمر ،أو مقرض ،أو دائن آخر بعينه ،منافع من خالل اتخاذ قرارات أكثر استنارة .بالرغم من ذلك ،من غير الممكن أن توفر
التقارير المالية ذات الغرض العام جميع المعلومات التي يجدھا كل مستخدم مالئمة.
خاصية  38عند تطبيق قيد التكلفة ،يُقدر المجلس ما إذا كان  -من المحتمل  -أن تبرر منافع التقرير عن معلومات معينة التكاليف التي يتم تحملھا
لتوفير واستخدام تلك المعلومات .عند تطبيق قيد التكلفة على تطوير معيار تقرير مالي مقترح ،يسعى المجلس لمعلومات من ُموفري
المعلومات المالية ،والمستخدمين ،والمراجعين ،واألكاديميين ،واآلخرين عن الطبيعة والكمية المتوقعة لمنافع وتكاليف ذلك المعيار.
في معظم المواقف ،تستند التقديرات إلى خليط من المعلومات الكمية والنوعية.
خاصية  39بسبب مالزمة الجوانب الشخصية ،سوف تختلف تقديرات األفراد المختلفة لتكاليف ومنافع التقرير عن بنود معينة من المعلومات
المالية .وبنا ًء عليه ،يسعى المجلس إلى األخذ في الحسبان التكاليف والمنافع المتعلقة بالتقرير المالي بشكل عام ،وليس – فقط -
المتعلقة بمنشآت معدة للتقرير بعينھا .وال يعنى ذلك أن تقديرات التكاليف والمنافع تبرر – دائما ً – نفس متطلبات التقرير لجميع
المنشآت .قد تكون االختالفات مناسبة نظراً لألحجام المختلفة للمنشآت ،أو للطرق المختلفة لزيادة رأس المال )بشكل عام ،أو بشكل
خاص( ،أو الحتياجات المستخدمين المختلفين أو لعوامل أخرى.
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الفصل الرابع" :اإلطار" ) :(1989النص المتبقي
لم يُعدل النص المتبقي من اإلطار إلعداد وعرض القوائم المالية ) ،(1989ليعكس التغيرات التي تمت بموجب معيار المحاسبة الدولي
1عرض القوائم المالية )ال ُمنقح في سنة .(2007
سيُحدث -أيضا ً -النص المتبقي عند أخذ المجلس عناصر القوائم المالية وأسس قياسھا في الحسبان.

االفتراض األساس
االستمرارية
 1 .4تُعد القوائم المالية – عادة  -بافتراض أن المنشأة ھي منشأة مستمرة ،وستستمر في العمل خالل المستقبل المنظور .وبالتالي ،فإنه
يُفترض أنه ليس للمنشأة النية وال الحاجة لتصفية ،أو لتخفيض نطاق عملياتھا  -بشكل ذي أھمية نسبية؛ وإذا كانت توجد تلك النية أو
الحاجة ،فإنه يمكن أن تعد القوائم المالية على أسس مختلفة ،وفي ھذه الحالة ،يُفصح عن األساس المستخدم.

عناصر القوائم المالية
 2 .4تصور القوائم المالية اآلثار المالية للمعامالت واألحداث األخرى عن طريق تجميعھا في فئات واسعة ،وفقا ً لخصائصھا االقتصادية.
يطلق على ھذه الفئات الواسعة اصطالح عناصر القوائم المالية .إن العناصر المرتبطة – بشكل مباشر  -بقياس المركز المالي في
الميزانية ھي األصول وااللتزامات وحقوق الملكية .إن العناصر المرتبطة – بشكل مباشر  -بقياس األداء في قائمة الدخل ھي الدخل
والمصروفات .وتعكس قائمة التغيرات في المركز المالي – عادةً  -عناصر قائمة الدخل والتغيرات في عناصر الميزانية ،ومن ثم ،ال
يحدد "إطار المفاھيم" عناصر متفردة لھذه القائمة.
 3 .4ينطوي عرض ھذه العناصر  -في الميزانية وقائمة الدخل  -على إجراء تبويب فرعى .فعلى سبيل المثال ،يمكن أن تُصنف األصول
وااللتزامات بحسب طبيعتھا ،أو وظيفتھا في أعمال المنشأة ،من أجل إظھار المعلومات بالطريقة األكثر فائدة للمستخدمين ألغراض
اتخاذ القرارات االقتصادية.

المركز المالي
 4 .4إن العناصر المرتبطة – بشكل مباشر  -بقياس المركز المالي ،ھي األصول ،وااللتزامات وحقوق الملكية .وتُعرف ھذه العناصر كما يلي:
)أ(

األصل ھو مورد تُسيطر عليه المنشأة كنتيجة ألحداث سابقة ،ويُتوقع أن تتدفق منه منافع اقتصادية مستقبلة للمنشأة.

)ب( االلتزام ھو التزام حالي على المنشأة ناش ٌئ عن أحداث سابقة ،ويُتوقع أن ينتج عن تسويته تدفق خارج من المنشأة لموارد تنطوي
على منافع اقتصادية.
)ج( حق الملكية ھو الحصة المتبقية في أصول المنشأة بعد طرح جميع التزاماتھا.
 5 .4تحدد تعريفات األصل وااللتزام السمات األساس لھا ،ولكنھا ال تحاول تحديد الضوابط التي يلزم استيفاؤھا قبل أن تُثبت في الميزانية.
وبالتالي ،تشمل التعريفات البنود التي ال تُثبت على أنھا أصول أو التزامات في الميزانية ،نظراً ألنھا ال تستوفي ضوابط اإلثبات التي
نُوقشت في الفقرات  .53 .4 – 37 .4وبالتحديد ،يجب أن يكون التوقع بأن المنافع االقتصادية المستقبلية ستتدفق إلى ،أو من المنشأة،
كاف  -الستيفاء ضابط االحتمال في الفقرة  38 .4قبل أن يُثبت أصل أو التزام.
مؤكداً  -بشكل
ٍ
 6 .4عند تقدير ما إذا كان بند ما يستوفي تعريف أصل ،أو التزام ،أو حقوق ملكية ،فإنه يلزم االھتمام بجوھره األساس ،وواقعه االقتصادي،
وليس مجرد شكله القانوني .وبالتالي ،على سبيل المثال ،في حالة اإليجار التمويلي ،فإن الجوھر والواقع االقتصادي ھو أن المستأجر
يقتني المنافع االقتصادية الستخدام األصل المستأجر خالل الجزء األكبر من حياته اإلنتاجية في مقابل الدخول في التزام لدفع مقابل ھذا
الحق مبلغا ً يقترب من القيمة العادلة لألصل واألعباء المالية المرتبطة بذلك .وبالتالي ،ينشأ عن اإليجار التمويلي بنود تستوفي تعريف
أصل والتزام ،وتُثبت على ھذا النحو في الميزانية للمستأجر.
 7 .4قد تشمل الميزانيات ال ُمعدة وفقا ً للمعايير الدولية الحالية للتقرير المالي بنوداً ال تستوفي تعريفات أصل أو التزام وال تظھر كجزء من
حقوق الملكية .بالرغم من ذلك ،فإن التعريفات المحددة في الفقرة  4 .4ستحكم المراجعات المستقبلية للمعايير الدولية الحالية للتقرير
المالي ولصياغة المعايير الدولية المستقبلية للتقرير المالي.
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األصـــول
 8 .4إن المنفعة االقتصادية المستقبلية الكامنة في أصل ما ،ھي إمكانية أن يساھم  -بشكل مباشر أو غير مباشر  -في تدفق النقد ،ومعا ِدالت
النقد إلى المنشأة .قد تكون اإلمكانية إنتاجية بحيث تكون جز ًء من األنشطة التشغيلية للمنشأة .وقد تأخذ اإلمكانية – أيضا  -شكل قابلية
التحول إلى نقد ،أو ُمعادالت للنقد ،أو قدرة على تخفيض التدفقات النقدية الخارجة ،كما في حالة عملية تصنيع بديلة تُخفض تكاليف
اإلنتاج.
 9 .4عادة تُوظف المنشأة أصولھا إلنتاج سلع ،أو خدمات قادرة على إشباع رغبات ،أو احتياجات العمالء؛ ونظراً ألن ھذه السلع أو الخدمات
تستطيع أن تشبع ھذه الرغبات ،أو االحتياجات ،فإن العمالء مستعدون للدفع مقابلھا ،وبالتالي ،يساھمون في التدفق النقدي للمنشأة .يقدم
النقد  -في حد ذاته  -خدمة للمنشأة ،نظراً لسيطرته على الموارد األخرى.
 10 .4يمكن للمنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في أصل ما أن تتدفق إلى المنشأة بعدة طرق .فعلى سبيل المثال ،يمكن لألصل:
)أ(

أن يستخدم منفرداً ،أو باالشتراك مع أصول أخرى في إنتاج سلع ،أو خدمات تباع من قبل المنشأة.

)ب( أن يُبادل بأصول أخرى.
)ج(

أن يستخدم لتسوية التزام.

)د(

أن يوزع على مالك المنشأة.

 11 .4كثير من األصول ،على سبيل المثال ،العقارات واآلالت والمعدات ،لھا كيان مادي .وبالرغم من ذلك ،ال يعد الشكل المادي أمراً أساسا ً
لوجود أصل؛ وبالتالي ،فإن براءات االختراع وحقوق التأليف ،على سبيل المثال ،ھي أصول إذا كان يُتوقع أن تتدفق منھا منافع
اقتصادية مستقبلية للمنشأة ،وإذا كانت المنشأة تُسيطر عليھا.
 12 .4ترتبط كثير من األصول ،على سبيل المثال ،المبالغ مستحقة التحصيل والعقارات ،بحقوق قانونية ،بما في ذلك حق الملكية .إال أنه عند
تحديد وجود أصل ،ال يعد حق الملكية أمراً أساساً؛ وبالتالي ،على سبيل المثال ،فإن العقار المحتفظ به بموجب عقد إيجار يعد أصالً ،إذا
كانت المنشأة تسيطر على المنافع المتوقع أن تتدفق من العقار .ورغم أن قدرة المنشأة على السيطرة على المنافع تكون – عادةً  -نتيجة
لحقوق قانونية ،فإن البند يمكن  -مع ذلك  -أن يستوفي تعريف األصل ،حتى عندما ال توجد سيطرة قانونية .فعلى سبيل المثال ،فإن
المعرفة التي يتم الحصول عليھا من نشاط تطوير يمكن -إذا تمت المحافظة على تلك المعرفة سراً  -أن ينطبق عليھا تعريف األصل
عندما تسيطر المنشأة على المنافع المتوقع أن تتدفق منھا.
 13 .4تنتج أصول المنشأة من معامالت سابقة ،أو أحداث سابقة أخرى .تحصل المنشآت – عادة  -على األصول من خالل شرائھا ،أو إنتاجھا،
ولكن يمكن أن تُولد معامالت أو أحداث أخرى أصوالً؛ من أمثلتھا العقارات التي تتسلمھا المنشأة من الحكومة على أنھا جزء من برنامج
لتشجيع النمو االقتصادي في منطقة ما ،واكتشاف الثروات المعدنية .ال ينشأ عن المعامالت أو األحداث المتوقع أن تحدث في المستقبل -
في حد ذاتھا  -أصول؛ وبالتالي ،على سبيل المثال ،ال ينطبق على نية شراء مخزون  -في حد ذاتھا  -تعريف األصل.
 14 .4يوجد ارتباط وثيق بين تحمل النفقة وتوليد األصول ،لكن – ليس بالضرورة – أن يتزامنا .وبالتالي ،عندما تتحمل المنشأة نفقة ما ،فإن
ذلك قد يوفر دليالً على السعي لمنافع اقتصادية مستقبلية ،ولكنه ليس دليالً قاطعا ً على أنه قد تم الحصول على بند ما يستوفي تعريف
األصل .وبالمثل ،فإن غياب النفقة المتعلقة بذلك ال يمنع بنداً من استيفاء تعريف األصل ،وأن يصبح – بالتالي  -مرشحا ً لإلثبات في
الميزانية؛ على سبيل المثال ،يمكن أن تستوفي البنود التي تم التبرع بھا للمنشأة تعريف األصل.

االلتزامات
 15 .4أحد الخصائص األساسية لاللتزام ھي أن على المنشأة التزام حالي .يُعد االلتزام واجباً ،أو مسؤولية للعمل أو التصرف بطريقة معينة .قد
تكون االلتزامات واجبة النفاذ قانونا ً نتيجة لعقد ملزم أو لمتطلب تشريعي .يكون ھذا ھو الحال – عادة  -وعلى سبيل المثال ،مع المبالغ
واجبة السداد مقابل السلع والخدمات المستلمة .وبالرغم من ذلك ،تنشأ االلتزامات – أيضا  -من ممارسة األعمال العادية ،والعرف
والرغبة في المحافظة على عالقات أعمال جيدة ،أو في التصرف بطريقة عادلة .فعلى سبيل المثال ،إذا قررت المنشأة ،كنوع من
السياسة ،أن تقوم بتدارك العيوب في منتجاتھا حتى عندما تظھر ھذه العيوب بعد انقضاء فترة الضمان ،فإن المبالغ المتوقع إنفاقھا
والمتعلقة بسلع ُمباعة بالفعل ،تعد التزامات.
 16 .4يلزم التمييز بين التزام حالي والتزام مستقبلي .ال ينشأ عن قرار إدارة المنشأة -في حد ذاته  -باقتناء أصول في المستقبل التزام حالي.
عادة ،ينشأ االلتزام  -فقط  -عند تسليم األصل ،أو عندما تدخل المنشأة في اتفاق غير قابل لإللغاء القتناء األصل .في الحالة األخيرة ،فإن
الطبيعة غير القابلة لإللغاء في االتفاق تعني أن العواقب االقتصادية لعدم تنفيذ االلتزام ،على سبيل المثال ،نظراً لوجود غرامة كبيرة،
تترك للمنشأة حق اختيار محدود ،إن وجد ،لتجنب التدفق الخارج للموارد إلى طرف آخر.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

13

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

إطار مفاھيم التقرير المالي

 17 .4تنطوي تسوية التزام حالي – عادة  -على تخلي المنشأة عن موارد تنطوي على منافع اقتصادية من أجل الوفاء بمطالبة الطرف األخر.
يمكن أن تحدث تسوية التزام حالي بعدة طرق ،على سبيل المثال ،من خالل:
)أ(

دفع نقد.

)ب( تحويل أصول أخرى.
)ج( تقديم خدمات.
)د(

استبدال ذلك االلتزام بالتزام آخر.

)ھـ(

تحويل االلتزام إلى حقوق ملكية.

يمكن – أيضا ً  -إطفاء االلتزام من خالل وسائل أخرى مثل تنازل الدائن عن حقوقه ،أو فقدانھا.
 18 .4تنتج االلتزامات عن معامالت سابقة ،أو أحداث سابقة أخرى .وبالتالي ،على سبيل المثال ،ينشأ عن اقتناء السلع ،واستخدام الخدمات
دائنين تجاريين )ما لم يكن قد تم دفعھا مقدماً ،أو عند االستالم( ،كما ينتج عن تلقي قرض بنكي التزام بتسديد القرض .يمكن أن تثبت
المنشأة – أيضا ً  -الحسومات المسموح بھا في المستقبل ،وال ُمستندة إلى مشتريات العمالء السنوية ،على أنھا التزامات؛ في ھذه الحالة،
فإن بيع السلع في السابق ھو المعاملة التي نشأ عنھا االلتزام.
 19 .4يمكن قياس بعض االلتزامات – فقط – من خالل استخدام درجة كبيرة من التقدير .تصف بعض المنشآت ھذه االلتزامات على أنھا
المخصصات .في بعض الدول ،ال تعد مثل ھذه المخصصات التزامات ،نظراً ألن مفھوم االلتزام يُعرف بشكل ضيق ،بحيث يشمل –
فقط  -المبالغ التي يمكن تحديدھا دون الحاجة إلجراء تقديرات .يتبع تعريف االلتزام الوارد في الفقرة  4 .4منھجا ً أوسع .وبالتالي،
عندما ينطوي مخصص على التزام حالي ،وينطبق عليه باقي التعريف ،فإنه يعد التزاما ً حتى ولو كان ينبغي تقدير المبلغ .ومن أمثلته
المخصصات للمدفوعات التي ستتم بموجب ضمانات حالية ،والمخصصات التي تغطي التزامات التقاعد.

حقوق الملكية
 20 .4بالرغم من تعريف حقوق الملكية في الفقرة  4 .4على أنھا حصة متبقية ،فإنه يمكن تصنيفھا فرعيا ً في الميزانية .فعلى سبيل المثال ،في
الشركة المساھمة ،قد يتم إظھار  -بشكل منفصل  -األموال المساھم بھا من قبل حملة األسھم ،واألرباح المبقاة ،واالحتياطيات التي تمثل
تخصيصات لألرباح المبقاة ،واالحتياطيات التي تتمثل في تعديالت المحافظة على رأس المال .يمكن أن تكون مثل ھذه التصنيفات
مالئمة الحتياجات مستخدمي القوائم المالية في مجال اتخاذ القرارات عندما تشير القيود القانونية أو القيود األخرى إلى قدرة المنشأة
على توزيع حقوق ملكيتھا ،أو خالف ذلك تخصيصھا لغرض ما .يمكن أن تنعكس – أيضا ً  -حقيقة أن األطراف التي لھا حصص ملكية
في منشأة ما لھا حقوق مختلفة فيما يتعلق بتلقي توزيعات األرباح أو استرداد حقوق الملكية المساھم بھا.
 21 .4تُكون االحتياطيات أحيانا ً بموجب تشريع ،أو قانون آخر من أجل إعطاء المنشأة ودائنيھا تدابير إضافية للحماية من آثار الخسائر .قد يتم
تكوين احتياطيات أخرى إذا كان القانون الضريبي الوطني يمنح إعفاءات من التزامات الضرائب ،أو تخفيضات فيھا عندما تُجرى
تحويالت إلى مثل ھذه االحتياطيات .يعد وجود ھذه االحتياطيات القانونية ،والتشريعية والضريبية ،وحجمھا ،معلومات يمكن أن تكون
مالئمة الحتياجات المستخدمين في اتخاذ القرارات .تعد التحويالت إلى مثل ھذه االحتياطيات تخصيصات لألرباح المبقاة وليست
مصروفات.
 22 .4يعتمد المبلغ الذي تظھر به حقوق الملكية في الميزانية على قياس األصول وااللتزامات .عادةً ال يتطابق المبلغ المجمع لحقوق الملكية –
إال بالصدفة فقط  -مع القيمة السوقية المجمعة ألسھم المنشأة ،أو مع المبلغ الذي يمكن أن ينشأ عن استبعاد إما صافي األصول – على
أساس تدريجي  -أو المنشأة ككل على أساس االستمرارية.
 23 .4غالبا ً تتم مباشرة األنشطة التجارية ،والصناعية وأنشطة األعمال عن طريق منشآت مثل المنشآت الفردية ،وشركات التضامن،
واالوقاف ،وأشكال متنوعة من تعھدات األعمال الحكومية .يختلف – غالبا ً  -اإلطار القانوني ،والتنظيمي لمثل ھذه المنشآت عن اإلطار
الذي ينطبق على شركات المساھمة .فعلى سبيل المثال ،قد تكون ھناك بعض القيود -إن وجدت أصالً  -على توزيع المبالغ المتضمنة
في حقوق الملكية على المالك وغيرھم من المستفيدين .ومع ذلك ،يعد تعريف حقوق الملكية ،والجوانب األخرى في "إطار المفاھيم"
التي تتناول حقوق الملكية ،مناسبة لمثل ھذه المنشآت.

األداء
 24 .4كثيراً ما يستخدم الربح على أنه مقياس لألداء ،أو أساس لمقاييس أخرى ،مثل العائد على االستثمار ،أو ربحية السھم .إن العناصر
المرتبطة – بشكل مباشر  -بقياس الربح ھي الدخل والمصروفات .يعتمد إثبات وقياس الدخل والمصروفات ،وبالتالي الربح  -جزئيا -
على مفاھيم رأس المال والمحافظة على رأس المال المستخدمة من قبل المنشأة في إعداد قوائمھا المالية .تُناقش ھذه المفاھيم في الفقرات
.65 .4 – 57 .4
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 25 .4تُعرف عناصر الدخل والمصروفات كما يلي:
)أ(

الدخل ھو زيادات في المنافع االقتصادية خالل الفترة المحاسبية في شكل تدفقات داخلة ،أو زيادات في األصول ،أو نقصان في
االلتزامات ،ينتج عنھا زيادات في حقوق الملكية ،بخالف تلك المتعلقة بمساھمات من أصحاب حقوق الملكية.

)ب( المصروفات ھي نقصان في المنافع االقتصادية خالل الفترة المحاسبية في شكل تدفقات خارجة ،أو نقصان في األصول ،أو
تحمل التزامات ،ينتج عنھا نقصان في حقوق الملكية ،بخالف تلك المتعلقة بتوزيعات على أصحاب حقوق الملكية.
 26 .4تحدد تعريفات الدخل والمصروفات سماتھم األساس ،لكنھا ال تحاول تحديد الضوابط التي يلزم أن تُستوفى قبل أن تُثبت في قائمة الدخل.
تُناقش ضوابط إثبات الدخل والمصروفات في الفقرات .53 .4 – 37 .4
 27 .4يمكن عرض الدخل والمصروفات في قائمة الدخل بطرق مختلفة وذلك لتوفير المعلومات التي تعد مالئمة التخاذ القرارات االقتصادية.
فعلى سبيل المثال ،من الممارسات الشائعة أن يُميز بين بنود الدخل والمصروفات التي تنشأ في سياق األنشطة العادية للمنشأة ،وتلك
التي ال تنشأ في سياق األنشطة العادية للمنشأة .يتم ھذا التمييز على أساس أن مصدر البند يعد مالئما ً في تقويم قدرة المنشأة على توليد
نقد و ُمعادالت للنقد في المستقبل؛ على سبيل المثال ،من غير المحتمل أن تحدث األنشطة العرضية بشكل منتظم ،مثل استبعاد استثمار
طويل األجل .وعند التمييز بين البنود بھذه الطريقة ،فإنه يلزم االھتمام بطبيعة المنشأة وعملياتھا .فقد تكون البنود التي تنشأ من األنشطة
العادية إلحدى المنشآت غير عادية فيما يتعلق بأخرى.
 28 .4إن التمييز بين بنود الدخل والمصروف ،والجمع بينھما بطرق مختلفة ،يسمح  -أيضا ً – بإظھار مقاييس عديدة ألداء المنشأة .ولھذه
المقاييس درجات مختلفة من الشمولية .فعلى سبيل المثال ،يمكن أن تُظھر قائمة الدخل إجمالي الربح ،والربح أو الخسارة من األنشطة
العادية قبل الضرائب ،والربح أو الخسارة من األنشطة العادية بعد الضرائب ،والربح أو الخسارة.

الدخل
 29 .4يشمل تعريف الدخل كل من اإليراد والمكاسب .ينشأ اإليراد في سياق األنشطة العادية للمنشأة ويُشار إليه بمجموعة متنوعة من األسماء
المختلفة ،بما في ذلك المبيعات ،واألتعاب ،والفائدة ،وتوزيعات األرباح ،ورسوم االمتياز واإليجار.
 30 .4تعبر المكاسب عن بنود أخرى ينطبق عليھا تعريف الدخل ،وقد تنشأ ،أو ال تنشأ في سياق األنشطة العادية للمنشأة .تعبر المكاسب عن
الزيادات في المنافع االقتصادية ،وھي  -على ھذا النحو  -ال تختلف في طبيعتھا عن اإليرادات .وبالتالي ،ال ينظر إليھا على أنھا عنصر
منفصل في "إطار المفاھيم".
 31 .4تشمل المكاسب ،على سبيل المثال ،تلك التي تنشا عن استبعاد األصول غير المتداولة .ويشمل تعريف الدخل – أيضا ً  -المكاسب غير
المحققة؛ على سبيل المثال ،تلك التي تنشا عن إعادة تقويم األوراق المالية المتداولة ،وتلك التي تنتج عن الزيادات في المبلغ الدفتري
لألصول طويلة األجل .عندما تُثبت المكاسب في قائمة الدخل ،فإنه يتم  -عادةً – إظھارھا بشكل منفصل ،نظراً ألن المعرفة بھا تعد
مفيدة لغرض اتخاذ القرارات االقتصادية .يتم – غالبا ً  -التقرير عن المكاسب بالصافي بعد طرح المصروفات المتعلقة بھا.
 32 .4قد تُستلم أنواع متنوعة من األصول ،أو يتم زيادتھا من خالل الدخل .ومن أمثلتھا النقد ،والمبالغ تحت التحصيل ،والسلع والخدمات
ال ُمستلمة في مقابل سلع وخدمات مقدمة .قد ينتج الدخل  -أيضا ً  -عن تسوية االلتزامات .فعلى سبيل المثال ،قد تقدم المنشأة سلعا ً
وخدمات لمقرض في تسوية اللتزام بتسديد قرض حالي.

المصروفات
 33 .4يشمل تعريف المصروفات الخسائر ،إضافة إلى تلك المصروفات التي تنشأ في سياق األنشطة العادية للمنشأة .تشمل المصروفات التي
تنشأ في سياق األنشطة العادية للمنشأة ،على سبيل المثال ،تكلفة المبيعات ،واألجور ،واالستھالك .وھي تأخذ – عادةً  -شكل تدفق
خارج ،أو استنفاد ألصول مثل النقد ،ومعا ِدالت النقد ،والمخزون ،والعقارات واآلالت والمعدات.
 34 .4تعبر الخسائر عن بنود أخرى ينطبق عليھا تعريف المصروفات ،وقد تنشأ ،أو ال تنشأ في سياق األنشطة العادية للمنشأة .تعبر الخسائر
عن النقصان في المنافع االقتصادية ،وھي  -على ھذا النحو  -ال تختلف في طبيعتھا عن المصروفات األخرى .وبالتالي ،ال ينظر إليھا
على أنھا عنصر منفصل في "إطار المفاھيم".
 35 .4تشمل الخسائر ،على سبيل المثال ،تلك التي تنتج عن الكوارث مثل الحريق والفيضان ،إضافة إلى تلك التي تنشا عن استبعاد األصول
غير المتداولة .ويشمل تعريف المصروفات – أيضا ً  -الخسائر غير المحققة ،على سبيل المثال ،تلك التي تنشأ عن آثار الزيادات في
أسعار تبادل عملة أجنبية فيما يتعلق باقتراض المنشأة بھذه العملة .عندما تُثبت الخسائر في قائمة الدخل ،فإنه يتم – عادةً  -إظھارھا
بشكل منفصل ،نظراً ألن المعرفة بھا تعد مفيدة لغرض اتخاذ القرارات االقتصادية .ويتم – غالبا ً  -التقرير عن الخسائر بالصافي بعد
طرح الدخل المتعلق بھا.
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تعديالت المحافظة على رأس المال
 36 .4ينشأ عن إعادة تقويم أو إعادة عرض األصول وااللتزامات زيادات ،أو نقصان في حقوق الملكية .وبينما ينطبق على ھذه الزيادات ،أو
النقصان تعريف الدخل والمصروفات ،إال أنھا ال تُدرج في قائمة الدخل بموجب مفاھيم معينة للمحافظة على رأس المال .وبدالً من ذلك،
تُدرج ھذه البنود في حقوق الملكية على أنھا تعديالت المحافظة على رأس المال ،أو احتياطيات إعادة تقويم .وتُناقش مفاھيم المحافظة
على رأس المال في الفقرات  65 .4 – 57 .4من "إطار المفاھيم".

إثبات عناصر القوائم المالية
 37 .4اإلثبات ھو إجراء إلدراج بند في الميزانية أو قائمة الدخل ،ينطبق عليه تعريف عنصر ،ويستوفي ضوابط اإلثبات المحددة في الفقرة .4
 .38وينطوي على وصف البند بكلمات وبمبلغ نقدي وإدراج ھذا المبلغ في مجاميع الميزانية ،أو قائمة الدخل .ينبغي أن تُثبت البنود التي
تستوفي ضوابط اإلثبات ،في الميزانية ،أو في قائمة الدخل .وال يمكن تدارك الفشل في إثبات مثل ھذه البنود من خالل اإلفصاح عن
السياسات المحاسبية المستخدمة ،وال من خالل اإليضاحات ،أو المواد التوضيحية.
 38 .4ينبغي أن يُثبت البند الذي يستوفي تعريف عنصر ،إذا كان:
)أ( من المحتمل أن تتدفق أي منفعة اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند إلى ،أو من المنشأة.
)ب( للبند تكلفة أو قيمة يمكن قياسھا بطريقة يمكن االعتماد عليھا .4
 39 .4عند تقدير ما إذا كان بند ما يستوفي ھذه الضوابط ،ويكون بنا ًء على ذلك مؤھالً إلثباته في القوائم المالية ،فإنه يلزم االھتمام باعتبارات
األھمية النسبية التي تمت مناقشتھا في الفصل " 3الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة" .وتعنى العالقة المتبادلة بين العناصر
أن البند الذي يستوفي تعريف وضوابط اإلثبات لعنصر معين ،على سبيل المثال ،أصل ،يتطلب  -بشكل تلقائي  -إثبات عنصر آخر،
على سبيل المثال ،دخل ،أو التزام.

احتمال المنفعة االقتصادية المستقبلية
 40 .4يستخدم مفھوم االحتمال في ضوابط اإلثبات ليشير إلى درجة عدم التأكد بأن المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند سوف تتدفق
إلى ،أو من المنشأة .ويتماشى ھذا المفھوم مع عدم التأكد الذي يميز البيئة التي تعمل فيھا المنشأة .تُجرى تقديرات لدرجة عدم التأكد
المرتبطة بتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية على أساس األدلة المتاحة وقت إعداد القوائم المالية .فعلى سبيل المثال ،عندما يكون من
المحتمل أن يُدفع مبلغ مستحق التحصيل مستحق للمنشأة ،وفي حاله غياب أي دليل على عكس ذلك ،فإن ذلك مبرراً إلثبات المبلغ
مستحق التحصيل على أنه أصل .بالرغم من ذلك ،فإنه لعدد كبير من المبالغ مستحقة التحصيل ،يتم عادة األخذ في االعتبار احتمال
بعض درجات عدم الدفع؛ وبالتالي ،فإنه يُثبت مصروف يمثل االنخفاض المتوقع في المنافع االقتصادية.

إمكانية االعتماد على القياس
 41 .4إن الضابط الثاني إلثبات بند ما ھو أن يكون له تكلفة أو قيمة يمكن قياسھا بطريقة يمكن االعتماد عليھا .في كثير من الحاالت ،يجب
تقدير التكلفة أو القيمة؛ ويعد استخدام التقديرات المعقولة جز ًء أساسا في إعداد القوائم المالية ،وال يُقلل من إمكانية االعتماد عليھا.
بالرغم من ذلك ،عندما ال يمكن إجراء تقدير معقول ،فإنه ال يُثبت البند في الميزانية ،أو في قائمة الدخل .فعلى سبيل المثال ،قد تستوفي
المتحصالت المتوقعة من دعوى قضائية تعريفات كل من األصل والدخل ،إضافة إلى ضابط االحتمال لإلثبات ،وبالرغم من ذلك ،فإنه
إذا لم يكن ممكنا ً قياس المطالبة بطريقة يمكن االعتماد عليھا ،فإنه ال ينبغي أن تُثبت على أنھا أصل أو دخل؛ وبالرغم من ذلك ،فإنه
يُفصح عنھا في اإليضاحات ،أو المواد التوضيحية أو الجداول التكميلية.
 42 .4قد يتأھل بند ما ،سبق أن أخفق في استيفاء ضوابط اإلثبات الواردة في الفقرة  38 .4في لحظة زمنية معينة ،لإلثبات في تاريخ الحق
كنتيجة للظروف ،أو األحداث الالحقة.
 43 .4إن البند الذي تتوافر فيه الخصائص األساس لعنصر ،ولكنه يخفق في استيفاء ضوابط اإلثبات ،قد يبرر – مع ذلك  -اإلفصاح عنه في
اإليضاحات ،أو المواد التوضيحية ،أو الجداول التكميلية .ويعتبر ھذا مناسبا ً عندما تعد المعرفة بالبند مالئمة لتقويم المركز المالي،
واألداء والتغيرات في المركز المالي للمنشأة من قبل مستخدمي القوائم المالية.

إثبات األصول
 44 .4يُثبت أصل في الميزانية عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية إلى المنشأة ،وأن يكون لألصل تكلفة ،أو قيمة
يمكن قياسھا بطريقة يمكن االعتماد عليھا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4يمكن االعتماد على المعلومات عندما تكون كاملة ،ومحايدة ،وخالية من الخطأ.
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 45 .4ال يُثبت أصل في الميزانية ،عندما يتم تحمل نفقة من غير المحتمل أن تتدفق لھا منافع اقتصادية إلى المنشأة بعد الفترة المحاسبية الحالية.
وبدالً من ذلك ،فإنه ينتج عن مثل ھذه المعاملة إثبات مصروف في قائمة الدخل .وال تعني ھذه المعالجة – ضمنا ُ – أنه لم تكن نية
اإلدارة من تحمل النفقة توليد منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة ،أو أنه قد تم تضليل اإلدارة .إن مضمون ذلك  -فقط – ھو أن درجة التأكد
بأن المنافع االقتصادية ستتدفق إلى المنشأة بعد الفترة المحاسبية الحالية غير كافيه لتبرير إثبات األصل.

إثبات االلتزامات
 46 .4يُثبت التزام في الميزانية عندما يكون من المحتمل أن ينتج عن تسوية التزام حالي تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية ،وأن
المبلغ الذي ستتم به التسوية يمكن قياسه بطريقة يمكن االعتماد عليھا .وفي الواقع العملي ،فإن االلتزامات الناتجة عن العقود التي
يتساوى أطرفھا تناسبيا في عدم تنفيذھا )على سبيل المثال ،االلتزامات عن مخزون صدر له أمر توريد ،ولكنه لم يُستلم بعد( ال تُثبت –
بشكل عام  -على أنھا التزامات في القوائم المالية .بالرغم من ذلك ،قد ينطبق على مثل ھذه االلتزامات تعريف االلتزامات وقد تُؤھل
لإلثبات ،شريطة أن تستوفي ضوابط اإلثبات في الظروف المحددة .وفي مثل ھذه الظروف ،يقتضي إثبات االلتزامات إثبات األصول،
أو المصروفات المتعلقة بھا.

إثبات الدخل
 47 .4يُثبت الدخل في قائمة الدخل عندما تنشأ زيادة في المنافع االقتصادية المستقبلية متعلقة بزيادة في أصل أو نقص في التزام يمكن قياسھا
بطريقة يمكن االعتماد عليھا .ويعنى ذلك  -في الواقع  -أن إثبات الدخل يحدث  -بشكل متزامن  -مع إثبات الزيادات في األصول ،أو
النقصان في االلتزامات )على سبيل المثال ،صافي الزيادة في األصول التي تنشأ عن بيع سلع أو خدمات ،أو النقص في االلتزامات
الذي ينشأ عن التنازل عن دين مستحق(.
 48 .4تعد اإلجراءات ال ُمطبقة  -عادةً – في الواقع العملي إلثبات الدخل ،على سبيل المثال ،متطلب أن الدخل ينبغي أن يُكتسب ،تطبيقات
لضوابط اإلثبات في "إطار المفاھيم" .تعد مثل ھذه اإلجراءات  -بشكل عام  -موجھة نحو قصر إثبات الدخل على تلك البنود التي يمكن
قياسھا بطريقة يمكن االعتماد عليھا ولھا درجة كافية من التأكد.

إثبات المصروفات
 49 .4تُثبت المصروفات في قائمة الدخل عندما ينشأ نقص في المنافع االقتصادية المستقبلية ،متعلق بنقص في أصل ،أو زيادة في التزام ،يمكن
قياسه بطريقة يمكن االعتماد عليھا .يعنى ذلك  -في الواقع  -أن إثبات المصروفات يحدث  -بشكل متزامن  -مع إثبات زيادة في
االلتزامات ،أو نقص في األصول )على سبيل المثال ،استحقاق حقوق الموظفين ،أو استھالك المعدات(.
 50 .4تُثبت المصروفات في قائمة الدخل على أساس وجود ارتباط مباشر بين التكاليف التي تم تحملھا واكتساب بنود محددة من الدخل .يشار
إلى ھذا االجراء – عادةً – على أنه مقابلة التكاليف مع اإليرادات ،وينطوي على إثبات  -متزامن أو مترافق  -لإليرادات والمصروفات
التي تنتج – بشكل مباشر ومشترك  -من نفس المعامالت ،أو األحداث أخرى؛ على سبيل المثال ،تُثبت المكونات المتنوعة للمصروف
التي تتكون منھا تكلفة البضاعة المباعة في نفس وقت إثبات الدخل ال ُمستمد من بيع البضاعة .وبالرغم من ذلك ،ال يسمح تطبيق مفھوم
المقابلة بموجب "إطار المفاھيم" بإثبات بنود في الميزانية ال ينطبق عليھا تعريف األصول ،أو االلتزامات.
 51 .4عندما يكون متوقعا ً أن تنشأ منافع اقتصادية على مدى عدة فترات محاسبية ،وأن االرتباط مع الدخل يمكن تحديده – فقط  -بصورة عامة
أو بشكل غير مباشر ،فإنه تُثبت المصروفات في قائمة الدخل على أساس إجراءات توزيع منتظمة ومنطقية .وغالبا ً ما يعد ذلك ضروريا ً
عند إثبات المصروفات المرتبطة باستخدام األصول مثل العقارات واآلالت والمعدات ،والشھرة ،وبراءات االختراع والعالمات
التجارية؛ في مثل ھذه الحاالت ،يشار إلى المصروف على أنه استھالك ،أو إطفاء .يُقصد من إجراءات التوزيع تلك أن تُثبت
المصروفات في الفترات المحاسبية التي تُستھلك ،أو تنقضي فيھا المنافع االقتصادية المرتبطة بھذه البنود.
 52 .4يتم إثبات النفقة مصروفا في قائمة الدخل فوراً عندما ال تنتج أي منافع اقتصادية مستقبلية ،أو عندما تصل المنافع االقتصادية إلى المدى
الذي ال تتأھل بعده ،أو تتوقف تلك المنافع عن تؤھلھا ،لإلثبات في الميزانية على أنھا أصل.
 53 .4يتم إثبات مصروف – أيضا ً  -في قائمة الدخل في تلك الحاالت التي يتم فيھا تحمل التزام بدون إثبات أصل ،كما ھو الحال عندما ينشأ
التزام بموجب ضمان منتج.
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قياس عناصر القوائم المالية
 54 .4القياس ھو إجراء لتحديد المبالغ النقدية التي تُثبت وتُسجل بھا عناصر القوائم المالية في الميزانية وقائمة الدخل .ينطوي ذلك على اختيار
أساس معين للقياس.
 55 .4يستخدم عدد من أسس القياس المختلفة وبدرجات متفاوتة وبتوليفات متنوعة في القوائم المالية .وتشمل ما يلى:
)أ(

التكلفة التاريخية .تُسجل األصول بمبلغ النقد أو معا ِدالت النقد المدفوع ،أو بالقيمة العادلة للعوض ال ُمقدم القتنائھا في تاريخ
اقتنائھا .تُسجل االلتزامات بمبلغ المتحصالت ال ُمستلمة في مقابل االلتزام ،أو في بعض الحاالت )على سبيل المثال ،ضريبة
الدخل( ،بمبالغ النقد أو ُمعا ِدالت النقد المتوقع أن تُدفع للوفاء بااللتزام في السياق العادي لألعمال.

)ب( التكلفة الجارية .تُسجل األصول بمبلغ النقد أو معا ِدالت النقد الذي كان سيُدفع في حال اقتناء األصل نفسه أو أصل مماثل له في
الوقت الحالي .تُسجل االلتزامات بمبلغ النقد أو معا ِدالت النقد غير المخصوم الذي كان سيُطلب لتسوية االلتزام في الوقت الحالي.
)جـ( القيمة القابلة للتحقق )قيمة التسوية( .تُسجل األصول بمبلغ النقد أو معا ِدالت النقد الذي يمكن الحصول عليه في الوقت الحالي
من خالل بيع األصل في ظل استبعاد عادي .تُسجل االلتزامات بقيم تسويتھا ،والتي ھي مبالغ النقد أو معا ِدالت النقد غير
المخصومة المتوقع أن تُدفع للوفاء بااللتزامات في السياق العادي لألعمال.
)د(

القيمة الحالية .تُسجل األصول بالقيمة الحالية المخصومة لصافي التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة المتوقع أن يُولدھا البند في
السياق العادي لألعمال .تُسجل االلتزامات بالقيمة الحالية المخصومة لصافي التدفقات النقدية المستقبلية الخارجة ،المتوقع أن
تُطلب لتسوية االلتزامات في السياق العادي لألعمال.

 56 .4تعد التكلفة التاريخية أكثر أسس القياس تطبيقا ً من قبل المنشآت في إعداد قوائمھا المالية .ويكون ھذا التطبيق – عادةً  -مترافقا ً مع أسس
قياس أخرى .فعلى سبيل المثال ،يُسجل المخزون – عادةً  -بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيھما أقل ،ويمكن أن تُسجل األوراق
المالية المتداولة بالقيمة السوقية ،وتُسجل التزامات التقاعد بقيمتھا الحالية .إضافة إلى ذلك ،تستخدم بعض المنشآت أساس التكلفة الجارية
تجاوبا ً مع عدم قدرة نموذج المحاسبة على أساس التكلفة التاريخية على التعامل مع آثار التغيرات في أسعار األصول غير النقدية.

مفاھيم رأس المال والمحافظة على رأس المال
مفاھيم رأس المال
 57 .4تطبق معظم المنشآت المفھوم المالي لرأس المال في إعداد قوائمھا المالية .بموجب المفھوم المالي لرأس المال ،مثل األموال المستثمرة
أو القوة الشرائية المستثمرة ،يُعد رأس المال مرادفا ُ لصافي أصول المنشأة أو حقوق ملكيتھا .أما بموجب المفھوم المادي لرأس المال،
مثل القدرة التشغيلية ،يُعد رأس المال بمثابة الطاقة اإلنتاجية للمنشأة ال ُمستندة إلى ،على سبيل المثال ،وحدات اإلنتاج اليومية.
 58 .4ينبغي أن يستند اختيار المنشأة للمفھوم المناسب لرأس المال إلى احتياجات مستخدمي القوائم المالية .وبالتالي ،فإنه ينبغي أن يُطبق
المفھوم المالي لرأس المال إذا كان مستخدمو القوائم المالية معنيين – بشكل رئيس  -بالمحافظة على رأس المال االسمي المستثمر أو
القوة الشرائية لرأس المال المستثمر .وبالرغم من ذلك ،إذا كان االھتمام الرئيس للمستخدمين ھو بالقدرة التشغيلية للمنشأة ،فإنه ينبغي أن
يُستخدم المفھوم المادي لرأس المال .يبين المفھوم ال ُمختار الھدف الذي يتم السعي لتحقيقه من تحديد الربح ،حتى وإن كانت ھناك بعض
صعوبات القياس في جعل المفھوم قابالً للتطبيق.

مفاھيم المحافظة على رأس المال وتحديد الربح
 59 .4ينشأ عن مفاھيم رأس المال الواردة في الفقرة  ،57 .4المفاھيم التالية للمحافظة على رأس المال:
)أ(

المحافظة على رأس المال المالي .بموجب ھذا المفھوم يُكتسب الربح  -فقط  -إذا فاق المبلغ المالي )أو النقدي( لصافي األصول
في نھاية الفترة المبلغ المالي )أو النقدي( لصافي األصول في بداية الفترة ،بعد استبعاد أثر أي توزيعات على المالك وأي
مساھمات من المالك خالل الفترة .يمكن قياس المحافظة على رأس المال المالي إما بوحدات نقدية اسمية ،أو بوحدات ذات قوة
شرائية ثابتة.

)ب( المحافظة على رأس المال المادي .بموجب ھذا المفھوم ،يُكتسب الربح – فقط -إذا فاقت الطاقة اإلنتاجية المادية )أو القدرة
التشغيلية( للمنشأة )أو الموارد أو األموال الالزمة لتحقيق ھذه الطاقة( في نھاية الفترة الطاقة اإلنتاجية المادية في بداية الفترة،
بعد استبعاد أثر أي توزيعات على المالك وأي مساھمات من المالك خالل الفترة.
 60 .4يُعنى مفھوم المحافظة على رأس المال بالكيفية التي تعرف بھا المنشأة رأس المال الذي تسعى للمحافظة عليه .فھو يوفر حلقة الوصل
بين مفاھيم رأس المال ومفاھيم الربح ،نظراً ألنه يوفر النقطة المرجعية التي يقاس بواسطتھا الربح؛ ويُعد ھذا متطلبا ً مسبقا للتمييز بين
عائد المنشأة على رأس المال وإعادة رأس مالھا؛ ھذا ويمكن– فقط  -اعتبار تدفقات األصول الداخلة التي تفوق المبالغ الالزمة
للمحافظة على رأس المال أرباحاً ،وبنا ًء عليه تعد عائداً على رأس المال .وبالتالي ،فإن الربح ھو المبلغ المتبقي الذي يتبقى بعد طرح
المصروفات )بما في ذلك تعديالت المحافظة على رأس المال ،عندما يكون ذلك مناسبا ً( من الدخل .وإذا فاقت المصروفات الدخل ،فإن
المبلغ المتبقي يعد خسارة.
ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

18

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

إطار مفاھيم التقرير المالي

 61 .4يتطلب مفھوم المحافظة على رأس المال المادي تبني أساس التكلفة الجارية للقياس .ولكن مفھوم المحافظة على رأس المال المالي ال
يتطلب استخدام أساس معين للقياس .ويعتمد اختيار األساس ،بموجب ھذا المفھوم ،على نوع رأس المال المالي الذي تسعى المنشأة
للمحافظة عليه.
 62 .4إن االختالف الرئيس بين مفھومي المحافظة على رأس المال ھو معالجة آثار التغيرات في أسعار أصول والتزامات المنشأة .بشكل عام،
تكون المنشأة قد حافظت على رأسمالھا إذا كان لديھا رأس مال في نھاية الفترة بقدر ما كان لديھا في بداية الفترة .أي مبلغ زيادة عما ھو
مطلوب للمحافظة على رأس المال في بداية الفترة يعد ربحا ً.
 63 .4بموجب مفھوم المحافظة على رأس المال المالي ،حيث يُعرف رأس المال في صورة وحدات نقد اسمية ،يعبر الربح عن الزيادة في
رأس المال النقدي االسمي خالل الفترة .وبالتالي ،فإن الزيادات في أسعار األصول المحتفظ بھا خالل الفترة ،التي يُشار إليھا  -بشكل
متعارف عليه  -على أنھا مكاسب حيازة تعد – من منظور المفاھيم -أرباحا ً .بالرغم من ذلك ،قد ال تُثبت على ھذا النحو حتى تُستبعد تلك
األصول في معاملة تبادلية .عندما يُعرف مفھوم المحافظة على رأس المال المالي في صورة وحدات ذات قوة شرائية ثابتة ،فإن الربح
يعبر عن الزيادة في القوة الشرائية المستثمرة خالل الفترة .وبالتالي ،فإن ذلك الجزء من الزيادة في أسعار األصول ،الذي يفوق الزيادة
في المستوى العام لألسعار ،ھو – فقط  -الذي يعد ربحا ً .تُعالج باقي الزيادة على أنھا تعديل للمحافظة على رأس المال ،وبالتالي ،على
أنھا جزء من حقوق الملكية.
 64 .4بموجب مفھوم المحافظة على رأس المال المادي ،عندما يُعرف رأس المال في صورة الطاقة اإلنتاجية المادية ،يعبر الربح عن الزيادة
في رأس المال ھذا خالل الفترة .يُنظر إلى جميع التغيرات السعرية المؤثرة على أصول والتزامات المنشأة على أنھا تغيرات في قياس
الطاقة اإلنتاجية المادية للمنشأة؛ وبالتالي ،فإنھا تُعالج على أنھا تعديالت للمحافظة على رأس المال ،وتعتبر جز ًء من حقوق الملكية،
وليست ربحا ً.
 65 .4سيحدد اختيار أسس القياس ومفھوم المحافظة على رأس المال النموذج المحاسبي المستخدم في إعداد القوائم المالية .تظھر النماذج
المحاسبية المختلفة درجات متفاوتة من المالءمة ،وإمكانية االعتماد على المعلومات ،يجب على إدارة المنشأة ،وكما ھو الحال في
المجاالت أخرى ،أن تسعى إلى تحقيق التوازن بين المالءمة وإمكانية االعتماد على المعلومات .وينطبق "إطار المفاھيم" على شريحة
من النماذج المحاسبية ويوفر دليالً إرشاديا ً إلعداد وعرض القوائم المالية المعدة بموجب النموذج ال ُمختار .في الوقت الحاضر ،ليس في
نية المجلس أن يلزم بنموذج معين فيما عدا في الحاالت االستثنائية ،كما في حالة تلك المنشآت التي تُعد تقاريرھا بعملة اقتصاد يتّسم
بالتض ّخم الجامح .وبالرغم من ذلك ،سيُعاد مراجعة ھذه النية في ضوء التطورات العالمية.
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المعيار الدولي للتقرير المالي 1
تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة

الھدف
الھدف من ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ھو ضمان أن تحتوي أول قوائم مالية للمنشأة ُمعدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي،
وتقاريرھا المالية األولية لجزء من الفترة التي تشملھا تلك القوائم المالية ،على معلومات ذات جودة عالية تكون:

1

)أ(

شفافة للمستخدمين وقابلة للمقارنة عبر جميع الفترات المعروضة؛

)ب(

تقدم نقطة بداية مناسبة للمحاسبة وفقا لـ المعايير الدولية للتقرير المالي؛

)ج(

يمكن إعدادھا بتكلفة ال تتجاوز المنافع.

النطاق
2

3

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي في:
)أ(

أول قوائم مالية لھا ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي؛

)ب(

كل تقرير مالي أولي ،إن وجد ،تقوم بعرضه وفقا لمعيار المحاسبة الدولي " 34التقرير المالي األولي" لجزء من الفترة التي
تشملھا أول قوائم مالية ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي.

أول قوائم مالية للمنشأة ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ھي أول قوائم مالية سنوية تطبق فيھا المنشأة المعايير الدولية للتقرير
المالي ،بموجب النص الصريح وغير المتحفظ في تلك القوائم المالية على االلتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي .وتكون القوائم المالية
المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ھي أول قوائم مالية للمنشأة ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي إذا كانت المنشأة ،على
سبيل المثال:
)أ(

قد قامت بعرض أحدث قوائمھا المالية السابقة:
) (1وفقا للمتطلبات الوطنية التي ال تتفق مع المعايير الدولية للتقرير المالي في جميع النواحي؛ أو
)(2

وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي في جميع النواحي ،باستثناء أن القوائم المالية لم تتضمن نصا ً صريح وغير متحفظ
بأنھا التزمت بالمعايير الدولية للتقرير المالي؛ أو

)(3

متضمنة نصا ً صريحا ً على التزامھا ببعض ولكن ليس كل المعايير الدولية للتقرير المالي؛ أو

)(4

وفقا للمتطلبات الوطنية غير المتفقة مع المعايير الدولية للتقرير المالي ،باستخدام بعض المعايير الدولية للتقرير المالي
الفردية للمحاسبة عن البنود التي لم يوجد لھا متطلبات وطنية؛ أو

)(5

وفقا للمتطلبات الوطنية ،مع مطابقة بعض المبالغ مع المبالغ التي يتم تحديدھا وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي.

)ب(

قد قامت بإعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي –فقط  -لالستخدام الداخلي ،دون إتاحتھا لمالك المنشأة أو ألي
من المستخدمين الخارجيين اآلخرين؛ أو

)ج(

قد قامت بإعداد حزمة تقارير وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ألغراض التوحيد دون إعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية
كما تم تعريفھا في معيار المحاسبة الدولي " 1عرض القوائم المالية" )ال ُمنقح في (2007؛ أو

)د(

لم تقم بعرض القوائم المالية للفترات السابقة.
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4

ينطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي عندما تطبق المنشأة المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة .وال ينطبق عندما تكون المنشأة،
على سبيل المثال:
)أ(

قد أوقفت عرض القوائم المالية وفقا للمتطلبات الوطنية ،والتي كانت تعرضھا -سابقا ً باإلضافة إلى مجموعة أخرى من القوائم
المالية التي تضمنت نصا ً صريحا ً وغير متحفظ بااللتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي؛ أو

)ب(

قد عرضت القوائم المالية في السنة السابقة وفقا للمتطلبات الوطنية وقد تضمنت تلك القوائم المالية نصا ً صريحا ً وغير متحفظ
بااللتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي؛ أو

)ج(

قد عرضت القوائم المالية في السنة السابقة التي تضمنت نصا ً صريحا وغير متحفظ بااللتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي
حتى ولو تحفظ مراجعو الحسابات في تقريرھم على تلك القوائم المالية.

4أ

على الرغم من المتطلبات الواردة في الفقرتين  2و ،3فإنه يجب على المنشأة ،التي تكون قد طبقت المعايير الدولة للتقرير المالي في فترة
تقرير سابقة ،ولكن لم تتضمن أحدث قوائمھا المالية السنوية السابقة نصا ً صريحا ً وغير متحفظ بااللتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي،
إما أن تطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي أو أن تطبق المعايير الدولية للتقرير المالي -بأثر رجعي  -وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 8
"السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء" وكأن المنشأة لم توقف –قط  -تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي.

4ب

عندما ال تختار المنشأة تطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي وفقا للفقرة 4أ ،فإنه على الرغم من ذلك يجب عليھا تطبيق متطلبات
اإلفصاح المبينة في الفقرتين 23أ23 -ب من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،1إضافة إلى اإلفصاح عن المتطلبات المبينة في معيار
المحاسبة الدولي . 8

5

ال ينطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على التغييرات في السياسات المحاسبية التي يتم إجراؤھا من قبل منشأة تطبق -فعليا -المعايير
الدولية للتقرير المالي .وتخضع مثل ھذه التغييرات لآلتي:
)أ(

المتطلبات المتعلقة بالتغييرات في السياسات المحاسبية الواردة في معيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية والتغييرات
في التقديرات المحاسبية واألخطاء".

)ب(

متطلبات التحول المحددة الواردة في المعايير الدولية األخرى للتقرير المالي.

اإلثبات والقياس
قائمة المركز المالي االفتتاحية المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي
6

يجب على المنشأة أن تعد وتعرض قائمة مركز مالي افتتاحية ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي في تاريخ التحول إلى المعايير
الدولية للتقرير المالي .وتُعد ھذه ھي نقطة البداية لمحاسبتھا وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي.

السياسات المحاسبية
7

يجب على المنشأة أن تستخدم نفس السياسات المحاسبية في قائمة مركزھا المالي االفتتاحية المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي
وخالل جميع الفترات المعروضة في أول قوائم مالية لھا ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي .ويجب أن تلتزم تلك السياسات
المحاسبية بكل معيار دولي للتقرير المالي ساري المفعول في نھاية أول فترة تقرير لھا وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ،باستثناء
ما ھو محدد في الفقرات  19-12والمالحق ب–ھـ.

8

ال يجوز للمنشأة أن تطبق إصدارات مختلفة للمعايير الدولية للتقرير المالي كانت سارية المفعول في تواريخ أبكر .ويمكن للمنشأة أن تطبق
معياراً دوليا ً جديداً للتقرير المالي لم يعد -بعد -إلزاميا إذا كان ذلك المعيار الدولي للتقرير المالي يسمح بالتطبيق المبكر.
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مثال :التطبيق الثابت ألحدث إصدار للمعايير الدولية للتقرير المالي
الخلفية

نھاية أول فترة تقرير للمنشأة أ وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ھو  31ديسمبر  .2005تقرر المنشأة أ أن تعرض معلومات مقارنة
في تلك القوائم المالية لسنة واحدة -فقط )انظر الفقرة  .(21لذلك فإن تاريخ تحولھا إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ھو بداية األعمال
في  1يناير ) 2004أو ،ما يُعادله غلق األعمال في  31ديسمبر  .(2003المنشأة أ كانت تعرض قوائمھا المالية وفقا لـ المبادئ المحاسبية
المقبولة –بشكل عام – لھا في السابق ،سنويا في  31ديسمبر من كل سنة حتى ،وبما في ذلك 31 ،ديسمبر .2004
تطبيق المتطلبات

تكون المنشأة أ مطالبة بأن تطبق المعايير الدولية للتقرير المالي السارية المفعول للفترات المنتھية في  31ديسمبر  2005في:
)أ(

إعداد وعرض قائمة مركزھا المالي االفتتاحية المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي في  1يناير .2004

)ب( إعداد وعرض قائمة مركزھا المالي في  31ديسمبر ) 2005بما في ذلك مبالغ المقارنة لسنة  ،(2004وقائمة الدخل الشامل،
وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن السنة حتى  31ديسمبر ) 2005بما في ذلك مبالغ المقارنة لسنة
 (2004واإلفصاحات )بما في ذلك معلومات المقارنة لسنة .(2004
إذا لم يكن المعيار الدولي الجديد للتقرير المالي –بعد  -إلزاميا ولكنه يسمح بالتطبيق المبكر ،فإنه يسمح للمنشأة أ -ولكنھا ليست
مطالبة -بأن تطبق ذلك المعيار الدولي للتقرير المالي في أول قوائم مالية لھا ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي.
9

إن مقتضيات التحول الواردة في المعايير الدولية األخرى للتقرير المالي التي تنطبق على التغييرات في السياسات المحاسبية التي يتم
إجراؤھا من قبل منشأة تستخدم -بالفعل  -المعايير الدولية للتقرير المالي ال تنطبق على تحول المنشأة المطبقة ألول مرة إلى المعايير الدولية
للتقرير المالي ،باستثناء ما ھو محدد في المالحق ب–ھـ.

10

باستثناء ما ھو موضح في الفقرات  19-13والمالحق ب -ھـ ،فإنه يجب على المنشأة ،في قائمة مركزھا المالي االفتتاحية ال ُمعدة وفقا
للمعايير الدولية للتقرير المالي:
)أ(

أن تثبت جميع األصول وااللتزامات المطلوب إثباتھا بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي.

)ب(

أال تثبت بنوداً على أنھا أصول أو التزامات إذا كانت المعايير الدولية للتقرير المالي ال تسمح بمثل ھذا اإلثبات.

)ج(

أن تعيد تصنيف البنود ،التي قامت بإثباتھا وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام– لھا في السابق ،على أنھا نوع واحد
من األصول ،أو االلتزامات أو مكون لحقوق الملكية ،ولكنھا نوع مختلف من األصول أو االلتزامات أو مكون لحقوق الملكية
وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي.

)د(

أن تطبق المعايير الدولية للتقرير المالي عند قياس جميع األصول وااللتزامات المثبتة.

11

قد تختلف السياسات المحاسبية التي تستخدمھا المنشأة في قائمة مركزھا المالي االفتتاحية ال ُمعدة وفقا للمعاير الدولية للتقرير المالي عن
تلك التي كانت مستخدمة لنفس التاريخ باستخدام المبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام – لھا في السابق .والتعديالت الناتجة تنشأ عن
أحداث ومعامالت قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي .لذلك يجب على المنشأة أن تثبت تلك التعديالت – بشكل مباشر -
في األرباح المبقاة )أو ،إذا كان ذلك مناسبا ،صنف آخر لحقوق الملكية( في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.

12

يحدد ھذ المعيار الدولي للتقرير المالي صنفين من االستثناءات من المبدأ بأنه يجب أن تلتزم قائمة المركز المالي االفتتاحية للمنشأة ال ُمعدة
وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي بكل معيار دولي للتقرير المالي:
)أ(

تمنع الفقرات 17-14والملحق ب التطبيق -بأثر رجعي  -لبعض جوانب المعايير الدولية األخرى للتقرير المالي.

)ب(

تمنح المالحق ج–ھـ إعفاءات من بعض متطلبات المعايير الدولية األخرى للتقرير المالي.

االستثناءات من التطبيق -بأثر رجعي  -للمعايير الدولية األخرى للتقرير المالي
13

يمنع ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي التطبيق  -بأثر رجعي  -لبعض جوانب المعايير الدولية األخرى للتقرير المالي .وقد وردت ھذه
االستثناءات في الفقرات  17–14والملحق ب.
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التقديرات
14

يجب أن تكون تقديرات المنشأة التي تتم وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي متفقة
مع التقديرات التي تمت لنفس التاريخ وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام – لھا في السابق )بعد التعديالت لبيان أي فرق في
السياسات المحاسبية( ،ما لم يكن ھناك دليل موضوعي على أن تلك التقديرات كانت خاطئة.

15

قد تحصل المنشأة على معلومات بعد تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي بشأن تقديرات أعدتھا بموجب المبادئ المحاسبية
المقبولة –بشكل عام – لھا في السابق .وفقا للفقرة  .14يجب على المنشأة أن تعالج الحصول على تلك المعلومات بنفس الطريقة كما ھي
لألحداث بعد فترة التقرير التي ال تتطلب تعديالت وفقا لمعيار المحاسبة الدولي " 10األحداث بعد فترة التقرير" .على سبيل المثال،
افترض أن تاريخ تحول المنشأة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ھو  1يناير  2004وأن معلومات جديدة في  15يوليو  2004تتطلب
تنقيح تقدير تم إجراؤه وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام – لھا في السابق في  31ديسمبر  .2003ال يجوز للمنشأة أن تعكس تلك
المعلومات الجديدة في قائمة مركزھا المالي االفتتاحية المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي )ما لم يلزم تعديل التقديرات بأي اختالفات
في السياسات المحاسبية أو كان ھناك دليل موضوعي على أن التقديرات كانت خاطئة( .وبدال من ذلك ،يجب على المنشأة أن تظھر تلك
المعلومات الجديدة ضمن الربح أو الخسارة )او ،إذا كان ذلك مناسبا ً ،ضمن الدخل الشامل اآلخر( للسنة المنتھية في  31ديسمبر .2004

16

قد تحتاج المنشأة إلى إجراء تقديرات وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي والتي لم تكن
مطلوبة في ذلك التاريخ بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام– لھا في السابق .ولتحقيق التوافق مع معيار المحاسبة الدولي ،10
فإن تلك التقديرات التي تمت وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي يجب أن تعكس الظروف التي وجدت في تاريخ التحول إلى المعايير
الدولية للتقرير المالي .على وجه التحديد ،فإن تقديرات أسعار السوق ومعدالت الفائدة أو اسعار صرف العمالت األجنبية ،في تاريخ
التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ،يجب أن تعكس ظروف السوق في ذلك التاريخ.

17

تنطبق الفقرات  16–14على قائمة المركز المالي االفتتاحية ال ٌمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي .وتنطبق أيضا على فترة المقارنة
المعروضة في أول قوائم مالية للمنشأة ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ،وفي مثل تلك الحالة فإن اإلشارات إلى تاريخ التحول إلى
المعايير الدولية للتقرير المالي يتم استبدالھا بإشارات إلى نھاية فترة المقارنة تلك.

اإلعفاءات من المعايير الدولية األخرى للتقرير المالي
18

قد تختار المنشأة أن تستخدم واحداً أو أكثر من اإلعفاءات ال ُمتضمنة في المالحق ج–ھـ  .وال يجوز للمنشأة أن تطبق –بالقياس -ھذه
اإلعفاءات على بنود أخرى.

19

]حذفت[

العرض واإلفصاح
20

ال يقدم ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي إعفاءات من متطلبات العرض واإلفصاح الواردة في المعايير الدولية األخرى للتقرير المالي.

معلومات المقارنة
21

يجب أن تتضمن أول قوائم مالية للمنشأة ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي -على األقل– ثالث قوائم مركز مالي ،وقائمتين للربح أو
الخسارة والدخل الشامل اآلخر ،وقائمتين منفصلتين للربح أو الخسارة )إذا تم عرضھا( ،وقائمتين للتدفقات النقدية وقائمتين للتغيرات في
حقوق الملكية واإليضاحات المتعلقة بھا ،بما في ذلك معلومات المقارنة لجميع القوائم المعروضة.
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معلومات المقارنة والملخصات التاريخية غير المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي
22

تعرض بعض المنشآت ملخصات تاريخية لبيانات مختارة للفترات قبل أول فترة تعرض لھا معلومات مقارنة كاملة وفقا للمعايير الدولية
للتقرير المالي .ال يتطلب ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي أن تلتزم مثل ھذه الملخصات بمتطلبات اإلثبات والقياس للمعايير الدولية للتقرير
المالي .وعالوة على ذلك ،تعرض بعض المنشآت معلومات المقارنة وفقا ً للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام– لھا في السابق باإلضافة
إلى معلومات المقارنة المطلوبة بموجب معيار المحاسبة الدولي  .1وفي أي قوائم مالية تتضمن ملخصات تاريخية أو معلومات مقارنة
ُمعدة وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام– في السابق ،يجب على المنشأة أن:
)أ(

تسم المعلومات المعدة وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام– في السابق على أنھا غير ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير
المالي.

)ب(

تفصح عن طبيعة التعديالت الرئيسة التي من شأنھا أن تجعلھا ملتزمة بالمعايير الدولية للتقرير المالي .وال يلزم المنشأة أن تحدد
كمية تلك التعديالت.

توضيح التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي
23

يجب على المنشأة أن توضح كيف أثر التحول من المبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام– في السابق إلى المعايير الدولية للتقرير
المالي على مركزھا المالي ،وأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدية التي تم التقرير عنھا.

23أ

يجب على المنشأة التي قد طبقت المعايير الدولية للتقرير المالي في فترة سابقة ،كما ھو موضح في الفقرة 4أ ,أن تفصح عن:
)أ(

السبب في أنھا أوقفت تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي؛

)ب(

السبب في أنھا تستأنف تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي.

23ب عندما ال تختار المنشأة ،وفقا للفقرة 4أ ,أن تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  ،1فإنه يجب عليھا أن توضح األسباب وراء اختيار تطبيق
المعايير الدولية للتقرير المالي كما لو كانت لم توقف أبدا تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي.

المطابقات
24

لاللتزام بالفقرة  ،23يجب أن تشمل أول قوائم مالية للمنشأة ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي:
)أ(

مطابقات لحقوق ملكيتھا التي تم التقرير عنھا وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام– في السابق مع حقوق ملكيتھا وفقا
للمعايير الدولية للتقرير المالي لكل من التاريخين التاليين:
) (1تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي؛
) (2نھاية آخر فترة تم عرضھا ضمن أحدث قوائم مالية سنوية ُمعدة وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام -في السابق.

)ب(

مطابقة إلجمالي دخلھا الشامل وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي آلخر فترة ضمن أحدث قوائم مالية سنوية للمنشأة .ويجب أن
تكون نقطة البداية لتلك المطابقة ھو إجمالي الدخل الشامل لنفس الفترة وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام -في السابق
أو ،إذا لم تقم المنشأة بالتقرير عن مثل ھذا اإلجمالي ،الربح أو الخسارة بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام -في
السابق.

)ج(

إذا قامت المنشأة بإثبات أو عكس أي خسائر ھبوط للمرة األولى عند إعداد قائمة مركزھا المالي االفتتاحية المعدة وفقا للمعايير
الدولية للتقرير المالي ،فيجب تقديم اإلفصاحات التي يتطلبھا معيار المحاسبة الدولي " 36الھبوط في قيمة األصول" فيما لو أن
المنشأة قد قامت بإثبات أو عكس خسائر الھبوط تلك في الفترة التي تبدأ مع تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.

25

يجب أن تقدم المطابقات المطلوبة بموجب الفقرة )24أ( و)ب( تفاصيل كافية لتمكين المستخدمين من فھم التعديالت ذات األھمية النسبية
على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل .وإذا كانت المنشأة قد عرضت قائمة تدفقات نقدية بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة –
بشكل عام -في السابق ،فيجب عليھا أيضا شرح التعديالت ذات األھمية النسبية على قائمة التدفقات النقدية.

26

إذا أصبحت المنشأة على علم بأخطاء وقعت في ظل تطبيق المبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام -في السابق ،فإن المطابقات المطلوبة
بموجب الفقرة )24أ( و)ب( يجب أن تميز تصحيح تلك األخطاء عن التغييرات في السياسات المحاسبية.
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27

ال ينطبق معيار المحاس بة الدولي  8على التغييرات في الس ياس ة المحاس بية التي تقوم بھا المنش أة عند تطبيقھا المعايير الدولية للتقرير
المالي أو التغييرات في تلك السياسات إال بعد أن تعرض أول قوائم مالية لھا ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي .لذلك فإن متطلبات
معيار المحاس بة الدولي  8حول التغييرات في الس ياس ات المحاس بية ال تطبق على أول قوائم مالية للمنش أة ُمعدة وفقا للمعايير الدولية
للتقرير المالي.

27أ

إذا قامت المنش أة خالل الفترة التي تش ملھا أول قوائم مالية لھا ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي بتغيير س ياس اتھا المحاس بية أو
اس تخدامھا لإلعفاءات التي يحتوي عليھا ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،فيجب عليھا ش رح التغييرات بين أول تقرير مالي أولي لھا
ُم عد وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي وأول قوائم مالية لھا ُم عدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ،وفقا للفقرة  ,23ويجب عليھا
تحديث المطابقات المطلوبة بموجب الفقرة )24أ( و)ب(.

28

إذا لم تكن المنشأة قد عرضت قوائم مالية للفترات السابقة ،فإن أول قوائم مالية لھا ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي يجب أن تفصح
عن ھذه الحقيقة.

وسم األصول المالية أو االلتزامات المالية
29

يسمح للمنشأة بأن تسم األصل المالي ،ال ُمثبت سابقا ً ،على أنه أصل مالي يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقا للفقرة
د19أ .ويجب على المنشأة أن تفصح عن القيمة العادلة لألصول المالية الموسومة على ھذا النحو في تاريخ الوسم وعن تصنيفھا ومبلغھا
الدفتري في القوائم المالية السابقة.

29أ

يسمح للمنشأة بأن تسم االلتزام المالي ،ال ُمثبت سابقاً ،على أنه التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقا للفقرة د .19يجب
على المنشأة أن تفصح عن القيمة العادلة لاللتزامات المالية الموسومة على ھذا النحو في تاريخ الوسم وعن تصنيفھا ومبلغھا الدفتري في
القوائم المالية السابقة.

استخدام القيمة العادلة على أنھا تكلفة مفترضة
30

إذا كانت المنشأة تستخدم القيمة العادلة في قائمة مركزھا المالي االفتتاحية ال ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي على أنھا تكلفة
ُمفترضة لبند من بنود العقارات واآلالت والمعدات ،أو العقارات االستثمارية ،أو أصول حق االستخدام أو األصول غير الملموسة )انظر
الفقرتين د 5ود ،(7فإن أول قوائم مالية للمنشأة ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي يجب أن تفصح ،لكل بند مستقل في قائمة المركز
المالي االفتتاحية المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ،عن:
)أ(

مجموع تلك القيم العادلة؛

)ب(

التعديل اإلجمالي في المبالغ الدفترية التي تم التقرير عنھا بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام -في السابق.

استخدام التكلفة المفترضة لالستثمارات في المنشآت التابعة ،والمشروعات المشتركة والمنشآت الزميلة
31

وبالمثل ،فإذا كانت المنشأة تستخدم تكلفة مفترضة في قائمة مركزھا المالي االفتتاحية المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي الستثمار
في منشأة تابعة أو مشروع مشترك أو منشأة زميلة في قوائمھا المالية المنفصلة )انظر الفقرة د ،(15فإن أول قوائم مالية للمنشأة معدة وفقا
للمعايير الدولية للتقرير المالي يجب أن تفصح عن:
)أ(

التكلفة المفترضة اإلجمالية لتلك االستثمارات التي تكلفتھا المفترضة ھي المبلغ الدفتري وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل
عام -في السابق؛

)ب(

التكلفة المفترضة اإلجمالية لتلك االستثمارات التي تكلفتھا المفترضة ھي القيمة العادلة؛

)ج(

التعديل اإلجمالي في المبالغ الدفترية التي تم التقرير عنھا بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام -في السابق.

استخدام التكلفة المفترضة ألصول النفط والغاز
31أ إذا كانت المنشأة تستخدم اإلعفاء الوارد في الفقرة د8أ)ب( ألصول النفط والغاز ،فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة وعن األساس التي
تم بموجبه تخصيص المبالغ الدفترية التي تم تحديدھا بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام -في السابق.

استخدام التكلفة المفترضة للعمليات الخاضعة لتنظيم السعر
31ب إذا كانت المنشأة تستخدم اإلعفاء الوارد في الفقرة د8ب للعمليات الخاضعة لتنظيم السعر ،فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة وعن
األساس الذي عليه تم تحديد المبالغ الدفترية بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام -في السابق.
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استخدام التكلفة المفترضة بعد تضخم جامح
31ج إذا اختارت المنشأة قياس األصول وااللتزامات بالقيمة العادلة واستخدام تلك القيمة العادلة على أنھا التكلفة المفترضة في قائمة مركزھا
المالي االفتتاحية ال ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي بسبب تضخم جامح )انظر الفقرات د-26د ،(30فيجب أن تفصح أول قوائم
مالية للمنشأة ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي عن توضيح كيف ،ولماذا ،كان للمنشأة ،ثم توقفت عن أن يكون لھا ،عملة وظيفية
لديھا كال الخاصيتين التاليتين:
)أ(

ال يتوفر مؤشر عام لألسعار يمكن االعتماد عليه لجميع المنشآت التي لھا معامالت وأرصدة بالعملة.

)ب(

ال توجد إمكانية للمبادلة بين العملة وعملة أجنبية مستقرة نسبيا ً.

التقارير المالية األولية
32

لاللتزام بالفقرة  ,23إذا كانت المنشأة تعرض تقريرا ماليا أوليا وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  34لجزء من الفترة التي تشملھا أول قوائم
مالية لھا ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ،فإنه يجب على المنشأة أن تستوفي المتطلبات التالية إضافة إلى متطلبات معيار المحاسبة
الدولي :34
)أ(

إذا كانت المنشأة قد عرضت تقريرا ماليا أوليا للفترة األولية المقابلة من السنة المالية السابقة مباشرة ،فإن كل تقرير أولي يجب أن
يتضمن:
) (1مطابقة لحقوق ملكيتھا وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام -في السابق في نھاية الفترة األولية المقارنة تلك مع
حقوق ملكيتھا بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي في ذلك التاريخ.
) (2مطابقة إلجمالي الدخل الشامل وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي لتلك الفترة األولية المقارنة )الحالية ومن بداية السنة
حتى تاريخه( .يجب أن تكون نقطة البدء لتلك المطابقة ھي إجمالي الدخل الشامل وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل
عام -في السابق لتلك الفترة أو إذا كانت المنشأة لم تقم بالتقرير عن مثل ھذا المجموع ،الربح أو الخسارة وفقا للمبادئ
المحاسبية المقبولة –بشكل عام -في السابق.

33

)ب(

باإلضافة إلى المطابقتين المطلوبتين بموجب البند )أ( فان أول تقرير مالي أولي للمنشأة ُمعد وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  34لجزء
من الفترة التي تشملھا أول قوائم مالية لھا ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي يجب أن تتضمن المطابقتين الموضحتين في
الفقرة )24أ( و)ب( )ملحق بھا التفاصيل المطلوبة بموجب الفقرتين  25و (26أو إشارة مرجعية إلى وثيقة منشورة أخرى تتضمن
ھاتين المطابقتين للرجوع إليھا.

)ج(

إذا غيرت المنشأة سياساتھا المحاسبية أو استخدامھا لإلعفاء ال ُمتضمن في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،يجب عليھا توضيح
التغييرات في كل تقرير مالي أولي مثل ھذا وفقا للفقرة  23وتحديث المطابقتين المطلوبتين بموجب البندين )أ( و)ب(.

يتطلب معيار المحاسبة الدولي  34الحد األدنى من اإلفصاحات التي تستند إلى افتراض بأن مستخدمي التقرير المالي األولي لديھم أيضا
وصول إلى أحدث قوائم مالية سنوية .وبالرغم من ذلك ،فإن معيار المحاسبة الدولي  34يتطلب أيضا من المنشأة اإلفصاح عن 'أي أحداث
أو معامالت تكون ذات أھمية نسبية لفھم الفترة األولية الحالية' .لذلك ،إذا لم تكن المنشأة المطبقة ألول مرة قد أفصحت في أحدث قوائمھا
المالية السنوية ال ُمعدة وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام -في السابق عن معلومات ذات أھمية نسبية لفھم الفترة األولية الحالية،
فإن تقريرھا المالي األولي يجب أن يفصح عن تلك المعلومات أو أن يتضمن إشارة مرجعية لوثيقة أخرى منشورة تتضمنھا.

تاريخ السريان
34

على المنشأة تطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي إذا كانت أول قوائم مالية لھا ُمعدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي ھي لفترة تبدأ
في 1يوليو  2009أو بعده .ويُسمح بالتطبيق األبكر.

35

يجب على المنشأة أن تطبق التعديالت الواردة في الفقرتين د)1ن( ود 23للفترات السنوية التي تبدأ في  1يوليو  2009أو بعده .وإذا كانت
المنشأة تطبق معيار المحاسبة الدولي " 23تكاليف االقتراض" )المنقح في  (2007على فترة أبكر ،فإن تلك التعديالت يجب تطبيقھا لتلك
الفترة األبكر.

36

عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  3تجميع األعمال )المنقح في  (2008الفقرات  ,19ج 1وج)4و( و)ز( .إذا طبقت المنشأة المعيار الدولي
للتقرير المالي ) 3المنقح في  (2008لفترة أبكر ،فإن التعديالت تنطبق أيضا لتلك الفترة األبكر.

37

عدل معيار المحاسبة الدولي " 27القوائم المالية الموحدة والمنفصلة" )المعدل في  (2008الفقرتين "ب "1و "ب ."7إذا كانت المنشأة
تطبق معيار المحاسبة الدولي ) 27المعدل في  (2008على فترة أبكر ،فيجب تطبيق التعديالت لتلك الفترة األبكر.
ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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 38أضاف "تكلفة استثمار في منشأة تابعة ،أو منشأة تخضع لسيطرة مشتركة أو منشأة زميلة" )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي
 1ومعيار المحاسبة الدولي  ،(27ال ُمصدر في مايو  ،2008الفقرات  ,31ود)1ز( ,ود 14ود .15يجب على المنشأة أن تطبق تلك الفقرات
للفترات السنوية التي تبدأ في  1يوليو  2009أو بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر .إذا طبقت المنشأة الفقرات لفترة أبكر فيجب عليھا اإلفصاح
عن تلك الحقيقة.
39

تم تعديل الفقرة ب 7بموجب "التحسينات في المعايير الدولية للتقرير المالي" المصدر في مايو  .2008يجب على المنشأة تطبيق تلك
التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يوليو  2009أو بعده .وإذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي ) 27المعدل في (2008
لفترة أبكر فيجب تطبيق التعديالت على تلك الفترة األبكر.

39أ

أض اف "إعفاءات إض افية للمنش آت المطبقة ألول مرة" )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  ،(1المص در في يوليو ،2009
الفقرات 31أ ,ود8أ ,ود9أ ود21أ وعدل الفقرة د)1ج() ،د( و)ط( .يجب على المنش أة أن تطبق تلك التعديالت على الفترات الس نوية التي
تبدأ في  1يناير  2010أو بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر .إذا طبقت المنشأة التعديالت لفترة أبكر فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.

39ب ]حذفت[
39ج أضاف تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي " 19إطفاء االلتزامات المالية بأدوات حقوق الملكية" الفقرة د .25يجب على
المنشأة أن تطبق ذلك التعديل عند تطبيق تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي .19
أضاف "إعفاء محدود للمنشآت المطبقة ألول مرة من إفصاحات المعيار الدولي للتقرير المالي  7المقارنة" )التعديالت على المعيار
الدولي للتقرير المالي  ،(1المصدر في يناير  ،2010الفقرة ھـ .3يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل للفترات السنوية التي تبدأ في 1
يوليو  2010أو بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر .إذا طبقت المنشأة التعديل لفترة أبكر فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.

39د

39ھـ أضاف "التحسينات في المعايير الدولية للتقرير المالي" المصدر في مايو  2010الفقرات 27أ ،و31ب ود8ب وعدل الفقرات  ,27و,32
د)1ج( ود .8يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2011أو بعده .يسمح بالتطبيق األبكر .إذا
طبقت المنشأة التعديالت لفترة أبكر فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة .يسمح للمنشآت التي طبقت المعايير الدولية للتقرير المالي في
فترات قبل تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي  1في فترة سابقة بتطبيق التعديل على الفقرة د 8بأثر رجعي في أول فترة سنوية
بعد أن يصبح التعديل ساريا ً .يجب على المنشأة التي تطبق الفقرة د 8بأثر رجعي -اإلفصاح عن تلك الحقيقة.
39و أضاف "إفصاحات  -تحويالت األصول المالية" )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ،(7المصدر في اكتوبر  ،2010الفقرة ھـ.4
يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل للفترات السنوية التي تبدأ في  1يوليو  2010أو بعده .يسمح بالتطبيق األبكر .إذا طبقت المنشأة
التعديل لفترة أبكر فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.
39ز

]حذفت[

39ح ع ّدل "التضخم الجامح وإزالة التواريخ المحددة للمنشآت المطبقة ألول مرة" )التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  (1المصدر
في ديسمبر  ،2010الفقرات ب ,2ود 1ود "20وأضاف الفقرات 31ج ،ود-26د .30يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت للفترات
السنوية التي تبدأ في  1يوليو  2011أو بعده .يسمح بالتطبيق األبكر.
39ط ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي " 10القوائم المالية الموحدة" والمعيار الدولي للتقرير المالي " 11الترتيبات المشتركة" ،المصدرين
في مايو  ،2011الفقرات  ،31وب ،7وج ،1ود ،1ود 14ود 15وأضاف الفقرة د .31يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت عند تطبيق
المعيار الدولي للتقرير المالي  10والمعيار الدولي للتقرير المالي .11
39ي حذف المعيار الدولي للتقرير المالي " 13قياس القيمة العادلة" ال ُمصدر في مايو  2011الفقرة  ،19وعدل تعريف القيمة العادلة الوارد في
الملحق أ وعدل الفقرتين د 15ود .20يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .13
39ك ع ًدل "عرض بنود الدخل الشامل االخر" )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  ،(1المصدر في يونيو  ،2011الفقرة  .21يجب على
المنشأة أن تطبق ذلك التعديل عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي  1المعدل في يونيو .2011
39ل ع ّدل معيار المحاسبة الدولي " 19منافع الموظف" )المعدل في يونيو  (2011الفقرة د ،1وحذف الفقرتين د 10ود 11وأضاف الفقرة ھـ.5
يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي )19المعدل في يونيو .(2011
39م أض اف تفس ير لجنة تفس يرات المعايير الدولية  " 20تكاليف إزالة الطبقة الص خرية أو الترابية في مرحلة اإلنتاج من منجم س طحي "
الفقرة د 32وعدل الفقرة د .1يجب على المنش أة أن تطبق ذلك التعديل عند تطبيق تفس ير لجنة تفس يرات المعايير الدولية للتقرير المالي
.20
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39ن أضاف "القروض الحكومية" )التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  ،(1المصدر في مارس  ،2012الفقرات ب)1و( وب-10
ب .12يجب على المنشأة أن تطبق تلك الفقرات للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2013أو بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر.
39س تشير الفقرتان ب 10وب 11إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  .9إذا طبقت المنشأة ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ولكنھا لم تطبق بعد
المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9فإن اإلشارات الواردة في الفقرتين ب 10وب 11إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  9يجب قراءتھا على
أنھا إشارات إلى معيار المحاسبة الدولي " 39األدوات المالية :اإلثبات والقياس".
39ع

أضاف "التحسينات السنوية دورة  ،"2011 – 2009المصدر في مايو  ،2012الفقرات 4أ–4ب و23أ–23ب .يجب على المنشأة أن
تطبق ذلك التعديل بأثر رجعي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واالخطاء"
للفترات التي تبدأ في  1يناير  2013أو بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر .إذا طبقت المنشأة ذلك التعديل لفترة أبكر فيجب عليھا اإلفصاح عن
تلك الحقيقة.

39ف ع ًدل "التحسينات السنوية دورة  "2011-2009المصدر في مايو  ،2012الفقرة د .23يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل بأثر
رجعي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" للفترات السنوية التي تبدأ
في  1يناير  2013أو بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر .إذا طبقت المنشأة ذلك التعديل على فترة أبكر فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.
39ص ع ّدل "التحسينات السنوية دورة  "2011 – 2009المصدر في مايو  ،2012الفقرة  .21يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل بأثر
رجعي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية والتغييرات في السياسات المحاسبية واالخطاء" للفترات السنوية التي تبدأ
في  1يناير  2013أو بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر .إذا طبقت المنشأة ذلك التعديل على فترة أبكر فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.
39ق ع ًدل "القوائم المالية الموحدة ،والترتيبات المشتركة ،واإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى :إرشادات التحول" )التعديالت
على المعيار الدولي للتقرير المالي  ،10والمعيار الدولي للتقرير المالي  ،11والمعيار الدولي للتقرير المالي  (12المصدر في يونيو 2012
الفقرة د .31يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي ) 11المعدل في يونيو .(2012
39ر

ع ّدل "المنشآت االستثمارية" )التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  ،10والمعيار الدولي للتقرير المالي  ،12ومعيار المحاسبة
الدولي  (27المصدر في اكتوبر  2012الفقرتين د ،16ود 17والملحق ج وأضاف عنوانا والفقرات ھـ-6ھـ .7يجب على المنشأة أن تطبق
تلك التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2014أو بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر لـ "المنشآت االستثمارية" .إذا طبقت المنشأة
تلك التعديالت على فترة أبكر فيجب عليھا أيضا تطبيق جميع التعديالت المتضمنة في "المنشآت االستثمارية" في نفس الوقت.

39ش ]حذفت[
39ت ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي " 14الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية" المصدر في يناير  2014الفقرة د8ب .يجب على المنشأة
أن تطبق ذلك التعديل للفترات التي تبدأ في  1يناير  2016أو بعده .يسمح بالتطبيق األبكر .وإذا طبقت المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي
 14على فترة أبكر فيجب تطبيق التعديل على تلك الفترة األبكر.
39ث ع ًدل "المحاسبة عن اقتناء حصص في عمليات مشتركة" )التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  ،(11المصدر في مايو ،2014
الفقرة ج .5يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2016أو بعد .وإذا طبقت المنشأة التعديالت ذات
العالقة بالمعيار الدولي للتقرير المالي  11من "المحاسبة عن اقتناء حصص في عمليات مشتركة" )التعديالت على المعيار الدولي
للتقرير المالي  (11على فترة أبكر فيجب تطبيق التعديل على الفقرة ج 5على تلك الفترة األبكر.
39خ حذف المعيار الدولي للتقرير المالي "15اإليراد من العقود مع العمالء" المصدر في مايو  2014الفقرة د 24والعنوان المتعلق بھا وأضاف
الفقرات د–34د 35والعنوان المتعلق بھا .يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المال .15
ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي " 9األدوات المالية" ،المص در في يوليو  ،2014الفقرات  ،29وب–1ب ،6ود ،1ود ،14ود،15
ود ،19ود ،20وحذف الفقرات 39ب ،و39ز ،و39ش ،وأضاف الفقرات 29أ ،وب –8ب8ز ،وب ،9د19أ–د19ج ،ود ،33وھـ 1وھـ.2
يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .9

39ذ

39ض ع ّدل "طريقة حقوق المكية في القوائم المالية المنفص لة" )تعديالت على معيار المحاس بة الدولي  ،(27المص در في أغس طس ،2014
الفقرة د 14وأض افت الفقرة د15أ .يجب على المنش أة أن تطبق تلك التعديالت للفترات الس نوية التي تبدأ في  1يناير  2016أو بعده.
ويسمح بالتطبيق األبكر .وإذا طبقت المنشأة تلك التعديالت على فترة أبكر ،فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.
39أأ

أضاف "التحسينات السنوية في المعايير الدولية للتقرير المالي دورة  ,"2014 – 2012المصدر في سبتمبر  ,2014الفقرة ھـ 4أ.
يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2016أو بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر .وإذا طبقت المنشأة
ذلك التعديل على فترة أبكر ،فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.
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39أ ب عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود اإليجار" الفقرات  ،30ج ،4د ،1د ،7د8ب ود ،9وحذف الفقرة د9أ وأض اف الفقرات
د9ب -د9ھـ .يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .16

سحب المعيار الدولي للتقرير المالي ) 1المصدر في (2003
40

يحل ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي محل المعيار الدولي للتقرير المالي ) 1المصدر في  2003والمعدل في مايو .(2008
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مالحق المعيار الدولي للتقرير المالي 1
الملحق أ
المصطلحات المعرفة
يشكل ھذا الملحق جزء ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي.
تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي

ھو بداية أبكر فترة تعرض لھا المنشأة معلومات مقارنة كاملة بموجب المعايير
الدولية للتقرير المالي في أول قوائم مالية لھا ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير
المالي.

التكلفة المفترضة

مبلغ يستخدم على أنه بديل للتكلفة أو التكلفة المستھلكة في تاريخ معين .ويفترض
االستھالك أو االستنفاد الالحق أن المنشأة قد قامت بإثبات األصل أو االلتزام –بشكل
أولي  -في ذلك التاريخ المعين وأن تكلفته كانت مساوية للتكلفة المفترضة.

القيمة العادلة

القيمة العادلة ھي السعر الذي يتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في
معاملة في ظروف اعتيادية منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس
)أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي .(13

أول قوائم مالية ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي

ھي أول قوائم مالية سنوية تطبق فيھا المنشأة المعايير الدولية للتقرير المالي،
بموجب النص الصريح وغير المتحفظ على االلتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي.

أول فترة تقرير وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي

ھي أحدث فترة تقرير تشملھا أول قوائم مالية للمنشأة ُمعدة وفقا للمعايير الدولية
للتقرير المالي.

المنشأة ال ُمطبقة ألول مرة

ھي المنشأة التي تعرض أول قوائم مالية لھا ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير
المالي

المعايير الدولية للتقرير المالي

ھي المعايير والتفسيرات ال ُمصدرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية .وتشمل:
)أ( المعايير الدولية للتقرير المالي.
)ب( معايير المحاسبة الدولية.
)ج( تفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي "."IFRIC
)أ(
)د( تفسيرات لجنة التفسيرات الدولية السابقة " ."SIC

)أ( تعريف المعايير الدولية للتقرير المالي المعدل بعد التغييرات في االسم التي أدخلھا الدستور المنقح لمؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي في .2010

قائمة المركز المالي االفتتاحية ال ُمعدة وفقا للمعايير الدولية
للتقرير المالي

ھي قائمة المركز المالي للمنشأة في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير
المالي.

المبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام -في السابق

ھي أساس المحاسبة الذي كانت المنشأة ال ُمطبقة ألول مرة تستخدمه – مباشرة -قبل
تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي.
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11

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

المعيار الدولي للتقرير المالي 1

الملحق ب
االستثناءات من التطبيق -بأثر رجعي -للمعايير الدولية األخرى للتقرير المالي
يُعد ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي.
ب1

يجب على المنشأة أن تطبق االستثناءات التالية:
)أ(

إلغاء إثبات األصول المالية وااللتزامات المالية )الفقرتين ب 2وب.(3

)ب( المحاسبة عن التحوط )الفقرات ب –4ب.(6
)ج( الحصص غير المسيطرة )الفقرة ب.(7
)د(

تصنيف وقياس األصول المالية )الفقرة ب-8ب8ج(.

)ھـ( الھبوط في قيمة األصول المالية )الفقرات ب8د-ب8ز(.
)و(

المشتقات المدمجة )الفقرة ب.(9

)ز(ا لقروض الحكومية )الفقرات ب –10ب.(12

إلغاء إثبات األصول المالية وااللتزامات المالية
ب2

باس تثناء ما ھو مس موح به بموجب الفقرة ب ،3يجب على المنش أة المطبقة ألول مرة تطبيق متطلبات إلغاء اإلثبات الواردة في المعيار
الدولي للتقرير المالي - 9بأثر مس تقبلي -على المعامالت التي تحدث في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي أو بعده .على
س بيل المثال ،إذا قامت المنش أة المطبقة ألول مرة بإلغاء إثبات أص ول مالية غير مش تقة أو التزامات مالية غير مش تقة وفقا للمبادئ
المحاس بية المقبولة –بش كل عام -في الس ابق ،نتيجة لمعاملة حدثت قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ،فال يجوز لھا
إثبات تلك األصول وااللتزامات وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي )ما لم تكن مؤھلة لإلثبات نتيجة لمعاملة أو حدث الحق(.

ب3

بالرغم من الفقرة ب ،2يمكن للمنش أة تطبيق متطلبات إلغاء اإلثبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي - 9بأثر رجعي -من تاريخ
اختيار المنشأة القيام بذلك ،شريطة أن تكون المعلومات الالزمة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9على األصول المالية وااللتزامات
المالية التي يتم إلغاء إثباتھا نتيجة لمعامالت سابقة قد تم الحصول عليھا في وقت المحاسبة –بشكل أولي -عن تلك المعامالت.

المحاسبة عن التحوط
ب4

كما ھو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9يجب على المنشأة في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي:
)أ(

قياس جميع المشتقات بالقيمة العادلة.

)ب(

إزالة جميع الخسائر والمكاسب المؤجلة الناشئة عن المشتقات التي تم التقرير عنھا وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام-
في السابق كما لو كانت أصوال أو التزامات.

ب5

ال يجوز للمنش أة أن تعكس في قائمة مركزھا المالي االفتتاحية ال ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي عالقة تحوط من نوع ال يتأھل
للمحاسبة عن التحوط وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي ) 9على سبيل المثال ،عالقات تحوط متعددة تكون أداة التحوط فيھا خياراً مكتوبا ً
قائما ً بذاته أو ص افي خيار مكتوب ،أو يكون البند المتحوط له فيھا ھو ص افي مركز في تحوط تدفق نقدي لمخاطر أخرى غير مخاطر
العمالت األجنبية( .ولكن إذا وس مت المنش أة ص افي مركز على أنه بند متحوط له وفقا للمبادئ المحاس بية المقبولة –بش كل عام -في
الس ابق ،فيمكنھا وس م بند بعينه ض من ص افي ذلك المركز على أنه بند متحوط له وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ،أو على أنه ص افي
مركز إذا كان يس توفي المتطلبات الواردة في الفقرة  1.6.6من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9ش ريطة القيام بذلك في وقت ال يتجاوز
تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.

ب6

إذا وس مت المنش أة معاملة ،قبل تاريخ التحول إلي المعايير الدولية للتقرير المالي على أنھا تحوط ولكن التحوط ال يس توفي ش روط
المحاسبة عن التحوط الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9فإنه يجب على المنشأة أن تطبق الفقرتين  6.5.6و  7.5.6من المعيار
الدولي للتقرير المالي  9وعدم االس تمرار في المحاس بة عن التحوط .ويجب عدم وس م المعامالت التي تم الدخول فيھا قبل تاريخ التحول
إلى المعايير الدولية للتقرير المالي على أنھا تحوطات – بأثر رجعي.
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الحصص غير المسيطرة
يجب على المنش أة المطبقة ألول مرة تطبيق المتطلبات التالية للمعيار الدولي للتقرير المالي  -10بأثر مس تقبلي -من تاريخ التحول إلى
المعايير الدولية للتقرير المالي:

ب7

)أ(

المتطلب الوارد في الفقرة ب 94بأن إجمالي الدخل الشامل يخص مالكي المنشأة األم والحصص غير المسيطرة حتى ولو نتج عن
ذلك أن يكون للحصص غير المسيطرة رصيد عجز.

)ب(

المتطلبات الواردة في الفقرتين  23وب 93للمحاسبة عن التغيرات في حصة المنشأة األم في ملكية المنشأة التابعة التي ال ينتج
عنھا فقد للسيطرة.

)ج(

المتطلبات الواردة في الفقرات ب–97ب 99للمحاسبة عن فقد السيطرة على منشأة تابعة ،والمتطلبات المتعلقة بھا في الفقرة 8أ من
المعيار الدولي " 5األصول غير المتداولة المحتفظ بھا للبيع والعمليات غير المستمرة".

ولكن إذا اختارت المنش أة المطبقة ألول مرة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  3بأثر رجعي على عمليات تجميع أعمال س ابقة ،فإنه
يجب عليھا -أيضا -تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  10وفقا للفقرة ج 1من ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي.

تصنيف وقياس األدوات المالية
ب8

يجب على المنش أة تقويم ما إذا كانت األداة المالية تس توفي الش روط الواردة في الفقرة  2.1.4أو الش روط الواردة في الفقرة 2.1.4أ من
المعيار الدولي للتقرير المالي  9على أساس الحقائق والظروف التي توجد في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.

ب8أ إذا كان من غير العملي تقويم عنص ر القيمة الزمنية للنقود المعدل وفقا للفقرات ب9.1.4ب-ب9.1.4د من المعيار الدولي للتقرير المالي
 9على أس اس الحقائق والظروف التي توجد في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ،فيجب على المنش أة تقويم خص ائص
التدفق النقدي التعاقدي لذلك األص ل المالي على أس اس الحقائق والظروف التي وجدت في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير
المالي دون األخذ في الحس بان المتطلبات المتعلقة بتعديل عنص ر القيمة الزمنية للنقود الواردة في الفقرات ب9.1.4ب-ب9.1.4د من
المعيار الدولي للتقرير المالي) .9في ھذه الحالة يجب على المنش أة أيض ا تطبيق الفقرة 42ص من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،7ولكن
اإلش ارات إلى 'الفقرة  4.2 .7من المعيار الدولي للتقرير المالي  '9يجب قراءتھا لتعني ھذه الفقرة ،ويجب أن تقرأ اإلش ارات إلى 'اإلثبات
األولي لألصل المالي' لتعني 'في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي'(.
ب8ب إذا كان من غير العملي تقويم ما إذا كانت القيمة العادلة لميزة الدفع مقدما ً ض ئيلة وفقا للفقرة ب)12.1.4ج( من المعيار الدولي للتقرير
المالي  9على أس اس الحقائق والظروف التي توجد في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي فيجب على المنش أة تقويم
خص ائص التدفق النقدي التعاقدي لذلك األص ل المالي على أس اس الحقائق والظروف التي وجدت في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية
للتقرير المالي دون األخذ في الحس بان اس تثناء ميزات الدفع مقدما ً الوارد في الفقرة ب 12.1.4من المعيار الدولي للتقرير المالي ) .9في
ھذه الحالة يجب على المنش أة أيض ا تطبيق الفقرة 42ق من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،7ولكن اإلش ارات إلى 'الفقرة  5.2.7من
المعيار الدولي للتقرير المالي  '9يجب قراءتھا لتعني ھذه الفقرة ويجب أن تقرأ 'الفقرة  5.2.7من المعيار الدولي للتقرير الدولي  '9لتعني
ھذه الفقرة ،ويجب أن تقرأ اإلشارات إلى 'اإلثبات األولي لألصل المالي' لتعني 'عند تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي'(.
ب8ج إذا كان من غير العملي )كما ھو ُمعرف في معيار المحاس بة الدولي  (8للمنش أة تطبيق طريقة الفائدة الفعلية الواردة في المعيار الدولي
للتقرير المالي  9بأثر رجعي ،فإن القيمة العادلة لألص ل المالي أو االلتزام المالي في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي
يجب أن تكون اإلجمالي الجديد للمبلغ الدفتري لذلك األ صل المالي أو التكلفة المستنفدة الجديدة لذلك االلتزام المالي في تاريخ التحول إلى
المعايير الدولية للتقرير المالي.

الھبوط في قيمة األصول المالية
ب8د يجب على المنش أة أن تطبق متطلبات الھبوط الواردة في القس م  5.5من المعيار الدولي للتقرير المالي  9بأثر رجعي مع مراعاة الفقرات
 15.2.7و 20.2.7-18.2.7من ذلك المعيار الدولي للتقرير المالي.
ب8ه في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ،يجب على المنش أة اس تخدام المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون
تكلفة أو جھد ال مبرر لھما لتحديد المخاطر االئتمانية في التاريخ الذي تم فيه اإلثبات األولي لألدوات المالية )أو الرتباطات القروض
وعقود الض مان المالي :التاريخ الذي أص بحت فيه المنش أة طرفا في ارتباط ال رجعة فيه وفقا للفقرات  6.5.5من المعيار الدولي للتقرير
المال  (9ومقارنة ذلك مع المخاطر االئتمانية في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ) أنظر أيض ا الفقرات ب-2.2.7
ب 3.2.7من المعيار الدولي للتقرير المالي .( 9
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ب8و عند تحديد ما إذا كان ھناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات األولي يمكن للمنشأة تطبيق:
)أ(

المتطلبات الواردة في الفقرة  10.5.5وب-27.5.5ب  29.5 .5من المعيار الدولي للتقرير المالي .9

)ب(

االفتراض الممكن دحضه الوارد في الفقرة  11.5.5من المعيار الدولي للتقرير المالي  9للدفعات التعاقدية التي تجاوزت موعد
استحقاقھا بأكثر من  30يوما إذا كانت المنشأة سوف تطبق متطلبات الھبوط من خالل تحديد الزيادات الكبيرة في المخاطر االئتمانية
منذ اإلثبات األولي لتلك األدوات المالية على أساس معلومات عن تجاوز موعد االستحقاق.

ب8ز إذا كان ،في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ،تحديد ما إذا كان ھناك زيادة كبيرة في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات
األولي ألداة مالية يتطلب تكلفة أو جھدا ال مبرر لھما ،فيجب على المنش أة إثبات مخص ص خس ارة بمبلغ يس اوي الخس ائر االئتمانية
المتوقعة على مدى العمر وذلك في كل تاريخ تقرير إلى أن يتم إلغاء إثبات األداة المالية تلك )ما لم تكن األداة المالية ذات مخاطر ائتمانية
منخفضة في تاريخ التقرير ،وھي الحالة التي تنطبق فيھا الفقرة ب8و)أ((.

المشتقات ال ُمدمجة
ب9

يجب على المنش أة المطبقة ألول مرة تقويم ما إذا كان مطلوبا فص ل مش تقة ُمدمجة عن العقد المض يف والمحاس بة عنھا على أنھا مش تقة
على أس اس الش روط التي وجدت في التاريخ الذي أص بحت فيه المنش أة طرفا في العقد ،أو التاريخ الذي يُتطلب فيه إعادة التقويم بموجب
الفقرة ب 11-3-4من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9أيھما يأتي الحقا.

القروض الحكومية
ب 10يجب على المنش أة المطبقة ألول مرة تص نيف جميع القروض الحكومية المس تلمة على أنھا التزام مالي أو أداة حقوق ملكية وفقا لمعيار
المحاس بة الدولي " 32األدوات المالية :العرض" .وباس تثناء ما ھو مس موح به بموجب الفقرة ب ،11يجب على المنش أة المطبقة ألول
مرة تطبيق المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي " 9األدوات المالية" ومعيار المحاسبة الدولي " 20المحا سبة عن المنح
الحكومية واإلفص اح عن المس اعدة الحكومية" بأثر مس تقبلي على القروض الحكومية الموجودة في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية
للتقرير المالي وال يجوز لھا إثبات المنفعة المقابلة للقرض الحكومي ،بأقل من معدل الفائدة في الس وق ،على أنھا منحة حكومية .وتبعا
لذلك ،فإذا لم تكن المنش أة المطبقة ألول مرة تقوم ،بموجب المبادئ المحاس بية المقبولة –بش كل عام -في الس ابق ،بإثبات وقياس القرض
الحكومي بأقل من معدل الفائدة في الس وق على أس اس متفق مع متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي ،فيجب عليھا اس تخدام المبلغ
الدفتري للقرض ،وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام -في السابق ،في قائمة المركز المالي االفتتاحية ال ُمعدة وفقا للمعايير الدولية
للتقرير المالي .ويجب على المنش أة أن تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  9لقياس مثل ھذه القروض بعد تاريخ التحول إلى المعايير
الدولية للتقرير المالي.
ب 11بالرغم من الفقرة ب ،10فإنه يمكن للمنش أة تطبيق المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  9ومعيار المحاس بة الدولي 20
بأثر رجعي على أي قرض حكومي نشأ قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ،شريطة أن تكون المعلومات الالزمة للقيام
بذلك قد تم الحصول عليھا في وقت المحاسبة –بشكل أولي -عن ذلك القرض.
ب 12ال تمنع المتطلبات واإلرش ادات الواردة في الفقرة ب 10وب 11المنش أة من أن تكون قادرة على اس تخدام اإلعفاءات الموض حة في
الفقرات د-19د19د فيما يتعلق بوسم األدوات المالية -ال ُمثبتة سابقا ً -بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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الملحق ج
إعفاءات خاصة بتجميع األعمال
يُعد ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من المعايير الدولية للتقارير للتقرير المالي .يجب على المنشأة أن تطبق المتطلبات التالية على تجميع األعمال
الذي قامت المنشأة بإثباته قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي .ينبغي تطبيق ھذا الملحق فقط على تجميع األعمال الذي يقع
ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي " 3تجميع األعمال".
ج1

يمكن للمنش أة المطبقة ألول مرة اختيار عدم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  3بأثر رجعي على تجميع أعمال س ابق )تجميع األعمال
الذي حدث قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي( .ولكن إذا قامت المنشأة المطبقة ألول مرة بإعادة عرض أي تجميع أعمال
لاللتزام بالمعيار الدولي للتقرير المالي ،3فيجب عليھا إعادة عرض جميع عمليات تجميع األعمال الالحقة ويجب عليھا -أيض ا -تطبيق
المعيار الدولي للتقرير المالي  10من ذلك التاريخ نفس ه .على س بيل المثال ,إذا اختارت المنش أة المطبقة ألول مرة إعادة عرض تجميع
أعمال حدث في  30يونيو  ،20×6فيجب عليھا إعادة عرض جميع عمليات تجميع األعمال الذي حدثت بين  30يونيو  20×6وتاريخ
التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ،ويجب عليھا أيضا ً تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  10من  30يونيو .20×6

ج2

ال يلزم المنش أة تطبيق معيار المحاس بة الدولي " 21آثار التغيرات في أس عار ص رف العمالت األجنبية" بأثر رجعي على تعديالت القيمة
العادلة وعلى الش ھرة الناش ئة ض من تجميع األعمال الذي حدث قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي .وإذا لم تطبق المنش أة
معيار المحاس بة الدولي  21بأثر رجعي على تعديالت القيمة العادلة وعلى الش ھرة تلك ،فيجب عليھا معالجتھا على أنھا أص ول والتزامات
المنشأة وليس على أنھا أصول والتزامات األعمال المستحوذ عليھا .لذلك ،فإن الشھرة وتعديالت القيمة العادلة تلك إما أن يكون قد تم التعبير
عنھا بالفعل بالعملة الوظيفية للمنش أة أو أنھا تُعد بنوداً غير نقدية بعملة أجنبية ،يتم التقرير عنھا باس تخدام س عر الص رف المنطبق وفقا
للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام -في السابق.

ج3

يمكن للمنشأة تطبيق معيار المحاسبة الدولي  21بأثر رجعي على تعديالت القيمة العادلة والشھرة الناشئة إما:

ج4

)أ(

في جميع عمليات تجميع األعمال الذي حدثت قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي؛ أو

)ب(

جميع عمليات تجميع األعمال التي تختار المنشأة إعادة عرضھا لاللتزام بالمعيار الدولي للتقرير المالي  ،3كما ھو مسموح به بموجب
الفقرة ج 1اعاله.

إذا لم تقم المنشأة المطبقة ألول مرة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  3بأثر رجعي على تجميع أعمال سابق ،فإن ھذا ستكون له التبعات
التالية لذلك التجميع لألعمال:
)أ(

يجب على المنشأة المطبقة ألول مرة اإلبقاء على التصنيف نفسه )على أنه استحواذ من قبل المنشأة المستحوذة نظاميا ً ،أو استحواذ
عكسي من قبل األعمال المستحوذ عليھا نظاميا ً أو توحيد مصالح( كما ھو في القوائم المالية ال ُمعدة وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة
–بشكل عام -في السابق.

)ب(

يجب على المنشأة المطبقة ألول مرة أن تقوم في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي بإثبات جميع أصولھا التي تم
اقتناؤھا والتزاماتھا التي تم تحملھا ضمن تجميع أعمال سابق بخالف:
) (1بعض األصول المالية وااللتزامات المالية التي تم إلغاء إثباتھا وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام -في السابق )انظر
الفقرة ب(2؛
) (2األصول ،بما في ذلك الشھرة ،وااللتزامات التي لم يتم إثباتھا في قائمة المركز المالي الموحدة للمنشأة المستحوذة وفقا للمبادئ
المحاسبية المقبولة –بشكل عام–في السابق وأيضا التي ال تتأھل لإلثبات وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي في قائمة المركز
المالي المنفصلة لألعمال المستحوذ عليھا )انظر )و(–)ط( أدناه(.
يجب على المنشأة المطبقة ألول مرة إثبات أي تغير ناتج من خالل تعديل األرباح المبقاة )أو ،إذا كان ذلك مناسبا ،صنف آخر لحقوق
الملكية( ،ما لم يكن التغير ناتج عن إثبات أصل غير ملموس كان قد تم تضمينه -سابقا ً -في الشھرة )انظر )ز() (1أدناه(.

)ج(

يجب على المنشأة المطبقة ألول مرة استبعاد أي بند من قائمة مركزھا المالي االفتتاحية ال ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي
قد تم إثباته وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام -في السابق وال يتأھل لإلثبات على أنه أصل أو التزام بموجب المعايير
الدولية للتقرير المالي .ويجب على المنشأة المطبقة ألول مرة المحاسبة عن التغير الناتج كما يلي:
)(1

قد تكون المنشأة المطبقة ألول مرة قد صنفت تجميع أعمال سابق على أنه استحواذ وقامت بإثبات بند على أنه أصل غير
ملموس وھو ال يتأھل لإلثبات على أنه أصل وفقا لمعيار المحاسبة الدولي " 38األصول غير الملموسة" .ويجب عليھا
إعادة تصنيف ذلك البند )وكذلك ،إن وجدت ،أي ضريبة مؤجلة متعلقة به وأي حصص غير مسيطرة( على أنه جزء من
الشھرة )ما لم تكن قد قامت بطرح الشھرة مباشرة من حقوق الملكية وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام -في
السابق ،أنظر )ز() (1و)ط( أدناه(.
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)(2

1

يجب على المنشأة المطبقة ألول مرة إثبات جميع التغيرات الناتجة األخرى ضمن األرباح المبقاة.

تتطلب المعايير الدولية للتقرير المالي قياسا ً الحقا ً لبعض األصول وااللتزامات على أساس ال يستند إلى التكلفة األصلية ،مثل القيمة
)د(
العادلة .يجب على المنشأة المطبقة ألول مرة قياس ھذه األصول وااللتزامات بنا ًء على ذلك األساس الوارد في قائمة مركزھا المالي
االفتتاحية ال ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ،حتى ولو كان قد تم اقتناؤھا أو تحملھا ضمن تجميع أعمال سابق .ويجب عليھا
إثبات أي تغير ناتج في المبلغ الدفتري من خالل تعديل األرباح المبقاة )أو إذا كان ذلك مناسبا ،صنف آخر لحقوق الملكية( ،وليس
الشھرة.
)ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ( بعد تجميع األعمال –مباشرة -يجب أن يكون المبلغ الدفتري ،وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام -في السابق ،لألصول
التي تم اقتناؤھا أو االلتزامات التي تم تحملھا ضمن ذلك التجميع لألعمال ھو تكلفتھا المفترضة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي
في ذلك التاريخ .وإذا تطلبت المعايير الدولية للتقرير المالي في تاريخ الحق قياسا لتلك األصول وااللتزامات يستند إلى التكلفة ،فإن
التكلفة المفترضة يجب أن تكون ھي األساس لالستھالك أو االستنفاد ال ُمستند إلى التكلفة من تاريخ تجميع األعمال.
)و(

إذا لم يكن قد تم إثبات أصل تم اقتناؤه أو التزام تم تحمله ضمن تجميع أعمال سابق ،وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام-
في السابق ،فليس له تكلفة مفترضة تساوي صفراً في قائمة المركز المالي االفتتاحية ال ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي.
وبدال من ذلك ،يجب على المنشأة المستحوذة إثباته وقياسه في قائمة مركزھا المالي الموحدة بنا ًء على األساس الذي تتطلبه المعايير
الدولية للتقرير المالي في قائمة المركز المالي لألعمال المستحوذ عليھا .وللتوضيح :إذا لم تكن المنشأة المستحوذة قد قامت ،وفقا
للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام -في السابق ،برسملة عقود اإليجار ال ُمقتناة ضمن تجميع أعمال سابق كان فيه المقتني
مستأجراً ،فيجب عليھا رسملة عقود اإليجار تلك في قوائمھا المالية الموحدة ،كما يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي "16عقود
اإليجار" من األعمال المستحوذ عليھا القيام بذلك في قائمة مركزھا المالي ال ُمعدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي .وبالمثل ،إذا
لم تكن المنشأة المستحوذة قد قامت ،وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام -لھا في السابق ،بإثبات التزام محتمل ال يزال قائما
في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ،فيجب على المنشأة المستحوذة إثبات ذلك االلتزام المحتمل في ذلك التاريخ ما
لم يمنع معيار المحاسبة الدولي " 37المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة" إثباته في القوائم المالية لألعمال
المستحوذ عليھا .وعلى العكس ،إذا تم تضمين أصل أو التزام في الشھرة وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام -في السابق
ولكن كان سيتم إثباته بشكل منفصل بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  ،3فإن ذلك األصل أو االلتزام يبقى ضمن الشھرة ما لم
تتطلب المعايير الدولية للتقرير المالي إثباته في القوائم المالية لألعمال المستحوذ عليھا.

)ز(

يجب أن يكون المبلغ الدفتري للشھرة في قائمة المركز المالي االفتتاحية ال ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ھو مبلغھا الدفتري
وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام -في السابق ,بعد التعديلين التاليين:
) (1إذا كان مطلوبا بموجب )ج() (1أعاله ،فيجب على المنشأة المطبقة ألول مرة زيادة المبلغ الدفتري للشھرة عندما تعيد تصنيف
بند قد قامت بإثباته على أنه أصل غير ملموس وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام -في السابق .وبالمثل ،إذا تتطلب
البند )و( أعاله من المنشأة المطبقة ألول مرة إثبات أصل غير ملموس كان قد تم تضمينه في شھرة تم إثباتھا وفقا للمبادئ
المحاسبية المقبولة –بشكل عام -في السابق ،فيجب على المنشأة المطبقة ألول مرة –وفقا ً لذلك  -تخفيض المبلغ الدفتري
للشھرة )وإذا كان ذلك منطبقا ،تعديل الضريبة المؤجلة والحصص غير المسيطرة(.
) (2بغض النظر عما إذا كان ھناك أي مؤشر على أن الشھرة قد ھبطت ،يجب على المنشأة المطبقة ألول مرة تطبيق معيار
المحاسبة الدولي  36في اختبار الشھرة للھبوط في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي وفي إثبات أي خسارة
ھبوط ناتجة ضمن األرباح المبقاة )أو ،إذا كان ذلك مطلوبا بموجب معيار المحاسبة الدولي  ،36ضمن فائض إعادة التقويم(.
يجب أن يستند اختبار الھبوط إلى الظروف في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.

)ح(

ال يجوز إجراء تعديالت أخرى على المبلغ الدفتري للشھرة في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي .على سبيل المثال،
ال يجوز للمنشأة المطبقة ألول مرة إعادة عرض المبلغ الدفتري للشھرة:
) (1الستبعاد البحث والتطوير قيد التنفيذ الذي تم اقتناؤه ضمن ذلك التجميع لألعمال )ما لم يتأھل األصل غير الملموس المتعلق
به لإلثبات ،وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 38ن في قائمة المركز المالي لألعمال المستحوذ عليھا(.
) (2لتعديل االستنفاد السابق للشھرة.
) (3لعكس التعديالت على الشھرة التي ال يسمح بھا المعيار الدولي للتقرير المالي  ،3ولكن تم القيام بھا وفقا للمبادئ المحاسبية
المقبولة –بشكل عام -في السابق بسبب تعديالت على األصول وااللتزامات بين تاريخ تجميع األعمال وتاريخ التحول إلى
المعايير الدولية للتقرير المالي.

)ط(

إذا كانت المنشأة المطبقة ألول مرة قد قامت بإثبات شھرة وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام -في السابق على أنھا طرح
من حقوق الملكية:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1تشمل مثل ھذه التغييرات إعادة التصنيفات من أو إلى أصول غير ملموسة إذا لم يكن قد تم إثبات الشھرة على أنھا أصل وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام –في السابق.
وينشأ ذلك ،وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام –لھا في السابق ،إذا كانت المنشأة )أ( قد طرحت الشھرة -مباشرة -من حقوق الملكية أو )ب( لم تعامل تجميع األعمال على
أنه استحواذ.
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)ي(

)(1

ال يجوز لھا إثبات تلك الشھرة في قائمة مركزھا المالي االفتتاحية ال ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي .وعالوة على
ذلك ،ال يجوز لھا إعادة تصنيف تلك الشھرة إلى الربح أو الخسارة إذا استبعدت المنشأة التابعة أو إذا ھبطت قيمة االستثمار
في المنشأة التابعة.

)(2

يجب إثبات التعديالت الناتجة عن التأكد الالحق من االحتمال الذي يؤثر على عوض الشراء ضمن األرباح المبقاة.

وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام– لھا في السابق ،قد ال تكون المنشأة المطبقة ألول مرة قد قامت بتوحيد منشأة تابعة تم
اقتناؤھا ضمن تجميع أعمال سابق )على سبيل المثال ،ألن المنشأة األم لم تعدھا منشأة تابعة وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل
عام-في السابق أو أنھا لم تقم بإعداد قوائم مالية موحدة( .يجب على المنشأة المطبقة ألول مرة تعديل المبالغ الدفترية ألصول
والتزامات المنشأة التابعة إلى المبالغ التي تتطلبھا المعايير الدولية للتقرير المالي في قائمة المركز المالي للمنشأة التابعة .وتساوي
التكلفة المفترضة للشھرة الفرق في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي بين:
) (1حصة المنشأة األم في تلك المبالغ الدفترية المعدلة؛ وبين
) (2تكلفة استثمار المنشأة األم في المنشأة التابعة كما ھي في القوائم المالية المنفصلة للمنشأة األم.

)ك(
ج5

قياس الحصص غير المسيطرة والضريبة المؤجلة المترتبة على قياس األصول وااللتزامات األخرى .لذلك فإن التعديالت أعاله
على األصول وااللتزامات المثبتة تؤثر على الحصص غير المسيطرة وضريبة الدخل.

ينطبق اإلعفاء الخاص بتجميع األعمال الس ابق -أيض ا ً -على اقتناء اس تثمارات في منش آت زميلة وحص ص في مش روعات مش تركة
وحص ص في العمليات المش تركة التي يش كل نش اط العملية المش تركة فيھا أعماالً ،كما ھي معرفة في المعيار الدولي للتقرير المالي.3
وعالوة على ذلك ،ينطبق التاريخ المختار للفقرة ج– 1بالتساوي -على مثل عمليات االقتناء ھذه.
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الملحق د
اإلعفاءات من المعايير الدولية األخرى للتقرير المالي
يشكل ھذا المعيار جز ًء ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي.
د1

يمكن للمنشأة اختيار االستفادة من واحد أو أكثر من اإلعفاءات التالية:
)أ(

معامالت الدفع على أساس السھم )الفقرتان د 2ود.(3

)ب(

عقود التأمين )الفقرة د.(4

)ج(

التكلفة المفترضة )الفقرات د – 5د8ب(.

)د(

عقود اإليجار )الفقرتان د 9ود9ب-د-9ھـ(.

)ھـ(

]حذفت[

)و(

فروق الترجمة ال ُمجمعة )الفقرتان د 12ود.(13

)ز(

االستثمارات في المنشآت التابعة والمشروعات المشتركة والمنشآت الزميلة )الفقرتان د 14ود15أ(.

)ح(

أصول والتزامات المنشآت التابعة والمنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة )الفقرتان د 16ود.(17

)ط(

األدوات المالية المركبة )الفقرة د.(18

)ي(

وسم األدوات المالية ال ُمثبتة سابقا ً )الفقرات د-19د19ج(.

)ك(

قياس القيمة العادلة لألصول المالية وااللتزامات المالية عند اإلثبات األولي )الفقرة د.(20

)ل(

التزامات انتھاء التشغيل المضمنة في تكلفة العقارات واآلالت والمعدات )الفقرتان د 21ود21أ(.

)م(

األصول المالية أو األصول غير الملموسة التي تتم المحاسبة عنھا وفقا لتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 12
"ترتيبات امتياز الخدمة العامة" )الفقرة د.(22

)ن(

تكاليف االقتراض )الفقرة د.(23

)س(

تحويالت األصول من العمالء )الفقرة د.(24

)ع(

إطفاء االلتزامات المالية بأدوات حقوق الملكية )الفقرة د.(25

)ف(

التضخم الجامح )الفقرات د –26د.(30

)ص( الترتيبات المشتركة )الفقرة د.(31
)ق(

تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة اإلنتاج من منجم سطحي )الفقرة د.(32

)ر(

وسم العقود لشراء أو بيع بند غير مالي )الفقرة د.(33

ال يجوز للمنشأة أن تطبق –بالقياس -ھذه اإلعفاءات على بنود أخرى.

معامالت الدفع على أساس السھم
د2

تشجع المنشأة المطبقة ألول مرة ،ولكنھا غير ُمطالبة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي " 2الدفع على أساس السھم" على أدوات حقوق
المكية التي تم منحھا في  7نوفمبر  2002أو قبله .وتش جع المنش أة المطبقة ألول مرة أيض ا ،ولكنھا غير ُمطالبة بتطبيق المعيار الدولي
للتقرير المالي  2على أدوات حقوق الملكية التي تم منحھا بعد  7نوفمبر  2002وتم اكتس ابھا قبل )أ( تاريخ التحول إلى المعايير الدولية
للتقرير المالي أو )ب(  1يناير  ،2005أيھما يأتي الحقا .ولكن إذا اختارت المنش أة المطبقة ألول مرة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي
 2على مثل أدوات حقوق الملكية تلك ،فيمكن لھا القيام بذلك -فقط -إذا كانت المنش أة قد أفص حت للعموم عن القيمة العادلة ألدوات حقوق
الملكية تلك ،التي تم تحديدھا في تاريخ القياس ،كما ھو معرف في المعيار الدولي للتقرير المالي  .2ولجميع منح أدوات حقوق الملكية التي
لم يتم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  2عليھا )مثل أدوات حقوق الملكية الممنوحة في  7نوفمبر  2002أو قب له( ،فإ نه يجب على
المنش أة المطبقة ألول مرة مع ذلك اإلفص اح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرتين  44و 45من المعيار الدولي للتقرير المالي  .2وإذا
قامت المنش أة المطبقة ألول مرة بتعديل أحكام أو ش روط منحة أدوات حقوق ملكية لم يتم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  2عليھا ،فإن
المنش أة غير مطالبة بتطبيق الفقرات  29–26من المعيار الدولي للتقرير المالي  2إذا حدث التعديل قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية
للتقرير المالي.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

18

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

المعيار الدولي للتقرير المالي 1
د3

تش جع المنش أة المطبقة ألول مرة ،ولكنھا غير مطالبة ،بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  2على االلتزامات الناش ئة عن معامالت الدفع
على أساس ال سھم التي تمت تسويتھا قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي .وتشجع المن شأة المطبقة ألول مرة ،ولكنھا غير
مطالبة ،بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  2على االلتزامات التي تمت تس ويتھا قبل  1يناير  .2005ولاللتزامات التي لم يتم تطبيق
المعيار الدولي للتقرير المالي  2عليھا ،فليس مطلوبا من المنش أة المطبقة ألول مرة إعادة عرض معلومات المقارنة في حدود أن تكون
المعلومات متعلقة بفترة أو تاريخ يكون أبكر من  7نوفمبر .2002

عقود التأمين
د4

يمكن للمنشأة المطبقة ألول مرة تطبيق مقتضيات التحول الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي " 4عقود التأمين" .يقيد المعيار الدولي
للتقرير المالي  4التغييرات في السياسات المحاسبية لعقود التأمين ،بما في ذلك التغييرات التي تقوم بھا المنشأة المطبقة ألول مرة.

التكلفة المفترضة
د5

يمكن للمنش أة اختيار قياس بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي بقيمته العادلة
واستخدام تلك القيمة العادلة على أنھا تكلفته المفترضة في ذلك التاريخ.

د6

في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي أو قبله ،يمكن للمنش أة المطبقة ألول مرة اختيار اس تخدام إعادة تقويم بند من بنود
العقارات واآلالت والمعدات تم وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام -في السابق ،على أنه التكلفة المفترضة في تاريخ إعادة التقويم،
إذا كان إعادة التقويم ،في تاريخ إعادة التقويم ،عموما مقارنا ً لـ:

د7

)أ(

القيمة العادلة؛ أو

)ب(

التكلفة أو التكلفة ال ُمستھلكة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ،معدلة لتعكس ،على سبيل المثال ،التغيرات في مؤشر عام أو خاص
لألسعار .

االختيارات الواردة في الفقرتين د 5ود 6متاحة أيضا ً لـ:
)أ(

العقارات االستثمارية ،إذا اختارت المنشأة استخدام نموذج التكلفة الوارد في معيار المحاسبة الدولي " 40العقارات االستثمارية"؛

)أأ(

أصول حق االستخدام )المعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود اإليجار"؛

)ب(

األصول غير الملموسة التي تستوفي:
) (1ضوابط اإلثبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي ) 38بما في ذلك قياس يمكن االعتماد عليه للتكلفة األصلية(.
) (2الضوابط الواردة في معيار المحاسبة الدولي  38إلعادة التقويم )بما في ذلك وجود سوق نشطة(.

ال يجوز للمنشأة استخدام ھذه االختيارات ألصول أخرى أو لاللتزامات.
د8

د8أ

قد تكون المنش أة المطبقة ألول مرة قد حددت تكلفة مفترض ة ،وفقا للمبادئ المحاس بية المقبولة -بش كل عام -في الس ابق ،لبعض أو جميع
أصولھا والتزاماتھا من خالل قياسھا بقيمتھا العادلة في تاريخ محدد بسبب حدث ما ،مثل الخصخصة أو الطرح األولي لالكتتاب العام.
)أ(

إذا كان تاريخ القياس ھو تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي أو قبله ،فإنه يمكن للمنشأة استخدام مثل قياسات القيمة
العادلة ھذه ،التي يحركھا الحدث ،على أنھا التكلفة المفترضة للمعايير الدولية للتقرير المالي في تاريخ ذلك القياس.

)ب(

إذا كان تاريخ القياس بعد تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ،ولكنه خالل الفترة التي تشملھا أول قوائم مالية ُمعدة
وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ،فانه يمكن استخدام قياسات القيمة العادلة التي يحركھا الحدث على أنھا تكلفة مفترضة عندما
يقع الحدث .ويجب على المنشأة إثبات التعديالت الناتجة مباشرة ضمن األرباح المبقاة )أو إذا كان ذلك مناسبا ،صنف آخر لحقوق
الملكية( في تاريخ القياس .وفي تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ،يجب على المنشأة إما تحديد تكلفة مفترضة من
خالل تطبيق الضوابط الواردة في الفقرات د –5د 7أو قياس األصول وااللتزامات وفقا للمتطلبات األخرى الواردة في ھذا المعيار
الدولي للتقرير المالي.

بموجب بعض متطلبات المحاس بة الوطنية ،تتم المحاس بة عن تكاليف االس تكش اف والتطوير لعقارات النفط والغاز في مرحلتي التطوير أو
االنتاج في مراكز التكلفة التي تتض من جميع العقارات في منطقة جغرافية واس عة .يمكن للمنش أة المطبقة ألول مرة التي تس تخدم مثل ھذه
المحاس بة بموجب المبادئ المحاس بية المقبولة –بش كل عام -في الس ابق اختيار قياس أص ول النفط والغاز في تاريخ التحول إلى المعايير
الدولية للتقرير المالي على األساس التالي:
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)أ(

أصول االستكشاف والتقويم بالمبلغ الذي تم تحديده بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام– للمنشأة في السابق.

)ب(

األصول في مرحلتي التطوير واإلنتاج بالمبلغ الذي تم تحديده لمركز التكلفة بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام–
للمنشأة في السابق .ويجب على المنشأة تخصيص ھذا المبلغ إلى األصول األساس لمركز التكلفة –بالتناسب  -باستخدام األحجام
االحتياطية أو القيم االحتياطية كما في ذلك التاريخ.

يجب على المنشأة اختبار أصول االستكشاف والتقويم واألصول في مرحلتي التطوير واإلنتاج للھبوط في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية
للتقرير المالي وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي " 6اس تكش اف الموارد المعدنية وتقويمھا" أو معيار الحاس بة الدولي  36على التوالي،
وعند الض رورة ،تخفيض المبلغ الذي يتم تحديده وفقا للبندين )أ( أو )ب( أعاله .وألغراض ھذه الفقرة ،فإن أص ول النفط والغاز تتكون -
فقط -من تلك األصول التي تستخدم في استكشاف أو تقويم أو تطوير أو إنتاج النفط والغاز.
د8ب تحتفظ بعض المنش آت ببنود العقارات واآلالت والمعدات ،أو أص ول حق االس تخدام أو األص ول غير الملموس ة التي تس تخدم ،أو كانت
تس تخدم س ابقا ،في عمليات تخض ع لتنظيم الس عر ،وقد يتض من المبلغ الدفتري لمثل ھذه البنود مبالغ تم تحديدھا بموجب المبادئ المحاس بية
المقبولة –بش كل عام -في الس ابق ولكنھا ال تتأھل للرس ملة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي .وإذا كان ھذا ھو الحال ،فإنه يجوز للمنش أة
المطبقة ألول مرة اختيار اس تخدام المبلغ الدفتري ،الذي تم تحديده وفقا للمبادئ المحاس بية المقبولة –بش كل عام -في الس ابق ،لمثل ھذا البند
في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي على أنه التكلفة المفترض ة .وإذا كانت المنش أة تطبق ھذا اإلعفاء على بند ما ،فإنه ال
يلزمھا تطبيقه على جميع البنود .وفي تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي يجب على المنش أة اختبار كل بند اس تخدم له ھذا
اإلعفاء للھبوط في القيمة وفقا لمعيار المحاس بة الدولي  .36وألغراض ھذه الفقرة ،تخض ع العمليات لتنظيم الس عر إذا كان يحكمھا إطار
لتحديد األس عار التي يمكن تحميلھا على العمالء مقابل الس لع أو الخدمات وأن ذلك اإلطار يخض ع إلش راف و/أو تص ديق الجھة المنظمة
للسعر )كما ھي ُمعرفة في المعيار الدولي للتقرير المالي "14الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية"(.

عقود اإليجار
د9

يمكن للمنش أة المطبقة ألول مرة تقويم ما إذا كان عقد قائم في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي يتض من عقد إيجار بتطبيق
الفقرات  11-9من المعيار الدولي للتقرير المالي  16على تلك العقود على أساس الحقائق والظروف الموجودة في ذلك التاريخ.

د9أ

]حذفت[

د9ب عندما تثبت المنشأة المطبقة ألول مرة إلتزامات عقد اإليجار وأصل حق االستخدام فإنه يمكنھا تطبيق المنھج التالي على جميع عقود اإليجار
)مع مراعاة الوسيلة العملية المبينة في الفقرة د9د(.
)أ(

قياس التزام اإليجار في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي .ويجب على المستأجر الذي يتبع ھذا المنھج قياس التزام
اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية )أنظر الفقرة د9ھـ( مخصوما ً باستخدام معدل اإلقتراض اإلضافي للمستأجر )أنظر
الفقرة د9ھـ( في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.

)ب(

قياس أصل حق االستخدام في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي .ويجب على المستأجر االختيار على أساس كل
عقد إيجار على حده قياس أصل حق االستخدام إما:
) (1بملغه الدفتري كما لو أن المعيار الدولي للتقرير المالي  16مطبق منذ تاريخ بداية عقد اإليجار )أنظر الفقرة د9ھـ( ولكنه
مخصوم باستخدام معدل اإلقتراض اإلضافي للمستأجر في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي؛ أو
) (2بمبلغ يعادل التزام اإليجار معدالً بأي مدفوعات إيجار مقدمة أو مستحقة تتعلق بھذا اإليجار المثبت في قائمة المركز المالي
مباشرة قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.

)ج(

تطبيق معيار المحاسبة الدولي  36على أصول حق االستخدام في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.

د9ج على الرغم من المتطلبات الواردة في الفقرة د9ب فإن المنش أة المطبقة ألول مرة التي ھي مس تأجر يجب عليھا قياس أص ل حق االس تخدام
بالقيمة العادلة في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي لعقود اإليجار التي تس توفي تعريف العقار االس تثماري في معيار
المحاسبة الدولي  40والمقا سة با ستخدام نموذج القيمة العادلة في معيار المحاسبة الدولي  40من تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير
المالي.
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د9د

د9ه

يمكن أن تقوم المنشأة المطبقة ألول مرة التي ھي مستأجر بإجراء واحد أو أكثر مما يلي في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي
وتطبيق ذلك على أساس كل عقد إيجار على حده":
)أ(

تطبيق معدل خصم واحد على مجموعة عقود إيجار لھا خصائص متماثلة بدرجة معقولة )على سبيل المثال مدة إيجار متبقية متماثلة
لفئة األصول محل العقد المتماثلة ،وفي بيئة اقتصادية متماثلة(.

)ب(

إختيار عدم تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة د9ب على عقود اإليجار التي تنتھي فترة اإليجار فيھا )أنظر الفقرة د9ھـ( خالل 12
شھراً من تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي .وبدالً من ذلك يجب على المنشأة المحاسبة عن عقود اإليجار ھذه )بما
في ذلك اإلفصاح عن معلومات حولھا( كما لو كانت عقود إيجار قصيرة األجل تمت المحاسبة عنھا وفقا ً للفقرة  6من المعيار الدولي
للتقرير المالي .16

)ج(

إختيار عدم تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة د9ب على عقود اإليجار التي يكون فيھا أصل حق االستخدام ذا قيمة منخفضة )كما
ھو مبين في الفقرات ب-3ب 8من المعيار الدولي للتقرير المالي  .(16وبدالً من ذلك يجب على المنشأة المحاسبة عن عقود اإليجار
ھذه )بما في ذلك اإلفصاح عن معلومات حولھا( وفقا ً للفقرة  6من المعيار الدولي للتقرير المالي .16

)د(

استبعاد التكاليف المباشرة األولية )أنظر الفقرة د9ھـ( من قياس أصل حق االستخدام في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير
المالي.

)و(

استخدام اإلدراك المتأخر كما ھو الحال في تحديد فترة اإليجار إذا كان العقد يحتوي خياراً لتمديد أو إنھاء عقد اإليجار.

دفعات اإليجار والمس تأجر ومعدل اإلقتراض اإلض افي للمس تأجر وتاريخ بداية عقد اإليجار والتكلفة المباش رة األولية وفترة اإليجار ھي
مصطلحات معرفة في المعيار الدولي للتقرير المالي  16وتم استخدامھا في ھذا المعيار بنفس المعنى.

د] –10حذفت[
د11

فروق الترجمة ال ُمجمعة
د12

د13

يتطلب معيار المحاسبة الدولي  21من المنشأة:
)أ(

إثبات بعض فروق الترجمة ضمن الدخل الشامل اآلخر وتجميعھا في مكون منفصل لحقوق الملكية.

)ب(

عند استبعاد عملية أجنبية ،إعادة تصنيف فرق الترجمة ال ُمجمع لتلك العملية األجنبية )بما في ذلك ،إذا كان منطبقا ً ،المكاسب والخسائر
من التحوطات ذات العالقة( من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة على أنھا جزء من المكسب أو الخسارة من االستبعاد.

وعلى الرغم من ذلك ،ال يلزم المنشأة المطبقة ألول مرة االلتزام بھذه المتطلبات لفروق الترجمة ال ُمجمعة التي وجدت في تاريخ التحول إلى
المعايير الدولية للتقرير المالي .وإذا استخدمت المنشأة المطبقة ألول مرة ھذا اإلعفاء فإن:
)أ(

فروق الترجمة ال ُمجمعة لجميع العمليات األجنبية يٌفترض بأنھا صفر في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.

)ب(

المكسب أو الخسارة من االستبعاد الالحق ألي عملية أجنبية يجب أن يستبعد منه فروق الترجمة التي نشأت قبل تاريخ التحول إلى
المعايير الدولية للتقرير المالي ويجب أن يتضمن فروق الترجمة الالحقة.

االستثمارات في المنشآت التابعة والمشروعات المشتركة والمنشآت الزميلة
د14

عندما تقوم المنش أة بإعداد قوائم مالية منفص لة فإن معيار المحاس بة الدولي  27يتطلب منھا المحاس بة عن اس تثماراتھا في المنش آت التابعة
والمشروعات المشتركة والمنشآت الزميلة إما:
)أ(

بالتكلفة؛ أو

)ب(

وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 9؛ أو

)ج(

باستخدام طريقة حقوق الملكية كما ھو محدد في معيار المحاسبة الدولي .28
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إذا كانت المنشأة المطبقة ألول مرة تقيس مثل ھذا االستثمار بالتكلفة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  27فيجب عليھا قياس ذلك االستثمار بأحد
المبالغ التالية في قائمة مركزھا المالي االفتتاحية المنفصلة ال ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي:

د15

)أ(

التكلفة التي يتم تحديدھا وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 27؛ أو

)ب(

التكلفة المفترضة .ويجب أن تكون التكلفة المفترضة لمثل ھذا االستثمار ھي:
) (1قيمته العادلة في تاريخ تحول المنشأة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي في قوائمھا المالية المنفصلة ال ُمعدة وفقا للمعايير
الدولية للتقرير المالي؛ أو
) (2مبلغه الدفتري في ذلك التاريخ وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام -في السابق.
ويمكن للمنشأة المطبقة ألول مرة اختيار إما ) (1أو ) (2أعاله لقياس استثمارھا في كل منشأة تابعة أو مشروع مشترك أو منشأة
زميلة تختار قياسھا باستخدام تكلفة ُمفترضة.

د15أ

إذا كانت المنش أة المطبقة ألول مرة تحاس ب عن مثل ذلك االس تثمار باس تخدام إجراءات طريقة حقوق الملكية كما ھي محددة في معيار
المحاسبة الدولي  ،28فيتم اتباع ما يلي:
)أ(

تطبق المنشأة المطبقة ألول مرة اإلعفاء لعمليات تجميع األعمال السابقة )الملحق ج( على اقتناء االستثمار.

)ب(

إذا أصبحت المنشأة منشأة مطبقة ألول مرة لقوائمھا المالية المنفصلة في تاريخ أبكر منه لقوائمھا المالية الموحدة فيجب عليھا أن:
) ، (1تطبق الفقرة د 16في قوائمھا المالية المنفصلة إذا كان تطبيقھا في تاريخ الحق لمنشأتھا األم.
) ، (2تطبق الفقرة د 17في قوائمھا المالية المنفصلة إذا كان تطبيقھا في تاريخ الحق لمنشأتھا التابعة.

أصول والتزامات المنشآت التابعة والمنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة
د16

إذا اص بحت المنش أة تابعة مطبقة ألول مرة في وقت الحق بعد منش أتھا األم ،فيجب على المنش أة التابعة قياس أص ولھا والتزاماتھا ،في
قوائمھا المالية ،إما:
)أ(

بالمبالغ الدفترية التي كان سيتم إدراجھا في القوائم المالية الموحدة للمنشأة األم ،استنادا إلى تاريخ تحول المنشأة األم إلى المعايير
الدولية للتقرير المالي ،إذا لم يتم القيام بأي تعديالت إلجراءات التوحيد وآلثار تجميع األعمال الذي استحوذت فيه المنشأة األم على
المنشأة التابعة )ھذا االختيار غير متاح لمنشأة تابعة لمنشأة استثمارية ،كما ھي معرفة في المعيار الدولي للتقرير المالي  ،10التي
يُتطلب قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة(؛ أو

)ب(

بالمبالغ الدفترية المطلوبة بموجب بقية ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،على أساس تاريخ تحول المنشأة التابعة إلى المعايير
الدولية للتقرير المالي .وھذه المبالغ الدفترية قد تختلف عن تلك الموضحة في البند )أ(:
)(1

عندما ينتج عن اإلعفاءات الواردة في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي قياسات تعتمد على تاريخ التحول إلى المعايير
الدولية للتقرير المالي.

)(2

عندما تختلف السياسات المحاسبية المستخدمة في القوائم المالية للمنشأة التابعة عن تلك المستخدمة في القوائم المالية الموحدة.
على سبيل المثال ،قد تستخدم المنشأة التابعة نموذج التكلفة الوارد في معيار المحاسبة الدولي " 16العقارات ،واآلالت
والمعدات" على أنه سياستھا المحاسبية ،في حين قد تستخدم المجموعة نموذج إعادة التقويم.

ويُتاح اختيار مشابه للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك التي تصبح مطبقةً ألول مرة في وقت الحق بعد المنشأة التي لديھا تأثير مھم
أو سيطرة مشتركة عليھا.
د17

وعلى الرغم من ذلك ،إذا اص بحت المنش أة مطبقةً ألول مرة بعد منش أتھا التابعة )أو منش أتھا الزميلة أو مش روعھا المش ترك( فيجب على
المنش أة قياس أص ول والتزامات المنش أة التابعة )أو المنش أة الزميلة أو المش روع المش ترك( ،في قوائمھا المالية الموحدة ،بنفس المبالغ
الدفترية كما ھي في القوائم المالية للمنشأة التابعة )او المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك( ،بعد التعديل ألجل التوحيد وتعديالت المحاسبة
عن حقوق الملكية وألجل آثار تجميع األعمال الذي اس تحوذت فيه المنش أة على المنش أة التابعة .وبرغم ھذا المتطلب ،فإنه ال يجوز للمنش أة
األم غير االس تثمارية تطبيق االس تثناء من التوحيد الذي تس تخدمه أي منش آت تابعة لمنش أة اس تثمارية .وبالمثل ،فإذا أص بحت المنش أة األم
مطبقة ألول مرة لقوائمھا المالية المنفص لة في وقت أبكر أو في وقت الحق لقوائمھا المالية الموحدة فيجب عليھا قياس أص ولھا والتزاماتھا
بنفس المبالغ في كال القوائم المالية ،باستثناء تعديالت التوحيد.
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األدوات المالية المركبة
د18

يتطلب معيار المحاس بة الدولي " 32األدوات المالية :العرض" من المنش أة فص ل األداة المالية المركبة عند بدايتھا إلى مكوني التزام
وحقوق ملكية .إذا لم يعد مكون االلتزام قائما ،فإن التطبيق بأثر رجعي لمعيار المحاسبة الدولي  32يتضمن فصل جزأين من حقوق الملكية:
الجزء األول يكون ض من األرباح المبقاة ويمثل الفائدة المتراكمة المس تحقة على مكون االلتزام ،ويمثل الجزء اآلخر مكون حقوق الملكية
األصلي .وعلى الرغم من ذلك ،وفقا لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ال يلزم المنشأة المطبقة ألول مرة أن تفصل ھذين الجزأين إذا لم يعد
مكون االلتزام قائما في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.

وسم األدوات المالية ال ُمثبتة سابقا ً
د19

يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي  9بوسم االلتزام المالي )شريطة استيفائه لضوابط معينة( على أنه التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخس ارة .وبرغم ھذا المتطلب ،فإنه يس مح للمنش أة بوس م أي التزام مالي ،في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي،
على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس ارة ش ريطة اس تيفاء االلتزام للض وابط الواردة في الفقرة  2.2.4من المعيار الدولي للتقرير
المالي  9في ذلك التاريخ.

د19أ يمكن للمنشأة وسم األصل المالي على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقا للفقرة  5.1.4من المعيار الدولي للتقرير
المالي  9على أساس الحقائق والظروف التي توجد في تاريخ التحول إلى المعاير الدولية للتقرير المالي.
د19ب يمكن للمنشأة وسم استثمار في أداة حقوق ملكية على أنه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا للفقرة  5.7.5من المعيار الدولي
للتقرير المالي  9على أساس الحقائق والظروف التي توجد في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.
د19ج لاللتزام المالي الموس وم على أنه التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس ارة ،يجب على المنش أة أن تحدد ما إذا كانت المعالجة
الواردة في الفقرة  7.7.5من المعيار الدولي للتقرير المالي  9س تنش ئ عدم تماثل محاس بي في الربح أو الخس ارة على أس اس الحقائق
والظروف التي توجد في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.

قياس القيمة العادلة لألصول المالية أو االلتزامات المالية عند اإلثبات األولي
د20

د21

بالرغم من المتطلبات الواردة في الفقرتين  7و ،9فإنه يمكن للمنش أة تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة ب2.1.5أ)ب( من المعيار الدولي
للتقرير المالي  9بأثر مستقبلي على المعامالت التي يتم الدخول فيھا في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي أو بعده.

التزامات انتھاء التشغيل ال ُمضمنة في تكلفة العقارات واآلالت والمعدات

يتطلب تفس ير لجنة تفس يرات المعايير الدولية للتقرير المالي  " 1التغيرات في االلتزامات القائمة باإلزالة ،واإلعادة إلى الحالة األص لية
وااللتزامات المشابھة " إضافة أو طرح تغييرات محددة في التزام باإلزالة أو اإلعادة إلى الحالة األصلية أو التزام مشابه من تكلفة األصل
الذي يتعلق به ،ومن ثم يتم استھالك مبلغ األصل القابل لالستھالك المعدل بأثر مستقبلي على مدى عمره اإلنتاجي المتبقي .وال يلزم المنشأة
المطبقة ألول مرة االلتزام بھذه المتطلبات للتغيرات في مثل تلك االلتزامات التي حدثت قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير
المالي .وإذا استخدمت المنشأة المطبقة ألول مرة ھذا اإلعفاء فيجب عليھا:
)أ(

قياس االلتزام كما ھو في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 37؛

)ب(

بقدر ما يكون االلتزام ضمن نطاق تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  ،1تقدير المبلغ الذي كان سيتم تضمينه
في تكلفة األصل ذي العالقة عندما نشأ االلتزام أوالً ،من خالل خصم االلتزام إلى ذلك التاريخ باستخدام أفضل تقديراتھا لمعدل
)معدالت( الخصم ال ُمعدل بالمخاطر التاريخية الذي كان سيتم تطبيقه على ذلك االلتزام على مدار الفترة الفاصلة؛

)ج(

حساب مجمع االستھالك على ذلك المبلغ ،كما ھو في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ،على أساس التقدير الحالي
للعمر اإلنتاجي لألصل ،باستخدام سياسة االستھالك التي تطبقھا المنشأة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي.

د21أ بدال من تطبيق الفقرة د 21أو تفس ير لجنة تفس يرات المعايير الدولية للتقرير المالي ،1يجب على المنش أة التي تس تخدم اإلعفاء الوارد في
الفقرة د8أ)ب( )ألص ول النفط والغاز في مرحلتي التطوير أو اإلنتاج التي تتم المحاس بة عنھما في مراكز التكلفة التي تتض من جميع
العقارات في منطقة جغرافية واسعة بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام -في السابق(:
)أ(

قياس التزامات اإلزالة واإلعادة إلى الحالة األصلية وااللتزامات المشابھة كما ھي في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير
المالي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 37؛

)ب(

اإلثبات ضمن األرباح المبقاة مباشرة ألي فرق في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي بين ذلك المبلغ والمبلغ الدفتري
لتلك االلتزامات ،المحدد بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام -للمنشأة في السابق .
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األص ول المالية أو األص ول غير الملموس ة التي تتم المحاس بة عنھا وفقا لتفس ير لجنة تفس يرات المعايير
الدولية للتقرير المالي 12
د22

يمكن للمنشأة المطبقة ألول مرة تطبيق مقتضيات التحول الواردة في تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي.12

تكاليف االقتراض
د23

د24

تس تطيع المنش أة المطبقة ألول مرة اختيار تطبيق متطلبات معيار المحاس بة الدولي  23من تاريخ التحول أو من تاريخ أبكر كما تس مح به
الفقرة  28من معيار المحاس بة الدولي  .23ومن التاريخ الذي تبدأ فيه المنش اة ،التي تطبق ھذا اإلعفاء ،في تطبيق معيار المحاس بة الدولي
 ،23فإنه:
)أ(

ال يجوز للمنشأة أن تعيد عرض مكون تكلفة االقتراض الذي تمت رسملته بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام -في
السابق والذي تم تضمينه في المبلغ الدفتري لألصول في ذلك التاريخ.

)ب(

يجب على المنشاة أن تحاسب عن تكاليف االقتراض التي تم تحملھا في ذلك التاريخ أو بعده وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  ,23بما
في ذلك تكاليف االقتراض التي تم تحملھا في ذلك التاريخ أو بعده على األصول المؤھلة قيد التشييد.

]حذفت[

اطفاء االلتزامات المالية بأدوات حقوق الملكية
د25

يمكن للمنش أة المطبقة ألول مرة تطبيق مقتض يات التحول الواردة في تفس ير لجنة تفس يرات المعايير الدولية للتقرير المالي " 19اطفاء
االلتزامات المالية بأدوات حقوق الملكية".

التضخم الجامح بشكل حاد
د26

إذا كان لدى المنشأة عملة وظيفية كانت ،أو ھي ،عملة اقتصاد جامح ،فيجب عليھا تحديد ما إذا كانت قد تعرضت لتضخم جامح بشكل حاد
قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي .وينطبق ذلك على المنش آت التي تطبق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة،
وكذلك على المنشـآت التي تكون قد طبقت المعايير الدولية للتقرير المالي سابقا ً.

د27

تعد عملة االقتصاد ذي التضخم الجامح عرضة لتضخم جامح بشكل حاد إذا كان لديھا الخاصيتين التاليتين:

د28

)أ(

ال يتوفر مؤشر عام لألسعار يمكن االعتماد عليه لجميع المنشآت التي لھا معامالت وأرصدة بالعملة.

)ب(

ال توجد إمكانية للمبادلة بين العملة وعملة أجنبية مستقرة نسبيا.

تتوقف العملة الوظيفية للمنش أة عن التعرض للتض خم الجامح بش كل حاد في تاريخ عودة العملة الوظيفية إلى الوض ع الطبيعي .وھو التاريخ
الذي ال يكون فيه لدى العملة أي من ،أو كل من ،الخاص يتين الواردتين في الفقرة د ,27أو عندما يكون ھناك تغيير في العملة الوظيفية
للمنشأة إلى عملة ال تكون عرضة لتضخم جامح بشكل حاد.

د 29عندما يكون تاريخ تحول المنش أة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ھو تاريخ عودة العملة الوظيفية إلى الوض ع الطبيعي أو بعده÷ فإنه
يمكن للمنش أة أن تختار قياس جميع األص ول وااللتزامات المحتفظ بھا قبل تاريخ عودة العملة الوظيفية إلى الوض ع الطبيعي بالقيمة العادلة
في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي .ويمكن للمنش أة اس تخدام تلك القيمة العادلة على أنھا التكلفة المفترض ة لتلك األص ول
وااللتزامات في قائمة المركز المالي االفتتاحية ال ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي.
د 30عندما يقع تاريخ عودة العملة الوظيفية إلى الوض ع الطبيعي خالل فترة مقارنة اثني عش ر ش ھرا ،فإن فترة المقارنة يمكن أن تكون أقل من
اثني عش ر ش ھرا ،ش ريطة تقديم مجموعة كاملة من القوائم المالية )كما ھو مطلوب بموجب الفقرة  10من معيار المحاس بة الدولي  (1لتلك
الفترة األقصر.
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الترتيبات المشتركة
د31

يمكن للمنشأة المطبقة ألول مرة تطبيق مقتضيات التحول الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  11مع االستثناءات التالية:
)أ(

عند تطبيق مقتضيات التحول الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  ،11فإنه يجب على المنشأة المطبقة ألول مرة تطبيق ھذه
المقتضيات في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.

)ب(

عند التغيير من التوحيد التناسبي إلى طريقة حقوق الملكية ،يجب على المنشأة المطبقة ألول مرة إجراء اختبار للھبوط في قيمة
االستثمار وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  36كما ھو في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ،بغض النظر عما إذا كان
ھناك أي مؤشر على أن االستثمار قد ھبطت قيمته .وأي ھبوط ناتج يجب إثباته على أنه تعديل على األرباح المبقاة في تاريخ
التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.

تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة اإلنتاج من منجم سطحي
د32

يمكن للمنش أة المطبقة ألول مرة تطبيق مقتض يات التحول الواردة في الفقرات أ 1إلى أ 4من تفس ير لجنة تفس يرات المعايير الدولية للتقرير
المالي  " 20تكاليف إزالة الطبقة الص خرية أو الترابية في مرحلة اإلنتاج من منجم س طحي " .في تلك الفقرة ،يجب تفس ير اإلش ارة إلى
تاريخ السريان على أنھا  1يناير  2013أو بداية أول فترة تقرير وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ،أيھما يأتي الحقا.

وسم عقود لشراء أو بيع بند غير مالي
د33

يس مح المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي  9بوس م بع ض العق ود لش راء أو بي ع بن د غي ر م الي م ن البداي ة عل ى أن ه ي تم قياس ھا بالقيم ة
العادل ة م ن خ الل ال ربح أو الخس ارة )أنظ ر الفق رة  5.2م ن المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي  .(9وب الرغم م ن ھ ذا المتطل ب ،فإن ه
يس مح للمنش أة ،ف ي ت اريخ التح ول إل ى المع ايير الدولي ة للتقري ر الم الي بوس م العق ود الموج ودة بالفع ل ف ي ذل ك الت اريخ عل ى أنھ ا
ي تم قياس ھا بالقيم ة العادل ة م ن خ الل ال ربح أو الخس ارة –فق ط -إذا كان ت تس توفي متطلب ات الفق رة  5.2م ن المعي ار ال دولي للتقري ر
المالي  9في ذلك التاريخ وكانت المنشأة تسم جميع العقود المشابھة.

اإليراد
د34

يمكن للمنشأة المطبقة ألول مرة تطبيق مقتضيات التحول الواردة في الفقرة ج 5من المعيار الدولي للتقرير المالي  .15وفي تلك الفقرات،
يجب تفسير اإلشارات إلى 'تاريخ التطبيق األولي' على أنھا بداية أول فترة تقرير وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي .وإذا قررت المنشأة
المطبقة ألول مرة تطبيق مقتضيات التحول تلك ،فيجب عليھا -أيضا ً -تطبيق الفقرة ج 6من المعيار الدولي للتقرير المالي .15

د 35ال تطالب المنشأة المطبقة ألول مرة بإعادة عرض العقود التي تم إنجازھا قبل أبكر فترة معروضة .والعقد ال ُمنجز ھو عقد قامت له المنشأة
بتحويل جميع السلع أو الخدمات المحددة وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام  -في السابق.
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الملحق ھـ
اإلعفاءات قصيرة األجل من المعايير الدولية للتقرير المالي
يُعد ھذا المحق جزءا ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي.

اإلعفاء من متطلب المعيار الدولي للتقرير المالي  9بإعادة عرض معلومات المقارنة
ه1

إذا بدأت أول فترة تقرير للمنش أة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي قبل  1يناير  2019وكانت المنش أة تطبق اإلص دار المكتمل للمعيار
الدولي للتقرير المالي ) 9ال ُمص در في  ،(2014فال يلزم أن تلتزم معلومات المقارنة الواردة في أول قوائم مالية للمنش أة ُم عدة وفقا
للمعايير الدولية للتقرير المالي بالمعيار الدولي للتقرير المالي " 7األدوات المالية :اإلفص اح" أو باإلص دار المكتمل من المعيار الدولي
للتقرير المالي ) 9ال ُمص در في  ،(2014بقدر ما تكون اإلفص احات المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  7تتعلق ببنود تقع
ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  .9ولمثل ھذه المنشآت ،فإن اإلشارات إلى 'تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي'
يجب أن تعني ،في حالة المعيار الدولي للتقرير المالي  7والمعيار الدولي للتقرير المالي  (2014) 9فقط ،بداية أول فترة تقرير وفقا
للمعايير الدولية للتقرير المالي.

ھـ  2يجب على المنشأة التـ ي تختار عرض معلومات المقارنة التـ ي ال تلتزم بالمعيار الدولي للتقرير المالي  7أو باإلصدار المكتمل للمعيار
الدولي للتقرير المالي ) 9ال ُمصدر في  (2014في أول سنة لھا للتحول أن:
)أ(

تطبق متطلبات المبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام -في السابق بدال من متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  9على معلومات
المقارنة بشأن البنود الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي .9

)ب(

تفصح عن ھذه الحقيقة مع األساس المستخدم إلعداد ھذه المعلومات.

)ج(

تعالج أي تعديل بين قائمة المركز المالي في تاريخ تقرير فترة المقارنة )أي قائمة المركز المالي التي تتضمن معلومات المقارنة
بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام -في السابق( وقائمة المركز المالي في بداية أول فترة تقرير وفقا للمعايير الدولية
للتقرير المالي )أي أول فترة تتضمن معلومات تلتزم بالمعيار الدولي للتقرير المالي  7وباإلصدار المكتمل للمعيار الدولي للتقرير
المالي )9ال ُمصدر في  ((2014على أنھا ناشئة من تغيير في السياسة المحاسبية وأن تقدم اإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة
)28أ(–)ھـ( و)و() (1من معيار المحاسبة المالي  .8وتنطبق الفقرة )28و()- (1فقط -على المبالغ المعروضة في قائمة المركز
المالي في تاريخ تقرير فترة المقارنة.

)د(

تطبق الفقرة )17ج( من معيار المحاسبة الدولي  1لتقديم إفصاحات إضافية عندما يكون االلتزام بالمتطلبات المحددة الواردة في
المعايير الدولية للتقرير المالي غير كاف لتمكين المستخدمين من فھم تأثير معامالت وأحداث وظروف أخرى معينة على المركز
المالي للمنشأة وأدائھا المالي.
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اإلفصاحات حول األدوات المالية
ھـ3

يمكن للمنشأة المطبقة ألول مرة تطبيق مقتضيات التحول الواردة في الفقرة 44ز من المعيار الدولي للتقرير المالي .7

2

ھـ4

يمكن للمنشأة المطبقة ألول مرة تطبيق مقتضيات التحول الواردة في الفقرة 44م من المعيار الدولي للتقرير المالي .7

3

ھـ4أ

يمكن للمنشأة المطبقة ألول مرة أن تطبق مقتضيات التحول الواردة في الفقرة 44أأ من المعيار الدولي للتقرير المالي .7

منافع الموظف
ھـ5

يجوز للمنشأة المطبقة ألول مرة تطبيق مقتضيات التحول الواردة في الفقرة )173ب( من معيار المحاسبة الدولي .19

المنشآت االستثمارية
ھـ  6يجب على المنشأة المطبقة ألول مرة التي ھي منشأة أُ ﱞم تقويم ما إذا كانت تُعد منشأة استثمارية ،كما ھي معرفة في المعيار الدولي للتقرير
المالي  ،10على أساس الحقائق والظروف التي توجد في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.
ھـ  7يمكن للمنشأة المطبقة ألول مـ رة التي ھي منشأة استثمارية ،كما ھي ُمعرفة في المعيار الدوليـ للتقرير المالي  ،10تطبيق مقتضـ يات
التحول الواردة في الفقرات ج3ج–ج3د من المعيار الدولي للتقرير المالي  10والفقرات 18ج–18ز من معيار المحاس بة الدولي 27إذا
كانت أول قوائمھا المالية ال ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ھي لفترة س نوية تنتھي في  31ديس مبر  2014أو قبله .ويجب قراءة
اإلش ارات الواردة في تلك الفقرات إلى الفترة الس نوية التي تس بق مباش رة تاريخ التطبيق األولي على أنھا أبكر فترة س نوية معروض ة.
وبالتالي ،فإن اإلشارات الواردة في تلك الفقرات يجب قراءتھا على أنھا تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقري المالي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2تمت إضافة الفقرة ھـ 3نتيجة لـ"إعفاء محدود للمنشآت المطبقة ألول مرة من إفصاحات المعيار الدولي للتقرير المالي  7المقارنة" )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي
 (1المصدر في يناير  .2010ولتجنب اإلدراك المتأخر وللتأكد من أن المنشآت المطبقة ألول مرة ال يتم حرمانھم من االستفادة من اإلعفاء مقارنة مع المعدين الحاليين للقوائم المالية
وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ،فقد قرر المجلس أنه ينبغي السماح للمنشآت المطبقة ألول مرة باتباع نفس مقتضيات التحول المسموح بھا للمعدين الحاليين للقوائم المالية المعدة
وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي والمضمنة في "تحسين اإلفصاحات حول األدوات المالية" )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي .(7
 3تمت إضافة الفقرة ھـ 4نتيجة لـ "إفصاحات  -تحويالت األصول المالية" )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  (7المصدر في اكتوبر  .2010ولتجنب اإلدراك المتأخر
وللتأكد من أن المنشآت المطبقة ألول مرة ال يتم حرمانھم من االستفادة من اإلعفاء مقارنة مع المعدين الحاليين للقوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ،فقد قرر المجلس
أنه ينبغي السماح للمنشآت المطبقة ألول مرة باتباع نفس مقتضيات التحول المسموح بھا للمعدين الحاليين للقوائم المالية المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي والمضمنة في
"إفصاحات  -تحويالت األصول المالية" )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي .(7
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الدفع على أساس السھم

الھدف
1

ھدف ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ھو تحديد التقرير المالي من قبل المنشأة عندما تجري "معاملة دفع على أساس
السھم" .وبالتحديد ،يتطلب من المنشأة أن تعكس ضمن ربحھا أو خسارتھا ومركزھا المالي آثار معامالت الدفع على
أساس السھم ،بما في ذلك المصروفات المرتبطة بالمعامالت التي تُمنح فيھا "خيارات سھم" للموظفين.

النطاق
2

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي عند المحاسبة عن جميع معامالت الدفع على أساس السھم،
سواء استطاعت المنشأة أو لم تستطع أن تميز – بشكل ُمحدد – بعض أو جميع السلع أو الخدمات ال ُمستلمة ،بما في ذلك:
)أ(

"معامالت دفع على أساس السھم تُسوى بحقوق ملكية"؛

)ب(

"معامالت دفع على أساس السھم تُسوى نقداً"؛

)ج(

المعامالت التي تستلم فيھا المنشأة أو تقتني سلعا ً أو خدمات وتنص شروط الترتيب على أنه إما للمنشأة أو لمورد
ھذه السلع أو الخدمات اختيار إما أن تسوي المنشأة المعاملة نقداً )أو بأصول أخرى( أو من خالل إصدار أدوات
حقوق ملكية.

باستثناء ما يتضح من الفقرات 3أ – .6وفي ظل غياب سلع أو خدمات قابلة للتحديد – بشكل واضح ،فيمكن أن تبين
الظروف األخرى أن سلعا ً أو خدمات قد تم )أو سوف يتم( استالمھا ،وفي ھذه الحالة ينطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير
المالي.
3
3أ

]حذفت[
يمكن أن تُسوى معاملة دفع على أساس السھم من خالل منشأة أخرى للمجموعة )أو حامل سھم أي منشأة من المجموعة(
نيابة عن المنشأة ال ٌمستلمة أو ال ٌمقتنية للسلع أو الخدمات .وتنطبق الفقرة  – 2أيضا – على المنشأة التي:
تستلم سلعا ً أو خدمات عندما يكون لدى منشأة أخرى من المجموعة نفسھا )أو حامل سھم أي منشأة من
)أ(
المجموعة( التزام بأن تسوي معاملة الدفع على أساس السھم ،أو
)ب(

عليھا التزام بأن تسوي معاملة دفع على أساس السھم عندما تستلم منشأة أخرى من المجموعة نفسھا السلع أو
الخدمات.

ما لم تكن المعاملة – بشكل واضح – لغرض بخالف الدفع مقابل السلع أو الخدمات ال ُمقدمة إلى المنشأة التي تتسلمھا.
4

ألغراض ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،ال تُعد المعاملة مع موظف )أو طرف آخر( بصفته/بصفتھا حامالً ألدوات
حقوق ملكية المنشأة معاملة دفع على أساس السھم .على سبيل المثال ،عندما تمنح المنشأة جميع حملة فئة معينة من أدوات
حقوق ملكيتھا الحق في اقتناء أدوات حقوق ملكية إضافية للمنشأة بسعر أقل من القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية تلك،
ويحصل الموظف على ذلك الحق نظراً ألنه/ألنھا حامل ألدوات حقوق ملكية من تلك الفئة بعينھا ،فال يخضع منح ھذا
الحق أو ممارسته لمتطلبات ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي.

5

كما يتضح من الفقرة  ،2ينطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على معامالت الدفع على أساس السھم التي تقتني فيھا
المنشأة أو تستلم سلعا ً أو خدمات .وتتضمن السلع المخزون ،والمواد االستھالكية ،والعقارات واآلالت والمعدات،
واألصول غير الملموسة واألصول غير المالية األخرى .وبالرغم من ذلك ،ال يجوز للمنشأة أن تطبق ھذا المعيار الدولي
للتقرير المالي على المعامالت التي تقتني فيھا المنشأة السلع على أنھا جزء من صافي األصول ال ُمقتناة ضمن تجميع
أعمال كما ُعرف بالمعيار الدولي للتقرير المالي " 3تجميع المنشآت" )ال ُمنقح في  ،(2008أو ضمن تجميع منشآت أو
أعمال خاضعة لسيطرة مشتركة كما يتضح من الفقرات ب–1ب 4من المعيار الدولي للتقرير المالي  ,3أو مساھمة أعمال
في إنشاء مشروع مشترك كما عُرف بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي " 11الترتيبات المشتركة" .وبالتالي ،ال تقع
أدوات حقوق الملكية ال ُمصدرة ضمن تجميع أعمال في مقابل السيطرة على األعمال المستحوذ عليھا ضمن نطاق ھذا
المعيار الدولي للتقرير المالي .وبالرغم من ذلك ،تقع أدوات حقوق الملكية الممنوحة لموظفي األعمال المستحوذ عليھا
بصفتھم موظفين )مثالً مقابل استمرار الخدمة( ضمن نطاق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي .وبالمثل ،فإنه يجب
المحاسبة عن إلغاء ،أو استبدال أو تعديل آخر لـ "ترتيبات الدفع على أساس السھم" ،بسبب تجميع أعمال أو إعادة ھيكلة
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أخرى لحقوق المكية ،وفقا لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي .ويوفر المعيار الدولي للتقرير المالي  3إرشادات بشأن
تحديد ما إذا كانت أدوات حقوق الملكية ال ُمصدرة ضمن تجميع أعمال ھي جزء من العوض ال ُمحول في مقابل السيطرة
على األعمال المستحوذ عليھا )وبنا ًء عليه تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  (3أو ھي في مقابل استمرار
الخدمة لتُثبت في الفترة بعد التجميع )وبنا ًء عليه تقع ضمن نطاق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي(.
6

ال ينطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على معامالت الدفع على أساس السھم التي تستلم فيھا المنشأة أو تقتني سلعاً
أو خدمات بموجب عقد يقع ضمن نطاق الفقرات  10–8من معيار المحاسبة الدولي " 32األدوات المالية :العرض"
)ال ُمنقح في  1(2003أو الفقرات من 4-2إلى  7 -2من المعيار الدولي للتقرير المالي " 9األدوات المالية".

6أ

يستخدم ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي مصطلح "القيمة العادلة" بطريقة تختلف – في بعض النواحي – عن تعريف
القيمة العادلة الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي " 13قياس القيمة العادلة" .بنا ًء عليه ،عند تطبيق ھذا المعيار
الدولي للتقرير المالي  2تقيس المنشأة القيمة العادلة وفقا ً لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،وليس المعيار الدولي للتقرير
المالي .13

اإلثبات
7

يجب على المنشأة أن تثبت السلع أو الخدمات ال ُمستلمة أو ال ُمقتناة في معاملة دفع على أساس السھم عندما تحصل
على السلع أو عندما يتم تلقي الخدمات ،ويجب على المنشأة أن تُثبت زيادة مقابلة ضمن حقوق الملكية إذا تم استالم
السلع أو الخدمات في معاملة دفع على أساس السھم تُسوى بحقوق ملكية ،أو على أنھا التزام إذا تم اقتناء السلع أو
الخدمات في معاملة دفع على أساس السھم تُسوى نقداً.

8

عندما ال تتأھل السلع أو الخدمات ال ُمستلمة أو ال ُمقتناة في معاملة دفع على أساس السھم لإلثبات على أنھا أصول،
فإنه يجب أن تُثبت على أنھا مصروفات.
ينشأ المصروف – عادةً – من استھالك السلع أو الخدمات .على سبيل المثال ،تُستھلك الخدمات – عادةً – مباشرةً ،وفي
ھذه الحالة يُثبت مصروف عندما يقدم الطرف المقابل خدمة .وقد تُستھلك السلع على مدى فترة زمنية أو ،في حالة
المخزون ،عندما تُباع في تاريخ تال ،وفي ھذه الحالة يُثبت مصروف عندما تُستھلك السلع أو تُباع .وبالرغم من ذلك،
يكون من الضروري – أحيانا ً – أن يُثبت مصروف قبل أن تُستھلك األصول أو الخدمات أو تُباع ،نظراً ألنھا لم تتأھل
لإلثبات على أنھا أصول .على سبيل المثال ،قد تقتني المنشأة سلعا ً على أنھا جزء من مرحلة البحث لمشروع لتطوير
منتج جديد .ورغم أن تلك السلع لم تُستھلك بعد ،فإنھا قد ال تتأھل لإلثبات على أنھا أصول بموجب المعيار الدولي للتقرير
المالي الذي ينطبق عليھا.

معامالت دفع على أساس السھم تُسوى بحقوق ملكية
نظرة عامة
9

لمعامالت دفع على أساس السھم تُسوى بحقوق ملكية ،يجب على المنشأة أن تقيس السلع أو الخدمات ال ُمستلمة،
والزيادة المقابلة ضمن حقوق الملكية – بشكل مباشر – بالقيمة العادلة للسلع أو الخدمات ال ُمستلمة ،إال إذا كان ال
يمكن تقدير تلك القيمة العادلة – بطريقة يمكن االعتماد عليھا .وعندما ال تستطيع المنشأة أن تقدر القيمة العادلة للسلع
أو الخدمات ال ُمستلمة – بطريقة يمكن االعتماد عليھا ،فإنه يجب عليھا أن تقيس قيمتھا ،والزيادة المقابلة ضمن حقوق
الملكية – بشكل غير مباشر – بالرجوع إلى 2القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1عُدل عنوان معيار المحاسبة الدولي  32في .2005
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10

لتطبيق متطلبات الفقرة  ،10على المعامالت مع "الموظفين وغيرھم الذين يقدمون خدمات مشابھة" ،3فإنه يجب على
المنشأة أن تقيس القيمة العادلة للخدمات ال ُمتلقاة بالرجوع الى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة ،نظراً ألنه
من غير الممكن – عادةً – تقدير القيمة العادلة للخدمات ال ُمتلقاة – بطريقة يمكن االعتماد عليھا ،كما يتضح من الفقرة
 .12ويجب أن تقاس القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية تلك في "تاريخ المنح".

11

تُمنح األسھم ،أو خيارات السھم أو أدوات حقوق الملكية االخرى للموظفين – عادة – على أنھا جزء من حزمة مكافأتھم،
باإلضافة إلى راتب نقدي ومنافع التوظيف األخرى .عادةً ،يكون من غير الممكن قياس – بشكل مباشر – الخدمات ال ُمتلقاة
مقابل مكونات معينة لحزمة مكافأة الموظف .وقد يكون من غير الممكن – أيضا ً – قياس القيمة العادلة إلجمالي حزمة
المكافأة – بشكل مستقل ،بدون قياس القيمة العادلة – بشكل مباشر – ألدوات حقوق الملكية الممنوحة .إضافة إلى ذلك ،تُمنح
األسھم أو خيارات السھم – أحيانا ً – على أنھا جزء من ترتيب مكافأة ،وليس على أنھا جزء من المكافأة األساس ،مثالً على
أنھا حافز للموظفين للبقاء في خدمة المنشأة أو لمكافأتھم مقابل جھودھم في تحسين أداء المنشأة .بمنح أسھم أو خيارات سھم،
باإلضافة إلى مكافأة أخرى ،فإن المنشأة تدفع مكافأة إضافية لتحصل على منافع إضافية .ومن المرجح أن يكون تقدير القيمة
العادلة لھذه المنافع اإلضافية صعبا ً .ونظراً لصعوبة قياس القيمة العادلة– بشكل مباشر – للخدمات ال ُمتلقاة ،فانه يجب على
المنشأة أن تقيس القيمة العادلة لخدمات الموظف ال ُمتلقاة بالرجوع الى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة.

12

لتطبيق متطلبات الفقرة  10على المعامالت مع أطراف بخالف الموظفين ،يجب أن يكون ھناك افتراض قابل للدحض بأنه
يمكن تقدير القيمة العادلة للسلع أو الخدمات ال ُمستلمة – بطريقة يمكن االعتماد عليھا .ويجب أن تُقاس تلك القيمة العادلة في
التاريخ الذي تحصل فيه المنشأة على السلع أو الذي يقدم فيه الطرف المقابل الخدمة .وفي حاالت نادرة ،عندما تدحض
المنشأة ھذا االفتراض نظراً ألنھا ال تستطيع تقدير القيمة العادلة للسلع أو الخدمات ال ُمستلمة – بطريقة يمكن االعتماد عليھا،
فإنه يجب على المنشأة أن تقيس السلع أو الخدمات ال ُمستلمة ،والزيادة المقابلة ضمن حقوق الملكية – بشكل غير مباشر –
بالرجوع الى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحةُ ،مقاسة في التاريخ الذي تحصل فيه المنشأة على السلع أو الذي
يقدم فيه الطرف المقابل الخدمة.

13أ

وبالتحديد ،عندما يبدو أن العوض القابل للتحديد ال ُمستلم )إن وجد( من قبل المنشأة أقل من القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية
الممنوحة أو االلتزام ال ُمتكبد ،فإن ھذه الحالة تبين – عادةً – أنه قد اُستلم )أو سوف يُستلم( عوض آخر )أي سلع أو خدمات
غير قابلة للتحديد( من قبل المنشأة .يجب على المنشأة أن تقيس السلع أو الخدمات القابلة للتحديد ال ُمستلمة وفقا ً لھذا المعيار
الدولي للتقرير المالي .ويجب على المنشأة أن تقيس السلع أو الخدمات غير القابلة للتحديد ال ُمستلمة )أو سيتم استالمھا(
بالفرق بين القيمة العادلة للمدفوعات على أساس السھم والقيمة العادلة ألي سلع أو خدمات قابلة للتحديد ُمستلمة )أو سيتم
استالمھا( .ويجب على المنشأة أن تقيس السلع أو الخدمات غير القابلة للتحديد ال ُمستلمة في تاريخ المنح .وبالرغم من ذلك،
للمعامالت التي تُسوى نقداً ،يجب أن يُعاد قياس االلتزام في نھاية كل فترة تقرير حتى يُسوى وفقا لما ورد في الفقرات –30
.33

معامالت يتم فيھا تلقي خدمات
14

إذا كانت أدوات حقوق الملكية الممنوحة تُكتسب – مباشرةً ،فإن الطرف المقابل ال يكون مطالبا ً بأن يُكمل فترة ُمحددة من
الخدمة قبل أن يحق له – دون قيد أو شروط – أدوات حقوق الملكية تلك .وفي غياب الدليل على العكس ،فإنه يجب على
المنشأة أن تفترض أن الخدمات ال ُمقدمة من قبل الطرف المقابل التي ھي عوض مقابل أدوات حقوق ملكية قد تم استالمھا.
وفي ھذه الحالة ،يجب على المنشأة في تاريخ المنح أن تُثبت الخدمات التي تم تلقيھا بالكامل ،مع زيادة مقابلة ضمن حقوق
الملكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2يستخدم ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي عبارة "بالرجوع الى" بدال من "بـ" ،نظراً ألن المعاملة تقاس – في النھاية – من خالل ضرب القيمة العادلة ألدوات حقوق
الملكية الممنوحةُ ،مقاسة في التاريخ ال ُمحدد في الفقرة  11أو ) 13أيھما يكون منطبقا ً( ،في عدد أدوات حقوق الملكية التي تُكتسب ،كما يتضح من الفقرة .19
3

في بقية ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،جميع اإلشارات إلى الموظفين تتضمن أيضا ً اآلخرين ممن يقدمون خدمات مشابھة.
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15

عندما ال تُكتسب أدوات حقوق الملكية الممنوحة حتى يُكمل الطرف المقابل فترة ُمحددة من الخدمة ،فإنه يجب على المنشأة
أن تفترض أن الخدمات التي ستُقدم من قبل الطرف المقابل ،ھي عوض مقابل أدوات حقوق الملكية تلك التي سوف تُستلم
في المستقبل ،خالل "فترة االكتساب" .ويجب على المنشأة أن تحاسب عن ھذه الخدمات عندما تُقدم من قبل الطرف المقابل
خالل فترة االكتساب ،مع زيادة مقابلة ضمن حقوق الملكية .على سبيل المثال:
)أ(

عندما يُمنح موظف خيارات سھم مشروطة بإكماله خدمة ثالث سنوات ،حينئذ يجب على المنشأة أن تفترض أن
الخدمات التي ستُقدم من قبل الموظف ،على أنھا عوض مقابل خيارات السھم ،سوف يتم تلقيھا في المستقبل ،على
مدى فترة اكتساب ثالث سنوات.

)ب(

عندما يُمنح موظف خيارات سھم مشروطة بتحقيق شرط أداء وبالبقاء في خدمة المنشأة حتى يُستوفى ذلك الشرط،
ويتفاوت طول فترة االكتساب تبعا ً لموعد استيفاء شرط االداء ھذا ،فإنه يجب على المنشأة أن تفترض أن الخدمات
التي ستُقدم من قبل الموظف ،على أنھا عوض مقابل خيارات السھم ،سوف يتم تلقيھا في المستقبل ،على مدى
فترة االكتساب المتوقعة .ويجب على المنشأة أن تقدر طول فترة االكتساب المتوقعة في تاريخ المنح ،على أساس
النتيجة – األكثر
ترجيحا ً – لشرط األداء .وعندما يكون شرط األداء ھو "شرط سوق" ،يجب أن يكون تقدير طول فترة االكتساب
المتوقعة متفقا ً مع االفتراضات ال ُمستخدمة في تقدير القيمة العادلة للخيارات الممنوحة ،وال يجوز تنقيحھا – الحقا ً.
وعندما ال يكون شرط األداء ھو شرط سوق ،فإنه يجب على المنشأة أن تنقح تقديرھا لطول فترة االكتساب ،عند
الضرورة ،عندما تبين معلومات الحقة أن طول فترة االكتساب يختلف عن التقديرات السابقة.

معامالت تُقاس بالرجوع الى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة
تحديد القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة
16

للمعامالت ال ُمقاسة بالرجوع إلى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة ،يجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة
ألدوات حقوق الملكية الممنوحة في "تاريخ القياس" على أساس أسعار السوق عندما تكون متاحة ،مع األخذ في الحسبان
األحكام والشروط التي ُمنحت بمقتضاھا أدوات حقوق الملكية تلك )مع مراعاة متطلبات الفقرات .(22–19

17

عندما ال تكون أسعار السوق متاحة ،فيجب على المنشأة أن تقدر القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة باستخدام
طريقة تقويم لتقدير السعر الذي سيكون ألدوات حقوق الملكية تلك في تاريخ القياس في معاملة تتم على أساس التنافس
الح ّر بين أطراف على قدر من المعرفة والرغبة في التعامل .ويجب أن تتفق طريقة التقويم مع منھجيات التقويم المقبولة
– بشكل عام – لتسعير األدوات المالية ،ويجب أن تنطوي على جميع العوامل واالفتراضات التي سيأخذھا في الحسبان
المشاركون في السوق الذين على قدر من المعرفة والرغبة في التعامل عند وضع السعر )مع مراعاة متطلبات الفقرات
.(22–19

18

يحتوي الملحق ب على إرشادات إضافية بشأن قياس القيمة العادلة لألسھم وخيارات السھم ،مع التركيز على األحكام
والشروط ال ُمحددة التي تُعد سمات مشتركة لمنح أسھم أو خيارات أسھم للموظفين.

معالجة شروط االكتساب
19

قد يكون منح أدوات حقوق الملكية مشروطا ً باستيفاء "شروط اكتساب" ُمحددة .على سبيل المثال ،يكون منح أسھم أو
خيارات سھم لموظف – عادةً – مشروطا ببقاء الموظف في خدمة المنشأة لمدة زمنية ُمحددة .وقد تكون ھناك شروط
أداء يجب استيفاؤھا ،مثل تحقيق المنشأة لنمو ُمحدد في الربح أو زيادة ُمحددة في سعر سھم المنشأة .وال يجوز أخذ شروط
اكتساب ،بخالف شروط السوق ،في الحسبان عند تقدير القيمة العادلة لألسھم أو خيارات السھم في تاريخ القياس .وبدال
من ذلك ،يجب أن تؤخذ شروط االكتساب في الحسبان من خالل تعديل عدد أدوات حقوق الملكية ال ُمدرجة في قياس مبلغ
المعاملة بحيث أنه – في النھاية –يجب أن يستند المبلغ ال ُمثبت للسلع أو الخدمات ال ُمستلمة ،على أنھا عوض مقابل أدوات
حقوق الملكية الممنوحة ،إلى عدد أدوات حقوق الملكية التي تُكتسب– في نھاية االمر .وبالتالي ،ال يُثبت مبلغ للسلع أو
الخدمات ال ُمستلمة – على أساس تراكمي – عندما ال تُكتسب أدوات حقوق الملكية بسبب الفشل في استيفاء شرط اكتساب،
مثل فشل الطرف المقابل في إكمال فترة خدمة ُمحددة ،أو عدم استيفاء شرط اداء ،مع مراعاة متطلبات الفقرة .21

20

لتطبيق متطلبات الفقرة  ،19يجب على المنشأة أن تُثبت مبلغا ً للسلع أو الخدمات ال ُمستلمة خالل فترة االكتساب استناداً
إلى أفضل تقدير متاح لعدد أدوات حقوق الملكية المتوقع أن تُكتسب ،ويجب عليھا أن تنقح ذلك التقدير – عند الضرورة
– عندما تبين معلومات الحقة أن عدد أدوات حقوق الملكية المتوقع أن تُكتسب يختلف عن التقديرات السابقة .وفي تاريخ
االكتساب ،يجب على المنشأة أن تنقح التقدير ليساوي عدد أدوات حقوق الملكية التي اكتسبت – في النھاية ،مع مراعاة
متطلبات الفقرة .21
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21

يجب أن يؤخذ في الحسبان شروط السوق ،مثل سعر سھم مستھدف يكون االكتساب )أو القابلية للممارسة( مشروطا به،
عند تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة .وبناء عليه ،لمنح أدوات حقوق الملكية التي تكون بشروط
السوق ،يجب على المنشأة أن تثبت السلع أو الخدمات ال ُمستلمة من الطرف المقابل الذي يستوفي جميع شروط االكتساب
األخرى )مثل الخدمات ال ُمستلمة من الموظف الذي يبقى في الخدمة للفترة ال ُمحددة من الخدمة( ،بغض النظر عما إذا
كان شرط السوق ذلك قد اُستوفي.

معالجة شروط عدم االكتساب
21أ

وبالمثل ،يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان جميع شروط عدم االكتساب عند تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق
الملكية الممنوحة .وبناء عليه ،لمنح أدوات حقوق الملكية التي تكون بشروط عدم اكتساب ،يجب على المنشأة أن تثبت
السلع أو الخدمات ال ُمستلمة من الطرف المقابل الذي يستوفي جميع شروط االكتساب التي ھي ليست شروط سوق )مثل
الخدمات ال ُمستلمة من الموظف الذي يبقى في الخدمة للفترة ال ُمحددة من الخدمة( بغض النظر عما إذا كانت شروط عدم
االكتساب تلك قد اُستوفيت.

معالجة ميزة إعادة المنح
22

للخيارات مع "ميزة إعادة المنح" ،ال يجوز أن يؤخذ في الحسبان ميزة إعادة المنح عند تقدير القيمة العادلة للخيارات
الممنوحة في تاريخ القياس .وبدال من ذلك ،تجب المحاسبة عن "خيار إعادة المنح" على أنه منحة خيارات جديدة ،إذا
وعندما يمنح خيار إعادة المنح الحقا.

بعد تاريخ االكتساب
23

بعد إثبات السلع أو الخدمات ال ُمستلمة وفقا للفقرات  ،22–10والزيادة المقابلة ضمن حقوق الملكية ،ال يجوز للمنشأة أن
تجرى تعديالً الحقا ً على إجمالي حقوق الملكية بعد تاريخ االكتساب .على سبيل المثال ،ال يجوز للمنشأة – الحقا ً – أن
تعكس المبلغ ال ُمثبت مقابل الخدمات ال ُمستلمة من موظف عندما تُصادر أدوات حقوق الملكية ال ُمكتسبة – في وقت الحق
أو ،في حالة خيارات السھم ،لم تُمارس الخيارات .وبالرغم من ذلك ،ال يمنع ھذا المتطلب المنشأة من إثبات تحويل ضمن
حقوق الملكية ،أي تحويل من أحد مكونات حقوق ملكية إلى آخر.

عندما ال يمكن تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية – بطريقة يمكن االعتماد عليھا
24

تنطبق المتطلبات الواردة في الفقرات  23– 16عندما تكون المنشأة ُمطالبة بأن تقيس معاملة دفع على أساس السھم
بالرجوع الى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة .وفي حاالت نادرة ،قد تكون المنشأة غير قادرة على أن تقدر
– بطريقة يمكن االعتماد عليھا – القيمة العادلة في تاريخ القياس ألدوات حقوق الملكية الممنوحة ،وفقا للمتطلبات الواردة
في الفقرات  .22–16وفي ھذه الحاالت النادرة – فقط – يجب على المنشأة بدالً من ذلك أن:
)أ(

تقيس أدوات حقوق الملكية بـ "قيمتھا الحقيقية" – بشكل أولي – في التاريخ الذي تحصل فيه المنشأة على السلع
أو يقدم فيه الطرف المقابل الخدمة و – الحقا ً – في نھاية كل فترة تقرير وفي تاريخ التسوية النھائية ،تثبت أي
تغير في القيمة الحقيقية ال ُمثبتة ضمن الربح أو الخسارة .ولمنحة خيارات السھم ،يُسوى ترتيب الدفع على أساس
السھم – بشكل نھائي – عندما تُمارس الخيارات ،أو تُصادر )مثالً عند وقف التوظيف( أو تنقضي )مثالً في نھاية
عمر الخيار(.

)ب( تُثبت السلع أو الخدمات ال ُمستلمة على أساس عدد أدوات حقوق الملكية التي تُكتسب – في النھاية – أو )عندما
ينطبق عليھا( تُمارس – في النھاية .ولتطبيق ھذا المتطلب على خيارات السھم ،على سبيل المثال ،يجب على
المنشأة أن تثبت السلع أو الخدمات ال ُمستلمة خالل فترة االكتساب ،إن وجدت ،وفقا للفقرتين  14و ،15باستثناء
أن المتطلبات الواردة في الفقرة )15ب( بشأن شرط السوق ال تنطبق .ويجب أن يستند المبلغ ال ُمثبت للسلع أو
الخدمات ال ُمستلمة خالل فترة االكتساب إلى عدد خيارات السھم المتوقع أن تُكتسب .ويجب على المنشأة أن تنقح
ذلك التقدير ،عند الضرورة ،عندما تبين معلومات الحقة أن عدد خيارات السھم التي يُتوقع أن تُكتسب يختلف عن
التقديرات السابقة .وفي تاريخ االكتساب ،يجب على المنشأة أن تنقح التقدير ليساوي عدد أدوات حقوق الملكية
التي تُكتسب – في النھاية .وبعد تاريخ االكتساب ،يجب على المنشأة أن تعكس المبلغ ال ُمثبت للسلع أو الخدمات
ال ُمستلمة عندما تُصادر خيارات السھم – في وقت الحق ،أو تنقضي – في النھاية.
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25

عندما تطبق المنشأة الفقرة  ،24فإنه يكون من غير الضروري أن تطبق الفقرات  ،29– 26نظرا ألن أي تعديالت على
األحكام والشروط التي ُمنحت بمقتضاھا أدوات حقوق الملكية سوف تُؤخذ في الحسبان عند تطبيق طريقة القيمة الحقيقية
ال ُمحددة في الفقرة  .24وبالرغم من ذلك ،عندما تسوي المنشأة منحة أدوات حقوق ملكية تنطبق عليھا الفقرة :24
)أ(

عندما تحدث التسوية خالل فترة االكتساب ،يجب على المنشأة أن تحاسب عن التسوية على أنھا تعجيل
لالكتساب ،وبناء عليه ،يجب عليھا أن تثبت – مباشرةً – المبلغ الذي لو ال ذلك كان سيتم إثباته للخدمات ال ُمتلقاة
على مدى بقية فترة االكتساب.

)ب(

يجب أن يُحاسب عن أي دفعة تتم عند التسوية على أنھا إعادة شراء ألدوات حقوق الملكية ،أي على أنھا اقتطاع
من حقوق الملكية ،باستثناء القدر الذي تزيد به الدفعة عن القيمة الحقيقية ألدوات حقوق الملكيةُ ،مقاسة في تاريخ
إعادة الشراء .ويجب أن تُثبت أي زيادة من ھذا القبيل على أنھا مصروف.

التعديالت على األحكام والشروط التي ُمنحت بمقتضاھا أدوات حقوق الملكية ،بما في ذلك
اإللغاءات والتسويات
26

قد تُعدل المنشأة األحكام والشروط التي ُمنحت بمقتضاھا أدوات حقوق الملكية .على سبيل المثال ،قد تخفض سعر ممارسة
خيارات ممنوحة للموظفين )أي تعيد تسعير الخيارات( ،األمر الذي يزيد القيمة العادلة لھذه الخيارات .تم التعبير عن
المتطلبات الواردة في الفقرات  ،29– 27للمحاسبة عن آثار التعديالت ،في سياق معامالت الدفع على أساس السھم مع
الموظفين .وبالرغم من ذلك ،يجب أن تطبق المتطلبات – أيضا – على معامالت الدفع على أساس السھم مع أطراف
بخالف الموظفين والتي تُقاس بالرجوع الى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة .وفي الحالة األخيرة ،فأي
إشارة واردة في الفقرات  29–27إلى تاريخ المنح يجب بدال من ذلك أن تشير إلى التاريخ الذي تحصل فيه المنشأة على
السلع أو يقدم فيه الطرف المقابل الخدمة.

27

يجب على المنشأة أن تثبت ،كحد أدنى ،الخدمات ال ُمتلقاة ال ُمقاسة بالقيمة العادلة في تاريخ المنح ألدوات حقوق الملكية
الممنوحة ،ما لم تكن ھذه األدوات غير ُمكتسبة بسبب الفشل في استيفاء شرط االكتساب )بخالف شرط السوق( الذي كان
ُمحدداً في تاريخ المنح .وينطبق ھذا بغض النظر عن أي تعديالت على األحكام والشروط التي ُمنحت بمقتضاھا أدوات
حقوق الملكية ،أو عن إلغاء أو تسوية منحة أدوات حقوق الملكية تلك .باإلضافة إلى ذلك ،يجب على المنشأة أن تثبت آثار
التعديالت التي تزيد إجمالي القيمة العادلة لترتيب الدفع على أساس السھم أو التي تكون ،بخالف ذلك ،مفيدة للموظف.
وترد اإلرشادات بشأن تطبيق ھذا المتطلب في الملحق ب.

28

عندما تُلغى أو تُسوى منحة أدوات حقوق ملكية خالل فترة االكتساب )بخالف منحة ُملغاة بال ُمصادرة عندما لم تُستوفى
شروط االكتساب(:
)أ(

يجب على المنشأة أن تحاسب عن اإللغاء أو التسوية على أنه تعجيل لالكتساب ،وبناء عليه ،يجب عليھا أن
تثبت – مباشرةً – المبلغ الذي لو ال ذلك كان سيُثبت مقابل الخدمات ال ُمتلقاة على مدى المتبقي من فترة االكتساب.

)ب(

يجب أن يُحاسب عن أي دفعة يتم القيام بھا للموظف عند إلغاء أو تسوية المنحة على أنھا إعادة شراء ألداة
حقوق ملكية ،أي على أنھا اقتطاع من حقوق الملكية ،باستثناء القدر الذي تزيد به الدفعة عن القيمة العادلة
ألدوات حقوق الملكية الممنوحةُ ،مقاسة في تاريخ إعادة الشراء .ويجب أن تُثبت أي زيادة من ھذا القبيل على
أنھا مصروف .وبالرغم من ذلك ،عندما يتضمن ترتيب الدفع على أساس السھم مكونات التزام ،فإنه يجب على
المنشأة أن تعيد قياس القيمة العادلة لاللتزام في تاريخ اإللغاء أو التسوية .يجب أن تتم المحاسبة عن أي دفعة
يتم القيام بھا لتسوية مكون االلتزام على أنه إطفاء لاللتزام.

)ج(

عندما تُمنح أدوات حقوق ملكية جديدة للموظف وفي التاريخ الذي ُمنحت فيه أدوات حقوق الملكية الجديدة تلك،
وحددت المنشأة األدوات الجديدة الممنوحة على أنھا أدوات حقوق ملكية بديلة ألدوات حقوق الملكية ال ُملغاة،
فإنه يجب على المنشأة أن تحاسب عن منح أدوات حقوق الملكية البديلة بالطريقة نفسھا على أنھا تعديل على
المنحة األصلية ألدوات حقوق الملكية ،وفقا للفقرة  27وإرشادات التطبيق الواردة في الملحق ب .القيمة العادلة
اإلضافية الممنوحة ھي الفرق بين القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية البديلة وصافي القيمة العادلة ألدوات
حقوق الملكية ال ُملغاة في التاريخ الذي ُمنحت فيه أدوات حقوق الملكية البديلة .صافي القيمة العادلة ألدوات
حقوق الملكية ال ُملغاة ھي قيمتھا العادلة – مباشرةً – قبل اإللغاء ،مطروحا ً منھا قيمة أية دفعة يتم القيام بھا
للموظف عند إلغاء أدوات حقوق الملكية التي تمت المحاسبة عنھا على أنھا اقتطاع من حقوق الملكية وفقا للبند
)ب( أعاله .وعندما ال تحدد المنشأة أدوات حقوق الملكية الجديدة الممنوحة على أنھا أدوات حقوق ملكية بديلة
ألدوات حقوق الملكية ال ُملغاة ،فإنه يجب على المنشأة أن تحاسب عن حقوق الملكية ھذه على أنھا منحة جديدة
ألدوات حقوق ملكية.
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28أ

عندما تستطيع المنشأة أو الطرف المقابل اختيار ما إذا كان سيفي بشرط عدم اكتساب ،فإنه يجب على المنشأة أن تعالج
فشل المنشأة أو الطرف المقابل في استيفاء شرط عدم االكتساب ھذا خالل فترة االكتساب على أنه إلغاء.

29

عندما تعيد المنشأة شراء أدوات حقوق ملكية ُمكتسبة ،فإنھا يجب أن تحاسب عن الدفعة التي تم القيام بھا للموظف على
أنھا اقتطاع من حقوق الملكية ،باستثناء القدر الذي تزيد به الدفعة عن القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية ال ُمعاد شراؤھا،
ُمقاسة في تاريخ إعادة الشراء .ويجب أن تُثبت أي زيادة من ھذا القبيل على أنھا مصروف.

معامالت دفع على أساس السھم تُسوى نقداً

30

لمعامالت دفع على أساس السھم تُسوى نقداً ،يجب على المنشأة أن تقيس السلع أو الخدمات ال ُمقتناة وااللتزامات التي
تم تحملھا بالقيمة العادلة لاللتزام .وإلى أن يُسوى االلتزام ،يجب على المنشأة أن تعيد قياس القيمة العادلة لاللتزام في
نھاية كل فترة تقرير وفي تاريخ التسوية ،مع إثبات أي تغيرات في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة للفترة.

31

على سبيل المثال ،قد تمنح المنشأة الموظفين حقوق ارتفاع قيمة السھم على أنھا جزء من حزمة مكافآتھم ،حيث سيصبح
الموظفون من خاللھا مستحقين لدفعة نقدية مستقبلية )وليس ألداة حقوق ملكية( ،تستند إلى الزيادة في سعر سھم المنشأة
عن مستوى ُمحدد على مدى فترة زمنية ُمحددة .أو قد تمنح المنشأة موظفيھا الحق في تسلم دفعة نقدية مستقبلية من خالل
منحھم الحق في أسھم )بما في ذلك األسھم التي ستُصدر عند ممارسة خيارات السھم( يمكن استرداد قيمتھا ،إما بشكل
إلزامي )مثالً عند وقف التوظيف( أو باختيار الموظف.

32

يجب على المنشأة أن تثبت الخدمات ال ُمتلقاة ،والتزاما ً بأن تدفع مقابل ھذه الخدمات ،عندما يقدم الموظفون خدمة .على
سبيل المثال ،تُكتسب بعض حقوق ارتفاع قيمة السھم – مباشرةً ،وبناء عليه ،ال يُطالب الموظفون بإكمال فترة ُمحددة من
الخدمة ليصبحوا مستحقين للدفعة النقدية .وفي ظل غياب الدليل على خالف ذلك ،يجب على المنشأة أن تفترض أن
الخدمات ال ُمقدمة من قبل الموظفين في مقابل حقوق ارتفاع قيمة السھم قد تم تلقيھا .وبالتالي يجب على المنشأة أن تثبت
– مباشرةً – الخدمات ال ُمتلقاة والتزاما ً بان تدفع مقابلھا .وعندما ال تُكتسب حقوق ارتفاع قيمة السھم إال بعد أن يُكمل
الموظفون فترة ُمحددة من الخدمة ،فإنه يجب على المنشأة أن تثبت الخدمات ال ُمتلقاة ،والتزاما ً بأن تدفع مقابلھا ،عندما
يقدم الموظفون خدمة خالل تلك الفترة.

33

يجب أن يُقاس االلتزام – بشكل أولي ،وفي نھاية كل فترة تقرير حتى يُسوى ،بالقيمة العادلة لحقوق ارتفاع قيمة السھم،
من خالل تطبيق نموذج تسعير خيار ،مع األخذ في الحسبان األحكام والشروط التي ُمنحت بمقتضاھا حقوق ارتفاع قيمة
السھم ،وقدر الخدمة التي قدمھا الموظفون حتى تاريخه.

معامالت دفع على أساس السھم مع بدائل نقدية

34

لمعامالت الدفع على أساس السھم التي تتيح فيھا أحكام الترتيب إما للمنشأة أو للطرف المقابل اختيار إما أن تسوي
المنشأة المعاملة نقداً )أو بأصول أخرى( أو بإصدار أدوات حقوق ملكية ،يجب على المنشأة أن تحاسب عن تلك
المعاملة ،أو مكونات تلك المعاملة ،على أنھا معاملة دفع على أساس سھم تُسوى نقداً إذا ،وبقدر ما ،تحملت المنشأة
التزاما ً بأن تسوي نقداً أو بأصول أخرى ،أو على أنھا معاملة دفع على أساس السھم تُسوى بحقوق ملكية عندما،
وبالقدر الذي لم يتم تحمل مثل ذلك االلتزام.

معامالت دفع على أساس السھم تتيح فيھا أحكام الترتيب للطـرف المقابل اختيار التسوية
35

عندما تمنح المنشأة الطرف المقابل الحق في أن يختار ما إذا كانت معاملة دفع على أساس السھم تُسوى نقداً 4أو بإصدار
أدوات حقوق ملكية ،تكون المنشأة قد منحت أداة مالية مركبة ،والتي تتضمن مكون دين )أي حق الطرف المقابل في
طلب الدفع نقداً( ومكون حقوق ملكية )أي حق الطرف المقابل في طلب التسوية بأدوات حقوق ملكية وليس نقداً(.
وللمعامالت مع أطراف بخالف الموظفين ،التي فيھا تقاس القيمة العادلة للسلع أو الخدمات ال ُمستلمة – بشكل مباشر،
يجب على المنشأة أن تقيس مكون حقوق الملكية لألداة المالية المركبة على أنه الفرق بين القيمة العادلة للسلع أو الخدمات
ال ُمستلمة والقيمة العادلة لمكون الدين ،في التاريخ الذي فيه تُستلم السلع أو الخدمات.
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36

للمعامالت األخرى ،بما في ذلك المعامالت مع الموظفين ،يجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة لألداة المالية المركبة
في تاريخ القياس ،باألخذ في الحسبان األحكام والشروط التي ُمنحت بمقتضاھا الحقوق في النقد أو أدوات حقوق ملكية.

37

لتطبق الفقرة  ،36يجب على المنشأة أن تقيس – أوالً – القيمة العادلة لمكون الدين ،ثم تقيس القيمة العادلة لمكون حقوق
الملكية – باألخذ في الحسبان أنه يجب على الطرف المقابل أن يفقد الحق في استالم نقد لكي يستلم أداة حقوق الملكية.
القيمة العادلة لألداة المالية المركبة ھي مجموع القيم العادلة للمكونين .وبالرغم من ذلك ،تكون معامالت الدفع على أساس
السھم التي للطرف المقابل فيھا خيار التسوية – غالبا ً – ُمھيكلة بحيث تكون القيمة العادلة ألحد بدائل التسوية ھي نفسھا
للبديل اآلخر .على سبيل المثال ،قد يكون للطرف المقابل الخيار في استالم خيارات سھم أو حقوق ارتفاع قيمة أسھم
تُسوى نقداً .في مثل ھذه الحاالت ،تكون القيمة العادلة لمكون حقوق الملكية صفرا ،وبالتالي تكون القيمة العادلة لألداة
المالية المركبة ھي نفسھا القيمة العادلة لمكون الدين .وعلى العكس من ذلك ،عندما تختلف القيم العادلة لبدائل التسوية،
فإن القيمة العادلة لمكون حقوق الملكية سوف تكون عادة أكبر من الصفر ،وفي ھذه الحالة سوف تكون القيمة العادلة
لألداة المالية المركبة أكبر من القيمة العادلة لمكون الدين.

38

يجب على المنشأة أن تحاسب – بشكل منفصل – عن السلع أو الخدمات ال ُمستلمة أو ال ُمقتناة فيما يتعلق بكل مكون لألداة
المالية المركبة .فلمكون الدين ،يجب على المنشأة أن تثبت السلع أو الخدمات ال ُمقتناة ،والتزاما ً بأن تدفع مقابل ھذه السلع أو
الخدمات ،عندما يورد الطرف المقابل سلعا أو يقدم خدمات ،وفقا للمتطلبات التي تنطبق على معامالت الدفع على أساس
السھم التي تُسوى نقداً )الفقرات  .(33–30ولمكون حقوق الملكية )إن وجد( ،يجب على المنشأة أن تثبت السلع أو الخدمات
ال ُمستلمة ،وزيادة ضمن حقوق الملكية ،عندما يورد الطرف المقابل سلعا أو يقدم خدمات وفقا للمتطلبات التي تنطبق على
معامالت الدفع على أساس السھم التي تُسوى بحقوق ملكية )الفقرات .(29–10

39

في تاريخ التسوية ،يجب على المنشأة أن تعيد قياس االلتزام بقيمته العادلة .وعندما تصدر المنشأة أدوات حقوق ملكية عند
التسوية بدال من الدفع نقداً ،فإنه يجب أن يُحول االلتزام – مباشرة – إلى حقوق ملكية ،على أنه العوض مقابل أدوات حقوق
الملكية ال ُمصدرة.

40

عندما تدفع المنشأة نقداً عند التسوية بدال من إصدار أدوات حقوق ملكية ،فإنه يجب أن تنطبق تلك الدفعة لتسوية االلتزام
بالكامل .ويجب أن يبقى أي مكون حقوق ملكية ُمثبت – سابقا ً – ضمن حقوق الملكية .وباختيار أن يستلم نقداً عند التسوية،
يفقد الطرف المقابل الحق في استالم أدوات حقوق ملكية .وبالرغم من ذلك ،ال يمنع ھذا المتطلب المنشأة من إثبات تحويل
ضمن حقوق الملكية ،أي تحويل من أحد مكونات حقوق ملكية إلى آخر.

معامالت دفع على أساس السھم تتيح فيھا أحكام الترتيب للمنشأة اختيار التسوية
41

لمعاملة دفع على أساس السھم تتيح فيھا أحكام الترتيب للمنشأة اختيار ما إذا كانت تسوي نقداً أو بإصدار أدوات حقوق
ملكية ،يجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كان عليھا التزام حالي يجب تسويته نقداً ،وأن تحاسب عن معاملة الدفع على أساس
السھم وفقا لذلك .ويكون لدى المنشأة التزام حالي يجب تسويته نقداً عندما ال يكون لخيار التسوية بأدوات حقوق ملكية أي
جوھر اقتصادي )مثالً نظرا ألن المنشأة ممنوعة – بشكل نظامي – من إصدار أسھم( ،أو أن لدى المنشأة ممارسة سابقة
أو سياسة معلنة للتسوية نقداً ،أو أنھا تسوي – بشكل عام – نقداً حينما يطلب الطرف المقابل تسوية نقدية.

42

عندما يكون لدى المنشأة التزام حالي يجب أن تسويه نقداً ،فإنه يجب عليھا أن تحاسب عن المعاملة وفقا للمتطلبات التي
تنطبق على معامالت الدفع على أساس السھم التي تُسوى نقداً ،الواردة في الفقرات .33–30

43

عندما ال يوجد مثل ھذا االلتزام ،فإنه يجب على المنشأة أن تحاسب عن المعاملة وفقا للمتطلبات التي تنطبق على معامالت
الدفع على أساس السھم التي تسوي بحقوق ملكية ،والواردة في الفقرات  .29– 10وعند التسوية:
)أ(

عندما تختار المنشأة أن تسوي نقداً ،فإنه تجب المحاسبة عن الدفعة النقدية على أنھا إعادة شراء لحصة حقوق
ملكية ،أي على أنھا اقتطاع من حقوق ملكية ،باستثناء ما يتضح من البند )ج( أدناه.

)ب(

عندما تختار المنشأة أن تسوي بإصدار أدوات حقوق ملكية ،فال تُتطلب محاسبة اضافية )بخالف تحويل من أحد
مكونات حقوق الملكية إلى آخر ،عند الضرورة( ،باستثناء ما يتضح من البند )ج( أدناه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4

في الفقرات  ،43–35تشمل جميع اإلشارات إلى النقد – أيضا ً – األصول األخرى للمنشأة.
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)ج(

عندما تختار المنشأة بديل التسوية بالقيمة العادلة األعلى ،كما في تاريخ التسوية ،فإنه يجب على المنشأة أن تثبت
مصروفا ً إضافيا ً بالقيمة الزائدة المقدمة ،أي بالفرق بين النقد المدفوع والقيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية التي،
لو ال ذلك ،كانت ُستصدر ،أو بالفرق بين القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية ال ُمصدرة ومبلغ النقد الذي ،لو ال
ذلك ،كان سيُدفع ،أيھما يكون منطبقا ً.

معامالت الدفع على أساس السھم بين منشآت المجموعة
)تعديالت (2009
43أ

لمعامالت الدفع على أساس السھم بين منشآت المجموعة ،يجب على المنشأة ال ُمستلمة للسلع أو الخدمات أن تقيس السلع أو
الخدمات ال ُمستلمة ،في قوائمھا المالية المنفصلة أو الفردية ،على أنھا إما معاملة دفع على أساس السھم تُسوى بحقوق ملكية
أو تسوى نقداً وذلك من خالل تقويم:
)أ(

طبيعة المكافآت الممنوحة.

)ب(

حقوقھا والتزاما ًتھا.

المبلغ ال ُمثبت من قبل المنشأة ال ُمستلمة للسلع أو الخدمات قد يختلف عن المبلغ ال ُمثبت من قبل المجموعة الموحدة أو من
قبل منشأة أخرى من المجموعة تسوي معاملة الدفع على أساس السھم.
43ب

يجب على المنشأة ال ُمستلمة للسلع أو الخدمات أن تقيس السلع أو الخدمات ال ُمستلمة على أنھا معاملة دفع على أساس السھم
تُسوى بحقوق ملكية عندما:
)أ(

تكون المكافآت الممنوحة ھي أدوات حقوق ملكية خاصة بھا ،أو

)ب(

ال يكون لدى المنشأة التزام بأن تسوي معاملة الدفع على أساس السھم.

يجب على المنشأة – الحقا ً – أن تعيد قياس مثل معاملة الدفع التي تُسوى بحقوق ملكية ھذه – فقط – للتغيرات في شروط
االكتساب غير السوقية وفقا للفقرات  .21–19وفي جميع الحاالت األخرى ،يجب على المنشأة ال ُمستلمة للسلع أو الخدمات
أن تقيس السلع أو الخدمات ال ُمستلمة على أنھا معاملة دفع على أساس السھم تُسوى نقداً.
43ج

يجب على المنشــأة التي تســوي معاملة الدفع على أساس السھم ،عندما تستلم منشأة أخرى في المجموعة السلع أو الخدمات،
أن تثبت المعاملة على أنھا معاملة دفع على أساس السھم تُسوى بحقوق ملكية – فقط – عندما تُسوى بأدوات حقوق ملكية
المنشأة نفسھا .بخالف ذلك ،يجب أن تُثبت المعاملة على أنھا معاملة دفع على أساس السھم تُسوى نقداً.

43د

تنطوي بعض معامالت المجموعة على ترتيبات تسديد تتطلب من منشأة من المجموعة أن تدفع لمنشأة أخرى من المجموعة
مقابل توفير مدفوعات على أساس السھم لموردي السلع أو الخدمات .في مثل ھذه الحاالت ،يجب على المنشأة التي تستلم
السلع أو الخدمات أن تحاسب عن معاملة الدفع على أساس السھم وفقا للفقرة 43ب بغض النظر عن ترتيبات التسديد داخل
المجموعة.
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اإلفصاحات
43

يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من فھم طبيعة ومدى ترتيبات الدفع
على أساس السھم التي ُوجدت خالل الفترة.

44

لتفعيل المبدأ الوارد في الفقرة  ،44يجب على المنشأة أن تفصح – على األقل – عما يلي:
)أ(

وصف لكل نوع ترتيب الدفع على أساس السھم ُوجد في أي وقت خالل الفترة ،بما في ذلك األحكام والشروط
العامة لكل ترتيب ،مثل متطلبات االكتساب ،والحد األقصى ألجل الخيارات الممنوحة ،وطريقة التسوية )مثالً
ما إذا كانت نقداً أو بحقوق ملكية( .وقد تجمع المنشأة التي عندھا أنواع متشابھة – بشكل كبير – من ترتيبات
الدفع على أساس السھم ھذه المعلومات ،ما لم يكن اإلفصاح المنفصل لكل ترتيب ضروريا الستيفاء المبدأ
الوارد في الفقرة .44

)ب(

عدد خيارات السھم والمتوسط المرجح ألسعار ممارستھا لكل المجموعات التالية من الخيارات:
)(1

القائمة في بداية الفترة؛

)(2

الممنوحة خالل الفترة؛

)(3

ال ُمصادرة خالل الفترة؛

)(4

التي تمت ممارستھا خالل الفترة؛

)(5

المنقضية خالل الفترة؛

)(6

القائمة في نھاية الفترة؛

)(7

القابلة للممارسة في نھاية الفترة.

)ج(

لخيارات السھم التي تمت ممارستھا خالل الفترة ،المتوسط المرجح لسعر السھم في تاريخ الممارسة .وإذا
تمت ممارسة الخيارات – على أساس منتظم – في جميع أجزاء الفترة ،يمكن للمنشأة – بدال من ذلك – أن
تفصح عن المتوسط المرجح لسعر السھم خالل الفترة.

)د(

لخيارات السھم القائمة في نھاية الفترة ،نطاق أسعار الممارسة والمتوسط المرجح للعمر التعاقدي المتبقي.
وعندما يكون نطاق أسعار الممارسة واسعا ،فإنه يجب أن تُقسم الخيارات القائمة إلى نطاقات تكون ذات
مغزى لتقدير عدد وتوقيت األسھم اإلضافية التي قد تُصدر والنقد الذي قد يُستلم عند ممارسة تلك الخيارات.

46

يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من فھم كيف ُحددت القيمة العادلة
للسلع أو الخدمات ال ُمستلمة ،أو القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة ،خالل الفترة.

47

إذا قامت المنشأة بقياس القيمة العادلة للسلع أو الخدمات ال ُمستلمة على أنھا عوض مقابل أدوات حقوق ملكية المنشأة –
بشكل غير مباشر ،بالرجوع الى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة ،فلتفعيل المبدأ الوارد في الفقرة  ،46يجب
على المنشأة أن تفصح – على األقل – عما يلي:
)أ(

لخيارات السھم الممنوحة خالل الفترة ،المتوسط المرجح للقيمة العادلة لتلك الخيارات في تاريخ القياس
ومعلومات عن كيف قسيت تلك القيمة العادلة ،بما في ذلك:
)(1

نموذج تسعير الخيار ال ُمستخدم والمدخالت لذلك النموذج ،بما في ذلك المتوسط المرجح لسعر السھم،
وسعر الممارسة ،والتقلب المتوقع ،وعمر الخيار ،وتوزيعات األرباح المتوقعة ،ومعدل الفائدة الخالي
من المخاطر وأي مدخالت أخرى للنموذج ،بما في ذلك الطريقة ال ُمستخدمة واالفتراضات التي
ُوضعت لتضمين آثار الممارسة المبكرة المتوقعة؛

)(2

كيف حُدد التقلب المتوقع ،بما في ذلك توضيح المدى الذي إليه كان التقلب المتوقع ُمستنداً إلى التقلب
التاريخي؛

)(3

ما إذا كانت أي سمات أخرى لمنحة الخيار ،مثل شرط السوق ،قد ضُمنت وكيف ضُمنت في قياس
القيمة العادلة.
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)ب( ألدوات حقوق الملكية األخرى الممنوحة خالل الفترة )أي بخالف خيارات السھم( ،عدد أدوات حقوق الملكية
تلك والمتوسط المرجح لقيمتھا العادلة في تاريخ القياس ،ومعلومات عن كيف قيست القيمة العادلة ،بما في ذلك:
)(1

إذا لم تُقاس القيمة العادلة على أساس سعر ملحوظ ،فكيف حُددت؛

)(2

ما إذا كانت توزيعات األرباح المتوقعة قد ضُمنت وكيف ضُمنت في قياس القيمة العادلة؛

)(3

ما إذا كانت أي سمات أخرى ألدوات حقوق الملكية الممنوحة قد ضُمنت وكيف ضُمنت في قياس
القيمة العادلة.

)ج( لترتيبات الدفع على أساس السھم التي ُعدلت خالل الفترة:
)(1

توضيح لھذه التعديالت؛

)(2

القيمة العادلة اإلضافية الممنوحة )نتيجة لھذه التعديالت(؛

)(3

معلومات عن كيف قيست القيمة العادلة اإلضافية الممنوحة ،بما يتفق مع المتطلبات ال ُمحددة في البنود
)ا( و)ب( أعاله ،حيثما تكون منطبقة.

48

إذا قامت المنشأة بقياس القيمة العادلة للسلع أو الخدمات ال ُمستلمة خالل الفترة – بشكل مباشر ،فإنه يجب على المنشأة
أن تفصح عن كيف حُددت تلك القيمة العادلة ،مثالً ما إذا كانت القيمة العادلة قد قيست بسعر السوق لھذه السلع أو
الخدمات.

49

إذا قامت المنشأة بدحض االفتراض الواردة في الفقرة  ،13فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة ،وتقدم توضيحا
لماذا تم دحض االفتراض.

50

يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من فھم أثر معامالت الدفع على
أساس السھم على ربح أو خسارة المنشأة للفترة وعلى مركزھا المالي.

51

لتفعيل المبدأ الوارد في الفقرة  ،50يجب على المنشأة أن تفصح – على األقل – عما يلي:

52

)أ(

إجمالي المصروف ال ُمثبت للفترة والناشئ عن معامالت الدفع على أساس السھم التي اُستلمت بمقتضاھا السلع
أو الخدمات التي لم تتأھل لإلثبات على أنھا أصول وبالتالي اُثبتت – مباشرةً – على أنھا مصروف ،بما في
ذلك اإلفصاح المنفصل عن ذلك الجزء من إجمالي المصروف الذي ينشأ عن معامالت تمت المحاسبة عنھا
على أنھا معامالت دفع على أساس السھم تُسوى بحقوق ملكية؛

)ب(

لاللتزاما ًت الناشئة عن معامالت دفع على أساس السھم:
)(1

إجمالي المبلغ الدفتري في نھاية الفترة؛

)(2

إجمالي القيمة الحقيقية ،في نھاية الفترة لاللتزامات التي اُكتسب مقابلھا حق الطرف المقابل في النقد
أو األصول األخرى في نھاية الفترة )مثالً حقوق ارتفاع قيمة السھم ال ُمكتسبة(.

عندما ال تستوفي المعلومات المطلوب أن يُفصح عنھا بموجب ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي المبادئ الواردة في
الفقرات  ،44و 46و ،50فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن معلومات إضافية عندما يكون من الضروري استيفائھا
لھا.
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مقتضيات التحول

53

لمعامالت الدفع على أساس السھم التي تُسوى بحقوق ملكية ،يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير
المالي على منح األسھم ،وخيارات السھم أو أدوات حقوق الملكية األخرى التي ُمنحت بعد  7نوفمبر  2002ولم تُكتسب
بعد في تاريخ سريان ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي.

54

تُشجع المنشأة ،ولكنھا ليست ُمطالبة ،أن تطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على المنح األخرى ألدوات حقوق
الملكية إذا كانت المنشأة قد أفصحت – بشكل عام – عن القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية تلك ،ال ُمحددة في تاريخ
القياس.

55

لجميع منح أدوات حقوق الملكية التي ينطبق عليھا ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،يجب على المنشأة أن تعيد عرض
المعلومات المقارنة ،و حيثما يكون منطبقا ً ،تعدل الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة ألبكر فترة معروضة.

56

لجميع منح أدوات حقوق الملكية التي ال يطبق عليھا ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي )مثالً أدوات حقوق الملكية
الممنوحة في  7نوفمبر  2002أو قبله( ،يجب على المنشأة – مع ذلك – أن تفصح عن المعلومات المطلوبة بموجب
الفقرتين  44و.45

57

بعد أن يصبح المعيار الدولي للتقرير المالي ساريا ،عندما تعدل المنشأة احكام أو شروط منحة أدوات حقوق الملكية
التي ال ينطبق عليھا ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،فإنه يجب على المنشأة – مع ذلك – أن تطبق الفقرات –26
 29للمحاسبة عن أي من مثل ھذه التعديالت.

58

لاللتزاما ًت الناشئة عن معامالت الدفع على أساس السھم الموجودة في تاريخ سريان ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي،
يجب على المنشأة أن تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي – بأثر رجعى .ولھذه االلتزاما ًت ،يجب على المنشأة أن تعيد
عرض المعلومات المقارنة ،بما في ذلك تعديل الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة في أبكر فترة معروضة عرضت لھا
معلومات مقارنة ،باستثناء أن المنشأة غير ُمطالبة بأن تعرض معلومات مقارنة إلى المدى الذي تكون فيه المعلومات
متعلقة بفترة أو تاريخ أبكر من  7نوفمبر .2002

59

تُشجع المنشأة ،ولكنھا ليست مطالبة ،أن تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي – بأثر رجعى على االلتزامات األخرى
الناشئة عن معامالت دفع على أساس السھم ،على سبيل المثال ،على االلتزامات التي سويت خالل فترة تُعرض لھا
معلومات مقارنة.

تاريخ السريان
60

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2005أو بعده.
ويُشجع على التطبيق األبكر .وعندما تطبق منشأة المعيار الدولي للتقرير المالي لفترة تبدأ قبل  1يناير  ،2005فإنه
يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة.

61

عدل المعيار الدولي للتقرير المالي ) 3ال ُمنقح في  (2008و"التحسينات على المعايير الدولية للتقرير المالي" ال ُمصدر
في أبريل  2009الفقرة  .5يجب على المنشأة أن تطبق ھذه التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في  1يوليو  2009أو
بعده .ويُسمح بالتطبيق األبكر .وعندما تطبق منشأة المعيار الدولي للتقرير المالي ) 3ال ُمنقح في  (2008لفترة أبكر،
فإنه يجب عليھا أن تطبق التعديالت – أيضا ً – على تلك الفترة األبكر.

62

يجب على المنشأة أن تطبق التعديالت التالية – بأثر رجعى – في الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2009أو بعده:
)أ(

المتطلبات الواردة في الفقرة  21أ فيما يتعلق بمعالجة شروط عدم االكتساب؛ و

)ب(

التعريفات المنقحة لـ "االكتساب" و "شروط االكتساب" الواردة في الملحق أ؛ و

)ج(

التعديالت الواردة في الفقرات  28و 28أ فيما يتعلق باإللغاءات.

ويُسمح بالتطبيق األيكر .وعندما تطبق منشأة ھذه التعديالت لفترة تبدأ قبل  1يناير  ،2009فإنه يجب عليھا أن تفصح
عن تلك الحقيقة.
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63

يجب على المنشأة أن تطبق التعديالت التالية والتي تم إجراؤھا من قبل "معامالت دفع على أساس السھم للمجموعة
تُسوى نقداً" المصدر في يونيو  – 2009بأثر رجعى ،مع مراعاة مقتضيات التحول الواردة في الفقرات ،59– 53
وفقا لمعيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية ،والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" للفترات السنوية
التي تبدأ في  1يناير  2010أو بعده:
)أ(

تعديل الفقرة  ،2وحذف الفقرة  3وإضافة الفقرات 3أ و43أ–43د والفقرات ب ،45ب ،47ب ،50ب،54
ب –56ب 58و ب 60في الملحق ب فيما يتعلق بالمحاسبة عن المعامالت بين منشآت المجموعة.

)ب(

التعريفات ال ُمنقحة أو ال ُمعدلة في الملحق أ للمصطلحات التالية:
 معاملة دفع على أساس السھم تُسوى نقداً؛ و
 معاملة دفع على أساس السھم تُسوى بحقوق ملكية؛ و
 ترتيب الدفع على أساس السھم.
 معاملة دفع على أساس السھم.

عندما تكون المعلومات الضرورية للتطبيق – بأثر رجعى – غير متاحة ،فإنه يجب على المنشأة أن تظھر في قوائمھا
المالية المنفصلة أو الفردية المبالغ ال ُمثبتة – سابقا – في القوائم المالية الموحدة للمجموعة .ويُسمح بالتطبيق األبكر.
وعندما تطبق منشأة التعديالت لفترة تبدأ قبل  1يناير  ،2010فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة.
63أ

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  " 10القوائم المالية الموحدة " والمعيار الدولي للتقرير المالي  ،11ال ُمصدر في
مايو  ،2011الفقرة  5والملحق أ .يجب على المنشأة أن تطبق ھذه التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي
 10والمعيار الدولي للتقرير المالي .11

63ب

ع ّدلت دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي  2012-2010الصادر في ديسمبر  2013الفقرتين 15
و .19في الملحق أ ،تعريفات "شروط االستحقاق" و "شرط السوق" تم تعديلھا وتم إضافة تعريفي "شرط األداء و
"شرط الخدمة" .تطبق المنشأة بأثر مستقبلي ھذه التعديالت لمعامالت الدفع على أساس السھم التي تاريخ منحھا في 1
يوليو  2014أو بعدة .يسمح بالتطبيق المبكر ،في حال قامت المنشأة بتطبيق ھذه التعديالت لفترة سابقة فعليھا اإلفصاح
عن تلك الحقيقة.

63ج

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  9الصادر في يوليو  2014الفقرة  .6يجب على المنشأة تطبيق ھذه التعديالت عند
تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .9

سحب التفسيرات
64

يحل "معامالت دفع على أساس السھم للمجموعة تُسوى نقداً" ال ُمصدر في يونيو  2009محل تفسير لجنة تفسيرات
المعايير الدولية للتقرير المالي " 8نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  "2وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية
للتقرير المالي " 11المعيار الدولي للتقرير المالي  –2معامالت المجموعة وأسھم الخزانة" .وقد انطوت التعديالت
التي تم إجراؤھا من خالل تلك الوثيقة على المتطلبات السابقة ال ُمحددة في تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير
المالي  8وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  11كما يلي:
)أ(

عدلت الفقرة  2وأضافت الفقرة 13أ فيما يتعلق بالمحاسبة عن المعامالت التي ال تستطيع المنشأة فيھا أن تحدد
– بشكل ُمحدد – بعض أو جميع السلع أو الخدمات ال ُمستلمة .ھذه المتطلبات كانت سارية للفترات السنوية
التي تبدأ في  1مايو  2006أو بعده.

)ب(

أضافت الفقرات ب ،46ب ،48ب ،49ب–51ب ،53ب ،55ب 59وب 61في الملحق ب فيما يتعلق
بالمحاسبة عن المعامالت بين منشآت المجموعة .ھذه المتطلبات كانت سارية للفترات السنوية التي تبدأ في
 1مارس  2007أو بعده.

وتم تطبيق ھذه المتطلبات – بأثر رجعى – وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي  ،8مع مراعاة مقتضيات التحول
للمعيار الدولي للتقرير المالي .2
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الملحق أ
المصطلحات المعرفة
يُعد ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي.

معاملة دفع على أساس السھم
تُسوى نقداً

معاملة دفع على أساس السھم تقتني فيھا المنشأة السلع أو الخدمات من خالل تحمل التزام بتحويل
نقد أو أصول أخرى إلى مورد ھذه السلع أو الخدمات بمبالغ تستند إلى سعر )أو قيمة( أدوات حقوق
ملكية )بما في ذلك األسھم أو خيارات السھم( للمنشأة أو منشأة أخرى من المجموعة.

الموظفون وغيرھم الذين
يقدمون خدمات مشابھة

األفراد الذين يقدمون خدمات شخصية للمنشأة ويكونون إما )أ( أفرادأً يُعدون كموظفين ألغراض
نظامية أو ضريبية ،أو أن )ب( أفراداً يعملون للمنشأة بموجب توجيھھا بالطريقة نفسھا مثل األفراد
الذين يُعدون كموظفين ألغراض نظامية أو ضريبية ،أو )ج( تكون الخدمات ال ُمقدمة مشابھة لتلك
المقدمة من قبل الموظفين .على سبيل المثال ،يشمل المصطلح جميع أفراد اإلدارة ،أي أولئك
األشخاص الذين لھم سلطة ومسئولية لتخطيط وتوجيه ورقابة أنشطة المنشأة ،بما في ذلك المديرين
غير التنفيذيين.

أداة حقوق الملكية

عقد يدلل على حصة متبقية في أصول منشأة بعد طرح جميع التزاما ًتھا.5

أداة حقوق الملكية الممنوحة

الحق )المشروط أو غير المشروط( في أداة حقوق ملكية المنشأة الممنوح من قبل المنشأة لطرف
آخر بموجب معاملة دفع على أساس السھم.

معاملة دفع على أساس السھم
تُسوى بحقوق ملكية

معاملة الدفع على أساس السھم التي فيھا:
)أ(

تستلم المنشأة السلع أو الخدمات على أنھا عوض مقابل أدوات حقوق ملكيتھا )بما في ذلك
األسھم أو خيارات السھم( ،أو

)ب( تستلم المنشأة السلع أو الخدمات ولكن ليست ُملزمة بأن تسوي المعاملة مع المورد.
القيمة العادلة

المبلغ الذي في مقابله يمكن ُمبادلة أصل ،أو تسوية التزام ،أو يمكن ُمبادلة أداة حقوق ملكية ممنوحة،
بين أطراف على قدر من المعرفة والرغبة في التعامل ،في معاملة تتم على اساس التنافس الح ّر.

تاريخ المنح

التاريخ الذي تتفق فيه المنشأة وطرف آخر )بما في ذلك موظف( على ترتيب دفع على أساس
السھم ،وھو عندما يكون لدى المنشأة والطرف المقابل تفھم مشترك ألحكام وشروط الترتيب .وفي
تاريخ المنح تمنح المنشأة الطرف المقابل الحق في نقد ،أو أصول أخرى أو في أدوات حقوق ملكية
المنشأة ،شريطة أن تُستوفى شروط االكتساب ال ُمحددة ،إن وجدت .إذا كانت تلك االتفاقية تخضع
لعملية تصديق )على سبيل المثال من قبل حملة األسھم( ،فإن تاريخ المنح يكون ھو التاريخ عندما
يتم الحصول على ذلك التصديق.

القيمة الحقيقية

الفرق بين القيمة العادلة لألسھم التي للطرف المقابل الحق )مشروط أو غير مشروط( في أن يكتتب
فيھا أو له الحق في أن يستلمھا ،والسعر )إن وجد( الذي يكون )أو سوف يكون( مطلوبا ً من الطرف
6
المقابل أن يدفعه مقابل ھذه األسھم .على سبيل المثال ،خيار سھم بسعر ممارسة  15وحدة نقد
للسھم ،وقيمته العادلة  20وحدة نقد ،يكون له قيمة حقيقية  5وحدة نقد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 5يعرف "إطار مفاھيم التقرير المالي" االلتزام على أنه تعھد حالي للمنشأة ينشأ عن أحداث سابقة ،يتوقع أن ينتج عن تسويته تدفق خارج من المنشأة من موارد
تنطوي على منافع اقتصادية )أي تدفق خارج من النقد أو من أصول أخرى للمنشأة(
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شرط السوق

شرط أداء يتوقف عليه سعر ممارسة أداة حقوق ملكية ،أو اكتسابھا أو قابلية ممارستھا وھو يتعلق بسعر
السوق ألدوات حقوق ملكية المنشأة ،مثل:
)أ( بلوغ سعر ُمحدد للسھم أو مبلغ ُمحدد لقيمة حقيقية لـ خيار سھم،
)ب( تحقيق ھدف يستند إلى سعر سوق )أو قيمة( أدوات حقوق ملكية المنشأة )أو أدوات ملكية منشأة
أخرى في نفس المجموعة( بالنسبة إلى مؤشر أسعار السوق لـ أدوات حقوق ملكية المنشآت األخرى.
تتطلب شروط السوق من الطرف المقابل إكمال فترة محددة من الخدمة )أي شرط خدمة( ،متطلب الخدمة
يمكن أن يكون صريحا ً أو ضمنيا ً.

تاريخ القياس

التاريخ الذي تُقاس فيه القيمة العادلة لـ أدوات حقوق الملكية الممنوحة ألغراض ھذا المعيار الدولي
للتقرير المالي .وللمعامالت مع الموظفين وغيرھم الذين يقدمون خدمات مشابھة ،فإن تاريخ القياس يكون
ھو تاريخ المنح .وللمعامالت مع أطراف بخالف الموظفين )وأولئك الذين يقدمون خدمات مشابھة( ،فإن
تاريخ القياس يكون ھو التاريخ الذي تحصل فيه المنشأة على السلع أو يقدم فيه الطرف المقابل الخدمة.

شرط األداء

شروط االكتساب التي تتطلب:
)أ( إكمال الطرف المقابل فترة خدمة محددة )أي شرط الخدمة( ،متطلب الخدمة قد يكون صريحا ً
أو ضمنياً ،و
)ب( أھداف األداء المحددة الواجب توافرھا عند تقديم الطرف المقابل للخدمة المطلوبة في )أ(.
فترة تحقيق أھداف األداء:
)أ( ال يجوز أن تتجاوز نھاية فترة الخدمة ،و
)ب( قد تبدأ قبل فترة الخدمة بشرط أال يكون تاريخ بدء ھدف األداء قبل بداية فترة الخدمة بصورة
جوھرية.
يتم تعريف ھدف األداء بالرجوع إلى:
)أ( عمليات المنشأة )أو أنشطتھا( أو عمليات وأنشطة منشأة أخرى في نفس المجموعة )أي شرط
غير سوقي( .أو
)ب( سعر )قيمة( أدوات ملكية المنشأة أو أدوات ملكية منشأة أخرى في نفس المجموعة )بما في
ذلك األسھم وخيارات األسھم( )أي شرط السوق(.
قد يتعلق ھدف األداء إما بأداء المنشأة ككل أو جزء من المنشأة )أو جزء من المجموعة( ،مثل قسم أو
موظف.

ميزة إعادة المنح

ميزة تتيح المنح التلقائي لـ خيارات سھم إضافية حينما يمارس حامل الخيار الخيارات الممنوحة – سابقا ً
– مستخدما ً أسھم المنشأة – بدالً من – النقد ،ليفي بسعر الممارسة.

خيار إعادة المنح

خيار سھم جديد يُمنح عندما يُستخدم سھم للوفاء بسعر ممارسة خيار سھم سابق.

شرط الخدمة

شرط اإلكتساب الذي يتطلب من الطرف المقابل إكمال فترة محددة من الخدمة يتم خاللھا تقديم الخدمات
للمنشأة .إذا كان الطرف المقابل بغض النظر عن السبب ،يتوقف عن تقديم الخدمة خالل فترة اإلكتساب،
فقد فشل في تلبية الشرط .ال يتطلب شرط الخدمة توفر ھدف األداء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6في ھذا الملحق ،تُقوم المبالغ النقدية بـ "وحدات عملة".
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ترتيب دفع على أساس السھم

اتفاقية بين المنشأة )أو منشأة أخرى من المجموعة 7أو أي حامل سھم لمنشأة من المجموعة(
وطرف آخر )بما في ذلك موظف( تمنح الطرف المقابل الحق في أن يستلم:
)أ( نقداً أو أصوالً أخرى من أصول المنشأة مقابل المبالغ التي تستند إلى سعر )أو قيمة( أدوات
حقوق ملكية )بما في ذلك األسھم أو خيارات السھم( المنشأة أو في منشأة أخرى من

المجموعة ،أو
)ب( أدوات حقوق ملكية )بما في ذلك األسھم أو خيارات السھم( المنشأة أو منشأة أخرى من
المجموعة،
شريطة أن تُستوفى شروط االكتساب ال ُمحددة ،ان وجدت.
معاملة دفع على أساس السھم

المعاملة التي فيھا:
)أ( تستلم المنشأة سلعا ً أو خدمات من مورد تلك السلع أو الخدمات )بما في ذلك موظف( في ترتيب
دفع على أساس السھم ،أو

)ب( تتحمل المنشأة التزاما ً بأن تسوي المعاملة مع المورد في ترتيب دفع على أساس السھم عندما
تستلم منشأة أخرى من المجموعة تلك السلع أو الخدمات.
خيار السھم

العقد الذي يعطي الحامل الحق ،ولكن ليس اإللزام ،في أن يكتتب في أسھم المنشأة بسعر ثابت أو
قابل للتحديد لفترة زمنية ُمحددة.

ُمكتسب

أن يصبح حقا ً .بموجب ترتيب دفع على أساس السھم ،يُكتسب حق طرف مقابل في أن يستلم نقداً،
أو أصوالً اخرى أو أدوات حقوق ملكية المنشأة عندما ال يعد حق الطرف المقابل مشروطا ً باستيفاء
أي شروط اكتساب.

شروط االكتساب

الشروط التي تحدد ما إذا كانت المنشأة تتلقى الخدمات التي تمنح الطرف المقابل الحق في استالم
نقد ،أو أصول أخرى أو أدوات حقوق ملكية المنشأة ،بموجب ترتيب دفع على أساس السھم .وتكون
شروط االكتساب إما شروط خدمة أو شروط أداء.

فتره االكتساب

الفترة التي يجب أن تُستوفى خاللھا جميع شروط االكتساب ال ُمحددة لـ ترتيب دفع على أساس السھم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 7عُرفت "المجموعة" في الملحق أ للمعيار الدولي للتقرير المالي " 10القوائم المالية الموحدة" على أنھا "المنشأة األم ومنشآتھا التابعة " من منظور المنشأة األم
النھائية للمنشأة معدة التقرير.
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الملحق ب
إرشادات التطبيق
يُعد ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي.

تقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة
ب1

تناقش الفقرات ب–2ب 41من ھذا الملحق قياس القيمة العادلة لألسھم وخيارات السھم الممنوحة ،بالتركيز علي األحكام
والشروط ال ُمحددة التي ھي سمات مشتركه لمنحة األسھم أو خيارات السھم للموظفين .وبنا ًء عليه ،فھي ال تُعد حصرية.
إضافة إلى ذلك ،ونظراً ألن موضوعات التقويم التي نُوقشت أدناه تركز على األسھم وخيارات السھم الممنوحة
للموظفين ،فإنه يفترض أن القيمة العادلة لألسھم أو خيارات السھم تُقاس في تاريخ المنح .وبالرغم من ذلك ،تنطبق
كثير من موضوعات التقويم التي نوقشت أدناه )مثالً تحديد التقلب المتوقع( – أيضا ً – في سياق تقدير القيمة العادلة
لألسھم أو خيارات السھم الممنوحة ألطراف بخالف الموظفين في التاريخ الذي تحصل فيه المنشأة علي السلع أو يقدم
فيه الطرف المقابل الخدمة.

األسھم
ب2

لألسھم الممنوحة للموظفين ،يجب أن تُقاس القيمة العادلة لألسھم بسعر السوق ألسھم المنشأة )أو بسعر سوق ُمقدر،
عندما ال يُتاجر في أسھم المنشأة في سوق عام( ،معدالً باألخذ في الحسبان األحكام والشروط التي ُمنحت بنا ًء عليھا
األسھم )باستثناء شروط االكتساب ال ُمستبعدة من قياس القيمة العادلة وفقا للفقرات .(21–19

ب3

على سبيل المثال ،عندما ال يحق للموظف أن يستلم توزيعات أرباح خالل فترة االكتساب ،فإنه يجب أخذ ھذا العامل
في الحسبان عند تقدير القيمة العادلة لألسھم الممنوحة .وبالمثل ،عندما تكون األسھم خاضعة لقيود على التحويل بعد
تاريخ االكتساب ،فإنه يجب أن يتم أخذ ذلك العامل في الحسبان ،ولكن – فقط – إلى المدى الذي تؤثر فيه قيود ما بعد
االكتساب على السعر الذي سيدفعه مشارك في السوق على قدر من المعرفة والرغبة في التعامل مقابل ذلك السھم.
على سبيل المثال ،عندما يُتاجر في األسھم – بشكل نشط – في سوق عميقة تتمتع بالسيولة ،فقد يكون لقيود التحويل
بعد االكتساب أثر ضئيل – إن وجد – على السعر الذي سيدفعه مشارك في السوق على قدر من المعرفة والرغبة في
التعامل مقابل تلك األسھم .وال يجوز أن يُؤخذ في الحسبان القيود على التحويل أو القيود األخرى التي توجد خالل فترة
االكتساب عند تقدير القيمة العادلة – في تاريخ المنح – لألسھم الممنوحة ،نظراً ألن تلك القيود تنبع من وجود شروط
االكتساب ،التي يُحاسب عنھا وفقا للفقرات .21–19

خيارات السھم
ب4

لخيارات السھم الممنوحة للموظفين ،في كثير من الحاالت ال تكون أسعار السوق متاحة ،نظراً ألن الخيارات الممنوحة
تخضع لألحكام والشروط التي ال تنطبق على الخيارات التي يُتاجر فيھا .وعندما ال توجد خيارات يُتاجر فيھا بأحكام
وشروط مشابھة ،فإنه يجب تقدير القيمة العادلة للخيارات الممنوحة من خالل تطبيق نموذج تسعير خيار.

ب5

يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان العوامل التي كان سيأخذھا مشاركون في السوق ،على قدر من المعرفة والرغبة
في التعامل ،في الحسبان عند اختيار نموذج تسعير خيار لتطبيقه .على سبيل المثال ،لكثير من خيارات الموظف أعمار
طويلة ،وتكون – عادةً – قابلة للممارسة خالل الفترة بين تاريخ االكتساب ونھاية عمر الخيارات ،وتُمارس – غالبا ً –
مبكراً .ينبغي أن تؤخذ في الحسبان ھذه العوامل عند تقدير القيمة العادلة – في تاريخ المنح – للخيارات .ولكثير من
المنشآت ،قد يحول ھذا دون استخدام طريقة بالك – سكولز – ميرتُن الحسابية ،التي ال تسمح باحتمال الممارسة قبل
نھاية عمر الخيار وقد ال تعكس – بشكل كاف – آثار الممارسة المبكرة المتوقعة .وھي – أيضا – ال تسمح باحتمال
أنه قد يختلف التقلب المتوقع ومدخالت النموذج األخرى على مدي عمر الخيار .وبالرغم من ذلك ،قد ال تنطبق العوامل
ال ُمحددة أعاله على خيارات السھم ذات األعمار التعاقدية القصيرة نسبيا ،أو التي يجب أن تُمارس خالل فترة زمنية
قصيرة بعد تاريخ االكتساب .وفي ھذه الحاالت ،قد تنتج طريقة بالك – سكولز – ميرتُن الحسابية قيمة تكون ھي نفسھا
– تقريبا ً – كما لنموذج تسعير خيار أكثر مرونة.

ب6

تأخذ جميع نماذج تسعير الخيار في الحسبان – كحد أدنى – العوامل التالية:
)أ(

سعر ممارسة الخيار؛ و

)ب(

عمر الخيار؛ و

)ج(

السعر الحالي لألسھم المعنية؛ و
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)د(

التقلب المتوقع لسعر السھم؛ و

)ھـ(

توزيعات األرباح المتوقعة على األسھم )عندما يكون ذلك مناسبا(؛ و

)و(

معدل الفائدة الخالي من المخاطر لعمر الخيار.

ب7

يجب األخذ في الحسبان – أيضا ً – العوامل األخرى التي كان سيأخذھا مشاركون في السوق ،على قدر من المعرفة
والرغبة في التعامل ،في الحسبان عند وضع السعر )باستثناء شروط االكتساب ومزايا إعادة المنح التي تُستبعد من
قياس القيمة العادلة وفقا للفقرات .(22–19

ب8

على سبيل المثال ،ال يمكن – عادةً – ُممارسه خيار سھم ممنوح لموظف خالل فترات ُمحددة )مثالً خالل فترة االكتساب
أو خالل فترات ُمحددة من قبل الجھات التنظيمية لألوراق المالية( .ويجب أن يؤخذ ھذا العامل في الحسبان إذا كان
نموذج تسعير الخيار ال ُمطبق سيفترض – بخالف ذلك – أن الخيار يمكن أن يُمارس في أي وقت خالل عمره .وبالرغم
من ذلك ،عندما تستخدم المنشأة نموذج تسعير خيار والذي يُقوم الخيارات التي يمكن ممارستھا – فقط – في نھاية عمر
الخيارات ,فال يُتطلب تعديل لعدم القدرة علي ممارستھا خالل فترة االكتساب )أو فترات أخرى خالل عمر الخيارات(,
نظراً ألن النموذج يفترض أن الخيارات ال يمكن ممارستھا خالل تلك الفترات.

ب9

بالمثل ،يُعد احتمال الممارسة المبكرة للخيار عامالً آخر مشتركا ً لخيارات السھم للموظف ،على سبيل المثال ،بسبب
أن الخيار غير قابل للتحويل بحرية ،أو بسبب أنه يجب على الموظف أن يمارس جميع الخيارات ال ُمكتسبة عند وقف
التوظيف .ويجب أن تؤخذ في الحسبان آثار الممارسة المبكرة المتوقعة ،كما نُوقشت في الفقرات ب–16ب.21

ب10

ال يجوز أن تُؤخذ في الحسبان العوامل التي لم يكن سيأخذھا مشارك في السوق على قدر من المعرفة والرغبة في
التعامل في الحسبان عند وضع سعر لخيار سھم )أو أداة حقوق ملكية أخرى( عند تقدير القيمة العادلة لخيارات السھم
)أو أدوات حقوق ملكية اخرى( الممنوحة .على سبيل المثال ،لخيارات السھم الممنوحة لموظفين ،ال تُعد العوامل التي
تؤثر في قيمة الخيار من منظور الموظف الفرد – فقط –مالئمة لتقدير السعر الذي كان سيُوضع من قبل مشارك في
السوق على قدر من المعرفة والرغبة في التعامل.

مدخالت نماذج تسعير الخيار
ب11

عند تقدير التقلب المتوقع لألسھم المعنية وتوزيعات األرباح عليھا ،يكون الھدف ھو االقتراب من التوقعات التي ستنعكس
في سعر سوق حالي أو سعر ُمبادلة تفاوضي للخيار .وبالمثل ،عند تقدير آثار الممارسة المبكرة لخيارات سھم الموظف،
يكون الھدف ھو االقتراب من التوقعات التي سيطورھا طرف خارجي يمكنه الوصول لمعلومات مفصلة عن سلوك
ممارسة الموظفين على أساس معلومات متاحة في تاريخ المنح.

ب12

من ال ُمرجح – غالبا ً – أن يكون ھناك نطاق من التوقعات المعقولة حول التقلب المستقبلي ،وتوزيعات األرباح وسلوك
الممارسة .وفي ھذه الحالة ،ينبغي أن تُحسب قيمة متوقعة ،من خالل ترجيح كل مبلغ داخل النطاق باحتمالية الحدوث
المرتبطة به.

ب13

تستند التوقعات حول المستقبل – بشكل عام – إلى الخبرة ،وتُعدل عندما يُتوقع أن يختلف المستقبل – بشكل معقول –
عن الماضي .وفي بعض الظروف ،قد تبين العوامل القابلة للتحديد أن الخبرة التاريخية غير ال ُمعدلة تُعد مؤشراً ضعيفا ً
– نسبيا ً – للخبرة المستقبلية .على سبيل المثال ،إذا كان لدى المنشأة اثنان من خطوط العمل المختلفة – بشكل واضح
– وتستبعد ذلك الذي كان أقل خطراً – بشكل جوھري – من اآلخر ،فقد ال يُعد التقلب التاريخي المعلومة األفضل التي
تؤسس عليھا توقعات معقولة للمستقبل.

ب14

في ظروف أخرى ،قد ال تكون المعلومات التاريخية متاحة .على سبيل المثال ،سيكون للمنشأة ال ُمدرجة –حديثا ً –
القليل ،إن وجد ،من البيانات التاريخية عن التقلب في سعر سھمھا .وقد نُوقشت المنشآت غير ال ُمدرجة وال ُمدرجة –
حديثا ً – بشكل أوسع أدناه.

ب15

باختصار ،ال ينبغي للمنشأة أن تؤسس تقديرات التقلب ،وسلوك الممارسة وتوزيعات األرباح – ببساطة – على
معلومات تاريخية بدون األخذ في الحسبان المدى الذي يتوقع فيه أن تكون الخبرة السابقة تنب ًؤ – بشكل معقول – بالخبرة
المستقبلية.
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الممارسة المبكرة المتوقعة
ب16

يمارس الموظفون – غالبا ً – خيارات السھم مبكراً ،ألسباب متنوعة .على سبيل المثال ،تكون خيارات سھم الموظف
– عادةً – غير قابلة للتحويل .ويدفع ھذا الموظفين – غالبا ً – إلى ممارسة خيارات السھم الخاصة بھم مبكرا ،نظراً
ألن تلك ھي الطريقة الوحيدة للموظفين لتصفية مركزھم .يُطالب – أيضا ً – الموظفون الذين ال يستمرون في الوظيفة
– عادةً – بأن يمارسوا أية خيارات ُمكتسبة خالل فترة زمنيه قصيرة ،وإال تُصادر خيارات السھم .ويتسبب ھذا العامل
– أيضا – في الممارسة المبكرة لخيارات سھم الموظف .ومن العوامل األخرى المسببة للممارسة المبكرة بغض
المخاطر والحاجة لتنوع للثروة.

ب17

تعتمد الوسائل التي يتم من خاللھا أخذ آثار الممارسة المبكرة المتوقعة في الحسبان علي نوع نموذج تسعير الخيار
ال ُمطبق .على سبيل المثال ،يمكن أخذ الممارسة المبكرة المتوقعة في الحسبان من خالل استخدام تقدير للعمر ال ُمتوقع
للخيار )والذي ھو ،لخيار سھم الموظف ،الفترة الزمنية من تاريخ المنح إلى التاريخ الذي يتوقع فيه أن يُمارس الخيار(
على أنه مدخل في نموذج تسعير خيار )مثالً طريقة بالك– سكولز– ميرتُن الحسابية( .وبدال من ذلك ،يمكن أن تُصاغ
الممارسة المبكرة المتوقعة ضمن نموذج تسعير خيار ثنائي الحد أو نموذج مشابه يستخدم العمر التعاقدي على أنه
مدخل.

ب18

تشمل العوامل التي تؤخذ في الحسبان عند تقدير الممارسة المبكرة:
)أ(

طول فترة االكتساب ،نظراً ألنه ال يمكن – عادةً – ممارسه خيار السھم حتى نھاية فترة االكتساب .وبالتالي،
يستند تحديد آثار الممارسة المبكرة المتوقعة على التقويم إلى افتراض أن الخيارات سوف تُكتسب .وقد
نُوقشت آثار شروط االكتساب في الفقرات .21–19

)ب(

متوسط طول الفترة التي ظلت فيھا خيارات مشابھة قائمة في الماضي.

)ج(

سعر األسھم المعنية .قد تبين الخبرة ميل الموظفين إلى ممارسة الخيارات عندما يصل سعر السھم إلى
مستوى ُمحدد أعلى من سعر الممارسة.

)د(

مستوى الموظف داخل التنظيم .فعلى سبيل المثال ،قد تبين الخبرة ميل موظفي المستويات العليا إلى ممارسة
الخيارات في وقت الحق بعد موظفي المستويات الدنيا )نوقشت – بشكل أوسع – في الفقرة ب .(21

)ھـ(

التقلب المتوقع لألسھم المعنية .في المتوسط ،قد يميل الموظفون إلى ممارسة الخيارات على األسھم ذات
التقلب العالي في وقت أبكر منه على األسھم ذات التقلب المنخفض.

ب19

كما يتضح من الفقرة ب ،17يمكن أن تؤخذ آثار الممارسة المبكرة في الحسبان من خالل استخدام تقدير للعمر المتوقع
للخيار على أنه مدخل في نموذج تسعير خيار .وعند تقدير العمر المتوقع لخيارات السھم الممنوحة لمجموعة من
الموظفين ،فإنه يمكن للمنشأة أن تؤسس ذلك التقدير على متوسط مرجح – بشكل مناسب – للعمر المتوقع لكامل
مجموعة الموظفين أو على متوسط مرجح – بشكل مناسب – ألعمار مجموعات فرعية لموظفين داخل المجموعة،
على أساس بيانات أكثر تفصيال حول سلوك ممارسة الموظفين )نوقشت – بشكل أوسع – أدناه(.

ب20

من المرجح أن يكون مھما ً فصل منحة خيار في مجموعات لموظفين ذوي سلوك ممارسة متجانس – نسبيا .ال تُعد قيمة
الخيار دالة خطية لمدة الخيار؛ فالقيمة تزيد بمعدل متناقص كلما طال األجل .على سبيل المثال ،عندما تكون جميع
االفتراضات األخرى متساوية ،فرغم أن خياراً لسنتين يكون ذا قيمة أكبر من خيار لسنة واحدة ،إال أنه ليس ذا قيمة
ضعف قيمته .ويعني ذلك أن حساب قيمة الخيار المقدرة على أساس متوسط مرجح واحد للعمر يشمل أعماراً فردية
مختلفة – بشكل كبير – سيضخم إجمالي القيمة العادلة لخيارات السھم الممنوحة .وفصل الخيارات الممنوحة في عدة
مجموعات ،لكل منھا نطاق ضيق – نسبيا ً – من األعمار مشمول في المتوسط المرجح لعمرھا ،يخفض من ذلك
التضخيم.

ب21

تنطبق اعتبارات مشابھة عند استخدام نموذج ثنائي الحد أو نموذج مشابه .على سبيل المثال ،قد تبين خبرة المنشأة التي
تمنح خيارات – على نطاق واسع – لجميع مستويات الموظفين ميل المديرين التنفيذيين في المستويات العليا إلى
االحتفاظ بخياراتھم ألجل أطول من األجل الذي يحتفظ خالله موظفو اإلدارة الوسطى بخياراتھم وميل موظفي
المستويات الدنيا إلى ممارسة خياراتھم في فترة أبكر بالمقارنة بأي مجموعة أخرى .باإلضافة الى ذلك ،الموظفون
الذين يُشجعون على ،أو يُطالبون بــ ،االحتفاظ بمبلغ – كحد أدنى – ألدوات حقوق ملكية صاحب عملھم ،بما في ذلك
الخيارات ،قد يمارسون– في المتوسط – الخيارات في وقت الحق بعد الموظفين غير الخاضعين لذلك الشرط .وفي
تلك الحاالت ،سينتج عن فصل الخيارات وفقا لمجموعات من المستلمين ذوي سلوك ممارسة متجانس – نسبيا ً – تقدير
أكثر دقة إلجمالي القيمة العادلة لخيارات السھم الممنوحة.
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التقلب المتوقع
ب22

التقلب المتوقع ھو قياس للسعر الذي يتوقع أن يتذبذب به السعر خالل الفترة .وقياس التقلب ال ُمستخدم في نماذج تسعير
الخيار ھو االنحراف المعياري السنوي لمعدالت العائد ،المركبة – بشكل مستمر – على السھم على مدى فترة زمنية.
ويتم التعبير عن التقلب – عادةً – بآجال سنوية تكون قابلة للمقارنة بغض النظر عن الفترة الزمنية ال ُمستخدمة في
الحساب ،على سبيل المثال ،مشاھدات سعر يومية ،أو أسبوعية ،أو شھرية.

ب23

يقيس معدل العائد )الذي قد يكون موجبا ً أو سالبا ً( على السھم للفترة كم انتفع حامل السھم من توزيعات األرباح وارتفاع
)انخفاض( سعر السھم.

ب24

التقلب السنوي المتوقع للسھم ھو النطاق الذي يتوقع خالله أن ينخفض معدل العائد السنوي المركب – بشكل مستمر –
لما يقارب ثلثي الوقت .على سبيل المثال ،القول بأن السھم ذو معدل عائد مركب – بشكل مستمر– متوقع قدره % 12
له تقلب قدرة  % 30يعنى أن احتمال أن يكون معدل العائد على السھم لسنة واحدة سوف يتراوح بين 12) % 18-
 (% 30– %و (% 30 + %12) % 42ھو ما يقارب الثلثين .وعندما يكون سعر السھم  100وحدة عملة في بداية
السنة ولم تُدفع توزيعات أرباح ،فإن سعر السھم في نھاية السنة سيُتوقع أن يتراوح بين  83.53وحدة عملة )100
وحدة عملة × – (e0.18و100) 152.20وحدة عملة ×  ( e0.42ما يقارب ثلثي الزمن.

ب25

تشمل العوامل التي تُؤخذ في الحسبان عند تقدير التقلب المتوقع:
)أ(

التقلب ال ُمقدر من خيارات السھم ال ُمتاجر فيھا على أسھم المنشأة ،أو غيرھا من أدوات حقوق ملكية المنشأة
ال ُمتاجر فيھا التي تنطوي على سمات الخيار )مثل الدين القابل للتحويل( ،إن وجدت.

)ب(

التقلب التاريخي لسعر السھم على مدى أحدث فترة والتي تكون – بشكل عام – متناسبة مع أجل الخيار
المتوقع )أخذا في الحسبان بقية العمر التعاقدي للخيار وآثار الممارسة المبكرة المتوقعة(.

)ج(

طول الفترة الزمنية التي يُتاجر فيھا بأسھم المنشأة – بشكل عام .وقد يكون لدى المنشأة ال ُمدرجة –حديثا ً –
تقلب تاريخي مرتفع ،مقارنة بالمنشآت المشابھة التي تكون ُمدرجة ألجل أطول .وتُقدم أدناه إرشادات إضافية
بشأن المنشآت ال ُمدرجة – حديثا ً.

)د(

ميل التقلب للعودة إلى متوسطه ،أي مستواه المتوسط طويل األجل ،والعوامل األخرى التي تبين أن التقلب
المستقبلي المتوقع قد يختلف عن التقلب السابق .على سبيل المثال ،عندما يكون سعر سھم المنشأة متقلبا ً –
بشكل غير عادي – لفترة قابلة للتحديد من الوقت بسبب مناقصة استحواذ فاشلة أو إعادة ھيكلة رئيسة ،فإنه
يمكن تجاھل تلك الفترة عند حساب المتوسط التاريخي للتقلب السنوي.

)ھـ(

فواصل زمنية مناسبة ومنتظمة لمشاھدات السعر .ينبغي أن تتسق مشاھدات السعر من فترة ألخرى .على
سبيل المثال ،قد تستخدم المنشأة سعر اإلغالق لكل أسبوع أو أعلى سعر لألسبوع ،ولكن ال ينبغي لھا أن
تستخدم سعر اإلغالق لبعض األسابيع وأعلى سعر لألسابيع األخرى .أيضا ،ينبغي أن يتم التعبير عن
مشاھدات السعر بالعملة نفسھا كما ھي لسعر الممارسة.

المنشآت ال ُمدرجة – حديثا ً
ب26

كما يتضح من الفقرة ب ،25ينبغي على المنشأة أن تأخذ في الحسبان التقلب التاريخي لسعر السھم على مدى أحدث
فترة والتي تكون – بشكل عام – متناسبة مع أجل الخيار المتوقع .وإذا لم يكن لدى المنشأة ال ُمدرجة – حديثا ً –
معلومات كافية عن التقلب التاريخي ،فإنه ينبغي عليھا – مع ذلك – أن تحسب التقلب التاريخي ألطول فترة يكون
نشاط ال ُمتاجرة متاحا ً لھا .ويمكنھا – أيضا ً – أن تأخذ في الحسبان التقلب التاريخي لمنشآت مشابھة متتبعة فترة قابلة
للمقارنة في أعمارھا .على سبيل المثال ،قد تأخذ المنشأة التي تم تسجيلھا منذ سنة واحدة فقط وتمنح خيارات بمتوسط
عمر متوقع خمس سنوات في الحسبان نمط ومستوى التقلب التاريخي للمنشآت في نفس الصناعة للسنوات الست
األولى التي كانت فيھا أسھم تلك المنشآت يُتاجر بھا – بشكل عام.
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المنشآت غير ال ُمدرجة
ب27

سوف لن يكون لدى المنشأة غير ال ُمدرجة معلومات تاريخية تأخذھا في الحسبان عند تقدير التقلب المتوقع .أدناه ،تم
تحديد بعض العوامل ألخذھا في الحسبان بدال من ذلك.

ب28

في بعض الحاالت ،قد تكون المنشأة غير ال ُمدرجة التي تصدر – بشكل منتظم – خيارات أو أسھم للموظفين )أو
ألطراف أخرى( ،قد أنشأت سوقا داخلية ألسھمھا .يمكن أخذ تقلبات أسعار السھم تلك عند تقدير التقلب المتوقع.

ب29

يمكن للمنشأة – بدال من ذلك – أن تأخذ في الحسبان التقلب التاريخي أو ال ُمقدر للمنشآت المشابھة ال ُمدرجة ،التي تتاح
لھا معلومات عن سعر السھم أو سعر الخيار ،لتستخدمه عند تقدير التقلب المتوقع .سيكون ھذا مناسبا في حال أن
المنشأة تؤسس قيمة أسھمھا على أسعار أسھم منشآت مشابھة ُمدرجة.

ب30

في حال لم تؤسس المنشأة تقديرھا لقيمة أسھمھا على أسعار أسھم منشآت مشابھة ُمدرجة ،وأنھا استخدمت – بدال
من ذلك – منھجية تقويم أخرى لتقويم أسھمھا ،فإنه يمكن للمنشأة أن تشتق تقديرا للتقلب المتوقع منسجما يتسق مع
تلك المنھجية .على سبيل المثال ،يمكن للمنشأة أن تقوم أسھمھا على أساس صافي األصول أو األرباح .ويمكنھا أن
تأخذ في الحسبان التقلب المتوقع لصافي قيم األصول أو األرباح تلك.

توزيعات األرباح المتوقعة
ب31

يعتمد ما إذا كان ينبغي أن تؤخذ توزيعات األرباح المتوقعة في الحسبان عند قياس القيمة العادلة لألسھم أو الخيارات
الممنوحة على ما إذا كان يحق للطرف المقابل توزيعات أرباح أو ُمعادالت توزيع االرباح.

ب32

على سبيل المثال ،إذا ُمنح الموظفون خيارات ويحق لھم توزيعات أرباح علي األسھم المعنية أو ُمعادالت توزيع
األرباح )والتي يمكن أن تُدفع نقداً أو يتم تطبيقھا لتخفيض سعر الممارسة( بين تاريخ المنح وتاريخ الممارسة ،فإنه
ينبغي أن تُقوم الخيارات الممنوحة كما لو أنه سوف لن تُدفع توزيعات أرباح علي األسھم المعنية ،أي أنه ينبغي أن
يكون المدخل لتوزيعات األرباح المتوقعة صفراً.

ب33

بالمثل ،عندما تُقدر القيمة العادلة في تاريخ المنح لألسھم الممنوحة للموظفين ،فال يُتطلب تعديل توزيعات األرباح
المتوقعة عندما يحق للموظف أن يستلم توزيعات األرباح المدفوعة خالل فترة االكتساب .

ب34

وعلى العكس ،عندما ال يحق للموظفين توزيعات أرباح أو ُمعادالت توزيع األرباح خالل فترة االكتساب )أو قبل
الممارسة ،في حالة الخيار( ،فإنه ينبغي أن يأخذ التقويم في تاريخ المنح للحقوق في األسھم أو الخيارات في الحسبان
توزيعات األرباح المتوقعة ،ويعني ھذا ،أنه عندما تُقدر القيمة العادلة لمنحة خيار ،ينبغي أن تُضمن توزيعات األرباح
المتوقعة في تطبيق نموذج تسعير الخيار .وعندما تُقدر القيمة العادلة لمنحة سھم ،فإنه ينبغي أن يُخفض ذلك التقويم
بالقيمة الحالية لتوزيعات األرباح المتوقع أن تُدفع خالل فترة االكتساب.

ب35

تستدعي نماذج تسعير الخيار – بشكل عام – عائد توزيع األرباح المتوقع .وبالرغم من ذلك ،يمكن أن تُعدل النماذج
الستخدام مبلغ توزيع أرباح متوقع – بدالً من – العائد .ويمكن للمنشأة أن تستخدم إما عائدھا المتوقع أو مدفوعاتھا
المتوقعة .وعندما تستخدم المنشأة ھذا األخير ،فإنه ينبغي عليھا أن تأخذ في الحسبان نمطھا التاريخي للزيادات في
توزيعات األرباح .على سبيل المثال ،عندما تكون سياسة المنشأة – بشكل عام – أن تزيد توزيعات األرباح بواقع
 – %3تقريبا ً – سنويا ،فإنه ال ينبغي أن يُفترض أن تكون قيمتھا المقدرة للخيار ھي مبلغ توزيع أرباح ثابت طوال
عمر الخيار ما لم يكن ھناك دليل يدعم ذلك االفتراض.

ب36

ينبغي أن يستند االفتراض حول توزيعات األرباح المتوقعة – بشكل عام – إلى المعلومات المتاحة للعموم .وينبغي
على المنشأة التي ال تدفع توزيعات أرباح وليست لديھا خطط لفعل ذلك أن تفترض عائد توزيع أرباح متوقع يساوي
صفراً .بالرغم من ذلك ،قد تتوقع المنشأة الناشئة ،التي ليس لھا تاريخ في دفع توزيعات أرباح ،أن تبدأ في دفع
توزيعات أرباح خالل االعمار المتوقعة لخيارات سھم موظفيھا .ويمكن لتلك المنشآت أن تستخدم متوسط عائد توزيع
أرباحھا السابقة )صفر( ومتوسط عائد توزيع أرباح مجموعة نظيرة قابلة للمقارنة – بشكل مناسب.
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معدل الفائدة الخالي من المخاطر
ب37

معدل الفائدة الخالي من المخاطر – عادةً – ھو العائد الضمني المتاح – حاليا ً – علي إصدارات الحكومة ذات القسيمة
الصفرية للبلد التي يتم التعبير عن سعر الممارسة بعملته ،وبأجل متبقي مسا ٍو لألجل المتوقع للخيار الذي يتم تقويمه
)مستنداً إلى العمر التعاقدي المتبقي للخيار وأخذاً في الحسبان آثار الممارسة المبكرة المتوقعة( .وقد يكون من
الضروري أن يُستخدم بديل مناسب ،عندما ال توجد مثل ھذه اإلصدارات الحكومية أو تبين الظروف أن العائد
الضمني على إصدارات الحكومة ذات القسيمة الصفرية ليس ممثالً لمعدل الفائدة الخالي من المخاطر )على سبيل
المثال ،في االقتصاديات ذات التضخم الجامح( .وينبغي أيضا أن يُستخدم بديل مناسب إذا كان المشاركون في السوق
سيحددون عادةً معدل الفائدة الخالي من المخاطر باستخدام ذلك البديل بدال من العائد الضمني علي اإلصدارات
الحكومية ذات القسيمة الصفرية ،عند تقدير القيمة العادلة لخيار له عمر مساو لألجل المتوقع للخيار الذي يتم تقويمه.

آثار ھيكل رأس المال
ب38

تحرر – عادةً – أطراف ثالثة ،وليست المنشأة ،خيارات السھم ال ُمتاجر فيھا .وعندما تُمارس ھذه الخيارات ،يقدم
الطرف المحرر األسھم إلى حامل الخيار .تُقتنى تلك األسھم من حملة األسھم الحاليين .وبالتالي ،ليس لممارسه
خيارات السھم ال ُمتاجر فيھا أثر مخفض.

ب39

وفي المقابل ،عندما تُحرر خيارات السھم من قبل المنشأة ،فإن أسھما ً جديدة تُصدر عند ممارسه خيارات السھم تلك
)إما ال ُمصدرة فعال أو ال ُمصدرة في الجوھر ،عندما تُستخدم األسھم المعاد شراؤھا – سابقا ً – وال ُمحتفظ بھا في
الخزانة( .وبالنظر إلى أن األسھم ستٌصدر بسعر الممارسة وليس بسعر السوق الحالي في تاريخ الممارسة ،فإن ھذا
التخفيض الفعلي أو الممكن قد يقلص سعر السھم ،بحيث ال يحقق حامل الخيار مكسبا ً كبيرا عند الممارسة كما عند
ممارسةخيار يٌتاجر فيه مشابه ال يخفض سعر السھم.

ب40

يعتمد ما إذا كان لھذا أثر كبير على قيمة خيارات السھم الممنوحة على عوامل متنوعة ،مثل عدد األسھم الجديدة التي
سوف تُصدر عند ممارسه الخيارات مقارنه بعدد األسھم ال ُمصدرة بالفعل .عندما – أيضا ً – يتوقع السوق – بالفعل
– أن منحة خيار سوف تحدث ،فإن السوق قد يكون أدرج – بالفعل – التخفيض الممكن في سعر السھم في تاريخ
المنح.

ب41

بالرغم من ذلك ،ينبغي علي المنشأة أن تأخذ في الحسبان ما إذا كان أثر التخفيض الممكن للممارسة المستقبلية
لخيارات السھم الممنوحة قد يكون له تأثير على قيمتھا العادلة ال ُمقدرة في تاريخ المنح .ويمكن أن تُكييف نماذج
تسعير الخيار لتأخذ في الحسان ھذا األثر الممكن للتخفيض.

التعديالت على ترتيبات دفع على أساس السھم تُسوى بحقوق ملكية
ب42

تتطلب الفقرة  ،27بغض النظــر عن أي تعديالت على األحكــام والشــروط التي منحت بمقتضاھا أدوات حقوق
الملكية ،أو إلغاء أو تسوية منحة أدوات حقوق الملكية تلك ،أنه ينبغي على المنشأة أن تثبت – كحد أدنى –الخدمات
ال ُمتلقاة ُمقاسة في تاريخ المنح بالقيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة ،إال إذا لم تُكتسب أدوات حقوق الملكية
تلك نظراً للفشل في استيفاء شرط االكتساب )بخالف شرط سوق( الذي حُدد في تاريخ المنح .باإلضافة إلى ذلك،
ينبغي على المنشأة أن تثبت آثار التعديالت التي تزيد إجمالي القيمة العادلة لترتيب الدفع على أساس السھم أو بطريقة
أخرى تكون مفيدة للموظف.

ب43

لتطبيق متطلبات الفقرة :27
)أ(

عندما يزيد التعديل من القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة )مثالً بتخفيض سعر الممارسة(،
ال ُمقاسة – مباشرةً – قبل التعديل وبعده ،فإنه يجب على المنشأة أن تُضمن القيمة العادلة اإلضافية الممنوحة
في قياس المبلغ ال ُمثبت مقابل الخدمات ال ُمتلقاة على أنه عوض مقابل أدوات حقوق الملكية الممنوحة.
والقيمة العادلة اإلضافية الممنوحة ھي الفرق بين القيمة العادلة ألداة حقوق الملكية ال ُمعدلة وتلك ألداة حقوق
الملكية األصلية ،كالھما ُمقدر كما في تاريخ التعديل .وعندما يحدث التعديل خالل فترة االكتساب ،فإن
القيمة العادلة اإلضافية الممنوحة تُضمن في قياس المبلغ ال ُمثبت مقابل الخدمات ال ُمتلقاة على مدى الفترة
من تاريخ التعديل حتى التاريخ الذي تُكتسب فيه أدوات حقوق الملكية ال ُمعدلة ،باإلضافة إلى المبلغ ال ُمستند
إلى القيمة العادلة في تاريخ المنح ألدوات حقوق الملكية األصلية ،الذي أُثبت على مدى المتبقي من فترة
االكتساب األصلية .وعندما يحدث التعديل بعد تاريخ االكتساب ،تُثبت القيمة العادلة اإلضافية الممنوحة –
مباشرةً ،أو على مدى فترة االكتساب عندما يكون الموظف ُمطالبا ً بأن يكمل فترة إضافية من الخدمة قبل
أن يحق له – دون قيد أو شرط – أدوات حقوق الملكية ال ُمعدلة تلك.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

22

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

المعيار الدولي للتقرير المالي 2

ب 44

)ب(

بالمثل ،عندما يزيد التعديل من عدد أدوات حقوق الملكية الممنوحة ،فإنه يجب على المنشأة أن تُضمن القيمة
العادلة ألدوات حقوق الملكية اإلضافية الممنوحةُ ،مقاسة في تاريخ التعديل ،في قياس المبلغ ال ُمثبت مقابل
الخدمات ال ُمتلقاة على أنه عوض مقابل أدوات حقوق الملكية الممنوحة ،بشكل يتفق مع المتطلبات الواردة
في البند )أ( أعاله .على سبيل المثال ،عندما يحدث التعديل خالل فترة االكتساب ،تُضمن القيمة العادلة
ألدوات حقوق الملكية اإلضافية الممنوحة في قياس المبلغ ال ُمثبت مقابل الخدمات ال ُمتلقاة على مدى الفترة
من تاريخ التعديل حتى التاريخ الذي تُكتسب فيه أدوات حقوق الملكية اإلضافية ،باإلضافة إلى المبلغ ال ُمستند
إلى القيمة العادلة في تاريخ المنح ألدوات حقوق الملكية الممنوحة أصال ،التي تُثبت على مدى بقية فترة
االكتساب األصلية.

)ج(

عندما تعدل المنشأة شروط االكتساب بطريقة تكون مفيدة للموظف ،على سبيل المثال من خالل تقليص
فترة االكتساب أو من خالل تعديل أو استبعاد شرط أداء )بخالف شرط السوق ،الذي يُحاسب عن التغيرات
عليه وفقا للبند )أ( أعاله( ،فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان شروط االكتساب المعدلة عند تطبيق
متطلبات الفقرات .21–19

عالوة على ذلك ،عندما تعدل المنشأة أحكام أو شروط أدوات حقوق الملكية الممنوحة بطريقة تخفض من إجمالي
القيمة العادلة لترتيب الدفع على أساس السھم ،أو أنھا – بخالف ذلك – ليست مفيدة للموظف ،فإنه يجب على المنشأة
– مع ذلك – أن تستمر في المحاسبة عن الخدمات ال ُمتلقاة على أنھا عوض مقابل أدوات حقوق الملكية الممنوحة كما
لو أنه لم يحدث ذلك التعديل )بخالف إلغاء بعض أو جميع أدوات حقوق الملكية الممنوحة ،التي يجب أن يُحاسب
عنھا وفقا للفقرة  .(28على سبيل المثال:
)أ(

إذا كان التعديل يخفض من القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحةُ ،مقاسة قبل وبعد التعديل مباشرة،
فال يجوز للمنشأة أن تأخذ في الحسبان ذلك التخفيض في القيمة العادلة ويجب عليھا أن تستمر في قياس
المبلغ ال ُمثبت مقابل الخدمات ال ُمتلقاة على أنه عوض مقابل أدوات حقوق الملكية تأسيسا على القيمة العادلة
ألدوات حقوق الملكية الممنوحة في تاريخ المنح.

)ب(

إذا كان التعديل يخفض من عدد أدوات حقوق الملكية الممنوحة إلى موظف ،فتجب المحاسبة عن ذلك
التخفيض على أنه الغاء لذلك الجزء من المنحة ،وفقا لمتطلبات الفقرة .28

)ج(

إذا عدلت المنشأة شروط االكتساب بطريقة ليست مفيدة للموظف ،على سبيل المثال ،من خالل زيادة فترة
االكتساب أو من خالل تعديل أو إضافة شرط أداء )بخالف شرط السوق ،الذي يُحاسب عن التغيرات فيه
وفقا للبند )أ( أعاله( ،فال يجوز للمنشأة أن تأخذ في الحسبان شروط االكتساب ال ُمعدلة عند تطبيق متطلبات
الفقرات .21– 19

معامالت الدفع على أساس السھم بين منشآت المجموعة )تعديالت (2009
ب45

تتناول الفقرات 43أ–43ج المحاسبة عن معامالت الدفع على أساس السھم بين منشآت المجموعة في القوائم المالية
المنفصلة أو الفردية لكل منشأة .وتناقش الفقرات ب –46ب 61كيف تُطبق المتطلبات الواردة في الفقرات 43أ –
43ج .كما يتضح من الفقرة 43د ،قد تحدث معامالت الدفع على أساس السھم بين منشآت المجموعة ألسباب متنوعة
اعتماداً على الحقائق والظروف .بنا ًء عليه ،ال تُعد ھذه المناقشة حصرية وتفترض أنه عنما ال يكون على المنشأة
ُمستلمة السلع أو الخدمات التزام بأن تسوي المعاملة ،فإن المعاملة تُعد مساھمة حقوق ملكية من المنشأة األم إلى
المنشأة التابعة ،بغض النظر عن أي ترتيبات تسديد بين المجموعة.

ب46

رغم أن المناقشة أدناه تركز على المعامالت مع الموظفين ،فإنھا تنطبق – أيضا ً – على معامالت الدفع على أساس
السھم المشابھة مع موردي السلع أو الخدمات بخالف الموظفين .وقد يتطلب ترتيب بين المنشأة األم ومنشأتھا التابعة
من المنشأة التابعة أن تدفع للمنشأة األم مقابل توفير أدوات حقوق الملكية للموظفين .ال تتناول المناقشة أدناه كيف تتم
المحاسبة عن ترتيب للدفع بين المجموعة من ھذا القبيل.

ب47

أربعــة موضوعات تتم مواجھتھــا – عادةً – في معامــالت الدفع على أســاس السھم بين منشــآت المجموعة.
وللتبسيط ،تناقش األمثلة أدناه الموضوعات من حيث منشأة أُ ﱟم ومنشأتھا التابعة.
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ترتيبات دفع على أساس السھم تنطوي على أدوات حقوق ملكية منشأة
ب48

ب49

ب50

الموضوع األول ھو ما إذا كان ينبغي المحاسبة عن المعامالت التالية ال ُمنطوية على أدوات حقوق ملكية منشأة على
أنھا تُسوى بحقوق ملكية أو على أنھا تُسوى نقداً وفقا لمتطلبات ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي:
)أ(

تمنح منشأة موظفيھا حقوقا ً في أدوات حقوق ملكية في المنشأة )مثالً خيارات سھم( ،وإما أنھا تختار أو
تكون ُمطالبة بأن تشتري أدوات حقوق ملكية )أي أسھم خزانة( من طرف آخر ،لتفي بالتزاما ًتھا تجاه
موظفيھا؛ و

)ب(

يُمنح موظفو منشأة حقوقا في أدوات حقوق ملكية المنشأة )مثالً خيارات سھم( ،إما من قبل المنشأة ذاتھا أو
من قبل حملة أسھمھا ،ويوفر حملة أسھم المنشأة أدوات حقوق الملكية الالزمة.

يجب على المنشأة أن تُحاسب عن معامالت الدفع على أساس السھم ،التي تتلقى فيھا خدمات ،على أنھا عوض مقابل
أدوات حقوق ملكيتھا كأنھا تُسوى بحقوق ملكية .وينطبق ھذا بغض النظر عما إذا كانت المنشأة تختار أو تكون
ُمطالبة بأن تشتري أدوات حقوق الملكية تلك من طرف آخر لتفي بالتزاما ًتھا تجاه موظفيھا في ظل ترتيب الدفع على
أساس السھم .وھو ينطبق – أيضا ً –بغض النظر عما إذا كان:
)أ(

حقوق الموظف في أدوات حقوق ملكية المنشأة قد ُمنحت من قبل المنشأة ذاتھا أو من قبل حامل)حملة(
أسھمھا؛ أو

)ب(

ترتيب الدفع على أساس السھم قد تمت تسويته من قبل المنشأة ذاتھا أو من قبل حامل )حملة( أسھمھا.

عندما يكون لدى حامل السھم التزام بتسوية المعاملة مع موظفي منشأته المستثمر فيھا ،فإنه يقدم أدوات حقوق ملكية
منشأته المستثمر فيھا – بدال من – أدوات حقوق ملكيته .بنا ًء عليه ،عندما تكون منشأته المستثمر فيھا في مجموعة
حامل السھم نفسھا ،فيجب على حامل السھم ،وفقا ً للفقرة 43ج ،أن يقيس التزامه وفقا ً للمتطلبات التي تنطبق على
معامالت الدفع على أساس السھم التي تُسوى نقداً في القوائم المالية المنفصلة لحامل السھم وتلك التي تنطبق على
معامالت الدفع على أساس السھم التي تُسوى بحقوق ملكية في القوائم المالية الموحدة لحامل السھم.

ترتيبات دفع على أساس السھم تنطوي على أدوات حقوق ملكية في المنشأة األم
ب51

يتعلق الموضوع الثاني بمعامالت الدفع على أساس السھم بين منشأتين أو أكثر داخل المجموعة نفسھا تنطوي على
أداة حقوق ملكية منشأة أخرى من المجموعة .على سبيل المثال ،يُمنح موظفو منشأة تابعة حقوقا في أدوات حقوق
ملكية منشأتھا األم على أنھا عوض مقابل الخدمات ال ُمقدمة للمنشأة التابعة.

ب52

بنا ًء عليه ،يتعلق الموضوع الثاني بترتيبات الدفع على أساس السھم التالية:
)أ(

تمنح المنشأة األُ ّم– بشكل مباشر – حقوقا في أدوات حقوق ملكيتھا لموظفي منشأتھا التابعة :يكون على
المنشأة األم )وليس المنشأة التابعة( التزام بتزويد موظفي المنشأة التابعة بأدوات حقوق الملكية؛ و

)ب(

منشأة تابعة تمنح موظفيھا حقوقا في أدوات حقوق ملكية منشأتھا األم :يكون على المنشأة التابعة التزام
بتزويد موظفيھا بأدوات حقوق الملكية.

المنشأة األُ ّم تمنح حقوقا في أدوات حقوق ملكيتھا لموظفي منشآتھا التابعة )الفقرة ب )52ا((
ب53

ليس على المنشأة التابعة التزام بأن تزود موظفي المنشاة التابعة بأدوات حقوق ملكية منشأتھا األم .بناء عليه ،وفقا
للفقرة 43ب ،يجب على المنشأة التابعة أن تقيس الخدمات ال ُمتلقاة من موظفيھا وفقا للمتطلبات التي تنطبق على
معامالت الدفع على أساس السھم التي تُسوى بحقوق ملكية ،وأن تثبت زيادة مقابلة ضمن حقوق الملكية على أنھا
مساھمة من المنشأة األم.

ب54

على المنشأة األم التزام بأن تسوي المعاملة مع موظفي المنشأة التابعة من خالل تقديم أدوات حقوق ملكيتھا .بنا ًء
عليه ،وفقا للفقرة 43ج ،يجب على المنشأة األم أن تقيس التزامھا وفقا للمتطلبات التي تنطبق على معامالت الدفع
على أساس السھم التي تُسوى بحقوق ملكية.
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منشأة تابعة تمنح موظفيھا حقوقا في أدوات حقوق ملكية منشأتھا األم )الفقرة ب)52ب((
ب55

نظراً ألن المنشأة التابعة ال تستوفي أيا ً من الشروط الواردة في الفقرة 43ب ،فإنه يجب عليھا أن تحاسب عن
المعاملة مع موظفيھا على أنھا معاملة تُسوى نقداً .وينطبق ھذا المتطلب بغض النظر عن كيف تحصل المنشأة
التابعة على أدوات حقوق الملكية لتفي بالتزاما ًتھا تجاه موظفيھا.

ترتيبات دفع على أساس السھم تنطوي على مدفوعات تُسوى نقداً للموظفين
ب56

الموضوع الثالث ھو كيف ينبغي على المنشأة التي تستلم السلع أو الخدمات من مورديھا )بما في ذلك الموظفين(
أن تحاسب عن ترتيبات الدفع على أساس السھم التي تُسوى نقداً عندما ال يكون على المنشأة ذاتھا أي التزام بأن
تقوم بالمدفوعات المطلوبة لمورديھا .على سبيل المثال ،خذ في الحسبان الترتيبات التالية التي يكون فيھا على
المنشأة األم )وليس المنشأة ذاتھا( التزاما ً بأن تقوم بالمدفوعات النقدية المطلوبة لموظفي المنشأة:
)أ(

سوف يستلم موظفو المنشأة مدفوعات نقدية تكون مرتبطة بسعر أدوات حقوق ملكيتھا.

)ب(

سوف يستلم موظفو المنشأة مدفوعات نقدية تكون مرتبطة بسعر أدوات حقوق ملكية منشأتھا األم.

ب57

ليس على المنشأة التابعة التزام بأن تسوي المعاملة مع موظفيھا .بنا ًء عليه ،يجب على المنشأة أن تحاسب عن
المعاملة مع موظفيھا على أنھا تُسوى بحقوق ملكية ،وأن تثبت زيادة مقابلة ضمن حقوق الملكية على أنھا مساھمة
من منشأتھا األم .ويجب على المنشأة التابعة أن تعيد قياس المعاملة – الحقا ً – ألية تغييرات ناتجة عن شروط
اكتساب غير سوقية لم تستوفى وفقا للفقرات  .21–19ويختلف ھذا عن قياس المعاملة على أنھا تُسوى نقداً في
القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

ب58

نظراً ألنه ليس على المنشأة األم التزام بأن تسوي المعاملة مع الموظفين ،وأن العوض ھو نقد ،فإنه يجب على
المنشأة األم )والمجموعة الموحدة( أن تقيس التزامھا وفقا للمتطلبات التي تنطبق على معامالت الدفع على أساس
السھم التي تُسوى نقداً الواردة في الفقرة 43ج.

نقل الموظفين بين منشآت المجموعة
ب59

يتعلق الموضوع الرابع بترتيبات المجموعة للدفع على أساس السھم التي تنطوي على موظفين ألكثر من منشأة
واحدة من المجموعة .فعلى سبيل المثال ،قد تمنح المنشأة األم حقوقا في أدوات حقوق ملكيتھا لموظفي منشأتھا
التابعة ،مشروطة بإكمال خدمة مستمرة مع المجموعة لفترة ُمحددة .وقد ينتقل موظف في إحدى المنشآت التابعة
إلى منشأة تابعة أخرى خالل فترة االكتساب ال ُمحددة بدون أن تتأثر حقوق الموظف في أدوات حقوق ملكية المنشأة
األم بموجب ترتيب الدفع على أساس السھم األصلي .وعندما ال يكون على المنشآت التابعة التزام بأن تسوي
معاملة الدفع على أساس السھم مع موظفيھا ،فإنھا تحاسب عنھا على أنھا معاملة تُسوى بحقوق ملكية .ويجب على
كل منشأة تابعة أن تقيس الخدمات ال ُمتلقاة من الموظف بالرجوع إلى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية في
التاريخ الذي منحت فيه أصال الحقوق في أدوات حقوق الملكية تلك من قبل المنشأة األم كما ُعرفت في الملحق أ،
والنسبة من فترة االكتساب التي خدم فيھا الموظف كل منشأة تابعة.

ب60

عندما ال يكون على المنشأة التابعة التزام بأن تسوي المعاملة مع موظفيھا بأدوات حقوق ملكية منشأتھا األم ،فإنھا
تحاسب عن المعاملة على أنھا تُسوى نقداً .ويجب على كل منشأة تابعة أن تقيس الخدمات ال ُمتلقاة على أساس القيمة
العادلة في تاريخ المنح ألدوات حقوق الملكية بنسبة من فترة االكتساب التي خدم فيھا الموظف كل منشأة تابعة.
وباإلضافة إلى ذلك ،يجب على كل منشأة تابعة أن تثبت أي تغيير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية خالل
فترة خدمة الموظف في كل منشأة تابعة.

ب61

قد يفشل مثل ھذا الموظف ،بعد التنقل بين منشآت المجموعة ،في أن يفي بشرط اكتساب حق بخالف شرط سوق
كما ُعرف في الملحق أ ،مثالً يترك الموظف المجموعة قبل استكمال فترة الخدمة .في ھذه الحالة ،نظرا ألن شرط
االكتساب ھو خدمة المجموعة ،يجب على كل منشأة تابعة أن تعدل المبلغ ال ُمثبت – سابقا ً – فيما يتعلق بالخدمات
ال ُمتلقاة من الموظف وفقا للمبادئ الواردة في الفقرة  .19وبالتالي ،عندما ال تُكتسب الحقوق في أدوات حقوق
الملكية الممنوحة من قبل المنشأة األم نظرا لفشل موظف في أن يستوفي شرط اكتساب بخالف شرط سوق ،فإنه
ال يُثبت مبلغ للخدمات ال ُمتلقاة من ذلك الموظف – على أساس تراكمي – في القوائم المالية ألي منشأة من
المجموعة.
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تجميع األعمال
الھدف
1

ھدف ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ھو تحسين المالءمة ،وإمكانية االعتماد ،والقابلية للمقارنة ،للمعلومات التي
توفرھا المنشأة معدة التقرير في قوائمھا المالية عن تجميع األعمال وآثاره .ولبلوغ ذلك ،يضع ھذا المعيار الدولي
للتقرير المالي مبادئ ومتطلبات للمنشأة المستحوذة عن كيف:
)أ(

تُثبت وتقيس ،في قوائمھا المالية ،األصول ال ُمقتناة القابلة للتحديد وااللتزامات التي تم تحملھا ،وأي حصة
غير مسيطرة في األعمال المستحوذ عليھا؛

)ب(
)ج(

تُثبت وتقيس الشھرة ال ُمقتناة ضمن عملية تجميع األعمال أو مكسب من شراء بسعر تفاضلي؛
تُحدد ماھية المعلومات التي تُفصح عنھا لتمكن مستخدمي القوائم المالية من تقويم طبيعة تجميع األعمال
وآثاره المالية.

النطاق
2

2أ

ينطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على معاملة أو حدث آخر يستوفي تعريف تجميع األعمال .وال ينطبق ھذا
المعيار الدولي للتقرير المالي على:
)أ(

المحاسبة عن إنشاء ترتيب مشترك في القوائم المالية للترتيب المشترك نفسه.

)ب(

اقتناء أصل أو مجموعة أصول ال تشكل أعماال .في مثل ھذه الحاالت ،يجب على المنشأة المستحوذة أن
تحدد وتثبت األصول الفردية القابلة للتحديد ال ُمقتناة )بما في ذلك تلك األصول التي تستوفي تعريف،
وضوابط إثبات األصول غير الملموسة الواردة في معيار المحاسبة الدولي " 38األصول غير
الملموسة"( ،وااللتزامات التي تم تحملھا .ويجب أن تُخصص تكلفة المجموعة لألصول الفردية القابلة
للتحديد ولاللتزامات على أساس قيمھا العادلة النسبية في تاريخ الشراء .وال تنشأ عن مثل ھذه المعاملة أو
الحدث شھرة.

)ج(

تجميع منشآت أو أعمال تخضع لسيطرة واحدة )توفر الفقرات ب –1ب 4إرشادات التطبيق ذات العالقة(.

ال تنطبـق متطلبات ھذا المعيــار على استحواذ المنشـــأة االستثمارية ،كـــما عُرفت في المعيار الدولي للتقرير المالي
" 10القوائم المالية الموحدة" ،على استثمار في منشأة تابعة يُتطلب أن يُقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

تحديد عملية تجميع أعمال
3

يجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كانت معاملة أو حدث آخر ھو تجميع أعمال وذلك من خالل تطبيق التعريف الوارد
في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،والذي يتطلب أن تش كل األص ول ال ُمقتناة وااللتزامات التي تم تحملھا أعماالً.
وعندما ال تكون األص ول ال ُمقتناة أعمال ،فإنه يجب على المنش أة معدة التقرير أن تحاس ب عن المعاملة أو الحدث
اآلخر على أنه اقتناء أص ل .وتوفر الفقرات ب –5ب 12إرش ادات بش أن تحديد عملية تجميع األعمال وتعريف
األعمال.
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طريقة االستحواذ
4

يجب على المنشأة أن تُحاسب عن كل معاملة تجميع أعمال من خالل تطبيق طريقة االستحواذ.

5

يتطلب تطبيق طريقة االستحواذ:
)أ(

تحديد المنشأة المستحوذة؛

)ب(

تحديد تاريخ االستحواذ؛

)ج(

إثبات وقياس األصول ال ُمقتناة القابلة للتحديد وااللتزامات التي تم تحملھا وأي حصة غير مسيطرة في األعمال
المستحوذ عليھا؛

)د(

إثبات وقياس الشھرة أو المكسب من شراء بسعر تفاضلي.

تحديد المنشأة المستحوذة
6

لكل تجميع أعمال ،يجب أن تُحدد إحدى المنشآت المج ﱢمعة على أنھا المنشأة المستحوذة.

7

يجب أن تُستخدم اإلرشادات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 10لتحديد المنشأة المستحوذة – المنشأة التي تكتسب
السيطرة على منشأة أخرى ،أي األعمال المستحوذ عليھا .وإذا حدث تجميع أعمال ولكن ال يبين تطبيق اإلرشادات الواردة
في المعيار الدولي للتقرير المالي – 10بشكل واضح – أي من المنشآت المج ﱢمعة ھي المنشأة المستحوذة ،فإنه يجب أن
تؤخذ العوامل الواردة في الفقرات ب –14ب 18في الحسبان عند إجراء ذلك التحديد.

تحديد تاريخ االستحواذ
8

يجـب على المنشأة المستحـوذة أن تحدد تاريخ االستحـواذ ،وھو التاريـخ الذي تكتسب فيه المنشأة المستحوذة السيطرة
على األعمال المستحوذ عليھا.

9

التاريخ الذي تكتسب فيه المنشأة المستحوذة السيطرة على األعمال المستحوذ عليھا ھو – بشكل عام – التاريخ الذي تحول
فيه المنشأة المستحوذة – بشكل نظامي – العوض ،وتقتني فيه أصول األعمال المستحوذ عليھا وتتحمل فيه بالتزاماتھا –
أي تاريخ اإلقفال .وبالرغم من ذلك ،قد تكتسب المنشأة المستحوذة السيطرة في تاريخ إما أبكر من تاريخ اإلقفال أو بعده.
على سبيل المثال ،يسبق تاريخ االستحواذ تاريخ اإلقفال عندما تنص اتفاقية مكتوبة على أن المنشأة المستحوذة تكتسب
السيطرة على األعمال المستحوذ عليھا في تاريخ قبل تاريخ اإلقفال .ويجب على المنشأة المستحوذة أن تأخذ في الحسبان
جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تحديد تاريخ االستحواذ.

إثبات وقياس األصول ال ُمقتناة القابلة للتحديد ،وااللتزامات التي تم تحملھا وأي حصة غير
مسيطرة في األعمال المستحوذ عليھا
مبدأ اإلثبات
10

اعتباراً من تاريخ االستحواذ ،يجب على المنشأة المستحوذة أن تُثبت – بشكل منفصل عن الشھرة – األصول ال ُمقتناة
القابلة للتحديد ،وااللتزامات التي تم تحملھا ،وأي حصة غير مسيطرة في األعمال المستحوذ عليھا .ويخضع إثبات
األصول ال ُمقتناة القابلة للتحديد وااللتزامات التي تم تحملھا للشروط المحددة في الفقرتين  11و.12

شروط اإلثبات
11

لتتأھل لإلثبات على أنھا جزء من تطبيق طريقة االستحواذ ،يجب أن تستوفي األصول ال ُمقتناة القابلة للتحديد وااللتزامات
التي تم تحملھا تعريفات األصول وااللتزامات الواردة في "إطار 2إعداد وعرض القوائم المالية" في تاريخ االستحواذ.
على سبيل المثال ،ال تعد التكاليف التي تتوقعھا المنشأة المستحوذة ،ولكنھا ليست ملزمة بأن تتحملھا في المستقبل إلنفاذ
خطتھا للخروج من أحد أنشطة األعمال المستحوذ عليھا أو إلنھاء توظيف موظفي األعمال المستحوذ عليھا أو نقلھم إلى
مكان جديد ،التزامات في تاريخ االستحواذ .وبنا ًء عليه ،ال تثبت المنشأة المستحوذة ھذه التكاليف على أنھا جزء من
تطبيق طريقة االستحواذ .وبدال عن ذلك ،تثبت المنشأة المستحوذة ھذه التكاليف في قوائمھا المالية بعد التجميع وفقا
للمعايير الدولية األخرى للتقرير المالي.
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12

باإلضافة إلى ذلك ،لتتأھل لإلثبات على أنھا جزء من تطبيق طريقة االستحواذ ،يجب أن تكون األصول ال ُمقتناة القابلة
للتحديد وااللتزامات التي تم تحملھا جز ًء مما تبادلته المنشأة المستحوذة واألعمال المستحوذ عليھا )أو مالكھا السابقون(
في معاملة تجميع األعمال وأال تكون نتيجة لمعامالت منفصلة .ويجب على المنشأة المستحوذة أن تطبق اإلرشادات
الواردة في الفقرات  53 – 51لتحدد أيا ً من األصول ال ُمقتناة أو التزامات التي تم تحملھا تعد جزء من المبادلة مقابل
األعمال المستحوذ عليھا وأيا ً منھا ،إن وجدت ،تُعد نتيجة لمعامالت منفصلة لتتم المحاسبة عنھا وفقا ً لطبيعتھا وللمعايير
الدولية للتقرير المالي التي تنطبق عليھا.

13

قد ينتج عن تطبيق المنشأة المستحوذة لمبدأ اإلثبات وشروطه إثبات بعض األصول وااللتزامات التي لم تثبتھا األعمال
المستحوذ عليھا – سابقا ً – في قوائمھا المالية على أنھا أصول والتزامات .على سبيل المثال ،تثبت المنشأة المستحوذة
األصول غير الملموسة القابلة للتحديد ،مثل أسم عالمة ،أو براءة اختراع أو العالقة مع العمالء ،والتي لم تثبتھا األعمال
المستحوذ عليھا في قوائمھا المالية على أنھا أصول نظراً ألنھا طورتھا داخليا ً وحملت التكاليف المتعلقة بھا لمصروف.

14

توفر الفقرات ب– 31ب 40إرشادات بشأن إثبات األصول غير الملموسة .وتحدد الفقرات 28–22ب أنواع األصول
القابلة للتحديد وااللتزامات التي تتضمن بنوداً ينص ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على استثناءات محدودة لھا من
مبدأ وشروط اإلثبات.

تصنيف أو تعيين األصول ال ُمقتناة القابلة للتحديد وااللتزامات التي تم تحملھا ضمن عملية تجميع أعمال
15

في تاريخ االستحواذ ،يجب على المنشأة المستحوذة أن تصنف أو تعين األصول ال ُمقتناة القابلة للتحديد وااللتزامات
التي تم تحملھا – عند الضرورة – لتطبق عليھا الحقا ً المعايير الدولية للتقرير المالي األخرى .ويجب على المنشأة
المستحوذة أن تجري ھذه التصنيفات أو التعيينات على أساس الشروط التعاقدية ،والظروف االقتصادية ،وسياساتھا
التشغيلية أو المحاسبية والظروف األخرى ذات الصلة كما ھي موجودة في تاريخ االستحواذ.

16

في بعض الحاالت ،تنص المعايير الدولية للتقرير المالي على محاسبة مختلفة اعتماداً على الكيفية التي تصنف ،أو تعين،
بھا المنشأة أصالً أو التزاما ً معينا ً .وتشمل أمثلة التصنيفات أو التعيينات التي يجب على المنشأة المستحوذة أن تجريھا
على أساس الظروف ذات الصلة كما ھي موجودة في تاريخ االستحواذ ،ولكنھا ال تقتصر على ما يلي:

17

)أ(

تصنيف أصول والتزامات مالية معينة على أنھا ُمقاسة بالقيمة العادلة أو بالتكلفة المطفأة ،أو كأصل مالي تم
قياسه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي " 9األدوات المالية"؛

)ب(

تعيين أداة مشتقة على أنھا أداة تحوط وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9؛

)ج(

تقدير ما إذا كانت مشتقة ُمضمنة يجب أن تُفصل من العقد الذي يتضمنھا وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9
)وھي مسألة "تصنيف" بحسب ما يستخدم ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ذلك المصلح(.

ينص ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على استثنائيين للمبدأ الوارد في الفقرة :15
)أ(

تصنيف عقد اإليجار الذي تكون فيه األعمال المستحوذ عليھا ھي المؤجر على أنه إما إيجار تشغيلي أو إيجار
تمويلي وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود اإليجار"؛

)ب(

تصنيف عقد على أنه عقد تأمين وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي " 4عقود التأمين".

يجب على المنشأة المستحوذة أن تصنف ھذه العقود على أساس الشروط التعاقدية والعوامل األخرى عند بدء العقد )أو،
إذا تم تعديل شروط العقد بطريقة تغير تصنيفه ،في تاريخ ذلك التعديل ،والذي قد يكون تاريخ االستحواذ(.

مبدأ القياس
18

يجب على المنشأة المستحوذة أن تقيس األصول ال ُمقتناة القابلة للتحديد وااللتزامات التي تم تحملھا بقيمھا العادلة في
تاريخ االستحواذ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2تم تبني "إطار إعداد وعرض القوائم المالية" للجنة معايير المحاسبة الدولية من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في  .2001وفي سبتمبر 2010
استبدل مجلس معايير المحاسبة الدولية "اإلطار" بـ "إطار مفاھيم التقرير المالي".
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19

لكل عملية تجميع أعمال ،يجب على المنشأة المستحوذة في تاريخ االستحواذ أن تقيس مكونات الحصص غير المسيطرة
في األعمال المستحوذ عليھا ،والتي تُعد حصص ملكية حالية وتمنح حامليھا الحق في حصة تناسبية في صافي أصول
المنشأة في حالة التصفية إما بـ:
)أ(

القيمة العادلة ،أو

)ب(

بالحصة التناسبية ألدوات الملكية الحالية في المبالغ ال ُمثبتة لصافي األصول القابلة للتحديد في األعمال المستحوذ
عليھا.

يجب أن تُقاس جميع المكونات األخرى للحصص غير المسيطرة بقيمھا العادلة في تاريخ االستحواذ ،ما لم تتطلب المعايير
الدولية للتقرير المالي أساسا ً آخر للقياس.
20

تحدد الفقرات  31 –24أنواع األصول القابلة للتحديد وااللتزامات التي تتضمن بنوداً ينص ھذا المعيار الدولي للتقرير
المالي على استثناءات محدودة لھا من مبدأ القياس.

االستثناءات من مبدأي اإلثبات أو القياس
21

ينص ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على استثناءات محدودة من مبدأي اإلثبات والقياس .تحدد الفقرات  31–22كل
من البنود المعينة التي نُص على استثناءات لھا وطبيعة ھذه االستثناءات .ويجب على المنشأة المستحوذة أن تحاسب عن
ھذه البنود من خالل تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات  ،31–22والتي سوف ينتج عنھا بعض البنود التي:
)أ(

تُثبت إما من خالل تطبيق شروط اإلثبات باإلضافة إلى تلك الواردة في الفقرتين  11و 12أو من خالل تطبيق
متطلبات المعايير الدولية األخرى للتقرير المالي ،مع نتائج تختلف عن النتائج من تطبيق مبدأ اإلثبات وشروطه.

)ب(

تُقاس بمبلغ خالف قيمھا العادلة في تاريخ االستحواذ.

االستثناء من مبدأ اإلثبات
االلتزامات المحتملة
22

23

يُعرف معيار المحاسبة الدولي " 37المخصصات ،وااللتزامات المحتملة ،واألصول المحتملة" االلتزام المحتمل على
أنه:
)أ(

التزام محتمل ينشأ عن أحداث سابقة وسوف يتأكد وجوده – فقط – بوقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من األحداث
المستقبلية غير المؤكدة التي ال تخضع – بشكل كامل – لسيطرة المنشأة ،أو

)ب(

التزام حالي ينشأ عن أحداث سابقة لكن لم يُثبت نظراً ألنه:
)(1

من غير المحتمل أن تدفقا ً خارجا ً من موارد تنطوي على منافع اقتصادية سوف يُتطلب لتسوية االلتزام،
أو

)(2

ال يمكن قياس مبلغ االلتزام بطريقة يمكن االعتماد عليھا – بشكل كاف.

ال تنطبق المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي  37عند تحديد أي االلتزامات المحتملة التي تُثبت اعتباراً من تاريخ
االستحواذ .وبدالً من ذلك ،يجب على المنشأة المستحوذة ،اعتباراً من تاريخ االستحواذ ،أن تثبت االلتزام المحتمل الذي تم
تحمله ضمن عملية تجميع أعمال عندما يكون التزاما ً حاليا ً ناشئا ً عن أحداث سابقة ويمكن قياس قيمته العادلة – بطريقة
يمكن االعتماد عليھا .وبنا ًء عليه ،على خالف المعيار الدولي للتقرير المالي  ،37تثبت المنشأة المستحوذة االلتزام المحتمل
الذي تم تحمله ضمن عملية تجميع أعمال في تاريخ االستحواذ ،حتى ولو لم يكن من المحتمل أن تدفقا ً خارجا ً لموارد تنطوي
على منافع اقتصادية سوف يُتطلب لتسوية االلتزام .وتوفر الفقرة  56إرشادات بشأن المحاسبة الالحقة عن االلتزامات
المحتملة.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

4

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

المعيار الدولي للتقرير المالي 3

االستثناءات من كل من مبدأي اإلثبات والقياس
ضرائب الدخل
24

يجب على المنشأة المستحوذة أن تثبت وتقيس أصل أو التزام ضريبة مؤجلة ينشأ عن األصول ال ُمقتناة وااللتزامات
التي تم تحملھا ضمن عملية تجميع أعمال ،وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي" 12ضرائب الدخل".

25

يجب على المنشأة المستحوذة أن تحاسب عن اآلثار الضريبية الممكنة للفروق والترحيالت المؤقتة لألعمال المستحوذ
عليھا والتي توجد في تاريخ االستحواذ أو تنشأ كنتيجة لالستحواذ وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي .12
منافع الموظف

26

يجب على المنشأة المستحوذة أن تثبت وتقيس التزاما ً )أو أصالً ،إن وجد( يتعلق بترتيبات منفعة الموظف لألعمال
المستحوذ عليھا وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي " 19منافع الموظف".
أصول التعويض

27

قد يعوض البائع في عملية تجميع أعمال – بشكل تعاقدي – المنشأة المستحوذة عن نتيجة احتمال أو حالة عدم تأكد تتعلق
بجميع أو بجزء من أصل أو التزام محدد .على سبيل المثال ،قد يعوض البائع المنشأة المستحوذة عن الخسائر التي تزيد
عن مبلغ معين من التزام ينشأ عن احتمال معين ،بعبارة أخرى ،سوف يضمن البائع أال يزيد التزام المنشأة المستحوذة
عن مبلغ معين .ونتيجة لذلك ،تحصل المنشأة المستحوذة على أصل التعويض .ويجب على المنشأة المستحوذة أن تثبت
أصل التعويض في الوقت نفسه الذي تثبت فيه البند ال ُمعوض مقاسا ً على األساس نفسه كما البند المعوض ،مع مراعاة
الحاجة لمخصص تقويم للمبالغ غير القابلة للتحصيل .بنا ًء عليه ،عندما يتعلق التعويض بأصل أو التزام ُمثبت في تاريخ
االستحواذ و ُمقاس بقيمته العادلة في تاريخ االستحواذ ،فإنه يجب على المنشأة المستحوذة أن تثبت أصل التعويض في
تاريخ االستحواذ مقاسا ً بقيمته العادلة في تاريخ االستحواذ .وألصل التعويض ال ُمقاس بالقيمة العادلة ،تُضمن آثار عدم
التأكد بشأن التدفقات النقدية المستقبلية بسبب اعتبارات إمكانية التحصيل في قياس القيمة العادلة ،وال ضرورة لمخصص
تقويم منفصل )توفر الفقرة ب 41إرشادات التطبيق ذات العالقة(.

28

في بعض الظروف ،قد يتعلق التعويض بأص ل أو التزام يكون ُمس تثنى من مبدأي اإلثبات أو القياس .على س بيل المثال،
قد يتعلق التعويض بالتزام محتمل غير ُمثبت في تاريخ االس تحواذ نظراً ألن قيمته العادلة غير قابلة للقياس – بطريقة
يمكن االعتماد عليھا – في ذلك التاريخ .وكمثال آخر ،قد يتعلق التعويض بذلك األص ل أو االلتزام الذي ينتج من منفعة
الموظف ،الذي يكون مقاس ا ً على أس اس بخالف القيمة العادلة في تاريخ االس تحواذ .في ھذه الظروف ،يجب أن يُثبت
أص ل التعويض ويُقاس باس تخدام افتراض ات تتفق مع تلك المس تخدمة لقياس البند ال ُمعوض ،مع مراعاة تقدير اإلدارة
إلمكانية تحص يل أص ل التعويض وأية حدود تعاقدية على المبلغ ال ُمعوض .توفر الفقرة  57إرش ادات بش أن المحاس بة
الالحقة عن أصل التعويض.
عقود اإليجار التي تكون فيھا األعمال المستحوذ عليھا ھي المستأجر

28أ

28ب

يجب على المنشأة المستحوذة إثبات أصول حق االستخدام وإلتزامات عقود اإليجار المحددة وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير
المالي  16والتي تكون فيھا األعمال المس تحوذ عليھا ھي المس تأجر .ال يتطلب من المنش أة المس تحوذة إثبات أص ل حق
االستخدام وإلتزامات عقود اإليجار لـ:
)أ(

عقود اإليجار التي تنتھي فترة اإليجار فيھا )كما ھو محدد في المعيار الدولي للتقرير المالي  (16خالل 12
شھراً من تاريخ االستحواذ ،أو

)ب(

عقود اإليجار التي يكون فيھا األص ل المحدد ذا قيمة منخفض ة )كما ھو محدد في الفقرات ب—3ب 8من
المعيار الدولي للتقرير المالي .(16

يجب على المنش أة المس تحوذة قياس إلتزامات عقد اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية )كما ھي معرفة في
المعيار الدولي للتقرير المالي  (16كما لو كان عقد اإليجار المقتنى جديداً في تاريخ االس تحواذ .يجب على المنش أة
المس تحوذة قياس أص ل حق االس تخدام بنفس مبلغ إلتزام عقد اإليجار وتعديله ليعكس الش روط المواتية وغير المواتية
لعقد اإليجار مقارنة بشروط السوق.
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االستثناءات من مبدأ القياس
الحقوق ال ُمعاد اقتناؤھا
29

يجب على المنشأة المستحوذة أن تقيس قيمة الحق ال ُمعاد اقتناؤه ال ُمثبت على أنه أصل غير ملموس على أساس األجل
التعاقدي المتبقي للعقد ذي العالقة بغض النظر عما إذا كان المشاركون في السوق سيأخذون في الحسبان التجديدات
التعاقدية الممكنة عند قياس قيمته العادلة .وتوفر الفقرتان ب 35وب 36إرشادات التطبيق ذات العالقة.
معامالت الدفع على أساس السھم

30

يجب على المنشأة المستحوذة أن تقيس االلتزام أو أداة حق الملكية ال ُمتعلقة بمعامالت دفع على أساس السھم لألعمال
المستحوذ عليھا أو إحالل لمعامالت دفع على أساس السھم لألعمال المستحوذ عليھا بمعامالت دفع على أساس السھم
للمنشأة المستحوذة وفقا ً للطريقة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي "2الدفع على أساس السھم" في تاريخ
االستحواذ) .يشير ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي إلى نتيجة تلك الطريقة على أنھا "القياس ال ُمستند للسوق لمعاملة
الدفع على أساس السھم(.
األصول ال ُمحتفظ بھا للبيع

31

يجب على المنشأة المستحوذة أن تقيس األصل )أو مجموعة االستبعاد( غير المتداول ال ُمقتنى والذي تم تصنيفه على أنه
ُمحتفظ به للبيع في تاريخ االستحواذ وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي" 5األصول غير المتداولة ال ُمحتفظ بھا البيع
والعمليات غير المستمرة" بالقيمة العادلة مطروحا ً منھا تكاليف البيع وفقا ً للفقرات  18–15من ذلك المعيار الدولي
للتقرير المالي.

إثبات وقياس الشھرة أو المكسب من شراء بسعر تفاضلي
32

يجب على المنشأة المستحوذة أن تُثبت الشھرة اعتباراً من تاريخ االستحواذُ ،مقاسة على أنھا زيادة )أ( على )ب( أدناه:
)أ(

)ب(

33

مجموع:
)(1

العوض ال ُمحول مقاسا ً وفقا ً لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،والذي يتطلب – بشكل عام – القيمة العادلة
في تاريخ االستحواذ )انظر الفقرة  ،(37و

)(2

مبلغ أي حصص غير مسيطرة في األعمال المستحوذ عليھا ُمقاسة وفقا ً لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي،
و

)(3

في عملية تجميع أعمال منجزة على مراحل )انظر الفقرتين  41و ،(42القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ
لحصة حقوق الملكية ال ُمحتفظ بھا – سابقا ً – من قبل المنشأة المستحوذة في األعمال المستحوذ عليھا.

صافي المبالغ في تاريخ االستحواذ لألصول ال ُمقتناة القابلة للتحديد ولاللتزامات التي تم تحملھاُ ،مقاسة وفقا ً لھذا
المعيار الدولي للتقرير المالي.

فـي عملية تجميـع األعمال التـي تتبادل فيه المنشأة المستحـوذة واألعمـال المستحـوذ عليھا )أو مالكھا السابقون( حصص
ملكية فقط ،قد تكون القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ لحصص ملكية األعمال المستحوذ عليھا أكثر قابلية للقياس –
بطريقة يمكن االعتماد عليھا – بالمقارنة بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ لحصص ملكية المنشأة المستحوذة .عندما
يكون األمر كذلك ،يجب على المنشأة المستحوذة أن تحدد مبلغ الشھرة باستخدام القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ
لحصص ملكية األعمال المستحوذ عليھا بدالً عن القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ لحصص الملكية ال ُمحولة .ولتحديد
مبلغ الشھرة في عملية تجميع األعمال التي لم يُحول فيھا عوض ،يجب على المنشأة المستحوذة أن تستخدم القيمة العادلة
في تاريخ االستحواذ لحصص المنشأة المستحوذة في األعمال المستحوذ عليھا مكان القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ
للعوض ال ُمحول )فقرة ) 32أ() .((1وتوفر الفقرات ب – 46ب 49إرشادات التطبيق ذات عالقة.

المشتريات بسعر تفاضلي
34

قد تقوم المنشأة المستحوذة – أحيانا ً – بالشراء بسعر تفاضلي ،وھو تجميع األعمال الذي يزيد فيه المبلغ الوارد في الفقر
)32ب( عن مجموع المبالغ المحددة في الفقرة )32أ( .وعندما تبقى تلك الزيادة بعد تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة
 ،36فإنه يجب على المنشأة المستحوذة أن تُثبت المكسب الناتج ضمن الربح أو الخسارة في تاريخ االستحواذ .ويجب أن
يُنسب المكسب إلى المنشأة المستحوذة.
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35

قد يحدث الشراء بسعر تفاضلي ،على سبيل المثال ،في عملية تجميع األعمال التي تُعد بيعا ً إجباري يتصرف فيه البائع
تحت الضغط .بالرغم من ذلك ،يمكن – أيضا ً – أن ينتج عن االستثناءات من اإلثبات أو القياس لبنود معينة نوقشت في
الفقرات  31–22إثبات مكسب )أو تغيير مبلغ مكسب ُمثبت( من الشراء بسعر تفاضلي.

36

قبل إثبات مكسب من الشراء بسعر تفاضلي ،يجب على المنشأة المستحوذة أن تعيد تقويم ما إذا كانت قد حددت – بشكل
صحيح – جميع األصول ال ُمقتناة وجميع االلتزامات التي تم تحملھا ،ويجب عليھا أن تثبت أي أصول أو التزامات إضافية
تُحدد في تلك المراجعة .كما يجب على المنشأة المستحوذة – حينذاك – أن تراجع اإلجراءات ال ُمستخدمة لقياس المبالغ
التي يتطلب ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي أن تُثبت في تاريخ االستحواذ لجميع ما يلي:
)أ(

األصول ال ُمقتناة القابلة للتحديد وااللتزامات التي تم تحملھا؛

)ب(

الحصة غير المسيطرة في األعمال المستحوذ عليھا ،ان وجدت؛

)ج(

لتجميع األعمال المنجز على مراحل ،حصة ملكية المنشأة المستحوذة ال ُمحتفظ بھا – سابقا ً – في األعمال
المستحوذ عليھا؛

)د(

العوض المحول.

الھدف من المراجعة ھو ضمان أن القياسات تعكس – بشكل مناسب – األخذ في الحسبان جميع المعلومات المتاحة كما
في تاريخ االستحواذ.

العوض المحول
37

يجب أن يُقاس العوض المحول ضمن عملية تجميع أعمال بالقيمة العادلة ،والتي يجب أن تُحسب على أنھا مجموع القيم
العادلة في تاريخ االستحواذ لألصول المحولة من قبل المنشأة المستحوذة ،وااللتزامات التي تحملتھا المنشأة المستحوذة
لمالك األعمال المستحوذ عليھا السابقين وحصص الملكية المصدرة من قبل المنشأة المستحوذة) .بالرغم من ذلك ،يجب
أن يُقاس أي جزء من مكافآت دفع على أساس السھم للمنشأة المستحوذة تم ُمبادلتھا بمكافآت ُمحتفظ بھا من قبل موظفي
األعمال المستحوذ عليھا ُمضمنة في العوض المحول ضمن عملية تجميع األعمال وفقا ً للفقرة  30بدالً من القيمة العادلة(.
وتشمل أمثلة األشكال الممكنة للعوض النقد ،واألصول األخرى ،وأعمال أو منشأة تابعة للمنشأة المستحوذة ،والعوض
المحتمل ،وأدوات حقوق الملكية العادية أو الممتازة ،والخيارات ،واألذونات وحصص األعضاء في المنشآت المشتركة.

38

قد يتضمن العوض المحول أصوالً أو التزامات للمنشأة المستحوذة التي يكون لھا مبالغ دفترية تختلف عن قيمھا العادلة
في تاريخ االستحواذ )على سبيل المثال ،أصول غير نقدية أو أعمال للمنشأة المستحوذة( .إذا كان األمر كذلك ،يجب على
المنشأة المستحوذة أن تعيد قياس األصول أو االلتزامات ال ُمحولة بقيمھا العادلة كما في تاريخ االستحواذ وأن تثبت
المكاسب أو الخسائر الناتجة ،إن وجدت ،ضمن الربح أو الخسارة .وبالرغم من ذلك ،تبقى – أحيانا ً – األصول أو
االلتزامات ال ُمحولة ضمن المنشأة المضمومة بعد عملية تجميع األعمال )على سبيل المثال ،نظراً ألن األصول أو
االلتزامات حُولت إلى األعمال المستحوذ عليھا وليس إلى مالكھا السابقين( ،وبناء عليه ،تحتفظ المنشأة المستحوذة
بالسيطرة عليھا .في تلك الحالة ،يجب على المنشأة المستحوذة أن تقيس ھذه األصول وااللتزامات بمبالغھا الدفترية قبل
تاريخ االستحواذ – مباشرة – وال يجوز لھا أن تثبت مكسبا ً أو خسارة ،ضمن الربح أو الخسارة ،من األصول أو
االلتزامات التي تسيطر عليھا قبل وبعد تجميع األعمال.

العوض المحتمل
39

يتضمن العوض الذي تحوله المنشأة المستحوذة في مقابل األعمال المستحوذ عليھا أي أصل أو التزام ينتج عن ترتيب
عوض محتمل )انظر الفقرة  .(37يجب على المنشأة المستحوذة أن تثبت القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ للعوض
المحتمل على أنھا جزء من العوض ال ُمحول في مقابل األعمال المستحوذ عليھا.

40

مستوف لتعريف األداة المالية كالتزام مالي أو على
يجب على المنشأة المستحوذة أن تصنف أي تعھد بدفع عوض محتمل
ٍ
أنه حق ملكية على أساس تعريفات أداة حقوق الملكية وااللتزام المالي الواردة في الفقرة  11من معيار المحاسبة الدولي
" 32األدوات المالية :العرض" .ويجب على المنشأة المستحوذة أن تصنف الحق باسترداد عوض ُمحول – سابقا ً –
على أنه أصل عندما تُستوفى شروط محددة .توفر الفقرة  58إرشادات بشأن المحاسبة الالحقة عن العوض المحتمل.
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إرشادات إضافية حول تطبيق طريقة االستحواذ على أنواع معينة
من تجميع األعمال
تجميع أعمال منجز على مراحل
41

تكتسب المنشأة المستحوذة – أحيانا ً – السيطرة على أعمال مستحوذ عليھا احتفظت فيھا بحصة حقوق ملكية – مباشرة –
قبل تاريخ االستحواذ .على سبيل المثال ،في  31ديسمبر  ،20×1تحتفظ المنشأة أ بحصة حقوق ملكية غير مسيطرة 35
 %في المنشأة ب .وفي ذلك التاريخ ،تشتري المنشأة أ حصة إضافية %40في المنشأة ب ،والتي تمنحھا السيطرة على
المنشأة ب .ويشير ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي إلى مثل ھذه المعاملة على أنھا تجميع أعمال منجز على مراحل،
أحيانا ً – أيضا – يُشار إليه على أنه استحواذ مرحلي.

42

في تجميع األعمال المنجز على مراحل ،يجب على المنشأة المستحوذة أن تعيد قياس حصة حقوق ملكيتھا ال ُمحتفظ بھا –
سابقا ً – في األعمال المستحوذ عليھا بقيمتھا العادلة في تاريخ االستحواذ وأن تثبت المكسب أو الخسارة الناتجة ،إن
وجدت ،ضمن الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر ،بحسب ما ھو مناسب .وقد تكون المنشأة المستحوذة قد أثبتت
في فترات تقرير سابقة تغيرات في قيمة حصة ملكيتھا في األعمال المستحوذ عليھا ضمن الدخل الشامل األخر .وإذا كان
األمر كذلك ،يجب أن يُثبت المبلغ الذي أُثبت ضمن الدخل الشامل اآلخر على األساس نفسه الذي سيكون مطلوبا إذا
استبعدت المنشأة المستحوذة – بشكل مباشر – حصة حقوق الملكية ال ُمحتفظ بھا سابقا ً.

تجميع أعمال منجز دون تحويل عوض
43

44

تكتســب المنشأة المستحوذة – أحيانا ً – السيطــرة على األعمال المستحوذ عليھا دون تحويل عوض .تنطبق طريقة
االستحواذ للمحاسبة عن تجميع األعمال على ھذه التجميعات .وتشمل مثل ھذه الظروف:
)أ(

أن تعيد األعمال المستحوذ عليھا شراء عدد كاف من أسھمھا ألجل أن يكتسب مستثمر حالي )المنشأة
المستحوذة( السيطرة.

)ب(

أن تنقضي حقوق النقض لألقلية والتي منعت المنشأة المستحوذة – سابقا ً – من السيطرة على األعمال
المستحوذ عليھا التي تحتفظ فيھا المنشأة المستحوذة بأغلبية حقوق التصويت.

)ج(

أن تتفق المنشأة المستحوذة واألعمال المستحوذ عليھا على تجميع أعمالھما بموجب عقد فقط .وال تحول
المنشأة المستحوذة عوضا ً في مقابل السيطرة على األعمال المستحوذ عليھا وال تحتفظ بحصص حقوق ملكية
في األعمال المستحوذ عليھا ،سواء في تاريخ االستحواذ أو سابقا ً .وتشمل أمثلة تجميع األعمال المنجز بموجب
عقد فقط جمع اثنين من األعمال معا ً في ترتيب للربط بينھما أو تشكيل شركة ُمدرجة مزدوجة.

في تجميــع األعمال المنجز بموجب عقــد فقط ،يجب على المنشأة المستحوذة أن تنسب إلى مالك األعمال المستحوذ
عليھا مبلغ صافي أصول األعمال المستحوذ عليھا ال ُمثبت وفقا ً لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي .بعبارة أخرى ،تعد
حصص حقوق الملكية في األعمال المستحوذ عليھا ال ُمحتفظ بھا من قبل أطراف بخالف المنشأة المستحوذة حصة غير
مسيطرة في القوائم المالية للمنشأة المستحوذة بعد التجميع حتى ولو كانت النتيجة ھي أن تعود جميع حصص حقوق
الملكية في األعمال المستحوذ عليھا إلى الحصة غير مسيطرة.

فترة القياس
45

عنــدما تكون المحاسبة األوليــة عن تجميع األعمــال غير مكتملة حتى نھاية فترة التقرير التي تحدث فيھا عملية
التجميع ،فإنه يجب على المنشأة المستحوذة أن تقوم بالتقرير في قوائمھا المالية عن مبالغ مؤقتة للبنود التي تكون
المحاسبة عنھا غير مكتملة .وخالل فترة القياس ،يجب على المنشأة المستحوذة أن تعدل – بأثر رجعي – المبالغ
المؤقتة ال ُمثبتة في تاريخ االستحواذ لتعكس المعلومات الجديدة ال ُمتحصل عليھا حول الحقائق والظروف التي ُوجدت
كما في تاريخ االستحواذ والتي ،لو كانت معروفة ،كانت ستؤثر على قياس المبالغ ال ُمثبتة كما في ذلك التاريخ.
وخالل فترة القياس ،يجب على المنشأة المستحوذة – أيضا ً – أن تثبت أصوالً أو التزامات إضافية إذا تم الحصول
على معلومات جديدة حول حقائق وظروف ُوجدت كما في تاريخ االستحواذ والتي ،لو كانت معروفة ،كانت ستؤدي
إلى إثبات ھذه األصول وااللتزامات كما في ذلك التاريخ .وتنتھي فترة القياس بمجرد حصول المنشأة المستحوذة
على المعلومات التي كانت تسعى لھا حول الحقائق والظروف التي ُوجدت في تاريخ االستحواذ ،أو بمجرد علمھا
بعدم إمكانية الحصول على معلومات أكثر .وبالرغم من ذلك ،ال يجوز أن تزيد فترة القياس عن سنة واحدة من تاريخ
االستحواذ.
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46

فترة القياس ھي الفترة بعد تاريخ االستحواذ والتي يمكن للمنشأة المستحوذة خاللھا أن تعدل المبالغ المؤقتة ال ُمثبتة لعملية
تجميع أعمال .وتوفر فترة القياس للمنشأة المستحوذة وقتا ً معقوالً لتحصل على المعلومات الضرورية لتحديد وقياس
ما يلي كما في تاريخ االستحواذ وفقا ً لمتطلبات ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي:
)أ(

األصول ال ُمقتناة القابلة للتحديد وااللتزامات التي تم تحملھا وأي حصة غير مسيطرة في األعمال المستحوذ
عليھا؛

)ب(

العوض المحول مقابل األعمال المستحوذ عليھا )أو المبلغ اآلخر ال ُمستخدم في قياس الشھرة(؛

)ج(

في تجميع أعمال منجز على مراحل ،حصة حقوق الملكية في األعمال المستحوذ عليھا ال ُمحتفظ بھا – سابقا ً
– من قبل المنشأة المستحوذة،

)د(

الشھرة أو المكسب الناتج عن شراء بسعر تفاضلي.

47

يجب على المنش أة المس تحوذة أن تأخذ في الحس بان جميع العوامل ذات الص لة عند تحديد ما إذا كانت المعلومات
ال ُمتحصل عليھا بعد تاريخ اال ستحواذ ينبغي أن ينتج عنھا تعديل للمبالغ المؤقتة ال ُمثبتة أو ما إذا كانت تلك المعلومات
تنتج عن أحداث وقعت بعد تاريخ االس تحواذ .وتش مل العوامل ذات الص لة التاريخ الذي تم فيه الحص ول على
المعلومات اإلض افية وما إذا كانت المنش أة المس تحوذة تس تطيع أن تحدد س ببا ً لتغيير المبالغ المؤقتة .من المرجح أن
تعكس المعلومات ال ُمتحص ل عليھا – حاالً – بعد تاريخ االس تحواذ الظروف التي ُوجدت في تاريخ االس تحواذ أكثر
من المعلومات ال ُمتحصل عليھا بعد عدة أشھر .على سبيل المثال ،ما لم يكن ممكنا ً أن يُحدد الحدث ال ُمتَخَ لّل الذي غير
القيمة العادلة ألص ل ،فإن بيعه لطرف ثالث – حاالً – بعد تاريخ االس تحواذ بمبلغ يختلف – بش كل جوھري – عن
قيمته العادلة المؤقتة ال ُمقاسة في ذلك التاريخ من المرجح أن يشير إلى خطأ في المبلغ المؤقت.

48

تثبت المنشأة المستحوذة زيادة )تخفيضا( في المبلغ المؤقت ال ُمثبت ألصل قابل للتحديد )أو االلتزام( بزيادة أو تخفيض
في الشھرة .وبالرغم من ذلك ،قد تؤدي المعلومات الجديدة ال ُمتحصل عليھا خالل فترة القياس – أحيانا ً – إلى تعديل
المبلغ المؤقت ألكثر من أصل أو التزام واحد .على سبيل المثال ،قد تكون المنشأة المستحوذة تحملت التزاما ً بأن تدفع
تعويضات تتعلق بحادث في أحد مرافق األعمال المستحوذ عليھا ،يكون جزء منھا أو جميعھا مشمولة بوثيقة تأمين
التزام األعمال المستحوذ عليھا .فعندما تحصل المنشأة المستحوذة على معلومات جديدة خالل فترة القياس حول القيمة
العادلة في تاريخ االستحواذ لذلك االلتزام ،فإن تعديل الشھرة الناتجة من تغيير المبلغ المؤقت ال ُمثبت لاللتزام ستتم
مقاصته )كليا ً أو جزئيا ً( من خالل تعديل مقابل للشھرة الناتجة عن تغيير المبلغ المؤقت ال ُمثبت للمطالبة المستحقة
التحصيل من المؤمن.

49

خالل فترة القياس ،يجب على المنشأة المستحوذة أن تثبت التعديالت على المبالغ المؤقتة كما لو أن المحاسبة عن عملية
تجميع األعمال قد اكتملت في تاريخ االستحواذ .وبالتالي ،يجب على المنشأة المستحوذة أن تنقح المعلومات المقارنة
للفترات السابقة ال ُمعروضة في القوائم المالية حسب الحاجة ،بما في ذلك إجراء أي تغيير في االستھالك ،أو االطفاء
أو اآلثار األخرى على الدخل ال ُمثبتة الستكمال المحاسبة األولية.

50

بعد إنتھاء فترة القياس ،يجب على المنشأة المستحوذة أن تنقح المحاسبة عن تجميع األعمال – فقط – لتصحح خطأ
وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء".

تحديد ما يُعد جز ًء من معاملة تجميع األعمال
51

قد تكون للمنشأة المستحوذة واألعمال المستحوذ عليھا عالقة موجودة من قبل أو ترتيب آخر قبل بدء المفاوضات
لتجميع األعمال ،أو أنھما قد يدخالن ،خالل المفاوضات ،في ترتيب يُعد منفصالً عن عملية تجميع األعمال .في أي
من الحالتين ،يجب على المنشأة المستحوذة أن تحدد أي مبالغ ال تُعد جز ًء مما تبادلته المنشأة المستحوذة واألعمال
المستحوذ عليھا )أو مالكھا السابقون( ضمن عملية تجميع األعمال ،أي المبالغ التي ال تُعد جز ًء من المبادلة مقابل
األعمال المستحوذ عليھا .ويجب على المنشأة المستحوذة ،كجزء من تطبيق طريقة االستحواذ ،أن تثبت – فقط –
العوض ال ُمحول مقابل األعمال المستحوذ عليھا واألصول ال ُمقتناة وااللتزامات التي تم تحملھا في المبادلة مقابل
األعمال المستحوذ عليھا .يجب أن تتم المحاسبة عن المعامالت المنفصلة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي ذات
الصلة.
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52

مــن المرجح أن تكون المعاملة التي تم الدخول فيھا من قبل المنشــأة المستحــوذة أو نيابة عنھا أو – بشكل رئيس –
لمصلحة المنشأة المستحوذة أو المنشأة المضمومة ،وليس – بشكل رئيس – لمصلحة األعمال المستحــوذ عليھا )أو
مالكھا السابقين( قبل التجميع ،معاملةً منفصلة .وما يلي أمثلة للمعامالت المنفصلة التي ال تشملھا تطبيق طريقة
االستحواذ:
)أ(

معاملة ،في الواقع أنھا تسوي عالقات موجودة من قبل بين المنشأة المستحوذة واألعمال المستحوذ عليھا؛

)ب(

معاملة تكافئ موظفي األعمال المستحوذ عليھا أو مالكھا السابقين عن خدمات مستقبلية؛

)ج(

معاملة تعوض األعمال المستحوذ عليھا أو مالكھا السابقين عن دفع التكاليف المتعلقة باستحواذ المنشأة
المستحوذة.

توفر الفقرات ب –50ب 62إرشادات التطبيق ذات العالقة.

التكاليف المتعلقة باالستحواذ
53

التكاليف المتعلقة باالستحواذ ھي تكاليف تتحملھا المنشأة المستحوذة إلحداث تجميع أعمال .تشمل ھذه التكاليف أتعاب
الباحثين ،واألتعاب االستشارية ،والنظامية ،والمحاسبية ،وأتعاب التقويم واألتعاب المھنية واالستشارية األخرى،
والتكاليف اإلدارية العمومية ،بما في ذلك تكاليف إنشاء قسم داخلي لعمليات االستحواذ ،وتكاليف تسجيل واصدار
أوراق مالية تمثل ديونا ً وحقوق ملكية .ويجب على المنشأة المستحوذة أن تحاسب عن التكاليف المتعلقة باالستحواذ
على أنھا مصروفات في الفترات التي يتم فيھا تحمل التكاليف وتلقي الخدمات ،مع استثناء واحد .يجب أن تُثبت تكاليف
إصدار األوراق المالية التي تمثل ديونا ً أو حقوق ملكية وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي 32والمعيار الدولي للتقرير المالي
.9

القياس والمحاسبة الالحقة
54

بشكــل عام ،يجب علـى المنشأة المستحـوذة أن تقيس وتحـاسب – الحقا ً – عن األصول ال ُمقتناة وااللتزامات التي تم
تحملھا أو تم تكبدھا وأدوات حقوق الملكية المصدرة ضمن عملية تجميع أعمال وفقا ً للمعاير الدولية األخرى للتقرير
المالي التي تنطبق على تلك البنود ،تبعا ً لطبيعتھا .وبالرغم من ذلك ،يوفر ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي إرشادات
بشأن القياس والمحاسبة – الحقا ً – عن ما يلي من األصول ال ُمقتناة ،وااللتزامات التي تم تحملھا أو تم تكبدھا
وأدوات حقوق الملكية المصدرة ضمن عملية تجميع أعمال:

)أ(

الحقوق ال ُمعاد اقتناؤھا؛

)ب(

االلتزامات المحتملة ال ُمثبتة كما في تاريخ االستحواذ؛

)ج(

أصول التعويض؛

)د(

العوض المحتمل.

توفر الفقرة ب 63إرشادات التطبيق ذات العالقة.

الحقوق ال ُمعاد اقتناؤھا
55

يجب أن يُطفأ الحق ال ُمعاد اقتناؤه ال ُمثبت على أنه أصل غير ملموس على مدى الفترة التعاقدية المتبقية للعقد الذي ُمنح فيه
الحق .ويجب على المنشأة المستحوذة التي تبيع – الحقا ً – الحق ال ُمعاد اقتناؤه إلى طرف ثالث أن تدرج المبلغ الدفتري
لألصل غير الملموس عند تحديد المكسب أو الخسارة من البيع.

االلتزامات المحتملة
56

بعد اإلثبات األولي وإلى أن يُسوى االلتزام ،أو يُلغى ،أو ينقضي ،يجب على المنشأة المستحوذة أن تقيس االلتزام المحتمل
ال ُمثبت ضمن عملية تجميع أعمال بأيھما أكبر من:
)أ(

المبلغ الذي سيُثبت وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي ،37
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)ب(

المبلغ ال ُمثبت – بشكل أولي – مطروحا ً منه ،عندما يكون مناسباً ،المبلغ التراكمي للدخل ال ُمثبت وفقا ً لمبادئ
المعيار الدولي للتقرير المالي " 15اإليرادات من العقود مع العمالء".

ال ينطبق ھذا المتطلب على العقود التي تمت المحاسبة عنھا وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي .9

أصول التعويض
57

في نھاية كل فترة تقرير الحقة ،يجب على المنشأة المستحوذة أن تقيس أصل التعويض الذي أُثبت في تاريخ االستحواذ
على األساس نفسه كما االلتزام أو األصل ال ُمعوض ،مع مراعاة أي قيود تعاقدية على مبلغه .وألصل التعويض الذي ال
يتم قياسه – الحقا ً – بقيمته العادلة ،فإن القياس أيضا يتم على أساس تقدير اإلدارة إلمكانية تحصيل أصل التعويض.
ويجب على المنشأة المستحوذة أن تلغي إثبات أصل التعويض – فقط – عندما تُحصل األصل ،أو تبيعه أو بخالف ذلك
تفقد الحق فيه.

العوض المحتمل
58

قد تكون بعض التغيرات في القيمة العادلة للعوض المحتمل ،التي تثبته المنشأة المستحوذة بعد تاريخ االستحواذ ،نتيجة
لمعلومات إضافية حصلت عليھا المنشأة المستحوذة بعد ذلك التاريخ حول الحقائق والظروف التي ُوجدت في تاريخ
االستحواذ .تُعد مثل ھذه التغيرات تعديالت فترة القياس وفقا ً للفقرات  .49–45وبالرغم من ذلك ،ال تُعد التغيرات الناتجة
عن أحداث بعد تاريخ االستحواذ تعديالت فترة القياس ،مثل تحقيق ارباح مستھدفة ،أو الوصول إلى سعر سھم محدد ،أو
الوصول إلى مرحلة مستھدفة لمشروع بحث وتطوير .ويجب على المنشأة المستحوذة أن تحاسب عن التغيرات في القيمة
العادلة للعوض المحتمل التي ال تُعد تعديالت فترة القياس ،كما يلي:
)أ(

ال يجوز أن يُعاد قياس العوض المحتمل ال ُمصنف على أنه حقوق ملكية ،ويجب أن يُحاسب عن تسويته الالحقة
ضمن حقوق الملكية.

)ب(

العوض المالي المحتمل اآلخر الذي:
)(1

يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9يجب أن يُقاس بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير
وإثبات التغيرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي .9

)(2

ال يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9يجب قياسه بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير
تاريخ ،وإثبات التغيرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة.

اإلفصاحات
59

يجب على المنشأة المستحوذة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمھا المالية من تقويم طبيعة لعملية
تجميع األعمال واألثر المالي لھا ،التي تحدث إما:
)أ(

خالل فترة التقرير الحالية؛ أو

)ب( بعد نھاية فترة التقرير ولكن قبل أن تُعتمد القوائم المالية لإلصدار.
60

لتحقيق الھدف الوارد في الفقرة  ،59يجب على المنشأة المستحوذة أن تفصح عن المعلومات المحددة في الفقرات ب–64
ب.66

61

يجب على المنشأة المستحوذة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمھا المالية من تقويم اآلثار المالية
للتعديالت ال ُمثبتة في فترة التقرير الحالية التي تتعلق بعمليات تجميع األعمال التي حدثت في الفترة أو فترات التقرير
السابقة.

62

لتحقيق الھدف الوارد في الفقرة  ،61يجب على المنشأة المستحوذة أن تفصح عن المعلومات المحددة في الفقرة ب.67

63

عندما ال تحقق اإلفصاحات المحددة المطلوبة بموجب ھذا المعيار والمعايير الدولية األخرى للتقرير المالي األھداف
ال ُمحددة في الفقرتين  59و ،61فإنه يجب على المنشأة المستحوذة أن تفصح عن أية معلومات إضافية تُعد ضرورية
لتحقيق ھذه األھداف.
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تاريخ السريان والتحول
تاريخ السريان
64

يجب أن يُطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي – بأثر مستقبلي – على عمليات تجميع األعمال التي يكون تاريخ
االستحواذ لھا في أو بعد بداية فترة التقرير السنوية األولى التي تبدأ في  1يوليو  2009أو بعده .ويسمح بالتطبيق
األبكر .وبالرغم من ذلك ،يجب أن يُطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي – فقط – في بداية فترة التقرير السنوية
التي تبدأ في  30يونيو  2007أو بعده .وعندما تطبق المنشأة ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي قبل  1يوليو ،2009
فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة وأن تطبق معيار المحاسبة الدولي ) 27ال ُمعدل في  (2008في الوقت نفسه.

64أ

]حذفت[

64ب

ع ّدل "التحسينات على المعايير الدولية للتقرير المالي" ال ُمصدر في مايو  2010الفقرات  ،19و ،30وب 56وأضاف
الفقرتين ب62أ وب62ب .يجب على المنشأة أن تطبق ھذه التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في  1يوليو  2010أو
بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر .وعندما تطبق المنشأة التعديالت لفترة أبكر فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة.
وينبغي أن يكون التطبيق بأثر مستقبلي من التاريخ الذي عنده طبقت المنشأة – ألول مرة – ھذا المعيار الدولي للتقرير
المالي.

64ج

أُضيفت الفقرات 65أ–65ھـ بموجب "التحسينات على المعايير الدولية للتقرير المالي" ال ُمصدر في مايو  .2010يجب
على المنشأة أن تطبق ھذه التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في  1يوليو  2010أو بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر.
وعندما تطبق المنشأة التعديالت لفترة أبكر فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة .ويجب أن تُطبق التعديالت على
أرصدة العوض المحتمل الناشئة عن عمليات تجميع أعمال بتاريخ استحواذ سابق لتطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير
المالي ،ال ُمصدر في .2008

64د

]حذفت[ .

64ھـ

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،10ال ُمصدر في مايو  ،2011الفقرات  ،7وب ،13وب)13ھـ( ،والملحق أ .ويجب
على المنشأة أن تطبق ھذه التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .10

64و

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي " 13قياس القيمة العادلة" ،ال ُمصدر في مايو  ،2011الفقرات  ،20و ،29و،33
و ،47وعدل تعريف القيمة العادلة في المحلق أ وعدل الفقرات ب ،22وب ،40وب ،43وب ،46وب 49والفقرة ب.64
ويجب على المنشأة أن تطبق ھذه التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .13

64ز

ع ّدل "المنشآت االستثمارية" )التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  ،10والمعيار الدولي للتقرير المالي ،12
ومعيار المحاسبة الدولي  ،(27ال ُمصدر في اكتوبر  ،2012الفقرة  7وأضاف الفقرة 2أ .يجب على المنشأة أن تطبق
ھذه التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2014أو بعده .ويُسمح بالتطبيق األبكر لـ "المنشآت االستثمارية".
وعندما تطبق المنشأة ھذه التعديالت أبكر فإنه يجب عليھا – أيضا – أن تطبق جميع التعديالت ال ُمتضمنة في "المنشآت
االستثمارية" في الوقت نفسه.

64ح

]حذفت[

64ط

ع ّدل "التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي دورة  "2012 – 2010المصدر في ديسمبر  2013الفقرتين
 40و 58وأضاف الفقرة  67أ والعنوان المتعلق بھا .يجب على المنشأة أن تطبق التعديل بأثر مستقبلي على تجميع
األعمال التي يكون تاريخ االستحواذلھا في  1يوليو  2014أو بعده .يسمح بالتطبيق األبرك .ويجوز للمنشأة التطبيق
األبكر للتعديل شرط أن يكون قد تم أيضا تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9ومعيار المحاسبة الدولي ) 37المعدالن
كالھما بالتحسينات السنوية في المعايير الدولية للتقرير المالي دورة  .(2012 – 2010وإذا طبقت المنشأة ذلك التعديل
على فترة أبكر فإنه يجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.

64ي

ع ّدل التحسينات السنوية دورة  2013 – 2011الصادرة في ديسمبر  2013الفقرة )2أ( .يجب على المنشأة أن تطبق
ذلك التعديل بأثر مستقبلي على الفترات التي تبدأ في  1يوليو  2014او بعده .يسمح بالتطبيق قبل ھذا التاريخ .وإذا
طبقت المنشأة ذلك التعديل على فترة أبكر فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.
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64ك

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي " 15اإليرادات من العقود مع العمالء" المصدر في مايو  2014الفقرة  .56يجب
على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .15

64ل

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  9كما أصدر في يوليو  2014الفقرات  ,58 ,56 ,53 ,42 ,16ب 41وحذف
الفقرات 64أ64 ,د و64ح .يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .9

64م

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  16الصادر في يناير  2016الفقرات  ،17 ،14ب ،32ب 42وحذف الفقرات ب-28
ب 30والعناوين المتعلقة بھا وأضاف الفقرات 28أ28-ب والعناوين المتعلقة بھا .يجب على المنشأة أن تطبق ھذه
التعديالت عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .16

التحول
65

ال يجـوز ،بنا ًء علـى تطبيق ھذا المعيـار الدولي للتقرير المـالي ،أن تُعـدل األصـول وااللتزامات التي نشأت عن
عمليات تجميع أعمال والتي يسبق تاريخ االستحواذ عليھا تطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي.

65أ

عند أول تطبيق لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ال يجوز أن تُعدل أرصدة العوض المحتمل الناشئة عن عمليات
تجميع أعمال والتي يسبق تاريخ االستحواذ عليھا التاريخ الذي عنده طبقت المنشأة – ألول مرة – ھذا المعيار الدولي
للتقرير المالي ال ُمصدر في  .2008ويجب أن تُطبق الفقرات 65ب –65ھـ عند المحاسبة الالحقة عن ھذه األرصدة.
وال يجوز أن تُطبق الفقرات 65ب –65ھـ عند المحاسبة عن أرصدة العوض المحتمل الناشئة عن عمليات تجميع
أعمال لھا تواريخ استحواذ في أو بعد التاريخ الذي طبقت فيه المنشأة – ألول مرة – ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي
ال ُمصدر في  .2008في الفقرات 65ب –65ھـ ،يشير تجميع األعمال – على وجه الحصر – إلى عمليات تجميع
األعمال الذي يسبق تاريخ االستحواذ عليھا تطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ال ُمصدر في .2008

65ب

عندما تنص اتفاقية تجميع األعمال على تعديل لتكلفة التجميع يتوقف على أحداث مستقبلية ،فإنه يجب على المنشأة
المستحوذة أن تُضمن مبلغ ذلك التعديل في تكلفة التجميع في تاريخ االستحواذ عندما يكون التعديل محتمالً ويمكن قياسه
– بطريقة يمكن االعتماد عليھا.

65ج

قد تسمح اتفاقية تجميع أعمال بتعديالت لتكلفة التجميع تكون متوقفة على واحد أو أكثر من األحداث المستقبلية .على
سبيل المثال ،قد يكون التعديل متوقفا ً على مستوى معين من الربح تتم المحافظة عليه أو تحقيقه في الفترات المستقبلية،
أو سعر سوق لألدوات المالية ال ُمصدرة تتم المحافظة عليه .يكون من المحتمل – عادةً – تقدير مبلغ أي من مثل ھذا
التعديل في وقت المحاسبة – بشكل أولي – عن معاملة التجميع دون المساس بإمكانية االعتماد على المعلومات ،حتى
ولو بوجود بعض عدم التأكد .وعندما ال تقع األحداث المستقبلية أو يلزم أن يُنقح التقدير ،فإنه – وفقا ً لذلك – يجب أن
تُعدل تكلفة تجميع األعمال.

65د

وبالرغم من ذلك ،عندما تنص اتفاقية تجميع أعمال على مثل ھذا التعديل ،فإن ذلك التعديل ال يُضمن في تكلفة التجميع
في وقت المحاسبة – بشكل أولي – عن التجميع عندما يكون غير محتمل أو ال يمكن قياسه – بشكل يمكن االعتماد
عليه .وعندما يصبح ذلك التعديل – الحقا ً – محتمال ويمكن قياسه – بشكل يمكن االعتماد عليه – فإن العوض اإلضافي
يجب أن يُعالج على أنه تعديل لتكلفة التجميع.

65ھـ

في بعض الظروف ،قد تُطالب المنشأة المستحوذة بالقيام بدفعة الحقة للبائع على أنه تعويض عن االنخفاض في قيمة
األصول ال ُمقدمة ،أو أدوات حقوق الملكية ال ُمصدرة ،أو االلتزامات التي تُكبدت أو التي تم تحملھا من قبل المنشأة
المستحوذة في مقابل السيطرة على األعمال المستحوذ عليھا .يكون ھذا ھو الحال ،على سبيل المثال ،عندما تضمن
المنشأة المستحوذة سعر السوق ألدوات حقوق الملكية أو أدوات الدين ال ُمصدرة على أنھا جزء من تكلفة تجميع األعمال،
وتكون ُمطالبة بأن تصدر أدوات حقوق ملكية أو أدوات دين إضافية الستعادة التكلفة ال ُمحددة أصالً .في مثل ھذه
الحاالت ،ال تُثبت زيادة في تكلفة تجميع األعمال .وفي حالة أدوات حقوق الملكية ،فإنه ستتم مقاصة القيمة العادلة
للدفعة اإلضافية بانخفاض مساو في القيمة المنسوبة إلى أدوات حقوق الملكية ال ُمصدرة – بشكل أولي .وفي حالة أدوات
الدين ،تُعد الدفعة اإلضافية على أنھا تخفيض في العالوة أو زيادة في الخصم على اإلصدار األولي.

66

يجب على المنشأة ،مثل المنشأة المشتركة ،التي لم تطبق بعد المعيار الدولي للتقرير المالي  3ولديھا واحدة أو أكثر من
عمليات تجميع األعمال التي تمت المحاسبة عنھا باستخدام طريقة الشراء ،أن تطبق مقتضيات التحول الواردة في
الفقرتين ب –68ب.69
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ضرائب الدخل
67

لمعامالت تجميع األعمال التي يكون فيھا تاريخ االستحواذ قبل أن يُطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،يجب على
المنشأة المستحوذة أن تطبق متطلبات الفقرة  68من معيار المحاسبة الدولي  ،12ال ُمعدل بموجب ھذا المعيار الدولي
للتقرير المالي – بأثر مستقبلي .ويعني ھذا ،أنه ال يجوز للمنشأة المستحوذة أن تعدل المحاسبة عن عمليات تجميع
األعمال السابقة للتغييرات ال ُمثبتة – سابقا ً – في أصول الضريبة المؤجلة .وبالرغم من ذلك ،من التاريخ الذي يُطبق
فيه ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،يجب على المنشأة المستحوذة أن تثبت التغيرات في أصول الضريبة المؤجلة
ال ُمثبتة على أنھا تعديل للربح أو الخسارة )أو ،خارج الربح أو الخسارة ،عندما يتطلب معيار المحاسبة الدولي 12ذلك(.

اإلشارة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 9
67أ

إذا طبقت المنشأة ھذا المعيار ولكنھا لم تطبق بعد المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9فإن أي إشارة إلى المعيار الدولي
للتقرير المالي  9يجب قراءتھا على أنھا إشارة إلى معيار المحاسبة الدولي .39

سحب المعيار الدولي للتقرير المالي (2004) 3

68

يحل ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي محل المعيار الدولي للتقرير المالي " 3تجميع األعمال" ال ُمصدر في .2004
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الملحق أ
المصطلحات ال ُمعرفة
يُعد ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي.
األعمال المستحوذ عليھا

العمل أو األعمال التي تكتسب المنشأة المستحوذة السيطرة عليھا ضمن عملية تجميع أعمال.

المنشأة المستحوذة

المنشأة التي تكتسب السيطرة على األعمال المستحوذ عليھا.

تاريخ االستحواذ

ھو التاريخ الذي تكتسب فيه المنشأة المستحوذة السيطرة على األعمال المستحوذ عليھا.

األعمال

منظومة متكاملة من االنشطة واألصول التي تكون قابلة ألن تُباشر وتُدار لغرض توفير عائد
في شكل توزيعات أرباح ،أو تكاليف منخفضة أو منافع اقتصادية اخرى – بشكل مباشر –
للمستثمرين أو المالك اآلخرين ،أو األعضاء أو المشاركين.

تجميع األعمال

معاملة أو حدث آخر تكتسب فيه منشأة مستحوذة السيطرة على واحدة أو أكثر من األعمال.
والمعامالت التي يشار إليھا – أحيانا ً – على أنھا "اندماجات حقيقية" أو "اندماجات بين
طرفين متكافئين" ھي – أيضا ً – عمليات تجميع أعمال كما يُستخدم ذلك المصطلح في ھذا
المعيار الدولي للتقرير المالي.

العوض المحتمل

عادة ،ھو التزام على المنشأة المستحوذة بأن تقدم أصوال إضافية أو حصص حقوق ملكية إلى
المالك السابقين لألعمال المستحوذ عليھا على أنه جزء من المبادلة مقابل السيطرة على
األعمال المستحوذ عليھا عندما تقع أحداث مستقبلية محددة أو تستوفى شروطا ً ُمحددة .وبالرغم
من ذلك ،قد يمنح العوض المحتمل المنشأة المستحوذة – أيضا ً – الحق في استرداد عوض
محول – سابقا ً – عندما تُستوفى شروط ُمحددة.

حصص حقوق الملكية

ألغراض ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،تُستخدم حصص حقوق الملكية – بالمعنى
الواسع – لتعني حصص الملكية في المنشآت المملوكة لمستثمر وحصص المالك ،أو العضو
أو المشارك في المنشآت المشتركة.

القيمة العادلة

القيمة العادلة ھي السعر الذي سيُستلم لبيع أصل أو سيُدفع لتحويل التزام في معاملة نظامية
بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس) .انظر المعيار الدولي للتقرير المالي (.13

الشھرة

أصل يمثل منافع اقتصادية مستقبلية ناشئة عن أصول أخرى مقتناة ضمن عملية تجميع أعمال،
والتي ال تُحدد – بشكل فردي – وال تُثبت – بشكل منفصل.

قابل للتحديد

يكون األصل قابال للتحديد عندما يكون إما:
)أ( قابالً لالنفصال ،أي أنه قابل أن يُفصل عن المنشأة أو يُجتزأ منھا ،وأن يُباع أو يحول،
أو يرخص أو يُؤجر ،أو تتم ُمبادلته ،إما بشكل منفرد أو مع عقد ذي عالقة ،أو أصل أو
التزام قابل للتحديد ،بغض النظر عما إذا كانت المنشأة تنوي عمل ذلك أم ال ،أو
)ب( ناشئا ً عن حقوق تعاقدية أو حقوق نظامية أخرى ،بغض النظر عما إذا كانت ھذه الحقوق
قابلة للتحويل أو قابلة لالنفصال عن المنشأة أو عن حقوق والتزامات أخرى.

األصل غير الملموس

أصل غير نقدي قابل للتحديد وليس له وجود مادي.

منشأة مشتركة

ھي المنشأة ،بخالف المنشأة المملوكة لمستثمر ،التي تقدم توزيعات أرباح ،أو تكاليف
منخفضة أو منافع اقتصادية اخرى – بشكل مباشر – لمالكھا ،أو أعضائھا أو المشاركين
فيھا .على سبيل المثال ،تُعد منشأة التأمينالمشترك ،واتحاد االئتمان والمنشأة التعاونية –
جميعھا – منشآت مشتركة.

الحصة غير المسيطرة

حقوق الملكية في منشأة تابعة ال تعود – بشكل مباشر أو غير مباشر – إلى المنشأة االم.

المالك

ألغراض ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،يُستخدم مصطلح المالك – بالمعنى الواسع –
ليشمل حاملي حصص حقوق الملكية في المنشآت المملوكة لمستثمر ،ومالك أو األعضاء أو
المشاركين في المنشآت المشتركة.
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الملحق ب
إرشادات التطبيق

يُعد ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي

عمليات تجميع األعمال للمنشآت الخاضعة لسيطرة واحدة
)تطبيق الفقرة )2ج((
ب1

ال ينطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على عملية تجميع األعمال للمنشآت أو األعمال الخاضعة لسيطرة واحدة.
إن تجميع األعمال الذي ينطوي على منشآت أو أعمال خاضعة لسيطرة واحدة ھو تجميع أعمال تكون فيه جميع
المنشآت أو األعمال المتجمعة خاضعة – في نھاية األمر – لسيطرة الطرف أو األطراف نفسھا – على حد سواء –
قبل وبعد تجميع األعمال ،وتلك السيطرة ليست عابرة.

ب2

يجب أن تُعد مجموعة من األفراد أنھا تسيطر على منشأة عندما ،وكنتيجة لترتيبات تعاقدية ،تكون لديھم – مجتمعين –
السلطة للتحكم في سياساتھا المالية والتشغيلية للحصول على المنافع من أنشطتھا .وبنا ًء عليه ،يقع تجميع األعمال
خارج نطاق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي عندما يكون لدى نفس مجموعة االفراد ،نتيجة لترتيبات تعاقدية ،سلطة
جماعية نھائية للتحكم في السياسات المالية والتشغيلية لكل منشأة من المنشآت المج ﱢمعة ،كي تحصل على منافع من
أنشطتھا ،وتلك السيطرة ليست عابرة.

ب3

قد تخضع منشأة للسيطرة من قبل فرد أو من قبل مجموعة من األفراد يتصرفون – معا ً – بموجب ترتيب تعاقدي ،وقد
ال يكون ذلك الفرد أو المجموعة من االفراد خاضعين لمتطلبات التقرير المالي للمعايير الدولية للتقرير المالي .وبنا ًء
عليه ،ليس من الضروري لمنشآت مج ﱢمعة أن تُضمن على أنھا جزء من القوائم المالية الموحدة نفسھا ليُعد تجميع
األعمال أنه تجميع ينطوي على منشآت خاضعة لسيطرة واحدة.

ب4

ال يُعد حجم الحصص غير المسيطرة في كل من المنشآت المج ﱢمعة قبل وبعد عملية تجميع األعمال مالئما عند تحديد
ما إذا كان التجميع ينطوي على منشآت خاضعة لسيطرة واحدة أم ال .وبالمثل ،ال تُعد حقيقة أن إحدى المنشآت المج ﱢمعة
ھي منشأة تابعة تم استبعادھا من القوائم المالية الموحدة مالئمة عند تحديد ما إذا كان التجميع ينطوي على منشآت
خاضعة لسيطرة واحدة أم ال.

تحديد عملية تجميع أعمال )تطبيق الفقرة (3
ب5

ب6

يعرف ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي تجميع األعمال على أنه معاملة أو حدث آخر تكتسب فيه منشأة مستحوذة
السيطرة على واحدة أو أكثر من األعمال .وقد تكتسب المنشأة المستحوذة السيطرة على األعمال المستحوذ عليھا بطرق
متنوعة ،على سبيل المثال:
)أ(

عن طريق تحويل نقد ،أو ٌمعادالت نقد أو أصول أخرى )بما في ذلك صافي األصول التي تشكل أعماالً(؛ أو

)ب(

عن طريق تكبد التزامات؛ أو

)ج(

عن طريق إصدار حصص حقوق ملكية؛ أو

)د(

عن طريق تقديم أكثر من نوع واحد من العوض؛ أو

)ھـ(

دون تحويل عوض ،بما في ذلك بموجب العقد فقط )انظر الفقرة .(43

يمكن ھيكلة تجميع األعمال بطرق متنوعة ألسباب قانونية ،أو ضريبية أو أسباب أخرى ،والتي تشمل ولكن ال تقتصر
على ما يلي:
)أ(

أن تصبح واحدة أو أكثر من األعمال منشآه تابعة لمنشأة مستحوذة ،أو أن يُدمج صافي األصول لواحدة أو
أكثر من األعمال – بشكل نظامي – في المنشأة المستحوذة.

)ب(

أن تُحول إحدى المنشآت المج ﱢمعة صافي أصولھا ،أو أن يحول مالكھا حصص حقوق ملكيتھم ،إلى منشأة
مج ﱢمعة أخرى أو إلى مالكھا.

)ج(

أن تحول جميع المنشآت المج ﱢمعة صافي أصولھا ،أو يحول مالك ھذه المنشآت حصص ملكياتھم ،إلى منشأة
مكونة حديثا )أحيانا يشار اليھا على أنھا معاملة لف أو تجميع ،أو

)د(

تكتسب مجموعة من المالك السابقين إلحدى المنشآت المج ﱢمعة السيطرة على المنشأة المضمومة.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

16

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

المعيار الدولي للتقرير المالي 3

تعريف األعمال )تطبيق الفقرة (3
ب7

تتكون األعمال من مدخالت وآليات تُطبق على ھذه المدخالت التي يكون لھا القدرة علي إنتاج مخرجات .ورغم أن
األعمال يكون لھا – عادةً – مخرجات ،إال أنه ال يُتطلب مخرجات لمنظومة متكاملة لتتأھل على أنھا أعمال .وتُعرف
العناصر الثالثة لألعمال كما يلي:
)أ(

المدخل :أي مورد اقتصادي ينتج ،أو له القدرة على إنتاج ،مخرجات عندما تُطبق عليه واحدة أو أكثر من
اآلليات .ومن أمثلته األصول غير المتداولة )بما في ذلك األصول غير الملموسة ،أو الحقوق الستخدام أصول
غير متداولة( ،والملكية الفكرية ،والقدرة على الحصول على حق استخدام المواد الخام أو الحقوق الضرورية
والموظفين.

)ب(

اآللية :أي نظام ،أو معيار ،أو بروتوكول ،أو ميثاق أو قاعدة التي عندما تُطبق على مدخل أو مدخالت ،تنتج
أو يكون لھا القدرة على إنتاج مخرجات .ومن أمثلته آليات اإلدارة االستراتيجية ،واآلليات التشغيلية وآليات
إدارة المورد .تكون ھذه اآلليات – عادةً – موثقة ،ولكن يمكن أن توفر القوة العاملة المنظمة التي لديھا المھارات
والخبرات الضرورية ،والتي تتبع القواعد والمواثيق ،اآلليات الضرورية التي تكون قابلة للتطبيق على
المدخالت لتنتج مخرجات) .المحاسبة ،الفوترة ،جدول الرواتب والنظم اإلدارية األخرى التي ال تكون – عادةً
– آليات ُمستخدمة إلنتاج مخرجات(.

)ج(

المخرجات :نتيجة المدخالت واآلليات ال ُمطبقة على ھذه المدخالت التي توفر أو لديھا القدرة على توفير عائد
في شكل توزيعات أرباح ،أو تكاليف منخفضة أو مناقع اقتصادية أخرى – بشكل مباشر – إلى المستثمرين أو
المالك اآلخرين ،أو األعضاء أو المشاركين.

ب8

لتكون قابلة ألن تُباشر وتدار لألغراض ال ُمحددة ،تتطلب المنظومة المتكاملة من األنشطة واألصول عنصرين أساسيين
– المدخالت واآلليات ال ُمطبقة على ھذه المدخالت ،والتي تُستخدم أو سوف تُستخدم معا ً إلنتاج المخرجات .وبالرغم من
ذلك ،ال يلزم األعمال أن تدرج جميع المدخالت أو اآلليات التي استخدمھا البائع في تشغيل تلك األعمال ،عندما يكون
المشاركون في السوق قادرين على االستحواذ على األعمال واالستمرار في انتاج مخرجات ،على سبيل المثال ،عن
طريق تكامل األعمال مع مدخالتھا وآلياتھا الخاصة بھا.

ب9

تتنوع طبيعة عناصر األعمال بحسب الصناعة ،وبحسب ھيكل عمليات )أنشطة( المنشأة ،بما في ذلك مرحلة نمو للمنشأة.
لدى األعمال الراسخة – غالبا ً – أنواع مختلفة عديدة من المدخالت ،واآلليات والمخرجات ،في حين لدى األعمال الجديدة
– غالبا ً – القليل من المدخالت واآلليات وأحيانا ً مخرج )منتج( واحد .أيضا لدى جميع األعمال – تقريبا ً – التزامات،
ولكن ال يلزم األعمال أن يكون لديھا التزام.

ب10

يمكن أال يكون لدى المنظومة المتكاملة من األنشطة واألصول في مرحلة اإلنشاء مخرجات .وإذا لم تكن ،فينبغي على
المنشأة المستحوذة أن تأخذ في الحسبان عوامل أخرى لتحديد ما إذا كانت المنظومة ھي أعمال .تشمل ھذه العوامل،
ولكن ال تقتصر ،على ما إذا كانت المنظومة:
)أ(

قد بدأت أنشطة رئيسة ُمخططة.

)ب(

لديھا موظفون ،وملكية فكرية ومدخالت وآليات أخرى يمكن أن تُطبق على ھذه المدخالت.

)ج(

تسعى لخطة إلنتاج مخرجات.

)د(

سوف تكون قادرة على الوصول للعمالء الذين سوف يشترون المخرجات.

ال يلزم أن تكون جميع ھذه العوامل حاضرة لمنظومة متكاملة معينة من األنشطة واألصول في مرحلة اإلنشاء لتتأھل
على أنھا أعمال.
ب11

ينبغي أن يستند تحديد ما إذا كانت منظومة معينة من األصول واألنشطة ھي أعمال إلى ما إذا كانت المنظومة المتكاملة
قابلة ألن تُباشر وتدار على أنھا أعمال من قبل مشارك في السوق .وعليه ،عند تقويم ما إذا كانت منظومة معينة ھي
أعمال ،ال يُعد ذي صلة ما إذا كان البائع قد شغل المنظومة على أنھا أعمال أو ما إذا كانت المنشأة المستحوذة تنوي
أن تشغلھا على أنھا أعمال.

ب12

وفي غياب دليل على العكس ،يجب أن يُفترض أن منظومة معينة من األصول واألنشطة التي توجد فيھا شھرة ھي
أعمال .وبالرغم من ذلك ،ال يلزم األعمال أن تكون لديھا شھرة.
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تحديد المنشأة المستحوذة )تطبيق الفقرتين  6و(7
ب13

يجب أن تُستخدم اإلرشادات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 10عند تحديد المنشأة المستحوذة – المنشأة التي
تكتسب السيطرة على األعمال المستحوذ عليھا .وعندما تحدث عملية تجميع أعمال ولكن ال يبين تطبيق اإلرشادات
الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي – 10بوضوح – أيأ ً من المنشآت المج ﱢمعة تُعد ھي المنشأة المستحوذة ،فإنه
يجب أن يؤخذ في الحسبان العوامل الواردة في الفقرات ب –14ب 18عند القيام بذلك التحديد.

ب14

في معاملة تجميع أعمال نُفذت – بشكل رئيس – عن طريق تحويل نقد أو أصول أخرى أو بتحمل التزامات ،تكون المنشأة
المستحوذة – عادةً – ھي المنشأة التي تحول النقد أو األصول األخرى أو تتحمل االلتزامات.

ب15

في عملية تجميع أعمال نُفذت – بشكل رئيس – عن طريق ُمبادلة حصص حقوق ملكية ،تكون المنشأة المستحوذة – عادةً
– ھي المنشأة التي تصدر حصص حقوق ملكيتھا .وبالرغم من ذلك ،في بعض عمليات تجميع األعمال التي تُسمى –
عادةً – "االستحواذات العكسية" ،تكون المنشأة المصدرة ھي األعمال المستحوذ عليھا .وتوفر الفقرات ب –19ب27
إرشادات بشأن المحاسبة عن االستحواذات العكسية .ويجب أن تؤخذ في الحسبان – أيضا – الحقائق والظروف األخرى
ذات الصلة عند تحديد المنشأة المستحوذة في عملية تجميع أعمال نُفذت عن طريق ُمبادلة حصص حقوق ملكية ،بما في
ذلك:
)أ(

حقوق التصويت النسبية في المنشأة المضمومة بعد عملية تجميع األعمال – تكون المنشأة المستحوذة –
عادةً – ھي المنشأة المج ﱢمعة التي يحتفظ أو يستلم مالكھا كمجموعة النصيب األكبر من حقوق التصويت في
المنشأة المضمومة .عند تحديد أي مجموعة من المالك تحتفظ أو تستلم النصيب األكبر لحقوق التصويت ،يجب
على المنشأة أن تأخذ في الحسبان وجود أي ترتيبات تصويت وخيارات غير عادية أو خاصة ،أو أو أذونات أو
أوراق مالية قابلة للتحويل.

)ب(

وجود حصة تصويت أقلية كبيرة في المنشأة المضمومة عندما ال يكون لدى مالك آخر أو مجموعة منظمة
من المالك حصة تصويت كبيرة– تكون المنشأة المستحوذة – عادةً – ھي المنشأة المج ﱢمعة التي يحتفظ مالكھا
الوحيد أو المجموعة المنظمة من مالكھا بأكبر حصة تصويت أقلية في المنشأة المضمومة.

)ج(

تكوين كيان حاكم للمنشأة المضمومة – تكون المنشأة المستحوذة – عادةً – ھي المنشأة المج ﱢمعة التي لدى
مالكھا القدرة على اختيار أو تعيين أو عزل غالبية أعضاء الكيان الحاكم للمنشأة المضمومة.

)د (

تكوين إدارة عليا للمنشأة المضمومة – تكون المنشأة المستحوذة – عادةً – ھي المنشأة المج ﱢمعة التي تھيمن
إدارتھا )السابقة( على إدارة المنشأة المضمومة.

)ھـ(

شروط ُمبادلة حصص حقوق الملكية – تكون المنشأة المستحوذة – عادةً – ھي المنشأة المج ﱢمعة التي تدفع
عالوة زيادة على القيمة العادلة قبل التجميع لحصص حقوق الملكية للمنشأة أو المنشآت المتجمعة األخرى .

ب16

تكون المنشأة المستحوذة – عادةً – ھي المنشأة المج ﱢمعة التي يكون حجمھا النسبي )مقاسا ،على سبيل المثال ،باألصول ،أو
اإليرادات أو الربح( أكبر – بشكل جوھري – منه للمنشأة أو المنشآت لمتجمعة األخرى.

ب17

في معاملة تجميع أعمال تنطوي على أكثر من منشأتين ،يجب أن يتضمن تحديد المنشأة المستحوذة األخذ في الحسبان،
ضمن أشياء أخرى ،أي من المنشآت لمتجمعة بادرت بالتجميع ،باإلضافة إلى الحجم النسبي للمنشآت المتجمعة.

ب18

ليس بالضرورة أن تكون المنشأة الجديدة التي يتم تكوينھا إلحداث تجميع األعمال ھي المنشأة المستحوذة .عندما بتم تكوين
منشأة جديدة إلصدار حصص حقوق ملكية إلحداث تجميع األعمال ،فإنه يجب أن تُحدد واحدة من المنشآت المتجمعة التي
ُوجدت قبل عملية تجميع األعمال على أنھا المنشأة المستحوذة من خالل تطبيق اإلرشادات الواردة في الفقرات ب–13
ب .17وفي المقابل ،يمكن أن تكون المنشأة الجديدة التي تحول نقداً أو أصوالً أخرى أو تتحمل التزامات على أنھا عوض
ھي المنشأة المستحوذة.
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االستحواذات العكسية
ب19

يحدث االستحواذ العكسي عندما تُ َح ﱠدد المنشأة التي تصدر األوراق المالية )المنشأة المستحوذة نظاميا ً( على أنھا األعمال
المستحوذ عليھا لألغراض المحاسبية على أساس اإلرشادات الواردة في الفقرات ب –13ب .18ويجب أن تكون المنشأة
التي اُقتنيت حصص حقوق ملكيتھا )األعمال المستحوذ عليھا نظاميا ً( ھي المنشأة المستحوذة لألغراض المحاسبية لكي
تُعتبر المعاملة استحواذاً عكسيا ً .على سبيل المثال ،تحدث االستحواذات العكسية – أحيانا ً – عندما تريد منشأة تشغيل
خاصة أن تصبح منشأة عامة ولكنھا ال تريد أن تسجل أسھم حقوق ملكيتھا .لتحقيق ذلك ،سوف ترتب المنشأة الخاصة
لمنشأة عامة أن تقتني حصص حقوق ملكيتھا في مقابل حصص حقوق ملكية في المنشأة العامة .في ھذا المثال ،تُعد
المنشأة العامة ھي المنشأة المستحوذة نظاميا ً نظراً ألنھا أصدرت حصص حقوق ملكيتھا ،وتُعد المنشأة الخاصة ھي
األعمال المستحوذ عليھا نظاميا ً نظراً ألنه تم اقتناء حصص حقوق ملكيتھا .وبالرغم من ذلك ،ينتج عن تطبيق اإلرشادات
الواردة في الفقرات ب –13ب 18تحديد:
)أ(

المنشأة العامة على أنھا المنشأة المستحوذ عليھا لألغراض المحاسبية )األعمال المستحوذ عليھا محاسبيا ً(.

)ب(

المنشأة الخاصة على أنھا المنشأة المستحوذة لألغراض المحاسبية )المنشأة المستحوذة محاسبيا ً(.

يجب على األعمال المستحوذ عليھا محاسبيا ً أن تستوفي تعريف األعمال ليتم المحاسبة عن المعاملة على أنھا استحواذ
عكسي ،وتنطبق جميع مبادئ اإلثبات والقياس الواردة في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،بما في ذلك تطبيق متطلب
إثبات الشھرة.

قياس العوض المحول
ب20

في االستحواذ العكسي ،ال تصدر المنشأة المستحوذة محاسبيا ً – عادةً – أي عوض مقابل المنشأة المستحوذ عليھا .بدالً
من ذلك ،تصدر األعمال المستحوذ عليھا محاسبيا ً – عادةً – حصص حقوق ملكيتھا لمالك المنشأة المستحوذة محاسبيا ً.
وفقا لذلك ،تستند القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ للعوض ال ُمحول من قبل المنشأة المستحوذة محاسبيا ً مقابل حصتھا
في األعمال المستحوذ عليھا محاسبيا ً إلى عدد حصص حقوق الملكية التي كانت سيجب أن تصدرھا المنشأة التابعة
نظاميا ً لتعطي مالك المنشأة األم نظاميا ً نسبة حصة حقوق الملكية نفسھا في المنشأة المضمومة التي تنتج عن االستحواذ
العكسي .ويمكن أن تُستخدم القيمة العادلة لعدد حصص حقوق الملكية والمحسوبة بتلك الطريقة على أنھا القيمة العادلة
للعوض ال ُمحول في ال ُمبادلة مقابل األعمال المستحوذ عليھا.

إعداد وعرض القوائم المالية الموحدة
ب21

تُصدر القوائم المالية الموحدة ال ُمعدة بعد االستحواذ العكسي تحت اسم المنشأة األم نظاميا ً )األعمال المستحوذ عليھا
محاسبيا ً( ،ولكن تُوصف في اإليضاحات على أنھا استمرار للقوائم المالية للمنشأة التابعة نظاميا ً )المنشأة المستحوذة
محاسبيا ً( ،مع تعديل واحد ،وھو أن يُعدل رأس المال النظامي للمنشأة المستحوذة محاسبيا ً – بأثر رجعي – ليعكس
رأس المال النظامي لألعمال المستحوذ عليھا محاسبيا ً .وتُعدل – أيضا – المعلومات المقارنة المعروضة في ھذه القوائم
المالية الموحدة – بأثر رجعي – لتعكس رأس المال النظامي للمنشأة األم نظاميا ً )األعمال المستحوذ عليھا محاسبيا ً(.

ب22

نظراً ألن القوائم المالية الموحدة تمثل استمرارية للقوائم المالية للمنشأة التابعة نظاميا ً باستثناء ھيكل رأسمالھا ،فإن
القوائم المالية الموحدة تعكس:
)أ(

أصول والتزامات المنشأة التابعة نظاميا ً )المنشأة المستحوذة محاسبيا ً( ال ُمثبتة وال ُمقاسة بمبالغھا الدفترية قبل
التجميع.

)ب(

أصول والتزامات المنشأة األم نظاميا ً )األعمال المستحوذ عليھا محاسبيا ً( ال ُمثبتة وال ُمقاسة وفقا لھذا المعيار
الدولي للتقرير المالي.

)ج(

أرصدة األرباح المبقاة وحقوق الملكية األخرى للمنشأة التابعة نظاميا ً )المنشأة المستحوذة محاسبيا ً( قبل عملية
تجميع األعمال.
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)د(

المبلغ ال ُمثبت على أنه حصص حقوق ملكية ُمصدرة في القوائم المالية الموحدة ُمحدداً بإضافة حصة حقوق
ملكية المنشأة التابعة نظاميا ً ال ُمصدرة )المنشأة المستحوذة محاسبيا ً( الموجودة – مباشرةً – قبل عملية تجميع
األعمال إلى القيمة العادلة للمنشأة األم نظاميا ً )األعمال المستحوذ عليھا محاسبيا ً( .وبالرغم من ذلك ،يعكس
ھيكل الملكية )أي عدد حصص حقوق الملكية ال ُمصدرة ونوعھا( ھيكل حقوق ملكية المنشأة األم نظاميا ً
)األعمال المستحوذ عليھا محاسبيا ً( ،بما في ذلك ما أصدرته المنشأة األم نظاميا ً من حصص حقوق ملكية
إلحداث التجميع .ووفقا ً لذلك ،يُعدل ھيكل حقوق ملكية المنشأة التابعة نظاميا ً )المنشأة المستحوذة محاسبيا ً(
باستخدام نسبة ال ُمبادلة ال ُمحددة في اتفاقية االستحواذ ليعكس عدد أسھم المنشأة األم نظاميا ً )األعمال المستحوذ
عليھا محاسبيا ً( المصدرة ضمن االستحواذ العكسي.

)ھـ( النصيب التناسبي للحصة غير المسيطرة من المبالغ الدفترية قبل التجميع لألرباح المبقاة وحصص حقوق ملكية
المنشأة التابعة نظاميا ً األخرى )المنشأة المستحوذة محاسبيا ً( كما نُوقش في الفقرات ب 23وب.24

الحصة غير المسيطرة
ب23

في االستحواذ العكسي ،قد ال يبادل بعض مالك األعمال المستحوذ عليھا نظاميا ً )المنشأة المستحوذة محاسبيا ً( حصص
حقوق ملكيتھم مقابل حصص حقوق ملكية المنشأة األم نظاميا ً )األعمال المستحوذ عليھا محاسبيا ً( .يُعامل ھؤالء المالك
على أنھم حصة غير مسيطرة في القوائم المالية الموحدة بعد االستحواذ العكسي .وذلك نظراً ألنه لدى مالك المنشأة
المستحوذ عليھا نظاميا ً ،الذين ال يبادلون حصص حقوق ملكيتھم مقابل حصص حقوق ملكية المنشأة األم نظاميا ً ،اھتمام
– فقط – بنتائج وصافي أصول األعمال المستحوذ عليھا نظاميا ً – وليس بنتائج وصافي أصول المنشأة المضمومة.
على العكس من ذلك ،حتى لو كانت المنشأة المستحوذة نظاميا ً ھي األعمال المستحوذ عليھا لألغراض المحاسبية ،فإنه
لدى مالك المنشأة المستحوذة نظاميا ً اھتمام بنتائج وصافي أصول المنشأة المضمومة.

ب24

تُقاس وتُثبت أصول والتزامات األعمال المستحوذ عليھا نظاميا ً في القوائم المالية الموحدة بمبالغھا الدفترية قبل التجميع
)انظر الفقرة ب)22أ(( .بنا ًء عليه ،في االستحواذ العكسي تعكس الحصة غير المسيطرة الحصة التناسبية لحملة األسھم
غير المسيطرين في المبالغ الدفترية قبل التجميع لصافي أصول األعمال المستحوذ عليھا نظاميا ً حتى عندما تُقاس
الحصص غير المسيطرة في االستحواذات األخرى بقيمتھا العادلة في تاريخ االستحواذ.

ربحية السھم
ب25

كما وضح في الفقرة ب)22د( ،يعكس ھيكل حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة بعد االستحواذ العكسي ھيكل حقوق
ملكية المنشأة المستحوذة نظاميا ً )األعمال المستحوذ عليھا محاسبيا ً( ،بما في ذلك حصص حقوق الملكية ال ُمصدرة من
قبل المنشأة المستحوذة نظاميا ً إلحداث تجميع األعمال.

ب26

عند حساب المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية القائمة )مقام حساب ربحية السھم( خالل الفترة التي يحدث فيھا
االستحواذ العكسي:

ب27

)أ(

يجب أن يُحسب عدد األسھم العادية القائمة من بداية تلك الفترة وحتى تاريخ االستحواذ على أساس المتوسط
المرجح لعدد األسھم العادية القائمة لألعمال المستحوذ عليھا نظاميا ً )المنشأة المستحوذة محاسبيا ً( خالل الفترة
مضروبا ً في معدل ال ُمبادلة ال ُمحدد في اتفاقية التجميع؛

)ب(

يجب أن يكون عدد األسھم العادية القائمة من تاريخ االستحواذ وحتى نھاية تلك الفترة ھو العدد الفعلي لألسھم
العادية للمنشأة المستحوذة نظاميا ً )األعمال المستحوذ عليھا محاسبيا ً(.

يجب أن تُحسب ربحية السھم األساس لكل فترة مقارنة قبل تاريخ االستحواذ ُمعروضة في القوائم المالية الموحدة بعد
االستحواذ العكسي ،بقسمة:
)أ(

ربح أو خسارة األعمال المستحوذ عليھا نظاميا ً والذي يعود إلى حملة األسھم العادية في كل من ھذه
الفترات ،على

)ب(

المتوسط المرجح التاريخي لعدد األسھم العادية القائمة لألعمال المستحوذ عليھا نظاميا ً مضروبا ً في معدل
ال ُمبادلة ال ُمحدد في اتفاقية االستحواذ.
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إثبات أصول مقتناه والتزامات تم تحملھا معينة )تطبيق الفقرات (13–10
ب-28
ب30

]حذفت(

األصول غير الملموسة
ب31

يجب على المنشأة المستحوذة أن تثبت األصول غير الملموسة ال ُمقتناة القابلة للتحديد ضمن عملية تجميع أعمال –
بشكل منفصل – عن الشھرة .ويُعد األصل غير الملموس قابالً للتحديد عندما يستوفي إما ضابط القابلية لالنفصال
أو الضابط التعاقدي – النظامي.

ب32

يكون األصل غير الملموس الذي يستوفي الضابط التعاقدي – النظامي قابالً للتحديد حتى ولو لم يكن األصل قابالً
للتحويل أو قابالً لالنفصال عن األعمال المستحوذ عليھا أو عن الحقوق وااللتزامات األخرى .على سبيل المثال:
)أ(

]حذفت[

)ب(

تمتلك وتشغل أعمال مستحوذ عليھا محطة طاقة نووية .يعد الترخيص بتشغيل محطة الطاقة تلك أصالً
غير ملموس يستوفي الضابط التعاقدي – النظامي لإلثبات – بشكل منفصل – عن الشھرة ،حتى لو لم تكن
المنشأة المستحوذة تستطيع بيعه أو تحويله – بشكل منفصل – عن محطة الطاقة ال ُمقتناة .يمكن للمنشأة
المستحوذة أن تثبت القيمة العادلة لرخصة التشغيل والقيمة العادلة لمحطة الطاقة على أنھما أصل واحد
ألغراض التقرير المالي إذا كانت األعمار االنتاجية لھذين األصلين متشابھة.

)ج(

تمتلك أعمال مستحوذ عليھا براءة اختراع تقنية .وقد رخصت براءة االختراع تلك آلخرين الستخدامھم
الحصري خارج السوق المحلية ،وتستلم في المقابل نسبة مئوية محددة من اإليراد األجنبي المستقبلي.
يستوفي كل من براءة االختراع التقنية واتفاقية الترخيص ذات العالقة الضابط التعاقدي – النظامي لإلثبات
– بشكل منفصل – عن الشھرة حتى لو لم يمكن عمليا ً بيع أو ُمبادلة براءة االختراع واتفاقية الترخيص
ذات العالقة – بشكل منفصل – عن اآلخر.

ب33

يعني ضابط القابلية لالنفصال أن يكون األصل غير الملموس ال ُمقتنى قابالً ألن يُفصل عن األعمال المستحوذ عليھا
أو يُجتزأ منھا وأن يُباع ،أو يحول ،أو يرخص أو يُؤجر ،أو تتم ُمبادلته ،إما بشكل منفرد أو مع عقد ذي عالقة ،أو
أصل قابل للتحديد أو التزام .يستوفي األصل غير الملموس الذي ستكون المنشأة المستحوذة قادرة على أن تبيعه ،أو
ترخصه أو بخالف ذلك تبادله مقابل شيء آخر ذي قيمة ،ضابط القابلية لالنفصال ،حتى ولو لم تكن المنشأة
المستحوذة تنوي بيعه أو ترخيصه أو بخالف ذلك ُمبادلته .يستوفي األصل غير الملموس ال ُمقتنى ضابط القابلية
لالنفصال عندما يكون ھناك دليالً على معامالت ُمبادلة لذلك النوع من األصول أو ألصل من نوع مشابه ،حتى لو
كانت ھذه المعامالت غير متكررة وبغض النظر عما إذا كانت المنشأة المستحوذة مشاركة فيھا .على سبيل المثال،
تُرخص قوائم العمالء والمشتركين – بشكل متكرر – وبالتالي تستوفي ضابط القابلية لالنفصال .وحتى عندما تعتقد
المنشأة المستحوذ عليھا أن قوائم عمالئھا لھا خصائص مختلفة عن قوائم العمالء األخرى ،فإن حقيقة أن قوائم
العمالء تُرخص – بشكل متكرر – تعنى – بشكل عام – أن قوائم العمالء ال ُمقتناة تستوفى ضابط القابلية لالنفصال.
وبالرغم من ذلك ،سوف لن تستوفي قائمة العمالء ال ُمقتناة ضمن عملية تجميع أعمال ضابط القابلية لالنفصال عندما
تمنع شروط الخصوصية أو االتفاقيات األخرى المنشأة من ببيع ،أو تأجير أو بخالف ذلك ُمبادلة المعلومات حول
عمالئھا.

ب34

يستوفي األصل غير الملموس الذي ال يكون قابل لالنفصال – بشكل فردي – عن األعمال المستحوذ عليھا أو المنشأة
المضمومة ضابط القابلية لالنفصال عندما يكون قابالً لالنفصال بالترافق مع عقد متعلق به ،أو أصل قابل للتحديد أو
التزام .على سبيل المثال:
)أ(

يتبادل المشاركون في السوق التزامات ودائع وما يتعلق بھا من أصول غير ملموسة للعالقة مع المودعين في
معامالت تبادلية ملحوظة .بنا ًء عليه ،ينبغي على المنشأة المستحوذة أن تثبت أصالً غير ملموس للعالقة مع
المودعين – بشكل منفصل – عن الشھرة.

)ب(

تمتلك األعمال المستحوذ عليھا عالمة تجارية ُمسجلة و ُموثقة لكنھا استخدمت خبرة فنية غير مسجلة على
أنھا براءة اختراع لتصنع منتج العالمة التجارية .ولتحويل ملكية العالمة التجارية ،يكون المالك ُمطالبا ً –
أيضا ً – بأن يحول أي شيء آخر الزما ً للمالك الجديد لينتج منتجا أو خدمة ال يمكن تمييزھا عن تلك ال ُمنتجة
من قبل المالك السابق .ونظراً ألنه يجب فصل الخبرة الفنية غير ال ُمسجلة على أنھا براءة اختراع عن المنشأة
المستحوذ عليھا أو المنشأة المضمومة وبيعھا عندما تُباع العالمة التجارية ،فإنھا تستوفي ضابط القابلية
لالنفصال.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

21

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

المعيار الدولي للتقرير المالي 3

الحقوق ال ُمعاد اقتناؤھا
ب35

كجزء من عملية تجميع األعمال ،قد تعيد المنشأة المستحوذة اقتناء الحق الذي كانت قد منحته – سابقا ً – لألعمال
المستحوذ عليھا الستخدام واحد أو أكثر من أصول المنشأة المستحوذة ال ُمثبتة أو غير ال ُمثبتة .ومن أمثلة مثل ھذه
الحقوق الحق في استخدام االسم التجاري للمنشأة المستحوذة بموجب اتفاقية امتياز أو حق الستخدام تقنية المنشأة
المستحوذة بموجب اتفاقية ترخيص التقنية .إن الحق المعاد اقتناؤه ھو أصل غير ملموس قابل للتحديد تثبته المنشأة
المستحوذة – بشكل منفصل – عن الشھرة .وتوفر الفقرة  29إرشادات بشأن قياس الحق المعاد اقتناؤه وتوفر الفقرة
 55إرشادات بشأن المحاسبة الالحقة عن الحق المعاد اقتناؤه.

ب36

عندما تكون شروط العقد الذي ينشأ عنه الحق المعاد اقتناؤه مواتية أو غير مواتية بالنسبة لشروط معامالت السوق
الحالية لنفس البنود أو بنود مشابھة ،فإنه يجب على المنشأة المستحوذة أن تثبت مكسب أو خسارة تسوية .وتوفر الفقرة
ب 52إرشادات بشأن قياس مكسب أو خسارة التسوية تلك.

القوة العاملة ال ُمج َمعة والبنود األخرى التي تكون غير قابلة للتحديد
ب37

تصنف المنشأة المستحوذة ضمن الشھرة قيمة األصل غير الملموس ال ُمقتنى الذي يكون غير قابل للتحديد اعتبارا من
تاريخ االستحواذ .على سبيل المثال ،قد تنسب المنشأة المستحوذة قيمة لوجود قوة عاملة ُمج َمعة ،والتي ھي مجموعة
موجودة من الموظفين تتيح للمنشأة المستحوذة أن تستمر في تشغيل األعمال المستحوذ عليھا من تاريخ االستحواذ.
ال تمثل القوة العاملة ال ُمج َمعة رأس المال الفكري للقوة العاملة الماھرة – المعرفة والخبرة )المتخصصة عادةً( التي
يجلبھا موظفو األعمال المستحوذ عليھا لوظائفھم .ونظراً ألن القوة العاملة ال تُعد أصالً قابل للتحديد لتُثبت – بشكل
منفصل – عن الشھرة ،تُصنف أية قيمة منسوبة لھا ضمن الشھرة.

ب38

تصنف المنشأة المستحوذة – أيضا – ضمن الشھرة أية قيمة منسوبة للبنود التي ال تتأھل على أنھا أصول في تاريخ
االستحواذ .على سبيل المثال ،يمكن أن تنسب المنشأة المستحوذة قيمة لعقود ممكنة تتفاوض المنشأة المستحوذة بشأنھا
مع عمالء جدد محتملين في تاريخ االستحواذ .نظراً ألن ھذه العقود الممكنة ليست – في حد ذاتھا – أصوال في تاريخ
االستحواذ ،فإن المنشأة المستحوذة ال تثبتھا – بشكل منفصل – عن الشھرة .وال ينبغي للمنشأة المستحوذة – الحقا ً –
أن تعيد تصنيف قيمة ھذه العقود خارج الشھرة تبعا ً لألحداث التي تقع بعد تاريخ االستحواذ .وبالرغم من ذلك ،ينبغي
قوم الحقائق والظروف المحيطة باألحداث التي تقع بعد وقت قصير من تاريخ االستحواذ
على المنشأة المستحوذة أن تُ ِ
لتحدد ما إذا كان أصل غير ملموس قابل لإلثبات – بشكل منفصل – كان موجودا في تاريخ االستحواذ.

ب39

بعد اإلثبات األولي ،تحاسب المنشأة المستحوذة عن األصول غير الملموسة ال ُمقتناة ضمن عملية تجميع أعمال وفقاً
لنصوص معيار المحاسبة الدولي " 38األصول غير الملموسة" .وبالرغم من ذلك ،كما ُوضح في الفقرة  3من
معيار المحاسبة الدولي  ،38بعد اإلثبات األولي تُحدد المحاسبة عن بعض األصول غير الملموسة ال ُمقتناة بموجب
المعايير الدولية األخرى للتقرير المالي.

ب40

يحدد ضابط القابلية للتحديد ما إذا كان األصل غير الملموس يُثبت – بشكل منفصل – عن الشھرة أم ال .وبالرغم
من ذلك ،ال يقدم الضابط إرشادات بشأن قياس القيمة العادلة لألصل غير الملموس وال يقيد االفتراضات ال ُمستخدمة
في قياس القيمة العادلة لألصل غير الملموس .على سبيل المثال ،ستأخذ المنشأة المستحوذة في الحسبان االفتراضات
التي سيستخدمھا المشاركون في السوق عند تسعير األصل غير الملموس ،مثل توقعات التجديدات المستقبلية للعقد،
عند قياس القيمة العادلة .وليس من الضروري للتجديدات أن تستوفي – في حد ذاتھا – ضابط القابلية للتحديد.
)وبالرغم من ذلك ،انظر الفقرة  ،29التي تضع استثنا ًء لمبدأ قياس القيمة العادلة للحقوق ال ُمعاد اقتناؤھا ال ُمثبتة ضمن
عملية تجميع أعمال( .توفر الفقرتين  36و 37من معيار المحاسبة الدولي  38إرشادات بشأن تحديد ما إذا كان ينبغي
جمع األصول غير الملموسة مع أصول أخرى غير ملموسة أو ملموسة في وحدة حساب واحدة.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

22

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

المعيار الدولي للتقرير المالي 3

قياس القيمة العادلة ألصول معينة قابلة للتحديد وحصة غير مسيطرة في أعمال مستحوذ عليھا )تطبيق
الفقرتين  18و(19

أصول بتدفقات نقدية غير مؤكدة )مخصصات التقويم(
ب41

ال يجوز للمنشأة المستحوذة أن تثبت مخصص تقويم منفصل كما في تاريخ االستحواذ لألصول ال ُمقتناة ضمن عملية
تجميع األعمال والتي تُقاس بقيمتھا العادلة في تاريخ االستحواذ نظراً ألن آثار عدم التأكد حول التدفقات النقدية
المستقبلية تُدرج في قياس القيمة العادلة .على سبيل المثال ،نظراً ألن ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي يتطلب من
المنشأة المستحوذة أن تقيس المبالغ تحت التحصيل ال ُمقتناة ،بما في ذلك القروض ،بقيمتھا العادلة في تاريخ االستحواذ
في المحاسبة عن تجميع أعمال ،فإن المنشأة المستحوذة ال تثبت مخصص تقويم منفصل للتدفقات النقدية التعاقدية
التي تُعد غير قابلة للتحصيل في ذلك التاريخ أو مخصص خسائر لخسائر االئتمان المتوقعة.

األصول موضوع عقود تأجير تشغيلية تكون فيھا األعمال المستحوذ عليھا ھي المؤجر
ب42

عند قياس القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ألصل ما ،مثل مبنى أو براءة اختراع ،يكون موضوع عقد تأجير تشغيلي
تكون فيه المنشأة المستحوذة ھي المؤجر ،فإنه يجب على المنشأة المستحوذة أن تأخذ في الحسبان شروط عقد التأجير.
ال تثبت المنشأة المستحوذة أصالً أو التزاما ً منفصالً عندما تكون شروط عقد التأجير إما مواتية أو غير مواتية عند
مقارنتھا مع شروط السوق.

األصول التي تنوي المنشأة المستحوذة أال تستخدمھا أو أن تستخدمھا بطريقة تختلف عن
الطريقة التي سيستخدمھا بھا المشاركون اآلخرين في السوق
ب43

لحماية مركزھا التنافسي ،أو ألسباب أخرى ،قد تنوي المنشأة المستحوذة أال تستخدم – بشكل نشط – أصالً غير مالي
ُمقتنى ،أو أنھا قد ال تنوي أن تستخدم األصل وفقا ً ألقصى وأفضل استخدام لھعلى سبيل المثال ،قد يكون ھذا ھو حال
أصل غير ملموس للبحث والتطوير ُمقتنى وتخطط المنشأة المستحوذة أن تستخدمه – بشكل اِتﱢقائِ ّي – من خالل منع
اآلخرين من استخدامه .ومع ذلك ،فإنه يجب على المنشأة المستحوذة أن تقيس القيمة العادلة لألصل غير المالي
مفترضة أقصى وأفضل استخدام له من قبل المشاركين في السوق وفقا ً لفرضية تقويم مناسبة ،عند كل من القياس
بشكل أولي وعند قياس القيمة العادلة مطروحا ً منھا تكاليف االستبعاد ألجل اختبار الھبوط الحقا.

الحصة غير المسيطرة في أعمال مستحوذ عليھا
ب44

يسمح ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشأة المستحوذة أن تقيس الحصة غير المسيطرة في األعمال المستحوذ
عليھا بقيمتھا العادلة في تاريخ االستحواذ .سوف تكون المنشأة المستحوذة – أحيانا ً – قادرة على قياس القيمة العادلة
للحصة غير المسيطرة في تاريخ االستحواذ على أساس سعر معلن في سوق نشط ألسھم حقوق الملكية )أي ھذه التي
ال تحتفظ بھا المنشأة المستحوذة( .وبالرغم من ذلك ،في حاالت أخرى ،سوف ال يكون السعر المعلن متاحا ً في سوق
نشط ألسھم حقوق الملكية .وفي ھذه الحاالت ،ستقيس المنشأة المستحوذة القيمة العادلة للحصة غير المسيطرة
باستخدام طرق تقويم أخرى.

ب45

قد تختلف القيم العادلة لحصة المنشأة المستحوذة في األعمال المستحوذ عليھا وللحصة غير المسيطرة على أساس
السھم .ومن المرجح أن يكون الفرق الرئيس ھو تضمين عالوة سيطرة في القيمة العادلة لحصة المنشأة المستحوذة
في األعمال المستحوذ عليھا على أساس السھم أو ،على العكس ،تضمين خصم لعدم السيطرة )يشار إليه – أيضا ً –
على أنه خصم الحصة غير المسيطرة( في القيمة العادلة للحصة غير المسيطرة على أساس السھم إذا كان المشاركون
في السوق سيأخذون في الحسبان مثل ھذه العالوة أو الخصم عند تسعير الحصة غير المسيطرة.
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قياس الشھرة أو مكسب من الشراء بسعر تفاضلي
قياس القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ لحصة المنشأة المستحوذة في األعمال المستحوذ
عليھا باستخدام طرق التقويم )تطبيق الفقرة (33
ب46

في تجميع أعمال منجز دون تحويل عوض ،يجب على المنشأة المستحوذة أن تحل القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ
لحصتھا في األعمال المستحوذ عليھا محل القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ للعوض ال ُمحول لتقيس الشھرة أو مكسب
من الشراء بسعر تفاضلي )انظر الفقرات .(34–32

اعتبارات خاصة عند تطبيق طريقة االستحواذ على عمليات تجميع المنشآت المشتركة
)تطبيق الفقرة (33
ب47

عندما تتجمع منشأتان مشتركتان ،قد تكون القيمة العادلة لحقوق الملكية أو حصص العضو في األعمال المستحوذ عليھا
)أو القيمة العادلة لألعمال المستحوذ عليھا( يمكن قياسھا بطريقة يمكن االعتماد عليھا أكثر من القيمة العادلة لحصص
العضو ال ُمحولة من قبل المنشأة المستحوذة .في تلك الحالة ،تتطلب الفقرة  33من المنشأة المستحوذة أن تحدد مبلغ الشھرة
باستخدام القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ لحصص حقوق ملكية األعمال المستحوذ عليھا بدالً من القيمة العادلة في
تاريخ االستحواذ لحصص حقوق ملكية المنشأة المستحوذة ال ُمحولة على أنھا عوض .باإلضافة إلى ذلك ،يجب على
المنشأة المستحوذة في عملية تجميع منشآت مشتركة أن تثبت صافي أصول األعمال المستحوذ عليھا على أنھا إضافة
مباشرة إلى رأس المال أو حقوق الملكية في قائمة مركزھا المالي ،وليس على أنھا إضافة إلى االرباح المبقاة ،ويتفق ھذا
مع الطريقة التي تطبق بھا أنواع أخرى من المنشآت طريقة االستحواذ.

ب48

رغم أنھا تشبه – في نواح كثيرة – األعمال األخرى ،إال أنه للمنشآت المشتركة خصائص متميزة تنشأ – بشكل رئيس –
عن كون أعضائھا عمالء ومالك في نفس الوقت .يتوقع أعضاء ھذه المنشآت المشتركة – بشكل عام – أن يتسلموا منافع
مقابل عضويتھم ،والتي تكون – عادةً – في شكل أتعاب مخفضة مقابل سلع أو خدمات أو توزيعات أرباح رعاية .ويستند
الجزء ال ُمخصص لكل عضو من توزيعات أرباح الرعاية على مبلغ األعمال التي يقوم بھا العضو مع المنشأة المشتركة
خالل الفترة.

ب49

يجب أن يتضمن قياس القيمة العادلة للمنشأة المشتركة االفتراضات التي سيضعھا المشاركون في السوق حول منافع
العضو المستقبلي إضافة إلى أي افتراضات أخرى مالئمة سيضعھا المشاركون في السوق حول المنشأة المشتركة .على
سبيل المثال ،يمكن أن تُستخدم طريقة القيمة الحالية لقياس القيمة العادلة للمنشأة المشتركة .وينبغي أن تستند التدفقات
النقدية ال ُمستخدمة على أنھا مدخالت للنموذج إلى التدفقات النقدية المتوقعة للمنشأة المشتركة ،والتي من المرجح أن
تعكس تخفيضات لمنافع العضو ،مثل أتعاب مخفضة مقابل السلع والخدمات.

تحديد ما يعد جز ًء من معاملة تجميع األعمال )تطبيق الفقرتين  51و(52
ب50

ينبغي على المنشأة المستحوذة أن تأخذ في الحسبان العوامل التالية ،التي ال ھي متعارضة وال ھي قاطعة – بشكل فردي،
عند تحديد ما إذا كانت معاملة ما تُعد جزء من المبادلة مقابل األعمال المستحوذ عليھا أو أن المعاملة تُعد منفصلة عن
تجميع األعمال:
)أ(

أسباب المعاملة – قد يوفر فھم أسباب لماذا تدخل أطراف لمعاملة تجميع )المنشأة المستحوذة واألعمال المستحوذ
عليھا ،ومالكھما ،ومجالس إدارتيھما ومدراؤھما – ووكالؤھم( في معاملة أو ترتيب معين نظرة ثاقبة حول ما
إذا كانت تُعد جز ًء من العوض ال ُمحول واألصول ال ُمقتناة أو االلتزامات التي تم تحملھا .على سبيل المثال ،إذا
رُتبت معاملة – بشكل رئيس – لصالح المنشأة المستحوذة أو المنشأة المضمومة بدالً من أن تكون – بشكل
رئيس – لصالح األعمال المستحوذ عليھا أو مالكھا السابقين قبل التجميع ،فإن ذلك الجزء من سعر المعاملة
المدفوع )وأي أصول أو التزامات ذات عالقة( ليس من المرجح أن يكون جز ًء من ال ُمبادلة مقابل األعمال
المستحوذ عليھا .وفقا ً لذلك ،ينغي على المنشأة المستحوذة أن تحاسب عن ذلك الجزء – بشكل منفصل – عن
عملية تجميع األعمال.
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)ب(

)ج(

من بادر بالمعاملة – قد يوفر فھم من بادر بالمعاملة – أيضا ً – نظرة ثاقبة حول ما إذا كانت تُعد جز ًء من ال ُمبادلة
مقابل األعمال المستحوذ عليھا .على سبيل المثال ،قد يتم الدخول في معاملة أو حدث آخر بادرت به المنشأة
المستحوذة لغرض توفير منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة المستحوذة أو المنشأة المضمومة مع منفعة ضئيلة أو
بدون منفعة ُمستلمة من قبل األعمال المستحوذ عليھا أو مالكھا السابقين قبل التجميع .من ناحية أخرى ،ليس
من المرجح أن تكون معاملة أو ترتيب بادرت به األعمال المستحوذ عليھا أو مالكھا السابقون لصالح المنشأة
المستحوذة أو المنشأة ال ُمج َمعة ،ومن المرجح أن تُعد جز ًء من معاملة تجميع األعمال.
توقيت المعاملة – قد يوفر توقيت المعاملة – أيضا ً – نظرة ثاقبة حول ما إذا كانت تُعد جز ًء من ال ُمبادلة مقابل
األعمال المستحوذ عليھا .على سبيل المثال ،قد يتم الدخول في معاملة بين المنشأة المستحوذة واألعمال المستحوذ
عليھا تحدث خالل المفاوضات حول شروط عملية تجميع األعمال على أمل أن يوفر تجميع األعمال منافع
اقتصادية مستقبلية للمنشأة المستحوذة أو المنشأة المضمومة .في ھذه الحالة ،من المرجح أن تتسلم األعمال
المستحوذ عليھا أو مالكھا السابقون قبل عملية تجميع األعمال منفعة ضئيلة أو ال يتسلموا منفعة من المعاملة
باستثناء المنافع التي يتسلمونھا على أنھم جزء من المنشأة المضمومة.

التسوية الفعلية لعالقة موجودة من قبل بين المنشأة المستحوذة واألعمال المستحوذ عليھا
في عملية تجميع أعمال )تطبيق الفقرة )52أ((
ب51

ب52

قد تكون للمنشأة المستحوذة واألعمال المستحوذ عليھا عالقة وجدت قبل أن التفكير في تجميع األعمال ،ويشار إليھا ھنا
على أنھا "عالقة موجودة من قبل" .وقد تكون العالقة الموجودة من قبل بين المنشأة المستحوذة واألعمال المستحوذ عليھا
تعاقدية )على سبيل المثال ،البائعين والعمالء أو
المرخص وال ُمرخص له( أو غير تعاقدية )على سبيل المثال ،المدعي
ِ
والمدعي عليه(.
عندما يسوي تجميع األعمال – بشكل فعلي – عالقة موجودة من قبل ،فإن المشاة المستحوذة تثبت مكسبا ً أو خسارة،
مقاسة كما يلي:
)أ(

لعالقة غير تعاقدية موجودة من قبل )مثل دعوى قضائية( :بالقيمة العادلة.

)ب(

لعالقة تعاقدية موجودة من قبل :باألقل من ) (1أو) (2أدناه:
)(1

المبلغ الذي يكون به العقد مواتيا ً أو غير مواتي من منظور المنشأة المستحوذة عند مقارنته بشروط
معامالت السوق الحالية لنفس البنود أو بنود مشابھة) .العقد غير المواتي ھو العقد الذي يكون غير مواتي
بحكم شروط السوق الحالية .وليس بالضرورة أن يكون عقدا خاسراً تزيد فيه التكاليف التي ال يمكن
تجنبھا لمقابلة االلتزامات بموجب العقد عن المنافع االقتصادية المتوقع استالمھا بموجبه(

)(2

مبلغ أي مقتضيات تسوية منصوص عليھا في العقد متاح للطرف المقابل الذي يُعد العقد غير مواتي له.

عندما يكون ) (2أقل من ) ،(1يُدرج الفرق على أنه جزء من المحاسبة عن تجميع األعمال.
قد يعتمد مبلغ المكسب أو الخسارة ال ُمثبت – جزئيا ً – على ما إذا كانت المنشأة المستحوذة أثبتت – سابقا ً – أصال أو
التزاما ذا عالقة ،وبالتالي قد يختلف المكسب أو الخسارة التي تم التقرير عنھا عن المبلغ المحسوب بموجب تطبيق
المتطلبات أعاله.
ب53

قد تكون العالقة الموجودة من قبل عقدا تثبته المنشأة المستحوذة على أنه حق معاد اقتناؤه .وعندما يتضمن العقد شروطا
تُعد مواتية أو غير مواتية عند مقارنتھا بتسعير معامالت السوق الحالية لنفس البنود أو بنود مشابھة ،فإن المنشأة
المستحوذة تثبت – بشكل منفصل – عن عملية تجميع األعمال ،مكسبا ً أو خسارة مقابل التسوية الفعلية للعقدُ ،مقاسة
وفقا للفقرة ب.52

ترتيبات المدفوعات المحتملة للموظفين أو حملة األسھم البائعين )تطبيق الفقرة )52ب((
ب54

يتوقف ما إذا كانت ترتيبات المدفوعات المحتملة للموظفين أو حملة األسھم البائعين ھي عوض محتمل ضمن عملية
تجميع األعمال ،أو أنھا معامالت منفصلة ،على طبيعة الترتيبات .قد يكون فھم أسباب لماذا تتضمن اتفاقية االستحواذ
نصا ً لمدفوعات محتملة ،ومن الذي بادر بالترتيب ومتى دخلت األطراف في الترتيب ،مفيدة في تقويم طبيعة الترتيب.
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ب55

عندما ال يكون واضحا ما إذا كان ترتيب مدفوعات لموظفين أو مساھمين بائعين يُعد جز ًء من ال ُمبادلة مقابل األعمال
المستحوذ عليھا أو أنه يُعد معاملة منفصلة عن عملية تجميع األعمال ،فإنه يجب على المنشأة المستحوذة أن تأخذ في
الحسبان المؤشرات التالية:
)أ(

استمرار التوظيف – شروط استمرار التوظيف من قبل حملة األسھم البائعين الذين أصبحوا من كبار
الموظفين قد يكون مؤشرا على جوھر ترتيب العوض المحتمل .قد تُضمن الشروط ذات الصلة باستمرار
التوظيف في اتفاقية توظيف ،أو في اتفاقية االستحواذ أو أي وثيقة اخرى .يُعد ترتيب العوض المحتمل ،الذي
تُلغى فيه المدفوعات – بشكل تلقائي – عندما يُنھى التوظيف ،مكافأة مقابل الخدمات لما بعد التجميع .قد تبين
الترتيبات التي ال تتأثر فيھا المدفوعات المحتملة بإنھاء التوظيف أن المدفوعات المحتملة تعد عوضا ً إضافياً
وليست مكافأة.

)ب(

مدة استمرار التوظيف – عندما تتزامن فترة التوظيف المطلوبة مع فترة المدفوعات المحتملة أو تكون أطول
منھا ،فإن تلك الحقيقة قد تشير إلى أن المدفوعات المحتملة تعد ،في جوھرھا مكافأة.

)ج(

مستوى المكافأة – قد تبين الحاالت التي تكون فيھا مكافأة الموظف بخالف المدفوعات المحتملة عند مستوى
معقول بالمقارنة بمكافأة كبار الموظفين في المنشأة المضمومة أن المدفوعات المحتملة يعد عوضا ً إضافيا ً
وليست مكافأة.
المدفوعات اإلضافية للموظفين – عندما يتسلم حملة األسھم البائعين الذين لم يصبحوا موظفين مدفوعات
محتملة على أساس السھم أقل من حملة األسھم البائعين الذين أصبحوا موظفين في المنشأة المضمومة ،قد
تبين تلك الحقيقة أن المبلغ اإلضافي للمدفوعات المحتملة إلى حملة األسھم البائعين الذين أصبحوا موظفين
يعد مكافأة.

)ھـ(

عدد األسھم المملوكة – قد يكون العدد النسبي لألسھم المملوكة من قبل حملة األسھم البائعين الذين يبقون
على أنھم كبار الموظفين مؤشرا على جوھر ترتيب العوض المحتمل .على سبيل المثال ،عندما يبقى حملة
األسھم البائعون الذين يملكون – تقريبا ً – جميع األسھم في األعمال المستحوذ عليھا على أنھم كبار الموظفين،
قد تبين تلك الحقيقة أن الترتيب ھو – في جوھره – ترتيب مشاركة في األرباح المقصود منه تقديم مكافأة
مقابل الخدمات لما بعد التجميع .بدال من ذلك ،عندما يمتلك حملة األسھم البائعون الذين يستمرون على أنھم
كبار الموظفين عدداً قليالً من أسھم األعمال المستحوذ عليھا ويتسلم جميع حملة األسھم البائعون نفس مبلغ
العوض المحتمل على أساس السھم ،قد تبين تلك الحقيقة أن المدفوعات المحتملة تعد عوضا ً إضافيا ً .ينبغي –
أيضا– االخذ في الحسبان حصص حقوق الملكية قبل االستحواذ ال ُمحتفظ بھا من قبل أطراف ذات عالقة
بحملة األسھم البائعين الذين يستمرون على أنھم كبار الموظفين ،مثل أفراد العائلة.

)و(

ى حُدد عند
الربط بالتقويم – عندما يستند العوض األولي ال ُمحول في تاريخ االستحواذ إلى الحد األدنى لمد ً
تقويم األعمال المستحوذ عليھا وتتعلق الطريقة الحسابية المحتملة بطريقة التقويم تلك ،فقد توضح تلك الحقيقة
أن المدفوعات المحتملة تعد عوضا ً إضافيا ً .من ناحية أخرى ،عندما تتفق طريقة احتساب الدفعة المحتملة مع
ترتيبات سابقة للمشاركة في الربح ،فقد توضح تلك الحقيقة أن جوھر الترتيب تقديم مكافأة.

)ز(

الطريقة الحسابية لتحديد العوض – قد تكون الطريقة الحسابية ال ُمستخدمة لتحديد الدفعة المحتملة مفيدة في
تقويم جوھر الترتيب .على سبيل المثال ،عندما تُحدد الدفعة المحتملة على أساس مضاعف األرباح ،فقد
يوضح ذلك أن االلتزام عوض محتمل ضمن عملية تجميع األعمال وأن الطريقة الحسابية يُقصد منھا تحديد
أو تأكيد القيمة العادلة لألعمال المستحوذ عليھا .في المقابل ،قد توضح الدفعة المحتملة التي ھي نسبة مئوية
محددة من األرباح أن االلتزام تجاه الموظفين ترتيب مشاركة في األرباح لمكافأة الموظفين مقابل خدمات
ُمقدمة.

)ح(

ترتيبات وقضايا أخرى – قد تبين شروط الترتيبات األخرى مع حملة األسھم البائعين )مثل االتفاقيات بعدم
التنافس ،والعقود التنفيذية ،والعقود االستشارية واتفاقيات إيجار العقارات( ومعالجة ضريبة الدخل على
المدفوعات المحتملة أن المدفوعات المحتملة تعود إلى شيء بخالف العوض مقابل األعمال المستحوذ عليھا.
على سبيل المثال ،فيما يتعلق باالستحواذ ،قد تدخل المنشأة المستحوذة في ترتيب إيجار عقارات مع حامل
أسھم بائع مھم .فعندما تكون مدفوعات اإليجار المحددة في عقد اإليجار أقل – بشكل جوھري – عن السوق،
فقد تكون بعض أو جميع المدفوعات المحتملة للمؤجر )حامل األسھم البائع( المطلوبة بموجب ترتيب منفصل
لمدفوعات محتملة ،في جوھرھا ،مدفوعات مقابل استخدام العقار ال ُمستأجر ،وينبغي على المنشأة المستحوذة
أن تثبتھا – بشكل منفصل – في قوائمھا المالية بعد التجميع .في المقابل ،عندما يحدد عقد اإليجار مدفوعات
إيجار تتفق مع شروط السوق للعقار المستأجر ،فقد يكون ترتيب المدفوعات المحتملة لحامل األسھم البائع
عوضا محتمال ضمن عملية تجميع األعمال.

)د(

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

26

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

المعيار الدولي للتقرير المالي 3

مكافآت دفع على أساس السھم للمنشأة المستحوذة تم ُمبادلتھا بمكافآت ُمحتفظ بھا من قبل
موظفي األعمال المستحوذ عليھا )تطبيق الفقرة )52ب((
ب56

قد تبادل المنشأة المستحوذة مكافآت 3دفع على أساس السھم لديھا )مكافآت االستبدال( بمكافآت ُمحتفظ بھا من قبل
موظفي األعمال المستحوذ عليھا .تتم المحاسبة عن ُمبادالت خيارات األسھم أو مكافآت الدفع على أساس السھم األخرى
المقترنة بعملية تجميع أعمال على أنھا تعديالت لمكافآت الدفع على أساس السھم وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي 2
"الدفع على أساس السھم" .فعندما تستبدل المنشأة المستحوذة مكافآت األعمال المستحوذ عليھا ،فإنه يجب أن يُدرج
في قياس العوض ال ُمحول ضمن عملية تجميع األعمال إما جميع أو جزء من القياس ال ُمستند إلى السوق لمكافآت
االستبدال للمنشأة المستحوذة .توفر الفقرات ب – 57ب 62إرشادات بشأن كيفية تخصيص القياس ال ُمستند إلى السوق.
وبالرغم من ذلك ،في الحاالت التي ستنقضي فيھا مكافآت األعمال المستحوذ عليھا كنتيجة لعملية تجميع األعمال،
وعندما تستبدل المنشأة المستحوذة ھذه المكافآت من غير أن تكون ملزمة بأن تفعل ذلك ،فإنه يجب أن يُثبت جميع
القياس ال ُمستند إلى السوق لمكافآت االستبدال على أنه تكلفة مكافأة في القوائم المالية بعد التجميع وفقا ً لمتطلبات المعيار
الدولي للتقرير المالي  .2ويعني ھذا ،أنه ال يجوز أن يُدرج أي من القياس ال ُمستند إلى السوق لھذه المكافآت في قياس
العوض ال ُمحول في عملية تجميع األعمال .وتكون المنشأة المستحوذة ملزمة باستبدال مكافآت األعمال المستحوذ عليھا
عندما يكون لدى المنشأة المستحوذة أو موظفيھا القدرة على إنفاذ االستبدال .على سبيل المثال ،ألغراض تطبيق ھذا
اإلرشاد ،تكون المنشأة المستحوذة ملزمة بأن تستبدل مكافآت األعمال المستحوذ عليھا ،عندما يكون االستبدال مطلوبا
بموجب:
)أ(

شروط اتفاقية االستحواذ؛ أو

)ب(

شروط مكافآت األعمال المستحوذ عليھا ،أو

)ج(

القوانين أو اللوائح التي تنطبق عليھا.

ب57

لتحديد الجزء من مكافأة االستبدال الذي ھو جزء من العوض ال ُمحول مقابل األعمال المستحوذ عليھا ،والجزء الذي
ھو مكافأة مقابل الخدمة لما بعد التجميع ،يجب على المنشأة المستحوذة أن تقيس كل من مكافآت االستبدال ال ُممنوحة
من قبل المنشأة المستحوذة ومكافآت األعمال المستحوذ عليھا كما في تاريخ االستحواذ وفقا ً للمعيار الدولي التقرير
المالي  .2الجزء من القياس المستند إلى السوق لمكافأة االستبدال الذي ھو جزء من العوض ال ُمحول في مقابل األعمال
المستحوذ عليھا يساوي الجزء من مكافأة األعمال المستحوذ عليھا الذي يعود إلى الخدمة لما قبل التجميع.

ب58

الجزء من مكافأة االستبدال التي يعود إلى الخدمة لما قبل التجميع ھو القياس ال ُمستند إلى السوق لمكافأة األعمال
المستحوذ عليھا مضروبا ً في نسبة الجزء من فترة االكتساب المكتملة إلى إجمالي فترة االكتساب أو فترة االكتساب
األصلية لمكافأة األعمال المستحوذ عليھا ،أيھما أكبر .فترة االكتساب ھي الفترة التي تًستوفى خاللھا جميع شروط
االكتساب المحددة .عرفت شروط االكتساب في المعيار الدولي للتقرير المالي .2

ب59

الجزء من مكافأة االستبدال غير ال ُمكتسبة الذي يعود إلى الخدمة لما بعد التجميع ،وبالتالي أُثبت على أنه تكلفة مكافأة
في القوائم المالية بعد التجميع ،يساوي إجمالي القياس ال ُمستند إلى السوق لمكافأة االستبدال مطروحا ً منه المبلغ الذي
يعود إلى الخدمة لما قبل التجميع .بنا ًء عليه ،تنسب المنشأة المستحوذة أي زيادة في القياس ال ُمستند إلى السوق لمكافأة
االستبدال عن القياس ال ُمستند إلى السوق لمكافأة األعمال المستحوذ عليھا إلى الخدمة لما بعد التجميع وتثبت تلك الزيادة
على أنھا تكلفة مكافأة في القوائم المالية بعد التجميع .ويجب على المنشأة المستحوذة أن تنسب جزء من مكافأة االستبدال
إلى الخدمة لما بعد التجميع عندما تتطلب تلك الخدمة ،بغض النظر عما إذا كان الموظفون قدموا كامل الخدمة المطلوبة
حتى تصبح مكافآتھم من األعمال المستحوذ عليھا مكتسبة قبل تاريخ االستحواذ.

ب60

يجب أن يعكس الجزء من مكافأة االستبدال غير ال ُمكتسبة الذي يعود إلى الخدمة لما قبل التجميع ،وكذلك الجزء الذي
يعود إلى الخدمة لما بعد التجميع ،أفضل تقدير متاح لعدد مكافآت االستبدال المتوقع أن تُكتسب .على سبيل المثال،
عندما يكون القياس ال ُمستند إلى السوق لجزء من مكافأة االستبدال الذي يعود إلى الخدمة لما قبل التجميع ھو 100
وحدة نقد وتتوقع المنشأة المستحوذة أن  %95فقط من المكافأة سوف تُكتسب ،فإن المبلغ الذي يجب تضمينه في العوض
ال ُمحول في عملية تجميع األعمال ھو  95وحدة نقد .تُعكس التغيرات في العدد المقدر لمكافآت االستبدال المتوقع أن
تُكتسب في تكلفة المكافأة للفترات التي تحدث فيھا التغيرات أو اإللغاءات وليس على أنھا تعديالت للعوض المحول
ضمن عملية تجميع األعمال .بالمثل ،تتم المحاسبة عن آثار األحداث األخرى ،مثل التعديالت أو النتيجة النھائية
للمكافآت التي تكون بشروط أداء ،والتي تقع بعد تاريخ االستحواذ ،وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  2عند تحديد
تكلفة المكافأة للفترة التي يقع فيھا الحدث.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

27

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

المعيار الدولي للتقرير المالي 3
3

في الفقرات ب –56ب 62يشير مصطلح "مكافآت الدفع على أساس السھم" إلى معامالت الدفع على أساس السھم ال ُمكتسبة أو غير ال ُمكتسبة.

ب61

تنطبق المتطلبات نفسھا لتحديد األجزاء من مكافأة االستبدال التي تعود إلى الخدمة لما قبل التجميع وبعد التجميع،
بغض النظر عما إذا كانت مكافأة االستبدال قد صُنفت على أنھا التزام أو على أنھا أداة حقوق ملكية وفقا ً لنصوص
المعيار الدولي للتقرير المالي  .2تُثبت جميع التغيرات في القياس ال ُمستند إلى السوق للمكافأة ال ُمصنفة على أنھا
التزامات بعد تاريخ االستحواذ وآثار ضريبة الدخل ذات الصلة في القوائم المالية للمنشأة المستحوذة بعد التجميع في
الفترة )الفترات( التي تحدث فيھا التغيرات.

ب62

يجب أن تُثبت آثار ضريبة الدخل لمكافأة االستبدال للمدفوعات على أساس السھم وفقا ً لنصوص المعيار الدولي للتقرير
المالي " 12ضرائب الدخل".

معامالت دفع على أساس السھم تُسوى بحقوق ملكية األعمال المستحوذ عليھا
ب62أ

قد يكون لألعمال المستحوذ عليھا معامالت قائمة للدفع على أساس السھم والتي لم تُبادلھا المنشأة المستحوذة مقابل
معامالتھا للدفع على أساس السھم .عندما تُكتسب ،تُعد معامالت األعمال المستحوذ عليھا تلك للدفع على أساس السھم
جز ًء من الحصة غير المسيطرة في األعمال المستحوذ عليھا وتقاس بقياسھا ال ُمستند إلى السوق .وعندما ال تُكتسب،
فتقاس بقياسھا ال ُمستند إلى السوق كما لو كان تاريخ االستحواذ ھو تاريخ المنح وفقا ً للفقرتين  19و.30

ب60

يُخصص القياس ال ُمستند إلى السوق لمعامالت الدفع على أساس السھم غير ال ُمكتسبة للحصة غير المسيطرة على
أساس نسبة الجزء من فترة االكتساب المكتملة إلى إجمالي فترة االكتساب أو فترة االكتساب األصلية لمعاملة الدفع
على أساس السھم ،أيھما أكبر .ويخصص الرصيد للخدمة لما بعد التجميع.

المعايير الدولية األخرى للتقرير المالي التي توفر إرشادات بشأن القياس والمحاسبة الالحقة )تطبيق الفقرة
(54
ب63

من أمثلة المعايير الدولية األخرى للتقرير المالي التي توفر إرشادات بشأن القياس والمحاسبة – الحقا ً – عن األصول
ال ُمقتناة وااللتزامات التي تم تحملھا أو التي تكبدت في معامالت تجميع أعمال:
)أ(

يحدد معيار المحاسبة الدولي  38المحاسبة عن األصول غير الملموسة ال ُمقتناة القابلة للتحديد ضمن عملية
تجميع أعمال .تقيس المنشأة المستحوذة الشھرة بالمبلغ ال ُمثبت في تاريخ االستحواذ مطروحا ً منه أي مجمع
خسائر ھبوط في القيمة .ويحدد المعيار الدولي للتقرير المالي " 36الھبوط في قيمة األصول" المحاسبة
عن خسائر الھبوط.

)ب(

يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي " 4عقود التأمين" إرشادات بشأن المحاسبة الالحقة عن عقد التأمين
ال ُمقتنى ضمن معاملة تجميع أعمال.

)ج(

يحدد معيار المحاسبة الدولي  12المحاسبة الالحقة عن أصول الضريبة المؤجلة )بما في ذلك أصول
الضريبة المؤجلة غير ال ُمثبتة( وااللتزامات ال ُمقتناة ضمن معاملة تجميع أعمال.

)د(

يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي  2إرشادات بشأن القياس والمحاسبة الالحقة عن الجزء من مكافأة
استبدال الدفع على أساس السھم ال ُمصدرة من قبل المنشأة المستحوذة الذي يعود إلى خدمات الموظفين
المستقبلية.

)ھـ(

يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي  10إرشادات بشأن المحاسبة عن التغيرات في حصص ملكية المنشأة
األم في منشأة تابعة بعد أن تُكتسب السيطرة.
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اإلفصاحات )تطبيق الفقرتين  59و(61
ب64

لتحقيق الھدف الوارد في الفقرة  ،59يجب على المنشأة المستحوذة أن تفصح عن المعلومات التالية لكل عملية تجميع
أعمال تحدث خالل فترة التقرير:
)أ(

اسم ووصف األعمال المستحوذ عليھا.

)ب(

تاريخ االستحواذ.

)ج(

النسبة المئوية لحصص حقوق الملكية ال ُمقتناة التي لھا حق التصويت.

)د(

األسباب الرئيسة لتجميع األعمال ووصف كيف اكتسبت المنشأة المستحوذة السيطرة على األعمال المستحوذ
عليھا.

)ھـ(

وصف كمي للعوامل التي تشكل الشھرة ال ُمثبتة ،مثل التآزر المتوقع من العمليات المتج ﱢمعة للمنشأة المستحوذة
واألعمال المستحوذ عليھا ،أو من األصول غير الملموسة التي ال تتأھل لإلثبات المنفصل أو من العوامل
األخرى.

)و(

القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ إلجمالي العوض ال ُمحول ،والقيمة العادلة لكل فئة رئيسة للعوض ،مثل:
)(1

)ز(

)ح(

النقد؛

)(2

األصول الملموسة أو غير الملموسة األخرى ،بما في ذلك أعمال أو منشأة تابعة للمنشأة المستحوذة؛

)(3

االلتزامات التي تم تحملھا ،على سبيل المثال ،التزام بعوض محتمل؛

حصص حقوق ملكية المنشأة المستحوذة ،بما في ذلك عدد األدوات أو الحصص ال ُمصدرة أو القابلة
)(4
لإلصدار ،وطريقة قياس القيمة العادلة لھذه األدوات أو الحصص.
لترتيبات العوض المحتمل وأصول التعويض:
)(1

المبلغ ال ُمثبت كما في تاريخ االستحواذ؛

)(2

وصف للترتيب واألساس لتحديد مبلغ الدفع؛

)(3

تقدير لمدى النتائج )غير المخصومة( أو ،عندما ال يمكن تقدير مدى ،تلك الحقيقة وأسباب لماذا ال
يمكن تقدير مدى .وعندما يكون أقصى مبلغ للدفع غير محدود ،فإنه يجب على المنشأة المستحوذة
أن تفصح عن تلك الحقيقة.

للمبالغ تحت التحصيل ال ُمقتناة:
)(1

القيمة العادلة للمبالغ تحت التحصيل؛

)(2

إجمالي المبالغ التعاقدية تحت التحصيل؛

)(3

أفضل تقدير في تاريخ االستحواذ للتدفقات النقدية التعاقدية غير المتوقع أن تُحصل.

ويجب أن تُقدم اإلفصاحات بحسب الفئات الرئيسة للمبالغ تحت التحصيل ،مثل القروض ،وعقود التأجير التمويلي المباشر،
وأي فئة أخرى للمبالغ تحت التحصيل.
)ط(

المبالغ ال ُمثبتة كما في تاريخ االستحواذ لكل فئة رئيسة لألصول ال ُمقتناة وااللتزامات التي تم تحملھا.

)ي(

لكل التزام ُمحتمل ُمثبت وفقا ً للفقرة  ،23المعلومات المطلوبة في الفقرة  85من المعيار الدولي للتقرير المالي
" 37المخصصات ،وااللتزامات المحتملة ،واألصول المحتملة" .وإذا لم يُثبت التزام محتمل نظراً ألنه ال
يمكن قياس قيمته العادلة – بطريقة يمكن االعتماد عليه ،فإنه يجب على المنشأة المستحوذة أن تفصح عما يلي:

)ك(

)(1

المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة  86من معيار المحاسبة 37؛

)(2

األسباب لماذا ال يمكن قياس االلتزام – بطريقة يمكن االعتماد عليھا.

المبلغ اإلجمالي للشھرة الذي يُتوقع أن يطرح ألغراض الضريبة.
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)ل(

)(1

وصف لكل معاملة؛

)(2

كيف حاسبت المنشأة المستحوذة عن كل معاملة؛

)(3

المبالغ ال ُمثبتة لكل معاملة والبند المستقل في القوائم المالية التي يُثبت فيه كل مبلغ؛

)(4

عندما تكون المعاملة ھي التسوية الفعلية لعالقة موجودة من قبل ،الطريقة ال ُمستخدمة لتحديد مبلغ
التسوية.

)م(

يجب أن يشمل االفصاح عن المعامالت ال ُمثبتة – بشكل منفصل – المطلوب في البند )ط( مبلغ التكاليف المتعلقة
باالستحواذ و – بشكل منفصل – مبلغ تلك التكاليف ال ُمثبتة على أنھا مصروف والبند أو البنود المستقلة في قائمة
الدخل الشامل التي تُثبت فيھا ھذه المصروفات .ويجب أن يُفصح – أيضا – عن مبلغ أي تكاليف إصدار غير
ُمثبتة على أنھا مصروف ،وعن كيفية إثباتھا.

)ن (

في شراء تفاضلي )انظر الفقرات :(36 – 34

)س(

)ع (

)ف(

ب65

للمعامالت ال ُمثبتة – بشكل منفصل – عن اقتناء األصول وتحمل االلتزامات ضمن عملية تجميع األعمال وفقا ً
للفقرة :51

)(1

مبلغ أي مكسب ُمثبت وفقا ً للفقرة  ،34والبند المستقل في قائمة الدخل الشامل الذي يُثبت فيه المكسب؛

)(2

وصف أسباب لماذا نتج مكسب عن المعاملة.

لكل عملية تجميع أعمال تحتفظ فيھا المنشأة المستحوذة بأقل من  %100من حصص حقوق الملكية في األعمال
المستحوذ عليھا في تاريخ االستحواذ:
)(1

مبلغ الحصة غير المسيطرة في األعمال المستحوذ عليھا ال ُمثبتة في تاريخ االستحواذ وأساس قياس
ذلك المبلغ؛

)(2

لكل حصة غير مسيطرة في أعمال مستحوذ عليھا ُمقاسة بالقيمة العادلة ،طريقة)طرق( التقويم
والمدخالت المھمة ال ُمستخدمة لقياس تلك القيمة.

في تجميع أعمال منجز على مراحل:
)(1

القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ لحصة حقوق الملكية ال ُمحتفظ بھا من قبل المنشأة المستحوذة في
األعمال المستحوذ عليھا – مباشرةً – قبل تاريخ االستحواذ؛

)(2

مبلغ أي مكسب أو خسارة ُمثبتة نتيجة إلعادة قياس القيمة العادلة لحصة الملكية في األعمال المستحوذ
عليھا ال ُمحتفظ بھا من قبل المنشأة المستحوذة قبل تجميع األعمال )انظر الفقرة  (42والبند المستقل في
قائمة الدخل الشامل الذي يُثبت فيه ذلك المكسب أو الخسارة.

المعلومات التالية:
)(1

مبالغ إيراد وربح أو خسارة األعمال المستحوذ عليھا منذ تاريخ االستحواذ ال ُمدرجة ضمن قائمة الدخل
الشامل الموحدة لفترة التقرير.

)(2

إيراد وربح أو خسارة المنشأة المضمومة لفترة التقرير الجارية كما لو كان تاريخ االستحواذ لجميع
عمليات تجميع األعمال التي حدثت خالل السنة كانت كما في بداية فترة التقرير السنوية .وعندما يكون
اإلفصاح عن أي من المعلومات المطلوبة بموجب ھذه الفقرة الجزئية غير عملي ،فإنه يجب على
المنشأة المستحوذة أن تفصح عن تلك الحقيقة وتوضح لماذا يُعد اإلفصاح غير عملي .يستخدم ھذا
المعيار الدولي للتقرير المالي مصطلح "غير عملي" بنفس المعنى كما في معيار المحاسبة الدولي 8
"السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واالخطاء".

لعمليات تجميع األعمال غير ذات األھمية النسبية بشكل فردي التي حدثت خالل فترة التقرير والتي تكون ذات أھمية نسبية
بشكل جماعي ،يجب على المنشأة المستحوذة أن تفصح بصورة مجمعة عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة
ب)64ھـ(–)ف(.
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ب66

عندما يكون تاريخ االستحواذ لعملية تجميع األعمال بعد نھاية فترة التقرير ،ولكن قبل أن تُعتمد القوائم المالية لإلصدار،
فإنه يجب على المنشأة المستحوذة أن تفصح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة ب 64ما لم تكن المحاسبة األولية
عن عملية تجميع األعمال غير مكتملة في الوقت الذي تُعتمد فيه القوائم المالية لإلصدار .في تلك الحالة ،يجب على
المنشأة المستحوذة أن تحدد أي اإلفصاحات لم يكن من الممكن القيام بھا وأسباب عدم القيام بھا.

ب67

لتحقيق الھدف الوارد في الفقرة  ،61يجب على المنشأة المستحوذة أن تفصح عن المعلومات التالية لكل عملية تجميع
أعمال ذات أھمية نسبية أو بصورة مجمعة لعمليات تجميع األعمال غير ذات األھمية النسبية بشكل فردي التي تكون
ذات أھمية نسبية بشكل جماعي:
)أ(

)ب(

عندما تكون المحاسبة األولية عن عملية تجميع أعمال غير مكتملة )انظر الفقرة  (45ألصول ،أو التزامات ،أو
حصص غير مسيطرة أو بنود عوض معينة وبالتالي تكون المبالغ ال ُمثبتة في القوائم المالية لعملية تجميع األعمال
قد حُددت – بشكل مؤقت – فقط:
)(1

األسباب كون المحاسبة األولية عن عملية تجميع األعمال غير مكتملة؛

)(2

األصول ،وااللتزامات ،وحصص حقوق الملكية وبنود العوض التي تكون المحاسبة األولية عنھا غير
مكتملة؛

)(3

طبيعة ومبلغ أي تعديالت في فترة القياس اُثبتت خالل فترة التقرير وفقا ً للفقرة .49

لكل فترة تقرير بعد تاريخ االستحواذ وحتى تحصل المنشأة األصل الممثل للعوض المحتمل ،أو تبيعه أو بخالف
ذلك تفقد الحق فيه ،أو حتى تسوي المنشأة التزام عوض محتمل أو أن يُلغى االلتزام أو ينقضي:
)(1

أي تغييرات في المبالغ ال ُمثبتة ،بما في ذلك أي فروق تنشأ عن التسوية؛

)(2

أي تغيرات في مدى النتائج )غير المخصومة( ،وأسباب ھذه التغيرات؛

)(3

طرق التقويم ومدخالت النموذج األساس ال ُمستخدم لقياس العوض المحتمل.

)ج(

لاللتزامات المحتملة ال ُمثبتة ضمن عملية تجميع أعمال ،يجب على المنشأة المستحوذة أن تفصح عن المعلومات
المطلوبة بموجب الفقرتين  84و 85من معيار المحاسبة الدولي 37لكل فئة مخصص.

)د(

مطابقة المبلغ الدفتري للشھرة في بداية فترة التقرير ونھايتھا ،يظھر – بشكل مستقل:
)(1

المبلغ اإلجمالي ومجمع خسائر الھبوط في بداية فترة التقرير.

)(2

الشھرة اإلضافية ال ُمثبتة خالل فترة التقرير ،باستثناء الشھرة المدرجة ضمن مجموعة االستبعاد التي
تستوفي ،في تاريخ االستحواذ ،الضوابط لتُصنف على أنھا ُمحتفظ بھا للبيع وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير
المالي " 5األصول غير المتداولة ال ُمحتفظ بھا للبيع ،والعمليات غير المستمرة".

)(3

التعديالت الناتجة من اإلثبات الالحق ألصول الضريبة المؤجلة خالل فترة التقرير وفقا ً للفقرة .67

)(4

الشھرة ال ُمدرجة ضمن مجموعة استبعاد ُمصنفة على أنھا ُمحتفظ بھا للبيع وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير
المالي  ،5والشھرة الملغى إثباتھا خالل فترة التقرير دون أن تكون قد أدرجت – سابقا ً – ضمن
مجموعة استبعاد ُمصنفة على أنھا ُمحتفظ بھا للبيع.

)(5

خسائر الھبوط ال ُمثبتة خالل فترة التقرير وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي ) ،36يتطلب معيار المحاسبة
الدولي  36اإلفصاح عن معلومات حول المبلغ الممكن استرداده والھبوط في قيمة الشھرة باإلضافة
لھذا ال ُمتطلب(.

)(6

صافي فروق أسعار صرف العمالت الناشئة خالل فترة التقرير وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي " 21آثار
التغيرات في أسعار صرف العمالت االجنبية".

)(7

أي تغيرات أخرى في المبلغ الدفتري خالل فترة التقرير.
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)ھـ(
)و(

المبلغ اإلجمالي ومجمع خسائر الھبوط في نھاية فترة التقرير.
مبلغ أي مكسب أو خسارة ُمثبتة في فترة التقرير الحالية وتوضيح لھا ،والتي – على حد سواء:
)(1

تتعلق باألصول ال ُمقتناة القابلة للتحديد ،أو االلتزامات التي تم تحملھا ،ضمن عملية تجميع األعمال
التي نُفذت في فترة التقرير الحالية أو السابقة،

)(2

تكون بمثل ذلك الحجم ،أو الطبيعة أو الحدوث بحيث أن االفصاح عنھا يكون مالئما ً لفھم القوائم
المالية للمنشأة المضمومة.

مقتضيات التحول لعمليات تجميع أعمال تنطوي – فقط – على منشآت مشتركة أو بموجب عقد فقط )تطبيق
الفقرة (66
ب68

تنص الفقرة  64على أن ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ينطبق – بأثر مستقبلي – على عمليات تجميع األعمال التي
يكون تاريخ االستحواذ عليھا في أو بعد بداية فترة التقرير السنوية األولى التي تبدأ في  1يوليو  2009أو بعده .ويُسمح
بالتطبيق األبكر .وبالرغم من ذلك ،يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي – فقط – في بداية فترة
التقرير السنوية التي تبدأ في  30يونيو  2007أو بعده .وعندما تطبق المنشأة ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي قبل تاريخ
سريانه ،فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن تلك الحقيقة ويجب أن تطبق معيار المحاسبة الدولي ) 27ال ُمعدل في
 (2008في الوقت نفسه.

ب69

متطلب أن يُطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي – بأثر مستقبلي – له األثر التالي على تجميع أعمال ينطوي – فقط –
على منشآت مشتركة أو بموجب عقد فقط عندما يكون تاريخ االستحواذ لعملية تجميع األعمال قبل تطبيق ھذا المعيار
الدولي للتقرير المالي:
)أ(

التصنيف – يجب على المنشأة أن تستمر في تصنيف عملية تجميع األعمال السابقة وفقا ً للسياسات المحاسبية
السابقة للمنشأة لمثل عمليات التجميع ھذه.

)ب(

الشھرة ال ُمثبتة سابقا ً – في بداية الفترة السنوية األولى التي يطبق فيھا ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي،
يجب أن يكون المبلغ الدفتري للشھرة الناشئة عن عملية تجميع األعمال السابقة ھو مبلغھا الدفتري في ذلك
التاريخ وفقا ً للسياسات المحاسبية السابقة للمنشأة .وعند تحديد ذلك المبلغ ،يجب على المنشأة أن تستبعد المبلغ
الدفتري ألي مجمع إطفاء لتلك الشھرة ولالنخفاض المقابل في الشھرة .وال يجوز إجراء تعديالت أخرى
للمبلغ الدفتري للشھرة.

)ج(

الشھرة ال ُمثبتة سابقا على أنھا استقطاع من حقوق الملكية – قد تكون السياسات المحاسبية السابقة للمنشأة
قد أدت إلى الشھرة الناشئة عن عملية تجميع األعمال السابقة وتم إثباتھا على أنھا استقطاع من حقوق الملكية.
في تلك الحالة ،ال يجوز للمنشأة أن تثبت تلك الشھرة على أنھا أصل في بداية الفترة السنوية األولى التي
يطبق فيھا ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي .إضافة إلى ذلك ،ال يجوز للمنشأة أن تثبت أي جزء من تلك
الشھرة ضمن الربح أو الخسارة عندما تستبعد جميع أو جزء من األعمال التي تتعلق بھا تلك الشھرة أو عندما
تھبط قيمة الوحدة المولدة للنقد التي تتعلق بھا الشھرة.

)د(

المحاسبة الالحقة عن الشھرة – من بداية الفترة السنوية األولى التي يطبق فيھا ھذا المعيار الدولي للتقرير
المالي ،يجب على المنشأة أال تستمر في اطفاء الشھرة الناشئة عن عملية تجميع األعمال السابقة ،ويجب عليھا
أن تختبر الشھرة للھبوط في قيمتھا وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي .36

)ھـ(

الشھرة السالبة ال ُمثبتة سابقا ً – قد تكون المنشأة التي حاسبت عن عملية تجميع األعمال السابقة بتطبيق طريقة
الشراء قد أثبتت رصيدا دائنا مؤجال مقابل زيادة حصتھا في صافي القيمة العادلة لألصول القابلة للتحديد
وااللتزامات الخاصة باألعمال المستحوذ عليھا عن تكلفة تلك الحصة )تسمي – أحيانا ً – شھرة سالبة( .إذا
كان األمر كذلك ،يجب على المنشأة أن تلغي إثبات المبلغ الدفتري لذلك الرصيد الدائن المؤجل في بداية الفترة
السنوية األولى التي يطبق فيھا ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي مع تعديل مقابل للرصيد االفتتاحي لألرباح
المبقاة في ذلك التاريخ.
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عقود التأمين

الھدف
1

الھدف من ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ھو تحديد التقرير المالي عن عقود التأمين من قبل المنشأة التي تصدر مثل تلك العقود )التي تم
وص فھا في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على أنھا المؤمن( إلى أن يس تكمل المجلس المرحلة الثانية من مش روعه بش أن عقود التأمين.
وبالتحديد ،يتطلب ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي:
)أ(

تحسينات محدودة في المحاسبة عن عقود التأمين من قبل المؤمنين.

)ب( إفصاحا يحدد ويوضح المبالغ الواردة في القوائم المالية للمؤمن والناشئة عن عقود التأمين ويساعد مستخدمي تلك القوائم المالية في
فھم مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية من عقود التأمين ،وتوقيتھا ،وعدم تأكدھا.

النطاق
2

يجب على المنشأة تطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على:
)أ(

عقود التأمين )بما في ذلك عقود إعادة التأمين( التي تصدرھا وعقود إعادة التأمين التي تحتفظ بھا.

)ب( األدوات المالية التي تصدرھا بـ ميزة المشاركة االختيارية )أنظر الفقرة  .(35ويتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي " 7األدوات
المالية :اإلفصاحات" اإلفصاح عن األدوات المالية ،بما في ذلك األدوات المالية التي تنطوي على مثل ھذه الميزات.
3

ال يتناول ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي الجوانب األخرى للمحاس بة من قبل المؤ ّمنين ،مثل المحاس بة عن األص ول المالية التي يحتفظ بھا
المؤمنون وااللتزامات المالية التي يص درھا المؤمنون )أنظر معيار المحاس بة الدولي " 32األدوات المالية :العرض" ،والمعيار الدولي
للتقرير المالي  7والمعيار الدولي للتقرير المالي " 9األدوات المالية"( ،باستثناء مقتضيات التحول الواردة في الفقرة .45

4

ال يجوز للمنشأة أن تطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على:
)أ(

ض مانات المنتج ال ُمص درة –بش كل مباش ر – من قبل الص انع أو المتعامل أو تاجر التجزئة )أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي 15
"اإليرادات من العقود مع العمالء" ومعيار المحاسبة الدولي " 37المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة"(.

)ب( أص ول والتزامات أص حاب العمل بموجب خطط منفعة الموظف )أنظر معيار المحاس بة الدولي " 19منافع الموظف" ،والمعيار
الدولي للتقرير المالي " 2الدفع على اس اس الس ھم"( والتزامات منفعة التقاعد التي يتم التقرير عنھا من قبل خطط منفعة التقاعد
المحددة )أنظر معيار المحاسبة الدولي " 26المحاسبة والتقرير من قبل خطط منفعة التقاعد"(.
)ج( الحقوق التعاقدية أو االلتزامات التعاقدية المشروطة باستخدام ،أو بالحق في استخدام ،بند غير مالي في المستقبل )على سبيل المثال،
بعض رسوم التراخيص ،ورسوم االمتياز ،ودفعات اإليجار المتغيرة والبنود المشابھة( ،إضافة إلى ضمان المستأجر للقيمة المتبقية
ال ُمدمجة في عقد إيجار تمويلي )أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود اإليجار" ،والمعيار الدولي للتقرير المالي 15
"اإليرادات من العقود مع العمالء" ومعيار المحاسبة الدولي " 38األصول غير الملموسة"(.
)د(

عقود الضمان المالي ما لم يكن المصدر قد أكد -صراحة  -في السابق أنه يعد مثل ھذه العقود عقود تأمين وأنه قد استخدم المحاسبة
المنطبقة على عقود التأمين؛ في مثل ھذه الحالة يمكن للمصدر اختيار تطبيق إما معيار المحاسبة الدولي  32والمعيار الدولي للتقرير
المالي  7والمعيار الدولي للتقرير المالي  9أو ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على مثل عقود الضمان المالي ھذه .ويمكن للمصدر
إجراء ھذا االختيار على أساس كل عقد بمفرده ،ولكن ال رجعة في االختيار لكل عقد.

)ھـ( العوض المحتمل المستحق الدفع أو المستحق التحصيل ضمن تجميع أعمال )أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي " 3تجميع األعمال"(.
)و( عقود التأمين المباشر التي تحتفظ بھا المنشأة )أي عقود التأمين المباشر التي تكون فيھا المنشأة حاملة للوثيقة( .وبالرغم من ذلك ،يجب
على المؤمن األصلي تطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على عقود إعادة التأمين التي يحتفظ بھا.
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5

لتس ھيل المرجعية ،فإن ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي يص ف أي منش أة تص در عقد تأمين على أنھا مؤمن ،س واء كان المص در يعد مؤمنا
ألغراض قانونية أو إشرافيه ،أم ال.

6

عقد إعادة التأمين ھو نوع من عقود التأمين .وبناء عليه ،فإن جميع اإلشارات الواردة في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي إلى عقود التأمين
تنطبق -أيضا ً -على عقود إعادة التأمين.

المشتقات ال ُمدمجة
7

يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي  9من المنشأة فصل بعض المشتقات المدمجة عن العقد المضيف ،وقياسھا بـ القيمة العادلة وإدراج
التغيرات في قيمتھا العادلة ضمن الربح أو الخسارة .ينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  9على المشتقات المدمجة في عقد التأمين ما لم تكن
المشتقة المدمجة ھي ذاتھا عقد تأمين.

8

كاستثناء للمتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9ال يلزم المؤمن فصل خيار حامل الوثيقة للتنازل عن عقد التأمين مقابل مبلغ
محدد )أو مقابل مبلغ يستند إلى مبلغ محدد ومعدل فائدة محدد( ،وقياسه بالقيمة العادلة ،حتى ولو كان سعر ممارسة الخيار يختلف عن المبلغ
الدفتري لـ التزام التأمين المضيف .وبالرغم من ذلك ،تنطبق المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  9على خيار رد أو خيار
تنازل نقدي ُمدمج في عقد تأمين إذا كانت قيمة التنازل تختلف استجابة للتغير في متغير مالي )مثل سعر أو مؤشر أسھم أو سلع( ،أو متغير
غير مالي ليس خاصا ً بطرف في العقد .وعالوة على ذلك ،تنطبق تلك المتطلبات -أيضا ً -إذا كانت قدرة حامل الخيار على ممارسة خيار رد
أو خيار تنازل نقدي تنجم عن تغير في مثل ھذا المتغير )على سبيل المثال ،خيار رد يمكن ممارسته إذا وصل مؤشر سوق األسھم إلى مستوى
معين(.

9

تنطبق الفقرة - 8أيضا ً -على خيارات التنازل عن أداة مالية تنطوي على ميزة المشاركة االختيارية.

تفكيك مكونات الوديعة
10

تنطوي بعض عقود التأمين على كل من مكون تأمين ومكون وديعة .وفي بعض الحاالت ،يكون المؤمن مطالباُ ،أو مس موحا ً له ،بـ
ھذين المكونين:
)أ(

تفكيك

يُطالب بالتفكيك إذا تم استيفاء كال الشرطين التاليين:
) (1يستطيع المؤمن قياس مكون الوديعة )بما في ذلك أي خيارات تنازل مدمجة( بشكل منفصل )أي بدون األخذ في الحسبان مكون
التأمين(.
)(2

ال تتطلب السياسات المحاسبية للمؤ ّمن ،خالف ذلك ،أن يثبت جميع االلتزامات والحقوق الناشئة عن مكون الوديعة.

)ب( يسمح بالتفكيك ،ولكنه ليس مطلوبا ،إذا كان المؤمن يستطيع قياس مكون الوديعة –بشكل منفصل -كما ورد في )أ() (1ولكن تتطلب
سياساته المحاسبية أن يثبت جميع االلتزامات والحقوق الناشئة عن مكون الوديعة ،بغض النظر عن األساس المستخدم لقياس تلك الحقوق
وااللتزامات.
)ج( يحظر التفكيك إذا كان المؤمن ال يستطيع قياس مكون الوديعة  -بشكل منفصل -كما ورد في )أ( ).(1
11

فيما يلي مثال على حالة ال تتطلب فيھا الس ياس ات المحاس بية للمؤمن أن يثبت جميع االلتزامات الناش ئة عن مكون وديعة .يس تلم المؤمن
األصلي تعويضا ً عن الخسائر من ُمعيد التأمين ،ولكن العقد يلزم المؤمن األصلي برد التعويض في السنوات المستقبلية .ينشأ ذلك االلتزام عن
مكون وديعة .وإذا كانت الس ياس ات المحاس بية للمؤمن األص لي تس مح له ،خالف ذلك ،بأن يثبت التعويض على أنه دخل بدون إثبات االلتزام
الناتج ،فإن التفكيك يكون مطلوبا.

12

لتفكيك عقد ،يجب على المؤمن:
)أ(

تطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على مكون التأمين.

)ب( تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9على مكون الوديعة.
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اإلثبات والقياس
اإلعفاء المؤقت من بعض المعايير الدولية األخرى للتقرير المالي
13

تحدد الفقرات  12–10من معيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" الضوابط التي
تستخدمھا المنشأة عند وضع سياسة محاسبية إذا لم ينطبق معيار دولي للتقرير المالي –بشكل محدد  -على بند ما .وبالرغم من ذلك ،يعفي ھذا
المعيار الدولي للتقرير المالي المؤمن من تطبيق تلك الضوابط على سياساته المحاسبية المتعلقة:
)أ(

بعقود التأمين التي يصدرھا )بما في ذلك تكاليف االقتناء المتعلقة بھا واألصول غير الملموسة المتعلقة بھا ،مثل تلك الموضحة في
الفقرتين  31و(32؛

)ب( بعقود إعادة التأمين التي يحتفظ بھا.
14

ومع ذلك ،ال يعفي ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي المؤمن من بعض مض امين الض وابط الواردة في الفقرات  12–10من معيار المحاس بة
الدولي  .8وبشكل محدد ،فإن المؤمن:
)أ( ال يجوز له إثبات أي مخصصات مقابل المطالبات المستقبلية المحتملة على أنھا التزام ،إذا كانت تلك المطالبات تنشأ بموجب عقود تأمين
غير موجودة في نھاية فترة التقرير )مثل مخصصات الكوارث ومخصصات التسوية(.
)ب( يجب عليه إجراء اختبار مدى كفاية االلتزام الموضح في الفقرات . 19–15
)ج( يجب عليه حذف التزام التأمين )أو جزء من التزام التأمين( من قائمة مركزه المالي عندما ،وفقط عندما ،يتم إطفاؤه –أي عندما يتم
الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أن انقضاؤه.
)د( يجب عدم إجراء مقاصة:
) (1بين أصول إعادة التأمين والتزامات التأمين المتعلقة بھا؛ أو
) (2بين الدخل أو المصروف من عقود إعادة التأمين والمصروف أو الدخل من عقود التأمين المتعلقة بھا.
)ھـ( يجب عليه األخذ في الحسبان ما إذا كانت أصول إعادة التأمين قد ھبطت قيمتھا )أنظر الفقرة .(20

اختبار مدى كفاية االلتزام
15

يجب على المؤ ّمن ،في نھاية كل فترة تقرير ،تقويم ما إذا كان ما تم إثباته عليه من التزامات التأمين كافية ،باستخدام التقديرات الحالية
للتدفقات النقدية المستقبلية بموجب ما لديه من عقود التأمين .وإذا أظھر ذلك التقويم أن المبلغ الدفتري لما عليه من التزامات التأمين
)مطروحا ً منه تكاليف االقتناء المؤجلة المتعلقة بھا واألصول غير الملموسة المتعلقة بھا ،مثل تلك التي تم استعراضھا في الفقرتين 31
كاف في ضوء التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ،فيجب إثبات مجمل العجز ضمن الربح أو الخسارة.
و (32غير ٍ

16

إذا طبق المؤمن اختبار مدى كفاية االلتزام الذي يستوفي الحد األدنى المحدد من المتطلبات ،فإن ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ال يفرض
متطلبات إضافية .وفيما يلي الحد األدنى من المتطلبات:
)أ(

يأخذ االختبار في الحس بان التقديرات الحالية لجميع التدفقات النقدية التعاقدية ،والتدفقات النقدية المتعلقة بھا مثل تكاليف معالجة
المطالبات ،إضافة إلى التدفقات النقدية الناتجة من الخيارات والضمانات المدمجة.

)ب( إذا أظھر االختبار أن االلتزام غير كاف ،فإنه يجب إثبات مجمل العجز ضمن الربح أو الخسارة.
17

إذا كانت السياسات المحاسبية للمؤمن ال تتطلب اختبار مدى كفاية االلتزام الذي يستوفي الحد األدنى من المتطلبات الواردة في الفقرة  ،16فإنه
يجب على المؤمن:
)أ(

تحديد المبلغ الدفتري اللتزامات التأمين ذات الصلة  2مطروحا ً منھا المبلغ الدفتري لـ:
) (1أي تكاليف اقتناء مؤجلة ذات عالقة.
) (2أي أصول غير ملموسة ذات عالقة ،مثل تلك التي تم اقتناؤھا ضمن تجميع أعمال أو تحويل محفظة )أنظر الفقرتين  31و .(32
وبالرغم من ذلك ،ال يتم أخذ أص ول إعادة التأمين ذات العالقة في الحس بان نظراً ألن المؤمن يحاس ب عنھا -بش كل منفص ل
)أنظر الفقرة .(20

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2إن التزامات التأمين ذات الصلة ھي التزامات التأمين تلك )وتكاليف االقتناء المؤجلة المتعلقة بھا واألصول غير الملموسة المتعلقة بھا( التي ال تتطلب السياسات المحاسبية للمؤمن أن
يُجرى لھا اختبار مدى كفاية االلتزام الذي يستوفي الحد األدنى من المتطلبات الواردة في الفقرة .16
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)ب( تحديد ما إذا كان المبلغ الموض ح في )أ( يقل عن المبلغ الدفتري الذي س يكون مطلوبا لو أن التزامات التأمين ذات الص لة تقع ض من
نطاق معيار المحاس بة الدولي  .37وإذا كان أقل ،يجب على المؤمن إثبات مجمل الفرق ض من الربح أو الخس ارة وتخفيض المبلغ
الدفتري لتكاليف االقتناء المؤجلة ذات العالقة أو األص ول غير الملموس ة ذات العالقة أو زيادة المبلغ الدفتري اللتزامات التأمين ذات
الصلة.
18

إذا كان اختبار مدى كفاية االلتزام للمؤمن يستوفي الحد األدنى من المتطلبات الواردة في الفقرة  ،16فإنه يتم تطبيق االختبار على مستوى
المجموع المحدد في ذلك االختبار .وإذا كان اختبار مدى كفاية االلتزام له ال يستوفي الحد األدنى من تلك المتطلبات ،فيجب إجراء المقارنة
الموضحة في الفقرة  17على مستوى محفظة العقود التي تتعرض –بشكل عام  -لمخاطر متشابھة وتدار -معا  -على أنھا محفظة واحدة.

19

يجب أن يعكس المبلغ الموضح في الفقرة )17ب( )أي نتيجة تطبيق معيار المحاسبة الدولي  (37ھوامش االستثمارات المستقبلية )أنظر الفقرات
 (29–27إذا ،وفقط إذا ،كان المبلغ الموضح في الفقرة )17أ( يعكس -أيضا ً  -تلك الھوامش.

الھبوط في قيمة أصول إعادة التأمين
20

إذا ھبطت قيمة أصل إعادة تأمين للمؤمن األصلي ،فإنه يجب على المؤمن األصلي تخفيض مبلغه الدفتري -وفقا ً لذلك  -وإثبات خسارة الھبوط
تلك ضمن الربح أو الخسارة .ويعد أصل إعادة التأمين أنه قد ھبطت قيمته إذا ،وفقط إذا:
)أ(

كان ھناك دليل موض وعي ،نتيجة لحدث يكون قد وقع بعد اإلثبات األولي ألص ل إعادة التأمين ،على أن المؤمن األص لي قد ال يس تلم
جميع المبالغ المستحقة له بموجب شروط العقد؛

)ب( كان لذلك الحدث أثر يمكن قياسه بطريقة يمكن االعتماد عليھا على المبالغ التي سوف يستلمھا المؤمن األصلي من ُمعيد التأمين.

التغييرات في السياسات المحاسبية
21

تنطبق الفقرات  30–22على التغييرات التي يجريھا المؤمن الذي يطبق -بالفعل  -المعايير الدولية للتقرير المالي وعلى التغييرات التي يجريھا
المؤمن الذي يطبق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة.

22

يمكن أن يغير المؤمن سياساته المحاسبية المتعلقة بعقود التأمين إذا ،وفقط إذا ،كان التغيير يجعل القوائم المالية أكثر مالءمة الحتياجات
المستخدمين التخاذ القرارات االقتصادية ولكن ليست بإمكانية أقل لالعتماد عليھا ،أو بإمكانية أكبر لالعتماد عليھا ولكن ليست أقل مالءمة
لتلك االحتياجات .يجب على المؤمن تقدير المالءمة وإمكانية االعتماد من خالل الضوابط الواردة في معيار المحاسبة الدولي .8

23

لتبرير تغيير سياساته المحاسبية المتعلقة بعقود التأمين ،يجب على المؤمن إظھار أن التغيير يجعل قوائمه المالية أقرب إلى استيفاء الضوابط
الواردة في معيار المحاسبة الدولي  ،8ولكن ال يلزم أن يحقق التغيير االلتزام الكامل بتلك الضوابط .وفيما يلي استعراض للموضوعات التالية
المحددة:
)أ(

أسعار الفائدة الحالية )الفقرة .(24

)ب( االستمرار في الممارسات الحالية )الفقرة .(25
)ج( الحيطة )الفقرة .(26
)د( ھوامش االستثمارات المستقبلية )الفقرات .( 29–27
)ھـ( محاسبة الظل )الفقرة .(30

أسعار الفائدة الحالية في السوق
24

يسمح للمؤمن ،ولكنه ليس مطالبا ،بتغيير سياساته المحاسبية بحيث يعيد قياس التزامات التأمين الموسومة 3لتعكس أسعار الفائدة الحالية في
السوق ويثبت التغيرات في تلك االلتزامات ضمن الربح أو الخسارة .وفي ذلك التوقيت ،يمكنه -أيضا ً -إدخال السياسات المحاسبية التي تتطلب
تقديرات وافتراضات حالية أخرى لاللتزامات الموسومة .ويسمح االختيار الوارد في ھذه الفقرة للمؤمن بتغيير سياساته المحاسبية المتعلقة
بااللتزامات الموسومة ،دون تطبيق تلك السياسات -بشكل ثابت  -على جميع االلتزامات المشابھة ،خالفا ً لما كان سيتطلبه معيار المحاسبة
الدولي  .8وإذا قام المؤمن بوسم التزامات بسبب ھذا االختيار ،فإنه يجب عليه االستمرار في تطبيق أسعار الفائدة الحالية في السوق )وإذا كان
منطبقا ً ،التقديرات الحالية واالفتراضات الحالية األخرى( -بشكل ثابت  -في جميع الفترات على جميع ھذه االلتزامات إلى أن يتم إطفاؤھا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3إن التزامات التأمين ،في ھذه الفقرة ،تشمل تكاليف االقتناء المؤجلة ذات العالقة واألصول غير الملموسة ذات العالقة ،مثل تلك التي تم استعراضھا في الفقرتين  31و.32
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االستمرار في الممارسات الحالية
25

يمكن للمؤمن االستمرار في اتباع الممارسات التالية ،ولكن إدخال أي منھا ال يستوفي الفقرة :22
)أ(

قياس التزامات التأمين على أساس غير مخصوم.

)ب( قياس الحقوق التعاقدية في األتعاب المستقبلية إلدارة االستثمارات بمبلغ يتجاوز قيمتھا العادلة كما تشير إليھا المقارنة باألتعاب الحالية
التي يُح ﱢملھا المشاركون اآلخرون في السوق مقابل خدمات مشابھة .ومن المحتمل أن القيمة العادلة عند نشأة الحقوق التعاقدية تلك
تساوي التكاليف األصلية المدفوعة ،ما لم تكن األتعاب المستقبلية إلدارة االستثمارات والتكاليف المتعلقة بھا غير متمشية مع نظيراتھا
في السوق.
)ج( استخدام سياسات محاسبية غير موحدة المتعلقة بعقود التأمين )وتكاليف االقتناء المؤجلة المتعلقة بھا واألصول غير الملموسة المتعلقة
بھا ،إن وجدت( الخاصة بالمنشآت التابعة ،باستثناء ما ھو مسموح به بموجب الفقرة  .24وإذا لم تكن تلك السياسات المحاسبية موحدة،
فيمكن للمؤمن تغييرھا إذا كان التغيير ال يؤدي إلى جعل السياسات المحاسبية أكثر اختالفا ً وكان -أيضا ً-مستوفيا للمتطلبات األخرى
الواردة في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي.

الحيطة
26

ال يل زم الم ؤمن تغيي ر سياس اته المحاس بية المتعلق ة بعق ود الت أمين الس تبعاد الحيط ة المفرط ة .وب الرغم م ن ذل ك ،إذا ك ان الم ؤمن
يقيس -بالفعل – ما لديه من عقود التأمين بحيطة كافية ،فال ينبغي عليه إدخال المزيد من الحيطة.

ھوامش االستثمار المستقبلية
27

ال يلزم المؤمن تغيير سياساته المحاسبية المتعلقة بعقود التأمين الستبعاد ھوامش االستثمار المستقبلية .وبالرغم من ذلك ،ھناك افتراض يمكن
دحضه بأن القوائم المالية للمؤمن سوف تصبح أقل مالءمة وبإمكانية أقل لالعتماد عليھا إذا أدخل المؤمن سياسة محاسبية تعكس ھوامش
االستثمار المستقبلية في قياس عقود التأمين ،ما لم تؤثر تلك الھوامش على المدفوعات التعاقدية .مثاالن للسياسات المحاسبية التي تعكس تلك
الھوامش ھما:
)أ(

استخدام معدل خصم يعكس العائد المقدر على أصول المؤمن؛ أو

)ب( تقدير العوائد على تلك األصول بمعدل عائد مقدر ،وخصم تلك العوائد ال ُمقدرة بمعدل مختلف وتضمين النتيجة في قياس االلتزام.
28

يمك ن للم ؤمن تج اوز االفت راض ال ذي يمك ن دحض ه الموض ح ف ي الفق رة  27إذا ،وفق ط إذا ،كان ت المكون ات األخ رى للتغيي ر ف ي
السياس ات المحاس بية تزي د م ن مالءم ة قوائم ه المالي ة وإمكاني ة االعتم اد عليھ ا -بش كل ك اف  -بم ا يف وق ال نقص ف ي مالءم ة الق وائم
المالي ة وإمكاني ة االعتم اد عليھ ا ال ذي يس ببه إدراج ھ وامش االس تثمار المس تقبلية .فعل ى س بيل المث ال ،افت رض أن السياس ات
المحاس بية الحالي ة للم ؤمن المتعلق ة بعق ود الت أمين تنط وي عل ى افتراض ات ذات حيط ة مفرط ة ت م وض عھا عن د نش أتھا ،ومع دل
خص م مح دد م ن قب ل الجھ ة التنظيمي ة دون الرج وع المباش ر إل ى ظ روف الس وق ،وتتجاھ ل بع ض الخي ارات والض مانات المدمج ة.
يمك ن للم ؤمن أن يجع ل قوائم ه المالي ة أكث ر مالءم ة وليس ت بإمكاني ة أق ل لالعتم اد عليھ ا م ن خ الل التح ول إل ى أس اس ش امل
للمحاسبة موجه للمستثمرين يكون مستخدما ُ على نطاق واسع وينطوي على:
)أ(

التقديرات واالفتراضات الحالية.

)ب( تعديل معقول )ولكن ليس ذا حيطة مفرطة( ليعكس المخاطر وعدم التأكد.

29

)ج(

قياسات تعكس كل من القيمة الحقيقية والقيمة الزمنية للخيارات والضمانات المدمجة.

)د(

معدل الخصم الحالي في السوق ،حتى ولو كان معدل الخصم ذلك يعكس العائد المقدر على أصول المؤمن.

في بعض مناھج القياس ،يس تخدم معدل الخص م لتحديد القيمة الحالية لھامش ربح مس تقبلي .ومن ثم ينس ب ھامش الربح ذلك لفترات مختلفة
باستخدام صيغة .وفي تلك المناھج ،يؤثر معدل الخصم على قياس االلتزام -بشكل غير مباشر -فقط .وبالتحديد ،فإن استخدام معدل خصم أقل
مناس بة له أثر محدود أو ليس له أثر على قياس االلتزام عند نش أته .وبالرغم من ذلك ،في مناھج أخرى ،يحدد معدل الخص م قياس االلتزام –
بش كل مباش ر .وفي الحالة األخيرة ،نظراً ألن إدخال معدل خص م يس تند إلى أص ل له أثر أكثر أھمية ،فإنه من المس تبعد أن يكون باس تطاعة
المؤمن تجاوز االفتراض الذي يمكن دحضه الموضح في الفقرة .27
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محاسبة الظل
30

في بعض النماذج المحاسبية ،يكون للمكاسب أو الخسائر المحققة على أصول المؤمن أثر مباشر على قياس بعض أو جميع )أ( ما عليه من
التزامات التأمين ،و)ب( تكاليف االقتناء المؤجلة ذات العالقة ،و)ج( األصول غير الملموسة ذات الصلة ،مثل تلك الموضحة في الفقرتين 31
و .32ويسمح للمؤمن ،ولكنه ليس مطالبا ً ،بتغيير سياساته المحاسبية بحيث أن مكسب أو خسارة مثبتة ولكن غير محققة من أصل تؤثر في تلك
القياسات بنفس الطريقة التي يؤثر بھا مكسب أو خسارة محققة .ويجب إثبات التعديل ذي العالقة على التزام التأمين )أو تكاليف االقتناء المؤجلة
أو األصول غير الملموسة( ضمن الدخل الشامل اآلخر إذا ،وفقط إذا ،تم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة ضمن الدخل الشامل اآلخر.
وتوصف ھذه الممارسة –أحيانا ً –على أنھا "محاسبة الظل".

عقود التأمين ال ُمقتناة ضمن تجميع أعمال أو تحويل محفظة
31

لاللتزام بالمعيار الدولي للتقرير المالي ،3فإنه يجب على المؤ ّمن ،في تاريخ االس تحواذ ،قياس التزامات التأمين التي تم تحملھا وأص ول
التأمين ال ُمقتناة ضمن تجميع أعمال بالقيمة العادلة .وبالرغم من ذلك ،يسمح للمؤمن ،ولكنه ليس مطالبا ً ،باستخدام عرض موسع يُج ﱢزئ القيمة
العادلة لعقود التأمين ال ُمقتناة إلى مكونين:

)أ(

التزام يتم قياسه وفقا للسياسات المحاسبية للمؤمن المتعلقة بعقود التأمين التي يصدرھا.

)ب( أصل غير ملموس ،يمثل الفرق بين ) (1القيمة العادلة لحقوق التأمين التعاقدية التي يتم اقتناؤھا والتزامات التأمين التي يتم تحملھا و)(2
المبلغ الموضح في )أ( .ويجب أن يكون القياس الالحق لھذا األصل متفقا مع قياس التزام التأمين المتعلق به.
32

يمكن للمؤمن الذي يقتني محفظة من عقود التأمين استخدام العرض الموسع الموضح في الفقرة .31

33

ت ستثنى األصول غير الملموسة الموضحة في الفقرتين  32–31من نطاق معيار المحاسبة الدولي " 36الھبوط في قيمة األصول" ،ومعيار
المحاس بة الدولي  . 38وبالرغم من ذلك ،ينطبق معيار المحاس بة الدولي  36ومعيار المحاس بة الدولي  38على قوائم العمالء والعالقات مع
العمالء التي تعكس توقع العقود المس تقبلية التي ال تُعد جز ًء من حقوق التأمين التعاقدية والتزامات التأمين التعاقدية التي وجدت في تاريخ
تجميع أعمال أو تحويل محفظة.

ميزات المشاركة االختيارية
ميزات المشاركة االختيارية في عقود التأمين
34

تنطوي بعض عقود التأمين على ميزة المشاركة االختيارية إضافة إلى عنصر مضمون .إن المصدر لمثل ھذا العقد:
)أ(

يمكنه ،ولكن ال يلزمه ،إثبات العنص ر المض مون -بش كل منفص ل  -عن ميزة المش اركة االختيارية .وإذا لم يثبتھما المص در -بش كل
منفص ل ،فيجب عليه تص نيف العقد بالكامل على أنه التزام .وإذا ص نفھما المص در -بش كل منفص ل ،فيجب عليه تص نيف العنص ر
المضمون على أنه التزام.

)ب( إذا كان يثبت ميزة المشاركة االختيارية -بشكل منفصل  -عن العنصر المضمون ،فيجب عليه تصنيف تلك الميزة إما على أنھا التزام أو
على أنھا مكون منفصل لحقوق الملكية .وال يحدد ھذ المعيار الدولي للتقرير المالي الكيفية التي يقرر بھا المصدر ما إذا كانت تلك الميزة
تُعد التزاما ً أو حقوق ملكية .ويمكن للمصدر تجزئة تلك الميزة إلى مكون التزام ومكون حقوق ملكية ويجب عليه استخدام سياسة محاسبية
ثابتة لتلك التجزئة .وال يجوز للمصدر تصنيف تلك الميزة على أنھا صنف وسط ال يُعد التزاما ً وال حقوق ملكية.
)ج( يمكنه إثبات جميع أقساط التأمين المستلمة على أنھا إيراد بدون فصل أي جزء يتعلق بمكون حقوق الملكية .ويجب إثبات التغيرات الناتجة
في العنصر المضمون وفي الجزء من ميزة المشاركة االختيارية المصنف على أنه التزام ضمن الربح أو الخسارة .وإذا تم تصنيف
جزء من ميزة المشاركة االختيارية ،أو كلھا ،ضمن حقوق الملكية ،فإنه يمكن نسبة جزء من الربح أو الخسارة إلى تلك الميزة )بنفس
الطريقة التي يمكن بھا نسبة جزء إلى الحصص غير المسيطرة( .ويجب على المصدر إثبات الجزء من الربح أو الخسارة الذي يعود
إلى أي مكون حقوق الملكية لميزة المشاركة االختيارية على أنه تخصيص للربح أو الخسارة ،وليس على أنه مصروف أو دخل )أنظر
معيار المحاسبة الدولي " 1عرض القوائم المالية"(.
)د(

إذا كان العقد ينطوي على مشتقة مدمجة تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9فيجب عليه تطبيق المعيار الدولي للتقرير
المالي  9على تلك المشتقة المدمجة.

)ھـ( يجب عليه ،في جميع النواحي التي لم توضح في الفقرات  20–14و) 34أ()-د( ،االستمرار في سياساته المحاسبية الحالية المتعلقة
بمثل ھذه العقود ،ما لم يغير تلك السياسات المحاسبية بالطريقة التي تلتزم بالفقرات . 30–21
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ميزات المشاركة االختيارية في األدوات المالية
35

تنطبق المتطلبات الواردة في الفقرة - 34أيضا ً -على األداة المالية التي تنطوي على ميزة المشاركة االختيارية .وباإلضافة إلى ذلك:
)أ(

إذا صنف المصدر مجمل ميزة المشاركة االختيارية على أنھا التزام ،فيجب عليه تطبيق اختبار مدى كفاية االلتزام الوارد في الفقرات
 19–15على العقد بالكامل )أي على كل من العنصر المضمون وميزة المشاركة االختيارية( .وال يلزم ال ُمصدر أن يحدد المبلغ الذي
كان سينتج من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9على العنصر المضمون.

)ب( إذا صنف المصدر جز ًء من الميزة ،أو كلھا ،على أنھا مكون منفصل لحقوق الملكية ،فيجب أال يكون االلتزام المثبت لكامل العقد أقل
من المبلغ الذي كان سينتج من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9على العنصر المضمون .ويجب أن ينطوي ذلك المبلغ على القيمة
الحقيقية لخيار التنازل عن العقد ،ولكن ال يلزم أن ينطوي على قيمته الزمنية إذا كانت الفقرة  9تعفي ذلك الخيار من القياس بالقيمة
العادلة .وال يلزم المصدر أن يفصح عن المبلغ الذي كان سينتج من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9على العنصر المضمون،
وال يلزمه عرض ذلك المبلغ -بشكل منفصل .عالوة على ذلك ،ال يلزم المصدر أن يحدد ذلك المبلغ إذا كان إجمالي االلتزام المثبت أعلى
 بشكل واضح.)ج( على الرغم من أن ھذه العقود تُعد أدوات مالية ،فإنه يمكن للمصدر االستمرار في إثبات العالوات لتلك العقود على أنھا إيراد وإثبات
الزيادة الناتجة في المبلغ الدفتري لاللتزام على أنھا مصروف.
)د(

على الرغم من أن ھذه العقود تُعد أدوات مالية ،فإنه يجب على المصدر الذي يطبق الفقرة )20ب( من المعيار الدولي للتقرير المالي 7
على العقود التي فيھا ميزة المشاركة االختيارية اإلفصاح عن إجمالي مصروف الفائدة ال ُمثبت ضمن الربح أو الخسارة ،ولكن ال يلزمه
حساب مثل مصروف الفائدة ھذا باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

اإلفصاح
توضيح المبالغ المثبتة
36

يجب على المؤمن اإلفصاح عن المعلومات التي تحدد وتوضح المبالغ الواردة في قوائمه المالية والتي تنشأ عن عقود التأمين.

37

لاللتزام بالفقرة  ،36يجب على المؤمن اإلفصاح عن:
)أ(

سياساته المحاسبية المتعلقة بعقود التأمين وما يتعلق بھا من أصول ،والتزامات ،ودخل ومصروف.

)ب( األص ول ،وااللتزامات ،والدخل والمص روف المثبتة )والتدفقات النقدية ،إذا كان يعرض قائمة تدفقاته النقدية باس تخدام الطريقة
المباشرة( الناشئة عن عقود التأمين .وعالوة على ذلك ،إذا كان المؤمن ھو مؤمن أصلي ،فيجب عليه اإلفصاح عن:
)(1

المكاسب والخسائر المثبتة ضمن الربح أو الخسارة من شراء إعادة تأمين.

) (2االستنفاد للفترة والمبالغ التي تظل غير مستنفدة في بداية ونھاية الفترة ،إذا كان المؤمن األصلي يؤجل ويستنفد المكاسب والخسائر
الناشئة عن شراء إعادة تأمين.
)ج( اإلجراء المس تخدم لتحديد االفتراض ات التي لھا األثر األكبر على قياس المبالغ المثبتة الموض حة في )ب( .وعندما يكون من الممكن
عمليا ،فيجب على المؤمن -أيضا ً -تقديم إفصاح كمي عن تلك االفتراضات.
)د( أثر التغيرات في االفتراضات المستخدمة لقياس أصول التأمين والتزامات التأمين بحيث يظھر -بشكل منفصل -أثر كل تغير له أثر ذو
أھمية نسبية على القوائم المالية.
)ھـ( مطابقات للتغيرات في التزامات التأمين ،وأصول إعادة التأمين ،و تكاليف االقتناء المؤجلة المتعلقة بھا ،إن وجدت.

طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن عقود التأمين
38
39

يجب على المؤمن اإلفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمه المالية من تقويم طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن عقود التأمين.
لاللتزام بالفقرة  ،38يجب على المؤمن اإلفصاح عن:
)أ(

أھدافه ،وسياساته وإجراءاته إلدارة المخاطر الناشئة عن عقود التأمين والطرق المستخدمة إلدارة تلك المخاطر.

)ب( ]حذفت [
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)ج( معلومات بشأن مخاطر التأمين )قبل وبعد تقليص المخاطر من خالل إعادة التأمين( ،بما في ذلك المعلومات عن:
) (1الحساسية لمخاطر التأمين )أنظر الفقرة 39أ(.
) (2تمركزات مخاطر التأمين ،بما في ذلك و صف للكيفية التي تحدد بھا االدارة التمركزات وو صف للخا صية المشتركة التي تحدد
كل تمركز )مثل نوع الحدث ،أو المنطقة الجغرافية ،أو العملة المغطاة بالتأمين(.
) (3المطالبات الفعلية مقارنة بالتقديرات السابقة )أي تطور المطالبات( .ويجب أن يعود اإلفصاح بشأن تطور المطالبات إلى الفترة
التي نشأت فيھا أبكر مطالبة ذات أھمية نسبية ال يزال يوجد بشأنھا عدم تأكد حول مبلغ مدفوعات المطالبات وتوقيتھا ،ولكن ال
يلزم أن يعود اإلفصاح ألكثر من عشر سنوات .وال يلزم المؤمن أن يفصح عن ھذه المعلومات للمطالبات التي يتم -عادة  -حل
عدم التأكد بشأنھا حول مبلغ مدفوعات المطالبات ،وتوقيتھا ،خالل سنة واحدة.
)د(

معلومات بش أن مخاطر االئتمان ،ومخاطر الس يولة ومخاطر الس وق التي كانت س تتطلبھا الفقرات  42–31من المعيار الدولي للتقرير
المالي  7إذا وقعت عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  .7ولكن:
) (1ال يلزم المؤمن أن يقدم تحليالت آلجال االستحقاق التي تتطلبھا الفقرة )39أ( و)ب( من المعيار الدولي للتقرير المالي  7إذا كان
يفصح عن معلومات بشأن التوقيت المقدر لصافي التدفقات النقدية الخارجة الناتجة من التزامات التأمين المثبتة بدال من ذلك .وقد
يأخذ ھذا شكل تحليل ،بحسب التوقيت المقدر ،للمبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي.
) (2إذا كان المؤمن يستخدم طريقة بديلة إلدارة الحساسية لظروف السوق ،مثل تحليل القيمة المدمجة ،فيجوز له استخدام تحليل
الحساسية ذلك الستيفاء المتطلب الوارد في الفقرة )40أ( من المعيار الدولي للتقرير المالي  .7ويجب على مثل ھذا المؤمن -
أيضا ً  -تقديم اإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة  41من المعيار الدولي للتقرير المالي. 7

)ھـ( معلومات بشأن التعرض لمخاطر السوق الناشئة عن المشتقات المدمجة ال ُمضمنة في عقد تأمين مضيف إذا لم يكن المؤمن مطالبا ،وال
يقوم ،بقياس المشتقات ال ُمدمجة بالقيمة العادلة.
39أ

لاللتزام بالفقرة ) 39ج() ،(1يجب على المؤمن اإلفصاح عن إما )أ( أو )ب( مما يلي:
)أ(

تحليل للحساسية يظھر كيف كان يمكن أن يتأثر الربح أو الخسارة وحقوق الملكية فيما لو حدثت تغيرات ،في متغير المخاطر ذي
الصلة ،كانت محتملة -بشكل معقول  -في نھاية فترة التقرير ،واإلفصاح عن الطرق واالفتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية،
وأي تغيرات عن الفترة السابقة في الطرق واالفتراضات المستخدمة .ولكن ،إذا كان المؤمن يستخدم طريقة بديلة إلدارة الحساسية
لظروف السوق ،مثل تحليل القيمة المدمجة ،فيمكنه استيفاء ھذا المتطلب من خالل اإلفصاح عن تحليل الحساسية البديل ذلك واإلفصاحات
األخرى المطلوبة بموجب الفقرة  41من المعيار الدولي للتقرير المالي .7

)ب( معلومات نوعية بشأن الحساسية ،ومعلومات بشأن تلك األحكام والشروط الخاصة بعقود التأمين التي لھا أثر ذو أھمية نسبية على مبلغ
التدفقات النقدية المستقبلية للمؤمن وتوقيتھا وعدم تأكدھا.

تاريخ السريان والتحول
40

تنطبق مقتض يات التحول الواردة في الفقرات  45–41على كل من المنش أة التي تطبق -بالفعل  -المعايير الدولية للتقرير المالي عندما تطبق
ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ألول مرة والمنشأة التي تطبق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة )منشاة ُمطبقة ألول مرة(.

41

يجب على المنشأة تطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي للفترات التي تبدأ في  1يناير  2005أو بعده .ويشجع على التطبيق األبكر .وإذا
طبقت المنشأة ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي لفترة أبكر ،فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.

41أ

عدل "عقود الضمان المالي" )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  39والمعيار الدولي للتقرير المالي  ،(4ال ُمصدر في أغسطس ،2005
الفقرات )4د( ،وب)18ز( ،وب)19و( .يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2006أو بعده .ويشجع
على التطبيق األبكر .إذا طبقت المنشأة تلك التعديالت لفترة أبكر ،فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة وتطبيق التعديالت ذات الصلة على
معيار المحاسبة الدولي  39ومعيار المحاسبة الدولي  4 32في الوقت نفسه.

41ب عدل معيار المحاسبة الدولي ) 1المنقح في  (2007المصطلحات المستخدمة في جميع أجزاء المعايير الدولية للتقرير المالي .إضافة لذلك عدل
الفقرة  .30يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت للفترات التي تبدأ في  1يناير  2009أو بعده .إذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي 1
)المنقح في  (2007لفترة أبكر ،فيجب تطبيق التعديالت لتلك الفترة األبكر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4عندما تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي  ،7فإن اإلشارة إلى معيار المحاسبة الدولي  32تستبدل بإشارة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي . 7
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41ج

]حذفت [

41د

]حذفت[

41ھـ عدل المعيار الدولي للتقرير المالي " 13قياس القيمة العادلة" ،ال ُمصدر في مايو  ،2011تعريف القيمة العادلة الوارد في الملحق أ .يجب على
المنشأة تطبيق ذلك التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .13
41و

]حذفت[

41ز ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي " 15اإليرادات من العقود مع العمالء" ،ال ُمصدر في مايو  ،2014الفقرات )4أ( و )ج( ،ب ،7ب )18ح(،
ب .21يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .15
41ح ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9ال ُمصدر في يوليو  ،2014الفقرات  ،3و ،4و ،7و ،8و ،12و ،34و ،35و ،45والملحق أ والفقرات
ب –18ب 20وحذف الفقرات 41ج ،و41د ،و41و .يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .9
41ط ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  16المصدر في يناير  2016الفقرة  .4يجب على المنشأة تطبيق ھذه التعديالت عند تطبيق المعيار الدولي
للتقرير المالي .16

اإلفصاح
42

ال يلزم المنش أة تطبيق متطلبات اإلفص اح الواردة في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على معلومات المقارنة التي تتعلق بالفترات الس نوية
التي تبدأ قبل  1يناير  ،2005باستثناء اإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة )37أ( و)ب( بشأن السياسات المحاسبية ،واألصول ،وااللتزامات،
والدخل والمصروف المثبتة )والتدفقات النقدية ،إذا تم استخدام الطريقة المباشرة(.

43

إذا كان من غير العملي تطبيق متطلب معين للفقرات  35–10على معلومات المقارنة التي تتعلق بالفترات السنوية التي تبدأ قبل  1يناير ،2005
فيجب على المنشأة اإلفصاح عن تلك الحقيقة .قد يكون في بعض األحيان من غير العملي تطبيق اختبار مدى كفاية االلتزام )الفقرات 19–15
( على مثل معلومات المقارنة تلك ،ولكن من المستبعد أن يكون من غير العملي تطبيق المتطلبات األخرى الواردة في الفقرات  35–10على
مثل معلومات المقارنة تلك .ويوضح معيار المحاسبة الدولي  8مصطلح 'غير عملي'.

44

عند تطبيقھا للفقرة )39ج() ،(3ال يلزم المنشأة أن تفصح عن معلومات بشأن تطور المطالبات التي حدثت أبكر من خمس سنوات قبل نھاية
السنة المالية االولى التي تطبق فيھا ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي .وعالوة على ذلك ،إذا كان من غير العملي ،عندما تطبق المنشأة ھذا
المعيار الدولي للتقرير المالي ألول مرة ،إعداد معلومات بشأن تطور المطالبات التي حدثت قبل بداية أبكر فترة تعرض لھا المنشأة معلومات
مقارنة كاملة تلتزم بھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،فيجب على المنشأة اإلفصاح عن تلك الحقيقة.

إعادة وسم األصول المالية
45

برغم ما جاء في الفقرة  1.4.4من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9إال أنه عندما يغير المؤ ِمن سياساته المحاسبية المتعلقة بالتزامات التأمين،
فإنه يسمح له ،ولكنه ليس مطالبا ،بإعادة تصنيف بعض أو جميع أصوله المالية بحيث يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
ويسمح بإعادة التصنيف ھذه إذا قام المؤمن ،عند تطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ألول مرة ،بتغيير السياسات المحاسبية ،والحقا قام
بتغيير في السياسة مسموح به بموجب الفقرة  .22تُعد إعادة التصنيف تغيير في السياسة المحاسبية وينطبق عليھا معيار المحاسبة الدولي .8
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الملحق أ
المصطلحات المعرفة

يُعد ھذا الملحق جزء ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي.
المؤمن األصلي

حامل الوثيقة بموجب عقد إعادة التأمين.

مكون الوديعة

مكون تعاقدي ال تتم المحاسبة عنه باعتباره مشتقة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 9وكان سيقع ضمن نطاق
المعيار الدولي للتقرير المالي 9إذا كان أداة منفصلة.

عقد تأمين مباشر

عقد تأمين ال يُعد عقد إعادة تأمين.

ميزة المشاركة االختيارية

حق تعاقدي الستالم ،كتكملة لـ منافع مضمونة ،منافع إضافية:
)أ( من المحتمل أن تكون جز ًء مھما ً من إجمالي المنافع التعاقدية.
)ب( مبلغھا أو توقيتھا يخضع -تعاقديا  -لتقدير المصدر.
)ج( تعتمد -تعاقديا  -على :
) (1أداء مجموعة معينة من العقود أو نوع معين من العقود؛ أو
) (2عوا ئد االس تث مار المحق قة و/أو غير المحق قة على مجمو عة معي نة من األص ول التي يحتفظ ب ھا
المصدر؛ أو
) (3ربح أو خسارة الشركة ،أو الصندوق أو المنشأة األخرى التي تصدر العقد.

القيمة العادلة

القيمة العادلة ھي السعر الذي يتم تسلمه لبيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام في معاملة في ظروف اعتيادية منتظمة
بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس )أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي(13

عقد ضمان مالي

عقد يتطلب من المصدر أن يؤدي مدفوعات معينة لتعويض حامله عن الخسارة التي يتحملھا بسبب فشل مدين معين
في أداء دفعة عند استحقاقھا وفقا للشروط األصلية أو المعدلة ألداة الدين.

المخاطر المالية

ھي مخاطر تغير مستقبلي محتمل في واحد أو أكثر من معدل فائدة محدد ،أو سعر أداة مالية محددة ،أو سعر سلعة
محددة ،أو سعر صرف عملة اجنبية محددة ،أو مؤشر محدد لألسعار أو للمعدالت ،أو تصنيف ائتماني محدد أو
مؤشر ائتماني محدد ،أو متغير آخر ،شريطة أنه إذا كان المتغير غير مالي أال يكون ذلك المتغير خاصا ً بطرف في
العقد.

المنافع المضمونة

المدفوعات أو المنافع األخرى التي يكون لـ حامل وثيقة معين أو مستثمر حق غير مشروط فيھا والذي ال يخضع
بموجب العقد لتقدير ال ُمصدر.

العنصر المضمون

االلتزام بدفع منافع مضمونةُ ،مضمنة في عقد يحتوي على ميزة المشاركة االختيارية.

أصل التأمين

صافي الحق التعاقدي لـ المؤ ِمن بموجب عقد التأمين.

عقد التأمين

عقد يقبل بموجبه أحد األطراف )المؤ ِمن( مخاطر تأمين مھمة من طرف آخر )حامل الوثيقة( وذلك من خالل
الموافقة على تعويض حامل الوثيقة إذا أثر حدث مستقبلي محدد وغير مؤكد )الحدث ال ُمغطى بالتأمين( بشكل سلبي
 -على حامل الوثيقة) .أنظر الملحق ب إلرشادات حول ھذا التعريف(.

التزام التأمين

صافي االلتزام التعاقدي على المؤ ِمن بموجب عقد التأمين.

مخاطر التأمين

المخاطر ،بخالف المخاطر المالية ،المحولة من حامل العقد إلى ال ُمصدر.

الحدث المغطى بالتأمين

حدث مستقبلي غير مؤكد مغطى بـ عقد التأمين وينشأ عنه مخاطر التأمين.

المؤ ِمن

الطرف الذي عليه التزام بموجب عقد التأمين بتعويض حامل الوثيقة في حال وقوع الحدث المغطى بالتأمين.

اختبار مدى كفاية االلتزام

تقويم ما إذا كان يلزم زيادة المبلغ الدفتري لـ التزام التأمين )أو تخفيض المبلغ الدفتري لتكاليف االقتناء ذات الصلة،
أو األصول غير الملموسة ذات الصلة( ،وذلك بنا ًء على استعراض التدفقات النقدية المستقبلية.

حامل الوثيقة

الطرف الذي لديه الحق في التعويض بموجب عقد التأمين إذا وقع الحدث المغطى بالتأمين.

أصول إعادة التأمين

صافي الحقوق التعاقدية لـ المؤمن األصلي بموجب عقد إعادة التأمين.

عقد إعادة التأمين

عقد تأمين يصدره مؤ ِمن ) ُمعيد التأمين( لتعويض مؤ ِمن آخر )المؤمن األصلي( مقابل الخسائر من واحد أو أكثر
من العقود التي أصدرھا المؤمن األصلي.

ُمعيد التأمين

الطرف الذي عليه االلتزام بموجب عقد إعادة التأمين لتعويض المؤمن األصلي إذا وقع الحدث المغطى بالتأمين.

تفكيك

المحاسبة عن مكونات العقد كما لو كانت عقودا منفصلة.
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الملحق ب
تعريف عقد التأمين

يُعد ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي

ب1

يقدم ھذا الملحق إرشادات بشأن تعريف عقد التأمين الوارد في الملحق أ .ويتناول الموضوعات التالية:
)أ(

مصطلح 'الحدث المستقبلي غير المؤكد' )الفقرات ب –2ب.( 4

)ب( المدفوعات العينية )الفقرات ب –5ب.(7
)ج( مخاطر التأمين والمخاطر األخرى )الفقرات ب –8ب.(17
)د(

امثلة لعقود التأمين )الفقرات ب –18ب.(21

)ھـ(

مخاطر التأمين المھمة )الفقرات ب –22ب.(28

)و(

التغيرات في مستوى مخاطر التأمين )الفقرتان ب –29ب.(30

الحدث المستقبلي غير المؤكد
ب2

يُعد عدم التأكد )أو المخاطر( جوھر عقد التأمين .وبنا ًء عليه ،فإن واحدا على األقل مما يلي يُعد غير مؤكد عند نشأة عقد التأمين:
)أ(

ما إذا كان الحدث المغطى بالتأمين سيقع ،أو

)ب( متى سوف يقع ،أو
)ج( كم سيلزم المؤ ِمن أن يدفع إذا وقع.
ب3

في بعض عقود التأمين ،يكون الحدث المغطى بالتأمين ھو اكتشاف خسارة خالل أجل العقد ،حتى ولو نشأت الخسارة من حدث قد وقع قبل
نشأة العقد .وفي عقود تأمين أخرى ،يكون الحدث المغطى بالتأمين ھو حدث يقع خالل أجل عقد التأمين ،حتى ولو تم اكتشاف الخسارة الناتجة
بعد نھاية أجل العقد.

ب4

تغطي بعض عقود التأمين أحداثا تكون قد وقعت بالفعل ،ولكن ال يزال أثرھا المالي غير مؤكد .مثال ذلك عقد إعادة تأمين يغطي المؤ ِمن
المباشر ضد تطور معاكس للمطالبات التي تم اإلبالغ عنھا -بالفعل -من قبل حملة الوثائق .وفي مثل تلك العقود ،يُعد الحدث المغطى بالتأمين
ھو اكتشاف التكلفة النھائية لتلك المطالبات.

المدفوعات العينية
ب5

تتطلب بعض عقود التأمين أو تس مح بأداء المدفوعات عينيا .مثال ذلك عندما يس تبدل المؤمن البند المس روق فوراً ،بدال من تعويض حامل
الوثيقة .ومثال آخر على ذلك عندما يستخدم المؤ ِمن المستشفيات الخاصة به وطاقمه الطبي لتقديم خدمات طبية تغطيھا العقود.

ب6

تس توفي بعض عقود الخدمة ذات األتعاب المحددة التي يعتمد مس توى الخدمة فيھا على حدث غير مؤكد تعريف عقد التأمين الوارد في ھذا
المعيار الدولي للتقرير المالي ولكن ال يتم تنظيمھا في بعض الدول على أنھا عقود تأمين .مثال ذلك عقد ص يانة يوافق فيه مقدم الخدمة على
إص الح ماكينات معينة بعد عطلھا .تس تند أتعاب الخدمة المحددة إلى العدد المتوقع من األعطال ،ولكن من غير المؤكد ما إذا كانت ماكينة
معينة س وف تتعطل .يؤثر عطل الماكينة س لبا على مالكھا والعقد يعوض المالك )عينيا ً ،بدال من النقد( .مثال آخر عقد لخدمات تعطل
الس يارات يوافق فيه مقدم الخدمة على أتعاب س نوية محددة لتقديم المس اعدة على الطرق أو لس حب الس يارة إلى ورش ة مجاورة .العقد األخير
يمكن أن يستوفي تعريف عقد التأمين حتى إذا لم يوافق مقدم الخدمة على القيام باإلصالحات أو استبدال القطع.

ب7

من المحتمل أن ال يش كل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي على العقود الموض حة في الفقرة ب 6عبئا أكبر مما يش كله تطبيق المعايير
الدولية للتقرير المالي التي كانت ستنطبق إذا كانت مثل تلك العقود خارج نطاق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي:
)أ(

من غير المحتمل أن يكون ھناك التزامات ذات أھمية نسبية مقابل الخلل أو األعطال التي تكون قد حدثت بالفعل.

)ب( إذا تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  ،15فإن مقدم الخدمة يثبت إيراداً عندما )أو حالما( يحول خدمات إلى العميل )مع مراعاة
الضوابط المحددة األخرى( .وھذا المنھج مقبول -أيضا ً -بموجب ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،الذي يسمح لمقدم الخدمات )(1
باالستمرار في سياساته المحاسبية الحالية المتعلقة بھذه العقود ما لم تنطوي على ممارسات محظورة بموجب الفقرة  14و) (2لتحسين
سياساته المحاسبية إذا كانت الفقرات  30–22تسمح بذلك.
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)ج( يأخذ مقدم الخدمة في الحسبان ما إذا كانت تكلفة الوفاء بالتزامه التعاقدي بتقديم الخدمات تتجاوز اإليراد ال ُمستلم مسبقا .وللقيام بذلك فإنه
يطبق اختبار مدى كفاية االلتزام الموضح في الفقرات  19–15من ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي .وإذا لم ينطبق ھذا المعيار الدولي
للتقرير المالي على تلك العقود ،كان مقدم الخدمة سيطبق معيار المحاسبة الدولي  37لتحديد ما إذا كانت العقود متوقع خسارتھا.
)د( لھذه العقود ،من غير المحتمل أن تضيف متطلبات اإلفصاح الواردة في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي –بشكل كبير إلى اإلفصاحات
المطلوبة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي األخرى.

تمييز مخاطر التأمين عن المخاطر األخرى
ب8

يش ير تعريف عقد التأمين إلى مخاطر التأمين ،الذي يعرفه ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على أنه المخاطر ،بخالف المخاطر المالية،
المحولة من حامل العقد إلى مص ِدره .إن العقد الذي يعرض المصدر إلى مخاطر مالية بدون مخاطر تأمين مھمة ال يُعد عقد تأمين.

ب9

يتضمن تعريف المخاطر المالية الوارد في الملحق أ قائمة من المتغيرات المالية وغير المالية .وتتضمن ھذه القائمة متغيرات غير مالية ليست
خاص ة بطرف في العقد ،مثل مؤش ر لخس ائر الزالزل في منطقة معينة أو مؤش ر لدرجات الحرارة في مدينة معينة .وتس تبعد المتغيرات غير
المالية الخاص ة بطرف في العقد ،مثل حدوث أو عدم حدوث حريق يتلف أو يدمر أص الً لذلك الطرف .وعالوة على ذلك ،ال تُعد مخاطر
التغيرات في القيمة العادلة ألص ل غير مالي مخاطر مالية إذا كانت القيمة العادلة تعكس ليس فقط التغيرات في أس عار الس وق لمثل تلك
األص ول )متغير مالي( ولكنھا تعكس أيض ا ً حالة أص ل غير مالي محدد يحتفظ به طرف في العقد )متغير غير مالي( .فعلى س بيل المثال إذا
كان ض مان القيمة المتبقية لس يارة معينة يعرض الض امن لمخاطر التغيرات في الحالة المادية للس يارة ،فإن تلك المخاطر تُعد مخاطر تأمين،
وليست مخاطر مالية.

ب 10تُعرﱢ ض بعض العقود المصدر لمخاطر مالية ،إضافة إلى مخاطر تأمين مھمة .فعلى سبيل المثال ،فإن العديد من عقود التأمين على الحياة تضمن
حداً أدني من معدل العائد لحملة الوثائق )ينتج عنه مخاطر مالية( وتتعھد بمنافع وفاة تتجاوز –بشكل كبير -في بعض األحيان رصيد حساب
حامل الوثيقة )ينتج عنھا مخاطر تأمين في شكل مخاطر الوفاة( .تُعد مثل ھذه العقود عقود تأمين.
ب 11بموجب بعض العقود ،ينجم عن حدث مغطى بالتأمين دفع مبلغ مرتبط بمؤش ر لألس عار .وتُعد مثل ھذه العقود عقود تأمين ،ش ريطة أن تكون
الدفعة المشروطة بالحدث المغطى بالتأمين كبيرة .فعلى سبيل المثال ،فإن الدفعة السنوية المشروطة بالبقاء على قيد الحياة والمرتبطة بمؤشر
تكلفة المعيش ة تحول مخاطر تأمين نظراً ألن الدفع ينجم عن حدث غير مؤكد – وھو بقاء ص احب الدفعة الس نوية على قيد الحياة .والربط
بمؤش ر لألس عار يعد مش تقة مدمجة ،ولكنه يحول أيض ا ً مخاطر التأمين .وإذا كان تحويل مخاطر التأمين الناتجة مھما ،فإن المش تقة المدمجة
تس توفي تعريف عقد التأمين ،وفي مثل ھذه الحالة ال يلزم فص لھا وقياس ھا بالقيمة العادلة )أنظر الفقرة  7من ھذا المعيار الدولي للتقرير
المالي(.
ب 12يشير تعريف مخاطر التأمين إلى المخاطر التي يقبلھا المؤمن من حامل الوثيقة .وبعبارة أخرى ،فإن مخاطر التأمين تُعد مخاطر موجودة مسبقا
يتم تحويلھا من حامل الوثيقة إلى المؤمن .وعليه ،فإن المخاطر الجديدة التي تنشأ عن العقد ال تُعد مخاطر تأمين.
ب 13يشير تعريف عقد التأمين إلى األثر السلبي على حامل الوثيقة .وال يقيد التعريف الدفع من قبل المؤمن بمبلغ يعادل التأثير المالي للحدث السلبي.
فعلى سبيل المثال ،فإن التعريف ال يستبعد تغطية "جديد بدل قديم" تدفع لحامل الوثيقة ما يكفي للسماح باستبدال أصل قديم تالف بأصل جديد.
وبالمثل ،فإن التعريف ال يقيد الدفع بموجب عقد تأمين على الحياة ألجل بالخسارة المالية التي مني بھا من يعيلھم المتوفى ،وال يمنع دفع مبالغ
محددة مسبقا لكمية الخسارة التي يسببھا موت أو حادث.
ب 14تتطلب بعض العقود الدفع إذا وقع حدث معين غير مؤكد ،ولكنھا ال تتطلب أثراً سلبيا ً على حامل الوثيقة كشرط مسبق للدفع .وال يُعد مثل ھذا
العقد عقد تأمين حتى لو كان حامل الوثيقة يس تخدم العقد لتقليل التعرض للمخاطر األس اس .فعلى س بيل المثال ،إذا كان حامل الوثيقة يس تخدم
مشتقة لتحوط متغير غير مالي أساس يرتبط بالتدفقات النقدية من أصل للمنشأة ،فإن الم شتقة ال تُعد عقد تأمين نظراً ألن الدفع ليس مشروطا
بما إذا كان حامل الوثيقة يتأثر س لبا بانخفاض في التدفقات النقدية من األص ل .وفي المقابل ،يش ير تعريف عقد التأمين إلى حدث غير مؤكد
يكون األثر السلبي له على حامل الوثيقة شرطا ً تعاقديا ً مسبقا ً للدفع .وال يتطلب ھذا الشرط التعاقدي المسبق من المؤمن تتبع ما إذا كان الحدث
قد تسبب -فعليا -في أثر سلبي ،ولكنه يسمح للمؤمن برفض الدفع إذا لم يتوصل إلى قناعة بأن الحدث قد تسبب في أثر سلبي.
ب 15مخاطر االنقضاء أو الدوام )أي مخاطر أن الطرف المقابل يلغي العقد أبكر أو في وقت الحق مما توقعه المصدر عند تسعيره للعقد( ال تُعد
مخاطر تأمين نظراً ألن الدفع إلى الطرف المقابل غير مشروط بحدث مستقبلي غير مؤكد يؤثر -سلبا  -على الطرف المقابل .وبالمثل ،فإن
مخاطر المصروفات )أي مخاطر الزيادات غير المتوقعة في التكاليف اإلدارية المرتبطة بخدمة عقد ،وليس في التكاليف المرتبطة باألحداث
المغطاة بالتأمين( ال تُعد مخاطر تأمين نظراً ألن الزيادة غير المتوقعة في المصروفات ال تؤثر سلبا على الطرف المقابل.
ب 16لذلك ،فإن عقدا يعرض المصدر لمخاطر االنقضاء ،أو مخاطر الدوام أو مخاطر المصروفات ال يُعد عقد تأمين ما لم يعرض المصدر أيضا ً إلى
مخاطر تأمين .وبالرغم من ذلك ،إذا كان مصدر ذلك العقد يقلل تلك المخاطر باستخدام عقد ثان لتحويل جزء من تلك المخاطر إلى طرف آخر،
فإن العقد الثاني يعرض الطرف اآلخر إلى مخاطر تأمين.
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ب 17يستطيع المؤمن قبول مخاطر تأمين مھمة من حامل الوثيقة -فقط  -إذا كان المؤمن منشأة منفصلة عن حامل الوثيقة .وفي حالة صناديق التأمين
المشتركة ،يقبل المشترك المخاطر من كل حامل وثيقة ويجمع تلك المخاطر .وعلى الرغم من أن حملة الوثائق يتحملون -بشكل جماعي  -تلك
المخاطر المجمعة بصفتھم مالك ،إال أن المشترك قد يقبل -مع ذلك  -المخاطر الذي تُعد جوھر عقد التأمين.

أمثلة على عقود التأمين
ب 18فيما يلي أمثلة على العقود التي تُعد عقود تأمين ،إذا كان تحويل مخاطر التأمين كبيراً:
)أ(

التأمين ضد السرقة أو تلف الممتلكات.

)ب( التأمين ضد المسئولية عن منتج ،أو المسئولية المھنية ،أو المسئولية المدنية أو المصروفات القانونية.
)ج( التأمين على الحياة وخطط الجنازة مسبقة الدفع )على الرغم من أن الموت يُعد مؤكداً ،إال أنه من غير المؤكد متى سوف تحدث الوفاة،
أو ،بالنسبة لبعض أنواع التأمين على الحياة ،ما إذا كانت الوفاة سوف تحدث خالل الفترة التي يغطيھا التأمين(.
)د(

الدفعات السنوية والمعاشات المشروطة بالبقاء على قيد الحياة )أي العقود التي تقدم تعويضا مقابل حدث مستقبلي غير مؤكد – بقاء
صاحب الدفعة السنوية أو المعاش على قيد الحياة – لمساعدة صاحب الدفعة السنوية أو المعاش في الحفاظ على مستوى معيشة معين،
والذي يتأثر بدونھا تأثرا سلبيا إذا بقي على قيد الحياة(.

)ھـ(

تغطية اإلعاقة والتغطية الطبية.

)و( سندات الكفالة ،والتأمين ضد خيانة األمانة ،وسندات ضمان التنفيذ وتأمين عطاء )أي العقود التي تقدم تعويضا إذا لم ينفذ طرف آخر
التزاما تعاقديا ،على سبيل المثال التزام بإنشاء مبنى(.
)ز( تأمين االئتمان الذي ينص على أداء مدفوعات معينة لتعويض حامل الوثيقة عن خسارة تكبدھا بسبب فشل مدين معين أداء دفعة عندما
تستحق بموجب الشروط األصلية أو المعدلة ألداة الدين .وقد تأخذ ھذه العقود أشكاال قانونية متعددة ،مثل الشكل القانوني لضمان ،أو
لبعض أنواع خطابات االئتمان ،أو عقد مشتق متعلق بالتعثر في سداد ائتمان أو عقد تأمين .ولكن ،بالرغم من أن ھذه العقود تستوفي
تعريف عقد تأمين ،إال انھا تستوفي -أيضا ً-تعريف عقد الضمان المالي الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي  9وتقع ضمن نطاق
معيار المحاسبة الدولي  5 32والمعيار الدولي للتقرير المالي  ،9وليس ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي )أنظر الفقرة )4د(( .ومع ذلك،
فإذا كان مصدر عقود الضمان المالي قد أكد صراحة -في السابق  -أنه يعد مثل ھذه العقود عقود تأمين وقد استخدم المحاسبة المنطبقة
على عقود التأمين ،فإنه يمكن للمصدر اختيار تطبيق إما معيار المحاسبة الدولي  6 32والمعيار الدولي للتقرير المالي 9أو ھذا المعيار
الدولي للتقرير المالي على مثل عقود الضمان المالي ھذه.
)ح( ضمانات المنتج .تقع ضمانات المنتج التي يصدرھا طرف آخر للبضاعة المباعة من قبل صانع ،أو متعامل أو تاجر تجزئة ضمن نطاق
ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي .ولكن ضمانات المنتج التي يصدرھا الصانع أو المتعامل أو تاجر التجزئة –بشكل مباشر  -تقع خارج
نطاق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،ألنھا تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  15ومعيار المحاسبة الدولي .37
)ط( التأمين على صحّة الملكية )أي التأمين ضد اكتشاف عيوب في ملكية أرض لم تكن واضحة عند كتابة عقد التأمين( .في ھذه الحالة فإن
الحدث المغطى بالتأمين ھو اكتشاف عيب في صحة الملكية وليس العيب نفسه.
)ي( مساعدة السفر )أي التعويض نقدا أو عينيا لحملة الوثائق عن خسائر متكبدة أثناء السفر( .تستعرض الفقرتان ب 6وب 7بعض العقود
من ھذا النوع.
)ك( سندات الكوارث التي تنص على دفعات مخفضة من المبلغ االصلي ،أو الفائدة أو كليھما إذا اثر حدث معين -سلبا  -على مصدر السند
)ما لم يؤد الحدث المعين إلى نشأة مخاطر تأمين مھمة ،على سبيل المثال إذا كان الحدث ھو تغير في معدل فائدة أو سعر صرف عملة
أجنبية(.
)ل( مقايضات التأمين والعقود األخرى التي تتطلب الدفع باالستناد إلى تغيرات في المتغيرات المناخية ،أو الجيولوجية والمتغيرات الطبيعية
األخرى الخاصة بطرف في العقد.
)م( عقود إعادة التأمين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 5عندما تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي  ،7تستبدل اإلشارة إلى معيار المحاسبة الدولي  32بإشارة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي .7
 6عندما تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي  ،7تستبدل اإلشارة إلى معيار المحاسبة الدولي  32بإشارة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي .7
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ب  19فيما يلي أمثلة على البنود التي ال تُعد عقود تأمين:
)أ(

عقود االستثمار التي لھا الشكل القانوني لعقد تأمين ولكنھا ال تعرض المؤمن لمخاطر تأمين مھمة ،على سبيل المثال عقود التأمين على
الحياة التي ال يتحمل المؤمن فيھا مخاطر وفاة مھمة )تُعد مثل ھذه العقود أدوات مالية أو عقود خدمة وليست عقود تأمين ،أنظر الفقرتين
ب 20وب. (21

)ب( العقود التي لھا الشكل القانوني للتأمين ،ولكنھا تمرر جميع مخاطر التأمين المھمة إلى حامل وثيقة التأمين من خالل آليات ال يمكن
إلغاؤھا وواجبة النفاذ تعدل الدفعات المستقبلية المستحقة من قبل حامل الوثيقة كنتيجة مباشرة للخسائر المغطاة بالتأمين ،على سبيل
المثال ،بعض عقود إعادة التأمين المالية أو بعض عقود المجموعات )مثل ھذه العقود تُعد -عادة -أدوات مالية أو عقود خدمة وليست
عقود تامين ،أنظر الفقرتين ب 20وب. (21
)ج( التأمين الذاتي ،بعبارة أخرى اإلبقاء على المخاطر التي كان يمكن تغطيتھا من خالل التأمين )ليس ھناك عقد تأمين نظراً ألنه ليس ھناك
اتفاقية مع طرف آخر( .
)د( العقود )مثل عقود القمار( التي تتطلب أداء دفعة إذا وقع حدث مستقبلي معين غير مؤكد ،ولكنھا ال تتطلب ،كشرط مسبق تعاقدي للدفع،
أن يؤثر الحدث -سلبا -على حامل وثيقة التأمين .ولكن ،ال يحول ذلك دون تحديد دفعة مقررة مسبقا لتحديد الخسارة التي يتسبب فيھا
حدث معين مثل وفاة أو حادث )أنظر أيضا ً الفقرة ب.(13
)ھـ( المشتقات التي تعرض طرفا ً لمخاطر مالية ولكن ليس لمخاطر تأمين ،ألنھا تتطلب من ذلك الطرف الدفع -فقط  -بناء على تغيرات في
واحد أو أكثر من معدل فائدة محدد ،أو سعر أداة مالية محددة ،أو سعر سلعة محددة ،أو سعر صرف عملة أجنبية محددة ،أو مؤشر
محدد لألسعار أو للمعدالت ،أو تصنيف ائتماني محدد أو مؤشر ائتماني محدد ،أو متغير آخر ،شريطة أنه في حال كون المتغير غير
مالي ،يكون ذلك المتغير ليس خاصا ً بطرف في العقد )أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي . (9
)و( ض مان متعلق بائتمان )أو خطاب ائتمان ،أو عقد تعثر في س داد مش تق ائتماني أو عقد تأمين ائتمان( يتطلب مدفوعات حتى إذا كان
حامل الضمان لم يتكبد خسارة من فشل المدين في أداء الدفعات عند استحقاقھا )أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي . (9
)ز( عقود تتطلب أداء دفعة تستند إلى متغير مناخي ،أو جيولوجي أو متغير طبيعي آخر ليس خاصا ً بطرف في العقد )يوصف عموما
بالمشتقات المناخية( .
)ح( سندات الكوارث التي تنص على دفعات مخفضة من المبلغ األصلي ،أو الفائدة أو كليھما ،باالستناد إلى متغير مناخي أو جيولوجي أو
طبيعي آخر ليس خاصا ً بطرف في العقد.
ب20

إذا نش أ عن العقود الموض حة في الفقرة ب 19أص ول مالية أو التزامات مالية ،فإنھا تقع ض من نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  .9ويعني
ذلك ،من بين أشياء أخرى ،أن طرفي العقد يستخدمان ما يسمى -في بعض األحيان -المحاسبة عن الوديعة ،والتي تنطوي على ما يلي:
)أ(

يثبت أحد الطرفين العوض ال ُمستلم على أنه التزام مالي ،وليس على أنه إيراد.

)ب( يثبت الطرف اآلخر العوض المدفوع على أنه أصل مالي ،وليس على أنه مصروف.
ب 21إذا لم ينشأ عن العقود الموضحة في الفقرة ب 19أصول مالية أو التزامات مالية ،ينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  .15وبموجب المعيار
الدولي للتقرير المالي  ،15يتم إثبات اإليراد عندما )أو حالما( تفي المنشأة بالتزام أداء من خالل تحويل سلعة أو خدمة إلى عميل بمبلغ يعكس
العوض الذي تتوقع المنشأة أن لھا حق فيه.

مخاطر التأمين المھمة
ب 22يعد العقد عقد تأمين -فقط  -إذا كان يحول مخاطر تأمين مھمة .وتناقش الفقرات ب – 8ب 21مخاطر التأمين .وتناقش الفقرات اآلتية تقويم ما
إذا كانت مخاطر التأمين مھمة.
ب 23تعد مخاطر التأمين مھمة إذا ،وفقط إذا ،كان يمكن ان يتسبب حدث مغطى بالتأمين في ان يدفع المؤمن منافع اضافية كبيرة في أي حالة،
باستثناء الحاالت التي تفتقر إلى المضمون التجاري )أي ليس لھا اثر مشاھد على اقتصاديات المعاملة( .إذا كانت منافع اضافية كبيرة مستحقة
الدفع في حاالت لھا مضمون تجاري فإن الشرط في الجملة السابقة قد يكون تم استيفاؤه حتى إذا كان الحدث المغطى بالتأمين غير محتمل إلى
حد كبير جدا أو حتى إذا كانت القيم الحالية المتوقعة )المرجحة االحتمال( للتدفقات النقدية المحتملة تمثل جزء صغيرا من القيمة الحالية المتوقعة
لجميع التدفقات النقدية التعاقدية المتبقية.
ب 24تشير المنافع اإلضافية الموضحة في الفقرة ب 23إلى المبالغ التي تزيد عن تلك التي كانت ستستحق الدفع إذا لم يقع الحدث المغطى بالتأمين
)باستثناء التصورات التي تفتقر إلى المضمون التجاري( .تشمل تلك المبالغ اإلضافية تكاليف التعامل مع المطالبات وتقويم المطالبات ،ولكنھا
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تستبعد:
)أ(

فقدان القدرة على تحميل حامل الوثيقة مقابل الخدمات المستقبلية .فعلى سبيل المثال ،في عقد تأمين على الحياة مرتبط باستثمار ،تعني
وفاة حامل الوثيقة أن المؤمن لم يعد باستطاعته أداء خدمات إدارة االستثمار والحصول على أتعاب مقابل القيام بذلك .ولكن ھذه الخسارة
االقتصادية للمؤمن ال تعكس مخاطر تأمين ،تماما مثل ما ھو الحال بالنسبة لمدير صندوق مشترك فھو ال يتحمل مخاطر تأمين فيما
يتعلق بالوفاة المحتملة للعميل .لذلك ،فإن الخسارة المحتملة لألتعاب المستقبلية إلدارة االستثمار ليست مالئمة عند تقويم حجم مخاطر
التأمين ال ُمحولة من خالل العقد.

)ب( التنازل عند الوفاة عن الرسوم التي يمكن تحميلھا عند اإللغاء أو التخلي .وألن العقد أوجد تلك الرسوم فإن التنازل عن ھذه الرسوم ال
يعوض حامل الوثيقة مقابل مخاطر موجودة مسبقا .وعليه فال صلة لھا بتقويم حجم مخاطر التأمين الذي يحوله العقد.
)ج( دفعة مشروطة بحدث ال يسبب خسارة كبيرة لحامل العقد .فعلى سبيل المثال ،خذ في الحسبان عقدا يتطلب من المصدر دفع مليون وحدة
عملة إذا تعرض األصل لضرر مادي يسبب خسارة اقتصادية غير مھمة لحامل العقد بمبلغ وحدة عملة واحدة .في ھذا العقد يحول حامل
العقد إلى المؤمن مخاطر غير مھمة ھي خسارة وحدة عملة واحدة .في نفس الوقت ينتج العقد مخاطر غير التأمين بأنه يتعين على
المصدر دفع  999,999وحدة عملة إذا وقع الحدث المعين .وألن المصدر ال يقبل مخاطر تأمين مھمة من حامل العقد فإن ھذا العقد ال
يُعد عقد تأمين.
)د( إمكانية استرداد إعادة التأمين .يحاسب المؤمن عن ھذه المبالغ بشكل منفصل.
ب 25يجب على المؤمن تقويم أھمية مخاطر التأمين لكل عقد بمفرده ،وليس بالرجوع إلى أھميتھا النس بية للقوائم المالية 7.وعليه ،فإن مخاطر
التأمين قد تكون مھمة حتى ولو كان ھناك احتمال ص غير جدا بأن يكون ھناك خس ائر ذات أھمية نس بية من س جل العقود بالكامل .إن ھذا
التقويم لكل عقد بمفرده يجعل من الس ھل تص نيف عقد ما على أنه عقد تأمين .ولكن إذا كان معلوما أن س جالً متجانس ا ً -نس بيا  -من العقود
الص غيرة يتكون من عقود جميعھا تحول مخاطر تأمين ،فال يلزم المؤمن فحص كل عقد ض من ذلك الس جل لتحديد عقود غير مش تقة قليلة
تحول مخاطر تأمين غير مھمة.
ب 26يترتب على الفقرات ب –23ب 25أنه إذا كان عقد يدفع منافع وفاة تتجاوز المبلغ المستحق الدفع عند البقاء على قيد الحياة ،فإن العقد يُعد عقد
تأمين ما لم تكن منافع الوفاة اإلضافية غير مھمة )يتم تقديرھا بالرجوع إلى العقد وليس إلى سجل العقود بالكامل( .وكما ورد في الفقرة
ب)24ب( ،فإن التنازل عند الوفاة عن رسوم اإللغاء أو التخلي ال يدخل في ھذا التقويم إذا كان التنازل ال يعوض حامل الوثيقة مقابل المخاطر
الموجودة مسبقا .وبالمثل ،فإن عقد دفعة سنوية يدفع مبالغ منتظمة لبقية عمر حامل الوثيقة يُعد عقد تأمين ،ما لم يكن مجموع الدفعات المشروطة
بالبقاء على قيد الحياة غير مھم.
ب 27تشير الفقرة ب 23إلى منافع إضافية .قد تتضمن ھذه المنافع متطلبا ً بدفع المنافع في وقت أبكر إذا وقع الحدث المغطى بالتأمين مبكرا ولم يتم
تعديل الدفعة مقابل القيمة الزمنية للنقود .مثال على ذلك التأمين مدى الحياة مقابل مبلغ محدد )بعبارة أخرى ،تأمين يقدم منفعة وفاة ثابتة حينما
يتوفى حامل الوثيقة ،بدون تاريخ النقضاء التغطية( .من المؤكد أن حامل الوثيقة سيتوفى ،ولكن تاريخ الوفاة غير مؤكد .سوف يتكبد المؤمن
خسارة من تلك العقود الفردية التي يتوفى حملة الوثائق المتعلقة بھا مبكرا ،حتى لو لم يكن ھناك خسارة شاملة من سجل العقود بالكامل.
ب 28إذا لم يكن قد تم تفكيك عقد التأمين إلى مكون وديعة ومكون تأمين ،فإن أھمية تحويل مخاطر التأمين يتم تقويمھا بالرجوع إلى مكون التأمين.
ويتم تقويم أھمية مخاطر التأمين ال ُمحولة من خالل مشتقة مدمجة بالرجوع إلى المشتقة المدمجة.

التغيرات في مستوى مخاطر التأمين
ب 29ال تحول بعض العقود أي مخاطر تأمين إلى المصدر عند نشأة العقد ،على الرغم من أنھا تحول بالفعل مخاطر تأمين في وقت الحق .فعلى سبيل
المثال ،خذ في الحسبان عقدا يقدم عائداً محدداً على االستثمار ويتضمن خياراً لحامل الوثيقة بأن يستخدم المتحصالت من االستثمار عند
االستحقاق لشراء دفعة سنوية مشروطة بالبقاء على قيد الحياة بمعدالت الدفعة السنوية الحالية التي يحملھا المؤمن على أصحاب الدفعات
السنوية الجدد اآلخرين عندما يمارس حامل الوثيقة الخيار .ال يحول العقد مخاطر تأمين إلى المصدر إلى أن تتم ممارسة الخيار ألن المؤمن
يظل حرا في تسعير الدفعة السنوية على أساس يعكس مخاطر التأمين المحولة إلى المؤمن في ذلك الوقت .ولكن إذا كان العقد يحدد معدالت
الدفعة السنوية )أو أساسا ً لتحديد معدالت الدفعة السنوية( ،فإن العقد يحول مخاطر التأمين إلى المصدر عند نشأة العقد.
ب 30العقد الذي يتأھل على أنه عقد تأمين يظل عقد تأمين إلى أن يتم إطفاء جميع الحقوق وااللتزامات أو إلى حين انقضائھا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 7لھذا الغرض ،فإن العقود التي يتم الدخول فيھا في وقت واحد مع طرف مقابل واحد )أو العقود التي بخالف ذلك يعتمد بعضھا على بعض( تشكل عقداً واحداً.
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األصول غير المتداولة المحتفظ بھا للبيع والعمليات غير المستمرة

الھدف
1

ھدف ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ھو تحديد المحاسبة عن األصول المحتفظ بھا للبيع ،والعرض واإلفصاح عن العمليات
غير المستمرة .وبالتحديد ،يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي:
)أ(

أن يتم قياس األصول التي تستوفي ضوابط تصنيفھا على أنھا محتفظ بھا للبيع بالمبلغ الدفتري أو القيمة العادلة
مطروحا ً منھا تكاليف البيع ،أيھا أقل ،وأن يتم إيقاف استھالك تلك األصول؛

)ب( أن يتم عرض األصول التي تستوفي ضوابط تصنيفھا على أنھا محتفظ بھا للبيع بشكل منفصل في قائمة المركز
المالي وأن يتم عرض نتائج العمليات غير المستمرة بشكل منفصل في قائمة الدخل الشامل.

النطاق
2

1

تنطبق متطلبات التصنيف والع رض ال واردة ف ي ھ ذا المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي عل ى جمي ع األص ول غي ر المتداول ة
المثبتة وعلى جميع مجموعات االستبعاد للمنشأة .وتنطبق متطلب ات القي اس ال واردة ف ي ھ ذا المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي
على جميع األصول غير المتداولة المثبتة وعلى جميع مجموعات االستبعاد )كما حُددت في الفقرة  ،(4باستثناء تلك األصول
المذكورة في الفقرة  5والتي يجب أن يستمر قياسھا وفقا ً للمعيار المشار إليه.

3

األصول المصنفة على أنھا غير متداولة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي " 1عرض القوائم المالية" ال يجوز إعادة تصنيفھا على
أنھا أصول متداولة حتى تستوفي ضوابط أن تُصنف على أنھا محتفظ بھا للبيع وفقا ً لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي.
أصول الفئة التي تعتبرھا المنشأة عادةً غير متداولة والتي تم اقتناؤھا حصريا ً بُغية إعادة البيع ال يجوز تصنيفھا على أنھا
متداولة ما لم تستوف ضوابط أن تُصنف على أنھا محتفظ بھا للبيع وفقا ً لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي.

4

في بعض األحيان تستبعد المنش أة مجموع ة م ن األص ول ،ربم ا ً م ع بع ض االتزام ات المرتبط ة بھ ا بش كل مباش ر ،مع ا ً ف ي
معاملة واحدة .مثل مجموعة االستبعاد ھذه قد تكون مجموعة وحدات توليد نقد ،أو وحدة توليد نقد واحدة ،أو جز ًء م ن وح دة
تولي د نق د واح دة .2يمك ن أن تش مل المجموع ة أي أص ول للمنش أة وأي التزام ات عليھ ا ،بم ا ف ي ذل ك األص ول المتداول ة،
وااللتزامات المتداولة واألص ول المس تبعدة بموج ب الفق رة  5م ن متطلب ات القي اس ال واردة ف ي ھ ذا المعي ار ال دولي للتقري ر
المالي .إذا كان أحد االصول غير المتداولة ضمن نطاق متطلبات القياس الواردة في ھذا المعيار الدولي للتقرير الم الي ج ز ًء
من مجموعة استبعاد ،فإن متطلبات القياس الواردة في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي تنطبق عل ى المجموع ة كك ل ،وف ي
تلك الحالة يتم قياس المجموعة بمبلغھا الدفتري أوقيمتھا العادلة مطروحا منھا تكاليف البيع ،أيھم ا أق ل .ت م تحدي د المتطلب ات
لقياس األصول الفردية وااللتزامات ضمن مجموعة االستبعاد في الفقرات  ،18و ،19و.23

5

ال تنطبق شروط القياس في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي 3على األصول التالية ،والتي تشملھا المعايير الدولية للتقرير
المالي المذكورة ،إما كأصول فردية أو كجزء من مجموعة استبعاد:
)أ(

أصول الضريبة المؤجلة )معيار المحاسبة الدولي " 12ضرائب الدخل"(.

)ب(

األصول الناشئة عن منافع الموظف )معيار المحاسبة الدولي " 19منافع الموظف"(.

)ج(

األصول المالية ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي " 9األدوات المالية".

)د(

األصول غير المتداولة التي تمت المحاسبة عنھا وفقا ً لنموذج القيمة العادلة الوارد في معيار المحاسبة الدولي 40
"العقارات االستثمارية".

)ھـ(

األصول غير المتداولة التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة مطروحا ً منھا تكاليف البيع وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي 41
"الزراعة".

)و(

الحقوق التعاقدية بموجب عقود التأمين كما عُرفت في المعيار الدولي للتقرير المالي " 4عقود التأمين".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1لألصول المصنفة وفقا ً للعرض على أساس السيولة ،فإن األصول غير المتداولة ھي األصول التي تشتمل على مبالغ يتوقع أن يتم استردادھا بعد فترة التقرير بأكثر
من اثني عشر شھراً .تنطبق الفقرة  3على تصنيف مثل ھذه األصول.
 2بالرغم من ذلك ،بمجرد أن تكون التدفقات النقدية من أصل أو من مجموعة اصول يتوقع أن تنشأ بشك ٍل رئيس من البيع بدالً من االستخدام المستمر ،فإنھا تصبح أقل
اعتماداً على التدفقات النقدية الناشئة عن األصول األخرى ،وتصبح مجموعة االستبعاد التي كانت جز ًء من وحدة توليد نقد وحدة توليد نقد منفصلة.
 3بخالف الفقرات  18و ،19التي تتطلب أن يتم قياس األصول المعنية وفقا ً للمعايير الدولية األخرى للتقرير المالي التي تنطبق عليھا.
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5أ

متطلبات التصنيف ،والعرض والقياس الواردة في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي التي تنطبق على أصل غير متداول )أو
مجموعة استبعاد( مصنف على أنه محتفظ به للبيع تنطبق  -أيضا  -على أصل غي ر مت داول )أو مجموع ة اس تبعاد( مص نف
على أنه محتفظ به للتوزيع على المالك بصفتھم مالكا ً )محتفظ به للتوزيع على المالك(.

5ب

يحدد ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي اإلفصاحات المطلوبة فيما يتعلق باألصول غير المتداولة )أو مجموعات االستبعاد(
المصنفة على أنھا محتفظ بھا للبيع أو العمليات غير المستمرة .ال تنطبق اإلفصاحات الواردة في المعايير الدولية األخرى
للتقرير المالي على مثل ھذه األصول )أو مجموعات االستبعاد( ما لم تتطلب تلك المعايير الدولية للتقرير المالي:
)أ(

إفصاحات محددة فيما يتعلق باألصول غير المتداولة )أو مجموعات االستبعاد( المصنفة على أنھا محتفظ بھا للبيع أو
العمليات غير المستمرة؛ أو

)ب(

إفصاحات عن قياس أصول والتزامات ضمن مجموعة استبعاد ھي ليست ضمن نطاق متطلبات القياس الواردة في
المعيار الدولي للتقرير المالي  5وتكون مثل ھذه اإلفصاحات ليست مقدمة بالفعل في االيضاحات األخرى المرفقة
بالقوائم المالية.

قد تكون اإلفصاحات اإلضافية عن أصول غير متداولة )أو مجموعات استبعاد( مصنفة على أنھا محتفظ بھا للبيع أو عمليات
غير مستمرة ضرورية لاللتزام بالمتطلبات العامة الواردة في معيار المحاسبة الدولي  ،1وبالتحديد الفقرتين  15و 125من
ذلك المعيار.

تصنيف األصول غير المتداولة )أو مجموعات االستبعاد( على أنھا محتفظ بھا للبيع أو على أنھا محتفظ
بھا للتوزيع على المالك
6

يجب على المنشأة أن تصنف أصالً غير مت داول )أو مجموع ة اس تبعاد( عل ى أن ه مح تفظ ب ه للبي ع إذا ك ان مبلغ ه ال دفتري
سوف يتم استرداده بشكل رئيس من خالل معاملة بيع بدالً من خالل االستخدام المستمر.

7

وحتى يكون األمر كذلك ،فإنه يجب أن يكون األصل )أو مجموعة االستبعاد( متاحا ً للبيع الفوري في حالته الراھنة مع مراعاة
فقط الشروط العادية والمتعارف عليھا لبيع مثل ھذه األصول )أو مجموعات االستبعاد( ويجب أن يكون بيعه محتمالً بدرجة
عالية.

8

وليكون البي ع مح تمالً بدرج ة عالي ة ،فإن ه يج ب أن يك ون مس توى اإلدارة المناس ب ملتزم ا ً بخط ة لبي ع األص ل )أو مجموع ة
االستبعاد( ،ويجب أن يكون قد تم البدء في برنامج نشط لتحديد مشتر وإكمال الخطة .عالوة على ذلك ،يج ب تس ويق األص ل
)أو مجموعة االستبعاد(
بشكل نشط لغرض البي ع بس عر يك ون معق والً بالمقارن ة بقيمت ه العادل ة الحالي ة .باإلض افة إل ى ذل ك،
ٍ
ينبغي أن يكون متوقعا ً أن يتأھل البيع لإلثبات على أن ه بي ع مكتم ل خ الل س نة واح دة م ن ت اريخ التص نيف ،باس تثناء م ا ھ و
مسموح به بموجب الفقرة  ،9وينبغي أن تشير التصرفات المطلوبة إلكمال الخطة إلى أنه من غي ر الم رجح إج راء تغيي رات
مھمة على الخطة ،أو أن الخطة سيتم سحبھا .وينبغي األخذ ف ي الحس بان احتم ال الحاج ة إل ى موافق ة حمل ة األس ھم )إذا ك ان
مطلوبا ً في السلطة القانونية( كجزء من تقويم ما إذا كان البيع محتمالً بدرجة عالية.

8أ

يجب على المنشأة التي تكون ملتزمة بخطة بيع تنطوي على فقد السيطرة على منشأة تابعة أن تقوم بتصنيف جميع أصول
والتزامات تلك المنشأة التابعة على أنھا محتفظ بھا للبيع عندما يتم استيفاء الضوابط المحددة في الفقرات  ،8-6بغض النظر
عما إذا كانت المنشأة ستحتفظ بحصة غير مسيطرة في منشأتھا التابعة السابقة بعد عملية البيع.

9

قد تتسبب األحداث أو الظروف في تمديد فترة إكمال البيع ألكثر من سنة واحدة .تمديد الفترة المطلوبة إلكمال عملية البي ع ال
يمنع أصالً )أو مجموع ة اس تبعاد( م ن أن يص نف عل ى أن ه مح تفظ ب ه للبي ع عن دما يك ون الت أخير بس بب أح داث أو ظ روف
اف عل ى أن المنش أة ال ت زال ملتزم ة بخطتھ ا لبي ع األص ل )أو مجموع ة
خارج ة ع ن س يطرة المنش أة ويك ون ھن اك دلي ل ك ٍ
االستبعاد( وسوف يكون ھذا ھو الحال عندما يتم استيفاء الضوابط الواردة في الملحق ب.

10

تشمل معامالت البيع مبادلة أصول غير متداولة بأصول غير متداولة أخرى عندما يكون للمبادلة جوھر تجاري وفقا ً لمعيار
المحاسبة الدولي " 16العقارات واآلالت والمعدات".

11

عندما تقتني المنشأة أصالً غير متداول )أو مجموعة استبعاد( حصريا ً بُغية اس تبعاده الحق ا ً ،فيج ب عليھ ا ف ي ت اريخ االقتن اء
تصنيف األصل غير المتداول )أو مجموعة االستبعاد( عل ى أن ه مح تفظ ب ه للبي ع فق ط إذا ت م اس تيفاء متطل ب الس نة الواح دة
الوارد في الفقرة ) 8باستثناء ما ھو مسموح به بموجب الفقرة  ،(9ويكون م ن المحتم ل بدرج ة عالي ة أن أي ض وابط أخ رى
واردة في الفقرتين  7و 8ولم يتم استيفاؤھا في ذلك التاريخ سوف يتم استيفاؤھا خالل فترة قصيرة تلي االقتناء )عادةً خالل
ثالثة أشھر(.

12

إذا تم استيفاء الضوابط الواردة في الفقرتين  7و 8بعد فترة التقرير ،فال يجوز للمنشأة أن تصنف أصالً غير متداول )أو
مجموعة استبعاد( على أنه محتفظ به للبيع في تلك القوائم المالية عند إصدارھا .بالرغم من ذلك ،عندما يتم استيفاء تلك
الضوابط بعد فترة التقرير ولكن قبل اعتماد إصدار القوائم المالية ،يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات المحددة في
الفقرة ) 41أ( و)ب( و)د( في اإليضاحات.
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12أ

يتم تصنيف أصل غير متداول )أو مجموعة استبعاد( على أنه محتفظ به للتوزيع على المالك عندما تكون المنشأة ملتزمة
بتوزيع األصل )أو مجموعة االستبعاد( على المالك .وحتى يكون األمر كذلك ،فإنه يجب أن تكون األصول متاحة للتوزيع
الفوري في حالتھا الراھنة ويجب أن يكون التوزيع محتمالً بدرجة عالية .وليكون التوزيع محتمالً بدرجة عالية ،يجب أن
يكون قد تم البدء في إجراءات إكمال التوزيع وينبغي أن يكون متوقعا ً إكماله خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف .وينبغي
أن تشير اإلجراءات المطلوبة إلكمال التوزيع إلى أنه من غير المرجح إجراء تغييرات مھمة على التوزيع ،أو أن التوزيع
سيتم سحبه .وينبغي األخذ في الحسبان احتمال الحاجة إلى موافقة حملة األسھم )إذا كان مطلوبا ً في السلطة القانونية( كجزء
من تقويم ما إذا كان التوزيع محتمالً بدرجة عالية.

األصول غير المتداولة التي سيتم التخلي عنھا
13

ال يجوز للمنشأة أن تصنف أصالً غير متداول )أو مجموعة استبعاد( سيتم التخلي عنه على أنه محتفظ به للبيع .ھذا نظراً ألن
مبلغه الدفتري سوف يتم استرداده بشكل رئيس من خالل االستخدام المستمر .بالرغم من ذلك ،إذا كانت مجموعة االستبعاد
التي سيتم التخلي عنھا مستوفية للضوابط الواردة في الفقرة )32أ()-ج( ،فيجب على المنشأة عرض النتائج والتدفقات النقدية
لمجموعة االستبعاد على أنھا عمليات غير مستمرة وفقا ً للفقرتين  33و 34في التاريخ الذي يتم فيه التوقف عن االستخدام.
تشمل األصول غير المتداولة )أو مجموعات االستبعاد( التي سيتم التخلي عنھا األصول غير المتداولة )أو مجموعات
االستبعاد( التي سيتم استخدامھا إلى نھاية عمرھا االقتصادي واألصول غير المتداولة )أو مجموعات االستبعاد( التي سيتم
تخريدھا بدالً من بيعھا.

14

ال يجوز للمنشأة أن تحاسب عن أصل غير متداول أُخرج من الخدمة بشكل مؤقت كما لو أنه تم التخلي عنه.

قياس األصول غير المتداولة )أو مجموعات االستبعاد( المصنفة على أنھا محتفظ بھا للبيع
قياس أصل غير متداول )أو مجموعة استبعاد(
15

يجب على المنشأة أن تقيس األصل غير المتداول )أو مجموعة االستبعاد( المصنف على أنه محتفظ به للبيع بمبلغه الدفتري
أوقيمته العادلة مطروحا ً منھا تكاليف البيع ،أيھما أقل.

15أ

يجب على المنشأة أن تقيس األصل غير المتداول )أو مجموعة االستبعاد( المصنف على أنه محتفظ به للتوزيع على المالك
4
بمبلغه الدفتري أوقيمته العادلة مطروحا منھا تكاليف التوزيع ،أيھما أقل.

16

إذا كان أصل )أو مجموعة استبعاد( تم اقتناؤه حديثا يستوفي الضوابط لتصنيفه على أنه محتفظ ب ه للبي ع )انظ ر الفق رة ،(11
فإن تطبيق الفقرة  15سوف ينتج عنه أن يقاس األصل )أو مجموعة االستبعاد( عند اإلثبات األولي بمبلغه الدفتري إذا لم يكن
قد تم تصنيفه كذلك )على سبيل المثال ،التكلفة( أوقيمته العادلة مطروحا منھا تكاليف البيع ،أيھما أقل .وبالت الي ،إذا ت م اقتن اء
األصل )أو مجموعة االستبعاد( كجزء من تجميع منشآت ،فيجب قياسه بالقيمة العادلة مطروحا ً منھا تكاليف البيع.

17

عندما يكون من المتوقع أن يحدث البيع بعد سنة واحدة ،فيجب على المنشأة أن تقيس تكاليف البيع بقيمتھا الحالية .ويجب
عرض أي زيادة في القيمة الحالية لتكاليف البيع والتي تنشأ من مرور الوقت ضمن الربح أو الخسارة على أنھا تكلفة تمويل.

18

مباشرة قبل التصنيف األولي لألصل )أو مجموعة االستبعاد( على أنه محتفظ به للبيع ،يجب قياس المبلغ الدفتري لألصل )أو
جميع األصول وااللتزامات في المجموعة( وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المنطبقة.

19

عند إعادة قياس الحقة لمجموعة استبعاد ،فإن المبالغ الدفترية ألي من األصول وااللتزامات التي ليست ضمن نطاق متطلبات
القياس الواردة في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،ولكنھا مضمنة في مجموعة استبعاد مصنفة على أنھا محتفظ بھا للبيع،
تجب إعادة قياسھا وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي التي كانت منطبقة قبل إعادة قياس القيمة العادلة مطروحا ً منھا تكاليف
البيع لمجموعة االستبعاد.

إثبات خسائر الھبوط وعكسھا
20

يجب على المنشأة أن تثبت خسارة ھبوط مقابل أي تخفيض أولي أو الحق لقيمة األصل )أو مجموعة االستبعاد( إلى القيمة
العادلة مطروحا ً منھا تكاليف البيع ،بالقدر الذي لم يتم إثباته وفقا ً للفقرة .19

21

يجب على المنشأة أن تثبت مكسبا ً مقابل أي زيادة الحقة في القيمة العادلة مطروحا ً منھا تكاليف البيع لألصل ،ولكن ال يزيد
عن خسارة الھبوط التراكمية التي تم إثباتھا إما وفقا ً لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي أو سابقا ً وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي
" 36الھبوط في قيمة األصول".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3تكاليف التوزيع ھي التكاليف اإلضافية التي تُعزى بشكل مباشر إلى التوزيع ،باستثناء تكاليف التمويل ومصروف ضريبة الدخل.
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يجب على المنشأة أن تثبت مكسبا ً مقابل أي زيادة الحقة في القيمة العادلة مطروحا ً منھا تكاليف البيع لمجموعة استبعاد:

22

)أ(

بالقدر الذي لم يتم إثباته وفقا ً للفقرة 19؛ ولكن

)ب( ال يزيد عن خسارة الھبوط التراكمية التي تم إثباتھا ،إما وفقا ً لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي أو سابقا وفقا ً لمعيار
المحاسبة الدولي  ،36على األصول غير المتداولة التي ھي ضمن نطاق متطلبات القياس الواردة في ھذا المعيار
الدولي للتقرير المالي.
23

خسارة الھبوط )أو أي مكسب الحق( المثبتة لمجموعة استبعاد يجب أن تخفض )أو تزيد( المبلغ الدفتري لألصول غير
المتداولة في المجموعة التي ھي ضمن نطاق متطلبات القياس الواردة في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،حسب ترتيب
التخصيص المحدد في الفقرات ) 104أ( و )ب( و 122من معيار المحاسبة الدولي ) 36المنقح في .(2004

24

يجب أن يتم إثبات المكسب أو الخسارة التي لم يتم إثباتھا سابقا ً حتى تاريخ بيع األصل غير المتداول )أو مجموعة االستبعاد(
في تاريخ إلغاء اإلثبات .تم تحديد المتطلبات المتعلقة بإلغاء اإلثبات في:
)أ(

الفقرات  72-67من معيار المحاسبة الدولي ) 16المنقح في  (2003للعقارات واآلالت والمعدات؛ وفي

)ب( الفقرات  117-112من معيار المحاسبة الدولي " 38األصول غير الملموسة" )المنقح في  (2004لألصول غير
الملموسة.
25

ال يجوز للمنشأة أن تستھلك )أو تطفئ( أصالً غير متداول حين يكون مصنفا ً على أنه محتفظ به للبيع أو حين يكون جز ًء من
مجموعة استبعاد مصنفة على أنھا محتفظ بھا للبيع .ويجب االستمرار في إثبات الفوائد والمصروفات األخرى التي تُعزى
إلى التزامات مجموعة استبعاد مصنفة على أنھا محتفظ بھا للبيع.

التغييرات في خطة البيع أو في خطة التوزيع على المالك
26

إذا كانت المنشأة قد صنفت أصالً )أو مجموعة استبعاد( على أنه محتفظ به للبيع أو على أنه محتفظ به للتوزيع على الم الك،
ولكن الضوابط الواردة في الفقرات ) 9-7للمحتفظ به للبيع( أو الفقرة 12أ )للمحتفظ به للتوزيع على المالك( لم تعد مستوفاة،
فيجب على المنشأة أن تتوقف عن تصنيف األصل )أو مجموع ة االس تبعاد( عل ى أن ه مح تفظ ب ه للبي ع أو مح تفظ ب ه للتوزي ع
على المالك )على الت والي( .ف ي مث ل ھ ذه الح االت يج ب عل ى المنش أة أن تتب ع اإلرش ادات ال واردة ف ي الفق رات 29 – 27
لتحاسب عن ھذا التغيير باستثناء عندما تنطبق الفقرة 26أ.

26أ

عندما تعيد المنشأة تصنيف أصل )أو مجموعة استبعاد( مباشرة من كونه محتفظ به للبيع إلى كونه محتفظ به للتوزيع على
المالك ،أو مباشرة من كونه محتفظ به للتوزيع على المالك إلى كونه محتفظ به للبيع ،فعندئذ يُعد التغيير في التصنيف
استمراراً للخطة األصلية لالستبعاد .وعليه:

27

أ(

ال يجوز للمنشأة أن تتبع اإلرشادات الواردة في الفقرات  29 – 27لتحاسب عن ھذا التغيير .ويجب على المنشأة أن
تطبق متطلبات التصنيف ،والعرض والقياس الواردة في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي والتي تكون منطبقة على
الطريقة الجديدة لالستبعاد.

ب(

يجب على المنشأة أن تقيس األصل غير المتداول )أو مجموعة االستبعاد( باتباع المتطلبات الواردة في الفقرة 15
)إذا أعيد تصنيفھا على أنھا محتفظ بھا للبيع( أو 15أ )إذا أعيد تصنيفھا على أنھا محتفظ بھا للتوزيع على المالك(
وتُثبت أي انخفاض أو زيادة في القيمة العادلة مطروحا منھا تكلفة بيع أو تكلفة توزيع األصل غير المتداول )أو
مجموعة االستبعاد( باتباع المتطلبات الواردة في الفقرات .25 – 20

ج(

ال يجوز للمنشأة أن تغير تأريخ التصنيف وفقا ً للفقرات  8و 12أ .وھذا ال يمنع تمديد الفترة المطلوبة إلكمال البيع أو
إكمال التوزيع على المالك إذا تم استيفاء الشروط الواردة في الفقرة . 9

يجب على المنشأة أن تقيس األصل غير المتداول )أو مجموعة االستبعاد( الذي تم التوقف عن تصنيفه على أنه محتفظ به للبيع
أو على أنه محتفظ به للتوزيع على المالك )أو تم التوقف عن تضمينه في مجموعة استبعاد مصنفة على أنھا محتفظ بھا للبيع
أو على أنھا محتفظ بھا للتوزيع على المالك( باألقل مما يلي:
)أ(

مبلغه الدفتري قبل أن يكون األصل )أو مجموعة االستبعاد( قد تم تصنيفه على أنه محتفظ به للبيع أو على أنه محتفظ
به للتوزيع على المالك ،معدالً بأي استھالك ،أو استنفاد أو إعادة تقويم كان سيتم إثباتھا لو لم يكن األصل )أو
مجموعة االستبعاد( قد تم تصنيفه على أنه محتفظ به للبيع أو على أنه محتفظ به للتوزيع على المالك،

)ب(

مبلغه القابل لالسترداد في تاريخ القرارالالحق بعدم البيع أو التوزيع.5
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28

يجب على المنشأة أن تُض ﱢمن أي تعديل مطلوب على المبلغ الدفتري لألصل غير المتداول ،الذي يتوقف عن أن يكون مصنفاً
على أنه محتفظ به للبيع أو على أنه محتفظ به للتوزيع على المالك ،في الربح أو الخسارة 6من العمليات المستمرة في الفترة
التي فيھا لم تعد الضوابط الواردة في الفقرات  9-7أو 12أ ،على التوالي مستوفاة .ووفقا ً لذلك ،يجب تعديل القوائم المالية
للفترات منذ التصنيف على أنھا محتفظ بھا للبيع أو على أنھا محتفظ بھا للتوزيع على المالك إذا كانت مجموعة االستبعاد أو
األصل غير المتداول الذي يتوقف عن أن يكون مصنفا ً على أنه محتفظ به للبيع أو على أنه محتفظ به للتوزيع على المالك
ھي منشأة تابعة ،أوعملية مشتركة ،أو مشروع مشترك ،أو منشأة زميلة ،أو جزء من حصة في مشروع مشترك أو منشأة
زميلة .ويجب على المنشأة أن تعرض ذلك التعديل في نفس العنوان في قائمة الدخل الشامل المستخدمة لعرض المكسب أو
الخسارة ،إن وجدت ،المثبتة وفقا ً للفقرة .37

29

إذا قامت المنشأة بإزالة أصل أو التزام بعينه من مجموعة استبعاد مصنفة على أنھا محتفظ بھا للبيع ،فإن األصول وااللتزامات
المتبقية في مجموعة االستبعاد والتي سيتم بيعھا يجب أن يستمر قياسھا على أنھا مجموعة فقط عندما تستوفي المجموعة
فردي من مجموعة استبعاد مصنفة
بشكل
الضوابط الواردة في الفقرات  .9 - 7واذا قامت المنشأة بإزالة أصل أو التزام
ٍ
ٍ
على أنھا محتفظ بھا للتوزيع على المالك ،فيجب أن يستمر قياس بقية األصول وااللتزامات لمجموعة االستبعاد التي سيتم
توزيعھا على أنھا مجموعة فقط إذا استوفت المجموعة الضوابط الواردة في الفقرة 12أ  .وبخالف ذلك ،فإن األصول غير
بشكل
المتداولة المتبقية في المجموعة والتي تستوفي -
فردي  -الضوابط لتُصنف على أنھا محتفظ بھا للبيع )أو على أنھا
ٍ
ٍ
فردي  -بمبالغھا الدفترية أوقيمھا العادلة مطروحا ً منھا تكاليف البيع
بشكل
محتفظ بھا للتوزيع على المالك( يجب قياسھا -
ٍ
ٍ
)أو تكاليف التوزيع( أيھما أقل في ذلك التاريخ .وأي أصل غير متداول ال يستوفي ضوابط المحتفظ به للبيع فيجب أن يتوقف
عن أن يُصنف على أنه محتفظ به للبيع وفقا ً للفقرة  .26ويجب التوقف عن تصنيف أي أصل غير متداول ال يستوفي ضوابط
المحتفظ به للتوزيع على المالك على أنه محتفظ به للتوزيع على المالك وفقا ً للفقرة .26

العرض واإلفصاح
30

يج ب عل ى المنش أة أن تع رض وتفص ح ع ن المعلوم ات الت ي تمك ن مس تخدمي الق وائم المالي ة م ن تق ويم اآلث ار المالي ة
للعمليات غير المستمرة واستبعاد األصول غير المتداولة )أو مجموعات االستبعاد(.

عرض العمليات غير المستمرة

31

يشمل مك ﱢون للمنشأة العمليات والتدفقات النقدية التي يمكن تمييزھا –بشكل واضح ،من الناحية التشغيلية وألغراض التقرير
المالي ،عن بقية المنشأة .وبعبارة أخرى ،سيكون مك ﱢون المنشأة وحدة توليد نقد أو مجموعة وحدات توليد نقد عنما يكون
محتفظا ً به لالستخدام.

32

العملية غير المستمرة ھي مكون للمنشأة ،إما أنه قد تم استبعاده ،أو قد تم تصنيفه على أنه محتفظ به للبيع ،وھو
)أ(

يمثل خط أعمال رئيس منفصل أو منطقة جغرافية لعمليات ،أو

)ب( يعد جز ًء من خطة واحدة منسقة الستبعاد خط أعمال رئيس منفصل أو منطقة جغرافية لعمليات ،أو
)ج(
33

يكون منشأة تابعة تم اقتناؤھا حصريا بُغية إعادة البيع.

يجب على المنشأة أن تفصح عن:
)أ(

مبلغ واحد في قائمة الدخل الشامل يشمل مجموع:
) (1الربح أو الخسارة بعد الضريبة للعمليات غير المستمرة
) (2المكسب أو الخسارة بعد الضريبة المثبت عند القياس بالقيمة العادلة مطروحا ً منھا تكاليف البيع أو عند استبعاد
األصول أو مجموعة )مجموعات( استبعاد تشكل العملية غير المستمرة.

)ب(

تحليل للمبلغ الواحد في البند )أ( إلى:
) (1اإليراد ،والمصروفات ،والربح أو الخسارة قبل الضريبة للعمليات غير المستمرة؛
)(2

مصروف ضريبة الدخل ذي العالقة كما ھو مطلوب بالفقرة )81ح( من معيار المحاسبة الدولي 12؛

) (3المكسب أو الخسارة المثبت عند القياس بالقيمة العادلة مطروحا ً منھا تكاليف البيع ،أو عند استبعاد األصول أو
مجموعة )مجموعات( استبعاد تشكل العملية غير المستمرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 5إذا كانت األصول غير المتداولة جز ًء من وحدة توليد نقد ،فإن قيمتھا القابلة لالسترداد ھي المبلغ الدفتري الذي كان سيتم إثباته بعد تخصيص أي خسارة ھبوط
ناشئة على وحدة توليد النقد تلك وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي .36
 6مالم يكن األصل عقارات ،أو آالت ،أومعدات أو أصالً غير ملموس قد تمت إعادة تقويمه وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  16أو معيار المحاسبة الدولي  38قبل
التصنيف على أنه محتفظ به للبيع ،حيث يجب في ھذه الحالة أن يُعامل التعديل على أنه زيادة أو نقص إعادة تقويم.
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يمكن عرض التحليل في اإليضاحات أو في قائمة الدخل الشامل .وإذا ُعرض في قائمة الدخل الشامل فيجب أن يُعرض في
جزء يُحدد على أنه متعلق بالعمليات غير المستمرة ،أي بشكل منفصل عن العمليات المستمرة .والتحليل غير مطلوب
لمجموعات االستبعاد التي ھي منشآت تابعة تم اقتناؤھا حديثا ً وتستوفي الضوابط لتصنف على أنھا محتفظ بھا للبيع عند
االقتناء )انظر الفقرة .(11
)ج( صافي التدفقات النقدية التي تُعزى إلى األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية للعمليات غير المستمرة .ويمكن
عرض ھذه اإلفصاحات إما في االيضاحات أو في القوائم المالية .وھذه اإلفصاحات غير مطلوبة لمجموعات
االستبعاد التي ھي منشآت تابعة تم اقتناؤھا حديثا ً وتستوفي الضوابط لتصنف على أنھا محتفظ بھا للبيع عند االقتناء
)انظر الفقرة .(11
)د( مبلغ الدخل من العمليات المستمرة ومن العمليات غير المستمرة الذي يخص مالك الشركة األم .ويمكن عرض ھذه
اإلفصاحات إما في االيضاحات أو في قائمة الدخل الشامل.
33أ

إذا عرضت المنشأة بنود الربح أو الخسارة في قائمة منفصلة كما ھو موضح في الفقرة 10أ من معيار المحاسبة الدولي 1
)كما عُدل في  ،(2011فإنه يتم عرض القسم ال ُمحدد على أنه متعلق بالعمليات غير المستمرة في تلك القائمة.

34

يجب على المنشأة أن تعيد عرض اإلفصاحات الواردة في الفقرة  33للفترات السابقة المعروضة في القوائم المالية بحيث
ترتبط اإلفصاحات بجميع العمليات التي قد تم إيقافھا بنھاية فترة التقرير آلخر فترة معروضة.

35

التعديالت في الفترة الحالية على المبالغ التي عرضت سابقا في العمليات غير المستمرة التي تتعلق بشكل مباشر باستبعاد
عملية غير مستمرة في فترة سابقة يجب تصنيفھا بشكل منفصل في العمليات غير المستمرة .ويجب اإلفصاح عن طبيعة
ومبلغ ھذه التعديالت .ومن أمثلة الظروف التي قد تنشأ فيھا ھذه التعديالت ما يلي:
)أ(

انتھاء حاالت عدم التأكد التي تنشأ من أحكام معاملة االستبعاد ،مثل انتھاء تعديالت سعر الشراء وقضايا التعويض مع
المشتري.

)ب( انتھاء حاالت عدم التأكد التي تنشأ من عمليات المكون قبل استبعاده وتكون متعلقة بشكل مباشر بتلك العمليات ،مثل
االلتزامات البيئية والتزامات ضمان المنتج ال ُم َو ﱠكل بھا البائع.
)ج( تسوية التزامات خطة منفعة الموظف شريطة أن تكون التسوية متعلقة  -بشكل مباشر  -بمعاملة االستبعاد.
36

عندما تتوقف المنشأة عن تصنيف مكون للمنشأة على أنه محتفظ به للبيع ،يجب إعادة تصنيف نتائج عمليات المكون التي
عُرضت سابقا ً في العمليات غير المستمرة وفقا ً للفقرات  35 – 33وإدراجھا ضمن الدخل من العمليات المستمرة لجميع
الفترات المعروضة .ويجب أن يتم وصف المبالغ للفترات السابقة على أنھا قد تمت إعادة عرضھا.

36أ

يجب على المنشأة التي تكون ملتزمة بخطة بيع تنطوي على فقد سيطرة على منشاة تابعة أن تفصح عن المعلومات المطلوب ة
في الفقرات  36 – 33عندما تكون المنشأة التابعة مجموعة استبعاد مستوفية لتعريف عملية غير مستمرة وفقا ً للفقرة .32

المكاسب أو الخسائر المتعلقة بالعمليات المستمرة
37

يجب إدراج أي مكسب أو خسارة عند إعادة قياس أصل غير متداول )أو مجموعة استبعاد( مصنف على أنه محتفظ به للبيع
وال يستوفي تعريف العملية غير المستمرة في الربح أو الخسارة من العمليات المستمرة.

عرض األصل غير المتداول أو مجموعة االستبعاد المصنفة على أنھا محتفظ بھا للبيع
38

يجب على المنشأة أن تعرض األصل غير المتداول المصنف على أنه محتفظ به للبيع وأص ول مجموع ة االس تبعاد المص نفة
على أنھا محتفظ بھا للبيع بشكل منفصل عن األصول االخرى ف ي قائم ة المرك ز الم الي .ويج ب ع رض التزام ات مجموع ة
االستبعاد المصنفة على أنھا مح تفظ بھ ا للبي ع بش كل منفص ل ع ن االلتزام ات األخ رى ف ي قائم ة المرك ز الم الي .وال يج وز
إجراء مقاصة ب ين تل ك األص ول وااللتزام ات وعرض ھا كمبل غ واح د .ويج ب اإلفص اح بش كل منفص ل ع ن الفئ ات الرئيس ة
لألصول وااللتزامات المصنفة على أنھ ا مح تفظ بھ ا للبي ع إم ا ف ي قائم ة المرك ز الم الي أو ف ي االيض احات باس تثناء م ا ھ و
بشكل منفصل أي دخل أو مصروف متراكم تم إثباته في ال دخل
مسموح به بموجب الفقرة  .39يجب على المنشأة أن تعرض
ٍ
الشامل اآلخر ومتعلق بأصل غير متداول )أو مجموعة استبعاد( مصنف على أنه محتفظ به للبيع .

39

عندما تكون مجموعة االستبعاد منشأة تابعة تم اقتناؤھا حديثا ً وھي مستوفية للضوابط لتصنف على أنھا محتفظ بھا للبيع عند
االقتناء )انظر الفقرة  ،(11فان اإلفصاح عن الفئات الرئيسة لألصول وااللتزامات غير مطلوب.

40

ال يجوز للمنشأة أن تعيد تصنيف أو تعيد عرض مبالغ عُرضت ألصول غير متداولة أو أصول والتزامات مجموعات استبعاد
مصنفة على أنھا محتفظ بھا للبيع في قائمة المركز المالي للفترات السابقة لتعكس التصنيف في قائمة المركز المالي آلخر
فترة معروضة.
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اإلفصاحات اإلضافية
41

يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التالية في اإليضاحات في الفترة التي تم فيھا تصنيف أصل غير متداول )أو
مجموعة استبعاد( على أنه إما محتفظ به للبيع أو تم بيعه:
)أ(

وصف لألصل غير المتداول )أو مجموعة االستبعاد(؛

)ب( وصف لحقائق وظروف البيع ،أو الحقائق والظروف المؤدية إلى االستبعاد المتوقع ،والطريقة والتوقيت المتوقعين
لذلك االستبعاد؛

42

)ج(

المكسب أو الخسارة الذي تم إثباته وفقا ً للفقرات  ،22-20والعنوان في قائمة الدخل الشامل الذي يتضمن ذلك المكسب
أو الخسارة إذا لم يتم عرضه بشكل منفصل في قائمة الدخل الشامل،

)د(

عندما يكون منطبقاً ،القطاع الذي يتم التقرير عنه الذي تم فيه عرض األصل غير المتداول )أو مجموعة االستبعاد(
وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي "8القطاعات التشغيلية".

عنما تنطبق إما الفقرة  26أو الفقرة  ،29فيجب على المنشأة أن تفصح ،في فترة القرار بتغيير خطة بيع األصل غير المتداول
)أو مجموعة االستبعاد( ،عن وصف للحقائق والظروف التي أدت إلى القرار وأثر القرار على نتائج العمليات للفترة وأي
فترات سابقة معروضة.

أحكام انتقالية
43

يجب تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي بأثر مستقبلي على األصول غير المتداولة )أو مجموعات االستبعاد( التي تستوفي
الضوابط لتصنف على أنھا محتفظ بھا للبي ع والعملي ات الت ي تس توفي الض وابط لتص نف عل ى أنھ ا غي ر مس تمرة بع د ت اريخ
سريان المعيار الدولي للتقرير المالي .ويمكن للمنشأة أن تطبق متطلبات المعيار الدولي للتقري ر الم الي عل ى جمي ع األص ول
غير المتداولة )أو مجموعات االستبعاد( التي تستوفي الضوابط لتصنف على أنھا مح تفظ بھ ا للبي ع والعملي ات الت ي تس توفي
الضوابط لتصنف على أنھا غير مستمرة بعد أي تاريخ قبل تاريخ س ريان المعي ار ،ش ريطة أن تك ون التقييم ات والمعلوم ات
األخ رى الالزم ة لتطبي ق المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي ق د ت م الحص ول عليھ ا ف ي الوق ت ال ذي ت م في ه أص الً اس تيفاء تل ك
الضوابط.

تاريخ السريان
44

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير الم الي عل ى الفت رات الس نوية الت ي تب دأ ف ي  1ين اير  2005أو بع ده.
ويُشجع التطبيق األبكر .وإذا قامت المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي عل ى فت رة تب دأ قب ل  1ين اير  ،2005فيج ب
عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة.

44أ

عدل معيار المحاسبة الدولي ) 1المنقح في  (2007المصطلحات المستخدمة في جميع المعايير الدولية للتقرير المالي .إضافة
إلى ذلك عدل المعيار الفقرتين  3و ،38وأضاف الفقرة 33أ .يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت على الفترات السنوية
التي تبدأ في  1يناير  2009أو بعده.

44ب

أضاف معيار المحاسبة الدولي " 27القوائم المالية الموحدة والمنفصلة" )كما عُدل في  (2008الفقرة ) 33د( .يجب على
المنشأة أن تطبق ذلك التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يوليو  2009أو بعده .وإذا قامت المنشأة بتطبيق معيار
المحاسبة الدولي ) 27عُدل في  (2008على فترة أبكر ،فيجب تطبيق التعديل على تلك الفترة األبكر .ويجب تطبيق التعديل
بأثر رجعي.

44ج

أضيفت الفقرتان 8أ و 36أ بموجب التحسينات على المعايير الدولية للتقرير المالي ال ُمصدر في مايو  .2008يجب على
المنشأة أن تطبق تلك التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يوليو  2009أو بعده  .يسمح بالتطبيق األبكر .بالرغم
من ذلك ،ال يجوز للمنشأة أن تطبق التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ قبل  1يوليو  2009ما لم تطبق – أيضا ً  -معيار
المحاسبة الدولي) 27كما عُدل في يناير  .(2008وإذا قامت المنشأة بتطبيق التعديالت قبل  1يوليو  2009فيجب عليھا أن
تفصح عن تلك الحقيقة .يجب على المنشأة أن تطبق التعديالت بأثر مستقبلي من التاريخ الذي طبقت فيه المعيار الدولي
للتقرير المالي 5ألول مرة ،مع مراعاة األحكام االنتقالية الواردة في الفقرة  45من معيار المحاسبة الدولي ) 27عُدل في
يناير .(2008

44د

أضيفت الفقرات 5أ ،و12أ و15أ وعُدلت الفقرة  8بموجب تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 17
"توزيعات أصول غير نقدية على المالك " في نوفمبر .2008يجب تطبيق تلك التعديالت بأثر مستقبلي على األصول
غير المتداولة )أو مجموعات االستبعاد( التي يتم تصنيفھا على أنھا محتفظ بھا للتوزيع على المالك في الفترات السنوية التي
تبدأ في  1يوليو  2009أو بعده .وال يُسمح بالتطبيق بأثر رجعي .ويسمح بالتطبيق األبكر .وإذا قامت المنشأة بتطبيق
التعديالت على فترة تبدأ قبل  1يوليو  2009فيجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة وأن أيضا تطبق أيضا ً المعيار الدولي
للتقرير المالي" 3تجميع المنشآت" )كما نُقح في  ،(2008ومعيار المحاسبة الدولي ) 27كما عُدل في يناير  (2008و تفسير
لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي .17
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44ھـ

أضيفت الفقرة 5ب بموجب "التحسينات على المعايير الدولية للتقرير المالي" ال ُمصدر في إبريل  .2009يجب على المنشأة
أن تطبق ذلك التعديل بأثر مستقبلي على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2010أو بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر .وإذا
قامت المنشاة بتطبيق التعديل على فترة أبكر فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة.

44و

]حُذفت[

44ز

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي " 11الترتيبات المشتركة "ال ُمصدر في مايو  2011الفقرة  .28يجب على المنشأة أن
تطبق ذلك التعديل عندما تقوم بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .11

44ح

عدل المعيار الدولي للتقرير المالي " 13قياس القيمة العادلة "ال ُمصدر في مايو  2011تعريف القيم ة العادل ة ف ي الملح ق أ.
يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل عندما تقوم بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .13

44ط ع ّدل "عرض بنود الدخل الشامل اآلخر" )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  (1ال ُمصدر في يونيو  2011الفقرة 33أ.
يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل عندما تقوم بتطبيق معيار المحاسبة الدولي  1كما عُدل في يونيو .2011
44ي ]حذفت[
44ك

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  9المصدر في يوليو 2014الفقرة  5وحذف الفقرتين 44و ،و44ي .يجب على المنشأة أن
تطبق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .9

44ل

ع ّدل "التحسينات السنوية في المعايير الدولية للتقرير المالي دورة  "2014 – 2012ال ُمصدر في سبتمبر  2014الفقرات
 29 -26وأضاف الفقرة 26أ .يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت بأثر مستقبلي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 8
"السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" على التغييرات في طريقة االستبعاد التي تحدث في
الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2016او بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر .وإذا طبقت المنشأة تلك التعديالت على فترة
أبكر فيجب عليھا أن تُفصح عن تلك الحقيقة.

سحب معيار المحاسبة الدولي 35
45

يحل ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي محل معيار المحاسبة الدولي " 35العمليات غير المستمرة".
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ملحق أ
المصطلحات المعرفة
يُعد ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي
وحدة توليد النقد

كبير عن
بشكل
ھي أصغر مجموعة أصول يمكن تحديدھا والتي تولد تدفقات نقدية داخلة وتكون مستقلة
ٍ
ٍ
التدفقات النقدية الداخلة من األصول أو مجموعات األصول األخرى.

مكون منشأة
ﱢ

ھو العمليات والتدفقات النقدية التي يمكن تمييزھا بوضوح ،من الناحية التشغيلية وألغراض التقرير
المالي ،عن بقية المنشأة.

تكاليف البيع

ھي التكاليف اإلضافية التي تُعزى بشكل مباشر إلى استبعاد أصل )أو مجموعة استبعاد( ،باستثناء
تكاليف التمويل ومصروف ضريبة الدخل.

األصل المتداول

يجب على المنشأة تصنيف األصل على أنه متداول عندما:
)أ( تتوقع أن تحول األصل إلى نقد أو أنھا تنوي بيعه أو استخدامه في دورتھا التشغيلية العادية؛ أو
)ب( تحتفظ باألصل بشكل رئيس لغرض المتاجرة؛ أو
)ج( تتوقع أن تحول األصل إلى نقد خالل اثني عشر شھراً من تاريخ نھاية فترة التقرير؛ أو
)د( يكون األصل نقداً أو معادالً للنقد )كما عُرف في معيار المحاسبة الدولي  (7ما لم يكن األصل
خاضعا ً لقيود تمنع استبداله أو استخدامه في تسويه التزام لمدة اثني عشر شھراً بعد فترة التقرير.

العملية غير المستمرة

ھي مكوـﱢن منشأة إما أن يكون قد تم استبعاده أو يكون مصنفا ً على أنه محتفظ به للبيع ،وھي:
)أ( تمثل خط أعمال رئيس منفصل أو منطقة جغرافية لعمليات ،أو
)ب( تكون جز ًء من خطة واحدة منسقة الستبعاد خط أعمال رئيس منفصل أو منطقة جغرافية لعمليات،
أو
)ج(تكون منشأةً تابعة تم اقتناؤھا حصريا ً بُغية إعادة البيع.

مجموعة االستبعاد

ھي مجموعة أصول ،سيتم استبعادھا ،بالبيع أو خالفه ،معا ً كمجموعة في معاملة واحدة ،والتزامات
مرتبطة بشكل مباشر بتلك األصول التي سيتم تحويلھا في المعاملة .تشمل المجموعة الشھرة المقتناة في
تجميع منشآت عندما تكون المجموعة وحدة توليد نقد قد تم تخصيص الشھرة لھا وفقا ً لمتطلبات الفقرات
 87-80من معيار المحاسبة الدولي " 36الھبوط في قيمة األصول" )كما نُقح في  (2004أو عندما
تكون عملية ضمن وحدة توليد النقد تلك.

القيمة العادلة

القيمة العادلة ھي الثمن الذي كان سيتم تلقيه لبيع أصل او كان سيتم دفعه لتحويل التزام في معاملة في
ظروف اعتيادية منتظمة بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس) .انظر المعيار الدولي للتقرير
المالي (.13

ارتباط ملزم بالشراء

ھو اتفاق مع طرف غير ذي عالقة ،ملزم لكال الطرفين وعادة واجب التنفيذ نظاماً) ،أ( يحدد جميع
الشروط الھامة ،بما في ذلك سعر المعامالت وتوقيتھا ،و)ب( يتضمن مثبطا ً لعدم التنفيذ يكون كبيراً
كاف لجعل التنفيذ محتمالً بدرجة عالية.
بشكل
ٍ

محتمل بدرجة عالية

يعد بشكل جوھري أكثر ترجيحا ً من كونه محتمالً.

األصل غير المتداول

ھو األصل الذي ال يستوفي تعريف األصل المتداول.

محتمل

وقوعه أكثر ترجيحا ً من عدم وقوعه.

المبلغ القابل لالسترداد

القيمة العادلة لألصل مطروحا ً منھا تكاليف البيع أو قيمة استخدامه أيھما أكبر.

قيمة االستخدام

القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع أن تنشأ من االستخدام المستمر لألصل ومن استبعاده
في نھاية عمره اإلنتاجي.
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الملحق ب
تكملة التطبيق
ھذا الملحق ھو جزء ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي.

تمديد الفترة المطلوبة إلكمال عملية البيع
ب1

كما ُذكر في الفقرة  ،9تمديد الفترة المطلوبة إلكمال عملية البيع ال يمنع األصل )أو مجموعة االستبعاد( من أن يصنف على
كاف على أن
أنه محتفظ به للبيع عندما يكون التأخير بسبب أحداث أو ظروف خارجة عن سيطرة المنشأة ويكون ھناك دليل
ٍ
المنشأة ال تزال ملتزمة بخطتھا لبيع األصل )أو مجموعة االستبعاد( .وبنا ًء عليه يتم تطبيق استثناء متطلب السنة الواحدة
الوارد في الفقرة  8في الحاالت التالية التي تنشأ فيھا مثل ھذه األحداث أو الظروف:
)أ(

أن تتوقع المنشأة ،في التاريخ الذي تلتزم فيه بخطة لبيع أصل غير متداول )أو مجموعة استبعاد( ،بشكل معقول أن
يقوم آخرون )ليس المشتري( بفرض شروط على تحويل األصل )أو مجموعة االستبعاد( من شأنھا أن تمدد الفترة
المطلوبة إلكمال البيع ،وأن:
)(1

اإلجراءات الضرورية لالستجابة لتلك الظروف ال يمكن البدء بھا إال بعد الحصول على ارتباط ملزم
بالشراء،

)(2

االرتباط الملزم بالشراء محتمل بدرجة عالية خالل سنة واحدة.

)ب( أن تحصل المنشأة على ارتباط ملزم بالشراء ،ونتيجة لذلك ،يقوم المشتري أو آخرون بشكل غير متوقع بفرض
شروط على تحويل األصل غير المتداول )أو مجموعة االستبعاد( المصنف سابقا على أنه محتفظ به للبيع من شأنھا
أن تمدد الفترة الالزمة إلكمال عملية البيع ،وأنه:
) (1قد تم اتخاذ االجراءات الالزمة لالستجابة للشروط في الوقت المناسب،
) (2يتوقع التوصل لحل مرغوب فيه لعوامل التأخير.
)ج(

أن تنشأ ظروف ،خالل فترة السنة الواحدة األولية ،كانت في السابق تعد غير مرجحة الحدوث ونتيجة لذلك ،لم يتم
بيع األصل غير المتداول )أو مجموعة االستبعاد( المصنف في السابق على أنه محتفظ به للبيع في نھاية تلك الفترة،
وأن
)(1

المنشأة اتخذت خالل فترة السنة الواحدة األولية االجراء الالزم لالستجابة للتغير في الظروف،

)(2

األصل غير المتداول )أو مجموعة االستبعاد( يتم تسويقه بشكل نشط وبسعر يكون معقوال ،مع وجود التغير
في الظروف،

)(3

الضوابط الواردة في الفقرتين  7و  8مستوفاة.
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استكشاف الموارد المعدنية وتقويمھا
الھدف
1

ھدف ھذا المعيار ھو توضيح التقرير المالي الستكشاف الموارد المعدنية وتقويمھا.

2

تحديداً ،يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي:
)أ(

تحسينات محدودة في الممارسات المحاسبية القائمة عن نفقات االستكشاف والتقويم.

)ب( قيام المنشآت التي تثبت أصول استكشاف وتقويم بتقويم مثل ھذه األصول للھبوط وفقا لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي وقياس أي
ھبوط وفقا لمعيار المحاسبة الدولي " 36الھبوط في قيمة األصول".
)ج( اإلفصاحات التي تحدد وتشرح المبالغ الواردة في القوائم المالية للمنشأة والناشئة عن استكشاف الموارد المعدنية وتقويمھا وتساعد
مستخدمي تلك القوائم المالية في فھم مبلغ ،وتوقيت ،وتأكد التدفقات النقدية المستقبلية من أي أصول استكشاف وتقويم تم إثباتھا.

النطاق
3

يجب على المنشأة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي على نفقات االستكشاف والتقويم التي تتكبدھا.

4

ال يتناول المعيار الدولي للتقرير المالي الجوانب األخرى للمحاسبة التي تقوم بھا المنشآت التي تزاول استكشاف الموارد المعدنية وتقويمھا.

5

يجب على المنشأة عدم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي على النفقات التي يتم تكبدھا:
)أ(

قبل استكشاف الموارد المعدنية وتقويمھا ،مثل النفقات التي يتم تكبدھا قبل أن تكون المنشأة قد حصلت على الحقوق القانونية الستكشاف
منطقة محددة.

)ب( بعدما يكون من الممكن التدليل على الجدوى الفنية واإلمكانية التجارية الستخراج المورد المعدني.

إثبات أصول االستكشاف والتقويم
اإلعفاء المؤقت من الفقرتين  11و 12من معيار المحاسبة الدولي 8
6

عند وضع سياساتھا المحاسبية ،يجب على المنشأة التي تثبت أصول استكشاف وتقويم تطبيق الفقرة  10من معيار المحاسبة الدولي " 8السياسات
المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء".

7

تحدد الفقرتان  11و 12من معيار المحاس بة الدولي  8مص ادر المتطلبات الرس مية واإلرش ادات التي تطالب اإلدارة بأخذھا في الحس بان عند
وض ع س ياس ة محاس بية عن بند ما إذا لم يكن ينطبق معيار دولي للتقرير المالي –بش كل محدد -على ذلك البند .ومع مراعاة الفقرتين  9و10
أدناه ،فإن ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي يعفي المنش أة من تطبيق ھاتين الفقرتين من معيار المحاس بة الدولي  8على س ياس اتھا المحاس بية
بشأن إثبات وقياس أصول االستكشاف والتقويم.
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قياس أصول االستكشاف والتقويم
القياس عند اإلثبات
8

يجب قياس أصول االستكشاف والتقويم بالتكلفة.

عناصر تكلفة أصول االستكشاف والتقويم
9

يجب على المنشأة أن تقرر سياسة محاسبية تحدد ما ھي النفقات التي يتم إثباتھا على أنھا أصول استكشاف وتقويم وأن تطبق السياسة -بشكل
ثابت .وعند اتخاذھا مثل ھذا القرار ،يجب على المنشأة األخذ في الحسبان إلى أي درجة يمكن أن يرتبط اإلنفاق بإيجاد موارد معدنية محددة.
وفيما يلي أمثلة على النفقات التي يمكن تضمينھا في القياس األولي ألصول االستكشاف والتقويم )القائمة ليست شاملة(:
)أ(

اقتناء الحقوق في االستكشاف.

)ب( الدراسات المتعلقة بعلم التضاريس ،والجيولوجية ،والجيوكيمائية والجيوفيزيائية.
)ج( التنقيب االستطالعي.
)د(

حفر الخنادق.

)ھـ( أخذ العينات.
)و( األنشطة المتعلقة بتقويم الجدوى الفنية واإلمكانية التجارية الستخراج مورد معدني.
10

ال يجوز إثبات النفقات المتعلقة بتطوير الموارد المعدنية على أنھا أصول استكشاف وتقويم .ويقدم "اإلطار "1ومعيار المحاسبة الدولي 38
"األصول غير الملموسة" اإلرشادات بشأن إثبات األصول الناشئة عن التطوير.

11

وفقا لمعيار المحاس بة الدولي " 37المخص ص ات وااللتزامات المحتملة واألص ول المحتملة" ،فإن المنش أة تثبت أي التزامات باإلزالة
واإلعادة إلى الحالة األصلية يتم تحملھا خالل فترة معينة كنتيجة لقيامھا باستكشاف الموارد المعدنية وتقويمھا.

القياس بعد اإلثبات
12

بعد اإلثبات ،يجب على المنشأة تطبيق إما نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقويم على أصول االستكشاف والتقويم .وإذا تم تطبيق نموذج إعادة
التقويم )إما النموذج الوارد في معيار المحاسبة الدولي " 16العقارات واآلالت والمعدات" أو النموذج الوارد في معيار المحاسبة الدولي (38
فيجب أن يكون متفقا مع تصنيف األصول )أنظر الفقرة .(15

التغييرات في السياسات المحاسبية
13

يمكن للمنشأة تغيير سياساتھا المحاسبية بشأن نفقات االستكشاف والتقويم إذا كان التغيير يجعل القوائم المالية أكثر مالءمة الحتياجات
المستخدمين في صنع القرارات االقتصادية مع عدم تقليل إمكانية االعتماد عليھا ،أو يجعلھا أكثر إمكانية لالعتماد عليھا مع عدم تقليل
مالءمتھا لتلك االحتياجات .يجب على المنشأة الحكم على المالءمة وإمكانية االعتماد باستخدام الضوابط الواردة في معيار المحاسبة الدولي
.8

14

لتبرير تغيير سياساتھا المحاسبية بشأن نفقات االستكشاف والتقويم ،يجب على المنشأة أن تدلل على أن التغيير يجعل القوائم المالية أقرب إلى
استيفاء الضوابط الواردة في معيار المحاسبة الدولي  ،8ولكن ال يلزم التغيير أن يحقق التزاما كامال بتلك الضوابط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1اإلشارة إلى "اإلطار" ھي إشارة إلى "إطار إعداد وعرض القوائم المالية" للجنة معايير المحاسبة الدولية ،والذي تم اعتماده من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في  .2001وفي
سبتمبر  2010استبدل مجلس معايير المحاسبة الدولية "اإلطار" بـ "إطار مفاھيم التقرير المالي".
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العرض
تصنيف أصول االستكشاف والتقييم
15

يجب على المنشأة تصنيف أصول االستكشاف والتقويم على أنھا ملموسة أو غير ملموسة وفقا ً لطبيعة األصول التي يتم اقتناؤھا وتطبيق
التصنيف -بشكل ثابت.

16

تعالج بعض أصول االستكشاف والتقويم على أنھا غير ملموسة )مثل حقوق الحفر( ،في حين تُعد أخرى ملموسة )مثل المركبات ومنصات
الحفر( .وبقدر ما يتم استھالك أصل ملموس في تطوير أصل غير ملموس ،فإن المبلغ الذي يعكس ذلك االستھالك يُعد جز ًء من تكلفة األصل
غير الملموس .وبالرغم من ذلك ،فإن استخدام أصل ملموس لتطوير أصل غير ملموس ال يغير األصل الملموس إلى أصل غير ملموس.

إعادة تصنيف أصول االستكشاف والتقييم
ال يجوز أن يبقى تصنيف أصل استكشاف وتقويم على أنه كذلك عندما يكون من الممكن التدليل على الجدوى الفنية واإلمكانية التجارية الستخراج
مورد معدني .ويجب تقويم أصول االستكشاف والتقويم ألجل الھبوط ،وإثبات أي خسارة ھبوط ،قبل إعادة التصنيف.

17

الھبوط
اإلثبات والقياس
18

يجب تقويم أصول االستكشاف والتقويم ألجل الھبوط عندما تشير الحقائق والظروف إلى احتمال أن يتجاوز المبلغ الدفتري ألصل استكشاف
وتقويم المبلغ الممكن استرداده منه .وعندما تشير الحقائق والظروف إلى أن المبلغ الدفتري يتجاوز المبلغ الممكن استرداده ،فإنه يجب
على المنشأة قياس وعرض أي خسارة ھبوط ناتجة واإلفصاح عنھا وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  ،36باستثناء ما ھو منصوص عليه في
الفقرة  21أدناه.

19

ألغراض أصول االستكشاف والتقويم –فقط ،يجب تطبيق الفقرة  20من ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي بدال من الفقرات  17–8من معيار
المحاسبة الدولي  36عند تحديد أصل االستكشاف والتقويم الذي قد تكون قيمته قد ھبطت .وتستخدم الفقرة  20مصطلح 'أصول' ولكنه ينطبق
–أيضا ً -على أصول االستكشاف والتقويم المنفصلة أو وحدة لتوليد النقد.

20

تشير واحدة أو أكثر من الحقائق والظروف التالية إلى أنه ينبغي على المنشأة اختبار أصول االستكشاف والتقويم للھبوط )القائمة ليست شاملة(:
)أ(

انقضاء الفترة التي يكون للمنشأة فيھا حق في االستكشاف في منطقة محددة خالل الفترة أو أنه سوف ينقضي في المستقبل القريب ،وال
يتوقع أن يتم تجديده.

)ب( لم يدرج في الموازنة إنفاق جوھري على المزيد من استكشاف الموارد المعدنية في المنطقة المحددة ،وتقويمھا ،ولم يتم التخطيط له.
)ج( لم يؤد استكشاف الموارد المعدنية وتقويمھا في المنطقة المحددة إلى اكتشاف كميات مجدية –بشكل تجاري -من الموارد المعدنية وقررت
المنشأة عدم استمرار مثل ھذه األنشطة في المنطقة المحددة.
)د( توجد بيانات كافية تشير إلى أنه ،برغم أن من المرجح المضي قدما في تطوير المنطقة المحددة ،من غير المرجح أن يتم استرداد المبلغ
الدفتري ألصل االستكشاف والتقويم -بالكامل -من خالل التطوير الناجح أو من خالل البيع.
وفي أي حالة من ھذا القبيل ،أو حاالت مشابھة ،يجب على المنشأة إجراء اختبار الھبوط وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  .36ويتم إثبات أي
خسارة ھبوط على أنھا مصروف وفقا لمعيار المحاسبة الدولي .36

تحديد المستوى الذي يتم عنده تقويم أصول االستكشاف والتقييم للھبوط
21

يجب على المنشأة أن تقرر سياسة محاسبية لتخصيص أصول االستكشاف والتقويم على وحدات توليد النقد أو مجموعات وحدات توليد النقد
لغرض تقويم مثل ھذه األصول للھبوط .وال يجوز أن تكون كل وحدة توليد نقد أو مجموعة من الوحدات يتم تخصيص أصل استكشاف وتقويم
عليھا أكبر من قطاع تشغيلي يتم تحديده وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي " 8القطاعات التشغيلية".

22

قد يشمل المستوى الذي تحدده المنشأة ألغراض اختبار أصول االستكشاف والتقويم للھبوط واحدة أو أكثر من وحدات توليد النقد.
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اإلفصاح
23

يجب على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات التي تحدد وتوضح المبالغ المثبتة في قوائمھا المالية والناشئة عن استكشاف الموارد المعدنية
وتقويمھا.

24

لاللتزام بالفقرة  ،23يجب على المنشأة اإلفصاح عن:
)أ(

سياساتھا المحاسبية بشأن نفقات االستكشاف والتقويم بما في ذلك إثبات أصول االستكشاف والتقويم.

)ب( مبالغ األصول ،وااللتزامات ،والدخل والمصروف ،والتدفقات النقدية التشغيلية واالستثمارية الناشئة عن استكشاف الموارد المعدنية
وتقويمھا .
 25يجب على المنشأة معالجة أصول االستكشاف والتقويم على أنھا فئة منفصلة من األصول والقيام باإلفصاحات المطلوبة بموجب إما معيار المحاسبة
الدولي  16أو معيار المحاسبة الدولي  38بما يتفق مع الكيفية التي يتم بھا تصنيف األصول.

تاريخ السريان
26

يجب على المنشأة تطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2006أو بعده .ويشجع على التطبيق األبكر.
وإذا طبقت المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي لفترة تبدأ قبل  1يناير  ،2006فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.

مقتضيات التحول
27

إذا كان من غير العملي أن تطبق متطلبا ً معينا ً للفقرة  18على معلومات المقارنة المتعلقة بالفترات السنوية التي تبدأ قبل  1يناير  ،2006فإنه
يجب على المنشأة اإلفصاح عن تلك الحقيقة .ويوضح معيار المحاسبة الدولي  8مصطلح 'غير عملي'.
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الملحق أ
المصطلحات المعرفة
يُعد ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي.
أصول االستكشاف والتقويم

نفقات االستكشاف والتقويم التي يتم إثباتھا على أنھا أصول وفقا للسياسة المحاسبية للمنشأة.

نفقات االستكشاف والتقويم

النفقات التي تتكبدھا المنشأة بخصوص استكشاف الموارد المعدنية وتقويمھا قبل أن يكون
من الممكن التدليل على الجدوى الفنية واإلمكانية التجارية.

استكشاف الموارد المعدنية وتقويمھا

البحث عن الموارد المعدنية ،بما في ذلك المعادن ،والنفط ،والغاز الطبيعي ،والموارد غير
المتجددة المشابھة ،وذلك بعد أن تكون المنشأة قد حصلت على حقوق قانونية لالستكشاف في
منطقة معينة ،إضافة إلى تحديد الجدوى الفنية واإلمكانية التجارية الستخراج الموارد
المعدنية.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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األدوات المالية :اإلفصاحات
الھدف
1

ھدف ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ھو مطالبة المنشآت بتقديم إفصاحات في قوائمھا المالية تمكن المستخدمين من
تقويم:
)أ(

أھمية األدوات المالية للمركز المالي للمنشأة وألدائھا المالي؛

)ب( طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن األدوات المالية التي تتعرض لھا المنشأة خالل الفترة وفي نھاية فترة التقرير،
والطريقة التي تدير بھا إدارة المنشأة تلك المخاطر.
2

تكمل المبادئ الواردة في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي مبادئ إثبات وقياس وعرض األصول المالية وااللتزامات
المالية الواردة في معيار المحاسبة الدولي " 32األدوات المالية :العرض" والمعيار الدولي للتقرير المالي " 9األدوات
المالية".

النطاق
3

يجب على جميع المنشآت تطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على جميع أنواع األدوات المالية ما عدا:
)أ(

تلك الحصص في المنشآت التابعة ،أو المنشآت الزميلة أو المشروعات المشتركة التي تتم المحاسبة عنھا وفقا ً
للمعيار الدولي للتقرير المالي " 10القوائم المالية الموحدة" ،أو معيار المحاسبة الدولي " 27القوائم المالية
المنفصلة" أو معيار المحاسبة الدولي " 28االستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة" .ولكن
في بعض الحاالت يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي  10أو معيار المحاسبة الدولي  27أو معيار المحاسبة
الدولي  28من المنشأة ،أو يسمح لھا ،بالمحاسبة عن الحصة في المنشأة التابعة أو المنشأة الزميلة أو المشروع
المشترك باستخدام المعيار الدولي للتقرير المالي 9؛ وفي تلك الحاالت ،يجب على تلك المنشآت تطبيق متطلبات
ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،وتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي " 13قياس القيمة العادلة" لتلك التي يتم
قياسھا بالقيمة العادلة .ويجب على المنشآت  -أيضا ً -تطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على جميع المشتقات
المتصلة بالحصص في المنشآت التابعة أو المنشآت الزميلة أو المشروعات المشتركة إال إذا كانت المشتقة تستوفي
تعريف أداة حقوق الملكية الوارد في معيار المحاسبة الدولي .32

)ب( حقوق والتزامات الموظفين الناشئة عن خطط منفعة الموظف ،التي ينطبق عليھا معيار المحاسبة الدولي 19
"منافع الموظف".
)ج(

]حذفت[

)د(

عقود التأمين كما تم تعريفھا في المعيار الدولي للتقرير المالي " 4عقود التأمين" .ولكن ھذا المعيار الدولي للتقرير
المالي ينطبق على المشتقات التي تكون ُمدمجة في عقود التأمين إذا تطلب المعيار الدولي للتقرير المالي  9من
المنشأة المحاسبة عنھا بشكل منفصل .عالوةً على ذلك ،يجب على المصدر تطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير
المالي على عقود الضمان الماليإذا كان يقوم بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9في إثبات وقياس العقود،
ولكن يجب عليه تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  4إذا اختار المصدر ،وفقا ً للفقرة )4د( من المعيار الدولي
للتقرير المالي  ،4تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  4في إثباتھا وقياسھا.

)ھـ( أدوات مالية ،وعقود والتزامات بموجب معامالت دفع على أساس السھم ينطبق عليھا المعيار الدولي للتقرير المالي
" 2الدفع على أساس السھم" ،باستثناء أن ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ينطبق على العقود التي تقع في نطاق
المعيار الدولي للتقرير المالي .9
)و(

األدوات التي يُتطلب تصنيفھا على أنھا أدوات حقوق ملكية وفقا ً للفقرتين 16أ و16ب أو الفقرتين 16ج و 16د من
معيار المحاسبة الدولي .32

4

ينطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على األدوات المالية ال ُمثبتة وغير ال ُمثبتة .وتشمل األدوات المالية ال ُمثبتة األصول
المالية وااللتزامات المالية التي تقع في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  .9وتشمل األدوات المالية غير ال ُمثبتة بعض
األدوات المالية التي ،بالرغم من أنھا تقع خارج نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9تقع في نطاق ھذا المعيار الدولي
للتقرير المالي.

5

ينطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على العقود لشراء أو بيع بند غير مالي التي تقع في نطاق المعيار الدولي للتقرير
المالي .9
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5أ

تنطبق متطلبات اإلفصاح عن المخاطر االئتمانية الواردة في الفقرات 35أ35-ن على تلك الحقوق التي يحددھا المعيار
الدولي للتقرير المالي " 15اإليرادات من العقود مع العمالء" على أنه تتم المحاسبة عنھا وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير
المالي  9ألغراض إثبات مكاسب أو خسائر الھبوط .ويجب أن تتضمن أي إشارة واردة في تلك الفقرات إلى األصول
المالية أو األدوات المالية اإلشارة إلى تلك الحقوق ما لم يحدد ما ھو خالف ذلك.

فئات األدوات المالية ومستوى اإلفصاح
6

عندما يتطلب ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي إفص احات بحس ب فئ ة األداة المالي ة ،فيج ب عل ى المنش أة تجمي ع األدوات
المالية في فئات تكون مناسبة لطبيعة المعلومات المفصح عنھا واألخذ في الحسبان خصائص تل ك األدوات المالي ة .ويج ب
على المنشأة تقديم معلومات كافية للسماح بالمطابقة مع البنود المستقلة المعروضة في قائمة المركز المالي.

أھمية األدوات المالية للمركز المالي واألداء المالي
7

يجب على المنشــأة اإلفصاح عن المعلومــات التي تمكــن مستخدمي قوائمھا المالية من تقويم أھمية األدوات المالية
لمركزھا المالي وأدائھا المالي.

قائمة المركز المالي
أصناف األصول المالية وااللتزامات المالية
8

يجب اإلفصاح عن المبالغ الدفترية لكل من األصناف التالية ،كما ھو محدد في المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9إما في
قائمة المركز المالي أو في اإليضاحات:
)أ(

األصول المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،مع إظھار -بشك ٍل منفصل  (1)-تلك
التي تم وسمھا على أنھا كذلك عند اإلثبات األولي أو -الحقا ً -وفقا ً للفقرة  1.7.6من المعيار الدولي للتقرير المالي
 9و) (2تلك التي يتم قياسھا بشكل إلزامي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير
المالي .9

)ب()-د( ]حذفت[
)ھـ(

شكل منفصل  (1)-تلك التي تم وسمھا
االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،مع إظھار -ب ٍ
على أنھا كذلك عند اإلثبات األولي أو -الحقا ً  -وفقا ً للفقرة  1.7.6من المعيار الدولي للتقرير المالي  9و) (2تلك
التي تستوفي تعريف المحتفظ بھا للمتاجرة الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي .9

)و(

األصول المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المستنفدة.

)ز(

االلتزامات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المستنفدة.

)ح(

األصول المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،بحيث تظھر –بشكل منفصل – )(1
األصول المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا ً للفقرة 2.1.4أ من المعيار الدولي
للتقرير المالي  9و) (2االستثمارات في أدوات حقوق الملكية الموسومة كذلك عند اإلثبات األولي وفقا للفقرة
 5.7.5من المعيار الدولي للتقرير المالي .9

األصول المالية أو االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
9

إذا قامت المنشأة بوسم أصل مالي )أو مجموعة من األصول المالية( على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة م ن خ الل ال ربح أو
الخسارة ،والذي بخالف ذلك كان سيتم قياسه بالقيمة العادلة م ن خ الل ال دخل الش امل اآلخ ر أو بالتكلف ة المس تنفدة ،فيج ب
عليھا اإلفصاح عن:
)أ(

الحد األقصى لتعرض األصل المالي )أو مجموعة من األصول المالية( لـمخاطر ائتمانية )أنظر الفقرة )36أ(( في
نھاية فترة التقرير.

)ب( المبلغ الذي تخفﱢض به أي مشتقات ائتمانية أو أدوات مشابھة ذات صلة ذلك الحد األقصى للتعرض للمخاطر
االئتمانية )أنظر الفقرة )36ب((.
)ج( مبلغ التغير ،خالل الفترة -وبشكل مجمع ،في القيمة العادلة لألصل المالي )أو مجموعة من األصول المالية( الذي
يعود إلى التغيرات في المخاطر االئتمانية لألصل المالي ،والذي يتم تحديده إما:
)(1

على أنه مبلغ التغير في قيمته العادلة الذي ال يعود إلى التغيرات في ظروف السوق التي تنشأ عنھا
مخاطر السوق؛ أو

)(2

استخدام طريقة بديلة تعتقد المنشأة أنھا تعبر بمصداقية أكثر عن مبلغ التغير في قيمته العادلة الذي يعود
إلى التغيرات في المخاطر االئتمانية لألصل.
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تشمل التغيرات في ظروف السوق التي تنشأ عنھا مخاطر السوق التغيرات المرصودة في معدل فائدة )مؤشر مرجعي(
أو سعر سلعة أو سعر صرف عمالت أجنبية او مؤشر لألسعار أو للمعدالت.
)د(
10

10أ

11

مبلغ التغير في القيمة العادلة ألي مشتقات ائتمانية أو أدوات مشابھة ذات صلة يكون قد حدث خالل الفترة –وبشكل
مجمع -منذ تم وسم األصل المالي.

إذا قامت المنشأة بوسم التزام مالي على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقا ً للفقرة  2.2.4من المعيار الدولي
للتقرير المالي  9وكانت مطالبة بعرض آثار التغيرات في المخاطر االئتمانية لذلك االلتزام ضمن الدخل الشامل اآلخر
)أنظر الفقرة  7.7.5من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،(9فيجب عليھا اإلفصاح عن:
)أ(

مبلغ التغير ،بشكل مجمع ،في القيمة العادلة لاللتزام المالي الذي يعود إلى التغيرات في المخاطر االئتمانية لذلك
االئتمان) .أنظر الفقرات ب-13.7.5ب 20.7.5من المعيار الدولي للتقرير المالي  9لإلرشادات بشأن تحديد آثار
التغيرات في المخاطر االئتمانية لاللتزام(.

)ب(

الفرق بين المبلغ الدفتري لاللتزام المالي والمبلغ الذي تطالب المنشأة –تعاقديا -بدفعه عند االستحقاق إلى حامل
االلتزام.

)ج(

أية تحويالت للمكسب أو الخسارة المجمعة ضمن حقوق الملكية خالل الفترة بما في ذلك سبب مثل ھذه
التحويالت.

)د(

في حالة إلغاء إثبات االلتزام خالل الفترة؛ المبلغ )إن وجد( المعروض ضمن الدخل الشامل اآلخر الذي تحقق
عند إلغاء اإلثبات.

إذا قامت المنشأة بوسم التزام مالي على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقا ً للفقرة  2.2.4من المعيار الدولي
للتقرير المالي  9وكانت مطالبة بعرض التغيرات في القيمة العادلة لذلك االلتزام )بما في ذلك آثار التغيرات في المخاطر
االئتمانية لاللتزام( ضمن الربح أو الخسارة )أنظر الفقرتين  7.7.5و 8.7.5من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،(9فيجب
عليھا اإلفصاح عن:
)أ(

مبلغ التغير ،خالل الفترة –وبشكل مجمع ،في القيمة العادلة لاللتزام المالي الذي يعود إلى التغيرات في المخاطر
االئتمانية لذلك االلتزام )أنظر الفقرات ب-13.7.5ب 20.7.5من المعيار الدولي للتقرير المالي  9لإلرشادات
بشأن تحديد آثار التغيرات في المخاطر االئتمانية لاللتزام(؛

)ب(

الفرق بين المبلغ الدفتري لاللتزام المالي والمبلغ الذي تطالب المنشأة –تعاقديا -بدفعه عند االستحقاق إلى حامل
االلتزام.

يجب على المنشأة -أيضا ً -اإلفصاح عن:
)أ(

وصف مفصل للطرق المستخدمة لاللتزام بالمتطلبات الواردة في الفقرات )9ج( ،و)10أ( و10أ)أ( والفقرة
)7.7.5أ( من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9بما في ذلك توضيح سبب اعتبار الطريقة مناسبة.

)ب(

إذا اعتقدت المنشأة أن اإلفصاح الذي قدمته ،سواء في قائمة المركز المالي أو في اإليضاحات ،لتلتزم بالمتطلبات
الواردة في الفقرات )9ج( أو )10أ( أو 10أ)أ( أو الفقرة )7.7.5أ( من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9ال يعبر
 بصدق– عن التغير في القيمة العادلة لألصل المالي أو االلتزام المالي الذي يعود إلى التغيرات في مخاطرھااالئتمانية؛ أسباب التوصل لھذا االستنتاج والعوامل التي تعتقد أنھا ذات صلة.

)ج(

وصف مفصل للمنھجية أو المنھجيات المستخدمة في تحديد ما إذا كان عرض آثار التغيرات في المخاطر
االئتمانية لاللتزام ضمن الدخل الشامل اآلخر سيُح ِدث ،أو يضخم عدم الثماثل المحاسبي في الربح أو الخسارة
)أنظر الفقرتين  7 .7.5و 8.7.5من المعيار الدولي للتقرير المالي  .(9وإذا كانت المنشأة مطالبة بعرض آثار
التغيرات في المخاطر االئتمانية لاللتزام ضمن الربح أو الخسارة )أنظر الفقرة  8.7.5من المعيار الدولي
للتقرير المالي  ،(9فإن اإلفصاح يجب أن يتضمن وصفا ً مفصال للعالقة االقتصادية الموضحة في الفقرة ب.5
 6 .7من المعيار الدولي للتقرير المالي .9

األصول المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
11أ

إذا كانت المنشأة قد وسمت االستثمارات في أدوات حقوق ملكية على أنھا يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر ،كما ھو مسموح به في الفقرة  5.7.5من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،(9فإنه يجب عليھا اإلفصاح عن:
)أ(

ماھي االستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي قد تم وسمھا على أنھا يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر.

)ب(

أسباب استخدام ھذا البديل للعرض.

)ج(

القيمة العادلة لمثل ھذا االستثمار في نھاية فترة التقرير.

)د(

توزيعات األرباح التي تم إثباتھا خالل الفترة ،مع إظھار -بشكل منفصل -تلك المتعلقة باالستثمارات التي تم إلغاء
إثباتھا خالل فترة التقرير وتلك المتعلقة باالستثمارات المحتفظ بھا في نھاية فترة التقرير.
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)ھـ( أية تحويالت للمكسب أو الخسارة المجمعة ضمن حقوق الملكية خالل الفترة بما في ذلك سبب مثل ھذه التحويالت.
11ب

إذا قامت المنشأة بإلغاء إثبات استثمارات في أدوات حقوق ملكية يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
خالل فترة التقرير ،فيجب عليھا اإلفصاح عن:
أسباب استبعاد االستثمارات.

)أ(

)ب( القيمة العادلة لالستثمارات في تاريخ إلغاء اإلثبات.
)ج( المكسب أو الخسارة المجمعة من االستبعاد.

إعادة التصنيف
-12
12أ

]حذفت[

12ب يجب على المنشأة اإلفصاح عما إذا كانت ،في فترات التقرير الحالية أو السابقة ،قد أعادت تصنيف اي أصول مالية وفقا ً
للفقرة  1.4.4من المعيار الدولي للتقرير المالي  .9ويجب على المنشأة ،لكل حدث مثل ھذا ،اإلفصاح عن اآلتي:
تاريخ إعادة التصنيف.

)أ(

)ب( توضيح مفصل للتغير في نموذج األعمال ووصف نوعي ألثره على القوائم المالية للمنشأة.
)ج( المبلغ الذي أعيد تصنيفه إلى ومن كل صنف.
12ج

لكل فترة تقرير تلي إعادة التصنيف وإلى أن يتم إلغاء اإلثبات ،يجب عل ى المنش أة اإلفص اح لألص ول الت ي أعي د تص نيفھا
من صنف القيمة العادلة من خالل ال ربح أو الخس ارة بحي ث ي تم قياس ھا بالتكلف ة المس تنفدة وفق ا ً للفق رة  1.4.4م ن المعي ار
الدولي للتقرير المالي :9
)أ(

معدل الفائدة الفعلي الذي تم تحديده في تاريخ إعادة التصنيف؛

)ب( دخل أو مصروف الفائدة الذي تم إثباته.
12د

إذا قامت المنشأة ،منذ آخر تاريخ تقرير سنوي لھا ،بإعادة تصنيف أصول مالية من صنف القيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر بحيث يتم قياسھا بالتكلفة المستنفدة أو من صنف القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بحيث يتم قياسھا
بالتكلفة المستنفدة أوالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فإنه يجب عليھا اإلفصاح عن:
)أ(

القيمة العادلة لألصول المالية في نھاية فترة التقرير؛

)ب( مكسب أو خسارة القيمة العادلة الذي كان سيتم إثباته ضمن الربح أو الخسارة خالل فترة التقرير فيما لو لم تتم
إعادة تصنيف األصول المالية.
13

]حذفت[

المقاصة بين األصول المالية وااللتزامات المالية
13أ

تكمل اإلفصاحات الواردة في الفقرات 13ب13-ھـ متطلبات اإلفصاح األخرى لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي والمطلوبة
لجميع األدوات المالية ال ُمثبتة التي تتم المقاصة بينھا وفقا ً للفقرة  42من معيار المحاسبة الدولي  .32وتنطبق ھذه
اإلفصاحات أيضا ً على األدوات المالية المثبتة التي تخضع لترتيب مقاصة رئيس واجب النفاذ أو اتفاقية مشابھة ،بغض
النظر عما إذا كانت تتم المقاصة بينھا وفقا للفقرة  42من معيار المحاسبة الدولي .32

13ب

يجب على المنشأة اإلفصاح عن معلومات لتمكين مستخدمي قوائمھا المالية من تقويم األثر أو األثر المحتمل لترتيبات
المقاصة على المركز المالي للمنشأة .وھذا يشمل األثر أو األثر المحتمل لحقوق المقاصة المرتبطة باألصول المالية المثبتة
وااللتزامات المالية المثبتة للمنشأة التي تقع ضمن نطاق الفقرة 13أ.

13ج

لتحقيق الھدف الوارد في الفقرة 13ب ،يجب على المنشاة اإلفصاح ،في نھاية فترة التقرير ،عن المعلومات الكمية التالية -
بشكل منفصل -لألصول المالية المثبتة وااللتزامات المالية المثبتة التي تقع ضمن نطاق الفقرة 13أ:
)أ(

المبالغ اإلجمالية لتلك األصول المالية المثبتة وااللتزامات المالية المثبتة؛

)ب( المبالغ التي تتم المقاصة بينھا وفقا ً للضوابط الواردة في الفقرة  42من معيار المحاسبة الدولي  32عند تحديد صافي
المبالغ المعروضة في قائمة المركز المالي؛
)ج(

صافي المبالغ المعروضة في قائمة المركز المالي؛

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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)د(

المبالغ الخاضعة لترتيب مقاصة رئيس واجب النفاذ أو اتفاقية مشابھة والتي بخالف ذلك ال تُدرج ضمن الفقرة
13ج)ب( ،بما في ذلك:
) (1المبالغ المتعلقة باألدوات المالية المثبتة التي ال تستوفي بعض أو جميع ضوابط المقاصة الواردة في الفقرة
 42من معيار المحاسبة الدولي 32؛
) (2المبالغ المتعلقة بضمان مالي )بما في ذلك الضمان الرھني النقدي(؛
المبلغ الصافي بعد طرح المبالغ الواردة في البند )د( من المبالغ الواردة في البند )ج( أعاله.

)ھـ(

يجب عرض المعلومات المطلوبة بموجب ھذه الفقرة في شكل جدول ،بشكل منفصل لألصول المالية وااللتزامات المالية،
مالم يكن ھناك شكل أكثر مناسبة.
13د

يجب أن يقتصر إجمالي المبلغ الذي يتم اإلفصاح عنه ألداة ،وفقا ً للفقرة 13ج)د( ،على المبلغ الوارد في الفقرة 13ج)ج(
لتلك األداة.

13ھـ

يجب على المنشأة أن تدرج ضمن اإلفصاحات وصفا ً لحقوق المقاصة المرتبطة بـاألصول المالية المثبتة وااللتزامات
المالية المثبتة للمنشأة التي تخضع لترتيبات مقاصة رئيسة واجبة النفاذ واتفاقيات مشابھة التي يتم اإلفصاح عنھا وفقا ً
للفقرة 13ج)د( ،بما في ذلك طبيعة تلك الحقوق.

13و

إذا كانت المعلومات المطلوبة بموجب الفقرتين 13ب13-ھـ يتم اإلفصاح عنھا في أكثر من إيضاح مرفق بالقوائم المالية،
فيجب على المنشأة ربط تلك اإليضاحات مرجعيا ً.

الضمان الرھني
14

يجب على المنشأة اإلفصاح عن:
)أ(

المبلغ الدفتري لألصول المالية الي قامت برھنھا على أنھا ضمان رھني اللتزامات أو التزامات محتملة ،بما في
ذلك المبالغ التي تمت إعادة تصنيفھا وفقا ً للفقرة )23.2.3أ( من المعيار الدولي للتقرير المالي .9

)ب( الشروط واألحكام المتعلقة برھنھا.
15

عندما تحتفظ المنشأة بضمان رھني )ألصول مالية أو غير مالية( ويكون مسموحا لھا بيع الضمان الرھن ي أو إع ادة رھن ه
في غياب تعثر مالك الضمان الرھني في السداد ،فيجب على المنشأة اإلفصاح عن:
)أ(

القيمة العادلة للضمان الرھني المحتفظ به؛

)ب( القيمة العادلة ألي ضمان رھني مثل ھذا تم بِيعه أو أعيد رھنه ،وما إذا كان على المنشأة التزام بإعادته؛
)ج( الشروط واألحكام المرتبطة باستخدامھا للضمان الرھني.

حساب مخصص الخسائر االئتمانية
16

]حذفت[

16أ

ال يتم تخفيض المبلغ الدفتري لألصول المالية ،التي يتم قياسھا بالقيمة العادل ة م ن خ الل ال دخل الش امل اآلخ ر وفق ا ً للفق رة
2.1.4أ من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9بمقدار مخصص الخسارة وال يجوز للمنشأة أن تعرض مخصص الخسارة -
بشكل منفصل – في قائمة المركز المالي على أنه تخف يض للمبل غ ال دفتري لألص ل الم الي .وب الرغم م ن ذل ك ،يج ب عل ى
المنشأة أن تفصح عن مخصص الخسارة ضمن اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية.

األدوات المالية المركبة ذات المشتقات ال ُمدمجة المتعددة
17

إذا أصدرت المنشأة أداةً تتضمن التزاما ً ومكون حقوق ملكية معا ً )انظر الفقرة  28من معيار المحاس بة ال دولي  (32وك ان
لألداة مشتقات ُمدمجة متعددة تعتم د قيمھ ا عل ى بعض ھا ال بعض )ك أن تك ون أداة دي ن قابل ة للتحوي ل ولالس تدعاء( ،فيج ب
عليھا اإلفصاح عن وجود تلك السمات.
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التعثرات والخروقات
18

19

للقروض واجبة السداد المثبتة في نھاية فترة التقرير؛ يجب على المنشأة اإلفصاح عن:
)أ(

تفاصيل أي تعثرات خالل الفترة للمبلغ األصلي ،أو الفائدة أو صندوق سداد القروض أو شروط االسترداد لتلك
القروض واجبة السداد؛

)ب(

المبلغ الدفتري للقروض واجبة السداد المتعثرة في نھاية فترة التقرير؛

)ج(

ما إذا كان التعثر قد تمت معالجته أو تمت إعادة التفاوض بشأن شروط القروض واجبة السداد ،قبل اعتماد القوائم
المالية لإلصدار.

إذا كان ھناك ,خالل الفترة ,خروقات لشروط اتفاقية قرض بخالف تلك الواردة في الفقرة  ،18فيجب على المنشأة اإلفصاح
عن المعلومات نفسھا كما ھي مطلوبة بموجب الفقرة 18إذا سمحت تلك الخروقات للمقرض بطلب تسديد متسارع )ما لم
تكن الخروقات قد تمت معالجتھا او تمت إعادة التفاوض بشأن شروط القرض ،في نھاية فترة التقرير أو قبلھا(.

قائمة الدخل الشامل
بنود الدخل أو المصروف أو المكاسب أو الخسائر
20

يجب على المنشأة اإلفصاح عن البنود التالية للدخل أو المصروف أو المكاسب أو الخسائر إما في قائمة الدخل الشامل أو في
اإليضاحات:
صافي المكاسب أو صافي الخسائر من:

)أ(

)(1

األصول المالية أو االلتزامات المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،مع
إظھار –بشكل منفصل -تلك المكاسب أو الخسائر من األصول المالية أو االلتزامات المالية الموسومة
على أنھا كذلك عند إثباتھا األولي أو الحقا وفقا للفقرة  1.7.6من المعيار الدولي للتقرير المالي ،9
وتلك المكاسب أو الخسائر من األصول المالية أو االلتزامات المالية التي يتم قياسھا بشكل إلزامي
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )9مثل االلتزامات المالية
التي تستوفي تعريف ُمحتفظ بھا للمتاجرة الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي  .(9ولاللتزامات
المالية الموسومة على أنھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،فيجب على المنشأة إظھار -
بشكل منفصل -مبلغ المكسب أو الخسارة الذي تم إثباته ضمن الدخل الشامل اآلخر والمبلغ الذي تم
إثباته ضمن الربح او الخسارة.

)] (4) – (2حذفت[
)(5

االلتزامات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المستنفدة.

)(6

األصول المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المستنفدة.

)(7

االستثمارات في أدوات حقوق الملكية الموسومة على أنھا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
وفقا للفقرة  5.7.5من المعيار الدولي للتقرير المالي .9

)(8

األصول المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا للفقرة 2.1.4أ من
المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9بحيث تظھر –بشكل منفصل – مبلغ المكسب أو الخسارة ال ُمثبت
ضمن الدخل الشامل اآلخر خالل الفترة والمبلغ ال ُمعاد تصنيفه عند إلغاء اإلثبات من الدخل الشامل
اآلخر المجمع إلى الربح أو الخسارة للفترة.

)ب(

إجمالي دخل الفائدة وإجمالي مصروف الفائدة )التي تم حسابھا باستخدام طريقة الفائدة الفعلي( لألصول المالية
التي يتم قياسھا بالتكلفة المستنفدة أو التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا للفقرة
2.1.4أ من المعيار الدولي للتقرير المالي )9بحيث تظھر تلك المبالغ بشكل منفصل(؛ أو االلتزامات المالية التي
ليست بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

)ج(

دخل ومصروف األتعاب )بخالف المبالغ ال ُمضمنة في تحديد معدل الفائدة الفعلي( الناشئة عن:

)د(

)(1

األصول المالية وااللتزامات المالية التي ليست بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛

)(2

األمانة وأنشطة الوكالة األخرى التي ينتج عنھا االحتفاظ باألصول أو استثمارھا بالنيابة عن األفراد،
وصناديق األمانة ،وخطط منفعة التقاعد ،والمؤسسات األخرى.

]حذفت[

)ھـ( ]حذفت[
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20أ

يجب على المنشأة اإلفصاح عن تحليل للمكسب أو الخسارة التي تم إثباتھا في قائمة الدخل الشامل والناشئة عن إلغاء إثبات
أصول مالية يتم قياسھا بالتكلفة المستنفدة ،مع إظھار -بشكل منفصل -المكاسب والخسائر الناشئة عن إلغاء إثبات تلك
األصول المالية .يجب أن يتضمن ھذا اإلفصاح أسباب إلغاء إثبات تلك األصول المالية.

اإلفصاحات األخرى
السياسات المحاسبية
21

وفقا لـلفقرة  117من معيار المحاسبة الدولي " 1عرض القوائم المالية" )المنقح في  ،(2007تفصح المنشأة ،ف ي ملخ ص
السياسات المحاسبية الھامة ،عن أساس )أسس( القياس المستخدم في إع داد الق وائم المالي ة والسياس ات المحاس بية األخ رى
المستخدمة التي تكون مالئمة لفھم القوائم المالية.

المحاسبة عن التحوط
21أ

يجب على المنشأة تطبيق متطلبات اإلفصاح الواردة في الفقرات 21ب24-و لتلك التعرض ات للمخ اطر الت ي تتح وط منھ ا
المنشأة والذي تختار لھا المنشأة تطبيق المحاس بة ع ن التح وط .يج ب أن تق دم إفص احات المحاس بة ع ن التح وط معلوم ات
عن:
)أ(

استراتيجية المنشأة إلدارة المخاطر وكيف يتم تطبيقھا إلدارة المخاطر؛

)ب(

كيف يمكن ألنشطة التحوط للمنشأة التأثير على مبلغ تدفقاتھا النقدية المستقبلية ،وتوقيتھا وعدم تأكدھا؛

)ج(

األثر الذي كان للمحاسبة عن التحوط على قائمة المركز المالي للمنشأة ،وقائمتھا للدخل الشامل وقائمتھا للتغيرات
في حقوق الملكية.

21ب

إيضاح واحد أو قسم منفصل في قوائمھا المالية .ولكن ال يلزم المنشأة
يجب على المنشأة عرض اإلفصاحات المطلوبة في
ٍ
تكرار المعلومات التي تم عرضھا بالفعل في مكان آخر ،شريطة ان يتم تضمين المعلومات من خالل الربط مرجعيا من
القوائم المالية إلى تقارير أخرى ،مثل تعليق اإلدارة أو تقرير المخاطر ،التي تكون متاحة لمستخدمي القوائم المالية
بالشروط نفسھا كما ھي للقوائم المالية وفي الوقت نفسه .وبدون تضمين المعلومات من خالل الربط مرجعيا ،فإن القوائم
المالية تكون غير مكتملة.

21ج

عندما تتطلب الفقرات 22أ24-و من المنشأة فصل المعلومات المفصح عنھا بحسب صنف المخاطر ،يجب على المنشاة
تحديد كل صنف للمخاطر على أساس التعرض للمخاطر الذي تقرر المنشأة التحوط منه والذي يتم له تطبيق المحاسبة عن
التحوط .يجب على المنشأة تحديد أصناف المخاطر -بشكل ثابت -لجميع إفصاحات المحاسبة عن التحوط.

21د

ولتحقيق األھداف الواردة في الفقرة 21أ ،يجب عل ى المنش أة )باس تثناء م ا ھ و مح دد خ الف ذل ك أدن اه( أن تح دد ك م حج م
التفاصيل التي ستفصح عنھا ،وقدر التركيز الذي ستضعه على الجوانب المختلفة لمتطلبات اإلفصاح ،والمستوى المناس ب
للتجميع أو التفصيل ،وما إذا كان مستخدمو القوائم المالية بحاجة إلى توضيحات إضافية لتقويم المعلومات الكمي ة المفص ح
عنھ ا .ولك ن يج ب عل ى المنش أة اس تخدام مس توى التجمي ع أو التفص يل نفس ه ال ذي تس تخدمه لمتطلب ات اإلفص اح ع ن
المعلومات ذات الصلة الواردة في ھذا المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي والمعي ار ال دولي للتقري ر الم الي " 13قي اس القيم ة
العادلة".

استراتيجية إدارة المخاطر
22

]حذفت[

22أ

يجب على المنشأة توضيح استراتيجيتھا إلدارة المخاطر لكل صنف مخاطرة التعرض للمخاطر التي تقرر التحوط منھا
والتي يتم تطبيق المحاسبة عن التحوط لھا .وينبغي أن يم ﱢكن ھذا التوضيح مستخدمي القوائم المالية من تقويم )على سبيل
المثال(:
)أ(

كيفية نشوء كل خطر.

)ب( كيفية إدارة المنشأة لكل مخاطرة؛ ويتضمن ذلك ما إذا كانت المنشأة تتحوط لبند في مجمله من جميع المخاطر أو
تتحوط من مكون )أو مكونات( مخاطر لبند ولماذا.
)ج(

مدى التعرض للمخاطر التي تديرھا المنشأة.

22ب ولكي تكون المعلومات مستوفية للمتطلبات الواردة في الفقرة 22أ ينبغي أن تتضمن )ولكن ال تقتصر على( وصفا ً لـ:
)أ(

أدوات التحوط التي تستخدم )وكيفية استخدامھا( للتحوط من التعرض للمخاطر؛

)ب(

كيفية تحديد المنشأة للعالقة االقتصادية بين البند المتحوط له وأداة التحوط بغرض تقويم فعالية التحوط؛

)ج(

كيفية تحديد المنشأة لنسبة التحوط وما ھي مصادر عدم فاعلية التحوط.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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22ج

عندما تسم المنشأة مكون مخاطر معين على أنه بند متحوط له )أنظر الفقرة  7-3-6من المعيار الدولي للتقرير المالي (9
فإنه يجب عليھا أن تقدم ،باإلضافة إلى اإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرتين 22أ و22ب ،معلومات نوعية أو كمية
بشأن:
)أ(

كيف حددت المنشأة مكون المخاطر الذي يتم وسمه على أنه بند متحوط له )بما في ذلك وصف طبيعة العالقة بين
مكون المخاطر والبند ككل(؛

)ب(

كيف يرتبط مكون المخاطر بالبند في مجمل÷ )على سبيل المثال ،أن مكون المخاطر الموسوم قد غطى -تاريخيا ً -
بنسبة  80بالمائة في المتوسط من التغيرات في القيمة العادلة للبند ككل(.

مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية وتوقيتھا وعدم تأكدھا
23

]حذفت[

23أ

مالم يتم إعفاؤھا بموجب الفقرة 23ج ،فإنه يجب على المنشأة اإلفصاح بحسب صنف المخاطر عن معلومات كمية تسمح
لمستخدمي قوائمھا المالية بتقويم أحكام وشروط أدوات التحوط وكيف تؤثر على مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة
وتوقيتھا وعدم تأكدھا.

23ب

ويجب على المنشأة ،لكي تكون مستوفية للمتطلب الوارد في الفقرة 23أ ،تقديم تفصيل يفصح عن:
)أ(

نبذة عن توقيت المبلغ االسمي ألداة التحوط؛

)ب( إذا كان منطبقا ،متوسط السعر أو المعدل )على سبيل المثال أسعار التنفيذ أو األسعار اآلجلة..الخ( ألداة التحوط.
23ج

23د

في الحاالت التي تقوم فيھا المنشأة بإعادة ضبط عالقات التحوط )أي عدم االستمرار فيھا واستئنافھا( بشكل متكرر بسبب
بشكل متكرر )أي أن المنشأة تستخدم عملية تفاعلية ال يظل فيھا كل من
تغير كل من أداة التحوط والبند المتحوط له
ٍ
التعرض وأدوات التحوط المستخدمة إلدارة ذلك التعرض ھو نفسه لفترة طويلة – كما ھو في المثال الوارد في الفقرة
ب)24.5.6ب( من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9فإن المنشأة:
)أ(

تُعفى من تقديم اإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرتين 23أ و23ب.

)ب(

يجب عليھا اإلفصاح عن:
)(1

معلومات عما ھي استراتيجية إدارة المخاطر النھائية فيما يتعلق بعالقات التحوط تلك؛

)(2

وصف كيف تعكس استراتيجيتھا إلدارة المخاطر من خالل استخدام المحاسبة عن التحوط ووسم عالقات
التحوط المحددة تلك؛

)(3

إشارة إلى وتيرة عدم االستمرار في عالقات التحوط واستئنافھا كجزء من إجراءات المنشأة فيما يتعلق
بعالقات التحوط تلك.

يجب على المنشأة اإلفصاح بحسب صنف المخاطر عن مصادر عدم فاعلية التحوط التي من المتوقع أن تؤثر على عالقة
التحوط خالل آجلھا.

23ھـ إذا برزت مصادر أخرى لعدم فاعلية التحوط في عالقة تحوط ،فإنه يجب على المنشأة اإلفصاح عن تلك المصادر بحسب
صنف المخاطر وتوضيح عدم فاعلية التحوط الناتجة.
23و

لتحوطات تدفق نقدي ،يجب على المنشأة اإلفصاح عن أي معاملة توقع قد تم لھا استخدام المحاسبة عن التحوط في الفترة
السابقة ،ولكن لم يعد متوقعا ً أن تحدث.

آثار المحاسبة عن التحوط على المركز المالي واألداء المالي
24

]حذفت[

24أ

بشكل
يجب على المنشأة اإلفصاح ،في شكل جدول ،عن المبالغ التالية المتعلقة بالبنود الموسومة على أنھا أدوات تحوط -
ٍ
منفصل -بحسب صنف المخاطر لكل نوع من التحوط )تحوط القيمة العادلة ،أو تحوط تدفق نقدي أو تحوط لصافي
استثمار في عملية أجنبية(:
)أ(

المبلغ الدفتري ألدوات التحوط )األصول المالية -بشك ٍل منفصل -عن االلتزامات المالية(؛

)ب(

البنود المستقلة في قائمة المركز المالي التي تتضمن أداة التحوط؛

)ج(

التغير في القيمة العادلة ألداة التحوط المستخدمة على أنھا أساس إلثبات عدم فاعلية التحوط للفترة؛

)د(

المبالغ االسمية )بما في ذلك الكميات مثل األطنان أو األمتار المكعبة( ألدوات التحوط.
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24ب

يجب على المنشأة اإلفصاح -بشك ٍل منفصل ،في شكل جدول ،عن المبالغ التالية المتعلقة ببنود التحوط بحسب صنف
المخاطر ألنواع التحوط كما يلي:
)أ(

)ب(

24ج

)(1

المبلغ الدفتري للبند المتحوط له المثبت في قائمة المركز المالي )مع عرض األصول -بشك ٍل منفصل-
عن االلتزامات(؛

)(2

المبلغ المجمع لتعديالت تحوط القيمة العادلة على البند المتحوط له ال ُمضمن في المبلغ الدفتري للبند
المتحوط له المثبت في قائمة المركز المالي )مع عرض األصول -بشك ٍل منفصل -عن االلتزامات(؛

)(3

البند المستقل في قائمة المركز المالي الذي يتضمن البند المتحوط له؛

)(4

التغير في قيمة البند المتحوط له المستخدم على أنه أساس إلثبات عدم فاعلية التحوط للفترة؛

)(5

المبلغ المتجمع لتعديالت تحوط القيمة العادلة المتبقي في قائمة المركز المالي ألي بنود متحوط لھا لم
يعد يتم تعديلھا بمكاسب وخسائر التحوط وفقا ً للفقرة  10.5.6من المعيار الدولي للتقرير المالي .9

لتحوطات التدفق النقدي والتحوطات لصافي استثمار في عملية أجنبية.
)(1

التغير في قيمة البند المتحوط له المستخدم على أنه أساس إلثبات عدم فاعلية التحوط للفترة )أي
لتحوطات التدفق النقدي ،التغير في القيمة المستخدمة لتحديد عدم فاعلية التحوط المثبتة وفقا ً للفقرة
)11.5.6ج( من المعيار الدولي للتقرير المالي (9؛

)(2

األرصدة في احتياطي تحوط التدفق النقدي واحتياطي ترجمة العمالت األجنبية للتحوطات المستمرة
التي تتم المحاسبة عنھا وفقا ً للفقرات  11.5.6و)13.5.6أ( من المعيار الدولي للتقرير المالي 9؛

)(3

األرصدة المتبقية في احتياطي تحوط التدفق النقدي واحتياطي ترجمة العمالت األجنبية من أية عالقات
تحوط لم يعد يتم تطبيق المحاسبة عن التحوط لھا.

يجب على المنشأة اإلفصاح ،في شكل جدول ،عن المبالغ التالية بشك ٍل منفصل بحسب صنف المخاطرألنواع التحوطات كما
يلي:
)أ(

)ب(

24د

لتحوطات القيمة العادلة:

لتحوطات القيمة العادلة:
)(1

عدم فاعلية التحوط  -أي الفرق بين مكاسب أو خسائر التحوط ألداة التحوط والبند المتحوط له – ال ُمثبتة
ضمن الربح أو الخسارة )أو الدخل الشامل اآلخر لتحوطات أداة حقوق ملكية اختارت لھا المنشأة
عرض التغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقا ً للفقرة (5.7.5؛

)(2

البند المستقل في قائمة الدخل الشامل الذي يتضمن عدم فاعلية التحوط المثبتة.

لتحوطات التدفق نقدي والتحوطات لصافي استثمار في عملية أجنبية:
)(1

مكاسب أو خسائر التحوط لفترة التقرير التي تم إثباتھا ضمن الدخل الشامل اآلخر؛

)(2

عدم فاعلية التحوط المثبتة ضمن الربح أو الخسارة؛

)(3

البند المستقل في قائمة الدخل الشامل الذي يتضمن عدم فاعلية التحوط المثبتة.

)(4

المبلغ الذي أعيد تصنيفه من احتياطي تحوط التدفق النقدي أو احتياطي ترجمة العمالت األجنبية إلى
الربح أو الخسارة على أنه تعديل إعادة تصنيف )أنظر معيار المحاسبة الدولي ) (1التمييز بين المبالغ
التي استخدمت لھا المحاسبة عن التحوط في السابق ولكن لم يعد متوقعا لھا أن تحدث التدفقات النقدية
المستقبلية المتحوط لھا ،والمبالغ التي قد تم تحويلھا ألن البند المتحوط له قد أثر على الربح أو
الخسارة(؛

)(5

البند المستقل في قائمة الدخل الشامل الذي يتضمن تعديل إعادة التصنيف )أنظر معيار المحاسبة الدولي
(1؛

)(6

لتحوطات صافي مراكز؛ مكاسب أو خسائر التحوط المثبتة في بند منفصل في قائمة الدخل الشامل
)أنظر الفقرة  4.6.6من المعيار الدولي للتقرير المالي .(9

عندما يكون حجم عالقات التحوط التي ينطبق عليھا اإلعفاء الوارد في الفقرة 23ج غير معبر عن األحجام العادية خالل
الفترة )أي أن الحجم في تاريخ التقرير ال يعكس األحجام خالل الفترة( ،فإنه يجب على المنشأة اإلفصاح عن تلك الحقيقة
وعن السبب الذي تعتقد أنه من أجله لم تعد األحجام معبرة.
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24ھـ

24و

يجب على المنشأة تقديم مطابقة لكل مكون لحقوق الملكية وتحليل للدخل الشامل اآلخر وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي 1
بحيث ،عند أخذھا مجتمعة:
)أ(

تميز ،كحد أدنى ،بين المبالغ المتعلقة باإلفصاحات الواردة في الفقرة 24ج)ب() (1و)ب() (4وكذلك المبالغ
التي تمت المحاسبة عنھا وفقا ً للفقرة )11.5.6د() (1و)د() (3من المعيار الدولي للتقرير المالي .9

)ب(

تميز بين المبالغ المتعلقة بالقيمة الزمنية للخيارات التي تتحوط لبنود متحوط لھا متعلقة بمعاملة ،والمبالغ المتعلقة
بالقيمة الزمنية للخيارات التي تتحوط لبنود متحوط لھا متعلقة بفترة زمنية عندما تقوم المنشأة بالمحاسبة عن
القيمة الزمنية للخيار وفقا ً للفقرة 15.5.6من المعيار الدولي للتقرير المالي 9؛

)ج(

تميز بين المبالغ المتعلقة بعناصر آجلة لعقود آجلة والفروق األساس ألسعار العمالت األجنبية لألدوات المالية
التي تتحوط لبنوط متحوط لھا متعلقة بمعاملة ،والمبالغ المتعلقة بعناصر آجلة لعقود آجلة والفروق األساس
ألسعار العمالت األجنبية لألدوات المالية التي تتحوط لبنود متحوط لھا متعلقة بفترة زمنية عندما تقوم المنشأة
بالمحاسبة عن تلك المبالغ وفقا ً للفقرة 16.5.6من المعيار الدولي للتقرير المالي .9

يجب على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات المطلوبة في الفقرة 24ھـ بشكل منفصل بحسب صنف المخاطر .ويمكن تقديم
ھذا التفصيل بحسب المخاطر ضمن اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية.

خيار وسم تعرض ائتماني على أنه يقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
24ز

إذا قامت المنشأة بوسم أداة مالية ،أو قدر منھا ،على أنه يقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألنھا تستخدم
مشتقة ائتمانية إلدارة المخاطر االئتمانية لتلك األداة المالية ،فيجب عليھا اإلفصاح عن:
)أ(

مطابقة لكل من المبلغ االسمي والقيمة العادلة في بداية ونھاية الفترة للمشتقات االئتمانية التي قد تم استخدامھا
إلدارة المخاطر االئتمانية لألدوات المالية الموسومة على أنھا تُقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
وفقا ً للفقرة  1.7.6من المعيار الدولي للتقرير المالي 9؛

)ب(

المكسب أو الخسارة المثبتة ضمن الربح أو الخسارة عند وسم أداة مالية ،أو قدر منھا ،على أنھا تُقاس بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقا ً للفقرة 1.7.6من المعيار الدولي للتقرير المالي 9؛

)ج(

عند عدم االستمرار في قياس أداة مالية ،أو قدر منھا ،بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة :القيمة العادلة
لتلك األداة المالية التي أصبحت المبلغ الدفتري الجديد وفقا ً للفقرة )4.7.6ب( من المعيار الدولي للتقرير المالي
 9والمبلغ االسمي أو األصلي ذي الصلة )باستثناء تقديم معلومات المقارنة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  ،1فإنه
ال يلزم المنشأة االستمرار في ھذا اإلفصاح في الفترات الالحقة(.

القيمة العادلة
25

باستثناء ما ھو موضح في الفقرة  ،29يجب على المنشأة لكل صنف من األصول المالية وااللتزامات المالية )أنظ ر الفق رة
 ،(6اإلفصاح عن القيمة العادلة لتلك الفئة من األصول وااللتزامات بطريقة تسمح بمقارنتھا بمبلغھا الدفتري.

26

عند اإلفصاح عن القيم العادلة ،يجب على المنشأة تجميع األصول المالية وااللتزامات المالية في فئات ،ولكن يجب المقاصة
بينھا -فقط –بقدر ما تتم المقاصة بين قيمھا الدفترية في قائمة المركز المالي.

-27
27ب

]حذفت[

28

في بعض الحاالت ،ال تقوم المنشأة بإثبات مكس ب او خس ارة عن د اإلثب ات األول ي ألص ل م الي او الت زام م الي ألن القيم ة
العادلة ال يمكن تأييدھا من خالل سعر معلن في سوق نشطة ألصل او التزام مماثل )أي مدخل المستوى  (1وال تستند إل ى
طريقة تقويم تستخدم -فقط  -بيانات من اسواق يمكن رصدھا )أنظر الفقرة ب2.1.5أ من المعيار الدولي للتقرير المالي .(9
وفي مثل ھذه الحاالت ،فإن المنشأة يجب عليھا اإلفصاح بحسب فئة األصل المالي أو االلتزام المالي عن:
)أ(

سياستھا المحاسبية إلثبات الفرق بين القيمة العادلة عند اإلثبات األولي وسعر المعاملة ضمن الربح او الخسارة
لتعكس التغير في العوامل )بما في ذلك الزمن( التي يأخذھا المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير
األصل أو االلتزام )أنظر الفقرة ب2.1.5أ)ب( من المعيار الدولي للتقرير المالي .(9

)ب(

الفرق المجمع الذي لم يتم إثباته بعد ضمن الربح أو الخسارة في بداية ونھاية الفترة ومطابقة التغيرات في رصيد
ھذا الفرق.

)ج(

لماذا خلصت المنشأة إلى أن سعر المعاملة لم يكن أفضل دليل للقيمة العادلة ،بما في ذلك وصف الدليل الذي يؤيد
القيمة العادلة.
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29

إفصاحات القيمة العادلة ليست مطلوبة:
)أ(

عندما يكون المبلغ الدفتري تقريبيا ً -بشكل معقول -للقيمة العادلة ،على سبيل المثال ،لألدوات المالية مثل المبالغ
المستحقة التحصيل من المدينين التجاريين قصيرة األجل والمبالغ واجبة السداد للدائنين التجاريين قصيرة األجل؛
أو

)ب( ]حذفت[

30

)ج(

لعقد ينطوي على ميزة المشاركة االختيارية )كما ھي ُمعرفة في المعيار الدولي للتقرير المالي  (4إذا كان من غير
الممكن قياس القيمة العادلة لتلك الميزة –بطريقة يمكن االعتماد عليھا؛ أو

)د(

اللتزامات اإليجار.

في الحالة الموضحة في الفقرة )29ج( ،يج ب عل ى المنش أة اإلفص اح ع ن معلوم ات تس اعد مس تخدمي الق وائم المالي ة ف ي
اتخاذ أحكامھم الخاصة بھم بشأن مدى الفروق المحتملة بين المبلغ الدفتري لتلك العقود وقيمتھا العادلة ،بما في ذلك:
)أ(

حقيقة أن معلومات القيمة العادلة لم يتم اإلفصاح عنھا لھذه األدوات ألن قيمتھا العادلة ال يمكن قياسھا -بطريقة
يمكن االعتماد عليھا؛

)ب( وصف لألدوات المالية ،ومبلغھا الدفتري وتوضيح لسبب عدم إمكانية قياس القيمة العادلة -بطريقة يمكن االعتماد
عليھا؛
)ج( المعلومات بشأن سوق األدوات؛
)د(

المعلومات بشان ماإذا كانت المنشأة تنوي استبعاد األدوات المالية ،وكيفية ذلك؛

)ھـ(

إذا تم إلغاء إثبات األدوات المالية التي لم يكن من الممكن –سابقا -قياس قيمتھا العادلة– بطريقة يمكن االعتماد
عليھا؛ تلك الحقيقة والمبلغ الدفتري في وقت إلغاء اإلثبات ،ومبلغ المكسب أو الخسارة الذي تم إثباته.

طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن األدوات المالية
31

يجب على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمھا المالية من تقويم طبيعة ومدى المخاطر الناشئة
عن األدوات المالية التي تكون المنشأة معرضة لھا في نھاية فترة التقرير.

32

تركز اإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرات  42-33على المخاطر التي تنشأ عن األدوات المالية والكيفية التي تمت بھا
إدارتھا .وتتضمن ھذه المخاطر -عادة ،ولكنھا ال تقتصر على ،المخاطر االئتمانية ،ومخاطر السيولة ومخاطر السوق.

32أ

إن تقديم اإلفصاحات النوعية في سياق اإلفص احات الكمي ة يمك ن المس تخدمين م ن رب ط اإلفص احات ذات الص لة وبالت الي
تكوين صورة عامة لطبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن األدوات المالية .ويسھم التفاعل ب ين اإلفص احات النوعي ة والكمي ة
في اإلفصاح عن المعلومات بطريقة تمكن المستخدمين -
بشكل أفضل -من تقويم تعرض المنشأة للمخاطر.
ٍ

اإلفصاحات النوعية
33

لكل نوع من المخاطر الناشئة عن األدوات المالية ،يجب على المنشأة اإلفصاح عن:
)أ(

التعرض للمخاطر وكيفية نشأتھا؛

)ب( أھدافھا وسياساتھا وإجراءاتھا إلدارة المخاطر والطرق المستخدمة لقياس المخاطر؛
)ج( أي تغيرات في البند )أ( أو البند )ب( للفترة السابقة.

اإلفصاحات الكمية
34

35

لكل نوع من المخاطر الناشئة عن األدوات المالية ،يجب على المنشأة اإلفصاح عن:
)أ(

ملخص للبيانات الكمية بشأن تعرضھا لتلك المخاطر في نھاية فترة التقرير .ويجب أن يستند ھذا اإلفصاح إلى
المعلومات المقدمة -داخليا ً -إلى كبار موظفي إدارة المنشأة )كما ھي ُمعرفة في معيار المحاسبة الدولي 24
"اإلفصاحات عن الطرف ذي العالقة"( ،على سبيل المثال مجلس إدارة المنشأة أو رئيسھا التنفيذي.

)ب(

اإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرات  ،42-36في حدود ما لم يتم تقديمه وفقا للبند )أ(.

)ج(

تركيزات المخاطر إذا لم تكن واضحة من اإلفصاحات التي تم القيام بھا وفقا للبندين )أ( و)ب(.

إذا كانت البيانات الكمية المفصح عنھا في نھاية فترة التقرير غي ر معب رة لتع رض المنش أة للمخ اطر خ الل الفت رة ،فيج ب
على المنشأة تقديم معلومات إضافية تكون معبرة.
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المخاطر االئتمانية

النطاق واألھداف
35أ

يجب على المنشأة أن تطبق متطلب ات اإلفص اح ال واردة ف ي الفق رات 35و35-ن عل ى األدوات المالي ة الت ي تنطب ق عليھ ا
متطلبات الھبوط الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  .9وبالرغم من ذلك:
)أ(

للمبالغ المستحقة التحصيل من المدينين التجاريين ،وأصول العقد ومبالغ اإليجار مستحقة التحصيل ،تنطبق الفقرة
35ي)أ( على تلك المبالغ المستحقة التحصيل من المدينين التجاريين ،أو أصول العقد أو مبالغ اإليجار مستحقة
التحصيل التي يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمرھا وفقا ً للفقرة  15.5.5من المعيار الدولي
للتقرير المالي  ،9إذا تم تعديل تلك األصول المالية في حين أنھا تتجاوز موعد أستحقاقھا بما يزيد عن  30يوم؛

)ب( ال تنطبق الفقرة 35ك)ب( على مبالغ اإليجار مستحقة التحصيل.
35ب

يجب أن تمكن اإلفصاحات عن المخاطراالئتمانية ،والتي يتم القيام بھا وفقا ً للفق رات 35و35-ن ،مس تخدمي الق وائم المالي ة
من فھم أثر المخاطر االئتمانية على مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية ،وتوقيتھا وعدم تأكدھا .ولتحقيق ھذا الھدف ،يج ب أن
توفر اإلفصاحات عن المخاطر االئتمانية:
)أ(

معلومات بشأن ممارسات المنشأة إلدارة المخاطر االئتمانية وكيف أنھا ترتبط بإثبات وقياس الخسائر االئتمانية
المتوقعة ،بما في ذلك الطرق ،واالفتراضات والمعلومات المستخدمة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛

)ب(

معلومات كمية ونوعية تسمح لمستخدمي القوائم المالية بتقويم المبالغ الواردة في القوائم المالية والناشئة عن
الخسائر االئتمانية المتوقعة ،بما في ذلك التغيرات في مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة وأسباب تلك التغييرات؛

)ج(

معلومات بشأن تعرض المنشأة لمخاطر ائتمانية )أي المخاطر االئتمانية المتأصلة في األصول المالية للمنشأة
واالرتباطات بتقديم إئتمان( بما في ذلك التركزات الكبيرة للمخاطر االئتمانية.

35ج

ال يل زم المنش أة أن تك رر المعلوم ات الت ي ي تم عرض ھا بالفع ل ف ي مك ان آخ ر ،ش ريطة أن تُض من المعلوم ات م ن خ الل
إشارات مرجعية من القوائم المالية إلى تقارير أخرى ،مثل تعليق اإلدارة أو تقرير المخاطر الذي يك ون متاح ا ً لمس تخدمي
القوائم المالية عن نفس آجال القوائم المالية وفي الوقت نفسه .وبدون المعلومات ال ُمضمنة من خ الل اإلش ارات المرجعي ة،
تُعد القوائم المالية غير مكتملة.

35د

لتحقيق األھداف الواردة في الفقرة 35ب ،يجب على المنشأة )باستثناء ما ھو محدد خالف ذلك( أن تأخذ في الحسبان حجم
التفاصيل التي ستفصح عنھا ،وقدر التركيز الذي ستضعه على الجوانب المختلفة لمتطلبات اإلفصاح ،والمستوى المناس ب
للتجميع أو التفصيل ،وما إذا كان مستخدمو القوائم المالية بحاجة إلى توضيحات إضافية لتقويم المعلومات الكمية المفص ح
عنھا.

35ھـ

إذا كانت اإلفصاحات ال ُمقدمة وفقا ً للفق رات 35و35-ن غي ر كافي ة لتحقي ق األھ داف ال واردة ف ي الفق رة 35ب ،يج ب عل ى
المنشأة أن تفصح عن المعلومات اإلضافية التي تُعد ضرورية لتحقيق تلك األھداف.

ممارسات إدارة المخاطر االئتمانية
35و

يجب على المنشأة أن توضح ممارساتھا إلدارة المخاطر االئتماني ة وكي ف أنھ ا ت رتبط بإثب ات وقي اس المخ اطر االئتماني ة
المتوقعة .ولتحقيق ھذا الھدف ،يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلوم ات الت ي تمك ن مس تخدمي الق وائم المالي ة م ن فھ م
وتقويم:
)أ(

كيف حددت المنشأة ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألدوات المالية قد زادت –بشكل كبير –منذ اإلثبات األولي ،بما
في ذلك ،إذا ما كان وكيف:
) (1يتم إعتبار األدوات المالية ذات مخاطر ائتمانية منخفضة وفقا ً للفقرة  11.5.5من المعيار الدولي للتقرير
المالي  ،9بما في ذلك فئات األدوات المالية التي تنطبق عليھا.
) (2قد تم دحض االفتراض الوارد في الفقرة  11.5.5من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9بأنه قد حدثت
زيادات كبيرة في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات األولي عندما تتجاوز األصول المالية موعد استحقاقھا بما
يزيد عن  30يوما ً.

)ب( تعريفات المنشأة للتعثر في السداد ،بما في ذلك أسباب أختيار تلك التعريفات.
)ج(

كيف تم تجميع األدوات في مجموعات إذا تم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس جماعي.

)د(

كيف حددت المنشأة أن أصوالً مالية تُعد أصوالً مالية ذات مستوى ائتماني ھابط.

)ھـ( سياسة المنشأة للشطب ،بما في ذلك المؤشرات على عدم وجود توقع معقول لالسترداد ومعلومات بشأن السياسة
لألصول المالية التي يتم شطبھا ولكنھا ال تزال تخضع لنشاط اإلنفاذ.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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)و( كيف قد تم تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة  12.5.5من المعيار الدولي للتقرير المالي  9لتعديل التدفقات النقدية
التعاقدية لألصول المالية ،بما في ذلك كيف قامت المنشاة:
) (1بتحديد مإذا كانت المخاطر االئتمانية على األصل المالي ،الذي قد تم تعديله عندما تم قياس مخصص
الخسارة بمبلغ مسا ٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر ،قد تحسنت بالقدر الذي يعود به مخصص
الخسارة ليتم قياسه بمبلغ مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 12شھرا وفقا ً للفقرة  5.5.5من
المعيار الدولي للتقرير المالي .9
) (2بمراقبة القدر الذي يتم به –الحقا ً -إعادة قياس مخصص الخسارة على األصول المالية التي تستوفي
الضوابط الواردة في البند ) (1بمبلغ مسا ٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر وفقا ً للفقرة 3.5.5
من المعيار الدولي للتقرير المالي .9
35ز

يجب على المنشأة أن توضح المدخالت ،واالفتراض ات وط رق التق دير المس تخدمة لتطبي ق المتطلب ات ال واردة ف ي القس م
 5.5من المعيار الدولي للتقرير المالي  .9ولھذا الغرض يجب على المنشأة اإلفصاح عن:
)أ(

أساس المدخالت واالفتراضات وطرق التقدير المستخدمة في:
) (1قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شھراً وعلى مدى العمر.
)(2

تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألدوات المالية قد زادت –بشكل كبير – منذ اإلثبات األولي.

)(3

تحديد ما إذا كان أصل مالي يُعد أصالً ماليا ً ذا مستوى ائتماني ھابط.

)ب( كيف تم تضمين معلومات تطلعية للمستقبل في تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة ،بما في ذلك أستخدام معلومات
عن االقتصاد الكلي.
)ج( التغييرات في طرق التقدير أو االفتراضات الھامة التي تم إجراؤھا خالل فترة التقرير وأسباب تلك التغييرات.

المعلومات الكمية والنوعية بشأن المبالغ الناشئة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة
35ح

لتوضيح التغيرات في مخصص الخسارة وأسباب تلك التغييرات ،يجب عل ى المنش أة أن تق دم مطابق ة لمخص ص الخس ارة
م ن الرص يد االفتت احي إل ى الرص يد الخت امي ،بحس ب فئ ة األداة المالي ة ،وف ي ج دول ،بحي ث تظھ ر –بش كل منفص ل –
التغيرات خالل الفترة في:
)أ(

مخصص الخسارة مقاسا ً بمبلغ مسا ٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شھراً.

)ب( مخصص الخسارة ُمقاسا ً بمبلغ مسا ٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر لـ:
) (1األدوات المالية التي قد زادت مخاطرھا االئتمانية –بشكل كبير –منذ اإلثبات األولي ولكنھا ال تُعد أصوالً
ماليةذات مستوى ائتماني ھابط.
) (2األصول المالية ذات المستوى االئتماني الھابط في تاريخ التقرير )ولكنھا ال تُعد أصوالً مالية مشتراة أو
ُم ْستَحْ دَثة ذات مستوى ائتماني ھابط(.
) (3المبالغ المستحقة التحصيل من المدينين التجاريين ،أو أصول العقد أو مبالغ اإليجار مستحقة التحصيل التي
يتم قياس مخصص الخسارة لھا وفقا ً للفقرة  15.5.5من المعيار الدولي للتقرير المالي .9
)ج(

35ط

األصول المالية المشتراة أو ال ُم ْستَحْ دَثة ذات المستوى االئتماني الھابط .وباإلضافة إلى المطابقة ،يجب على المنشأة
أن تفصح عن إجمالي مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة غير المخصومة عند اإلثبات األولي على األصول المالية
التي تم إثباتھا –بشكل أولي –خالل فترة التقرير.

لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فھم التغيرات في مخصص الخسارة والتي يتم اإلفصاح عنھا وفقا ً للفق رة 35ح ،يج ب
على المنشاة أن تقدم توضيحا ً للكيفية التي ساھمت بھا التغيرات المھمة في المبلغ الدفتري اإلجمالي لألدوات المالي ة خ الل
الفترة في التغيرات في مخصص الخسارة .يجب أن يتم تقديم المعلومات –بشكل منفصل –ع ن األدوات المالي ة الت ي تمث ل
مخص ص الخس ارة كم ا وردت ف ي الفق رة 35ح)أ()-ب( ويج ب أن تتض من معلوم ات كمي ة ونوعي ة مالئم ة .وم ن أمثل ة
التغيرات في المبلغ الدفتري اإلجمالي لألدوات المالية التي ساھمت في التغيرات في مخصص الخسارة:
)أ( التغيرات بسبب األدوات المالية المستحدثة أو ال ُمقتناة خالل فترة التقرير.
)ب(

تعديل التدفقات النقدية التعاقدية لألصول المالية الذي ال ينتج عنه إلغاء إثبات تلك األصول المالية وفقا ً للمعيار
الدولي للتقرير المالي .9

)ج( التغيرات بسبب األدوات المالية التي تم إلغاء إثباتھا )بما في ذلك تلك التي تم شطبھا( خالل فترة التقرير.
)د(

التغيرات الناشئة عما إذا كان مخصص الخسارة يتم قياسه بمبلغ مسا ٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 12
شھراً أو على مدى العمر.
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35ي

35ك

لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فھم طبيعة وأثر تعديالت التدفقات النقدية التعاقدية لألصول المالية التي ل م ين تج عنھ ا
إلغاء إثبات وأثر مثل تلك التعديالت على قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ،يجب على المنشأة أن تفصح عن:
)أ(

التكلفة المستنفدة قبل التعديل وصافي مكسب أو خسارة التعديل ال ُمثبت لألصول المالية التي قد تم تعديل التدفقات
النقدية التعاقدية لھا خالل فترة التقرير عندما كان لديھا مخصص خسارة ُمقاس بمبلغ مسا ٍو للخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى العمر.

)ب(

إجمالي المبلغ الدفتري في نھاية فترة التقرير لألصل المالي الذي قد تم تعديله منذ اإلثبات األولي في وقت تم فيه
قياس مخصص الخسارة بمبلغ مسا ٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر والذي قد تم تغيير مخصص
الخسارة له خالل فترة التقرير إلى مبلغ مسا ٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شھراً.

لتمكين مستخدمي الق وائم المالي ة م ن فھ م أث ر الض مان الرھن ي والتعزي زات االئتماني ة اآلخ رى عل ى المب الغ الناش ئة ع ن
الخسائر االئتمانية المتوقعة ،يجب على المنشأة أن تفصح بحسب فئة األصل المالي عن:
)أ(

)ب(

المبلغ الذي يعبر -بشكل أفضل -عن الحد األقصى لتعرضھا للمخاطر االئتمانية في نھاية فترة التقرير وذلك بدون
األخذ في الحسبان أي ضمان رھني ُمحتفظ به أو تعزيزات إئتمانية أخرى )مثل اتفاقيات المقاصة التي ال تتأھل
للمقاصة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي .(32
وصف سردي للضمان الرھني ال ُمحتفظ به على أنه ضمان والتعزيزات االئتمانية األخرى ،بما في ذلك:
)(1

وصف لطبيعة وجودة الضمان الرھني ال ُمحتفظ به.

)(2

توضيح أي تغيرات مھمة في جودة ذلك الضمان الرھني أو التعزيزات االئتمانية نتيجة لتدھور أو
تغييرات في سياسات المنشأة للضمان الرھني خالل فترة التقرير.

) (3المعلومات بشأن األدوات المالية التي لم تثبت لھا المنشأة مخصص خسارة بسبب الضمان الرھني.
)ج(

35ل

معلومات كمية بشأن الضمان الرھني ال ُمحتفظ به على أنه ضمان والتعزيزات االئتمانية األخرى )على سبيل
المثال ،التحديد الكمي للقدر الذي به يقلل الضمان الرھني والتعزيزات االئتمانية األخرى من المخاطر
االئتمانية( لألصول المالية ذات المستوى االئتماني الھابط في تاريخ التقرير.

يجب على المنشأة أن تفصح عن المبلغ التعاقدي القائم على األصول المالية التي تم شطبھا خالل فترة التقرير وال تزال
تخضع لنشاط اإلنفاذ.

التعرض للمخاطر االئتمانية
35م

لتمكين مستخدمي القوائم المالية من تقويم تعرض المنشأة للمخاطر االئتمانية وفھم التركزات الكبيرة لمخاطرھا االئتماني ة،
يجب على المنشاة أن تفصح ،بحسب درجات تصنيف المخاطر االئتمانية ،عن إجمالي المبلغ الدفتري لألص ول المالي ة
والتعرض للمخاطر االئتمانية على االرتباطات بقروض وعقود الضمان المالي .يجب أن يتم توفير ھذه المعلومات –بشكل
منفصل –لألدوات المالية:
)أ(
)ب(

)ج(
35ن

التي يتم قياس مخصص الخسارة لھا بمبلغ مسا ٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شھراً.
التي يتم قياس مخصص الخسارة لھا بمبلغ مسا ٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر والتي تكون:
) (1

أدوات مالية قد زادت مخاطرھا االئتمانية –بشكل كبير –منذ اإلثبات األولي ولكنھا ال تُعد أصوالً مالي ة
ذات مستوى ائتماني ھابط.

)(2

أصوالً مالية ذات مستوى ائتماني ھابط في تاريخ التقرير )ولكنھا ال تُعد أصوالً مالية مشتراة أو
ُم ْستَحْ دَثة ذات مستوى ائتماني ھابط(.

) (3

مبالغ مستحقة التحصيل من مدينين تجاريين ،أو أصول عقد أو مبالغ إيجار مستحقة التحص يل الت ي ي تم
قياس مخصص الخسارة لھا وفقا ً للفقرة  15. 5. 5من المعيار الدولي للتقرير المالي .9

التي تُعد أصوالً مالية مشتراة أو ُم ْستَحْ دَثة ذات مستوى ائتماني ھابط.

للمبالغ المس تحقة التحص يل م ن الم دينين التج اريين ،وأص ول العق د ومب الغ اإليج ار مس تحقة التحص يل الت ي تطب ق عليھ ا
المنشأة الفقرة  15.5.5من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9يمكن أن تكون المعلومات المقدمة وفقا ً للفقرة 35م مستندة إلى
مصفوفة المخصص )أنظر الفقرة ب 35.5.5من المعيار الدولي للتقرير المالي .(9

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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36

37

لجميع األدوات المالية التي تقع في نطاق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،ولكن تلك التي ال تنطبق عليھا متطلبات
الھبوط الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9يجب على المنشأة اإلفصاح بحسب فئة األداة المالية عن:
)أ(

المبلغ الذي يعبر -بشكل أفضل– عن الحد األقصى لتعرضھا للمخاطر االئتمانية في نھاية فترة التقرير دون
األخذ في الحسبان أي ضمان رھني محتفظ به أو تعزيزات ائتمانية أخرى )مثل اتفاقيات المقاصة غير المؤھلة
للمقاصة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي (32؛ وھذا اإلفصاح ليس مطلوبا لألدوات المالية التي يعبر مبلغھا
الدفتري -بشكل أفضل– عن الحد األقصى للتعرض للمخاطر االئتمانية.

)ب(

وصف للضمان الرھني المحتفظ به على أنه ضمانة والتعزيزات االئتمانية األخرى ،وآثارھا المالية )على سبيل
المثال تحديد كمي للمدى الذي إليه يقلل الضمان الرھني والتعزيزات االئتمانية األخرى من المخاطر االئتمانية(
صح عنه
فيما يتعلق بالمبلغ الذي يعبر -بشكل أفضل– عن الحد األقصى للتعرض للمخاطر االئتمانية )سوا ًء أُف ِ
وفقا ً للبند )أ( أو ُعبﱢر عنه بالمبلغ الدفتري لألداة المالية(.

)ج(

]حذفت[

)د(

]حذفت[

]حذفت[

الضمانات الرھنية والتعزيزات االئتمانية األخرى التي تم الحصول عليھا
38

عند حصول المنشأة على أصول مالية أو غير مالية خالل الفترة عن طريق تملك الضمان الرھني الذي تحتفظ بھا على أنه
ضمانة أو استدعاء تعزيزات ائتمانية أخرى )مثل الضمانات( ،وتكون تلك األصول مستوفية لضوابط اإلثبات الواردة في
المعايير الدولية األخرى للتقرير المالي ،فيجب على المنشأة اإلفصاح لمثل ھذه األصول المحتفظ بھا في تاريخ التقرير
عما يلي:
)أ(

طبيعة األصول ومبالغھا الدفترية؛

)ب(

عندما ال تكون األصول قابلة للتحويل –بسھولة -إلى نقد؛ سياساتھا الستبعاد مثل تلك األصول أو الستخدامھا في
عملياتھا.

مخاطر السيولة
39

يجب على المنشأة اإلفصاح عن:
)أ(

تحليل آلجال استحقاق االلتزامات المالية غير المشتقة )بما في ذلك عقود الضمان المالي ال ُمصدرة( والذي يظھر
آجال االستحقاق التعاقدية المتبقية.

)ب(

تحليل آلجال استحقاق االلتزامات المالية المشتقة .ويجب أن يشمل تحليل آجال االستحقاق آجال االستحقاق
التعاقدية المتبقية لتلك االلتزامات المالية المشتقة التي تكون آجال استحقاقھا التعاقدية أساسية لفھم توقيت التدفقات
النقدية )أنظر الفقرة ب11ب(.

)ج(

وصف لكيفية إدارتھا لمخاطر السيولة المتأصلة في البندين )أ( و)ب(.

مخاطر السوق

تحليل الحساسية
40

إذا لم تكن المنشأة تلتزم بالفقرة  ،41يجب عليھا اإلفصاح عن:
)أ(

تحليل حساسية لكل نوع من مخاطر السوق التي تكون المنشأة معرضة لھا في نھاية فترة التقرير ،مع إظھار
كيف كان الربح أو الخسارة وحقوق الملكية ستتأثر بالتغيرات في متغير المخاطر ذات الصلة التي كانت محتملة
-بشكل معقول -في ذلك التاريخ؛

)ب(

الطرق واالفتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية؛

)ج(

التغيرات عن الفترة السابقة في الطرق واالفتراضات المستخدمة ،وأسباب مثل ھذه التغيرات.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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41

إذا كانت المنشأة تقوم بإعداد تحليل حساسية ،مثل القيمة المعرضة للمخاطر ،يعكس الترابط بين متغي رات المخ اطر )مث ل
معدالت الفائدة وأسعار الص رف( وتس تخدمه إلدارة المخ اطر المالي ة ،ف يمكن لھ ا اس تخدام تحلي ل الحساس ية ھ ذا ب دالً م ن
التحليل المحدد في الفقرة  .40ويجب على المنشأة -أيضا ً -اإلفصاح عن:
)أ(

توضيح الطريقة المستخدمة في إعداد مثل تحليل الحساسية ھذا ،والمعلمات واالفتراضات الرئيسة المحددة
للبيانات المقدمة؛

)ب(

توضيح لھدف الطريقة المستخدمة والقيود التي قد ينتج عنھا معلومات ال تعكس –بشكل كامل  -القيمة العادلة
لألصول وااللتزامات المعنية.

اإلفصاحات عن المخاطر االخرى للسوق
42

عندما تكون تحليالت الحساسية المفصح عنھا وفقا ً للفقرة  40أو  41غير معبرة عن المخاطر المالزمة في أداة مالية )على
سبيل المثال ألن التعرض في نھاية العام ال يعكس التعرض خالل العام( ،فيجب على المنشأة اإلفصاح عن تلك الحقيقة
وعن السبب الذي تعتقد أنه من أجله تُعد تحليالت الحساسية غير معبرة عن المخاطر.

تحويالت األصول المالية
42أ

42ب

42ج

تكمل متطلبات اإلفصاح الواردة في الفقرات 42ب42-ح ،المتعلقة بتحويالت األصول المالية ،متطلبات اإلفصاح األخرى
لھذا المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي .يج ب عل ى المنش أة ع رض اإلفص احات المطلوب ة بموج ب الفق رات 42ب42-ح ف ي
ايضاح واحد في قوائمھا المالية .يجب على المنشأة تقديم اإلفصاحات المطلوبة لجميع األصول المالية المحولة الت ي ل م ي تم
إلغاء إثباتھا وكذلك ألي ارتباط مستمر بأصل محول ،موجود في تاريخ التقرير ،بغ ض النظ ر ع ن توقي ت ح دوث معامل ة
التحويل ذات الصلة .وألغراض تطبيق متطلبات اإلفصاح الواردة في تل ك الفق رات ،تك ون المنش أة ق د حول ت ك ل األص ل
المالي او جزء منه )األصل المالي المحول( إذا ،وفقط إذا ،قامت إما:
)أ(

بتحويل الحقوق التعاقدية في استالم التدفقات النقدية من ذلك األصل المالي؛ أو

)ب(

باالبقاء على الحقوق التعاقدية في استالم التدفقات النقدية من ذلك األصل المالي ،ولكنھا تتحمل التزاما تعاقديا
بدفع التدفقات النقدية إلى متلقي واحد أو أكثر في ترتيب.

يجب على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمھا المالية من:
)أ(

فھم العالقة بين األصول المالية المحولة التي لم يتم إلغاء إثباتھا في مجملھا وااللتزامات المرتبطة بھا؛

)ب(

تقويم طبيعة ارتباط المنشأة المستمر باألصول المالية التي تم إلغاء إثباتھا ،والمخاطر المرتبطة بھا.

وألغراض تطبيق متطلبات اإلفصاح الواردة في الفقرات 42ھـ42-ح ،فان المنشأة يكون لديھا ارتباط مستمر بأصل مالي
محوإلذا ابقت المنشأة ،كجزء من التحويل ،على أي حقوق او التزامات تعاقدية متأصلة في األصل المالي المحول أو
حصلت على أي حقوق أو التزامات تعاقدية جديدة تتعلق باألصل المالي المحول .وألغراض تطبيق متطلبات اإلفصاح
الواردة في الفقرات 42ھـ42-ح ،فإن أيا ً مما يلي ال يشكل ارتباطا ً مستمراً:
)أ(

االقرارات والضمانات العادية المتعلقة بتحويل مزيف ومفاھيم المعقولية وحسن النية والتعامالت النزيھة التي
يمكنھا ابطال التحويل نتيجة إجراء قانوني؛

)ب(

العقــود اآلجــلة والخيارات والعقــود األخــرى إلعادة اقتناء أصل مالي تم تحويله يكون سعر العقد )أو سعر
الممارسة( له ھو القيمة العادلة لألصل المالي المحول؛ أو

)ج(

الترتيب الذي تبقي المنشأة بموجبه على الحقوق التعاقدية في استالم التدفقات النقدية من أصل مالي ولكنھا تتحمل
التزاما تعاقديا بدفع التدفقات النقدية إلى منشأة واحدة أو أكثر ويتم استيفاء الشروط الواردة في الفقرة )5.2.3أ(-
)ج( من المعيار الدولي للتقرير المالي .9

األصول المالية المحولة التي لم يتم إلغاء إثباتھا في مجملھا
42د

قد تكون المنشأة قد قامت بتحويل أصول مالية بطريقة يكون فيھا جزء من األصول المالية المحولة أو كلھا غير مؤھلة
إللغاء اإلثبات .ولتحقيق األھداف الموضحة في الفقرة 42ب)أ( ،يجب على المنشأة اإلفصاح في كل تاريخ تقرير ،لكل فئة
لألصول المالية المحولة التي لم يتم إلغاء إثباتھا في مجملھا عما يلي:
)أ(

طبيعة األصول المحولة.

)ب(

طبيعة مخاطر ومزايا الملكية التي تتعرض لھا المنشأة.

)ج(

وصف لطبيعة العالقة بين األصول المحولة وااللتزامات المرتبطة بھا ،بما في ذلك القيود الناشئة عن التحويل
عند استخدام المنشأة المعدة للتقرير لألصول المحولة.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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)د(

جدول يبين القيمة العادلة لألصول المحولة ،والقيمة العادلة لاللتزامات المرتبطة بھا وصافي المركز )الفرق بين
القيمة العادلة لألصول المحولة والقيمة العادلة لاللتزامات المرتبطة بھا( ،عندما يكون للطرف المقابل )أو
األطراف المقابلة( في االلتزامات ذات الصلة حق الرجوع -فقط -على األصول المحولة..

)ھـ(

المبالغ الدفترية لألصول المحولة وااللتزامات المرتبطة بھا ،عندما تستمر المنشأة في إثبات جميع األصول
المحولة.

)و(

إجمالي المبلغ الدفتري لألصول األصلية قبل التحويل ،والمبلغ الدفتري لألصول التي تستمر المنشأة في إثباتھا،
والمبلغ الدفتري لاللتزامات المرتبطة بھا ،عندما تستمر المنشأة في إثبات األصول في حدود ارتباطھا المستمر
)أنظر الفقرات )6.2.3ج() (2و 16.2.3من المعيار الدولي للتقرير المالي .(9

األصول المالية المحولة التي يتم إلغاء إثباتھا في مجملھا
42ھـ

لتحقيق األھداف المبينة في الفقرة 42ب)ب( ،عندما تقوم المنشأة بإلغاء إثبات األصول المالية المحول ة ف ي مجملھ ا )أنظ ر
الفقرة )6.2.3أ( و)ج() (1من المعيار الدولي للتقرير المالي  (9ولكن يكون لديھا ارتباط مستمر بھ ا ،فيج ب عل ى المنش أة
اإلفصاح ،كح ٍد أدنى ،عما يلي لكل نوع من االرتباط المستمر في كل تاريخ تقرير:
)أ(

المبلغ الدفتري لألصول وااللتزامات التي يتم إثباتھا في قائمة المركز المالي للمنشأة وتعبر عن ارتباط المنشأة
المستمر باألصول المالية التي تم إلغاء إثباتھا ،والبنود المستقلة التي يتم فيھا إثبات المبلغ الدفتري لتلك األصول
وااللتزامات.

)ب(

القيمة العادلة لألصول وااللتزامات التي تعبر عن ارتباط المنشأة المستمر باألصول المالية التي تم إلغاء إثباتھا.

)ج(

المبلغ الذي يعبر –بشكل أفضل– عن الحد األقصى لتعرض المنشأة للخسائر من ارتباطھا المستمر باألصول
المالية التي تم إلغاء إثباتھا ،ومعلومات تظھر كيف يتم تحديد الحد األقصى للتعرض للخسائر.

)د(

التدفقات النقدية الخارجة غير المخصومة المطلوبة ،أو التي قد تكون مطلوبة ،إلعادة شراء األصول المالية التي
تم إلغاء إثباتھا )أي سعر الممارسة في اتفاقية خيار( أو المبالغ األخرى واجبة السداد إلى المحول إليه فيما يتعلق
باألصول المحولة .وإذا كان التدفق النقدي متغيرا فيجب عندئذ أن يستند المبلغ الذي يتم اإلفصاح عنه إلى
الشروط الموجودة في كل تاريخ تقرير.

)ھـ(

تحليل آلجال استحقاق التدفقات النقدية الخارجة غير المخصومة المطلوبة ،أو التي قد تكون مطلوبة ،إلعادة
شراء األصول المالية التي تم إلغاء إثباتھا أو المبالغ األخرى واجبة السداد إلى المحول إليه فيما يتعلق باألصول
المحولة ،بحيث يظھر آجال االستحقاق التعاقدية المتبقية الرتباط المنشأة المستمر.

)و(

معلومات نوعية توضح وتؤيد اإلفصاحات الكمية المطلوبة الواردة في )أ()-ھـ(.

42و

يمكن للمنشأة تجميع المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 42ھـ فيما يتعلق بأصل معين إذا كانت المنشأة لديھا أكثر من نوع
واحد من االرتباط المستمر بذلك األصل المالي الذي تم إلغاء إثباته ،والتقرير عنه تحت نوع واحد من االرتباط المستمر.

42ز

باإلضافة إلى ذلك ،يجب على المنشأة اإلفصاح عما يلي لكل نوع من االرتباط المستمر:
)أ(

المكسب أو الخسارة الذي تم إثباتھا في تاريخ تحويل األصول.

)ب(

الدخل والمصروفات التي تم إثباته ،في كل من فترة التقرير وبشكل ُمجمع ،من ارتباط المنشأة المستمر باألصول
المالية التي تم إلغاء إثباتھا )مثال تغيرات القيمة العادلة لألدوات المشتقة(.

)ج(

إذا كان إجمالي مبلغ المتحصالت من نشاط التحويل )الذي يتأھل إللغاء اإلثبات( في فترة تقرير غير موزع
بالتساوي على مدار فترة التقرير )مثال أن تحدث نسبة كبيرة من إجمالي مبلغ نشاط التحويل في األيام الختامية
لفترة التقرير( فيجب اإلفصاح عما يلي:
)(1

متى حدثت النسبة األكبر من نشاط التحويل خالل فترة التقرير تلك )مثال األيام الخمسة األخيرة قبل
نھاية فترة التقرير(؛

)(2

المبلغ )مثال المكاسب أو الخسائر ذات الصلة( الذي تم إثباته من نشاط التحويل في ذلك الجزء من فترة
التقرير،

)(3

إجمالي مبلغ المتحصالت من نشاط التحويل في ذلك الجزء من فترة التقرير.

يجب على المنشأة تقديم ھذه المعلومات لكل فترة يتم عرض قائمة دخل شامل لھا.

المعلومات التكمليلية
42ح

يجب على المنشأة اإلفصاح عن أي معلومات إضافية تعتبرھا ضرورية لتحقيق أھداف اإلفصاح الواردة في الفقرة 42ب.
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التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 9
42ط

في فترة التقرير التي تنطوي على تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،9يجب على المنشأة أن تفصح عن
المعلومات التالية لكل فئة من األصول المالية وااللتزامات المالية كما ھي في تاريخ التطبيق األولي:
)أ(

صنف القياس األصلي والمبلغ الدفتري ال ُمحددان وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  39أو وفقا لإلصدار السابق
للمعيار الدولي للتقرير المالي ) 9إذا كان المدخل الذي أختارته المنشأة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9
يشمل أكثر من تاريخ واحد للتطبيق األولي بسبب المتطلبات المختلفة(؛

)ب(

صنف القياس الجديد والمبلغ الدفتري ال ُمحددان وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9؛

)ج(

مبلغ أي أصول مالية أو التزامات مالية في قائمة المركز المالي تم وسمھا – سابقا ً – على أنھا يتم قياسھا بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة ولكنھا لم تعد توسم كذلك ،مع تمييز تلك التي يتطلب المعيار الدولي للتقرير
المالي  9من المنشأة أن تُعيد تصنيفھا عن تلك التي تختار المنشأة أن تعيد تصنيفھا اعتباراً من تاريخ التطبيق
األولي.

وفقا ً للفقرة  2.2.7من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9تبعا ً للمنھج الذي اختارته المنشأة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير
المالي  ،9يمكن أن تنطوي المعاملة على أكثر من تاريخ واحد للتطبيق األولي .وبنا ًء عليه ،قد ينتج عن ھذه الفقرة
اإلفصاح عن أكثر من تاريخ واحد للتطبيق األولي .ويجب على المنشأة أن تعرض تلك اإلفصاحات الكمية في جدول ما لم
يكن ھناك شكل آخر أكثر مناسبة.
42ي

في فترة التقرير التي تنطوي على تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،9يجب على المنشأة أن تفصح عن
معلومات نوعية لتمكين المستخدمين من فھم:
)أ(

كيف قامت بتطبيق متطلبات التصنيف الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  9على تلك األصول المالية التي
تغير تصنيفھا كنتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .9

)ب(

أسباب أي وسم أو إلغاء وسم أصول مالية أو التزامات مالية عل أنھا يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة في تاريخ التطبيق األولي.

وفقا ً للفقرة  2.2.7من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9تبعا ً للمنھج الذي اختارته المنشأة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير
المالي  ،9يمكن أن تنطوي المعاملة على أكثر من تاريخ واحد للتطبيق األولي .وبنا ًء عليه ،قد ينتج عن ھذه الفقرة
اإلفصاح عن أكثر من تاريخ واحد للتطبيق األولي.
42ك

في فترة التقرير التي تطبق فيھا المنشأة ألول مرة متطلبات التصنيف والقياس لألصول المالية الواردة في المعيار ال دولي
للتقرير المالي ) 9أي عندما تتحول المنشأة من تطبي ق معي ار المحاس بة ال دولي  39إل ى المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي 9
على االصول المالية( ،فإنه يجب عل ى المنش أة أن تع رض اإلفص احات المبين ة ف ي الفق رات 42ل42-س م ن ھ ذا المعي ار
الدولي للتقرير المالي كما ھو مطلوب بموجب الفقرة  15.2.7من المعيار الدولي للتقرير المالي .9

42ل

عندما يكون مطلوبا ً بموجب الفقرة 42ك ،يجب على المنشأة أن تفصح عن التغييرات في تصنيفات األصول المالية
وااللتزامات المالية كما ھي في تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،9بحيث تظھر –بشكل منفصل:
)أ(

التغيرات في المبالغ الدفترية على أساس أصناف قياسھا وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي ) 39أي التي لم تنتج عن
تغيير في صفة القياس عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي (9؛

)ب(

التغيرات في المبالغ الدفترية الناشئة عن تغيير في صفة القياس عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي .9

ال يلزم القيام باإلفصاحات الواردة في ھذه الفقرة بعد فترة التقرير السنوية التي تطبق فيھا المنشأة –بشكل أولي – متطلبات
التصنيف والقياس لألصول المالية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي .9
42م

عندما يكون مطلوبا ً بموجب الفقرة 42ك ،يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي لألصول المالية وااللتزامات المالية التي تم
إعادة تصنيفھا بحيث يتم قياسھا بالتكلفة المستنفدة ولألصول المالية التي تم إعادة تصنيفھا من القيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة بحيث يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،كنتيجة للتحول إلى المعيار الدولي
للتقرير المالي :9
)أ(

القيمة العادلة لألصول المالية أو االلتزامات المالية في نھاية فترة التقرير؛

)ب(

مكسب أو خسارة القيمة العادلة التي كان سيتم إثباتھا ضمن الربح أو الخسارة أو ضمن الدخل الشامل اآلخر
خالل فترة التقرير فيما لو أنه لم يتم إعادة تصنيف األصول المالية أو االلتزامات المالية.

ال يلزم القيام باإلفصاحات الواردة في ھذه الفقرة بعد فترة التقرير السنوية التي تطبق فيھا المنشأة –بشكل أولي – متطلبات
التصنيف والقياس لألصول المالية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي .9
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42ن

عندما يكون مطلوبا ً بموجب الفقرة 42ك ،يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي لألصول المالية وااللتزامات المالية التي تم
إعادة تصنيفھا من صنف القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كنتيجة للتحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي :9
)أ(

معدل الفائدة الفعلي ال ُمحدد في تاريخ التطبيق األولي؛

)ب(

إيراد أو مصروف الفائدة الذي تم إثباته.

إذا كانت المنشأة تعامل القيمة العادلة ألصل مالي أو التزام مالي على أنھا المبلغ الدفتري اإلجمالي الجديد في تاريخ
التطبيق األولي )أنظر الفقرة  11.2.7من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،(9يجب القيام باإلفصاحات الواردة في ھذه
الفقرة لكل فترة تقرير إلى أن يتم إلغاء اإلثبات .وبخالف ذلك ،ال يلزم القيام باإلفصاحات الواردة في ھذه الفقرة بعد فترة
التقرير السنوية التي تطبق فيھا المنشأة –بشكل أولي  -متطلبات التصنيف والقياس لألصول المالية الواردة في المعيار
الدولي للتقرير المالي .9
42س عندما تعرض المنشأة اإلفصاحات المبينة في الفقرات 42ك42-ن ،يجب أن تسمح تلك اإلفصاحات ،واإلفصاحات الواردة
في الفقرة  25من ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،بالمطابقة بين:
)أ(

أصناف القياس المعروضة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  39والمعيار الدولي للتقرير المالي 9؛ وبين

)ب(

فئة األداة المالية

كما ھي في تاريخ التطبيق األولي.
42ع

في تاريخ التطبيق للقسم  5.5من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9تُطالب المنشأة باإلفصاح عن المعلومات التي تسمح
بمطابقة مخصصات الھبوط الختامية وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  39والمخصصات وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  37مع
مخصصات الخسارة االفتتاحية ال ُمحددة وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  .9ولألصول المالية ،يجب تقديم ھذا اإلفصاح
بحسب أصناف قياس األصول المالية ذات العالقة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  39والمعيار الدولي للتقرير المالي ،9
ويجب أن يظھر –بشكل منفصل – أثر التغييرات في صنف القياس على مخصص الخسارة في ذلك التاريخ.

42ف

في فترة التقرير التي تتضمن تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،9ال تطالب المنشأة بأن تفصح عن
مبالغ البنود المستقلة التي كان سيتم التقرير عنھا وفقا ً لمتطلبات التصنيف والقياس )التي تشمل المتطلبات المتعلقة بقياس
التكلفة المستنفدة لألصول المالية والھبوط الواردة في القسم  4.5و 5.5من المعيار الدولي للتقرير المالي :(9
)أ(

للمعيار الدولي للتقرير المالي  9للفترات السابقة؛

)ب(

لمعيار المحاسبة الدولي  39للفترة الحالية.

42ص وفقا ً للفقرة  4.2.7من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9إذا كان من غير العملي للمنشاة )كما تم تعريفه في معيار المحاسبة
الدولي  (8في تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي  9أن تُق ﱢوم عنصر القيمة الزمنية للنقود ال ُمعدل وفقا ً
للفقرات ب9.1.4ب-ب9.1.4د من المعيار الدولي للتقرير المالي  9على أساس الحقائق والظروف التي ُوجدت عند
قوم خصائص التدفق النقدي التعاقدي لذلك األصل المالي على
اإلثبات األولي لألصل المالي ،فإنه يجب على المنشأة أن تُ ﱢ
أساس الحقائق والظروف التي ُوجدت عند اإلثبات األولي لألصل المالي دون األخذ في الحسبان المتطلبات المتعلقة
بتعديل عنصر القيمة الزمنية للنقود الواردة في الفقرات ب9.1.4ب-ب9.1.4د من المعيار الدولي للتقرير المالي  .9يجب
على المنشأة أن تفصح عن المبلغ الدفتري ،في تاريخ التقرير ،لألصول المالية التي قد تم تقويم خصائص تدفقاتھا النقدية
التعاقدية على أساس الحقائق والظروف التي ُوجدت عند اإلثبات األولي لألصل المالي دون األخذ في الحسبان المتطلبات
المتعلقة بتعديل عنصر القيمة الزمنية للنقود الواردة في الفقرات ب9.1.4ب-ب9.1.4د من المعيار الدولي للتقرير المالي
 9إلى أن يتم إلغاء إثبات تلك األصول المالية.
42ق

وفقا ً للفقرة  5.2.7من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9إذا كان من غير العملي للمنشاة )كما تم تعريفه في معيار المحاسبة
قوم ما إذا كانت القيمة العادلة لميزة الدفع مقدما ً ضئيلة وفقا ً للفقرة ب)12.1.4ج(
الدولي  (8في تاريخ التطبيق األولي أن تُ ﱢ
من المعيار الدولي للتقرير المالي  9على أساس الحقائق والظروف التي ُوجدت عند اإلثبات األولي لألصل المالي ،فإنه
قوم خصائص التدفق النقدي التعاقدي لذلك األصل المالي على أساس الحقائق والظروف التي
يجب على المنشأة أن تُ ﱢ
ً
ُوجدت عند اإلثبات األولي لألصل المالي دون االخذ في الحسبان استثناء ميزات الدفع مقدما الوارد في الفقرة ب12.1.4
من المعيار الدولي للتقرير المالي  .9يجب على المنشأة أن تفصح عن المبلغ الدفتري ،في تاريخ التقرير ،لألصول المالية
التي قد تم تقويم خصائص تدفقاتھا النقدية التعاقدية على أساس الحقائق والظروف التي ُوجدت عند اإلثبات األولي لألصل
المالي دون األخذ في الحسبان استثناء ميزات الدفع مقدما ً الوارد في الفقرة ب 12.1.4من المعيار الدولي للتقرير المالي 9
إلى أن يتم إلغاء إثبات تلك األصول المالية.
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تاريخ االسريان والتحول
43

يجب على المنشأة تطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2007أو بعده .ويُشجع
على التطبيق األبكر .وإذا قامت المنشأة بتطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي لفترة أبكر ،فيجب عليھا اإلفصاح عن
تلك الحقيقة.

44

إذا طبق ت المنش اة ھ ذا المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي لفت رات س نوية تب دأ قب ل  1ين اير  ،2006ف ال يلزمھ ا ع رض
معلوم ات مقارن ة لإلفص احات المطلوب ة بموج ب الفق رات  42-31بش أن طبيع ة وم دى المخ اطر الناش ئة ع ن
األدوات المالية.

44أ

ع دل معي ار المحاس بة ال دولي ) 1الم نقح ف ي  (2007المص طلحات المس تخدمة ف ي جمي ع أج زاء المع ايير الدولي ة للتقري ر
الم الي .باإلض افة إل ى ذل ك ،فق د ع دل الفق رات  ،20و ،21و)23ج( و)د( ،و)27ج( وب 5م ن الملح ق ب .ويج ب عل ى
المنشأة تطبيق تلك التعديالت للفترات السنوية الت ي تب دأ ف ي  1ين اير  2009أو بع ده .وإذا طبق ت المنش أة معي ار المحاس بة
الدولي ) 1المنقح في  (2007لفترة أبكر ،فيجب عندئذ تطبيق التعديالت لتلك الفترة األبكر.

44ب

حذف المعيار الدولي للتقرير المالي ) 3المنقح في  (2008الفقرة )3ج( .ويجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل للفترات
السنوية التي تبدأ في  1يوليو  2009أو بعده .وإذا قامت المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) 3المنقح في
 (2008لفترة أبكر ،فيجب أيضا ً تطبيق التعديل لتلك الفترة األبكر .وبالرغم من ذلك ،ال ينطبق التعديل على العوض
المحتمل الذي نشأ عن تجميع أعمال والذي يكون له تاريخ استحواذ سابق لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) 3المنقح
في  .(2008وبدالً من ذلك ،يجب على المنشأة المحاسبة عن مثل ھذا العوض وفقا ً للفقرات 65أ – 65ھـ من المعيار
الدولي للتقرير المالي ) 3المعدل في .(2010

44ج

يجب على المنشأة تطبيق التعديل الوارد في الفقرة  3للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2009أو بعده .وإذا قامت
المنشأة بتطبيق "األدوات المالية القابلة لإلعادة وااللتزامات الناشئة عن التصفية" )تعديالت على معيار المحاسبة
الدولي  32ومعيار المحاسبة الدولي  ،(1ال ُمصدرين في فبراير  ،2008لفترة أبكر ،فيجب تطبيق التعديل الوارد في الفقرة
 3لتلك الفترة األبكر.

44د

عدل "التحسينات في المعايير الدولية للتقرير المالي" ال ُمصدر في مايو  2008الفقرة )3أ( .ويجب على المنشأة تطبيق
ذلك التعديل للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2009أو بعده .ويُسمح بالتطبيق األبكر .وإذا طبقت المنشأة التعديل
لفترة أبكر ،فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة وأن تطبق لتلك الفترة األبكر التعديالت على الفقرة  1من معيار
المحاسبة الدولي  ،28والفقرة  1من معيار المحاسبة الدولي  31والفقرة  4من معيار المحاسبة الدولي  32المصدر في
مايو  .2008ويُسمح للمنشأة تطبيق التعديل بأثر مستقبلي.

44ھـ ]حذفت[
44و ]حذفت[
44ز

عدل "تحسين اإلفصاحات حول األدوات المالية" )تعديالت على المعيار الدولي للتقري ر الم الي  ،(7ال ُمص در ف ي م ارس
 ،2009الفقرات  ،27و 39وب ،11وأضاف الفقرات 27أ ،و27ب ،وب10أ وب11أ -ب11و .ويجب على المنشأة تطبيق
تلك التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2009أو بعده .وال يلزم المنشأة تقديم اإلفص احات المطلوب ة بموج ب
التعديالت:
)أ(

ألي فترة سنوية أو أولية ،بما يشمل أي قائمة مركز مالي ،يتم عرضھا ضمن فترة مقارنة سنوية تنتھي قبل 31
ديسمبر  ،2009أو

)ب(

ألي قائمة مركز مالي كما ھي في بداية أبكر فترة مقارنة كما ھي في تاريخ قبل  31ديسمبر .2009

يُسمح بالتطبيق األبكر .وإذا طبقت المنشأة التعديالت لفترة أبكر ،فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.
44ح ] -حذفت[
44ي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1تم تعديل الفقرة 44ز نتيجة لـ "إعفاء محدود للمنشآت المطبقة ألول مرة من إفصاحات المعيار الدولي للتقرير المالي  7المقارنة" )تعديالت على المعيار الدولي
للتقرير المالي  (1المصدر في يناير  .2010وقد عدل المجلس الفقرة 44ز لتوضيح استنتاجاته والتحول المخطط له لـ "تحسين اإلفصاحات حول األدوات المالية"
)التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي .(7
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44ك

ع ّدل "التحسينات في المعايير الدولية للتقرير المالي" المصدر في مايو  2010الفقرة 44ب .يجب على المنشأة تطبيق
ذلك التعديل للفترات السنوية التي تبدأ في  1يوليو  2010أو بعده .ويُسمح بالتطبيق األبكر.

44ل

أضاف "التحسينات في المعايير الدولية للتقرير المالي" المصدر في مايو  2010الفقرة 32أ وعدل الفقرات  34و.38-36
يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت للفترات التي تبدأ في  1يناير  2011أو بعده .ويُسمح بالتطبيق األبكر .وإذا قامت
المنشأة بتطبيق التعديالت لفترة أبكر فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.

44م

حذف "اإلفصاحات  -تحويالت األصول المالية" )تعديالت على المعيار ال دولي للتقري ر الم الي  ،(7المص در ف ي أكت وبر
 ،2010الفقرة  13وأضاف الفقرات 42أ42-ح ،وب -29ب .39يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت للفترات الس نوية
التي تبدأ في  1يوليو  2011أو بعده .يُسمح بالتطبيق األبكر .وإذا طبقت المنش أة التع ديالت م ن ت اريخ أبك ر ،فيج ب عليھ ا
اإلفصاح عن تلك الحقيقة .وال يلزم المنشأة تقديم اإلفصاحات المطلوبة بموجب تلك التعديالت ألي فترة معروضة تبدأ قبل
تاريخ التطبيق األولي للتعديالت.

44ن

]حذفت[

44س

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  10والمعيار الدولي للتقرير المالي "11الترتيبات المشتركة" ،المصدر في مايو
 ،2011الفقرة  .3ويجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل عند تطبيقھا المعيار الدولي للتقرير المالي  10والمعيار الدولي
للتقرير المالي .11

44ع

عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،13المصدر في مايو  ،2011الفقرات  ،3و ،28و ،29والملحق أ وحذف الفقرات
27-27ب .يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عند تطبيقھا المعيار الدولي للتقرير المالي .13

44ف

ع ّدل "عرض بنود الدخل الشامل اآلخر" )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  ،(1المصدر في يونيو  ،2011الفقرة
27ب .يجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل عند تطبيقھا معيار المحاسبة الدولي  1المعدل في يونيو .2011

44ص اضاف "اإلفصاحات – المقاصة بين األصول المالية وااللتزامات المالية" )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير الم الي
 ،(7ال ُمصدر في ديسمبر  ،2011الفقرات 13أ13-و ،وب -40ب .53ويجب على المنش أة تطبي ق تل ك التع ديالت للفت رات
السنوية التي تبدأ في  1يناير  2013أو بعده .ويجب على المنشأة تقديم اإلفصاحات المطلوب ة بموج ب تل ك التع ديالت ب أثر
رجعي.
44ق] -حذفت[
44ث
44خ

ع ّدل "المنش آت االس تثمارية" )تع ديالت عل ى المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي  ،10والمعي ار ال دولي للتقري ر الم الي 12
ومعي ار المحاس بة ال دولي  ،(27ال ُمص در ف ي أكت وبر  ،2012الفق رة  .3يج ب عل ى المنش أة تطبي ق ھ ذا التع ديل للفت رات
الس نوية الت ي تب دأ ف ي  1ين اير  2014أو بع ده .ويس مح ب التطبيق األبك ر ل ـ ا"لمنش آت االس تثمارية" .وإذا قام ت المنش أة
ض ا  -تطبي ق جمي ع التع ديالت المتض منة ف ي "المنش آت االس تثمارية" ف ي
ب التطبيق األبكرلھ ذا التع ديل ،فيج ب عليھ ا -أي ً
الوقت نفسه.

44ذ

]حذفت[

44ض ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9المصدر في يوليو  ،2014الفقرات  ،5 – 2و ,11 – 8و ،14و ،20و،30–28
و ،36و42ج–42ھـ ،والملحق أ والفقرات ب ،1وب ،5وب ،9وب ،10وب ،22ب ،27وحذف الفقرات  ،12و12أ،
و ،16و  ،24–22و37ن و44ھـ ،و44و ،و44ح–44ي ،و44ن ،و44ق–44ث ،و44ذ ،وب 4والملحق د وأضاف
الفقرات 5أ ،و10أ ،و11أ ،و11ب ،و12ب–12د ،و16أن و20أ ،و21أ–21د ،و22أ–22ج ،و23أ23-و ،و24أ–24ز،
و35أ–35ن ،و42ط–42ق ،و44ض أ ،وب8أ–ب8ي .يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار
الدولي للتقرير المالي  .9وال يلزم تطبيق تلك التعديالت على معلومات المقارنة المقدمة عن الفترات السابقة لتاريخ
التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي .9
44ض أ وفقا للفقرة  2.1.7من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9للفترات السنوية السابقة لتاريخ  1يناير  ،2018فإنه يجوز للمنشأة
التطبيق األبكر -فقط  -للمتطلبات المتعلقة بعرض المكاسب والخسائر من االلتزامات المالية الموسومة على أنھا بالقيمة
العادلة من خالل الربح او الخسارة الواردة في الفقرات)1.7.5ج( ،و ،9.7.5–7.7.5و 14.2.7وب–5.7.5ب 20.7.5من
المعيار الدولي للتقرير المالي  9دون تطبيق المتطلبات األخرى الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  .9وإذا اختارت
المنشأة تطبيق تلك المتطلبات فقط من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة وأن تقدم
على أساس مستمر اإلفصاحات ذات الصلة المبينة في الفقرات  11–10من ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي )المعدل
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي ((2010) 9
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 44أأ

ع ّدل "التحسينات السنوية في المعايير الدولية للتقرير المالي دورة  ،"2014 – 2012ال ُمصدر في سبتمبر ،2014
الفقرتين 44ص ،وب 30وأضاف الفقرة ب30أ .يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت بأثر رجعي وفقا لمعيار المحاسبة
الدولي " 8السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير
 2016او بعده ،باستثناء أن تكون المنشأة ليست ملزمة بتطبيق التعديالت على الفقرتين ب 30وب30أ ألي فترة يتم
عرضھا تبدأ قبل الفترة السنوية التي تطبق المنشأة عليھا تلك التعديالت .ويُسمح بالتطبيق األبكر للتعديالت على الفقرات
44ص ،وب ،30وب30أ.إذا طبقت المنشأة تلك التعديالت لفترة أبكر فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.

44ب ب ع ّدل "مبادرة اإلفصاح" )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  ،(1المصدر في ديسمبر  ،2014الفقرتين  21وب.5
يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2016أو بعده .ويسمح بالنطبيق األبكر
لتلك التعديالت.
44ج ج ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود اإليجار" الفقرات  29و ب11د .يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عند
تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .16

سحب معيار المحاسبة الدولي 30
45

يح ل ھ ذا المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي مح ل معي ار المحاس بة ال دولي " 30اإلفص احات ف ي الق وائم المالي ة للبن وك
والمؤسسات المالية المشابھة".
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الملحق أ
المصطلحات المعرفة
يُعد ھذا الملحق جزء ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي
المخاطر االئتمانية

ھي مخاطر أن يتسبب طرف في أداة مالية في خسارة مالية للطرف اآلخر بامتناعه عن الوفاء بالتزامه.

درجات تصنيف المخاطر
االئتمانية

تصنيف للمخاطر االئتمانية على أساس مخاطر حدوث تعثر في سداد األداة المالية.

مخاطر العملة

ھي مخاطر أن تتذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار
صرف العمالت األجنبية.

مخاطر معدل الفائدة

ھي مخاطر أن تتذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في
معدالت الفائدة في السوق.

مخاطر السيولة

ھي مخاطر أن تواجه المنشأة صعوبة في الوفاء بالتزاماتھا المرتبطة بااللتزامات المالية التي تتم
تسويتھا من خالل تسليم نقد او أصل مالي آخر.

القروض واجبة السداد

القروض واجبة السداد ھي التزامات مالية ،بخالف المبالغ قصيرة األجل المستحقة للدائنين التجاريين
وفقا لشروط االئتمان العادية.

مخاطر السوق

ھي مخاطر أن تتذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية الداة مالية بسبب التغيرات في أسعار
السوق .تشمل مخاطر السوق ثالثة أنواع من المخاطر :مخاطر العملة ،ومخاطر معدل الفائدة ومخاطر
السعر األخرى.

مخاطر السعر األخرى

مخاطر أن تتذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار
السوق )بخالف تلك الناشئة عن مخاطر معدل الفائدة أو مخاطر العملة( ،سواء كانت ھذه التغيرات ناتجة
عن عوامل خاصة بأداة مالية بعينھا أو ُمصدرھا أو عن عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية
المشابھة المتداولة في السوق.

تم تعريف المصطلحات التالية في الفقرة  11من معيار المحاسبة الدولي  ،32والفقرة  9من معيار المحاسبة الدولي  ،39أو الملحق أ
من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9أو الملحق أ من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،13وتستخدم في ھذا المعيار الدولي للتقرير
المالي بالمعنى المحدد في معيار المحاسبة الدولي  32ومعيار المحاسبة الدولي  39والمعيار الدولي للتقرير المالي  9والمعيار
الدولي للتقرير المالي .13
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

التكلفة المستنفدة ألصل مالي أاو التزام مالي
أصل العقد
أصول مالية ذات مستوى ائتماني ھابط
إلغاء اإلثبات
مشتقة
توزيعات األرباح
طريقة الفائدة الفعلية
أداة حقوق ملكية
الخسائر االئتمانية المتوقعة
القيمة العادلة
أصل مالي
عقد ضمان مالي
أداة مالية
التزام مالي
التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
معاملة توقع
إجمالي المبلغ الدفتري ألصل مالي
أداة تحوط
محتفظ به للمتاجرة
مكاسب أو خسائر الھبوط
مخصص الخسارة
تجاوز موعد االستحقاق
أصول مالية ُمشتراة أو ُمستحدثة ذات مستوى ائتماني ھابط
تاريخ إعادة التصنيف
الشراء أو البيع بالطريقة العادية
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الملحق ب
إرشادات التطبيق

يُعد ھذا الملحق جزأ ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي

فئات األدوات المالية ومستوى اإلفصاح )الفقرة (6
ب1

تتطلب الفقرة  6قيام المنشأة بتجميع األدوات المالية في فئات مناسبة لطبيعة المعلومات التي ي تم اإلفص اح عنھ ا وأخ ذھا
في الحسبان لخصائص تلك األدوات المالية .إن المنشأة ھي التي تحدد الفئات الموضحة في الفق رة  6وعلي ه فإنھ ا تتمي ز
عن أصناف األدوات المالية المحددة في المعيار الدولي للتقرير المالي ) 9الذي يح دد كيفي ة قي اس األدوات المالي ة وأي ن
يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة(.

ب2

عند تحديد فئات األدوات المالية ،يجب على المنشأة كحد أدنى:
)أ(

تمييز األدوات التي يتم قياسھا بالتكلفة المستنفدة عن تلك التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة.

)ب( معالجة تلك األدوات المالية الواقعة خارج نطاق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على أنھا فئة أو فئات منفصلة.
ب3

تقرر المنشأة – في ضوء ظروفھا – حجم التفاصيل التي تقدمھا الستيفاء متطلبات ھ ذا المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي،
وحجم التأكيد الذي تضعه للجوانب المختلفة للمتطلب ات وكيفي ة قيامھ ا بتجمي ع المعلوم ات إلظھ ار الص ورة كامل ة ب دون
تجميع المعلومات ذات الخصائص المختلفة .ومن الضروري إحداث توازن بين تحمي ل الق وائم المالي ة بتفاص يل مفرط ة
قد ال تساعد مستخدمي القوائم المالية وحجب معلومات مھمة نتيجة لتجميع أكثر مما ينبغي .على سبيل المث ال ،ال يج وز
للمنشأة أن تحجب معلوم ات مھم ة ع ن طري ق إدراجھ ا ض من ق در كبي ر م ن التفاص يل غي ر المھم ة .وبالمث ل ال يج وز
للمنشأة اإلفصاح عن معلومات تكون مجمعة بش كل يحج ب فروق ا ً مھم ة ب ين المع امالت الفردي ة أو المخ اطر المرتبط ة
بھا.

ب4

]حذفت[

اإلفصاحات األخرى – السياسات المحاسبية )الفقرة (21
ب5

تتطلب الفقرة  21اإلفصاح عن أساس )أو أسس( القياس المستخدم في إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية األخرى
المستخدمة والتي ھي ذات صلة بفھم القوائم المالية .ولألدوات المالية ،يمكن أن يشمل مثل ھذا اإلفصاح:
)أ(

لاللتزامات المالية الموسومة على أنھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
) (1طبيعة االلتزامات المالية التي قد وسمتھا المنشأة على أنھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
) (2الضوابط لھذا الوسم لمثل االلتزامات المالية عند اإلثبات األولي.
) (3كيف استوفت المنشأة الشروط الواردة في الفقرة  2.2.4من المعيار الدولي للتقرير المالي  9لمثل ھذا
الوسم.

)أأ( لألصول المالية الموسومة على أنھا يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
)(1

طبيعة األصول المالية التي قد وسمتھا المنشأة على أنھا يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة.

)(2

كيف استوفت المنشأة الضوابط الواردة في الفقرة  5.1.4من المعيار الدولي للتقرير المالي  9لمثل ھذا
الوسم.

)ب( ]حذفت[
)ج(

ماإذا كانت المحاسبة عن المشتريات والمبيعات بالطريقة العادية لألصول المالية قد تمت على أساس تاريخ
المتاجرة أو تاريخ التسوية )انظر الفقرة  2.1.3من المعيار الدولي للتقرير المالي .(9

)د(

]حذفت[

)ھـ(

كيف يتم تحديد صافي المكاسب أو صافي الخسائر من كل صنف لألصول المالية )أنظر الفقرة )20أ((،على
سبيل المثال ،ما إذا كان صافي المكاسب أو الخسائر من البنود التي ھي بالقيمة العادلة من خالل الربح او
الخسارة تشمل دخل الفائدة او دخل توزيع األرباح.

)و( ]حذفت[
)ز( ]حذفت[
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تتطلب الفقرة  122من معيار المحاسبة الدولي ) 1المنقح في  (2007أيضًا من المنشآت اإلفصاح ،مع سياساتھا
المحاسبية المھمة أو إيضاحاتھا األخرى ،عن االجتھادات بخالف تلك التي تنطوي على تقديرات ،التي قامت بھا اإلدارة
في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة والتي لھا األثر األكبر على المبالغ التي تم إثباتھا في القوائم المالية.

طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن األدوات المالية )الفقرات (42-31
ب6

يجب إما تقديم اإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرات  42-31في القوائم المالية أو تضمينھا من خالل الربط المرجعي
بين القوائم المالية وبعض التقارير األخرى ،مثل تعليق اإلدارة أو تقرير مخاطر ،التي تتاح لمستخدمي القوائم المالية
بنفس الشروط كما ھي للقوائم المالية وفي الوقت نفسه .وبدون المعلومات ال ُمضمنة من خالل الربط المرجعي ،فإن
القوائم المالية تكون غير مكتملة.

اإلفصاحات الكمية )الفقرة (34
ب7

تتطل ب الفق رة )34أ( إفص احات ع ن بيان ات كمي ة مختص رة بش أن تع رض المنش أة للمخ اطر مس تندة إل ى المعلوم ات
المقدمة داخليًا إلى كبار موظفي إدارة المنشأة .وعندما تستخدم المنشأة طرقا متعددة إلدارة التعرض للمخاطر ،فإنه يجب
عل ى المنش أة اإلفص اح ع ن المعلوم ات باس تخدام الطريق ة أو الط رق الت ي ت وفر المعلوم ات األكث ر مالءم ة وامكاني ة
لالعتم اد عليھ ا .وين اقش معي ار المحاس بة ال دولي " 8السياس ات المحاس بية والتغيي رات ف ي التق ديرات المحاس بية
واألخطاء" المالءمة وإمكانية االعتماد.

ب8

تتطلب الفقرة )34ج( إفصاحات بشأن تركزات المخاطر .وتنشأ تركزات المخاطر عن األدوات المالية التي يكون لديھا
خصائص متشابھة وتتأثر –بشكل مشابه  -بالتغيرات في الظروف االقتصادية أو الظروف األخرى .ويتطلب تحديد
تركز المخاطر االجتھاد مع األخذ في الحسبان ظروف المنشاة .يجب أن يتضمن اإلفصاح عن تركزات المخاطر:
)أ( وصف لكيفية تحديد اإلدارة للتركزات.
)ب( وصف للخاصية المشتركة التي تحدد كل تركز )مثل الطرف المقابل ،أو المنطقة الجغرافية ،أو العملة أو السوق(.
)ج( مبلغ التعرض للمخاطر المرتبط بجميع األدوات المالية التي تشترك في ھذه الخاصية.

ممارسات إدارة المخاطر االئتمانية )الفقرات 35و35-ز(
ب8أ

تتطلب الفقرة 35و)ب( اإلفصاح عن معلومات بشأن الكيفية التي ع ﱠرفت بھا المنشأة التعسر في سداد األدوات المالية
المختلفة ،وأسباب اختيار تلك التعريفات .فوفقا ً للفقرة  9.5.5من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9يستند تحديد ما إذا
كان ينبغي إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر إلى الزيادة في مخاطر حدوث تعثر في السداد منذ اإلثبات
األولي .قد تشمل المعلومات بشأن تعريفات المنشأة للتعثر في السداد والتي سوف تساعد مستخدمي القوائم المالية في فھم
الكيفية التي طبقت بھا المنشأة متطلبات الخسائر االئتمانية المتوقعة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  9ما يلي:
العوامل النوعية والكمية التي أُخذت في الحسبان عند تعريف التعثر في السداد.
)أ(
)ب(

ما إذا كانت التعريفات الختلفة قد تم تطبيقھا على أنواع مختلفة من األدوات المالية.

)ج(

االفتراضات بشأن نسبة التعافي )أي عدد االصول المالية التي عادت إلى حالة السداد( بعد حدوث تعثر في
سداد أصل مالي.

ب8ب لمساعدة مستخدمي القوائم المالية في تقويم سياسات المنشأة إلعادة الھيكلة والتعديل ،تتطلب الفقرة )35و()و()(2
اإلفصاح عن معلومات بشأن الكيفية التي تراقب بھا المنشأة إلى أي مدى يتم –الحقا ً -قياس مخصص الخسارة الذي تم
اإلفصاح عنه –سابقا ً – وفقا للفقرة )35و() (1بمبلغ مسا ٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر وفقا ً للفقرة
 3.5.5من المعيار الدولي للتقرير المالي  .9قد تشمل المعلومات الكمية ،التي سوف تساعد المستخدمين في فھم الزيادة
الالحقة في المخاطر االئتمانية لألصول المالية ال ُمعدلة ،معلومات بشأن استيفاء األصول المالية ال ُمعدلة للضوابط
الواردة في الفقرة )35و()و( ) (1التي ألجلھا قد عاد مخصص الخسارة ليتم قياسه بمبلغ مسا ٍو للخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى العمر )أي معدل التدھور(.
ب8ج

تتطلب الفقرة 35ز)أ( اإلفصاح عن معلومات بشأن أساس المدخالت واالفتراضات وطرق التقدير ال ُمستخدمة لتطبيق
متطلبات الھبوط الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  .9قد تشمل االفتراضات والمدخالت للمنشأة وال ُمستخدمة
لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة أو لتحديد مدى الزيادات في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات األولي المعلومات التي تم
الحصول عليھا من المعلومات التاريخية الداخلية أو تقارير التصنيف واالفتراضات بشأن العمر المتوقع لألدوات المالية
وتوقيت بيع الضمان الرھني.
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التغيرات في مخصص الخسارة )الفقرة 35ح(
ب8د

وفقا للفقرة 35ح ،فإن المنشأة ُمطالبة بأن توضح أسباب التغيرات في مخصص الخسارة خالل الفترة .وباإلضافة إلى
المطابقة بين الرصيد االفتتاحي والرصيد الختامي لمخصص الخسارة ،قد يكون من الضروري تقديم توضيح سردي
للتغيرات .قد يتضمن ھذا التوضيح السردي تحليل ألسباب التغيرات في مخصص الخسارة خالل الفترة ،بما في ذلك:
)أ( تكوين المحفظة.
)ب(حجم األدوات المالية ال ُمشتراة أو المستحدثة.
)ج(حدة الخسائر االئتمانية المتوقعة.

ب8ھـ

الرتباطات القروض وعقود الضمان المالي يتم إثبات مخصص الخسارة على أنه مخصص .ويجب على المنشأة أن
تفصح عن معلومات بشأن التغيرات في مخصص الخسارة لألصول المالية –بشكل منفصل –عن تلك التي الرتباطات
القروض وعقود الضمان المالي .وبالرغم من ذلك ،إذا كان األصل المالي يتضمن كال من مكون قرض )أصل مالي(
ومكون ارتباط )أي ارتباط القرض( لم يتم سحبه وال تستطيع المنشأة أن تميز –بشكل منفصل –الخسائر االئتمانية
المتوقعة من مكون ارتباط القرض عن تلك التي من مكون األصل المالي ،فإنه ينبغي إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة
من ارتباط القرض مع مخصص الخسارة لألصل المالي .وبالقدر الذي تتجاوز به الخسائر االئتمانية المتوقعة المجمعة
المبلغ الدفتري اإلجمالي لألصل المالي ،فإنه ينبغي أن يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على أنھا مخصص.

الضمان الرھني )الفقرة 35ك(
ب8و

تتطلب الفقرة 35ك اإلفصاح عن المعلومات التي سوف تمكن مستخدمي القوائم المالية من فھم أثر الضمان الرھني
والتعزيزات االئتمانية األخرى على مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة .وال تطالب المنشأة باإلفصاح عن معلومات بشأن
القيمة العادلة للضمان الرھني والتعزيزات االئتمانية األخرى كما أنھا ليست ُمطالبة بالتحديد الكمي للقيمة الدقيقة
للضمان الرھني الذي تم تضمينه في حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة )أي الخسارة في ظل التعثر في السداد(.

ب8ز

قد يتضمن الوصف السردي للضمان الرھني وأثره على مبالغ الخسائر االئتمانية المتوقعة معلومات بشأن:
)أ( األنواع الرئيسة من الضمان الرھني ال ُمحتفظ بھا على أنھا ضمانة وتعزيزات ائتمانية أخرى )من أمثلتھا الخطاب
الذي يُعد ضمانات ،والمشتقات االئتمانية واتفاقيات المقاصة التي ال تتأھل للمقاصة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي
(32؛
)ب( حجم الضمان الرھني ال ُمحتفظ به والتعزيزات االئتمانية األخرى ومدى أھميته من حيث مخصص الخسارة؛
)ج(

سياسات وآليات تقويم وإدارة الضمان الرھني والتعزيزات االئتمانية األخرى.

)د(

األنواع الرئيسة من األطراف المقابلة في الضمان الرھني والتعزيزات االئتمانية األخرى وجدارتھا االئتمانية.

)ھـ(

معلومات بشأن تركزات المخاطر ضمن الضمان الرھني والتعزيزات االئتمانية األخرى.

التعرض للمخاطر االئتمانية )الفقرات 35م35-ن(
ب8ح

تتطلب الفقرة 35م اإلفصاح عن معلومات بشأن المخاطر االئتمانية للمنشاة والتركزات المھمة للمخاطر االئتمانية في
تاريخ التقرير .يوجد تركز في المخاطر االئتمانية عندما يقيم عدد من األطراف المقابلة في منطقة جغرافية أو يباشرون
أنشطة متشابھة ويكون لديھم خصائص اقتصادية متشابھة تتسبب في أن تتأثر قدرتھم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية
– على نحو مماثل – بالتغيرات في الظروف االقتصادية أو الظروف األخرى .يجب على المنشاة أن تقدم معلومات
تمكن مستخدمي القوائم المالية من فھم ما إذا كانت ھناك مجموعات أو محافظ من األدوات المالية لھا سمات معينة
يمكنھا ـن تؤثر على جزء كبير من تلك المجموعة من األدوات المالية مثل تركز مخاطر معينة .وقد يشمل ھذا ،على
سبيل المثال ،تركزات تجمعات القرض إلى القيمة ،أو التركزات الجغرافية ،أو تركزات الصناعة ،أو تركزات نوع
ال ُمصدر.

ب8ط

يجب أن يتفق عدد درجات تصنيف المخاطر االئتمانية المستخدم لإلفصاح عن المعلومات وفقا ً للفقرة 35م مع العدد
الذي تقوم المنشأة بالتقرير عنه لكبار موظفي اإلدارة ألغراض إدارة المخاطر االئتمانية .وإذا كانت معلومات تجاوز
موعد االستحقاق ھي المعلومات الوحيدة المتاحة الخاصة بالمقترض وتستخدم المنشأة معلومات تجاوز موعد االستحقاق
لتقويم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية قد زادت –بشكل كبير – منذ اإلثبات األولي وفقا ً للفقرة  11.5.5من المعيار
الدولي للتقرير المالي  ،9فإنه يجب على المنشأة أن تقدم تحليالً لوضع تجاوز موعد االستحقاق لتلك األصول المالية.

ب8ي عندما تكون المنشأة قد قامت بقياس الخسائر االئتمانية على أساس جماعي ،فإن المنشأة قد ال تكون قادرة على تخصيص
المبلغ الدفتري اإلجمالي ألصول مالية منفردة أو التعرض للمخاطر االئتمانية من أرتباطات القروض وعقود الضمان
المالي على درجات تصنيف المخاطر االئتمانية التي يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر لھا .في تلك
الحالة ،ينبغي على المنشأة أن تطبق المتطلب الوارد في الفقرة 35م على تلك األدوات المالية التي يمكن تخصيصھا –
بشكل مباشر – على درجة تصنيف المخاطر االئتمانية وأن تفصح –بشكل منفصل – عن المبلغ الدفتري اإلجمالي
لألدوات المالية التي تم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمرھا على أساس جماعي.
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الحد االقصى للتعرض للمخاطر االئتمانية )الفقرة )36أ((
ب9

ب10

تتطلب الفقرتان 35ك)أ( و)36أ( اإلفصاح عن المبلغ الذي يعبر -بشكل أفضل – عن الحد األقصى لتعرض المنشأة
صاف بعد طرح:
للمخاطر االئتمانية .ولألصل المالي ،فإن ھذا –عادة  -ھو إجمالي المبلغ الدفتري،
ٍ
)أ(

أي مبالغ تمت المقاصة بينھا وفقا لمعيار المحاسبة الدولي .32

)ب(

أي مخصص خسارة تم إثباته وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي .9

تشمل األنشطة التي ينشأ عنھا مخاطر ائتمانية والحد األقصى للتعرض للمخاطر االئتمانية المرتبط بھا ،ولكنھا ال تقتصر
على:
)أ(

منح قروض للعمالء وإيداع ودائع في المنشآت األخرى .وفي ھذه الحاالت ،فإن الحد األقصى للتعرض
للمخاطر االئتمانية ھو المبلغ الدفتري لألصول المالية ذات الصلة.

)ب(

الدخول في عقود مشتقات ،مثل عقود صرف عمالت أجنبية ،ومقايضات معدل فائدة ومشتقات ائتمانية.
وعندما يتم قياس األصل الناتج بالقيمة العادلة فإن الحد األقصى للتعرض للمخاطر االئتمانية في نھاية فترة
التقرير سوف يساوي المبلغ الدفتري.

)ج(

منح ضمانات مالية .وفي ھذه الحالة ،فإن الحد األقصى للتعرض للمخاطر االئتمانية ھو الحد األقصى للمبلغ
الذي قد تدفعه المنشأة إذا تم استدعاء الضمان ،الذي قد يكون أكبر -بشكل كبير  -من المبلغ الذي تم إثباته على
أنه التزام.

)د(

إبرام ارتباط قرض ال رجعه فيه على مدار عمر التسھيل أو يمكن الرجوع فيه -فقط  -استجابة لتغير عكسي
ذي أھمية نسبية .وإذا كان المصدر ال يستطيع تسوية ارتباط قرض بالصافي نقدا أو بأداة مالية أخرى ،فإن
الحد األقصى للتعرض االئتماني ھو المبلغ الكامل لالرتباط .وھذا ألنه من غير المؤكد ما إذا كان في المستقبل
قد يستفاد من مبلغ أي جزء لم يتم سحبه .وقد يكون ھذا أكبر -بشكل جوھري  -من المبلغ الذي تم إثباته على
أنه التزام.

إفصاحات مخاطر السيولة الكمية )الفقرات )34أ( و)39أ( و)ب((
ب10أ

وفقا ً للفقرة )34أ( ،فإن المنشأة تفصح عن بيانات كمية ملخصة بشأن تعرضھا لمخاطر السيولة على أس اس المعلوم ات
الت ي ي تم تق ديمھا داخليً ا لكب ار م وظفي اإلدارة .ويج ب عل ى المنش أة إيض اح كي ف ي تم تحدي د تل ك البيان ات .وإذا كان ت
التدفقات الخارجة من النقد )أو أصل مالي آخر( ُمضمنة في تلك البيانات التي من الممكن أن تكون إما أنھا:
)أ(

تحدث أبكر –بشكل كبير – عما ھو وارد في البيانات ،أو

)ب(

تكون لمبالغ مختلفة -بشكل كبير  -عن تلك المبينة في البيانات )على سبيل المثال للمشتقة التي تُضمن في
البيانات على أساس صافي التسوية ولكن يكون للطرف المقابل فيھا الخيار في طلب تسوية اجمالية(،

فإنه يجب على المنشأة أن تصرح بتلك الحقيقة وتقدم معلومات كمية تمكن مستخدمي قوائمھا المالية من تقويم مدى ھذه
المخاطر ما لم تكن تلك المعلومات ُمضمنة في تحليالت آجال االستحقاق التعاقدية المطلوبة بموجب الفقرة )39أ( أو
)ب(.
ب11

عند إعداد تحليالت آجال االستحقاق المطلوبة بموجب الفقرة )39أ( و)ب( ،فإن المنشأة تستخدم اجتھادھا في تحديد العدد
المناسب من النطاقات الزمنية .فعلى سبيل المثال ،قد تحدد المنشأة أن النطاقات الزمنية التالية تُعد مناسبة:
)أ(

ال يتجاوز شھرًا واحداً.

)ب(

يتجاوز شھرًا واحداً وال يتجاوز ثالثة أشھر.

)ج(

يتجاوز ثالثة أشھر وال يتجاوز سنة واحدة.

)د(

يتجاوز سنة واحدة وال يتجاوز خمس سنوات.

ب11أ عند االلتزام بالفقرة )39أ( و)ب( ،ال يجوز للمنشأة أن تفصل مشتقة ُم ْد َمجٌة عن أداة مالية مختلطة )مجمعة( .ولمثل ھذه
األداة ،يجب على المنشأة تطبيق الفقرة )39أ(.
ب11ب تتطلب الفقرة )39ب( من المنشأة اإلفصاح عن تحليل كمي آلجال استحقاق االلتزامات المالية المشتقة الذي يظھر آجال
االستحقاق التعاقدية المتبقية إذا كانت آجال االستحقاق التعاقدية ضرورية لفھم توقيت التدفقات النقدية .على سبيل المثال،
قد يكون ھذا ھو الحال لـ:
)أ(

مقايضة معدل فائدة مع أجل استحقاق متبقي خمس سنوات في تحوط تدفق نقدي ألصل أو التزام مالي متغير
السعر.

)ب(

جميع ارتباطات القرض.
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ب11ج تتطلب الفقرة )39أ( و)ب( من المنشأة اإلفصاح عن تحليالت آجال االستحقاق لاللتزامات المالية التي تظھر آجال
االستحقاق التعاقدية المتبقية لبعض االلتزامات المالية .في ھذا اإلفصاح:
)أ(

عندما يكون للطرف المقابل اختيار توقيت دفع المبلغ ،فإن االلتزام يخصص ألبكر فترة يمكن أن يطلب فيھا
من المنشأة الدفع .على سبيل المثال ،االلتزامات المالية التي يمكن أن تكون المنشأة مطالبة بتسديدھا عند
الطلب )مثل الودائع تحت الطلب( التي يتم إدراجھا ضمن نطاق زمني أبكر.

)ب(

عندما تكون المنشأة مرتبطة بجعل المبالغ متاحة في أقساط ،فإن كل قسط يخصص للفترة األبكر التي يمكن
أن يطلب فيھا من المنشأة الدفع .على سبيل المثال ،أن يُدرج ارتباط قرض لم يتم سحبه ضمن نطاق زمني
يتضمن أبكر تاريخ يمكن أن يتم فيه سحبه.

)ج(

لعقود الضمان المالي ال ُمصدرة ،يتم تخصيص الحد األقصى لمبلغ الضمان إلى أبكر فترة يمكن أن يتم فيھا
استدعاء الضمان.

ب11د إن المبالغ التعاقدية التي يتم اإلفصاح عنھا في تحليالت آجال االستحقاق كما ھو مطلوب بموجب الفقرة )39أ( و)ب(
ھي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة .على سبيل المثال:
)أ( إجمالي التزامات عقد اإليجار )قبل طرح أعباء التمويل(.
)ب(

األسعار المحددة في اتفاقيات آجلة لشراء أصول مالية مقابل نقد.

)ج(

صافي المبالغ لمقايضات معدل الفائدة المعوم عند الدفع /الثابت عند االستالم والتي يتم ُمبادلتھا بصافي التدفقات
النقدية.

)د(

المبالغ التعاقدية التي تتم ُمبادلتھا في أداة مالية مشتقة )مثل مقايضة عملة( والتي يتم ُمبادلتھا بإجمالي التدفقات
النقدية.

)ھـ(

إجمالي ارتباطات القرض.

تختلف مثل تلك التدفقات النقدية غير المخصومة عن المبلغ ال ُمضمن في قائمة المركز المالي ألن المبلغ في تلك القائمة
يستند إلى تدفقات نقدية مخصومة .وعندما يكون المبلغ واجب السداد غير ثابت ،فإن المبلغ الذي يتم اإلفصاح عنه يتم
تحديده بالرجوع إلى الظروف الموجودة في نھاية فترة التقرير .على سبيل المثال ،عندما يتقلب المبلغ واجب السداد مع
التغيرات في مؤشر ،يمكن أن يستند المبلغ الذي يتم اإلفصاح عنه إلى مستوى المؤشر في نھاية الفترة.
ب11ھـ تتطلب الفقرة )39ج( من المنشأة توضيح كيف تدير المنشأة مخاطر السيولة المتأصلة في البنود التي يتم اإلفصاح عنھا
ضمن اإلفصاحات الكمية المطلوبة في الفقرة )39أ( و)ب( .ويجب على المنشأة اإلفصاح عن تحليل آجال استحقاق
األصول المالية التي تحتفظ بھا إلدارة مخاطر السيولة )مثل األصول المالية التي يمكن بيعھا بسھولة أو التي يتوقع ان
تولد تدفقات نقدية داخلة للوفاء بالتدفقات النقدية الخارجة على االلتزامات المالية( ،إذا كانت تلك المعلومات ضرورية
لتمكين مستخدمي قوائمھا المالية من تقويم طبيعة ومدى مخاطر السيولة.
ب11و تشمل العوامل األخرى التي قد تأخذھا المنشأة في الحسبان عند تقديم اإلفصاح المطلوب في الفقرة )39ج( ،ولكنھا ال
تقتصر على ،ما إذا كانت المنشأة:
)أ(

لديھا تسھيالت اقتراض مرتبطة بھا )مثل تسھيالت أوراق تجارية( أو تسھيالت ائتمانية أخرى )مثل
تسھيالت ائتمان احتياطية( تستطيع الوصول إليھا للوفاء باحتياجات السيولة؛ أو

)ب(

تحتفظ بودائع في البنوك المركزية للوفاء باحتياجات السيولة؛ أو

)ج(

لديھا مصادر تمويل متنوعة جدا؛ أو

)د(

لديھا تركزات مھمة لمخاطر السيولة سواء في أصولھا أو مصادر تمويلھا؛ أو

)ھـ(

لديھا إجراءات رقابة داخلية وخطط طوارئ إلدارة مخاطر السيولة؛ أو

)و(

لديھا أدوات تتضمن شروط التسديد المعجل )على سبيل المثال ،عند تخفيض التصنيف االئتماني للمنشأة(؛ أو

)ز(

لديھا أدوات قد تتطلب تعيين ضمان )مثل طلب ھامش ضمان للمشتقات(؛ أو

)ح(

لديھا أدوات تسمح للمنشأة باختيار ماإذا كانت ستقوم بتسوية التزاماتھا المالية من خالل تسليم نقد )أو أصل
مالي آخر( أو من خالل تسليم أسھمھا الخاصة بھا؛ أو

)ط(

لديھا أدوات تخضع التفاقيات مقاصة رئيسة.

ب] –12حذفت[
ب16
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مخاطر السوق – تحليل الحساسية )الفقرات  40و(41
ب17

تتطلب الفقرة )40أ( تحليل حساسية لكل نوع من أنواع مخاطر السوق التي تتعرض لھا المنشأة .ووفقا ً للفقرة ب ،3تقرر
المنشأة كيف تقوم بتجميع المعلومات إلظھار الصورة الكاملة بدون تجميع المعلومات ذات الخصائص المختلفة بشأن
التعرض للمخاطر من بيئات اقتصادية مختلفة –بشكل كبير .على سبيل المثال:
)أ(

قد تقوم منشأة ،تعمل بالمتاجرة في األدوات المالية ،باإلفصاح عن ھذه المعلومات لألدوات المالية ال ُمحتفظ بھا
للمتاجرة -بشكل منفصل -عن تلك غير ال ُمحتفظ بھا للمتاجرة.

)ب(

ال تجمع المنشأة تعرضھا لمخاطر السوق من مناطق ذات تضخم جامح مع تعرضھا لمخاطر السوق نفسھا
من مناطق ذات تضخم منخفض جداً.

وإذا كان لدى المنشأة تعرض لنوع واحد فقط من مخاطر السوق في بيئة اقتصادية واحدة فقط ،فإنھا ال تظھر معلومات
مفصلة.
ب18

تتطلب الفقرة )40أ( أن يظھر تحليل الحساسية أثر التغيرات المحتملة –بشكل معقول  -في متغير السوق ذي الصلة )مثل
معدالت الفائدة السائدة في السوق ،أو أسعار حقوق الملكية أو أسعار السلع( على الربح أو الخسارة وحقوق الملكية(.
ولھذا الغرض:
)أ(

المنشآت غير مطالبة بتحديد الربح أو الخسارة للفترة الذي كان يمكن أن تكون فيما لو كانت متغيرات المخاطر
ذات الصلة مختلفة .وبدال من ذلك ،فإن المنشآت تفصح عن األثر على الربح أو الخسارة وحقوق الملكية في
نھاية فترة التقرير على افتراض أن تغيرا محتمال –بشكل معقول  -في متغير المخاطر ذي الصلة قد حدث في
نھاية فترة التقرير وأنه قد تم تطبيقه على التعرض للمخاطر الموجودة في ذلك التاريخ .على سبيل المثال ،إذا
كان لدى المنشأة التزام بمعدل معوم في نھاية السنة ،فإن المنشأة تفصح عن األثر على الربح او الخسارة )أي
مصروف الفائدة( للسنة الحالية إذا كانت معدالت الفائدة قد تغيرت بمبالغ محتملة – بشكل معقول(.

)ب(

المنشآت غير مطالبة باإلفصاح عن األثر على الربح أو الخسارة وحقوق الملكية لكل تغير في نطاق التغيرات
المحتملة -بشكل معقول  -لمتغير المخاطر ذي الصلة .ويكفي اإلفصاح عن آثار التغيرات في حدود النطاق
المحتمل -بشكل معقول.

ب 19عند تحديد ما يُعد تغيراً محتمالً -بشكل معقول  -في متغير المخاطر ذي الصلة ،ينبغي على المنشأة األخذ في الحسبان:
)أ(

البيئات االقتصادية التي تعمل فيھا .وال يجوز أن يشمل تغير محتمل -بشكل معقول  -خيارات بعيدة أو "الحالة
األسوأ" أو "اختبارات جھد" .وعالوة على ذلك ،فإذا كان معدل التغير في متغير المخاطر المحدد مستقراً،
فإنه ال يلزم المنشأة تعديل التغير ال ُمختار المحتمل -بشكل معقول في متغير المخاطر .على سبيل المثال ،على
افتراض أن معدالت الفائدة ھي  5في المائة وأن المنشأة تحدد أن تذبذبا بواقع  50 ±نقطة أساس في معدالت
الفائدة يُعد محتمالً -بشكل معقول .فإنھا تفصح عن األثر على الربح أو الخسارة وحقوق الملكية إذا كانت
معدالت الفائدة ستتغير إلى  4.5في المائة أو  5.5في المائة .وفي الفترة التالية ،قد زادت معدالت الفائدة إلى
 5.5في المائة .فإن المنشأة تستمر في االعتقاد بأن معدالت الفائدة قد تتذبذب بواقع  50 ±نقطة أساس )أي بأن
معدل التغير في معدالت الفائدة يكون مستقراً( .تفصح المنشأة عن األثر على الربح او الخسارة وحقوق
الملكية إذا كانت معدالت الفائدة ستتغير إلى  5في المائة أو  6في المائة .وال تطالب المنشأة بتنقيح تقويمھا بأن
معدالت الفائدة قد تتذبذب -بشكل معقول -بواقع  50±نقطة أساس ،ما لم يكن ھناك دليل على أن معدالت
الفائدة قد أصبحت أكثر تقلبا -بشكل كبير.

)ب(

اإلطار الزمني الذي تقوم على مداه بإجراء التقويم .ويجب أن يظھر تحليل الحساسية آثار التغيرات التي تعتبر
محتملة -بشكل معقول  -على مدار الفترة إلى حين عرض المنشأة لھذه اإلفصاحات ،والذي يكون –عادة – في
فترة تقريرھا السنوي التالية.

ب20

تسمح الفق رة  41للمنش أة باس تخدام تحلي ل الحساس ية ال ذي يعك س الت رابط ب ين متغي رات المخ اطر ،مث ل منھجي ة القيم ة
المعرضة للمخاطر ،إذا كانت تستخدم ھذا التحليل إلدارة تعرضھا للمخاطر المالية .وينطبق ھذا حتى إذا كانت مثل ھ ذه
المنھجية تقيس -فقط  -االحتم ال للخس ارة وال تق يس االحتم ال للمكس ب .وق د تلت زم مث ل تل ك المنش أة ب الفقرة )41أ( م ن
خالل اإلفصاح عن نوع نموذج القيمة المعرضة للمخاطر المستخدم )على سبيل المثال ،ما إذا كان النم وذج يعتم د عل ى
محاكات مونت كارلو( ،وتوضيح كيفية عمل النموذج واالفتراضات الرئيسة )مثل فت رة االحتف اظ ومس توى الثق ة( .وق د
تفصح المنشآت -أيضًأ  -عن فترة المشاھدات التاريخية وترجيحاتھا المطبقة على المشاھدات ضمن تلك الفترة وتوضيح
كيفية التعامل مع الخي ارات ف ي العملي ات الحس ابية ،وم ا ھ ي التقلب ات واالرتباط ات )أو ب دال م ن ذل ك ،محاك ات مون ت
كارلو للتوزيع االحتمالي( التي يتم استخدامھا.

ب21

يجب على المنشأة تقديم تحليالت الحساسية لكل أعمالھا ولكن يجوز لھا تقديم أنواع مختلفة من تحليل الحساسية لفئات
مختلفة من األدوات المالية.
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مخاطر معدل الفائدة
ب22

تنشأ مخاطر معدل الفائدة عن األدوات المالية التي تحمل فوائد وتم إثباتھا في قائمة المركز المالي )على سبيل المثال،
أدوات الدين التي يتم اقتناؤھا أو إصدارھا( وعن بعض األدوات المالية التي لم يتم إثباتھا في قائمة المركز المالي )مثل
بعض ارتباطات القروض(.

مخاطر العملة
ب23

تنشأ مخاطر العملة )أو مخاطر صرف العمالت األجنبية( عن األدوات المالية ال ُمقومة بعملة أجنبية ،أي بعملة بخالف
العملة الوظيفية التي يتم قياسھا بھا .ولغرض ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،ال تنشأ مخاطر العملة عن األدوات
المالية التي ھي بنود غير نقدية أو عن األدوات المالية ال ُمقومة بالعملة الوظيفية.

ب24

يتم اإلفصاح عن تحليل الحساسية لكل عملة يكون للمنشأة تعرض كبير لھا.

مخاطر األسعار األخرى
ب25

تنشأ مخاطر األسعار األخرى على األدوات المالية بسبب التغيرات ،على سبيل المثال ،في أسعار السلع أو أسعار حقوق
الملكية .ولاللتزام بالفقرة  ،40فقد تفصح المنشأة عن أثر انخفاض في مؤشر سوق أسھم محدد ،أو سعر سلعة ،أو متغير
مخاطر آخر .على سبيل المثال ،إذا قدمت المنشأة ضمانات قيمة متبقية والتي تُعد أدوات مالية ،فإن المنشأة تفصح عن
زيادة أو انخفاض في قيمة األصول التي ينطبق عليھا الضمان.

ب26

ھناك مثاالن لألدوات المالية التي ينشأ عنھا مخاطر أسعار حقوق ملكية وھما) :أ( حيازة حق وق ملكي ة ف ي منش أة أخ رى
و)ب( استثمار ف ي ص ندوق أمان ة وال ذي -ب دوره  -يح تفظ باس تثمارات ف ي أدوات حق وق ملكي ة .وم ن األمثل ة األخ رى
العقود اآلجلة وخيارات لشراء أو بيع كمي ات مح ددة م ن أداة حق وق ملكي ة والمقايض ات الت ي تع د أس عار حق وق المكي ة
مؤشرا لھا .وتتأثر القيم العادلة لمثل ھذه األدوات المالية بالتغيرات في سعر السوق ألدوات حقوق الملكية المحددة.

ب27

وفقا للفقرة )40أ( ،فإن حساسية الربح أو الخسارة )التي تنشأ ،عل ى س بيل المث ال ،ع ن األدوات الت ي ي تم قياس ھا بالقيم ة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة( يتم اإلفصاح عنھا -بشكل منفصل  -عن حساسية الدخل الش امل اآلخ ر )الت ي تنش أ،
على سبيل المثال ،عن االستثمارات في أدوات حقوق ملكية الت ي ي تم ع رض التغي رات ف ي قيمتھ ا العادل ة ض من ال دخل
الشامل اآلخر(.

ب28

األدوات المالية التي تصنفھا المنشأة على أنھا أدوات حقوق ملكية ال ي تم إع ادة قياس ھا .وال يت أثر ال ربح أو الخس ارة وال
حقوق الملكية بمخاطر أسعار حقوق الملكية لتك األدوات .وبناء عليه ،فإنه ال يُتطلب إجراء تحليل الحساسية.

إلغاء اإلثبات )الفقرات 42ج42-ح(
االرتباط المستمر )الفقرة 42ج(
ب29

ألغراض متطلبات اإلفصاح الواردة في الفقرات 42ج42-ح ،يتم القيام بتقويم االرتباط المستمر بأصل مالي محول على
مستوى المنشأة المعدة للتقرير .على سبيل المثال ،إذا قامت منشأة تابعة بتحويل أصل مالي للمنشأة األم ارتباط مستمر به
إلى طرف ثالث غير ذي عالقة ،فإن المنشأة التابعة ال تُض من ارتب اط المنش أة األم ،عن د تق ويم م ا إذا ك ان ل ديھا أرتب اط
مس تمر باألص ل المح ول ف ي قوائمھ ا المالي ة المنفص لة أو الفردي ة )أي عن دما تك ون المنش أة التابع ة ھ ي المنش أة مع دة
التقرير( .وبالرغم من ذلك ،تُضمن المنشأة األم ارتباطھا المستمر )أو االرتباط المستمر لعض و آخ ر ض من المجموع ة(
باألصل المحول من قبل المنشأة التابعة لھا ،عن د تحدي د م ا إذا ك ان ل ديھا ارتب اط مس تمر باألص ل المح ول ،ف ي قوائمھ ا
المالية الموحدة )أي عندما تكون المجموعة ھي المنشأة معدة التقرير(.

ب30

ال يكون للمنشأة ارتباط مستمر بأصل م الي مح ول إذا ل م تك ن ،كج زء م ن التحوي ل ،تبق ي عل ى أي حق وق أو التزام ات
تعاقدية متأصلة في األصل الم الي المح ول وال تقتن ي أي حق وق أو تتحم ل أي التزام ات تعاقدي ة جدي دة متعلق ة باألص ل
الم الي المح ول .وال يك ون للمنش أة ارتب اط مس تمر باألص ل الم الي المح ول إذا ل م يك ن لھ ا حص ة ف ي األداء المس تقبلي
لألصل المالي المحول أو مسئولية تحت أي ظرف من الظروف للقيام بمدفوعات في المستقبل فيما يتعلق باألصل المالي
المحول .ال يتضمن مصطلح 'الدفع' في ھذا السياق التدفقات النقدية لألصل المالي ال ُمح ول الت ي تق وم المنش أة بتحص يلھا
وال ُمطالبة بأن تعيدھا إلى ال ُمحول إليه.
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ب30أ

عندما تحول المنشأة أصالً ماليا ُ ،فإنھا قد تبقي على خدمة ذلك األصل المالي مقابل رسوم ي تم تض مينھا في ه ،عل ى س بيل
المثال ،عقد خدمة .تقوم المنشأة بتقويم عقد الخدمة وفقا ً لإلرشادات الواردة في الفق رتين 42ج وب 30لتق رر م ا إذا ك ان
لدى المنشأة أرتباط مستمر كنتيج ة لعق د الخدم ة وذل ك ألغ راض متطلب ات اإلفص اح .عل ى س بيل المث ال ،س يكون للق ائم
بالخدمة ارتباط مستمر باألصل المالي الذي تم تحويل ه وذل ك الغ راض متطلب ات اإلفص اح إذا ك ان رس م الخدم ة يعتم د
على مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية ال ُمحصلة من األصل المالي الذي تم تحويل ه .وبالمث ل ،يك ون للق ائم بالخدم ة أرتب اط
مستمر ألغراض متطلبات اإلفصاح إذا كان لن يتم دفع رسم ثابت بالكامل بس بب ع دم أداء األص ل الم الي ال ُمح ول .ف ي
تلك األمثلة ،يكون لدى القائم بالخدمة حصة في األداء المس تقبلي لألص ل الم الي ال ُمح ول .ويُع د ھ ذا التق ويم غي ر معتم د
على ما إذا كان الرسم الذي سيتم استالمه يُتوقع أن يعوض المنشأة –بشكل
كاف – مقابل القيام بالخدمة.
ٍ

ب31

قد ينتج االرتباط المستمر بأصل مالي محول عن النصوص التعاقدية في اتفاقية التحويل أو في اتفاقية منفصلة مع
المحول إليه أو مع طرف ثالث تم الدخول فيھا بخصوص التحويل.

األصول المالية المحولة التي لم يتم إلغاء إثباتھا في مجملھا )الفقرة 42د(
ب32

تتطلب الفقرة 42د إفصاحات عندما يكون جزء من األصول المالية المحولة أو كلھا غير مؤھلة إللغاء اإلثبات .وتلك
اإلفصاحات تكون مطلوبة في كل تاريخ تقرير تستمر المنشأة فيه في إثبات األصول المالية المحولة ،بغض النظر عن
توقيت حدوث التحويالت.

أنواع االرتباط المستمر )الفقرات 42ھـ42-ح(
ب33

تتطلب الفقرات 42ھـ42-ح إفصاحات نوعية وكمية لكل نوع لالرتباط المستمر باألصول المالية التي تم إلغاء إثباتھا.
ويجب على المنشأة تجميع ارتباطھا المستمر باألنواع التي تعبر عن تعرض المنشأة للمخاطر .على سبيل المثال ،يمكن
للمنشأة تجميع ارتباطھا المستمر بحسب نوع األداة المالية )مثل ضمانات أو خيارات شراء( أو بحسب نوع التحويل
)مثل بيع المبالغ تحت التحصيل ،والتوريق وإقراض أوراق مالية(.

تحليل آجال استحقاق التدفقات النقدية الخارجة غير المخصومة إلعادة شراء األصول المحولة
)الفقرة 42ھـ)ھـ((
ب34

تتطل ب الفق رة 42ھـ)ھ ـ( م ن المنش أة اإلفص اح ع ن تحلي ل آج ال اس تحقاق الت دفقات النقدي ة الخارج ة غي ر المخص ومة
إلعادة شراء األصول المالية التي ت م إلغ اء إثباتھ ا أو المب الغ األخ رى واجب ة الس داد للمح ول إلي ه فيم ا يتعل ق باألص ول
المالية التي تم إلغاء إثباتھا ،بحيث يظھر آجال االستحقاق التعاقدية المتبقية الرتباط المنشأة المستمر .ويميز ھ ذا التحلي ل
التدفقات النقدية المطلوب دفعھا )مثل العق ود اآلجل ة( ،ع ن الت دفقات النقدي ة الت ي ق د تك ون المنش أة مطالب ة ب دفعھا )مث ل
خيارات البيع المكتوبة( ،وعن التدفقات النقدية التي قد تختار المنشأة دفعھا )مثل خيارات الشراء التي يتم شراؤھا(.

ب 35يجب على المنشأة استخدام اجتھادھا لتحديد عدد مناسب من النطاقات الزمنية عند إعداد تحليل آجال االستحقاق المطلوب
بموجب الفقرة 42ھـ)ھـ( .على سبيل المثال ،قد تحدد المنشأة أن النطاقات الزمنية التالية آلجال االستحقاق تُعد مناسبة:
)أ(

ال تتجاوز شھرًا واحداً.

)ب( تتجاوز شھرًا واحداً وال تتجاوز ثالثة أشھر.
)ج(

تتجاوز ثالثة أشھر وال تتجاوز ستة أشھر.

)د(

تتجاوز ستة أشھر وال تتجاوز سنة واحدة.

)ھـ(

تتجاوز سنة واحدة وال تتجاوز ثالث سنوات.

)ز( تتجاوز ثالثة سنوات وال تتجاوز خمس سنوات.
)ز( تتجاوز خمس سنوات.
ب36

إذا كان ھناك نطاق من فترات االستحقاق المحتملة ،فإن التدفقات النقدية قد تتم إضافتھا على أساس التاريخ األقرب الذي
يمكن أن يطلب فيه من المنشأة أو يسمح لھا بالدفع.

المعلومات النوعية )الفقرة 42ھـ)و((
ب37

تتض من المعلوم ات النوعي ة المطلوب ة بموج ب الفق رة 42ھ ـ )و( وص فا ً لألص ول المالي ة الت ي ت م إلغ اء إثباتھ ا وطبيع ة
ض ا -وص فا ً للمخ اطر
االرتباط المستمر بھا والغرض منه ،والذي تم اإلبقاء علي ه بع د تحوي ل تل ك األص ول .وتش مل -أي ً
التي تتعرض لھا المنشأة ،بما في ذلك:
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)أ(

وصفا ً لكيفية إدارة المنشأة للمخاطر المتأصلة في ارتباطھا المستمر باألصول المالية التي تم إلغاء إثباتھا.

)ب( ما إذا كانت المنشأة مطالبة بتحمل الخسائر قبل أطراف أخرى ،وتصنيف ومبالغ الخسائر التي تتحملھا األطراف
التي تصنف حصصھا في رتبة أقل من حصة المنشأة في األصل )أي ارتباطھا المستمر باألصل(.
)ج(

وصف أية تعامالت مرتبطة بالتزامات بتقديم دعم مالي أو بإعادة شراء األصل المالي المحول.

المكسب أو الخسارة من إلغاء اإلثبات )الفقرة 42ز)أ((
ب 38تتطلب الفقرة 42ز)أ( من المنشأة اإلفصاح عن المكسب أو الخسارة الناتجة عن إلغاء اإلثبات المتعلق باألصول المالية
التي يكون للمنشأة ارتباط مستمر بھا .ويجب على المنشأة اإلفصاح عماإذا كان ھناك مكسب او خسارة من إلغاء اإلثبات
تنشأ بسبب أن القيم العادلة لمكونات األصل ال ُمثبت –سابقا ً )أي الحصة في األصل الذي تم إلغاء إثباته والحصة المبقاة
من قبل المنشأة( كانت تختلف عن القيمة العادلة لألصل ال ُمثبت ككل -سابقا ً .وفي تلك الحالة ،يجب على المنشأة
اإلفصاح -أيضا -عما إذا كانت قياسات القيمة العادلة قد تضمنت مدخالت مھمة لم تكن مستندة إلى بيانات السوق
الممكن رصدھا ،كما ھو موضح في الفقرة 27أ.

المعلومات التكميلية )الفقرة 42ح(
ب39

قد ال تكون اإلفصاحات المطلوبة في الفقرات 42د42-ز كافية لتحقيق أھداف اإلفصاح الواردة في الفقرة 42ب .وإذا كان
ھذا ھو الحال ،يجب على المنشأة اإلفصاح عن أي معلومات إضافية تكون ضرورية لتحقيق أھداف اإلفصاح .ويجب
على المنشأة أن تقرر ،في ضوء ظروفھا ،ما ھو مقدار المعلومات اإلضافية التي يلزمھا تقديمھا للوفاء باحتياجات
المستخدمين وحجم التأكيد الذي تضعه للجوانب المختلفة للمعلومات اإلضافية .ومن الضروري إحداث توازن بين
تحميل القوائم المالية بتفاصيل مفرطة قد ال تساعد مستخدمي القوائم المالية وحجب معلومات نتيجة لتجميع أكثر مما
ينبغي.

المقاصة بين األصول المالية وااللتزامات المالية )الفقرات 13أ–13و(
النطاق )الفقرة 13أ(
ب40

اإلفصاحات الواردة في الفقرات 13ب–13ھـ مطلوبة لجميع األدوات المالية المثبتة التي تمت المقاصة بينھا وفقا للفق رة
 42من معيار المحاسبة الدولي  .32باإلضافة إلى ذلك ،فإن األدوات المالية تكون واقعة ضمن نطاق متطلبات اإلفصاح
الواردة في الفقرات 13ب–13ھـ إذا كانت تخض ع لترتي ب مقاص ة رئ يس واج ب النف اذ أو اتفاقي ة مش ابھة تش مل أدوات
ومع امالت مالي ة مش ابھة ،بغ ض النظ ر عم ا إذا كان ت األدوات المالي ة ت تم المقاص ة بينھ ا وفق ا للفق رة  42م ن معي ار
المحاسبة الدولي .32

ب41

تشمل االتفاقي ات المش ابھة المش ار إليھ ا ف ي الفق رتين 13أ وب 40اتفاقي ات المقاص ة المش تقة ،واتفاقي ات إع ادة الش راء
الرئيسة العالمية ،واتفاقيات إقراض أوراق مالية رئيسة عالمية ،وأي حقوق ذات ص لة بالض مان الرھن ي الم الي .تش مل
األدوات المالية والمعامالت المشابھة المشار إليھا في الفقرة ب 40اتفاقيات المشتقات ،والبيع وإعادة الش راء ،واتفاقي ات
البيع العكسي وإعادة الشراء ،واتفاقيات اقتراض أوراق مالية وإقراض أوراق مالية .ومن أمثل ة األدوات المالي ة الت ي ال
تقع ضمن نطاق الفق رة 13أ الق روض وودائ ع العم الء ف ي نف س المؤسس ة )م ا ل م ت تم المقاص ة بينھ ا ف ي قائم ة المرك ز
المالي( ،واألدوات المالية التي تخضع فقط التفاقية ضمان رھني.

اإلفصاح عن المعلومات الكمية لألصول المالية ال ُمثبتة وااللتزامات المالية ال ُمثبتة التي تقع ضمن
نطاق الفقرة 13أ )الفقرة 13ج(
ب42

قد تخضع األدوات المالية التي يتم اإلفصاح عنھا وفقا ً للفقرة 13ج لمتطلبات قياس مختلفة )على سبيل المثال ،قد يتم
قياس مبلغ واجب السداد متعلق باتفاقية إعادة شراء بالتكلفة المستنفدة ،في حين أن األداة المشتقة سوف يتم قياسھا بالقيمة
العادلة( .ويجب على المنشأة إدراج األدوات بمبالغھا ال ُمثبتة ووصف أي فروق قياس ناتجة في اإلفصاحات ذات الصلة.

اإلفصاح عن إجمالي مبالغ األصول المالية المثبتة وااللتزامات المالية المثبتة التي تقع ضمن
نطاق الفقرة 13أ )الفقرة 13ج)أ((
ب43

تتعلق المبالغ المطلوبة بموجب الفقرة 13ج)أ( باألدوات المالية المثبتة التي تتم المقاصة بينھا وفقا للفق رة  42م ن معي ار
المحاسبة الدولي  .32وتتعلق المبالغ المطلوبة بموجب الفقرة 13ج)أ( أيضًا باألدوات المالية المثبتة التي تخضع لترتيب
مقاصة رئيس واجبة النفاذ أو التفاقية مشابھة بغض النظر عما إذا كانت مستوفية لضوابط المقاص ة .ولك ن اإلفص احات
المطلوبة بموجب الفقرة 13ج)أ( ال تتعلق بأي مبالغ تم إثباتھا نتيجة التفاقيات الضمان الرھني الت ي ال تس توفي ض وابط
المقاصة الواردة في الفقرة  42من معيار المحاسبة الدولي  .32وبدالً من ذل ك ،ف إن المطل وب ھ و أن ي تم اإلفص اح ع ن
مثل ھذه المبالغ وفقا للفقرة 13ج)د(.
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اإلفصاح عن المبالغ التي تتم المقاصة بينھا وفقا ً للضوابط الواردة في الفقرة  42من معيار المحاسبة
الدولي ) 32الفقرة 13ج )ب((
ب44

تتطلب الفقرة 13ج)ب( من المنشآت اإلفصاح عن المبالغ التي تتم المقاصة بينھا وفقا للفقرة  42من معيار المحاسبة
كل من األصول
الدولي  32عند تحديد صافي المبالغ المعروضة في قائمة المركز المالي .ويتم اإلفصاح عن مبالغ ٍ
المالية المثبتة وااللتزامات المالية المثبتة التي تخضع للمقاصة بموجب الترتيب نفسه في إفصاحات األصول المالية
وااللتزامات المالية .ولكن المبالغ التي يتم اإلفصاح عنھا )على سبيل المثال في جدول( تقتصر على المبالغ التي تخضع
للمقاصة .على سبيل المثال ،قد يكون للمنشأة أصل مشتق مثبت والتزام مشتق مثبت مستوفيان لضوابط المقاصة الواردة
في الفقرة  42من معيار المحاسبة الدولي  .32إذا كان إجمالي مبلغ األصل المشتق أكبر من إجمالي مبلغ االلتزام
المشتق ،فإن جدول اإلفصاح عن األصل المالي سيشمل مبلغ األصل المشتق بكامله )وفقا للفقرة 13ج)أ(( ومبلغ االلتزام
المشتق بكامله )وفقا للفقرة 13ج)ب(( .ولكن في حين أن جدول اإلفصاح عن االلتزام المالي سيشمل مبلغ االلتزام
المالي بكامله )وفقا للفقرة 13ج)أ(( اال أنه سيشمل –فقط -مبلغ األصل المشتق )وفقا للفقرة 13ج)ب(( المساوي لمبلغ
االلتزام المشتق.

اإلفصاح عن صافي المبالغ المعروضة في قائمة المركز المالي )الفقرة 13ج)ج((
ب45

إذا كان للمنشأة أدوات تستوفي نطاق ھذه اإلفصاحات )كما ھو محدد في الفقرة 13أ( ،ولكنھا ال تستوفي ضوابط المقاصة
الواردة في الفقرة  42من معيار المحاسبة الدولي  ،32فإن المبالغ المطلوب اإلفصاح عنھا بموجب الفقرة 13ج)ج(
تساوي المبالغ المطلوب اإلفصاح عنھا بموجب الفقرة 13ج)أ(.

ب46

يجب إجراء مطابقة بين المبالغ المطلوب اإلفصاح عنھا بموجب الفقرة 13ج)ج( ومبالغ البنود المستقلة الفردية
المعروضة في قائمة المركز المالي .على سبيل المثال ،إذا كانت المنشأة تقرر أن تجميع أو تفصيل مبالغ البنود المستقلة
الفردية في القوائم المالية يقدم معلومات أكثر مالءمة ،فيجب عليھا إجراء مطابقة بين المبالغ المجمعة أو المفصلة التي
يتم اإلفصاح عنھا الواردة في الفقرة 13ج)ج( مع مبالغ البنود المستقلة الفردية المعروضة في قائمة المركز المالي.

اإلفصاح عن المبالغ التي تخضع لترتيب مقاصة رئيس واجب النفاذ أو اتفاقية مشابھة والتي لو ال ذلك ال
تُضمن في الفقرة 13ج)ب( )الفقرة 13ج)د((
ب47

تتطلب الفقرة 13ج)د( من المنشآت اإلفصاح عن المبالغ التي تخضع لترتيب مقاصة رئيس واجب النفاذ أو اتفاقية
مشابھة والتي لو ال ذلك ال تُضمن في الفقرة 13ج)ب( .وتشير الفقرة 13ج)د() (1إلى المبالغ التي تتعلق باألدوات
المالية المثبتة والتي ال تستوفي بعض أو جميع ضوابط المقاصة الواردة في الفقرة  42من معيار المحاسبة الدولي 32
)على سبيل المثال ،الحقوق الحالية في المقاصة التي ال تستوفي الضابط الوارد في الفقرة )42ب( من معيار المحاسبة
الدولي  ،32أو الحقوق المشروطة في المقاصة التي تكون واجبة النفاذ وقابلة للممارسة -فقط  -في حالة التعثر في
السداد ،أو فقط في حالة العجز عن الدفع أو اإلفالس ألي من األطراف المقابلة(.

ب48

تشير الفقرة 13ج)د() (2إلى المبالغ التي تتعلق بالضمان الرھني المالي ،بما في ذلك الضمان الرھني النقدي ،سواء
المستلم أو المرھون .يجب على المنشأة اإلفصاح عن القيمة العادلة لھذه األدوات المالية التي قد تم رھنھا أو استالمھا
على أنھا ضمان .وينبغي أن تكون المبالغ التي يتم اإلفصاح عنھا بموجب الفقرة 13ج)د() (2متعلقة بالضمان الرھني
الفعلي الذي تم استالمه أو رھنه وليس بأية مبالغ واجبة السداد أو مستحقة التحصيل تم إثباتھا لرد او استرداد مثل ذلك
الضمان الرھني.

القيود على المبالغ التي يتم اإلفصاح عنھا الواردة في الفقرة 13ج)د( )الفقرة 13د(
ب49

عند اإلفصاح عن المبالغ وفقا ً للفقرة 13ج)د( ،يجب على المنشأة األخذ في الحسبان آثار تضخيم الضمان الرھني بحسب
األداة المالية .وللقيام بذلك ،يجب على المنشأة أوالً طرح المبالغ التي تم اإلفصاح عنھا وفقا للفقرة 13ج)د() (1من
المبلغ التي تم اإلفصاح عنه وفقا للفقرة 13ج)ج( .ومن ثم ،يجب على المنشأة قصر المبالغ التي يتم اإلفصاح عنھا وفقا
للفقرة 13ج)د() (2على المبلغ المتبقي الوارد في الفقرة 13ج)ج( فيما يتعلق باألداة المالية ذات الصلة .ولكن إذا كانت
الحقوق في الضمان الرھني يمكن إنفاذھا عبر األدوات المالية ،فإنه يمكن إدراج مثل تلك الحقوق ضمن اإلفصاح المقدم
وفقا للفقرة 13د.

وصف الحقوق في المقاصة التي تخضع لترتيبات مقاصة رئيسة واجبة النفاذ واتفاقيات مشابھة )الفقرة
13ھـ(
ب50

يجب على المنشأة وصف أنواع الحقوق في المقاصة والترتيبات المشابھة التي تم اإلفصاح عنھا وفقا ً للفقرة 13ج)د( ،بما
في ذلك طبيعة تلك الحقوق .على سبيل المثال ،يجب على المنشأة وصف حقوقھا المشروطة .ولألدوات التي تخضع
لحقوق في المقاصة ال تتوقف على حدث مستقبلي ولكنھا ال تستوفي بقية الضوابط الواردة في الفقرة  42من معيار
المحاسبة الدولي  ،32يجب على المنشأة توضيح سبب )أسباب( عدم استيفاء الضوابط .وألي ضمان مالي تم استالمه أو
رھنه ،يجب على المنشأة توضيح شروط اتفاقية الضمان الرھني )على سبيل المثال ،متى يتم تقييد الضمان الرھني(.
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اإلفصاح بحسب نوع األداة المالية أو بحسب الطرف المقابل
ب51

قد يتم تجميع اإلفصاحات الكمية المطلوبة بموجب الفقرة 13ج)أ()-ھـ( بحسب نوع األداة المالية أو المعاملة )على سبيل
المثال ،اتفاقيات المش تقات ،وإع ادة الش راء وإع ادة الش راء العكس ي أو اتفاقي ات اقت راض أوراق مالي ة وإق راض أوراق
مالية(.

ب52

يمك ن للمنش أة  -ب دالً م ن ذل ك – تجمي ع اإلفص احات الكمي ة المطلوب ة بموج ب الفق رة 13ج)أ(–)ج( بحس ب ن وع األداة
المالية ،واإلفصاحات الكمية المطلوبة بموجب الفقرة 13ج)ج(–)ھـ( بحسب الط رف المقاب ل .وإذا قام ت المنش أة بتق ديم
المعلومات المطلوبة بحسب الطرف المقابل ،فإن المنشأة ليست مطالبة بتحديد األطراف المقابلة بأسمائھا .ومع ذلك ،فإن
وسم األطراف المقابلة )الطرف المقابل أ ،أو الطرف المقابل ب ،أو الطرف المقابل ج  ...ال خ( يج ب أن يبق ى ثابتً ا م ن
س نة ألخ رى عل ى م دى الس نوات المعروض ة للحف اظ عل ى القابلي ة للمقارن ة .ويج ب أن تؤخ ذ اإلفص احات النوعي ة ف ي
الحسبان بحيث يكون باإلمكان تقديم المزيد من المعلومات عن أنواع األطراف المقابلة .وعن د تق ديم إفص اح ع ن المب الغ
الواردة في الفقرة 13ج)ج()-ھـ( بحسب الطرف المقابل ،فإن المبالغ التي تكون مھمة – بشكل فردي  -من حيث إجمالي
مبالغ الطرف المقابل يجب اإلفصاح عنھا -بشكل منفصل  -ويجب تجميع مبالغ الطرف المقاب ل المتبقي ة غي ر المھم ة –
بشكل فردي  -في بند مستقل واحد.

أخرى
ب53

اإلفصاحات المحددة المطلوبة بموجب الفقرات 13ج13-ھـ ھي الحد األدنى من المتطلبات .ولتحقي ق الھ دف ال وارد ف ي
الفقرة 13ب ،قد يلزم المنشأة أن تكملھا بإفصاحات )نوعية( إضافية ،باالعتماد عل ى ش روط ترتيب ات المقاص ة الرئيس ة
واجبة النفاذ واالتفاقيات ذات الصلة ،بما في ذلك طبيع ة الحق وق ف ي المقاص ة ،وأثرھ ا أو أثرھ ا المحتم ل عل ى المرك ز
المالي للمنشأة.
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القطاعات التشغيلية
المبدأ األساس
1

يجب على المنشأة أن تفصح عن معلومات تمكن مستخدمي قوائمھا المالية من تقويم طبيعة أنشطة األعمال التي
تقوم بھا وآثارھا المالية والبيئات االقتصادية التي تعمل فيھا.

النطاق
2

يجب أن يُطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على:
)أ(

)ب(

القوائم المالية المنفصلة أو الفردية للمنشأة:
)(1

التي يُتاجر بأدوات ديونھا أو أدوات حقوق ملكيتھا في سوق عام )سوق مال وطني أو أجنبي أو سوق
يتم التداول فيه خارج نظام التداول المعتاد ،بما في ذلك األسواق المحلية واإلقليمية(.

)(2

التي تودع أو في سياق إيداع قوائمھا المالية لدى ھيئة أوراق مالية أو ھيئة تنظيمية أخرى لغرض
إصدار أي فئة من األدوات في سوق عام.

القوائم المالية الموحدة لمجموعة لھا منشأة أم:
)(1

يُتاجر بأدوات ديونھا أو أدوات حقوق ملكيتھا في سوق عام )سوق مال وطني أو أجنبي أو سوق يتم
التداول فيه خارج نظام التداول المعتاد ،بما في ذلك األسواق المحلية واإلقليمية(.

)(2

تودع أو في سياق إيداع قوائمھا المالية الموحدة لدى ھيئة أوراق مالية أو ھيئة تنظيمية أخرى لغرض
إصدار أي فئة من األدوات في سوق عام.

3

إذا اختارت منشأة غير مطالبة بتطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي أن تفصح عن معلومات عن قطاعات ال تلتزم
بھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،فال يجوز لھا أن تصف المعلومات على أنھا معلومات قطاعية.

4

إذا تضمن تقرير مالي كالً من القوائم المالية الموحدة للمنشأة األم التي تكون في نطاق ھذا المعيار الدولي للتقرير
المالي إضافة إلى القوائم المالية المنفصلة ،تكون المعلومات القطاعية مطلوبة – فقط  -في القوائم المالية الموحدة.

القطاعات التشغيلية
5

القطاع التشغيلي ھو أحد مكونات المنشأة:
)أ(

الذي يقوم بأنشطة أعمال قد يكتسب منھا إيرادات ويتحمل عنھا مصروفات )بما في ذلك اإليرادات
والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع مكونات أخرى للمنشأة نفسھا(.

)ب(

الذي تُراجع نتائجه التشغيلية – بشكل منتظم  -من قبل متخذ القرارات التشغيلية الرئيس بالمنشأة التخاذ
قرارات حول الموارد التي سيتم تخصيصھا للقطاع ،ولتقويم أدائه.

)ج(

الذي تتوفر عنه معلومات مالية منفصلة.

يمكن أن يقوم قطاع تشغيلي بأنشطة أعمال لم يكتسب منھا إيرادات بعد ،على سبيل المثال ،عمليات بدء التشغيل يمكن
اعتبارھا قطاعات تشغيلية قبل أن تكتسب إيرادات.
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6

ليس بالضرورة أن يُعد كل جزء من المنشأة قطاعا ً تشغيليا ً أو جز ًء من قطاع تشغيلي .فعلى سبيل المثال ،قد ال تكتسب
المراكز الرئيسية أو بعض األقسام الوظيفية لشركة مساھمة إيرادات ،أو قد تكتسب إيرادات تكون  -فقط  -عرضية
ألنشطة المنشأة ،ومن ثم ال تعد قطاعات تشغيلية .وألغراض ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،فإن خطط منافع ما
بعد انتھاء التوظيف ليست قطاعات تشغيلية.

7

يحدد مصطلح "متخذ القرارات التشغيلية الرئيس" وظيفة ،وليس بالضرورة مديراً بمسمى محدد .تلك الوظيفة ھي
لتخصيص الموارد للقطاعات التشغيلية في المنشأة وتقويم أدائھا .وغالبا ً يكون متخذ القرارات التشغيلية الرئيس في
المنشأة ھو رئيسھا التنفيذي أو رئيس العمليات ،ولكنه ،على سبيل المثال ،قد يكون مجموعة من المديرين التنفيذيين أو
غيرھم.

8

لكثير من المنشآت ،تحدد الخصائص الثالث للقطاعات التشغيلية الموضحة في الفقرة  – 5بشكل واضح  -قطاعاتھا
التشغيلية .بالرغم من ذلك ،يمكن أن تعد المنشأة تقارير تُعرض فيھا أنشطة أعمالھا بطرق متنوعة .وإذا أستخدم متخذ
القرارات التشغيلية الرئيس أكثر من مجموعة واحدة من المعلومات القطاعية ،فقد تحدد عوامل أخرى مجموعة واحدة
من المكونات باعتبارھا تشكل قطاعات تشغيلية للمنشأة ،بما في ذلك طبيعة أنشطة األعمال لكل مكون ،ووجود مديرين
مسئولين عنھا ،والمعلومات المقدمة لمجلس اإلدارة.

9

بشكل عام ،يكون للقطاع التش غيلي م دير قط اع وال ذي يك ون مس ئوالً  -بش كل مباش ر  -أم ام متخ ذ الق رارات التش غيلية
الرئيس ،ويحافظ على اتصال مستمر به لمناقشة األنشطة التشغيلية ،أو النتائج المالي ة ،أو التوقع ات ،أو خط ط القط اع.
يح دد مص طلح "م دير القط اع " وظيف ة ،ل يس بالض رورة م ديراً بمس مى مح دد .وق د يك ون متخ ذ الق رارات التش غيلية
الرئيس ھو  -أيضا  -مدير قطاع لبعض القطاعات التشغيلية .ومدير واحد قد يكون مدير قطاع ألكثر من قطاع تشغيلي
واحد .وإذا انطبقت الخصائص الواردة في الفقرة  5على أكثر من مجموعة من مكونات التنظيم ،ولك ن ھن اك مجموع ة
واحدة – فقط  -يكون م دراء القطاع ات مس ئولين عنھ ا ،ف إن تل ك المجموع ة م ن المكون ات ھ ي الت ي تش كل القطاع ات
التشغيلية.

10

قد تنطبق الخصائص الواردة في الفقرة  5على اثنين أو أكثر من المجموعات المتداخلة من المكونات التي يكون
المدراء مسؤولين عنھا .يشار إلى ذلك الھيكل – أحيانا  -على أنه شكل مصفوفة للتنظيم .فعلى سبيل المثال ،في بعض
المنشآت ،يكون بعض المدراء مسؤولين عن خطوط إنتاج منتجات وخدمات مختلفة حول العالم ،في حين يكون مدراء
آخرون مسئولين عن مناطق جغرافية محددة .ويقوم متخذ القرارات التشغيلية الرئيس بمراجعة النتائج التشغيلية لكلتا
المجموعتين من المكونات – بشكل منتظم  -وتكون المعلومات المالية متاحة لكلتيھما .في تلك الحالة ،يجب على
المنشأة أن تحدد أي مجموعة من المكونات تشكل قطاعات تشغيلية باالستناد إلى المبدأ األساس.

القطاعات التي يتم التقرير عنھا
11

يجب على المنشأة أن تقوم بالتقرير  -بشكل منفصل  -عن المعلومات عن كل قطاع تشغيلي:
)أ(

يكون قد تم تحديده وفقا ً للفقرات  10 – 5أو ينتج من تجميع اثنين أو أكثر من تلك القطاعات وفقا ً للفقرة .12

)ب( يتجاوز الحدود الكمية الواردة في الفقرة .13
تحدد الفقرات  19 – 14حاالت أخرى يجب فيھا التقرير عن معلومات منفصلة عن القطاع التشغيلي.

ضوابط التجميع
12

غالبا ما تظھر القطاعات التشغيلية أدا ًء ماليا ً طويل األجل متشابھا ً إذا كانت لھذه القطاعات خصائص اقتصادية
متشابھة .فعلى سبيل المثال ،يتوقع أن يكون متوسط ھوامش الربح طويل األجل لقطاعين تشغيليين متشابھا ً إذا كانت
خصائصھما االقتصادية متشابھة .وقد يتم تجميع اثنين أو أكثر من القطاعات التشغيلية في قطاع تشغيلي واحد إذا كان
التجميع يتفق مع المبدأ األساس لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،وكانت للقطاعات خصائص اقتصادية متشابھة،
وكانت القطاعات متشابھة في كل من النواحي التالية:
)أ(

طبيعة المنتجات والخدمات.

)ب(

طبيعة العمليات اإلنتاجية.

)ج(

نوع أو فئة عمالء منتجاتھا وخدماتھا.

)د(

الطرق المستخدمة لتوزيع منتجاتھا وتقديم خدماتھا.

)ھـ(

طبيعة البيئة التنظيمية ،إذا كان ذلك منطبقا ،على سبيل المثال ،المصارف ،أو التأمين أو المرافق العامة.
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الحدود الكمية
13

يجب على كل منشأة أن تقوم بالتقرير -بشكل منفصل – عن معلومات عن أي قطاع تشغيلي يستوفي ٕأيا ً من الحدود
الكمية التالية:
)أ(

يبلغ إيراده الذي تم التقرير عنه ،بما في ذلك كل من المبيعات للعمالء الخارجيين والمبيعات أو التحويالت بين
القطاعات %10 ،أو أكثر من اإليراد المجمع ،الداخلي والخارجي لجميع القطاعات التشغيلية.

)ب(

يبلغ المبلغ المطلق لربحه أو خسارته التي تم التقرير عنھا  %10أو أكثر من أيھما أكبر ،بالمبلغ المطلق ،من
) (1الربح المجمع الذي تم التقرير عنه لجميع القطاعات التشغيلية التي لم تقم بالتقرير عن خسارة و)(2
الخسارة المجمعة التي تم التقرير عنھا لجميع القطاعات التشغيلية التي قامت بالتقرير عن خسارة.

)ج(

تبلغ أصوله  %10أو أكثر من األصول المجمعة لجميع القطاعات التشغيلية.

يمكن أن تعد القطاعات التشغيلية التي ال تستوفي أيا ً من الحدود الكمية قطاعات يتم التقرير عنھا ،ويُفصح عنھا  -بشكل
منفصل  -إذا اعتقدت اإلدارة أن المعلومات عن القطاع ستكون مفيدة لمستخدمي القوائم المالية.
14

يمكن للمنشأة أن تجمع المعلومات عن القطاعات التشغيلية التي لم تستوفي الحدود الكمية مع المعلومات عن القطاعات
التشغيلية األخرى التي لم تستوفي الحدود الكمية لتقديم قطاع يمكن التقرير عنه  -فقط  -إذا كان للقطاعات التشغيلية
خصائص اقتصادية متشابھة وتشترك في أغلبية ضوابط التجميع المدرجة في الفقرة .12

15

إذا كان مجموع اإليراد الخارجي الذي تم التقرير عنه من قبل القطاعات التشغيلية يشكل أقل من  %75من إيراد
المنشأة ،فإنه يجب تحديد قطاعات تشغيلية إضافية على أنھا قطاعات يتم التقرير عنھا )حتى إذا لم تستوفي الضوابط
الواردة في الفقرة  (13إلى أن يُدرج  - %75على األقل  -من إيراد المنشأة في القطاعات التي يتم التقرير عنھا.

16

يجب تجميع المعلومات عن أنشطة األعمال األخرى ،والقطاعات التشغيلية التي ال يتم التقرير عنھا ،واإلفصاح عنھا
في تصنيف "جميع القطاعات األخرى" – بشكل منفصل  -عن بنود المطابقة األخرى في المطابقات المطلوبة بموجب
الفقرة  .28ويجب توضيح مصادر اإليرادات المدرجة في تصنيف "جميع القطاعات األخرى".

17

إذا رأت اإلدارة أن أحد القطاعات التشغيلية ،ال ُمحدد في الفترة السابقة مباشرةً على أنه قطاع يتم التقرير عنه ،ال يزال
مھما ً ،فإنه يجب االستمرار في التقرير عن معلومات ذلك القطاع  -بشكل منفصل  -في الفترة الحالية ،حتى ولو لم يعد
يستوفي ضوابط القطاعات التي يتم التقرير عنھا الواردة في الفقرة .13

18

إذا تم تحديد قطاع تشغيلي خالل الفترة الحالية على أنه قطاع يتم التقرير عنه وفقا للحدود الكمية ،فإنه يجب أن يُعاد
عرض البيانات القطاعية للفترة السابقة المعروضة ألغراض المقارنة؛ لتعكس القطاع الذي يتم التقرير عنه حديثا ً على
أنه قطاع منفصل ،حتى إذا لم يستوفي ذلك القطاع ضوابط القطاعات التي يتم التقرير عنھا الواردة في الفقرة  13خالل
تلك الفترة السابقة ،إال إذا كانت المعلومات الضرورية غير متاحة وتكلفة إعدادھا ستكون باھظة.

19

قد يكون ھناك حد عملي لعدد القطاعات التي يتم التقرير عنھا والتي تفصح عنھا المنشأة  -بشكل منفصل – والذي بعده
قد تصبح المعلومات القطاعية مفصلةً أكثر مما يجب .ورغم عدم تحديد حد دقيق ،إال أنه عندما يزيد عدد القطاعات
التي يتم التقرير عنھا وفقا ً للفقرات  18 -13عن عشرة ،يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان ما إذا كان قد تم
الوصول إلى حد عملي.

اإلفصــــــــــاح
20

يجب على المنشأة أن تفص ح ع ن معلوم ات تمك ن مس تخدمي قوائمھ ا المالي ة م ن تق ويم طبيع ة أنش طة األعم ال
التي تقوم بھا وآثارھا المالية والبيئات االقتصادية التي تعمل فيھا.
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21

لتفعيل المبدأ ال وارد ف ي الفق رة  ،20يج ب عل ى المنش أة أن تفص ح عم ا يل ي لك ل فت رة تع رض عنھ ا قائم ة ال دخل
الشامل:
)أ(

معلومات عامة كما ھو موضح في الفقرة .22

)ب(

معلومات عن الربح أو الخسارة التي تم التقرير عنھا للقطاع ،بما في ذلك اإليرادات والمصروفات
المحددة المدرجة في الربح أو الخسارة التي تم التقرير عنھا للقطاع ،وأصول القطاع ،والتزامات
القطاع ،وأساس القياس كما ھو موضح في الفقرات .27–23

)جـ(

مطابقة مجاميع إيرادات القطاع ،والربح أو الخسارة التي تم التقرير عنھا للقطاع ،وأصول القطاع،
والتزامات القطاع والبنود األخرى ذات األھمية النسبية مع المبالغ المقابلة لھا في المنشأة ،كما ھو
موضح في الفقرة .28

يُتطل ب إج راء مطابق ات للمب الغ ف ي قائم ة المرك ز الم الي للقطاع ات الت ي ي تم التقري ر عنھ ا م ع المب الغ ف ي قائم ة
المركز المالي للمنشأة لكل تاريخ تُعرض فيه قائمة مركز مالي .ويجب أن يُعاد ع رض معلوم ات الفت رات الس ابقة
كما ھو موضح في الفقرتين  29و.30

22

المعلومات العامة
يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات العامة التالية:
)أ(

العوامل المستخدمة لتحديد قطاعات المنشأة التي يتم التقرير عنھا ،بما في ذلك أساس التنظيم )على
سبيل المثال ،ما إذا كانت اإلدارة قد اختارت تنظيم المنشأة بنا ًء على االختالفات في المنتجات
والخدمات ،أو المناطق الجغرافية ،أو البيئات التنظيمية ،أو مجموعة من العوامل ،وما إذا كانت
القطاعات التشغيلية قد تم تجميعھا(.

)أ أ(

األحكام التي تمت بواسطة اإلدارة في تطبيق معيار التجميع في الفقرة  .12ويشمل ذلك وصفا ً ملخصا ً
عن القطاعات التشغيلية التي تم تجميعھا بھذه الطريقة والمؤشرات االقتصادية التي تم تقويمھا في
تحديد أن القطاعات التشغيلية المجمعة ذات خصائص مماثلة.

)ب(

أنواع المنتجات والخدمات التي يستمد منھا كل قطاع يتم التقرير عنه إيراداته.

المعلومات عن الربح أو الخسارة ،واألصول وااللتزامات
23

يجب على المنشأة أن تقوم بالتقرير عن قياس للربح أو الخسارة لكل قطاع يتم التقرير عنه .ويجب على المنش أة أن
تقوم بالتقرير عن قياس إلجمالي األصول واإللتزامات لك ل قط اع ي تم التقري ر عن ه إذا كان ت مث ل ھ ذه المب الغ ي تم
توفيرھا – بشكل منتظم  -لمتخذ القرارات التشغيلية الرئيس بالمنشأة .ويجب على المنشأة – أيضا -أن تفص ح عم ا
يلي لكل قطاع يتم التقرير عنه ،إذا كانت المبالغ المحددة تُدرج في قياس ربح أو خسارة القطاع الذي ي تم مراجعت ه
م ن قب ل متخ ذ الق رارات التش غيلية ال رئيس بالمنش أة ،أو أنھ ا بخ الف ذل ك ي تم توفيرھ ا – بش كل من تظم  -لمتخ ذ
القرارات التشغيلية الرئيس ،حتى إذا لم تكن تُدرج في قياس ربح أو خسارة القطاع:
)أ(

اإليرادات من العمالء الخارجيين.

)ب(

اإليرادات من المعامالت مع القطاعات التشغيلية األخرى لنفس المنشأة.

)ج(

إيراد الفائدة.

)د(

مصروف الفائدة.

)ھـ(

االستھالك واإلطفاء.

)و(

بنود الدخل والمصروف ذات األھمية النسبية التي يُفصح عنھا وفقا ً للفقرة  97من معيار المحاسبة الدولي
" 1عرض القوائم المالية" )ال ُمنقح في .(2007
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)ز(

حصة المنشأة في ربح أو خسارة المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة التي تتم المحاسبة عنھا بطريقة
حقوق الملكية.

)ح(

مصروف أو دخل ضريبة الدخل.

)ط(

البنود غير النقدية ذات األھمية النسبية بخالف االستھالك واإلطفاء.

يجب على المنشأة أن تقوم بالتقرير عن إيراد الفائدة  -بشكل منفصل  -عن مصروف الفائدة لكل قطاع يتم التقرير
عنه ما مالم تكن معظم إيرادات القطاع من الفائدة ويعتمد متخذ القرارات التشغيلية الرئيس  -بشكل أساس  -على
صافي إيراد الفائدة لتقويم أداء القطاع واتخاذ قرارات حول تخصيص الموارد للقطاع .في تلك الحالة ،يمكن
للمنشأة أن تقوم بالتقرير عن إيراد الفائدة لذلك القطاع بالصافي بعد طرح مصروف الفائدة وأن تفصح عن قيامھا
بذلك.
24

يجب على المنشأة أن تفصح عن البنود التالية لكل قطاع يتم التقرير عنه إذا كانت المبالغ المحددة تُ درج ف ي قي اس
أصول القطاع الذي يتم مراجعته من قبل متخذ القرارات التشغيلية ال رئيس ،أو بخ الف ذل ك ي تم توفيرھ ا – بش كل
منتظم  -لمتخذ القرارات التشغيلية الرئيس ،حتى إذا لم تكن تُدرج في قياس أصول القطاع:
)أ(

مبلغ االستثمار في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة التي تتم المحاسبة عنھا بطريقة حقوق الملكية.

)ب(

مبالغ اإلضافات لألصول غير المتداولة 1بخالف األدوات المالية ،واألصول الضريبية المؤجلة ،وصافي
أصول المنافع المحددة )انظر معيار المحاسبة الدولي " 19منافع الموظف"( والحقوق التي تنشأ بموجب
عقود التامين.

القياس
25

يج ب أن يك ون المبل غ ال ذي ي تم التقري ر عن ه لك ل بن د للقط اع ھ و القي اس ال ذي ت م التقري ر عن ه لمتخ ذ الق رارات
التش غيلية ال رئيس ألغ راض اتخ اذ الق رارات ح ول تخص يص الم وارد للقط اع وتق ويم أدائ ه .إن التع ديالت
واإلستبعادات التي يتم القيام بھا عند إعداد القوائم المالية للمنشأة وتخصيص اإليرادات ،والمصروفات ،والمكاسب
أو الخسائر يجب أن تُدرج عند تحديد الربح أو الخسارة التي يتم التقرير عنھ ا للقط اع – فق ط -إذا كان ت تُ درج ف ي
قي اس رب ح أو خس ارة القط اع الت ي تس تخدم م ن قب ل متخ ذ الق رارات التش غيلية ال رئيس .وبالمث ل ،ف إن األص ول
وااللتزامات التي يجب التقرير عنھ ا لھ ذا القط اع ھ ي فق ط األص ول وااللتزام ات الت ي تُ درج ف ي قياس ات أص ول
القطاع والتزامات القطاع التي تستخدم من قبل متخذ القرارات التشغيلية الرئيس .وإذا تم تخصيص مبالغ للربح أو
الخسارة التي يتم التقرير عنھا للقطاع ،أو ألصول أو اللتزامات القطاع ،ف إن تل ك المب الغ يج ب أن تُخص ص عل ى
أساس معقول.

26

إذا كان متخذ القرارات التشغيلية الرئيس يستخدم قياسا ً واح داً فق ط ل ربح أو خس ارة القط اع التش غيلي ،أو ألص ول
القطاع أو اللتزامات القطاع في تقويم أداء القطاع واتخاذ القرارات ح ول كيفي ة تخص يص الم وارد ،ف إن يج ب أن
ي تم التقري ر ع ن رب ح أو خس ارة القط اع وأص وله والتزامات ه بتل ك القياس ات .وإذا ك ان متخ ذ الق رارات التش غيلية
الرئيس يستخدم أكث ر م ن قي اس ل ربح أو خس ارة القط اع التش غيلي أو ألص ول القط اع أو اللتزام ات القط اع ،ف إن
القياسات التي يتم التقرير عنھا يجب أن تكون ھي تل ك الت ي تعتق د اإلدارة أنھ ا مح ددة وفق ا ً لمب ادئ القي اس األكث ر
اتفاقا ً مع تلك المستخدمة في قياس المبالغ المقابلة في القوائم المالية للمنشأة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 1لألصول المصنفة وفقا للعرض بحسب السيولة ،فان األصول غير المتداولة ھي األصول التي تشمل المبالغ ال ُمتوقع استردادھا خالل مدة تتجاوز اثنى عشر
شھرا بعد فترة التقرير.
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27

يجب على المنشأة أن تقدم توضيحا ً لقياسات ربح أو خسارة القطاع ،وأص ول القط اع والتزام ات القط اع لك ل قط اع
يتم التقرير عنه .وكحد أدنى ،يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي:
)أ(

أساس المحاسبة عن أي معامالت بين القطاعات التي يتم التقرير عنھا.

)ب(

طبيعة أي فروق بين قياسات أرباح أو خسائر القطاعات التي يتم التقرير عنھا وربح أو خسارة المنشأة قبل
مصروف أو دخل ضريبة الدخل والعمليات غير المستمرة )إذا لم يكن ذلك واضحا ً من المطابقات
الموضحة في الفقرة  .(28ويمكن أن تشمل تلك الفروق السياسات المحاسبية وسياسات تخصيص التكاليف
التي يتم تحملھا – بشكل مركزي  -والتي تعد ضرورية لفھم المعلومات القطاعية التي تم التقرير عنھا.

)ج(

طبيعة أي فروق بين قياسات أصول القطاعات التي يتم التقرير عنھا وأصول المنشأة )إذا لم يكن ذلك
واضحا ً من المطابقات الموضحة في الفقرة  .(28ويمكن أن تشمل تلك الفروق السياسات المحاسبية
وسياسات تخصيص األصول ذات االستخدام المشترك ،والتي تعد ضرورية لفھم المعلومات القطاعية التي
تم التقرير عنھا.

)د(

طبيعة أي فروق بين قياسات التزامات القطاعات التي يتم التقرير عنھا والتزامات المنشأة )إذا لم يكن ذلك
واضحا ً من المطابقات الموضحة في الفقرة  (28وقد تشمل تلك الفروق السياسات المحاسبية وسياسات
تخصيص االلتزامات ذات االستخدام المشترك ،والتي تعد ضرورية لفھم المعلومات القطاعية التي تم
التقرير عنھا.

)ھـ(

طبيعة أي تغييرات عن الفترات السابقة في طرق القياس المستخدمة لتحديد الربح أو الخسارة التي يتم
التقرير عنھا للقطاع وأثر تلك التغييرات ،إن وجد ،على قياس ربح أو خسارة القطاع.

)و(

طبيعة وأثر أي تخصيصات غير متماثلة على القطاعات التي يتم التقرير عنھا .على سبيل المثال ،قد
تخصص منشأة مصروف االستھالك على قطاع دون تخصيص األصول القابلة لالستھالك المتعلقة
باالستھالك على ذلك القطاع.

المطابقات
28

يجب على المنشأة أن تجري مطابقات لكل مما يلي:
)أ(

مجموع إيرادات القطاعات التي يتم التقرير عنھا مع إيراد المنشأة.

)ب(

مجموع قياسات ربح أو خسارة القطاعات التي يتم التقرير عنھا مع ربح أو خسارة المنشأة قبل مصروف
الضريبة )دخل الضريبة( والعمليات غير المستمرة .بالرغم من ذلك ،إذا كانت المنشأة تخصص بنوداً مثل
مصروف الضريبة )دخل الضريبة( على القطاعات التي يتم التقرير عنھا ،فإن المنشأة يمكن أن تطابق
مجموع قياسات ربح أو خسارة القطاعات مع ربح أو خسارة المنشأة بعد تلك البنود.

)ج(

مجموع أصول القطاعات التي يتم التقرير عنھا مع أصول المنشأة إذا كانت أصول القطاع قد تم التقرير
عنھا وفقا ً للفقرة ..23

)د(

مجموع التزامات القطاعات التي يتم التقرير عنھا مع التزامات المنشأة ،وذلك إذا كانت االلتزامات القطاعية
قد تم التقرير عنھا وفقا ً للفقرة .23

)ھـ(

مجموع مبالغ القطاعات التي يتم التقرير عنھا لكل بند معلومات آخر ذي أھمية نسبية ُمفصح عنه مع المبلغ
المقابل له في المنشأة.

يجب تحديد وتوضيح جميع بنود المطابقات ذات األھمية النسبية بشكل منفصل .فعلى سبيل المثال ،يجب تحديد
وتوضيح  -بشكل منفصل  -مبلغ كل تعديل ذي أھمية نسبية ينشأ عن سياسات محاسبية مختلفة ويكون الزما ً لمطابقة
ربح أو خسارة القطاع الذي يتم التقرير عنه مع ربح أو خسارة المنشأة.
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إعادة عرض معلومات تم التقرير عنھا سابقا ً
29

إذا قامت المنشأة بتغيير ھيكل تنظيمھا الداخلي بطريقة يترتب عليھا تغيير تكوين قطاعاتھا التي يتم التقرير عنھا،
فإنه يجب أن يُعاد عرض المعلومات المقابلة للفترات األبكر ،بما في ذلك الفترات األولية ،إال إذا كانت المعلومات
غير متاحة وتكلفة إعدادھا ستكون باھظة .ويجب أن يتم تحديد ما إذا كانت المعلومات غير متاحة وتكلفة إعدادھا
ستكون باھظة وذلك لكل بند إفصاح بعينه .ويجب على المنشأة ،بعد أي تغيير في تكوين قطاعاتھا التي يتم التقرير
عنھا ،أن تفصح عما إذا كانت قد أعادت عرض البنود المقابلة من المعلومات القطاعية للفترات األبكر.

30

إذ قامت المنشأة بتغيير ھيكل تنظيمھا الداخلي بطريقة يترتب عليھا تغيير تكوين قطاعاتھا التي يتم التقرير عنھ ا وإذا
لم يتم إعادة عرض المعلومات القطاعية للفترات األبكر ،بما في ذلك الفترات األولية ،لتعكس التغيير ،فإنه يجب على
المنشأة أن تفصح في السنة التي يحدث فيھا التغيير عن المعلومات القطاعية للسنة الحالية وفق كل من األساس القديم
واألساس الجديد لتحديد القطاعات ،إال إذا كانت المعلومات الضرورية غير متاحة وتكلفة إعدادھا ستكون باھظة.

اإلفصاحات على مستوى المنشأة
31

تنطبق الفقرات  34 –32على جميع المنشآت التي تخضع لھذا المعيار ال دولي للتقري ر الم الي بم ا ف ي ذل ك المنش آت
التي لھا قطاع وحيد يتم التقرير عنه .ال يتم تنظيم بعض أنشطة أعمال المنشآت على أساس االختالفات في المنتج ات
والخ دمات ذات العالق ة أو االختالف ات ف ي المن اطق الجغرافي ة للعملي ات .ق د تق وم القطاع ات الت ي ي تم التقري ر عنھ ا
بالتقرير عن إيرادات من نطاق واسع م ن المنتج ات والخ دمات المختلف ة– بش كل أس اس  -أو أن أكث ر م ن واح د م ن
قطاعاتھا التي يتم التقرير عنھا قد يقدم  -بشكل أساس  -نفس المنتجات والخدمات .بالمث ل ،ق د تمتل ك القطاع ات الت ي
يتم التقرير عنھا أص وال ف ي من اطق جغرافي ة مختلف ة وتق وم ب التقرير ع ن إي رادات م ن عم الء ف ي من اطق جغرافي ة
مختلفة ،أو أن أكثر من واحد من قطاعاتھا التي يتم التقرير عنھا قد يعم ل ف ي نف س المنطق ة الجغرافي ة .يج ب ت وفير
المعلوم ات المطلوب ة بموج ب الفق رات  – 34–32فق ط  -إذا ل م ي تم توفيرھ ا كج زء م ن معلوم ات القط اع ال ذي ي تم
التقرير عنه والمطلوبة بموجب ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي.

المعلومات عن المنتجات والخدمات
32

يجب على المنشأة أن تقوم بالتقرير عن اإليرادات من العمالء الخارجيين لكل منتج وخدمة ،أو لكل مجموعة من
المنتجات والخدمات المتشابھة ،إال إذا كانت المعلومات الضرورية غير متاحة وتكلفة إعدادھا ستكون باھظة ،في
ھذه الحالة يجب أن يُفصح عن تلك الحقيقة .ويجب أن تستند قيم اإليرادات التي يتم التقرير عنھا إلى المعلومات
المالية المستخدمة إلعداد القوائم المالية للمنشأة.

المعلومات عن المناطق الجغرافية
33

يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات الجغرافية التالية ،إال إذا كانت المعلومات الضرورية غير متاحة وتكلفة
إعدادھا ستكون باھظة:
)أ(

اإليرادات من العمالء الخارجيين ) (1المنسوبة لدولة إقامة المنشأة و) (2المنسوبة لجميع الدول األجنبية،
في مجموعھا ،التي تستمد المنشأة منھا إيرادات .وإذا كانت اإليرادات من العمالء الخارجيين المنسوبة
لدولة أجنبية بعينھا ذات أھمية نسبية ،فإنه يجب اإلفصاح عن ھذه اإليرادات بشكل منفصل .ويجب على
المنشأة أن تفصح عن األساس الذي تنسب بموجبه اإليرادات من العمالء الخارجيين إلى دول بعينھا.

)ب(

األصول غير المتداولة 2بخالف األدوات المالية ،واألصول الضريبية المؤجلة ،وأصول منافع ما بعد انتھاء
التوظيف ،والحقوق التي تنشأ بموجب عقود التامين ) (1الموجودة في دولة إقامة المنشأة و) (2الموجودة
في جميع الدول األجنبية ،في مجموعھا ،التي تحتفظ فيھا المنشأة بأصول .وإذا كانت األصول في دولة
أجنبية بعينھا ذات أھمية نسبية ،فإنه يجب أن يُفصح عن ھذه األصول بشكل منفصل.

يجب أن تستند المبالغ التي يتم التقرير عنھا إلى المعلومات المالية المستخدمة إلعداد القوائم المالية للمنشأة .وإذا
كانت المعلومات الضرورية غير متاحة وتكلفة إعدادھا ستكون باھظة ،فإنه يجب أن يُفصح عن تلك الحقيقة .ويمكن
أن توفر المنشأة ،باإلضافة إلى المعلومات المطلوبة بموجب ھذه الفقرة ،مجاميع فرعية للمعلومات الجغرافية عن
مجموعات دول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2لألصول المصنفة وفقا للعرض بحسب السيولة ،فإن األصول غير المتداولة ھي األصول التي تشمل المبالغ ال ُمتوقع استردادھا خالل مدة تتجاوز أثني عشر
شھرا بعد فترة التقرير.
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المعلومات عن العمالء الرئيسين
34

يجب على المنشأة أن توفر معلومات عن مدى اعتمادھا على عمالئھا الرئيسيين .وإذا بلغت اإليرادات من المعامالت
مع عميل خارجي وحيد  %10أو أكثر من إيرادات المنشأة ،فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن تلك الحقيقة ،وعن
مجموع مبلغ اإليرادات من ك ل م ن مث ل ھ ؤالء العم الء ،وع ن ھوي ة القط اع أو القطاع ات الت ي تق وم ب التقرير ع ن
اإليرادات .وال يلزم المنشأة أن تفصح عن ھوية عميل رئيس أو مبلغ اإليرادات التي يقوم كل قطاع بالتقرير عنه من
ذلك العميل .وألغراض ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،فإن أي مجموعة منشآت معروف ة للمنش أة المع دة للتقري ر
بأنھا تخضع لسيطرة مشتركة يجب أن تعتبر عميال واحدا .بالرغم من ذلك ،فإن الحك م الشخص ي مطل وب لتق دير م ا
إذا كان ت حكوم ة )بم ا ف ي ذل ك الجھ ات الحكومي ة والھيئ ات المش ابھة ،س واء كان ت محلي ة أو قومي ة أو عالمي ة(
والمنشآت المعروفة للمنشأة المعدة للتقرير بأنھ ا تخض ع لس يطرة تل ك الحكوم ة تع د عم يال واح دا .وعن د تق دير ھ ذا،
يجب على المنشأة المعدة للتقرير أن تأخذ في الحسبان مدى التكامل االقتصادى بين تلك المنشآت.

التحول وتاريخ السريان
35

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على قوائمھا المالية السنوية للفترات التي تبدأ في 1
يناير  2009أو بعده .ويسمح بالتطبيق المبكر .وإذا طبقت منشأة ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على قوائمھا
المالية لفترة تبدأ قبل  1يناير  ،2009يجب عليھا أن تُفصح عن تلك الحقيقة.

35أ

عُدلت الفقرة  23بموجب "تحسينات المعايير الدولية للتقرير المالي" الصادرة في أبريل  .2009يجب على المنشأة
ان تطبق ھذا التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2010أو بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر .وإذا طبق ت
المنشأة التعديل على فترة أبكر فإنھا يجب أن تفصح عن تلك الحقيقة.

36

يجب أن يُعاد عرض المعلومات القطاعية للسنوات السابقة والتي تم التقرير عنھا على أنھا معلومات مقارنة للسنة
األولى للتطبيق )بما في ذلك تطبيق التعديالت على الفقرة  23التي تمت في أبريل  (2009لتتوافق مع متطلبات ھذا
المعيار الدولي للتقرير المالي ،إال إذا كانت المعلومات الضرورية غير متاحة وتكلفة أعداھا ستكون باھظة.

36أ

ع ّدل معيار المحاسبة الدولي )) (1ال ُمنقح في  (2007المصطلحات المستخدمة في جميع أجزاء المعايير الدولية للتقرير
المالي .باإلضافة إلى ذلك ،يعدل الفقرة )23و( .يجب على المنشأة ان تطبق ھذه التعديالت على الفترات السنوية التي
تبدأ في  1يناير  2009أو بعده .وإذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي )) (1ال ُمنقح في  (2007على فترة أبكر،
فانه يجب أن تطبق التعديالت على تلك الفترة األبكر.

36ب

ع ّدل معيار المحاسبة الدولي )" (24االفصاحات ع ن الط رف ذا العالق ة" )ال ُم نقح ف ي  (2009الفق رة  34للفت رات
السنوية التي تبدأ في  1يناير  2011أو بعده .وإذا طبقت المنشاة معيار المحاسبة الدولي ) 24ال ُمنقح في  (2009على
فترة أبكر ،يجب عليھا أن تطبق التعديل على الفقرة  34على تلك الفترة األبكر.

36ج

ع ّدلت التحس ينات الس نوية ف ي المع ايير الدولي ة للتقري ر الم الي دورة  2012 – 2010الص ادرة ف ي ديس مبر 2013
الفقرتين  22و .28يجب على المنشأة تطبيق تل ك التع ديالت عل ى الفت رات الس نوية الت ي تب دأ ف ي  1يولي و  2014أو
بعده .يسمح بالتطبيق قبل ھذا التاريخ .وإذا طبقت منشأة تلك التع ديالت عل ى فت رة أس بق فيج ب عليھ ا اإلفص اح ع ن
تلك الحقيقة.

سحب معيار المحاسبة الدولي 14
37

يحل ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي محل معيار المحاسبة الدولي " 14التقرير القطاعي".
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الملحق أ
االصطالحات المعرفة
يشكل ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي.
القطاع التشغيلي

القطاع التشغيلي ھو مكون من مكونات المنشأة:
)أ(

يزاول عمله في أنشطة أعمال يمكن أن يكتسب منھا إيرادات وينفق عليھا مصروفات )بما في
ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع مكونات أخرى من مكونات نفس
المنشأة(.

)ب(

مكون يطلع صانع القرار الرئيس بانتظام على نتائجه التشغيلية إلتخاذ قرارات حول الموارد
المطلوب تخصيصھا إلى القطاع وتقويم أدائه.

)ج(

قطاع تتاح له معلومات مالية مستقلة.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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األدوات المالية

الفصل  1الھـدف
1 .1

إن الھدف من ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ھو وضع مبادئ للتقرير المالي عن األصول المالية وااللتزامات المالي ة
ال ذي س وف يع رض معلوم ات مالئم ة ومفي دة لمس تخدمي الق وائم المالي ة ف ي تق ويمھم لمب الغ الت دفقات النقدي ة المس تقبلية
للمنشأة ،وتوقيتھا وعدم تأكدھا.

الفصل  2النطاق
1.2

يجب أن يُطبق ھذا المعيار من قبل جميع المنشآت على جميع أنواع األدوات المالية باستثناء:
)أ(

تلك الحصص في المنشآت التابعة ،والمنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة التي تتم المحاسبة عنھا وفقا
للمعيار الدولي للتقرير المالي " 10القوائم المالية الموحدة" أو معيار المحاسبة الدولي " 27القوائم المالية
المنفصلة" أو معيار المحاسبة الدولي " 28االستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة".
وبالرغم من ذلك ،في بعض الحاالت ،يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي  10أو معيار المحاسبة الدولي  27أو
معيار المحاسبة الدولي  28من المنشأة أو يسمح لھا بأن تقوم بالمحاسبة عن حصة في منشأة تابعة أو منشأة
زميلة أو مشروع مشترك وفقا لبعض أو جميع متطلبات ھذا المعيار .ويجب على المنشآت -أيضا -أن تطبق ھذا
تستوف المشتقة
المعيار على المشتقات على حصة في منشأة تابعة ،أو منشأة زميلة أو مشروع مشترك ما لم
ِ
تعريف أداة حقوق ملكية المنشأة الوارد في معيار المحاسبة الدولي " 32األدوات المالية :العرض".

)ب(

الحقوق وااللتزامات بموجب عقود التأجير التي ينطبق عليھا المعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود
اإليجار" .وبالرغم من ذلك:
)(1

تخضع المبالغ المستحقة عن عقود اإليجار التمويلي )صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي(
ومبالغ اإليجار المستحقة عن عقود اإليجار التشغيلي ال ُمثبتة من قبل المؤجر لمتطلبات ھذا المعيار
إللغاء اإلثبات والھبوط.

)(2

تخضع إلتزامات اإليجار واجبة السداد ال ُمثبتة من قبل المستأجر للمتطلبات في الفقرة  1-3-3من ھذا
المعيار إللغاء اإلثبات.

)(3

تخضع المشتقات ال ُم ْد َم ٌجة في عقود اإليجار لمتطلبات ھذا المعيار للمشتقات ال ُم ْد َم ٌجة.

)ج(

حقوق والتزامات أصحاب العمل بموجب خطط منفعة الموظف ،التي ينطبق عليھا معيار المحاسبة الدولي 19
"منافع الموظف".

)د(

األدوات المالية ال ُمصدرة من قبل المنشأة والتي تستوفي تعريف أداة حقوق الملكية الوارد في معيار المحاسبة
الدولي ) 32بما في ذلك الخيارات واألذونات( أو التي يُتطلب أن يتم تصنيفھا على أنھا أداة حقوق ملكية وفقا
للفقرتين 16أ و16ب أو الفقرتين 16ج و16د من معيار المحاسبة الدولي  .32وبالرغم من ذلك ،يجب على
حامل مثل أدوات حقوق الملكية تلك أن يطبق ھذا المعيار على تلك األدوات ما لم تستوف االستثناء الوارد في
البند )أ(.

)ھـ(

الحقوق وااللتزامات الناشئة بموجب ) (1عقد تأمين كما ھو ُمعرف في المعيار الدولي للتقرير المالي " 4عقود
التأمين" ،بخالف حقوق والتزامات ال ُمصدر الناشئة بموجب عقد التأمين الذي يستوفي تعريف عقد الضمان
المالي ،أو ) (2العقد الذي يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  4نظراً ألنه يحتوي على ميزة
المشاركة االختيارية .وبالرغم من ذلك ،ينطبق ھذا المعيار على المشتقة التي تكون ُم ْد َم ٌجة في عقد يقع ضمن
نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  .4عالوة على ذلك ،إذا كان ُمصدر عقود الضمان المالي قد أكد صراحة -في
السابق -أنه يعتبر مثل ھذه العقود أنھا عقود تأمين وأنه قد استخدم المحاسبة التي تنطبق على عقود التأمين،
فإنه يمكن لل ُمصدر أن يختار إما أن يطبق ھذا المعيار أو المعيار الدولي للتقرير المالي  4على مثل عقود
الضمان المالي تلك )أنظر الفقرات ب-5.2ب .(6.2ويجوز لل ُمصدر أن يجري ذلك االختيار على كل عقد على
حدة ،ولكن يكون االختيار لكل عقد ال رجعه فيه.

)و(

أي عقد آجل بين منشأة مستحوذة وحامل أسھم بائع لشراء أو بيع أعمال ُمستحوذ عليھا ،ينتج عنه تجميع
أعمال في تاريخ استحواذ مستقبلي ،يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي " 3تجميع األعمال" .وال
يجوز أن يتجاوز أجل العقد اآلجل الفترة المعقولة التي تُعد ضرورية -عادة -للحصول على أي تصديقات مطلوبة
والستكمال المعاملة.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

1

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

المعيار الدولي للتقرير المالي 9

)ز(

ارتباطات قروض بخالف ارتباطات القروض تلك الموضحة في الفقرة  .3.2وبالرغم من ذلك ،يجب على ُمصدر
ارتباطات قروض أن يطبق متطلبات الھبوط الواردة في ھذا المعيار على ارتباطات القروض التي ھي بخالف
ذلك ال تقع ضمن نطاق ھذا المعيار .وأيضا ،تخضع جميع ارتباطات القروض لمتطلبات ھذا المعيار إللغاء
اإلثبات.

)ح(

األدوات المالية والعقود وااللتزامات بموجب معامالت دفع على أساس السھم التي ينطبق عليھا المعيار الدولي
للتقرير المالي " 2الدفع على أساس السھم" ،باستثناء العقود التي تقع ضمن نطاق الفقرات  7.2-4.2من ھذا
المعيار والتي ينطبق عليھا ھذا المعيار.

)ط(

الحقوق في دفعات لتعويض المنشأة مقابل نفقات مطلوب القيام بھا لتسوية االلتزام الذي تثبته على أنه مخصص
وفقا لمعيار المحاسبة الدولي " 37المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة" ،أو ما أثبتت له
مخصص ،في فترة سابقة ،وفقا لمعيار المحاسبة الدولي .37

)ي(

الحقوق وااللتزامات التي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي " 15اإليراد من العقود مع العمالء"
والتي تُعد أدوات مالية ،باستثناء تلك التي يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي  15أن تتم المحاسبة عنھا وفقا
لھذا المعيار.

2.2

يجـب أن تُطبق متطلبات ھـذا المعيار للھبـوط على تلك الحقــوق التـي يحــدد المعيار الدولي للتقرير المــالي  15أن تتم
المحاسبة عنھا وفقا ً لھذا المعيار ألغراض إثبات مكاسب أو خسـائر الھبوط.

3.2

تقع ارتباطات القروض التالية ضمن نطاق ھذا المعيار:
)أ(

س مھا المنش أة عل ى أنھ ا التزام ات مالي ة بالقيم ة العادل ة م ن خ الل ال ربح أو الخس ارة
ارتباطات القروض التي ت ِ
)أنظ ر الفق رة  .(2.2.4يج ب عل ى المنش أة ،الت ي ل ديھا ممارس ة س ابقة لبي ع األص ول الناتج ة ع ن ارتباط ات
قروضھا بعد فترة وجيزة من أستحداثھا ،أن تطبق ھذا المعيار على جميع ارتباطات قروضھا في الفئة نفسھا.

)ب(

ارتباطات القروض التي يمكن تسويتھا بالصافي نقدا أو بتسليم أو إصدار أداة مالية أخرى .تُعد ارتباطات
س ﱠوى بالصافي لمجرد أن القرض يتم دفعه على أقساط )على
القروض ھذه مشتقات .وال يُع ّد ارتباط القرض ُم َ
سبيل المثال ،قرض رھن عقاري للتشييد يدفع على أقساط تمشيا ً مع تقدم التشييد(.

)ج(

االرتباطات بتقديم قرض بمعدل فائدة أقل من السوق )أنظر الفقرة )1.2.4د((.

4.2

يجب أن يُطبق ھذا المعيار على تلك العقود لشراء أو بيع بند غير مالي يمكن تسويته بالصافي نقدا أو بأداة مالية أخرى،
أو بمبادلة أدوات مالية ،كما لو كانت العقود أدوات مالية ،باستثناء العقود التي تم الدخول فيھا ويستمر االحتفاظ بھا
لغرض تلقي أو تسليم بند غير مالي وفقا لمتطلبات المنشأة المتوقعة من الشراء أو البيع أو االستخدام .وبالرغم من ذلك،
سمھا المنشأة على أنھا تُقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
يجب أن يُطبق ھذا المعيار على تلك العقود التي ت ِ
الخسارة وفقا للفقرة .5.2

5.2

يمكن أن يتم -بشكل ال رجعه فيه – وسم عقد لشراء أو بيع بند غير مالي يمكن تسويته بالصافي نقدا أو بأداة مالية
أخرى ،أو بمبادلة أدوات مالية ،كما لو كان العقد أداة مالية ،على أنه يُقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
حتى لو كان قد تم الدخول فيه لغرض تلقي أو تسليم بند غير مالي وفقا لمتطلبات المنشأة المتوقعة من الشراء أو البيع
أو االستخدام .ويكون ھذا الوسم متاحاً -فقط -عند بداية العقد وفقط إذا كان يزيل أو يقلص -بشكل جوھري -عدم اتساق
اإلثبات )يشار إليه –أحيانا -على أنه 'عدم تماثل محاسبي'( الذي ينشأ خالف ذلك عن عدم إثبات ذلك العقد نظرا ألنه
مستثنى من نطاق ھذا المعيار )أنظر الفقرة .(4.2

6.2

ھناك طرق متنوعة يمكن بھا تسوية عقد لشراء أو بيع بند غير مالي بالصافي نقدا أو بأداة ماليه أخرى أو بمبادلة أدوات
مالية .وھي تشمل:
)أ(

عندما تسمح شروط العقد ألي من الطرفين بتسويته بالصافي نقدا أو بأداة ماليه أخرى أو بمبادلة أدوات مالية؛

)ب(

عندما تكون إمكانية التسوية بالصافي نقدا أو بأداة ماليه أخرى أو بمبادلة أدوات مالية ،غير منصوص عليھا
صراحة ضمن شروط العقد ،ولكن لدى المنشأة ممارسة لبيع عقود مشابھة بالصافي نقدا أو بأداة مالية أخرى أو
بمبادلة أدوات مالية )سواء مع الطرف المقابل ،أو بالدخول في عقود مقاصة أو ببيع العقد قبل ممارسته أو
انقضائه(؛

)ج(

عندما يكون لدى المنشأة ممارسة ،لعقود مشابھة ،لتسلم األصل محل العقد وبيعه خالل فترة قصيرة بعد التسلم
لغرض توليد ربح من التقلبات قصيرة األجل في السعر أو ھامش ربح المتعامل؛

)د(

عندما يكون البند غير المالي الذي ھو موضوع العقد قابل للتحويل –بسھولة -إلى نقد.
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إن العقد الذي ينطبق عليه البند )ب( أو )ج( ال يتم الدخول فيه لغرض تلقي أو تسليم بند غير مالي وفقا لمتطلبات المنشأة
المتوقعة من الشراء أو البيع أو االستخدام ،ومن ثم يقع ضمن نطاق ھذا المعيار .ويتم تقويم العقود اآلخرى التي تنطبق
عليھا الفقرة  4.2لتحديد ما إذا كان قد تم الدخول فيھا واالستمرار في االحتفاظ بھا لغرض تلقي أوتسليم البند غير المالي
وفقا لمتطلبات المنشأة المتوقعة من الشراء أو البيع أو االستخدام ،ومن ثم ما إذا كانت تقع ضمن نطاق ھذا المعيار.
7.2

يقع الخيار المكتوب لشراء أو بيع بند غير مالي ،يمكن تسويته بالصافي نقدا أو بأداة مالية أخرى أو بمبادلته بأدوات مالية،
وفقا ً للفقرة )6.2أ( أو )6.2د( ،ضمن نطاق ھذا المعيار .فمثل ھذا العقد ال يمكن الدخول فيه لغرض تلقي أو تسليم بند غير
مالي وفقا ً لمتطلبات المنشأة المتوقعة من الشراء أو البيع أو االستخدام.

الفصل  3اإلثبات وإلغاء اإلثبات
 1.3اإلثبات األولي

1.1.3

يجب على المنشأة أن تثبت أصالً ماليا ُ أو التزاما ُ ماليا ً في قائمة مركزھا المالي عندما ،وفقط عندما ،تصبح المنشأة طرفا
في النصوص التعاقدية لألداة )أنظر الفقرتين ب 1.1.3وب .(2.1.3وعندما تثبت المنشأة أصالً ماليا ُ -ألول مرة –فإنه
يجب عليھا أن تصنفه وفقا للفقرات  5.1.4-1.1.4وأن تقيسه وفقا للفقرات  .3.1.5-1.1.5وعندما تثبت المنشأة التزاما ً
ماليا ً -ألول مرة –فإنه يجب عليھا أن تصنفه وفقا للفقرتين  1.2.4و 2.2.4وأن تقيسه وفقا للفقرة .1.1.5

الشراء أو البيع بالطريقة العادية لألصول المالية
2 .1 .3

يج ب أن ي تم إثب ات الش راء أو البي ع بالطريق ة العادي ة لألص ول المالي ة ،وإلغ اء إثباتھ ا ،عن دما يك ون منطبق ا ً ،باس تخدام
المحاسبة على أساس تاريخ المتاجرة أو المحاسبة على أساس تاريخ التسوية )أنظر الفقرات ب-3.1.3ب.(6.1.3

 2.3إلغاء إثبات األصول المالية
1 .2 .3

يتم تطبيق الفقرات  ،9.2.3-2.2.3وب1.1.3وب 2.1.3وب -1.2.3ب 17.2.3في الق وائم المالي ة الموح دة عل ى المس توى
الموحد .وبالتالي ،فإنه يجب على المنشأة –أوال -أن تقوم بتوحيد جمي ع منش آتھا التابع ة وفق ا للمعي ار ال دولي للتقري ر الم الي
 ،10ثم تطبيق تلك الفقرات على المجموعة الناتجة.

2.2.3

قبل تقويم ما إذا كان ،وإلى أي مدى ،يُعد إلغاء اإلثبات مناسبا ً بموجب الفقرات  ،9.2.3-3.2.3تحدد المنشأة ما إذا كانت
تلك الفقرات ينبغي أن يتم تطبيقھا على جزء من أصل مالي )أو جزء من مجموعة من األصول المالية المتشابھة( أو
على أصل مالي )أو مجموعه من األصول المالية المتشابھة( في مجمله ،كما يلي:
)أ(

يتم تطبيق الفقرات  9.2.3-3.2.3على جزء من أصل مالي )أو جزء من مجموعة من األصول المالية
المتشابھة( إذا ،وفقط إذا ،كان الجزء الذي يجري النظر في إلغاء إثباته يستوفي أحد الشروط الثالثة التالية:
)(1

يشتمل الجزء -فقط –على تدفقات نقدية محددة -بشكل حصري -من أصل مالي )أو مجموعة من
األصول المالية المتشابھة( .فعلى سبيل المثال ،عندما تدخل المنشأة في متاجرة منفصلة بمعدل
الفائدة ،والتي بموجبھا يحصل الطرف المقابل على الحق في التدفقات النقدية للفائدة ،ولكن ليس في
التدفقات النقدية للمبلغ األصلي من أداة الدين ،فإنه يتم تطبيق الفقرات  9.2.3-3.2.3على التدفقات
النقدية للفائدة.

)(2

يشتمل الجزء -فقط –على نصيب متناسب )تناسبي( -تماما -من التدفقات النقدية من أصل مالي )أو
مجموعه من األصول المالية المتشابھة( .فعلى سبيل المثال ،عندما تدخل المنشأة في ترتيب يحصل
بموجبه الطرف المقابل على الحقوق في نصيب  90في المائة من جميع التدفقات النقدية ألداة دين،
فإنه يتم تطبيق الفقرات  9.2.3-3.2.3على  90في المائة من تلك التدفقات النقدية .وإذا كان ھناك
أكثر من طرف مقابل ،فإنه ال يُتطلب من كل طرف أن يكون لديه نصيب متناسب من التدفقات النقدية
شريطة أن يكون لدى المنشأة المحولة نصيب متناسب -تماما.

)(3

يشتمل الجزء -فقط – على نصيب متناسب )تناسبي( –تماما -من تدفقات نقدية محددة -بشكل
حصري-من أصل مالي )أو مجموعه من األصول المالية المتشابھة( .فعلى سبيل المثال ،عندما تدخل
المنشأة في ترتيب يحصل بموجبه الطرف المقابل على الحقوق في نصيب  90في المائة من التدفقات
النقدية للفائدة من أصل مالي ،فإنه يتم تطبيق الفقرات  9.2.3-3.2.3على  90في المائة من تلك
التدفقات النقدية للفائدة .وإذا كان ھناك أكثر من طرف مقابل ،فإنه ال يُتطلب من كل طرف أن يكون
لديه نصيب متناسب من التدفقات النقدية المحددة بعلى وجه التحديد -شريطة أن يكون لدى المنشأة
المحولة نصيب متناسب -تماما.
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)ب(

في جميع الحاالت ،يتم تطبيق الفقرات  9.2.3-3.2.3على األصل المالي في مجملة )أو المجموعة من
األصول المالية المتشابھة في مجملھا( .فعلى سبيل المثال ،عندما تحول المنشأة ) (1الحقوق في أول أو
أخر 90في المائة من المتحصالت النقدية من أصل مالي )أو مجموعة من األصول المالية( ،أو ) (2الحقوق
في  90في المائة من التدفقات النقدية من مجموعة من المبالغ تحت التحصيل ،ولكنھا تقدم ضمانا بتعويض
المشتري عن أي خسائر ائتمانية حتى  8في المائة من المبلغ األصلي للمبالغ المستحقة التحصيل ،فإن يتم
تطبيق الفقرات  9.2.3-3.2.3على األصل المالي )أو مجوعة من األصول المالية المتشابھة( في مجمله.

في الفقرات  ،12.2.3-3.2.3يشير مصطلح 'أصل مالي' إما إلى جزء من أصل مالي )أو جزء من مجموعة من األصول
المالية المتشابھة( كما عُرف في البند )أ( أعاله أو ،بخالف ذلك ،إلى أصل مالي )أو مجموعة من األصول المالية
المتشابھة‘( في مجمله.
3.2.3

يجب على المنشأة أن تلغي إثبات أصل مالي عندما ،وعندما فقط:
)أ(

تنقضي الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل المالي ،أو

)ب(

تحول األصل المالي كما ھو موضح في الفقرتين  4.2.3و 5.2.3ويكون التحويل مؤھالً إللغاء اإلثبات وفقا ً
للفقرة .6.2.3

)انظر الفقرة  2.1.3بشأن المبيعات بالطريقة العادية لألصول المالية(.
4.2.3

5.2.3

6.2.3

تحول المنشأة أصالً ماليا ً عندما ،وفقط عندما ،أنھا إما:
)أ(

تحول الحقوق التعاقدية في أستالم التدفقات النقدية من األصل المالي ،أو

)ب(

تبقي على الحقوق التعاقدية في أستالم التدفقات النقدية من األصل المالي ،ولكنھا تتحمل التزاما ً تعاقديا ً بأن تدفع
التدفقات النقدية إلى واحد أو أكثر من المستلمين في ترتيب يستوفي الشروط الواردة في الفقرة .5.2.3

عندما تبقي المنشأة على الحقوق التعاقدية في استالم التدفقات النقدية من أصل مالي )'األصل األصلي'( ،ولكنھا تتحمل
التزاما تعاقديا بأن تدفع تلك التدفقات النقدية إلى واحدة أو أكثر من المنشآت )'المستلمين التاليين'( فإن المنشأة تعالج
المعاملة على أنھا تحويل أصل مالي إذا ،وفقط إذا ،تم استيفاء الشروط الثالثة التالية:
)أ(

صل مبالغ ُمعادلة من األصل األصلي.
ال يكون على المنشأة التزام بأن تدفع مبالغ إلى مستلمين تاليين ما لم تح ﱢ
قرض زائدا
وال يخرق ھذا الشرط السلف قصيرة األجل من قبل المنشأة مع الحق في االسترداد الكامل للمبلغ ال ُم َ
الفائدة المستحقة بمعدالت السوق.

)ب(

يحظر على المنشأة بموجب شروط عقد التحويل بيع أو رھن األصل األصلي ،بخالف ما يُعد ضمانا ً للمستلمين
التاليين مقابل االلتزام بأن تدفع لھم التدفقات النقدية.

)ج(

يكون على المنشأة التزام بأن ترسل أي تدفقات نقدية تحصلھا نيابة عن المستلمين التاليين دون تأخير ذي
أھمية نسبية .وباإلضافة إلى ذلك ،ال يكون للمنشأة حق في استثمار مثل تلك التدفقات النقدية ،باستثناء
االستثمارات في النقد و ُمعادالت النقد )كما ھي ُمعرفة في معيار المحاسبة الدولي " 7قائمة التدفقات النقدية"(
خالل فترة التسوية القصيرة من تاريخ التحصيل إلى تاريخ اإلرسال المطلوب إلى المستلمين التاليين ،وأن يتم
تمرير الفائدة المكتسبة على مثل تلك االستثمارات إلى المستلمين التاليين.

عندما تحول المنشأة أصالً ماليا ً )أنظر الفقرة  ،(4.2.3فإنه يجب عليھا تقويم إلى أي مدى تبقي على مخاطر ومكافآت
ملكية األصل المالي .وفي ھذه الحالة:
)أ(

إذا حولت المنشأة ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت ملكية األصل المالي ،فإنه يجب على المنشأة أن تلغي إثبات
األصل المالي وأن تثبت -بشكل منفصل -أي حقوق والتزامات أُنشئت أو أُبقي عليھا في التحويل على أنھا أصول
أو التزامات.

)ب(

إذا أبقت المنشأة على ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت ملكية األصل المالي ،فإنه يجب على المنشأة أن تستمر
في إثبات األصل المالي.

)ج(

إذا لم تقم المنشأة بتحويل ،وال بإبقاء ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت ملكية األصل المالي ،فإنه يجب على
المنشأة أن تحدد ما إذا كانت قد أبقت على السيطرة على األصل المالي .وفي ھذه الحالة:
)(1

إذا لم تكن المنشأة قد أبقت على السيطرة ،فإنه يجب عليھا أن تلغي إثبات األصل المالي وأن تثبت -
بشكل منفصل -أي حقوق والتزامات أُنشئت أو أُبقي عليھا في التحويل.

)(2

إذا كانت المنشأة قد أبقت على السيطرة ،فإنه يجب عليھا أن تستمر في إثبات األصل المالي بمقدار
ارتباطھا المستمر باألصل المالي )انظر الفقرة .(16.2.3
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7 .2 .3

ي تم تق ويم تحوي ل المخ اطر والمكاف آت )انظ ر الفق رة  (6.2.3م ن خ الل مقارن ة مخ اطر المنش أة ،قب ل التحوي ل
وبع ده ،م ع التقل ب ف ي مب الغ وتوقي ت ص افي الت دفقات النقدي ة لألص ل ال ُمح ول .فتك ون المنش أة ق د أبق ت عل ى م ا
يق ارب جمي ع مخ اطر ومكاف آت ملكي ة األص ل الم الي إذا ل م يتغي ر تعرض ھا للتقل ب ف ي القيم ة الحالي ة لص افي
الت دفقات النقدي ة المس تقبلية م ن األص ل الم الي -بش كل ج وھري -نتيج ة التحوي ل )عل ى س بيل المث ال ،نظ راً ألن
المنش أة ق د باع ت أص الُ مالي ا ُ يخض ع التف اق ب أن تعي د ش راءه بس عر ثاب ت أو بس عر البي ع زائ داً عائ د المق رض(.
وتك ون المنش أة ق د حول ت م ا يق ارب جمي ع مخ اطر ومكاف آت ملكي ة األص ل الم الي إذا ل م يع د تعرض ھا لمث ل ھ ذا
التقل ب جوھري ا ً بالنس بة إل ى مجم وع التقل ب ف ي القيم ة الحالي ة للت دفقات النقدي ة المس تقبلية المرتبط ة باألص ل
الم الي )عل ى س بيل المث ال ،نظ راً ألن المنش أة ق د باع ت أص الُ مالي ا ُ يخض ع -فق ط  -لخي ار ب أن تعي د ش راءه
بالقيم ة العادل ة ل ه ف ي وق ت إع ادة الش راء أو ألن المنش اة ق د حول ت نص يبا ُ متناس با ً –تمام ا -م ن الت دفقات النقدي ة
م ن أص ل م الي أكب ر وذل ك ف ي ترتي ب يس توفي الش روط ال واردة ف ي الفق رة  ،5.2.3مث ل المش اركة م ن الب اطن
في قرض(.

8 .2 .3

ف ي الغال ب ،س وف يك ون واض حا ً م ا إذا كان ت المنش أة ق د حول ت م ا يق ارب جمي ع مخ اطر ومكاف آت الملكي ة أو
أنھ ا أبق ت عليھ ا وأن ه ل ن يك ون ھن اك حاج ة إلج راء أي حس ابات .وف ي ح االت أخ رى ،س وف يك ون م ن
الض روري حس اب ومقارن ة تع رض المنش أة للتقل ب ف ي القيم ة الحالي ة لص افي الت دفقات النقدي ة قب ل التحوي ل
وبع ده .وي تم إج راء الحس اب والمقارن ة باس تخدام مع دل الفائ دة الس وقي الح الي المناس ب عل ى أن ه مع دل الخص م.
وتؤخ ذ ف ي الحس بان جمي ع التقلب ات المحتمل ة –بش كل معق ول  -ف ي ص افي الت دفقات النقدي ة ،م ع إعط اء وزن
أكبر لتلك النتائج التي يرجح أكثر أن تحدث.

9.2.3

يعتمد ما إذا كانت المنشأة قد أبقت على السيطرة على األصل المحول )أنظر الفقرة )6.2.3ج(( على قدرة المحول إليه
على بيع األصل .فإذا كان لدى المحول إليه قدرة عملية على بيع األصل في مجمله إلى طرف ثالث غير ذي عالقة وكان
قادراً على ممارسة تلك القدرة من جانب واحد وبدون الحاجة إلى فرض قيود إضافية على التحويل ،فإن المنشأة ال تكون
قد أبقت على السيطرة .أما في جميع الحاالت اآلخرى ،تكون المنشأة قد أبقت على السيطرة.

التحويالت المؤھلة إللغاء اإلثبات
10.2.3

إذا حولت المنشأة أصالً ماليا ً في تحويل مؤھل إللغاء اإلثبات في مجمله وأبقت على الحق في خدمة األصل المالي مقابل
أتعاب ،فإنه يجب عليھا أن تثبت إما أصل خدمة أو التزام خدمة مقابل عقد الخدمة ذلك .فإذا كان من غير المتوقع
كاف -عن أداء الخدمة ،فإنه يجب أن يتم إثبات التزام خدمة
لألتعاب التي سيتم استالمھا أن تعوض المنشأة -بشكل
ِ
بقيمته العادلة مقابل التعھد بالخدمة .وإذا كان من المتوقع لألتعاب التي سيتم استالمھا أن تكون أكثر من التعويض
الكافي مقابل الخدمة ،فإنه يجب أن يتم إثبات أصل خدمة مقابل حق الخدمة بالمبلغ الذي يتم تحديده على أساس
تخصيص المبلغ الدفتري لألصل المالي األكبر وفقا ً للفقرة .13.2.3

11.2.3

إذا تم ،نتيجة للتحويل ،إلغاء إثبات أصل مالي في مجمله ولكن نتج عن التحويل حصول المنشأة على أصل مالي جديد أو
تحمل التزام مالي جديد أو التزام خدمة ،فإنه يجب على المنشأة أن تثبت األصل المالي الجديد أو االلتزام المالي الجديد
أو التزام الخدمة بالقيمة العادلة.

12.2.3

عند إلغاء إثبات أصل مالي في مجمله ،فإن الفرق بين:
)أ(

المبلغ الدفتري ) ُمقاسا ً في تاريخ إلغاء اإلثبات( وبين

)ب(

العوض ال ُمستلم )بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه مطروحا ً منه أي التزام جديد تم تحمله(

يجب أن يتم إثباته ضمن الربح أوالخسارة.
13.2.3

إذا كان األصل ال ُمحول يُعد جز ًء من أصل مالي أكبر )على سبيل المثال ،عندما تحول المنشأة التدفقات النقدية للفائدة
والتي تُعد جز ًء من أداة دين ،أنظر الفترة )2.2.3أ(( وكان الجزء ال ُمحول مؤھالً إللغاء اإلثبات في مجمله ،فإنه يجب
أن يتم تخصيص المبلغ الدفتري السابق لألصل المالي األكبر بين الجزء الذي سيتم االستمرار في إثباته والجزء الذي
يتم إلغاء إثباته ،على أساس القيم العادلة النسبية لھذين الجزأين في تاريخ التحويل .ولھذا الغرض ،فإنه يجب أن يتم
معالجة أصل الخدمة الذي تم االبقاء عليه على أنه جزء سيتم االستمرار في إثباته .أما الفرق بين:
)أ(

المبلغ الدفتري ) ُمقاسا ً في تاريخ إلغاء اإلثبات( الذي تم تخصيصه للجزء الذي تم إلغاء إثباته ،وبين

)ب(

العوض ال ُمستلم مقابل الجزء الذي تم إلغاء إثباته )بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه مطروحا ً منه
أي التزام جديد تم تحمله(.

فإنه يجب أن يتم إثباته ضمن الربح أوالخسارة.
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14.2.3

عندما تقوم المنشأة بتخصيص المبلغ الدفتري السابق لألصل المالي األكبر بين الجزء الذي سيتم االستمرار في إثباته والجزء
الذي يتم إلغاء إثباته ،فإنه يجب أن يتم قياس القيمة العادلة للجزء الذي سيتم االستمرار في إثباته .وعندما يكون لدى
المنشأة ممارسة سابقة لبيع أجزاء مشابھة للجزء الذي سيتم االستمرار في إثباته أو توجد معامالت سوق أخرى لمثل تلك
األجزاء ،فإن األسعار الحديثة للمعامالت الفعلية توفر أفضل تقدير لقيمته العادلة .وعندما ال توجد عروض أسعار أو
معامالت سوق حديثة لدعم القيمة العادلة للجزء الذي سيتم االستمرار في إثباته ،يكون أفضل تقدير للقيمة العادلة ھو
الفرق بين القيمة العادلة لألصل المالي األكبر ككل والعوض ال ُمستلم من ال ُمحول له مقابل الجزء الذي يتم إلغاء إثباته.

التحويالت غير المؤھلة إللغاء اإلثبات
15.2.3

إذا لم ينتج عن التحويل إلغاء اإلثبات نظراً ألن المنشأة قد أبقت على ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت ملكية األصل
ال ُمحول ،فإنه يجب على المنشأة أن تستمر في إثبات األصل ال ُمحول في مجمله ويجب أن تثبت التزاما ً ماليا ً مقابل
العوض ال ُمستلم .وفي الفترات الالحقة ،فإنه يجب على المنشأة أن تثبت أي دخل من األصل ال ُمحول وأي مصروف تم
تكبده على االلتزام المالي.

االرتباط المستمر باألصول ال ُمحولة
16.2.3

17.2.3

إذا لم تقم المنشأة بتحويل ،وال باإلبقاء على ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت ملكية األصل المالي ،وتبقي على الس يطرة
على األصل ال ُمحول ،فإن المنشأة تستمر في إثبات األصل ال ُمحول بقدر ارتباطھ ا المس تمر ب ه .إن م دى ارتب اط المنش أة
المستمر باألصل ال ُمحول ھو المدى الذي عنده تكون ُمعرضة للتغيرات في قيمة األصل ال ُمحول .على سبيل المثال:
)أ(

عندما يأخذ ارتباط المنشأة المستمر شكل ضمان األصل ال ُمحول ،فإن مقدار ارتباط المنشأة المستمر يكون ھو
) (1مبلغ األصل أو ) (2الحد االقصى لمبلغ العوض ال ُمستلم والذي يمكن أن تُطالب المنشأة برده )'مبلغ
الضمان'( ،أيھما أقل.

)ب(

عندما يأخذ ارتباط المنشأة المستمر شكل خيار مكتوب أو ُمشتَرى )أو كليھما( على األصل ال ُمحول ،فإن مقدار
ارتباط المنشأة المستمر يكون ھو مبلغ األصل ال ُمحول الذي يمكن للمنشأة أن تعيد شراءه .وبالرغم من ذلك،
فإنه في حالة خيار بيع مكتوب على أصل يتم قياسه بالقيمة العادلة ،يقتصر مقدار ارتباط المنشأة المستمر
على القيمة العادلة لألصل ال ُمحول أو سعر ممارسة الخيار ،أيھما أقل )انظر الفقرة ب .(13.2.3

)ج(

عندما يأخذ ارتباط المنشأة المستمر شكل خيار يتم تسويته نقداً أو متطلب مماثل على األصل ال ُمحول ،فإن
مقدار ارتباط المنشأة المستمر يتم قياسه بالطريقة نفسھا التي تنتج عن الخيارات التي ال يتم تسويتھا نقداً كما
ھي موضحة في البند )ب( أعاله.

عندما تستمــر المنشــأة في إثبات أصــل بمقــدار ارتباطھا المستمر به ،فإن المنشأة تثبت -أيضا ً -االلتزام المرتبط به.
وبالرغم من متطلبات القياس اآلخرى الواردة في ھذا المعيار ،فإنه يتم قياس األصل ال ُمحول وااللتزام المرتبط به على
أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليھا المنشأة .ويتم قياس االلتزام المرتبط به بطريقة يكون فيھا صافي
المبلغ الدفتري لألصل ال ُمحول ولاللتزام المرتبط به:
)أ(

ھو التكلفة ال ُمستنفدة للحقوق وااللتزامات التي أبقت عليھا المنشأة ،إذا كان يتم قياس األصل ال ُمحول بالتكلفة
ال ُمستنفدة ،أو

)ب(

يكون مساويا ً للقيمة العادلة للحقوق وااللتزامات التي أبقت عليھا المنشأة عندما يتم قياسھا على أساس أنھا
قائمة بذاتھا ،إذا كان يتم قياس األصل ال ُمحول بالقيمة العادلة.

18.2.3

يجب على المنشأة أن تستمر في إثبات أي دخل ناشئ عن األصل ال ُمحول بمقدار ارتباطھا المستمر به ويجب أن تثبت
أي مصروف يتم تكبده على االلتزام المرتبط به.

19.2.3

لغرض القياس الالحق ،فإنه تتم المحاسبة عن التغيرات ال ُمثبتة في القيمة العادلة لألصل ال ُمحول وااللتزام المرتبط به -
بشكل ثابت – لكليھما وفقا ً للفقرة  ،1.7.5وال يجوز أن يتم إجراء مقاصة بينھما.

20.2.3

إذا كان ارتباط المنشأة المستمر ھو بجزء -فقط -من أصل مالي )على سبيل المثال ،عندما تبقي المنشأة على خيار إلعادة
شراء جزء من األصل ال ُمحول ،أو تبقي على حصة متبقية ال ينتج عنھا اإلبقاء على ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت
الملكية وال تبقي المنشأة على السيطرة( ،فإن المنشأة تقوم بتخصيص المبلغ الدفتري السابق لألصل المالي بين ذلك
الجزء الذي ستستمر في إثباته بموجب استمرار االرتباط ،والجزء الذي لم تعد تُثبته وذلك على أساس القيم العادلة
النسبية لھذين الجزأين في تاريخ التحويل .ولھذا الغرض ،تنطبق متطلبات الفقرة  .14.2.3أما الفرق بين:
)أ(

المبلغ الدفتري ) ُمقاسا ً في تاريخ إلغاء اإلثبات( ال ُمخصص للجزء الذي لم يعد مثبتا ً وبين

)ب(

العوض ال ُمستلم مقابل الجزء الذي لم يعد مثبتا ً،

فإنه يجب أن يتم إثباته ضمن الربح أو الخسارة.
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21.2.3

إذا تم قياس األصل ال ُمحول بالتكلفة ال ُمستنفدة ،فإنه ال ينطبق على االلتزام المرتبط به الخيار الوارد في ھذا المعيار لوسم
االلتزام المالي على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة.

جميع التحويالت
22.2.3

إذا تم االستمرار في إثبات أصل ُمحول ،فإنه ال يجوز إجراء مقاصة بين األص ل وااللت زام الم رتبط ب ه .وبالمث ل ،فإن ه ال
يجوز للمنشأة أن تجري مقاصة بين أي دخل ناشئ عن األصل ال ُمحول وأي مصروف تم تكبده على االلتزام المرتبط ب ه
)انظر الفقرة  42من معيار المحاسبة الدولي .(32

23.2.3

إذا قدم المحول ضمانا ً رھنيا ُ غير نقدي )مثل أدوات دين أو حقوق ملكية( إلى ال ُمحول إليه ،فإن المحاسبة عن الضمان
الرھني من قبل المحول وال ُمحول إليه تعتمد على ما إذا كان المحول إليه لديه الحق في بيع الضمان الرھني أو إعادة
رھنه وعلى ما إذا كان المحول قد تعثر في السداد .ويجب على المحول وال ُمحول إليه المحاسبة عن الضمان الرھني
كما يلي:
)أ(

إذا كان لدى ال ُمحول إليه الحق بموجب عقد أو عرف في بيع الضمان الرھني أو إعادة رھنه ،حين ذاك فإن ه يج ب
عل ى المح ول أن يعي د تص نيف ذل ك األص ل ف ي قائم ة مرك زه الم الي )مث ل أص ل ُم َع ار ،أو أدوات حق وق ملكي ة
مرھونة أو مبلغ مستحق التحصيل عن إعادة شراء( بشكل منفصل -عن األصول اآلخرى.

)ب(

إذا باع المحول إليه ضمانا ً مرھونا ً عنده ،فإنه يجب عليه أن يثبت المتحصالت من البيع والتزاما ً ُمقاسا ً بالقيمة
العادلة مقابل التزامه برد الضمان الرھني.

)ج(

إذا تعثر المحول في السداد بموجب شروط العقد ولم يعد له الحق في استرداد الضمان الرھني ،فإنه يجب عليه
أن يلغي إثبات الضمان الرھني ،ويجب على ال ُمحول إليه أن يثبت الضمان الرھني على أنه أصل له ُمقاسا ً –
بشكل أولي -بالقيمة العادلة أو ،إذا كان قد قام بالفعل ببيع الضمان ،فإنه يلغي إثبات التزامه برد الضمان
الرھني.

)د(

باستثناء ما ھو منصوص عليه في البند )ج( ،فإنه يجب على المحول أن يستمر في تسجيل الضمان الرھني على
أنه أصل له ،وال يجوز لل ُمحول إليه إثبات الضمان الرھني على أنه أصل.

 3.3إلغاء إثبات االلتزامات المالية
1 .3 .3

يجب على المنشأة أن تزيل االلتزام المالي )أو الجزء من التزام مالي( من قائمة مركزھا المالي عندما ،وفقط عندما ،يتم
إطفاؤه—أي عندما يتم سداد االلتزام المحدد في العقد أو يتم إلغاؤه أو ينقضي.

2.3.3

يجب أن تتم المحاسبة عن ال ُمبادلة التي تتم بين مقترض ومقرض حالي ألدوات دين تختلف شروطھا –إلى حد كبير -
على أنھا اطفاء لاللتزام المالي األصلي وإثبات اللتزام مالي جديد .وبالمثل ،فإنه يجب المحاسبة عن التعديل الجوھري
في شروط التزام مالي قائم أو جزء منه )سواء كان يُعزى إلى ضائقة مالية للمدين أم ال( على أنه إطفاء لاللتزام المالي
األصلي وإثبات اللتزام مالي جديد.

3.3.3

يجب أن يتم إثبات الفرق بين المبلغ الدفتري لاللتزام المالي )أو الجزء من التزام مالي( يتم إطفاؤه أو تحويله إلى طرف
آخر والعوض المدفوع ،بما في ذلك أي أصول غير نقدية يتم تحويلھا أو التزامات يتم تحملھا ،ضمن الربح أو
الخسارة.

4.3.3

إذا أعادت المنشأة شراء جزء من التزام مالي ،فإنه يجب على المنشأة تخصيص المبلغ الدفتري السابق لاللتزام المالي بين
الجزء الذي سيتم االستمرار في إثباته وذلك الجزء الذي يتم إلغاء إثباته باالستناد إلى القيم العادلة النسبية لھذين الجزأين
في تاريخ إعادة الشراء .ويجب أن يتم إثبات الفرق بين )أ( المبلغ الدفتري ال ُمخصص للجزء الملغى إثباته و)ب( العوض
المدفوع ،بما في ذلك أي أصول غير نقدية يتم تحويلھا أو التزامات يتم تحملھا ،مقابل الجزء الملغى إثباته ،ضمن الربح
أوالخسارة.
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الفصل  4التصنيف
 1.4تصنيف األصول المالية
1.1.4

مالم لم تنطبق الفقرة  ،5.1.4فإنه يجب على المنشأة أن تصنف األصول المالية على أنھا يتم قياسھا -الحقا ً –بالتكلفة
ال ُمستنفدة ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،على أساس كل
من:
)أ(

نموذج أعمال المنشأة إلدارة األصول المالية

)ب( خصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي.
2.1.4

يجب أن يتم قياس األصل المالي بالتكلفة ال ُمستنفدة إذا تم استيفاء كل من الشرطين التاليين:
)أ(

يُحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال ھدفه ھو االحتفاظ باألصول المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.

)ب( ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تُعد -فقط -دفعات من المبلغ األصلي
والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
تقدم الفقرات ب-1.1.4ب 26.1.4إرشادات بشأن كيفية تطبيق ھذه الشروط.
2.1.4أ

يجب أن يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا تم استيفاء كل من الشرطين التاليين:
)أ(

يُحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق ھدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول
المالية.

)ب( ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تُعد -فقط -دفعات من المبلغ األصلي
والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
تقدم الفقرات ب-1.1.4ب 26.1.4إرشادات بشأن كيفية تطبيق ھذه الشروط.
3.1.4

لغرض تطبيق الفقرتين )2.1.4ب( و2.1.4أ)ب(:
)أ(

يكون المبلغ األصلي ھو القيمة العادلة لألصل المالي عند اإلثبات األولي .وتقدم الفقرة ب7.1.4ب إرشادات إضافية
حول معنى المبلغ األصلي.

)ب( تتكون الفائدة من عوض مقابل القيمة الزمنية للنقود ،ومقابل المخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم
خالل فترة زمنية معينة ومقابل مخاطر اإلقراض األساسية اآلخرى والتكاليف ،باإلضافة إلى ھامش الربح .وتقدم
الفقرات ب7.1.4أ وب9.1.4أ-ب9.1.4ھـ إرشادات إضافية حول معنى الفائدة ،بما في ذلك معنى القيمة الزمنية
للنقود.
4 .1 .4

يجب أن يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ما لم ي تم قياس ه بالتكلف ة ال ُمس تنفدة وفق ا للفق رة
 2.1.4أو بالقيم ة العادل ة م ن خ الل ال دخل الش امل اآلخ ر وفق ا للفق رة 2.1.4أ .وب الرغم م ن ذل ك ،يمك ن للمنش أة أن تق وم
باختيار ال رجعه فيه عند اإلثبات األولي الستثمارات معينة في أدوات حقوق ملكي ة –ك ان س يتم خ الف ذل ك قياس ھا بالقيم ة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة -لع رض التغي رات الالحق ة ف ي القيم ة العادل ة ض من ال دخل الش امل اآلخ ر )انظ ر الفق رة
.(6.7.5-5.7.5

خيار وسم أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
5.1.4

سم – بشكل ال رجعة فيه -أصالُ ماليا ُ على
وبالرغم من الفقرات  ،4.1.4-1.1.4فإنه يمكن للمنشأة ،عند اإلثبات األولي ،أن ت ِ
أنه يُقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلص -بشكل جوھري -عدم اتساق القياس
أو اإلثبات )يشار إليه -أحيانا -على أنه 'عدم تماثل محاسبي'( والذي ينشأ خالف ذلك عن قياس األصول أو االلتزامات أو
إثبات المكاسب والخسائر منھا على أسس مختلفة )انظر الفقرات ب-29.1.4ب.(32.1.4
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 2.4تصنيف االلتزامات المالية
 1.2.4يجب على المنشأة أن تصنف جميع االلتزامات المالية على أنھا يتم قياسھا -الحقا -بالتكلفة ال ُمستنفدة ،باستثناء ما يلي:
)أ( االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يجب أن يتم قياس مثل ھذه االلتزامات ،بما في ذلك
المشتقات التي ھي التزامات ،الحقا -بالقيمة العادلة.
)ب( االلتزامات المالية التي تنشأ عندما ال يتأھل تحويل أصل مالي إللغاء اإلثبات أو عندما ينطبق منھج االرتباط المستمر.
تنطبق الفقرتان  15.2.3و 17.2.3على قياس مثل تلك االلتزامات المالية.
)ج( عقود الضمان المالي .بعد اإلثبات األولي ،يجب على ُمصدر مثل ذلك العقد )مالم تنطبق الفقرة )1.2.4أ( أو )ب(( أن
يقيسه -الحقا –بأيھما أكبر من:
) (1مبلغ مخصص الخسارة الذي يتم تحديده وفقا للقسم  5.5أو
) (2المبلغ الذي تم إثباته –بشكل أولي )أنظر الفقرة  (1.1.5مطروحا منه ،حينما يكون مناسبا ً ،المبلغ ال ُمجمع للدخل
الذي يتم إثباته وفقا لمبادئ المعيار الدولي للتقرير المالي .15
)د( االرتباطات بتقديم قرض بمعدل فائدة أقل من سعر السوق .يجب على ُمصدر مثل ذلك االرتباط )مالم تنطبق الفقرة
)1.2.4أ(( أن يقيسه -الحقا -بأيھما أكبر من:
) (1مبلغ مخصص الخسارة الذي يتم تحديده وفقا للقسم  5.5أو
) (2المبلغ الذي تم إثباته –بشكل أولي )أنظر الفقرة  (1.1.5مطروحا منه ،حينما يكون مناسبا ،المبلغ ال ُمجمع للدخل
الذي يتم إثباته وفقا لمبادئ المعيار الدولي للتقرير المالي .15
)ھـ( العوض المحتمل الذي تم إثباته من قبل المنشاة المستحوذة ضمن تجميع أعمال ينطبق عليه المعيار الدولي للتقرير
المالي  .3يجب أن يتم -الحقا -قياس مثل ھذا العوض المحتمل بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات ضمن الربح أو
الخسارة.

خيار وسم التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
2 .2 .4

يمكن للمنشأة ،عند اإلثبات األولي ،أن تسم -بشكل ال رجعه فيه -التزاما ً مالي ا ً عل ى أن ه ي تم قياس ه بالقيم ة العادل ة م ن خ الل
الربح أو الخسارة عندما يكون ذلك مسموحا ً بموجب الفقرة  ،5.3.4أو عندما ينتج عن القي ام ب ذلك معلوم ات أكث ر مالءم ة،
إما بسبب أنه:
)أ(

يزيل أو يقلص -بشكل جوھري -عدم اتساق القياس أو اإلثبات )يشار إليه –أحيانا -على أنه 'عدم تماثل محاسبي'(
والذي كان سينشأ خالف ذلك عن قياس األصول أو االلتزامات أو إثبات المكاسب والخسائر منھا على أسس مختلفة
)أنظر الفقرات ب-29.1.4ب ,( 32.1.4أو

)ب( تتم إدارة مجموعة من االلتزامات المالية أو من األصول المالية وااللتزامات المالية ويتم تقويم أدائھا على أساس
القيمة العادلة ،ووفقا إلدارة المخاطر أو االستراتيجية االستثمارية الموثقة ،ويتم -داخليا  -تقديم المعلومات بشأن
المجموعة على ذلك األساس إلى كبار موظفي إدارة المنشأة )كما ھو ُمعرف في معيار المحاسبة الدولي 24
"اإلفصاحات عن الطرف ذي العالقة"( ,على سبيل المثال ،مجلس إدارة المنشأة والرئيس التنفيذي )انظر الفقرات
ب-.33.1.4ب.(36.1.4.

 3.4المشتقات ال ُم ْد َم ٌجة
1 .3 .4

المش تقة ال ُم ْد َم ٌج ة ھ ي مك ون لعق د مخ تلط يتض من أيض ا ً مض يفا ً غي ر مش تق— م ع تأثيرھ ا ب أن تتقل ب بع ض م ن
الت دفقات النقدي ة ل ألداة ال ُمجمع ه بطريق ة تش ابه المش تقة القائم ة ب ذاتھا .تتس بب المش تقة ال ُم ْد َم ٌج ة ف ي بع ض م ن
الت دفقات النقدي ة أو جميعھ ا والت ي بخ الف ذل ك ك ان س يُتطلب بموج ب العق د أن ي تم تع ديلھا وفق ا ً لمع دل فائ دة ثاب ت ،أو
س عر أداة مالي ة ،أو س عر س لعة ،أو س عر ص رف عمل ة اجنبي ة ،أو ال رقم القياس ي ألس عار أو مع دالت ،أو تص نيف
ائتم اني أو مؤش ر ائتم اني ،أو متغي ر آخ ر ،ش ريطة أن ه ف ي حال ة المتغي ر غي ر الم الي أال يك ون ذل ك المتغي ر مرتبط ا ً
بط رف ف ي العق د .وال تُع د المش تقة الت ي تك ون مرتبط ة بأداة مالي ة ولك ن يمك ن تعاق ديا ً تحويلھ ا -بش كل مس تقل -ع ن
تلك األداة ،أو لھا طرف مقابل مختلف ،مشتقة ُم ْد َم ٌجة ،ولكنھا أداة مالية منفصلة.

عقود مختلطة مع أصول مالية مضيفة
2 .3 .4

إذا كان العقد المختلط يتضمن مضيفا ً ھ و أص ل يق ع ض من نط اق ھ ذا المعي ار ،فإن ه يج ب عل ى المنش أة أن تطب ق المتطلب ات
الواردة في الفقرات  5.1.4-1.1.4على العقد المختلط بكامله.
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العقود المختلطة اآلخرى
3.3.4

إذا كان العقد المختلط يتضمن مضيفا ً ھو أصل ال يقع ضمن نطاق ھذا المعيار ،فإنه يجب أن يتم فصل المشتقة ال ُم ْد َم ٌجة عن
المضيف وأن يتم المحاسبة عنھا على أنھا مشتقة بموجب ھذا المعيار إذا ،وفقط إذا:
)أ(

لم تكن الخصائص االقتصادية لمشتقة ُم ْد َم ٌجة ومخاطرھا مرتبطة –بشكل وثيق -بالخصائص االقتصادية للمضيف
ومخاطره )أنظر الفقرتان ب 5.3.4و ب(8.3.4؛

)ب( كانت ستستوفي تعريف المشتقة أداة منفصلةٌ لھا نفس شروط المشتقة ال ُم ْد َم ٌجة؛
)ج( لم يتم قياس العقد المختلط بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة )أي أنه ال
يتم فصل المشتقة التي يتم دمجھا في التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة(.
4.3.4

إذا تم فصل مشتقة ُم ْد َم ٌجة ،فإنه يجب المحاسبة عن العقد المضيف وفقا ً للمعايير المناسبة .وال يتناول ھذا المعيار ما إذا كان
يجب أن يتم عرض المشتقة ال ُم ْد َم ٌجة -بشكل منفصل -في قائمة المركز المالي.

5 .3 .4

وب الرغم م ن الفق رتين  3.3.4و ،4.3.4إذا ك ان العق د يتض من واح دةً أو أكث ر م ن المش تقات ال ُم ْد َم ٌج ة والمض يف
ھ و أص ل ال يق ع ض من نط اق ھ ذا المعي ار ،فإن ه يمك ن للمنش أة أن تس م العق د المخ تلط بأكمل ه عل ى أن ه بالقيم ة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة إال إذا:
)أ(

كانت المشتقة )المشتقات( ال ُم ْد َم ٌجة ال تعدل -بشكل جوھري -من الت دفقات النقدي ة الت ي بخ الف ذل ك س تكون مطلوب ة
بموجب العقد؛ أو

)ب( كان واضحا ً بقليل من التحليل ،أو بدونه ،عندما يتم -ألول مرة -أخذ أداة مختلطة مشابھة في الحسبان ،أنه يُحظر
فصل المشتقة )المشتقات( ال ُم ْد َم ٌجة ،مثل خيار الدفع مقدما ً ال ُمدمج في قرض يسمح لحامله بأن يدفع القرض مقدما ً
مقابل –-ما يقارب تكلفته ال ُمستنفدة.
6 .3 .4

إذا كانت المنشأة ُمطالبة بموجب ھذا المعيار بأن تفصل مشتقة ُم ْد َم ٌجة عن مضيفھا ،ولكنھا غي ر ق ادرة عل ى قي اس المش تقة
ال ُم ْد َم ٌج ة -بش كل منفص ل -س واء عن د اقتنائھ ا أو ف ي نھاي ة فت رة التقري ر الم الي الالحق ة ،فإن ه يج ب عليھ ا أن تس م العق د
المختلط بكامله على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

7 .3 .4

إذا كان ت المنش أة غي ر ق ادرة عل ى قي اس القيم ة العادل ة لمش تقة ُم ْد َم ٌج ة –بطريق ة يمك ن االعتم اد عليھ ا -عل ى أس اس
أحكامھ ا وش روطھا ،ف إن القيم ة العادل ة للمش تقة ال ُم ْد َم ٌج ة تك ون ھ ي الف رق ب ين القيم ة العادل ة للعق د المخ تلط والقيم ة
العادل ة للمض يف .وإذا كان ت المنش أة غي ر ق ادرة عل ى قي اس القيم ة العادل ة للمش تقة ال ُم ْد َم ٌج ة باس تخدام ھ ذه الطريق ة،
تنطبق الفقرة  6 .3.4ويتم وسم العقد المختلط على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 4.4إعادة التصنيف
1 .4 .4

عندما ،وفقط عندما ،تقوم المنش أة بتغيي ر نم وذج أعمالھ ا إلدارة األص ول المالي ة ،فإن ه يج ب عليھ ا أن تعي د تص نيف جمي ع
األص ول المالي ة المت أثرة وفق ا ً للفق رات  .4.1.4-1.1.4أنظ ر الفق رات  ،7.6.5-1.6.5وب-1.4.4ب 3.4.4وب-1.6.5
ب .2.6.5إلرشادات إضافية بشأن إعادة تصنيف األصول المالية.

2.4.4

ال يجوز للمنشأة أن تعيد تصنيف أي التزام مالي.

3.4.4

ال تُعد التغيرات التالية في الظروف إعادة تصنيف ألغراض الفقرات :2.4.4-1.4.4
)أ(

بند كان يُعد – في السابق -أداة تحوط موسومة وفعالة في تحوط تدفق نقدي أو تحوط صافي استثمار ،ثم أصبحت غير
مؤھلة على ھذا النحو؛

)ب( بند يصبح أداة تحوط موسومة وفعالة في تحوط تدفق نقدي أو تحوط صافي استثمار؛
)ج( التغييرات في القياس وفقا ً للقسم .7.6

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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الفصل  5القياس
 1.5القياس األولي
1 .1 .5

باس تثناء المب الغ المس تحقة عل ى الم دينين التج اريين الت ي تق ع ض من نط اق الفق رة  ،3.1.5فإن ه يج ب عل ى
المنش أة ،عن د اإلثب ات األول ي ،أن تق يس األص ل الم الي أو االلت زام الم الي بقيمت ه العادل ة زائ دا أو مطروح ا من ه،
ف ي حال ة أص ل م الي أو الت زام م الي ل يس بالقيم ة العادل ة م ن خ الل ال ربح أو الخس ارة ،تك اليف المعامل ة الت ي يمك ن
عزوھا –بشكل مباشر -إلى اقتناء أو إصدار األصل المالي أو االلتزام المالي.

1.1.5أ

بالرغم من ذلك ،إذا كانت القيمة العادلة لألصل المالي أو االلتزام المالي ،عند اإلثبات األولي ،تختلف عن سعر المعاملة ،فإنه
يجب على المنشأة أن تطبق الفقرة ب2.1.5أ.

2 .1 .5

عندما تستخدم المنشاة المحاسبة على أساس تاريخ التسوية ألصل يتم قياسه -الحقا ً  -بالتكلفة ال ُمستنفدة ،فإنه يتم إثبات األصل –
بشكل أولي  -بقيمته العادلة في تاريخ المتاجرة )أنظر الفقرات ب-3.1.3ب.(6.1.3

3.1.5

بالرغم من المتطلب الوارد في الفقرة  ،1.1.5فإنه يجب على المنشأة ،عند اإلثبات األولي ،أن تقيس المبالغ المستحقة على
المدينين التجاريين بسعر معاملتھم )كما ھو ُمعرف في المعيار الدولي للتقرير المالي  (15ذلك إذا لم تنطوي المبالغ المستحقة
من المدينين التجاريين على مكون تمويل مھم وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي )15أو عندما تطبق المنشأة وسيلة عملية وفقا ً
للفقرة  63من المعيار الدولي للتقرير المالي .(15

 2.5القياس الالحق لألصول المالية
1.2.5

بعد اإلثبات األولي ،يجب على المنشأة أن تقيس األصل المالي وفقا ً للفقرات  5.1.4-1.1.4بما يلي:
)أ(

التكلفة ال ُمستنفدة؛ أو

)ب( القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ أو
)ج( القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
2 .2 .5

يجب على المنشأة أن تطبق متطلبات الھبوط الواردة في القسم  5.5على األصول المالية التي يتم قياسھا بالتكلف ة ال ُمس تنفدة
وفقاٍ للفقرة  2.1.4وعلى األصول المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا ً للفقرة 2.1.4أ.

3 .2 .5

يج ب عل ى المنش أة أن تطب ق متطلب ات المحاس بة ع ن التح وط ال واردة ف ي الفق رات ) 14.5.6-8.5.6وإذا كان ت
منطبق ة ،الفق رات  94-89م ن معي ار المحاس بة ال دولي  39للمحاس بة ع ن تح وط القيم ة العادل ة لتح وط محفظ ة م ن
1.
مخاطر معدل الفائدة( على األصل المالي الذي يتم وسمه على أنه بند ُمتحوط له

 3.5القياس الالحق لاللتزامات المالية
1.3.5

بعد اإلثبات األولي ،يجب على المنشأة أن تقيس االلتزام المالي وفقا ً للفقرات .2.2.4-1.2.4

2 .3 .5

يج ب عل ى المنش أة أن تطب ق متطلب ات المحاس بة ع ن التح وط ال واردة ف ي الفق رات ) 14.5.6-8.5.6و ،إذا كان ت منطبق ة،
الفق رات  94-89م ن معي ار المحاس بة ال دولي  39للمحاس بة ع ن تح وط القيم ة العادل ة لتح وط محفظ ة م ن مخ اطر مع دل
الفائدة( على االلتزام المالي الذي يتم وسمه على أنه بند ُمتحوط له.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1وفقا ً للفقرة  ،21.2.7فإنه يمكن للمنشأة أن تختار ،على أنه سياستھا المحاسبية ،االستمرار في تطبيق متطلبات المحاسبة عن التحوط الواردة في معيار المحاسبة الدولي
 39بدالً من المتطلبات الواردة في الفصل  6من ھذا المعيار .وإذا قامت المنشأة بھذا الخيار ،فإن اإلشارات الواردة في ھذا المعيار إلى متطلبات معينة للمحاسبة عن
التحوط في الفصل  6ال تكون ذات صلة .وبدالً من ذلك تطبق المنشأة المتطلبات ذات الصلة للمحاسبة عن التحوط الواردة في معيار المحاسبة الدولي .39

 4.5قياس التكلفة ال ُمستنفدة
ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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األصول المالية
طريقة الفائدة الفعلية
1.4.5

يجب أن يتم حساب إيراد الفائدة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية )أنظر الملحق أ والفقرات ب-1.4.5ب .(7.4.5ويجب أن يتم
حسابه بتطبيق معدل الفائدة الفعلية على إجمالي المبلغ الدفتري ألصل مالي باستثناء:
)أ(

ست َْحدَثة ذات المستوى االئتماني الھابط .لتلك األص ول المالي ة ،يج ب عل ى المنش أة
األصول المالية المشتراة أو ال ُم ْ
أن تطبق معدل الفائدة الفعلية المعدل بالمخاطر االئتمانية على التكلفة ال ُمستنفدة لألصل المالي منذ اإلثبات األولي.

ست َْحدَثة ذات مستوى ائتماني ھابط ،ولكن أصبحت -الحقا –
)ب( األصول المالية التي ال تُعد أصوالً ماليةً مشتراة أو ُم ْ
أصوالً ماليةً ذات مستوى ائتماني ھابط .لتلك األصول المالية ،يجب على المنشأة أن تطبق معدل الفائدة الفعلية
على التكلفة ال ُمستنفدة لألصل المالي في فترات التقرير الالحقة.
2.4.5

يحب على المنشأة ،التي تقوم ،في فترة تقرير ،بحساب إيراد الفائدة بتطبيق طريقة الفائدة الفعلية على التكلفة ال ُمستنفدة ألصل
مالي وفقا ً للفقرة )1.4.5ب( ،أن تقوم ،في فترات التقرير الالحقة ،بحساب إيراد الفائدة بتطبيق معدل الفائدة الفعلية على
إجمالي المبلغ الدفتري إذا تحسنت المخاطر االئتمانية على األداة المالية بحيث لم يعد األصل المالي ذا مستوى ائتماني ھابط
وأمكن ربط التحسين –بشكل موضوعي  -بحدث يقع بعد أن تم تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة )1.4.5ب( )مثل تحسين
في التصنيف االئتماني للمقترض(.

تعديل التدفقات النقدية التعاقدية
3.4.5

عندما تتم إعادة التفاوض بشأن التدفقات النقدية التعاقدية ألصل مالي ،أو بخالف ذلك تعديلھا وال ينتج عن إعادة التفاوض أو
التعديل إلغاء إثبات ذلك األصل المالي وفقا ً لھذا المعيار ،فإنه يجب على المنشأة أن تعيد حساب إجمالي المبلغ الدفتري لألصل
المالي ويجب عليھا أن تثبت مكسب أو خسارة تعديل .يجب أن تتم إعادة حساب إجمالي المبلغ الدفتري لألصل المالي على
أنه القيمة الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية التي ت ّمت إعادة التفاوض بشأنھا أو تم تعديلھا والتي يتم خصمھا بمعدل الفائدة
الفعلية األصلي لألصل المالي )أو معدل الفائدة الفعلية ال ُمعدل بالمخاطر االئتمانية لألصول المالية المشتراة أو ال ُم ْستَحْ دَثة ذات
المستوى االئتماني الھابط( أو ،حينما يكون منطبقاً ،معدل الفائدة الفعلية ال ُمنقح محسوبا ً وفقا ً للفقرة  .10.5.6وتعدل أي تكاليف
أو أتعاب يتم تكبدھا المبلغ الدفتري لألصل المالي المعدل ويتم استنفادھا على مدى األجل المتبقي لألصل المالي المعدل.

الشطب
4.4.5

يجب على المنشأة أن تقوم –بشكل مباشر  -بتخفيض إجمالي المبلغ الدفتري ألصل مالي عندما ال يكون لدى المنشأة توقعات
معقولة باسترداد األصل المالي في مجمله أو جزء منه .ويشكل الشطب حدث إلغاء إثبات )أنظر الفقرة ب)16.2.3ص((.

 5.5الھبوط
إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة
مدخل عام
1 .5 .5

يجب على المنشأة أن تثبت مخصص خسارة مقاب ل الخس ائر االئتماني ة المتوقع ة م ن األص ل الم الي ال ذي ي تم قياس ه وفق ا ً
للفقرتين  2.1.4أو 2.1.4أ ،أو من مبلغ إيجار مستحق التحصيل ،أو من أصل عق د أو م ن ارتب اط بق رض وم ن عق د ض مان
مالي ،والتي تنطبق عليھا متطلبات الھبوط في القيمة وفقا ً للفقرات )1.2ز( ،أو )1.2.4ج( أو )1.2.4د(.

2.5.5

يجب على المنشأة أن تطبق متطلبات الھبوط إلثبات وقياس مخصص خسارة لألصول المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا ً للفقرة 2.1.4أ .وبالرغم من ذلك ،يجب أن يتم إثبات مخصص الخسارة ضمن الدخل الشامل
اآلخر وال يجوز أن يقلص من المبلغ الدفتري لألصل المالي في قائمة المركز المالي.

3.5.5

مع مراعاة الفقرات  ،16.5.5-13.5.5يجب على المنشأة ،في كل تاريخ تقرير ،أن تقيس مخصص الخسارة لألداة المالية
بمبلغ مسا ٍو لـ الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر إذا كانت المخاطر االئتمانية على تلك األداة المالية قد زادت –
بشكل جوھري -منذ اإلثبات األولي.
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4.5.5

إن الھدف من متطلبات الھبوط ھو إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر لجميع األدوات المالية التي يوجد لھا
زيادات كبيرة في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات األولي – سواء تم تقويمھا على أساس فردي أو جماعي – مع األخذ في
الحسبان جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة ،بما في ذلك تلك التي تكون تطلعية للمستقبل.

5 .5 .5

م ع مراع اة الفق رات  ،16.5.5-13.5.5إذا ل م تك ن المخ اطر االئتماني ة ف ي ت اريخ التقري ر عل ى أداة مالي ة ق د زادت –بش كل

6 .5 .5

لالرتباط ات بق روض ولعق ود الض مان الم الي ،وألغ راض تطبي ق متطلب ات الھب وط ،يج ب اعتب ار الت اريخ ال ذي تص بح في ه
المنشأة طرفا ً في ارتباط ال رجعة فيه ھو تاريخ اإلثبات األولي.

7.5.5

إذا كانت المنشأة قد قامت بقياس مخصص الخسارة ألداة مالية بمبلغ مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمرھا في
فترة التقرير السابقة ،ولكنھا قررت في تاريخ التقرير الحالي أن الفقرة  3.5.5لم تعد مستوفاة ،فإنه يجب على المنشأة أن تقيس
مخصص الخسارة بمبلغ مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 12شھراً من تاريخ التقرير الحالي.

8 .5 .5

يجب على المنشأة أن تثبت ضمن الربح أو الخسارة ،على أنه مكسب أو خس ارة الھب وط ،مبلغ ا ً مس اويا ً للخس ائر االئتماني ة )أو
عك س الخس ائر( ال ذي يًتطل ب لتع ديل مخص ص الخس ارة ف ي ت اريخ التقري ر إل ى المبل غ ال ذي يُتطل ب أن ي تم إثبات ه وفق ا لھ ذا
المعيار.

جوھري -منذ اإلثبات األولي ،فإنه يجب على المنشأة أن تقيس مخصص الخسارة لتلك األداة المالية بمبلغ مساو لـ الخسائر
االئتمانية المتوقعة على مدى 12شھراً.

تحديد الزيادات الكبيرة في المخاطر االئتمانية
9.5.5

في كل تاريخ تقرير ،يجب على المنشأة أن تقوم بتقويم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية على أداة مالية قد زادت -بشكل جوھري
منذ اإلثبات األولي .وعند القيام بالتقويم ،يجب على المنشأة أن تستخدم التغير في مخاطر التعثر في السداد الواقعة على مدىالعمر المتوقع لألداة المالية بدالً من التغير في مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة .وإلجراء ذلك التقويم ،يجب على المنشأة أن
تقارن مخاطر التعثر في السداد الواقعة على األداة المالية كما ھي في تاريخ التقرير مع مخاطر التعثر في السداد الواقعة على
األداة المالية كما ھي في تاريخ اإلثبات األولي وأن تأخذ في الحسبان المعلومات المعقولة والمؤيدة المتاحة بدون تكلفة أو جھد
ال مبرر لھما ،التي تُعد مؤشراً على زيادات كبيرة في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات األولي.

 10.5.5يمكن للمنشأة أن تفترض أن المخاطر االئتمانية على أداة مالية لم تزداد –بشكل جوھري -منذ اإلثبات األولي إذا تم تحديد أن
األداة المالية لديھا مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير )أنظر الفقرات ب-22.5.5ب.(24.5.5
 11.5.5إذا أتيحت معلومات تطلﱡعية للمستقبل معقولة ومؤيدة بدون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما ،فإنه ال يمكن للمنشأة أن تعتمد -فحسب -
على معلومات عن تجاوز موعد االستحقاق عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية قد زادت –بشكل جوھري -من ذ اإلثب ات
األولي .وبالرغم من ذلك ،عندما ال تًتاح معلومات تتسم بأنھا تطلعية للمستقبل أكثر من وضع تجاوز موع د االس تحقاق )س واء
على أساس منفرد أو جماعي( بدون تكلفة أو جھ د ال مب رر لھم ا ،فإن ه يمك ن للمنش أة أن تس تخدم معلوم ات ع ن تج اوز موع د
االستحقاق لتحديد ما إذا كان ھناك زيادات كبيرة في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات األولي .وبغ ض النظ ر ع ن الطريق ة الت ي
بھا تُقَ ﱢوم المنشأة الزيادات الكبيرة في المخاطر االئتمانية ،فھن اك افت راض يمك ن دحض ه ب أن المخ اطر االئتماني ة عل ى األص ل
المالي قد زادت -بشكل جوھري  -منذ اإلثبات األولي عندما تتجاوز الدفعات التعاقدية موعد استحقاقھا بما يزيد عن  30يوم ا ً.
وتستطيع المنشأة دحض ھذا االفتراض إذا كان ل دى المنش أة معلوم ات معقول ة ومؤي دة وتك ون متاح ة بب دون تكلف ة أو جھ د ال
مبرر لھما ،تدلل على أن المخاطر االئتمانية لم تزداد –بشكل جوھري  -منذ اإلثبات األولي حتى ولو كان ت ال دفعات التعاقدي ة
تتجاوز موعد استحقاقھا بما يزيد عن  30يوما ً .وعندما تحدد المنشأة أنه كان ھناك زيادات كبي رة ف ي المخ اطر االئتماني ة قب ل
أن تتجاوز الدفعات التعاقدية موعد استحقاقھا بما يزيد عن  30يوما ً ،فإن االفتراض الممكن دحضه ال ينطبق.

األصول المالية المعدلة
 12.5.5إذا كانت التدفقات النقدية من أصل مالي قد تمت إعادة التفاوض بشأنھا أوتم تعديلھا ولم يتم إلغاء إثبات األصل المالي فإنه يجب
على المنشأة أن تقوم بتقويم ما إذا كانت ھناك زيادة كبيرة في المخاطر االئتمانية لألداة مالية وفقا ً للفقرة  3.5.5بمقارنة:
)أ(

مخاطر التعثر في السداد الواقعة في تاريخ التقرير )باالستناد إلى الشروط التعاقدية المعدلة(؛

)ب( مخاطر التعثر في السداد الواقعة عند اإلثبات األولي )باالستناد إلى الشروط التعاقدية األصلية غير المعدلة(.

ست َْحدَثة ذات المستوى االئتماني الھابط
األصول المالية المشتراة أو ال ُم ْ
13.5.5

بالرغم من الفقرتين  ،3.5.5و  ،5.5.5فإنه يجب على المنشأة في تاريخ التقرير أن تثبت -فقط –التغيرات ال ُمجمعة في
الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر منذ اإلثبات األولي على أنھا مخصص خسارة لألصول المالية المشتراة أو
ست َْحدَثة ذات المستوى االئتماني الھابط.
ال ُم ْ
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14.5.5

في كل تاريخ تقرير ،يجب على المنشأة أن تثبت ضمن الربح أو الخسارة مبلغ التغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى
العمر على أنه مكسب أو خسارة الھبوط .ويجب على المنشأة أن تثبت التغيرات اإليجابية في الخسائر االئتمانية المتوقعة على
مدى العمر على أنھا مكسب الھبوط ،حتى ولو كانت الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر أقل من مبلغ الخسائر
االئتمانية المتوقعة التي تم تضمينھا في التدفقات النقدية ال ُمقدرة عند اإلثبات األولي.

مدخل مبسط للمبالغ المستحقة التحصيل من المدينين التجاريين ،وأصول العقد ومبالغ اإليجار
المستحقة التحصيل
 15 .5.5بالرغم من الفقرتين  3.5.5و ،5.5.5يجب على المنشأة أن تقيس -دائما ً -مخصص الخسارة بمبلغ مسا ِو للخس ائر االئتماني ة
المتوقعة على مدى العمر لما يلي:
)أ(

المبالغ المستحقة على المدينين التجاريين أو أصول العقد التي تنتج عن معامالت تقع ضمن نطاق المعيار الدولي
للتقرير المالي  ،15والتي:
) (1ال تتضمن مكون تمويل مھم )أو عندما تطبق المنشأة وسيلة عملية على العقود التي ھي لمدة سنة أو أقل( وفقا
للمعيار الدولي للتقرير المالي 15؛ أو
) (2تتضمن مكون تمويل مھم وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،15إذا اختارت المنشأة ،على أنه سياستھا
المحاسبية ،أن تقيس مخصص الخسارة بمبلغ مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر .ويجب أن يتم
تطبيق تلك السياسة المحاسبية على جميع مثل تلك المبالغ المستحقة على المدينين التجاريين أو أصول العقد،
ولكن يمكن أن يتم تطبيقھا -بشكل منفصل -على المبالغ المستحقة على المدينين التجاريين وأصول العقود.

)ب( مبالغ اإليجار المستحقة التحصيل التي تنتج عن معامالت تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  ،16إذا
اختارت المنشأة ،على أنه سياستھا المحاسبية ،أن تقيس مخصص الخسارة بمبلغ مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة
على مدى العمر .ويجب أن يتم تطبيق تلك السياسة المحاسبية على جميع مبالغ اإليجار المستحقة التحصيل ،ولكن
يمكن أن يتم تطبيقھا -بشكل منفصل -على مبالغ اإليجار التمويلي والتشغيلي المستحق التحصيل.
16.5.5

يمكن للمنشأة أن تختار سياستھا المحاسبية للمبالغ المستحقة التحصيل على المدينين التجاريين ،ومبالغ اإليجار المستحقة
التحصيل وأصول العقد -بشكل مستقل بعضھا عن بعض.

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
 17.5.5يجب على المنشأة أن تقيس الخسائر االئتمانية المتوقعة من األداة المالية بطريقة تظھر:
)أ(

مبلغ غير متحيز واحتماله مرجح يتم تحديده عن طريق تقويم نطاق من النتائج الممكنة؛

)ب( القيمة الزمنية للنقود؛
)ج( المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة بدون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما في تاريخ التقرير بشأن أحداث
سابقة وظروف حالية وتوقعات بشأن الظروف االقتصادية المستقبلية.
18.5.5

عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ،ال يلزم المنشأة -بالضرورة  -أن تحدد كل تصور محتمل .وبالرغم من ذلك ،يجب عليھا
أن تأخذ في الحسبان الخطر أو االحتمال بأن تحدث خسارة ائتمانية من خالل إظھار احتمال حدوث خسارة ائتمانية واحتمال
عدم حدوث خسارة ائتمانية ،حتى ولو كان احتمال حدوث خسارة ائتمانية منخفض جداً.

19.5.5

إن الحد األقصى للفترة التي يجب أخذھا في الحسبان عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ھو الحد األقصى للفترة التعاقدية
)بما في ذلك خيارات التمديد( التي تكون المنشأة معرضة على مدارھا للمخاطر االئتمانية وليست فترة أطول ،حتى ولو كانت
الفترة األطول متفقة مع ممارسة األعمال.

20.5.5

وبالرغم من ذلك ،تتضمن بعض األدوات المالية قرضا ً ومكون ارتباط لم يتم سحبه ،وال تؤدي القدرة التعاقدية للمنشأة على
طلب السداد وإلغاء االرتباط الذي لم يتم سحبه إلى قَصْ ر تعرض المنشأة للخسائر االئتمانية على فترة اإلشعار التعاقدية .ولمثل
تلك األدوات المالية ،وفقط تلك األدوات المالية ،يجب على المنشأة أن تقيس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار الفترة التي
تكون المنشأة معرضة فيھا للخسائر االئتمانية والتي لن يتم فيھا تقليل الخسائر االئتمانية المتوقعة بإجراءات إلدارة المخاطر
االئتمانية ،حتى لو امتدت تلك الفترة إلى ما بعد الحد االقصى للفترة التعاقدية.
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 6.5إعادة تصنيف األصول المالية

1.6.5

إذا أعادت المنشأة تصنيف أصول مالية وفقا ً للفقرة  ،1.4.4فإنه يجب عليھا أن تطبق إعادة التصنيف –بأثر مستقبلي -من
تاريخ إعادة التصنيف .وال يجوز للمنشأة أن تعدل أي مكاسب أو خسائر )بما في ذلك مكاسب أو خسائر الھبوط( أو فائدة
تم إثباتھا -سابقا ً .وتبين الفقرات  7.6.5-2.6.5المتطلبات إلعادة التصنيف.

2 .6 .5

إذا أعادت المنشأة تصنيف أصل مالي من صنف القياس بالتكلفة ال ُمستنفدة إلى صنف القياس بالقيمة العادلة من خالل ال ربح
أو الخسارة ،فإنه يتم قياس قيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف .ويتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناشئة ع ن الف رق ب ين
التكلفة ال ُمستنفدة السابقة لألصل المالي والقيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة.

3.6.5

إذا أعادت المنشأة تصنيف أصل مالي من صنف القياس بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة إلى صنف القياس بالتكلفة
ال ُمستنفدة ،فإن قيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف تصبح إجمالي مبلغه الدفتري الجديد) .أنظر الفقرة ب2.6.5
لإلرشادات بشأن تحديد معدل الفائدة الفعلية ومخصص الخسارة في تاريخ إعادة التصنيف(.

4.6.5

إذا أعادت المنشأة تصنيف أصل مالي من صنف القياس بالتكلفة ال ُمستنفدة إلى صنف القياس بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر ،فإنه يتم قياس قيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف .ويتم إثبات اي مكسب أو خسارة ناشئة عن الفرق
بين التكلفة ال ُمستنفدة السابقة لألصل المالي والقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر .وال يتم تعديل معدل الفائدة الفعلية
وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة نتيجة إلعادة التصنيف )أنظر الفقرة ب.(1.6.5

5 .6 .5

إذا أعادت المنشأة تصنيف أصل مالي من ص نف القي اس بالقيم ة العادل ة م ن خ الل ال دخل الش امل اآلخ ر إل ى ص نف القي اس
بالتكلفة ال ُمستنفدة ،فإنه ت تم إع ادة تص نيف األص ل الم الي بقيمت ه العادل ة ف ي ت اريخ إع ادة التص نيف .وم ع ذل ك ،ت تم إزال ة
المكسب أو الخسارة ال ُمجمع ة الت ي ت م إثباتھ ا –س ابقا -ض من ال دخل الش امل اآلخ ر م ن حق وق الملكي ة وي تم تع ديلھا مقاب ل
القيمة العادلة لألصل المالي في تاريخ إعادة التصنيف .ونتيجة لذلك ،فإنه يتم قياس األصل المالي في تاريخ إعادة التصنيف
كما لو كان يتم قياسه دائما ً بالتكلفة ال ُمستنفدة .وي ؤثر ھ ذا التع ديل عل ى ال دخل الش امل اآلخ ر ولكن ه ال ي ؤثر عل ى ال ربح أو
الخسارة ولذلك فھو ليس تعديل إعادة تصنيف )أنظر معيار المحاسبة ال دولي " 1ع رض الق وائم المالي ة"( .وال ي تم تع ديل
معدل الفائدة الفعلية وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة نتيجة إلعادة التصنيف) .أنظر الفقرة ب(.1.6.5

6.6.5

إذا أعادت المنشأة تصنيف أصل مالي من صنف القياس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إلى صنف القياس بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإنه يُستمر في قياس األصل المالي بالقيمة العادلة) .أنظر الفقرة ب 2.6.5لإلرشادات
بشأن تحديد معدل الفائدة الفعلية ومخصص الخسارة في تاريخ إعادة التصنيف(.

7.6.5

إذا أعادت المنشأة تصنيف أصل مالي من صنف القياس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى صنف القياس
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،فإنه يُستمر في قياس األصل المالي بالقيمة العادلة .وتتم إعادة تصنيف المكسب
أو الخسارة ال ُمجمعة التي تم إثباتھا –سابقا -ضمن الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة على أنه
تعديل إعادة تصنيف في تاريخ إعادة التصنيف )أنظر معيار المحاسبة الدولي .(1

 7.5المكاسب والخسائر
1.7.5

يجب أن يتم إثبات مكسب أو خسارة من األصل المالي أو االلتزام المالي الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة ضمن الربح أو
الخسارة ما لم:
)أ(

يكن جز ًء من عالقة تحوط )أنظر الفقرات  ،14.5.6-8.5.6وإذا كانت منطبقة ،الفقرات  94-89من معيار المحاسبة
الدولي  39للمحاسبة عن تحوط القيمة العادلة لمحفظة تحوط من مخاطر معدل الفائدة(؛ أو

)ب( يكن استثماراً في أدوات حقوق ملكية وتكون المنشأة قد اختارت أن تعرض المكاسب والخسائر من ذلك االستثمار
ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقا ً للفقرة 5.7.5؛ أو
)ج( يكن التزاما ً ماليا ً تم وسمه على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وأن المنشأة مطالب ة ب أن تع رض أث ار
التغيرات في المخاطر االئتمانية لاللتزام ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقا ً للفقرة 7.7.5؛ أو
)د(

يكن أصالً ماليا ً يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا ً للفقرة 2.1.4أ وأن المنش أة مطالب ة ب أن
تثبت بعض التغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقا ً للفقرة .10.7.5
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1.7.5أ

يتم إثبات توزيعات األرباح ضمن الربح أو الخسارة فقط عندما:
)أ(

يتم التأكد من حق المنشأة في تسلم دفعة من توزيعات األرباح؛

)ب( يكون من المحتمل أن تتدفق إلى المنشأة منافع اقتصادية مرتبطة بتوزيعات األرباح؛
)ج( يكون من الممكن قياس مبلغ توزيعات األرباح – بطريقة يمكن االعتماد عليھا.
2.7.5

يجب أن يتم إثبات مكسب أو خسارة من األصل المالي الذي يتم قياسه بالتكلفة ال ُمستنفدة والذي ال يُعد جز ًء من عالقة تحوط
)أنظر الفقرات  ،14.5.6-8.5.6وإذا كانت منطبقة ،الفقرات  94-89من معيار المحاسبة الدولي  39للمحاسبة عن تحوط
القيمة العادلة لتحوط محفظة من مخاطر معدل الفائدة( ضمن الربح أو الخسارة عندما يتم إلغاء إثبات األصل المالي أو
إعادة تصنيفه وفقا ً للفقرة  2.6.5أو من خالل عملية االستنفاد أو إلثبات مكاسب أو خسائر الھبوط .ويجب على المنشأة أن
تطبق الفقرتين  2.6.5و 4.6.5إذا أعادت تصنيف أصول مالية من صنف القياس بالتكلفة ال ُمستنفدة .ويجب أن يتم إثبات
مكسب أو خسارة من االلتزام المالي الذي يتم قياسه بالتكلفة ال ُمستنفدة والذي ال يُعد جز ًء من عالقة تحوط )أنظر الفقرات
 ،14.5.6-8.5.6وإذا كانت منطبقة ،الفقرات  94-89من معيار المحاسبة الدولي  39للمحاسبة عن تحوط القيمة العادلة
لتحوط محفظة من مخاطر معدل الفائدة( ضمن الربح أو الخسارة عندما يتم إلغاء إثبات االلتزام المالي ومن خالل عملية
االستنفاد) .أنظر الفقرة  2.7.5لإلرشادات بشأن مكاسب أو خسائر صرف العمالت االجنبية(.

3.7.5

يجب أن يتم إثبات مكسب أو خسارة من األصول المالية أو االلتزامات المالية ،التي ھي بنود ُمتحوط لھا ضمن عالقة تحوط،
وفقا ً للفقرات  ،14.5.6-8.5.6وإذا كانت منطبقة ،الفقرات  94-89من معيار المحاسبة الدولي  39للمحاسبة عن تحوط
القيمة العادلة لتحوط محفظة من مخاطر معدل الفائدة.

4.7.5

إذا أثبتت المنشأة أصوالً ماليةُ باستخدام المحاسبة على أساس تاريخ التسوية )أنظر الفقرات  ،2.1.3وب 3.1.3و ب،(6.1.3
فإنه ،لألصول التي يتم قياسھا بالقيمة ال ُمستنفدة ،ال يتم إثبات أي تغير في القيمة العادلة لألصل الذي يتم استالمه خالل
الفترة ما بين تاريخ المتاجرة وتاريخ التسوية .وبالرغم من ذلك ،لألصول التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة ،فإنه يجب أن يتم
إثبات التغير في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة أو ضمن الدخل الشامل اآلخر ،بحسب ما ھو المناسب وفقا ً للفقرة
 .1.7.5ويجب اعتبار تاريخ المتاجرة ھو تاريخ اإلثبات األولي ألغراض تطبيق متطلبات الھبوط.

االستثمارات في أدوات حقوق الملكية
5 .7 .5

عند اإلثبات األولي ،يمكن للمنشأة أن تقوم باختيار ال رجعه فيه بأن تع رض ،ض من ال دخل الش امل اآلخ ر ،التغي رات الالحق ة
في القيمة العادلة الستثمار في أداة حقوق ملكية تق ع ض من نط اق ھ ذا المعي ار والت ي ال ھ ي ُمح تفظ بھ ا للمت اجرة وال ھ ي
عوض محتمل تم إثباته من قبل المنشأة المستحوذة ضمن تجميع أعمال ينطبق عليه المعيار الدولي للتقرير المالي ) .3أنظر
الفقرة ب 3.7.5لإلرشادات بشأن مكاسب أو خسائر صرف العمالت االجنبية(.

6.7.5

إذا قامت المنشأة باالختيار الوارد في الفقرة  ،5.7.5فإنه يجب عليھا أن تثبت ،ضمن الربح أو الخسارة ،توزيعات األرباح من
تلك االستثمارات وفقا ً للفقرة 1.7.5أ.

االلتزامات الموسومة على أنھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
7 .7 .5

يجب على المنشأة أن تعرض مكسبا ً أو خسارةً من االلتزام المالي الذي تم وسمه على أنه بالقيمة العادلة من خالل ال ربح أو
الخسارة وفقا ً للفقرة  2.2.4أو الفقرة  5.3.4كما يلي:
)أ( يجب أن يتم عرض مبلغ التغير في القيمة العادلة لاللتزام المالي الذي يمكن ع َْزوه إلى التغيرات في المخاطر االئتمانية
لذلك االلتزام ضمن الدخل الشامل اآلخر )أنظر الفقرات ب-13.7.5ب( 20.7.5؛
)ب( يجب أن يتم عرض المبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة لاللتزام ضمن الربح أو الخسارة وذلك ما لم تُح ِدث
معالجة أثار التغيرات في المخاطر االئتمانية لاللتزام الموضحة في البند )أ( عدم تماثل محاسبي ضمن الربح أو
الخسارة أو تضخمه )وفي تلك الحالة تنطبق الفقرة  .(8.7.5وتوفر الفقرات ب-5.7.5ب 7.7.5وب-10.7.5
ب 12.7.5إرشاداً حول تحديد ما إذا كان سيحدث عدم تماثل محاسبي أو أنه سيتضخم.

8 .7 .5

إذا أحدثت المتطلبات الواردة في الفق رة  7.7.5ع دم تماث ل محاس بي ض من ال ربح أو الخس ارة أو ض خمته ،فإن ه يج ب عل ى
المنش أة أن تع رض جمي ع المكاس ب أو الخس ائر م ن ذل ك االلت زام )بم ا ف ي ذل ك آث ار التغي رات ف ي المخ اطر االئتماني ة ل ذلك
االلتزام( ضمن الربح أو الخسارة.

9.7.5

بالرغم من المتطلبات الواردة في الفقرتين  7.7.5و ،8.7.5فإنه يجب على المنشأة أن تعرض ،ضمن الربح أو الخسارة ،جميع
المكاسب أو الخسائر من ارتباطات القروض وعقود الضمان المالي التي تم وسمھا على أنھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة.
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األصول ال ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 10.7.5يجب أن يتم ،ضمن الدخل الشامل اآلخر ،إثبات مكسب أو خسارة من األصل المالي الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر وفقا ً للفقرة 2.1.4أ ،باستثناء مكاسب أو خسائر الھبوط )أنظر القسم  (5.5ومكاسب وخسائر صرف
العمالت االجنبية )أنظر الفقرتين ب-2.7.5ب2.7.5أ( ،إلى ان يتم إلغاء األصل المالي أو إعادة تصنيفه .وعندما يتم إلغاء
إثبات األصل المالي فإنه يعاد تصنيف المكسب أو الخسارة ال ُمجمعة التي تم إثباتھا –سابقا -ضمن الدخل الشامل اآلخر من
حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة على أنه تعديل إعادة تصنيف )أنظر معيار المحاسبة الدولي  .(1وإذا تمت إعادة
تصنيف األصل من صنف القياس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإنه يجب على المنشأة أن تحاسب عن
المكسب أو الخسارة ال ُمجمعة التي تم إثباتھا –سابقا -ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقا ً للفقرتين  5.6.5و .7.6.5ويتم إثبات
الفائدة التي تم حسابھا باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ضمن الربح أو الخسارة.
 11.7.5كما ھو موضح في الفقرة  ،10.7.5إذا تم قياس أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا ً للفقرة 2.1.4أ،
فإن المبالغ التي يتم إثباتھا ضمن الربح أو الخسارة تكون ھي نفسھا المبالغ التي كان سيتم إثباتھا ضمن الربح أو الخسارة
لو كان قد تم قياس األصل المالي بالتكلفة ال ُمستنفدة.

الفصل  6المحاسبة عن التحوط
 1.6الھدف من المحاسبة عن التحوط ونطاقھا
1.1.6

إن الھدف من المحاسبة عن التحوط ھو التعبير ،في القوائم المالية ،عن أثر أنشطة إدارة المخاطر لمنشأة تستخدم األدوات
المالية إلدارة التعرضات الناشئة عن مخاطر معينة يمكن أن تؤثر على الربح أو الخسارة )أو الدخل الشامل اآلخر ،في حالة
االستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي قد اختارت لھا المنشأة أن تعرض التغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل
اآلخر وفقا ً للفقرة  .(5.7.5ويھدف ھذا المنھج إلى التعبير عن مضمون أدوات التحوط التي يتم لھا تطبيق المحاسبة عن
التحوط وذلك للسماح بنظرة ثاقبة في الغرض منھا وآثارھا.

2 .1 .6

يمكن للمنشأة أن تختار وسم عالقة تحوط بين أداة تحوط وبند ُمتح وط ل ه وفق ا ً للفق رات  7.3.6-1.2.6وب-1.2.6ب.25.3.6
ولعالقات التحوط التي تستوفي ضوابط التأھل ،يجب على المنشأة أن تحاسب عن المكسب أو الخسارة م ن أداة التح وط والبن د
ال ُمتحوط له وفق ا ً للفق رات  14.5.6-1.5.6وب-1.5.6ب .28.5.6وعن دما يك ون البن د ال ُمتح وط ل ه مجموع ة م ن البن ود ،فإن ه
يجب على المنشأة أن تلتزم بالمتطلبات اإلضافية الواردة في الفقرات  6.6.6-1.6.6وب-1.6.6ب.16.6.6

3 .1 .6

لتحوط القيمة العادلة من التعرض لمعدل الفائدة لمحفظة من األص ول المالي ة وااللتزام ات المالي ة )وفق ط لمث ل ھ ذا التح وط(،
فإنه يمكن للمنشأة أن تطبق متطلبات المحاسبة عن التحوط الواردة في معيار المحاسبة الدولي  39بدالً من تلك الواردة في ھذا
المعيار .وفي تلك الحالة ،يجب على المنشأة -أيضا ً –أن تطبق المتطلب ات المح ددة للمحاس بة ع ن تح وط القيم ة العادل ة لتح وط
المحفظة من مخاطر معدل الفائدة وأن تسم الجزء ال ذي يُع د مبل غ عمل ة )أنظ ر الفق رات 81أ و89أ وإرش ادات التطبي ق -114
 132من معيار المحاسبة الدولي  (39على أنه البند ال ُمتحوط له.

 2.6أدوات التحوط
األدوات المؤھلة
1.2.6

يمكن أن يتم وسم مشتقة يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على أنھا أداة تحوط ،باستثناء بعض
الخيارات المكتوبة )أنظر الفقرة ب.(4.2.6

2 .2 .6

يمكن أن يتم وسم أصل مالي غير مشتق ،أو التزام مالي غير مشتق ،يتم قياسه بالقيمة العادل ة م ن خ الل ال ربح أو الخس ارة
على أنه أداة تحوط ما ل م يك ن التزام ا ً مالي ا ً ت م وس مه عل ى أن ه بالقيم ة العادل ة م ن خ الل ال ربح أو الخس ارة وال ذي ي تم ل ه
عرض مبلغ التغير في قيمته العادلة الذي يمكن عزوه إلى التغيرات في المخاطر االئتمانية لذلك االلتزام ضمن الدخل الش امل
اآلخر وفقا ً للفقرة  .7.7.5ولتحوط من مخاطر عملة أجنبية ،فإنه يمك ن أن ي تم وس م مك ون مخ اطر العمل ة االجنبي ة ألص ل
مالي غير مش تق أو اللت زام م الي غي ر مش تق عل ى أن ه أداة تح وط ش ريطة أال يك ون اس تثماراً ف ي أداة حق وق ملكي ة تك ون
المنشأة قد اختارت لھا أن تعرض التغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقا ً للفقرة .5.7.5

3.2.6

ألغراض المحاسبة عن التحوط ،فإنه يمكن وسم العقود مع طرف خارجي –فقط  -عن المنشأة معدة التقرير )أي خارجي عن
المجموعة أو المنشأة المنفردة التي يتم التقرير عنھا( على أنھا أدوات تحوط.
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وسم أدوات التحوط
4.2.6

يجب أن يتم وسم األداة المؤھلة للتحوط في مجملھا على أنھا أداة تحوط .واالستثناءات الوحيدة المسموح بھا ھي:
)أ(

فصل القيمة الحقيقية عن القيمة الزمنية لعقد خيار ووسم التغير في القيمة الحقيقية للخيار-فقط  ،-وليس التغير في قيمته
الزمنية ،على أنه أداة تحوط )أنظر الفقرات  15.5.6وب-29.5.6ب،(33.5.6

)ب( فصل العنصر اآلجل عن العنصر الفوري لعقد آجل ووسم التغير في قيمة العنصر الفوري-فقط  -للعقد اآلجل ،وليس
العنصر اآلجل ،على أنه أداة التحوط؛ وبالمثل ،يمكن أن يتم فصل الفروق المبنية على أسعار العمالت األجنبية وأن يتم
استثناؤه من وسم أداة مالية على أنھا أداة التحوط )أنظر الفقرات  16.5.6وب-34.5.6ب(39.5.6؛
)ج( يمكن أن يتم وسم جزء من مجمل أداة التحوط ،مثل نسبة  50في المائة من المبلغ االسمي ،على أنه أداة التحوط ضمن
عالقة تحوط .وبالرغم من ذلك ،ال يجوز أن يتم وسم أداة تحوط لجزء من التغير في قيمتھا العادلة ينتج -فقط -عن جزء
من الفترة الزمنية التي تبقى خاللھا أداة التحوط قائمة.
5.2.6

يمكن للمنشأة أن تعتبر أي توليفة مما يلي على أنھا مجموعة ،وأن تسمھا – بشكل مشترك-على أنھا أداة تحوط )بما في ذلك
تلك الحاالت التي يكون فيھا الخطر أو المخاطر الناشئة عن بعض أدوات التحوط تعوض تلك الناشئة عن أدوات تحوط
اآلخرى(:
)أ(

مشتقات أو جزء منھا؛

)ب( غير المشتقات أو جزء منھا.
6.2.6

بالرغم من ذلك ،ال تعد األداة المشتقة التي تضم خياراً مكتوبا ً مع خيار ُمشترى )على سبيل المثال ،طوق معدل الفائدة( مؤھلة
على أنھا أداة تحوط إذا كانت -في حقيقة األمر – تُعد صافي خيار مكتوب في تاريخ الوسم )ما لم تكن مؤھلة وفقا ً للفقرة
ب .(4.2.6وبالمثل ،يمكن أن يتم وسم أداتين أو أكثر )أو أجزاء منھما( -معا ً -على أنھما أداة التحوط ،فقط إذا كانتا عند
مزجھما ال تُعدان -في حقيقة األمر– توليفة صافي خيار مكتوب في تاريخ الوسم )ما لم تكونا مؤھلتين وفقا ً للفقرة ب.(4.2.6

 3.6البنود ال ُمتحوط لھا
البنود المؤھلة
1.3.6

يمكن أن يكون البند ال ُمتحوط له أصالً أو التزاما ً تم إثباته ،أو ارتباطا ً ملزما ً لم يتم إثباته ،أو معاملة توقّع أوصافي استثمار
في عملية أجنبية .ويمكن أن يكون البند ال ُمتحوط له:
)أ(

بنداً منفردا؛ أو

)ب( مجموعة من البنود )تخضع للفقرات  6.6.6-1.6.6و ب.(16.6.6-1.6.6
مكونا ً لمثل ھذا البند أو المجموعة من البنود )أنظر الفقرات  7.3.6وب-7.3.6
وقد يكون البند ال ُمتحوط له -أيضا ً  -ﱢ
ب.(25.3.6
2.3.6

يجب أن يكون من الممكن قياس البند ال ُمتحوط له بطريقة يمكن االعتماد عليھا.

3 .3 .6

إذا كان البند ال ُمتحوط له معاملة متوقعة )أو أحد مكوناتھا( ،فإنه يجب أن تكون المعاملة محتملةً –إلى حد كبير.

4.3.6

التعرض المجمع --المكون من مزيج من التعرض الذي يمكن أن يتأھل على أنه بند ُمتحوط له وفقا ً للفقرة  1.3.6ومشتقة--
يمكن أن يتم وسمه على أنه بند ُمتحوط له )أنظر الفقرات ب-3.3.6ب .(4.3.6ويشمل ھذا معاملة متوقعة بتعرض مجمع
)أي المعامالت المستقبلية المتوقعة غير الملزمة التي ينشأ عنھا تعرض ومشتقة( إذا كان ذلك التعرض المجمع محتمالً –
إلى حد كبير ،وأنه بمجرد أن تحدث وبالتالي لم تعد توقعاً ،تكون مؤھلة على أنھا بند ُمتحوط له.

5.3.6

ألغراض المحاسبة عن التحوط ،يمكن وسم -فقط -األصول ،أو االلتزامات ،أو االرتباطات الملزمة أو معامالت التوقع
المحتملة -إلى حد كبير -مع طرف خارجي عن المنشأة معدة التقرير ،على أنھا بنود ُمتحوط لھا .ويمكن أن يتم تطبيق
المحاسبة عن التحوط على المعامالت بين المنشآت ضمن المجموعة نفسھا -فقط -في القوائم المالية الفردية أو القوائم
المالية المنفصلة لتلك المنشآت وليس في القوائم المالية الموحدة للمجموعة ،باستثناء القوائم المالية الموحدة للمنشأة
االستثمارية ،كما تم تعريفھا في المعيار الدولي للتقرير المالي  ،10حيث ال يتم ،في القوائم المالية الموحدة ،استبعاد
المعامالت بين المنشأة االستثمارية ومنشآتھا التابعة التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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6 .3 .6

وب الرغم م ن ذل ك ،كاس تثناء م ن الفق رة  ،5.3.6ق د تتأھ ل مخ اطر العم الت األجنبي ة لبن د نق دي )عل ى س بيل المث ال ،واج ب
السداد/مستحق التحصيل بين منشأتين تابعتين( بين منشآت المجموعة على أنه بن د ُمتح وط ل ه ف ي الق وائم المالي ة الموح دة ،إذا
نتج عنه تعرض لمكاسب أو خسائر سعر صرف العمالت األجنبية الت ي ال ي تم اس تبعادھا -بالكام ل -عن د التوحي د وفق ا ً لمعي ار
المحاسبة الدولي " 21آثار التغي رات ف ي أس عار ص رف العم الت األجنبي ة" .ووفق ا ً لمعي ار المحاس بة ال دولي  ،21ال ي تم -
بالكامل -استبعادھا مكاسب وخسائر أسعار صرف العم الت األجنبي ة م ن البن ود النقدي ة ب ين منش آت المجموع ة عن د التوحي د،
عندما يتم التعامل في بنود نقدية بين منشآت المجموعة بين منشأتين ضمن المجموعة لديھما عمالت وظيفية مختلفة .باإلضافة
إلى ذلك ،قد تتأھل مخاطر العمالت االجنبي ة لمعامل ة متوقع ة محتمل ة – إل ى ح د كبي ر -ب ين منش آت المجموع ة عل ى أنھ ا بن د
ُمتحوط له في القوائم المالية الموحدة شريطة أن تُقَوﱠم المعاملة بعملة بخالف العملة الوظيفي ة للمنش أة الداخل ة ف ي تل ك المعامل ة
وأن مخاطر العمالت االجنبية سوف تؤثر على الربح أو الخسارة الموحدة.

وسم البنود ال ُمتحوط لھا
7 .3 .6

يمكن للمنشأة أن تسم بنداً -في مجمله -أو مكونا ً لبند على أنه البند ال ُمتحوط ل ه ض من عالق ة تح وط .يش مل البن د الكام ل جمي ع
التغيرات في التدفقات النقدية أو القيمة العادلة للبند .ويشمل المكون ما ھو أقل من كامل التغير في القيمة العادلة أو كامل التقلب
في التدفقات النقدية للبند .وفي تلك الحالة ،فإنه يمكن للمنشأة أن تسم -فقط -األنواع التالية من المكونات )بما في ذلك التوليف ات
منھا( على أنھا بنود ُمتحوط لھا:
)أ(

التغيرات -فقط  -في التدفقات النقدية أو القيمة العادلة لبند يمكن عزوه إلى خطر أو مخاطر محددة )مكون المخ اطر(،
شريطة أن يك ون م ن الممك ن ،باالس تناد إل ى تق ويم ض من س ياق ھيك ل س وق مع ين ،تحدي د مك ون المخ اطر -بش كل
منفصل -وقياسه –بطريقة يمكن االعتماد عليھا )أنظ ر الفق رات ب- -8.3.6ب .(15.3.6تتض من مكون ات المخ اطر
وسم التغيرات -فقط  -في التدفقات النقدية أو القيمة العادلة لبند ُمتحوط له بأعلى أو أقل من سعر محدد أو متغير آخر
)مخاطر من جانب واحد(.

)ب(

واحدة أو أكثر من التدفقات النقدية التعاقدية ال ُمختارة.

)ج(

مكونات مبلغ اسمي ،أي جزء محدد من مبلغ بند )أنظر الفقرات ب-16.3.6ب.( 20.3.6

 4.6ضوابط التأھل للمحاسبة عن التحوط
1.4.6

تتأھل عالقة التحوط للمحاسبة عن التحوط -فقط -إذا تم استيفاء جميع الضوابط التالية:
)أ(

تتكون عالقة التحوط -فقط -من أدوات تحوط مؤھلة وبنود ُمتحوط لھا مؤھلة.

)ب(

يوجد ،في بداية عالقة التحوط ،وسما ً وتوثيقا ً رسميا ً لعالقة التحوط ولھدف المنشأة من إدارة المخاطر
واستراتيجيتھا ل ُمبَاش ََرة التحوط .ويجب أن يشمل ذلك التوثيق تحديد أداة التحوط ،والبند ال ُمتحوط له ،وطبيعة
المخاطر الذي يتم التحوط منھا وكيف سوف تقوم المنشأة بتقويم ما إذا كانت عالقة التحوط تستوفي متطلبات
فاعلية التحوط )بما في ذلك تحليلھا لمصادر عدم فاعلية التحوط والكيفية التي تحدد بھا نسبة التحوط(.

)ج(

تستوفي عالقة التحوط جميع متطلبات فاعلية التحوط التالية:
)(1

أن يكون ھناك عالقة اقتصادية بين البند ال ُمتحوط له وأداة التحوط )أنظر الفقرات ب-4.4.6ب(6.4.6؛

)(2

أال يھيمن أثر المخاطر االئتمانية على التغيرات في القيمة التي تنتج عن تلك العالقة االقتصادية )أنظر
الفقرات ب-7.4.6ب(8.4.6؛

)(3

أن تكون نسبة التحوط لعالقة التحوط ھي نفسھا مثل تلك الناتجة عن كمية البند ال ُمتحوط له التي تقوم
المنشأة بالتحوط لھا -فعليا ً -وكمية أداة التحوط التي تستخدمھا المنشأة –فعليا ً –للتحوط لتلك الكمية من
الُبند ال ُمتحوط له .وبالرغم من ذلك ،ال يجوز أن يعكس ذلك الوسم عدم توازن بين أوزان البند ال ُمتحوط
له وأداة التحوط والذي ينشأ عنه عدم فاعلية التحوط )بغض النظر عما إذا كانت ُمثبتة أو غير ُمثبتة(
والذي يؤدي بدوره إلى نتيجة محاسبية ال تتفق مع الغرض من المحاسبة عن التحوط )أنظر الفقرات
ب-9.4.6ب.(11.4.6
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 5.6المحاسبة عن عالقات التحوط المؤھلة
1.5.6

2.5.6

تطبق المنشأة المحاسبة عن التحوط على عالقة التحوط التي تستوفي ضوابط التأھل الواردة في الفقرة )1.4.6والتي تتضمن
قرار المنشأة بوسم عالقة التحوط(.
ھناك ثالثة أنواع من عالقات التحوط:
)أ(

تحوط القيمة العادلة :وھو التحوط من التعرض للتغيرات في القيمة العادلة ألصل أو التزام ُمثبت أو الرتباط ملزم
غير ُمثبت أو لمكون من أي من مثل تلك البنود التي يمكن عزوھا إلى مخاطر معينة ويمكن أن تؤثر على الربح أو
الخسارة.

)ب( تحوط التدفق النقدي :وھو التحوط من التعرض للتقلب في التدفقات النقدية الذي يمكن عزوه إلى مخاطر معينة
مرتبطة بكامل أصل أو التزام ُمثبت أو بمكون له )مثل جميع دفعات الفائدة المستقبلية على دين متغير المعدل أو
بعضھا( أو معاملة متوقعة محتملة –إلى حد كبير ،ويمكن أن يؤثر على الربح أو الخسارة.
)ج( تحوط صافي استثمار في عملية أجنبية كما ھي ُمعرفة في معيار المحاسبة الدولي .21
3.5.6

إذا كان البند ال ُمتحوط له ھو أداة حقوق ملكية والتي قد اختارت لھا المنشأة أن تعرض التغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل
الشامل اآلخر وفقا ً للفقرة  ،5.7.5فإنه يجب أن يكون التعرض ال ُمتحوط منه المشار إليه في الفقرة )2.5.6أ( ھو الذي يمكن أن
يؤثر على الدخل الشامل اآلخر .وفي تلك الحالة ،و -فقط  -في تلك الحالة ،يتم ،ضمن الدخل الشامل اآلخر ،عرض عدم
فاعلية التحوط ال ُمثبت.

4 .5 .6

ق د ت تم المحاس بة ع ن تح وط م ن مخ اطر العمل ة االجنبي ة الرتب اط ُمل زم عل ى أن ه تح وط قيم ة عادل ة أو تح وط ت دفق
نقدي.

5.5.6

إذا توقفت عالقة التحوط عن استيفاء متطلب فاعلية التحوط والمتعلق بنسبة التحوط )أنظر الفقرة )1.4.6ج() ((3ولكن بقي
الھدف من إدارة المخاطر لعالقة التحوط الموسومة تلك ھو نفسه ،فإنه يجب على المنشأة أن تعدل نسبة التحوط لعالقة
التحوط بحيث تستوفي ضوابط التأھل مرة أخرى )ويُشار إلى ذلك في ھذا المعيار على أنه 'إعادة التوازن' ــ أنظر الفقرات
ب-7.5.6ب.(21.5.6

6 .5 .6

يجب على المنشأة أال تستمر في المحاسبة عن التحوط -بأثر مستقبلي عندما-فقط تتوقف عالقة التحوط )أو جزء من عالق ة
التحوط( عن استيفاء ضوابط التأھل )بعد األخذ في الحسبان أي إعادة توازن لعالقة التح وط ،إذا ك ان ُمنطبق ا ً( .ويش مل ذل ك
حاالت انقضاء أداة التحوط أو بيعھا أو إنھائھا أو ممارس تھا .ولھ ذا الغ رض ،فإن ه ال يع د إح الل أو تحوي ل أداة التح وط إل ى
أداة تحوط أخرى انقضا ًء أو إنھا ًء لھا إذا كان مثل ھذا اإلحالل أو التحويل جز ًء من ھدف المنشأة الموثق من إدارة المخاطر
ومتفقا معه .باإلضافة إلى ذلك ،ولھذا الغرض فليس ھناك انقضاء أو إنھاء ألداة التحوط إذا:
)أ(

وافق طرفا أداة التحوط ،كنتيجة لألنظمة أو اللوائح أو الستحداث أنظمة أو لوائح ،على أن يحل طرف مقاصة مقابل،
أو أكثر من طرف ،محل الطرف األصلي المقابل لھما ليصبح ھو الطرف المقابل الجديد لكل طرف من الطرفين .ولھذا
الغرض ،فإن طرف المقاصة المقابل ھو الطرف المقابل المركزي )يُطلق عليه -أحيانا ً –'ھيئة مقاصة' أو 'وكالة
مقاصة'( أو منشأة أو منشآت ،على سبيل المثال ،عضو مقاصة في ھيئة مقاصة أو عميل لعضو مقاصة في ھيئة
مقاصة ،والتي تتصرف بصفتھا طرف مقابل من أجل أن تحدث المقاصة من قبل طرف مقابل مركزي .وبالرغم من
ذلك ،عندما تقوم أطراف في أداة تحوط بإحالل األطراف األصلية المقابلة لھم بأطراف مقابلة مختلفة ،فإنه يتم
استيفاء المتطلب الوارد في ھذه الفقرة الفرعية -فقط -إذا قام كل من تلك األطراف بالمقاصة مع الطرف المقابل
األصلي نفسه.

)ب( كانت التغيرات اآلخرى ،إن وجدت ،على أداة التحوط ،تقتصر على تلك التي تُعد ضرورية إلحداث مثل ھذا اإلحالل
للطرف المقابل .وتقتصر مثل ھذه التغيرات على تلك التي تتفق مع الشروط التي يمكن توقعھا إذا كانت مقاصة أداة
التحوط قد تم القيام بھا -في األصل -مع طرف المقاصة المقابل .وتشمل ھذه التغيرات تلك التغيرات في متطلبات
الضمان الرھني ،والحقوق في إجراء مقاصة بين األرصدة مستحقة التحصيل واألرصدة واجبة السداد والرسوم
المفروضة.
يمكن أن يؤثر عدم االستمرار في المحاسبة عن التحوط إما على عالقة التحوط في مجملھا أو -فقط -على جزء منھا )وفي
تلك الحالة تستمر المحاسبة عن التحوط لما تبقى من عالقة التحوط(.
7.5.6

يجب على المنشأة أن تطبق:
)أ( الفقرة  10.5.6عندما ال تستمر في المحاسبة عن التحوط لتحوط قيمة عادلة يكون البند ال ُمتحوط له فيھا )أو مكون له(
أداة مالية يتم قياسھا بالتكلفة ال ُمستنفدة؛
)ب( الفقرة  12.5.6عندما ال تستمر في المحاسبة عن التحوط لتحوطات تدفق نقدي.
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تحوطات القيمة العادلة
8.5.6

طالما أن تحوط القيمة العادلة يستوفي ضوابط التأھل الواردة في الفقرة  ،1.4.6فإنه يجب المحاسبة عن عالقة التحوط كما
يلي:
)أ(

يجب أن يتم إثبات المكسب أو الخسارة من أداة التحوط ضمن الربح والخسارة )أو الدخل الشامل اآلخر ،إذا كانت أداة
التحوط تتحوط ألداة حقوق ملكية اختارت لھا المنشأة أن تعرض التغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل
اآلخر وفقا ً للفقرة .(5.7.5

)ب( يجب أن يعدل مكسب أو خسارة التحوط للبند ال ُمتحوط له من المبلغ الدفتري للبند ال ُمتحوط له )إذا كان منطبقا ً( وأن
يتم إثباته ضمن الربح أو الخسارة .وإذا كان البند ال ُمتحوط له أصالً ماليا ً )أو مكونا ُ له( يتم قياسه بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا ً للفقرة 2.1.4أ ،فإنه يجب أن يتم إثبات مكسب أو خسارة التحوط من البند ال ُمتحوط له
ضمن الربح أو الخسارة .وبالرغم من ذلك ،إذا كان البند ال ُمتحوط له أداة حقوق ملكية اختارت لھا المنشأة أن تعرض
التغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقا ً للفقرة  ،5.7.5فإنه يجب أن تبقى تلك المبالغ ضمن الدخل
الشامل اآلخر .وعندما يكون البند ال ُمتحوط له ارتباطا ً ملزما ً غير ُمثبت )أو مكونا ً له( فإنه يتم إثبات التغير ال ُمتجمع
في القيمة العادلة للبند ال ُمتحوط له في وقت الحق لوسمه على أنه أصل أو التزام مع إثبات المكسب أو الخسارة
المناظرة ضمن الربح أو الخسارة.
9 .5 .6

عندما يكون البند ال ُمتحوط له في تحوط قيم ة عادل ة ھ و ارتب اط مل زم )أو مك ون ل ه( باقتن اء أص ل أو بتحم ل الت زام ،فإن ه ي تم
تعديل المبلغ الدفتري األولي لألصل أو االلتزام ،الذي ينتج عن وفاء المنشأة باالرتباط الملزم ،بحي ث يتض من التغي ر ال ُمتجم ع
في القيمة العادلة للبند ال ُمتحوط له الذي تم إثباته في قائمة المركز المالي.

10.5.6

يجب أن يتم استنفاد أي تعديل ناشئ عن الفق رة )8.5.6ب( ض من ال ربح أو الخس ارة إذا ك ان البن د ال ُمتح وط ل ه أداة مالي ة )أو
مكونا ً لھا( يتم قياسھا بالتكلفة ال ُمستنفدة .ويمكن أن يبدأ االستنفاد بمجرد وجود تعديل ،ويجب أن يبدأ في موعد أقصاه عندما يتم
التوقف عن تعديل البند ال ُمتح وط ل ه بمكاس ب أو خس ائر التح وط .يس تند االس تنفاد إل ى مع دل الفائ دة الفعلي ة ال ُمع اد حس ابه ف ي
التاريخ الذي يبدأ فيه االستنفاد .وفي حالة األصل المالي )أو مكون له( الذي يٌعد بنداً ُمتحوطا ً له والذي يتم قياسه بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا ً للفقرة 2.1.4أ ،فإن االستنفاد ينطبق بالطريقة نفسھا ولكن على المبل غ ال ذي يمث ل المكس ب
أو الخسارة المتجمعة الذي تم إثباته -سابقا -وفقا للفقرة )8.5.6ب( وليس بتعديل المبلغ الدفتري.

تحوطات التدفق النقدي
11.5.6

طالما أن تح وط الت دفق النق دي يس توفي ض وابط التأھ ل ال واردة ف ي الفق رة  ،1.4.6فإن ه يج ب أن ت تم المحاس بة ع ن عالق ة
التحوط كما يلي:
)أ( يتم تعديل المكون المنفصل لحقوق الملكية المرتبط بالبند ال ُمتحوط له )احتياطي تحوط التدفق النقدي( إلى أي مما يلي
)بالمبالغ المطلقة( أيھما أقل:
) (1المكسب أو الخسارة ال ُمتجمعة من أداة التحوط منذ بداية التحوط؛ أو
) (2التغير ال ُمتجمع في القيمة العادلة )القيمة الحالية( للبند ال ُمتحوط له )أي القيمة الحالية للتغير ال ُمتجمع في
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ال ُمتحوط لھا( من بداية التحوط.
)ب( يجب أن يتم ،ضمن الدخل الشامل اآلخر ،إثبات ذلك الجزء من المكسب أو الخسارة من أداة التحوط الذي يتم تحديده
على أنه تحوط فعال )أي الجزء الذي تتم مقاصته بالتغير في احتياطي تحوط التدفق النقدي محسوبا ً وفقا ً للبند )أ((.
)ج( يجب أن يتم ،ضمن الربح أو الخسارة ،إثبات أي مكسب أو خسارة متبقية من أداة التحوط )أو أي مكسب أو خسارة
مطلوب لموازنة التغير في احتياطي تحوط التدفق النقدي محسوبا ً وفقا ً للبند )أ(( والتي تُعد عدم فاعلية تحوط.
)د(

يجب أن تتم المحاسبة عن المبلغ الذي كان يتم تجميعه في احتياطي تحوط التدفق النقدي وفقا ً للبند )أ( كما يلي:
) (1إذا نتج -الحقا ً -عن معاملة متوقعة ُمتحوط لھا إثبات أصل غير مالي أو التزام غير مالي ،أو أن معاملة متوقعة
ُمتحوط لھا ألصل غير مالي أو التزام غير مالي أصبحت ارتباطا ً ملزما ينطبق عليه المحاسبة عن تحوط القيمة
العادلة ،فإنه يجب على المنشأة أن تزيل ذلك المبلغ من احتياطي تحوط التدفق النقدي وأن تدرجه مباشرة في
التكلفة األولية أو المبلغ الدفتري اآلخر لألصل أو االلتزام .وال يُعد ھذا تعديل إعادة تصنيف )أنظر معيار
المحاسبة الدولي  (1وبالتالي فإنه ال يؤثر على الدخل الشامل اآلخر.
) (2لتحوطات التدفق النقدي بخالف تلك التي يشملھا البند ) ،(1فإنه يجب أن يُعاد تصنيف ذلك المبلغ من احتياطي
تحوط تدفق نقدي إلى الربح أو الخسارة على أنه تعديل إعادة تصنيف )أنظر معيار المحاسبة الدولي  (1في
الفترة أو الفترات نفسھا التي تؤثر خاللھا التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ال ُمتحوط لھا على الربح أو
الخسارة )على سبيل المثال ،في الفترات التي يتم فيھا إثبات دخل الفائدة أو مصروف الفائدة أو عندما تحدث
مبيعات التوقع(.
) (3وبالرغم من ذلك ،إذا كان ذلك المبلغ خسارة وتتوقع المنشأة أنه لن يتم تغطية كامل تلك الخسارة ،أو جزء منھا،
في واحدة أو أكثر من الفترات المستقبلية ،فإنه يجب عليھا أن تعيد تصنيف المبلغ الذي ال يتوقع أن تتم تغطيته
-مباشرة –ضمن الربح أو الخسارة على أنه تعديل إعادة تصنيف )أنظر معيار المحاسبة الدولي .(1
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 12 .5.6عندما ال تستمر المنشأة في المحاسبة عن التحوط لتحوط تدفق نقدي )أنظر الفقرات  6.5.6و)7.5.6ب(( ،فإنه يجب عليھا أن
تحاسب عن المبلغ الذي كان يتم تجميعه في احتياطي تحوط التدفق النقدي وفقا ً للفقرة )11.5.6أ( كما يلي:
)أ( إذا كان ال يزال متوقعا أن تحدث التدفقات النقدية المستقبلية ال ُمتحوط لھا ،فإنه يجب أن يبقى ذلك المبلغ في احتياطي
تحوط التدفق النقدي إلى حين حدوث التدفقات النقدية المستقبلية أو إلى حين انطباق الفقرة )11.5.6د() .(3وتنطبق
الفقرة )11.5.6د( عندما تحدث التدفقات النقدية المستقبلية.
)ب( إذا لم يعد متوقعا أن تحدث التدفقات النقدية المستقبلية ال ُمتحوط لھا ،فإنه يجب أن تتم إعادة تصنيف ذلك المبلغ –مباشرة-
من احتياطي تحوط التدفق النقدي إلى الربح أوالخسارة على أنه تعديل إعادة تصنيف )أنظر معيار المحاسبة الدولي .(1
قد ال يزال يتوقع حدوث التدفق نقدي المستقبلي ال ُمتحوط له الذي لم يعد حدوثه محتمالً –إلى حد كبير.

تحوطات صافي االستثمار في عملية أجنبية
 13.5.6يجب أن تتم المحاسبة عن تحوطات صافي االستثمار في عملية أجنبية بما في ذلك التحوط لبند نقدي تتم المحاسبة عنه على
أنه جزء من صافي االستثمار )أنظر معيار المحاسبة الدولي  (21بشكل مشابه لتحوطات التدفقات النقدية:
)أ(

يجب أن يتم إثبات الجزء من المكسب أو الخسارة من أداة التحوط الذي يتم تحديده على أنه تحوط فعال ضمن الدخل
الشامل اآلخر )أنظر الفقرة (11.5.6؛

)ب( يجب أن يتم إثبات الجزء غير الفعال ضمن الربح أو الخسارة.
14.5.6

يجب أن يتم إعادة تصنيف المكسب أو الخسارة ال ُمجمعة من أداة التحوط المتعلقة بالجزء الفعال من التحوط الذي قد تم
تجميعه في احتياطي ترجمة العمالت االجنبية من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة على أنه تعديل إعادة تصنيف )أنظر
معيار المحاسبة الدولي  (1وفقا ً للفقرتين  48و 49من معيار المحاسبة الدولي 21عند استبعاد العملية األجنبية أو االستبعاد
الجزئي لھا.

المحاسبة عن القيمة الزمنية للخيارات
15.5.6

عندما تفصل المنشأة بين القيمة الحقيقية والقيمة الزمنية لعقد الخيار وتسم التغير في القيمة الحقيقية للخيار -فقط -على أنه أداة
التحوط )أنظر الفقرة )4.2.6أ(( ،فإنه يجب عليھا أن تحاسب عن القيمة الزمنية للخيار كما يلي )أنظر الفقرات ب-29.5.6
ب:(33.5.6
)أ( يجب على المنشأة أن تميز القيمة الزمنية للخيارات بحسب نوع البند ال ُمتحوط له الذي يحوطه الخيار )أنظر الفقرة
ب:(29.5.6
) (1بند ُمتحوط له متعلق بمعاملة؛ أو
) (2بند ُمتحوط له متعلق بفترة زمنية.
يحوط بنداً ُمتحوطا ً
)ب( يجب أن يتم ،ضمن الدخل الشامل اآلخر ،إثبات التغير في القيمة العادلة للقيمة الزمنية للخيار الذي ﱢ
له متعلقا ً بمعاملة ،وبالقدر الذي يكون فيه التغير متعلقا بالبند ال ُمتحوط له ويجب أن يتم تجميعه في مكون منفصل لحقوق
الملكية .ويجب أن تتم المحاسبة عن التغير ال ُمجمع في القيمة العادلة الناشئ عن القيمة الزمنية للخيار الذي قد تم تجميعه
في مكون منفصل لحقوق الملكية )'المبلغ'( كما يلي:
) (1إذا نتج -الحقا -عن البند ال ُمتحوط له إثبات أصل غير مالي أو التزام غير مالي ،أو ارتباط ملزم بأصل غير مالي
أو التزام غير مالي تنطبق عليه المحاسبة عن تحوط القيمة العادلة ،فإنه يجب على المنشأة أن تزيل المبلغ من
المكون المنفصل لحقوق الملكية وأن تدرجه –بشكل مباشر -ضمن التكلفة األولية أو المبلغ الدفتري اآلخر لألصل
أو االلتزام .وال يعد ھذا تعديل إعادة تصنيف )أنظر معيار المحاسبة الدولي  (1وبالتالي فإنه ال يؤثر على الدخل
الشامل اآلخر.
) (2لعالقات التحوط بخالف تلك التي يشملھا البند ) ،(1فإنه يجب أن تتم إعادة تصنيف المبلغ من مكون منفصل
لحقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة على أنه تعديل إعادة تصنيف )أنظر معيار المحاسبة الدولي  (1في الفترة أو
الفترات نفسھا التي تؤثر خاللھا التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ال ُمتحوط لھا على الربح أو الخسارة )على
سبيل المثال ،عندما تحدث مبيعات التوقع(.
) (3وبالرغم من ذلك ،إذا لم يكن متوقعا أن يتم استرداد جميع ذلك المبلغ أو جزء منه في فترة مستقبلية واحدة أو أكثر،
فإنه يجب -فوراً -أن تتم إعادة تصنيف المبلغ الذي ال يتوقع أن يتم استرداده إلى الربح أو الخسارة على أنه تعديل
إعادة تصنيف )أنظر معيار المحاسبة الدولي .(1
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)ج( يجب أن يتم ،ضمن الدخل الشامل اآلخر ،إثبات التغير في القيمة العادلة للقيمة الزمنية للخيار الذي يحوط بنداً ُمتحوطا ً
له متعلقا ُ بفترة زمنية ،وبالقدر الذي يكون فيه التغير متعلقا ً بالبند ال ُمتحوط له ويجب أن يتم تجميعه في مكون منفصل
لحقوق الملكية .يجب أن يتم استنفاد القيمة الزمنية ،في تاريخ وسم الخيار على أنه أداة تحوط ،وذلك بالقدر الذي تكون
فيه متعلقة بالبند ال ُمتحوط له ،على أساس منتظم ومنطقي على مدى الفترة التي يمكن خاللھا أن يؤثر تعديل القيمة
الحقيقية للتحوط على الربح أو الخسارة )أو الدخل الشامل اآلخر ،إذا كان البند ال ُمتحوط له أداة حقوق ملكية قد اختارت
لھا المنشأة أن تعرض التغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقا ً للفقرة  .(5.7.5وبالتالي ،فإنه يجب،
في كل فترة تقرير ،أن تتم إعادة تصنيف مبلغ االستنفاد من المكون المنفصل لحقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة على
أنه تعديل إعادة تصنيف )أنظر معيار المحاسبة الدولي  .(1وبالرغم من ذلك ،إذا لم يتم االستمرار في المحاسبة عن
التحوط لعالقة التحوط التي تتضمن التغير في القيمة الحقيقية للخيار على أنھا أداة التحوط ،فإنه يجب -فوراً -أن تتم
إعادة تصنيف صافي المبلغ )أي بما في ذلك االستنفاذ ال ُمجمع( الذي قد تم تجميعه في المكون المنفصل لحقوق الملكية
إلى الربح أو الخسارة على أنه تعديل إعادة تصنيف )أنظر معيار المحاسبة الدولي .(1

المحاسبة عن العنصر اآلجل من العقود اآلجلة والفروق المبنية على أسعار العمالت األجنبية
لألدوات المالية
 16.5.6عندما تفصل المنشأة بين العنصر اآلجل والعنصر الفوري من العقد اآلجل وتسم -فقط -التغير في قيمة العنصر الفوري من
العقد اآلجل على أنه أداة التحوط ،أو عندما تفصل المنشأة الفرق المبني على أسعار العمالت األجنبية عن األداة المالية
وتستثنيه من وسم تلك األداة المالية على أنھا أداة التحوط )أنظر الفقرة )4.2.6ب(( ،فإنه يمكن للمنشأة أن تطبق الفقرة
 15.5.6على العنصر اآلجل من العقد اآلجل أو على الفرق المبني على أسعار العمالت االجنبية بالطريقة نفسھا كما يتم
تطبيقھا على القيمة الزمنية للخيار .في تلك الحالة ،يجب على المنشأة أن تطبق إرشادات التطبيق الواردة في الفقرات
ب-34.5.6ب.39.5.6

 6.6تحوطات مجموعة من البنود
تأھل مجموعة من البنود على أنھا البند ال ُمتحوط له
1.6.6

تُعد مجموعة من البنود )بما في ذلك مجموعة من بنود تشكل صافي مركز؛ أنظر الفقرات ب-1.6.6ب (8.6.6بنداً ُمتحوطا ً له
مؤھالً فقط إذا:
)أ(

تك ﱠونت من بنود )بما في ذلك مكونات لبنود( تُعد بنوداً ُمتحوط لھا مؤھلة –بشكل فردي؛

)ب(

كانت البنود ضمن المجموعة يتم إدارتھا -معا ً -على أساس جماعي ألغراض إدارة المخاطر؛

)ج( في حالة تحوط تدفق نقدي لمجموعة من البنود التي ال يُتوقع ان تكون التقلبات في تدفقاتھا النقدية تناسبية -بشكل
تقريبي -مع التقلب الكلي في التدفقات النقدية للمجموعة بحيث تنشأ مراكز مخاطر تعويضية:
) (1كانت تحوطا ً من مخاطر عمالت أجنبية؛
) (2كان وسم صافي المركز ھذا يحدد فترة التقرير التي يتوقع أن تؤثر خاللھا معامالت التوقع على الربح أو
الخسارة ،باإلضافة إلى طبيعتھا وحجمھا )أنظر الفقرات ب-7.6.6ب.(8.6.6

وسم مكون لمبلغ اسمي
2 .6 .6

يُعد المكون الذي يمثل جز ًء م ن مجموع ة مؤھل ة م ن البن ود بن داً ُمتحوط ا ً ل ه م ؤھالً ش ريطة أن يك ون الوس م متفق ا ً م ع ھ دف
المنشأة من إدارة المخاطر.

3.6.6

يُعد المكون الذي يمثل شريحة من مجموعة كلية )على سبيل المثال ،الشريحة الدنيا( مؤھال للمحاسبة عن التحوط فقط إذا:
)أ( كان من الممكن تحديده -بشكل منفصل -وقياسه –بطريقة يمكن االعتماد عليھا؛
مكون يمثل شريحة؛
)ب( كان الھدف من إدارة المخاطر ھو تحوط ل ﱢ
)ج( كانت البنود في المجموعة الكلية التي تم تحديد الشريحة منھا معرضة للمخاطر ال ُمتحوط منھا نفسھا )بحيث ال يتأثر
قياس الشريحة ال ُمتحوط لھا –بشكل جوھري -بالجزء من الشريحة ال ُمتحوط لھا الذي تشكله بنود معينة من المجموعة
الكلية(؛
)د(

لتحوط بنود قائمة )على سبيل المثال ،ارتباط ملزم غير ُمثبت أو أصل ُمثبت( ،كانت المنشأة تستطيع تحديد وتتبع
المجموعة الكلية من البنود التي يتم منھا تحديد الشريحة ال ُمتحوط لھا )بحيث تكون المنشأة قادرة على االلتزام
بمتطلبات المحاسبة عن عالقة التحوط المؤھلة(؛

)ھـ( كانت أي بنود ضمن المجموعة التي تتضمن خيارات دفع مقدم تستوفي المتطلبات لمكونات مبلغ اسمي )أنظر الفقرة
ب.(20.3.6
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العرض
4 .6 .6

لتحوط لمجموعة من البنود ،لھا مراكز مخاطر تعويضية )أي تحوط صافي مركز( ،والتي تؤثر مخاطرھا ال ُمتحوط منھا على
بنود مستقلة مختلفة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ،فإنه يجب أن ي تم ع رض أي مكاس ب أو خس ائر تح وط
في تلك القائمة في سطر مستقل عن تلك المتأثرة بالبنود ال ُمتحوط لھا .وبالتالي ،في تلك القائمة ،يبقى المبلغ في سطر البند الذي
يتعلق بالبند ال ُمتحوط له نفسه )على سبيل المثال ،اإليراد أو تكلفة المبيعات( دون تأثر.

5 .6 . 6

لألصول وااللتزامات التي يتم التحوط لھا -معا ً – على أنھا مجموعة في تحوط قيمة عادلة ،فإنه يجب أن يتم ،في قائمة المركز
المالي ،إثبات المكس ب أو الخس ارة م ن األص ول وااللتزام ات الفردي ة عل ى أن ه تع ديل للمبل غ ال دفتري للبن ود الفردي ة المعني ة
المكونة للمجموعة وفقا ً للفقرة )8.5.6ب(.

صافي مراكز صفري
6.6.6

عندما يكون البند ال ُمتحوط له ھو مجموعة لھا صافي مركز صفري )أي أن البنود ال ُمتحوط لھا تعوض فيما بينھا -بالكامل -
المخاطر التي تتم إدارتھا على أساس جماعي( ،فإنه يُسمح للمنشأة بأن تسمه ضمن عالقة تحوط ال تتضمن أداة تحوط،
شريطة أن:
)أ(

يكون التحوط جزءاً من استراتيجية تحوط صافي مخاطر متحرك ،والتي تقوم المنشأة بموجبھا -بشكل روتيني -بتحوط
المراكز الجديدة من نفس النوع مع مرور الوقت )على سبيل المثال ،عندما تدخل المعامالت في األفق الزمني الذي
تتحوط له المنشأة(؛

)ب( يتغير ص افي المرك ز ال ُمتح وط ل ه ف ي الحج م عل ى م دى عم ر اس تراتيجية التح وط لص افي مخ اطر متح رك وتس تخدم
المنشأة أدوات تحوط مؤھلة في التحوط لصافي المخاطر )أي عندما ال يكون صافي المركز صفريا ً(؛
)ج( يتم –عادةً -تطبيق المحاسبة عن التحوط على مثل صافي المراكز ھذه عندما ال يكون صافي المركز صفريا ً ويكون
ُمتحوطا لھا بأدوات تحوط مؤھلة؛
)د(

ينشأ عن عدم تطبيق المحاسبة عن التحوط على صافي مركز صفري نتائج محاسبية غير متسقة ،نظراً ألن المحاسبة
لن تثبت مراكز مخاطر تعويضية ،والتي خالف ذلك يتم إثباتھا في تحوط صافي مركز.

 7.6خيار وسم تعرض ائتماني على أنه مقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تأھل تعرض ائتماني للوسم بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
1.7.6

إذا استخدمت المنشأة مشتقة ائتمانية يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إلدارة المخاطر االئتمانية على
جميع ،أو جزء من ،أداة مالية )تعرض ائتماني( ،فإنه يمكن لھا أن تسم األداة المالية ،بالقدر الذي إليه يتم إدارتھا على ھذا
النحو )أي جميعھا أو جزء منھا( ،على أنھا يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا:
)أ(

كان اسم التعرض االئتماني )على سبيل المثال ،المقترض ،أو حامل ارتباط القرض( يطابق المنشأة المرجعية للمشتقة
االئتمانية )مطابقة االسم(؛

)ب( كانت أولوية األدوات المالية تطابق أولوية األدوات التي يمكن تسليمھا وفقا ً للمشتقة االئتمانية.
ويمكن للمنشأة أن تقوم بھذا الوسم بغض النظر عما إذا كانت األداة المالية التي يتم إدارة مخاطرھا االئتمانية تقع ضمن
نطاق ھذا المعيار أم ال )على سبيل المثال ،يمكن للمنشأة أن تسم ارتباطات القروض التي تقع خارج نطاق ھذا المعيار(.
ويمكن للمنشأة أن تسم تلك األداة المالية عند اإلثبات األولي لھا ،أو بعده ،أو أثناء عدم إثباتھا .ويجب على المنشأة أن
توثق الوسم بشكل متزامن.

المحاسبة عن التعرض االئتماني الموسوم بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
2 .7 .6

إذا تم وسم أداة مالية وفقا ً للفقرة  1.7.6على أنھا يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بعد اإلثبات األول ي ،أو
لم يكن قد تم إثباتھا –سابقا ،فإنه يجب -فوراً -أن يتم إثبات الفرق في تاريخ الوسم بين المبلغ الدفتري ،إن وجد ،والقيمة العادلة
ضمن الربح أو الخسارة .ولألصول المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش امل اآلخ ر وفق ا ً للفق رة 2.1.4أ،
فإنه يجب -فوراً –أن يتم إعادة تصنيف المكسب أو الخسارة ال ُمجمعة التي تم إثباتھا –س ابقا ً -ض من ال دخل الش امل اآلخ ر م ن
حقوق ملكية إلى الربح أو الخسارة على أنه تعديل إعادة تصنيف )أنظر معيار المحاسبة الدولي .(1
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3 .7 .6

يجب على المنشأة أال تستمر في قياس األداة المالي ة الت ي نش أ عنھ ا ،أو ع ن ج زء منھ ا ،مخ اطر ائتماني ة ،بالقيم ة العادل ة م ن
خالل الربح أو الخسارة إذا:
)أ(

لم تعد ضوابط التأھل الواردة في الفقرة  1.7.6مستوفاة ،على سبيل المثال:
) (1تنقضي المشتقة االئتمانية أو األداة المالية المتعلقة بھا التي ينشأ عنھا مخاطر ائتمانية أو يتم بيعھا ،أو إنھاؤھا ،أو
تسويتھا ،أو
) (2لم تعد المخاطر االئتمانية لألداة المالية تدار باستخدام مشتقات ائتمانية .فعلى سبيل المثال ،قد يحدث ذلك نظراً
للتحسينات في الجودة االئتمانية للمقترض أو حامل ارتباط القرض أو للتغيرات في متطلبات رأس المال
المفروضة على المنشأة؛

)ب( لم يكن مطلوبا خالف ذلك بأن يتم قياس األداة المالية ،التي تنشأ عنھا مخاطر ائتمانية ،بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة )أي أنه لم يتغير نموذج أعمال المنشأة في ھذه األثناء بحيث يكون مطلوبا ً إعادة تصنيف وفقا ً للفقرة
.(1.4.4
4 .7 .6

عندما ال تستمر المنشأة في قياس األداة المالية ،التي ينشأ عنھ ا أو ع ن ج زء منھ ا ،مخ اطر ائتماني ة بالقيم ة العادل ة م ن خ الل
الربح أو الخسارة ،فإن القيمة العادلة لتلك األداة المالية في تاريخ التوقف تص بح ھ ي مبلغھ ا ال دفتري الجدي د .ويج ب أن ي تم -
الحقا ً -تطبيق القياس نفسه الذي تم استخدامه قبل وسم األداة المالية على أنھا بالقيمة العادلة م ن خ الل ال ربح أو الخس ارة )بم ا
في ذلك االستنفاد الذي ينتج عن المبلغ الدفتري الجديد( .فعلى سبيل المثال ،فإن أصالً ماليا ً كان قد تم تص نيفه –أوالً -عل ى أن ه
يتم قياسه بالتكلفة ال ُمستنفدة سوف يعود إلى ذلك القياس وسوف يع اد حس اب مع دل فائدت ه الفعل ي باالس تناد إل ى إجم الي مبلغ ه
الدفتري الجديد في تاريخ عدم االستمرار في القياس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

الفصل  7تاريخ السريان والتحول
 1.7تاريخ السريان
1.1.7

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في 1يناير 2018أو بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر .وإذا
اختارت المنشأة أن تطبق ھذا المعيار أبكر ،فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة وأن تطبق جميع المتطلبات الواردة في
ھذا المعيار في الوقت نفسه )ولكن أنظر -أيضا ً -الفقرات  ،2.1.7و 21.2.7و .(2.3.7ويجب عليھا –أيضا ،في الوقت نفسه،
أن تطبق التعديالت الواردة في الملحق ج.

2 .1 .7

بالرغم من المتطلبات الواردة في الفقرة  ،1.1.7للفترات السنوية الت ي تب دأ قب ل  1ين اير  ،2018فإن ه يمك ن للمنش أة أن تخت ار
التطبيق األبكر -فقط -لمتطلبات عرض المكاسب والخسائر من االلتزامات المالية الموسومة على أنھا بالقيمة العادلة من خالل
ال ربح أو الخس ارة وال واردة ف ي الفق رات )1.7.5ج( ،و ،9.7.5-7.7.5و ،14.2.7و ب - 5.7.5ب 20.7.5دون تطبي ق
المتطلبات اآلخرى الواردة في ھذا المعيار .وإذا اختارت المنشأة أن تطبق -فقط -تلك الفقرات ،فإنه يجب عليھا أن تفصح ع ن
تلك الحقيقة وأن تقدم -على أساس مستمر -اإلفصاحات المتعلقة بذلك المبينة ف ي الفق رات  11-10م ن المعي ار ال دولي للتقري ر
المالي ) 7المعدل بالمعيار الدولي للتقرير المالي ) .((2010)9أنظر –أيضا -الفقرتين  2.2.7و.(15.2.7

3.1.7

عدل "التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي دورة  ،"2012-2010ال ُمصدر في ديسمبر ،2013الفقرتين
1.2.4و 5.7.5كتعديل تابع ُمشتق من تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي  .3ويجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل
–بأثر مستقبلي -على تجميع األعمال التي ينطبق عليھا المعيار الدولي للتقرير المالي .3

4.1.7

عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،15ال ُمصدر في مايو  ،2014الفقرات  ،1.1.3و  ،1.2.4و  ،1.1.5و ،1.2.5و،6.7.5
وتمت إضافة الفقرات
وب ،13.2.3وب ،1.7.5وج 5وج 42وحذف الفقرة ج 16والعنوان المتعلق بھا.
 3.1.5و1.7.5أ وتعريف إلى الملحق أ .ويجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت عندما تقوم بتطبيق المعيار الدولي للتقرير
المالي .15

5.1.7

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  16المصدر في يناير  2016الفقرات  ،15-5-5 ،1-2ب ،8-3-4ب 34-5-5و ب.46-5-5
يجب على المنشأة تطبيق ھذه التعديالت عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .16

 2.7التحول
1.2.7

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار –بأثر رجعي -وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي " 8السياسات المحاسبية والتغييرات
في التقديرات المحاسبية واألخطاء" ،باستثناء ما تم تحديده في الفقرات  26.2.7-4.2.7و .28.2.7وال يجوز أن يتم تطبيق
ھذا المعيار على البنود التي قد تم إلغاء إثباتھا -بالفعل -في تاريخ التطبيق األولي.
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2.2.7

وألغراض مقتضيات التحول الواردة في الفقرات  ،1.2.7و 28.2.7-3.2.7و ،2.3.7فإن تاريخ التطبيق األولي ھو التاريخ
الذي تطبق فيه المنشأة ألول مرة تلك المتطلبات لھذا المعيار ويجب أن تكون بداية فترة التقرير التي تلي إصدار ھذا المعيار.
وتبعا ً للمنھج الذي تختاره المنشأة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9فإنه يمكن أن ينطوي التحول على تاريخ واحد أو
أكثر من تاريخ واحد للتطبيق األولي لمتطلبات مختلفة.

التحول للتصنيف والقياس
)الفصالن  4و(5
3.2.7

في تاريخ التطبيق األولي ،يجب على المنشأة أن تُقوم ما إذا كان األصل المالي يستوفي الشرط الوارد في الفقرة )2.1.4أ( أو
2.1.4أ)أ( على أساس الحقائق والظروف التي توجد في ذلك التاريخ .ويجب أن يتم تطبيق التصنيف الناتج –بأثر رجعي -
بغض النظر عن نموذج أعمال المنشأة في فترات التقرير السابقة.

4.2.7

في تاريخ التطبيق األولي ،إذا كان من غير العملي )كما تم تعريفه في معيار المحاسبة الدولي  (8للمنشأة أن تُقوم عنصر القيمة
الزمنية للنقود ال ُمعدل وفقا ً للفقرات ب9.1.4ب-ب9.1.4د على أساس الحقائق والظروف التي ُوجدت عند اإلثبات األولي
لألصل المالي ،فإنه يجب على المنشأة أن تُقوم خصائص التدفق النقدي التعاقدي لذلك األصل المالي على أساس الحقائق
والظروف التي ُوجدت عند اإلثبات األولي لألصل المالي دون األخذ في الحسبان المتطلبات المتعلقة بتعديل عنصر القيمة
الزمنية للنقود الواردة في الفقرات ب9.1.4ب-ب19.4د )أنظر -أيضا ً -الفقرة 42ص من المعيار الدولي للتقرير المالي .(7

5 .2 .7

في تاريخ اإلثبات األولي ،إذا كان من غير العملي )كما تم تعريفه في معيار المحاسبة الدولي  (8للمنشأة أن تُق وم م ا إذا كان ت
القيمة العادلة لميزة الدفع مق دما ً ض ئيلة وفق ا ً للفق رة ب)12.1.4ج( عل ى أس اس الحق ائق والظ روف الت ي وج دت عن د اإلثب ات
األولي لألص ل الم الي ،فإن ه يج ب عل ى المنش أة أن تُق وم خص ائص الت دفق النق دي التعاق دي ل ذلك األص ل الم الي عل ى أس اس
الحقائق والظروف التي وجدت في تاريخ اإلثبات األولي لألص ل الم الي دون األخ ذ ف ي الحس بان اس تثناء مي زات ال دفع مق دما ً
الوارد في الفقرة ب) .12.1.4أنظر -أيضا ً -الفقرة 42ق من المعيار الدولي للتقرير المالي .(7

6.2.7

إذا كانت المنشأة تقيس عقداً مختلطا ً بالقيمة العادلة وفقا ً للفقرات 2.1.4أ ،أو  4.1.4أو  5.1.4ولكن لم يتم قياس القيمة العادلة
للعقد المختلط في فترات التقرير المقارنة ،فإن القيمة العادلة للعقد المختلط في فترات التقرير المقارنة يجب أن تكون مجموع
القيم العادلة للمكونات )أي المضيف الذي ال يُعد مشتقة والمشتقة المدمجة( في نھاية كل فترة تقرير مقارنة إذا أعادت المنشأة
عرض الفترات السابقة )أنظر الفقرة .(15.2.7

7.2.7

إذا كانت المنشأة تطبق الفقرة  ،6.2.7فعنئ ٍذ ،في تاريخ اإلثبات األولي ،يجب على المنشأة أن تثبت أي فرق بين القيمة العادلة
لمجمل العقد المختلط في تاريخ اإلثبات األولي ومجموع القيم العادلة لمكونات العقد المختلط في تاريخ اإلثبات األولي ضمن
الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة )أو ضمن مكون آخر لحقوق الملكية ،بحسب ما ھو مناسب( لفترة التقرير التي تتضمن
تاريخ التطبيق األولي.

8.2.7

يمكن للمنشأة في تاريخ التطبيق األولي أن تسم:
)أ(

األصل المالي على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقا ً للفقرة 5.1.4؛ أو

)ب( االستثمار في أداة حقوق ملكية على أنه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا ً للفقرة .5.7.5
يجب أن يتم القيام بمثل ھذا الوسم على أساس الحقائق والظروف التي توجد في تاريخ التطبيق األولي .ويجب أن يتم تطبيق
ذلك التصنيف –بأثر رجعي.
9.2.7

في تاريخ التطبيق األولي:
)أ(

يجب على المنشاة أن تلغي وسمھا السابق لألصل المالي على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
إذا كان ذلك األصل المالي ال يستوفي الشرط الوارد في الفقرة .5.1.4

)ب( يمكن للمنشأة أن تلغي وسمھا السابق لألصل المالي على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة إذا كان
ذلك األصل المالي يستوفي الشرط الوارد في الفقرة .5.1.4
يجب أن يتم القيام بمثل ھذا اإللغاء على أساس الحقائق والظروف التي توجد في تاريخ التطبيق األولي .ويجب أن يتم تطبيق
ذلك التصنيف -بأثر رجعي.
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10.2.7

في تاريخ التطبيق األولي:
)أ(

يمكن للمنشأة أن تسم االلتزام المالي على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقا ً للفقرة )2.2.4أ(.

)ب( يجب على المنشاة أن تلغي وسمھا السابق لاللتزام المالي على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
إذا كان مثل ھذا الوسم قد تم في تاريخ اإلثبات األولي وفقا ً للشرط الوارد اآلن في الفقرة )2.2.4أ( وكان مثل ھذا الوسم
ال يستوفي ذلك الشرط في تاريخ التطبيق األولي.
)ج( يمكن للمنشأة أن تلغي وسمھا السابق لاللتزام المالي على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا
كان قد تم القيام بمثل ھذا الوسم عند اإلثبات األولي وفقا ً للشرط الوارد اآلن في الفقرة )2.2.4أ( وكان مثل ھذا الوسم
يستوفي ذلك الشرط في تاريخ التطبيق األولي.
يجب أن يتم القيام بمثل ھذا الوسم واإللغاء على أساس الحقائق والظروف التي توجد في تاريخ التطبيق األولي .ويجب أن يتم
تطبيق ذلك التصنيف -بأثر رجعي.
11.2.7

إذا كان من غير العملي )كما تم تعريفه في معيار المحاسبة الدولي  (8للمنشأة أن تطبق طريقة الفائدة الفعلية -بأثر رجعي ،فإنه
يجب على المنشأة أن تعالج:
)أ(

القيمة العادلة لألصل المالي أو االلتزام المالي في نھاية كل فترة مقارنة معروضة على أنھا إجمالي المبلغ الدفتري لذلك
األصل المالي أو التكلفة ال ُمستنفدة لذلك االلتزام المالي إذا قامت المنشأة بإعادة عرض الفترات السابقة؛

)ب( القيمة العادلة لألصل المالي أو االلتزام المالي في تاريخ التطبيق األولي على أنھا إجمالي المبلغ الدفتري الجديد لذلك
األصل المالي أو التكلفة ال ُمستنفدة الجديدة لذلك االلتزام المالي في تاريخ التطبيق األولي لھذا المعيار.
12.2.7

إذا قامت المنشأة –سابقا ً -بالمحاسبة بالتكلفة )وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  ،(39عن استثمار في أداة حقوق ملكية ليس لھا
سعر معلن في سوق نشطة ألداة مماثلة )أي ُمدخل المستوى ) (1أو ألصل يُعد مشتقة وكان مرتبطأ ً بـمثل أداة حقوق الملكية
تلك ،ويجب أن تتم تسويته بتسليمھا( ،فإنه يجب عليھا أن تقيس تلك األداة بالقيمة العادلة في تاريخ التطبيق األولي .ويجب أن
يتم إثبات أي فرق بين المبلغ الدفتري السابق والقيمة العادلة ضمن الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة )أو ضمن مكون آخر من
عناصر حقوق الملكية ،بحسب ما ھو مناسب( لفترة التقرير التي تتضمن تاريخ التطبيق األولي.

13.2.7

إذا قامت المنشأة –سابقا ً -بالمحاسبة بالتكلفة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  ،39عن التزام يُعد مشتقة وكان مرتبطأ بـ ،ويجب أن
تتم تسويته بتسليم ،أداة حقوق ملكية ليس لھا سعر معلن في سوق نشطة ألداة مماثلة )أي ُمدخل المستوى  ،(1فإنه يجب عليھا
أن تقيس ذلك االلتزام الذي يعد مشتقة بالقيمة العادلة في تاريخ التطبيق األولي .ويجب أن يتم إثبات أي فرق بين المبلغ
الدفتري السابق والقيمة العادلة ضمن الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة لفترة التقرير التي تتضمن تاريخ التطبيق األولي.

14.2.7

في تاريخ التطبيق األولي ،يجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كانت المعالجة الواردة في الفقرة  7.7.5ستحدث عدم تماثل
محاسبي ضمن الربح أو الخسارة ،أو ستضخمه ،على أساس الحقائق والظروف التي توجد في تاريخ التطبيق األولي .ويجب
أن يتم تطبيق ھذا المعيار -بأثر رجعي -على أساس ذلك التحديد.

15.2.7

بالرغم من المتطلب الوارد في الفقرة  ،1.2.7فإنه يجب على المنشأة ،التي تتبنى متطلبات التصنيف والقياس لھذا المعيار
)والتي تتضمن المتطلبات المتعلقة بقياس التكلفة ال ُمستنفدة لألصول المالية والھبوط في القسمين  4.5و ،(5.5أن تقدم
اإلفصاحات المبينة في الفقرات 42ل42-س من المعيار الدولي للتقرير المالي  7ولكن ال يلزمھا أن تعيد عرض الفترات
السابقة .ويمكن للمنشأة أن تعيد عرض الفترات السابقة إذا ،وفقط إذا ،كان ذلك ممكنا ً بدون استخدام اإلدراك المتأخر .وإذا لم
تقم المنشأة بإعادة عرض الفترات السابقة ،فإنه يجب على المنشأة أن تثبت أي فرق بين المبلغ الدفتري السابق والمبلغ الدفتري
في بداية فترة التقرير السنوية التي تتضمن تاريخ التطبيق األولي ضمن الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة )أو ضمن مكون
آخر لحقوق الملكية ،بحسب ما ھو مناسب( لفترة التقرير السنوية التي تتضمن تاريخ التطبيق األولي .وبالرغم من ذلك ،إذا
قامت المنشأة بإعادة عرض الفترات السابقة ،فإن القوائم المالية ال ُمعاد عرضھا يجب أن تظھر جميع المتطلبات الواردة في
ھذا المعيار .وإذا نتج عن المنھج الذي اختارته المنشأة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9أكثر من تاريخ تطبيق أولي
للمتطلبات المختلفة ،فإن ھذه الفقرة تنطبق على كل تاريخ تطبيق أولي )أنظر الفقرة  .(2.2.7ويكون ھذا ھو الحال ،على سبيل
المثال ،إذا اختارت المنشأة التطبيق األبكر -فقط -للمتطلبات المتعلقة بعرض المكاسب والخسائر من االلتزامات المالية التي
يتم وسمھا على أنھا بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة وفقا ً للفقرة  2.1.7قبل تطبيق المتطلبات اآلخرى الواردة في ھذا
المعيار.

16.2.7

إذا قامت المنشأة بإعداد تقارير مالية أولية وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي " 34التقرير المالي األولي" ،فإنه ال يل زم المنش أة أن
تطبق المتطلبات الواردة في ھذا المعيار على الفترات األولية السابقة لتاريخ التطبيق األولي إذا لم يكن ذلك ممكنا ً -عمليا ً )كم ا
تم تعريفه في معيار المحاسبة الدولي .(8

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

27

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

المعيار الدولي للتقرير المالي 9

الھبوط )القسم (5.5
17.2.7

يجب على المنشأة أن تطبق متطلبات الھبوط الواردة في القسم - 5.5بأثر رجعي -وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  8مع مراعاة
الفقرات  15.2.7و.20.2.7-18.2.7

18.2.7

في تاريخ التطبيق األولي ،يجب على المنشأة أن تستخدم المعلومات المعقول ة والمؤي دة ،المتاح ة ب دون تكلف ة أو جھ د ال مب رر
لھما ،لتحديد المخاطر االئتمانية في التاريخ التي تم فيه إثب ات أداة مالي ة –بش كل أول ي )أو الرتباط ات ق رض وعق ود الض مان
المالي في التاريخ الذي أصبحت فيه المنشأة طرفا ً في ارتباط ال رجع ه في ه وفق ا ً للفق رة  (6.5.5وأن تق ارن ذل ك م ع المخ اطر
االئتمانية في تاريخ التطبيق األولي لھذا المعيار.

 19.2.7عند تحديد ما إذا كانت ھناك زيادة كبيرة في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات األولي ،يمكن للمنشأة أن تطبق:
)أ(

المتطلبات الواردة في الفقرات  10.5.5وب-22.5.5ب24.5.5؛

)ب( االفتراض الممكن دحضه الوارد في الفقرة  11.5.5للدفعات التعاقدية التي تتجاوز موعد استحقاقھا بما يزيد عن 30
يوما ً ،إذا كانت المنشأة سوف تطبق متطلبات الھبوط من خالل تحديد الزيادات الكبيرة في المخاطر االئتمانية منذ
اإلثبات األولي لتلك األدوات المالية على أساس معلومات عن تجاوز موعد االستحقاق.
20.2.7

في تاريخ التطبيق األولي ،إذا تطلب تحديد ما إذا كان ھن اك زي ادة كبي رة ف ي المخ اطر االئتماني ة من ذ اإلثب ات األول ي تكلف ة أو
جھداً ال مبرر لھما ،فإنه يجب على المنشأة أن تثبت مخصص خسارة بمبلغ مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر
في كل تاريخ تقرير إلى أن يتم إلغ اء إثب ات تل ك األداة المالي ة )م ا ل م تك ن تل ك األداة المالي ة منخفض ة المخ اطر االئتماني ة ف ي
تاريخ التقرير ،وفي ھذه الحالة تنطبق الفقرة )19.2.7أ((.

التحول للمحاسبة عن التحوط )الفصل (6
21.2.7

عندما تطبق المنشأة ھذا المعيار -ألول مرة ،فإنه يمكن لھا اختيار أن تستمر في تطبيق متطلبات المحاسبة عن التحوط لمعيار
المحاسبة الدولي  39على أنھا سياستھا المحاسبية بدالً من المتطلبات الواردة في الفصل  6من ھذا المعيار .ويجب على
المنشأة أن تطبق تلك السياسة على جميع عالقات تحوطاتھا .ويجب على المنشأة التي تختار تلك السياسة أن تطبق -أيضا -
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي " 16تحوطات صافي استثمار في عملية اجنبية" بدون التعديالت التي
توفق بين ذلك التفسير والمتطلبات الواردة في الفصل  6من ھذا المعيار.

22.2.7

باستثناء ما ھو منصوص عليه في الفقرة  ،26.2.7فإنه يجب على المنشأة أن تطبق متطلبات المحاسبة عن التحوط لھذا
المعيار –بأثر مستقبلي.

23.2.7

لتطبيق المحاسبة عن التحوط من تاريخ التطبيق األولي لمتطلبات ھذا المعيار للمحاسبة عن التحوط ،فإنه يجب أن يتم استيفاء
جميع ضوابط التأھل كما ھي في ذلك التاريخ.

 24.2.7يجب اعتبار عالقات التحوط التي تأھلت للمحاسبة عن التحوط وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  39والتي تتأھل -أيضا ً –للمحاسبة
عن التح وط وفق ا ً لض وابط ھ ذا المعي ار )أنظ ر الفق رة  ،(1.4.6بع د األخ ذ ف ي الحس بان أي إع ادة ت وازن لعالق ة التح وط عن د
التحول )أنظر الفقرة )25.2.7ب(( ،أنھا عالقات تحوط مستمرة.
25.2.7

عند التطبيق األولي لمتطلبات المحاسبة عن التحوط لھذا المعيار ،فإنه:
)أ(

يمكن للمنشأة أن تبدأ في تطبيق تلك المتطلبات من النقطة الزمنية نفسھا التي توقفت فيھا عن تطبيق متطلبات المحاسبة
عن التحوط لمعيار المحاسبة الدولي 39؛

)ب( يجب على المنشأة أن تعتبر نسبة التحوط وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  39على أنھا نقطة البدء إلعادة توازن نسبة
التحوط لعالقة تحوط مستمرة ،إذا كان منطبقا .ويجب أن يتم إثبات أي مكسب أو خسارة من إعادة التوازن ھذا ضمن
الربح أو الخسارة.
26.2.7

كاستثناء من التطبيق –بأثر مستقبلي -لمتطلبات المحاسبة عن التحوط لھذا المعيار ،فإنه:
)أ(

يجب على المنشأة أن تطبق المحاسبة عن القيمة الزمنية للخيارات وفقا ً للفقرة - 15.5.6بأثر رجع ي –إذا ،وفق ا لمعي ار
المحاسبة الدولي  ،39كان قد تم وسم –فقط -التغير في القيمة الحقيقية للخيار على أن ه أداة تح وط ض من عالق ة تح وط.
وينطبق ھذا التطبيق -بأثر رجعي -فقط على عالقات التحوط تل ك الت ي وج دت ف ي بداي ة أبك ر فت رة مقارن ة أو الت ي ت م
وسمھا من ذلك الحين فصاعداً.
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)ب( يمكن للمنشأة أن تطبق المحاسبة عن العنصر اآلجل من العقود اآلجلة وفقا ً للفقرة - 16.5.6بأثر رجعي –إذا ،وفقا
لمعيار المحاسبة الدولي  ،39كان قد تم وسم –فقط -التغير في العنصر الفوري من العقد اآلجل على أنه أداة تحوط
ضمن عالقة تحوط .وينطبق ھذا التطبيق -بأثر رجعي -فقط على عالقات التحوط تلك التي وجدت في بداية أبكر فترة
مقارنة أو التي تم وسمھا من ذلك الحين فصاعداً .باإلضافة إلى ذلك ،إذا اختارت المنشأة التطبيق -بأثر رجعي -لھذه
المحاسبة ،فإنه يجب أن يتم تطبيقھا على جميع عالقات التحوط التي تتأھل لھذا االختيار )أي أنه عند التحول ال يُتاح
ھذا االختيار على أساس كل عالقة تحوط على حدة( .يمكن أن يتم -بأثر رجعي -تطبيق المحاسبة عن الفروق المبينة
على أسعار العمالت االجنبية )أنظر الفقرة  (16.5.6على عالقات التحوط تلك التي وجدت في بداية أبكر فترة مقارنة
أو التي تم وسمھا من ذلك الحين فصاعداً.
)ج( يجب على المنشاة أن تطبق -بأثر رجعي -متطلب الفقرة  6.5.6بأنه ال يوجد انقضاء أو أنھاء ألداة التحوط إذا:
) (1وافق طرفا أداة التحوط ،نتيجة لألنظمة أو اللوائح ،أو الستحداث أنظمة أو لوائح ،على أن يحل طرف مقاصة
مقابل ،أو أكثر من طرف ،محل الطرف األصلي المقابل لھما ليصبح ھو الطرف المقابل الجديد لكل طرف من
الطرفين؛
) (2كانت التغيرات اآلخرى ،إن وجدت ،في أداة التحوط تقتصر على تلك الضرورية إلحداث ھذا اإلحالل للطرف
المقابل.

المنشآت التي قد طبقت –بشكل أبكر -المعيار الدولي للتقرير المالي  ،(2009) 9أو المعيار الدولي
للتقرير المالي  (2010) 9أو المعيار الدولي للتقرير المالي (2013) 9
27.2.7

يجب على المنشأة أن تطبق متطلبات التحول الواردة في الفقرات  26.2.7-1.2.7في التاريخ ذي الصلة بالتطبيق األولي.
ويجب على المنشأة أن تطبق ُ
كالً من مقتضيات التحول الواردة في الفقرات  14.2.7-3.2.7و 26.2.17-17.2.7لمرة واحدة
فقط )أي إذا اختارت المنشأة منھجا ً لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  .9يتضمن أكثر من تاريخ تطبيق أولي ،فإنھا ال
تستطيع أن تطبق أيا ً من تلك المقتضيات مرة أخرى إذا كان قد تم تطبيقھا -بالفعل -في تاريخ أبكر() .أنظر الفقرتين 2.2.7
و.(2.3.7

28.2.7

إن المنشأة التي طبقت المعيار الدولي للتقرير المالي  ،(2009) 9أو المعيار الدولي للتقرير المالي  (2010) 9أو المعيار
الدولي للتقرير المالي  (2013) 9وتقوم -الحقا ً -بتطبيق ھذا المعيار:
)أ(

يجب عليھا أن تلغي وسمھا السابق لألصل المالي على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان
ذلك الوسم قد تم القيام به –سابقا -وفقا ً للشرط الوارد في الفقرة  5.1.4ولكن لم يعد ذلك الشرط ُمستوفى نتيجة لتطبيق
ھذا المعيار.

)ب( يمكن لھا أن تسم األصل المالي على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا لم يكن ذلك الوسم قد
استوفى –سابقا -الشرط الوارد في الفقرة  5.1.4ولكن قد تم استيفاء ذلك الشرط اآلن نتيجة لتطبيق ھذا المعيار.
)ج( يجب عليھا أن تلغي وسمھا السابق لاللتزام المالي على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان
ذلك الوسم قد تم القيام به –سابقا ً –وفقا ً للشرط الوارد في للفقرة )2.2.4أ( ولكن لم يعد ذلك الشرط ُمستوفى نتيجة
لتطبيق ھذا المعيار.
)د( يمكن لھا أن تسم االلتزام المالي على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا لم يكن ذلك الوسم قد
استوفى –سابقا ً -الشرط الوارد في الفقرة )2.2.4أ( ولكن قد تم استيفاء ذلك الشرط اآلن نتيجة لتطبيق ھذا المعيار.
يجب أن يتم القيام بمثل ھذا الوسم واإللغاء على أساس الحقائق والظروف التي توجد في تاريخ التطبيق األولي لھذا المعيار.
ويجب أن يتم تطبيق ذلك التصنيف -بأثر رجعي.

 3.7سحب تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  ،9والمعيار الدولي للتقرير المالي 9
) ،(2009والمعيار الدولي للتقرير المالي  (2010) 9والمعيار الدولي للتقرير المالي (2013) 9
1.3.7

يحل ھذا المعيار محل تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي " 9إعادة تقويم المشتقات ال ُم ْد َمجٌة" .وقد تضمنت
المتطلبات التي أضيفت إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  9في اكتوبر  2010المتطلبات التي كانت مبينة -سابقا ً -في الفقرتين
 5و 7من تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  .9ونتيجة لتعديل تابع ،فإن المعيار الدولي للتقرير المالي 1
"تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة" قد تضمن المتطلبات المبينة –سابقا -في الفقرة  8من تفسير لجنة
تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي .9

2.3.7

يحل ھذا المعيار محل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،(2009) 9والمعيار الدولي للتقرير المالي  (2010) 9والمعيار الدولي
للتقرير المالي  .(2013) 9وبالرغم من ذلك ،فللفترات السنوية التي تبدأ قبل  1يناير ،2018يمكن للمنشأة أن تختار تطبيق
اإلصدارات األبكر للمعيار الدولي للتقرير المالي  9بدالً من تطبيق ھذا المعيار إذا ،وفقط إذا ،كان التاريخ ذو الصلة بالتطبيق
األولي للمنشأة قبل  1فبراير .2015
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الملحق أ
المصطلحات المعرفة
يُعد ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي.
الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
12شھراً

الجزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر الذي يمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن
أحداث التعثر في السداد ألداة مالية والمحتملة خالل  12شھراً بعد تاريخ التقرير.

التكلفة ال ُمستنفدة لألصل
المالي أو االلتزام المالي

المبلغ الذي يتم به قياس األصل المالي أو االلتزام المالي عند اإلثبات األولي مطروحا ً منه دفعات سداد المبلغ
األصليُ ،مضافا ً إليه أو مطروحا ً منه االستنفاد ال ُمجمع باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين ذلك
المبلغ األولي والمبلغ في تاريخ االستحقاق؛ و ُمعدالً ،لألصول المالية ،بأي مخصص خسارة.

أصول العقد

تلك الحقوق التي يحددھا المعيار الدولي للتقرير المالي " 15اإليرادات من العقود مع العمالء" لتتم المحاسبة
عنھا وفقا ً لھذا المعيار لغرض إثبات وقياس مكاسب أو خسائر الھبوط.

أصل مالي ذو مستوى
ائتماني ھابط

يُعد األصل المالي بأنه ذو مستوى ائتماني ھابط عندما يكون قد وقع واحد أو أكثر من االحداث التي يكون لھا
تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية ال ُمقدرة من ذلك األصل المالي .ومن أمثلة االدلة على أن األصل
المالي ذو مستوى ائتماني ھابط البيانات الممكن رصدھا حول األحداث التالية:
)أ( صعوبات مالية كبيرة لل ُمصدر أو للمقترض؛ أو
)ب( خرق العقد ،مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق؛ أو
)ج( أن يكون مقرض )مقرضو( المقترض ،ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بصعوبات مالية للمقترض ،قد
منحوا المقترض تيسيراً )تيسيرات( والذي بخالف ذلك لم يكن المقرض )المقرضون( ليمنحه؛ أو
)د( يكون قد أصبح من المحتمل دخول المقترض في إفالس أو في إعادة تنظيم مالي آخر؛ أو
)ھـ( اختفاء سوق نشطة لذلك األصل المالي بسبب صعوبات مالية؛ أو
)و( شراء أو استحداث أصل مالي بخصم كبير والذي يعكس الخسائر االئتمانية المتكبدة.
وقد ال يكون من الممكن تحديد حدث واحد منفرد ،-وبدالً من ذلك ،قد يكون األثر المجمع ألحداث عديدة قد
تسبب في جعل األصول المالية ذات مستوى ائتماني ھابط.

الخسائر االئتمانية

الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمنشأة وفقا ً للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع
المنشأة استالمھا )أي كل العجز النقدي( ،مخصوما ً بمعدل الفائدة الفعلية األصلي )أو معدل الفائدة الفعلية
ست َْحدَثة ذات المستوى االئتماني الھابط(.
المعدل بالمخاطر االئتمانية لـ األصول المالية المشتراة أو ال ُم ْ
ويجب على المنشأة أن تقدر التدفقات النقدية باألخذ في الحسبان جميع الشروط التعاقدية لألداة المالية )على
سبيل المثال ،خيار الدفع المقدم ،والتمديد ،واالستدعاء والخيارات المشابھة( خالل العمر المتوقع لتلك األداة
المالية .يجب أن تتضمن التدفقات النقدية التي يتم أخذھا في الحسبان التدفقات النقدية من بيع ضمان رھني
ُمحتفظ به أو تعزيزات ائتمانية أخرى والتي تُعد جز ًء ال يتجزأ من الشروط التعاقدية .وھناك افتراض بأنه
يمكن تقدير العمر المتوقع لألداة مالية –بطريقة يمكن االعتماد عليھا .وبالرغم من ذلك ،في تلك الحاالت
النادرة عندما ال يكون من الممكن تقدير العمر المتوقع لألداة مالية –بطريقة يمكن االعتماد عليھا ،فإنه يجب
على المنشأة أن تستخدم األجل التعاقدي المتبقي لألداة المالية.

معدل الفائدة الفعلية
ال ُمعدل بالمخاطر
االئتمانية

المعدل الذي يخصم –تماما ً  -المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع لألصل
المالي إلى التكلفة ال ُمستنفدة لألصل المالي الذي يٌعد أصالً ماليا ً ُمشترى أو ُمستحدثا ً ذا مستوى ائتماني
ھابط .وعند حساب معدل الفائدة الفعلية ال ُمعدل بالمخاطر االئتمانية ،يجب على المنشأة أن تقدر التدفقات النقدية
المتوقعة باألخذ في الحسبان جميع الشروط التعاقدية لألصل المالي )على سبيل المثال ،خيار الدفع المقدم،
والتمديد ،والشراء والخيارات المشابھة( والخسائر االئتمانية المتوقعة .ويشمل الحساب جميع األتعاب والنقاط
التي يتم دفعھا أو استالمھا فيما بين أطراف العقد والتي تُعد جز ًء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية )أنظر
الفقرات ب -1.4.5ب ،(3.4.5وتكاليف المعاملة ،وجميع العالوات أو الخصومات اآلخرى .وھناك افتراض
بأنه يمكن تقدير التدفقات النقدية والعمر المتوقع لمجموعة من األدوات المالية المتشابھة –بطريقة يمكن
االعتماد عليھا .وبالرغم من ذلك ،في تلك الحاالت النادرة عندما ال يكون من الممكن تقدير التدفقات النقدية أو
العمر المتبقي لألداة المالية )أو لمجموعة من األدوات المالية( بطريقة يمكن االعتماد عليھا ،فإنه يجب على
المنشأة أن تستخدم التدفقات النقدية التعاقدية على مدى كامل األجل التعاقدي لألداة المالية )أو لمجموعة من
األدوات المالية(.

إلغاء اإلثبات

ھو إزالة أصل مالي أو التزام مالي تم إثباته –سابقا ً -من قائمة المركز المالي للمنشأة.
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المشتقة

ھي أداة مالية أو عقد آخر يقع ضمن نطاق ھذا المعيار ولديه جميع الخصائص الثالث التالية:
)أ(

تتغير قيمته استجابة للتغير في معدل فائدة محدد ،أو سعر أداة مالية محددة ،أو سعر سلعة محددة ،أو
سعر صرف عملة أجنبية محددة ،أو رقم قياسي ألسعار أو معدالت محددة ،أو تصنيف ائتماني أو رقم
قياسي الئتمان محدد ،أو متغير آخر محدد ،شريطة أال يكون المتغير في حالة المتغير غير المالي
مرتبطا ً بطرف في العقد )يُدعى –أحيانا '-األساس'(.

)ب( ال يتطلب صافي استثمار أولي أو يتطلب صافي استثمار أولي يكون أقل مما يُتطلب لألنواع اآلخرى
من العقود التي يُتوقع أن يكون لھا استجابة مشابھة للتغيرات في عوامل السوق.
)ج( تتم تسويته في تاريخ مستقبلي.
توزيعات األرباح

ھي توزيعات لألرباح على حملة أدوات حقوق الملكية بما يتناسب مع حيازاتھم من فئة معينة لرأس المال.

طريقة الفائدة الفعلية

ھي الطريقة التي يتم استخدامھا في حساب التكلفة ال ُمستنفدة ألصل مالي أو التزام مالي وفي تخصيص
وإثبات إيراد الفائدة أو مصروف الفائدة ضمن الربح أو الخسارة على مدار الفترة ذات العالقة.

معدل الفائدة الفعلية

ھو المعدل الذي يخصم –تماما ً  -المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع
لألصل المالي أو االلتزام المالي إلى اجمالي المبلغ الدفتري لألصل المالي أو إلى التكلفة ال ُمستنفدة لاللتزام
المالي .وعند حساب معدل الفائدة الفعلية ،يجب على المنشأة أن تقدر التدفقات النقدية المتوقعة باألخذ في
الحسبان جميع الشروط التعاقدية لألداة المالية )على سبيل المثال ،خيار الدفع المقدم ،والتمديد ،واالستدعاء
والخيارات المشابھة( ولكن ال يجوز لھا أن تأخذ في الحسبان الخسائر االئتمانية المتوقعة .ويشمل الحساب
جميع األتعاب والنقاط التي يتم دفعھا أو استالمھا فيما بين أطراف العقد والتي تُعد جز ًء ال يتجزأ من معدل
الفائدة الفعلية )أنظر الفقرات ب-1.4.5ب ،(3.4.5وتكاليف المعاملة ،وجميع العالوات والخصومات اآلخرى.
وھناك افتراض بأنه يمكن تقدير التدفقات النقدية والعمر المتوقع لمجموعة من األدوات المالية المتشابھة –
بطريقة يمكن االعتماد عليھا .وبالرغم من ذلك ،في تلك الحاالت النادرة عندما ال يكون من الممكن تقدير
التدفقات النقدية أو العمر المتوقع لألداة المالية )أو لمجموعة من األدوات المالية( بطريقة يمكن االعتماد عليھا،
فإنه يجب على المنشأة أن تستخدم التدفقات النقدية التعاقدية على مدار كامل األجل التعاقدي لألداة المالية )أو
لمجموعة من األدوات المالية(.

الخسائر االئتمانية
المتوقعة

ھي متوسط الخسائر االئتمانية ُمرجحة بالمخاطر المتعلقة بالتعثر الذي يحدث في السداد على أنھا األوزان.

عقد الضمان المالي

ھو العقد الذي يتطلب من ال ُمصدر أن يقوم بمدفوعات محددة لتعويض حامل العقد عن الخسارة التي يتكبدھا
بسبب فشل مدين محدد في القيام بالمدفوعات عندما تُستحق وفقا ً للشروط األصلية أو ال ُمعدلة ألداة دين.

التزام مالي بالقيمة
العادلة من خالل الربح
أو الخسارة

ھو التزام مالي يستوفي أحد الشروط التالية:
)أ(

يستوفي تعريف ُمحتفظ به للمتاجرة.

)ب( عند اإلثبات األولي يتم وسمه من قبل المنشأة على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقا ً
للفقرة  2.2.4أو .5.3.4
)ج( يتم وسمه إما عند اإلثبات األولي أو الحقا ً على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقا ً للفقرة
.1.7.6
ارتباط ملزم

ھي اتفاقية ملزمة بتبادل كمية محددة من الموارد بسعر محدد في تاريخ أو تواريخ مستقبلية محددة.

معاملة متوقعة

ھي معاملة مستقبلية لم يتم االرتباط بھا ولكنھا متوقعة.

إجمالي المبلغ الدفتري
لألصل المالي

ھي التكلفة ال ُمستنفدة لألصل المالي ،قبل تعديلھا بأي مخصص خسارة.

نسبة التحوط

ھي العالقة بين كمية أداة التحوط وكمية البند ال ُمتحوط له في صورة ترجيحھم النسبي.

ُمحتفظ به للمتاجرة

ھو أصل مالي أو التزام مالي:
)أ(

يتم اقتناؤه أو تحمله –بشكل رئيس  -لغرض بيعه أو إعادة شرائه في األجل القريب؛ أو

)ب( عند إثباته األولي ،يُعد جز ًء من محفظة ألدوات مالية محددة يتم إدارتھا معا ً ويتوفر لھا دليل على وجود
مثال فعلي حديث على استالم أرباح قصيرة االجل منھا ،أو
)ج( أنه مشتقة )باستثناء المشتقة التي ھي عقد ضمان مالي أو أداة تحوط موسومة وفعالة(.
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مكسب أو خسارة الھبوط

المكاسب أو الخسائر التي يتم إثباتھا ضمن الربح أو الخسارة وفقا ً للفقرة  8.5.5والتي تنشأ عن تطبيق
متطلبات الھبوط الواردة في القسم .5.5

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى العمر

ھي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع حاالت التعثر في السداد على مدار العمر المتوقع لألداة
المالية.

مخصص الخسارة

ھو مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة من األصول المالية التي يتم قياسھا وفقا ً للفقرة  ،2.1.4ومن مبالغ
اإليجار مستحقة التحصيل ومن أصول العقد ،ومن مبلغ مجمع الھبوط في قيمة األصول المالية التي يتم قياسھا
وفقا ً للفقرة 2.1.4أ ومخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة من تعھدات القرض وعقود الضمان المالي.

مكسب أو خسارة التعديل

ھو المبلغ الناشئ عن تعديل إجمالي المبلغ الدفتري لألصل المالي إلظھار التدفقات النقدية التعاقدية الذي تمت
إعادة التفاوض بشأنھا أو تم تعديلھا .تعيد المنشأة حساب إجمالي المبلغ الدفتري لألصل المالي على أنه القيمة
الحالية للمدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع لألصل المالي الذي تمت
إعادة التفاوض بشأنه أو تم تعديله والتي يتم خصمھا بـ معدل الفائدة الفعلية )أو معدل الفائدة الفعلية األصلي
ست َْحدَثة اذات المستوى االئتماني الھابط( ،أو
معدالً بالمخاطر االئتمانية لـ األصول المالية المشتراة أو ال ُم ْ
ً
عندما يكون منطبقا ً ،معدل الفائدة الفعلية ال ُمنقح الذي يتم حسابه وفقا للفقرة  .10.5.6وعند تقرير التدفقات
النقدية المتوقعة لألصل المالي ،فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان جميع الشروط التعاقدية لألصل
المالي )على سبيل المثال ،خيار الدفع مقدما ً ،واالستدعاء والخيارات المشابھة( وبالرغم من ذلك ،ال يجوز لھا
أن تأخذ في الحسبان الخسائر االئتمانية المتوقعة ،ما لم يُعد األصل المالي أصالً ماليا ً ُمشترى أو ُمستحدثا ً ذا
مستوى ائتماني ھابط ،وفي مثل تلك الحالة ،فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ -أيضا ً –في الحسبان الخسائر
االئتمانية المتوقعة األولية التي تم أخذھا في الحسبان عند حساب معدل الفائدة الفعلية األصلي معدالً بالمخاطر
االئتمانية.

تجاوز موعد االستحقاق

يكون األصل المالي قد تجاوز موعد استحقاقه عندما يكون الطرف المقابل قد فشل في القيام بالمدفوعات عندما
تستحق تلك المدفوعات تعاقديا ً.

أصل مالي ُمشترى أو
ُمستحدث ذو مستوى
ائتماني ھابط

ھو األصل )األصول( المالي ال ُمشترى أو ال ُمستحدث الذي يعد ذا مستوى ائتماني ھابط عند إثباته األولي.

تاريخ إعادة التصنيف

ھو اليوم األول من أول فترة تقرير تلي التغيير في نموذج األعمال الذي ينتج عنه إعادة تصنيف المنشأة
لألصول المالية.

الشراء أو البيع بالطريقة
العادية

ھو شراء أو بيع األصل المالي بموجب عقد تتطلب شروطه تسليم األصل ضمن إطار زمني يتحدد عموما ً من
خالل اللوائح أو العرف السائد في السوق المعنية.

تكاليف المعاملة

ھي التكاليف االضافية التي يمكن عزوھا –بشكل مباشر -إلى اقتناء أو إصدار أو استبعاد أصل مالي أو التزام
مالي )أنظر الفقرة ب .(8.4.5والتكلفة اإلضافية ھي تلك التي لم يكن ليتم تحملھا إذا لم تقم المنشأة باقتناء أو
إصدار أو استبعاد األداة المالية.

تم تعريف المصطلحات التالية في الفقرة  11من معيار المحاسبة الدولي  ،32أو الملحق أ من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،7أو الملحق أ
من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،13أو الملحق أ من المعيار الدولي للتقري المالي  ،15ويتم استخدامھا في ھذا المعيار بالمعاني المحددة
لھا في معيار المحاسبة الدولي  ،32أو المعيار الدولي للتقرير المالي  ،7أو الملحق أ من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،13أو المعيار
الدولي للتقرير المالي :15
)أ( المخاطر االئتمانية،

2

)ب( أداة حقوق ملكية،
)ج( القيمة العادلة،
)د( األصل المالي،
)ھـ( األداة المالية
)و( االلتزام المالي،
)ز( سعر المعاملة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2يتم استخدام ھذا المصطلح )كما تم تعريفه في المعيار الدولي للتقرير المالي  (7في متطلبات عرض آثار التغيرات في المخاطر االئتمانية على االلتزامات التي تم وسمھا
على أنھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )أنظر الفقرة .(7.7.5
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الملحق ب
إرشادات التطبيق

يُعد ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي

النطاق )الفصل (2
ب1.2

تتطلب بعض العقود الدفع على أساس متغيرات مناخية ،أو جيولوجية أو متغيرات مادية أخرى) .ويشار في بعض
األحيان إلى تلك ال ُمستندة إلى متغيرات مناخية على أنھا 'مشتقات الطقس'( .وإذا لم تكن تلك العقود تقع ضمن نطاق
المعيار الدولي للتقرير المالي " 4عقود التأمين" ،فإنھا تقع ضمن نطاق ھذا المعيار.

ب2.2

ال يغير ھذا المعيار من المتطلبات المتعلقة بخطط منفعة الموظف التي تلتزم بمعيار المحاسبة الدولي " 26المحاسبة
والتقرير من قبل خطط منفعة التقاعد" واتفاقيات رسوم االمتياز التي تستند إلى حجم إيرادات المبيعات أو الخدمات
التي تتم المحاسبة عنھا بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي " 15اإليرادات من العقود مع العمالء".

ب3.2

في بعض األحيان ،تقوم المنشأة بما تعتبره 'استثماراً استراتيجيا ً' في أدوات حقوق ملكية ُمصدرة من قبل منشأة أخرى،
بنية إقامة ،أو الحفاظ على ،عالقة تشغيلية طويلة االجل مع المنشأة التي يتم االستثمار فيھا .تستخدم المنشأة المستثمرة
أو المنشأة المشاركة في مشروع مشترك معيار المحاسبة الدولي " 28االستثمارات في المنشآت الزميلة
والمشروعات المشتركة" لتحديد ما إذا كان يجب تطبيق طريقة حقوق الملكية للمحاسبية عن مثل ھذا االستثمار.

ب4.2

ينطبق ھذا المعيار على األصول المالية وااللتزامات المالية للمؤ ّمنين ،بخالف الحقوق والتعھدات التي تستثنيھا الفقرة
)1.2ھـ( نظراً ألنھا تنشأ بموجب العقود ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي " 4عقود التأمين".

ب 5 .2

قد تأخذ عقود الضمان المالي أشكاال نظامية متنوعة ،مثل ضمان ،أو بعض أنواع خطاب ات االعتم اد ،أو عق د تعث ر ف ي
سداد ائتمان أو عقد تأمين .وال تعتمد معالجتھا المحاسبية على شكلھا النظامي .فيما يل ي أمثل ة للمعالج ة المناس بة )أنظ ر
الفقرة )1.2ھـ(:
)أ(

بالرغم من أن عقد ضمان مالي يستوفي تعريف عقد التأمين الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي  4إذا كانت
المخاطر التي يتم تحويلھا كبيرة ،فإن ال ُمصدر يطبق ھذا المعيار .ومع ذلك .فإذا كان ال ُمصدر قد أكد -في السابق
صراحةً  -أنه يعتبر مثل ھذه العقود على أنھا عقود تأمين واستخدم المحاسبة التي تنطبق على عقود التأمين ،فإنه
يمكن لل ُمصدر اختيار إما تطبيق ھذا المعيار أو المعيار الدولي للتقرير المالي  4على مثل عقود الضمان المالي
تلك .وإذا كان ھذا المعيار ھو المنطبق ،فإن الفقرة  1.1.5تتطلب من ال ُمصدر إثبات عقد الضمان المالي –بشكل
أولي  -بالقيمة العادلة .وإذا كان قد تم إصدار عقد الضمان المالي إلى طرف غير ذي عالقة في معاملة قائمة
بذاتھا تمت على أساس التنافس الحر ،فإن قيمته العادلة في البداية يحتمل أن تساوي قسط التأمين الذي تم
استالمه ،ما لم يكن ھناك دليل على عكس ذلك .والحقا ً ،وما لم يكن عقد الضمان المالي قد تم وسمة في البداية
على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو ما لم تنطبق الفقرات  23.2.3-15.2.3و ب-12.2.3
ب) 17.2.3عندما ال يتأھل تحويل أصل مالي إللغاء اإلثبات ويتم تطبيق منھج االرتباط المستمر( ،فإن ال ُمصدر
يقوم بقياسه باألكبر مما يلي:
) (1المبلغ الذي يتم تحديده وفقا للقسم 5.5؛ أو
) (2المبلغ الذي تم إثباته –بشكل أولي -مطروحا منه ،عندما يكون ذلك مناسبا ً ،مبلغ الدخل ال ُمجمع الذي تم
إثباته وفقا لمبادئ المعيار الدولي للتقرير المالي )15أنظر الفقرة )1.2.4ج((.

)ب( ال تتطلب بعض الضمانات المتعلقة باالئتمان ،كشرط مسبق للدفع ،بأن يتعرض حاملھا لفشل المدين في القيام
بالمدفوعات المتعلقة باألصل المضمون عند استحقاقھا ،وأن يكون قد تكبد خسارة من ذلك .ومثال على مثل ھذا
الضمان ھو ذلك الذي يتطلب مدفوعات في استجابة للتغيرات في تصنيف ائتماني محدد أو رقم قياسي ألئتمان
محدد .ومثل ھذه الضمانات ال تُعد عقود ضمان مالي كما ھي ُمعرفة في المعيار الدولي للتقرير المالي .4إن مثل
ھذه الضمانات ھي مشتقات ويطبق ال ُمصدر عليھا ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي.
)ج( إذا كان عقد الضمان المالي قد تم إصداره فيما يتعلق ببيع بضاعة ،فإن المصدر يطبق المعيار الدولي للتقرير
المالي  15عند تحديد متى يقوم بإثبات اإليرادات من الضمان ومن بيع البضاعة.
ب6.2

عادة ما توجد تأكيدات بأن ال ُمصدر يعد العقود على أنھا عقود تأمين في اتصاالت ال ُمصدر مع العمالء والجھات
التنظيمية ،وفي العقود ،وتوثيق األعمال وفي القوائم المالية .عالوة على ذلك ،فإن عقود التأمين غالبا ما تخضع
لمتطلبات محاسبية منفصلة عن متطلبات األنواع اآلخرى من المعامالت ،مثل العقود التي تصدرھا البنوك أو الشركات
التجارية .وفي مثل ھذه الحاالت ،فإن القوائم المالية لل ُمصدر عادة تتضمن نصا ً بأن المصدر قد استخدم تلك المتطلبات
المحاسبية.
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اإلثبات وإلغاء اإلثبات )الفصل ( 3
اإلثبات األولي )القسم (1-3
ب 1.1.3نتيجة للمبدأ الوارد في الفقرة  ،1.1.3تقوم المنشأة بإثبات جميع حقوقھا والتزاماتھا التعاقدية بموجب المشتقات في قائمة
مركزھا المالي على أنھا أصول والتزامات ،على التوالي ،باستثناء المشتقات التي تحول دون المحاسبة عن تحويل
أصول مالية على أنه بيع )أنظر الفقرة ب .(14.2.3وإذا كان تحويل األصل المالي ال يتأھل إللغاء اإلثبات ،فإن
المحول إليه ال يقوم بإثبات األصل المحول على أنه أصل له )أنظر الفقرة ب.(15.2.3
ب 2.1.3فيما يلي أمثلة على تطبيق المبدأ الوارد في الفقرة :1.1.3
)أ(

يتم إثبات المبالغ المستحقة التحص يل والمب الغ واجب ة الس داد عل ى أنھ ا أص ول والتزام ات عن دما تص بح المنش أة
طرفا في عقد ونتيجة لذلك يكون لھا حق نظامي في استالم نقد أو عليھا التزام نظامي بدفع نقد.

)ب( عادة ال يتم إثبات األصول التي سيتم اقتناؤھا أو االلتزامات التي سيتم تحملھا كنتيجة الرتباط ملزم بشراء أو بيع
سلع أو خدمات إلى حين يقوم أحد أطراف العقد -على األقل -بالتنفيذ بموجب االتفاقية .على سبيل المثال ،فإن
المنشأة التي تستلم طلبية مؤكدة ال تقوم –عادة -بإثبات أصل )وال تقوم المنشأة التي تتقدم يالطلبية بإثبات التزام(
في وقت االرتباط ولكنھا ،بدال من ذلك ،تؤجل اإلثبات إلى حين يتم شحن أو تسليم السلع المطلوبة أو تقديم
الخدمات المطلوبة .وإذا كان االرتباط الملزم بشراء أو بيع بنود غير مالية يقع ضمن نطاق ھذا المعيار وفقا
للفقرات  7-5من معيار المحاسبة الدولي  ،39فإن صافي قيمته العادلة يتم إثباتھا على أنھا أصل أو التزام في
تاريخ االرتباط )أنظر ب)30.1.4ج(( .باإلضافة إلى ذلك ،إذا تم وسم ارتباط ملزم ،لم يكن قد تم إثباته -سابقا ً،
على أنه بند ُمتحوط له في تحوط قيمة عادلة ،فإن أي تغير في صافي القيمة العادلة يمكن نسبته إلى المخاطر
ال ُمتحوط منھا يتم إثباته على أنه أصل أو التزام بعد بداية التحوط )أنظر الفقرتين )8.5.6ب( و.(9.5.6
)ج( يتم إثبات العقد اآلجل الذي يقع في نطاق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي )أنظر الفقرة  (1.2على أنه أصل أو
التزام في تاريخ االرتباط ،وليس في التاريخ الذي تحدث فيه التسوية .وعندما تصبح المنشأة طرفا في عقد آجل،
فإن القيم العادلة للحق وااللتزام تكون –غالبا ً –متساوية ،بحيث يكون صافي القيمة العادلة للعقد اآلجل صفراً.
وإذا لم يكن صافي القيمة العادلة للحق وااللتزام صفراً ،فإن العقد يتم إثباته على أنه أصل أو التزام.
)د(

عقود الخيارات التي تقع في نطاق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي )أنظر الفقرة  (1.2يتم إثباتھا على أنھا
أصول أو التزامات عندما يصبح حاملھا أو كاتبھا طرفا في العقد.

)ھـ( المعامالت المستقبلية المخطط لھا ،بغض النظر عن مدى احتمال حدوثھا ،ال تعد أصوالً والتزامات نظراً ألن
المنشأة لم تصبح طرفا في عقد.

الشراء أو البيع بالطريقة العادية لألصول المالية
ب 3.1.3يتم إثبات الشراء أو البيع بالطريقة العادية لألصول المالية باستخدام إما المحاسبة على أساس تاريخ المتاجرة أو
المحاسبة على أساس تاريخ التسوية كما ھو موضح في الفقرتين ب 5.1.3وب .6.1.3ويجب على المنشأة تطبيق
الطريقة نفسھا -بشكل ثابت -على جميع مشتريات ومبيعات األصول المالية التي يتم تصنيفھا بالطريقة نفسھا وفقا لھذا
المعيار الدولي للتقرير المالي .ولھذا الغرض فإن األصول التي يتم قياسھا – بشكل إلزامي  -بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة تشكل تصنيفا منفصال عن األصول الموسومة على أنھا يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الربح
والخسارة .باإلضافة إلى ذلك ,فإن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي تتم المحاسبة عنھا باستخدام الخيار المقدم
في الفقرة  5.7.5تشكل تصنيفا منفصال.
ب 4.1.3العقد الذي يتطلب أو يسمح بالتسوية الصافية للتغير في قيمة العقد ال يعد عقدا بالطريقة العادية .وبدال من ذلك ،فإن مثل
ھذا العقد تتم المحاسبة عنه على أنه مشتقة في الفترة بين تاريخ المتاجرة وتاريخ التسوية.
ب 5.1.3تاريخ المتاجرة ھو التاريخ الذي ترتبط فيه المنشأة بشراء أو بيع أصل .وتشير المحاسبة على أساس تاريخ المتاجرة
إلى )أ( إثبات أصل سيتم استالمه وااللتزام بالدفع مقابله في تاريخ المتاجرة و) (2إلغاء إثبات األصل الذي يتم بيعه،
وإثبات أي مكسب أو خسارة من االستبعاد وإثبات مبلغ مستحق التحصيل من المشتري مقابل الدفع في تاريخ المتاجرة.
وعموما ،ال تبدأ الفائدة في االستحقاق على األصل وااللتزام المقابل له حتى تاريخ التسوية حيث تنتقل الملكية.
ب 6.1.3تاريخ التسوية ھو التاريخ الذي يتم فيه تسليم األصل إلى أو من قبل المنشأة .وتشير المحاسبة على أساس تاريخ التسوية
إلى )أ( إثبات أصل في اليوم الذي فيه تتسلمه المنشأة ،و)ب( إلغاء إثبات أصل وإثبات أي مكسب أو خسارة من
االستبعاد في اليوم الذي تقوم فيه المنشأة بتسليمه .وعند تطبيق المحاسبة على أساس تاريخ التسوية فإن المنشأة تحاسب
عن أي تغير في القيمة العادلة لألصل الذي سيتم استالمه خالل الفترة ما بين تاريخ المتاجرة وتاريخ التسوية بالطريقة
نفسھا التي تحاسب بھا عن األصل الذي يتم اقتناؤه .وبعبارة أخرى ،فإن التغير في القيمة ال يتم إثباته لألصول التي يتم
قياسھا بالتكلفة المستنفدة ،بل يتم إثباته ضمن الربح أو الخسارة لألصول المصنفة على أنھا أصول مالية يتم قياسھا
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،ويتم إثباته ضمن الدخل الشامل اآلخر لالستثمارات في أدوات حقوق
الملكية التي تتم المحاسبة عنھا وفقا للفقرة .5.7.5
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إلغاء إثبات األصول المالية )القسم (2.3
ب 1.2.3فيما يلي مخطط مسار يوضح تقويم ما إذا كان ،وبأي قدر ،يتم إلغاء إثبات األصل المالي أم ال.

توحيد جميع المنشآت التابعة )الفقرة (1-2-3

تحديد ما اذا كانت مبادئ إلغاء اإلثبات الواردة أدناه تنطبق على جزء من األصل أو جميع األصل )أو
مجموعة من أصول مشابھة( ]الفقرة [2-2-3

ھل لھا حقوق في التدفقات النقدية من األصل
المنقضي؟ ]الفقرة )(3-2-3أ([

نعم

تلغي إثبات األصل

ال
ھل حولت المنشأة حقوقھا في استالم التدفقات
النقدية من األصل؟ ]الفقرة )4-2-3أ([

ال
نعم

ھل تحملت المنشأة التزاما بدفع التدفقات النقدية
من األصل التي تستوفي الشروط الواردة في
الفقرة 5-2-3؟ ]الفقرة )4-2-3ب([

ال

تستمر في إثبات األصل

نعم
ھل حولت المنشأة تقريبا جميع المخاطر
والمكافآت؟ ]الفقرة )6-2-3أ([

نعم

تلغي إثبات األصل

ال
ھل أبقت المنشأة تقريبا ً على جميع المخاطر
والمكافآت؟ ]الفقرة )6-2-3ب([

نعم

تستمر في إثبات األًصل

ال
ال

ھل احتفظت المنشأة بالسيطرة على األصل؟
)الفقرة )6-2-3ج((

تلغي إثبات األصل

نعم
تستمر في إثبات األصل في حدود ارتباط المنشأة المستمر
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الترتيبات التي بموجبھا تبقي المنشأة على الحقوق التعاقدية في استالم التدفقات النقدية من أصل مالي ،ولكنھا
تتحمل التزاما تعاقديا بدفع التدفقات النقدية إلى واحد أو أكثر من المستلمين )الفقرة )4-2-3ب((
ب 2.2.3تحدث الحالة الواردة في الفقرة ) 4.2.3ب( )عندما تبقي المنشأة على الحقوق التعاقدية في استالم التدفقات النقدية من
األصل المالي ولكنھا تتحمل التزاما تعاقديا بدفع التدفقات النقدية إلى واحد أو أكثر من المستلمين( ،على سبيل المثال،
إذا كانت المنشأة صندوق أمانة استثماري وتصدر للمستثمرين حصص انتفاع باألصول المالية األساس التي تمتلكھا
وتوفر خدمة تلك األصول المالية .في تلك الحالة ،فإن األصول المالية تتأھل إللغاء اإلثبات إذا تم استيفاء الشروط
الواردة في الفقرتين  5.2.3و.6.2.3
ب 3.2.3عند تطبيق الفقرة  ،5.2.3قد تكون المنشأة ،على سبيل المثال ،ھي مستحدث األصل المالي ،أو يمكن أن تكون مجموعة
تتضمن منشأة تابعة تكون قد اقتنت األصل المالي وتقوم بنقل التدفقات النقدية إلى مستثمرين ھم طرف ثالث غير ذي
عالقة.

تقويم تحويل مخاطر ومكافآت الملكية )الفقرة (6.2.3
ب 6.2.3من أمثلة متى تكون المنشأة قد قامت بتحويل –ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت الملكية:
)أ(

بيع غير مشروط ألصل مالي.

)ب(

بيع أصل مالي مع خيار إلعادة شراء األصل المالي بقيمته العادلة في وقت إعادة شرائه.

)ج(

بيع أصل مالي مع خيار بيع أو شراء غير مجزي –بشكل كبير )أي خيار ھو حتى اآلن غير مجزي –بشكل
كبير  -ومن المستبعد أن يصبح مجزيا ً قبل إنقضائه(.

ب 5.2.3من أمثلة متى تكون المنشأة قد أبقت على ما يقارب على جميع مخاطر ومكافآت الملكية:
)أ(

معاملة بيع وإعادة شراء يكون فيھا سعر إعادة الشراء سعراً ثابتا ً أو سعر البيع زائدا عائد المقرض.

)ب (

اتفاقية إقراض أوراق مالية.

)ج(

بيع أصل مالي مع مقايضة إجمالي عائد ،والتي تحول التعرض لمخاطر السوق مرة أخرى إلى المنشأة.

)د(

مجز –بشكل كبير  -ومن المستبعد أن
مجز )أي خيار ھو حتى اآلن
بيع أصل مالي مع خيار بيع أو شراء
ٍ
ٍ
مجز قبل انقضائه(.
يصبح غير ٍ

)ھـ(

بيع مبالغ مستحقة التحصيل قصيرة األجل تضمن فيه المنشأة تعويض المحول إليه مقابل الخسائر االئتمانية
التي يحتمل حدوثھا.

ب 6.2.3إذا قررت المنشأة أنھا نتيجة للتحويل ،قد قامت –بتحويل ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت ملكية األصل المحول ،فإنھا
ال تقوم -مرة أخرى في فترة مستقبلية  -بإثبات األصل المحول ،ما لم تقم بإعادة اقتناء األصل المحول في معاملة
جديدة.

تقويم تحويل السيطرة
ب 7.2.3ال تكون المنشأة قد أبقت على السيطرة على األصل المحول إذا كان للمحول إليه القدرة العملية على بيع األصل المحول.
وتكون المنشأة قد أبقت على السيطرة على األصل المحول إذا لم يكن للمحول إليه القدرة العملية على بيع األصل
المحول .ويكون للمحول إليه القدرة العملية على بيع األصل المحول إذا كان يتم المتاجرة فيه في سوق نشطة نظراً ألن
المحول إليه يستطيع إعادة شراء األصل المحول من السوق إذا كان يلزمه إعادة األصل إلى المنشأة .على سبيل المثال،
قد يكون للمحول إليه القدرة العملية على بيع األصل المحول إذا كان األصل المحول يخضع لخيار يسمح للمنشأة بإعادة
شرائه ،ولكن المحول إليه يستطيع –بسھولة  -الحصول على األصل المحول من السوق إذا تمت ممارسة الخيار .وال
يكون للمحول إليه القدرة العملية على بيع األصل المحول إذا كانت المنشأة تبقي على مثل ذلك الخيار وال يستطيع
المحول إليه –بسھولة  -الحصول على األصل المحول من السوق إذا مارست المنشأة خيارھا.
ب 8.2.3يكون للمحول إليه القدرة العملية على بيع األصل المحول -فقط  -إذا كان المحول إليه يستطيع بيع األصل المحول في
مجملة إلى طرف ثالث غير ذي عالقة وكان قادرا على ممارسة تلك القدرة من طرف واحد ودون فرض قيود إضافية
على التحويل .والسؤال المھم ھو ما الذي يكون المحول إليه قادرا على فعله في الواقع العملي ،وليس ماھي الحقوق
التعاقدية التي لدى المحول إليه فيما يتعلق بماذا يستطيع فعله باألصل المحول أو ما ھي المحظورات التعاقدية
الموجودة .وبالتحديد:
)أ(

يكون للحق التعاقدي في استبعاد األصل المحول أثرعملي ضئيل إذا لم يكن ھناك سوق لألصل المحول.
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)ب(

يكون للقدرة على استبعاد األصل المحول أثر عملي ضئيل إذا لم يكن من الممكن ممارستھا بحرية .ولذلك
السبب فإن:
) (1قدرة المحول إليه على استبعاد األصل المحول يجب أن تكون مستقلة عن تصرفات اآلخرين )أي يجب أن
تكون قدرة من طرف واحد(.
) (2المحول إليه يجب أن يكون قادرا على استبعاد األصل المحول دون الحاجة إلى إلحاق شروط مقيدة أو "قيود"
على التحويل )مثل شروط بشأن كيفية خدمة أصل قرض أو خيار يمنح المحول إليه الحق في إعادة شراء
األصل(.

ب 9.2.3كون أنه من غير المحتمل قيام المحول إليه ببيع األصل ال يعني ،في حد ذاته ،أن المحول قد أبقى على السيطرة على
األصل المحول .وبالرغم من ذلك إذا كان خيار البيع أو الضمان يقيد المحول إليه في بيع األصل المحول فعندئذ يكون
المحول قد أبقى على السيطرة على األصل المحول .على سبيل المثال ،إذا كان خيار البيع أو الضمان ذا قيمة –على
كاف  -فإنه يقيد المحول إليه في بيع األصل المحول ألن المحول إليه ،في الواقع العملي ،لن يبيع األصل المحول
نحو
ٍ
إلى طرف ثالث دون إلحاق خيار مشابه أو شروط مقيدة أخرى .وبدال من ذلك فإن المحول إليه يحتفظ باألصل المحول
لكي يحصل على الدفعات بموجب الضمان أو خيار البيع .وفي ظل ھذه األحوال فإن المحول يكون قد أبقى على
السيطرة على األصل المحول.

التحويالت التي تتأھل إللغاء اإلثبات
ب 10.2.3قد تبقي المنشأة على الحق في جزء من دفعات الفائدة على األصول المحولة على أنھا تعويض مقابل خدمة تلك
األصول .إن ذلك الجزء من دفعات الفائدة الذي تتنازل عنه المنشأة عند إنھاء أو تحويل عقد الخدمة يتم تخصيصه
ألصل الخدمة أو التزام الخدمة .أما ذلك الجزء من دفعات الفائدة الذي لن تتنازل عنه المنشأة فھو يُعد مبلغ الفائدة تحت
التحصيل عن المتاجرة -فقط  -بالفائدة .على سبيل المثال ،إذا لم تتنازل المنشأة عن أي فائدة عند انتھاء أو تحويل عقد
الخدمة ،فإن مجمل الفرق بين معدالت الفائدة يعد مبلغ الفائدة تحت التحصيل عن المتاجرة –فقط  -بالفائدة .وألغراض
تطبيق الفقرة  ،13.2.3فإن القيم العادلة ألصل الخدمة ومبلغ الفائدة تحت التحصيل عن المتاجرة –فقط  -بالفائدة يتم
استخدامھما لتخصيص المبلغ الدفتري للمبلغ تحت التحصيل بين الجزء من األصل الذي يتم إلغاء إثباته والجزء الذي
يستمر إثباته .وإذا لم يكن ھناك رسوم خدمة محددة أو كان من غير المتوقع ان تعوض الرسوم الذي يتم استالمھا
المنشأة بشكل كاف مقابل أداء الخدمة ،فيتم إثبات التزام مقابل التزام الخدمة بالقيمة العادلة.
ب 11.2.3عند قياس القيم العادلة للجزء الذي يستمر إثباته والجزء الذي يتم إلغاء إثباته ألغراض تطبيق الفقرة  ،13.2.3تقوم
المنشأة بتطبيق متطلبات قياس القيمة العادلة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  13باالضافة إلى الفقرة
.14.2.3

التحويالت التي ال تتأھل إللغاء اإلثبات
ب 12.2.3يُع د م ا يل ي تطبيق ا ُ للمب دأ المب ين ف ي الفق رة  .15.2.3إذا ك ان الض مان المق دم م ن المنش أة مقاب ل خس ائر التعث ر
ف ي الس داد م ن األص ل المح ول يمن ع إلغ اء إثب ات أص ل مح ول نظ راً ألن المنش أة ق د أبق ت عل ى م ا يق ارب جمي ع
مخ اطر ومكآف ات ملكي ة األص ل المح ول ،ف إن األص ل المح ول يس تمر إثبات ه ف ي مجمل ه وي تم إثب ات الع وض
المستلم على أنه التزام.

االرتباط المستمر باألصول المحولة
ب 13.2.3فيما يلي أمثلة على كيفية قياس المنشأة لألصل المحول وااللتزام المرتبط به بموجب الفقرة .16.2.3

جميع األصول
)أ( إذا كان الضمان المقدم من قبل المنشأة للدفع مقابل خسائر التعثر في السداد من األصل المحول يمنع إلغاء إثبات
األصل المحول في حدود االرتباط المستمر ،فإن األصل المحول يتم قياسه في تاريخ التحويل بإيھما أقل مما يلي
) (1المبلغ الدفتري لألصل أو ) (2الحد األقصى لمبلغ العوض الذي يتم استالمه في التحويل والذي ستكون المنشأة
مطالبة بتسديده )"مبلغ الضمان"( .ويتم قياس االلتزام المرتبط به –بشكل أولي  -بمبلغ الضمان زائدا القيمة العادلة
للضمان )التي ھي عادة ما تكون العوض الذي تم استالمه مقابل الضمان( .والحقا ،فإن القيمة العادلة األولية
للضمان يتم إثباتھا ضمن الربح أو الخسارة عندما )أو حال( الوفاء بااللتزام )وفقا لمبادئ المعيار الدولي للتقرير
المالي  (15ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل بأي مخصص خسارة.
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األصول التي يتم قياسھا بالتكلفة المستنفدة
)ب( إذا كان التزام خيار البيع الذي تمت كتابته من قبل المنشأة أو حق خيار الشراء الذي تحتفظ به المنشأة يمنع إلغاء
إثبات األصل المحول وكانت المنشأة تقوم بقياس األصل المحول بالتكلفة المستنفدة ،فإن االلتزام المرتبط به يتم
قياسه بتكلفته )أي العوض الذي يتم استالمه( معدلةً باستنفاد أي فرق بين تلك التكلفة وإجمالي المبلغ الدفتري
لألصل المحول في تاريخ إنقضاء الخيار .على سبيل المثال ،افترض أن إجمالي المبلغ الدفتري لألصل في تاريخ
التحويل ھي  98وحدة عملة وأن العوض الذي تم استالمه ھو  95وحدة عملة .وأن إجمالي المبلغ الدفتري لألصل
في تاريخ ممارسة الخيار سوف يكون  100وحدة عملة .يكو المبلغ الدفتري األولي لاللتزام المرتبط به  95وحدة
عملة ويتم إثبات الفرق بين  95وحدة عملة و 100وحدة عملة ضمن الربح أو الخسارة باستخدام طريقة الفائدة
الفعلية .وإذا تمت ممارسة الخيار ،فإن أي فرق بين المبلغ الدفتري لاللتزام المرتبط به وسعر الممارسة يتم إثباته
ضمن الربح والخسارة.

األصول التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة
)ج( إذا كان حق خيار الشراء الذي تبقي عليه المنشأة يمنع إلغاء إثبات األصل المحول وكانت المنشأة تقيس األصل
المحول بالقيمة العادلة ،فإن األصل يستمر قياسه بقيمته العادلة .ويتم قياس االلتزام المرتبط به بـ ) (1سعر ممارسة
الخيار مطروحا منه القيمة الزمنية للخيار إذا كان الخيار بأقل من سعر السوق أو بسعر السوق ،أو ) (2القيمة
مجز .ويضمن التعديل على قياس
العادلة لألصل المحول مطروحا ً منھا القيمة الزمنية للخيار إذا كان الخيار غير
ٍ
االلتزام المرتبط به أن يكون صافي المبلغ الدفتري لألصل وااللتزام المرتبط به ھو القيمة العادلة لحق خيار
الشراء .على سبيل المثال ،إذا كانت القيمة العادلة لألصل األساس ھي  80وحدة عملة ،وكان سعر ممارسة الخيار
ھو  95وحدة عملة والقيمة الزمنية للخيار ھي  5وحدة عملة ،فإن المبلغ الدفتري لاللتزام المرتبط به يكون 75
وحدة عملة ) 80وحدة عملة –  5وحدة عملة( والمبلغ الدفتري لألصل المحول يكون  80وحدة عملة )أي قيمته
العادلة(.
)د( إذا كان خيار البيع الذي تمت كتابته من قبل المنشأة يمنع إلغاء إثبات األصل المحول وكانت المنشأة تقيس األصل
المحول بالقيمة العادلة ،فإن االلتزام المرتبط به يتم قياسه بسعر ممارسة الخيار زائدا القيمة الزمنية للخيار.
ويقتصر قياس األصل بالقيمة العادلة على القيمة العادلة أو سعر ممارسة الخيار أيھما أقل ألن المنشأة ليس لھا حق
في الزيادات في القيمة العادلة لألصل المحول فوق سعر ممارسة الخيار .وھذا يضمن أن يكون صافي المبلغ
الدفتري لألصل وااللتزام المرتبط به ھو القيمة العادلة اللتزام خيار البيع .على سبيل المثال ،إذا كانت القيمة
العادلة لألصل األساس ھي  120وحدة عملة ،وسعر ممارسة الخيار ھو  100وحدة عملة والقيمة الزمنية للخيار
ھي  5وحدة عملة ،فإن المبلغ الدفتري لاللتزام المرتبط به يكون  105وحدة عملة ) 100وحدة عملة  5 +وحدة
عملة( ويكون المبلغ الدفتري لألصل ھو  100وحدة عملة )في ھذه الحالة ھو سعر ممارسة الخيار(.
)ھـ( إذا كان الطوق ،الذي في شكل خيار شراء ُمشترى مع خيار بيع مكتوب في نفس الوقت ،يمنع إلغاء إثبات أصل
ُمحول وكانت المنشأة تقيس األصل بالقيمة العادلة ،فإنھا تستمر في قياس األصل بالقيمة العادلة .ويتم قياس االلتزام
المرتبط به بـ ) (1بمجموع سعر ممارسة خيار الشراء والقيمة العادلة لخيار البيع مطروحا منھا القيمة الزمنية
لخيار الشراء ،إذا كان خيار الشراء بأقل من سعر السوق أو بسعر السوق ،أو ) (2بمجموع القيمة العادلة لألصل
مجز .يضمن
والقيمة العادلة لخيار البيع مطروحا منھا القيمة الزمنية لخيار الشراء إذا كان خيار الشراء غير
ٍ
التعديل على االلتزام المرتبط به أن يكون صافي المبلغ الدفتري لألصل وااللتزام المرتبط به ھو القيمة العادلة
للخيار المحتفظ به والخيار المكتوب من قبل المنشأة .على سبيل المثال ،افترض أن المنشأة تقوم بتحويل أصل
مالي يتم قياسه بالقيمة العادلة عند قيامھا -بالتزامن  -بشراء خيار شراء بسعر ممارسة  120وحدة عملة وكتابة
خيار بيع بسعر ممارسة  80وحدة عملة .افترض -أيضا -أن القيمة العادلة لألصل ھي  100وحدة عملة في تاريخ
التحويل .القيمة الزمنية لخيار البيع والشراء ھي  1وحدة عملة و 5وحدة عملة على التوالي .في ھذه الحالة تقوم
المنشأة بإثبات أصل بمبلغ  100وحدة عملة )القيمة العادلة لألصل( والتزام بمبلغ  96وحدة عملة ]) 100وحدة
عملة 1 +وحدة عملة( 5 -وحدة عملة[ .وينشأ عن ھذا صافي قيمة أصل بمبلغ  4وحدة عملة ،وھي القيمة العادلة
للخيار المحتفظ به والخيار المكتوب من قبل المنشأة.

جميع التحويالت
ب 14.2.3بقدر ما يكون تحويل أصل مالي غير مؤھل إللغاء اإلثبات ،فإن حقوق والتزامات المحول التعاقدية المتعلقة بالتحويل ال
تتم المحاسبة عنھا -بشكل منفصل  -على أنھا مشتقات إذا كان إثبات كل من المشتقة واألصل المحول أو االلتزام الناشئ
عن التحويل ينتج عنه إثبات نفس الحقوق أو االلتزامات مرتين .على سبيل المثال ،فإن خيار الشراء الذي يبقي عليه
المحول قد يمنع من المحاسبة عن تحويل األصول المالية على أنھا بيع .وفي تلك الحالة ،فإن خيار الشراء ال يتم إثباته -
بشكل منفصل  -على أنه أصل مشتق.
ب 15.2.3بقدر ما يكون تحويل أصل مالي غير مؤھل إللغاء اإلثبات ،فإن المح ول إلي ه ال يق وم بإثب ات األص ل المح ول عل ى أن ه
أصل له .ويقوم المحول إليه بإلغاء إثبات النقد أو العوض اآلخر الم دفوع وإثب ات مبل غ مس تحق التحص يل م ن المح ول.
وإذا كان للمحول كل من حق والتزام بإعادة اكتساب الس يطرة عل ى األص ل المح ول بكامل ه مقاب ل مبل غ ثاب ت )مث ل أن
يكون ذلك بموجب اتفاقية إعادة شراء( ،فيمكن للمحول إليه قياس المبل غ المس تحق التحص يل بالتكلف ة المس تنفدة إذا ك ان
يستوفي الضوابط الواردة في الفقرة .2.1.4
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أمثلة
ب 16.2.3توضح األمثلة التالية تطبيق مبادئ إلغاء اإلثبات في ھذا المعيار.
)أ(

اتفاقيات إعادة الشراء وإقراض أوراق مالية .إذا تم بيع أصل مالي بموجب اتفاقية إلعادة شرائه بسعر ثابت أو
بسعر البيع زائدا عائد المقرض أو إذا تم إقراضه بموجب اتفاقية إلعادته إلى المحول ،فال يتم إلغاء إثباته نظراً
ألن المحول يبقي على ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت الملكية .وإذا حصل المحول إليه على حق في بيع أو
رھن األصل ،فإن المحول يعيد تصنيف األصل في قائمة مركزه المالي ،على سبيل المثال ،على أنه أصل تم
إقراضه أو مبلغ مستحق التحصيل من إعادة شراء.

)ب( اتفاقيات إعادة الشراء وإقراض أوراق مالية-األصول التي ھي تقريبا ً نفسھا .إذا تم بيع أصل مالي بموجب
اتفاقية إلعادة شراء نفس األصل أو ھو –تقريبا ً  -نفس األصل بسعر ثابت أو بسعر البيع زائدا عائد المقرض أو
إذا تم اقتراض أصل مالي أو اقراضه بموجب اتفاقية إلعادة نفس األصل المالي أو –تقريبا ً  -نفس األصل إلى
المحول ،فال يتم إلغاء اإلثبات نظراً ألن المحول يبقي على ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت الملكية.
)ج( اتفاقيات إعادة الشراء وإقراض أوراق مالية-الحق في اإلحالل .إذا كانت اتفاقية إعادة شراء بسعر إعادة
شراء ثابت أو سعر مسا ٍو لسعر البيع زائدا عائد المقرض ،أو كانت معاملة مشابھة إلقراض أوراق مالية تمنح
المحول إليه الحق في إحالل أصول مشابھة ولھا قيمة عادلة مساوية لألصل المحول في تاريخ إعادة الشراء،
فإن األصل الذي تم بيعه أو إقراضه بموجب معاملة إلعادة شراء أو إقراض أوراق مالية ال يتم إلغاء إثباته نظراً
ألن المحول يبقي على ما يقارب جميع مخاطر ومكاقآت الملكية.
)د(

حق الشفعة في إعادة شراء بالقيمة العادلة .إذا باعت المنشأة أصالً ماليا ُ وأبقت -فقط – على حق الشفعة في
إعادة شراء األصل المحول بالقيمة العادلة إذا باعه المحول إليه –الحقا ،فإن المنشأة تلغي إثبات األصل ألنھا قد
قامت بتحويل ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت الملكية.

)ھـ( معاملة بيع للغسل .أحيانا يشار إلى إعادة شراء أصل مالي -بعد وقت قصير  -من بيعه على أنه بيع للغسل .إن
مثل إعادة الشراء ھذه ال تمنع إلغاء اإلثبات شريطة أن تكون المعاملة األصلية قد استوفت متطلبات إلغاء
اإلثبات .وبالرغم من ذلك إذا كان قد تم الدخول في اتفاقية لبيع أصل مالي في وقت واحد مع اتفاقية إلعادة شراء
نفس األصل بسعر ثابت أو بسعر البيع زائدا عائد المقرض ،فعندئذ ال يتم إلغاء إثبات األصل.
)و(

خيارات البيع وخيارات الشراء التي تكون مجزية إلى حد كبير .إذا كان باستطاعة المحول استدعاء أصل
مالي محول وكان خيار الشراء مجزيا ُ إلى حد كبير ،فإن التحويل ال يتأھل إللغاء اإلثبات نظراً ألن المحول قد
أبقى على ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت الملكية.

)ز( خيارات البيع وخيارات الشراء التي تكون غير مجزية إلى حد كبير .يتم إلغاء إثبات األصل المالي الذي يتم
مجز إلى حد كبير ُمحتفظ به من قبل المحول إليه أو لخيار شراء غير
تحويله ويخضع -فقط  -لخيار بيع غير
ٍ
مجز إلى حد كبير ُمحتفظ به من قبل المحول .وذلك نظراً ألن المحول قد حول ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت
ٍ
الملكية.

)ح( األصول التي يمكن الحصول عليھا بسھولة الخاضعة لخيار شراء ال ھو مج ٍز إلى حد كبير وال ھو غير
مج ٍز إلى حد كبير .إذا كانت المنشأة تحتفظ بخيار شراء أصل يمكن الحصول عليه بسھولة من السوق وكان

مجز إلى حد كبير ،فإن األصل يتم إلغاء إثباته .وذلك نظراً ألن
مجز إلى حد كبير وال ھو غير
الخيار ال ھو
ٍ
ٍ
المنشأة ) (1ال ھي أبقت على وال حولت ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت الملكية ،و) (2لم تبقي على السيطرة.
وبالرغم من ذلك إذا لم يكن باإلمكان الحصول على األصل بسھولة من السوق ،فإن ھذا يمنع إلغاء اإلثبات في
حدود مبلغ األصل الخاضع لخيار الشراء نظراً ألن المنشأة قد أبقت على السيطرة على األصل.

)ط( أصل ال يمكن الحصول عليه بسھولة من السوق يخضع لخيار بيع مكتوب من قبل منشأة ال ھو مج ٍز إلى
حد كبير وال ھو غير مج ٍز إلى حد كبير .إذا قامت المنشأة بتحويل أصل مالي ال يمكن الحصول عليه بسھولة
مجز إلى حد كبير ،فإن المنشأة ال تكون قد أبقت على وال قد
من السوق ،وقامت بكتابة خيار بيع ال يُعد غير
ٍ
حولت ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت الملكية بسبب خيار البيع المكتوب .وتكون المنشأة قد أبقت على
كاف  -لمنع المحول إليه من بيع األصل ،وفي مثل
السيطرة على األصل إذا كان خيار البيع ذا قيمة –إلى حد
ٍ
ھذه الحالة يستمر إثبات األصل في حدود االرتباط المستمر للمحول )أنظر الفقرة ب .(9.2.3وتكون المنشأة قد
كاف -لمنع المحول إليه من بيع األصل،
حولت السيطرة على األصل إذا كان خيار البيع ليس ذا قيمة –إلى حد
ٍ
وفي مثل ھذه الحالة يتم إلغاء إثبات األصل.

)ي( األصول الخاضعة لخيار بيع أو شراء أو اتفاقية إعادة شراء آجلة بقيمة عادلة .ينتج عن تحويل أصل مالي
يخضع -فقط  -لخيار بيع أو شراء أو اتفاقية إعادة شراء آجلة يكون سعر الممارسة أو سعر إعادة الشراء مسا ٍو
للقيمة العادلة لألصل المالي وقت إعادة الشراء إلغاء اإلثبات نظراً ألنه يتم تحويل ما يقارب جميع مخاطر
ومكافآت الملكية.
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)ك( خيارات الشراء أو البيع التي تُسوى نقدا .تقوم المنشأة بتقويم أصل مالي يخضع لخيار بيع أو شراء أو اتفاقية
إعادة شراء آجلة سوف تتم تسويتھا بالصافي نقدا لتحديد ما إذا كانت قد أبقت على أو حولت ما يقارب جميع
مخاطر ومكافآت الملكية .وإذا لم تكن المنشأة قد أبقت على ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت ملكية األصول
المحولة ،فإنھا تحدد ما إذا كانت قد أبقت على السيطرة على األصل المحول .وال تعني تسوية خيار البيع أو
الشراء أو اتفاقية إعادة الشراء بالصافي نقدا -بشكل تلقائي -أن المنشأة قد قامت بتحويل السيطرة )أنظر الفقرات
ب 9.2.3.و)ز( و)ح( و)ط( أعاله(.
)ل( شرط إزالة الحسابات .يُعد شرط إزالة الحسابات خيار إعادة شراء )شراء( غير مشروط يمنح المنشأة الحق
في إعادة المطالبة باألصول المحولة مع مراعاة بعض القيود .وشريطة ان ينتج عن مثل ھذا الخيار أن المنشأة
ال ھي تبقي وال ھي تحول ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت الملكية ،فھو يمنع إلغاء اإلثبات -فقط -بقدر المبلغ
الخاضع إلعادة الشراء )بافتراض أن المحول إليه ال يستطيع بيع األصول( .على سبيل المثال ،إذا كان المبلغ
الدفتري والمتحصالت من تحويل أصول قرض  100.000وحدة عملة وكان باإلمكان استدعاء أي قرض منفرد
ولكن ال يمكن أن يتجاوز مجموع مبلغ القروض التي يمكن إعادة شرائھا مبلغ  10.000وحدة عملة ،فإن
 90.000وحدة عملة من القروض ھي التي تتأھل إللغاء اإلثبات.
)م(

خيارات االستدعاء للتنظيف .قد تحتفظ المنشأة ،التي قد تكون ھي المحول ،التي تقوم بخدمة األصول المحولة
بخيار االستدعاء للتنظيف لشراء األصول المحولة المتبقية عند انخفاض مبلغ األصول القائمة إلى مستوى معين
تصبح عنده تكلفة خدمة تلك األصول عبئا بالنسبة إلى منافع الخدمة .وشريطة أن ينتج عن مثل خيار االستدعاء
للتنظيف ذلك ان المنشأة ال ھي تبقي وال ھي تحول ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت الملكية وأن المحول إليه ال
يستطيع بيع األصول ،فإن ذلك يمنع إلغاء اإلثبات -فقط  -بقدر مبلغ األصول الخاضع لخيار االستدعاء.

)ن( الحصص المبقاة تالية االستحقاق وضمانات االئتمان .قد تقدم المنشأة تعزيزاً ائتمانيا ً للمحول إليه عن طريق
جعل بعض أو جميع حصتھا المبقاة في األصل المحول تالية االستحقاق .وبدال من ذلك ،يمكن للمنشأة تقديم
تعزيز ائتماني للمحول إليه في شكل ضمان ائتماني يمكن أال يقتصر أو أن يقتصر على مبلغ محدد .وإذا أبقت
المنشأة –على ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت ملكية األصل المحول ،فإن األصل يستمر إثباته في مجمله .وإذا
أبقت المنشأة على بعض ،ولكن ليس ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت الملكية وأبقت على السيطرة ،فإنه ال
يجوز إلغاء اإلثبات بقدر مبلغ النقد أو األصول اآلخرى التي قد تكون المنشأة مطالبة بدفعه.
)س( مقايضات إجمالي العائد .قد تقوم المنشأة ببيع األصل المالي إلى المحول إليه وتدخل في مقايضة إلجمالي العائد
مع المحول إليه ،يتم بموجبھا تحويل جميع التدفقات النقدية لدفعات الفائدة على األصل األساس إلى المنشأة مقابل
دفعة ثابتة أو دفعة بمعدل متغير وأي زيادات أو انخفاضات في القيمة العادلة لألصل األساس تستوعبھا المنشأة.
في مثل ھذه الحالة ،ال يجوز إلغاء إثبات كل األصل.
)ع( مقايضات معدل الفائدة .قد تقوم المنشأة بتحويل أصل مالي بمعدل ثابت إلى المحول إليه والدخول في مقايضة
معدل الفائدة مع المحول إليه الستالم معدل فائدة ثابت ودفع معدل فائدة متغير يستند إلى مبلغ اسمي يكون
مساويا ً للمبلغ األصلي لألصل المالي المحول .ال تمنع مقايضة معدل الفائدة إلغاء إثبات األصل المحول شريطة
أال تكون المدفوعات على المقايضة مشروطة بالدفعات التي يتم القيام بھا على األصل المحول.
)ف( مقايضات استنفاد معدل الفائدة .قد تقوم المنشأة بتحويل أصل مالي بمعدل ثابت إلى المحول إليه يتم سداده مع
مرور الوقت ،وتدخل في مقايضة استنفاد معدل الفائدة مع المحول إليه الستالم معدل فائدة ثابت ودفع معدل
فائدة متغير يستند إلى مبلغ اسمي .وإذا كان المبلغ االسمي للمقايضة يتم استنفاده بحيث يكون مساويا ُ للمبلغ
األصلي لألصل المالي المحول القائم في أي وقت من األوقات ،فإنه ينتج عن المقايضة –بوجه عام -إبقاء
المنشأة على مخاطر أساس للدفع مقدما ً ،وفي مثل ھذه الحالة إما أن تستمر المنشأة في إثبات كل األصل المحول
أو تستمر في إثبات األصل المحول بقدر ارتباطھا المستمر به .والعكس بالعكس ،إذا لم يكن استنفاد المبلغ
االسمي للمقايضة مرتبطا ً بالمبلغ األصلي القائم لألصل المحول ،فإن مثل ھذه المقايضة ال ينتج عنھا إبقاء
المنشأة على مخاطر الدفع مقدما ً على األصل .عليه ،فإنھا ال تمنع إلغاء إثبات األصل المحول شريطة أال تكون
الدفعات على المقايضة مشروطة بالقيام بمدفوعات الفائدة على األصل المحول وأال ينتج عن المقايضة إبقاء
المنشأة على أي مخاطر ومكافآت ملكية أخرى مھمة من األصل المحول.
)ص( الشطب .ال يكون لدى المنشأة توقعات معقولة باسترداد التدفقات النقدية التعاقدية من أصل مالي في مجمله أو
جزء منه.
ب 17.2.3.توضح ھذه الفقرة تطبيق منھج االرتباط المستمر عندما يكون ارتباط المنشأة المستمر بجزء من أصل مالي.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

40

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

المعيار الدولي للتقرير المالي 9

افترض أن منشأة لديھا محفظة من قروض واجبة السداد مقدما والتي قسيمة فائدتھا ومعدل الفائدة الفعلية عليھا 10
في المائة ومبلغھا األصلي وتكلفتھا المستنفدة  10.000وحدة عملة .وتدخل في معاملة يحصل المحول إليه فيھا ،في
مقابل دفعة قدرھا  9.115وحدة عملة ،على الحق في  9.000وحدة عملة من أي متحصالت من المبلغ األصلي زائدا
الفائدة عليه بنسبة  9.5في المائة .وتبقي المنشأة على الحقوق في  1.000وحدة عملة من أية متحصالت من المبلغ
األصلي زائدا الفائدة عليھا بنسبة  10في المائة ،زائدا الفرق الزائد وقدره  0.5في المائة على مبلغ  9.000وحدة
عملة المتبقي من المبلغ األصلي .يتم تخصيص المتحصالت من الدفعات المدفوعة مقدما ً بين المنشأة والمحول إليه –
تناسبيا ً -بنسبة  ،9:1ولكن أي تعثر في السداد يتم طرحه من حصة المنشأة البالغة  1.000وحدة عملة إلى أن يتم
إطفاء تلك الحصة .القيمة العادلة للقروض في تاريخ المعاملة تكون  10.100وحدة عملة والقيمة العادلة للفرق الزائد
بنسبة  0.5في المائة ھي  40وحدة عملة.
تحدد الشركة أنھا قد حولت بعض مخاطر ومكافآت الملكية المھمة )على سبيل المثال ،مخاطر مھمة للدفع مقدما ً(
ولكنھا أبقت -أيضا ً –على بعض مخاطر ومنافع الملكية المھمة )بسبب فائدتھا المبقاة تالية االستحقاق( وقد أبقت على
السيطرة .لذلك فإنھا تطبق منھج االرتباط المستمر.
لتطبيق ھذا المعيار ،تقوم المنشأة بتحليل المعاملة على أنھا )أ( احتفاظ بحصة مبقاة متناسبة –بشكل كامل -قدرھا
 1.000وحدة عملة ،زائدا )ب( جعل تلك الحصة المبقاة تالية االستحقاق لتقديم تعزيز ائتماني إلى المحول إليه مقابل
الخسائر االئتمانية.
تقوم المنشأة بحساب أن مبلغ  9.090وحدة عملة ) 10.100× 90%وحدة عملة( من العوض ال ُمستلم البالغ 9.115
وحدة عملة يمثل العوض مقابل نصيب متناسب –بشكل كامل -بنسبة  90في المائة .ويمثل المتبقي من العوض
ال ُمستلم ) 25وحدة عملة( العوض الذي تم استالمه مقابل جعل حصتھا المبقاة تالية االستحقاق لتقديم تعزيز ائتماني
إلى المحول إليه مقابل الخسائر االئتمانية .باإلضافة إلى ذلك ،فإن الفرق الزائد بنسبة  0.5في المائة يمثل العوض
ال ُمستلم مقابل التعزيز االئتماني .وبناء عليه ،فإن إجمالي العوض ال ُمستلم مقابل التعزيز االئتماني ھو  65وحدة عملة
)25وحدة عملة  40 +وحدة عملة(.
تحسب المنشأة المكسب أو الخسارة من بيع نصيب بنسبة  90في المائة من التدفقات النقدية .وبافتراض أن القيم
العادلة المنفصلة للجزء ال ُمحول ونسبته  90في المائة والجزء المبقى عليه ونسبته  10في المائة ليست متاحة في
تاريخ التحويل ،فإن المنشأة تخصص المبلغ الدفتري لألصل وفقا للفقرة  14.2.3من المعيار الدولي للتقرير المالي 9
كما يلي:

القيمة العادلة
الجزء المحول
الجزء المبقى عليه
المجموع

النسبة المئوية

9.090
1.010
10.100

المبلغ
الدفتري
المخصص
9.000
1.000
10.000

%90
%10

تحسب المنشأة مكسبھا أو خسارتھا من بيع نصيب بنسبه  90في المائة من التدفقات النقدية بطرح المبلغ الدفتري
المخصص للجزء المحول من العوض المتحصل عليه أي  90وحدة عملة )9.090وحدة عملة –  9.000وحدة
عملة( .المبلغ الدفتري للجزء المبقى عليه من قبل المنشأة ھو  1.000وحدة عملة.
باإلضافة إلى ذلك ،تقوم المنشأة بإثبات االرتباط المستمر الذي ينتج عن جعل حصتھا المبقاة تالية االستحقاق مقابل
الخسائر االئتمانية .وبناء عليه ،تقوم بإثبات أصل قدره  1.000وحدة عملة )الحد االقصى لمبلغ التدفقات النقدية الذي
لن تتسلمه بموجب جعل حصتھا المبقاة تالية االستحقاق( ،والتزام مرتبط به قدرة  1.065وحدة عملة )وھو الحد
االقصى لمبلغ التدفقات النقدية الذي لن تتسلمه بموجب جعل حصتھا المبقاة تالية االستحقاق ،أي  1.000وحدة عملة
زائدا القيمة العادلة لجعل حصتھا المبقاة تالية االستحقاق مبلغ 65وحدة عملة(.
تستخدم المنشأة جميع المعلومات أعاله للمحاسبة عن المعاملة كما يلي:
مدين
األصل األصلي

-

دائن
9.000

األصل المثبت مقابل جعل حصتھا المبقاة تالية االستحقاق أو
الحصة المتبقية

1.000

-

40

-

ربح أو خسارة )مكسب من التحويل(

-

90

التزام

-

1.065

أصل مقابل العوض ال ُمستلم في شكل الفرق الزائد

النقد ال ُمستلم

9.115

المجموع

10.155
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بعد المعاملة -مباشرة  -يكون المبلغ الدفتري لألصل  2.040وحدة عملة ،مكونا ً من  1.000وحدة عملة تمثل التكلفة
المخصصة للجزء المبقى عليه ،و 1.040وحدة عملة يمثل ارتباط المنشأة المستمر من جعل حصتھا المبقاة تالية
االستحقاق مقابل الخسائر االئتمانية )التي تشمل الفرق الزائد وقدرة  40وحدة عملة(.
في الفترات الالحقة ،تقوم المنشأة بإثبات العوض ال ًمستلم مقابل التعزيز االئتماني ) 65وحدة عملة( على أساس نسبة
الوقت ،وتحسب الفائدة على األصل المثبت باستخدام طريقة الفائدة الفعلية وتقوم بإثبات أي خسائر ھبوط من األصول
المثبتة .وكمثال على الحالة األخيرة ،افترض أن ھناك في السنة التالية خسارة ھبوط من القروض األساس قدرھا
 300وحدة عملة .تقوم المنشأة بتخفيض أصلھا المثبت بمقدار  600وحدة عملة ) 300وحدة عملة تتعلق بارتباط
المنشأة المستمر اإلضافي الذي ينشأ عن جعل حصتھا المبقاة تالية االستحقاق مقابل الخسائر االئتمانية( ،وتقوم
بتخفيض التزامھا المثبت بمقدار  300وحدة عملة .والنتيجة الصافية ھى تحميل الربح أو الخسارة خسائر ھبوط
قدرھا  300وحدة عملة.

إلغاء إثبات االلتزامات المالية )القسم (3.3
ب 1.3.3يتم إطفاء االلتزام المالي )أو جزء منه( عندما يكون المدين إما:
)أ(

أنه قد أوفى بااللتزام )أو بجزء منه( بالدفع إلى الدائن ،وھو ما يتم عادة بالنقد ،أو بأصول مالية أخرى ،أو
بسلع أو خدمات ،أو

)ب(

أنه قد تم اعفاؤه –نظاميا ً  -من المسئولية الرئيسة عن االلتزام )أو جزء منه( إما بإجراء نظامي أو من قبل
الدائن) .إذا كان المدين قد منح ضمانا فإن ھذا الشرط قد ال يزال في حاجة للوفاء به(.

ب 2.3.3إذا قام مصدر أداة دين بإعادة شراء تلك األداة ،فإن الدين يكون قد تم اطفاؤه حتى ولو كان المصدر ھو أحد صانعي
السوق لتلك األداة أو ينوي إعادة بيعھا في األجل القريب.
ب 3.3.3ال يؤدي الدفع ،في حد ذاته ،إلى طرف ثالث ،بما في ذلك صندوق أمانة )يسمى –أحيانا ً "-إبطال -في الجوھر"( ,إلى
إعفاء المدين من التزامه الرئيس تجاه الدائن ،في غياب إبراء ذمة نظامي.
ب 4.3.3إذا دفع مدين إلى طرف ثالث لتحمل التزام وأخطر دائنه أن الطرف الثالث قد تحمل التزام دينه ،فإن المدين ال يقوم
بإلغاء إثبات التزام الدين ما لم يتم استيفاء الشرط الوارد في الفقرة ب)1.3.3ب( .وإذا دفع المدين إلى طرف ثالث
ليتحمل التزاما وحصل على إبراء ذمة نظامي من الدائن ،فإن المدين يكون قد أطفأ الدين .وبالرغم من ذلك ،إذا وافق
المدين على القيام بدفعات من الدين إلى الطرف الثالث أو -مباشرة -إلى الدائن األصلي ،فإن المدين يقوم بإثبات إلتزام
دين جديد تجاه الطرف الثالث.
ب 5.3.3رغم أن ابراء الذمة النظامي ،سواء كان قضائيا أو من قبل الدائن ،ينتج عنه إلغاء إثبات التزام ،فإن المنشأة يمكن أن
تثبت التزاما ً جديداً إذا لم يتم استيفاء ضوابط إلغاء اإلثبات ،الواردة في الفقرات  ،23.2.3-1.2.3لألصول المالية
المحولة .وإذا لم يتم استيفاء تلك الضوابط ،فال يتم إلغاء إثبات األصول المحولة ،وتقوم المنشأة بإثبات التزام جديد
يتعلق باألصول المحولة.
ب 6.3.3لغ رض الفق رة  ،2.3.3تختل ف الش روط -بش كل كبي ر  -إذا كان ت القيم ة الحالي ة المخص ومة للت دفقات النقدي ة
بموج ب الش روط الجدي دة ،بم ا ف ي ذل ك أي أتع اب ي تم دفعھ ا بالص افي بع د ط رح أي أتع اب ي تم اس تالمھا
وخص مھا باس تخدام مع دل الفائ دة الفعلي ة األص لي ،تختل ف بمق دار  10ف ي المائ ة -عل ى األق ل  -ع ن القيم ة
الحالي ة المخص ومة للت دفقات النقدي ة المتبقي ة لاللت زام الم الي األص لي .وإذا تم ت المحاس بة ع ن مبادل ة أدوات
ال دين أو التع ديل ف ي الش روط عل ى أن ه إطف اء ،ف إن أي تك اليف أو أتع اب ي تم تحملھ ا ي تم إثباتھ ا عل ى أنھ ا ج زء
م ن المكس ب أو الخس ارة م ن االطف اء .وإذا ل م ت تم المحاس بة ع ن المبادل ة أو التع ديل عل ى أن ه اطف اء ،ف إن أي
تك اليف أو أتع اب ي تم تحملھ ا تع دل المبل غ ال دفتري لاللت زام وي تم إطفاؤھ ا عل ى م دار األج ل المتبق ي لاللت زام
المعدل.
ب 7.3.3في بعض الحاالت ،يقوم الدائن بإعفاء المدين من التزامه الحالي بالقيام بالدفعات ،ولكن المدين يتحمل التزام ضمان
بالدفع إذا تعثر الطرف الذي يتحمل المسئولية الرئيسة في السداد .وفي مثل ھذه الحاالت ،فإن المدين يقوم:
)أ(

بإثبات التزام مالي جديد يستند إلى القيمة العادلة اللتزامه مقابل الضمان.

)ب( بإثبات مكسب أو خسارة تستند إلى الفرق بين ) (1أي متحصالت تم دفعھا و) (2المبلغ الدفتري لاللتزام المالي
األصلي مطروحا منه القيمة العادلة لاللتزام المالي الجديد.
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التصنيف )الفصل (4

تصنيف األصول المالية )القسم (1.4
نموذج أعمال المنشأة إلدارة األصول المالية
ب 1.1.4تتطلب الفقرة )1.1.4أ( من المنشأة تصنيف األصول المالية على أساس نموذج أعمال المنشأة إلدارة األصول المالية،
ما لم تنطبق الفقرة  .5.1.4وتقوم المنشأة بتقويم ما إذا كانت أصولھا المالية تستوفي الشرط الوارد في الفقرة )2.1.4أ(
أو الشرط الوارد في الفقرة 2.1.4أ)أ( على أساس نموذج األعمال كما ھو ُمحدد من قبل كبار موظفي إدارة المنشأة
)كما ھو ُمعرف في معيار المحاسبة الدولي " 24اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة"(.
ب 2.1.4يتم تحديد نموذج أعمال المنشأة عند المستوى الذي يعكس كيف تتم إدارة مجموعات األصول المالية معا لتحقيق ھدف
أعمال معين .وال يعتمد نموذج أعمال المنشأة على مقاصد اإلدارة ألداة بعينھا .وبنا ًء عليه ،فإن ھذا الشرط ال يُعد
منھجا ً للتصنيف على أساس كل أداة على حدة وينبغي أن يتم تحديده عند مستوى أعلى من التجميع .وبالرغم من ذلك،
قد يكون لدى منشأة واحدة أكثر من نموذج أعمال واحد إلدارة أدواتھا المالية .وتبعا لذلك ،فإنه ال يلزم أن يتم تحديد
التصنيف عند مستوى المنشأة معدة التقرير .على سبيل المثال ،قد تحتفظ المنشأة بمحفظة من االستثمارات تديرھا من
أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ومحفظة أخرى من االستثمارات تديرھا من أجل المتاجرة لتحقيق التغيرات في
القيمة العادلة .وبالمثل ،في بعض الحاالت ،قد يكون من المناسب تقسيم محفظة من األصول المالية إلى محافظ فرعية
لكي ينعكس المستوى الذي تدير عنده المنشأة تلك األصول .على سبيل المثال ،قد تكون تلك ھي الحالة إذا قامت المنشأة
باستحداث أو شراء محفظة من قروض الرھن العقاري وإدارة بعض القروض بھدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية
وإدارة القروض اآلخرى بھدف بيعھا.
ب2.1.4أ يشير نموذج أعمال المنشأة إلى الكيفية التي تدير بھا المنش أة أص ولھا المالي ة ألج ل تولي د ت دفقات نقدي ة .وھ ذا يعن ي أن
نموذج أعمال المنشأة يحدد ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل الت دفقات النقدي ة التعاقدي ة ،أو بي ع األص ول
المالية أو كليھما .وتبعا لذلك ،فإن ھذا التقويم ال يتم القيام به على أساس التصورات التي ال تتوقع المنشأة -بشكل معقول
أن تحدث ،مثل ما يسمى بتصورات 'أسوأ حالة' أو 'حالة ضغط' .على سبيل المثال ،إذا كانت المنشأة تتوقع أنھا س تبيعمحفظة معينة من األصول المالية -فقط  -في حال ة تص ور حال ة ض غط ،ف إن ذل ك التص ور ل ن ي ؤثر ف ي تق ويم المنش أة
لنموذج األعمال لتلك األصول إذا كانت المنش أة تتوق ع -بش كل معق ول -أن مث ل ھ ذا التص ور ل ن يح دث .ف إذا ت م تحق ق
التدفقات النقدية بشكل مختلف عن توقعات المنشأة في التاريخ الذي قامت فيه المنشأة بتقويم نموذج األعمال )على سبيل
المثال ،إذا قامت المنشأة ببيع أصول مالية أكثر أو أقل مما توقع ت عن دما قام ت بتص نيف األص ول( ،ف إن ذل ك ال ينش أ
عنه خطأ فترة سابقة في القوائم المالية للمنشأة )أنظر معيار المحاسبة الدولي  (8وال يغير من تصنيف األص ول المالي ة
المتبقية التي يحتفظ بھا ضمن ذلك النموذج لألعمال ) أي تلك األصول التي قامت المنشأة بإثباتھا في فت رات س ابقة وال
تزال تحتفظ بھا( طالما أن المنشأة قد أخذت في الحسبان جميع المعلومات المالئمة التي كانت متاحة وقت قيامھا بتق ويم
نموذج األعمال .وبالرغم من ذل ك ،عن دما تق وم المنش أة بتق ويم نم وذج األعم ال لألص ول المالي ة الت ي ت م اس تحداثھا أو
شراؤھا حديثا ،فيجب عليھا األخذ في الحسبان المعلومات بشأن كيفية تحصيل الت دفقات النقدي ة ف ي الس ابق ،إل ى جان ب
جميع المعلومات المالئمة اآلخرى.
ب2.1.4ب إن نموذج أعمال المنشأة إلدارة األصول المالية ھو موضوع حقائق وليس مجرد إقرار .ويمكن رصده -عادة -من
خالل األنشطة التي تباشرھا المنشأة لتحقيق الھدف من نموذج األعمال .سوف يلزم المنشأة استخدام االجتھاد عند قيامھا
بتقويم نموذج أعمالھا إلدارة األصول المالية وال يتم تحديد ذلك التقويم من خالل عامل واحد أو نشاط واحد .وبدال من
ذلك ،فإنه يجب على المنشأة األخذ في الحسبان جميع األدلة المالئمة المتاحة في تاريخ التقويم .وتشمل مثل ھذه األدلة
المالئمة ،ولكنھا ال تقتصر على:
)أ( الكيفية التي يتم بھا تقويم أداء نموذج األعمال واألصول المالية المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال ذلك ورفع تقرير
بھما إلى كبار موظفي إدارة المنشأة.
)ب( المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )واألصول المالية المحتفظ بھا ضمن ذلك النموذج لالعمال(،
وتحديداً ،الطريقة التي تدار بھا تلك المخاطر.
)ج( الكيفية التي يتم بھا تعويض مديري األعمال )على سبيل المثال ،ما إذا كان التعويض يستند إلى القيمة العادلة
لألصول التي يتم إدارتھا أو على أساس التدفقات النقدية التعاقدية التي يتم تحصيلھا(.
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نموذج أعمال الھدف منه االحتفاظ باألصول ألجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية
ب2.1.4ج األصول المالية التي يحتفظ بھا ضمن نموذج أعمال الھدف منه ھو االحتفاظ باألصول ألجل تحصيل التدفقات النقدية
التعاقدية يتم إدارتھا بھدف تحقيق تدفقات نقدية من خالل تحصيل الدفعات التعاقدية على مدار عمر األداة .ذلك أن
المنشأة تدير األصول المحتفظ بھا ضمن المحفظة ألجل تحصيل تلك التدفقات النقدية التعاقدية المحددة )بدالً من إدارة
العائد الكلي على المحفظة من خالل االحتفاظ باألصول وبيعھا( .وعند تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية سيتم تحقيقھا
من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية لألصول المالية ،فإنه من الضروري األخذ في الحسبان تكرار المبيعات،
وقيمتھا وتوقيتھا في الفترات السابقة ،واالسباب لتلك المبيعات والتوقعات بشأن نشاط المبيعات المستقبلية .وبالرغم من
ذلك ،فإن المبيعات في حد ذاتھا ال تحدد نموذج األعمال ،ولذلك ال يمكن أخذھا في الحسبان بمفردھا .وبدال من ذلك،
فإن المعلومات بشأن المبيعات السابقة والتوقعات بشأن المبيعات المستقبلية توفر دليال يتعلق بكيفية تحقيق ھدف المنشأة
المعلن إلدارة األصول المالية ،وتحديدا كيفية تحقيق التدفقات النقدية .يجب على المنشأة األخذ في الحسبان المعلومات
بشأن المبيعات السابقة ضمن سياق أسباب تلك المبيعات والظروف التي وجدت في ذلك الوقت بالمقارنة بالظروف
الحالية.
ب 3.1.4رغم أن الھدف من نموذج أعمال المنشأة قد يكون االحتفاظ باألصول المالية ألج ل تحص يل الت دفقات النقدي ة التعاقدي ة،
إال أنه ال يلزم المنشأة االحتفاظ بجميع تلك األدوات حتى االستحقاق .وعليه ف إن نم وذج أعم ال المنش أة يمك ن أن يك ون
االحتفاظ باألصول المالية ألجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حتى عندما تحدث مبيع ات األص ول المالي ة أو يُتوق ع
أن تحدث في المستقبل.
ب3.1.4أ قد يكون الھدف من نموذج األعمال االحتفاظ باألصول ألجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حتى إذا كانت المنشأة
تبيع األصول المالية عندما تكون ھناك زيادة في المخاطر االئتمانية لألصول .ولتحديد ما إذا كانت ھناك زيادة في
المخاطر االئتمانية لألصول ،تأخذ المنشأة في الحسبان المعلومات المعقولة والمؤيدة ،بما في ذلك المعلومات
االستشرافية .وبغض النظر عن تكرارھا وقيمتھا ،فإن المبيعات التي ترجع إلى زيادة في المخاطر االئتمانية لألصول
ال تتعارض مع نموذج األعمال الذي يكون الھدف منه ھو االحتفاظ باألصول المالية ألجل تحصيل التدفقات النقدية
التعاقدية نظراً ألن الجودة االئتمانية لألصول المالية تكون ذات صلة بقدرة الشركة على تحصيل التدفقات النقدية
التعاقدية .إن أنشطة إدارة المخاطر االئتمانية التي تھدف إلى تدنية الخسائر االئتمانية المحتملة بسبب تدھور الحالة
االئتمانية ھي جزء ال يتجزأ من مثل ذلك النموذج لألعمال .إن بيع أصل مالي نظراً ألنه لم يعد يستوفي ضوابط
االئتمان المحددة في سياسة االستثمار الموثقة للمنشأة يُعد مثاالً على بيع يكون قد حدث بسبب زيادة في المخاطر
االئتمانية .وبالرغم من ذلك ،في غياب مثل ھذه السياسة ،فإن المنشأة يمكنھا التدليل بطرق أخرى على أن البيع قد
حدث بسبب زيادة في المخاطر االئتمانية.
ب3.1.4ب المبيعات التي تحدث ألسباب أخرى ،مثل مبيعات تتم إلدارة مخاطر تركز االئتمان )دون زيادة في المخاطر االئتمانية
لألصول( ،قد تكون -أيضا ً -متفقة مع نموذج أعمال الھدف منه االحتفاظ باألصول المالية ألجل تحصيل التدفقات
النقدية التعاقدية .وتحديداً ،فإن مثل ھذه المبيعات قد تكون متفقة مع نموذج األعمال الذي يكون الھدف منه االحتفاظ
باألصول المالية ألجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية إذا كانت تلك المبيعات غير متكررة )حتى ولو كانت كبيرة في
قيمتھا( أو ليست كبيرة في قيمتھا –سواء بشكل منفرد أو في مجموعھا )حتى ولو كانت متكررة( .وإذا حدث أكثر مما
يمكن اعتباره عدداً غير متكرر من مثل ھذه المبيعات من المحفظة وكانت تلك المبيعات أكثر مما يمكن اعتباره ليس
كبيراً في قيمته )سواء بشكل منفرد أو في مجموعھا( ،فإنه يلزم المنشأة تقويم ما إذا كانت مثل تلك المبيعات متفقة مع
ھدف تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وكيفية ذلك .وسواء كان طرف ثالث يفرض متطلبا ً بأن يتم بيع األصل المالي ،أو
كان ذلك النشاط خاضعا الختيار المنشأة ،فإن ذلك غير ذي صلة بھذا التقويم .إن الزيادة في تكرار أو قيمة المبيعات في
فترة معينة ال يتعارض بالضرورة مع ھدف االحتفاظ باألصول المالية ألجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،إذا
كانت المنشأة تستطيع توضيح أسباب تلك المبيعات والتدليل على السبب الذي يجعل تلك المبيعات ال تعكس تغيرا في
نموذج أعمال المنشأة .إضافة لذلك ،فإن المبيعات قد تكون متفقة مع الھدف من االحتفاظ باألصول المالية ألجل
تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية إذا حدثت المبيعات في تاريخ قريب من استحقاق األصول المالية وكانت المتحصالت
من المبيعات تقارب المحصل من التدفقات النقدية التعاقدية المتبقية.
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ب 4.1.4فيما يلي أمثلة على متى يكون ھدف نموذج أعمال المنشأة ھو االحتفاظ باألصول المالية ألجل تحصيل التدفقات النقدية
التعاقدية .وال تُعد ھذه القائمة من األمثلة شاملة .عالوة على ذلك ،ليس القصد من األمثلة ھو مناقشة جميع العوامل التي
قد تكون ذات صلة بتقويم نموذج أعمال المنشأة وال تحديد األھمية النسبية للعوامل.
مثال

التحليل

مثال 1
إذا كانت المنشأة تحتفظ باستثمارات ألجل تحصيل تدفقاتھا
النقدية التعاقدية .وكانت احتياجات تمويل المنشأة يمكن
توقعھا ويتماثل تاريخ استحقاق أصولھا المالية مع
احتياجات تمويل المنشأة المقدرة.

مع أن المنشأة تأخذ في الحسبان ،من بين
معلومات أخرى ،القيم العادلة لألصول
المالية من منظور السيولة )أي مبلغ النقد
الذي يتم تحقيقه إذا احتاجت المنشأة إلى بيع
أصول( ،اال أن ھدف المنشأة ھو االحتفاظ
باألصول المالية ألجل تحصيل التدفقات
النقدية التعاقدية .وال تتعارض المبيعات مع
ذلك الھدف إذا كانت استجابة لزيادة في
المخاطر االئتمانية لألصول ،على سبيل
المثال ،إذا لم تعد األصول تستوفي ضوابط
االئتمان المحددة في سياسة االستثمار الموثقة
للمنشأة .ال تتعارض -أيضا ً -المبيعات غير
المتكررة التي تنتج عن احتياجات التمويل
غير المتوقعة )مثل في تصور حالة ضغط(
مع ذلك الھدف ،حتى ولو كانت مثل تلك
المبيعات كبيرة في قيمتھا.

وكانت المنشأة تقوم بأنشطة إدارة المخاطر االئتمانية بھدف
تدنية الخسائر االئتمانية .وفي السابق ،كانت تحدث
المبيعات -عادة -عندما تزيد المخاطر االئتمانية لألصول
بحيث لم تعد األصول تستوفي ضوابط االئتمان المحددة في
سياسة االستثمار الموثقة للشركة .باإلضافة إلى ذلك ،قد
حدثت مبيعات غير متكررة نتيجة الحتياجات تمويل غير
المتوقعة.
تركز التقارير المرفوعة إلى كبار موظفي اإلدارة على
الجودة االئتمانية لألصول المالية والعائد التعاقدي .وتقوم
المنشأة -أيضا ً -بمتابعة القيم العادلة لألصول المالية من بين
معلومات أخرى.

مثال 2
نموذج أعمال المنشأة ھو شراء محافظ من األصول
المالية ،مثل القروض .قد ،وقد ال ،تشمل تلك المحافظ
أصوال مالية ذات مستوى ائتماني ھابط.
إذا لم يكن سداد القروض يتم في وقته المحدد ،فإن المنشأة
تحاول تحقيق التدفقات النقدية التعاقدية من خالل وسائل
متنوعة-على سبيل المثال ،باالتصال بالمدين بالبريد ،أو
الھاتف أو طرق أخرى .وھدف المنشأة ھو تحصيل
التدفقات النقدية التعاقدية وال تدير المنشأة أيا ً من القروض
في ھذه المحفظة بھدف تحقيق التدفقات النقدية من خالل
بيعھا.

ھدف نموذج أعمال المنشأة ھو االحتفاظ
باألصول المالية ألجل تحصيل التدفقات
النقدية التعاقدية.
حيث ينطبق التحليل نفسه حتى ولو لم تكن
المنشأة تتوقع أن تستلم جميع التدفقات النقدية
التعاقدية )مثال أن تكون بعض األصول
المالية ذات مستوى ائتماني ھابط عند
اإلثبات األولي(.
عالوة على ذلك ،فإن حقيقة أن المنشأة تدخل
في مشتقات لتعديل التدفقات النقدية للمحفظة
ال يغير في حد ذاته نموذج أعمال المنشأة.

في بعض الحاالت ،تدخل المنشأة في مقايضات معدل
الفائدة لتغيير معدل الفائدة على أصول مالية معينة ضمن
المحفظة من معدل فائدة عائم إلى معدل فائدة ثابت.

يتبع...

...يتبع
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مثال

التحليل

مثال 3

استحدثت المجموعة الموحدة القروض
بھدف االحتفاظ بھا لتحصيل التدفقات
النقدية التعاقدية.

لدى منشأة نموذج أعمال ھدفه استحداث قروض للعمالء
وبيع تلك القروض الحقا إلى كيان للتوريق .يقوم كيان
التوريق بإصدار أدوات إلى المستثمرين.
تسيطر المنشأة المستحدثة على كيان التوريق وعليه فإنھا
تقوم بتوحيده.
يقوم كيان التوريق بتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من
القروض ويمررھا إلى مستثمريھا.

وبالرغم من ذلك ،للمنشأة المستحدثة ھدف
تحقيق تدفقات نقدية من محفظة القروض
ببيع القروض إلى كيان التوريق ،لذا
وألغراض قوائمھا المالية المنفصلة ال
تعتبر أنھا تدير ھذه المحفظة لتحصيل
التدفقات النقدية التعاقدية.

يفترض ألغراض ھذا المثال أن القروض يستمر إثباتھا في
قائمة المركز المالي الموحدة ألنه ال يتم إلغاء إثباتھا من
قبل كيان التوريق.

مثال 4
منشأة مالية تحتفظ بأصول مالية للوفاء باالحتياجات من
السيولة في تصور "حالة ضغط" )مثل االندفاع لسحب
الودائع من البنوك( .المنشأة ال تتوقع بيع ھذه األصول إال
في مثل ھذه التصورات.
تراقب المنشأة الجودة االئتمانية لألصول المالية وھدفھا من
تحصيل التدفقات النقدية
إدارة األصول المالية ھو
التعاقدية .تقوم المنشأة بتقويم أداء األصول على أساس
إيراد الفائدة المكتسب والخسائر االئتمانية المحققة.
وبالرغم من ذلك ،المنشأة تراقب -أيضا ً -القيمة العادلة
لألصول المالية من منظور السيولة لضمان أن مبلغ النقد
الذي يتم تحقيقه إذا احتاجت المنشأة إلى بيع األصول في
كاف للوفاء باحتياجات المنشأة من
تصور حالة ضغط
ٍ
السيولة .تقوم المنشأة دوريا بمبيعات ليست كبيرة في القيمة
للتدليل على السيولة.

ھدف نموذج أعمال المنشأة ھو االحتفاظ
باألصول المالية لتحصيل التدفقات النقدية
التعاقدية.
التحليل ال يتغير حتى ولو أنه خالل تصور
سابق لحالة ضغط كانت المنشأة تقوم
بمبيعات كبيرة في القيمة للوفاء باحتياجاتھا
من السيولة .وبالمثل ،فإن نشاط المبيعات
المتكررة غير الكبيرة في القيمة ال
يتعارض مع االحتفاظ باألصول المالية
لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.
في المقابل ،إذا كانت المنشأة تحتفظ
بأصول مالية للوفاء باحتياجاتھا اليومية من
السيولة وكان تحقيق ذلك الھدف يتضمن
مبيعات متكررة كبيرة في القيمة ،فإن
ھدف نموذج أعمال المنشأة ال يكون
االحتفاظ بأصول مالية لتحصيل التدفقات
النقدية التعاقدية.
وبالمثل ،إذا كانت المنشأة مطالبة من قبل
الجھة التنظيمية لھا ببيع أصول مالية
بشكل روتيني للتدليل على أن األصول
سائلة ،وأن قيمة األصول المباعة كبيرة،
فإن نموذج أعمال المنشأة ال يكون
االحتفاظ باألصول المالية لتحصيل
التدفقات النقدية التعاقدية .وسواء كان
ھناك طرف ثالث يفرض متطلبا ً ببيع
األصول المالية ،أو كان ذلك النشاط
يخضع الختيار المنشأة ،فإن ذلك ال يُعد ذا
صلة بالتحليل.
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نموذج أعمال يتم تحقيق ھدفه من خالل كل من تحصيل التدفقات
النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية
ب4.1.4أ قد تحتفظ منشأة بأصول مالية ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق ھدفه من خالل كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية
وبيع األصول المالية .في ھذا النوع من نموذج األعمال ،فإن كبار موظفي إدارة المنشأة اتخذوا قرارا بأن كالً من
تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية يُعد جز ًء ال يتجزأ من تحقيق ھدف نموذج األعمال .وھناك
أھداف عديدة قد تكون متفقة مع ھذا النوع من نموذج األعمال .على سبيل المثال ،فإن ھدف نموذج األعمال قد يكون
إدارة االحتياجات اليومية من السيولة ،للمحافظة على وضع عائد فائدة معين أو لمطابقة مدة األصول المالية مع مدة
االلتزامات التي تمولھا تلك األصول .ولتحقيق مثل ھذا الھدف ،فإن المنشأة تقوم بكل من تحصيل التدفقات النقدية
التعاقدية وبيع األصول المالية.
ب4.1.4ب بالمقارنة مع نموذج أعمال ھدفه االحتفاظ باألصول المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،فإن نموذج األعمال ھذا
ينطوي -عادة –على تكرار وقيمة أكبر للمبيعات .وذلك ألن بيع األصول المالية يُعد جز ًء ال يتجزأ من تحقيق ھدف
نموذج األعمال بدال من أن يكون -فقط  -عرضيا بالنسبة له .وبالرغم من ذلك ،ليس ھناك حد لتكرار أو قيمة المبيعات
التي يجب أن تحدث ضمن نموذج األعمال ھذا نظراً ألن كالً من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول
المالية يُعد جز ًء ال يتجزأ من تحقيق ھدفه.
ب4.1.4ج فيما يلي أمثلة على متى يمكن تحقيق ھدف نموذج أعمال المنشأة من خالل كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية
وبيع األصول المالية .وال تُعد ھذه القائمة من األمثلة شاملة .عالوة على ذلك ،فإن األمثلة ليس القصد منھا بيان جميع
العوامل التي قد تكون ذات صلة بتقويم نموذج أعمال المنشأة وليس القصد منھا تحديد األھمية النسبية للعوامل.
مثال

التحليل

مثال 5

ھدف نموذج األعمال يتم تحقيقه من خالل كل من
تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول
المالية .ستتخذ المنشأة قرارات على أساس مستمر
بشأن ما إذا كان تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو
بيع األصول المالية سيؤدي إلى تعظيم العائد على
المحفظة إلى حين نشوء الحاجة للنقد المستثمر.

تتوقع المنشأة إنفاقا ً رأسماليا ً في غضون سنوات قليلة.
وتستثمر المنشأة ما لديھا من نقد زائد في أصول مالية
قصيرة وطويلة األجل بحيث تستطيع تمويل اإلنفاق
عندما تنشأ الحاجة .والعديد من األصول المالية يكون
لھا أعمار تعاقدية تتجاوز الفترة االستثمارية المتوقعة
للمنشأة.
ستحتفظ المنشأة باألصول المالية لتحصيل التدفقات
النقدية التعاقدية ،وعندما تظھر فرصة ،ستقوم ببيع
األصول المالية إلعادة استثمار النقد في أصول مالية
بعائد أعلى.
يتم تعويض المدراء المسئولين عن المحفظة باالستناد
إلى إجمالي العائد الذي تحققه المحفظة

في المقابل ،افترض أن المنشأة تتوقع تدفقا نقديا في
خمس سنوات لتمويل إنفاق رأسمالي وتستثمر النقد
الزائد في أصول مالية قصيرة األجل .عند استحقاق
االستثمار ،تعيد المنشأة استثمار النقد في أصول مالية
جديدة قصيرة األجل .تبقي المنشأة على ھذه
االستراتيجية إلى حين الحاجة لألموال ،وفي ھذا
الوقت تستخدم المنشأة المتحصالت من األصول
المالية التي بلغت موعد االستحقاق لتمويل اإلنفاق
الرأسمالي .المبيعات -فقط  -التي تكون غير كبيرة في
القيمة ھي التي تحدث قبل االستحقاق )ما لم تكن ھناك
زيادة في المخاطر االئتمانية( .إن الھدف من نموذج
األعمال المقابل ھذا ھو االحتفاظ باألصول المالية
لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.
يتبع...

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

47

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

المعيار الدولي للتقرير المالي 9

...يتبع
مثال

التحليل

مثال 6

ھدف نموذج األعمال ھو تعظيم العائد على
المحفظة للوفاء باالحتياجات اليومية من
السيولة وتحقق المنشأة ذلك الھدف من خالل
كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع
األصول المالية .وبعبارة أخرى ،فإن كالً من
تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع
األصول المالية يُعد جز ًء ال يتجزأ من تحقيق
ھدف نموذج األعمال.

مؤسسة مالية تحتفظ بأصول مالية للوفاء باحتياجاتھا
اليومية من السيولة .تعمل المنشأة على تدنية تكاليف إدارة
احتياجاتھا من السيولة تلك ولذا فھي تدير –بشكل نشط -
العائد على المحفظة .يتكون ذلك العائد من تحصيل الدفعات
التعاقدية وكذلك المكاسب والخسائر من بيع األصول
المالية.
ونتيجة لذلك ،فإن المنشأة تحتفظ باألصول المالية لتحصيل
التدفقات النقدية التعاقدية وتبيع األصول المالية إلعادة
استثمارھا في أصول مالية تحقق عائداً أعلى أو لمطابقة
أمد التزاماتھا بشكل أفضل .في السابق ،نتج عن ھذه
االستراتيجية نشاط مبيعات متكررة وكانت مثل تلك
المبيعات كبيرة في القيمة .من المتوقع استمرار ھذا النشاط
في المستقبل.
مثال 7
يحتفظ مؤ ّمن بأصول مالية لتمويل التزامات عقود التأمين.
يستخدم المؤمن المتحصالت من التدفقات النقدية التعاقدية
من األصول المالية لتسوية التزامات عقود التأمين حال
استحقاقھا .ولضمان كفاية التدفقات النقدية التعاقدية من
األصول المالية لتسوية تلك االلتزامات ،فإن المؤمن يباشر
نشاط شراء وبيع كبير على أساس منتظم إلعادة موازنة
محفظته من األصول وللوفاء باحتياجات التدفقات النقدية
حال نشوئھا.

الھدف من نموذج األعمال ھو تمويل التزامات
عقود التأمين .لتحقيق ھذا الھدف ،فإن المنشأة
تحصل التدفقات النقدية التعاقدية حال
استحقاقھا وتبيع األصول المالية لتبقي على
الوضع المرغوب لمحفظة األصول .وعليه فإن
كال من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع
األصول المالية يُعد جز ًء ال يتجزأ من تحقيق
ھدف نموذج األعمال.

نماذج أعمال أخرى
ب 5.1.4يتم قياس األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا لم يكن يحتفظ بھا ضمن نموذج أعمال ھدفه
االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق ھدفه من خالل كل من تحصيل
التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية )ولكن أنظر أيضا ً الفقرة  .(5.7.5إن نموذج األعمال الذي ينتج عنه
القياس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ھو النموذج الذي تدير فيه المنشأة األصول المالية بھدف تحقيق
تدفقات نقدية من خالل بيع األصول .تتخذ المنشأة القرارات باالستناد إلى القيم العادلة لألصول وتدير األصول لتحقيق
تلك القيم العادلة .في ھذه الحالة ،فإن ھدف المنشأة ينتج عنه -عادة  -شراء وبيع نشط .وحتى لو كانت المنشأة ستحصل
التدفقات النقدية التعاقدية أثناء احتفاظھا باألصول المالية ،فإن ھدف مثل نموذج األعمال ھذا ال يتم تحقيقه من خالل كل
من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية .وھذا نظراً ألن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ال يُعد
جز ًء ال يتجزأ من تحقيق ھدف نموذج األعمال ،ولكنه عرضي بالنسبة له.
ب 6.1.4المحفظة من األصول المالية التي تتم أدارتھا وتقويم أدائھا على أساس القيمة العادلة )كما ھو موضح في الفقرة -2-4
)2ب(( ليست محتفظا ً بھا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وليست محتفظا بھا لكل من تحصيل التدفقات النقدية
التعاقدية وبيع األصول المالية .تركز المنشأة في األساس على معلومات القيمة العادلة وتستخدم تلك المعلومات لتقويم
أداء األصول والتخاذ القرارات .باإلضافة إلى ذلك ،فإن المحفظة من األصول المالية التي تستوفي تعريف محتفظ بھا
للمتاجرة ال تُعد محتفظا ً بھا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو محتفظا ً بھا لكل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية
وبيع األصول المالية .في حالة مثل ھذه المحافظ ،فإن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية يكون عرضيا ً -فقط  -بالنسبة
لتحقيق ھدف نموذج األعمال .وبنا ًء على ذلك ،فإن مثل ھذه المحافظ من األصول يجب أن يتم قياسھا بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة.
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التدفقات النقدية التعاقدية التي ھي -فقط  -دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على
المبلغ األصلي القائم
ب 7.1.4تتطلب الفقرة )1.1.4ب( من المنشأة تصنيف أصل مالي على أساس خصائص تدفقاته النقدية التعاقدية إذا كان األصل
المالي يحتفظ به ضمن نموذج أعمال ھدفه االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو ضمن نموذج
أعمال يتم تحقيق ھدفه من خالل كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية ،ما لم تنطبق الفقرة
 .5.1.4وللقيام بذلك ،فإن الشرط الوارد في الفقرتين )2.1.4ب( و2.1.4أ)ب( يتطلب من المنشأة تحديد ما إذا كانت
التدفقات النقدية التعاقدية لألصل ھي -فقط  -دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
ب7.1.4أ التدفقات النقدية التعاقدية التي ھي -فقط  -دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم تتفق مع ترتيب
إقراض أساس .في ترتيب إقراض أساس ،فإن العوض مقابل القيمة الزمنية للنقود )أنظر الفقرات ب9.1.4أ-
ب9.1.4ھـ( ومقابل المخاطر االئتمانية ھما -عادة -أكثر عناصر الفائدة أھمية .وبالرغم من ذلك ،في مثل ھذا الترتيب،
فإن الفائدة قد تتضمن أيضا ً العوض مقابل مخاطر إقراض أساسية أخرى )على سبيل المثال ،مخاطر السيولة(
والتكاليف )على سبيل المثال التكاليف اإلدارية( المرتبطة باالحتفاظ باألصول المالية لفترة معينة من الزمن .باإلضافة
إلى ذلك ،قد تتضمن الفائدة -أيضا ً -ھامش ربح متفق مع ترتيب إقراض أساس .وفي الظروف االقتصادية المتطرفة،
فإن الفائدة يمكن أن تكون سالبة إذا كان حامل األصل المالي ،على سبيل المثال ،يدفع إما صراحة أو ضمنيا مقابل
إيداع أمواله لفترة معينة من الوقت )وكانت األتعاب تتجاوز العوض الذي يتسلمه حامل األصل المالي مقابل القيمة
الزمنية للنقود ،والمخاطر االئتمانية ومخاطر وتكاليف اإلقراض األساس اآلخرى( .وبالرغم من ذلك ،فإن الشروط
التعاقدية التي تحدث التعرض للمخاطر أو التقلبات في التدفقات النقدية التعاقدية غير المتعلقة بترتيب إقراض أساس،
مثل التعرض للتغيرات في أسعار األسھم أو أسعار السلع ،ال ينشأ عنھا تدفقات نقدية تعاقدية تعد -فقط  -دفعات من
ترتيب إقراض
المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم .ويمكن أن يكون أصل مالي تم استحداثه أو شراؤه
َ
أساس بغض النظر عما إذا كان قرضا في شكله القانوني.
ب7.1.4ب وفقا للفقرة )3.1.4أ( ،فإن المبلغ األصلي ھو القيمة العادلة لألصل المالي عند اإلثبات األولي .وبالرغم من ذلك ،فإن
ذلك المبلغ األصلي قد يتغير على مدى عمر األصل المالي )على سبيل المثال ،إذا كان ھناك دفعات سداد من أصل
المبلغ(.
ب 8.1.4يجب على المنشأة تقويم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ھي -فقط  -دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ
األصلي القائم للعملة ال ُمقوم بھا األصل المالي.
ب 9.1.4الرفع المالي ھي خاصية التدفق النقدي التعاقدي لبعض األصول المالية .يزيد الرفع المالي من تقلب التدفقات النقدية
التعاقدية ونتيجة لذلك ال يكون لديھا الخصائص االقتصادية للفائدة .يُعد الخيار القائم بذاته والعقود اآلجلة وعقود
المقايضات أمثلة لألصول المالية التي تنطوي على مثل ھذا الرفع المالي .وعليه ،فإن مثل ھذه العقود ال تستوفي الشرط
الوارد في الفقرتين )2.1.4ب( و2.1.4أ)ب( وال يمكن قياسھا -الحقا –بالتكلفة المستنفدة أو القيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر.

العوض مقابل القيمة الزمنية للنقود
ب9.1.4أ القيمة الزمنية للنقود ھي عنصر الفائدة الذي يقدم عوضا مقابل -فقط  -مرور الوقت .أي أن عنصر القيمة الزمنية للنقود
ال يقدم عوضا مقابل المخاطر أو التكاليف اآلخرى المرتبطة باالحتفاظ باألصل المالي .ولتقويم ما إذا كان العنصر يقدم
عوضا مقابل -فقط  -مرور الوقت ،فإن المنشأة تستخدم االجتھاد وتأخذ في الحسبان العوامل ذات الصلة مثل العملة
ال ُمقوم بھا األصل المالي والفترة التي يتم تحديد معدل الفائدة لھا.
ب9.1.4ب وبالرغم من ذلك ،في بعض الحاالت ،قد يتم تعديل عنصر القيمة الزمنية للنقود )أي غير تام( .وتكون ھذه ھي الحالة،
على سبيل المثال ،إذا كان يتم إعادة تعيين معدل الفائدة لألصل المالي دوريا ولكن تكرار إعادة التعيين ھذا ال يطابق
فترة معدل الفائدة )على سبيل المثال ،إعادة تعيين معدل كل شھر إلى معدل سنة واحدة( أو إذا كان معدل الفائدة ألصل
مالي يتم إعادة تعيينه دوريا إلى متوسط معدالت فائدة معينة قصيرة وطويلة األجل .وفي مثل ھذه الحاالت ،يجب على
المنشأة تقويم التعديل لتحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل -فقط  -دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على
المبلغ األصلي القائم .وفي بعض الحاالت ،فإن المنشأة قد يكون باستطاعتھا القيام بذلك التحديد عن طريق إجراء تقويم
نوعي لعنصر القيمة الزمنية للنقود في حين ،في حاالت أخرى ،قد يكون من الضروري إجراء تقويم كمي.
ب9.1.4ج عند تقويم عنصر القيمة الزمنية للنقود المعدل ،يكون الھدف ھو تحديد كيف يمكن أن تختلف التدفقات النقدية التعاقدية
)غير المخصومة( عن التدفقات النقدية )غير المخصومة( التي تنشأ إذا لم يتم تعديل عنصر القيمة الزمنية للنقود
)التدفقات النقدية القياسية( .على سبيل المثال ،إذا كان األصل المالي محل التقويم يتضمن معدل فائدة متغير يتم إعادة
تعيينه كل شھر إلى معدل فائدة سنة واحدة ،فإن المنشأة تقارن ذلك األصل المالي بأداة مالية لھا شروط تعاقدية مماثلة
ومخاطر ائتمانية مماثلة باستثناء أن معدل الفائدة المتغير يتم إعادة تعيينه -شھريا -إلى معدل فائدة شھر واحد .وإذا كان
من الممكن أن ينتج عن عنصر القيمة الزمنية للنقود المعدل تدفقات نقدية تعاقدية )غير مخصومة( تختلف –بشكل كبير
 عن التدفقات النقدية )غير المخصومة( القياسية ،فإن األصل المالي ال يستوفي الشرط الوارد في الفقرتين )2.1.4ب(و2.1.4أ)ب( .وللقيام بذلك التحديد ،يجب على المنشأة األخذ في الحسبان أثر عنصر القيمة الزمنية للنقود المعدل في
كل فترة تقرير ،وبشكل مجمع على مدار فترة عمر األداة المالية .وال يُعد سبب تعيين معدل الفائدة على ھذا النحو ذا
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صلة بالتحليل .وإذا اتضح ،بقليل من التحليل أو بدونه ،ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية )غير المخصومة( من
األصل المالي محل التقويم يمكن )أو ال يمكن( أن تكون مختلفة –بشكل كبير  -عن التدفقات النقدية القياسية )غير
المخصومة( ،فإنه ال يلزم المنشأة إجراء تقويم مفصل.
ب9.1.4د عند تقويم عنصر القيمة زمنية للنقود المعدل ،يجب على المنشأة األخذ في الحسبان العوامل التي يمكن أن تؤثر في
التدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية .على سبيل المثال ،إذا كانت المنشأة تقوم بتقويم سند له أجل خمس سنوات وكان يتم
إعادة تعيين معدل الفائدة المتغير كل ستة أشھر إلى معدل خمس سنوات ،فإن المنشأة ال تستطيع أن تخلص إلى أن
التدفقات النقدية التعاقدية ھي -فقط  -دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم لمجرد أن منحنى
معدل الفائدة في وقت التقويم يكون ھو المنحنى الذي ال يكون فيه الفرق بين معدل فائدة خمس سنوات ومعدل فائدة ستة
اشھر كبيرا .وبدال من ذلك ،يجب على المنشأة -أيضا ً -األخذ في الحسبان ما إذا كانت العالقة بين معدل فائدة خمس
سنوات ومعدل فائدة ستة أشھر يمكن أن تتغير على مدار فترة عمر األداة بحيث تختلف التدفقات النقدية )غير
المخصومة( التعاقدية على مدار فترة عمر األداة –بشكل كبير  -عن التدفقات النقدية القياسية )غير المخصومة(.
وبالرغم من ذلك ،يجب على المنشأة األخذ في الحسبان -فقط -التصورات الممكنة – بشكل معقول  -بدال من كل تصور
ممكن .وإذا خلصت المنشأة إلى أن التدفقات النقدية التعاقدية )غير المخصومة( قد تكون مختلفة –بشكل كبير  -عن
التدفقات النقدية القياسية )غير المخصومة( ،فإن األصل المالي ال يستوفي الشرط الوارد في الفقرتين )2.1.4ب(
و2.1.4أ)ب( ولذلك ال يمكن قياسه بالتكلفة المستنفدة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
ب 9.1.4في بعض السلطات القانونية ،فإن الحكومة أو السلطة التنظيمية ھي التي تعين معدالت الفائدة .على سبيل المثال ،فإن
تنظيم الحكومة لمعدالت الفائدة قد يكون جز ًء من سياسة واسعة لالقتصاد الكلي أو قد يكون تم إقرارھا لتشجيع
المنتجات على االستثمار في قطاع معين من االقتصاد .وفي بعض ھذه الحاالت ،ال يكون ھدف عنصر القيمة الزمنية
للنقود -فقط  -تقديم عوض مقابل مرور الوقت .ومع ذلك ،وبالرغم من الفقرات ب9.1.4أ -ب9.1.4د ،يجب أن ينظر
إلى معدل الفائدة المنظم على أنه يمثل عنصر القيمة الزمنية للنقود لغرض تطبيق الشرط الوارد في الفقرتين
)2.1.4ب(2.1.4 -أ)ب( إذا كان معدل الفائدة المنظم ذلك يقدم عوضا يتفق –بشكل عام  -مع مرور الوقت وال يحدث
تعرضا للمخاطر أو التقلبات في التدفقات النقدية التعاقدية التي تكون غير متفقة مع ترتيب إقراض أساس.

الشروط التعاقدية التي تغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية
ب 10.1.4إذا كان األصل المالي يتضمن شرطا تعاقديا قد يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية )على سبيل المثال ،إذا كان
األصل يمكن دفعه مقدما قبل االستحقاق أو كان باإلمكان تمديد أجله( ،فيجب على المنشأة تحديد ما إذا كانت التدفقات
النقدية التعاقدية التي يمكن أن تنشأ على مدار فترة عمر األداة بسبب ذلك األجل التعاقدي ھي -فقط  -دفعات من المبلغ
األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم .وللقيام بذلك التحديد ،يجب على المنشأة تقويم التدفقات النقدية التعاقدية التي
قد تنشأ قبل وبعد التغير في التدفقات النقدية التعاقدية .وقد يلزم المنشأة -أيضا ً  -تقويم طبيعة أي حدث محتمل )أي
المحرك( الذي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية .وفي حين أن طبيعة الحدث المحتمل -في حد
ذاتھا  -ليست عامالً حاسما ً في تقويم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ھي -فقط  -دفعات من المبلغ األصلي
والفائدة ،إال أنھا يمكن أن تكون مؤشرا .على سبيل المثال ،قارن أداة مالية لھا معدل فائدة تمت إعادة تعيينه إلى معدل
أعلى إذا لم يسدد المدين عدداً معينا ً من الدفعات ألداة مالية لھا معدل فائدة تم إعادة تعيينه إلى معدل أعلى إذا وصل
الرقم القياسي لحقوق ملكية محددة إلى مستوى معين .األكثر أحتماال في الحالة األولى ھو أن التدفقات النقدية التعاقدية
على مدار عمر األداة ستكون -فقط  -دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم بسبب العالقة بين
الدفعات غير المسددة والزيادة في المخاطر االئتمانية )أنظر أيضا ً الفقرة ب.(18.1.4
ب 11.1.4فيما يلي أمثلة للشروط التعاقدية التي ينتج عنھا تدفقات نقدية تعاقدية تكون -فقط  -دفعات من المبلغ األصلي والفائدة
على المبلغ األصلي القائم:
)أ(

معدل فائدة متغير يتكون من عوض مقابل القيمة الزمنية للنقود ،والمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي
القائم خالل فترة معينة )يمكن تحديد العوض مقابل المخاطر االئتمانية عند اإلثبات األولي فقط ،وعليه يمكن أن
يكون ثابتا ً( ومخاطر وتكاليف اإلقراض األساس اآلخرى ،إضافة إلى ھامش ربح.

)ب( شرط تعاقدي يسمح للمصدر )أي المدين( بأن يسدد أداة دين مقدما أو يسمح لحاملھا )أي الدائن( بإعادة أداة الدين
إلى المصدر قبل االستحقاق ويعبر المبلغ المدفوع عن ما يقارب المبالغ غير المدفوعة من المبلغ األصلي
والفائدة على المبلغ األصلي القائم ،الذي قد يشمل عوضا إضافيا معقوال مقابل اإلنھاء المبكر للعقد.
)ج( شرط تعاقدي يسمح للمصدر أو حامل األداة بتمديد األجل التعاقدي ألداة دين ) أي خيار تمديد( وينتج عن شروط
خيار التمديد تدفقات نقدية تعاقدية خالل فترة التمديد تكون -فقط  -دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ
األصلي القائم ،الذي قد يتضمن عوضا إضافيا معقوال مقابل تمديد العقد.
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ب 12.1.4بالرغم من الفقرة ب ،10.1.4فإن األصل المالي الذي خالف ذلك يستوفي الشرط الوارد في الفقرتين )2.1.4ب(
و2.1.4أ)ب( ولكنه ال يستوفي الشرط -فقط  -نتيجة شرط تعاقدي يسمح للمصدر )أو يتطلب منه( دفع أداة دين مقدما
أو يسمح لحامل األداة )أو يتطلب منه( إعادة أداة الدين إلى المصدر قبل أن يكون االستحقاق مؤھال للقياس بالتكلفة
المستنفدة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )وھو ما يخضع الستيفاء الشرط الوارد في الفقرة )2.1.4أ(
أو الشرط الوارد في الفقرة 2.1.4أ)أ(( إذا:
)أ( كانت المنشأة قد قامت باقتناء أو أستحداث األصل المالي بعالوة أو خصم على المبلغ االسمي التعاقدي.
)ب( كان مبلغ الدفعة المدفوعة مقدما يمثل ما يقارب المبلغ االسمي التعاقدي والفائدة التعاقدية )لكن غير المدفوعة(
المستحقة ،الذي قد يتضمن عوضا إضافيا معقوال مقابل اإلنھاء المبكر للعقد.
)ج( كانت القيمة العادلة لميزة الدفع مقدما عند قيام المنشأة باإلثبات األولي لألصل المالي ليست كبيرة
ب 13.1.4توضح األمثلة التالية التدفقات النقدية التعاقدية التي تُعد -فقط  -دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي
القائم .وال تُعد قائمة األمثلة ھذه شاملة.

أداة

التحليل

األداة أ

التدفقات النقدية التعاقدية ھي -فقط  -الدفعات من
المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
وربط الدفعات من المبلغ األصلي والفائدة على
المبلغ األصلي القائم بمستوى مؤشر تضخم غير
مرفوع ماليا ً يعيد تعيين القيمة الزمنية للنقود إلى
المستوى الحالي .وبعبارة أخرى ،فإن معدل
الفائدة على األدوات يعكس الفائدة "الحقيقية".
وعليه ،تُعد مبالغ الفائدة عوضا ً مقابل القيمة
الزمنية للنقود على المبلغ األصلي القائم.

األداة أ ھي سند له تاريخ استحقاق معلن .ويتم ربط
الدفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي
القائم بمؤشر تضخم العملة التي تم بھا أصدار األداة.
الربط بالتضخم لم يتم رفعه ماليا ً والمبلغ األصلي محمي.

وبالرغم من ذلك ،إذا كان قد تم ربط دفعات الفائدة
بمؤشر متغير آخر مثل أداء المدين )مثال صافي
دخل المدين( أو بمؤشر حقوق ملكية ،فإن
التدفقات النقدية التعاقدية ال تُعد دفعات من المبلغ
األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم )ما لم
ينتج عن الربط بنتائج أداء المدين تعديل يعوض -
فقط  -حامل األداة مقابل التغيرات في المخاطر
االئتمانية لألداة ،بحيث تكون التدفقات النقدية
التعاقدية ھي -فقط  -دفعات من المبلغ األصلي
والفائدة( .وذلك ألن التدفقات النقدية التعاقدية
تعكس عائدا ال يتفق مع ترتيب إقراض أساس
)أنظر الفقرة ب7.1.4أ(
يتبع...
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...يتبع

أداة
األداة ب
األداة ب ھي أداة بمعدل فائدة متغير لھا
تاريخ استحقاق معلن تسمح للمقترض
باختيار معدل الفائدة السوقي –على أساس
مستمر .على سبيل المثال ،يستطيع
المقترض ،في كل تاريخ إلعادة تعيين معدل
الفائدة ،اختيار دفع معدل الفائدة لثالثة أشھر،
المستخدم في اإلقراض بين بنوك لندن ألجل
مدته ثالثة أشھر أو معدل الفائدة لشھر واحد
المستخدم في اإلقراض بين بنوك لندن ألجل
مدته شھر واحد.

التحليل
التدفقات النقدية التعاقدية ھي -فقط  -دفعات من المبلغ األصلي
والفائدة على المبلغ األصلي القائم طالما أن الفائدة المدفوعة
على مدى عمر األداة تعكس عوضا مقابل القيمة الزمنية للنقود
والمخاطر االئتمانية المرتبطة باألداة ومقابل مخاطر وتكاليف
اإلقراض األساس اآلخرى ،إضافة إلى ھامش ربح )أنظر
الفقرة 7.1.4أ( .وال تؤدي حقيقة أن معدل الفائدة المستخدم في
اإلقراض بين بنوك لندن تتم إعادة تعيينه خالل فترة عمر األداة
إلى عدم تأھيل األداة.
وبالرغم من ذلك ،إذا كان باستطاعة المقترض اختيار دفع
معدل فائدة لشھر واحد تتم إعادة تعيينه كل ثالثة أشھر ،فإن
معدل الفائدة تتم إعادة تعيينه بتكرار ال يطابق فترة معدل
الفائدة .وتبعا لذلك ،فإن عنصر القيمة الزمنية للنقود يتم تعديله.
وبالمثل ،فإذا كان لألداة معدل فائدة تعاقدي يستند إلى أجل يمكن
أن يتجاوز الفترة المتبقية من عمر األداة )على سبيل المثال ،إذا
كانت أداة بأجل استحقاق خمس سنوات تدفع معدالً متغيراً يتم
إعادة تعيينه دوريا ولكنه يعكس -دائما –أجل استحقاق خمس
سنوات( ،فإن عنصر القيمة الزمنية للنقود يتم تعديله .وذلك ألن
الفائدة واجبة السداد في كل فترة تكون غير مربوطة بفترة
الفائدة.
في مثل ھذا الحاالت ،يجب على المنشأة تقويم التدفقات النقدية
التعاقدية -نوعيا وكميا  -مقابل تلك التي على أداة تكون مماثلة
من جميع النواحي ،باستثناء أن معدل الفائدة يطابق فترة الفائدة،
لتحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية ھي -فقط  -دفعات من المبلغ
األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم) .ولكن أنظر الفقرة
ب9-1-4ھـ لإلرشادات بشأن معدالت الفائدة المنظمة(.
على سبيل المثال ،عند تقويم سند بأجل خمس سنوات يدفع
معدل فائدة متغير تتم إعادة تعيينه كل ستة أشھر ولكنه يعكس -
دائما –أجل استحقاق خمس سنوات ،فإن المنشأة تأخذ في
الحسبان التدفقات النقدية التعاقدية على أداة تتم إعادة تعيينھا كل
ستة أشھر إلى معدل فائدة لستة أشھر ولكنھا بخالف ذلك
مماثلة.
وينطبق نفس التحليل إذا كان المقترض يستطيع االختيار ما بين
معدالت فائدة متنوعة معلن عنھا من قبل المقرض )مثال
يستطيع المقترض االختيار ما بين معدل الفائدة المتغير لشھر
واحد المعلن عنه من قبل المقرض ومعدل الفائدة المتغير لثالثة
اشھر المعلن عنه من قبل المقرض(.
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...يتبع

أداة

التحليل

األداة ج
األداة ج ھي سند له تاريخ استحقاق معلن
وتدفع معدل فائدة سوقي متغير .ومعدل
الفائدة المتغير ذلك له حد اقصى.

التحليل
التدفقات النقدية التعاقدية لكل من:
)أ( األداة التي لديھا معدل فائدة ثابت
)ب( األداة التي لديھا معدل فائدة متغير
ھي دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي
القائم طالما أن الفائدة تعكس العوض مقابل القيمة الزمنية
للنقود ومقابل المخاطر االئتمانية المرتبطة باألداة خالل أجل
األداة ومقابل مخاطر وتكاليف اإلقراض األساس اآلخرى،
إضافة إلى ھامش ربح) .أنظر الفقرة ب7.1.4أ(.
وتبعا لذلك ،فإن األداة التي ھي عبارة عن توليفة من )أ( و
)ب( )مثل سند بمعدل فائدة له حد اقصى( يمكن أن يكون لھا
تدفقات نقدية تُعد -فقط  -دفعات من المبلغ األصلي والفائدة
على المبلغ األصلي القائم .إن مثل ھذا الشرط التعاقدي قد
يقلص من تغاير التدفق النقدي من خالل تعيين حد لمعدل
الفائدة المتغير )على سبيل المثال ،حد أقصى أو حد أدنى
لمعدل الفائدة( أو قد يزيد من تغاير التدفق النقدي نظراً ألن
المعدل الثابت يصبح متغيراً.

األداة د ھي قرض مع حق الرجوع الكامل
و ُمؤَ ّمن بضمان.

حقيقة أن القرض مع حق الرجوع الكامل ُم َؤ ّمن بضمان ال
تؤثر -في حد ذاتھا  -في تحليل ما إذا كانت التدفقات النقدية
التعاقدية ھي -فقط  -دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على
المبلغ األصلي القائم.

أداة

التحليل

األداة ھـ
تم إصدار األداة ھـ من قبل بنك ُمنَظّم ولھا
تاريخ استحقاق معلن .تدفع األداة معدل فائدة
ثابت وجميع التدفقات النقدية التعاقدية ليست
اختيارية.

يحلل حامل األداة الشروط التعاقدية لألداة المالية لتحديد ما
إذا كان ينشأ عنھا تدفقات نقدية تُعد -فقط  -دفعات من المبلغ
األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم وبالتالي فھي تتفق
مع ترتيب إقراض أساس.

وبالرغم من ذلك ،يخضع المصدر لتشريع
يسمح أو يتطلب من سلطة وطنية لحل
النزاعات أن تفرض خسائر على حملة
أدوات معينة ،بما في ذلك األداة ھـ ،في
حاالت معينة .على سبيل المثال ،فإن للسلطة
الوطنية لحل النزاعات صالحية تخفيض
المبلغ االسمي لألداة ھـ أو تحويلھا إلى عدد
ثابت من األسھم العادية للمصدر إذا ما
قررت السلطة الوطنية لحل النزاعات أن
المصدر لديه صعوبات مالية شديدة ،وأنه
بحاجة إلى رأس مال نظامي إضافي أو
قررت أنه "فاشل".

لن يأخذ ھذا التحليل في الحسبان المدفوعات التي تنشأ –فقط
نتيجة لصالحية السلطة الوطنية لحل النزاعات فرضخسائر على حامل األداة ھـ .وذلك ألن تلك الصالحية
والدفعات الناتجة ليست شروطا تعاقدية لألداة المالية.

األداة د
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ب 14.1.1توضح األمثلة التالية التدفقات النقدية التعاقدية التي ھي ليست -فقط  -دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ
األصلي القائم .وقائمة األمثلة ھذه ليست شاملة.

أداة

التحليل

األداة )و(

يحلل حامل األداة السند القابل للتحويل في مجمله.

األداة )و( ھي سند قابل للتحويل إلى عدد ثابت من
أدوات حقوق ملكية المصدر.

التدفقات النقدية التعاقدية ليست دفعات من المبلغ
األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم ألنھا
تعكس عائدا ال يتفق مع ترتيب إقراض أساس
)أنظر الفقرة ب7-1-4أ(؛ أي أن العائد مربوط بقيمة
حقوق ملكية المصدر.

األداة ز

التدفقات النقدية التعاقدية ليست -فقط  -دفعات من
المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.

األداة ز ھي قرض يدفع معدل فائدة عكسي حر )أي
أن معدل الفائدة له عالقة عكسية بمعدالت الفائدة في
السوق(.

األداة ح
األداة ح ھي أداة ليس لھا تاريخ استحقاق ولكن يمكن
للمصدر استدعاء األداة في أي وقت من األوقات ودفع
المبلغ االسمي لحامل األداة زائدا الفائدة المستحقة
الواجبة.
األداة ح تدفع معدل فائدة السوق ولكن دفع الفائدة ال
يمكن أن يتم ما لم يكن المصدر قادراً على البقاء
ُموْ ِسراً –مباشرة -بعد الدفع.
ال تستحق فائدة إضافية على الفائدة المؤجلة.

ال تُعد مبالغ الفائدة عوضا ً مقابل القيمة الزمنية
للنقود على المبلغ األصلي القائم.

التدفقات النقدية التعاقدية ليست دفعات من المبلغ
األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم .وذلك
ألن المصدر قد يكون مطالبا ً بتأجيل دفعات الفائدة
وال تستحق فائدة إضافية على مبالغ الفائدة اإلضافية
تلك .ونتيجة لذلك ،فإن مبالغ الفائدة ال تُعد عوضا ً
مقابل القيمة الزمنية للنقود على المبلغ األصلي
القائم.
وإذا استحقت فائدة على المبالغ المؤجلة ،فإن
التدفقات النقدية التعاقدية يمكن أن تكون دفعات من
المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
إن حقيقة أن األداة ح ھي أداة ليس لھا تاريخ
استحقاق ال تعني -في حد ذاتھا -أن التدفقات النقدية
التعاقدية ليست دفعات من المبلغ األصلي والفائدة
على المبلغ األصلي القائم .في الواقع ،لألداة التي
ليس لھا تاريخ استحقاق خيارات تمديد مستمرة
)متعددة( .ومثل ھذه الخيارات قد ينتج عنھا تدفقات
نقدية تعاقدية تكون دفعات من المبلغ األصلي
والفائدة على المبلغ األصلي القائم إذا كانت دفعات
الفائدة إلزامية ويجب دفعھا بشكل دائم.
كما وأن حقيقة أن األداة ح قابلة لالستدعاء ال يعني
أن التدفقات النقدية التعاقدية ليست دفعات من المبلغ
األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم ما لم تكن
قابلة لالستدعاء بمبلغ ال يمثل –ما يقارب دفع المبلغ
األصلي والفائدة على ذلك المبلغ األصلي القائم.
وحتى لو كان المبلغ القابل لالستدعاء يتضمن مبلغا
يعوض –بشكل معقول -حامل األداة مقابل اإلنھاء
المبكر لألداة ،فإن التدفقات النقدية التعاقدية يمكن أن
تكون دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ
األصلي القائم )أنظر أيضا ً الفقرة ب.(12.1.4
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ب 15.1.4في بعض الحاالت ،قد يكون ألصل مالي تدفقات نقدية تعاقدية توصف بأنھا المبلغ األصلي والفائدة ولكن تلك التدفقات
النقدية ال تمثل دفع المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم كما ھو موضح في الفقرة )2.1.4ب(،
و2.1.4أ)ب( و 3.1.4من ھذا المعيار
ب 16.1.4قد يكون ھذا ھو الحال إذا كان األصل المالي يمثل استثمارا في أصول معينة أو تدفقات نقدية وعليه فإن التدفقات النقدية
التعاقدية ال تكون -فقط  -دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم .على سبيل المثال ،إذا كانت
الشروط التعاقدية تنص على زيادة التدفقات النقدية من األصل المالي كلما زاد عدد السيارات التي تستخدم طريقا معينا
برسوم مرور ،فإن تلك التدفقات النقدية التعاقدية ال تتفق مع ترتيب إقراض أساس .ونتيجة لذلك ،فإن األداة ال تستوفي
الشرط الوارد في الفقرتين )2.1.4ب( و2.1.4أ)ب( .ويمكن أن يكون ھذا ھو الحال عندما تقتصر مطالبة الدائن على
أصول محددة من أصول المدين أو على التدفقات النقدية من أصول محددة )على سبيل المثال ،أصل مالي "بدون حق
الرجوع"(.
ب 17.1.4وبالرغم من ذلك ،فإن حقيقة أن األصل المالي بدون حق الرجوع ال تمنع بالضرورة -في حد ذاتھا -أن يكون األصل
المالي مستوفيا للشرط الوارد في الفقرتين )2.1.4ب( و2.1.4أ)ب( .وفي مثل تلك الحاالت ،فإن الدائن يكون مطالبا ً
بإجراء تقويم )'تفحص'( لألصول األساس المحددة أو التدفقات النقدية لتحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية
لألصل المالي يتم تصنيفھا على أنھا دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم .وإذا كانت شروط
األصل المالي تؤدي إلى نشوء أي تدفقات نقدية أخرى أو تحد من التدفقات النقدية بطريقة ال تتفق مع الدفعات التي
تمثل المبلغ األصلي والفائدة ،فإن األصل المالي ال يستوفي الشرط الوارد في الفقرتين )2.1.4ب( و2.1.4أ)ب(.
وسواء كانت األصول األساس ھي أصول مالية أو أصول غير مالية فإن ذلك ال يؤثر -في حد ذاته  -على ھذا التقويم.
ب 18.1.4ال تؤثر خاصية التدفق النقدي التعاقدي على تصنيف األصل المالي عندما يمكن أن يكون لھا -فقط  -أثر طفيف على
التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي .وللقيام بھذا التحديد ،يجب على المنشأة األخذ في الحسبان األثر المحتمل
لخاصية التدفق النقدي التعاقدي في كل فترة تقرير ،وبشكل مجمع ،على مدى فترة عمر األداة المالية .باإلضافة إلى
ذلك ،عندما يمكن أن يكون لخاصية التدفق النقدي التعاقدي أثر أكبر من طفيف على التدفقات النقدية التعاقدية )سواء في
فترة تقرير واحدة أو بشكل مجمع( ولكن خاصية التدفق النقدي تلك ليست حقيقية ،فإنھا ال تؤثر على تصنيف األصل
المالي .وتكون خاصية التدفق النقدي غير حقيقية إذا كانت تؤثر على التدفقات النقدية التعاقدية لألداة -فقط  -عند حدوث
حدث نادر جدا ،وغير عادي إلى حد كبير ومن غير المحتمل حدوثه.
ب 19.1.4في ما يقاربكل معاملة إقراض يتم ترتيب أداة الدائن بحسب تاريخ االستحقاق بالنسبة إلى أدوات الدائنين اآلخرين
للمدين .إن األداة التي تكون تالية االستحقاق بالنسبة لألدوات اآلخرى قد يكون لھا تدفقات نقدية تعاقدية تُعد دفعات من
المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم إذا كان عدم الدفع من قبل المدين يُعد خرقا للعقد وكان لحامل األداة
حقا تعاقديا في المبالغ غير المدفوعة من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم حتى في حالة إفالس المدين.
على سبيل المثال ،فإن المبلغ مستحق التحصيل من المدينين التجاريين ،والذي يصنف دائنه على أنه دائن عام ،يتأھل
على أن لديه دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم .ويكون ھذا ھو الحال حتى عندما يصدر
المدين قروضا ً تكون ُمؤَ ّمنة بضمان رھني ،وھو ما يمنح حامل الدين ذلك ،في حالة اإلفالس ،األولوية على مطالبات
الدائن العام فيما يتعلق بالضمان الرھني ولكنه ال يؤثر على الحق التعاقدي للدائن العام في المبلغ األصلي غير المدفوع
والمبالغ األخرى واجبة السداد.

األدوات المربوطة تعاقديا
ب 20.1.4في بعض أنواع المعامالت ،قد يحدد المصدر أولوية الدفعات لحملة األصول المالية باستخدام أدوات متعددة مربوطة
تعاقديا تُح ِدث تركزات للمخاطر االئتمانية )شرائح( .ولكل شريحة ترتيب بحسب توالي االستحقاق والذي يحدد الترتيب
الذي يتم به تخصيص أي تدفقات نقدية متولدة من قبل المصدر إلى الشريحة .وفي ھذه الحاالت ،يكون لحملة الشريحة
الحق في دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم -فقط  -إذا كان المصدر قد ولد تدفقات نقدية كافية
للوفاء بالشرائح األعلى مرتبة.
ب 21.1.4في مثل ھذه المعامالت ،يكون للشريحة خصائص تدفق نقدي تُعد دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي
القائم فقط إذا:
)أ( كانت الشروط التعاقدية للشريحة التي يتم تقويمھا ألغراض التصنيف )دون تفحص التجمع األساس من األصول
المالية( تؤدي إلى نشوء تدفقات نقدية ھي -فقط  -دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم
)على سبيل المثال ،معدل الفائدة على الشريحة غير مربوط برقم قياسي لسلعة(.
)ب( كان للتجمع األساس من األدوات المالية خصائص التدفق النقدي المبينة في الفقرتين ب 23.1.4وب.24.1.4
)ج( كان التعرض للمخاطر االئتمانية في التجمع األساس من األدوات المالية والمتأصلة في الشريحة مساويا ً أو أقل من
التعرض للمخاطر االئتمانية للتجمع األساس من األدوات المالية )على سبيل المثال ،إذا كان التصنيف االئتماني
للشريحة التي يتم تقويمھا ألغراض التصنيف مساويا ُ أو أعلى من التصنيف االئتماني الذي ينطبق على شريحة
واحدة مولت التجمع األساس من األدوات المالية(.
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ب 22.1.4يجب على المنشأة التفحص إلى أن يكون باستطاعتھا تحديد التجمع األساس من األدوات التي تنشئ )بدال من تتجاوز(
التدفقات النقدية .ويكون ھذا ھو التجمع األساس من األدوات المالية.
ب 23.1.4يجب أن يتضمن التجمع األساس واحدة أو اكثر من األدوات التي يكون لھا تدفقات نقدية تعاقدية تُعد -فقط  -دفعات من
المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
ب 24.1.4يجب أن يتضمن التجمع األساس من األدوات المالية -أيضا ً -أدوات:
)أ( تقلص من تقلب التدفق النقدي لألدوات الواردة في الفقرة ب ،23.1.4وعندما تُضم إلى األدوات الواردة في الفقرة
ب ،23.1.4ينتج عنھا تدفقات نقدية تُعد -فقط  -دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم )على
سبيل المثال ،حد أعلى أو حد ادنى لمعدل الفائدة أو عقد يقلص من المخاطر االئتمانية على بعض أو على جميع
األدوات الواردة في الفقرة ب(23.1.4؛ أو
)ب( تضبط التدفقات النقدية للشرائح مع التدفقات النقدية لتجمع األدوات األساس الواردة في الفقرة ب 23.1.4لمعالجة
الفروق في وفقط في:
) (1ما إذا كان معدل الفائدة ثابتا ً أم متغيراً؛ أو
) (2العملة التي يتم بھا تقويم التدفقات النقدية ،بما في ذلك التضخم في تلك العملة؛ أو
) (3توقيت التدفقات النقدية.
ب 25.1.4إذا كانت أية أداة في التجمع ال تستوفي الشروط الواردة في الفقرة ب 23.1.4أو الفقرة ب ،24.1.4فإن الشرط الوارد
في الفقرة ب)21.1.4ب( ال يكون مستوفى .وللقيام بھذا التقويم ،فإنه ليس ضروريا القيام بتحليل تفصيلي لكل أداة في
التجمع على حدة .وبالرغم من ذلك ،يجب على المنشأة استخدام االجتھاد والقيام بتحليل كاف لتحديد ما إذا كانت
األدوات في التجمع تستوفي الشروط الواردة في الفقرتين ب–23.1.4ب) .24.1.4أنظر أيضا ً الفقرة ب18.1.4
لإلرشادات بشأن خصائص التدفق النقدي التعاقدي التي لھا أثر طفيف فقط(.
ب 26.1.4إذا كان حامل األداة ال يستطيع تقويم الشروط الواردة في الفقرة ب 21.1.4عند اإلثبات األولي ،فيجب قياس الشريحة
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .وإذا كان التجمع األساس من األدوات يمكن أن يتغير بعد اإلثبات األولي
بحيث ال يكون في استطاعة التجمع استيفاء الشروط الواردة في الفقرتين ب-23.1.4ب ،24.1.4فإن الشريحة ال تكون
مستوفية للشروط الواردة في الفقرة ب 21.1.4ويجب أن يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
وبالرغم من ذلك إذا كان التجمع األساس يتضمن أدوات مضمونة بأصول ال تستوفي الشروط الواردة في الفقرتين
ب-23.1.4ب ،24.1.4فإن القدرة على تملك مثل ھذه األصول يجب عدم أخذھا في الحسبان ألغراض تطبيق ھذه
الفقرة ما لم تكن المنشأة قد اقتنت الشريحة بقصد السيطرة على الضمان الرھني.

خيار وسم أصل مالي أو التزام مالي على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
)القسمان  1.4و(2.4
ب 27.1.4.مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرتين  5.1.4و ،2.2.4فإن ھذا المعيار يسمح للمنشأة بوسم أصل مالي ،أو التزام
مالي ،أو مجموعة من أدوات مالية )أصول مالية أو التزامات مالية أو كليھما( على أنھا بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة شريطة أن ينتج عن ذلك معلومات أكثر مالءمة.
ب 28.1.4إن قرار المنشأة وسم أصل مالي أو التزام مالي على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يُعد مشابھا ً الختيار
سياسة محاسبية )على الرغم من أنه على خالف اختيار السياسة المحاسبية ،ليس مطلوبا تطبيقه -بشكل ثابت  -على
جميع المعامالت المشابھة( .وعندما يكون للمنشأة مثل ھذا االختيار ،فإن الفقرة )14ب( من معيار المحاسبة الدولي 8
تتطلب أن ينتج عن السياسة المختارة أن تقدم القوائم المالية معلومات يمكن االعتماد عليھا وأكثر مالءمة حول آثار
المعامالت واألحداث والظروف اآلخرى على المركز المالي للمنشأة ،أو أدائھا المالي أوتدفقاتھا النقدية .على سبيل
المثال ،في حالة وسم التزام مالي على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،فإن الفقرة  2.2.4تبين حالتين يتم
فيھما استيفاء المتطلب بتقديم معلومات أكثر مالءمة .وبنا ًء عليه ،ولكي تختار المنشأة مثل ھذا الوسم وفقا للفقرة
 ،2.2.4فإنه يلزم المنشأة التدليل على أنه يقع ضمن نطاق إحدى ھاتين الحالتين )أو كليھما(.

وسم يزيل أو يقلص –بشكل كبير -عدم تماثل محاسبي
ب 29.1.4يتم تحديد قياس أصل مالي أو التزام مالي وتصنيف التغيرات المثبتة في قيمته العادلة بحسب تصنيف البند وما إذا كان
البند جز ًء من عالقة تحوط موسومة .ومثل تلك المتطلبات قد تحدث عدم اتساق في القياس أو اإلثبات )الذي يشار إليه
في بعض األحيان على أن "عدم تماثل محاسبي"( عندما ،على سبيل المثال ،في غياب الوسم على أنه بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة ،فإن األصل المالي يتم تصنيفه عند قياسه الحقا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
ويتم الحقا قياس االلتزام ،الذي تعده المنشأة على أنه ذو صلة ،بالتكلفة المستنفدة )مع عدم إثبات التغيرات في القيمة
العادلة( .وفي مثل ھذه الحاالت ،فإن المنشأة قد تخلص إلى أن قوائمھا المالية ستقدم معلومات أكثر مالءمة إذا تم قياس
كل من األصل وااللتزام على أنھما بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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ب 30.1.4تظھر األمثلة التالية متى يمكن أن يتم استيفاء ھذا الشرط .في جميع الحاالت ،يمكن للمنشأة استخدام ھذا الشرط لوسم
أصول مالية أو التزامات مالية على أنھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كانت –فقط  -تستوفي المبدأ
الوارد في الفقرة  5.1.4أو )2.2.4أ(:
)أ( منشأة عليھا التزامات بموجب عقود تأمين يتضمن قياسھا معلومات حالية )كما ھومسموح به بموجب الفقرة  24من
المعيار الدولي للتقرير المالي  (4ولديھا أصول مالية تعدھا ذات صلة ،والتي بخالف ذلك يتم قياسھا إما بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالتكلفة المستنفدة.
)ب( منشأة لديھا أصول مالية ،أوعليھا التزامات مالية أو كليھما تتشارك في مخاطر ،مثل مخاطر معدل الفائدة ،والتي
ينشأ عنھا تغيرات عكسية في القيمة العادلة تميل إلى معادلة بعضھا البعض .وبالرغم من ذلك ،بعض األدوات -
فقط  -ھو الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )على سبيل المثال ،تلك التي تُعد مشتقات ،أو
تلك المصنفة على أنھا محتفظ بھا للمتاجرة( .كما قد يكون ھذا ھو حال عدم استيفاء متطلبات المحاسبة عن التحوط
ألنه ،على سبيل المثال ،لم يتم استيفاء متطلبات فعالية التحوط الواردة في الفقرة .1.4.6
)ج( منشأة لديھا أصول مالية ،أو عليھا التزامات مالية أو كليھما تتشارك في مخاطر ،مثل مخاطر معدل الفائدة ،والتي
ينشأ عنھا تغيرات عكسية في القيمة العادلة تميل إلى معادلة بعضھا البعض وال يتأھل أي من األصول المالية أو
االلتزامات المالية للوسم على أنھا أداة تحوط ألنھا ال يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
وعالوة على ذلك ،ففي غياب المحاسبة عن التحوط ھناك عدم اتساق كبير في إثبات المكاسب أو الخسائر .على
سبيل المثال ،تكون المنشأة قد مولت مجموعة محددة من القروض من خالل إصدار سندات يُتاجر فيھا تميل
التغيرات في قيمتھا العادلة إلى معادلة بعضھا البعض .وباالضافة إلى ذلك ،فإنه إذا كانت المنشأة تقوم – بشكل
منتظم  -بشراء وبيع السندات ،ولكن نادرا ما تقوم بشراء أو بيع القروض ،فإن التقرير عن كل من القروض
والسندات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يزيل عدم االتساق في توقيت إثبات المكاسب أو الخسائر
الذي ينشأ بخالف ذلك عن قياس كل منھما بالتكلفة المستنفدة وإثبات مكسب أو خسارة في كل مرة تتم فيه إعادة
شراء سند.
ب 31.1.4في حاالت مثل تلك الموضحة في الفقرة السابقة ،فإن وسم األصول المالية وااللتزامات المالية ،عند اإلثبات األولي،
التي بخالف ذلك ال يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة قد يزيل أو يقلص – بشكل كبير -عدم اتساق
القياس أو اإلثبات وينتج معلومات أكثر مالءمة .وألغراض عملية ،ال يلزم المنشأة الدخول في نفس الوقت تماما في
جميع األصول وااللتزامات التي ينشأ عنھا عدم اتساق في القياس أو اإلثبات .ويسمح بتأخير معقول شريطة أن يتم وسم
كل معاملة وأي معامالت متبقية من المتوقع حدوثھا على أنھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند إثباتھا
االولي.
ب 32.1.4إنه ليس من المقبول أن يتم -فقط  -وسم بعض األصول المالية وااللتزامات المالية ،التي ينشأ عنھا عدم االتساق ،على
أنھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك ال يزيل عدم االتساق أو يقلصه –بشكل كبير  -ومن
ثم ال ينتج عنه معلومات أكثر مالءمة .وبالرغم من ذلك ،فإنه من المقبول أن يتم -فقط  -وسم بعض من عدد من
األصول المالية المتشابھة أو االلتزامات المالية المتشابھة إذا كان القيام بذلك يحقق تقليصا ً كبيراً )ومن المحتمل تقليص
أكبر بالمقارنة بالوسوم اآلخرى المسموح بھا( في عدم االتساق .على سبيل المثال ،افترض أن منشأة عليھا عدد من
االلتزامات المالية المتشابھة التي يبلغ مجموعھا 100وحدة عملة ولديھا عدد من األصول المالية المتشابھة التي يبلغ
مجموعھا  50وحدة عملة ولكن يتم قياسھا على أساس مختلف .يمكن للمنشأة تقليص عدم االتساق في القياس –بشكل
كبير -من خالل وسم جميع األصول ،عند اإلثبات األولي ،ولكن وسم –فقط  -بعض االلتزامات )على سبيل المثال،
التزامات منفردة يبلغ مجموعھا  45وحدة عملة( على أنھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .وبالرغم من
ذلك ،نظراً ألن الوسم بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يمكن تطبيقه -فقط -على كامل األداة المالية ،فإنه يجب
على المنشأة ،في ھذا المثال ،وسم واحد أو أكثر من االلتزامات في مجملھا .وال تستطيع المنشأة وسم عنصر من التزام
)التغيرات في القيمة العادلة التي تنسب إلى عنصر واحد من المخاطر فقط مثل التغيرات في معدل فائدة قياسي( أو
جزء من التزام )أي نسبة مئوية منه(.

مجموعة من التزامات مالية أو من أصول مالية والتزامات مالية تدار ويتم تقويم أدائھا على أساس القيمة
العادلة
ب 33.1.4يمكن للمنشأة إدارة وتقويم أداء مجموعة من التزامات مالية أو من أصول مالية والتزامات المالية بمثل تلك الطريقة
التي ينتج فيھا عن قياس تلك المجموعة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة معلومات أكثر مالءمة .والتركيز في
ھذا المثال ھو على طريقة إدارة المنشأة لألداء وتقويمھا له ،وليس على طبيعة أدواتھا المالية.
ب 34.1.4على سبيل المثال ،يمكن للمنشأة استخدام ھذا الشرط لوسم التزامات مالية على أنھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة إذا كانت تستوفي المبدأ الوارد في الفقرة )2.2.4ب( ويكون لدى المنشأة أصول مالية وعليھا التزامات مالية
والتي تتشارك في واحد أو أكثر من المخاطر وتلك المخاطر تتم إدارتھا وتقويمھا على أساس القيمة العادلة وفقا
للسياسة الموثقة إلدارة األصل وااللتزام .ويمكن أن يكون المثال على ذلك منشأة تكون قد أصدرت 'منتجات مھيكلة'
تتضمن مشتقات ُم ْد َمجة متعددة وتدير المخاطر الناتجة على أساس القيمة العادلة باستخدام خليط من األدوات المالية
المشتقة وغير المشتقة.
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ب 35.1.4كما ذكر أعاله ،فإن ھذا الشرط يعتمد على طريقة إدارة المنشأة وتقويمھا ألداء مجموعة األدوات المالية قيد الدراسة.
وبنا ًء عليه) ،مع مراعاة متطلب الوسم عند اإلثبات األولي( يجب على المنشأة ،التي تسم التزامات مالية على أنھا
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على أساس ھذا الشرط ،وسم جميع االلتزامات المالية المؤھلة ،التي تتم
إدارتھا وتقويمھا معا على ھذا النحو.
ب 36.1.4ال يلزم أن يكون توثيق استراتيجية المنشأة شامالً ولكن ينبغي أن يكون كافيا للتدليل على االلتزام بالفقرة )2-2-4ب(.
ومثل ھذا التوثيق ليس مطلوبا لكل بند منفرد ،ولكن يمكن أن يكون على أساس محفظة .على سبيل المثال ،إذا كانت
نظام أداء اإلدارة ألحد األقسام  -حسب موافقة كبار موظفي إدارة المنشأة – يبرھن بوضوح على أن أداءه يتم تقويمه
على أساس مجموع العائد ،فليس مطلوبا إجراء توثيق إضافي للبرھنة على االلتزام بالفقرة )2.2.4ب(.

المشتقات ال ُمدمجة )القسم (3.4

ب 1.3.4عندما تصبح المنشأة طرفا في عقد مختلط مع مضيف ال يعد أصالً ضمن نطاق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،فإن
قوم ما إذا كان مطلوبا فصلھا عن العقد ال ُمضيف،
الفقرة  3.3.4تتطلب من المنشأة أن تحدد أي مشتقات ُمدمجة ،وأن تُ ﱢ
وأن تقوم بقياس تلك المشتقات المطلوب فصلھا بالقيمة العادلة عند اإلثبات األولي ،و الحقا بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة.
ب 2.3.4إذا لم يكن للعقد ال ُمضيف تاريخ استحقاق منصوص عليه أو محدد مسبقا وكان يعبر عن حصة متبقية في صافي أصول
المنشأة ،عندئذ فإن خصائصه االقتصادية ومخاطره تكون ھي تلك الخاصة بأداة حقوق الملكية ،ويلزم أن تمتلك
المشتقة ال ُمدمجة خصائص حقوق الملكية المتعلقة بالمنشأة نفسھا لكي يمكن عدھا على أنھا مرتبطة -بشكل وثيق .وإذا
لم يكن العقد ال ُمضيف أداة حقوق ملكية وكان يستوفي تعريف أداة مالية ،عندئذ فإن خصائصه االقتصادية ومخاطره
تكون ھي تلك الخاصة بأداة دين.
يتم فصل المشتقة ال ُمدمجة التي ليست خيارأ )مثل عقد آجل أو مقايضة ُمدمج( عن عقدھا ال ُمضيف على أساس
ب3.3.4
شروطھا المنصوص عليھا أو الضمنية األساس ،بحيث ينتج عن ذلك أن تكون لھا قيمة عادلة صفرية عند اإلثبات
األولي .ويتم فصل المشتقة ال ُمدمجة ال ُمستندة إلى خيار )مثل خيار بيع أو شراء أو حد أقصى أو حد أدني أو مقايضة
ُمدمجة( عن عقدھا ال ُمضيف على أساس شروط ميزة الخيار المنصوص عليھا .ويكون المبلغ الدفتري األولي لألداة
ال ُمضيفة ھو المبلغ المتبقي بعد فصل المشتقة ال ُمدمجة.
ب 4.3.4بشكل عام ،تعامل المشتقات المتعددة ال ُمدمجة في عقد مختلط واحد على أنھا مشتقة ُمدمجة مركبة واحدة .وبالرغم من
ذلك ،تتم المحاسبة عن المشتقات ال ُمدمجة ،التي يتم تصنيفھا على أنھا حقوق ملكية )أنظر معيار المحاسبة الدولي (32
بشكل منفصل عن تلك المصنفة على أنھا أصول أو التزامات .باالضافة إلى ذلك ،إذا كان لعقد مختلط أكثر من مشتقة
ُمدمجة واحدة وكانت تلك المشتقات تتعلق بتعرضات لمخاطر مختلفة ويمكن فصلھا –بسھولة  -ومستقلة عن بعضھا
البعض ،فإنه تتم المحاسبة عنھا -بشكل منفصل – عن بعضھا البعض.
ب 5.3.4ال تُعد الخصائص االقتصادية لمشتقة ُمدمجة ومخاطرھا مرتبطة -بشكل وثيق  -بالعقد ال ُمضيف )الفقرة )3.3.4أ(( في
األمثلة التالية .وفي ھذه األمثلة ،وبافتراض استيفاء الشروط الواردة في الفقرة )3.3.4ب( و)ج( ،فإن المنشأة تحاسب
عن المشتقة ال ُمدمجة -شكل منفصل  -عن عقدھا ال ُمضيف.
)أ( خيار بيع ُمدمج في أداة تمكن حاملھا من مطالبة المصدر بإعادة اقتناء األداة مقابل مبلغ من النقد أو أصول أخرى
يختلف على أساس التغير في السعر أو الرقم القياسي لحقوق ملكية أو سلعة ال تُعد مرتبطة -بشكل وثيق  -بأداة
الدين ال ُمضيفة.
)ب(خيار أو شرط تلقائي بتمديد األجل المتبقي حتى استحقاق أداة دين ال يُعد مرتبطا ً -بشكل وثيق  -بأداة الدين
ال ُمضيفة ما لم يكن ھناك تعديل متزامن على معدل الفائدة السوقي الحالي التقريبي وقت التمديد .وإذا أصدرت
المنشأة أداة دين وقام حامل أداة الدين تلك بكتابة خيار شراء أداة الدين لطرف ثالث ،فإن ال ُمصدر يعد خيار الشراء
على أنه تمديد ألجل استحقاق أداة الدين شريطة أن يكون باإلمكان مطالبة المصدر بالمشاركة في أو تسھيل تسويق
أداة الدين نتيجة لممارسة خيار الشراء.
)ج( الفائدة أو دفعات المبلغ األصلي المربوطة بالرقم القياسي لحقوق الملكية وال ُمدمجة في أداة دين أو عقد تأمين
ُمضيف  -يتم بموجبه ربط مبلغ الفائدة أو المبلغ األصلي بقيمة أدوات حقوق الملكية – ال تعد مرتبطة  -بشكل وثيق
 باألداة ال ُمضيفة نظراً ألن المخاطر المتأصلة في األداة ال ُمضيفة وفي المشتقة ال ُمدمجة ليست متشابھة.)د( الفائدة أو دفعات المبلغ األصلي المربوطة بالرقم القياسي لسلعة وال ُمدمجة في أداة دين أو عقد تأمين ُمضيف – يتم
بموجبه ربط مبلغ الفائدة أو دفعات المبلغ األصلي بالرقم القياسي لسعر سلعة )الذھب مثال( – ال تُعد مرتبطة -
بشكل وثيق  -باألداة المضيفة نظراً ألن المخاطر المتأصلة في األداة المضيفة وفي المشتقة ال ُمدمجة ليست
متشابھة.
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)ھـ( خيار الشراء أو البيع أو خيار الدفع مقدما ً ال ُمدمج في عقد دين أو عقد تأمين ًمضيف ال يعد مرتبطا ً  -بشكل وثيق -
بالعقد المضيف ما لم يكن:
) (1سعر ممارسة الخيار مسا ٍو تقريبا في كل تاريخ ممارسة للتكلفة المستنفدة ألداة الدين المضيفة أو للمبلغ
الدفتري لعقد التأمين المضيف.
) (2سعر الممارسة لخيار الدفع مقدما ً يعوض المقرض عن مبلغ يصل إلى القيمة الحالية التقريبية للفائدة الضائعة
لألجل المتبقي من العقد المضيف .والفائدة الضائعة ھي حصيلة ضرب المبلغ األصلي المدفوع مقدما في فرق
معدل الفائدة .وفرق معدل الفائدة ھو الزيادة في معدل الفائدة الفعلية للعقد المضيف على معدل الفائدة الفعلية
الذي تتسلمه المنشأة في تاريخ الدفع مقدما ً إذا أعادت استثمار المبلغ األصلي المدفوع مقدما ً في عقد مشابه
لألجل المتبقي من العقد المضيف.
يتم القيام بتقويم ما إذا كان خيار الشراء أو البيع مرتبطا ً  -بشكل وثيق  -بعقد الدين المضيف أم ال قبل فصل
عنصر حقوق الملكية من أداة دين القابلة للتحويل إلى نقد وفقا لمعيار المحاسبة الدولي .32
)ح( المشتقات االئتمانية التي تكون ُمدمجة في أداة دين مضيفة وتسمح لطرف واحد )'المستفيد'( بتحويل المخاطر
االئتمانية ألصل مرجعي معين ،والذي قد ال يكون مملوكا لھا ،إلى طرف آخر )"الضامن"( ال تُعد مرتبطة -
بشكل وثيق  -بأداة الدين المضيفة .وتسمح مثل ھذه المشتقات االئتمانية للضامن بتحمل المخاطر االئتمانية
المرتبطة باألصل المرجعي دون أن تمتلكه  -بشكل مباشر.
ب 6.3.4مثال لعقد مختلط ھو أداة مالية تمنح حاملھا الحق في إعادة بيع األداة المالية إلى المصدر في مقابل مبلغ من النقد أو
أصول أخرى والذي يتغير على أساس التغير في الرقم القياسي لحقوق ملكية أو لسلعة يمكن أن يزيد أو ينخفض )"أداة
قابلة لإلعادة"( .وما لم يَ ِسم المصدر عند اإلثبات األولي األداة القابلة لإلعادة على أنھا التزام مالي بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة ،فإنه مطالب بموجب الفقرة  3.3.4بفصل المشتقة ال ُمدمجة )أي دفعة المبلغ األصلي المربوطة
برقم قياسي( نظراً ألن العقد المضيف ھو أداة دين بموجب الفقرة ب 3.3.4ودفعة المبلغ األصلي المربوطة برقم قياسي
ال تُعد مرتبطة  -بشكل وثيق  -بأداة الدين المضيفة بموجب الفقرة ب)5.3.4أ( .ونظراً ألن دفعة المبلغ األصلي يمكن
أن تزداد أو تنخفض ،فإن المشتقة ال ُمدمجة تُعد مشتقة ليست خيارا والتي يتم ربط قيمتھا بالمتغير األساس.
ب 7.3.4في حالة أداة دين قابلة لإلعادة يمكن إعادة بيعھا في أي وقت مقابل نقد مساو لنصيب تناسبي من قيمة صافي أصول
المنشأة )مثل وحدات في صندوق استثمار مشترك برأس مال مفتوح أو بعض المنتجات االستثمارية المربوطة
بالوحدات( ،فإن أثر فصل مشتقة ُمدمجة والمحاسبة عن كل مكون ھي قياس العقد المختلط بمبلغ االسترداد الذي يكون
واجب السداد في نھاية فترة التقرير إذا مارس حامل األداة حقه في إعادة بيع األداة إلى المصدر.
ب 8.3.4تكون الخصائص االقتصادية لمشتقة ُم ْد َمجٌة ومخاطرھا مرتبطة –بشكل وثيق -بالخصائص االقتصادية للعقد المضيف
ومخاطره في األمثلة اآلتية .في ھذه األمثلة ،ال تحاسب المنشأة عن المشتقة ال ُمدمجة -بشكل منفصل  -عن العقد
المضيف.
)أ( مشتقة ُمدمجة األساس فيھا ھو معدل فائدة أو الرقم القياسي لمعدل فائدة يمكن أن يغير مبلغ الفائدة الذي يدفع
بخالف ذلك أو يتم استالمه على عقد دين مضيف بفائدة أو عقد تأمين مرتبط  -بشكل وثيق  -بالعقد المضيف إال إذا
ممكنا ً أن تتم تسوية العقد المختلط بطريقة ال يسترد فيھا حامله ما يقارب جميع استثماره المثبت أو أنه يمكن
للمشتقة ال ُمدمجة  -على األقل  -مضاعفة معدل العائد المبدئي لحملھا على العقد المضيف ويمكن أن ينتج عنھا
معدل عائد  -على األقل  -ضعف ما يكون عليه العائد في السوق لعقد بنفس شروط العقد المضيف.
)ب( حد أعلى أو حد أدنى لمعدل الفائدةُ ،مدمج في عقد دين أو عقد تأمين ،مرتبط  -بشكل وثيق  -بالعقد المضيف،
شريطة أن يكون الحد األعلى عند معدل الفائدة في السوق أو أعلى منه وأن يكون الحد األدنى عند معدل الفائدة في
السوق أو أدنى منه وذلك عند إصدار العقد ،وأال يتم رفع الحد األعلى أو الحد األدنى فيما يتعلق بالعقد المضيف.
وبالمثل ،فإن األحكام التي يتضمنھا عقد لشراء أو بيع أصل )مثل سلعة( الذي يضع حداً أعلى وحداً أدنى للسعر
الذي يتم دفعه أو استالمه مقابل األصل يكونان مرتبطين  -بشكل وثيق  -بالعقد المضيف إذا كان كل من الحد
األعلى والحد األدنى غير مجزيان منذ البداية ولم يتم رفعھما.
)ج( مشتقة عمالت أجنبية ُمدمجة تقدم تدفقا من دفعات المبلغ األصلي أو الفائدة ال ُمقومة بعملة أجنبية ومدمجة في أداة
دين مضيفة )على سبيل المثال ،سند ثنائي العملة( تعد مرتبطة  -بشكل وثيق  -بأداة الدين المضيفة .ومثل ھذه
المشتقات ليست منفصلة عن األداة المضيفة نظراً ألن معيار المحاسبة الدولي " 21آثار التغيرات في أسعار
صرف العمالت االجنبية" يتطلب إثبات مكاسب وخسائر العملة األجنبية من البنود النقدية ضمن الربح أو
الخسارة.
)د( مشتقة عمالت أجنبية ُمدمجة في عقد مضيف ھو عقد تأمين أو ليس أداة مالية )مثل عقد لشراء أو بيع بند غير
مالي يكون السعر فيه ُمقوما ً بعملة أجنبية( تُعد مرتبطة  -بشكل وثيق  -بالعقد المضيف شريطة أن ال يتم رفعھا،
وأن ال تتضمن ميزة خيار ،وأن تتطلب أن تكون الدفعات بإحدى العمالت اآلتية:
) (1العملة الوظيفية ألي طرف أساس في ذلك العقد؛ أو
) (2العملة التي تُقوم بھا -عادة  -سعر السلعة أو الخدمة التي يتم اقتناءھا أو تقديمھا في المعامالت التجارية حول
العالم )مثل الدوالر األمريكي لمعامالت النفط الخام(؛ أو
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) (3العملة التي تستخدم -عموما  -في عقود شراء أو بيع البنود غير المالية في البيئة االقتصادية التي تتم فيھا
معاملة )مثال عملة مستقرة وسائلة  -نسبيا  -تستخدم عموما في المعامالت التجارية المحلية أو في التجارة
الخارجية(.
)ھـ( خيار الدفع مقدما ً ال ُمدمج في متاجرة –فقط  -بالفائدة أو متاجرة –فقط – بالمبلغ األصلي يعد مرتبطا ً -بشكل وثيق -
بالعقد المضيف شريطة أن يكون العقد المضيف ) (1قد نتج –بشكل أولي  -عن فصل الحق في استالم التدفقات
النقدية التعاقدية لألداة المالية التي ،ھي في حد ذاتھا وبذاتھا ،لم تتضمن مشتقة ُمدمجة ،و) (2ال يتضمن أي شروط
ليست موجودة في عقد الدين المضيف األصلي.
)و( المشتقة ال ُمدمجة في عقد إيجار مضيف تعد مرتبطة -بشكل وثيق  -بالعقد المضيف إذا كانت المشتقة ال ُمدمجة )(1
رقما ً قياسيا ً مرتبطا ً بالتضخم مثل رقم قياسي لدفعات اإليجار يكون مربوطا ً بالرقم القياسي ألسعار المستھلك
)شريطة أال يتم رفع اإليجار وأن يكون الرقم القياسي مرتبطا ً بالتضخم في البيئة االقتصادية للمنشأة ذاتھا( أو )(2
دفعات إيجار متغيرة تستند إلى مبيعات ذات صلة أو ) (3دفعات إيجار متغيرة تستند إلى معدالت فائدة متغيرة.
)ز( ميزة الربط بالوحدة ال ُمدمجة في أداة مالية مضيفة أو عقد تأمين مضيف تعد مرتبطة -بشكل وثيق  -باألداة
المضيفة أو العقد المضيف إذا كانت الدفعات ال ُمقومة بالوحدة يتم قياسھا بالقيم الجارية للوحدة والتي تعكس القيم
العادلة ألصول الصندوق االستثماري .إن ميزة الربط بالوحدة تُعد شرطا ً تعاقديا ً يتطلب دفعات مقوّمة بوحدات
صندوق استثماري داخلي أو خارجي.
)ح( المشتقة ال ُمدمجة في عقد تأمين تعد مرتبطة -بشكل وثيق  -بعقد التأمين المضيف إذا كانت المشتقة ال ُمدمجة وعقد
التأمين المضيف مترابطين بحيث ال تستطيع المنشأة قياس المشتقة المدمجة -بشكل منفصل )أي بدون أخذ العقد
المضيف في الحسبان(.

أدوات تنطوي على مشتقات ُمدمجة
ب 9.3.4كما ورد في الفقرة ب ،1.3.4عندما تصبح المنشأة طرفا في عقد مختلط وال يكون المضيف أصالً يقع ضمن نطاق ھذا
المعيار ويكون مع مشتقة مدمجة واحدة أو أكثر ،فإن الفقرة  3.3.4تتطلب من المنشأة أن تحدد أي من مثل ھذه
المشتقات المدمجة ،وأن تُقوّم ما إذا كان مطلوبا فصلھا عن العقد المضيف ،وأن تقوم بقيات تلك المشتقات المطلوب
فصلھا ،بالقيمة العادلة عند اإلثبات األولي والحقا .ويمكن أن تكون ھذه المتطلبات أكثر تعقيدا ،أو ينتج عنھا قياسات
يمكن االعتماد عليھا -بشكل أقل ،بالمقارنة في حال تم قياس مجمل األداة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
ولذلك السبب فإن ھذا المعيار يسمح بوسم مجمل العقد المختلط على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
ب 10.3.4يمكن استخدام مثل ھذا الوسم سواء كانت الفقرة  3.3.4تتطلب فصل األدوات المشتقة عن العقد المضيف أو تمنع مثل
ھذا الفصل .وبالرغم من ذلك فإن الفقرة  5.3.4ال تبرر وسم العقد المختلط على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة في الحاالت المبينة في الفقرة )5.3.4أ( و)ب( ألن القيام بذلك ال يقلل التعقيد أو يزيد في إمكانية االعتماد على
القياس.
إعادة تقويم المشتقات ال ُمدمجة
ب 11.3.4وفقا للفقرة  ،3.3.4يجب على المنشأة تقويم ما إذا كان مطلوبا فصل مشتقة ُمدمجة عن العقد المضيف والمحاسبة عنھا
على أنھا مشتقة عندما تصبح المنشأة طرفا في العقد ألول مرة .ويحظر إعادة التقويم الالحق ما لم يكن ھناك تغير في
شروط العقد يعدل -بشكل كبير  -التدفقات النقدية التي تكون بخالف ذلك مطلوبة بموجب العقد ،وفي تلك الحالة فإن
إعادة التقويم تكون مطلوبة .تحدد المنشأة ما إذا كان تعديل التدفقات النقدية كبيرا من خالل األخذ في الحسبان المدى
الذي تكون عنده التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مرتبطة بالمشتقة المدمجة ،أو القدر الذي تغير به العقد المضيف أو
كليھما وما إذا كان التغير كبيرا بالنسبة إلى التدفقات النقدية المتوقعة –سابقا  -من العقد.
ب 12.3.4ال تنطبق الفقرة ب 11.3.4على المشتقات ال ُمدمجة في العقود التي يتم اقتناؤھا ضمن:
)أ( تجميع أعمال )كما تم تعريفه في المعيار الدولي للتقرير المالي " 3تجميع األعمال"( ،أو
)ب( تجميع منشآت أو أعمال تخضع لسيطرة واحدة كما ھو موضح في الفقرات ب -1ب 4من المعيار الدولي للتقرير
المالي 3؛ أو
)ج( تأسيس مشروع مشترك كما تم تعريفه في المعيار الدولي للتقرير المالي " 11الترتيبات المشتركة" أو إعادة
3
تقويمھا الممكن في تاريخ االقتناء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3يتناول المعيار الدولي للتقرير المالي  3اقتناء عقود مع مشتقات ُمدمجة فيھا ضمن تجميع أعمال.
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إعادة تصنيف األصول المالية )القسم (4.4
إعادة تصنيف األصول المالية
ب 1.4.4.تتطلب الفقرة  1.4.4من المنشأة إعادة تصنيف األصول المالية إذا قامت المنشأة بتغيير نموذج أعمالھا إلدارة تلك
األصول المالية .من المتوقع أن تكون مثل ھذه التغييرات نادرة جدا .وتحدد األدارة العليا للمنشأة مثل ھذه التغييرات
كنتيجة لتغييرات خارجية أو داخلية ويجب أن تكون مھمة بالنسبة لعمليات المنشأة ويمكن التدليل عليھا لألطراف
الخارجية .وبنا ًء عليه ،سوف يحدث التغيير في نموذج أعمال المنشأة –فقط  -إما عندما تبدأ المنشأة ،أو توقف ،تنفيذ
نشاط يُعد مھما ً بالنسبة لعملياتھا؛ على سبيل المثال ،عندما تكون المنشأة قد قامت باقتناء ،أو استبعاد أو إنھاء خط
أعمال .وتشتمل أمثلة التغيير في نموذج األعمال على ما يلي:
)أ( منشأة لديھا محفظة من القروض التجارية التي تحتفظ بھا لبيعھا في األجل القصير .تستحوذ المنشأة على شركة
تدير قروضا تجارية ولديھا نموذج أعمال وھو أن تحتفظ بالقروض ألجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية .لم تعد
المحفظة من القروض التجارية للبيع ،وتدارالمحفظة اآلن مع القروض التجارية التي تم اقتناؤھا ويتم االحتفاظ بھا
لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.
)ب( شركة للخدمات المالية تقرر إغالق أعمالھا لخدمات الرھن العقاري لألفراد .لم تعد تلك األعمال تقبل أعماالً
جديدة وتقوم شركة الخدمات المالية بتسويق محفظتھا من قروض الرھن العقاري لبيعھا.
ب 2.4.4يجب إحداث التغيير في ھدف نموذج أعمال المنشأة قبل تاريخ إعادة التصنيف .على سبيل المثال ،إذا قررت شركة
للخدمات المالية في  15فبراير إغالق أعمالھا لخدمات الرھن العقاري لألفراد وبناء عليه يجب عليھا إعادة تصنيف
جميع األصول المالية المتأثرة في  1ابريل )أي أول يوم من فترة التقرير التالية للمنشأة( ،فإنه يجب على المنشأة ،بعد
 15فبراير ،عدم قبول أعمال جديدة لخدمات الرھن العقاري لألفراد أو بخالف ذلك مزاولة أنشطة تتفق مع نموذج
أعمالھا السابق.
ب 3.4.4ال يعد ما يلي تغييرات في نموذج األعمال:
)أ( تغيير في القصد المتعلق بأصول مالية معينة )حتى في حاالت التغييرات المھمة في ظروف السوق(.
)ب(االختفاء المؤقت لسوق معينة لألصول المالية.
)ج( تحويل أصول مالية بين أجزاء من المنشأة لھا نماذج أعمال مختلفة.

القياس )الفصل (5
القياس األولي )القسم (1-5
ب 1.1.5عادة ما تكون القيمة العادلة ألداة مالية عند اإلثبات األولي ھي سعر المعاملة )أي القيمة العادلة للعوض المقدم أو
المستلم ،أنظر -أيضا ً -الفقرة ب2.1.5أ والمعيار الدولي للتقرير المالي  .(13وبالرغم من ذلك ،إذا كان جزء من
العوض ال ُمقدم أو ال ُمستلم ھو مقابل شيء بخالف األداة المالية ،فإنه يجب على المنشأة قياس القيمة العادلة لألداة المالية.
على سبيل المثال ،فإن القيمة العادلة لقرض أو لمبلغ مستحق التحصيل طويل األجل ال يغل فائدة ،يمكن قياسھا على
أنھا القيمة الحالية لجميع المتحصالت النقدية المستقبلية المخصومة باستخدام معدل )معدالت( الفائدة السائدة في السوق
ألداة مشابھة )مشابھة من حيث العملة ،واألجل ،ونوع معدل الفائدة والعوامل اآلخرى( لھا تصنيف ائتماني مشابه .وأي
مبلغ إضافي يتم إقراضه يُعد مصروفا ً أو تخفيضا ً في الدخل ما لم يتأھل لإلثبات على أنه نوع آخر من األصول.
ب 2.1.5إذا قامت المنشأة باستحداث قرض بمعدل فائدة غير معدل السوق )مثالً  5في المائة في حين أن معدل السوق لقروض
مشابھة ھو  8في المائة( ،وتسلمت رسم إنشاء القرض على أنه تعويض ،فإن المنشأة تقوم بإثبات القرض بقيمته
العادلة ،أي بالصافي بعد خصم الرسم الذي تستلمه.
ب2.1.5أ عادة ما يكون سعر المعاملة )أي القيمة العادلة للعوض ال ُمقدم أو ال ُمستلم ،أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي  (13ھو
أفضل دليل على القيمة العادلة لألداة المالية عند اإلثبات األولي .وإذا قررت المنشأة أن القيمة العادلة عند اإلثبات
األولي تختلف عن سعر المعاملة كما ھو مذكور في الفقرة 1.1.5أ ،فإنه يجب على المنشأة المحاسبة عن تلك األداة في
ذلك التاريخ كما يلي:
)أ(

بالقياس المطلوب بموجب الفقرة  ،1.1.5إذا كان ھناك دليل على تلك القيمة العادلة من خالل سعر معلن في
سوق نشطة ألصل أو التزام مماثل )أي مدخل المستوى  (1أو باالستناد إلى طريقة تقويم تستخدم -فقط  -بيانات
من األسواق الممكن رصدھا .ويجب على المنشأة إثبات الفرق بين القيمة العادلة عند اإلثبات األولي وسعر
المعاملة على أنه مكسب أو خسارة.
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)ب(

بالقياس المطلوب بموجب الفقرة  ،1.1.5المعدل لتأجيل الفرق بين القيمة العادلة عند اإلثبات األولي وسعر
المعاملة لجميع الحاالت األخرى .وبعد اإلثبات األولي ،يجب على المنشأة إثبات ذلك الفرق المؤجل على أنه
مكسب أو خسارة -فقط – بالقدر الذي يكون ناشئا عن تغير في عامل )بما في ذلك الوقت( يأخذه المشاركون
في السوق في الحسبان عند تسعير األصل أو االلتزام.

القياس الالحق )القسمين  2.5و(3.5
ب 1.2.5إذا تم قياس أداة مالية ،كان قد تم إثباتھا –سابقا ً  -على أنھا أصل مالي ،بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
وكانت قيمتھا العادلة تنخفض دون الصفر ،فإنھا التزام مالي يتم قياسه وفقا للفقرة  .1.2.4وبالرغم من ذلك ،فإن العقود
المختلطة التي يكون فيھا المضيف أصوال تقع ضمن نطاق ھذا المعيار تقاس -دائما  -وفقا للفقرة .2.3.4
ب 2.2.5يوضح المثال التالي المحاسبة عن تكاليف المعامالت عند القياس األولي والالحق ألصل مالي يتم قياسه بالقيمة العادلة
مع قياس التغيرات من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا للفقرة  5.7.5أو 2.1.4أ .تقتني المنشأة أصالً مقابل  100وحدة
عملة زائدا عمولة شراء قدرھا  2وحدة عملة .في البداية ،تقوم المنشأة بإثبات األصل بمبلغ  102وحدة عملة .تنتھي
فترة التقرير بعد يوم ،عندما يكون سعر األصل المعلن في السوق  100وحدة عملة .إذا تم بيع األصل ،تدفع عمولة
قدرھا  3وحدة عملة .في ذلك التاريخ ،تقيس المنشأة األصل بمبلغ  100وحدة عملة )دون أعتبار للعمولة المحتملة عند
البيع( وتقوم بإثبات خسارة قدرھا  2وحدة عملة ضمن الدخل الشامل اآلخر .إذا تم قياس األصل بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا للفقرة 2.1.4أ ،فإن تكاليف المعاملة يتم استنفادھا إلى الربح أو الخسارة باستخدام
طريقة الفائدة الفعلية.
ب2.2.5أ يجب أن يكون القياس الالحق لألصل المالي أو االلتزام المالي واإلثبات الالحق للمكاسب والخسائر الموضحة في الفقرة
ب2.1.5أ متفقا مع متطلبات ھذا المعيار.

االستثمارات في أدوات حقوق ملكية وعقود تلك االستثمارات
ب 3.2.5يجب قياس جميع االستثمارات في أدوات حقوق ملكية وعقود تلك األدوات بالقيمة العادلة .وبالرغم من ذلك ،في حاالت
محدودة ،قد تكون التكلفة تقديراً مناسب للقيمة العادلة .وقد تكون تلك ھي الحالة إذا كانت أحدث معلومات متاحة غير
كافية لقياس القيمة العادلة ،أو إذا كان ھناك نطاق واسع من قياسات القيمة العادلة المحتملة وأن التكلفة تعبر عن أفضل
تقدير للقيمة العادلة ضمن ذلك النطاق.
ب 4.2.5تشمل المؤشرات على أن التكلفة قد ال تكون معبرة عن القيمة العادلة:
)أ(

تغير كبير في أداء األعمال ال ُمستثمر فيھا بالمقارنة مع الموازنات أو الخطط أو المعالم.

)ب( تغيرات في توقع أنه سيتم تحقيق معالم المنتج التقني لألعمال المستثمر فيھا.
)ج( تغير مھم ،في السوق ،لحقوق ملكية األعمال ال ُمستثمر فيھا أو منتجاتھا أو منتجاتھا المحتملة.
)د(

تغير مھم في االقتصاد العالمي أو البيئة االقتصادية التي تعمل فيھا األعمال ال ُمستثمر فيھا.

)ه(

تغير مھم في أداء المنشآت المماثلة ،أو في التقويمات التي تنطوي عليھا السوق الكلية.

)و(

شئون داخلية لألعمال ال ُمستثمر فيھا مثل الغش ،أو الخالفات التجارية ،أو الدعاوى القضائية أو التغييرات في
اإلدارة أو االستراتيجية.

)ز( دليل من المعامالت الخارجية في حقوق ملكية األعمال ال ُمستثمر فيھا ،إما من قبل األعمال ال ُمستثمر فيھا )مثل
إصدار جديد لحقوق ملكية( أو من خالل تحويالت ألدوات حقوق ملكية بين أطراف ثالثة.
ب 5.2.5إن القائمة الواردة في الفقرة ب 4.2.5ليست شاملة .يجب على المنشأة استخدام جميع المعلومات بشأن أداء وعمليات
األعمال ال ُمستثمر فيھا التي تصبح متاحة بعد تاريخ اإلثبات األولي .وبقدر وجود أي من ھذه العوامل ذات الصلة ،فإنھا
قد تبين أن التكلفة قد ال تكون معبرة عن القيمة العادلة .وفي مثل ھذه الحاالت ،يجب على المنشأة قياس القيمة العادلة.
ب 6.2.5التكلفة ليست أبدا أفضل تقدير للقيمة العادلة لالستثمارات في أدوات حقوق ملكية متداولة )أو عقود أدوات حقوق ملكية
متداولة(.
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قياس التكلفة المستنفدة )القسم (4.5
طريقة الفائدة الفعلية
ب 1.4.5عند تطبيق طريقة الفائدة الفعلية ،تحدد المنشأة األتعاب التي تُعد جز ًء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية ألداة مالية .وقد
ال يكون وصف األتعاب مقابل خدمات مالية مؤشراً على طبيعة وجوھر الخدمات المقدمة .واألتعاب التي تُعد جز ًء ال
يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية ألداة مالية تعامل على أنھا تعديل على معدل الفائدة الفعلية ،ما لم يتم قياس األداة المالية
بالقيمة العادلة ،وإثبات التغير في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة .وفي تلك الحاالت ،فإن األتعاب يتم إثباتھا على
أنھا إيراد أو مصروف عند اإلثبات األولي لألداة.
ب 2.4.5.تشمل األتعاب التي تُعد جز ًء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية ألداة مالية:
)أ(

أتعاب االستحداث التي تتسلمھا المنشأة والمتعلقة بابتكار أو إقتناء أصل مالي .قد تتضمن مثل ھذه األتعاب
تعويضا ً مقابل أنشطة مثل تقويم الحالة المالية للمقترض ،وتقويم وتسجيل الضمانات والضمان الرھني وترتيبات
الضمان اآلخرى ،والتفاوض على شروط األداة ،وإعداد المستندات ومعالجتھا وإتمام المعاملة .وھذه األتعاب
تُعد جز ًء ال يتجزأ من إحداث ارتباط باألداة المالية الناتجة.

)ب( أتعاب االرتباط التي تتسلمھا المنشأة الستحداث قرض عندما ال يتم قياس ارتباط القرض وفقا للفقرة )1.2.4أ(
ويكون من المحتمل دخول المنشأة في ترتيب إقراض محدد .تعد ھذه األتعاب بمثابة تعويض مقابل االرتباط
المستمر باقتناء أداة مالية .وإذا انقضى االرتباط دون تقديم المنشأة القرض ،فإنه يتم إثبات األتعاب على أنھا
إيرادات عند إنقضائه.
)ج( أتعاب االستحداث التي تدفع عند إصدار االلتزامات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المستنفدة .ھذه األتعاب تعد
جز ًء ال يتجزأ من إحداث ارتباط بالتزام مالي .وتميزالمنشأة األتعاب والتكاليف التي تُعد جز ًء ال يتجزأ من معدل
الفائدة الفعلية لاللتزام المالي عن أتعاب االستحداث وتكاليف المعاملة المتعلقة بالحق في تقديم خدمات مثل
خدمات إدارة استثمار.
ب 3.4.5تشمل األتعاب التي ال تُعد جز ًء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية ألداة مالية ،وتتم المحاسبة عنھا وفقا للمعيار الدولي
للتقرير المالي :15
)أ( األتعاب التي يتم تحميلھا مقابل خدمة دين.
)ب( أتعاب االرتباط الستحداث قرض عندما يكون ارتباط القرض ال يتم قياسه وفقا للفقرة )1.2.4أ( ومن غير
المحتمل أن يتم الدخول في ترتيب إقراض محدد.
)ج( أتعاب القرض المشترك التي تتسلمھا المنشأة التي تقوم بترتيب قرض وال تبقي على جزء من حزمة القرض
لنفسھا )أو تبقي على جزء من معدل الفائدة الفعلية نفسه مقابل المخاطر المماثلة كما ھو الحال بالنسبة
للمشاركين اآلخرين(.
ب 4.4.5عند تطبيق طريقة الفائدة الفعلية ،فإن المنشأة تقوم -عموما  -باستنفاد أي أتعاب أو نقاط يتم دفعھا أو استالمھا ،وتكاليف
المعاملة والعالوات أوالخصومات اآلخرى التي تدرج ضمن حساب معدل الفائدة الفعلية على مدار العمر المتوقع لألداة
المالية .وبالرغم من ذلك ،يتم استخدام فترة أقصر إذا كانت ھذه الفترة ھي التي ترتبط بھا األتعاب أو النقاط التي يتم
دفعھا أو أستالمھا ،أو تكاليف المعاملة ،أو العالوات أو الخصومات .وتكون ھذه ھي الحالة عندما يتم إعادة تسعير
المتغير ،الذي ترتبط به األتعاب أو النقاط التي يتم دفعھا أو أستالمھا ،أو تكاليف المعاملة ،أو العالوات أو الخصوم،
إلى معدالت السوق قبل تاريخ االستحقاق المتوقع لألداة المالية .على سبيل المثال ،إذا كانت العالوة أو الخصم على أداة
مالية بمعدل معوم تمثل الفائدة التي استحقت على تلك األداة المالية منذ آخر مرة تم دفع الفائدة ،أو التغيرات في معدالت
السوق منذ تم إعادة تعيين معدل الفائدة المعوم إلى معدالت السوق ،فإنه يتم استنفادھا حتى التاريخ التالي الذي يتم فيه
إعادة تعيين الفائدة المعومة إلى معدالت السوق .وھذا ألن العالوة أو الخصم ترتبط بالفترة حتى التاريخ التالي إلعادة
تعيين الفائدة ،نظرا ألنه في ذلك التاريخ تتم إعادة تعيين المتغير الذي ترتبط به العالوة أو الخصم )أي معدالت الفائدة(
إلى معدالت السوق .وبالرغم من ذلك ،إذا نتجت العالوة أو الخصم عن تغير في ھامش االئتمان زيادة عن المعدل
المعوم المحدد في األداة المالية ،أو متغيرات أخرى ال يتم إعادة تعيينھا إلى معدالت السوق ،فإنه يتم استنفادھا على
مدار العمر المتوقع لألداة المالية.
ب 5.4.5لألصول المالية التي لھا معدالت معومة وااللتزامات المالية التي لھا معدالت معومة ،فإن إعادة التقدير الدوري
للتدفقات النقدية ،لتعكس التحركات في معدالت الفائدة في السوق ،يعدل من معدل الفائدة الفعلية .وإذا تم إثبات أصل
مالي له معدل معوم أو التزام مالي له معدل معوم –بشكل أولي  -بمبلغ مساو للمبلغ األصلي المستحق التحصيل أو
السداد عند االستحقاق ،فإن إعادة تقدير دفعات الفائدة المستقبلية ال يكون له -عادة  -أثر مھم على المبلغ الدفتري
لألصل أو االلتزام.
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ب 6.4.5إذا نقحت المنشأة تقديراتھا للمدفوعات أو المتحصالت )باستثناء التعديالت التي تتم وفقا للفقرة  3.4.5والتغيرات في
تقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة( ،فيجب عليھا تعديل إجمالي المبلغ الدفتري لألصل المالي أو التكلفة المستنفدة
لاللتزام المالي )أو لمجموعة من األدوات المالية( ليعكس التدفقات النقدية التعاقدية الفعلية وال ُمقدرة المنقحة .وتقوم
المنشأة بإعادة حساب إجمالي المبلغ الدفتري لألصل المالي أو التكلفة المستنفدة لاللتزام المالي على أنھا القيمة الحالية
للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية ال ُمقدرة التي يتم خصمھا بمعدل الفائدة الفعلية األصلي لألداة المالية )أو معدل الفائدة
الفعلية ُمعدل بالمخاطر االئتمانية لألصول المالية المشتراة أو ال ُم ْستَحْ دَثة ذات المستوى االئتماني الھابط( أو ،عندما
يكون منطبقا ً ،معدل الفائدة الفعلية ال ُمنقح محسوبا ً وفقا للفقرة  .10.5.6ويتم إثبات التعديل ضمن الربح أو الخسارة على
أنه دخل أو مصروف.
ب 7.4.5في بعض الحاالت ،يعد األصل المالي ذا مستوى ائتماني ھابط عند اإلثبات األولي نظراً ألن المخاطر االئتمانية عالية
جداً ،وفي حالة الشراء ،أنه قد تم اقتناؤه بخصم كبير .والمنشأة مطالبة بإدراج الخسائر االئتمانية المتوقعة األولية في
تقدير التدفقات النقدية عند حساب معدل الفائدة الفعلية ال ُمعدل بالمخاطر االئتمانية لألصول المالية التي تعد على أنھا
أصول مالية مشتراة أو ُم ْستَحْ دَثة ذات مستوى ائتماني ھابط عند اإلثبات األولي .وبالرغم من ذلك ،ال يعني ھذا أن
معدل الفائدة الفعلية ال ُمعدل بالمخاطر االئتمانية ينبغي تطبيقه لمجرد فقط أن لألصل المالي مخاطر ائتمانية عالية عند
اإلثبات األولي.

تكاليف المعاملة
ب 8.4.5تشمل تكاليف المعاملة األتعاب والعمولة التي تدفع إلى الوكالء )بما في ذلك الموظفين الذين يعملون بصفة وكالء بيع(،
والمستشارين ،والوسطاء والمتعاملين ،والرسوم التي تتقاضاھا الجھات التنظيمية واألسواق المالية ،وضرائب ورسوم
التحويالت .وال تشمل تكاليف المعاملة عالوات أو خصومات الدين ،وتكاليف التمويل أوالتكاليف اإلدارية الداخلية أو
تكاليف الحفظ.

الشطب
ب 9.4.5قد يكون الشطب متعلقا بأصل مالي في مجمله أو بجزء منه .على سبيل المثال ،تخطط المنشأة لفرض ضمان رھني
على أصل مالي وال تتوقع استرداد أكثر من  30في المائة من األصل المالي من الضمان الرھني .إذا لم يكن لدى
المنشأة توقعات معقولة باسترداد أي تدفقات نقدية إضافية من األصل المالي ،فيجب عليھا شطب نسبة  70في المائة
المتبقية من األصل المالي.

الھبوط )القسم (5.5
أساس التقويم الجماعي والمنفرد
ب 1.5.5لتحقيق الھدف من إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر مقابل الزيادات الكبيرة في الخسائر االئتمانية منذ
اإلثبات األولي ،قد يكون من الضروري القيام بتقويم الزيادات الكبيرة في المخاطر االئتمانية على أساس جماعي من
خالل األخذ في الحسبان المعلومات التي تشير إلى زيادات كبيرة في المخاطر االئتمانية ،على سبيل المثال ،لمجموعة
أو مجموعة فرعية من األدوات المالية .وھذا لضمان أن تحقق المنشأة الھدف من إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة
على مدى العمر عندما يكون ھناك زيادات كبيرة في المخاطر االئتمانية ،حتى لو كان الدليل على مثل ھذه الزيادات
الكبيرة في المخاطر االئتمانية على مستوى األداة المنفردة ليس متاحا بعد.
ب 2.5.5إن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر ھي -عموما  -تلك المتوقع إثباتھا قبل أن تتجاوز األداة المالية موعد
استحقاقھا .وعادة ،تزداد المخاطر االئتمانية –بشكل كبير -قبل أن تصبح األداة المالية متجاوزة لموعد استحقاقھا أو قبل
مالحظة عوامل أخرى للتأخر في السداد يحددھا المقترض )على سبيل المثال ،التعديل أو إعادة الھيكلة( .وتبعا لذلك،
فعندما تتاح معلومات معقولة ومؤيدة والتي تكون تطلﱡعية للمستقبل ،بالمقارنة بالمعلومات عن تجاوز موعد االستحقاق،
دون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما ،فيجب استخدامھا لتقويم التغيرات في المخاطر االئتمانية.
ب 3.5.5وبالرغم من ذلك ،تبعا لطبيعة األدوات المالية ومعلومات المخاطر االئتمانية المتاحة عن مجموعات معينة من األدوات
المالية ،فقد ال يكون باستطاعة المنشأة تحديد التغيرات المھمة في المخاطر االئتمانية ألدوات مالية بعينھا قبل أن تصبح
األداة المالية متجاوزة لموعد استحقاقھا .قد يكون ھذا ھو الحال بالنسبة ألدوات مالية مثل القروض لالفراد التي ال
يوجد لھا معلومات حديثة عن مخاطرھا االئتمانية أو يوجد القليل من مثل ھذه المعلومات ،والتي يتم الحصول عليھا
ومراقبتھا –عادة -على أساس كل أداة بعينھا ،إلى أن يخرق العميل الشروط التعاقدية .وإذا لم تتم معرفة التغيرات في
المخاطر االئتمانية لألدوات المالية المنفردة قبل أن تصبح متجاوزة لموعد استحقاقھا ،فإن مخصص الخسارة ال ُمستند -
فقط -إلى المعلومات ائتمانية على مستوى األداة المالية المنفردة ال يعبر –بصدق -عن التغيرات في المخاطر االئتمانية
منذ اإلثبات األولي.
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ب 4.5.5في بعض الحاالت ،ال يكون لدى المنشأة معلومات معقولة ومؤيدة تكون متاحة دون تكلفة أو جھد ال مب رر لھم ا لقي اس
الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر على أساس كل أداة بعينھا .وفي تلك الحالة فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة
على مدى العمر يجب قياسھا على أساس جماعي يأخذ في الحسبان المعلومات الشاملة عن المخ اطر االئتماني ة .ويج ب
أن تتضمن ھذه المعلومات الشاملة عن المخاطر االئتمانية ليس فقط معلومات عن تجاوز موعد االس تحقاق ولك ن يج ب
أن تتضمن أيضا ً معلومات االئتمان ذات العالقة بما في ذل ك معلوم ات االقتص اد الكل ي ذات النظ رة التطلعي ة للمس تقبل
للتحدي د التقريب ي لنتيج ة إثب ات الخس ائر االئتماني ة المتوقع ة عل ى م دى العم ر عن دما تك ون ق د ح دثت زي ادة كبي رة ف ي
المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات األولي على مستوى كل أداة بعينھا.
ب 5.5.5لغرض تحديد الزيادات الكبيرة في المخاطر االئتمانية وإثبات مخصص خسارة على أساس جماعي ،تستطيع المنشأة
تجميع األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر االئتمانية المشتركة بھدف تسھيل إجراء تحليل يتم تصميمه
للتمكن من تحديد الزيادات الكبيرة في المخاطر االئتمانية في الوقت المناسب .وينبغي على المنشأة عدم تشويش ھذه
المعلومات من خالل تجميع أدوات مالية لھا خصائص مخاطر مختلفة .ومن أمثلة خصائص المخاطر االئتمانية
المشتركة ،ولكنھا ال تقتصر على:
)أ(

نوع األداة.

)ب( تصنيفات المخاطر االئتمانية.
)ج( نوع الضمان الرھني.
)د(

تاريخ اإلثبات األولي.

)ھـ( اآلجل المتبقي حتى االستحقاق.
)و( الصناعة.
)ز( الموقع الجغرافي للمقترض.
)ح( قيمة الضمان الرھني بالنسبة إلى األصل المالي إذا كان له أثر على احتمال حدوث تعثر في السداد )على سبيل
المثال ،القروض التي ال تخضع لحق الرجوع في بعض السلطات القانونية أو نسب القروض إلى القيمة(.
ب 6.5.5تتطلب الفقرة  4.5.5إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر من جميع األدوات المالية التي حدثت زيادات
كبيرة في مخاطرھا االئتمانية منذ اإلثبات األولي .ولتحقيق ھذا الھدف ،إذا لم تكن المنشأة قادرة على تجميع األدوات
المالية التي تعتبر أن مخاطرھا االئتمانية قد زادت – بشكل كبير  -منذ اإلثبات األولي على أساس خصائص
المخاطراالئتمانية المشتركة ،فينبغي على المنشأة إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر من جزء من
األصول المالية التي يفترض أن خسائرھا االئتمانية قد زادت –بشكل كبير .إن تجميع األدوات المالية لتقويم ما إذا كان
ھناك تغيرات في المخاطر االئتمانية على أساس جماعي قد يتغير عبر الزمن كلما أصبحت معلومات جديدة متاحة عن
مجموعات من األدوات المالية أو عن أدوات مالية منفردة.

توقيت إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر
ب 7.5.5يستند تقويم ما إذا كانت الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر يجب إثباتھا إلى وجود زيادات كبيرة في احتمال أو
في مخاطر حدوث تعثر في السداد منذ اإلثبات األولي )بغض النظر عما إذا كانت األداة المالية قد تمت إعادة تسعيرھا
لتعكس زيادة في المخاطر االئتمانية( بدال من االستناد إلى دليل على أن األصل المالي ذو مستوى مالي ھابط في تاريخ
إعداد التقرير أو حدوث تعثر فعلي في السداد .وعموما ،فإنه سوف يكون ھناك زيادة كبيرة في المخاطر االئتمانية قبل
أن يصبح األصل المالي ذا مستوى ائتماني ھابط أو قبل حدوث تعثر فعلي في السداد.
ب 8.5.5الرتباطات القروض ،تأخذ المنشأة في الحسبان التغيرات في مخاطر حدوث تعثر في سداد القرض الذي يتعلق به
ارتباط القرض .ولعقود الضمان المالي ،تأخذ المنشأة في الحسبان التغيرات في مخاطر أن مدينا ً معينا ً سوف يتعثر في
سداد العقد.
ب 9.5.5تعتمد أھمية التغير في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات األولي على مخاطر حدوث تعثر في السداد كما ھي عند اإلثبات
األولي .وعليه ،فعلى سبيل المثال فإن تغيرا ،بالمعنى المطلق ،في مخاطر حدوث تعثر في السداد سيكون أكثر أھمية
ألداة مالية ذات مخاطر أولية أقل لحدوث تعثر في سدادھا بالمقارنة بأداة مالية ذات مخاطر أولية أعلى لحدوث تعثر
في سدادھا.
ب 10.5.5كلما طال العمر المتوقع ألداة ،كلما زادت مخاطر حدوث تعثر في سداد األدوات المالية التي لديھا مخاطر
ائتمانيةمماثلة؛ على سبيل المثال ،فإن مخاطر حدوث تعثر في سداد سند تصنيفه أأأ وعمره المتوقع  10سنوات تكون
أعلى من مخاطر سند تصنيفه أأأ وعمره المتوقع خمس سنوات.
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ب 11.5.5بسبب العالقة بين العمر المتوقع ومخاطر حدوث تعثر في السداد ،فإن التغير في المخاطر االئتمانية ال يمكن تقويمه
بمجرد مقارنة التغير في المخاطر المطلقة لحدوث تعثر في السداد عبر الزمن .على سبيل المثال ،إذا كانت مخاطر
حدوث تعثر في سداد أداة مالية عمرھا المتوقع 10سنوات عند اإلثبات األولي مماثلة لمخاطر حدوث تعثر في سداد أداة
مالية عندما يكون عمرھا المتوقع في فترة الحقة ھو فقط خمس سنوات ،فقد يشير ذلك إلى زيادة في المخاطر
االئتمانية .وھذا نظراً ألن مخاطر حدوث تعثر في السداد على مدى العمر المتوقع تقل -عادة  -مع مرور الوقت إذا
بقيت المخاطر االئتمانية دون تغيير وأصبحت األداة أقرب إلى تاريخ االستحقاق .وبالرغم من ذلك ،لألدوات المالية
التي عليھا التزامات بدفعات كبيرة -فقط  -مع قرب تاريخ استحقاق األداة المالية فإن مخاطر حدوث تعثر في السداد قد
ال تنخفض بالضرورة مع مرور الوقت .وفي مثل ھذه الحالة ،ينبغي على المنشأة األخذ في الحسبان -أيضا ً -عوامل
نوعية أخرى تبرھن على ما إذا كانت المخاطر االئتمانية قد زادت -بشكل كبير -منذ اإلثبات األولي.
ب 12.5.5يمكن للمنشأة تطبيق مناھج متنوعة عند تقويم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية على أداة مالية قد زادت -بشكل كبير -
منذ اإلثبات األولي أو عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة .ويمكن للمنشأة تطبيق مناھج مختلفة لألدوات المالية
المختلفة .قد يكون المنھج الذي ال يتضمن احتماال صريحا للتعثر في السداد على أنه مدخل في حد ذاته ،مثل منھج
معدل الخسائر االئتمانية ،متفقا ً مع المتطلبات الواردة في ھذا المعيار ،شريطة أن يكون باستطاعة المنشأة فصل
التغيرات في مخاطر حدوث تعثر في السداد عن التغيرات في المحركات اآلخرى للخسائر االئتمانية المتوقعة ،مثل
ضمان رھني ،وأخذ ما يلي في الحسبان عند القيام بالتقويم:
)أ( التغير في مخاطر حدوث تعثر في السداد منذ اإلثبات األولي.
)ب( العمر المتوقع لألداة المالية.
)ج( المعلومات المعقولة المؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما التي قد تؤثر على المخاطر
االئتمانية.
ب 13.5.5ينبغي على الطرق المستخدمة لتحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية على أداة مالية قد زادت -بشكل كبير  -منذ اإلثبات
األولي أن تأخذ في الحسبان خصائص األداة المالية )أو مجموعة من األدوات المالية( وأنماط التعثر في سداد أدوات
مالية مماثلة في السابق .وبالرغم من المتطلب الوارد في الفقرة  ،9.5.5لألدوات المالية التي أنماط التعثر في سدادھا
غير مركزة في وقت معين خالل العمر المتوقع لألداة المالية ،فإن التغيرات في مخاطر حدوث تعثر في السداد على
مدى  12شھرا التالية قد تكون تقريبا ً معقوال للتغيرات في مخاطر حدوث تعثر في السداد على مدى العمر .وفي مثل
ھذه الحاالت ،فإنه يمكن للمنشأة استخدام التغيرات في مخاطر حدوث تعثر في السداد على مدى  12شھرا التالية لتحديد
ما إذا كانت المخاطر االئتمانية قد زادت –بشكل كبير  -منذ اإلثبات األولي ،ما لم تشير الظروف إلى ضرورة إجراء
تقويم على مدى العمر.
ب 14.5.5وبالرغم من ذلك ،لبعض األدوات المالية ،أو في بعض الظروف ،قد ال يكون من المناسب استخدام التغيرات في مخاطر
حدوث تعثر في السداد على مدى  12شھرا التالية لتحديد ما إذا كان ينبغي إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى
العمر .على سبيل المثال ،فإن التغير في مخاطر حدوث تعثر في السداد في  12شھرا التالية قد ال يكون أساسا مالئما
لتحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية قد زادت على أداة مالية تزيد مدة استحقاقھا عن  12شھرا عندما:
)أ(

يكون على األداة المالية التزامات بدفعات كبيرة -فقط  -بعد  12شھرا التالية.

)ب( تحدث تغيرات في االقتصاد الكلي ذي الصلة أو في العوامل اآلخرى المتعلقة باالئتمان ال تنعكس -بشكل كاف -
في مخاطر حدوث تعثر في السداد في  12شھرا التالية.
)ج( يكون للتغيرات في العوامل المتعلقة باالئتمان تأثير على المخاطر االئتمانية لألداة المالية )أو يكون لھا أثر أكثر
وضوحا( فقط بعد  12شھرا.

تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية قد زادت –بشكل كبير  -منذ اإلثبات األولي
ب 15.5.5عند تحديد ما إذا كان مطلوبا إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر ،يجب على المنشأة األخذ في الحسبان
المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما والتي قد تؤثر في المخاطر االئتمانية
على أداة مالية وفقا للفقرة )17.5.5ج( .وال يلزم المنشأة القيام ببحث وافي عن المعلومات عند تحديد ما إذا كانت
المخاطر االئتمانية قد زادت -بشكل كبير  -منذ اإلثبات األولي.
ب 16.5.5إن تحليل المخاطر االئتمانية ھو تحليل متعدد العوامل وشامل؛ ويعتمد مدى مالءمة عامل معين ،ووزنه مقارنة
بالعوامل اآلخرى ،على نوع المنتج وخصائص األدوات المالية والمقترض وكذلك المنطقة الجغرافية .يجب على
المنشأة األخذ في الحسبان المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما والمتعلقة
باألداة المالية التي يتم تقويمھا .وبالرغم من ذلك ،بعض العوامل والمؤشرات ال يمكن تحديدھا على مستوى األداة
المالية المنفردة .وفي مثل ھذه الحالة ،فإن العوامل والمؤشرات ينبغي تقويمھا لمحافظ ،أو لمجموعات من محافظ أو
الجزاء من محفظة مناسبة من األدوت المالية لتحديد ما إذا كان المتطلب الوارد في الفقرة  3.5.5إلثبات الخسائر
االئتمانية المتوقعة على مدى العمر قد تم استيفاؤه.
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ب 17.5.5قد تكون القائمة غير الشاملة التالية من المعلومات مالئمة لتقويم التغيرات في المخاطر االئتمانية:
)أ(

التغيرات المھمة في مؤشرات السعر الداخلية للمخاطر االئتمانية الناتجة عن تغير في المخاطر االئتمانية منذ
البداية ،بما في ذلك ،ولكن ال يقتصر على ،ھامش االئتمان الذي ينشأ إذا ما تم – مجددا  -استحداث أو إصدار
أداة مالية معينة أو أداة مالية مشابھة ،بنفس الشروط ونفس الطرف المقابل ،في تاريخ التقرير.

)ب( التغيرات اآلخرى في معدالت أو شروط أداة مالية قائمة والتي ستختلف –بشكل كبير  -إذا ما تم -مجددا -
استحداث أو إصدار األداة في تاريخ التقرير )مثل شروط أكثر تشددا ،أو زيادة مبالغ الضمان الرھني أو
الضمانات ،أو تغطية دخل أعلى( بسبب تغيرات في المخاطر االئتمانية لألداة المالية منذ إثباتھا األولي.
)ج( التغيرات المھمة في مؤشرات السوق الخارجية للمخاطر االئتمانية ألداة مالية معينة أو ألدوات مالية مشابھة لھا
نفس العمر المتوقع .وتشمل التغيرات في مؤشرات السوق للمخاطر االئتمانية ،ولكنھا ال تقتصر على:
) (1ھامش االئتمان.
) (2أسعار مقايضة التعثر في االئتمان للمقترض.
) (3طول المدة أو المدى الذي كانت فيه القيمة العادلة ألصل مالي أقل من تكلفته المستنفدة.
) (4معلومات السوق اآلخرى المتعلقة بالمقترض ،مثل التغيرات في سعر دين المقترض وأدوات حقوق ملكيته.
)د(

التغير الفعلي أو المتوقع المھم في التصنيف االئتماني الخارجي ألداة مالية.

)ھـ( التدني الفعلي أو المتوقع في التصنيف االئتماني للمقترض أو االنخفاض في النقاط السلوكية المسجلة التي
تستخدم في تقويم المخاطر االئتمانية داخليا .وتكون التصنيفات االئتمانية الداخلية والنقاط السلوكية المسجلة من
الممكن االعتماد عليھا أكثر عندما يتم ربطھا بالتصنيفات الخارجية أو تأييدھا بدراسات التعثر في السداد.
)و( التغيرات العكسية الحالية أو المتوقعة في األعمال ،أو في الظروف المالية أو االقتصادية التي يتوقع أن تتسبب
في تغير مھم في قدرة المقترض على الوفاء بالتزامات دينه ،مثل زيادة فعلية أو متوقعة في معدالت البطالة.
)ز( التغير الفعلي أو المتوقع المھم في النتائج التشغيلية للمقترض .ومن أمثلة ذلك التقلص الفعلي أو المتوقع
لإليرادات أو ھوامش الربح ،والزيادة الفعلية أو المتوقعة في المخاطر التشغيلية ،وقصور فعلي أو متوقع في
رأس المال العامل ،واالنخفاض الفعلي أو المتوقع في جودة األصل ،والزيادة الفعلية أو المتوقعة في رفع
الميزانية العمومية ،والسيولة ،والمشاكل اإلدارية أو التغير في نطاق األعمال أو الھيكل التنظيمي )مثل عدم
استمرار قطاع من األعمال( التي ينتج عنھا تغير مھم في قدرة المقترض على الوفاء بالتزامات دينه.
)ح( الزيادات المھمة في المخاطر االئتمانية على األدوات المالية اآلخرى لنفس المقترض.
)ط( التغير العكسي الفعلي أو المتوقع المھم في البيئة التنظيمية ،أو االقتصادية ،أو التقنية للمقترض التي ينتج عنھا
تغير مھم في قدرة المقترض على الوفاء بالتزامات دينه ،مثل التراجع في الطلب على منتجات المقترض
المخصصة للبيع بسبب حدوث تحول في التقنية.
)ي( التغيرات المھمة في قيمة الضمان الرھني المؤيد لاللتزام أو في جودة ضمانات الطرف الثالث أو التعزيزات
االئتمانية ،التي يتوقع أن تقلص من الحافز االقتصادي للمقترض ألداء الدفعات التعاقدية المجدولة أو خالف ذلك
تؤثر في احتمال حدوث تعثر في السداد .على سبيل المثال ،إذا تراجعت قيمة ضمان رھني بسبب تراجع أسعار
المساكن ،فإن المقترضين في بعض السلطات القانونية لديھم حافز أكبر للتعثر في سداد رھوناتھم العقارية.
)ك( التغير المھم في جودة الضمان المقدم من مساھم )أو والدي الفرد( إذا كان المساھم )أو والوالدين( لديھم حافز
وقدرة مالية على منع التعثر في السداد من خالل ضخ رأس مال أو نقد.
)ل( التغيرات المھمة ،مثل تخفيضات في الدعم المالي من المنشأة األم أو منشأة زميلة أخرى أو تغير فعلي أو متوقع
مھم في جودة تعزيز ائتماني ،والتي يتوقع أن تقلل الحافز االقتصادي للمقترض ألداء دفعات تعاقدية مجدولة.
وتتضمن تعزيزات أو دعم جودة االئتمان أخذ الوضع المالي للضامن و/أو ،فيما يتعلق بالحصص ال ُمصدرة في
توريق ،ما إذا كان من المتوقع أن تكون الحصص تالية االستحقاق ،قادرة على استيعاب الخسائر االئتمانية
المتوقعة )على سبيل المثال ،الخسائر من القروض المتعلقة بالضمان(.
)م(

التغيرات المتوقعة في توثيق القرض بما في ذلك أي خرق متوقع للعقد قد يؤدي إلى تنازالت عن تعھدات أو إلى
تعديالت فيھا وفترات إعفاء من دفع الفائدة وزيادات في الفائدة وطلب ضمانات رھنية إضافية أو ضمانات أو
تغيرات أخرى في اإلطار التعاقدي لألداة.

)ن( التغيرات المھمة في األداء والسلوك المتوقع للمقترض ،بما في ذلك التغيرات في وضع الدفع من جانب
المقترضين ضمن المجموعة )على سبيل المثال حدوث زيادة في العدد أو المدى المتوقع للدفعات التعاقدية التي
تدفع متأخرة أو حدوث زيادات كبيرة في العدد المتوقع للمقترضين من خالل بطاقات االئتمان الذين يتوقع أن
يتجاوزوا حدھم االئتماني أو الذين يتوقع أن يسددوا مبالغ الحد األدنى الشھرية(.
)س( التغييرات في منھج المنشأة في إدارة االئتمان فيما يتعلق باألداة المالية؛ أي المستند إلى المؤشرات المستجدة على
التغيرات في المخاطر االئتمانية ،وممارسة إدارة المنشأة للمخاطر االئتمانية المتوقع أن تصبح أكثر نشاطا أو
تركيزا على إدارة األداة ،بما في ذلك إخضاع األداة لمتابعة أو مراقبة أدق ،أو تَ ﱡ
دخل المنشأة تحديدا مع
المقترض.
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)ع( المعلومات عن تجاوز موعد االستحقاق ،بما في ذلك االفتراض الممكن دحضه كما تم توضيحة في الفقرة -5-5
.11
ب 18.5.5في بعض الحاالت ،قد تكون المعلومات النوعية والمعلومات الكمية غير االحصائية المتاحة كافية لتحديد أن األداة
المالية قد استوفت الضوابط إلثبات مخصص خسارة بمبلغ مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر .أي أنه،
ال حاجة لتدفق المعلومات في نموذج احصائي أو عملية تصنيف ائتماني لتحديد ما إذا كانت قد حدثت زيادة كبيرة في
المخاطر االئتمانية على األداة المالية .وفي حاالت أخرى ،قد يلزم المنشأة األخذ في الحسبان معلومات أخرى ،بما في
ذلك المعلومات التي توفرھا النماذج االحصائية أو عمليات التصنيف االئتماني .وبدال من ذلك ،تستطيع المنشأة االستناد
في تقويمھا إلى كال النوعيين من المعلومات ،أي العوامل النوعية التي ال يتم الحصول عليھا من خالل آلية التصنيف
الداخلية ،وفئة تصنيف داخلية محددة في فترة التقرير ،مع األخذ في الحسبان خصائص المخاطر االئتمانية عند اإلثبات
األولي ،إذا كان كل من النوعين من المعلومات مناسبا.

االفتراض الممكن دحضه بتجاوز االستحقاق ألكثر من ثالثين يوما
 19-5-5ال يُعد االفتراض الممكن دحضه الوارد في الفقرة  11.5.5مؤشرا مطلقا على وجوب إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة
على مدى العمر ،ولكنه يفترض بأن يكون آخر نقطة ينبغي عندھا إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر
حتى عند استخدام معلومات تطلعية للمستقبل )بما في ذلك عوامل االقتصاد الكلي على مستوى المحفظة(.
ب 20.5.5يمكن للمنشأة دحض ھذا االفتراض .وبالرغم من ذلك ،تستطيع القيام بذلك -فقط  -عندما يتوفر لھا معلومات معقولة
ومؤيدة تبرھن على أنه حتى إذا تجاوزت الدفعات التعاقدية استحقاقھا ألكثر من ثالثين يوما ،فإن ذلك ال يمثل زيادة
كبيرة في المخاطر االئتمانية على األداة المالية .على سبيل المثال ،عندما يكون عدم الدفع سھواً من قبل اإلدارة ،ال أن
يكون ناتجا عن صعوبات مالية للمقترض ،أو أن يكون لدى المنشأة اطالع على دليل تاريخي يبرھن على عدم وجود
ربط بين زيادات كبيرة في مخاطر التعثر في السداد واألصول المالية التي تجاوزت دفعاتھا موعد استحقاقھا ألكثر من
ثالثين يوما ولكن ذلك الدليل ال يحدد مثل ذلك الربط عندما تكون الدفعات قد تجاوزت استحقاقھا ألكثر من  60يوما.
ب 21.5.5ال تستطيع المنشأة ضبط توقيت الزيادات الكبيرة في المخاطر االئتمانية وإثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى
العمر مع متى يعد األصل المالي أصالً ذا مستوى ائتماني ھابط أو بنا ًء على تعريف المنشأة الداخلي للتعثر في السداد.

األدوات المالية التي لھا مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير
ب 22.5.5تعد المخاطر االئتمانية على األداة المالية منخفضة ألغراض الفقرة  ،10.5.5إذا كانت لألداة المالية مخاطر منخفضة
للتعثر في سدادھا ،وكان للمقترض قدرة كبيرة على الوفاء بالتزاماته من التدفق النقدي التعاقدي في األجل القريب وكان
يحتمل ،ولكن ليس بالضرورة ،أن تقلل التغيرات العكسية في الظروف االقتصادية وظروف األعمال في األجل الطويل
قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته من التدفق النقدي التعاقدي .وال تعد األدوات المالية ذات مخاطر ائتمانية منخفضة
عندما تعد أن لھا مخاطر خسارة منخفضة –فقط  -بسبب قيمة الضمان الرھني وأن األداة المالية بدون ذلك الضمان
الرھني ال تعد ذات مخاطر ائتمانية منخفضة .كما أن األدوات المالية ال تعد أن لھا مخاطر ائتمانية منخفضة لمجرد أن
لھا مخاطر تعثر في السداد أقل من األدوات المالية اآلخرى للمنشأة أو بالنسبة للمخاطر االئتمانية للسلطة القانونية التي
تعمل المنشأة في نطاقھا.
ب 23.5.5لتحديد ما إذا كانت لألداة المالية مخاطر ائتمانية منخفضة ،يمكن للمنشأة استخدام تصنيفاتھا االئتمانية الداخلية أو
منھجياتھا األخرى التي تتفق مع تعريف عالمي متفق عليه للمخاطر االئتمانية المنخفضة ويأخذ في الحسبان المخاطر
ونوع األدوات المالية التي يتم تقويمھا .والتصنيف الخارجي لـ "رتبة االستثمار" ھو مثال على األداة المالية التي قد تعد
بأن لھا مخاطر ائتمانية منخفضة .وبالرغم من ذلك ،ليس مطلوبا بأن تكون األدوات المالية مصنفة خارجيا لكي تعد
ذات مخاطر ائتمانية منخفضة .وبالرغم من ذلك ،ينبغي أن تعد بأن لھا مخاطر ائتمانية منخفضة من منظور مشارك
في السوق يأخذ في الحسبان جميع أحكام وشروط األداة المالية.
ب 24.5.5ال يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر من أداة مالية لمجرد أنه كان قد تم عدھا بأن لھا مخاطر
ائتمانية منخفضة في فترة التقرير السابقة وال تعد بأن لھا مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير .وفي مثل ھذه
الحالة ،يجب على المنشأة تحديد ما إذا كان ھناك زيادة كبيرة في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات األولي وعليه ما إذا
كان مطلوبا إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر وفقا للفقرة .3.5.5

التعديالت
ب 25.5.5في بعض الحاالت ،يمكن أن تؤدي إعادة التفاوض بشأن التدفقات النقدية التعاقدية ألصل مالي أو تعديلھا إلى إلغاء إثبات
األصل المالي الحالي وفقا لھذا المعيار .عندما ينتج عن تعديل األصل المالي إلغاء إثبات األصل المالي الحالي وما يتبع
ذلك من إثبات األصل المالي المعدل ،فإن األصل المعدل يعد أصالً ماليا ً "جديداً" ألغراض ھذا المعيار.
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ب 26.5.5وبنا ًء عليه ،يجب معامله تاريخ التعديل على أنه تاريخ اإلثبات األولي لذلك األصل المالي عند تطبيق متطلبات الھبوط
على األصل المالي المعدل .وھذا يعني عادة قياس مخصص الخسارة بمبلغ مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى
12شھرا إلى حين استيفاء متطلبات إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المبينة في الفقرة .3.5.5
وبالرغم من ذلك ،في بعض الحاالت غير العادية وعقب تعديل ينتح عنه إلغاء إثبات األصل المالي األصلي ،فقد يكون
ھناك دليل على أن األصل المالي المعدل ذو مستوى ائتماني ھابط عند إثباته األولي ،وعليه ،فإن األصل المالي ينبغي
إثباته على أنه أصل مالي ُمستحدث ذو مستوى ائتماني ھابط .وقد يحدث ھذا ،على سبيل المثال ،في موقف يكون فيه
تعديل أساس ألصل متعثر قد أدى إلى إلغاء إثبات األصل المالي األصلي .وفي مثل ھذه الحالة ،قد يكون من المحتمل
أن ينتج عن التعديل أصل مالي جديد ذو مستوى ائتماني ھابط عند اإلثبات األولي.
ب 27.5.5إذا كانت قد تمت إعادة التفاوض بشأن التدفقات النقدية التعاقدية من أصل مالي أو بخالف ذلك تعديلھا ،ولكن األصل
المالي لم يتم إلغاء إثباته ،فإن األصل المالي ال يعد -تلقائيا – بأن له مخاطر ائتمانية أقل .ويجب على المنشأة تقويم ما
إذا كان ھناك زيادة مھمة في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات األولي على أساس جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة
التي تكون متاحة دون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما .وتشمل تلك المعلومات التاريخية والمعلومات التطلﱡعية للمستقبل
وتقويم المخاطر االئتمانية على مدى العمر المتوقع لألصل المالي ،والتي تشمل المعلومات بشأن الظروف التي أدت
إلى التعديل .وقد يشمل الدليل على أن ضوابط إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر لم تعد مستوفاة سجال
تاريخيا ألداء الدفعات حتى تاريخه وفي حينھا ،في مقابل الشروط التعاقدية المعدلة .ويلزم العميل –عادة -أن يدلل
بشكل ثابت على سلوك جيد بالدفع على مدى فترة من الوقت قبل أن تعد الخسائر االئتمانية قد انخفضت .على سبيل
المثال ،فإن سجل عدم الدفع أو الدفعات غير المكتملة ال يتم محوه -عادة  -بمجرد أداء دفعة واحدة في الوقت المحدد
عقب تعديل الشروط التعاقدية.

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
الخسائر االئتمانية المتوقعة
ب 28.5.5الخسائر االئتمانية المتوقعة ھي تقدير احتماله مرجح للخسائر االئتمانية )أي القيمة الحالية لكل العجز النقدي( على مدى
العمر المتوقع لألداة المالية .والعجز النقدي ھو الفرق بين التدفقات النقدية واجبة السداد للمنشأة وفقا للعقد والتدفقات
النقدية التي تتوقع المنشأة استالمھا .ونظرا ألن الخسائر االئتمانية المتوقعة تأخذ في الحسبان مبلغ وتوقيت الدفعات،
فإن الخسائر االئتمانية تنشأ حتى إذا كانت المنشأة تتوقع أن يتم الدفع لھا  -بالكامل -ولكن في وقت الحق بعد أن يصبح
واجب السداد بموجب للعقد.
ب 29.5.5لألصول المالية ،فإن الخسارة االئتمانية ھي القيمة الحالية للفرق بين:
)أ(

التدفقات النقدية التعاقدية التي تكون واجبة السداد للمنشأة بموجب العقد؛ وبين

)ب( التدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة الحصول عليھا.
ب 30.5.5الرتباطات القروض التي لم يتم سحبھا ،فإن الخسارة االئتمانية ھي القيمة الحالية للفرق بين:
)أ(

التدفقات النقدية التعاقدية واجبة السداد للمنشأة إذا كان حامل ارتباط القرض يقوم بسحب القرض؛ وبين

)ب( التدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة استالمھا إذا كان قد تم سحب القرض.
ب 31.5.5يجب أن يكون تقدير المنشأة للخسائر االئتمانية المتوقعة من ارتباطات القروض متفقا مع توقعاتھا بالسحوبات من
ارتباط القرض ھذا ،أي يجب أن تأخذ في الحسبان الجزء المتوقع من ارتباط القرض الذي سيتم سحبه خالل  12شھرا
من تاريخ التقرير وذلك عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة عن  12شھرا ،والجزء المتوقع من ارتباط القرض الذي
سوف يتم سحبه على مدى العمر المتوقع الرتباط القرض وذلك عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر.
ب 32.5.5لعقد الضمان المالي ،فإن المنشأة مطالبة بأداء الدفعات -فقط  -في حالة تعثر المدين في السداد وفقا لشروط األداة المالية
التي يتم ضمانھا .وبنا ًء عليه ،فإن العجز النقدي ھو الدفعات المتوقعة لتعويض حامل األداة مقابل الخسائر االئتمانية
التي يتكبدھا مطروحا ً منھا أي مبالغ تتوقع المنشأة استالمھا من حامل األداة ،وھو المدين أو أي طرف آخر .وإذ تم
ضمان األصل –بشكل كامل ،فإن تقدير العجز النقدي لعقد ضمان مالي يكون متفقا مع تقديرات العجز النقدي مقابل
األصل الخاضع للضمان.
ب 33.5.5لألصل المالي الذي يعد على أنه ذو مستوى ائتماني ھابط في تاريخ التقرير ،ولكنه ليس أصالً ماليا ً ُمستحدثا ً أو مشترى
ذا مستوى ائتماني ھابط ،يجب على المنشأة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على أنھا الفرق بين إجمالي المبلغ
الدفتري لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية التقديرية المخصومة بمعدل الفائدة األصلي لألصل المالي .يتم إثبات
أي تعديل في الربح أو الخسارة على أنه ربح أو خسارة من الھبوط.
ب 34.5.5عند قياس مخصص الخسارة مقابل اإليجار المستحق فإن التدفقات النقدية المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة
يجب أن تكون متفقة مع التدفقات النقدية المستخدمة في قياس اإليجار المستحق وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 16
"عقود اإليجار".
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ب 35.5.5يمكن للمنشأة استخدام وسائل عملية عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة إذا كانت متفقة مع المبادئ الواردة في الفقرة
 .17.5.5ومثال على الوسيلة العملية ھو حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة من المبالغ المستحقة التحصيل من المدينين
التجاريين باستخدام مصفوفة المخصص .وتستخدم المنشأة خبرتھا التاريخية في الخسائر االئتمانية )المعدلة بحسب ما
ھو مناسب وفقا للفقرتين ب– 51.5.5ب (52.5.5من المبالغ المستحقة التحصيل من المدينين التجاريين لتقدير الخسائر
االئتمانية المتوقعة على مدى 12شھرا أو الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر من األصول المالية بحسب
المالئم .قد تحدد مصفوفة المخصص ،على سبيل المثال ،معدالت ثابتة للمخصص وھو ما يعتمد على عدد األيام التي
تكون فيھا المبالغ المستحقة التحصيل من المدينين التجاريين متجاوزة الستحقاقھا )على سبيل المثال 1 ،في المائة إذا لم
تكن متجاوزة لموعد استحقاقھا 2 ،في المائة إذا تجاوزت موعد استحقاقھا بأقل من ثالثين يوما 3 ،في المائة إذا
تجاوزت موعد استحقاقھا بأكثر من ثالثين يوما ولكن أقل من  90يوما 20 ،في المائة إذا كان تجاوزت موعد
استحقاقھا من  180–90يوما الخ( .وتبعا لتنوع قاعدة عمالئھا ،فإن المنشأة تستخدم المجموعات المناسبة إذا كانت
خبرتھا التاريخية في الخسائر االئتمانية تظھر أنماط خسارة مختلفة –بشكل كبير  -لقطاعات العمالء المختلفة .ومن
أمثلة الضوابط التي قد يتم استخدامھا لتجميع األصول فئات المنطقة الجغرافية ،ونوع المنتج ،وتصنيف العميل،
والضمان الرھني أو الضمان االئتماني التجاري ونوع العميل )مثل عميل جملة أو تجزئة(.

تعريف التعثر في السداد
ب 36.5.5تتطلب الفقرة  9.5.5عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية على أداة مالية قد زادت –بشكل كبير – بأنه يجب على
المنشأة أن تأخذ في الحسبان التغير في مخاطر حدوث تعثر في السداد منذ تم اإلثبات األولي.
ب 37.5.5عند تعريف التعثر في السداد ألغراض تحديد مخاطر حدوث تعثر في السداد ،يجب على المنشأة تطبيق تعريف للتعثر
في السداد يكون متفقا ُ مع التعريف المستخدم ألغراض اإلدارة الداخلية للمخاطر االئتمانية لألداة المالية ذات الصلة
وأخذ المؤشرات النوعية في الحسبان )على سبيل المثال ،الشروط المالية( عندما يكون ذلك مناسبا .وبالرغم من ذلك،
ھناك افتراض يمكن دحضه بأن التعثر في السداد ال يحدث في وقت الحق بعد أن يصبح األصل المالي قد تجاوز موعد
استحقاقه بمدة  90يوما ما لم تكن المنشأة لديھا معلومات معقولة ومؤيدة للتدليل على أن استخدام ضوابط للتعثر في
السداد بعد ھذه الفترة تعد أكثر مناسبة .ويجب تطبيق تعريف التعثر في السداد المستخدم لھذه األغراض -باتساق  -على
جميع األدوات المالية ما لم تُتاح معلومات تدلل على أن تعريفا آخر للتعثر في السداد يعد أكثر مناسبة ألداة مالية معينة.

الفترة التي يتم على مداھا تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة
ب 38.5.5وفقا للفقرة  ،19.5.5فإن أقصى فترة يجب على مداھا تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة ھي أقصى فترة تعاقدية تكون
المنشأة على مداھا معرضة للمخاطر االئتمانية .والرتباطات القروض وعقود الضمان المالي ،فإن ھذه ھي أقصى فترة
تعاقدية تكون المنشأة على مداھا لديھا التزام تعاقدي حالي بتقديم ائتمان.
ب 39.5.5وبالرغم من ذلك ،وفقا للفقرة  ،20.5.5فإن بعض األدوات المالية تنطوي على كل من قرض ومكون ارتباط لم يتم
سحبه وال تحد قدرة المنشأة التعاقدية على طلب السداد وإلغاء االرتباط الذي لم يتم سحبه من تعرض المنشأة للخسائر
االئتمانية على فترة اإلشعار التعاقدية .على سبيل المثال ،فإن التسھيالت االئتمانية الدوارة ،مثل البطاقات االئتمانية،
وتسھيالت السحب على المكشوف ،يمكن سحبھا تعاقديا من قبل المقرض بموجب إشعار تبلغ أقل فترة له يوم واحد.
وبالرغم من ذلك ،في الممارسة يستمر المقرضون في تقديم االئتمان لفترة أطول ويمكن أن يقوموا بسحب التسھيل -
فقط  -بعدما تزداد المخاطر االئتمانية للمقترض ،وھو ما قد يجعل من المتأخر كثيرا منع بعض أو جميع الخسائر
االئتمانية المتوقعة .إن ھذه األدوات المالية لھا عموما الخصائص التالية نتيجة لطبيعة األداة المالية ،والطريقة التي تدار
بھا األداة المالية ،وطبيعة المعلومات المتاحة حول الزيادات الكبيرة في المخاطر االئتمانية:
)أ( أن األدوات المالية ليس لھا أجل أو ھيكل سداد ثابت وعادة ما يكون لھا فترة إلغاء تعاقدية قصيرة )على سبيل
المثال ،يوما واحدا(.
)ب(

أن القدرة التعاقدية على إلغاء العقد ال يتم فرضھا في حالة اإلدارة اليومية العادية لألداة المالية ويمكن إلغاء
العقد -فقط  -عندما تصبح المنشأة على علم بزيادة في المخاطر االئتمانية على مستوى التسھيل.

)ج(

أن األدوات المالية تدار على أساس جماعي.

ب 40.5.5عند تحديد الفترة التي يتوقع أن تتعرض المنشأة على مداھا لمخاطر ائتمانية ،ولكن تلك التي ال تستطيع المنشأة تقليل
الخسائر االئتمانية المتعلقة بھا من خالل اإلجراءات العادية إلدارة المخاطر االئتمانية ،فإنه ينبغي على المنشأة األخذ
في الحسبان عوامل مثل المعلومات والخبرة التاريخية بشأن:
)أ(

الفترة التي كانت المنشأة معرضة على مداھا للمخاطر االئتمانية على أدوات مالية مشابھة.

)ب(

طول الفترة الزمنية لحاالت التعثر في السداد ذات الصلة التي تحدث على أدوات مالية مشابھة عقب زيادة
كبيرة في المخاطر االئتمانية.

)ج(

إجراءات إدارة المخاطر االئتمانية التي تتوقع المنشأة اتخاذھا بمجرد أن تزداد المخاطر االئتمانية على األداة
المالية ،مثل تخفيض أو إزالة الحدود التي لم يكن قد تم سحبھا.
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النتيجة المرجحة باالحتماالت
ب 41.5.5ليس الغرض من تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة تقدير لتصور اسوأ حالة أو تقدير لتصور أفضل حالة .وبدال من
ذلك ،فإن تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة يجب أن يعكس -دائما -إمكانية حدوث خسائر ائتمانية وأمكانية عدم حدوث
خسائر ائتمانية حتى إذا كانت النتيجة األكثر ترجيحا ھي عدم حدوث خسارة ائتمانية.
ب 42.5.5تتطلب الفقرة )17.5.5أ( تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة لتعكس مبلغا ً غير متحيز واحتماله مرجح يتم تحديده من
خالل تقويم نطاق من النتائج المحتملة .وفي الممارسة ،ال يلزم أن يكون ھذا تحليالً معقداً .وفي بعض الحاالت ،يعد
كاف ،دون الحاجة لعدد كبير من المحاكاة المفصلة للتصورات .على سبيل المثال ،فإن
وضع نماذج بسيطة -نسبيا -
ٍ
متوسط الخسائر االئتمانية لمجموعة كبيرة من األدوات المالية التي خصائص مخاطرھا مشتركة يمكن أن يكون تقديرا
معقوال لمبلغ احتماله مرجح .وفي حاالت أخرى ،ربما يلزم تحديد التصوارات التي تحدد مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية
لنتائج معينة واالحتمال المقدر لھذه النتائج .وفي تلك الحاالت ،فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة يجب أن تعكس نتيجتين
على األقل -وفقا للفقرة .18.5.5ب 43.5.5للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر ،يجب على المنشأة تقدير مخاطر حدوث تعثر في السداد على األداة المالية
خالل عمرھا المتوقع .وخسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12شھرا ھي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة على
مدى العمر وتعبر عن العجز النقدي لفترة العمر الذي ينتج إذا حدث تعثر في السداد على مدى  12شھرا بعد تاريخ
التقرير )أو فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة المالية أقل من  12شھرا( ،مرجحة باحتمال حدوث التعثر في
السداد .وعليه ،فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شھرا ليست ھي الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى
العمر التي تتكبدھا المنشأة من األدوات المالية التي تتوقع أن يحدث تعثر في سدادھا خالل  12شھرا التالية وليست ھي
العجز النقدي المتوقع على مدى  12شھراً.

القيمة الزمنية للنقود
ب 44.5.5يجب خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة إلى تاريخ التقرير ،وليس إلى تاريخ التعثر المتوقع في السداد أو تاريخ آخر،
باستخدام معدل الفائدة الفعلية الذي يتم تحديده عند اإلثبات األولي أو تقريب له .وإذا كان لألداة المالية معدل فائدة
متغير ،فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة يجب خصمھا باستخدام معدل الفائدة الفعلية الحالي الذي يتم تحديده وفقا للفقرة
ب.5.4.5
ب 45.5.5لألصول المالية المشتراه أو ال ُمستحدثة ذات المستوى االئتماني الھابط ،فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة يجب خصمھا
باستخدام معدل الفائدة الفعلية ال ُمعدل بالمخاطر االئتمانية الذي يتم تحديده عند اإلثبات األولي.
ب 46.5.5يجب خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة من مبالغ اإليجار مستحقة التحصيل باستخدام نفس معدل الخصم المستخدم في
قياس مبالغ اإليجار مستحقة التحصيل وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي .16
ب 47.5.5يجب خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة من ارتباط قرض باستخدام معدل الفائدة الفعلية أو تقريب له ،والذي يتم تطبيقه
عند إثبات األصل المالي الناتج عن ارتباط القرض .وھذا بسبب أنه لغرض تطبيق متطلبات الھبوط ،فإن األصل المالي
الذي يتم إثباته عقب سحب على ارتباط قرض يجب معاملته على أنه استمرار لذلك االرتباط وليس معاملته على أنه
أداة مالية جديدة .ولذلك فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة من األصل المالي يجب قياسھا باألخذ في الحسبان المخاطر
االئتمانية األولية الرتباط القرض من التاريخ الذي أصبحت فيه المنشأة طرفا في االرتباط الذي ال رجعه فيه.
ب 48.5.5الخسائر االئتمانية المتوقعة من عقود الضمان المالي أو من ارتباطات القروض التي ال يمكن تحديد معدل الفائدة الفعلية
لھا يجب أن يتم خصمھا بتطبيق معدل الخصم الذي يعكس التقويم الحالي للسوق للقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر التي
تكون مرتبطة بالتدفقات النقدية ولكن فقط إذا تم ،وبالقدر الذي يتم به ،أخذ المخاطر في الحسبان من خالل تعديل معدل
الخصم بدال من تعديل العجز النقدي الذي يتم خصمه.
المعلومات المعقولة والمؤيدة
ب 49.5.5لغرض ھذا المعيار ،فإن المعلومات المعقولة والمؤيدة ھي تلك التي تكون متاحة -بشكل معقول  -في تاريخ التقرير
بدون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما ،بما في ذلك المعلومات بشأن األحداث السابقة ،والظروف الحالية وتوقعات الظروف
االقتصادية المستقبلية .وتعد المعلومات التي تكون متاحة ألغراض التقرير المالي أنھا متاحة بدون تكلفة أو جھد ال
مبرر لھما.
ب 50.5.5ال تطالب المنشأة بتضمين توقعات الظروف المستقبلية على مدى مجمل العمر المتوقع لألداة المالية .وتعتمد درجة
االجتھاد المطلوب لتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة على إمكانية توفر معلومات مفصلة .وكلما زاد أفق التوقع ،تنقص
إمكانية توفر معلومات مفصلة وتزداد درجة االجتھاد المطلوب لتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة .وال يتطلب تقدير
الخسائر االئتمانية المتوقعة تقديراً مفصالً للفترات التي تقع في المستقبل البعيد .لمثل تلك الفترات ،تستطيع المنشأة
استقراء التوقعات من المعلومات المتاحة المفصلة.
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ب 51.5.5ال يلزم المنشأة القيام ببحث شامل عن المعلومات ولكن يجب عليھا األاخذ في الحسبان جميع المعلومات المعقولة
والمؤيدة التي تكون متاحة بدون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما والتي تكون ذات صلة بتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة،
بما في ذلك أثر الدفعات المقدمة المتوقعة .ويجب أن تتضمن المعلومات المستخدمة عوامل تكون مرتبطة بالمقترض،
والظروف االقتصادية العامة وتقويم كل من التوجه الحالي والمتوقع للظروف في تاريخ التقرير .ويمكن للمنشأة
استخدام مصادر عديدة للبيانات ،والتي قد تكون داخلية )تحددھا المنشأة( وأيضا ً خارجية .وتشمل المصادر المحتملة
للمعلومات الخبرة الداخلية التاريخية في الخسائر االئتمانية ،والتصنيفات الداخلية ،وخبرة المنشآت اآلخرى في الخسائر
االئتمانية ،والتصنيفات والتقارير واالحصاءات الخارجية .ويمكن للمنشآت التي ليس لديھا مصادر بيانات تحددھا
المنشأة ،أو لھا مصادر غير كافية ،استخدام خبرة مجموعة نظيرة في األداة المالية )أو مجموعات من األدوات المالية(
المقارنة لھا.
ب 52.5.5تعد المعلومات التاريخية أرضية أو أساسا مھما يتم بنا ًء عليه قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة .وبالرغم من ذلك ،يجب
على المنشأة تعديل البيانات التاريخية ،مثل الخبرة في الخسائر االئتمانية ،على أساس البيانات الحالية الممكن رصدھا
لتعكس الظروف الحالية وتوقعاتھا للظروف المستقبلية التي لم تؤثر على الفترة التي استندت إليھا البيانات التاريخية،
وإلزالة آثار تلك الظروف في الفترة التاريخية التي ليست ذات صلة بالتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية .وفي بعض
الحاالت ،يمكن أن تكون أفضل معلومات معقولة ومؤيدة ھي معلومات تاريخية غير معدلة ،تبعا لطبيعة المعلومات
التاريخية ومتى تم حسابھا ،مقارنة بالظروف في تاريخ التقرير وخصائص األداة المالية التي يجري النظر فيھا.
وينبغي أن تعكس تقديرات التغيرات في الخسائر االئتمانية المتوقعة ،وأن تكون متسقة –من حيث االتجاه – مع
التغيرات في البيانات ذات الصلة الممكن رصدھا من فترة ألخرى )مثل التغيرات في معدالت البطالة ،أو أسعار
العقارات ،أو أسعار السلع ،أو وضع السداد أو العوامل اآلخرى التي تدل على خسائر ائتمانية من األداة المالية أو إلى
التغيرات في مجموعة األدوات المالية وفي قوة ھذه التغيرات( .ويجب على المنشأة القيام – بشكل منتظم  -باستعراض
المنھجية واالفتراضات المستخدمة لتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة لتقليص أي فروق بين التقديرات والخبرة الفعلية
في الخسائر االئتمانية.
 53.5.5عند استخدام الخبرة التاريخية في الخسائر االئتمانية لتقدير الخسائر االئتمانية ،من المھم تطبيق تلك المعلومات بشأن
معدالت الخسائر االئتمانية التاريخية على المجموعات التي يتم تعريفھا بطريقة تتفق مع المجموعات التي تم لھا رصد
معدالت الخسائر االئتمانية التاريخية .وتبعا لذلك ،فإن الطريقة المستخدمة يجب أن تمكن من ربط كل مجموعة من
األصول المالية بالمعلومات بشأن الخبرة السابقة في الخسائر االئتمانية في مجموعات من األصول المالية التي تكون
خصائص مخاطرھا متشابھة وبالبيانات ذات الصلة الممكن رصدھا ،التي تعكس الظروف الحالية.
ب 54.5.5تعك س الخس ائر االئتماني ة المتوقع ة توقع ات المنش أة ذاتھ ا للخس ائر االئتماني ة .وب الرغم م ن ذل ك ،عن د أخ ذ
جمي ع المعلوم ات المعقول ة والمؤي دة الت ي تك ون متاح ة ب دون تكلف ة أو جھ د ال مب رر لھم ا ف ي الحس بان عن د
تق دير الخس ائر االئتماني ة المتوقع ة ،يج ب عل ى المنش أة أيض ا ً األخ ذ ف ي الحس بان معلوم ات الس وق الممك ن
رصدھا بشأن الخسائر االئتمانية ألداة مالية معينة أو أدوات مالية مشابھة.

الضمان الرھني
ب 55.5.5ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ،فإن تقدير العجز النقدي المتوقع يجب أن يعكس التدفقات النقدية المتوقعة
من الضمان الرھني والتعزيزات االئتمانية اآلخرى التي تُعد جز ًء من الشروط التعاقدية والتي ال يتم إثباتھا -بشكل
منفصل  -من قبل المنشأة .إن تقدير العجز النقدي المتوقع من أداة مالية مضمونة بضمان رھني يعكس مبلغ وتوقيت
التدفقات النقدية المتوقعة من مصادرة الضمان الرھني مطروحا منه تكاليف الحصول على الضمان الرھني وبيعه،
بغض النظر عما إذا كانت المصادرة محتملة )أي أن تقدير التدفقات النقدية المتوقعة يأخذ في الحسبان احتمال
المصادرة والتدفقات النقدية التي ستنتج عنه( .وتبعا لذلك ،فإن أي تدفقات نقدية متوقعة من تحقيق الضمان الرھني بعد
تاريخ االستحقاق التعاقدي للعقد يجب إدراجھا في ھذا التحليل .وأي ضمان رھني يتم الحصول عليه نتيجة للمصادرة ال
يتم إثباته على أنه أصل منفصل عن األداة المالية المضمونة بضمان رھني ما لم يكن مستوفيا لضوابط اإلثبات ذات
الصلة ألصل والواردة في ھذا المعيار أو في المعايير اآلخرى.

إعادة تصنيف األصول المالية )القسم (6.5
ب 1.6.5إذا قامت المنشأة بإعادة تصنيف أصول مالية وفقا للفقرة  ،1.4.4فإن الفقرة  1.6.5تتطلب تطبيق إعادة التصنيف -بأثر
مستقبلي  -من تاريخ إعادة التصنيف .ويتطلب كل من صنف القياس بالتكلفة المستنفدة وصنف القياس بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر تحديد معدل الفائدة الفعلية عند اإلثبات األولي .ويتطلب كل من ھذين الصنفين -أيضا ً -
تطبيق متطلبات الھبوط بالطريقة نفسھا .وتبعا لذلك ،فعندما تقوم المنشأة بإعادة تصنيف أصل مالي بين صنف القياس
بالتكلفة المستنفدة وصنف القياس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإن:
)أ(

إثبات إيراد الفائدة ال يتغير ولذلك فإن المنشأة تستمر في استخدام نفس معدل الفائدة الفعلية.
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)ب( قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ال يتغير نظراً ألن كال صنفي القياس يطبقان نفس مدخل الھبوط .وبالرغم من
ذلك ،إذا تمت إعادة تصنيف أصل مالي من صنف القياس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى
صنف القياس بالتكلفة المستنفدة ،فإنه يتم إثبات مخصص خسارة على أنه تعديل على إجمالي المبلغ الدفتري
لألصل المالي من تاريخ إعادة التصنيف .وإذا تمت إعادة تصنيف أصل مالي من صنف القياس بالتكلفة
المستنفدة إلى صنف القياس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإنه يتم إلغاء إثبات مخصص
الخسارة )وعليه ،ال يتم بعد ذلك إثباته على أنه تعديل على إجمالي المبلغ الدفتري( ولكن بدال من ذلك يتم إثباته
ضمن الدخل الشامل اآلخر على أنه مبلغ مجمع الھبوط )بمبلغ مساو( ويتم اإلفصاح عنه من تاريخ إعادة
التصنيف.
ب 2.6.5وبالرغم من ذلك ،فالمنشأة ليست مطالبة بإثبات إيراد الفائدة أو مكاسب أو خسائر الھبوط من أصل مالي يتم قياسه
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -بشكل منفصل .وتبعا لذلك ،فعندما تعيد المنشأة تصنيف أصل مالي من
صنف القياس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،فإن معدل الفائدة الفعلية يتم تحديده على أساس القيمة العادلة
لألصل في تاريخ إعادة التصنيف .إضافة إلى ذلك ،وألغراض تطبيق القسم  5.5على األصل المالي من تاريخ إعادة
التصنيف ،فإن تاريخ إعادة التصنيف يعامل على أنه تاريخ اإلثبات األولي.

المكاسب والخسائر )القسم (7.5
ب 1.7.5تسمح الفقرة  5.7.5للمنشأة القيام باختيار ال رجعه فيه بعرض التغيرات في القيمة العادلة لالستثمار في أداة حقوق ملكية
غير محتفظ بھا للمتاجرة ضمن الدخل الشامل اآلخر .ويتم ھذا االختيار على أساس كل أداة على حدة )أي لكل سھم
على حدة( .وال يجوز أن يتم -الحقا -تحويل المبلغ الذي يتم عرضه ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة.
وبالرغم من ذلك ،يمكن للمنشأة تحويل المكسب أو الخسارة المجمعة داخل حقوق الملكية .ويتم إثبات توزيعات األرباح
على مثل ھذه االستثمارات ضمن الربح أو الخسارة وفقا للفقرة  6.7.5ما لم تكن توزيعات األرباح تمثل –بشكل واضح
 استرداداً لجزء من تكلفة االستثمار.ب1.7.5أ ما لم تنطبق الفقرة  ،5.1.4فإن الفقرة 2.1.4أ تتطلب قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل المالي تنشئ تدفقات نقدية ھي -فقط -عبارة عن دفعات من المبلغ األصلي والفائدة
على المبلغ األصلي القائم وكان األصل المالي محتفظ به ضمن نموذج أعمال يحقق ھدفه من خالل تحصيل التدفقات
النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية .يثبت صنف القياس ھذا المعلومات ضمن الربح أو الخسارة كما لو كان األصل
المالي يتم قياسه بالتكلفة المستنفدة ،في حين أن األصل المالي يتم قياسه في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة.
المكاسب والخسائر ،بخالف تلك التي يتم إثباتھا ضمن الربح أو الخسارة وفقا للفقرات  ،11.7.5-10.7.5يتم إثباتھا
ضمن الدخل الشامل اآلخر .وعند إلغاء إثبات ھذه األصول المالية ،فإن المكاسب أو الخسائر المجمعة التي تم إثباتھا –
سابقا ً  -ضمن الدخل الشامل اآلخر يعاد تصنيفھا إلى الربح أو الخسارة .ويُظ ِھر ذلك الربح أو الخسارة التي كان سيتم
إثباتھا ضمن الربح أو الخسارة عند إلغاء اإلثبات فيما لو كان قد تم قياس األصل المالي بالتكلفة المستنفدة.
ب 2.7.5تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولي  21على األصول المالية وااللتزامات المالية التي ھي بنود نقدية وفقا لمعيار
المحاسبة الدولي  21وال ُمقومة بعملة أجنبية .ويتطلب معيار المحاسبة الدولي  21إثبات أي مكاسب وخسائر صرف
العمالت األجنبية على أصول نقدية والتزامات نقدية ضمن الربح أو الخسارة .ويستثنى من ذلك البند النقدي الموسوم
على أنه أداة تحوط في تحوط تدفق نقدي )أنظر الفقرة  ،(11.5.6أو تحوط لصافي استثمار )أنظر الفقرة  (13.5.6أو
تحوط القيمة عادلة ألداة حقوق ملكية اختارت المنشأة عرض التغيرات في قيمتھا العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر
وفقا للفقرة ) 5.7.5أنظر الفقرة .(8.5.6
ب2.7.5أ لغرض إثبات مكاسب وخسائر صرف العمالت االجنبية بموجب معيار المحاسبة الدولي  ،21فإن األصل المالي الذي
يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا للفقرة 2.1.4أ يعامل على أنه بند نقدي .وبنا ًء عليه ،فإن
مثل ھذا األصل المالي يعامل على أنه أصل يتم قياسه بالتكلفة المستنفدة بالعملة األجنبية .يتم إثبات فروق الصرف على
التكلفة المستنفدة ضمن الربح أو الخسارة ،أما التغيرات اآلخرى في المبلغ الدفتري فيتم إثباتھا وفقا للفقرة .10.7.5
ب 3.7.5تسمح الفقرة  5.7.5للمنشأة القيام باختيار ال رجعه فيه بعرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة الستثمارات معينة في
أدوات حقوق ملكية ضمن الدخل الشامل اآلخر .ومثل ھذا االستثمار ال يعد بندا نقديا .وبناء عليه ،فإن المكسب أو
الخسارة الذي يتم عرضه ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقا للفقرة  5.7.5يشمل أي مكون صرف عملة أجنبية ذي صلة.
ب 4.7.5إذا كانت ھناك عالقة تحوط بين أصل نقدي غير مشتق والتزام نقدي غير مشتق ،فإن التغيرات في مكون العملة
األجنبية لتلك األداتين الماليتين يتم عرضھا ضمن الربح أو الخسارة.
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االلتزامات الموسومة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
ب 5.7.5عندما تسم المنشأة التزاما ماليا على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،فيجب عليھا تحديد ما إذا كان
عرض آثار التغيرات في المخاطر االئتمانية لاللتزام ضمن الدخل الشامل اآلخر ستحدث عدم تماثل محاسبي في الربح
أو الخسارة ،أو ستضخمه .ويحدث عدم التماثل المحاسبي أو يتضخم إذا كان عرض آثار التغيرات في المخاطر
االئتمانية لاللتزام ضمن الدخل الشامل اآلخر سيؤدي إلى عدم تماثل أكبر في الربح أو الخسارة مما لو تم عرض تلك
المبالغ ضمن الربح أو الخسارة.
ب 6.7.5ولتحديد ذلك ،يجب على المنشأة تقويم ما إذا كانت تتوقع أن تتم المقاصة بين آثار التغيرات في المخاطر االئتمانية
لاللتزام ضمن الربح أو الخسارة من خالل تغير في القيمة العادلة ألداة مالية أخرى يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة .ومثل ھذا التوقع يجب أن يستند إلى عالقة اقتصادية بين خصائص االلتزام وخصائص األداة المالية
اآلخرى.
ب 7.7.5يتم ذلك التحديد عند اإلثبات األولي وال يعاد تقويمه .ولألغراض العملية ،فال يلزم المنشأة الدخول في جميع األصول
وااللتزامات التي ينشأ عنھا عدم تماثل محاسبي في الوقت نفسه تحديدا .ويسمح بتأخير معقول شريطة أن يكون من
المتوقع حدوث أي معامالت متبقية .ويجب على المنشأة تطبيق منھجيتھا -بشكل متسق  -لتحديد ما إذا كان عرض آثار
التغيرات في المخاطر االئتمانية لاللتزام ضمن الدخل الشامل اآلخر سيحدث عدم تماثل محاسبي في الربح أو الخسارة
أو سيضخمه .وبالرغم من ذلك ،يمكن للمنشأة استخدام منھجيات مختلفة عندما يكون ھناك عالقات اقتصادية مختلفة
بين خصائص االلتزامات الموسومة على أنھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وخصائص األدوات المالية
اآلخرى .ويتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي  7من المنشأة تقديم إفصاحات نوعية ضمن اإليضاحات المرفقة
بالقوائم المالية بشأن منھجيتھا في القيام بھذا التحديد.
ب 8.7.5إذا حدث مثل عدم التماثل ھذا أو تضخم ،فإن المنشأة مطالبة بعرض جميع التغيرات في القيمة العادلة )بما في ذلك آثار
التغيرات في المخاطر االئتمانية لاللتزام( ضمن الربح أو الخسارة .وإذا لم يحدث مثل عدم التماثل ھذا أو يتضخم ،فإن
المنشأة مطالبة بعرض آثار التغيرات في المخاطر االئتمانية لاللتزام ضمن الدخل الشامل اآلخر.
ب 9.7.5ال يج وز أن ي تم -الحق ا -تحوي ل المب الغ الت ي ي تم عرض ھا ض من ال دخل الش امل اآلخ ر إل ى ال ربح أو الخس ارة.
وبالرغم من ذلك ،يمكن للمنشأة تحويل المكسب أو الخسارة ال ُمتجمع داخل حقوق الملكية.
ب 10.7.5يبين المثال التالي حالة يحدث فيھا عدم تماثل محاسبي في الربح أو الخسارة إذا تم عرض آثار التغيرات في المخاطر
االئتمانية لاللتزام ضمن الدخل الشامل اآلخر .يقدم بنك رھن عقاري قروضا إلى العمالء ويمول تلك القروض من
خالل بيع سندات لھا خصائص مماثلة )مثل المبلغ القائم ،ووضع السداد ،واألجل والعملة( في السوق .تسمح الشروط
التعاقدية للقرض لعميل الرھن العقاري بسداد قرضه مقدما )أي الوفاء بالتزامه تجاه البنك( من خالل شراء السند
المقابل بالقيمة العادلة في السوق وتسليم ذلك السند إلى بنك الرھن العقاري .فإذا تردت الجودة االئتمانية للسند نتيجة
لذلك الحق التعاقدي في السداد مقدما) ،وعليه ،فإن القيمة العادلة اللتزام بنك الرھن العقاري تنخفض( ،فإن القيمة
العادلة لألصل الممثل لقرض بنك الرھن العقاري تنخفض -أيضا ً .يعكس التغير في القيمة العادلة لألصل حق عميل
الرھن التعاقدي في سداد قرض الرھن العقاري مقدما من خالل شراء السند موضوع القرض بالقيمة العادلة )والتي
انخفضت ،في ھذا المثال( وتسليم السند إلى بنك الرھن العقاري .لذلك ،فإن آثار التغيرات في المخاطر االئتمانية
لاللتزام )السند( تتم المقاصة بينھا ضمن الربح أو الخسارة من خالل تغير مقابل في القيمة العادلة ألصل مالي
)القرض( .ولو كانت آثار التغيرات في المخاطر االئتمانية لاللتزام قد تم عرضھا ضمن الدخل الشامل اآلخر ،فسيكون
ھناك عدم تماثل محاسبي في الربح أو الخسارة .لذلك ،فإن بنك الرھن العقاري مطالب بعرض جميع التغيرات في
القيمة العادلة لاللتزام )بما في ذلك آثار التغيرات في المخاطر االئتمانية لاللتزام( ضمن الربح أو الخسارة.
ب 11.7.5في المثال الوارد في الفقرة ب ،10.7.5ھناك ربط تعاقدي بين آثار التغيرات في المخاطر االئتمانية لاللتزام والتغيرات
في القيمة العادلة لألصل المالي )أي نتيجة للحق التعاقدي لعميل الرھن العقاري في سداد القرض مقدما من خالل شراء
السند بالقيمة العادلة وتسليم السند إلى بنك الرھن العقاري( .وبالرغم من ذلك ،قد يحدث -أيضا ً -عدم تماثل محاسبي في
غياب الربط التعاقدي.
ب 12.7.5ألغراض تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرتين  7.7.5و ،8.7.5ال يحدث عدم التماثل المحاسبي -فقط  -بسبب طريقة
القياس التي تستخدمھا المنشأة لتحديد آثار التغيرات في المخاطر االئتمانية لاللتزام .ينشأ عدم تماثل محاسبي في الربح
أو الخسارة -فقط  -عندما يكون من المتوقع المقاصة بين آثار التغيرات في المخاطر االئتمانية )كما تم تعريفھا في
المعيار الدولي للتقرير المالي  (7لاللتزام والتغيرات في القيمة العادلة ألداة مالية أخرى .أما عدم التماثل الذي ينشأ -
فقط  -كنتيجة لطريقة القياس )أي بسبب أن المنشأة ال تعزل التغيرات في المخاطر االئتمانية لاللتزام عن بعض
التغيرات اآلخرى في قيمته العادلة( فال يؤثر على التحديد المطلوب بموجب الفقرتين  7.7.5و .8.7.5على سبيل
المثال ،قد ال تعزل المنشأة التغيرات في المخاطر االئتمانية لاللتزام عن التغيرات في مخاطر السيولة .وإذا عرضت
المنشأة األثر المجمع لكال العاملين ضمن الدخل الشامل اآلخر ،فقد يحدث عدم تماثل بسبب أن التغيرات في مخاطر
السيولة قد يتم تضمينھا في قياس القيمة العادلة لألصول المالية للمنشأة ويتم عرض التغير االجمالي في القيمة العادلة
لتلك األصول ضمن الربح أو الخسارة .وبالرغم من ذلك ،فإن سبب مثل عدم التماثل ھذا ھو عدم دقة القياس ،وليس
عالقة المقاصة الموضحة في الفقرة ب ,6.7.5ولذلك ،فإنه ال يؤثر على التحديد المطلوب بموجب الفقرتين
7.7.5و.8.7.5
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معنى "المخاطر االئتمانية")الفقرتين  7.7.5و(8.7.5
ب 13.7.5يعرف المعيار الدولي للتقرير المالي  7المخاطر االئتمانية على أنھا "مخاطر أن يتسبب أحد طرفي أداة مالية في
خسارة مالية للطرف اآلخر عن طريق عدم الوفاء بالتزامه" .ويتعلق المتطلب الوارد في الفقرة )7.7.5أ( بمخاطر فشل
ال ُمصدر في تنفيذ ذلك االلتزام المحدد .وال يتعلق بالضرورة بالجدارة االئتمانية لل ُمصدر .على سبيل المثال ،إذا
أصدرت المنشأة التزاما مضمونا بضمان رھني والتزاما غير مضمون بضمان رھني ،واللذين بخالف ذلك يكونان
متماثلين ،فإن المخاطر االئتمانية لھذين االلتزامين تكونان مختلفتين ،حتى ولو كانت قد أصدرتھما نفس المنشأة .وتكون
المخاطر االئتمانية على االلتزام المضمون بضمان رھني أقل من المخاطر االئتمانية لاللتزام غير المضمون بضمان
رھني .وقد تكون المخاطر االئتمانية لاللتزام المضمون بضمان رھني قريبة من صفر.
ب 14.7.5ألغراض تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة )7.7.5أ( ،فإن المخاطر االئتمانية تختلف عن مخاطر األداء المرتبطة
باألصل .فمخاطر األداء المرتبطة باألصل ال تتعلق بمخاطر فشل المنشأة في الوفاء بالتزام معين ولكنھا ،بدال من ذلك،
تتعلق بمخاطر أن يكون أداء أصل واحد أو مجموعة من األصول ضعيفا )أو أن ال يكون ھناك أداء على األطالق(.
ب 15.7.5فيما يلي أمثلة على مخاطر األداء المرتبطة باألصل:
)أ(

التزام بميزة الربط بالوحدة يتم بموجبه تحديد المبلغ واجب السداد –بموجب العقد  -للمستثمرين على أساس
أداء أصول محددة .إن أثر ميزة الربط بالوحدة تلك على القيمة العادلة لاللتزام ھو مخاطر أداء مرتبطة
باألصل ،وليس مخاطر ائتمانية.

)ب(

التزام ُمص َدر من قبل منشأة ُمھيكلة بالخصائص التالية .المنشأة منفصلة –نظاميا ً -وعليه فإن األصول في
المنشأة مقصورة فقط على مصلحة المستثمرين فيھا ،حتى في حالة االفالس .وال تدخل المنشأة في معامالت
أخرى وال يمكن اتخاذ تصرف في األصول افتراضيا .تكون المبالغ واجبة السداد للمستثمرين في المنشأة -فقط
 إذا كانت األصول المقصورة تولد تدفقات نقدية .وعليه ،فإن التغيرات في القيمة العادلة لاللتزام تعكس –بشكل رئيس  -التغيرات في القيمة العادلة لألصول .إن أثر أداء األصول على القيمة العادلة لاللتزام ھو
مخاطر أداء مرتبط باألصل ،وليس مخاطر ائتمانية.

تحديد آثار التغيرات في المخاطر االئتمانية
ب 16.7.5ألغراض تطبيق المتطلب الوارد في الفقرة )7.7.5أ( ،يجب على المنشأة تحديد مبلغ التغير في القيمة العادلة لاللتزام
المالي الذي يمكن ع َْزوه إلى التغيرات في المخاطر االئتمانية لذلك االلتزام إما:
)أ(

على أنه مبلغ التغير في قيمته العادلة الذي ال يمكن ع َْزوه إلى التغيرات في ظروف السوق التي تنشأ عنھا
مخاطر السوق )أنظر الفقرتين ب 17.7.5وب(18.7.5؛ أو

)ب(

باستخدام طريقة بديلة تعتقد المنشأة أنھا تعبر بصدق أكثر عن مبلغ التغير في القيمة العادلة لاللتزام الذي يمكن
ع َْزوه إلى التغيرات في المخاطر االئتمانية.

ب 17.7.5تشمل التغيرات في ظروف السوق ،التي تنشأ عنھا مخاطر سوق ،التغيرات في معدل الفائدة المرجعي ،أوسعر أداة
مالية لمنشأة أخرى ،أوسعر سلعة ،أوسعر صرف عملة أجنبية ،أو مؤشر قياسي عام لالسعار أو للمعدالت.
ب 18.7.5إذا كانت التغيرات المھمة الوحيدة في ظروف السوق ذات الصلة بااللتزام ھي التغيرات في معدل فائدة تم رصده
)المؤشر المرجعي( ،فإن المبلغ الوارد في الفقرة ب)16.7.5أ( يمكن تقديره كما يلي:
)أ(

أوال ،تحسب المنشأة معدل العائد الداخلي لاللتزام في بداية الفترة باستخدام القيمة العادلة لاللتزام والتدفقات
النقدية التعاقدية لاللتزام في بداية الفترة .وتقوم بطرح معدل الفائدة الذي تم رصده )المؤشر المرجعي( في
بداية الفترة من معدل العائد ھذا ،للوصول إلى مكون لمعدل العائد الداخلي المرتبط باألداة.

)ب(

بعد ذلك ،تحسب المنشأة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المرتبطة بااللتزام باستخدام التدفقات النقدية التعاقدية
لاللتزام في نھاية الفترة ومعدل خصم مساو لمجموع ) (1معدل الفائدة الذي تم رصده )المؤشر المرجعي (
في نھاية الفترة و) (2المكون لمعدل العائد الداخلي المرتبط باألداة كما تم تحديده في البند )أ(.

)ج(

الفرق بين القيمة العادلة لاللتزام في نھاية الفترة والمبلغ الذي تم تحديده في البند )ب( ھو التغير في القيمة
العادلة الذي ال يمكن عزوه إلى التغيرات في معدل الفائدة الذي تم رصده )المؤشر المرجعي( .وھذا ھو المبلغ
الذي يتم عرضه ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقا للفقرة ) 7.7.5أ(.
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ب 19.7.5يفترض المثال الوارد في الفقرة ب 18.7.5أن التغيرات في القيمة العادلة الناشئة عن عوامل بخالف التغيرات في
المخاطر االئتمانية لألداة أو التغيرات في معدل الفائدة الذي تم رصده )المؤشر المرجعي( ليست مھمة .وھذه الطريقة
غير مناسبة إذا كانت التغيرات في القيمة العادلة الناشئة عن عوامل أخرى مھمة .وفي تلك الحاالت ،فإن المنشأة
مطالبة باستخدام طريقة بديلة تقيس آثار التغيرات في المخاطر االئتمانية لاللتزام -بشكل أكثر صدقا )أنظر الفقرة
ب)16.7.5ب(( .على سبيل المثال ،إذا كانت األداة الواردة في المثال تنطوي على مشتقة مدمجة ،فإن التغير في القيمة
العادلة للمشتقة المدمجة يتم استبعاده عند تحديد المبلغ المطلوب عرضه ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقا للفقرة
)7.7.5أ(.
ب 20.7.5كما ھو الحال مع جميع قياسات القيمة العادلة ،فإن طريقة القياس التي تتبعھا المنشأة عند تحديد الجزء من التغير في
القيمة العادلة لاللتزام الذي يمكن عزوه إلى التغير في مخاطره االئتمانية يجب أن تعظم من أستخدام المدخالت الممكن
رصدھا وأن تدني من استخدام المدخالت غير الممكن رصدھا.

المحاسبة عن التحوط )الفصل (6
أدوات التحوط )القسم (2.6
األدوات المؤھلة
ب 1.2.6المشتقات ال ُمدمجة في عقود مختلطة ،ولكن ال تتم المحاسبة عنھا -بشكل منفصل ،ال يمكن وسمھا على أنھا أدوات
تحوط منفصلة.
ب 2.2.6أدوات حقوق ملكية المنشأة ذاتھا ال تعد أصوال مالية أو التزامات مالية للمنشأة ولذا ال يمكن وسمھا على أنھا أدوات
تحوط.
ب 3.2.6لتحوطات مخاطر العمالت األجنبية ،فإن مكون مخاطر العملة االجنبية ألداة مالية غير مشتقة يتم تحديده وفقا لمعيار
المحاسبة الدولي .21

الخيارات المكتوبة
ب 4.2.6ال يحصر ھذا المعيار الحاالت التي يمكن فيھا وسم مشتقة يتم قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على
أنھا أداة تحوط ،باستثناء بعض الخيارات المكتوبة .وال يتأھل خيار مكتوب على أنه أداة تحوط ما لم يتم وسمه على أنه
مقاصة لخيار ُمشترى ،بما في ذلك ال ُمدمج في أداة مالية أخرى )على سبيل المثال ،خيار شراء مكتوب يستخدم لتحوط
التزام قابل لالستدعاء(.

وسم أدوات التحوط
ب 5.2.6للتحوطات بخالف تحوطات مخاطر العمالت األجنبية ،عندما تسم المنشأة أصالً ماليا ً غير مش تق أو التزام ا ً مالي ا ً غي ر
مشتق يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على أنه أداة تحوط ،يمكنھ ا -فق ط  -وس م األداة المالي ة غي ر
المشتقة في مجملھا أو جزء منھا.
ب 6.2.6يمكن وسم أداة تحوط واحدة على أنھا أداة تحوط ألكثر من نوع من المخاطر ،شريطة أن يكون ھناك وسم محدد ألداة
التحوط ولمراكز المخاطر المختلفة على أنھا بنود ُمتحوط لھا .ويمكن أن تكون تلك البنود ال ُمتحوط لھا في عالقات
تحوط مختلفة.

البنود ال ُمتحوط لھا )القسم (3.6
البنود المؤھلة
ب 1.3.6ال يمكن أن يكون االرتباط الملزم باالستحواذ على أعمال ،ضمن عملية تجميع أعمال ،أداة ُمتحوط لھا ،باستثناء مخاطر
العمالت االجنبية ،نظراً ألن المخاطر اآلخرى التي يتم التحوط لھا ال يمكن تعيينھا وقياسھا بشكل محدد .تُعد تلك
المخاطر اآلخرى مخاطر أعمال عامة.
ب 2.3.6ال يمكن أن يكون االستثمار بطريقة حقوق الملكية بند ُمتحوط له في تحوط قيمة عادلة .وھذا نظراً ألن طريقة حقوق
الملكية تثبت ضمن الربح أو الخسارة نصيب المنشأة المستثمرة من ربح أو خسارة األعمال المستثمر فيھا ،وليس من
التغيرات في القيمة العادلة لالستثمار .ولسبب مشابه ،ال يمكن أن يكون االستثمار في منشأة تابعة موحدة بند ُمتحوط له
في تحوط قيمة عادلة .وھذا نظراً ألن التوحيد يثبت ربح أو خسارة المنشأة التابعة ،وليست التغيرات في القيمة العادلة
لالستثمار ،ضمن الربح أو الخسارة .ويختلف التحوط لصافي استثمار في عملية أجنبية نظراً ألنه تحوط من التعرض
للعمالت األجنبية ،وليس تحوط قيمة عادلة من التغير في قيمة االستثمار.
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ب 3.3.6تسمح الفقرة  4.3.6للمنشأة بوسم التعرضات المجمعة ،التي تُعد تجميعا ً لتعرض ومشتقة ،على أنھا بنود ُمتحوط لھا.
وعند وسم مثل ھذا البند ال ُمتحوط له ،تقوم المنشأة بتقويم ما إذا كان التعرض ال ُمجمع يجمع بين تعرضا ومشتقة بحيث
ينشئ تعرضا ُمجمعا مختلفا يدار على أنه تعرض واحد لمخاطر معينة .وفي تلك الحالة ،يمكن للمنشأة وسم البند
ال ُمتحوط له على أساس التعرض ال ُمجمع .على سبيل المثال:
)أ(

يمكن للمنشأة تحوط كمية معينة من مشتريات البن التي يحتمل بدرجة كبيرة أن تتم خالل مدة  15شھرا مقابل
مخاطر السعر )على أساس الدوالر األمريكي( باستخدام عقد آجل لمدة  15شھرا للبن .يمكن أن ينظر إلى
مشتريات البن المحتملة بدرجة كبيرة والعقد اآلجل للبن -مجتمعين  -على أنھما تعرض مبلغ ثابت بالدوالر
االمريكي لمدة  15شھرا لمخاطر العملة األجنبية وذلك ألغراض إدارة المخاطر )أي مثل أي تدفق نقدي خارج
لمبلغ ثابت بالدوالر األمريكي لمدة  15شھرا(.

)ب( يمكن للمنشأة تحوط مخاطر العملة األجنبية لألجل الكامل لدين ُمقوم بعملة أجنبية وبمعدل فائدة ثابت لمدة 10
سنوات .وبالرغم من ذلك ،تتطلب المنشأة تعرضا لمعدل ثابت في عملتھا الوظيفية -فقط  -ألجل من قصير إلى
متوسط )على سبيل المثال سنتان( وتعرضا للمعدل المعوم في عملتھا الوظيفية لألجل المتبقي حتى االستحقاق.
وفي نھاية كل من فترة السنتين )أي على أساس أصل مبلغ الدين شامال التكاليف لسنتين( فإن المنشأة تثبت
التعرض لمعدل الفائدة للسنتين التاليتين )إذا كانت الفائدة عند مستوى تريد المنشأة تثبيت معدالت الفائدة( .في
مثل ھذه الحالة ،يمكن للمنشأة الدخول في مقايضة معدل فائدة ثابت بمعدل معوم لعشر سنوات للعملة تقايض
الدين بالعملة األجنبية بمعدل فائدة ثابت بتعرض عملة وظيفية بسعر متغير .ويتم تغطية ذلك بمقايضة معدل
فائدة لسنتين والتي-على أساس العملة الوظيفية -تقايض دينا ً متغير المعدل بدين ثابت المعدل .وفي الواقع ،فإن
الدين بعملة أجنبية بمعدل ثابت ومقايضة معدل الفائدة الثابت بمعدل معوم لعشر سنوات مجتمعين ينظر إليھما
ألغراض إدارة المخاطر على أنھما تعرض لعملة وظيفية لدين متغير المعدل لعشر سنوات.
ب 4.3.6عند وسم البند ال ُمتحوط له على أساس التعرض المجمع ،يجب على المنشأة األخذ في الحسبان األثر ال ُمجمع للبنود التي
تشكل التعرض المجمع لغرض تقويم فعالية التحوط وقياس عدم فعالية التحوط .وبالرغم من ذلك ،يتم االستمرار في
المحاسبة عن البنود التي تشكل التعرض المجمع -بشكل منفصل .وھذا يعني ،على سبيل المثال:
)أ(

أن المشتقات التي ھي جزء من التعرض المجمع يتم إثباتھا على أنھا أصول أو التزامات منفصلة يتم قياسھا
بالقيمة العادلة.

)ب( إذا تم وسم عالقة تحوط بين البنود التي تشكل التعرض المجمع ،فإن الطريقة التي يتم بھا إدراج مشتقة على أنھا
جزء من التعرض المجمع يجب أن تكون متفقة مع وسم تلك المشتقة على أنھا أداة تحوط على مستوى التعرض
المجمع .على سبيل المثال ،إذا استثنت المنشأة العنصر اآلجل من مشتقة من وسمھا على أنھا أداة التحوط لعالقة
التحوط بين البنود التي تشكل التعرض المجمع ،فيجب عليھا -أيضا ً -استثناء العنصر اآلجل عند إدراج تلك
المشتقة على أنھا بند ُمتحوط له كجزء من التعرض المجمع .وبخالف ذلك ،فإن التعرض ال ُمجمع يجب أن
يتضمن مشتقة ،إما في مجملھا أو جزء منھا.
ب 5.3.6تبين الفقرة  6.3.6أن مخاطر العملة األجنبية لمعاملة متوقعة محتملة بشكل كبير فيما بين المجموعة قد تتأھل ،في
القوائم المالية الموحدة ،على أنھا بند ُمتحوط له في تحوط تدفق نقدي ،شريطة أن تكون المعاملة ُمقومة بعملة أجنبية
بخالف العملة الوظيفية للمنشأة الداخلة في تلك المعاملة وان تؤثر مخاطر العملة األجنبية على الربح أو الخسارة
الموحد .ولھذا الغرض فإن المنشأة يمكن أن تكون المنشأة األم ،أو منشأة تابعة ،أو منشأة زميلة ،أو ترتيب مشترك أو
فرع .وإذا لم تؤثر مخاطر العملة األجنبية لمعاملة متوقعة فيما بين المجموعة على الربح أو الخسارة الموحد ،فإن
المعاملة فيما بين المجموعة ال تتأھل على أنھا بند ُمتحوط له .وعادة ما تكون ھذه ھي الحالة فيما يتعلق بدفعات رسوم
االمتياز ،أو دفعات الفائدة ،أو المصاريف االدارية بين أعضاء نفس المجموعة ،ما لم تكن ھناك معاملة خارجية ذات
صلة .وبالرغم من ذلك ،عندما تؤثر مخاطر العملة األجنبية لمعاملة متوقعة فيما بين المجموعة على الربح أو الخسارة
الموحد ،فإن المعاملة فيما بين المجموعة يمكن أن تتأھل على أنھا بند ُمتحوط له .مثال على ذلك ،مبيعات أو مشتريات
المخزون المتوقعة بين أعضاء نفس المجموعة إذا كان ھناك بيع للمخزون مستقبال إلى طرف خارجي عن المجموعة.
وبالمثل ،فإن بيعا ً متوقعا ً فيما بين المجموعة الالت ومعدات من المنشأة في المجموعة التي قامت يتصنيعھا لمنشأة في
المجموعة ستستخدم اآلالت والمعدات في عملياتھا قد يؤثر على الربح أو الخسارة الموحد .ويمكن أن يحدث ھذا ،على
سبيل المثال ،ألن اآلالت والمعدات سيتم استھالكھا من قبل المنشأة المشترية وأن المبلغ الذي سيتم إثباته –بشكل أولي -
لآلالت والمعدات قد يتغير إذا كانت معاملة التوقع فيما بين منشآت المجموعة ُمقومة بعملة بخالف العملة الوظيفية
للمنشأة المشترية.
ب 6.3.6إذا كان تحوط معاملة متوقعة فيما بين المجموعة يتأھل للمحاسبة عن التحوط ،فإن أي مكسب أو خسارة يتم إثباته
ضمن ،أو حذفه ،من الدخل الشامل اآلخر وفقا للفقرة  .11.5.6والفترة أو الفترات ذات الصلة التي تؤثر خاللھا مخاطر
العملة األجنبية للمعاملة ال ُمتحوط لھا على الربح أو الخسارة ھي عندما تؤثر على الربح أو الخسارة الموحد.

وسم البنود ال ُمتحوط لھا
ب 7.3.6المك ﱢون ھو بند ُمتحوط له يكون أقل من البند بكامله .وتبعا لذلك ،فإن المكون يعكس -فقط -بعض مخاطر البند الذي ھو
جزء منه أو يعكس فقط المخاطر إلى حد ما )على سبيل المثال ،عند وسم جزء من البند(.
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مكونات المخاطر
ب 8.3.6حتى يكون مؤھال للوسم على أنه بند ُمتحوط له ،يجب أن يكون مكون المخاطر مكونا ً لبند مالي أو غير مالي يمكن
تحديده -بشكل منفصل ،وأن يكون من الممكن قياس التغيرات في التدفقات النقدية أو القيمة العادلة للبند والتي يمكن
عزوھا إلى التغيرات في مكون المخاطر –بطريقة يمكن االعتماد عليھا.
ب 9.3.6عند تحديد ما ھي مكونات المخاطر التي تتأھل للوسم على أنھا بند ُمتحوط له ،تقوم المنشأة بتقويم مثل مكونات المخاطر
تلك ضمن سياق ھيكل السوق المحددة التي تتعلق بھا المخاطر والتي يحدث فيھا نشاط التحوط .ويتطلب مثل ھذا
التحديد تقويما للحقائق والظروف ذات الصلة ،والتي تختلف بحسب المخاطر والسوق.
ب 10.3.6عند وسم مكونات المخاطر على أنھا بنود ُمتحوط لھا ،فإن المنشأة تأخذ في الحسبان ما إذا كان قد تم تحديد مكونات
المخاطر –بشكل صريح -في العقد )مكونات المخاطر المحددة تعاقديا( أو ما إذا كانت ضمنية في القيمة العادلة أو
التدفقات النقدية لبند تشكل جز ًء منه )مكونات المخاطر غير المحددة تعاقديا( .ويمكن أن تتعلق مكونات المخاطر غير
المحددة تعاقديا ببنود ليست عقدا )على سبيل المثال ،معامالت التوقع( أو العقود التي ال تحدد –بشكل صريح – المكون
)على سبيل المثال ،أرتباط ملزم ينطوي على سعر واحد فقط بدال من طريقة الحتساب السعر تحيل إلى أسس مختلفة(.
على سبيل المثال:
)أ(

المنشأة أ لديھا عقد طويل األجل لتوريد الغاز الطبيعي الذي يتم تسعيره باستخدام طريقة أحتساب محددة تعاقديا
تحيل إلى سلع وعوامل أخرى )على سبيل المثال ،زيت الغاز ،وزيت الوقود ومكونات أخرى مثل أجور النقل(.
تقوم المنشأة أ بتحوط مكون زيت الغاز في عقد التوريد ذلك باستخدام عقد زيت غاز آجل .ونظراً ألن أحكام
وشروط عقد التوريد تحدد مكون زيت الغاز فإنه يُعد مكون مخاطر محدد تعاقديا .وعليه ،وبسبب طريقة
احتساب السعر ،فإن المنشأة أ تخلص إلى أن التعرض لسعر زيت الغاز يمكن تحديده -بشكل منفصل .وفي نفس
الوقت ،ھناك سوق للعقود اآلجلة لزيت الغاز .وعليه ،فإن المنشأة أ تخلص إلى أن التعرض لسعر زيت الغاز
يمكن قياسه –بطريقة يمكن االعتماد عليھا .وتبعا لذلك ،فإن التعرض لسعر زيت الغاز في عقد التوريد يٌعد
مكون مخاطر مؤھل للوسم على أنه بند ُمتحوط له.

حوط المنشأة ب مشترياتھا المستقبلية من البن استناداً إلى توقع إنتاجھا .يبدأ التحوط حتى  15شھرا قبل تسليم
)ب( تُ ﱢ
جزء من حجم الشراء المتوقع .تزيد المنشأة ب الحجم ال ُمتحوط له مع مرور الوقت )مع اقتراب تاريخ التسليم(.
تستخدم المنشأة ب نوعين مختلفين من العقود إلدارة مخاطر سعر البن:
) (1عقود بن مستقبلية يتم تداولھا في أسواق المال.
) (2عقود توريد بن عربي من كولومبيا يتم تسليمھا إلى موقع تصنيع محدد .وتسعر ھذه العقود طن البن
باالستناد إلى سعر عقد البن المستقبلي الذي يتم تداوله في أسواق المال زائدا فرق سعر محدد زائدا مقابل
خدمات لوجيستية متغيرة ،باستخدام طريقة أحتساب السعر .إن عقد توريد البن ھو عقد بانتظار التنفيذ
الذي تتسلم المنشأة ب بموجبه البن فعليا.
بالنسبة للشحنات التي تتعلق بموسم الحصاد الحالي ،فإن الدخول في عقود توريد بن يسمح للمنشأة ب بتحديد فرق
السعر بين جودة البن الفعلية التي يتم شراؤھا )بن عربي من كولومبيا( وبين الجودة المرجعية التي تُعد األساس
للعقد المستقبلي الذي يتم تداوله في أسواق المال .وبالرغم من ذلك ،بالنسبة للشحنات التي تتعلق بموسم الحصاد
التالي ،فإن عقود توريد البن ليست متاحة بعد ،ولذلك ال يمكن تحديد فرق السعر .تستخدم المنشأة ب عقود بن
مستقبلية يتم تداولھا في أسواق المال لتحوط مكون الجودة المرجعية من مخاطر سعر البن عليھا بالنسبة للشحنات
التي تتعلق بموسم الحصاد الحالي وموسم الحصاد التالي .تحدد المنشأة ب أنھا معرضة لثالث مخاطر مختلفة:
مخاطر سعر البن التي تعكس الجودة المرجعية ،ومخاطر سعر البن التي تعكس الفرق )الھامش( بين سعر البن
بالجودة المرجعية وسعر البن العربي المحدد من كولومبيا التي تتسلمه – فعليا ،والتكاليف اللوجيستية المتغيرة.
وبالنسبة للشحنات المتعلقة بموسم الحصاد الحالي ،فبعد دخول المنشأة في عقد توريد البن ،فإن مخاطرسعر البن
الذي تعكس الجودة المرجعية ھو مكون المخاطر المحددة تعاقديا ألن طريقة احتساب التكلفة تتضمن مؤشرا على
سعر العقود اآلجلة للبن والمتداولة في السوق المالية .تخلص المنشأة ب إلى أن مكون ھذا المخاطر يمكن تحديده -
بشكل منفصل –ويمكن قياسه –بطريقة يمكن االعتماد عليھا .وبالنسبة للشحنات المتعلقة بموسم الحصاد التالي،
فإن المنشأة ب لم تدخل –بعد  -في أي عقود توريد بن )أي أن تلك الشحنات ھي معامالت متوقعة( .عليه فإن
مخاطر سعر البن التي تعكس الجودة المرجعية ھي مكون مخاطر غير محدد تعاقديا .يأخذ تحليل المنشأة ب لھيكل
السوق في الحسبان كيف يتم في النھاية تسعير شحنات معينة من البن الذي تتسلمه .لذلك وعلى أساس ھذا التحليل
لھيكل السوق ،فإن المنشأة ب تخلص إلى أن معامالت التوقع تنطوي -أيضا ً – على مخاطر سعر البن التي تعكس
الجودة المرجعية على أنھا مكون مخاطر يمكن تحديده -بشكل منفصل -ويمكن قياسه –بطريقة يمكن االعتماد
عليھا – بالرغم من أنه غير محدد تعاقديا .وتبعا لذلك ،فإنه يمكن للمنشأة ب وسم عالقات التحوط على أساس
مكونات المخاطر )لمخاطر سعر البن الذي يعكس الجودة المرجعية( لعقود توريد البن وكذلك لمعامالت التوقع.
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)ج(

حوط المنشأة ج جز ًء من مشترياتھا اآلجلة من وقود الطائرات على أساس توقع استھالكھا حتى  24شھرا
تُ ﱢ
حوطه مع مرور الوقت .تحوط المنشأة ج ھذا التعرض باستخدام أنواع مختلفة
قبل التسليم وتزيد الحجم الذي تُ ﱢ
من العقود تبعا لألفق الزمني للتحوط ،والذي يؤثر على سيولة المشتقات في السوق .ولآلفاق الزمنية األطول
)24 -12شھرا( فإن المنشأة ج تستخدم عقود النفط الخام ألن ھذه العقود ھي -فقط  -التي لديھا سيولة كافية في
السوق .ولآلفاق الزمنية  12-6شھرا فإن المنشأة ج تستخدم مشتقات زيت الغاز ألن لھا سيولة كافية .ولآلفاق
الزمنية حتى ستة أشھر ،فإن المنشأة ج تستخدم عقود وقود الطائرات .إن تحليل المنشأة ج لھيكل السوق للنفط
والمنتجات النفطية وتقويمھا للحقائق والظروف ذات الصلة يكون كما يلي:
) (1تعمل المنشأة ج في منطقة جغرافية يعد خام برنت فيھا ھو المؤشر المرجعي للنفط الخام .والنفط الخام
يُعد المؤشر المرجعي للمادة الخام والذي يؤثر على سعر مختلف المنتجات النفطية المكررة باعتباره
معظم مدخالتھا األساس .ويُعد نفط الغاز المؤشر المرجعي للمنتجات النفطية ،والذي يستخدم على أنه
مرجع التسعير للمستخلصات النفطية بشكل أعم .وينعكس ھذا -أيضا ً -في أنواع األدوات المالية
المشتقة ألسواق النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة في البيئة التي تعمل فيھا المنشأة ج ،مثل:


عقد نفط خام آجل مرجعي ،والذي ھو لخام برنت.



عقد زيت غاز آجل مرجعي ،والذي يستخدم على أنه مرجع التسعير للمستخلصات النفطية –
على سبيل المثال ،فإن مشتقات ھامش سعر وقود الطائرات تغطي فرق السعر بين وقود
الطائرات ونفط الغاز المرجعي ذلك.



المشتقة المرجعية لھامش سعر النفط الخام )أي المشتقة لفرق السعر بين النفط الخام وزيت
الغاز -ھامش التكرير( ،والمربوطة بالرقم القياسي لنفط خام برنت.

) (2ال يعتمد تسعير المنتجات النفطية المكررة على ما ھو النفط الخام المعين الذي تتم معالجته من قبل
مصفاة معينة ألن المنتجات النفطية المكررة تلك )مثل نفط الغاز أو وقود الطائرات( ھي منتجات
قياسية.
لذلك ،فإن المنشأة ج تخلص إلى أن مخاطر السعر لمشترياتھا من وقود الطائرات تتضمن مكون مخاطر سعر
النفط الخام ال ُمستند إلى مكون مخاطر نفط خام برنت ونفط الغاز ،حتى ولو لم يتم تحديد النفط الخام ونفط الغاز في
أي ترتيبات تعاقدية .تخلص المنشأة ج إلى أن مكوني المخاطر ھذين يمكن تحديدھما -بشكل منفصل  -وقياسھما –
بطريقة يمكن االعتماد عليھا حتى ولو لم يتم تحديدھما تعاقديا .وتبعا لذلك ،فإن المنشأة ج تستطيع وسم عالقات
التحوط لمشتريات التوقع من وقود الطائرات على أساس مكوني المخاطر )للنفط الخام أو لنفط الغاز( .ويعني ھذا
التحليل  -أيضا ً –أنه ،على سبيل المثال ،إذا استخدمت المنشأة ج مشتقات النفط الخام ال ُمستندة إلى نفط خام ويست
تيكساس انترميديات ،فإن التغيرات في فرق السعر بين نفط خام برنت ونفط خام ويست تيكساس انترميديات
ستؤدي إلى عدم فاعلية التحوط.
)د( تحتفظ المنشأة د بأداة دين بمعدل ثابت .تم إصدار أداة الدين ھذه في بيئة فيھا سوق تتم فيھا مقارنة تنوع واسع من
أدوات الدين المشابھة بحسب فروق معدالتھا مع المعدل المرجعي )على سبيل المثال ،سعر التعامل السائد بين
بنوك لندن( وعادة ما تكون األدوات ذات المعدل المتغير في تلك البيئة ،مربوطة بذلك المعدل المرجعي .وكثيراً ما
يتم استخدام مقايضات معدالت الفائدة إلدارة مخاطر معدالت الفائدة على أساس ذلك المعدل المرجعي ،بغض
النظر عن فروق معدالت أدوات الدين عن ذلك المعدل المرجعي .يتنوع سعر أدوات الدين ذات المعدل الثابت –
بشكل مباشر – من حيث االستجابة للتغيرات في المعدل المرجعي عند حدوثھا .تخلص المنشأة د إلى أن المعدل
مكونا ً يمكن تحديده -بشكل منفصل -وقياسه –بطريقة يمكن االعتماد عليھا .وتبعا لذلك ،فإنه يمكن
المرجعي يُعد ﱢ
للمنشأة د وسم عالقات التحوط ألداة الدين ذات المعدل الثابت على أساس مكون المخاطر لمخاطر معدل الفائدة
المرجعي.
ب 11.3.6عند وسم مكون المخاطر على أنه بند ُمتحوط له ،فإن متطلبات المحاسبة عن التحوط تنطبق على مكون المخاطر ھذا
بنفس الطريقة التي تنطبق بھا على البنود ال ُمتحوط لھا اآلخرى التي ال تُعد مكونات مخاطر .على سبيل المثال ،تنطبق
ضوابط التأھل ،بما في ذلك أن عالقة التحوط يجب أن تستوفي متطلبات فعالية التحوط ،ويجب قياس وإثبات أي عدم
فعالية للتحوط.
ب 12.3.6تستطيع المنشأة -أيضا ً -وسم فقط تلك التغيرات في التدفقات النقدية أو القيمة العادلة لبند ُمتحوط له فوق أو دون سعر
محدد أو متغير آخر )"مخاطر ذات جانب واحد"( .تعكس القيمة الحقيقية ألداة تحوط خيار مشترى )على افتراض أن
له نفس الشروط الرئيسة التي ھي للمخاطر المعينة( ،ولكن ليس قيمتھا الزمنية ،مخاطر ذات جانب واحد في بند تحوط.
على سبيل المثال تستطيع المنشأة وسم التقلب في نتائج التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن زيادة في سعر الشراء
المستقبلي لسلعة .وفي مثل ھذه الحالة فإن المنشأة تعين فقط خسائر التدفقات النقدية التي تنتج عن زيادة في السعر عن
المستوى المحدد .وال تتضمن المخاطر ال ُمتحوط منھا القيمة الزمنية للخيار المشترى ألن القيمة الزمنية ليست عنصرا
من المعاملة المتوقعة يؤثر على الربح أو الخسارة.
ب 13.3.6ھناك افتراض يمكن دحضه بأنه ما لم تكن مخاطر التضخم قد تم تحديدھا تعاقدياً ،فال يمكن تحديدھا -بشكل منفصل -
وقياسھا –بطريقة يمكن االعتماد عليھا  -ولذلك فال يمكن وسمھا على أنھا مكون مخاطر لألداة المالية .وبالرغم من
ذلك ،في حاالت محددة يكون من الممكن تحديد مكون المخاطر لمخاطر التضخم التي يمكن تحديدھا -بشكل منفصل -
وقياسھا –بطريقة يمكن االعتماد عليھا بسبب الظروف الخاصة لبيئة التضخم وبسوق الدين ذي الصلة.
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ب 14.3.6على سبيل المثال ،تصدر المنشأة دينا ُ في بيئة يكون فيھا للسندات المرتبطة بالتضخم حجم وھيكل أجل ينتج عنه سوق
سائلة -بشكل كاف  -تسمح بوضع ھيكل أجل ذي معدالت فائدة حقيقية صفرية .وھذا يعني أنه للعملة المعنية ،يُعد
التضخم عامالً ذا صلة تأخذه أسواق الدين في الحسبان -بشكل منفصل .وفي تلك الحاالت ،فإن مكون مخاطر التضخم
يمكن تحديده بخصم التدفقات النقدية ألداة الدين ال ُمتحوط لھا باستخدام ھيكل أجل ذي معدالت فائدة حقيقية صفرية )أي
بطريقة مشابھة لكيفية إمكانية تحديد مكون معدل الفائدة )االسمي( الخالي من المخاطر( .وفي المقابل ،في العديد من
الحاالت يُعد مكون مخاطر التضخم ال يمكن تحديده -بشكل منفصل -وال يمكن قياسه –بطريقة يمكن االعتماد عليھا.
على سبيل المثال ،تصدر المنشأة دينا ً بمعدل فائدة اسمي -فقط  -في بيئة فيھا سوق للسندات المرتبطة بالتضخم ال تُعد
سائلة -بشكل كاف  -بحيث تسمح بوضع ھيكل أجل ذي معدالت فائدة حقيقية صفرية .وفي ھذه الحالة ،فإن تحليل ھيكل
السوق والحقائق والظروف ال يدعم استنتاج المنشأة بأن التضخم يُعد مكونا ً ذا صلة تأخذه أسواق الدين في الحسبان -
بشكل منفصل .وعليه ،فإن المنشأة ال تستطيع تجاوز االفتراض الممكن دحضه بأن مخاطر التضخم غير المحددة
تعاقديا ال يمكن تحديدھا -بشكل منفصل –وال يمكن قياسھا –بطريقة يمكن االعتماد عيھا .وتبعا لذلك ،فإن مكون
مخاطر التضخم ال يتأھل للوسم على أنه بند ُمتحوط له .وينطبق ھذا بغض النظر عن أي أداة تحوط للتضخم تكون
المنشأة قد دخلت فيھا بالفعل .وبشكل خاص ،فإن المنشأة ال تستطيع ببساطة تضمين أحكام وشروط أداة تحوط التضخم
الفعلي من خالل إسقاط احكامھا وشروطھا على دين بمعدل فائدة اسمي.
ب 15.3.6يُعد مكون مخاطر التضخم المحدد تعاقديا – للتدفقات النقدية من سند مرتبط بالتضخم تم إثباته )بافتراض أنه ليس ھناك
متطلب للمحاسبة عن مشتقة ُمدمجة -بشكل منفصل( مكونا ً يمكن تحديده -بشكل منفصل –ويمكن قياسه -بطريقة يمكن
االعتماد عليھا ،طالما أن التدفقات النقدية اآلخرى من األداة ال تتأثر بمكون مخاطر التضخم.

مكونات المبلغ االسمي
ب 16.3.6ھن اك نوع ان م ن مكون ات المب الغ االس مية الت ي يمك ن وس مھما عل ى أنھم ا البن د المتح وط ل ه ف ي عالق ة تح وط:
المك ون ال ذي يُع د ج ز ًء م ن بن د بكامل ه أو مك ون ش ريحة .إن ن وع المك ون يغي ر م ن نت ائج المحاس بة .ويج ب
على المنشأة وسم المكون ألغراض المحاسبة بشكل يتفق مع ھدفھا من إدارة المخاطر.
ب 17.3.6ومثال على المكون الذي يُعد جز ًء ھو نسبة  50في المائة من التدفقات النقدية التعاقدية لقرض.
ب 18.3.6يمكن تحديد مكون شريحة من مجتمع محدد ،ولكنه مفتوح ،أو من مبلغ اسمي محدد .ومن أمثلتھا:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(

جزء من حجم معاملة نقدية ،على سبيل المثال ،التدفقات النقدية التالية بمبلغ  10وحدات عملة أجنبية من
مبيعات ُمقومة بالعملة األجنبية بعد أول  20وحدة عملة أجنبية في مارس ×4201؛ أو
جزء من حجم مادي ،على سبيل المثال ،الطبقة السفلى ،مقاسةً بحجم  5مليون متر مكعب ،من الغاز الطبيعي
ال ُمخزن في الموقع ا ب ج؛ أو
جزء من حجم مادي أو حجم معاملة أخرى ،على سبيل المثال ،أول مائة برميل من مشتريات النفط في يونيو
× 201أو أول  100ميجاواط ساعة من مبيعات الكھرباء في يونيو ×201؛ أو
شريحة من المبلغ االسمي للبند ال ُمتحوط له ،على سبيل المثال ،آخر  80مليون وحدة عملة من ارتباط ملزم
بمبلغ 100مليون وحدة عملة ،الشريحة السفلى بمبلغ  20مليون وحدة عملة من مبلغ 100مليون وحدة عملة
لسند بمعدل ثابت أو الشريحة العليا بمبلغ  30مليون وحدة عملة من مبلغ إجمالي  100مليون وحدة عملة لسند
بمعدل ثابت يمكن سداده مقدما بالقيمة العادلة )المبلغ االسمي المحدد ھو  100مليون وحدة عملة(.

ب 19.3.6إذا كان قد تم وسم مكون شريحة في تحوط قيمة عادلة ،فيجب على المنشأة تحديده من مبلغ اسمي محدد .ولاللتزام
بمتطلبات تأھل تحوطات القيمة العادلة ،يجب على المنشأة إعادة قياس البند ال ُمتحوط له لتحديد التغيرات في القيمة
العادية )أي إعادة قياس البند لتحديد التغيرات في القيمة العادلة التي يمكن نسبتھا إلى المخاطر ال ُمتحوط منھا( .ويجب
إثبات تعديل تحوط القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة في وقت ال يتعدى وقت إلغاء إثبات البند .وتبعا لذلك ،فمن
الضروري تتبع البند الذي يتعلق به تعديل تحوط القيمة العادلة .ولمكون شريحة في تحوط قيمة عادلة ،فإن ھذا يتطلب
من المنشأة تتبع المبلغ االسمي الذي تم تحديده منه .على سبيل المثال ،كما في الفقرة ب)18.3.6د( ،فإن مجموع المبلغ
االسمي المحدد وھو  100مليون وحدة عملة يجب تتبعه لتتبع الشريحة السفلى من مبلغ  20مليون وحدة عملة أو
الشريحة العليا من مبلغ  30مليون وحدة عملة.
ب 20.3.6إن عنصر الشريحة الذي يتضمن خيار دفع مقدما ً غير مؤھل لوسمه على أنه بند ُمتحوط له في تحوط قيمة عادلة إذا
كان خيار الدفع مقدما ً يتأثر بالتغيرات في المخاطر ال ُمتحوط منھا ،ما لم تتضمن الشريحة الموسومة أثر خيار الدفع
مقدما ً المتعلق بھا عند تحديد التغير في القيمة العادلة للبند ال ُمتحوط له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4في ھذا المعيار تُقوم المبالغ النقدية بـ " وحدات عملة" و"وحدات عملة اجنبية".
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العالقة بين مكونات ومجموع التدفقات النقدية لبند
ب 21.3.6إذا تم وسم مكون للتدفقات النقدية لبند مالي أو غير مالي على أنه بند ُمتحوط له ،فإن ذلك المكون يجب أن يكون أقل من
أو مساويا لمجموع التدفقات النقدية للبند بكامله .وبالرغم من ذلك ،يمكن وسم جميع التدفقات النقدية للبند بكامله على
أنھا البند ال ُمتحوط له ويمكن التحوط له من مخاطر معينة فقط )على سبيل المثال ،فقط من تلك التغيرات التي يمكن
نسبتھا إلى التغيرات في معدل الفائدة المعمول به بين بنوك لندن أو التغيرات في سعر قياسي لسلعة(.
ب 22.3.6على سبيل المثال ،في حالة التزام مالي معدل الفائدة الفعلية له دون معدل الفائدة المعمول به بين بنوك لندن ،فإن المنشأة
ال تستطيع وسم:
)أ(

مكون من االلتزام مساو لمعدل الفائدة المعمول به بين بنوك لندن )زائدا المبلغ األصلي في حالة تحوط قيمة
عادلة(.

)ب(

مكون متبقي سالب.

ب 23.3.6وبالرغم من ذلك ،في حالة التزام مالي بمعدل فائدة ثابت معدل الفائدة له )على سبيل المثال(  100نقطة أساس دون
سعر التعامل بين بنوك لندن ،فإن المنشأة تستطيع وسم التغير في قيمة ذلك االلتزام بكامله )أي المبلغ األصلي زائدا
الفائدة بحسب سعر التعامل بين بنوك لندن ناقصا  100نقطة أساس( الذي يمكن نسبته إلى التغيرات في سعر التعامل
بين بنوك لندن على أنه البند ال ُمتحوط له .وإذا تم تحوط أداة مالية لھا معدل فائدة ثابت بعد وقت من تأسيسھا وفي نفس
الوقت تغيرت معدالت الفائدة ،فإن المنشأة تستطيع أيضا ً وسم مكون مخاطر مساو لمعدل مرجعي أعلى من المعدل
التعاقدي المدفوع على البند .وتستطيع المنشأة القيام بذلك شرط أن يكون معدل الفائدة المرجعي أقل من معدل الفائدة
الفعلية الذي يتم حسابه بافتراض أن المنشأة قد اشترت األداة في اليوم الذي تسم فيه ألول مرة البند ال ُمتحوط له .على
سبيل المثال ،افترض أن المنشأة تؤسس أصال ماليا بمبلغ  100وحدة عملة له معدل فائدة ثابت ،ومعدل الفائدة الفعلية له
 6في المائة في وقت يكون فيه سعر التعامل بين بنوك لندن  4في المائة .تبدأ المنشأة في تحوط ذلك األصل المالي بعد
وقت عندما يكون فيه سعر التعامل بين بنوك لندن قد زاد إلى  8في المائة وانخفضت القيمة العادلة لألصل إلى 90
وحدة عملة .تحسب المنشأة انھا إذا كانت قد اشترت األصل في التاريخ الذي تسم فيه ألول مرة مخاطر معدل الفائدة
المتعلقة بسعر التعامل بين بنوك لندن على أنھا البند ال ُمتحوط له ،فإن العائد الفعلي لألصل بناء على قيمته العادلة عندئذ
البالغة  90وحدة عملة يكون  9،5في المائة .وألن سعر التعامل بين بنوك لندن البالغ  8في المائة أقل من ھذا العائد
الفعلي ،فإن المنشأة تستطيع وسم مكون سعر التعامل بين بنوك لندن بنسبة  8في المائة الذي يتكون في جزء منه من
التدفقات النقدية التعاقدية وفي جزء آخر من الفرق بين القيمة العادلة الحالية )أي  90وحدة عملة( والمبلغ الذي سيتم
دفعه عند االستحقاق )أي  100وحدة عملة(.
ب 24.3.6إذا كان التزام مالي بمعدل فائدة متغير يحمل فائدة )على سبيل المثال( بسعر التعامل بين بنوك لندن لمدة ثالثة أشھر
مطروحا منه  20نقطة أساس )بحد أدنى صفر نقطة أساس( ،فإن المنشأة تستطيع وسم التغير في التدفقات النقدية
لاللتزام بكامله )أي سعر التعامل بين بنوك لندن لمدة ثالث أشھر ناقصا  20نقطة أساس – بما في ذلك الحد االدنى(
الذي يمكن نسبته إلى التغيرات في سعر التعامل بين بنوك لندن على أنه البند ال ُمتحوط له .وعليه ،وطالما أن المنحنى
المستقبلي لسعر التعامل بين بنوك لندن لمدة ثالث أشھر للعمر المتبقي لذلك االلتزام ال ينخفض دون  20نقطة أساس،
فإن للبند ال ُمتحوط له نفس إمكانية التغير في التدفقات النقدية على اعتبار أنه التزام يحمل فائدة بسعر التعامل بين بنوك
لندن لمدة ثالثة أشھر وھامش موجب أو صفر .وبالرغم من ذلك ،إذا كان سعر التعامل المستقبلي بين بنوك لندن للفترة
المتبقية من عمر ذلك االلتزام )أو جزء منھا( ينخفض دون  20نقطة أساس ،فإن التغير في التدفقات النقدية للبند
ال ُمتحوط له ستكون أقل من التغير في التدفقات النقدية اللتزام يحمل فائدة لثالثة أشھر بسعر التعامل بين بنوك لندن
بھامش موجب أو صفر.
ب 25.3.6مثال مشابه للبند غير المالي ھو نوع محدد من النفط الخام من حقل نفط معين يتم تسعيره خارج النفط الخام المرجعي.
فإذا باعت المنشأة النفط الخام بموجب عقد باستخدام صيغة تعاقدية للتسعير تحدد السعر للبرميل بسعر النفط الخام
المرجعي مطروحا منه  10وحدات عملة والحد األدنى  15وحدة عملة ،فإن المنشأة تستطيع وسم التغير في التدفقات
النقدية بكامله بموجب عقد المبيعات والذي يمكن نسبته إلى التغير في سعر النفط الخام المرجعي على أنه البند ال ُمتحوط
له .وبالرغم من ذلك ،فإن المنشأة ال تستطيع وسم مكون مساو لكامل التغير في سعر النفط المرجعي .وعليه ،وطالما أن
السعر المستقبلي )لكل شحنة يتم تسليمھا( ال ينخفض دون  25وحدة عملة ،فإن للبند ال ُمتحوط له نفس التغير في
التدفقات النقدية الذي ھو لمبيعات النفط الخام بسعر النفط الخام المرجعي )أو التي لھا ھامش موجب( .وبالرغم من
ذلك ،إذا انخفض السعر المستقبلي ألي شحنة يتم تسليمھا إلى ما دون  25وحدة عملة ،فإن البند ال ُمتحوط له يكون له
تغير في التدفقات النقدية أدنى مما ھو لبيع النفط الخام بسعر النفط الخام المرجعي )أو بھامش موجب(.
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ضوابط التأھل للمحاسبة عن التحوط )القسم (4.6
فاعلية التحوط
ب 1.4.6فاعلية التحوط ھي مدى ما تم من مقاصة بين التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ألداة التحوط والتغيرات في
القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المتحوط له )على سبيل المثال عندما يكون البند ال ُمتحوط له ھو مكون مخاطر،
فإن التغير ذا الصلة في القيمة العادلة أو في التدفقات النقدية لبند ھو التغير الذي يمكن نسبته إلى المخاطر ال ُمتحوط
منھا( .عدم فاعلية التحوط ھي المدى الذي تكون فيھا التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ألداة التحوط أكبر
أو أقل من تلك للبند ال ُمتحوط له.
ب 2.4.6عند وسم عالقة تحوط وعلى أساس مستمر ،يجب على المنشأة تحليل مصادر عدم فاعلية التحوط التي يتوقع أن تؤثر
على عالقة التحوط خالل أجلھا .وھذا التحليل )بما في ذلك أي تحديثات تتم وفقا للفقرة ب 21.5.6تنشأ عن إعادة
التوازن لعالقة التحوط( ھو األساس لتقويم المنشأة لمدى استيفائھا لمتطلبات فاعلية التحوط.
ب 3.4.6ولتجنب الشك ،فإن آثار استبدال الطرف األصلي المقابل بطرف مقاصة مقابل ،وإجراء التغييرات المرتبطة بذلك كما
ھو موضح في الفقرة  ،6.5.6يجب أن تنعكس في قياس أداة التحوط وبالتالي في تقويم فاعلية التحوط وقياس فعالية
التحوط.

العالقة االقتصادية بين البند ال ُمتحوط له وأداة التحوط
ب 4.4.6إن متطلب أن توجد عالقة اقتصادية يعني أن ألداة التحوط والبند ال ُمتحوط له قيم تتحرك عموما في االتجاه المعاكس من
جراء المخاطر نفسھا ،والتي ھي المخاطر ال ُمتحوط منھا .وعليه ،يجب أن يكون ھناك توقعا بأن قيمة أداة التحوط
وقيمة البند ال ُمتحوط له سوف تتغيران -بشكل منظم  -استجابة للتحركات إما في األساس نفسه أو في األسس التي تكون
مترابطة -بشكل اقتصادي – بالطريقة التي بھا يستجيبان معھا بشكل مشابه للمخاطر التي يتم التحوط منھا )على سبيل
المثال خام برنت ونفط خام ويست تكساس انترميديات(.
ب 5.4.6إذا كانت األسس ليست ھي نفسھا ولكنھا مترابطة -بشكل اقتصادي  -فقد تكون ھناك حاالت تتحرك فيھا قيم أداة التحوط
والبند المتحوط له في نفس االتجاه ،على سبيل المثال ،بسبب أن فارق السعر بين األساسين المترابطين يتغير في حين
أن األساسين نفسيھما ال يتحركان -بشكل كبير .وھذا ال يزال يتفق مع العالقة االقتصادية بين أداة التحوط والبند
المتحوط له إذا كان ال يزال متوقعا أن تتحرك قيم أداة التحوط والبند ال ُمتحوط له –عادةً -في االتجاه المعاكس عندما
تتحرك األسس.
ب 6.4.6تقويم ما إذا كانت توجد عالقة اقتصادية يتضمن تحليال للسلوك المحتمل لعالقة التحوط خالل أجلھا للتأكد مما إذا كان
يمكن توقع تحقيق ھدف إدارة المخاطر .إن مجرد وجود عالقة إحصائية بين متغيرين ال يدعم ,،في حد ذاته ،استنتاجا
صحيحا بوجود عالقة اقتصادية.

أثر المخاطر االئتمانية
ب 7.4.6نظراً ألن نموذج المحاسبة عن التحوط يستند إلى فكرة عامة للمقاصة بين المكاسب والخسائر من أداة التحوط والبند
ال ُمتحوط له ،فإن عدم فاعلية التحوط يتم تحديدھا ليس فقط من خالل العالقة االقتصادية بين تلك البنود )أي التغيرات
في أسسھا( ولكن أيضا ً من خالل أثر المخاطر االئتمانية على قيمة كل من أداة التحوط والبند ال ُمتحوط له .إن أثر
المخاطر االئتمانية يعني أنه حتى لو كانت ھناك عالقة اقتصادية بين أداة التحوط والبند ال ُمتحوط له ،فإن مستوى
المقاصة قد يصبح غير منتظم .وقد ينتج ذلك عن تغير في المخاطر االئتمانية ألي من أداة التحوط أو البند ال ُمتحوط له
والتي لھا حجم يؤدي إلى أن تھيمن المخاطر االئتمانية على التغيرات في القيمة التي تنتج عن العالقة االقتصادية )أي
أثر التغيرات في األسس( .إن مستوى الحجم الذي يؤدي إلى الھيمنة ھو المستوى الذي ينتج عنه خسارة )أو مكسب(
من المخاطر االئتمانية تبطل أثر التغيرات في األسس على قيمة أداة التحوط أو البند المتحوط له ،حتى ولو كانت تلك
التغيرات كبيرة .وفي المقابل ،حتى لو كان ھناك خالل فترة معينة تغيراً قليالً في األسس ،فإن حقيقة أنه حتى التغيرات
الصغيرة  -المتعلقة بالمخاطر االئتمانية -في قيمة أداة التحوط أو البند المتحوط له قد تؤثر في القيمة أكثر من أثرھا
على األسس لن تحدث ھيمنة.
ب 8.4.6مثال على المخاطر االئتمانية التي تھيمن على عالقة تحوط ھو عندما تتحوط المنشأة من تعرض لمخاطر سعر سلعة
باستخدام مشتقة غير مضمونة بضمان رھني .إذا كان الطرف المقابل في تلك المشتقة يعاني من تدھور شديد في
وضعه االئتماني ،فإن أثر التغيرات في الوضع االئتماني للطرف المقابل قد يفوق أثر التغيرات في سعر السلعة على
القيمة العادلة ألداة التحوط ،في حين أن التغيرات في القيمة العادلة للبند ال ُمتحوط له تعتمد -إلى حد كبير -على
التغيرات في سعر السلعة.
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نسبة التحوط
ب 9.4.6وفقا لمتطلبات فاعلية التحوط ،فإن نسبة التحوط في عالقة التحوط يجب أن تكون نفس النسبة التي تنتج عن كمية البند
حوط له المنشأة فعليا وكمية أداة التحوط التي تستخدمھا المنشأة فعليا لتحوط تلك الكمية من البند
ال ُمتحوط له الذي تُ ﱢ
ال ُمتحوط له .وعليه ،فإذا كانت المنشأة تتحوط من أقل من  100في المائة من التعرض على بند ،مثل  85في المائة،
فيجب عليھا أن تسم عالقة التحوط باستخدام نسبة تحوط ھي نفسھا التي تنشأ عن  85في المائة من التعرض وكمية بند
التحوط التي تستخدمھا المنشأة فعليا لتحوط نسبة  85في المائة تلك .وبالمثل ،فإذا كانت المنشأة ،على سبيل المثال،
تتحوط من تعرض باستخدام مبلغ اسمي قدره  40وحدة من أداة مالية ،فإنه يجب عليھا أن تسم عالقة التحوط باستخدام
نسبة تحوط تكون ھي نفس النسبة التي تنشأ عن كمية قدرھا  40وحدة )أي أن المنشأة يجب أال تستخدم نسبة تحوط
تستند إلى كمية أكبر من الوحدات التي قد تحتفظ بھا في المجموع أو كمية أقل من الوحدات( والكمية من البند ال ُمتحوط
له الذي تتحوط له بالفعل بالوحدات األربعين تلك.
ب 10.4.6وبالرغم من ذلك ،فإن وسم عالقة التحوط باستخدام نفس نسبة التحوط ،كتلك الناتجة عن كميات من البند ال ُمتحوط له
وأداة التحوط التي تستخدمھا المنشأة فعليا ،ال يجوز أن يعكس عدم توازن بين أوزان البند ال ُمتحوط له وأداة التحوط
الذي يحدث بدوره عدم فعالية تحوط )بغض النظر عما إذا كان قد تم إثباتھا أم ال( والتي يمكن أن ينتج عنھا نتيجة
محاسبية تكون غير متفقة مع الغرض من المحاسبة عن التحوط .وعليه ،ولغرض وسم عالقة تحوط ،يجب على
المنشأة تعديل نسبة التحوط التي تنتج عن كميات من البند ال ُمتحوط له وأداة التحوط التي تستخدمھا المنشأة فعليا إذا لزم
ذلك لتجنب مثل عدم التوازن ذلك.
ب 11-4-6ومن أمثلة االعتبارات ذات الصلة بتقويم ما إذا كانت نتيجة محاسبية تعد غير متفقة مع الغرض من المحاسبة عن
التحوط ما يلي:
)أ( ما إذا كانت نسبة التحوط المقصودة قد تم تحديدھا لتجنب إثبات عدم فاعلية تحوط لتحوطات تدفق نقدي ،أو لتحقيق
تعديالت على تحوط قيمة عادلة ألكثر من بند ُمتحوط له بھدف زيادة استخدام محاسبة القيمة العادلة ،ولكن دون
إجراء مقاصة بين تغيرات القيمة العادلة ألداة التحوط.
)ب( ما إذا كان ھناك سبب تجاري ألوزان معينة للبند ال ُمتحوط له وألداة التحوط ،حتى ولو كان ذلك يحدث عدم فاعلية
تحوط .على سبيل المثال ،تدخل المنشأة في أداة تحوط وتسم كمية من أداة التحوط التي ھي ليست الكمية التي
حددتھا على أنھا أفضل تحوط للبند ال ُمتحوط له ألن الحجم القياسي ألدوات التحوط ال يسمح لھا بالدخول في تلك
الكمية تحديدا من أداة التحوط )"إصدار حجم إجمالي"( .مثال ذلك منشأة تحوط  100طن من مشتريات البن بعقود
بن مستقبلية قياسية حجم العقد فيھا ) 37,500رطل( .تستطيع المنشأة فقط استخدام إما خمسة أو ستة عقود )ما
يعادل  85.0و 102.1طنا على التوالي( لتحوط حجم شراء  100طنا .وفي تلك الحالة ،فإن المنشأة تسم عالقة
التحوط باستخدام نسبة التحوط التي تنتج عن عدد عقود البن المستقبلية التي تستخدمھا فعليا ،ألن عدم فاعلية
التحوط الناتجة عن عدم التماثل في أوزان البند ال ُمتحوط له وأداة التحوط ال تؤدي إلى نتيجة محاسبية غير متفقة
مع الغرض من المحاسبة عن التحوط.

وتيرة تقويم ما إذا كان قد تم استيفاء متطلبات فاعلية التحوط
ب 12.4.6يج ب عل ى المنش أة ف ي بداي ة عالق ة التح وط ،وعل ى أس اس مس تمر ،تق ويم م ا إذا كان ت عالق ة التح وط تس توفي
متطلب ات فاعلي ة التح وط .وف ي الح د االدن ى ،يج ب عل ى المنش أة القي ام ب التقويم المس تمر ف ي ك ل فت رة تقري ر أو
عن د وج ود تغي ر مھ م ف ي الظ روف ي ؤثر عل ى متطلب ات فاعلي ة التح وط ،أيھم ا يح دث أوال .يتعل ق التق ويم
بالتوقعات بشأن فاعلية التحوط ولذلك يكون تطلعيا ً للمستقبل فقط.

طرق تقويم ما إذا كان قد تم استيفاء متطلبات فاعلية التحوط
ب 13.4.6ال يحدد ھذا المعيار طريقة لتقويم ما إذا كانت عالقة التحوط تستوفي متطلبات فاعلية التحوط .وبالرغم من ذلك ،يجب
على المنشأة استخدام طريقة تأخذ في الحسبان الخصائص ذات الصلة بعالقة التحوط بما في ذلك مصادر عدم فاعلية
التحوط .واعتمادا على تلك العوامل ،يمكن أن تكون الطريقة وصفية أو كمية.
ب 14.4.6على سبيل المثال ،عندما تكون الشروط األساسية )مثل المبلغ االسمي ،واالستحقاق واألساس( ألداة التحوط والبند
ال ُمتحوط له متطابقة أو تم ضبطھا إلى حد كبير ،فقد يكون من الممكن للمنشأة أن تخلص بنا ًء على تقويم وصفي لتلك
الشروط األساسية إلى أن لكل من أداة التحوط والبند ال ُمتحوط له قيم سوف تتحرك عموما في االتجاه المعاكس جراء
المخاطر نفسھا وعليه فإنه توجد عالقة اقتصادية بين البند ال ُمتحوط له وأداة التحوط )أنظر الفقرات ب– 4.4.6
ب.(6.4.6
ب 15.4.6إن حقيقة أن مشتقة تُعد مجزية أو غير مجزية عندما يتم وسمھا على أنھا أداة تحوط ال يعني -في حد ذاته  -أن التقويم
الوصفي غير مناسب .وما إذا كانت عدم فاعلية التحوط الناشئة عن تلك الحقيقة يمكن أن يكون لھا أھمية ال يستوعبھا
التقويم الوصفي بشكل كاف فإن ذلك يعتمد على الظروف.
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ب 16.4.6وفي المقابل ،إذا كانت الشروط األساسية ألداة التحوط والبند المتحوط له لم يتم ضبطھا إلى حد كبير ،فھناك زيادة في
مستوى عدم التأكد حول مدى المقاصة .وتبعا لذلك ،تزداد صعوبة توقع فاعلية التحوط خالل أجل عالقة التحوط .وفي
مثل تلك الحالة ،قد يكون ممكنا فقط للمنشأة أن تخلص بنا ًء على تقويم كمي إلى وجود عالقة اقتصادية بين البند
ال ُمتحوط له وأداة التحوط )أنظر الفقرات ب – 4.4.6ب .(6.4.6وفي بعض الحاالت ،قد يلزم التقويم الكمي أيضا ً
لتقويم ما إذا كانت نسبة التحوط المستخدمة في وسم عالقة التحوط تستوفي متطلبات فاعلية التحوط )أنظر الفقرات
ب – 9.4.6ب .(11.4.6ويمكن للمنشأة استخدام الطرق نفسھا أو طرق مختلفة لھذين الغرضين المختلفين.
ب 17.4.6إذا كان ھناك تغيرات في الظروف تؤثر على فاعلية التحوط ،فقد يكون على المنشأة تغيير طريقة تقويم ما إذا كانت
عالقة التحوط تستوفي متطلبات فاعلية التحوط لضمان أن الخصائص ذات الصلة بعالقة التحوط ،بما في ذلك
مصادر عدم فاعلية التحوط ،ال تزال مستوعبة.
ب 18.4.6إن إدارة مخاطر المنشأة ھي المصدر الرئيس للمعلومات للقيام بتقويم ما إذا كانت عالقة تحوط تستوفي متطلبات فاعلية
التحوط .ويعني ھذا أن معلومات )أو تحليل( اإلدارة المستخدمة ألغراض اتخاذ القرار يمكن استخدامھا كأساس لتقويم
ما إذا كانت عالقة التحوط تستوفي متطلبات فاعلية التحوط.
ستقوم بھا متطلبات فاعلية التحوط ،بما في ذلك الطريقة أو الطرق
ب 19.4.6يتضمن توثيق المنشأة لعالقة التحوط الكيفية التي
ﱢ
المستخدمة .ويجب تحديث توثيق عالقة التحوط بأية تغييرات في الطرق )أنظر الفقرة ب.(17.4.6

المحاسبة عن عالقات التحوط المؤھلة )القسم (5.6
ب 1.5.6من أمثلة تحوط القيمة العادلة التحوط من التعرض للتغيرات في القيمة العادلة ألداة دين بمعدل فائدة ثابت والتي تنشأ
عن التغيرات في معدالت الفائدة .ومثل ھذا التحوط يمكن الدخول فيه من قبل المصدر أو من قبل حامل األداة.
ب 2.5.6الغرض من تحوط التدفق النقدي ھو تأجيل المكسب أو الخسارة من أداة التحوط إلى فترة أو فترات تؤثر فيھا التدفقات
النقدية المستقبلية المتوقعة ال ُمتحوط لھا على الربح أو الخسارة .ومثال على تحوط تدفق نقدي ھو استخدام المقايضة
لتغيير دين بمعدل فائدة معوم )سواء تم قياسه بالتكلفة المستنفدة أو بالقيمة العادلة( إلى دين بمعدل فائدة ثابت )أي تحوط
معاملة مستقبلية تكون التدفقات النقدية التي يتم التحوط لھا فيھا ھي دفعات الفائدة المستقبلية( .وفي المقابل ،فإن الشراء
المتوقع ألداة حقوق ملكية التي ،حال اقتنائھا ،تتم المحاسبة عنھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،ھو مثال
على بند ال يمكن أن يُعد البند ال ُمتحوط له في تحوط تدفق نقدي ،ألن أي مكسب أو خسارة من أداة التحوط يمكن تأجيله
ال يمكن إعادة تصنيفه -بشكل مناسب  -ضمن الربح أو الخسارة خالل فترة يحقق فيھا المقاصة .وللسبب نفسه ،فإن
الشراء المتوقع ألداة حقوق ملكية التي ،حال اقتنائھا ،تتم المحاسبة عنھا بالقيمة العادلة مع عرض التغيرات في القيمة
العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر ال يمكن أيضا ً أن يكون بندا ُمتحوط له في تحوط تدفق نقدي.
ب 3.5.6إن تحوط ارتباط ملزم )على سبيل المثال تحوط من التغير في سعر وقود يتعلق بارتباط تعاقدي غير ُمثبت من قبل
منشأة مرفق كھرباء لشراء وقود بسعر ثابت( يعد تحوطا من التعرض لتغير في القيمة العادلة .وبناء عليه ،فإن مثل
ھذا التحوط ھو تحوط قيمة عادلة .وبالرغم من ذلك ،وفقا للفقرة  ،4.5.6فإن التحوط من مخاطر العملة األجنبية
الرتباط ملزم يمكن من ناحية أخرى المحاسبة عنه على أنه تحوط تدفق نقدي.

قياس فاعلية التحوط
ب 4.5.6عن د قي اس فاعلي ة التح وط ،يج ب عل ى المنش أة األخ ذ ف ي الحس بان القيم ة الزمني ة للنق ود .وتبع ا ل ذلك ،ف إن
المنش أة تح دد قيم ة البن د ال ُمتح وط ل ه عل ى أس اس القيم ة الحالي ة ول ذلك ف إن التغي ر ف ي قيم ة البن د ال ُمتح وط ل ه
يتضمن أيضا ً أثر القيمة الزمنية للنقود.
ب 5.5.6لحساب التغير في قيمة البند ال ُمتحوط له لغرض قياس عدم فاعلية التحوط ،يمكن للمنشأة استخدام مشتقة لھا شروط
تطابق الشروط االساسية للبند ال ُمتحوط له )ويشار إليھا عادة على أنھا 'مشتقة افتراضية'( ,على سبيل المثال ،لتحوط
معاملة توقع ،يتم تعييرھا باستخدام مستوى السعر )أو المعدل( ال ُمتحوط له .على سبيل المثال ،إذا كان التحوط من
مخاطر ذات جانبين عند المستوى الحالي للسوق ،فإن المشتقة االفتراضية تمثل عقداً آجالُ افتراضيا ُ يتم تعييره ليكون
له قيمة صفرية عند وسم عالقة التحوط .وإذا كان التحوط ،على سبيل المثال ،من مخاطر ذات جانب واحد ،فإن
المشتقة االفتراضية تمثل القيمة الحقيقية لخيار افتراضي يكون عند وسم عالقة التحوط مجزيا ُ إذا كان مستوى السعر
مجز إذا كان مستوى السعر ال ُمتحوط له أعلى )أو لتحوط مركز
ال ُمتحوط له ھو المستوى الحالي في السوق ،أو غير
ٍ
طويل أقل( من المستوى الحالي في السوق .واستخدام مشتقة افتراضية ھي طريقة ممكنة لحساب التغير في قيمة البند
ال ُمتحوط له .وتعد المشتقة االفتراضية نسخة طبق األصل من البند ال ُمتحوط له ،وعليه فإنه ينتج عنھا نفس النتيجة كما
لو كان التغير في القيمة قد تم تحديده من خالل منھج مختلف .وعليه ،فإن استخدام 'مشتقة افتراضية' ليست طريقة في
حد ذاتھا ولكنھا وسيلة حسابية يمكن استخدامھا -فقط  -لحساب قيمة البند ال ُمتحوط له .وتبعا لذلك ،فإن 'المشتقة
االفتراضية' ال يمكن استخدامھا لتضمين ميزات في قيمة البند ال ُمتحوط له توجد فقط في أداة التحوط )ولكنھا ال توجد
في البند ال ُمتحوط له( .ومثال على ذلك ،دين ُمقوم بعملة أجنبية )بغض النظر عما إذا كان دينا بمعدل فائدة ثابت أو
معدل فائدة متغير( .وعند استخدام مشتقة افتراضية لحساب التغير في قيمة مثل ھذا الدين أو لحساب القيمة الحالية
للتغير المتراكم في تدفقاته النقدية ،فإن المشتقة االفتراضية ال يمكن ببساطة أن تتضمن عب ًء مقابل مبادلة عمالت
مختلفة حتى لو كانت المشتقات الفعلية التي يتم بموجبھا مبادلة العمالت المختلفة تتضمن مثل ھذا العبء )على سبيل
المثال مقايضات معدالت الفائدة للعمالت(.
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ب 6.5.6يمكن -أيضا ً -استخدام التغير في قيمة البند ال ُمتحوط له الذي يتم تحديده باستخدام مشتقة افتراضية لغرض تقويم ما إذا
كانت عالقة التحوط تستوفي متطلبات فاعلية التحوط.

إعادة التوازن لعالقة التحوط والتغييرات في نسبة التحوط
ب 7.5.6يشير إعادة التوازن إلى التعديالت التي يتم إجراؤھا على الكميات الموسومة من البند ال ُمتحوط له أو أداة التحوط في
عالقة تحوط موجودة بالفعل لغرض الحفاظ على نسبة تحوط تلتزم بمتطلبات فاعلية التحوط .وال تشكل التغييرات في
الكميات الموسومة من البند ال ُمتحوط له أو أداة التحوط لغرض مختلف إعادة توازن لغرض ھذا المعيار.
ب 8.5.6تتم المحاسبة عن إعادة التوازن على أنھا استمرار لعالقة التحوط وفقا للفقرات ب – 9.5.6ب .21.5.6وعند إعادة
التوازن ،فإن عدم فاعلية التحوط لعالقة التحوط يتم تحديدھا وإثباتھا فورا قبل تعديل عالقة التحوط.
ب 9.5.6يسمح تعديل نسبة التحوط للمنشأة باالستجابة للتغيرات في العالقة بين أداة التحوط والبند ال ُمتحوط له التي تنشأ عن
أسسھما وعن متغيرات المخاطر .على سبيل المثال ،عالقة تحوط يكون فيھا ألداة التحوط والبند ال ُمتحوط له تغيرات
في أساسين مختلفين ولكن مترابطين استجابة لتغير في العالقة بين ھذين األساسين )على سبيل المثال مؤشرات
مرجعية أو معدالت أو أسعار مختلفة ولكنھا مترابطة( .وعليه ،فإن إعادة التوازن تسمح باستمرار عالقة التحوط في
الحاالت التي تتغير فيھا العالقة بين أداة التحوط والبند ال ُمتحوط له بشكل يمكن تعويضه من خالل تعديل نسبة التحوط.
ب 10.5.6على سبيل المثال ،تتحوط المنشأة من تعرض للعملة األجنبية أ باستخدام مشتقة عملة تُعد مرجعا ً للعملة األجنبية ب
والعملتين األجنبيتين "أ" و "ب" مرتبطتان )أي أن سعر صرفھما باق ضمن حزمة أو بسعر صرف يحدده بنك
مركزي أو سلطة أخرى( .وإذا تغير سعر الصرف بين العملة االجنبية أ والعملة األجنبية ب )أي تم تحديد حزمة جديدة
أو سعر جديد( ،فإن إعادة التوازن إلى عالقة التحوط لتعكس سعر الصرف الجديد تضمن أن عالقة التحوط ستستمر
الستيفاء متطلب فاعلية التحوط المتعلق بنسبة التحوط في الظروف الجديدة .وفي المقابل ،إذا حدث تعثر في سداد
مشتقة العملة ،فإن تغيير نسبة التحوط ال يضمن أن عالقة التحوط ستستمر في استيفاء متطلب فاعلية التحوط .وعليه،
فإن إعادة التوازن ال يسھل استمرار عالقة التحوط في الحاالت التي تتغير فيھا العالقة بين أداة التحوط والبند ال ُمتحوط
له بشكل ال يمكن تعويضه من خالل تعديل نسبة التحوط.
ب 11.5.6ال يشكل كل تغيير في مدى المقاصة بين التغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوط والقيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند
قوم المنشأة بتحليل مصادر عدم فاعلية التحوط التي
ال ُمتحوط له تغيرا في العالقة بين أداة التحوط والبند ال ُمتحوط له .تُ ﱢ
قوم ما إذا كانت التغيرات في مدى المقاصة:
توقعت أن تؤثر على عالقة التحوط خالل أجلھا وتُ ﱢ
)أ(

تتذبذب حول نسبة التحوط ،التي تبقى صالحة )أي تستمر في التعبير -بشكل مناسب -عن العالقة بين أداة التحوط
والبند ال ُمتحوط له(.

)ب( تمثل مؤشرا على أن نسبة التحوط لم تعد تعبر -بشكل مناسب -عن العالقة بين أداة التحوط والبند ال ُمتحوط له.
تقوم المنشأة بھذا التقويم على ضوء متطلب فاعلية التحوط المتعلق بنسبة التحوط ،أي ضمان أن عالقة التحوط ال
تعكس عدم توازن بين أوزان البند ال ُمتحوط له وأداة التحوط الذي يحدث عدم فاعلية تحوط )بغض النظر عما إذا كان
قد تم إثباتھا أم ال( الذي يؤدي إلى نتيجة محاسبية ال تتفق مع الغرض من المحاسبة عن التحوط .عليه ،فإن ھذا التقويم
يتطلب اجتھاداً.
ب 12.5.6التذبذب حول نسبة تحوط ثابته )وعليه عدم فاعلية التحوط ذات الصلة( ال يمكن تقليله من خالل تعديل نسبة التحوط
استجابة لكل نتيجة بمفردھا .وعليه ،ففي مثل ھذه الحاالت ،فإن التغير في مدى المقاصة يُعد مسألة قياس وإثبات عدم
فاعلية التحوط ولكنه ال يتطلب إعادة التوازن.
ب 13.5.6في المقابل ،إذا كانت التغيرات في مدى المقاصة تبين أن التذبذب يكون حول نسبة تحوط تختلف عن نسبة التحوط
المستخدمة حاليا لعالقة التحوط تلك ،أو أن ھناك اتجاه يبتعد عن نسبة التحوط تلك ،فإن عدم فاعلية التحوط ال يمكن
تقليلھا من خالل تعديل نسبة التحوط ،في حين أن اإلبقاء على نسبة التحوط سينتج عنه -بشكل متزايد -عدم فعالية
تحوط .عليه ،ففي مثل ھذه الحاالت ،يجب على المنشأة تقويم ما إذا كانت عالقة التحوط تعكس عدم توازن بين أوزان
البند ال ُمتحوط له وأداة التحوط والذي يحدث عدم فاعلية تحوط )بغض النظر عما إذا كان قد تم إثباته أم ال( والذي يؤدي
إلى نتيجة محاسبية تكون غير متفقة مع الغرض من المحاسبة عن التحوط .وإذا تم تعديل نسبة التحوط ،فإنھا تؤثر
أيضا ً في قياس وإثبات عدم فاعلية التحوط ألن عدم فاعلية التحوط ،عند إعادة الموازنة ،يجب تحديدھا وإثباتھا فورا
قبل تعديل عالقة التحوط وفقا للفقرة ب.8.5.6
ب 14-5-6تعني إعادة التوازن ،ألغراض المحاسبة عن التحوط ،أنه يجب على المنشأة ،بعد بداية عالقة التحوطـ تعديل كميات كل
من أداة التحوط أو البند ال ُمتحوط له استجابة للتغيرات في الظروف التي تؤثر على نسبة التحوط تلك .وعادة يجب أن
يعكس ذلك التعديل التعديالت في كميات أداة التحوط والبند ال ُمتحوط له التي تستخدمھا فعليا .وبالرغم من ذلك ،يجب
على المنشأة تعديل نسبة التحوط التي تنتج عن كميات البند ال ُمتحوط له أو أداة التحوط التي تستخدمھا بالفعل إذا:
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)أ(

كانت نسبة التحوط التي تنتج عن التغيرات في كميات أداة التحوط أو البند ال ُمتحوط له التي تستخدمھا المنشأة
فعليا تعكس عدم توازن يحدث عدم فعالية تحوط يمكن ان تنتج عنھا نتيجة محاسبية غير متفقة مع الغرض من
المحاسبة عن التحوط.

)ب( احتفظت المنشأة بكميات من أداة التحوط والبند المتحوط له التي تستخدمھا فعليا ،ينتج عنھا نسبة تحوطن في
الظروف المستجدة ،تعكس عدم توازن يحدث عدم فاعلية تحوط يمكن أن تؤدي إلى نتيجة محاسبية تكون غير
متفقة مع الغرض من المحاسبة عن التحوط )أي يجب على المنشأة اال تحدث عدم توازن عن طريق الحذف
لتعديل نسبة التحوط(.
ب 15.5.6ال تنطبق إعادة التوازن إذا تغير ھدف إدارة المخاطر فيما يتعلق بعالقة تحوط .وبدال من ذلك ،فإن المحاسبة عن
التحوط لعالقة التحوط تلك يجب عدم االستمرار فيھا )رغم أن المنشأة قد تقوم بوسم عالقة تحوط جديدة تشمل أداة
التحوط أو البند المتحوط له في عالقة التحوط السابقة كما ھو موضح في الفقرة ب.(28.5.6
ب 16.5.6إذا تمت إعادة التوازن إلى عالقة تحوط ،فإن التعديل على نسبة التحوط يمكن أن يتأثر من أوجه مختلفة:
)أ( أن وزن البند المتحوط له يمكن زيادته )وھو ما يقلل في نفس الوقت وزن أداة التحوط( من خالل:
) (1زيادة حجم البند المتحوط له؛ أو
) (2إنقاص حجم أداة التحوط.
)ب( يمكن زيادة وزن أداة التحوط )وھو ما يقلل في الوقت نفسه وزن البند المتحوط له( من خالل:
) (1زيادة حجم أداة التحوط؛ أو
) (2أنقاص حجم البند المتحوط له.
تشير التغييرات في الحجم إلى الكميات التي تُعد جز ًء من عالقة التحوط .وعليه فإن النقصان في األحجام ال يعني
بالضرورة أن البنود أو المعامالت لم تعد موجودة ،أو أنھا لم تعد من المتوقع أن تحدث ،ولكنه يعني أنھا ليست جز ًء
من عالقة التحوط .على سبيل المثال ،فإن إنقاص حجم أداة التحوط يمكن أن ينتج عنه احتفاظ المنشأة بمشتقة ،ولكن
جز ًء منھا فقط قد يبقى أداة تحوط في عالقة تحوط .ويمكن أن يحدث ذلك إذا كان إعادة التوازن يمكن أن يتأثر -فقط -
بتخفيض حجم أداة التحوط في عالقة التحوط ،ولكن مع احتفاظ المنشأة بالحجم الذي لم يعد ھناك حاجة له .وفي تلك
الحالة ،فإن ذلك الجزء غير الموسوم من المشتقة ستتم المحاسبة عنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )ما لم
يكن قد تم وسمه على أنه أداة تحوط في عالقة تحوط مختلفة(.
ب 17.5.6إن تع ديل نس بة التح وط م ن خ الل زي ادة حج م البن د المتح وط ل ه ال ي ؤثر عل ى كيفي ة قي اس التغي رات ف ي القيم ة
العادل ة ألداة التح وط .وقي اس التغي رات ف ي القيم ة العادل ة للبن د المتح وط ل ه الت ي تتعل ق ب الحجم ال ذي ت م وس مه
ف ي الس ابق يبق ى أيض ا غي ر مت أثر .وب الرغم م ن ذل ك ،ف إن التغي رات ف ي قيم ة البن د المتح وط ل ه ،م ن ت اريخ
إع ادة الت وازن ،تتض من أيض ا ً التغي ر ف ي القيم ة للحج م اإلض افي م ن البن د المتح وط ل ه .وي تم قي اس ھ ذه
التغي رات بداي ة م ن ،وب الرجوع إل ى ،ت اريخ إع ادة الت وازن ب دال م ن الت اريخ ال ذي ت م في ه وس م عالق ة التح وط.
عل ى س بيل المث ال ،إذا كان ت المنش أة ق د تحوط ت -ف ي األص ل – لحج م ق دره  100ط ن م ن س لعة بس عر آج ل
 80وح دة عمل ة )الس عر اآلج ل عن د بداي ة عالق ة التح وط( وأض افت حج م  10أطن ان عن د إع ادة الت وازن ف ي
وق ت ك ان في ه الس عر اآلج ل  90وح دة عمل ة ،ف إن البن د المتح وط ل ه بع د إع ادة الت وازن يش مل ش ريحتين:
100طن ُمتحوط لھا بسعر  80وحدة عملة و 10أطنان ُمتحوط لھا بسعر  90وحدة عملة.
ب 18.5.6إن تعديل نسبة التحوط من خالل تخفيض حجم أداة التحوط ال يؤثر على كيفية قياس التغيرات في قيمة البند المتحوط له.
وقياس التغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوط التي تتعلق بالحجم الذي يستمر وسمه يبقى أيضا ً غير متأثر .وبالرغم
من ذلك ،من تاريخ إعادة التوازن ،فإن الحجم الذي تم إنقاص أداة التحوط بمقداره لم يعد جز ًء من عالقة التحوط .على
سبيل المثال ،إذا كانت المنشأة قد تحوطت ابتدا ًء من مخاطر السعر لسلعة باستخدام حجم مشتق قدره  100طن على أنه
أداة التحوط وقامت بتخفيض ذلك الحجم بمقدار  10أطنان عند إعادة التوازن ،فإن مبلغا اسميا من  90طنا من أداة
التحوط سيتبقى )أنظر الفقرة ب 16.5.6لنتائج ذلك على الحجم المشتق )أي  10أطنان( الذي لم يعد جزء من عالقة
التحوط(.
ب 19.5.6ال يؤثر تعديل نسبة التحوط من خالل زيادة حجم أداة التحوط على كيفية قياس التغيرات في قيمة البند المتحوط له.
وقياس التغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوط التي تتعلق بالحجم الذي تم وسمه في السابق يبقى أيضا غير متأثر.
وبالرغم من ذلك ،من تاريخ إعادة التوازن ،فإن التغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوط تتضمن أيضا ً التغيرات في
قيمة الحجم اإلضافي من أداة التحوط .ويتم قياس التغيرات بداية من ،وبالرجوع إلى ،تاريخ إعادة التوازن بدال من
التاريخ الذي تم فيه وسم عالقة التحوط .على سبيل المثال ،إذا كانت المنشأة قد تحوطت ابتدا ًء من مخاطر سعر سلعة
باستخدام حجم مشتق  100طن على أنه أداة تحوط وأضافت حجم  10أطنان عند إعادة التوازن ،فإن أداة التحوط بعد
إعادة التوزن ستشمل إجمالي حجم مشتق قدرة  110أطنان .والتغير في القيمة العادلة ألداة التحوط ھو إجمالي التغير
في القيمة العادلة للمشتقات التي تشكل إجمالي حجم قدرة  110أطنان .ويمكن أن يكون لھذه المشتقات )ويحتمل جدا(
شروط أساسية مختلفة ،مثل أسعارھم اآلجلة ،نظراً ألنه قد تم الدخول فيھا في أوقات مختلفة )بما في ذلك احتمال وسم
مشتقات في عالقات التحوط بعد إثباتھا األولي(.
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ب 20.5.6ال يؤثر تعديل نسبة التحوط من خالل تخفيض حجم البند المتحوط له على كيفية قياس التغيرات في القيمة العادلة ألداة
التحوط .وقياس التغيرات في قيمة البند المتحوط له التي تتعلق بالحجم الذي يستمر وسمه يبقى أيضا ً غير متأثر.
وبالرغم من ذلك ،من تاريخ إعادة التوازن ،فإن الحجم الذي يتم به تخفيض البند المتحوط له لم يعد جز ًء من عالقة
التحوط .على سبيل المثال ،إذا تحوطت المنشأة –ابتدا ًء حجم 100طن من سلعة بسعر آجل  80وحدة عملة وخفضت
ذلك الحجم بمقدار  10أطنان عند إعادة التوازن ،فإن البند المتحوط له بعد إعادة التوازن سيكون  90طنا ُمتحوط لھا
بمبلغ  80وحدة عملة .أما  10أطنان من البند المتحوط له التي لم تعد جز ًء من عالقة التحوط فتتم المحاسبة عنھا وفقا
لمتطلبات عدم االستمرار في المحاسبة عن التحوط )أنظر الفقرات  7.5.6 – 6.5.6والفقرات ب– 22.5.6
ب.(28.5.6
ب 21.5.6عند إعادة التوازن لعالقة تحوط ،يجب على المنشأة تحديث تحليلھا لمصادر عدم فاعلية التحوط التي يتوقع أن تؤثر
على عالقة التحوط خالل أجلھا )المتبقي( )أنظر الفقرة ب .(2-4-6يجب تحديث توثيق عالقة التحوط بناء على ذلك.

عدم االستمرار في المحاسبة عن التحوط
ب 22.5.6يتم تطبيق عدم االستمرار في المحاسبة عن التحوط -بأثر مستقبلي  -من التاريخ الذي لم تعد فيه ضوابط التأھل
مستوفاة.
ب 23.5.6ال يجوز للمنشأة إلغاء وسم عالقة تحوط وبالتالي عدم االستمرار في عالقة التحوط التي:
)أ(

ال تزال تستوفي ھدف إدارة المخاطر على األساس التي تأھلت بنا ًء عليه للمحاسبة عن التحوط )أي أن المنشأة
ال تزال تتابع ھدف إدارة المخاطر(.

)ب(

تستمر في استيفاء جميع أسس التأھل اآلخرى )بعد األخذ في الحسبان أي إعادة موازنة لعالقة التحوط ،إذا كان
ذلك ھو الحال(.

ب 24.5.6ألغراض ھذا المعيار ،تختلف استراتيجية المنشأة إلدارة المخاطر عن أھدافھا من إدارة المخاطر .يتم وضع استراتيجية
إدارة المخاطر على أعلى مستوى تقرر عنده المنشأة كيفية إدارتھا للمخاطر .عادة ،تحدد استراتيجيات إدارة المخاطر
المخاطر التي تتعرض لھا المنشأة وتبين كيفية استجابة المنشأة لھا .وتكون استراتيجية إدارة المخاطر -عادة  -قائمة
لفترة أطول وقد تتضمن بعض المرونة للتفاعل مع التغيرات في الحاالت التي تحدث عنما تكون االستراتيجية قائمة
)على سبيل المثال ،معدل فائدة مختلف أو مستويات مختلفة ألسعار سلعة ينتج عنھا مدى مختلف للتحوط( .وتحدد ھذه
االستراتيجية وثيقة عامة تنتظم في المنشأة من خالل سياسات تحتوي إرشادات أكثر تحديدا .وفي المقابل ،فإن ھدف
إدارة المخاطر فيما يتعلق بعالقة تحوط ينطبق على مستوى عالقة التحوط .فھو يتعلق بكيفية استخدام أداة التحوط
المحددة التي تم وسمھا في التحوط من تعرض محدد تم وسمه على أنه البند المتحوط له .عليه ،فإن استراتيجية إدارة
المخاطر يمكن أن تشمل العديد من عالقات التحوط التي تتعلق أھداف إدارة مخاطرھا بتنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر
الشاملة تلك .على سبيل المثال:
)أ(

منشأة لديھا استراتيجية إلدارة تعرضھا لمعدل الفائدة على تمويل دين يحدد نطاقات للمنشأة ككل لمزيج بين
تمويل بمعدل فائدة متغير وبمعدل فائدة ثابت .واالستراتيجية ھي الحفاظ على ما بين  20في المائة إلى  40في
المائة من الدين عند معدالت ثابتة .تقرر المنشأة من حين آلخر كيفية تنفيذ ھذه االستراتيجية )أي أين تضع
نفسھا ضمن نطاق بين نسبة  20في المائة إلى  40في المائة للتعرض لمعدل فائدة ثابت( وھو ما يعتمد على
مستوى معدالت الفائدة .وإذا كانت معدالت الفائدة منخفضة تحدد المنشأة الفائدة لدين أكثر مما ھو عندما تكون
معدالت الفائدة مرتفعة .ودين المنشأة ھو  100وحدة عملة لدين بمعدل فائدة متغير تتم مقايضة  30وحدة
عملة منه بتعرض معدل فائدة ثابت .تستفيد المنشأة من معدالت الفائدة المنخفضة إلصدار دين إضافي بمبلغ
 50وحدة عملة لتمويل استثمار رئيس تقوم به المنشأة بإصدار سند بمعدل فائدة ثابت .وعلى ضوء معدالت
الفائدة المنخفضة ،تقرر المنشأة تحديد تعرضھا لمعدل الفائدة الثابت بـ  40في المائة من إجمالي الدين
بتخفيض  20وحدة عملة من المدى الذي تحوطت من تعرضھا في السابق بمعدل الفائدة المتغير ،مما ينتج
عنه تعرض لمعدل فائدة ثابت بمبلغ  60وحدة عملة .وفي ھذه الحالة ،تبقى استراتيجية إدارة المخاطر دون
تغيير .وبالرغم من ذلك ،في المقابل فإن تنفيذ المنشأة لتلك االستراتيجية قد تغير ويعني ھذا أنه ،لـ  20وحدة
عملة من التعرض لمعدل فائدة متغير الذي تم التحوط له في السابق ،يكون ھدف إدارة المخاطر قد تغير )أي
على مستوى عالقة التحوط( .وتبعا لذلك ،ففي ھذه الحالة يجب عدم االستمرار في المحاسبة عن التحوط لمبلغ
 20وحدة عملة من التعرض لمعدل الفائدة المتغير الذي تم التحوط له في السابق .وقد ينطوي ذلك على
تخفيض مركز المقايضة بمبلغ اسمي  20وحدة عملة ولكن ،تبعا ً للظروف ،قد تحتفظ المنشأة بحجم المقايضة
ذلك ،على سبيل المثال ،وقد تستخدمه للتحوط من تعرض مختلف أو قد يصبح جز ًء من سجل تداول .وفي
المقابل ،إذا قايضت المنشأة بدال من ذلك جز ًء من دينھا الجديد بمعدل الفائدة الثابت بتعرض لمعدل فائد
متغير ،فإنه يجب االستمرار في المحاسبة عن التحوط لتعرضھا لمعدل الفائدة المتغير الذي تم التحوط له في
السابق.
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)ب(

بعض التعرضات تنتج عن المراكز التي تتغير بشكل متكرر ،على سبيل المثال ،مخاطر معدل الفائدة من
محفظة أدوات دين مفتوحة .إن إضافة أدوات دين جديدة وإلغاء إثبات أدوات دين بشكل مستمر يغير ذلك
التعرض )أي أنه يختلف عن مجرد تسيير مركز يبلغ تاريخ االستحقاق( .وھذه عملية ديناميكية ال يبقى فيھا ال
التعرض وال أدوات التحوط المستخدمة إلدارته ھي ذاتھا لوقت طويل .وتبعا لذلك ،فإن المنشأة التي لديھا مثل
ھذا التعرض تعدل بشكل متكرر أدوات التحوط المستخدمة إلدارة مخاطر معدل الفائدة كلما تغير التعرض.
على سبيل المثال ،فإن أدوات الدين التي يتبقى لتاريخ استحقاقھا  24شھرا يتم وسمھا على أنھا البند المتحوط
له من مخاطر معدل الفائدة لمدة  24شھرا .ونفس اإلجراء ينطبق على الحزم الزمنية أو فترات االستحقاق
اآلخرى .وبعد فترة زمنية قصيرة ال تستمر المنشأة في جميع ،أو بعض أو جزء من عالقات التحوط التي تم
وسمھا في السابق لفترات استحقاق ،وتقوم بوسم عالقات تحوط جديدة لفترات استحقاق على أساس حجمھا
وأدوات التحوط التي تكون موجودة في ذلك الوقت .يعكس عدم االستمرار في عالقات التحوط في ھذه الحالة
عالقات التحوط تلك التي تم تأسيسھا بشكل تبحث فيه المنشأة عن أداة تحوط جديدة وبند متحوط له جديد بدال
من أداة التحوط والبند المتحوط له اللذين تم وسمھما في السابق .وتبقى استراتيجية إدارة المخاطر ھي نفسھا،
ولكن ليس ھناك ھدف إلدارة مخاطر يستمر لعالقات التحوط تلك التي تم وسمھا في السابق ،والتي بنا ًء عليه
لم تعد موجودة .في مثل ھذه الحالة ،ينطبق عدم االستمرار في المحاسبة عن التحوط إلى المدى الذي يكون
فيه ھدف إدارة المخاطر قد تغير .ويعتمد ذلك على وضع المنشأة ،وقد يؤثر ،على سبيل المثال ،على جميع
عالقات التحوط أو على البعض منھا فقط لفترة استحقاق ،أو على جزء من عالقة تحوط فقط.

)ج(

منشأة لديھا استراتيجية إلدارة المخاطر تدير بموجبھا مخاطر العملة األجنبية لمبيعات متوقعة والمبالغ مستحقة
التحصيل الناتجة عنھا .وضمن تلك االستراتيجية تدير المنشأة مخاطر العملة األجنبية على أنھا عالقة تحوط
محددة فقط حتى وقت إثبات المبلغ المستحق التحصيل .وبعدھا ال تعود المنشأة تدير مخاطر العملة االجنبية
على أساس عالقة التحوط المحددة تلك .وبدال من ذلك ،فإنھا تديرھا مع مخاطر العملة األجنبية من المبالغ
مستحقة التحصيل والمبالغ واجبة السداد والمشتقات )التي ال تتعلق بمعامالت متوقعة ال تزال معلقة( المقومة
بنفس العملة األجنبية .وألغراض محاسبية ،فإن ھذا اإلجراء يعمل كتحوط "طبيعي" ألن المكاسب والخسائر
من مخاطر العملة األجنبية من جميع تلك البنود يتم إثباتھا فورا ضمن الربح أو الخسارة .وتبعا لذلك،
وألغراض محاسبية ،فإذا تم وسم عالقة التحوط حتى تاريخ السداد ،فيجب عدم استمرارھا عندما يتم إثبات
المبلغ المستحق التحصيل ،ألن ھدف إدارة المخاطر لعالقة التحوط األصلية لم يعد ينطبق .إن مخاطر العملة
األجنبية تتم إدارتھا االن ضمن نفس االستراتيجية ولكن على أساس مختلف .وفي المقابل ،فإذا كان لدى
المنشأة ھدف إدارة مخاطر مختلف وكانت تدير مخاطر العملة األجنبية على أنھا عالقة تحوط مستمرة لمبلغ
المبيعات المتوقعة تلك والمبلغ المستحق التحصيل حتى تاريخ التسوية ،فإن المحاسبة عن التحوط ستستمر
حتى ذلك التاريخ.

ب 25.5.6يمكن أن يؤثر عدم االستمرار في المحاسبة عن التحوط على:
)أ(

عالقة التحوط في مجملھا؛ أو

)ب( جزء من عالقة التحوط )وھو ما يعني أن المحاسبة عن التحوط تستمر للفترة المتبقية من عالقة التحوط(.
ب 26.5.6يتم عدم استمرار عالقة التحوط في مجملھا عندما ال تعود ،ككل ،تستوفي ضوابط التأھل .على سبيل المثال:
)أ(

عندما ال تعود عالقة التحوط تستوفي ھدف إدارة المخاطر بنا ًء على األساس الذي تأھلت بموجبه للمحاسبة
عن التحوط )أي أن المنشأة لم تعد تتابع ھدف إدارة المخاطر(؛ أو

)ب(

أن يكون قد تم بيع أداة أو أدوات التحوط أو إنھاؤھا )بالنسبة إلى الحجم بكامله الذي كان جز ًء من عالقة
التحوط(؛ أو

)ج(

عندما ال تعود ھناك عالقة اقتصادية بين البند المتحوط له وأداة التحوط أو أن اثر المخاطر االئتمانية بدأ يھيمن
على التغيرات في القيمة التي تنتج عن تلك العالقة.

ب 27.5.6بتم عدم استمرار جزء من عالقة تحوط )وتستمر المحاسبة عن التحوط للجزء المتبقي منھا( عندما يتوقف فقط جزء من
عالقة التحوط عن استيفاء ضوابط التحوط .على سبيل المثال:
)أ(

عند إعادة التوازن لعالقة التحوط ،فإن نسبة التحوط قد يتم تعديلھا بشكل ال يعود معه بعض من حجم البند
المتحوط له جز ًء من عالقة التحوط )أنظر الفقرة ب ،( 20.5.6وعليه ال تستمر المحاسبة عن التحوط فقط
لذلك الحجم من البند المتحوط له الذي لم يعد جز ًء من عالقة التحوط.

)ب(

عندما ال يعود حدوث بعض من حجم البند المتحوط له الذي ھو معاملة متوقعة )أو مكون لھا( محتمال إلى حد
كبير ،فإن المحاسبة عن التحوط ال تستمر فقط لذلك الحجم من البند المتحوط له الذي لم يعد حدوثه محتمال
إلى حد كبير .وبالرغم من ذلك ،إذا كان لدى المنشأة سجل تاريخي من القيام بوسم تحوطات معامالت متوقعة
ومن ثم تقرر الحقا أن معامالت التوقع لم يعد متوقعا حدوثھا ،فإن قدرة المنشأة على التنبؤ  -بشكل دقيق -
بمعامالت التوقع تكون محل شك عند التنبؤ بمعامالت متوقعة مشابھة .وھذا يؤثر على تقويم ما إذا كان من
المحتمل إلى حد كبير حدوث معامالت متوقعة مشابھة )أنظر الفقرة  (3.3.6وعليه ،ما إذا كانت مؤھلة على
أنھا بنود ُمتحوط لھا.
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ب 28.5.6تستطيع المنشأة وسم عالقة تحوط جديدة تشتمل على أداة تحوط أو بند متحوط له من عالقة تحوط سابقة لم يتم
االستمرار في المحاسبة عن التحوط لھا )جزئيا أو بالكامل( .وھذا ال يشكل استمرارا لعالقة تحوط ولكن إعادة استئناف
لھا .على سبيل المثال:
)أ(

أداة تحوط تتعرض لتدھور ائتماني شديد تستبدلھا المنشأة بأداة تحوط جديدة .وھذا يعني أن عالقة التحوط
األصلية فشلت في تحقيق ھدف إدارة المخاطر وعليه لم تستمر في مجملھا .وقد تم وسم أداة التحوط الجديدة
على أنھا تحوط من نفس التعرض الذي تم التحوط له في السابق وتشكل عالقة تحوط جديدة .وعليه ،فإن
التغيرات في القيمة العادلة أو في التدفقات النقدية للبند المتحوط له يتم قياسھا اعتبارا من ،وبالرجوع إلى،
تاريخ وسم عالقة التحوط الجديدة بدال من التاريخ الذي تم فيه وسم عالقة التحوط األصلية.

)ب(

عالقة تحوط يتم عدم االستمرار فيھا قبل نھاية أجلھا .ويمكن وسم أداة التحوط في عالقة التحوط تلك على أنھا
أداة التحوط في عالقة تحوط أخرى )على سبيل المثال عند تعديل نسبة التحوط عند إعادة التوازن بزيادة حجم
أداة التحوط أو عند وسم عالقة تحوط جديدة كاملة(.

المحاسبة عن القيمة الزمنية للخيارات
ب 29.5.6يمكن لخيار أن يعد بأنه متعلق بفترة زمنية ألن قيمته الزمنية تمثل عب ًء مقابل توفير حماية لحامل الخيار على مدى
فترة من الزمن .وبالرغم من ذلك ،فالجانب المھم للغرض من تقويم ما إذا كان خيار ما يتحوط معاملة أو بنداُ متحوطا ً
له متعلقا ً بفترة زمنية ھما خصائص ذلك البند المتحوط له ،بما في ذلك كيف ومتى يؤثر على الربح أو الخسارة .وعليه
يجب على المنشأة تقويم نوع البند المتحوط له )أنظر الفقرة )15.5.6أ(( على أساس طبيعة البند المتحوط له )بغض
النظر عما إذا كانت عالقة التحوط ھي تحوط تدفق نقدي أو تحوط قيمة عادلة(:
)أ(

تتعلق القيمة الزمنية لخيار ببند متحوط له متعلق بمعاملة إذا كانت طبيعة البند المتحوط له أنه معاملة طابع
قيمتھا الزمنية أنھا تكاليف لتلك المعاملة .مثال ذلك ،عندما تكون القيمة الزمنية لخيار تتعلق ببند متحوط له
ينتج عنه إثبات بند يتضمن قياسه األولي تكاليف المعاملة )على سبيل المثال ،منشأة تتحوط شراء سلعة ،سواء
كانت معاملة متوقعة أو ارتباطا ً ملزماً ،مقابل مخاطر سعر السلعة وتدرج تكاليف المعاملة في القياس األولي
للمخزون( .ونتيجة إلدراج القيمة الزمنية للخيار في القياس األولي للبند المتحوط له المعين ،فإن القيمة الزمنية
تؤثر على الربح أو الخسارة في نفس الوقت كتأثير البند المتحوط له .وبالمثل ،فإن المنشأة التي تحوط بيع
سلعة ،سواء كان معاملة متوقعة أو ارتباطا ً ملزما ً ،تدرج القيمة الزمنية للخيار على أنھا جزء من التكلفة
المتعلقة بذلك البيع )وعليه ،فإن القيمة الزمنية يتم إثباتھا ضمن الربح أو الخسارة في نفس فترة اإليراد من
البيع المتحوط له(.

)ب(

القيمة الزمنية لخيار تتعلق ببند ُمتحوط له متعلق بفترة زمنية إذا كانت طبيعة البند ال ُمتحوط له أن القيمة
الزمنية لھا طابع تكلفة الحصول على حماية مقابل المخاطر على مدى فترة زمنية معينة )ولكن البند ال ُمتحوط
له ال ينتج عنه معاملة تتضمن مفھوم تكلفة معاملة وفقا للبند )أ(( .على سبيل المثال ،إذا تم التحوط لمخزون
سلعة مقابل انخفاض القيمة العادلة لستة أشھر باستخدام خيار سلعة بفترة عمر مقابلة ،فإن القيمة الزمنية
للخيار يتم تخصيصھا على الربح أو الخسارة )أي يتم استنفادھا على أساس منتظم ومنطقي( على مدى فترة
الستة أشھر تلك .مثال آخر تحوط صافي استثمار في عملية أجنبية ُمتحوط لھا لمدة  18شھرا باستخدام خيار
مبادلة عمالت أجنبية ،ينتج عنه تخصيص القيمة الزمنية للخيار على مدى فترة  18شھرا.

ب 30.5.6تؤثر خصائص البند ال ُمتحوط له ،بما في ذلك كيف ومتى يؤثر البند ال ُمتحوط له على الربح أو الخسارة ،أيضا ً على
الفترة التي يتم على مداھا استنفاد القيمة الزمنية لخيار يتحوط بنداُ ُمتحوطا ُ له متعلقا ً بفترة زمنية ،وھو ما يتفق مع
الفترة التي يمكن أن تؤثر خاللھا القيمة الحقيقية للخيار على الربح أو الخسارة وفقا للمحاسبة عن التحوط .على سبيل
المثال ،إذا تم استخدام خيار معدل فائدة )حد أعلى( لتوفير حماية مقابل الزيادات في مصروف الفائدة من سند بمعدل
معوم ،فإن القيمة الزمنية لذلك الحد األعلى يتم استنفادھا في الربح أو الخسارة على مدى نفس الفترة التي تؤثر خاللھا
أي قيمة حقيقية للحد األعلى على الربح أو الخسارة:
)أ(

إذا زادت تحوطات الحد األعلى في معدالت الفائدة للسنوات الثالث األولى من إجمالي عمر السند بالمعدل
المعوم البالغ خمس سنوات ،فإن القيمة الزمنية لذلك الحد األعلى يتم استنفادھا على مدى السنوات الثالث
االولى.

)ب(

إذا كان الحد األعلى خياراً له بداية آجلة يتحوط الزيادات في معدالت الفائدة لسنتين ولثالث سنوات من إجمالي
عمر السند بالمعدل المعوم البالغ خمس سنوات ،فإن القيمة الزمنية لذلك الحد األعلى يتم استنفادھا خالل
سنتين وثالث سنوات.

ب 31.5.6تنطبق المحاسبة عن القيمة الزمنية للخيارات وفقا للفقرة  15.5.6أيضا ً على توليفة من خيار مشترى وخيار مكتوب
)أحدھما خيار بيع واآلخر خيار شراء( لھا صافي قيمة زمنية صفرية في تاريخ وسمھا على أنھا أداة تحوط )يشار إليھا
عموما على أنھا "طوق بتكلفة صفرية"( .وفي تلك الحالة ،يجب على المنشأة إثبات أي تغيرات في القيمة الزمنية
ضمن الدخل الشامل اآلخر ،حتى ولو كان التغير المتراكم في القيمة الزمنية على مدى إجمالي فترة عالقة التحوط
صفراً .عليه ،فإذا كانت القيمة الزمنية للخيار تتعلق بـ:
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)أ(

معاملة تتعلق ببند ُمتحوط له ،فإن مبلغ القيمة الزمنية في نھاية عالقة التحوط الذي يعدل البند ال ُمتحوط له أو
ذلك الذي تتم إعادة تصنيفه ضمن الربح أو الخسارة )أنظر الفقرة ) 15.5 .6ب(( يكون صفراً.

)ب(

بند متحوط له متعلق بفترة زمنية ،فإن مصروف االستنفاد المتعلق بالقيمة الزمنية يكون صفراً.

ب 32.5.6تنطبق المحاسبة عن القيمة الزمنية للخيارات وفقا للفقرة  15.5.6فقط بقدر المدى الذي تكون فيه القيمة الزمنية متعلقة
بالبند ال ُمتحوط له )القيمة الزمنية التي تم ضبطھا( .تتعلق القيمة الزمنية لخيار بالبند ال ُمتحوط له إذا كانت الشروط
األساسية للخيار )مثل المبلغ االسمي والعمر واألساس( قد تم ضبطھا مع البند ال ُمتحوط له .وعليه ،إذا لم يكن قد تم
بالكامل ضبط الشروط األساسية للخيار والبند ال ُمتحوط له ،فيجب على المنشأة تحديد القيمة الزمنية التي تم ضبطھا ،أي
كم من القيمة الزمنية التي تم تضمينھا في العالوة )القيمة الزمنية الفعلية( يتعلق بالبند ال ُمتحوط له )وأنه وفقا لذلك ينبغي
معاملته وفقا للفقرة  .(15.5.6وتحدد المنشأة القيمة الزمنية التي تم ضبطھا باستخدام تقويم الخيار الذي له شروط
أساسية تتطابق بشكل كامل مع البند ال ُمتحوط له.
ب 33.5.6إذا كانت القيمة الزمنية الفعلية والقيمة الزمنية التي تم ضبطھا تختلفإن ،فيجب على المنشأة تحديد المبلغ الذي تراكم في
مكون منفصل لحقوق الملكية وفقا للفقرة  15.5.6كما يلي:
)أ(

إذا كانت القيمة الزمنية الفعلية ،في بداية عالقة التحوط ،أعلى من القيمة الزمنية التي تم ضبطھا ،فيجب على
المنشأة:
) (1تحديد المبلغ الذي تراكم في مكون منفصل لحقوق الملكية على أساس القيمة الزمنية التي تم ضبطھا.
) (2المحاسبة عن الفروق في تغيرات القيمة العادلة بين القيمتين الزمنيتين ضمن الربح أو الخسارة.

)ب(

إذا كانت القيمة الزمنية الفعلية ،في بداية عالقة التحوط ،أدنى من القيمة الزمنية التي تم ضبطھا ،فيجب على
المنشأة تحديد المبلغ الذي تراكم في مكون منفصل لحقوق الملكية بالرجوع إلى التغييرين المتراكمين التاليين
في القيمة العادلة ،أيھما أدنى:
) (1القيمة الزمنية الفعلية؛ أو
) (2القيمة الزمنية التي تم ضبطھا.

يجب إثبات أي جزء متبقي من التغير في القيمة العادلة للقيمة الزمنية الفعلية ضمن الربح أو الخسارة.

المحاسبة عن العنصر اآلجل للعقود اآلجلة والفروق المبنية على أسعار العمالت األجنبية لألدوات المالية
ب 34.5.6يمكن أن يعد عقد آجل على أنه متعلق بفترة زمنية ألن عنصره اآلجل يمثل أعبا ًء لفترة زمنية )وھي الفترة التي يتم
تحديدھا له( .وبالرغم من ذلك ،فإن الجانب ذا الصلة بالغرض من تقويم ما إذا كانت أداة تحوط تتحوط معاملة أو بندا
ُمتحوطا له يتعلق بفترة زمنية ھي خصائص ذلك البند ال ُمتحوط لھن بما في ذلك كيف ومتى يؤثر على الربح أو
الخسارة .وعليه ،يجب على المنشأة تقويم نوع البند ال ُمتحوط له )أنظر الفقرتين  16.5.6و) 15.5.6أ(( على أساس
طبيعة البند ال ُمتحوط له )بغض النظر عما إذا كانت عالقة التحوط ھي تحوط تدفق نقدي أو تحوط قيمة عادلة(:
)أ(

العنصر اآلجل لعقد آجل يتعلق ببند ُمتحوط له متعلق بمعاملة إذا كانت طبيعة البند ال ُمتحوط له ھي معاملة
للعنصر اآلجل لھا طابع تكاليف لتلك المعاملة .مثال على ذلك عندما يكون العنصر اآلجل يتعلق ببند ُمتحوط
له ينتج عنه إثبات بند يتضمن قياسه األولي تكاليف معاملة )على سبيل المثال منشأة تتحوط شراء مخزون
ُمقوم بعملة أجنبية ،سواء كان معاملة متوقعة أو ارتباطا ً ملزماً ،مقابل مخاطر عملة أجنبية وتتضمن تكاليف
معاملة ضمن القياس األولي للمخزون( .ونتيجة إلدراج العنصر اآلجل في القياس األولي لبند التحوط المحدد،
فإن العنصر اآلجل يؤثر على الربح أو الخسارة في نفس الوقت الذي يؤثر فيه البند ال ُمتحوط له .وبالمثل ،فإن
منشأة تتحوط بيع سلعة مقومة بعملة أجنبية مقابل مخاطر عملة أجنبية ،سواء كانت معاملة متوقعة أو ارتباطا ً
ملزماً ،تتضمن العنصر اآلجل كجزء من التكلفة المتعلقة بذلك البيع )وعليه فإن العنصر اآلجل يتم إثباته
ضمن الربح أو الخسارة في نفس الفترة التي يتم فيھا إثبات اإليراد من البيع ال ُمتحوط له(.

)ب(

يكون العنصر اآلجل لعقد آجل متعلقا ببند ُمتحوط له يتعلق بفترة زمنية إذا كانت طبيعة البند ال ُمتحوط له ھي
أن العنصر اآلجل له طابع تكلفة الحصول على حماية مقابل مخاطر على مدى فترة زمنية محددة )ولكن البند
ال ُمتحوط له ال ينتج عنه معاملة تتضمن مفھوم تكلفة معاملة وفقا للبند )أ(( .على سبيل المثال ،إذا تم تحوط
مخزون سلعة مقابل التغيرات في القيمة العادلة لستة أشھر باستخدام عقد سلعي آجل له عمر مقابل ،فإن
العنصر اآلجل للعقد اآلجل يتم تخصيصه للربح أو الخسارة )أي يتم استنفادة على أساس منتظم ومنطقي( على
مدى فترة الستة أشھر تلك .مثال آخر تحوط صافي استثمار في عملية اجنبية ُمتحوط لھا لفترة  18شھرا
باستخدام عقد صرف عملة أجنبية آجل ينتج عنه تخصيص العنصر اآلجل من العقد اآلجل على مدى فترة
الثمانية عشر شھرا تلك.

ب 35.5.6تؤثر خصائص البند ال ُمتحوط له ،بما في ذلك كيف ومتى يؤثر البند ال ُمتحوط له على الربح أو الخسارة ،أيضا ً على
الفترة التي يتم على مداھا استنفاد العنصر اآلجل من العقد اآلجل الذي يتحوط بندا ُمتحوطا له متعلقا بفترة زمنية،
والذي يكون –أي االستنفاد -على مدى الفترة التي يتعلق بھا العنصر اآلجل .على سبيل المثال ،إذا كان عقد آجل يتحوط
من التعرض للتقلب في معدالت فائدة ثالثة أشھر لفترة ثالثة أشھر تبدأ بعد ستة أشھر ،فإن العنصر اآلجل يتم استنفادة
خالل الفترة التي تمتد من الشھر السابع إلى التاسع.
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ب 36.5.6تنطبق المحاسبة عن العنصر اآلجل من عقد آجل وفقا للفقرة  16.5.6أيضا ً ،إذا كان العنصر اآلجل صفراً ،في التاريخ
الذي يتم فيه وسم العقد اآلجل على أنه أداة التحوط .وفي تلك الحالة ،فإنه يجب على المنشأة إثبات أي تغيرات في القيمة
العادلة يمكن نسبتھا إلى العنصر اآلجل ضمن الدخل الشامل اآلخر ،حتى ولو كان التغير المتراكم في القيمة العادلة
الذي يمكن نسبته إلى العنصر اآلجل على مدى إجمالي فترة عالقة التحوط صفراً .وعليه ،فإذا كان العنصر اآلجل من
عقد آجل يتعلق بما بما يلي:
)أ(

معاملة تتعلق ببند ُمتحوط له ،فإن المبلغ المتعلق بالعنصر اآلجل في نھاية عالقة التحوط الذي يعدل البند
ال ُمتحوط له أو ذلك الذي تمت إعادة تصنيفه ضمن الربح أو الخسارة )أنظر الفقرتين )15.5.6ب( و(16.5.6
سيكون صفراً.

)ب(

البند ال ُمتحوط له المتعلق بفترة زمنية فإن مبلغ االستنفاد المتعلق بالعنصر اآلجل يكون صفراً.

ب 37.5.6تنطبق المحاسبة عن العنصر اآلجل من العقود اآلجلة وفقا للفقرة  16.5.6فقط بقدر المدى الذي يكون فيه العنصر
اآلجل متعلقا بالبند ال ُمتحوط له )العنصر اآلجل الذي تم ضبطه( .يكون العنصر اآلجل من العقد اآلجل متعلقا بالبند
ال ُمتحوط له إذا كانت الشروط األساسية للعقد اآلجل )مثل المبلغ االسمي ،والعمر واألساس( قد تم ضبطھا مع البند
ال ُمتحوط له .وعليه ،فإذا لم تكن الشروط األساسية للعقد اآلجل والبند ال ُمتحوط له قد تم ضبطھا بالكامل ،فيجب على
المنشأة تحديد العنصر اآلجل الذي تم ضبطة ،أي كم من العنصر اآلجل الذي تمت إضافته إلى العقد اآلجل )العنصر
اآلجل الفعلي( يتعلق بالبند ال ُمتحوط له )ولذلك يجب أن يعالج وفقا للفقرة  .(16.5.6وتحدد المنشأة العنصر اآلجل الذي
تم ضبطه باستخدام تقويم العقد اآلجل الذي يكون له شروط أساسية تتطابق بالكامل مع البند ال ُمتحوط له.
ب 38.5.6إذا كان العنصر اآلجل الفعلي والعنصر اآلجل الذي تم ضبطه يختلفإن ،فيجب على المنشأة تحديد المبلغ الذي تراكم في
مكون منفصل لحقوق الملكية وفقا للفقرة  16.5.6كاآلتي:
)أ(

إذا كان المبلغ المطلق للعنصر اآلجل الفعلي ،في بداية عالقة التحوط ،أكبر من مبلغ العنصر اآلجل الذي تم
ضبطة ،فيجب على المنشأة:
) (1تحديد المبلغ الذي تراكم في مكون منفصل لحقوق الملكية على أساس العنصر اآلجل الذي تم ضبطه.
) (2المحاسبة عن الفروق في التغيرات في القيمة العادلة بين العنصرين اآلجلين ضمن الربح أو الخسارة.

)ب(

إذا كان المبلغ المطلق للعنصر اآلجل الفعلي ،في بداية عالقة التحوط ،أقل من مبلغ العنصر اآلجل الذي تم
ضبطه ،فيجب على المنشأة تحديد المبلغ الذي تراكم في مكون منفصل لحقوق الملكية بالرجوع إلى التغيرين
المتراكمين التاليين في القيمة العادلة ،أيھما أدنى:
) (1المبلغ المطلق للعنصر اآلجل الفعلي؛ أو
) (2المبلغ المطلق للعنصر اآلجل الذي تم ضبطة.

يجب إثبات أي مبلغ متبقي من التغير في القيمة العادلة للعنصر اآلجل الفعلي ضمن الربح أو الخسارة.
ب 39.5.6عندما تفصل المنشأة الفرق المبني على العملة األجنبية عن األداة المالية وتستثنيه من وسم تلك األداة المالية على أنھا
أداة تحوط )أنظر الفقرة )4.2.6ب(( ،فإن إرشادات التطبيق الواردة في الفقرات ب – 34.5.6ب 38.5.6تنطبق على
الفرق المبني على العملة األجنبية بنفس الطريقة التي يتم تطبيقھا على العنصر اآلجل من العقد اآلجل.

تحوط مجموعة بنود )القسم (6-6
تحوط صافي مركز

التأھل للمحاسبة عن التحوط ووسم صافي مركز
اف ألغ راض إدارة
ب 1.6.6يك ون ص افي مرك ز م ؤھال للمحاس بة ع ن التح وط فق ط إذا كان ت المنش أة تتح وط عل ى أس اس ص ٍ
المخ اطر .وتحدي د م ا إذا كان ت المنش أة تتح وط بھ ذه الطريق ة أم ال ھ و موض وع حق ائق )ول يس فق ط مج رد إق رار أو
اف فق ط لتحقي ق نتيج ة محاس بية
توثيق( .وعليه ،فإن المنشأة ال تس تطيع تطبي ق المحاس بة ع ن التح وط عل ى أس اس ص ٍ
معين ة إذا ل م تك ن تل ك النتيج ة تعك س م نھج المنش أة إلدارة المخ اطر .يج ب أن يش كل تح وط ص افي المرك ز ج ز ًء م ن
االستراتيجية الموضوعة إلدارة المخاطر .وعادة ،ما تتم المصادقة على ھذه االستراتيجية من قبل كبار موظفي اإلدارة
كما ھو محدد في معيار المحاسبة الدولي .24
ب 2.6.6على سبيل المثال ،لدى المنشأة أ ،التي عملتھا الوظيفية ھي عملتھا المحلية ،ارتباط ملزم بدفع  150،000وحدة عملة
أجنبية مقابل مصروفات اإلعالن بعد تسعة أشھر والتزام ملزم ببيع بضاعة تامة الصنع بمبلغ  150،000وحدة عملة
أجنبية بعد  15شھرا .تدخل المنشأة أ في مشتقة بالعملة األجنبية تقوم بتسويتھا بعد تسعة أشھر تحصل بموجبھا على
 100وحدة عملة أجنبية وتدفع  70وحدة عملة .وليس لدى المنشأة أ تعرضات أخرى للعملة األجنبية .وعليه ،فإن
المنشأة أ ال تستطيع تطبيق المحاسبة عن التحوط لعالقة تحوط بين مشتقة عملة أجنبية وصافي مركز بمبلغ  100وحدة
عملة أجنبية )يتكون من ارتباط شراء ملزم بمبلغ  150،000وحدة عملة أجنبية  -أي خدمات إعالن  -و
149900وحدة عملة أجنبية ) من  150،000وحدة عملة أجنبية( من ارتباط البيع الملزم( لفترة تسعة اشھر.
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صاف ولم تدخل في مشتقة العملة االجنبية )ألنھا تزيد
ب 3.6.6إذا لم تقم المنشأة أ بإدارة مخاطر العملة األجنبية على أساس
ٍ
تعرضھا لمخاطر العملة األجنبية بدال من تقليلھا( ،فإن المنشأة تكون عندئذ في مركز متحوط له طبيعي لتسعة أشھر.
وعادة ،فإن ھذا المركز ال ُمتحوط له ال ينعكس في القوائم المالية ألن المعامالت يتم إثباتھا في فترات تقرير مختلفة في
المستقبل .ويكون صافي المركز الصفري مؤھال للمحاسبة عن التحوط فقط إذا تم استيفاء الشروط الواردة في الفقرة
.6.6.6
ب 4.6.6عند وسم مجموعة بنود تشكل صافي مركز على أنھا بند متحوط له ،يجب على المنشأة وسم مجموعة البنود التي
تتضمن البنود التي يمكن أن تشكل صافي المركز .وال يسمح للمنشأة بوسم مبلغ مجرد غير محدد من صافي مركز.
على سبيل المثال ،منشأة لديھا مجموعة من ارتباطات البيع الملزمة بعد  9أشھر بمبلغ  100وحدة عملة اجنبية
ومجموعة من ارتباطات الشراء الملزمة بعد  18شھرا بمبلغ  120وحدة عملة أجنبية .ال تستطيع المنشأة وسم مبلغ
مجرد لصافي مركز حتى  20وحدة عملة أجنبية .وبدال من ذلك ،يجب عليھا وسم مبلغ مشتريات إجمالي ومبلغ مبيعات
إجمالي ينشأ عنھما معا صافي المركز ال ُمتحوط له .ويجب على المنشأة وسم إجمالي المراكز التي ينشأ عنھا صافي
المركز بحيث تكون المنشأة قادرة على االلتزام بمتطلبات المحاسبة عن عالقات التحوط المؤھلة.

تطبيق متطلبات فاعلية التحوط على تحوط صافي مركز
ب 5.6.6عندما تقرر المنشأة ما إذا كان قد تم استيفاء متطلبات فاعلية التحوط الواردة في الفقرة )1.4.6ج( عندما تتحوط صافي
مركز ،فإنه يجب عليھا األخذ في الحسبان التغيرات في قيمة البنود في صافي المركز الذي له أثر مشابه كما ھو ألداة
التحوط المقترنة بتغير في القيمة العادلة من أداة التحوط .على سبيل المثال ،منشأة لديھا مجموعة من ارتباطات البيع
الملزمة بعد تسعة أشھر بمبلغ  100وحدة عملة أجنبية ومجموعة من ارتباطات الشراء الملزمة بعد ثمانية عشر شھرا
بمبلغ  120وحدة عملة أجنبية .تتحوط المنشأة من مخاطر العملة األجنبية لصاف المركز بمبلغ  20وحدة عملة أجنبية
باستخدام عقد صرف عملة أجنبية آجل بمبلغ  20وحدة عملة أجنبية .عند تحديد ما إذا كانت متطلبات فاعلية التحوط
الواردة في الفقرة )1.4.6ج( قد تم استيفاؤھا أم ال ،يجب على المنشأة األخذ في الحسبان العالقة بين:
)أ(

التغير في القيمة العادلة من عقد صرف العملة األجنبية اآلجل مع التغيرات في قيمة ارتباطات البيع الملزمة
المتعلقة بمخاطر العملة األجنبية ،وبين

)ب(

التغيرات في قيمة ارتباطات الشراء الملزمة المتعلقة بمخاطر العملة األجنبية.

ب 6.6.6وبالمثل ،إذا كان لدى المنشأة في المثال الوارد في الفقرة ب 5.6.6صافي مركز صفر فإنھا تأخذ في الحسبان العالقة
بين التغيرات في ارتباطات البيع الثابتة المتعلقة بمخاطر العملة األجنبية والتغيرات في قيمة ارتباطات الشراء الملزمة
المتعلقة بمخاطر العملة األجنبية عند تحديد ما إذا كان قد تم استيفاء متطلبات فاعلية التحوط الواردة في الفقرة
)1.4.6ج(.

تحوطات التدفق النقدي التي تشكل صافي مركز
ب 7.6.6عندما تحوط المنشأة مجموعة من البنود التي لھا مراكز مخاطر متقاصة )أي صافي مركز( ،فإن التأھل للمحاسبة عن
التحوط يعتمد على نوع التحوط .وإذا كان التحوط ھو تحوط قيمة عادلة ،فيجوز عندئذ أن يكون صافي المركز مؤھال
على أنه بند ُمتحوط له .وبالرغم من ذلك ،إذا كان التحوط ھو تحوط تدفق نقدي ،فعندئذ يمكن أن يكون صافي المركز
فقط مؤھال على أنه بند ُمتحوط له إذا كان تحوطا من مخاطر عملة أجنبية وكان وسم صافي المركز ھذا يحدد فترة
التقرير التي يتوقع فيھا أن تؤثر معامالت التوقع على الربح أو الخسارة ويحدد أيضا ً طبيعتھا وحجمھا.
ب 8.6.6على سبيل المثال ،لدى منشأة صافي مركز يتكون من شريحة دنيا بمبلغ  100وحدة عملة أجنبية لمبيعات وشريحة دنيا
بمبلغ  150وحدة عملة أجنبية لمشتريات .وكل من المبيعات والمشتريات ُمقومة بنفس العملة األجنبية .ولتحديد وسم
صافي المركز ال ُمتحوط له -بشكل كاف  -تحدد المنشأة في التوثيق األصلي لعالقة التحوط أن المبيعات يمكن أن تكون
من المنتج أ أو المنتج ب وأن المشتريات يمكن ان تكون آالت من النوع أ وآالت من النوع ب ومادة خام أ .تحدد
المنشأة أيضا ً أحجام المعامالت حسب طبيعة كل معاملة .وتوثق المنشأة أن الشريحة الدنيا للمبيعات ) 100وحدة عملة
أجنبية( مكونة من حجم مبيعات متوقعة من أول  70وحدة عملة أجنبية من المنتج أ وأول  30وحدة عملة أجنبية من
المنتج ب .إذا كان من المتوقع أن تؤثر أحجام تلك المبيعات على الربح أو الخسارة في فترات التقرير المختلفة ،تضيف
المنشأة ذلك في التوثيق ،على سبيل المثال ،أول  70وحدة عملة أجنبية من مبيعات المنتج أ التي يتوقع أن تؤثر في
الربح أو الخسارة في فترة التقرير االولى وأول  30وحدة عملة أجنبية من مبيعات المنتج ب التي من المتوقع أن تؤثر
في الربح أو الخسارة في فترة التقرير الثانية .توثق المنشأة أيضا ً أن الشريحة الدنيا من المشتريات ) 150وحدة عملة
أجنبية( تتكون من أول  60وحدة عملة أجنبية من مشتريات من النوع أ من اآلالت ،وأول  40وحدة عملة أجنبية من
النوع ب من اآلالت وأول  50وحدة عملة أجنبية من المادة الخام أ .إذا كان متوقعا أن تؤثر أحجام ھذه المشتريات على
الربح أو الخسارة في فترات التقرير المختلفة ،تضيف المنشأة في التوثيق تفصيالت ألحجام المشتريات بحسب فترات
التقرير التي يتوقع أن تؤثر فيھا على الربح أو الخسارة )بمثل ما توثق به أحجام المبيعات( .على سبيل المثال ،فإن
معاملة التوقع يتم تحديدھا كما يلي:
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)أ(

أول  60وحدة عملة أجنبية من مشتريات اآلالت من النوع أ التي يتوقع أن تؤثر على الربح أو الخسارة من
فترة التقرير الثالثة على مدى فترات التقرير العشر التالية.

)ب(

أول  40وحدة عملة أجنبية من مشتريات اآلالت من النوع ب التي يتوقع أن تؤثر على الربح أو الخسارة من
فترة التقرير الرابعة على مدى فترات التقرير العشرين التالية.

)ج(

أول  50وحدة عملة أجنبية من مشتريات المادة الخام التي يتوقع استالمھا في فترة التقرير الثالثة وبيعھا ،أي
تؤثر على الربح أو الخسارة في فترة التقرير تلك والفترة التالية.

يتضمن تحديد طبيعة أحجام معاملة التوقع جوانب مثل نمط االستھالك بالنسبة لبنود العقارات واآلالت والمعدات التي
ھي من نفس النوع ،إذا كانت طبيعة تلك البنود بحيث يمكن أن يختلف نمط االستھالك تبعا لكيفية استخدام المنشأة لتلك
البنود .على سبيل المثال ،إذا كانت المنشأة تستخدم بنود االالت من نوع أ في عمليتي إنتاج مختلفتين ينتج استھالك
بطريقة القسط الثابت على مدى عشر فترات تقرير وطريقة وحدات اإلنتاج على التوالي ،فإن توثيقھا لحجم الشراء
المتوقع يُفصل ذلك الحجم بحسب أي من نمطي االستھالك ھذين سيتم تطبيقه.
ب 9.6.6في حالة تحوط تدفق نقدي لصافي مركز ،فإن المبالغ التي يتم تحديدھا وفقا للفقرة  11.5.6يجب أن تتضمن التغيرات في
قيمة البنود في صافي المركز التي لھا أثر مشابه ألداة تحوط مقترنة بالتغير في القيمة العادلة من أداة التحوط .وبالرغم
من ذلك ،فإن التغيرات في قيمة البنود في صافي المركز التي لھا أثر مشابه ألداة التحوط يتم إثباتھا فقط حال إثبات
المعامالت التي تتعلق بھا ،مثل متى يتم إثبات بيع متوقع على أنه إيراد .على سبيل المثال ،منشأة لديھا مجموعة من
المبيعات المتوقعة إلى حد كبير بعد تسعة أشھر بمبلغ  100وحدة عملة أجنبية ومجموعة من المشتريات المتوقعة
المحتملة إلى حد كبيربعد  18شھرا بمبلغ  120وحدة عملة أجنبية .تتحوط المنشأة من مخاطر العملة األجنبية لصافي
المركز بمبلغ  20وحدة عملة أجنبية باستخدام عقد صرف آجل بمبلغ  20وحدة عملة أجنبية .عند تحديد المبالغ التي يتم
إثباتھا في احتياطي تحوط التدفق النقدي وفقا للفقرتين )11.5.6أ( )11.5.6 -ب( ,تقارن المنشأة:
)أ(

التغــير في القيمـة العـادلة من عقـد الصـرف اآلجـل مـع التغيـرات المتعلقة بمخاطر العملة االجنبية في قيمة
المبيعات المتوقعة المحتملة إلى حد كبير؛ مع

)ب( التغيرات المتعلقة بمخاطر العملة األجنبية في قيمة المشتريات المتوقعة المحتملة إلى حد كبير.
وبالرغم من ذلك ،فإن المنشأة تثبت فقط المبالغ المتعلقة بعقد الصرف اآلجل إلى أن يتم إثبات معامالت المبيعات
المتوقعة المحتملة إلى حد كبير في القوائم المالية ،وھو الوقت الذي يتم فيه إثبات المكاسب أو الخسائر من تلك
المعامالت المتوقعة )أي التغير في القيمة الذي يمكن عزوه إلى التغير في سعر صرف العمالت األجنبية بين وسم
عالقة التحوط وإثبات االيراد(.
ب 10.6.6وبالمثل ،فإذا كان في المثال أن للمنشأة صافي مركز صفر فإنھا تقارن التغيرات المتعلقة بمخاطر العملة األجنبية في
قيمة المبيعات المتوقعة المحتملة إلى حد كبير مع التغيرات المتعلقة بمخاطر العملة األجنبية في قيمة المشتريات
المتوقعة المحتملة إلى حد كبير .وبالرغم من ذلك ،تلك المبالغ يتم إثباتھا فقط حال إثبات المعامالت المتوقعة المتعلقة
بھا في القوائم المالية.

شرائح من مجموعات من البنود يتم وسمھا على أنھا بند ُمتحوط له
ب 11.6.6ل نفس األس باب الم ذكورة ف ي الفق رة ب ،19.3.6ف إن وس م مكون ات ش ريحة م ن مجموع ات م ن البن ود القائم ة
يتطلب أن يتم بدقة تحديد المبلغ االسمي لمجموعة البنود التي يتم منھا تحديد مكون الشريحة ال ُمتحوط له.
ب 12.6.6يمكن لعالقة التحوط أن تتضمن شرائح من مجموعات مختلفة متعددة .على سبيل المثال ،في تحوط صافي مركز من
مجموعة أصول ومجموعة التزامات ،فإن عالقة التحوط يمكن أن تتضمن ،في مجموعة ،مكون شريحة من مجموعة
أصول ومكون شريحة من مجموعة التزامات.

عرض مكاسب أو خسائر أداة تحوط
ب 13.6.6إذا تم التحوط لبنود معا ،على أنھا مجموعة ،في تحوط تدفق نقدي ،فقد تؤثر في بنود مستقلة مختلفة في قائمة الربح أو
الخسارة والدخل الشامل اآلخر .ويعتمد عرض مكاسب أو خسائر التحوط في تلك القائمة على مجموعة البنود.
ب 14.6.6إذا لم يكن لمجموعة من البنود أي مراكز مخاطر متقاصة )على سبيل المثال ،مجموعة مصروفات عملة أجنبية تؤثر
حوط لھا من مخاطر العملة
على بنود مستقلة مختلفة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ،والتي تُ ﱢ
األجنبية( فيجب عندئذ توزيع مكاسب أو خسائر أداة التحوط التي تتم إعادة تصنيفھا على البنود المستقلة المتأثرة بالبنود
ال ُمتحوط لھا .ويجب أن يتم ھذا التوزيع على أساس منتظم ومنطقي وال يجوز أن ينتج عنه إضافة صافي المكاسب أو
الخسائر التي تنشأ عن أداة تحوط واحدة.
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ب 15.6.6إذا كانت مجموعة البنود ليس فيھا مراكز مخاطر متقاصة )على سبيل المثال ،مجموعة مبيعات ومصروفات ُمقومة
بعملة أجنبية ُمتحوط لھا من مخاطر العملة األجنبية( فيجب على المنشأة عندئذ عرض مكاسب أو خسائر التحوط في
بند مستقل منفصل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر .خذ ،على سبيل المثال ،التحوط من مخاطر عملة
أجنبية لصافي مركز لمبيعات بعملة أجنبية بمبلغ  100وحدة عملة أجنبية ومصروفات بعملة أجنبية بمبلغ  80وحدة
عملة أجنبية باستخدام عقد صرف آجل بمبلغ  20وحدة عملة أجنبية .يجب عرض المكسب أو الخسارة من عقد
الصرف اآلجل الذي تمت إعادة تصنيفه من احتياطي تحوط تدفق نقدي إلى الربح أو الخسارة )عندما يؤثر صافي
المركز على الربح أو الخسارة( في بند مستقل منفصل عن المبيعات والمصروفات ال ُمتحوط لھا .وعالوة على ذلك إذا
حدثت المبيعات في فترة أبكر من المصروفات ،فإن إيرادات المبيعات ال تزال تقاس بسعر الصرف الفوري وفقا
لمعيار المحاسبة الدولي  .21ويتم عرض مكاسب أو خسائر التحوط المتعلقة بھا في بند مستقل منفصل ،بحيث يعكس
الربح أو الخسارة أثر تحوط صافي المركز ،مع تعديل مقابل في احتياطي تحوط التدفق النقدي .وعندما تؤثر
المصروفات ال ُمتحوط لھا في الربح أو الخسارة في فترة الحقة ،فإن مكسب أو خسارة التحوط من المبيعات التي تم في
السابق إثباتھا في احتياطي تحوط التدفق النقدي تتم إعادة تصنيفھا إلى الربح أو الخسارة وعرضھا كبند مستقل منفصل
عن تلك التي تتضمن مصروفات ُمتحوط لھا ،والتي يتم قياسھا بسعر الصرف الفوري وفقا لمعيار المحاسبة الدولي
.21
ب 16.6.6لبعض أنواع تحوطات القيمة العادلة ،فإن ھدف التحوط في األساس ليس مقاصة التغير في القيمة العادلة للبند ال ُمتحوط
له ولكنه بدال من ذلك تغير طبيعة التدفقات النقدية للبند ال ُمتحوط له .على سبيل المثال ،تتحوط منشأة من مخاطر معدل
الفائدة على القيمة العادلة ألداة دين ذات معدل فائدة ثابت باستخدام مقايضة معدل فائدة .ھدف المنشأة من التحوط ھو
تغيير طبيعة التدفقات النقدية بمعدل الفائدة الثابت إلى تدفقات نقدية بمعدل فائدة معوم .ينعكس ھذا الھدف على المحاسبة
عن عالقة التحوط بحساب صافي الفائدة المستحقة من مقايضة معدل فائدة في الربح أو الخسارة .وفي حالة تحوط
صافي مركز )على سبيل المثال صافي مركز ألصل بمعدل فائدة ثابت والتزام بمعدل فائدة ثابت( ،فإن صافي الفائدة
المستحقة ھذا يجب عرضه في بند مستقل منفصل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر .وھذا لتجنب جمع
صافي مكاسب أو خسائر أداة واحدة في مبالغ متقاصة إجمالية وإثباتھا في بنود مستقلة مختلفة )على سبيل المثال ،فإن
ھذا يؤدي إلى تجنب جمع صافي متحصالت فائدة من مقايضة معدل فائدة واحدة إلى إجمالي إيراد الفائدة أو إجمالي
مصروف الفائدة(.

تاريخ السريان والتحول )الفصل (7
التحول )القسم (2.7
األصول المالية المحتفظ بھا للمتاجرة
ب 1.2.7في تاريخ التطبيق األولي لھذا المعيار ،يجب على المنشأة تحديد ما إذا كان ھدف نموذج أعمال المنشأة إلدارة أي أصل
مالي يستوفي الشرط الوارد في الفقرة )2.1.4أ( أو الشرط الوارد في الفقرة 2.1.4أ)أ( أو إذا كان األصل المالي مؤھال
لالختيار الوارد في الفقرة  .5.7.5ولذلك الغرض ،يجب على المنشأة تحديد ما إذا كانت األصول المالية تستوفي
تعريف محتفظ بھا للمتاجرة إذا كانت المنشأة قد قامت بشراء األصول في تاريخ التطبيق األولي.

الھبوط
ب 2.2.7عند التحول ،يجب على المنشأة السعي لتحديد المخاطر االئتمانية بشكل تقريبي عند اإلثبات األولي باألخذ في الحسبان
جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما .والمنشأة ليست مطالبة بالقيام
ببحث واف عن المعلومات عند تحديد -في تاريخ التحول -ما إذا كان ھناك زيادات كبيرة في المخاطر االئتمانية منذ
اإلثبات األولي .وإذا كانت المنشأة ال تستطيع تحديد ذلك دون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما فإن الفقرة  20.2.7ھي التي
تنطبق.
ب 3.2.7لتحديد مخصص الخسارة من األدوات المالية التي تم إثباتھا بشكل أولي )أو ارتباطات القروض أو عقود الضمان
المالي التي تصبح المنشأة فيھا طرفا في العقد( قبل تاريخ التطبيق األولي ،فإن المنشأة ،عند التحول وحتى إلغاء إثبات
تلك البنود ،يجب عليھا األخذ في الحسبان المعلومات ذات الصلة في تحديد أو التحديد التقريبي للمخاطر االئتمانية عند
اإلثبات األولي .ولتحديد أو التحديد التقريبي للمخاطر االئتمانية ،يمكن للمنشأة األخذ في الحسبان المعلومات الداخلية
والخارجية ،بما في ذلك معلومات المحفظة ،وفقا للفقرات ب–1.5.5ب.6.5.5
ب 4-2-7يمكن للمنشأة التي لھا معلومات تاريخية قليلة استخدام معلومات من تقارير واحصاءات داخلية )قد يكون تم إعدادھا عند
تحديد ما إذا كانت ستطلق منتجا جديدا( ،والمعلومات حول منتجات مشابھة أو خبرة مجموعة نظيرة لھا أدوات مالية
مقارنة لھا ،إذا كانت مالئمة.
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تعريفات )الملحق أ(
المشتقات
ب أ1.

من األمثلة النموذجية على المشتقات العقود المستقبلية والعقود اآلجلة والمقايضات وعقود الخيار .عادة ما يكون للمشتقة
مبلغ اسمي ،وھو مبلغ عملة ،أو عدد من األسھم ،أو عدد وحدات وزن أو حجم أو وحدات أخرى يتم تحديدھا في العقد.
وبالرغم من ذلك ،فإن األداة المشتقة ال تتطلب من حاملھا أو مكتتبھا استثماراً أو استالم مبلغ اسمي عند بداية العقد.
وبدال من ذلك ،فإن المشتقة قد تتطلب دفعة ثابتة أو دفع مبلغ يمكن أن يتغير )ولكن ليس بشكل متناسب مع التغير في
األساس( نتيجة حدث مستقبلي غير متعلق بمبلغ اسمي .على سبيل المثال ،قد يتطلب عقد دفعة ثابتة بمبلغ  1,000وحدة
عملة إذا زاد سعر التعامل بين بنوك لندن لستة أشھر بمائة نقطة أساس .ومثل ھذا العقد ھو مشتقة حتى ولو لم يتم
تحديد المبلغ االسمي.

ب أ2.

يشمل تعريف مشتقة في ھذا المعيار العقود التي تتم تسويتھا باإلجمالي بتسليم البند األساس )مثل عقد آجل لشراء أداة
دين بمعدل فائدة ثابت( .قد يكون لدى المنشأة عقد لشراء أو بيع بند غير مالي يمكن تسويته بالصافي نقدا أو بأداة مالية
أخرى أو بمبادلة أدوات مالية )مثل عقد لشراء أو بيع سلعة بسعر ثابت في تاريخ مستقبلي( .ومثل ھذا العقد يقع ضمن
نطاق ھذا المعيار ما لم يكن قد تم الدخول فيه ويستمر االحتفاظ به لغرض تسليم بند غير مالي وفقا لمتطلبات المنشأة
المتوقعة من الشراء أو البيع أو االستخدام .ومع ذلك فإن ھذا المعيار ينطبق على مثل تلك العقود المتعلقة بمتطلبات
المنشأة المتوقعة من الشراء أو البيع أو االستخدام إذا كانت المنشأة تقوم بالوسم وفقا للفقرة ) 5.2أنظر الفقرتين - 4.2
.(7.2

ب أ3.

إن إحدى الخصائص المميزة للمشتقة ھي أن يكون لھا صافي استثمار أولي أقل مما ھو مطلوب ألنواع أخرى من
العقود التي يتوقع أن يكون لھا استجابة مشابھة للتغيرات في عوامل السوق .ويستوفي عقد الخيار ذلك التعريف ألن
العالوة تكون أقل من االستثمار المطلوب للحصول على األداة المالية األساس التي يرتبط بھا الخيار .وتستوفي مقايضة
العملة التي تتطلب مبادلة أولية لعمالت مختلفة لھا قيم عادلة متساوية التعريف ألن لھا صافي استثمار أولي صفر.

ب أ4-

يؤدي الشراء والبيع بالطريقة العادية إلى نشوء ارتباط بسعر ثابت بين تاريخ التداول وتاريخ التسوية يستوفي تعريف
األداة المالية .وبالرغم من ذلك ،وبسبب فترة االرتباط القصيرة فال يتم إثباتھا على أنھا أداة مالية مشتقة .وبدال من ذلك،
فإن ھذا المعيار ينص على محاسبة خاصة عن مثل عقود الشراء والبيع بالطريقة العادية ھذه )أنظر الفقرات 2.1.3
وب – 3.1.3ب.(6.1.3

ب أ5 .

يشير تعريف المشتقة إلى المتغيرات غير المالية التي ال تك ون مرتبط ة بط رف ف ي العق د .وتش مل ھ ذه مؤش ر خس ائر
الزالزل في منطقة معينة ومؤشر درجات الحرارة في مدينة معينة .وتشمل المتغيرات غير المالية المرتبطة بطرف في
العقد حدوث أو عدم حدوث حريق يتلف أو يدمر أصالً لطرف ف ي العق د .يك ون التغي ر ف ي القيم ة العادل ة لألص ل غي ر
الم الي مرتبط ا ً بالمال ك إذا كان ت القيم ة العادل ة تعك س –ل يس فق ط – التغي رات ف ي أس عار الس وق لمث ل ھ ذه األص ول
)متغيرا ماليا( ولكن -أيضا ً  -حالة األصل غير المالي المحدد المح تفظ ب ه )متغي را غي ر م الي( .عل ى س بيل المث ال ،إذا
كان ضمان القيمة المتبقية لسيارة محددة يعرض الضامن لمخاطر التغيرات في الحال ة البدني ة للس يارة ،ف إن التغي ر ف ي
تلك القيمة المتبقية يكون مرتبطا ً بمالك السيارة.

األصول المالية وااللتزامات المالية المحتفظ بھا للمتاجرة
ب أ6.
ب أ7.

تعكس المتاجرة -عموما  -الشراء والبيع النشط والمتكرر ،وعموما تستخدم األدوات المالية المحتفظ بھا للمتاجرة بھدف
توليد ربح من التذبذب قصير األجل في السعر أو ھامش المتعامل.
تشمل االلتزامات المالية المحتفظ بھا للمتاجرة:
)أ(

االلتزامات المشتقة التي ال تتم المحاسبة عنھا على أنھا أدوات تحوط.

)ب(

االلتزامات بتسليم أصول مالية تم اقتراضھا من قبل بائع فوري )أي منشأة تبيع أصوال مالية اقترضتھا ولم
تملكھا بعد(.

)ج(

االلتزامات المالية التي يتم تحملھا بنية إعادة شرائھا في األجل القريب )أي أداة دين متداولة قد يعيد المصدر
شراءھا في األجل القريب تبعا للتغيرات في قيمتھا العادلة(.

)د(

االلتزامات المالية التي ھي جزء من محفظة من األدوات المالية المحددة التي تدار معا والتي يوجد لھا دليل
على نمط حديث لجني األرباح على المدى القصير.

ب أ 8.إن حقيقة استخدام التزام لتمويل أنشطة متاجرة ال تجعل في حد ذاتھا ذلك االلتزام التزاما محتفظا به للمتاجرة.
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القوائم المالية الموحدة
الھـــدف
1

ھدف ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ھو وضع مبادئ لعرض وإعداد القوائم المالية الموحدة عندما تسيطر منشأة على
واحدة أو أكثر من المنشآت األخرى.

تحقيق الھــدف
2

3

لتحقيق الھدف الوارد في الفقرة  ،1فإن ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي:
)أ(

يتطلب من المنشأة )األم( ،التي تسيطر على واحدة أو أكثر من المنشآت األخرى )منشآت تابعة( ،أن تعرض
قوائم مالية موحدة؛

)ب(

يُعرف مبدأ السيطرة ،ويحدد السيطرة على أنھا األساس للتوحيد؛

)ج(

يحدد كيف يُطبق مبدأ السيطرة عند تحديد ما إذا كانت المنشأة المستثمرة تسيطر على أعمال ُمستثمر فيھا وبنا ًء
عليه يجب عليھا أن توحد األعمال ال ُمستثمر فيھا؛

)د(
)ھـ(

يحدد المتطلبات المحاسبية إلعداد القوائم المالية الموحدة؛
يُعرف المنشأة االستثمارية ويحدد استثنا ًء من توحيد منشآت تابعة معينة للمنشأة االستثمارية.

ال يتعامل ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي مع المتطلبات المحاسبية لتجميع األعمال وأثرھا على التوحيد ،بما في ذلك
الشھرة الناشئة عن تجميع أعمال )انظر المعيار الدولي للتقرير المالي " 3تجميع األعمال"(.

النطــاق
4

يجب على المنشأة التي تُعد منشأةً أُما ً أن تعرض قوائم مالية موحدة .وينطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على جميع
المنشآت باستثناء ما يلي:
)أ(

ال يلزم المنشأة األم أن تعرض قوائم مالية موحدة عندما تستوفي جميع الشروط التالية:
)(1

أنھا منشأة تابعة مملوكة – بشكل كامل أو منشأة تابعة مملوكة – بشكل جزئي لمنشأة أخرى وأن
جميع مالكھا اآلخرين ،بمن فيھم أولئك الذين – خالف ذلك – ال يحق لھم التصويت تم إخطارھم
بأن المنشأة األم ال تعرض قوائم مالية موحدة ،ولم يعترضوا على ذلك؛

)(2

ال يُتاجر في أدوات دينھا أو أدوات حقوق ملكيتھا في سوق عام )سوق أوراق مالية وطني أو أجنبي
أو سوق خارج المقصورة ،بما في ذلك األسواق المحلية واإلقليمية(؛

)(3

لم تودع ،وليست في سياق إيداع ،قوائمھا المالية لدى ھيئة لألوراق المالية أو ھيئة تنظيمية أخرى
لغرض إصدار أي فئة من األدوات في سوق عام.
تعد المنشأة األم النھائية لھا ،أو أي منشأة أُ ٍم وسيطة لھا ،قوائم مالية موحدة تكون متاحة لالستخدام
العام وتلتزم بالمعايير الدولية للتقرير المالي.

)(4
)ب(

]حذفت[

)ج(

]حذفت[

4أ

ال ينطبق ھذا المعيار على خطط منفعة ما بعد نھاية الخدمة أو خطط منفعة الموظف طويلة األجل والتي ينطبق عليھا
معيار المحاسبة الدولي " 19منافع الموظف".

4ب

ال يجوز للمنشأة األم التي ھي منشأة استثمارية أن تعرض قوائم مالية موحدة ،إذا كان مطلوبا ً منھا وفقا ً للفقرة  31من
ھذا المعيار أن تقيس كافة منشآتھا التابعة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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السيطرة
5

يجب على المنشأة المستثمرة ،بغض النظر عن طبيعة ارتباطھا بمنشأة أخرى )األعمال ال ُمستثمر فيھا( ،أن تحدد ما
إذا كانت منشأةً أُ ّما ً وذلك من خالل تقويم ما إذا كانت تسيطر على األعمال ال ُمستثمر فيھا.

6

تسيطر المنشأة المستثمرة على األعمال ال ُمستثمر فيھا عندما تكون ُمعرضة لـ ،أو يكون لديھا حقوق في ،عوائد متقلبة
من ارتباطھا باألعمال ال ُمستثمر فيھا ،ويكون لديھا القدرة على التأثير في تلك العوائد من خالل سلطتھا على األعمال
ال ُمستثمر فيھا.

7

وبالتالي ،تسيطر المنشأة المستثمرة على األعمال ال ُمستثمر فيھا عندما ،وفقط – عندما ،يكون لدى المنشأة المستثمرة
جميع ما يلي:
)أ(

سلطة على األعمال ال ُمستثمر فيھا )انظر الفقرات 10ـ(14؛ و

)ب(

تعرض لـ ،أو لديھا حقوق في ،عوائد متقلبة من ارتباطھا باألعمال ال ُمستثمر فيھا )انظر الفقرات 15ـ(16؛ و
ﱡ

)ج (

القدرة على استخدام سلطتھا على األعمال ال ُمستثمر فيھا للتأثير على مبلغ عوائد المنشأة المستثمرة )انظر الفقرات
17ـ.(18

8

يجب على المنشأة المستثمرة أن تأخذ في الحسبان جميع الحقائق والظروف عند تقويم ما إذا كانت تسيطر على أعمال
ُمستثمر فيھا .ويجب على المنشأة المستثمرة أن تعيد تقويم ما إذا كانت تسيطر على أعمال ُمستثمر فيھا عندما تبين الحقائق
والظروف أن ھناك تغيرات في واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة ال ُمدرجة في الفقرة ) 7انظر الفقرات ب80ـ
ب.(85

9

تسيطر اثنتان أو أكثر من المنشآت المستثمرة – بشكل جماعي – على أعمال ُمستثمر فيھا عندما يجب عليھم أن يتصرفوا
– سويا ً – لتوجيه األنشطة ذات الصلة .في مثل ھذه الحاالت ،نظرا ألنه ال تستطيع منشأة مستثمرة أن توجه األنشطة
بدون التعاون مع اآلخرين ،فإنه ال تسيطر منشأة مستثمرة – بشكل منفرد – على األعمال ال ُمستثمر فيھا .ستحاسب كل
منشأة مستثمرة عن حصتھا في األعمال ال ُمستثمر فيھا وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ذات الصلة ،مثل المعيار
الدولي للتقرير المالي " 11الترتيبات المشتركة" ،أو معيار المحاسبة الدولي " 28االستثمارات في المنشآت الزميلة
والمشروعات المشتركة" أو المعيار الدولي للتقرير المالي " 9األدوات المالية".

السلطة
10

يكون لدى منشأة مستثمرة سلطة على أعمال ُمستثمر فيھا عندما يكون لدى المنشأة المستثمرة حقوق قائمة تمنحھا القدرة
الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة ،أي األنشطة التي تؤثر – بشكل جوھري – على عوائد األعمال ال ُمستثمر فيھا.
تنشأ السلطة عن الحقوق .ويكون تقويم السلطة – أحيانا ً – بسيطاً ،مثل عندما تُكتسب السلطة على األعمال ال ُمستثمر فيھا
– بشكل مباشر وفقط – من حقوق التصويت الممنوحة بموجب أدوات حقوق ملكية مثل األسھم ،ويمكن أن تُقوم باألخذ
في الحسبان حقوق التصويت من حيازة تلك األسھم .وفي حاالت أخرى ،سوف يكون التقويم أكثر تعقيدا ويتطلب أن
يُؤخذ في الحسبان أكثر من عامل واحد ،على سبيل المثال عندما تنتج السلطة من واحد أو أكثر من الترتيبات التعاقدية.

12

يكون لدى منشأة مستثمرة ،لديھا قدرة حالية على توجيه األنشطة ذات الصلة ،سلطة حتى ولو لم تُمارس – بعد – حقوقھا
في التوجيه .ويمكن أن يساعد دليل على أن المنشأة المستثمرة توجه األنشطة ذات الصلة في تحديد ما إذا كان لدى المنشأة
المستثمرة سلطة ،ولكن مثل ھذا الدليل ،في حد ذاته ،ليس قاطعا عند تحديد ما إذا كان لدى المنشأة المستثمرة سلطة على
أعمال ُمستثمر فيھا.

13

عندما يكون لدى ك ٍل من أثنين أو أكثر من المنشآت المستثمرة حقوق قائمة تمنحھم القدرة من جانب واحد على توجيه
األنشطة ذات الصلة ،فإنه يكون لدى المنشأة المستثمرة التي لديھا قدرة حالية على توجيه األنشطة التي تؤثر – بشكل
جوھري إلى أبعد حد – على عوائد األعمال ال ُمستثمر فيھا ،السلطة على األعمال ال ُمستثمر فيھا.

14

يمكن أن يكون لدى منشأة مستثمرة سلطة على أعمال ُمستثمر فيھا حتى ولو كان لدى منشآت أخرى حقوق قائمة تمنحھا
القدرة الحالية على المشاركة في توجيه األنشطة ذات الصلة ،على سبيل المثال عندما يكون لدى منشأة أخرى تأثير مھم.
وبالرغم من ذلك ،فإنه ليس لدى المنشأة المستثمرة ،التي تحتفظ – فقط – بحقوق حماية ،سلطة على األعمال ال ُمستثمر
فيھا )انظر الفقرات ب 26ـ ب ،(28ونتيجة لذلك فإنھا ال تسيطر على األعمال ال ُمستثمر فيھا.

11
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العوائد
15

تكون منشأة مستثمرة ُمعرضة لـ ،أو يكون لديھا حقوق في ،عوائد متقلبة من ارتباطھا باألعمال ال ُمستثمر فيھا عندما
يكون من الممكن أن تتقلب عوائد المنشأة المستثمرة من ارتباطھا نتيجة ألداء األعمال ال ُمستثمر فيھا .ويمكن أن تكون
عوائد المنشأة المستثمرة موجبة فقط ،أو سالبة فقط ،أو موجبة وسالبة معا ً.

16

على الرغم من أنه يمكن لمنشأة مستثمرة واحدة – فقط – أن تسيطر على أعمال ُمستثمر فيھا ،فإنه يمكن ألكثر من طرف
واحد أن يشارك في عوائد أعمال ُمستثمر فيھا .فعلى سبيل المثال ،يمكن أن يشارك مالك الحصص غير المسيطرة في
أرباح األعمال ال ُمستثمر فيھا أو توزيعاتھا.

العالقة بين السلطة والعوائد
17

تسيطر منشأة مستثمرة على أعمال ُمستثمر فيھا عندما تكون المنشأة المستثمرة – ليس فقط – لديھا سلطة على األعمال
ال ُمستثمر فيھا و ُمعرضة لـ ،أو لھا حقوق في ،عوائد متقلبة من ارتباطھا باألعمال ال ُمستثمر فيھا ،ولكن – أيضا – لديھا
القدرة على استخدام سلطتھا في التأثير على عوائد المنشأة المستثمرة من ارتباطھا باألعمال ال ُمستثمر فيھا.

18

وبالتالي ،يجب على أي منشأة مستثمرة ،لديھا حقوق في اتخاذ القرار ،أن تحدد ما إذا كانت أصيال أو وكيال .فالمنشأة
المستثمرة التي تكون وكيالً وفقا للفقرات ب58ـ ب 72ال تسيطر على أعمال ُمستثمر فيھا عندما تمارس حقوقا ً ُمفوضة
لھا في اتخاذ القرارات.

المتطلبات المحاسبية
19

يجب على المنشأة األم أن تعد قوائم مالية موحدة باستخدام سياسات محاسبية متماثلة للمعامالت واألحداث األخرى
المتماثلة في ظروف مشابھة.

20

يجب أن يبدأ توحيد األعمال ال ُمستثمر فيھا من التاريخ الذي تكتسب فيه المنشأة المستثمرة السيطرة على األعمال ال ُمستثمر
فيھا ويتوقف عندما تفقد المنشأة المستثمرة السيطرة على األعمال ال ُمستثمر فيھا.

21

تقدم الفقرات ب 86ـ ب 93إرشادات إلعداد القوائم المالية ال ُموحدة.

الحصص غير المسيطرة
22

يجب على المنشأة األم أن تعرض الحصص غير المسيطرة في قائمة المركز المالي الموحدة ضمن حقوق الملكية –
بشكل منفصل – عن حقوق ملكية مالك المنشأة األم.

23

تعد التغيرات في حصة ملكية المنشأة األم في منشأة تابعة ،التي ال ينتج عنھا فقدان المنشأة األم السيطرة على المنشأة
التابعة ،معامالت حقوق ملكية )أي معامالت مع المالك بصفتھم مالك(.

24

تقدم الفقرات ب94ـ ب 96إرشادات للمحاسبة عن الحصص غير المسيطرة في القوائم المالية الموحدة.

فقدان السيطرة
25

26

عندما تفقد المنشأة األم السيطرة على منشأة تابعة ،فإن المنشأة األم:
)أ(

تلغي إثبات أصول والتزامات المنشاة التابعة السابقة من قائمة المركز المالي الموحدة.

)ب(

تثبت أي استثمار متبقي في المنشأة التابعة ،وتحاسب الحقا ً عنه وعن أي مبالغ مستحقة على المنشأة التابعة
السابقة أو مستحقة لھا وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي ذات الصلة .ويعاد قياس الحصة المحتفظ بھا كما ھو
مبين في الفقرة ب) 98ب( ) (3وب) 99أ( .ويجب أن تعد القيمة المعاد قياسھا في تاريخ فقدان السيطرة على
أنھا القيمة العادلة عند اإلثبات األولي لألصل المالي وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  9أو التكلفة عند اإلثبات
األولي لالستثمار في منشأة زميلة أو مشروع مشترك ،عندما يكون مالئما ً.

)ج(

يثبت المكسب أو الخسارة المرتبطة بفقدان سيطرة تعود إلى الحصة المسيطرة السابقة كما ھو مبين في الفقرات
ب – 98ب99أ.

تقدم الفقرات ب 97ـ ب99أ إرشادات للمحاسبة عن فقدان السيطرة على منشأة تابعة.
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تحديد ما إذا كانت منشأة ھي منشأة استثمارية
27

يجب على المنشأة األم أن تحدد ما إذا كانت منشأةً استثماريةً .والمنشأة االستثمارية ھي منشأة:
)أ(

تحصل على األموال من مستثمر واحد أو أكثر من المستثمرين لغرض تزويد أولئك المستثمرين بخدمات إدارة
االستثمار؛

)ب(

تلتزم تجاه المستثمرين فيھا بأن يكون الغرض من أعمالھا ھو أن تستثمر األموال ألجل – فقط – العوائد من
المكاسب الرأسمالية ،أو من دخل االستثمار ،أو من كليھما؛

)ج(

قوم أداء كل استثماراتھا تقريبا على أساس القيمة العادلة.
تقيس وتُ ﱢ

وتوفر الفقرات ب85أ ـ ب85م إرشادات التطبيق ذات العالقة.
28

عند تقويم ما إذا كانت تستوفي التعريف الموضح في الفقرة  ،27فإنه يجب على المنشأة أن تنظر فيما إذا كان لديھا
الخصائص القياسية للمنشأة االستثمارية التالية:
)أ(

لديھا أكثر من استثمار )انظر الفقرتين ب85س ـ ب85ع(؛

)ب(

لديھا أكثر من مستثمر واحد )انظر الفقرات ب85ف ـ ب85ق(؛

)ج(

لديھا مستثمرين ال يعدون أطراف ذات عالقة بالمنشأة )انظر الفقرتين ب85ر ـ ب85ش(؛ و

)د(

لديھا حصص ملكية في شكل حقوق ملكية أو حصص مشابھة )انظر الفقرتين ب85ت ـ ب85ث(.

ليس بالضرورة أن يؤدي غياب أي من تلك الخصائص النموذجية إلى عدم تأھل منشأة ليتم تصنيفھا على أنھا منشأة
استثمارية .وتوفر المنشأة االستثمارية التي ليس لديھا جميع ھذه الخصائص النموذجية إفصاحا إضافيا مطلوبا بموجب
الفقرة 9أ من المعيار الدولي للتقرير المالي "12اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى".
29

عندما تبين الحقائق والظروف أن ھناك تغيرات في واحد أو أكثر من العناصر الثالثة التي تشكل تعريف المنشأة
االستثمارية ،كما ھي ُموضحة في الفقرة  ،27أو الخصائص النموذجية لمنشأة استثمارية ،كما ھي ُموضحة في الفقرة
 ،28فإنه يجب على المنشأة األم أن تعيد تقويم ما إذا كانت ھي منشأة استثمارية.

30

يجب على المنشأة األم ،التي إما أنھا تتوقف عن كونھا منشأة استثمارية أو أنھا تصبح منشأة استثمارية ،أن تحاسب عن
التغيير في وضعيتھا – بأثر مستقبلي – من التاريخ الذي حدث فيه التغيير في الوضعية )انظر الفقرتين ب 100ـ ب.(101

المنشآت االستثمارية :االستثناء من التوحيد
31

باستثناء ما تم توضيحه في الفقرة  ،32ال يجوز للمنشأة االستثمارية أن توحد منشآتھا التابعة أو أن تطبق المعيار
الدولي للتقرير المالي  3عندما تكتسب السيطرة على منشأة أخرى .وبدال من ذلك ،يجب على المنشأة االستثمارية أن
تقيس االستثمار في منشأة تابعة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي .2 9

32

على الرغم من المتطلب الوارد في الفقرة  ،31عندما يكون لدى منشأة استثمارية منشأة تابعة ليست ھي ذاتھا منشأة
استثمارية وغرضھا الرئيسي ھو توفير الخدمات التي تتعلق باألنشطة االستثمارية للمنشأة االستثمارية )انظر الفقرات
ب85ج ـ ب85ھـ( ،فإنه يجب عليھا أن توحد تلك المنشأة التابعة وفقا للفقرات 19ـ 26من ھذا المعيار الدولي للتقرير
المالي وأن تطبق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  3على االستحواذ على أي منشأة تابعة من ھذا القبيل.

33

يجب على المنشأة األم لمنشأة استثمارية أن توحد جميع المنشآت التي تسيطر عليھا ،بما في ذلك تلك ال ُم َسيطر عليھا من
خالل منشأة استثمارية تابعة ،ما لم تكن المنشأة األم ھي – في حد ذاتھا – منشأة استثمارية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2تنص الفقرة ج 7من المعيار الدولي للتقرير المالي " 10القوائم المالية الموحدة" على أنه "عندما تطبق منشأة ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ولكنھا لم تطبق –
بعد – المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9فإنه يجب أن تُقرأ أي إشارة ،في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  9على أنھا اشارة الى
معيار المحاسبة الدولي" 39األدوات المالية :االثبات والقياس".

الملحـــق أ
المصطلحات المعرفة

يُعد ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي

القوائم المالية الموحدة

ھي القوائم المالية لـ مجموعة تُعرض فيھا األصول ،وااللتزامات ،وحقوق الملكية،
والدخل ،والمصروفات ،والتدفقات النقدية لـ المنشأة األم والمنشآت التابعة لھا على
أنھم وحدة اقتصادية واحدة.

السيطرة على أعمال ُمستثمر فيھا

تسيطر منشأة مستثمرة على أعمال ُمستثمر فيھا عندما تكون ُمعرضة لـ ,أو يكون
لديھا حقوق في ،عوائد متقلبة من ارتباطھا باألعمال ال ُمستثمر فيھا ،ولديھا القدرة
على التأثير في العوائد من خالل سلطتھا على األعمال ال ُمستثمر فيھا.

متخذ القرار

منشأة لھا حقوق في اتخاذ القرارات والتي إما أن تكون أصيالً أو وكيالً ألطراف
أخرى.

المجموعة

منشأة أم والمنشآت التابعة لھا.

المنشأة االستثمارية

ھي منشأة:
)أ(
)ب (

)ج(

تحصل على األموال من مستثمر واحد أو أكثر لغرض تزويد أولئك
المستثمرين بخدمات إدارة االستثمار؛
تلتزم تجاه المستثمرين فيھا بأن يكون الغرض من أعمالھا ھو أن تستثمر
األموال ألجل – فقط – العوائد من المكاسب الرأسمالية ،أو من دخل
االستثمار ،أو من كليھما؛
تقيس وتُقوم أداء جميع استثماراتھا – تقريبا ً – على أساس القيمة العادلة.

الحصة غير المسيطرة

ھي حقوق ملكية في منشأة تابعة ال تعود – بشكل مباشر أو غير مباشر – إلى
المنشأة األم.

المنشأة األم

ھي منشأة تسيطر على واحدة أو أكثر من المنشآت.

السلطة

ھي الحقوق القائمة التي تمنح القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة.

حقوق حماية

ھي حقوق مصممة لحماية حصة طرف يحتفظ بتلك الحقوق دون إعطاء ذلك الطرف
سلطة على المنشأة التي تتعلق بھا تلك الحقوق.

األنشطة ذات الصلة

ألغراض ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،فإن األنشطة ذات الصلة ھي أنشطة
األعمال ال ُمستثمر فيھا التي تؤثر – بشكل جوھري – على عوائد األعمال ال ُمستثمر
فيھا.

حقوق االنتزاع

ھي حقوق تجرد متخذ القرار من سلطته التخاذ القرارات.

المنشأة التابعة

منشأة تخضع لسيطرة منشأة أخرى.

تم تعريف المصطلحات التالية في المعيار الدولي للتقرير المالي  ،11والمعيار الدولي للتقرير المالي " 12اإلفصاح عن الحصص
في المنشآت األخرى" ،ومعيار المحاسبة الدولي ) 28ال ُمعدل في  ،(2011ومعيار المحاسبة الدولي " 24اإلفصاحات عن الطرف
ذي العالقة" وتُستخدم في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي بالمعاني ال ُمحددة لھا في تلك المعايير الدولية للتقرير المالي:


المنشأة التابعة.



الحصص في منشأة أخرى



المشروع المشترك



كبار موظفي اإلدارة



الطرف ذي العالقة
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التأثير المھم.

الملحــق ب

إرشادات التطبيق
يُعد ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي .حيث أنه يوضح تطبيق الفقرات 1ـ ،26وله الصالحية نفسھا مثل
األجزاء األخرى من المعيار الدولي للتقرير المالي.
ب1

تصف األمثلة الواردة في ھذا الملحق حاالت افتراضية .ورغم أن بعض جوانب األمثلة قد تكون حاضرة في أنماط الواقع
الفعلي ،فإنه سيلزم أن تُقوم جميع الحقائق والظروف لنمط فعلي بعينة عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .10

تقويم السيطرة
ب2

ب3

ب4

لتحدد ما إذا كانت تسيطر على أعمال ُمستثمر فيھا ،يجب على المنشأة المستثمرة أن تُقوم ما إذا كان لديھا جميع ما يلي:
)أ (

سلطة على األعمال ال ُمستثمر فيھا؛

)ب(

تٌعرض لـ ،أو لديھا حقوق في ،عوائد متقلبة من ارتباطھا باألعمال ال ُمستثمر فيھا؛

)ج(

القدرة على استخدام سلطتھا على األعمال ال ُمستثمر فيھا للتأثير على مبلغ عوائد المنشأة المستثمرة.

ويمكن أن يساعد في إجراء ذلك التحديد أخذ العوامل التالية في الحسبان:
)أ (

الغرض من األعمال ال ُمستثمر فيھا وتصميمھا )انظر الفقرات ب5ـ ب(8؛

)ب(

ما ھي األنشطة ذات الصلة وكيف تتخذ القرارات بشأن تلك األنشطة )انظر الفقرات ب11ـ ب(13؛ و

)ج(

ما إذا كانت حقوق المنشأة المستثمرة تمنحھا القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة )انظر الفقرات
ب14ـ ب(54؛

)د(

ما إذا كانت المنشأة المستثمرة ُمعرضة لـ ،أو لديھا حقوق في ،عوائد متقلبة من ارتباطھا باألعمال ال ُمستثمر
فيھا )انظر الفقرات ب55ـ ب(57؛

)ھـ(

ما إذا كان لدى المنشأة المستثمرة القدرة على استخدام سلطتھا على األعمال ال ُمستثمر فيھا للتأثير في مبلغ عوائد
المنشأة المستثمرة )انظر الفقرات ب58ـ ب.(72

عند تقويم السيطرة على أعمال ُمستثمر فيھا ،يجب على المنشأة المستثمرة أن تأخذ في الحسبان طبيعة العالقة مع األطراف
األخرى )انظر الفقرات ب73ـ ب(75

الغرض من األعمال ال ُمستثمر فيھا وتصميمھا
ب5

عند تقويم السيطرة على األعمال ال ُمستثمر فيھا ،يجب على المنشأة المستثمرة أن تأخذ في الحسبان الغرض من األعمال
ال ُمستثمر فيھا وتصميمھا من أجل أن تحدد األنشطة ذات الصلة ،وكيف تتخذ القرارات بشأن تلك األنشطة ،ومن لديه
القدرة الحالية على توجيه تلك األنشطة ،ومن يستلم العوائد من تلك االنشطة.

ب6

عندما يؤخذ في الحسبان الغرض من األعمال ال ُمستثمر فيھا وتصميمھا ،قد يتضح أن األعمال ال ُمستثمر فيھا تخضع
للسيطرة عن طريق أدوات حقوق الملكية التي تمنح حاملھا حقوق تصويت متناسبة ،مثل األسھم العادية في األعمال
ال ُمستثمر فيھا .وفي ھذه الحالة ،وفي غياب أي ترتيبات إضافية تعدل عملية اتخاذ القرارات ،يركز تقويم السيطرة على
ماھية الطرف ،إن وجد ،الذي يكون قادراً على أن يمارس حقوق تصويت كافية لتحديد السياسات التشغيلية والتمويلية
لألعمال ال ُمستثمر فيھا )انظر الفقرات ب34ـ ب .(50وفي الحالة األكثر بساطة ،فإن المنشأة المستثمرة التي تحتفظ
بأغلبية حقوق التصويت تلك ،وفي غياب أي عوامل أخرى ،تسيطر على األعمال المستثمرة فيھا.

ب7

ولتحديد ما إذا كانت منشأة مستثمرة تسيطر على أعمال ُمستثمر فيھا ،في حاالت أكثر تعقيدا ،قد يكون من الضروري
األخذ في الحسبان بعض أو جميع العوامل األخرى الواردة في الفقرة ب.3
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ب8

قد تُصمم األعمال ال ُمستثمر فيھا بحيث ال تُعد حقوق التصويت العامل المھيمن في تحديد من الذي يسيطر على األعمال
ال ُمستثمر فيھا ،مثل عندما تتعلق أي حقوق تصويت بالمھام اإلدارية – فقط – أما األنشطة ذات الصلة فيتم توجيھھا عن
طريق ترتيبات تعاقدية .في مثل ھذه الحاالت ،يجب أن يشتمل أخذ المنشأة المستثمرة في الحسبان الغرض من األعمال
صممت األعمال ال ُمستثمر فيھا لتُعرّض لھا،
ال ُمستثمر فيھا وتصميمھا – أيضا ً – على األخذ في الحسبان المخاطر التي ُ
صممت لتمررھا إلى األطراف المرتبطين باألعمال ال ُمستثمر فيھا ،وما إذا كانت المنشأة المستثمرة
والمخاطر التي ُ
ُمعرضة لبعض أو جميع تلك المخاطر .ال يشمل أخذ المخاطر في الحسبان – فقط – مخاطر الھبوط ،ولكن – أيضا ً –
إمكانية الصعود.

السلطة
ب9

لكي يكون لديھا سلطة على األعمال ال ُمستثمر فيھا ،يجب على المنشأة المستثمرة أن يكون لديھا حقوق قائمة تمنحھا
القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة .ولغرض تقويم السلطة ،يجب أن يؤخذ في الحسبان – فقط – الحقوق
األساس والحقوق التي ال تُعد حقوق حماية )انظر الفقرات ب –22ب.(28

ب10

إن تحديد ما إذا كانت المنشأة المستثمرة لديھا سلطة يعتمدعلى األنشطة ذات الصلة ،وعلى الطريقة التي تًتخذ بھا القرارات
بشأن تلك األنشطة ذات الصلة ،وعلى الحقوق التي لدى المنشأة المستثمرة واألطراف األخرى فيما يتعلق باألعمال
ال ُمستثمر فيھا.

األنشطة ذات الصلة وتوجيه األنشطة ذات الصلة
ب11

ب12

لكثير من األعمال ال ُمستثمر فيھا ،يؤثر نطاق من األنشطة التشغيلية والتمويلية – بشكل جوھري – على عوائدھا .ومن
أمثلة األنشطة التي ،تبعا للظروف ،يمكن أن تٌعد أنشطة ذات صلة ،ولكنھا ال تقتصر عليھا:
)أ (

بيع وشراء سلع أو خدمات؛

)ب(

إدارة األصول المالية خالل عمرھا )بما في ذلك عند التخلف عن السداد(؛

)ج(

اختيار األصول ،أو اقتنائھا أو استبعادھا؛

)د(

البحث والتطوير لمنتجات أو عمليات جديدة؛

)ھـ(

تحديد ھيكل تمويل أو الحصول على التمويل.

من أمثلة القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة ،والتي ال تقتصر عليھا:
)أ (
)ب(

ب13

اتخاذ قرارات تشغيلية ورأسمالية لألعمال ال ُمستثمر فيھا ،بما في ذلك الموازنات؛
تعيين ومكافأة كبار موظفي اإلدارة في األعمال ال ُمستثمر فيھا أو مقدمي الخدمة وإنھاء خدماتھم أو توظيفھم.

في بعض الحاالت ،قد تُعد األنشطة ،سواء قبل أو بعد نشوء مجموعة معينة من الظروف أو وقوع حدث معين ،أنشطة
ذات صلة .وعندما يكون لدى اثنتين أو أكثر من المنشآت المستثمرة القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة،
وتحدث تلك األنشطة في أوقات مختلفة ،فإنه يجب على المنشآت المستثمرة أن تحدد ماھية المنشأة المستثمرة التي تكون
قادرة على توجيه األنشطة التي تؤثر – بشكل جوھري إلى أبعد حد – على تلك العوائد بشكل يتسق مع معالجة حقوق
اتخاذ القرارات المتزامنة) .انظر الفقرة  .(13ويجب على المنشآت المستثمرة أن تعيد النظر في ھذا التقويم مع مرور
الوقت عندما تتغير الحقائق أو الظروف ذات الصلة.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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أمثلة تطبيقية
مثال 1

تشكل منشأتان مستث ِمرتان أعماالً ُمستمراً فيھا لتطور وتسوق منتجا طبيا .إحدى تلك المنشأتين مسئولة عن تطوير
المنتج الطبي والحصول على التصديق تنظيمي عليه ـ وتنطوي تلك المسؤولية على امتالك القدرة من جانب واحد على
اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بتطوير المنتج والحصول على التصديق التنظيمي عليه .وبمجرد تصديق الجھة التنظيمية
على المنتج ،سوف تقوم المنشأة المستثمرة األخرى بتصنيعه وتسويقه ـ ولدى ھذه المنشأة المستثمرة القدرة من جانب
واحد على اتخاذ جميع القرارات بشأن تصنيع وتسويق المنتج .عندما تُعد جميع األنشطة ـ تطوير المنتج الطبي
والحصول على تصديق تنظيمي عليه إضافة إلى تصنيعه وتسويقه ـ أنشطة ذات صلة ،فإنه يلزم كل منشأة مستثمرة
أن تحدد ما إذا كانت قادرة على توجيه األنشطة التي تؤثر – بشكل جوھري إلى أبعد حد – على عوائد األعمال ال ُمستثمر
فيھا .ومن ثم ،يلزم كل منشأة مستثمرة أن تأخذ في الحسبان ما إذا كان تطوير المنتج الطبي والحصول على تصديق
تنظيمي عليه أو تصنيعه وتسويقه ھو النشاط الذي يؤثر – بشكل جوھري إلى أبعد حد – على عوائد األعمال ال ُمستثمر
فيھا وما إذا كانت قادرة على توجيه ذلك النشاط .وعند تحديد ماھية المنشأة المستثمرة التي لديھا السلطة ،ستأخذ المنشآت
المستثمرة في الحسبان ما يلي:
الغرض من األعمال ال ُمستثمر فيھا وتصميمھا،
)أ (
) ب(
العوامل التي تحدد ھامش الربح ،واإليراد وقيمة األعمال ال ُمستثمر فيھا إضافة إلى قيمة المنتج الطبي؛
)ج( األثر على عوائد األعمال ال ُمستثمر فيھا الناشئ عن سلطة اتخاذ القرارات لكل منشأة مستثمرة فيما يتعلق
بالعوامل الواردة في البند )ب(؛
تعرض المنشآت المستثمرة لتقلب العوائد؛
)د(
في ھذا المثال بعينه ،ستأخذ المنشآت المستثمرة – أيضا ً – في الحسبان:
)ھـ( عدم التأكد من ،والجھد المطلوب في ،الحصول على تصديق تنظيمي )مع األخذ في الحسبان سجل المنشأة
المستثمرة في تطوير منتجات طبية – بنجاح – والحصول على تصديقات تنظيمية عليھا – بنجاح(؛
)و(
ماھية المنشأة المستثمرة التي تسيطر على المنتج الطبي بمجرد نجاح مرحلة تطويره.
مثال 2

تم تأسيس كيان استثماري )األعمال ال ُمستثمر فيھا( وتم تمويله بأداة دين ُمحتفظ بھا من قبل منشأة مستثمرة )المنشأة
المستثمرة بالدين( وأدوات حقوق ملكية ُمحتفظ بھا من قبل عدد من المنشآت المستثمرة األخرى .وقد تم تصميم شريحة
حقوق الملكية لتستوعب الخسائر األولى ولتستلم أي عائد متبقي من األعمال ال ُمستثمر فيھا .تُعد إحدى المنشآت
المستثمرة بحقوق الملكية والتي تملك  %30من حقوق الملكية ھي – أيضا ً – مدير األصول .وتستخدم األعمال ال ُمستثمر
فيھا متحصالتھا لشراء محفظة أصول مالية ،تُ َعرض األعمال المستثمر فيھا لمخاطر ائتمان مرتبطة بالتخلف المحتمل
عن سداد دفعات المبلغ األصلي والفائدة .وتم تسويق المعاملة للمنشأة المستثمرة بالدين على أنھا استثمار بالحد األدنى
من التعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بالتخلف المحتمل عن سداد األصول التي في المحفظة نظراً لطبيعة ھذه األصول
ونظراً ألنه تم تصميم شريحة حقوق الملكية لتستوعب الخسائر األولى من األعمال ال ُمستثمر فيھا .وتتأثر عوائد األعمال
ال ُمستثمر فيھا – بشكل جوھري – بإدارة محفظة أصول األعمال ال ُمستثمر فيھا ،والتي تشتمل على قرارات بشأن
اختيار األصول واقتنائھا واستبعادھا في إطار اإلرشادات الخاصة بالمحفظة ،وعلى اإلدارة عند التخلف عن سداد أي
من أصول المحفظة .تدار جميع تلك األنشطة من قبل مدير األصول حتى تصل التخلفات عن السداد إلى نسبة محددة
من قيمة المحفظة )أي عندما تصل قيمة المحفظة إلى المستوى الذي تُستھلك فيه شريحة حقوق الملكية( .وعند ھذا
الوقت ،يدير األصول أ ِمين كطرف ثالث وفقا لتعليمات من المنشأة المستثمرة بالدين .تُعد إدارة محفظة أصول األعمال
ال ُمستثمر فيھا ھي النشاط ذي الصلة في األعمال ال ُمستثمر فيھا .لدى مدير األصول القدرة على توجيه األنشطة ذات
الصلة إلى أن تصل األصول ال ُمتخلف عن سدادھا إلى نسبة محددة من قيمة المحفظة؛ ولدى المنشأة المستثمرة بالدين
القدرة على توجيه األنشطة ذات الصلة عندما تتعدى قيمة األصول ال ُمتخلف عن سدادھا تلك النسبة المحددة من قيمة
المحفظة .يلزم كل من مدير األصول والمنشأة المستثمرة بالدين أن يحددا ما إذا كانا قادرين على توجيه األنشطة التي
تؤثر – بشكل جوھري إلى أبعد حد – على عائدات األعمال ال ُمستثمر فيھا ،بما في ذلك االخذ في الحسبان الغرض
من األعمال ال ُمستثمر فيھا وتصميمھا إضافة إلى تعرض كل طرف لتقلب العوائد.
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الحقوق التي تمنح المنشأة المستثمرة سلطة على أعمال ُمستثمر فيھا
ب14

تنشأ السلطة من الحقوق .ولكي يكون لديھا سلطة على أعمال ُمستثمر فيھا ،يجب على المنشأة المستثمرة أن يكون لديھا
حقوق قائمة تمنحھا القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة .وقد تختلف الحقوق التي قد تمنح منشأة مستثمرة
السلطة فيما بين األعمال ال ُمستثمر فيھا.

ب15

من أمثلة الحقوق التي يمكن أن تمنح – إما بشكل منفرد أو مجتمعة – منشأة مستثمرة السلطة ،والتي ال تقتصر عليھا:
)أ (

حقوق في شكل حقوق تصويت )أو حقوق تصويت ممكنة( في أعمال ُمستثمر فيھا )انظر الفقرات ب34ـ
ب(50؛

)ب (

حقوق تعيين ،أو إعادة تعيين أو عزل أعضاء من كبار موظفي إدارة األعمال ال ُمستثمر فيھا ممن لديھم
القدرة على توجيه األنشطة ذات الصلة؛

)ج(

حقوق تعيين أو عزل منشأة أخرى والتي توجه األنشطة ذات الصلة؛

)د(

حقوق توجيه األعمال ال ُمستثمر فيھا للدخول في معامالت ،أو االعتراض على أي تغييرات عليھا ،لصالح
المنشأة المستثمرة؛

)ھـ(

حقوق أخرى )مثل حقوق اتخاذ القرارات ال ُمحددة في عقد إدارة( تمنح حاملھا القدرة على توجيه األنشطة
ذات الصلة.

ب16

بشكل عام ،عندما يكون لدى األعمال ال ُمستثمر فيھا نطاق من األنشطة التشغيلية والتمويلية التي تؤثر – بشكل جوھري
– على عوائد األعمال ال ُمستثمر فيھا ،وعندما يُتطلب – بشكل مستمر – اتخاذ قرارات أساس فيما تتعلق بتلك األنشطة،
فسوف تكون حقوق التصويت أو الحقوق المشابھة لھا ھي التي تمنح – سواء بشكل منفرد أو مجتمعة مع ترتيبات
أخرى – منشأة مستثمرة السلطة.

ب17

عندما ال يكون لحقوق التصويت أثر مھم على عوائد أعمال ُمستثمر فيھا ،كما ھو الحال عندما تتعلق حقوق التصويت
بالمھام اإلدارية – فقط – وتحدد الترتيبات التعاقدية توجيه األنشطة ذات الصلة ،فإنه يلزم المنشأة المستثمرة أن تُقوم
تلك الترتيبات التعاقدية من أجل تحديد ما إذا كان لديھا حقوق كافية لتمنحھا السلطة على األعمال ال ُمستثمر فيھا .وعند
تحديد ما إذا كان لدى منشأة ُمستثمرة حقوق كافية لتمنحھا السلطة ،فإنه يجب على المنشأة المستثمرة أن تأخذ في
الحسبان الغرض من األعمال ال ُمستثمر فيھا وتصميمھا )انظر الفقرات ب –5ب (8والمتطلبات الواردة في الفقرات
ب51ـ ب 54مع الفقرات ب18ـ ب.20

ب18

في بعض الظروف قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كانت حقوق منشأة مستثمرة كافية لتمنحھا السلطة على أعمال
ُمستثمر فيھا .في مثل ھذه الحاالت ،وحتى يمكن إجراء تقويم للسلطة ،فإنه يجب على المنشأة المستثمرة أن تأخذ في
الحسبان األدلة بشأن ما إذا كان لديھا القدرة العملية على توجيه األنشطة ذات الصلة – بشكل منفرد .وقد يوفر أخذ
األمور التالية في الحسبان ،ولكن ال يُقتصر عليھا ،عندما تؤخذ في الحسبان مع حقوق المنشأة المستثمرة والمؤشرات
الواردة في الفقرتين ب ،19ب ،20أدلة على أن حقوق المنشأة المستثمرة كافية لتمنحھا السلطة على األعمال ال ُمستثمر
فيھا:
)أ (

تستطيع المنشأة المستثمرة ،دون أن يكون لديھا حق تعاقدي للقيام بذلك ،أن تعين أو تصادق على تعيين كبار
موظفي إدارة االعمال ال ُمستثمر فيھا الذين لديھم القدرة على توجيه األنشطة ذات الصلة.

)ب (

تستطيع المنشأة المستثمرة ،دون أن يكون لھا حق تعاقدي للقيام بذلك ،أن توجه األعمال ال ُمستثمر فيھا للدخول
في معامالت مھمة ،أو تستطيع االعتراض على أي تغييرات عليھا ،وذلك لصالح المنشأة المستثمرة.

)ج(

تستطيع المنشأة المستثمرة أن تھيمن إما على عملية الترشيح النتخاب أعضاء الھيئة الحاكمة لألعمال
ال ُمستثمر فيھا أو على الحصول على توكيالت من حاملين آخرين لحقوق تصويت.

)د(

أن كبار موظفي إدارة األعمال ال ُمستثمر فيھا ھم أطراف ذات عالقة بالمنشأة المستثمرة )على سبيل المثال،
الرئيس التنفيذي لألعمال ال ُمستثمر فيھا والرئيس التنفيذي للمنشأة المستثمرة ھما الشخص نفسه(.
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)ھـ(

ب19

أن غالبية أعضاء الھيئة الحاكمة لألعمال ال ُمستثمر فيھا ھم أطراف ذات عالقة بالمنشأة المستثمرة.

سوف تكون ھناك – أحيانا ً – مؤشرات على أن للمنشأة المستثمرة عالقة خاصة مع األعمال ال ُمستثمر فيھا ،األمر الذي
يشير إلى أن المنشأة المستثمرة تمتلك أكثر من حصة غير فاعلة في األعمال ال ُمستثمر فيھا .ال يعني بالضرورة وجود
أي مؤشر منفرد ،أو مزيج معين من المؤشرات ،أنه تم استيفاء ضابط السلطة .وبالرغم من ذلك ،قد يبين امتالك أكثر
من حصة غير فاعلة في األعمال ال ُمستثمر فيھا أن لدى المنشأة المستثمرة حقوقا ً أخرى ذات صلة كافية لتمنحھا
السلطة ،أو تقدم دليال عن وجود السلطة ،على األعمال ال ُمستثمر فيھا .فعلى سبيل المثال ،يشير ما يلي إلى أن المنشأة
المستثمرة تمتلك أكثر من حصة غير فاعلة في األعمال ال ُمستثمر فيھا ،وقد تشير ،مجتمعة مع الحقوق األخرى ،إلى
السلطة:
)أ (

أن كبار موظفي إدارة األعمال ال ُمستثمر فيھا ممن لديھم القدرة على توجيه األنشطة ذات الصلة ھم موظفون
حاليون أو سابقون لدى المنشأة المستثمرة.

)ب (

تعتمد عمليات األعمال ال ُمستثمر فيھا على المنشأة المستثمرة ،مثل ما في الحاالت التالية:
)(1

تعتمد األعمال ال ُمستثمر فيھا على المنشأة المستثمرة في تمويل جزء جوھري من عملياتھا.

)(2

تضمن المنشأة المستثمرة جز ًء جوھريا ً من التزامات األعمال ال ُمستثمر فيھا.

)(3

تعتمد األعمال ال ُمستثمر فيھا على المنشأة المستثمرة في الحصول على خدمات أو تكنولوجيا أو
مھمات أو مواد خام أساسية.

)(4

تسيطر المنشأة المستمرة على أصول ،مثل التراخيص أو العالمات التجارية ،التي تُعد أساسية
لعمليات األعمال ال ُمستثمر فيھا.

)(5

تعتمد األعمال ال ُمستثمر فيھا على المنشأة المستثمرة لكبار موظفي اإلدارة ،مثل عندما يكون لدى
المنشأة المستثمرة موظفون لديھم معرفة متخصصة بعمليات األعمال ال ُمستثمر فيھا.

)ج(

جزء مھم من أنشطة األعمال المستثمر فيھا إما تشارك فيه المنشأة المستثمرة أو يُنفذ لصالحھا.

)د(

تعرض المنشأة المستثمرة لـ ،أو حقوقھا في ،العوائد المتقلبة من ارتباطھا بأعمال ُمستثمر فيھا أكبر بشكل ال
يتناسب مع حقوقھا التصويتية أو حقوقھا األخرى المشابھة .فعلى سبيل المثال ،قد يكون ھناك حالة يحق فيھا
للمنشأة المستثمرة ،أو تتعرض فيھا لـ ،أكثر من نصف عوائد األعمال ال ُمستثمر فيھا ولكنھا تحتفظ بأقل من
نصف حقوق تصويت األعمال المستثمر فيھا.

ب20

كلما زادت تعرض المنشأة المستثمرة لـ ،أو حقوقھا في ،تقلب العوائد من ارتباطھا بأعمال ُمستثمر فيھا ،كلما زاد الدافع
للمنشأة المستثمرة للحصول على حقوق كافية لتمنحھا السلطة .وبنا ًء عليه ،قد يُعد التعرض الكبير لتقلب العوائد مؤشرا
على أنه لدى المنشأة المستثمرة سلطة .وبالرغم من ذلك ،ال يحدد مدى تعرض المنشأة المستثمرة – في حد ذاته – ما
إذا كان لدى المنشأة المستثمرة سلطة على األعمال ال ُمستثمر فيھا.

ب21

عندما تؤخذ في الحسبان العوامل ال ُمحددة في الفقرة ب 18والمؤشرات ال ُمحددة في الفقرتين ب 19وب ،20جنبا إلى
جنب مع حقوق المنشأة المستثمرة ،فإنه يجب أن يُعطى وزن أكبر للدليل على السلطة ال ُموضح في الفقرة ب.18

الحقوق األساس
ب22

عند تقويم ما إذا كانت لديھا سلطة ،تأخذ المنشأة المستثمرة في الحسبان – فقط – الحقوق األساس المتعلقة بأعمال ُمستثمر
فيھا ) ُمحتفظ بھا من قبل المنشأة المستثمرة وآخرون( .وحتى يُعد الحق حق أساس ،فإنه يجب على حامل الحق أن
يكون لديه القدرة العملية على أن يمارس ذلك الحق.

ب23

يتطلب تحديد ما إذا كانت الحقوق تُعد حقوق أساس اجتھاداً شخصيا ً ،مع األخذ في الحسبان جميع الحقائق والظروف.
وتشمل العوامل التي تؤخذ في الحسبان عند إجراء ذلك التحديد ،والتي ال تقتصر عليھا:
)أ (

ما إذا كانت ھناك أي قيود )اقتصادية أو غيرھا( تمنع حامل )حاملي( الحقوق من ممارسة الحقوق .ومن أمثلة
مثل تلك القيود ،والتي ال تقتصر عليھا:
)(1

العقوبات والحوافز المالية التي ستمنع )أو تعيق( حامل الحقوق من ممارسة حقوقه.

)(2

سعر الممارسة أو التحويل الذي يضع القيود المالية التي ستمنع )أو تعيق( حامل الحقوق من ممارسة
حقوقه.
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ب24

)(3

األحكام والشروط التي تجعل من غير المحتمل أن تُمارس الحقوق ،على سبيل المثال ،الشروط التي
تحدد – بشكل ضيق – توقيت ممارستھا.

)(4

غياب آليه صريحة ومعقولة في وثائق تأسيس األعمال ال ُمستثمر فيھا أو في األنظمة أو اللوائح التي
تنطبق عليھا تسمح لحامل الحقوق بأن يمارس حقوقه.

)(5

عدم قدرة حامل الحقوق على الحصول على المعلومات الضرورية ليمارس حقوقه.

)(6

القيود أو الحوافز التشغيلية التي ستمنع )أو تعيق( حامل الحقوق من ممارسة حقوقه )مثل غياب
مديرين آخرين راغبين أو قادرين على تقديم خدمات متخصصة ،أو تقديم الخدمات واالضطالع
بالصالحيات ال ُمحتفظ بھا من قبل المدير الحالي(.

)(7

المتطلبات النظامية أو التنظيمية التي تمنع حامل الحقوق من ممارسة حقوقه )على سبيل المثال،
عندما يُحظر على مستثمر أجنبي ممارسة حقوقه(.

)ب (

عندما تتطلب ممارسة الحقوق اتفاق أكثر من طرف ،أو عندما يُحتفظ بالحقوق من قبل أكثر من طرف ،ما
إذا كانت ھناك آلية تمنح تلك األطراف القدرة العملية على أن يمارسوا حقوقھم – مجتمعين – عندما يختاروا
القيام بذلك .يًعد االفتقار إلى مثل تلك اآللية مؤشرا على أن تلك الحقوق ليست أساسا ً .فكلما زاد عدد األطراف
ال ُمطالبين بأن يتفقوا على أن يمارسوا الحقوق ،كلما قل احتمال أن تُعد الحقوق حقوق أساس .وبالرغم من
ذلك ،فقد يُعد مجلس اإلدارة الذي يكون أعضاؤه مستقلين عن متخذ القرار بمثابة آلية للعديد من المنشآت
المستثمرة لتتصرف – بشكل جماعي – عند ممارسة حقوقھا .وبنا ًء عليه ،يكون من المرجح أكثر أن تُعد
حقوق اإلقالة القابلة للممارسة من قبل مجلس إدارة مستقل حقوق أساس مما لو كانت الحقوق نفسھا قابلة
للممارسة – بشكل منفرد – من قبل عدد كبير من المنشآت المستثمرة.

)ج(

ما إذا كان الطرف أو األطراف التي تحمل الحقوق ستستفيد من ممارسة تلك الحقوق .على سبيل المثال ،يجب
على حامل حقوق التصويت الممكنة في أعمال ُمستثمر فيھا )انظر الفقرات ب47ـ ب (50أن يأخذ في الحسبان
سعر الممارسة أو التحويل لألداة .ومن المرجح أكثر أن تكون أحكام وشروط حقوق التصويت الممكنة حقوق
أساس عندما تكون األداة مربحة أو أن المنشأة المستثمرة ستستفيد ألسباب أخرى )على سبيل المثال من خالل
تحقيق التآزر بين المنشأة المستثمرة واألعمال ال ُمستثمر فيھا( من ممارسة أو تحويل األداة.

حتى تُعد الحقوق أساس ،فإنه يلزمھا – أيضا – أن تكون قابلة للممارسة عندما يلزم أن تُتخذ قرارات بشأن توجيه
األنشطة ذات الصلة .وحتى تُعد الحقوق أساس ،فإنه يلزمھا – عادةً – أن تكون قابلة للممارسة في الوقت الحاضر.
ومع ذلك ،فإن الحقوق تكون أحيانا ً أساسية حتى ولو لم تكن قابلة للتنفيذ في الوقت الحاضر.
أمثلة تطبيقية
مثال 3

لألعمال ال ُمستثمر فيھا اجتماعات سنوية لحملة األسھم تتخذ فيھا القرارات لتوجيه األنشطة ذات الصلة .وسيكون
االجتماع ال ُمقرر التالي لحملة االسھم بعد ثمانية أشھر .وبالرغم من ذلك ،يستطيع حملة األسھم الذي يحتفظون – بشكل
منفرد أو مجتمعين – بـ  %5على األقل من حقوق التصويت أن يدعوا الجتماع غير عادي لتغيير السياسات الموجودة
بشأن األنشطة ذات الصلة ،ولكن متطلب إشعار حملة األسھم اآلخرين يعني عدم إمكانية عقد مثل ھذا االجتماع قبل
 30يوما على األقل .ويمكن أن يتم تغيير السياسات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة – فقط – في االجتماعات غير العادية
أو ال ُمقررة لحملة االسھم .ويشمل ھذا التصديق على مبيعات األصول – ذات األھمية النسبية – باإلضافة إلى القيام
باستثمارات كبيرة أو استبعادھا .وينطبق نمط الواقع أعاله على األمثلة 3أـ 3د الموضحة أدناه .حيث يُعد كل مثال
منفرداً.
مثال 3أ

تحتفظ منشأة مستثمرة بأغلبية حقوق التصويت في األعمال ال ُمستثمر فيھا .تعد حقوق تصويت المنشأة المستثمرة حقوق
أساس نظرا ألن المنشأة المستثمرة قادرة على اتخاذ قرارات بشأن توجيه األنشطة ذات الصلة عندما يلزمھا القيام بذلك.
وال تمنع حقيقة أن األمر يستغرق  30يوما قبل أن تستطيع المنشأة المستثمرة أن تمارس حقوقھا التصويتية من أن يكون
لدى المنشأة المستثمرة القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة من لحظة اقتناء المنشأة المستثمرة لمحفظة
األوراق المالية.
مثال 3ب

تُعد منشأة مستثمرة طرفا ً في عقد آجل لتستحوذ على أغلبية األسھم في األعمال ال ُمستثمر فيھا .وتاريخ تسوية العقد
اآلجل يكون بعد  25يوما .يُعد حملة األسھم الحاليون غير قادرين على تغيير السياسات القائمة بشأن األنشطة ذات
الصلة نظرا لعدم إمكانية عقد اجتماع غير عادي قبل  30يوما على األقل ،والتي حينھا يكون العقد اآلجل قد تمت
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تسويته .وبالتالي ،يكون لدى المنشأة المستثمرة حقوق ُمعادلة – بشكل أساس – للمساھم صاحب األغلبية في المثال 3أ
أعاله )بمعنى أنه يمكن للمنشأة المستثمرة مالكة العقد اآلجل أن تتخذ قرارات بشأن توجيه األنشطة ذات الصلة عندما
يلزمھا القيام بذلك( .ويُعد العقد اآلجل للمنشأة المستثمرة حق أساس يمنح المنشأة المستثمرة القدرة الحالية على توجيه
األنشطة ذات الصلة حتى قبل أن يُسوى العقد اآلجل.

يتبع...

يتبع...
أمثلة تطبيقية
مثال 3ج

لدى منشأة مستثمرة خيار أساس ،لتستحوذ على أغلبية أسھم األعمال ال ُمستثمر فيھا ،قابل للممارسة – بشكل مربح جداً
– خالل  25يوما .سيتم التوصل لالستنتاج نفسه كما في المثال 3ب.
مثال 3د

تُعد منشأة مستثمرة طرفا ً في عقد آجل لتستحوذ على أغلبية األسھم في األعمال ال ُمستثمر فيھا ،وليس لديھا أي حقوق
ذات صلة أخرى على األعمال ال ُمستثمر فيھا .وتاريخ تسوية العقد اآلجل يكون بعد ستة أشھر .على العكس من األمثلة
أعاله ،ليس لدى المنشأة المستثمرة القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة .يكون لدى حملة األسھم الحاليين
القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة ،نظرا ألنھم يستطيعون تغيير السياسات القائمة بشأن األنشطة ذات
الصلة قبل أن يُسوى العقد اآلجل.
ب25

تستطيع الحقوق األساس القابلة للممارسة من قبل األطراف األخرى أن تمنع منشأة مستثمرة من السيطرة على األعمال
ال ُمستثمر فيھا التي تتعلق بھا تلك الحقوق .ال تتطلب مثل تلك الحقوق األساس أن يكون لدى حاملي الحقوق القدرة على
المبادرة باتخاذ القرارات .وطالما أن الحقوق ال تُعد – فقط – حقوق حماية )انظر الفقرات ب26ـ ب ،(28فقد تمنع
الحقوق األساس ال ُمحتفظ بھا من قبل األطراف األخرى المنشأة المستثمرة من السيطرة على األعمال ال ُمستثمر فيھا،
حتى ولو كانت تلك الحقوق تمنح حامليھا القدرة الحالية على التصديق أو االعتراض فقط على القرارات التي تتعلق
باألنشطة ذات الصلة.

حقوق الحماية
ب26

عند تقويم ما إذا كانت الحقوق تمنح المنشأة المستثمرة السلطة على األعمال ال ُمستثمر فيھا ،فإنه يجب على المنشأة
المستثمرة أن تُقوم ما إذا كانت حقوقھا ،والحقوق ال ُمحتفظ بھا من قبل آخرين ،تُعد حقوق حماية .وتتعلق حقوق الحماية
بالتغيرات األساس على أنشطة أعمال ُمستثمر فيھا أو تنطبق في ظروف استثنائية .وبالرغم من ذلك ،ال تُعد جميع
الحقوق التي تنطبق في ظروف استثنائية ،أو المشروطة بأحداث ،حقوق حماية )انظر الفقرتين ب 13وب(53

ب27

نظراً ألن حقوق الحماية تُصمم لحماية حصص مالكھا دون أن تمنح ذلك الطرف السلطة على األعمال ال ُمستثمر فيھا
التي تتعلق بتلك الحقوق ،فإنه ال يمكن للمنشأة المستثمرة التي لديھا – فقط – حقوق حماية أن يكون لديھا سلطة أو أن
تمنع الطرف اآلخر من أن يكون لديه سلطة على األعمال ال ُمستثمر فيھا )انظر الفقرة .(14

ب28

من أمثلة حقوق الحماية ،والتي ال تقتصر عليھا:
)أ (

حق مقرض في تقييد مقترض من مباشرة األنشطة التي يمكن أن تغير – بشكل جوھري – من مخاطر
االئتمان للمقترض على حساب المقرض.

)ب (

حق طرف يمتلك حصة غير مسيطرة في أعمال ُمستثمر فيھا في التصديق على نفقات رأسمالية أكبر من تلك
المطلوبة في سياق العادي لألعمال ،أو التصديق على إصدار أدوات حقوق ملكية أو دين.

)ج(

حق مقرض في مصادرة أصول المقترض عندما يفشل المقترض في استيفاء شروط ُمحددة لتسديد القرض.

االمتيــازات
ب29

يمنح االمتياز ،الذي تكون األعمال ال ُمستثمر فيھا ھي الحاصلة على االمتياز ،غالبا ً– مانح االمتياز حقوقا ً مصممةً لتحمي
العالمة التجارية لالمتياز .يمنح االمتياز – عادةً – مانح االمتياز بعض حقوق اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بعمليات
الحاصل على االمتياز.

ب30

بشكل عام ،ال تقيد حقوق مانحي االمتياز من قدرة األطراف األخرى ،بخالف مانح االمتياز ،على اتخاذ القرارات التي
تؤثر – بشكل جوھري – على عوائد الحاصل على االمتياز .كما ال تمنح حقوق مانح االمتياز ،في اتفاقيات االمتياز،

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

12

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

المعيار الدولي للتقرير المالي 10
بالضرورة مانح االمتياز القدرة الحالية على توجيه األنشطة التي تؤثر – بشكل جوھري – على عوائد الحاصل على
االمتياز.

ب31

من الضروري تمييز امتالك القدرة الحالية على اتخاذ القرارات التي تؤثر – بشكل جوھري – على عوائد الحاصل على
االمتياز عن امتالك القدرة على اتخاذ القرارات التي تحمي العالمة التجارية لالمتياز .فليس لدى مانح االمتياز سلطة
على الحاصل على االمتياز عندما يكون لدى أطراف أخرين حقوق تمنحھم القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة
للحاصل على االمتياز.

ب32

بالدخول في اتفاقية امتياز ،يكون الحاصل على االمتياز قد اتخذ قرارا من جانب واحد بأن يشغل أعماله وفق شروط
اتفاقية االمتياز ،ولكن لحسابه الخاص.

ب33

قد تُحدد السيطرة على قرارات أساس ،مثل الشكل النظامي للحاصل على االمتياز وھيكله التمويلي ،من قبل أطراف
بخالف مانح االمتياز ،وقد تؤثر – بشكل جوھري – على عوائد الحاصل على االمتياز .فكلما انخفض مستوى الدعم
المالي ال ُمقدم من قبل مانح االمتياز وكلما انخفض تعرض مانح االمتياز لتقلب عوائد الحاصل على االمتياز ،كلما كان
من المرجح أن يكون لدى مانح االمتياز حقوق حماية فقط.

حقــوق التصويت
ب34

غالبا ما يكون لدى المنشأة المستثمرة القدرة الحالية ،من خالل حقوق التصويت أو حقوق مشابھة ،على توجيه األنشطة
ذات الصلة .لھذا يجب على المنشأة المستثمرة أن تأخذ في الحسبان المتطلبات الواردة في ھذا الجزء )الفقرات ب35ـ
ب (50عندما يتم توجيه األنشطة ذات الصلة لألعمال ال ُمستثمر فيھا من خالل حقوق التصويت.

سلطة مع أغلبية حقوق التصويت
ب35

يكون لدى المنشأة المستثمرة ،التي تحتفظ بأكثر من نصف حقوق التصويت في أعمال ُمستثمر فيھا ،سلطة في الحاالت
التالية ،ما لم تنطبق عليھا الفقرة ب 36أو الفقرة ب:37
)أ(

يتم توجيه األنشطة ذات الصلة من خالل تصويت ال ُمحتفِظ بأغلبية حقوق التصويت؛ أو

)ب( يتم تعيين أغلبية أعضاء الھيئة الحاكمة التي توجه األنشطة ذات الصلة من خالل تصويت ال ُمحتفِظ بأغلبية حقوق
التصويت.

أغلبية حقوق التصويت ولكن بدون سلطة
ب36

لكي يكون لدى المنشأة المستثمرة التي تحتفظ بأكثر من نصف حقوق التصويت سلطة على األعمال ال ُمستثمر فيھا ،فإنه
يجب أن تكون حقوق تصويت المنشأة المستثمرة حقوق أساس ،وفقا للفقرات ب22ـ ب ،25ويجب أن تعطي المنشأة
المستثمرة القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة ،والتي غالبا ما تكون من خالل تحديد السياسات التشغيلية
والتمويلية .وعندما تكون ھناك منشأة أخرى لديھا حقوق قائمة تمنح تلك المنشأة الحق في توجيه األنشطة ذات الصلة وأن
تلك المنشأة ليست وكيال للمنشأة المستثمرة ،فلن يكون لدى المنشأة المستثمرة سلطة على األعمال ال ُمستثمر فيھا.

ب37

ال يكون لدى المنشأة المستثمرة سلطة على األعمال ال ُمستثمر فيھا ،حتى ولو كانت تحتفظ بأغلبية حقوق التصويت في
األعمال ال ُمستثمر فيھا ،عندما ال تكون حقوق التصويت تلك حقوق أساس .فمثال ،ال يمكن أن يكون لدى المنشأة المستثمرة،
التي تحتفظ بأكثر من نصف حقوق التصويت في األعمال ال ُمستثمر فيھا ،سلطة عندما تخضع األنشطة ذات الصلة لتوجيه
حكومة ،أو محكمة ،أو سلطة إدارية ،أو حارس قضاني ،أو مصفي ،أو جھة منظمة.

سلطة بدون أغلبية حقوق التصويت
ب38

يمكن أن يكون لدى منشأة مستثمرة سلطة حتى ولو كانت تحتفظ بأقل من أغلبية حقوق التصويت في األعمال ال ُمستثمر
فيھا .ويكون لدى منشأة مستثمرة سلطة بدون أغلبية حقوق التصويت في أعمال ُمستثمر فيھا من خالل على سبيل المثال:
)أ(

ترتيب تعاقدي بين المنشأة المستثمرة وحاملي أصوات آخرين )انظر الفقرة ب(39؛ أو

)ب(

حقوق ناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى )انظر الفقرة ب(40؛ أو

)ج(

حقوق التصويت للمنشأة المستثمرة )انظر الفقرات ب41ـ ب(45؛ أو
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)د(

حقوق التصويت الممكنة )انظر الفقرات ب47ـ ب ،(50أو

)ھـ(

مزيج من )ا(–)د(.

ترتيب تعاقدي مع حاملي أصوات أخرين
ب39

يمكن أن يمنح ترتيب تعاقدي ،بين المنشأة المستثمرة وحاملي أصوات أخرين المنشأة المستثمرة الحق في أن تمارس
حقوق تصويت كافية لتمنحھا السلطة ،حتى ولو لم يكن لديھا حقوق تصويت كافية لتمنحھا سلطة بدون الترتيب التعاقدي.
وبالرغم من ذلك ،فقد يضمن ترتيب تعاقدي أن تستطيع المنشأة المستثمرة أن توجه عدداً كافيا ً من حاملي أصوات آخرين
للتصويت بالكيفية التي تمكن المنشأة المستثمرة من اتخاذ قرارات بشأن األنشطة ذات الصلة.

حقوق ناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى
ب40

يمكن لحقوق أخرى التخاذ القرارات ،مجتمعة مع حقوق التصويت ،أن تمنح منشأة مستثمرة القدرة الحالية على توجيه
األنشطة ذات الصلة .فعلى سبيل المثال ،يمكن للحقوق ال ُمحددة في ترتيب تعاقدي ،مجتمعة مع حقوق التصويت ،أن
تكون كافية لتمنح المنشأة المستثمرة القدرة الحالية على توجيه عمليات التصنيع ألعمال ُمستثمر فيھا أو توجيه األنشطة
التشغيلية أو التمويلية األخرى ألعمال ُمستثمر فيھا ،والتي تؤثر – بشكل جوھري – على عوائد األعمال ال ُمستثمر فيھا.
وبالرغم من ذلك ،وفي ظل غياب أي حقوق أخرى ،ال يؤدي اعتماد األعمال ال ُمستثمر فيھا اقتصاديا ً على المنشأة
المستثمرة )مثل عالقات مورد مع عميله الرئيس( إلى أن يكون لدى المنشأة المستثمرة سلطة على األعمال ال ُمستثمر
فيھا.

حقوق تصويت المنشأة المستثمرة
ب41

يكــون لــدى المنشأة المستثمرة ،التي تمتلك أقــل من أغلبية حقوق التصويت ،حقوقا ُ كافيةً لتمنحھا السلطة عندما يكون
لدى المنشاة المستثمرة القدرة العملية على توجيه األنشطة ذات الصلة – بشكل منفرد.

ب42

عند تقويم ما إذا كانت حقوق تصويت المنشأة المستثمرة كافية لتمنحھا السلطة ،تأخذ المنشأة المستثمرة جميع الحقائق
والظروف ،بما في ذلك:
)أ (

ب48

حجم ما تحتفظ به المنشاة المستثمرة من حقوق تصويت بالنسبة إلى حجم وتشتت ما يحتفظ به حاملي األصوات
اآلخرين ،مع اإلشارة إلى أنه:
)(1

كلما زادت حقوق التصويت التي تحتفظ بھا المنشأة المستثمرة ،كلما كان من األرجح أن يكون لديھا
حقوق قائمة تمنحھا القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة؛

)(2

كلما زادت حقوق التصويت التي تحتفظ بھا المنشأة المستثمرة بالنسبة لحاملي األصوات اآلخرين،
كلما كان من األرجح أن يكون لدى المنشاة المستثمرة حقوق قائمة تمنحھا القدرة الحالية على توجيه
االنشطة ذات الصلة؛

)(3

كلما زاد عدد األطراف التي يلزمھا أن تتصرف – سويا ً – لتتفوق بأكثرية األصوات على المنشأة
المستثمرة ،كلما كان من األرجح أن يكون لدى المنشاة المستثمرة حقوق قائمة تمنحھا القدرة الحالية
على توجيه االنشطة ذات الصلة؛

)ب (

حقوق التصويت الممكنة ال ُمحتفظ بھا من قبل المنشأة المستثمرة ،أو حاملي األصوات أو األطراف األخرى
)انظر الفقرات ب47ـ ب(50؛

)ج(

الحقوق الناشئة من ترتيبات تعاقدية أخرى )انظر الفقرة ب(40؛

)د(

أي حقائق وظروف أخرى تبين أنه لدى المنشأة المستثمرة ،أو ليس لديھا ،القدرة الحالية على توجيه األنشطة
ذات الصلة في الوقت الذي يلزم فيه أن تتخذ قرارات ،بما في ذلك أنماط التصويت في اجتماعات حملة األسھم
السابقة.

عندما يتحدد توجيه األنشطة ذات الصلة بأغلبية األصوات ،وتحتفظ المنشاة المستثمرة بحقوق تصويت أكبر – بشكل
جوھري – من حقوق تصويت اآلخرين أو مجموعة منظمة من حاملي حقوق التصويت ،وأن حيازات األسھم األخرى
مشتتة على نطاق واسع ،فقد يكون من الواضح ،بعد أخذ العوامل ال ُمدرجة في الفقرة ب)42أ(–)ج( – بمفردھا ،أن
المنشأة المستثمرة لديھا سلطة على األعمال ال ُمستثمر فيھا.
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أمثلة تطبيقية
مثال 4
تستحوذ منشأة مستثمرة على  %48من حقوق التصويت باألعمال ال ُمستثمر فيھا .ويُحتفظ بباقي حقوق التصويت من
قبل آالف من حملة األسھم ،حيث ال يحتفظ أي منھم بأكثر من  %1من حقوق التصويت .وليس لدى أي من حملة
األسھم أي ترتيبات ليستشير أيا ً من اآلخرين أو ليتخذ قرارات جماعية .عند تقويم نسبة حقوق التصويت الواجب
الحصول عليھا ،على أساس الحجم النسبي لحيازات األسھم األخرى ،حددت المنشأة المستثمرة أن نسبة  %48ستكون
كافية لتمنحھا السيطرة .في ھذه الحالة ،وعلى أساس الحجم المطلق لحيازتھا والحجم النسبي لحيازات األسھم
كاف – الستيفاء ضابط السلطة دون
األخرى ،تخلص المنشأة المستثمرة إلى أن لديھا حصة تصويت مھيمنة بشكل
ِ
الحاجة لألخذ في الحسبان أي دليل آخر على السلطة.
مثال 5
تحتفظ المنشأة المستثمرة )أ( بنسبة  %40من حقوق التصويت ،وتحتفظ كل من اثنتي عشرة منشأة مستثمرة أخرى
بنسبة  %5من حقوق التصويت لألعمال ال ُمستثمر فيھا .وتمنح اتفاقية حملة األسھم المنشأة المستثمرة )أ( الحق في
تعيين ،وعزل ،وتحديد مكافأة اإلدارة المسئولة عن توجيه األنشطة ذات الصلة .ويتطلب تغيير االتفاقية التصويت
بأغلبية الثلثين .في ھذه الحالة ،تخلص المنشأة المستثمرة )أ( إلى أن الحجم المطلق لحيازة المنشأة المستثمرة والحجم
النسبي لحيازات األخرين – بمفردھا – ال تُعد قاطعة في تحديد ما إذا كان لدى المنشأة المستثمرة حقوقا ً كافيةُ لتمنحھا
كاف
سلطة .وبالرغم من ذلك ،تحدد المنشأة المستثمرة )أ( أن حقھا التعاقدي في تعيين ،وعزل ،وتحديد مكافأة اإلدارة
ٍ
لتخلص إلى أن لديھا سلطة على األعمال ال ُمستثمر فيھا .وعند تقويم ما إذا كان لدى المنشأة المستثمرة )أ( سلطة،
فإنه ال يجوز أن يُؤخذ في الحسبان حقيقة أن المنشأة المستثمرة قد ال تكون مارست ھذا الحق ،أو احتمال أن تمارس
المنشأة المستثمرة )أ( حقھا في اختيار ،أو تعيين ،أو عزل اإلدارة.

ب44

في الحاالت األخرى ،قد يكون واضحا بعد األخذ في الحسبان العوامل ال ُمدرجة في الفقرة ب)42أ(–)ج( – بمفردھا،
أن المنشأة المستثمرة )أ( ليس لديھا سلطة.

امثلة تطبيقية
مثال 6
تحتفظ المنشأة المستثمرة )أ( بنسبة  %45من حقوق التصويت ألعمال ُمستثمر فيھا .وتحتفظ كل من منشأتيين
مستثمرتين أخريتين بنسبة  %26من حقوق التصويت لألعمال ال ُمستثمر فيھا .ويُحتفظ بباقي حقوق التصويت من
قبل ثالثة حملة أسھم آخرين ،يحتفظ كل منھم بنسبة  .%1وليس ھناك ترتيبات أخرى تؤثر على اتخاذ القرارات .في
ھذه الحالة ،يُعد حجم حصة التصويت للمنشأة المستثمرة )أ( ،وحجمھا بالنسبة لحيازات األسھم األخرى ،كافية
الستنتاج أن المنشأة المستثمرة )أ( ليس لديھا سلطة .سيلزم المنشأتان المستثمرتان األخريتان – فقط – أن تتعاونا
لتكونا قادرتين على منع المنشأة المستثمرة )ا( من توجيه األنشطة ذات الصلة لألعمال ال ُمستثمر فيھا.

ب45

وبالرغم من ذلك ،قد ال تكون العوامل ال ُمدرجة في الفقرة ب)42أ(–)ج( – بمفردھا– قاطعة .فعندما يكون من غير
الواضح لمنشأة مستثمرة ،أخذت في الحسبان تلك العوامل ،ما إذا كان لديھا سلطة ،فإنه يجب عليھا أن تأخذ في الحسبان
حقائق وظروفا ً إضافية ،مثل ما إذا كان حملة األسھم اآلخرون سلبيين بطبيعتھم كما ھو ُموضح من أنماط تصويتھم في
اجتماعات حملة األسھم السابقة .ويشمل ھذا تقويم العوامل ال ُمحددة في الفقرة ب 18والمؤشرات الواردة في الفقرتين
ب 19وب .20فكلما قلت حقوق التصويت التي تحتفظ بھا المنشأة المستثمرة ،وكلما قلت األطراف المطالبة بأن تتصرف
– سويا ً – لتتفوق بأكثرية االصوات على المنشأة المستثمرة ،كلما زاد االعتماد الذي سيُوضع على الحقائق والظروف
اإلضافية لتقويم ما إذا كانت حقوق المنشأة المستثمرة كافية لتمنحھا سلطة .عندما تؤخذ الحقائق والظروف الواردة في
الفقرات ب18ـ ب 20في الحسبان جنبا إلى جنب مع حقوق المنشأة المستثمرة ،فإنه يجب أن يُمنح الدليل على السلطة
الوارد في القرة ب 18وزنا أكبر من مؤشرات السلطة الواردة في الفقرتين ب 19وب.20
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أمثلة تطبيقية
مثال 7
تحتفظ منشأة مستثمرة بنسبة  %45من حقوق التصويت في أعمال ُمستثمر فيھا .ويحتفظ كل من أحد عشر حامل
أسھم آخرين بنسبة  %5من حقوق التصويت في األعمال ال ُمستثمر فيھا .ليس لدى أي من حملة األسھم ترتيبات
تعاقديه ليستشير أيا ً من اآلخرين أو ليتخذ قرارات جماعية .في ھذه الحالة ،فإن الحجم المطلق لحيازة المنشأة
المستثمرة والحجم النسبي لحيازات األخرين – بمفردھا – ال تُعد قاطعة في تحديد ما إذا كان لدى المنشأة المستثمرة
حقوقا ً كافيةً لتمنحھا سلطة على األعمال ال ُمستثمر فيھا .لھذا يجب أن يؤخذ في الحسبان حقائق وظروف إضافية قد
توفر دليال على أن المنشأة المستثمرة لديھا ،أو ليس لديھا ،سلطة.
مثال 8
تحتفظ منشأة مستثمرة بنسبة  %35من حقوق التصويت في أعمال مستثمر فيھا .ويحتفظ كل من ثالث حملة أسھم
آخرين بنسبة  %5من حقوق التصويت في األعمال ال ُمستثمر فيھا .ويُحتفظ بباقي حقوق التصويت من قبل العديد من
حملة األسھم اآلخرين .ليس لدى أي من حملة األسھم ترتيبات تعاقديه ليستشير أيا ً من اآلخرين أو ليتخذ قرارات
جماعية .وتتطلب القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة لألعمال ال ُمستثمر فيھا تصديقا ً بأغلبية األصوات التي يتم
اإلدالء بھا في اجتماعات حملة األسھم – وقد تم اإلدالء بـ  % 75من حقوق التصويت في األعمال ال ُمستثمر فيھا في
آخر اجتماعات حملة األسھم ذات الصلة .في ھذه الحالة ،تشير المشاركة الفعالة لحملة األسھم اآلخرين في أخر
اجتماعات حملة األسھم إلى أن المنشأة المستثمرة لم تكن لديھا القدرة العملية على توجيه األنشطة ذات الصلة –
بشكل منفرد ،بغض النظر عما إذا كانت المنشأة المستثمرة قد وجھت األنشطة ذات الصلة نظرا ألن عدداً كافيا ً من
حملة األسھم اآلخرين قد صوتوا بالطريقة نفسھا مثل المنشأة المستثمرة.

ب46

عندمــا ال يكــون واضحا ،بعد األخذ في الحسبـان العوامـل الـواردة في الفقرة ب)42أ(ـ )د( ،أن المنشأة المستثمرة
لديھا سلطة ،فإن المنشأة المستثمرة ال تسيطر على األعمال ال ُمستثمر فيھا.

حقوق التصويت الممكنة
ب47

عند تقويم السيطرة ،تأخذ المنشأة المستثمرة في الحسبان حقوقھا التصويتية الممكنة باإلضافة إلى حقوق التصويت
الممكنة ال ُمحتفظ بھا من قبل أطراف آخرين ،لتحديد ما إذا كان لديھا سلطة .حقوق التصويت الممكنة ھي حقوق في
الحصول على حقوق تصويت في األعمال ال ُمستثمر فيھا ،مثل تلك الناشئة عن األدوات أو الخيارات القابلة للتحويل،
بما في ذلك العقود اآلجلة .تؤخذ حقوق التصويت الممكنة تلك في الحسبان – فقط – عندما تُعد حقوق أساس )انظر
الفقرات ب22ـ ب.(25

ب48

عند األخذ في الحسبان حقوق التصويت الممكنة ،يجب على المنشأة المستثمرة أن تأخذ في الحسبان الغرض من
األداة وتصميمھا ،باإلضافة إلى الغرض من أي مشاركة أخرى وتصميمھا للمنشاة المستثمرة مع األعمال ال ُمستثمر
فيھا .ويشمل ھذا تقويم مختلف أحكام وشروط األداة باإلضافة إلى التوقعات الواضحة للمنشأة المستثمرة ،ودوافعھا،
وأسبابھا للموافقة على تلك األحكام والشروط.

ب49

عندما يكون لدى المنشأة المستثمرة – أيضا ً – حقوق تصويت أو حقوقا ُ أخرى في اتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطة
األعمال ال ُمستثمر فيھا ،تُقوم المنشاة المستثمرة ما إذا كانت تلك الحقوق ،مجتمعة مع حقوق التصويت الممكنة،
تمنحھا السلطة.

ب50

يمكن لحقوق التصويت الممكنة األساس – بمفردھا ،أو مجتمعة مع حقوق أخرى ،أن تمنح المنشأة المستثمرة القدرة
الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة .فعلى سبيل المثال ،من المرجح أن تكون ھذه ھي الحالة عندما تحتفظ
المنشأة المستثمرة بنسبة  %40من حقوق التصويت في األعمال ال ُمستثمر فيھا ،ووفقا للفقرة ب ،23تحتفظ بحقوق
أساس ناشئة عن خيارات القتناء نسبة %20إضافية من حقوق التصويت.
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أمثلة تطبيقية
مثال 9
تحتفظ المنشأة المستثمرة )أ( بنسبة  %70من حقوق التصويت في أعمال ُمستثمر فيھا .كما تحتفظ المنشأة المستثمرة
)ب( بنسبة  %30من حقوق التصويت في األعمال ال ُمستثمر فيھا باإلضافة إلى خيار القتناء نصف حقوق تصويت
المنشأة المستثمرة )أ( .يُعد الخيار قابل للممارسة خالل السنتين التاليتين بسعر ثابت يُعد خاسراً جدا )ويُتوقع أن يظل
ھكذا لفترة سنتين( .تمارس المنشأة المستثمرة )أ( حقوقھا وتوجه – بشكل فعال – األنشطة ذات الصلة لألعمال
ال ُمستثمر فيھا .في مثل ھذه الحالة ،من المحتمل أن تستوفي المنشأة المستثمرة )أ( ضابط السلطة نظرا ألنھا تبدو أن
لديھا القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة .ورغم أن لدى المنشأة المستثمرة )ب( خيارات حالية قابلة
للممارسة لشراء حقوق تصويت إضافية )أي ،عندما تُمارس ،ستمنحھا أغلبية حقوق التصويت في األعمال ال ُمستثمر
فيھا( ،فإن األحكام والشروط المرتبطة بتلك الخيارات ھي تلك التي ال تعتبر تلك الخيارات أساس.
مثال 10
يحتفظ كل من المنشأة المستثمرة )ا( ومنشأتان مستثمرتان أخريتان بثلث حقوق التصويت في أعمال ُمستثمر فيھا.
يرتبط نشاط األعمال ال ُمستثمر فيھا – بشكل وثيق – بالمنشأة المستثمرة )أ( .باإلضافة إلى أدوات الملكية الخاصة
بھا ،تحتفظ المنشأة المستثمرة )أ( بأدوات دين قابلة للتحويل إلى أسھم عادية لألعمال ال ُمستثمر فيھا في أي وقت
بسعر ثابت خاسر )ولكن ليس خاسرا جدا( .إذا تم تحويل الدين ،فإن المنشأة المستثمرة )أ( ستحتفظ بنسبة  %60من
حقوق التصويت في األعمال ال ُمستثمر فيھا .وستستفيد المنشأة المستثمرة )أ( من تحقق أوجه التآزر إذا تم تحويل
أدوات الدين إلى أسھم عادية .يكون لدى المنشأة المستثمرة )أ( سلطة على األعمال ال ُمستثمر فيھا نظرا ألنھا تحتفظ
بحقوق تصويت في األعمال ال ُمستثمر فيھا جنبا إلى جنب مع حقوق تصويت ممكنة أساس تمنحھا القدرة الحالية على
توجيه األنشطة ذات الصلة.

السلطة عند التصويت أو الحقوق المشابھة التي ليس لھا أثر مھم على عوائد األعمال ال ُمستثمر فيھا
ب51

عند تقويم الغرض من األعمال ال ُمستثمر فيھا وتصميمھا )انظر الفقرات ب5ـ ب ،(8يجب على المنشأة المستثمرة أن تأخذ
في الحسبان المشاركة والقرارات التي تمت عند بدء األعمال ال ُمستثمر فيھا على أنھا جزء من تصميمھا وأن تُقوم ما إذا
كانت شروط المعاملة وسمات المشاركة تزود المنشأة المستثمرة بحقوق كافية لتمنحھا السلطة .إن المشاركة في تصميم
األعمال ال ُمستثمر فيھا تًعد – بمفردھا – غير كافية لمنح منشأة مستثمرة السيطرة .وبالرغم من ذلك ،قد تبين ھذه المشاركة
في التصميم أنه كان لدى المنشأة المستثمرة فرصة للحصول على حقوق تُعد كافية لتمنحھا السطلة على األعمال ال ُمستثمر
فيھا.
إضافة إلى ذلك ،يجب على المنشأة المستثمرة أن تأخذ في الحسبان الترتيبات التعاقدية مثل حقوق الشراء ،وحقوق البيع،
وحقوق التصفية التي أُقرت عند بدء األعمال ال ُمستثمر فيھا .عندما تنطوي ھذه الترتيبات التعاقدية على أنشطة تتعلق –
بشكل وثيق – باألعمال ال ُمستثمر فيھا ،فإن ھذه األنشطة تُعد – في جوھرھا – جز ًء ال يتجزأ من األنشطة الكلية لألعمال
ال ُمستثمر فيھا ،رغم أنھا قد تحدث خارج الحدود النظامية لألعمال ال ُمستثمر فيھا .وبنا ًء عليه ،فإنه يلزم أن تُؤخذ الحقوق
الصريحة أو الضمنية في اتخاذ القرارات ،ال ُمضمنة في الترتيبات التعاقدية المتعلقة – بشكل وثيق – باألعمال ال ُمستثمر
فيھا ،في الحسبان على أنھا أنشطة ذات صلة عند تحديد السلطة على األعمال ال ُمستثمر فيھا.

ب53

لبعض األعمال ال ُمستثمر فيھا ،تحدث األنشطة ذات الصلة – فقط – عندما تنشأ ظروف معينة أو تقع أحداث معينة .وقد
تُصمم األعمال ال ُمستثمر فيھا بحيث يُحدد – مسبقا ً – توجيه أنشطتھا وعوائدھا ما لم وحتى تنشأ تلك الظروف المعينة أو
تقع تلك األحداث المعينة .في ھذه الحالة يمكن أن تؤثر القرارات بشأن أنشطة األعمال ال ُمستثمر فيھا – بشكل جوھري
– على عوائدھا ومن ثم تُعد أنشطة ذات صلة – فقط – عندما تقع تلك الظروف أو األحداث .ال يلزم المنشأة المستثمرة،
التي لديھا القدرة على اتخاذ تلك القرارات ،أن تحدث الظروف أو األحداث ليكون لديھا سلطة .إن حقيقة كون الحقوق في
اتخاذ القرارات مشروط بنشأة ظروف ووقوع أحداث ،في حد ذاتھا ،ال يجعل من تلك الحقوق حقوق حماية.

ب52
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أمثلة تطبيقية
مثال 11
إن نشاط األعمال ال ُمستثمر فيھا ،كما حُدد في وثائق تأسيسھا ،ھو – فقط – شراء المبالغ تحت التحصيل وخدمتھا –
على أساس يومي – لصالح المنشآت المستث ِمرة فيھا .وتشمل الخدمة – على أساس يومي – تحصيل وتوريد المبلغ
األصلي ودفعات الفائدة عند استحقاقھا .وعند التخلف عن سداد مبلغ تحت التحصيل ،تقوم األعمال ال ُمستثمر فيھا –
بشكل تلقائي – ببيع المبلغ تحت التحصيل إلى المنشأة المستثمرة كما ھو متفق عليه – بشكل مستقل – في اتفاقية بيع
بين المنشأة المستثمرة واألعمال ال ُمستثمر فيھا .يكون النشاط ذو الصلة الوحيد ھو إدارة المبالغ تحت التحصيل عند
التخلف عن سدادھا نظرا ألنه النشاط الوحيد الذي يمكن أن يؤثر – بشكل جوھري – على عوائد األعمال ال ُمستثمر
فيھا .ال تُعد إدارة المبالغ تحت التحصيل ،قبل التخلف عن سدادھا ،أنشطة ذات صلة ألنھا ال تتطلب اتخاذ قرارات
أساس يمكن أن تؤثر – بشكل جوھري – على عوائد األعمال ال ُمستثمر فيھا ـ وتُحدد– مسبقا ً – أنشطة ما قبل التخلف
عن السداد وتتمثل – فقط – في تحصيل التدفقات النقدية عند استحقاقھا وتوريدھا إلى المنشآت المستثمرة .وبناء عليه،
عند تقويم األنشطة الكلية لألعمال ال ُمستثمر فيھا التي تؤثر – بشكل جوھري – على عوائدھا ،يجب أن يُؤخذ في
الحسبان – فقط – حق المنشأة المستثمرة في إدارة األصول عند التخلف عن السداد .في ھذا المثال ،يضمن تصميم
األعمال ال ُمستثمر فيھا أن يكون للمنشأة المستثمرة سلطة اتخاذ القرارات على األنشطة التي تؤثر – بشكل جوھري –
على العوائد في الوقت – فقط – الذي يُتطلب فيه سلطة اتخاذ القرارات .وبناء علية ،تؤدي شروط اتفاقية البيع جنبا إلى
جنب مع وثائق تأسيس األعمال ال ُمستثمر فيھا إلى استنتاج أن المنشأة المستثمرة لديھا سلطة على األعمال ال ُمستثمر
فيھا حتى ولو كانت المنشأة المستثمرة تحصل على ملكية المبالغ تحت التحصيل – فقط – عند التخلف عن سدادھا
وتدير تلك المبالغ تحت التحصيل خارج الحدود النظامية لألعمال ال ُمستثمر فيھا.
مثال 12
إن أصول األعمال ال ُمستثمر فيھا ھي – فقط – المبالغ تحت التحصيل .وعندما يُؤخذ في الحسبان الغرض من األعمال
ال ُمستثمر فيھا وتصميمھا ،فإنه يتحدد أن النشاط ذا الصلة الوحيد ھو إدارة المبالغ تحت التحصيل عند التخلف عن
سدادھا .ويكون للطرف الذي لديه القدرة على إدارة المبالغ تحت التحصيل ال ُمتخلف عن سدادھا السلطة على األعمال
ال ُمستثمر فيھا ،بغض النظر عما إذا كان أي من المقترضين قد تخلف عن السداد.

ب54

قد يكون على المنشأة المستثمرة التزام صريح أو ضمني بضمان أن يستمر تشغيل األعمال ال ُمستثمر فيھا كما تم تصميمھا.
قد يزيد مثل ھذا االلتزام من تعرض المنشأة المستثمرة لتقلب العوائد ومن ثم زيادة الحافز لدى المنشأة المستثمرة للحصول
على حقوق كافية لتمنحھا السلطة .وبنا ًء عليه ،قد يكون االلتزام بضمان تشغيل األعمال ال ُمستثمر فيھا كما تم تصميمھا
مؤشرا على أن لدى المنشأة المستثمرة سلطة ،ولكنه – في حد ذاته – ال يمنح المنشأة المستثمرة السلطة ،كما أنه ال يمنع
طرفا ً آخر من امتالك السلطة.

التعرض لـ ،أو الحقوق في ،عوائد متقلبة من أعمال ُمستثمر فيھا
ب55

عند تقويم ما إذا كان لدى منشأة مستثمرة سيطرة على أعمال ُمستثمر فيھا ،تحدد المنشأة المستثمرة ما إذا كانت ُمعرضة
لـ ،أو لديھا حقوق في ،عوائد متقلبة من ارتباطھا باألعمال ال ُمستثمر فيھا.

ب56

العــوائد المتقلبة ھي العوائد التي ال تكــون ثابتة ويمكن أن تتقلب نتيجة ألداء األعمال ال ُمستثمر فيھا .يمكن أن تكون
العوائد المتقلبة موجبة فقط ،أو سالبة فقط أو موجبة وسالبة معا ً )انظر الفقرة  .(15تق ﱢوم المنشأة المستثمرة ما إذا كانت
العوائد من أعمال ُمستثمر فيھا متقلبة ،وكيف تتقلب تلك العوائد ،على أساس جوھر الترتيب وبغض النظر عن الشكل
النظامي للعوائد .فعلى سبيل المثال ،يمكن لمنشأة مستثمرة أن تحتفظ بسند بدفعات فائدة ثابتة .وألغراض ھذا المعيار
الدولي للتقرير المالي ،تعتبر دفعات الفائدة الثابتة عوائد متقلبة نظرا ألنھا تخضع لمخاطر التخلف عن السداد وتعرض
المنشأة المستثمرة لمخاطر االئتمان من ُمصدر السند .ويعتمد مبلغ التقلب )اي مدى تقلب تلك العوائد( على مخاطر
االئتمان للسند .وبالمثل ،تُعد أتعاب األداء الثابتة ،مقابل إدارة أصول األعمال ال ُمستثمر فيھا ،عوائد متقلبة نظرا آلنھا
تعرض المنشأة المستثمرة لمخاطر أداء األعمال ال ُمستثمر فيھا .يعتمد مبلغ التقلب على قدرة األعمال ال ُمستثمر فيھا على
توليد دخل كاف لدفع األتعاب.
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ب57

من أمثلة العوائد:
)أ(

توزيعات األرباح ،والتوزيعات األخرى لمنافع اقتصادية من األعمال ال ُمستثمر فيھا )مثل الفائدة على أوراق
مديونية ُمصدرة من قبل األعمال ال ُمستثمر فيھا( ،والتغيرات في قيمة استثمارات المنشأة المستثمرة في
األعمال ال ُمستثمر فيھا تلك.

)ب(

مكافأة مقابل خدمة أصول أو التزامات األعمال ال ُمستثمر فيھا ،واألتعاب والتعرض لخسارة نتيجة تقديم دعم
ائتماني أو تسھيالت سيولة ،والحصص المتبقية في أصول والتزامات األعمال ال ُمستثمر فيھا عند تصفيته تلك
األعمال ال ُمستثمر فيھا ،والمزايا الضريبية ،والوصول إلى سيولة مستقبلية تحصل عليھا المنشأة المستثمرة
من ارتباطھا بأعمال ُمستثمر فيھا.

)ج(

عوائد ليست متاحة لمالك الحصص اآلخرين .فعلى سبيل المثال ،قد تستخدم منشأة مستثمرة أصولھا مجتمعة
مع أصول األعمال ال ُمستثمر فيھا ،مثل الجمع بين وظائف تشغيلية لتحقيق اقتصاديات الحجم ،أو وفورات
التكلفة ،أو توفير منتجات نادرة ،أو الوصول إلى المھارات المعرفية الشخصية ،أو تقييد بعض العمليات أو
األصول ،لزيادة قيمة األصول األخرى للمنشأة المستثمرة.

العالقة بين السلطة والعوائد
السلطة ال ُمفوضة
ب58

عندما تُقوم منشأة مستثمرة ،لديھا حقوق في اتخاذ القرارات )متخذ قرار( ما إذا كانت تسيطر على أعمال ُمستثمر فيھا،
فإنه يجب عليھا أن تحدد ما إذا كانت تُعد بمثابه أصيل أو وكيل .ويجب على المنشأة المستثمرة أن تحدد – أيضا ً – ما إذا
كانت ھناك منشأة أخرى لديھا حقوق في اتخاذ القرارات تقوم بدور الوكيل للمنشأة المستثمرة .إن المنشأة التي بمثابة
وكيل ھي طرف يعمل – بشكل أساس – نيابة عن ولمصلحة طرف أو أطراف أخرى )األطراف التي بمثابة أصيل(،
وبنا ًء عليه ،ال تسيطر على األعمال ال ُمستثمر فيھا عند ممارستھا لسلطة اتخاذ القرارات )انظر الفقرتين  17و.(18
وبالتالي ،في بعض األحيان قد يُحتفظ بسلطة األصيل وتكون قابلة للممارسة من قبل الوكيل ،ولكن نيابةً عن األصيل .ال
يُعد متخذ القرار وكيالُ لمجرد أن أطرافا ً أخرى يمكنھا أن تستفيد من القرارات التي يتخذھا.

ب59

قد تفوض منشأة مستثمرة سلطتھا في اتخاذ القرارات إلى وكيل بشأن بعض الموضوعات ال ُمحددة أو بشان جميع األنشطة
ذات الصلة .وعند تقويم ما إذا كانت تسيطر على أعمال ُمستثمر فيھا ،فإنه يجب على المنشأة المستثمرة أن تعالج الحقوق
المفوضة في اتخاذ القرارات لوكيلھا كما لو كانت ُمحتفظ بھا – بشكل مباشر – من قبل المنشأة المستثمرة .وفي الحاالت
التي يكون فيھا أكثر من أصيل واحد ،فإنه يجب على كل طرف أصيل أن يُقوم ما إذا كان لديه سلطة على األعمال
ال ُمستثمر فيھا باألخذ في الحسبان المتطلبات الواردة في الفقرات ب –5ب .54توفر الفقرات ب60ـ ب 72إرشادات بشأن
تحديد ما إذا كان متخذ القرار يُعد وكيالً أو أصيالً.

ب60

يجب على متخذ القرار أن يأخذ في الحسبان العالقة الكلية بينه وبين األعمال ال ُمستثمر فيھا التي تتم إدارتھا وبين األطراف
األخرى المشاركة مع األعمال ال ُمستثمر فيھا ،وبالتحديد جميع العوامل أدناه ،عند تحديد ما إذا كان يُعد وكيالً:
)أ(

نطاق سلطته في اتخاذ القرارات على األعمال ال ُمستثمر فيھا )الفقرتان ب ،62ب.(63

)ب(

الحقوق ال ُمحتفظ بھا من قبل األطراف األخرى )الفقرات ب64ـ ب.(67

)ج(

المكافأة التي تُستحق له وفقا التفاقية )اتفاقيات( المكافأة )الفقرات ب68ـ ب.(70

)د(

تعرّض متخذ القرار لتقلب العوائد من الحصص األخرى التي يحتفظ بھا في األعمال ال ُمستثمر فيھا )الفقرتان
ب71ـ ب.(72

يجب أن تطبق أوزان مختلفة لكل من العوامل على أساس حقائق وظروف معينة.
ب61

يتطلب تحديد ما إذا كان متخذ القرار يُعد وكيالً تقويم جميع العوامل ال ُمدرجة في الفقرة ب 60مالم يحتفظ طرف واحد
بحقوق أساس في عزل متخذ القرار )الحقوق في العزل( ويستطيع أن يعزل متخذ القرار بدون سبب )انظر الفقرة ب.(65
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نطاق سلطة اتخاذ القرارات
ب62

ب63

يُقوم نطاق سلطة متخذ القرار في اتخاذ القرارات من خالل األخذ في الحسبان:
)أ(

األنشطة التي يُسمح بھا وفقا ً التفاقية )اتفاقيات( اتخاذ القرارات وال ُمحددة بموجب النظام؛

)ب(

الحرية التي لدى متخذ القرار عند اتخاذ القرارات بشأن تلك األنشطة.

يجب على متخذ القرار أن يأخذ في الحسبان الغرض من األعمال ال ُمستثمر فيھا وتصميمھا ،والمخاطر التي صممت
األعمال ال ُمستثمر فيھا للتعرض لھا ،والمخاطر التي صممت لتمريرھا إلى األطراف المشاركين ،ومستوى مشاركة متخذ
القرار في تصميم األعمال ال ُمستثمر فيھا .فعلى سبيل المثال ،عندما يشترك متخذ القرار – بشكل جوھري – في تصميم
األعمال ال ُمستثمر فيھا )بما في ذلك تحديد نطاق سلطة اتخاذ القرارات( ،فقد تبين ھذه المشاركة أنه كان لدى متخذ القرار
الفرصة والحافز للحصول على الحقوق التي تؤدي إلى تمتعه بالقدرة على توجيه األنشطة ذات الصلة.

الحقوق ال ُمحتفظ بھا من قبل األطراف األخرى
ب64

قد تؤثر الحقوق األساس ال ُمحتفظ بھا من قبل األطراف األخرى على قدرة متخذ القرار على توجيه األنشطة ذات الصلة
لألعمال ال ُمستثمر فيھا .وقد تبين الحقوق األساس في العزل ،أو الحقوق األخرى ،أن متخذ القرار يُعد وكيالً.

ب65

عندما يحتفظ طرف واحد بحقوق أساس في العزل ويستطيع أن يعزل متخذ القرار بدون سبب ،فإن ھذا – منفرداً – يعد
كافيا الستنتاج أن متخذ القرار يُعد وكيالً .وعندما يكون ھناك أكثر من طرف واحد يحتفظ بمثل ھذه الحقوق )وال يوجد
طرف منفرد يستطيع أن يعزل متخذ القرار بدون موافقة األطراف اآلخرين( فإن تلك الحقوق – منفردة ال تكون قاطعة
في تحديد أن متخذ القرار يتصرف – بشكل أساس – نيابة عن األخرين ولمصلحتھم .باإلضافة إلى ذلك ،كلما زاد عدد
األطراف ال ُمطالبين بأن يتصرفوا – سويا ً – لممارسة الحقوق في عزل متخذ القرار وكلما زاد حجم الحصص االقتصادية
األخرى لمتخذ القرار )أي المكافأة والحصص األخرى( والتقلب المرتبط بھا ،كلما قل الوزن الذي يجب أن يُوضع لھذا
العامل.

ب66

يحب أن تُؤخذ في الحسبان الحقوق األساس ال ُمحتفظ بھا من قبل األطراف األخرى والتي تقيد حرية متخذ القرار؛ وذلك
بطريقة مشابھة لحقوق العزل ،وذلك عند تقويم ما إذا كان متخذ القرار يُعد وكيال .فعلى سبيل المثال ،يُعد متخذ القرار
الذي يكون ُمطالبا ً بالحصول على تصديق عدد صغير من األطراف األخرى على تصرفاته – بشكل عام – وكيالً) .انظر
الفقرات ب22ـ ب 25إلرشادات إضافية بشأن الحقوق وما إذا كانت تُعد حقوق أساس(.

ب67

عند األخذ في الحسبان الحقوق ال ُمحتفظ بھا من قبل األطراف األخرى ،فإنه يجب أن يشمل تقويما ً ألي حقوق قابلة
للممارسة من قبل مجلس إدارة األعمال ال ُمستثمر فيھا )أو ھيئة حاكمة أخرى( وأثرھا على سلطة اتخاذ القرارات )انظر
الفقرة ب)23ب((.

المكافأة
ب68

كلما زاد حجم مكافأة متخذ القرار ،والتقلب المرتبط بھا ،بالنسبة للعوائد المتوقعة من أنشطة األعمال ال ُمستثمر فيھا ،كلما
زاد احتمال أن يُعد متخذ القرار أصيالً.

ب69

لتحديد ما إذا كان متخذ القرار يُعد أصيالُ أو وكيالً ،فإنه يجب أن يأخذ في الحسبان – أيضا ً – ما إذا كانت الشروط
التالية موجودة:

ب70

)أ (

أن مكافأة متخذ القرار تتناسب مع الخدمات المقدمة.

)ب (

أن اتفاقية المكافأة تتضمن – فقط – أحكاما ً ،أو شروطا ً أو مبالغ تكون موجودة – بشكل معتاد – في ترتيبات
لخدمات مشابھة ومستوى مھارات تم التفاوض بشأنھا على أساس التنافس الحر.

ال يمكن أن يُعد متخذ القرار وكيالً ما لم تكن الشروط ال ُمحددة في الفقرة ب)69أ( و)ب( موجودة .وبالرغم من ذلك ،ال
يُعد استيفاء تلك الشروط – منفرداً – كاف الستنتاج أن متخذ القرار يُعد وكيالً.
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التعرض لتقلب العوائد من الحصص األخرى
ب71

عند تقويم ما إذا كان يُعد وكيالً ،فإنه يجب على متخذ القرار ،الذي لديه حصص أخرى في األعمال ال ُمستثمر فيھا )على
سبيل المثال ،استثمارات في األعمال ال ُمستثمر فيھا أو توفير ضمانات فيما يتعلق بأداء االعمال ال ُمستثمر فيھا( ،أن
يأخذ في الحسبان تعرضه لتقلب العوائد من تلك الحصص األخرى .يبين االحتفاظ بحصص أخرى في األعمال
ال ُمستثمر فيھا أن متخذ القرار قد يُعد أصيالً.

ب72

عند تقويم تعرضه لتقلب العوائد من الحصص األخرى في األعمال ال ُمستثمر فيھا ،فإنه يجب على متخذ القرار أن يأخذ
في الحسبان ما يلي:
)أ (

كلما زاد حجم حصصه االقتصادية ،والتقلب المرتبط بھا ،أخذاً في الحسبان مكافأته والحصص األخرى في
مجموعھا ،كلما زاد احتمال أن يُعد متخذ القرار أصيالً.

)ب (

ما إذا كان تعرضه لتقلب العوائد يختلف عن تعرض المنشآت المستثمرة األخرى ،وعندما يكون األمر كذلك،
ما إذا كان ھذا يؤثر على تصرفاته .فعلى سبيل المثال ،قد يكون األمر كذلك ،عندما يحتفظ متخذ القرار
بحصص في مرتبة أدني في األعمال ال ُمستثمر فيھا ،أو يقدم لألعمال ال ُمستثمر فيھا أشكاال أخرى من
التسھيالت االئتمانية.

يجب على متخذ القرار أن يُقوّم تعرضه بالنسبة إلى مجموع تقلب العوائد من األعمال ال ُمستثمر فيھا .ويتم إجراء ھذا
التقويم – بشكل رئيس – على أساس العوائد المتوقعة من أنشطة األعمال ال ُمستثمر فيھا ،ولكن ال يجوز أن يتجاھل
الحد األقصى لتعرض متخذ القرار لتقلب عوائد األعمال ال ُمستثمر فيھا من خالل الحصص األخرى التي يحتفظ بھا
متخذ القرار.
أمثلة تطبيقية

مثال 13
يؤسس متخذ قرار )مدير صندوق( ويسوق ويدير صندوقا ً يُتاجر فيه في سوق عام ،ومنظم وفقا لضوابط محددة –
بشكل دقيق – ُمحددة في تفويض االستثمار وفقا ً لما تتطلبه األنظمة واللوائح المحلية .وتم تسويق الصندوق للمنشآت
المستثمرة على أنه استثمار في محفظة متنوعة ألوراق مالية تمثل حقوق ملكية لمنشآت يُتاجر فيھا في سوق عام.
وبموجب الضوابط ال ُمحددة ،لمدير الصندوق الحرية بشأن األصول التي يستثمر فيھا .وقام مدير الصندوق باستثمار
تناسبي بنسبة  %10في الصندوق ويتسلم أتعابا ً على أساس السوق مقابل خدماته تساوي  %1من صافي أصول
الصندوق .وتتناسب األتعاب مع الخدمات ال ُمقدمة .وليس على مدير الصندوق أي التزام بتمويل الخسائر التي تفوق
استثماره البالغ  ،%10والصندوق ليس ُمطالبا ً بأن يشكل ،ولم يشكل ،مجلس إدارة مستقل .وال تحتفظ المنشآت المستثمرة
باي حقوق أساس تؤثر على سلطة مدير الصندوق في اتخاذ القرارات ،ولكن يمكنھا أن تسترد حصصھا ضمن حدود
معينة ُمحددة من قبل الصندوق.
ورغم أن العمل يكون في إطار الضوابط ال ُمحددة بموجب تفويض االستثمار ووفقا للمتطلبات التنظيمية ،فإن مدير
الصندوق لديه حقوق في اتخاذ القرارات التي تمنحه القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة للصندوق ـ وال
تحتفظ المنشآت المستثمرة بحقوق أساس تؤثر على سلطة مدير الصندوق في اتخاذ القرارات .يتسلم مدير الصندوق
أتعابا ً على أساس السوق مقابل خدماته تتناسب مع الخدمات ال ُمقدمة ،كما قام – أيضا ً – باستثمار تناسبي في الصندوق.
تُعرﱢض المكافأة واستثمارھا مدير الصندوق لتقلب العوائد من أنشطة الصندوق بدون إحداث تعرض كبير يكون بالقدر
الذي يبين أن مدير الصندوق يُعد أصيالً .في ھذا المثال ،يبين األخذ في الحسبان تعرض مدير الصندوق لتفاوت العوائد
من الصندوق جنبا إلى جنب مع سلطته في اتخاذ القرارات ،في إطار الضوابط المقيدة ،أن مدير الصندوق يُعد وكيالً.
ومن ثم ،يخلص مدير الصندوق الى أنه ال يسيطر على الصندوق.
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أمثلة تطبيقية
مثال 14
يؤسس متخذ قرار ،ويسوق ويدير صندوقا ً يوفر فرص استثمار لعدد من المنشآت المستثمرة .ويجب على متخذ القرار
)مدير الصندوق( أن يتخذ قرارات في مصلحة جميع المنشآت المستثمرة ووفقا لالتفاقيات الحاكمة للصندوق .ومع ذلك،
لمدير الصندوق حرية واسعة في اتخاذ القرارات .يتسلم مدير الصندوق أتعابا ً على أساس السوق تساوي  %1من األصول
الخاضعة لإلدارة و %20من جميع أرباح الصندوق عندما يتحقق مستوى ربح ُمحدد .وتتناسب األتعاب مع الخدمات
ال ُمقدمة .ورغم أنه يجب عليه أن يتخذ قرارات في مصلحة جميع المنشآت المستثمرة ،فإن لدى مدير الصندوق سلطة
واسعة في اتخاذ القرارات لتوجيه األنشطة ذات الصلة للصندوق .ويُدفع لمتخذ القرار أتعاب ثابتة واتعاب مرتبطة باألداء
تتناسب مع الخدمات ال ُمقدمة .باإلضافة إلى ذلك ،توازي المكافأة بين حصص مديرالصندوق وحصص المنشآت
المستثمرة األخرى في زيادة قيمة الصندوق ،بدون إحداث تعرض كبير لتقلب العوائد من أنشطة الصندوق يكون بالقدر
الذي يجعل المكافأة ،إذا ما أخذت بشكل منفرد ،تبين أن مدير الصندوق يُعد أصيالً.
وينطبق نمط الواقع والتحليل أعاله على األمثلة من 14أ–14ج ال ُموضحة أدناه .ويُؤخذ كل مثال في الحسبان منفرداً.
مثال 14أ
لدى مدير الصندوق – أيضا ً –  %2استثمارا في الصندوق الذي يوازي بين حصصه وحصص المنشآت المستثمرة
األخرى .وليس على مدير الصندوق أي التزام بتمويل الخسائر التي تفوق استثماره البالغ  ،%2وتستطيع المنشآت
المستثمرة األخرى عزل مدير الصندوق بأغلبية األصوات – فقط – ولكن فقط عند اإلخالل بالعقد .ويؤدي االستثمار
 %2لمدير الصندوق إلى زيادة تعرضه لتقلب العوائد من أنشطة الصندوق بدون إحداث تعرض كبير يكون بالقدر الذي
يبين أن مدير الصندوق يُعد أصيالً .وتعد حقوق المنشآت المستثمرة األخرى في عزل مدير الصندوق حقوق حماية نظرا
ألنھا قابلة للممارسة – فقط – عند اإلخالل بالعقد .في ھذا المثال ،بالرغم من أنه لدى مدير الصندوق سلطة واسعة في
اتخاذ القرارات ويتعرض لتقلب العوائد من حصته ومكافأته ،فإن تعرض مدير الصندوق يبين أنه يُعد وكيالً .وبالتالي،
يخلص مدير الصندوق الى أنه ال يسيطر على الصندوق.
مثال 14ب
لمدير الصندوق استثمار تناسبي أكثر جوھرية في الصندوق ،ولكن ليس عليه أي التزام بتمويل الخسائر التي تفوق ذلك
االستثمار .وتستطيع المنشآت المستثمرة األخرى عزل مدير الصندوق بأغلبية األصوات – فقط – ولكن – فقط – عند
اإلخالل بالعقد.
في ھذا المثال ،تعد حقوق المنشآت المستثمرة األخرى في عزل مدير الصندوق حقوق حماية نظرا ألنھا قابلة للممارسة
– فقط – عند اإلخالل بالعقد .وبالرغم من أن مدير الصندوق يُدفع له أتعاب ثابتة وأتعاب مرتبطة باألداء تتناسب مع
الخدمات ال ُمقدمة ،فإن الجمع بين استثمار مدير الصندوق ومكافأته يمكن أن يُحدث تعرضا ً كبيراً لتقلب العوائد من أنشطة
الصندوق بالقدر الذي يبين أن مدير الصندوق يُعد أصيالً .فكلما زاد حجم الحصص االقتصادية لمدير الصندوق ،والتقلب
المرتبط بھا )أخذاً في الحسبان مكافأته والحصص األخرى في مجموعھا( ،كلما زاد تركيز مدير الصندوق على تلك
الحصص االقتصادية في التحليل ،وكلما زاد احتمال أن يُعد مدير الصندوق أصيالً.
يتبع...
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أمثلة تطبيقية
فعلى سبيل المثال ،عند أخذه في الحسبان مكافأته والعوامل األخرى ،قد يعتبر مدير الصندوق أن استثمار  %20يُعد كافيا ً
ليخلص إلى أنه يسيطر على الصندوق .وبالرغم من ذلك ،في ظل ظروف مختلفة )اي عندما تختلف المكافأة أو العوامل
األخرى( ،قد تنشأ السيطرة عندما يكون مستوى االستثمار مختلفا ً.
مثال 14ج
لدى مدير الصندوق استثمار تناسبي  % 20في الصندوق ،ولكن ليس عليه أي التزام بتمويل الخسائر التي تفوق استثماره
البالغ  .%20للصندوق مجلس إدارة ،جميع أعضائه مستقلون عن مدير الصندوق ،وتم تعيينھم من قبل المنشآت المستثمرة
األخرى .ويقوم المجلس – سنويا ً – بتعيين مدير الصندوق .فإذا قرر مجلس اإلدارة عدم تجديد عقد مدير الصندوق ،فإن
الخدمات المؤداة من قبل مدير الصندوق سيتم آداؤھا من قبل مديرين آخرين في الصناعة.
ورغم أن مدير الصندوق يُدفع له أتعاب ثابتة وأتعاب مرتبطة باألداء تتناسب مع الخدمات ال ُمقدمة ،فإن الجمع بين استثمار
 %20لمدير الصندوق ومكافأته يمكن أن يحدث تعرضا ً كبيراً لتقلب العوائد من أنشطة الصندوق بالقدر الذي يبين أن
مدير الصندوق يُعد أصيالً .وبالرغم من ذلك ،فإن المنشآت المستثمرة األخرى لديھا حقوق أساس لعزل مدير الصندوق ـ
يوفر مجلس اإلدارة آلية تضمن قدرة المنشآت المستثمرة على عزل مدير الصندوق عندما يقررون القيام بذلك.
في ھذا المثال ،يزيد مدير الصندوق التركيز في التحليل على حقوق العزل األساس .وعليه ،وبالرغم من أن لدى مدير
الصندوق سلطات واسعة في اتخاذ القرارات ويتعرض لتقلب عوائد الصندوق من مكافأته واستثماراته ،فإن الحقوق
األساس ال ُمحتفظ بھا من قبل المنشآت المستثمرة األخرى تبين أن مدير الصندوق يُعد وكيالً .وبالتالي ،يخلص مدير
الصندوق إلى أنه ال يسيطر على الصندوق.
مثال 15
تم أنشاء أعمال ُمستثمر فيھا لشراء محفظة أوراق مالية ذات معدل ثابت ومضمونة بأصولُ ،ممولة من خالل أدوات دين
وأدوات حقوق ملكية بمعدل ثابت .وتم تصميم أدوات حقوق الملكية لتقدم الحماية األولى للمنشآت المستثمرة بالدين من
الخسارة ولتستلم أي عوائد متبقية لألعمال ال ُمستثمر فيھا .وقد تم تسويق المعاملة للمنشآت المستثمرة بالدين الممكنة على
أنھا استثمار في محفظة أوراق مالية مضمونة بأصول مع التعرض لمخاطر االئتمان المرتبطة بالتخلف المحتمل عن
السداد من قبل ُمصدري األوراق المالية المضمونة بأصول التي تتضمنھا المحفظة ،ولمخاطر معدل الفائدة المرتبط
بإدارة المحفظة .تمثل أدوات حقوق الملكية عند تشكيل المحفظة  %10من قيمة األصول ال ُمشتراة .ويدير متخذ القرار
)مدير األصول( محفظة األصول النشطة من خالل اتخاذ قرارات االستثمار في إطار الضوابط ال ُمحددة في نشرة اكتتاب
األعمال ال ُمستثمر فيھا .لتلك الخدمات ،يستلم مدير األصول أتعابا ً ثابتة على أساس السوق )أي  %1من األصول الخاضعة
لإلدارة( وأتعاب على أساس األداء )اي  %10من األرباح( إذا زادت أرباح األعمال ال ُمستثمر فيھا عن مستوى ُمحدد.
وتتناسب األتعاب مع الخدمات ال ُمقدمة .ويحتفظ مدير األصول بـ  %35من حقوق ملكية األعمال ال ُمستثمر فيھا .ويُحتفظ
بالـ  %65المتبقية من حقوق الملكية ومن جميع أدوات الدين من قبل عدد كبير من المنشآت المستثمرة المشتتة – بشكل
واسع – التي تُعد أطرافا ً ثالث وال عالقة بينھم .ويمكن عزل مدير األصول بدون سبب – فقط – بقرار بأغلبية اصوات
المنشآت المستثمرة األخرى.
ويُدفع لمدير األصول أتعاب ثابتة وأتعاب مرتبطة باألداء تتناسب مع الخدمات ال ُمقدمة .توازي المكافأة بين حصص مدير
األصول وحصص المنشآت المستثمرة األخرى لزيادة قيمة الصندوق .ويتعرض مدير األصول لتقلب العوائد من أنشطة
الصندوق ،نظرا ألنه يحتفظ بـ  %35من حقوق الملكية ،ومن مكافأته.
وبالرغم من أن مدير األصول يعمل في إطار الضوابط ال ُمحددة في نشرة اكتتاب األعمال ال ُمستثمر فيھا ،إال أن لديه
القدرة الحالية على اتخاذ قرارات االستثمار التي تؤثر – بشكل جوھري – على عوائد األعمال ال ُمستثمر فيھا ـ لحقوق
العزل ال ُمحتفظ بھا من قبل المنشآت المستثمرة األخرى وزن ضئيل في التحليل نظرا ألن تلك الحقوق ُمحتفظ بھا من قبل
منشآت مستثمرة ُمشتتة – بشكل واسع .في ھذا المثال يركز مدير األصول أكثر على تعرضه لتقلب عوائد الصندوق من
حصته في حقوق الملكية ،والتي تعد في مرتبة أدنى بالنسبة ألدوات الدين .فحيازة  %35من حقوق الملكية تحدث تعرضا ً
ثانويا ً للخسائر والحقوق في عوائد األعمال ال ُمستثمر فيھا ،بالقدر الذي يبين أن مدير األصول يُعد أصيالً .وبالتالي يخلص
مدير األصول إلى أنه يسيطر على األعمال ال ُمستثمر فيھا.

يتبع...
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أمثلة تطبيقية
مثال 15
تم أنشاء أعمال ُمستثمر فيھا لشراء محفظة أوراق مالية ذات معدل ثابت ومضمونة بأصولُ ،ممولة من خالل أدوات
دين وأدوات حقوق ملكية بمعدل ثابت .وتم تصميم أدوات حقوق الملكية لتقدم الحماية األولى للمنشآت المستثمرة بالدين
من الخسارة ولتستلم أي عوائد متبقية لألعمال ال ُمستثمر فيھا .وقد تم تسويق المعاملة للمنشآت المستثمرة بالدين الممكنة
على أنھا استثمار في محفظة أوراق مالية مضمونة بأصول مع التعرض لمخاطر االئتمان المرتبطة بالتخلف المحتمل
عن السداد من قبل ُمصدري األوراق المالية المضمونة بأصول التي تتضمنھا المحفظة ،ولمخاطر معدل الفائدة المرتبط
بإدارة المحفظة .تمثل أدوات حقوق الملكية عند تشكيل المحفظة  %10من قيمة األصول ال ُمشتراة .ويدير متخذ القرار
)مدير األصول( محفظة األصول النشطة من خالل اتخاذ قرارات االستثمار في إطار الضوابط ال ُمحددة في نشرة
اكتتاب األعمال ال ُمستثمر فيھا .لتلك الخدمات ،يستلم مدير األصول أتعابا ً ثابتة على أساس السوق )أي  %1من األصول
الخاضعة لإلدارة( وأتعاب على أساس األداء )اي  %10من األرباح( إذا زادت أرباح األعمال ال ُمستثمر فيھا عن
مستوى ُمحدد .وتتناسب األتعاب مع الخدمات ال ُمقدمة .ويحتفظ مدير األصول بـ  %35من حقوق ملكية األعمال
ال ُمستثمر فيھا .ويُحتفظ بالـ  %65المتبقية من حقوق الملكية ومن جميع أدوات الدين من قبل عدد كبير من المنشآت
المستثمرة المشتتة – بشكل واسع – التي تُعد أطرافا ً ثالث وال عالقة بينھم .ويمكن عزل مدير األصول بدون سبب –
فقط – بقرار بأغلبية اصوات المنشآت المستثمرة األخرى.
ويُدفع لمدير األصول أتعاب ثابتة وأتعاب مرتبطة باألداء تتناسب مع الخدمات ال ُمقدمة .توازي المكافأة بين حصص
مدير األصول وحصص المنشآت المستثمرة األخرى لزيادة قيمة الصندوق .ويتعرض مدير األصول لتقلب العوائد من
أنشطة الصندوق ،نظرا ألنه يحتفظ بـ  %35من حقوق الملكية ،ومن مكافأته.
وبالرغم من أن مدير األصول يعمل في إطار الضوابط ال ُمحددة في نشرة اكتتاب األعمال ال ُمستثمر فيھا ،إال أن لديه
القدرة الحالية على اتخاذ قرارات االستثمار التي تؤثر – بشكل جوھري – على عوائد األعمال ال ُمستثمر فيھا ـ لحقوق
العزل ال ُمحتفظ بھا من قبل المنشآت المستثمرة األخرى وزن ضئيل في التحليل نظرا ألن تلك الحقوق ُمحتفظ بھا من
قبل منشآت مستثمرة ُمشتتة – بشكل واسع .في ھذا المثال يركز مدير األصول أكثر على تعرضه لتقلب عوائد الصندوق
من حصته في حقوق الملكية ،والتي تعد في مرتبة أدنى بالنسبة ألدوات الدين .فحيازة  %35من حقوق الملكية تحدث
تعرضا ً ثانويا ً للخسائر والحقوق في عوائد األعمال ال ُمستثمر فيھا ،بالقدر الذي يبين أن مدير األصول يُعد أصيالً.
وبالتالي يخلص مدير األصول إلى أنه يسيطر على األعمال ال ُمستثمر فيھا.
مثال 16
يرعى متخذ قرار )الراعي( قناة للبائعين المتعددين ،والتي تصدر أدوات دين قصيرة األجل لمنشآت مستثمرة تُعد
أطرافا ثالثة ال عالقة بينھم .تم تسويق المعاملة للمنشآت المستثمرة الممكنة على أنھا استثمار في محفظة من األصول
متوسطة األجل ذات التصنيف العالي مع تعرضھا للحد األدنى من مخاطر االئتمان المرتبط بالتخلف المحتمل عن
السداد من قبل ال ُمصدرين لألصول التي تتضمنھا المحفظة .يقوم محولون متعددون ببيع محافظ األصول عالية الجودة
متوسطة األجل إلى القناة .يخدم كل محول محفظة األصول التي يبيعھا للقناة ويدير المبالغ تحت التحصيل عند التخلف
عن السداد مقابل أتعاب خدمة تستند إلى السوق .أيضا يوفر كل محول الحماية األولى من الخسارة ضد خسائر االئتمان
من محفظة أصوله من خالل الضمان الزائد لألصول ال ُمحولة للقناة .وتقوم المنشأة الراعية بتحديد الشروط الخاصة
بالقناة وإدارة عملياتھا مقابل أتعاب تتحدد على أساس السوق .وتتناسب األتعاب مع الخدمات ال ُمقدمة .يصدق الراعي
على البائعين المسموح لھم بالبيع للقناة ،ويصدق على األصول التي تشتريھا القناة ويتخذ القرارات بشأن تمويل القناة.
ويجب على الراعي أن يتصرف بما يحقق مصالح جميع المنشآت المستثمرة.

يتبع...
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يتبع...

أمثلة تطبيقية
يحق للراعي أي عائد متبقى لدى القناة ويقدم – أيضا ً – الدعم االئتماني وتسھيالت السيولة للقناة .يستوعب الدعم
االئتماني ال ُمقدم من قبل الراعي خسائر حتى نسبة  %5من جميع خسائر أصول القناة بعد الخسائر ال ُمستوعبة من قبل
المحولون .ال تُقدم تسھيالت السيولة مقابل األصول التي يُتخلف عن سدادھا .ال تحتفظ المنشآت المستثمرة بحقوق أساس
يمكنھا أن تؤثر على سلطة الراعي في اتخاذ القرارات.
وبالرغم من أن الراعي يُدفع له أتعاب على أساس السوق مقابل خدماته تتناسب مع تلك الخدمات ال ُمقدمة ،فإنه يتعرض
لتقلب العوائد من أنشطة القناة بسبب حقوقه في أي عوائد متبقية لدى القناة وتقديمه الدعم االئتماني وتسھيالت السيولة
)بمعنى أن القناة ُمعرضة لمخاطر السيولة من خالل استخدام أدوات الدين قصيرة األجل لتمويل أصول متوسطة
األجل( .وحتى لو كان لدى كل من المحولين حقوق في اتخاذ القرارات التي تؤثر على قيمة أصول القناة ،فإنه لدى
الراعي سلطة واسعة التخاذ قرارات تمنحه القدرة الحالية على توجيه األنشطة التي تؤثر – بشكل جوھري إلى أبعد
حد – على عوائد القناة )اي أن الراعي وضع الشروط للقناة ،ولديه حق في اتخاذ القرارات بشأن األصول )التصديق
على األصول المشتراة والمحولين لتلك األصول( وتمويل القناة )التي يجب إيجاد استثمار جديد لھا على أساس منتظم((،
إن الحق في العوائد المتبقية للقناة وتوفير الدعم االئتماني وتسھيالت السيولة يعرض الراعي لتقلب العوائد من أنشطة
القناة والتي تختلف عما تتعرض له المنشآت المستثمرة األخرى .بنا ًء عليه ،يبين ذلك التعرض أن الراعي يُعد أصيالً،
ومن ثم يخلص الراعي إلى أنه يسيطر على القناة .إن التزام الراعي بالتصرف بما يحقق مصالح جميع المنشآت
المستثمرة ال يمنع الراعي من أن يكون أصيالً.

العالقة مع األطراف األخرى
ب73

عند تقويم السيطرة ،يجب على المنشأة المستثمرة أن تأخذ في الحسبان طبيعة عالقتھا مع األطراف األخرى وما إذا
كانت ھذه األطراف تتصرف نيابة عن المنشأة المستثمرة )أي أنھم – بحكم األمر الواقع – وكالء( .يتطلب تحديد ما
إذا كانت األطراف األخرى – بحكم األمر الواقع – وكالء اجتھادا شخصيا ً ،مع األخذ في الحسبان ليس فقط طبيعة
العالقة ولكن أيضا كيف تتفاعل تلك األطراف مع بعضھا البعض ومع المنشأة المستثمرة.

ب74

ال يلزم أن تنطوي مثل تلك العالقة على ترتيب تعاقدي .فالطرف يكون – بحكم األمر الواقع – وكيالً عندما يكون لدى
المنشأة المستثمرة ،أو لدى ھؤالء الذين يوجھون أنشطة المنشأة المستثمرة ،القدرة على توجيه ذلك الطرف ليتصرف
نيابة عن المنشأة المستثمرة .في ھذه الظروف ،يجب على المنشأة المستثمرة أن تأخذ في الحسبان ،عند تقويم السيطرة
على األعمال ال ُمستثمر فيھا ،حقوق وكيلھا – بحكم األمر الواقع – في اتخاذ القرارات ،وتعرضھا – بشكل غير
مباشر – لـ ،أو حقوقھا في ،عوائد متقلبة من خالل الوكيل – بحكم األمر الواقع – جنبا إلى جنب مع ما تتعرض له
في حد ذاتھا.

ب75

ما يلي أمثلة لمثل ھؤالء األطراف اآلخرين الذين ،بطبيعة عالقتھم ،قد يتصرفون على أنھم وكالء – بحكم األمر
الواقع – للمنشأة المستثمرة:
)أ (

األطراف ذات العالقة بالمنشأة المستثمرة.

)ب(

طرف تسلم حصته في األعمال ال ُمستثمر فيھا على أنھا مساھمة أو قرض من المنشأة المستثمرة.

)ج(

طرف وافق على أال يبيع أو يحول أو يرھن حصته في األعمال ال ُمستثمر فيھا دون تصديق مسبق من
المنشأة المستثمرة )باستثناء الحاالت التي يكون فيھا للمنشأة المستثمرة والطرف اآلخر الحق في التصديق
المسبق وتستند الحقوق إلى شروط متفق عليھا تبادليا من قبل أطراف مستقلة راغبة(.

)د(

طرف ال يستطيع أن يمول عملياته بدون دعم مالي ثانوي من المنشأة المستثمرة.

)ھـ(
)و(

أعمال ُمستثمر فيھا يكون غالبية ھيئتھا الحاكمة أو كبار موظفي إدارتھا ھم أنفسھم للمنشأة المستثمرة.
طرف له عالقة تجارية وثيقة مع المنشأة المستثمرة ،مثل العالقة بين مقدم خدمة مھنية وأحد عمالئه
الكبار.
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السيطرة على أصول ُمحددة
ب76

يجب على المنشأة المستثمرة أن تأخذ في الحسبان ما إذا كانت تعالج جز ًء من أعمال ُمستثمر فيھا على أنه منشأة
منفصلة مفترضة ،وعندما يكون األمر كذلك ،أن تحدد ما إذا كانت تسيطر على المنشأة المنفصلة المفترضة.

ب77

يجــب على المنشــأة المستثمرة أن تعــالج جز ًء من أعمال ُمستثمر فيھــا على أنه منشــأة منفصلة مفترضة عندما،
وفقط عندما ،يستوفى الشرط التالي:
تُعد األصول ال ُمحددة لألعمال ال ُمستثمر فيھا )أو التعزيزات االئتمانية ذات العالقة ـ إن وجدت( المصدر
الوحيد لدفع االلتزامات ال ُمحددة على األعمال ال ُمستثمر فيھا ،أو الحصص األخرى ال ُمحددة فيھا .وليس
لدى األطراف األخرى ،بخالف الذين عليھم االلتزام ال ُمحدد ،حقوق أو التزامات متعلقة باألصول ال ُمحددة
أو بالتدفقات النقدية المتبقية من تلك األصول .في الجوھر ،ال يمكن أن يُستخدم أي من عوائد األصول
ال ُمحددة من قبل األعمال ال ُمستثمر فيھا المتبقية وال يُعد أي من التزامات المنشأة المنفصلة المفترضة
واجب السداد من أصول األعمال ال ُمستثمر فيھا المتبقية .وبالتالي – في الجوھر – يتم عزل جميع أصول،
والتزامات ،وحقوق ملكية تلك المنشأة المنفصلة المفترضة عن األعمال ال ُمستثمر فيھا ككل .ويُطلق –
عادة – على مثل تلك المنشأة المنفصلة المفترضة "صومعة".

ب78

عندما يٌستوفى الشرط الوارد في الفقرة ب ،77يجب على المنشأة المستثمرة أن تحدد األنشطة التي تؤثر – بشكل
جوھري – على عوائد المنشأة المنفصلة المفترضة ،وكيف تُدار تلك األنشطة ،لتُقوم ما إذا كانت لديھا سلطة على ذلك
الجزء من األعمال ال ُمستثمر فيھا .وعند تقويم السيطرة على المنشأة المنفصلة المفترضة ،فإنه يجب على المنشأة
المستثمرة – أيضا ً – أن تأخذ في الحسبان ما إذا كانت تتعرض لـ ،أو لديھا حقوق في ،عوائد متقلبة من ارتباطھا بتلك
المنشأة المنفصلة المفترضة ،والقدرة على أن تستخدم سلطتھا على ذلك الجزء من األعمال ال ُمستثمر فيھا لتؤثر على
مبلغ عوائد المنشأة المستثمرة.

ب79

عندما تسيطر المنشأة المستثمرة على المنشأة المنفصلة المفترضة ،فإنه يجب عليھا أن توحد ذلك الجزء من األعمال
ال ُمستثمر فيھا .وفي تلك الحالة ،يستبعد األطراف اآلخرون ذلك الجزء من األعمال ال ُمستثمر فيھا عند تقويم السيطرة
على األعمال ال ُمستثمر فيھا ،وعند توحيدھا.

التقويم المستمر
ب80

يجب على المنشأة المستثمرة أن تُقوم ما إذا كانت تسيطر على األعمال ال ُمستثمر فيھا عندما تبين الحقائق والظروف
أن ھناك تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة ال ُمدرجة في الفقرة .7

ب81

عندما يكون ھناك تغيراً في الكيفية التي تُمارس بھا السلطة على األعمال ال ُمستثمر فيھا ،فإنه يجب أن ينعكس ذلك
التغير على الكيفية التي تُقوم بھا المنشأة المستثمرة سلطتھا على األعمال ال ُمستثمر فيھا .على سبيل المثال ،يمكن أن
تعني التغيرات في حقوق اتخاذ القرارات أنه لم تعد األنشطة ذات الصلة تُدار من خالل حقوق التصويت ،ولكن بدال
من ذلك من خالل اتفاقيات أخرى ،مثل عقود ،تمنح طرفا ً أو أطراف أخرى القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات
الصلة.

ب82

قد يتسبب حدث في أن تكتسب منشأة مستثمرة السلطة على أعمال ُمستثمر فيھا ،أو أن تفقدھا ،دون أن تكون المنشأة
المستثمرة مشاركة في ذلك الحدث .على سبيل المثال ،يمكن أن تكتسب منشأة مستثمرة السلطة على أعمال ُمستثمر
فيھا بسبب انقضاء حقوق اتخاذ القرارات ال ُمحتفظ بھا من قبل طرف أو أطراف أخرى والتي منعت – سابقا ً – المنشأة
المستثمرة من السيطرة على أعمال ُمستثمر فيھا.

ب83

تأخذ المنشأة المستثمرة – أيضا – في الحسبان التغيرات التي تؤثر على تعرضھا لـ ،أو حقوقھا في ،العوائد المتقلبة
من ارتباطھا بأعمال ُمستثمر فيھا .على سبيل المثال ،يمكن أن تفقد منشأة مستثمرة ،لديھا سلطة على أعمال ُمستثمر
فيھا ،السيطرة على أعمال ُمستثمر فيھا إذا لم يعد يحق للمنشأة المستثمرة أن تستلم عوائد أو تكون معرضة اللتزامات،
نظرا ألن المنشأة المستثمرة ستفشل في استيفاء الفقرة )7ب( )أي عندما يتم إنھاء عقد الستالم أتعاب متعلقة باألداء(.

ب84

يجب على المنشأة المستثمرة أن تأخذ في الحسبان ما إذا كان تقويمھا بأنھا تتصرف على أنھا وكيل أو أصيل قد تغير.
فيمكن أن تعني التغيرات في العالقة الكلية بين المنشأة المستثمرة واألطراف األخرى أن المنشأة المستثمرة لم تعد
تتصرف على أنھا وكيل ،حتى ولو أنھا تصرفت – سابقا ً – على أنھا وكيل ،والعكس بالعكس .على سبيل المثال ،عندما
تحدث تغييرات في حقوق المنشأة المستثمرة ،أو في حقوق األطراف األخرى ،فإنه يجب على المنشأة المستثمرة أن
تعيد األخذ في الحسبان وضعيتھا على أنھا أصيل أو وكيل.

ب85

لن يتغير تقويم المنشأة المستثمرة األولي للسيطرة أو لوضعيتھا على أنھا أصيل أو وكيل – فقط – بسبب تغير في
ظروف السوق )مثال تغير في عوائد األعمال ال ُمستثمر فيھا مدفوعا بأحوال السوق( ،ما لم يغير التغير في أحوال
السوق واحدا أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة المذكورة في الفقرة  7أو يغير العالقة الكلية بين أصيل ووكيل.
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تحديد ما إذا كانت منشأة ھي منشأة استثمارية
ب85أ

يجب على المنشأة أن تأخذ المنشأة في الحسبان جميع الحقائق والظروف عند تقويم ما إذا كانت تُعد منشأة استثمارية،
بما في ذلك الغرض منھا ،وتصميمھا .تُعد المنشأة التي تمتلك العناصر الثالثة لتعريف منشأة استثمارية ال ُمحددة في
الفقرة  27منشأةً استثمارية .توضح الفقرات ب85ب ـ ب85م عناصر التعريف بمزيد من التفصيل.

الغرض من األعمال
ب85ب

يتطلب تعريف المنشأة استثمارية أن يكون الغرض من المنشأة ھو أن تستثمر – فقط – من أجل مكاسب رأسمالية،
أو دخل استثمار )مثل توزيعات األرباح أوالفوائد أو دخل اإليجار( ،أو كليھما .سوف توفر – عادة – الوثائق التي
تبين ما ھي األھداف االستثمارية للمنشأة ،مثل مذكرة طرح االكتتاب الخاصة بالمنشأة ،والمطبوعات الموزعة من
قبل المنشأة والوثائق األخرى لشركة مساھمة أو شركة تضامن ،دليالً على الغرض من أعمال المنشأة االستثمارية.
وقد تشتمل أدلة إضافية على الطريقة التي تعرض بھا المنشأة نفسھا إلى األطراف األخرى )مثل المنشآت المستثمرة
المحتملة أو األعمال ال ُمستثمر فيھا المحتملة(؛ على سبيل المثال ،قد تعرض منشأة أعمالھا على أنھا توفير استثمار
متوسط األجل من أجل مكاسب رأسمالية .وفي المقابل ،ال يتفق الغرض من أعمال المنشأة ،التي تعرض نفسھا على
أنھا منشأة مستثمرة ھدفھا أن تطور ،أو تنتج أو تسوق منتجات – بشكل مشترك – مع أعمالھا ال ُمستثمر فيھا ،مع
الغرض من أعمال منشأة استثمارية ،نظرا ألن المنشأة سوف تكسب العوائد من نشاط التطوير ،أو اإلنتاج أو التسويق
باإلضافة إلى عوائدھا من استثماراتھا )انظر الفقرة ب85ط(.

ب85ج

قد تقدم المنشأة االستثمارية خدمات متعلقة باالستثمار )مثل الخدمات االستشارية في مجال االستثمار ،وإدارة االستثمار،
وخدمات مساندة وإدارية لالستثمار( ،إما بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل منشأة تابعة ،إلى أطراف ثالثة
باإلضافة إلى المنشآت المستثمرة فيھا ،حتى لو كانت تلك األنشطة تُعد أساسا ً للمنشأة ،شريطة استمرارية المنشأة
لتلبية تعريف المنشأة االستثمارية.

ب 85د

قــد تشارك المنشأة االستثمارية – أيضـا ً – فــي األنشطة التاليــة المتعلقة باالستثمار ،إما بشكل مباشر أو من خالل
منشأة تابعة عندما تُباشر ھذه األنشطة لتعظيم عائد االستثمار )مكاسب رأسمالية ،أو دخل االستثمار( من أعمالھا
ال ُمستثمر فيھا ،وال تمثل نشاط أعمال أساس منفصل أو مصدر أساس منفصل لدخل المنشأة االستثمارية:
)أ (

تقديم خدمات إدارية ومشورة استراتيجية ألعمال ُمستثمر فيھا؛

)ب( تقديم دعم مالي ألعمال ُمستثمر فيھا ،مثل قرض ،تعھد برأس مال ،أو ضمان.
ب85ھـ

عندما يكون لدى المنشأة االستثمارية منشأة تابعة ليست ھي ذاتھا منشأة استثمارية وغرضھا ونشاطھا الرئيسي تقديم
خدمات وأنشطة متعلقة باالستثمار ،مثل تلك الموضحة في الفقرتين ب85ج ،ب 85د ،فإنه يجب عليھا أن توحد تلك
المنشأة التابعة وفقا للفقرة  .32إذا كانت المنشأة التابعة التي تقدم الخدمات أواألنشطة المتعلقة باالستثمار ھي ذاتھا
منشأة استثمارية ،فإن المنشأة االستثمارية األم يجب أن تقيس تلك المنشأة التابعة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة وفقا ً للفقرة .31

استراتيجيات الخروج
ب85و

توفر الخطط االستثمارية للمنشأة – أيضا – دليال على الغرض من أعمالھا .إحدى السمات التي تميز منشأة استثمارية
عن المنشآت األخرى ھي أن المنشأة االستثمارية ال تخطط لالحتفاظ باستثماراتھا إلى أجل غير محدود ،وإنما تحتفظ
بھا لفترة محدودة .ونظرا إلمكانية أن يُحتفظ باالستثمارات في حقوق ملكية واالستثمارات في أصول غير مالية إلى
أجل غير محدود ،فإنه يجب على المنشأة االستثمارية أن تكون لديھا استراتيجية خروج توثق كيف تخطط المنشأة
لتحقيق مكاسب رأسمالية من – تقريبا ً – جميع استثماراتھا في حقوق الملكية واستثماراتھا في األصول غير المالية.
ويجب على المنشأة االستثمارية – أيضا ً – أن تكون لديھا استراتيجية خروج ألي أدوات دين لديھا إمكانية أن يُحتفظ
بھا إلى أجل غير محدود ،على سبيل المثال ،استثمارات دين مستديمة .ال يلزم المنشأة أن توثق استراتيجيات خروج
محددة لكل استثمار منفرد ،ولكنھا يجب عليھا أن تحدد استراتيجيات ممكنه مختلفة ألنواع أو محافظ مختلفة من
االستثمارات ،بما في ذلك إطار زمني أساس للخروج من االستثمارات .ال تُعد آليات الخروج التي توضع – فقط –
ألحداث التخلف عن السداد ،مثل اإلخالل بالعقد أو عدم التنفيذ ،استراتيجيات خروج ألغراض ھذا التقويم.
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ب85ز

يمكن أن تتنوع استراتيجيات الخروج بحسب نوع االستثمار .لالستثمارات في أوراق مالية خاصة ،تشمل أمثلة
استراتيجيات الخروج الطرح األّولي لالكتتاب العام ،واالكتتاب الخاص ،والبيع التجاري ألعمال ،وتوزيعات
)للمنشآت المستثمرة( حصص الملكية في األعمال ال ُمستثمر فيھا ومبيعات األصول )بما في ذلك بيع أصول األعمال
ال ُمستثمر فيھا يليه تصفية األعمال ال ُمستثمر فيھا( .لالستثمارات في حقوق الملكية التي يُتاجر فيھا في سوق عام،
تشمل أمثلة استراتيجيات الخروج بيع االستثمار في اكتتاب خاص أو في سوق عام .لالستثمارات العقارية ،تشمل
أمثلة استراتيجيات الخروج بيع العقار من خالل ُمتاجرين متخصصين في العقارات أو السوق المفتوحة.

ب85ح

قد يكون لدى المنشأة االستثمارية استثماراً في منشأة استثمارية أخرى اُنشئت في عالقة بالمنشأة ألسباب نظامية،
أو تنظيمية ،أو ضريبية أو ألسباب مشابھة تتعلق باألعمال .في ھذه الحالة ،ال يلزم المنشأة االستثمارية أن يكون
لديھا استراتيجية خروج لذلك االستثمار ،شريطة أن يكون لألعمال ال ُمستثمر فيھا من قبل المنشأة االستثمارية
استراتيجيات خروج مناسبة الستثماراتھا.

االيرادات من االستثمارات
ب85ط

ال تستثمر المنشأة – فقط – ألجل مكاسب رأسمالية ،أو دخل استثمار ،أو كليھما ،عندما تحصل المنشأة أو عضو
آخر في المجموعة ال ُمتضمنة للمنشأة )اي المجموعة التي تخضع للسيطرة من قبل المنشأة األم النھائية للمنشأة
االستثمارية( ،أو يكون لديھا ھدف الحصول ،على منافع أخرى من استثمارات المنشأة غير المتاحة لألطراف
األخرى غير ذات العالقة باألعمال ال ُمستثمر فيھا .ومن أمثلة مثل تلك المنافع:
)أ (

)ب(

ب85ي

اقتناء ،أو استخدام ،أو ُمبادلة أو استغالل عمليات ،أو أصول أو تكنولوجيا لدى األعمال ال ُمستثمر فيھا.
ويشمل ھذا امتالك المنشأة ،أو عضو آخر في المجموعة ،حقوقا ً غير تناسبية ،أو حصرية ،في اقتناء
أصول ،أو تكنولوجيا ،أو منتجات ،أو خدمات أي أعمال ُمستثمر فيھا؛ على سبيل المثال ،من خالل حيازة
خيار لشراء أصل من أعمال ُمستثمر فيھا عندما يُعد تطوير األصل ناجحا ً.
ترتيبات مشتركة )كما عُرفت في المعيار الدولي للتقرير المالي  (11أو اتفاقيات أخرى بين المنشأة أو
عضو آخر في المجموعة وأعمال ُمستثمر فيھا لتطوير ،أو إنتاج ،أو تسويق ،أو تقديم منتجات أو خدمات.

)ج(

ضمانات مالية أو أصول ُمقدمة من قبل األعمال ال ُمستثمر فيھا لتكون بمثابة ضمان مقابل ترتيبات اقتراض
المنشأة أو عضو أخر في المجموعة )وبالرغم من ذلك ،ستكون المنشأة االستثمارية ال تزال قادرة على
استخدام استثمار في منشأة ُمستثمر فيھا على أنه رھن ألي من اقتراضاتھا(.

)د(

خيار ُمحتفظ به من قبل طرف ذي عالقة بالمنشأة لشراء ،من المنشأة أو من عضو آخر في المجموعة،
حصة ملكية في أعمال ُمستثمر فيھا من قبل المنشأة.

)ھـ(

باستثناء ما ھو ُموضح في الفقرة ب85ي ،فإن المعامالت بين المنشأة أو عضو آخر في المجموعة وأعمال
ُمستثمر فيھا ،ھي التي:
تكون بشروط غير متاحة للمنشآت التي ال تُعد أطرافا ً ذات عالقة إما بالمنشأة ،أو بعضو آخر في
)(1
المجموعة أو باألعمال ال ُمستثمر فيھا؛ أو
)(2

ال تكون بالقيمة العادلة؛ أو

)(3

تمثل جز ًء أساسا ً من نشاط األعمال ال ُمستثمر فيھا أو نشاط أعمال المنشأة ،بما في ذلك أنشطة
أعمال المنشآت األخرى في المجموعة.

قد يكون لدى المنشأة االستثمارية استراتيجية لتستثمر في أكثر من أعمال واحدة ُمستثمر فيھا في الصناعة ،أو السوق،
أو المنطقة الجغرافية نفسھا لتستفيد من التآزر الذي يزيد من المكاسب الرأسمالية ودخل االستثمار من تلك األعمال
ال ُمستثمر فيھا .وعلى الرغم من الفقرة ب85ط)ھـ( ،ال تُعد المنشأة غير ُمؤھلة ألن تُصنف على أنھا منشأة استثمارية
– فقط – بسبب أن مثل ھذه األعمال ال ُمستثمر فيھا تتاجر مع بعضھا البعض.
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قياس القيمة العادلة
ب85ك

ب85ل

ب85م

عنصر أساس لتعريف المنشأة االستثمارية ھو أن تقيس وتُقوم أداء – تقريبا ً – جميع استثماراتھا على أساس القيمة
العادلة ،نظراً ألن استخدام القيمة العادلة يُنتج معلومات أكثر مالءمة من ،على سبيل المثال ،توحيد منشآتھا التابعة
أو استخدام طريقة حقوق الملكية لحصصھا في المنشآت الزميلة أو المشروعات المشتركة .ومن أجل أن تدلل أنھا
تستوفي ھذا العنصر للتعريف ،فإنه يجب على المنشأة االستثمارية أن:
)أ (

تزود المنشآت المستثمرة بمعلومات القيمة العادلة وتقيس – تقريبا ً – جميع استثماراتھا بالقيمة العادلة في
قوائمھا المالية حينما يُطالب بالقيمة العادلة أو يُسمح بھا وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي.

)ب(

تقوم بالتقرير عن معلومات القيمة العادلة – داخليا ً – وتُقدمھا لكبار موظفي اإلدارة )كما عُرفوا في معيار
المحاسبة الدولي ،(24الذين يستخدمون القيمة العادلة على أنھا سمة القياس الرئيسة لتقويم أداء – تقريبا ً –
جميع استثماراتھا واتخاذ قرارات االستثمار.

الستيفاء المتطلب الوارد في البند ب 85ك)أ( ،فإن المنشأة االستثمارية سوف:
)أ (

تختار أن تُحاسب عن أي عقار استثماري باستخدام نموذج القيمة العادلة الوارد في معيار المحاسبة
الدولي" 40العقارات االستثمارية"؛

)ب(

تختار اإلعفاء من تطبيق طريقة حقوق الملكية الواردة في معيار المحاسبة الدولي  28على استثماراتھا في
المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة؛

)ج(

تقيس أصولھا المالية بالقيمة العادلة باستخدام المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي .9

قد يكون لدى المنشأة االستثمارية بعض األصول غير االستثمارية ،مثل عقار المركز الرئيس والمعدات المتعلقة به،
وقد يكون عليھا – أيضا – التزامات مالية .وينطبق عنصر قياس القيمة العادلة لتعريف المنشأة االستثمارية الوارد
في الفقرة )27ج( على استثمارات المنشأة االستثمارية .وبالتالي ،ال يلزم المنشأة االستثمارية أن تقيس أصولھا غير
االستثمارية أو التزاماتھا بالقيمة العادلة.

الخصائص النموذجية لمنشأة استثمارية
ب85ن

عند تحديد ما إذا كانت تستوفي تعريف منشأة استثمارية ،يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان ما إذا كانت تظھر
الخصائص النموذجية لمنشأة استثمارية )انظر الفقرة  .(28ال يعني غياب واحدة أو أكثر من ھذه الخصائص
النموذجية – بالضرورة – أن تُعد المنشأة غير مؤھلة لتُصنف على أنھا منشأة استثمارية ولكنه يبين أن اجتھاداً
شخصيا إضافيا يكون مطلوبا عند تحديد ما إذا كانت المنشأة تُعد منشأة استثمارية.

أكثر من استثمار واحد
ب85س

تحتفظ المنشأة االستثمارية – عادةً – بعدة استثمارات لتنوع مخاطرھا وتعظم عوائدھا .وقد تحتفظ المنشأة بمحفظة
استثمارات – بشكل مباشر أو غير مباشر ،على سبيل المثال ،من خالل حيازة استثمار واحد في منشأة استثمارية
أخرى والتي ھي ذاتھا تحتفظ بالعديد من االستثمارات.

ب85ع

قد تكون ھناك أوقات تحتفظ فيھا المنشأة باستثمار واحد .وبالرغم من ذلك ،ال تمنع – بالضرورة – حيازة استثمار
واحد المنشأة من استيفاء تعريف المنشأة االستثمارية .على سبيل المثال ،قد تحتفظ منشأة استثمارية باستثمار واحد
– فقط – عندما تكون المنشأة:
)أ (

في فترة بدء تشغيلھا ،ولم تحدد بعد االستثمارات المناسبة ،وبناء عليه ،لم تنفذ بعد خطتھا االستثمارية لتقتني
العديد من االستثمارات؛ أو

)ب(

لم تقم بعد باستثمارات أخرى لتحل محل تلك التي استبعدتھا؛ أو

)ج(

قد انشئت لتجميع أموال المنشآت لتستثمر في استثمار واحد ،عندما ال يمكن الحصول على ذلك االستثمار
من قبل منشآت مستثمرة منفردة )مثال عندما يكون الحد األدنى المطلوب لالستثمار كبيرا جدا لمنشأة
مستثمرة منفردة(؛ أو

)د(

في سياق التصفية.
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أكثر من منشأة مستثمرة واحدة
ب85ف

ستكون لدى المنشأة االستثمارية – عادةً – العديد من المنشآت المستثمرة التي تجمع أموالھا للوصول إلى خدمات إدارة
االستثمار وفرص االستثمار التي قد لم تكن لتصل إليھا – بشكل منفرد .سيقلل وجود العديد من المنشآت المستثمرة
من احتمال أن تحصل تلك المنشأة ،أو األعضاء اآلخرين في المجموعة ال ُمتضمنة المنشأة ،على منافع بخالف
المكاسب الرأسمالية أو دخل االستثمار )انظر الفقرة ب 85ط(.

ب85ص

وبدالً من ذلك ،قد تؤسس منشأة استثمارية من قبل ،أو من أجل ،منشأة مستثمرة واحدة تمثل أو تدعم حصص مجموعة
أوسع من المنشآت المستثمرة )مثال صندوق معاشات ،أو صندوق استثمار حكومي أو وقف عائلي(.

ب85ق

قد تكون ھناك – أيضا – أوقات يكون فيھا لدى المنشأة منشأة مستثمرة واحدة – بشكل مؤقت .على سبيل المثال ،قد
يكون لدى منشأة استثمارية منشأة مستثمرة واحدة – فقط – عندما تكون المنشأة:
)أ (

في فترة االكتتاب األولى ،التي لم تنقضي والمنشأة تحدد – بشكل نشط – المنشآت المستثمرة المناسبة؛ أو

)ب(

لم تحدد بعد المنشآت المستثمرة المناسبة لتحل محل حصص الملكية التي استردت؛ أو

)ج(

في سياق التصفية.

المنشآت المستثمرة غير ذات العالقة
ب85ر

ب85ش

تكون لدى المنشأة االستثمارية – عادة – عدة منشآت مستثمرة ال تُعد أطرافا ذات عالقة )كما ُعرفت في معيار
المحاسبة الدولي  (24بالمنشأة أو بأعضاء آخرين في المجموعة ال ُمتضمنة المنشأة .سيقلل وجود منشآت مستثمرة
غير ذات عالقة من احتمال أن تحصل تلك المنشأة ،أو األعضاء اآلخرين في المجموعة ال ُمتضمنة المنشأة ،على
منافع بخالف المكاسب الرأسمالية أو دخل االستثمار )انظر الفقرة ب 85ط(.
وبالرغم من ذلك ،قد تظل منشأة مؤھلة على أنھا منشأة استثمارية حتى ولو كانت المنشآت المستثمرة فيھا ذات عالقة
بالمنشأة .على سبيل المثال ،قد تنشئ منشأة استثمارية صندوقا ً منفصالً "موازي" لمجموعة من موظفيھا )مثل كبار
موظفي اإلدارة( ،أو المنشأة )المنشآت( المستثمرة األخرى التي تُعد طرفا ً ذا عالقة ،والتي تعكس استثمارات صندوق
االستثمار الرئيس للمنشأة .قد يتأھل ھذا الصندوق "الموازي" على أنه منشأة استثمارية حتى ولو كانت جميع
المنشآت المستثمرة فيه تُعد أطرافا ً ذات عالقة.

حصص الملكية
ب85ت

تكون المنشأة االستثمارية – عادةً ،ولكنھا غير ُمطالبة بأن تكون ،منشأة نظامية منفصلة .تكون حصص الملكية في
المنشأة استثمارية – عادةً – في شكل حصص حقوق ملكية أو حصص مشابھة )مثل حصص شراكة تضامن(،
تنسب لھا أنصبة تناسبية من صافي أصول المنشأة االستثمارية .وبالرغم من ذلك ،وجود فئات مختلفة من المنشآت
المستثمرة ،بعضھا له حقوق فقط على استثمار محدد أو مجموعة من االستثمارات ،أو التي لھا أنصبة نسبية مختلفة
في صافي األصول ،ال يمنع منشأة من أن تكون منشأة استثمارية.

ب85ث

باإلضافة إلى ذلك ،المنشأة التي لھا حصص ملكية كبيرة في شكل دين والتي ،وفقا للمعايير الدولية األخرى للتقرير
المالي المنطبقة ،ال تستوفي تعريف حقوق الملكية ،قد تكون ما زالت مؤھلة على أنھا منشأة استثمارية ،بشرط أن
يتعرض مالك الدين لمخاطر عوائد متقلبة من التغيرات في القيمة العادلة لصافي أصول المنشأة.
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المتطلبات المحاسبية

إجراءات التوحيد
ب86

القوائم المالية الموحدة:
)أ(

تجمع البنود المتماثلة لألصول ،وااللتزامات ،وحقوق الملكية ،والدخل ،والمصروف والتدفقات النقدية
للمنشأة األم مع تلك التي لمنشأتھا التابعة.

)ب(

تجري مقاصة )استبعادا( بين المبلغ الدفتري الستثمار المنشأة األم في كل منشأة تابعة وحصة المنشأة
األم في حقوق ملكية كل منشأة تابعة )يوضح المعيار الدولي للتقرير  3كيفية المحاسبة عن أي شھرة
ذات عالقة(.

)ج(

تستبعد بالكامل األصول وااللتزامات ،وحقوق الملكية ،والدخل ،والمصروف والتدفقات النقدية المتعلقة
بمعامالت بين منشآت المجموعة )تُستبعد – بالكامل – األرباح أو الخسائر الناتجة عن المعامالت داخل
المجموعة والتي أثبتت ضمن األصول ،مثل المخزون واألصول الثابتة( .قد تبين الخسائر داخل
المجموعة وجود ھبوط يتطلب إثباتا ً في القوائم المالية الموحدة .ينطبق معيار المحاسبة الدولي12
"ضرائب الدخل" على الفروق المؤقتة التي تنشا عن استبعاد األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت
داخل المجموعة.

السياسات المحاسبية المتماثلة
ب87

عندما يستخدم عضو في المجموعة سياسات محاسبية بخالف تلك المطبقة في القوائم المالية الموحدة للمعامالت
واألحداث المتماثلة في ظروف متشابھة ،فإنه تُجرى التعديالت المناسبة على القوائم المالية لذلك العضو في
المجموعة عند إعداد القوائم المالية الموحدة لضمان توافقھا مع السياسات المحاسبية للمجموعة.

القياس
ب88

تـدرج المنشأة دخــل ومصــروفات المنشأة التابعة في القوائم المالية الموحدة من التاريخ الذي تكتسب فيه السيطرة
وحتى التاريخ الذي تتوقف فيه المنشأة عن السيطرة على المنشأة التابعة .يستند دخل ومصروفات المنشأة التابعة
إلى مبالغ األصول وااللتزامات ال ُمثبتة في القوائم المالية الموحدة في تاريخ االستحواذ .على سبيل المثال ،يستند
مصروف االستھالك ،المثبت في قائمة الدخل الشامل الموحدة بعد تاريخ االستحواذ ،إلى القيم العادلة لألصول
القابلة لالستھالك ذات العالقة ال ُمثبتة في القوائم المالية الموحدة في تاريخ االستحواذ.

حقوق التصويت الممكنة
ب89

عندما توجد حقوق تصويت ممكنة ،أو مشتقات أخرى تنطوي على حقوق تصويت ممكنة ،تُحدد نسبة الربح أو
الخسارة والتغيرات في حقوق الملكية ال ُمخصصة للمنشأة األم وللحصص غير المسيطرة عند إعداد القوائم المالية
الموحدة – فقط – على أساس حصص الملكية القائمة وال تعكس الممارسة أو التحويل المحتمل لحقوق التصويت
الممكنة والمشتقات األخرى ،مالم تنطبق الفقرة ب.90

ب90

في بعض الظروف يكون لدى المنشأة – في الجوھر – حصة ملكية قائمة نتيجة لمعاملة تمنح المنشأة – حاليا ً –
الوصول إلى العوائد المرتبطة بحصة ملكية .في مثل ھذه الظروف ،تحدد النسبة ال ُمخصصة للمنشأة األم
والحصص غير المسيطرة ،عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،باألخذ في الحسبان الممارسة النھائية لحقوق
التصويت الممكنة تلك والمشتقات األخرى التي تمنح المنشأة حاليا حق الوصول إلى العوائد.

ب91

ال ينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  9على الحصص في المنشآت التابعة التي تُوحد .عندما تمنح أدوات،
تنطوي على حقوق تصويت ممكنة –في جوھرھا – حاليا ً حق الوصول إلى العوائد المرتبطة بحصة ملكية في
منشأة تابعة ،فإن األدوات غير خاضعة لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  .9في كل الحاالت األخرى،
يُحاسب عن األدوات التي تنطوي على حقوق تصويت ممكنة في منشأة تابعة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي
.9
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تاريخ التقرير
ب92

يجب أن يكون للقوائم المالية للمنشأة األم ومنشآتھا التابعة ،ال ُمستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة ،تاريخ التقرير
نفسه .وعندما تختلف نھاية فترة التقرير للمنشأة األم عن تلك التي لمنشأة تابعة ،تعد المنشأة التابعة ،ألغراض
التوحيد ،معلومات مالية إضافية كما في نفس تاريخ القوائم المالية للمنشأة األم لتمكين المنشأة األم من توحيد
المعلومات المالية للمنشأة التابعة ،مالم يكن فعل ذلك غير عملي.

ب93

عندما يكون من غير العملي فعل ذلك ،فإنه يجب على المنشأة األم أن توحد المعلومات المالية للمنشأة التابعة مستخدمة
أحدث قوائم مالية للمنشأة التابعة معدلة آلثار المعامالت أو األحداث المھمة التي تقع بين تاريخ تلك القوائم المالية
وتاريخ القوائم المالية الموحدة .وعلى أية حال ،يجب أال يزيد الفرق بين تاريخ القوائم المالية للمنشأة التابعة وذلك
للقوائم المالية الموحدة عن ثالثة أشھر ،ويجب أن يكون طول فترات التقرير وأي اختالف بين تواريخ القوائم المالية
ھو نفسه من فترة إلى فترة.

الحصص غير المسيطرة
ب94

يجب على المنشأة أن تنسب الربح أو الخسارة وكل مكون للدخل الشامل اآلخر إلى مالك المنشأة األم والحصص
غير المسيطرة .يجب على المنشأة – أيضا – أن تنسب إجمالي الدخل الشامل إلى مالك المنشأة األم والحصص غير
المسيطرة حتى لو يؤدي ھذا إلى أن يكون للحصص غير المسيطرة رصيد عجز.

ب95

عندما يكون للمنشأة التابعة أسھم ممتازة مجمعة لألرباح قائمة ومصنفة على أنھا حقوق ملكية ومحتفظ بھا من قبل
حصص غير مسيطرة ،فإنه يجب على المنشأة أن تحسب نصيبھا من الربح أو الخسارة بعد التعديل بتوزيعات
األرباح على مثل ھذه األسھم ،سوا ًء تم أو لم يتم اإلعالن عن تلك التوزيعات.

التغيرات في النسبة ال ُمحتفظ بھا من قبل الحصص غير المسيطرة
ب96

عندما تتغير نسبة حقوق الملكية ال ُمحتفظ بھا من قبل الحصص غير المسيطرة ،فإنه يجب على المنشأة أن تعدل المبالغ
الدفترية للحصص المسيطرة وغير المسيطرة لتعكس التغيرات في حصصھا النسبية في المنشأة التابعة .ويجب على
المنشأة أن تثبت – بشكل مباشر – ضمن حقوق الملكية أي فرق بين المبلغ الذي عدلت به الحصص غير المسيطرة
والقيمة العادلة للعوض المدفوع أو ال ُمستلم ،وتنسبه إلى مالك المنشأة األم.

فقدان السيطرة
ب97

قد تفقد المنشأة األم السيطرة على منشأة تابعة في ترتيبين )معاملتين( أو أكثر .وبالرغم من ذلك ،تبين الظروف –
أحيانا ً – أنه ينبغي المحاسبة عن الترتيبات المتعددة على أنھا معاملة واحدة .وعند تحديد ما إذا كان سيحاسب عن
الترتيبات على أنھا معاملة واحدة ،فإنه يجب على المنشأة األم أن تأخذ في الحسبان أحكام وشروط الترتيبات وأثارھا
االقتصادية .يبين واحد أو أكثر مما يلي أنه ينبغي على المنشأة األم أن تحاسب عن الترتيبات المتعددة على أنھا
معاملة واحدة:
)أ (

تم الدخول فيھا في الوقت نفسه أو تم دراستھا مع بعضھا البعض.

)ب(

تشكل معاملة واحدة ُمصممة لتحقيق أثر تجاري عام.

)ج(

يعتمد حدوث ترتيب واحد على حدوث ترتيب واحد آخر على األقل.

)د(

ليس للترتيب الواحد – في حد ذاته – ما يبرره اقتصاديا ً ،ولكن له ما يبرره اقتصاديا ً عندما يؤخذ في
الحسبان مع الترتيبات األخرى .مثال ذلك عندما يسعر استبعاد أسھم بأقل من السوق ويُعوض باستبعاد
الحق ُمسعر بأعلى من السوق.
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ب98

عندما تفقد المنشأة األم السيطرة على منشأة تابعة ،فإنه يجب عليھا أن:
)أ (

)ب(

تلغي إثبات:
)(1

أصول )بما في ذلك أية شھرة( والتزامات المنشأة التابعة بمبالغھا الدفترية في التاريخ الذي تُفقد
فيه السيطرة؛

)(2

المبلغ الدفتري ألي حصص غير مسيطرة في المنشأة التابعة السابقة في التاريخ الذي تُفقد فيه
السيطرة )بما في ذلك أية مكونات للدخل الشامل اآلخر تعود إليھا(.

تثبت:
)(1

القيمة العادلة للعوض ال ُمستلم ،إن وجد ،من المعاملة أو الحدث أو الظروف التي نتج عنھا فقدان
السيطرة.

)(2

توزيع أسھم المنشأة التابعة على المالك بصفتھم مالك ،عندما تنطوي المعاملة أو الحدث أو
الظروف التي نتج عنھا فقدان السيطرة على ذلك التوزيع؛

)(3

أي استثمار ُمبقى عليه في المنشأة التابعة السابقة بقيمته العادلة في التاريخ الذي تُفقد فيه
السيطرة.

)ج(

تعيد تصنيف المبالغ ال ُمثبتة ضمن الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بالمنشأة التابعة على األساس ال ُموضح
في الفقرة ب ،99إلى الربح أو الخسارة ،أو تحولھا – بشكل مباشر – إلى األرباح المبقاة عندما يكون
مطلوبا بموجب معايير دولية أخرى للتقرير المالي.

)د(

تثبت أي فرق ناتج على أنه مكسب أو خسارة ضمن الربح أو الخسارة التي تعود إلى المنشأة األم.

ب99

عندما تفقد المنشأة األم السيطرة على منشأة تابعة ،فإنه يجب عليھا أن تحاسب عن جميع المبالغ المثبتة – سابقا ً –
ضمن الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بتلك المنشأة التابعة على األساس نفسه الذي سيكون مطلوبا إذا استبعدت
المنشأة األم – بشكل مباشر – األصول وااللتزامات ذات العالقة .وبناء عليه ،إذا كان سيُعاد تصنيف مكسب أو
خسارة ُمثبته – سابقا ً – ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة عند استبعاد األصول أو االلتزامات ذات
العالقة ،فإنه يجب على المنشأة األم أن تعيد تصنيف المكسب أو الخسارة من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة
)على أنه تعديل إعادة تصنيف( وذلك عندما تفقد السيطرة على المنشأة التابعة .وإذا كان سيتم تحويل فائض إعادة
تقويم ُمثبت – سابقا ً – ضمن الدخل الشامل اآلخر – بشكل مباشر – إلى األرباح المبقاة عند استبعاد األصل ،فإنه
يجب على المنشأة األم أن تحول فائض إعادة التقويم – بشكل مباشر – إلى األرباح المبقاة عندما تفقد السيطرة على
المنشأة التابعة.

ب99أ

إذا فقدت المنشأة األم السيطرة على منشأة تابعة ال تشتمل على أعمال ،كما ھو محدد في المعيار الدولي للتقرير
المالي  ،3كنتيجة لمعاملة تنطوي على منشأة زميلة أو مشروع مشترك يتم المحاسبة عنھا باستخدام طريقة حقوق
الملكية ،تقوم المنشأة األم بتحديد المكسب أو الخسارة وفقا ً للفقرات ب-98ب .99المكسب أو الخسارة الناتجة من
المعاملة )بما فيھا المبالغ المثبتة سابقا ً في الدخل الشامل اآلخر التي يعاد تصنيفھا إلى الربح أو الخسارة وفقا ً للفقرة
ب (99يتم إثباتھا في ربح أو خسارة الشركة األم فقط بقدر حصة المستثمر غير ذي العالقة في تلك المنشأة الزميلة
أو المشروع المشترك .ويتم إلغاء الجزء المتبقي من المكسب مقابل القيمة الدفترية لالستثمار في المنشأة الزميلة أو
المشروع المشترك .إضافة إلى ذلك ،إذا احتفظت المنشأة األم باستثمار في المنشأة التابعة السابقة وأصبحت المنشأة
التابعة اآلن منشأة زميلة أو مشروعا ً مشتركا ً يتم المحاسبة عنھا باستخدام طريقة حقوق الملكية ،فإن المنشأة األم
تثبت الجزء من المكسب أو الخسارة الناتجة من إعادة القياس بالقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ في تلك المنشأة
التابعة السابقة في الربح أو الخسارة فقط بقدر ملكية المستثمر غير ذي العالقة في المنشأة الزميلة أو المشروع
المشترك الجديد .ويتم إلغاء الجزء المتبقي من ذلك المكسب مقابل القيمة الدفترية لالستثمار المحتفظ به في المنشأة
التابعة السابقة .إذا احتفظت المنشأة األم باستثمار في الشركة التابعة السابقة يتم المحاسبة عنه اآلن وفقا ً للمعيار
الدولي للتقرير المالي  ،9فإن الجزء من المكسب أو الخسارة الناتجة من إعادة القياس بالقيمة العادلة لالستثمار
المحتفظ به في المنشأة التابعة السابقة يتم اإثباته بالكامل في ربح أو خسارة الشركة األم.
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أمثلة تطبيقية
مثال 17
للمنشأة األم حصة بنسبة  %100في منشأة تابعة ال تحتوي على على أعمال .قامت المنشأة األم ببيع  %70من
حصتھا في المنشأة التابعة إلى منشأة زميلة والتي تمتلك فيھا حصة بنسبة  .%20ونتيحة لھذه المعاملة تفقد المنشأة
األم السيطرة على المنشأة التابعة المبلغ الدفتري لصافي أصول المنشأة التابعة  100وحدة عملة ،والمبلغ الدفتري
للحصة المباعة  70وحدة عملة ) 70وحدة عملة = 100وحدة عملة × .(%70القيمة العادلة للعوض المستلم 210
وحدة عملة ،وھو أيضا ً القيمة العادلة للحصة المباعة .االستثمار المحتفظ به في المنشأة التابعة السابقة يمثل مننشأة
زميلة يتم المحاسبة عنه باستخدام طريقة حقوق الملكية وقيمته العادلة  90وحدة عملة .المكسب المحدد وفقا ً للفقرات
ب-98ب ،99وقبل اإللغاء المطلوب وفقا ً للفقرة ب99أ يبلغ  200وحدة عملة )وحدة عملة  210=200وحدة عملة
 90 +وحدة عملة  100-وحدة عملة( .يتكون ھذا المكسب من جزئين:
)أ(

المكسب البالغ ) 140وحدة عملة( الناتج من من بيع  %70من الحصة في المنشأة التابعة للمنشأة الزميلة.
ھذا المكسب ھو الفرق بين القيمة العادلة للعوض المستلم ) 210وحدة عملة( والمبلغ الدفتري للحصة
المباعة ) 70وحدة عملة( .وفقا ً للفقرة ب99أ ،تثبت المنشأة األم في ربحھا أو خسارتھا مبلغ المكسب
العائد إلى ملكية المستثمر غير ذي العالقة في المنشأة الزميلة الحالية .وھذا يمثل نسبة %80من ھذا
المكسب ،وھو  112وحدة عملة ) 112وحدة عملة =  140وحدة عملة ×  .(%80الحصة المتبقية وھي
 %20من المكسب ) 28وحدة عملة = 140وحدة عملة × (%20يتم إلغاؤھا مقابل المبلغ الدفتري
لالستثمار في المنشأة الزميلة الحالية.

)ب(

المكسب البالغ ) 60وحدة عملة( الناتج من إعادة القياس بالقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به مباشرة في
المنشأة التابعة السابقة .ھذا المكسب ھو الفرق بين القيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به في المنشأة التابعة
السابقة ) 90وحدة عملة( ونسبة  %30من المبلغ الدفتري لصافي أصول المنشأة التابعة ) 30وحدة عملة
= 100وحدة عملة × .(%30وفقا ً للفقرة ب99أ ،تثبت المنشأة األم في الربح أو الخسارة مبلغ المكسب
العائد لحصة المستمر غير ذي العالقة في المنشأة الزميلة الجديدة .ھذا يمثل  (80%×70%) %56من
المكسب ،وھو  34وحدة عملة ) 34وحدة عملة =  60وحدة عملة × .(%56النسبة المتبقية البالغة %44
من المكسب وھي  26وحدة عملة ) 26وحدة عملة = 60وحدة عملة × (%44تم إلغاؤھا مقابل المبلغ
الدفتري لالستثمار المحتفظ به في المنشأة التابعة السابقة.

المحاسبة عن تغيير في وضعية منشأة استثمارية
ب100

عندما تتوقف المنشأة عن كونھا منشأة استثمارية ،فإنه يجب عليھا أن تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  3على أي
منشأة تابعة كانت ُمقاسة – سابقا ً – بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقا للفقرة  .31ويجب أن يكون تاريخ
تغيير الوضعية ھو تاريخ االستحواذ المفترض .ويجب أن تمثل القيمة العادلة للمنشأة التابعة ،في تاريخ االستحواذ
المفترض ،العوض المفترض ال ُمحول عند قياس أيه شھرة أو مكسب من شراء بسعر تفاضلي والذي ينشأ عن
االستحواذ المفترض .ويجب أن تُوحد جميع المنشآت التابعة وفقا للفقرات 19ـ 24من ھذا المعيار الدولي للتقرير
المالي من تاريخ تغيير الوضعية.

ب101

عندما تصبح المنشأة منشأة استثمارية ،فإنه يجب عليھا أن تتوقف عن توحيد منشآتھا التابعة في تاريخ التغيير في
الوضعية ،باستثناء أي منشأة تابعة يجب أن تستمر في كونھا ُموحدة وفقا للفقرة  .32ويجب على المنشأة االستثمارية
أن تطبق متطلبات الفقرتين  25و 26لتلك المنشآت التابعة التي تتوقف عن توحيدھا ،كما لو أن المنشأة االستثمارية
فقدت السيطرة على تلك المنشآت التابعة في ذلك التاريخ.
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الملحق ج
تاريخ السريان والتحول
يُعد ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي وله نفس الصالحية مثل األجزاء األخرى من المعيار الدولي للتقرير المالي.

تاريخ السريان
ج1

يجب علــى المنشأة أن تطبق ھذا المعيار الدولــي للتقرير المالي للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2013أو بعده.
ويُسمح بالتطبيق األبكر .وإذا طبقت المنشأة ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي في تاريخ أبكر ،فإنه يجب عليھا أن تفصح
عن تلك الحقيقة وأن تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  ،11والمعيار الدولي للتقرير المالي  ،12ومعيار المحاسبة
الدولي" 27القوائم المالية المنفصلة" ،ومعيار المحاسبة الدولي ) 28ال ُمعدل في  (2011في الوقت نفسه.

ج1أ

ع ّدل "القوائم المالية الموحــدة والترتيبات المشتركة واإلفصــاح عن الحصص في المنشــآت األخرى :إرشادات التحول"
)التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  ،10والمعيار الدولي للتقرير المالي  ،11والمعيار الدولي للتقرير المالي
 (12ال ُمصدر في يونيو  ،2012الفقرات ج –2ج 6وأضاف الفقرات ج2أ ـ ج2ب ،وج4أ ـ ج4ج ،وج5أ ،وج6أـج6ب.
يجب على المنشأة أن تطبق ھذه التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2013أو بعده .وإذا طبقت المنشأة
المعيار الدولي للتقرير المالي  10لفترة أبكر ،فإنه يجب عليھا أن تطبق ھذه التعديالت لتلك الفترة األبكر.

ج1ب

ع ّدل "المنشآت االستثمارية" )التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ،10والمعيار الدولي للتقرير المالي12
ومعيار المحاسبة الدولي (27ال ُمصدر في أكتوبر  ،2012الفقرات  ،2و ،4وج2أ ،وج6أ والملحق أ وأضاف الفقرات
 ،33–27وب85أـ ب85ث ،وب–100ب 101وج3أ–ج3و .يجب على المنشأة أن تطبق ھذه التعديالت للفترات السنوية
التي تبدأ في  1يناير  2014أو بعده .ويُسمح بالتطبيق األبكر .وإذا طبقت المنشأة ھذه التعديالت في تاريخ أبكر ،فإنه
يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة وتطبق جميع التعديالت ال ُمضمنة في "المنشآت االستثمارية" في الوقت نفسه.

ج1ج

عدّل "بيع أو توزيع األصول بين المستثمر ومنشأته الزميلة أومشروعه المشترك" )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير
المالي  10ومعيار المحاسبة الدولي  ،(28المصدر في سبتمبر 2014م الفقرات  26-25وأضاف الفقرة ب99أ .يجب
على المنشأة أن تطبق ھذه التعديالت بأثر مستقبلي على المعامالت التي تحدث في الفترات التي تبدأ في التاريخ الذي
سيحدده مجلس معايير المحاسبة الدولية أو بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر .وإذا طبقت المنشأة ھذه التعديالت في تاريخ
أبكر ،فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة.

ج1د

ع ّدل "المشآت االستثمارية :تطبيق اإلعفاء من التوحيد" )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 10والمعبار الدولي
للتقرير المالي  12ومعيار المحاسبة الدولي  (28المصدر في ديسمبر  2014الفقرات  ،32 ،4ب85ج ،ب85ھـ وج2أ
وأضاف الفقرات 4أ4-ب .يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت للفترات التي تبدأ في  1يناير 2016م أو بعده .يسمح
بالتطبيق المبكر .إذا طبقت المنشأة ھذه التعديالت في تاريخ أبكر ،فإنه يجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.

التحول
ج2

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي – بأثر رجعي – وفقا لمعيار المحاسبة الدولي " 8السياسات
المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" ،باستثناء ما ھو ُمحدد في الفقرات ج2أ ـ ج.6

ج2أ

علــى الرغم من متطلبات الفقرة  28من معيار المحاسبة الدولــي  ،8فعندما يُطبق ھذا المعيــار الدولي للتقرير المالي
للمرة األولى ،وعندما يُطبق – الحقا ً ،تعديالت "المنشآت االستثمارية" و "المنشآت االستثمارية :تطبيق االستثناء من
التوحيد" لھذا المعيار ألول مرة ،فإنه يلزم المنشأة – فقط – أن تعرض المعلومات الكمية المطلوبة بموجب الفقرة )28و(
من معيار المحاسبة الدولي  8للفترات السنوية السابقة – مباشرةً – لتاريخ التطبيق األولي لھذا المعيار الدولي للتقرير
المالي )"الفترة السابقة – مباشرة"( .يمكن للمنشأة – أيضا ً – أن تعرض ھذه المعلومات للفترة الحالية أو لفترات مقارنة
أبكر ،ولكنھا ليست ُمطالبة بأن تفعل ذلك.

ج2ب

ألغراض ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،فإن تاريخ التطبيق األولي ھو بداية فترة التقرير السنوية التي يطبق لھا ھذا
المعيار الدولي للتقرير المالي للمرة األولى.
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ج3

في تاريخ التطبيق األولي ،المنشأة ليست ُمطالبة بأن تجري تعديالت على المحاسبة السابقة عن ارتباطھا مع إما:
)أ(

المنشآت التي كان سيتم توحيدھا في ذلك التاريخ وفقا لمعيار المحاسبة الدولي" 27القوائم المالية الموحدة
والمنفصلة" ،وتفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة " 12التوحيد ـ المنشآت ذات الغرض الخاص" وسيظل
يتم توحيدھا وفقا لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي؛ أو

)ب(

المنشآت التي سوف لن يتم توحيدھا في ذلك التاريخ وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ،27وتفسير لجنة التفسيرات
الدولية السابقة  12ولن يتم توحيدھا وفقا لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي.

ج3أ

في تاريخ التطبيق األولي ،يجب على المنشأة أن تُقوم ما إذا كانت منشأة استثمارية على أساس الحقائق والظروف التي
توجد في ذلك التاريخ .فعندما تخلص المنشأة ،في تاريخ التطبيق األولي ،إلى أنھا تُعد منشأة استثمارية ،فإنه يجب عليھا
أن تطبق متطلبات الفقرات ج3ب ـ ج3و ،بدال من الفقرتين ج–5ج5أ.

ج3ب

باستثناء أي منشأة تابعة يتم توحيدھا وفقا للفقرة ) 32والتي تنطبق عليھا الفقرات ج 3وج 6أو الفقرات ج 4ـ ج4ج ،أيھا
يكون مالئما( ،يجب على المنشأة االستثمارية أن تقيس استثماراتھا في كل منشأة تابعة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة كما لو كانت متطلبات ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي – دائما ً – سارية .ويجب على المنشأة االستثمارية أن
تعدل – بأثر رجعي – كل من الفترة السنوية التي تسبق – مباشرةً – التطبيق األولي وحقوق الملكية في بداية الفترة
السابقة – مباشرةً ألي فرق بين:
)أ(

المبلغ الدفتري السابق للمنشأة التابعة؛ وبين

)ب(

القيمة العادلة الستثمار المنشأة االستثمارية في المنشأة التابعة.

ويجب أن يُحول المبلغ المجمع ألي تعديالت للقيمة العادلة ال ُمثبتة – سابقا ً – ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح
ال ُمبقاة في بداية الفترة السنوية السابقة – مباشرةً – لتاريخ التطبيق األولي.
ج3ج

قبل التاريخ الذي يُطبق فيه المعيار الدولي للتقرير المالي " 13قياس القيمة العادلة" ،يجب على المنشأة االستثمارية أن
تستخدم مبالغ القيمة العادلة التي تم التقرير عنھا – سابقا ً – للمنشآت المستثمرة أو لإلدارة ،عندما تعبر تلك المبالغ عن
المبلغ الذي كان سيتم – في مقابله – ُمبادلة االستثمار بين أطراف تتوفر لديھم المعلومات الكافية والرغبة في التعامل
على أساس التنافس الحر في تاريخ التقويم.

ج3د

عندما يكون من غير العملي )كما عُرف في معيار المحاسبة الدولي (8قياس االستثمار في منشأة تابعة وفقا ً للفقرتين ج3ب
وج3ج ،فإنه يجب على المنشأة االستثمارية أن تطبق متطلبات ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي في بداية أبكر فترة
يكون فيھا من الممكن – عمليا ً – تطبيق الفقرتين ج3ب و ج3ج ،والتي قد تكون الفترة الحالية .ويجب على المنشأة
المستثمرة أن تعدل – بأثر رجعي – الفترة السنوية التي تسبق – مباشرةً – تاريخ التطبيق األولي ،مالم تكن بداية أبكر
فترة يكون فيھا من الممكن – عمليا ً – تطبيق ھذه الفقرة ھي الفترة الحالية .وعندما يكون ھذا ھو الحال ،فإنه يجب أن
يُثبت تعديل لحقوق الملكية في بداية الفترة الحالية.

ج3ھـ

عندما تستبعد منشأة استثمارية استثماراً في منشأة تابعة ،أو تفقد ،السيطرة عليه ،قبل تاريخ التطبيق األولي لھذا المعيار
الدولي للتقرير المالي ،فإن المنشأة االستثمارية ليست ُمطالبة بأن تجري تعديالت على المحاسبة السابقة عن تلك المنشأة
التابعة.

ج3و

عندما تطبق المنشأة تعديالت "المنشآت االستثمارية" لفترة تالية للوقت الذي تطبق فيه المعيار الدولي للتقرير المالي
 10للمرة األولى ،فإنه يجب أن تُقرأ اإلشارات إلى "تاريخ التطبيق األولي" ،الواردة في الفقرات ج3أـج3ھـ ،على أنھا
"بداية فترة التقرير السنوية التي تطبق فيھا للمرة األولى تعديالت "المنشآت االستثمارية" )التعديالت على المعيار
الدولي للتقرير المالي  ،10والمعيار الدولي للتقرير المالي  ،12ومعيار المحاسبة الدولي (27ال ُمصدر في أكتوبر
".2012

ج4

في تاريخ التطبيق األولي ،وعندما تخلص منشأة مستثمرة إلى أنھا يجب أن توحد أعماالً ُمستثمر فيھا لم يتم توحيدھا
وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  27وتفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة  ،12فإنه يجب على المنشأة المستثمرة ما يلي:
)أ (

إذا كانت األعمال ال ُمستثمر فيھا أعماالً )كما عُرفت في المعيار الدولي للتقرير المالي " 3تجميع األعمال"(،
فإنھا تقيس األصول ،وااللتزامات والحصص غير المسيطرة في تلك األعمال ال ُمستثمر فيھا غير ال ُموحدة –
سابقا ً – كما لو كانت تلك األعمال ال ُمستثمر فيھا قد تم توحيدھا )وبالتالي تكون قد طبقت محاسبة االستحواذ
وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  (3من التاريخ الذي اكتسبت فيه المنشأة المستثمرة السيطرة على تلك
األعمال ال ُمستثمر فيھا على أساس متطلبات ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي .يجب على المنشأة المستثمرة
أن تُعدل – بأثر رجعي – الفترة السنوية السابقة – مباشرةً – لتاريخ التطبيق األولي .عندما يكون التاريخ
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الذي اُكتسبت فيه السيطرة ھو تاريخ أبكر من بداية الفترة السابقة – مباشرةً – فإنه يجب على المنشأة المستثمرة
أن تُثبت ،على أنه تعديل لحقوق الملكية في بداية الفترة السابقة – مباشرةً ،أي فرق بين:
) (1مبلغ األصول وااللتزامات والحصص غير المسيطرة المثبتة ،وبين
) (2المبلغ الدفتري السابق الرتباط المنشأة المستثمرة مع األعمال ال ُمستثمر فيھا.
)ب( إذا لم تكن األعمال ال ُمستثمر فيھا أعماالً )كما عُرفت في المعيار الدولي للتقرير المالي  ،(3فإنھا تقيس األصول
وااللتزامات والحصص غير المسيطرة في تلك األعمال غير الموحدة – سابقا ً – كما لو كانت تلك األعمال
ال ُمستثمر فيھا قد تم توحيدھا )بتطبيق طريقة االستحواذ كما ھي ُموضحة في المعيار الدولي للتقرير المالي
 3ولكن بدون إثبات أي شھرة لألعمال ال ُمستثمر فيھا( من التاريخ الذي اكتسبت فيه المنشأة المستثمرة السيطرة
على تلك األعمال ال ُمستثمر فيھا على أساس متطلبات ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي .ويجب على المنشأة
المستثمرة أن تُعدل – بأثر رجعي – الفترة السنوية السابقة – مباشرةً – لتاريخ التطبيق األولي .وعندما يكون
التاريخ الذي اُكتسبت فيه السيطرة ھو تاريخ أبكر من بداية الفترة السابقة – مباشرةً – فإنه يجب على المنشأة
المستثمرة أن تُثبت ،على أنه تعديل لحقوق الملكية في بداية الفترة السابقة – مباشرةً ،أي فرق بين:
) (1مبلغ األصول وااللتزامات والحصص غير المسيطرة المثبتة ،وبين
) (2المبلغ الدفتري السابق الرتباط المنشأة المستثمرة مع األعمال ال ُمستثمر فيھا.
ج4أ

عندما يكون من غير العملي )كما ُعرف في معيار المحاسبة الدولي  (8قياس أصول أعمال ُمستثمر فيھا والتزاماتھا
والحصص غير المسيطرة فيھا وفقا ً للفقرة ج)4أ( أو )ب( ،فإنه يجب على المنشأة المستثمرة ما يلي:
)أ (

إذا كانت األعمال ال ُمستثمر فيھا أعماالً ،فإنھا تطبق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  3اعتباراً من
تاريخ االستحواذ المفترض .ويجب أن يكون تاريخ االستحواذ المفترض ھو بداية أبكر فترة يكون من
الممكن لھا – عمليا ً – أن تُطبق الفقرة ج)4أ( ،والتي قد تكون ھي الفترة الحالية.

)ب (

إذا لم تكن األعمال ال ُمستثمر فيھا أعماالً ،فإنھا تطبق طريقة االستحواذ كما ُوضحت في المعيار الدولي
للتقرير المالي  3ولكن بدون إثبات أي شھرة لألعمال ال ُمستثمر فيھا اعتبارا من تاريخ االستحواذ المفترض.
ويجب أن يكون تاريخ االستحواذ المفترض ھو بداية أبكر فترة يكون من الممكن لھا – عمليا ً – أن تطبق
الفقرة ج)4ب( ،والتي قد تكون ھي الفترة الحالية.

ويجب على المنشأة المستثمرة أن تعدل – بأثر رجعي – الفترة السنوية السابقة – مباشرةً – لتاريخ التطبيق األولي،
مالم تكن بداية أبكر فترة يكون من الممكن لھا – عمليا ً – أن تُطبق ھذه الفقرة ھي الفترة الحالية .وعندما يكون تاريخ
االستحواذ المفترض أبكر من بداية الفترة السابقة – مباشرةً – فإنه يجب على المنشأة المستثمرة أن تُثبت ،على أنه
تعديل لحقوق الملكية في بداية الفترة السابقة – مباشرةً – أي فرق بين:
)ج(

مبلغ األصول وااللتزامات والحصص غير المسيطرة المثبتة ،وبين

)د(

المبلغ الدفتري السابق الرتباط المنشأة المستثمرة مع األعمال ال ُمستثمر فيھا.

وعندما تكون أبكر فترة ،يكون من الممكن لھا – عمليا ً – تطبيق ھذه الفقرة ،ھي الفترة الحالية ،فإنه يجب أن يُثبت
تعديل لحقوق الملكية في بداية الفترة الحالية.
ج4ب

عندما تطبق المنشأة المستثمرة الفقرتين ج 4وج4أ ،ويكون التاريخ الذي اكتسبت فيه السيطرة ،وفقا لھذا المعيار الدولي
تال لتاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي  3ال ُمنقح في ) 2008المعيار الدولي للتقرير
للتقرير المالي ،تاريخ ٍ
المالي  ،((2008) 3فإن اإلشارة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  3في الفقرتين ج ،4ج4أ يجب أن تكون الى المعيار
الدولي للتقرير المالي  .(2008) 3وإذا اكتسبت السيطرة قبل تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي ،(2008) 3
فإنه يجب على المنشأة المستثمرة أن تطبق اما المعيار الدولي للتقرير المالي  (2008) 3أو المعيار الدولي للتقرير
المالي ) 3المصدر في .(2004

ج4ج

عندما تطبق المنشأة المستثمرة الفقرات ج – 4ج4أ ،ويكون التاريخ الذي اكتسبت فيه السيطرة ،وفقا لھذا المعيار الدولي
للتقرير المالي ،ھو تاريخ تا ٍل لتاريخ سريان معيار المحاسبة الدولي 27ال ُمنقح في ) 2008معيار المحاسبة الدولي27
) ،((2008فإنه يجب على المنشأة المستثمرة أن تطبق متطلبات ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي لجميع الفترات التي
ُوحدت فيھا – بأثر رجعي – األعمال ال ُمستثمر فيھا وفقا للفقرات ج–4ج4أ .وإذا اكتسبت السيطرة قبل تاريخ سريان
معيار المحاسبة الدولي ،(2008) 27فإنه يجب على المنشأة المستثمرة أن تطبق إما:
)أ (

متطلبات ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي لجميع الفترات التي ُوحدت فيھا – بأثر رجعي – األعمال
ال ُمستثمر فيھا وفقا للفقرات ج – 4ج4أ ،أو
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)ب (

ج5

ج5أ

متطلبات نسخة معيار المحاسبة الدولي  27ال ُمصدرة في ) 2003معيار المحاسبة الدولي ((2003) 27
لتلك الفترات السابقة لتاريخ سريان معيار المحاسبة الدولي  (2008) 27وبعد ذلك متطلبات ھذا المعيار
الدولي للتقرير المالي للفترات الالحقة.

في تاريخ التطبيق األولي ،وعندما تخلص المنشأة المستثمرة إلى أنھا سوف لن توحد األعمال ال ُمستثمر فيھا التي كانت
تُوحد وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 27وتفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة  ،12فإنه يجب على المنشأة المستثمرة
أن تقيس حصتھا في األعمال ال ُمستثمر فيھا بالمبلغ الذي كان سيتم قياسھا به إذا كانت متطلبات ھذا المعيار الدولي
للتقرير المالي سارية عندما أصبحت المنشأة المستثمرة مرتبطة باألعمال ال ُمستثمر فيھا )ولكن لم تكتسب السيطرة وفقا
لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي( ،أو فقدت السيطرة عليھا .ويجب على المنشأة المستثمرة أن تعدل – بأثر رجعي –
الفترة السنوية السابقة – مباشرةً – لتاريخ التطبيق األولي .وعندما يكون التاريخ الذي أصبحت فيه المنشأة المستثمرة
مرتبطة باألعمال ال ُمستثمر فيھا )ولكن لم تكتسب السيطرة وفقا لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي( ،أو فقدت السيطرة
عليھا ،ھو تاريخ أبكر من بداية الفترة السابقة – مباشرةً ،فإنه يجب على المنشأة المستثمرة أن تثبت ،على أنه تعديل
لحقوق الملكية في بداية الفترة السابقة – مباشرةً ،أي فرق بين:
)أ (

المبلغ الدفتري السابق لألصول وااللتزامات والحصص غير المسيطرة ،وبين

)ب (

المبلغ ال ُمثبت لحصة المنشأة المستثمرة في األعمال ال ُمستثمر فيھا.

عندما يكون من غير العملي )كما عرف في المعيار الدولي للمحاسبة  (8قياس الحصة في األعمال ال ُمستثمر فيھا وفقا
للفقرة ج ،5فإنه يجب على المنشأة المستثمرة أن تطبق متطلبات ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي في بداية أبكر فترة
يكون من الممكن لھا – عمليا ً – تطبيق الفقرة ج ،5والتي قد تكون ھي الفترة الحالية .ويجب على المنشأة المستثمرة
أن تعدل – بأثر رجعي – الفترة السنوية السابقة – مباشرةً – لتاريخ التطبيق األولي ،مالم تكن بداية أبكر فترة يكون
من الممكن لھا – عمليا ً – تطبيق ھذه الفقرة ھي الفترة الحالية .وعندما يكون التاريخ الذي أصبحت فيه المنشأة المستثمرة
مرتبطة باألعمال ال ُمستثمر فيھا )ولكنھا لم تكتسب السيطرة وفقا ً لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي( ،أو فقدت السيطرة
عليھا ،ھو تاريخ أبكر من بداية الفترة السابقة – مباشرةً ،فإنه يجب على المنشأة المستثمرة أن تُثبت ،على أنه تعديل
لحقوق الملكية في بداية الفترة السابقة – مباشرةً ،أي فرق بين:
)أ (

المبلغ الدفتري السابق لألصول وااللتزامات والحصص غير المسيطرة ،وبين

)ب (

المبلغ المثبت لحصة المنشأة المستثمرة في األعمال ال ُمستثمر فيھا.

وعندما تكون أبكر فترة يكون من الممكن لھا – عمليا ً – تطبيق ھذه الفقرة ھي الفترة الحالية ،فإنه يجب أن يُثبت تعديل
لحقوق الملكية في بداية الفترة الحالية.
ج6

كانت الفقرات  ،23و ،25وب 94وب–96ب 99تعديالت لمعيار المحاسبة الدولي  27أجريت عام  2008والتي رُحلت
إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  .10باستثناء عندما تطبق المنشأة الفقرة ج ،3أو تكون ُمطالبة بأن تطبق الفقرات
ج4ـج5أ ،فإنه يجب على المنشأة أن تطبق المتطلبات الواردة في تلك الفقرات كما يلي:
)أ (

ال يجوز للمنشأة أن تعيد عرض أي ربح أو خسارة منسوبة لفترات التقرير التي كانت قبل أن تطبق التعديل
الوارد في الفقرة ب 94للمرة األولى.

)ب (

ال تنطبق المتطلبات الواردة في الفقرتين  23وب ،96للمحاسبة عن التغيرات في حصص الملكية في منشأة
تابعة بعد أن تُكتسب السيطرة ،على التغيرات التي حدثت قبل أن تطبق المنشأة ھذه التعديالت للمرة األولى.

)ج(

ال يجوز للمنشأة أن تعيد عرض المبلغ الدفتري الستثمار في منشأة تابعة سابقة إذا كانت قد فقدت السيطرة
قبل أن تطبق التعديالت الواردة في الفقرات  25وب97ـ ب 99للمرة األولى .باإلضافة إلى ذلك ،ال يجوز
للمنشأة أن تعيد حساب أي مكسب أو خسارة من فقدان السيطرة على منشأة تابعة والذي حدث قبل أن تًطبق
التعديالت الواردة في الفقرات  25وب97ـ ب 99ألول مرة.

اإلشارات إلى "الفترة السابقة – مباشرة"
ج6أ

على الرغم من اإلشارات إلى الفترة السنوية السابقة – مباشرةً – لتاريخ التطبيق األولي )الفترة السابقة – مباشرةً( في
الفقرات ج3ب ـ ج5أ ،فيمكن للمنشأة أن تعرض– أيضا – معلومات مقارنة ُمعدلة ألي فترات أبكر معروضة ،ولكنھا ليست
ُمطالبة بأن تفعل ذلك .وعندما تعرض المنشأة معلومات مقارنة ُمعدلة ألي فترات أبكر ،فإنه يجب أن تُقرأ جميع اإلشارات
إلى "الفترة السابقة – مباشرةً" ،الواردة في الفقرات ج3ب ـ ج5أ ،على أنھا "أبكر فترة مقارنة ُمعدلة معروضة".
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ج6ب عندما تعرض المنشأة معلومات مقارنة غير ُمعدلة ألي فترات أبكر ،فإنه يجب عليھا أن تحدد – بشكل واضح – المعلومات
التي لم تُعدل ،وتنص على أنھا قد أعدت على أساس مختلف ،وتوضح ذلك األساس.

اإلشارات إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 9
ج7

عندما تطبق المنشأة ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ولكن لم تطبق – بعد – المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9فإنه يجب
أن تُقرأ أي إشارة ،في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  9على أنھا إشارة إلى معيار
المحاسبة الدولي " 39األدوات المالية :االثبات والقياس".

سحب المعايير الدولية األخرى للتقرير المالي
ج8

يحل ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي محل المتطلبات المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة الواردة في معيار المحاسبة الدولي
) 27ال ُمعدل في .(2008

ج9

يحل ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي – أيضا ً – محل تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة " 12التوحيد ـ المنشآت ذات
الغرض الخاص".
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الترتيبات المشتركة
الھـدف
1

ھدف ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ھو وضع مبادئ للتقرير المالي من قبل المنشآت التي تمتلك حصة في الترتيبات
التي تخضع لسيطرة – بشكل مشترك )أي "ترتيبات مشتركة"(.
تحقيق الھدف

2

لتحقيق الھدف الوارد في الفقرة  ،1يعرف ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي السيطرة المشتركة ويتطلب من المنشأة التي
تكون طرفا في ترتيب مشترك أن تحدد نوع الترتيب المشترك الذي تشارك فيه من خالل تقويم حقوقھا والتزاماتھا وأن
تحاسب عن تلك الحقوق وااللتزامات وفقا لنوع ذلك الترتيب المشترك.

النطـاق
3

يجب أن يُطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي من قبل جميع المنشآت التي تكون طرفا في ترتيب مشترك.

الترتيبات المشتركة
4

الترتيب المشترك ھو الترتيب الذي يكون لطرفـين أو أكـثر فيه سيطرة مشتركة.

5

يمتلك الترتيب المشترك الخصائص التالية:

6

)أ(

األطراف ُمقيدة بترتيب تعاقدي )انظر الفقرات ب 2ـ ب.(4

)ب(

يمنح الترتيب التعاقدي طرفين أو أكثر من تلك األطراف سيطرة مشتركة على الترتيب )انظر الفقرات  7ـ .(13

الترتيب المشترك إما أن يكون "عملية مشتركة" أو "مشروعا ً مشتركا ً".

السيطرة المشتركة
7

السيطرة المشتركة ھي التقاسم المتفق عليه – بشكل تعاقدي – للسيطرة على ترتيب ،والتي توجـد – فقـط – عنـدما
تتطلب القـرارات بشأن األنشطة ذات الصلة الموافقة باإلجماع من األطراف التي تتقاسم السيطرة.

8

يجب على المنشأة التي تكون طرفا ً في ترتيب أن تُقوم ما إذا كان الترتيب التعاقدي يمنح جميع األطراف ،أو مجموعة
من األطراف ،السيطرة – بشكل جماعي – على الترتيب .تسيطر جميع األطراف ،أو مجموعة من األطراف – بشكل
جماعي – على الترتيب عندما يجب عليھم أن يتصرفوا – سويا ً – لتوجيه األنشطة التي تؤثر – بشكل جوھري – على
عوائد الترتيب )اي األنشطة ذات الصلة(.
ما أن يُحدد أن جميع األطراف ،أو مجموعة من األطراف تسيطر – بشكل جماعي – على الترتيب ،فإن السيطرة
المشتركة توجـد – فقـط – عنـدما تتطلب القـرارات بشأن األنشطة ذات الصلة موافقة باإلجماع من األطراف التي تسيطر
– بشكل جماعي – على الترتيب.

9

10

في الترتيب المشترك ،ال يسيطر طرف واحد على الترتيب بمفرده .ويمكن لطرف لديه سيطرة مشتركة على ترتيب أن
يمنع أيا ً من األطراف األخرى ،أو مجموعة من األطراف ،من السيطرة على الترتيب.

11

يمكن أن يكون الترتيب ترتيبا ً مشتركا ً حتى لو لم يكن لجميع أطرافه سيطرة مشتركة على الترتيب .يميز ھذا المعيار
الدولي للتقرير المالي األطراف التي لديھا سيطرة مشتركة على ترتيب مشترك )مشاركون في عملية مشتركة أو
مشاركون في مشروع مشترك( عن األطراف التي تشارك في ترتيب مشترك ،ولكن ليس لديھا سيطرة مشتركة عليه.
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1

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

المعيار الدولي للتقرير المالي 11

12

سوف يلزم المنشأة أن تطبق االجتھاد الشخصي عند تقويم ما إذا كانت جميع األطراف ،أو مجموعة من األطراف ،لديھا
سيطرة مشتركة على ترتيب .ويجب على المنشأة أن تجرى ھذا التقويم باألخذ في الحسبان جميع الحقائق والظروف
)انظر الفقرات ب 5ـ ب.(11

13

عندما تتغير الحقائق والظروف ،فإنه يجب على المنشأة أن تعيد تقويم ما إذا كانت – ال يزال – لديھا سيطرة مشتركة
على الترتيب.

أنواع الترتيب المشترك
14

يجب على المنشأة أن تحدد نوع الترتيب المشترك الذي تشارك فيه .ويعتمد تصنيف الترتيب المشترك ،على أنه عملية
مشتركة أو مشروع مشترك ،على حقوق والتزامات األطراف في الترتيب.

15

العملية المشتركة ھي ترتيب مشترك حيثما يكون لألطراف التي لديھا سيطرة مشتركة على الترتيب حقوق في األصول،
والتعھدات بااللتزامات ،المتعلقة بالترتيب .وتُسمى ھذه األطراف المشاركين في عملية مشتركة.

16

المشروع المشترك ھو ترتيب مشترك حيث يكون لألطراف التي لديھا سيطرة مشتركة على الترتيب حقوق في صافي
أصول الترتيب .وتُسمى ھذه األطراف المشاركين في مشروع مشترك.

17

تطبق المنشأة االجتھاد الشخصي عند تقويم ما إذا كان الترتيب المشترك ھو عملية مشتركة أو مشروع مشترك .ويجب
على المنشأة أن تحدد نوع الترتيب المشترك الذي تشارك فيه باألخذ في الحسبان حقوقھا والتزاماتھا الناشئة عن الترتيب.
وتُقوم المنشأة حقوقھا والتزاماتھا باألخذ في الحسبان الھيكل والشكل النظامي للترتيب ،والشروط التي اتفقت عليھا
األطراف في الترتيب التعاقدي ،وعندما يكون مالئما ً ،الحقائق والظروف األخرى )انظر الفقرات ب12ـ ب.(33

18

تكون األطراف – أحيانا ً – ُمقيدة باتفاق إطاري يحدد الشروط التعاقدية العامة لمباشرة واحد أو أكثر من االنشطة .قد
يحدد االتفاق اإلطاري أن تؤسس األطراف ترتيبات مشتركة مختلفة لتتعامل مع أنشطة محددة تشكل جز ًء من االتفاق.
ورغم أن تلك الترتيبات المشتركة تتعلق باالتفاق اإلطاري نفسه ،فقد يكون نوعھا مختلفا ً عندما تختلف حقوق والتزامات
األطراف عند مباشرة األنشطة المختلفة التي تم تناولھا في االتفاق اإلطاري .وبالتالي ،يمكن أن توجد العمليات المشتركة
والمشروعات المشتركة – معا ً – عندما تباشر األطراف األنشطة المختلفة التي تشكل جز ًء من االتفاق اإلطاري نفسه.

19

عندما تتغير الحقائق والظروف ،فإنه يجب على المنشأة أن تعيد تقويم ما إذا كان نوع الترتيب المشترك الذي تشارك فيه
قد تغير.

القوائم المالية ألطراف في ترتيب مشترك
العمليات المشتركة
20

21

يجب على المشارك في عملية مشتركة أن يثبت اآلتي فيما يتعلق بحصته في العملية المشتركة:
)أ(

أصوله ،بما في ذلك نصيبه من أي أصول ُمحتفظ بھا – بشكل مشترك؛

)ب(

التزاماته ،بما في ذلك نصيبه من أي التزامات تم تحملھا – بشكل مشترك؛

)ج (

إيراده من بيع نصيبه من المخرجات الناشئ عن العملية المشتركة؛

)د (

نصيبه في اإليراد من بيع المخرجات من قبل العملية المشتركة؛

)ھـ(

مصروفاته ،بما في ذلك نصيبه من أي مصروفات تم تحملھا – بشكل مشترك.

يجب على المشارك في عملية مشتركة أن يحاسب عن األصول ،وااللتزامات ،واإليرادات والمصروفات المتعلقة بحصته
في عملية مشتركة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي التي تنطبق على أصول والتزامات وإيرادات ومصروفات بعينھا.
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21أ

عندما تستحوذ المنشأة على حصة في عملية مشتركة والتي يشكل فيھا نشاط العملية المشتركة أعماالً كما ھي معرفة في
المعيار الدولي للتقرير المالي " 3تجميع األعمال" ،فإنه يجب على المنشأة أن تطبق ،وبقدر حصتھا وفقا ً للفقرة  20كافة
لمبادئ المحاسبة عن تجميع األعمال في المعيار الدولي للتقرير المالي  3والمعايير الدولية للتقرير المالي األخرى التي
ال تتعارض مع اإلرشادات في ھذا المعيار ،وأن تفصح عن المعلومات المطلوبة في تلك المعايير المتعلقة بتجميع األعمال.
وھذا ينطبق على االستحواذ على كل من الحصص األولية والحصص اإلضافية في العملية المشتركة التي شكل فيھا
نشاط العملية المشتركة أعماالُ .المحاسبة عن االستحواذ على حصة في مثل ھذه العملية المشتركة محدد في الفقرات
ب33أ – ب33د.

22

تم تحديد المحاسبة عن معامالت مثل بيع أصول ،أو المساھمة بھا أو شرائھا ،بين منشأة وعملية مشتركة تكون ھي
مشاركة فيھا ،في الفقرتين ب 34ـ ب.37

23

يجب – أيضا ً – على الطرف الذي يشارك في عملية مشتركة ،ولكن ليس لديه سيطرة مشتركة عليھا ،أن يحاسب عن
حصته في الترتيب وفقا للفقرتين  20ـ  22عندما يكون لذلك الطرف حقوق في األصول ،والتعھدات بااللتزامات ،المتعلقة
بالعملية المشتركة .وعندما ال يكون للطرف الذي يشارك في العملية المشتركة ،ولكن ليس لديه سيطرة مشتركة عليھا،
حقوق في األصول ،وال التعھدات بااللتزامات ،المتعلقة بتلك العملية المشتركة ،فإنه يحب عليه أن يحاسب عن حصته
في العملية المشتركة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي التي تنطبق على تلك الحصة.

المشروعات المشتركة
24

يجب على المشارك في مشروع مشترك أن يُثبت حصته في المشروع المشترك على أنھا استثمار ،ويجب عليه أن
يحاسب عن ذلك االستثمار باستخدام طريقة حقوق الملكية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي " 28االستثمارات في
المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة" ما لم تكن المنشأة معفاة من تطبيق طريقة حقوق الملكية كما ھو ُمحدد
في ذلك المعيار.

25

يجب على الطرف الذي يشارك في مشروع مشترك ،ولكن ليس لديه سيطرة مشتركة عليه ،أن يحاسب عن حصته في
الترتيب وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي " 9األدوات المالية" ،مالم يكن له تأثير مھم على المشروع المشترك ،وفي
ھذه الحالة يجب عليه أن يحاسب عنھا وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ) 28ال ُمعدل في .(2011

القوائم المالية المنفصلة
26

27

في قوائمه المالية المنفصلة ،يجب على المشارك في عملية مشتركة أو المشارك في مشروع مشترك أن يحاسب عن
حصته في:
)أ(

عملية مشتركة وفقا للفقرات 20ـ22؛

)ب(

مشروع مشترك وفقا للفقرة  10من معيار المحاسبة الدولي " 27القوائم المالية المنفصلة".

في قوائمه المالية المنفصلة ،يجب على الطرف الذي يشارك في ترتيب مشترك ،ولكن ليس لديه سيطرة مشتركة عليه،
أن يحاسب عن حصته في:
)أ(

عملية مشتركة وفقا ً للفقرة 23؛

)ب(

مشروع مشترك وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،9ما لم يكن للمنشأة تأثير مھم على المشروع المشترك،
وفي ھذه الحالة يجب عليھا أن تطبق الفقرة  10من معيار المحاسبة الدولي ) 27ال ُمعدل في .(2011
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الملحق أ
المصطلحات المعرفة

يُعد ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي.

الترتيب المشـترك

ترتيب يكون لطرفــين أو أكــثر فيه ســيطرة مشــتركة.

السيطرة المشتركة

تقاسم ُمتفق عليه – بشكل تعاقدي – للسيطرة على ترتيب ،والتي توجـد – فقـط –عنـدما تتطلب
القـرارات بشأن األنشطة ذات الصلة الموافقة باإلجماع من األطراف ال ُمتقاسمة السيطرة.

العملية المشتركة

ترتيب مشترك حيثما يكون لألطراف ،التي لديھا سيطرة مشتركة على الترتيب ،حقوق في األصول،
والتعھدات بااللتزامات ،المتعلقة بالترتيب.
طرف في عملية مشتركة يكون لديه سيطرة مشتركة على تلك العملية المشتركة.

المشارك في عملية
مشتركة

ترتيب مشترك حيثما يكون لألطراف ،التي لديھا سيطرة مشتركة على الترتيب ،حقوق في صافي
أصول الترتيب.

المشروع المشترك

طرف في مشروع مشترك يكون لديه سيطرة مشتركة على المشروع المشترك.
المشارك في مشروع
مشترك
الطرف في ترتيب مشترك
كيان منفصل

المنشأة التي تشارك في ترتيب مشترك ،بغض النظر عما إذا كان لدى المنشأة سيطرة مشتركة على
الترتيب.
ھيكل مالي قابل للتحديد – بشكل منفصل ،بما في ذلك منشآت نظامية منفصلة أو منشآت معترف بھا
من قبل تشريع ،بغض النظر عما إذا كان لتلك المنشآت شخصية نظامية.

تُعرف المصطلحات التالية في معيار المحاسبة الدولي ) 27ال ُمعدل في  ،(2011ومعيار المحاسبة الدولي ) 28ال ُمعدل في ،(2011
والمعيار الدولي للتقرير المالي " 10القوائم المالية الموحدة" ،وتُستخدم في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي بالمعاني ال ُمحددة في
تلك المعايير الدولية للتقرير المالي:
 السيطرة على أعمال مستثمر فيھا.
 طريقة حقوق الملكية
 السلطة
 حقوق الحماية
 األنشطة ذات الصلة
 القوائم المالية المنفصلة
 التأثير المھم

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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الملحق ب
إرشادات التطبيق
يُعد ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي .وھو يوضح تطبيق الفقرات 1ـ 27وله الصالحية نفسھا كما لألجزاء األخرى من
المعيار الدولي للتقرير المالي.

ب1

تصــف األمثلة الواردة في ھذا الملحــق حاالت افتراضية .ورغم أن بعض جوانب األمثلــة قد تكون حاضرة في أنماط
الواقع الفعلي ،فإنه سيلزم أن تُقوم جميع الحقائق والظروف ذات الصلة بنمط واقع بعينه عند تطبيق المعيار الدولي
للتقرير المالي .11

الترتيبات المشتركة
الترتيب التعاقدي )الفقرة (5
ب2

يمكن االستدالل على الترتيبات التعاقدية بطرق عديدة .فغالبا ً ـ ولكن ليس دائما ـ ما يكون الترتيب التعاقدي الواجب النفاذ
مكتوبا ً ،وعادة في شكل عقد أو مناقشات موثقة بين األطراف .يمكن – أيضا – أن تنشئ اآلليات التشريعية ترتيبات
واجبة النفاذ ،إما بحد ذاتھا أو مقترنة بعقود بين األطراف.

ب3

عندما تُھيكل الترتيبات المشتركة من خالل كيان منفصل )انظر الفقرتين ب19ـب ،(33فإن الترتيب التعاقدي ،أو بعض
جوانبه ،سوف يُضمن في بعض الحاالت في مواد أو ميثاق أو لوائح الكيان المنفصل.

ب4

يُحدد الترتيب التعاقدي الشروط التي تشارك بنا ًء عليھا األطراف في النشاط موضوع الترتيب .ويتناول الترتيب
التعاقدي – بشكل عام – أموراً مثل:
)أ (

غرض الترتيب المشترك ،ونشاطه وأمده.

)ب (

كيف يُعين أعضاء مجلس اإلدارة ،أو ھيئة حاكمة ُمعا ِدلة ،للترتيب المشترك.

)ج(

عملية اتخاذ القرار :األمور التي تتطلب قرارات من األطراف ،وحقوق تصويت األطراف ،ومستوى الدعم
المطلوب لتلك األمور .وتؤسس عملية اتخاذ القرار ال ُمنعكسة في الترتيب التعاقدي السيطرة المشتركة على
الترتيب )انظر الفقرات ب 5ـ ب.(11

)د(

رأس المال أو المساھمات األخرى المطلوبة من األطراف.

)ھـ(

كيف تقتسم األطراف األصول ،أو االلتزامات ،أو اإليرادات ،أو المصروفات ،أو الربح أو الخسارة المتعلقة
بالترتيب المشترك.

السيطرة المشتركة )الفقرات 7ـ(13
ب5

عند تقويم ما إذا كان لدى المنشأة سيطرة مشتركة على ترتيب ما ،فإنه يجب على المنشأة أن تُقوم أوالً ما إذا كان جميع
األطراف ،أو مجموعة من األطراف ،يسيطرون على الترتيب .يعرف المعيار الدولي للتقرير المالي  10السيطرة،
ويجب أن يُستخدم عند تحديد ما إذا كان جميع األطراف ،أو مجموعة من االطراف ،عرضة لعوائد متقلبة ،أو لھم
حقوق فيھا ،من مشاركتھم في الترتيب وأن لديھم القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سلطتھم على الترتيب.
عندما يكون جميع األعضاء ،أو مجموعة من االطراف ،قادرين – بشكل جماعي – على توجيه األنشطة التي تؤثر –
بشكل جوھري – على عوائد الترتيب )اي األنشطة ذات الصلة( ،فإن األطراف تسيطر – بشكل جماعي – على
الترتيب.

ب6

بعد استنتاج أن جميع األطراف ،أو مجموعة من األطراف ،تسيطر على الترتيب – بشكل جماعي ،يجب على المنشأة
أن تُقوم ما إذا كان لديھا سيطرة مشتركة على الترتيب .وتوجد السيطرة المشتركة – فقـط – عنـدما تتطلب القـرارات
بشأن األنشطة ذات الصلة موافقة باإلجماع من األطراف التي تسيطر – بشكل جماعي – على الترتيب .قد يتطلب
تقويم ما إذا كان الترتيب يُسيطر عليه من قبل جميع اطرافه ،أو من قبل مجموعة من األطراف ،أو يُسيطر عليه من
قبل طرف واحد من أطرافه بمفرده ،اجتھادا شخصيا ً.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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ب7

تؤدي – أحيانا ً – عملية اتخاذ القرار ال ُمتفق عليھا من قبل األطراف في ترتيبھم التعاقدي – بشكل ضمني – إلى سيطرة
مشتركة .فعلى سبيل المثال ،افترض أن طرفين أسسا ترتيبا ً يكون لكل منھما فيه  %50من حقوق التصويت ويحدد
الترتيب التعاقدي بينھما أن  %51على األقل من حقوق التصويت تكون مطلوبة التخاذ القرارات بشأن األنشطة ذات
الصلة .في ھذه الحالة ،وافق الطرفان – بشكل ضمني – على أن يكون لديھما سيطرة مشتركة على الترتيب نظراً ألن
القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة ال يمكن أن تتخذ بدون موافقة الطرفين.

ب8

في ظروف أخرى ،يتطلب الترتيب التعاقدي حداً أدنى لنسبة حقوق التصويت التخاذ القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة.
وعندما يمكن تحقيق ذلك الحد األدنى لنسبة حقوق التصويت المطلوبة من خالل أكثر من توليفة واحدة من األطراف
توافق معا ً ،فإن ذلك الترتيب ال يكون ترتيبا ً مشتركا ً ما لم يحدد الترتيب التعاقدي أي األطراف )أو توليفة من األطراف(
تكون ُمطالبة بالموافقة باإلجماع على القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة بالترتيب.

أمثلة تطبيقية
مثال 1

إفترض أن ثالثة أطراف أسسوا ترتيبا ً) :أ( لديه  %50من حقوق التصويت في الترتيب ،و)ب( لديه  ،%30و)ج(
لديه  .%20ويحدد الترتيب التعاقدي بين )أ( و)ب( و)ج( أن  – %75على األقل – من حقوق التصويت تكون مطلوبة
التخاذ القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة بالترتيب .وبرغم أن )أ( يمكنه منع أي قرار ،فإنه ال يسيطر على الترتيب
نظراً ألنه يحتاج لموافقة )ب( .فشروط ترتيبھم التعاقدي التي تتطلب على األقل  %75من حقوق التصويت التخاذ
القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة تعني – بشكل ضمني – أن )أ( ،و)ب( لديھما سيطرة مشتركة على الترتيب نظراً
ألن القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة بالترتيب ال يمكن أن تتخذ بدون موافقة كل من )أ( و)ب(.
مثال 2

افترض ترتيبا ً بين ثالثة أطراف) :أ( لديه  %50من حقوق التصويت في الترتيب ،ولدى كل من )ب( و)ج( .25%
ويحدد الترتيب التعاقدي بين )أ( و)ب( و)ج( أن  %75على األقل من حقوق التصويت تكون مطلوبة التخاذ القرارات
بشأن األنشطة ذات الصلة بالترتيب .وبرغم أن )أ( يمكنه منع أي قرار ،فإنه ال يسيطر على الترتيب نظراً ألنه يحتاج
لموافقة إما )ب( أو )ج( .في ھذا المثال )أ( و)ب( و)ج( يسيطرون – بشكل جماعي – على الترتيب .وبالرغم من ذلك،
ھناك أكثر من توليفة واحدة من األطراف التي يمكن أن تتفق لتصل إلى  %75من حقوق التصويت )أي اما )أ( و)ب(
أو )أ( و)ج(( .في مثل ھذه الحالة ،سيلزم أن يحدد الترتيب التعاقدي بين األطراف أي توليفة من األطراف تكون ُمطالبة
بأن توافق باإلجماع على القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة بالترتيب ليكون ترتيبا ً مشتركا ً.
مثال 3

افترض ترتيبا ً فيه )أ( و )ب( لدى كل منھما نسبة  %35من حقوق التصويت في الترتيب ،في حين أن الـ %30
المتبقية ُمتفرقة – على نطاق واسع .وتتطلب القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة المصادقة من قبل أغلبية حقوق
التصويت .يكون لدى الطرفين )أ( و)ب( سيطرة مشتركة على الترتيب – فقط – عندما يحدد الترتيب التعاقدي أن
القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة بالترتيب تتطلب موافقة كل من )أ( و )ب(.

ب9

يعني ُمتطلب الموافقة باإلجماع أن أي طرف لديه سيطرة مشتركة على الترتيب يستطيع أن يمنع أي من األطراف
األخرى ،أو من مجموعة من االطراف ،من اتخاذ قرارات من جانب واحد )حول األنشطة ذات الصلة( بدون موافقته.
وإذا كان ُمتطلب الموافقة باإلجماع يتعلق – فقط – بالقرارات التي تمنح طرفا ً حقوق حماية وليس بقرارات حول
األنشطة ذات الصلة بالترتيب ،فإن ذلك الطرف ال يكون طرفا ً لديه سيطرة مشتركة على الترتيب.

ب10

قد يتضمن الترتيب التعاقدي فقرات حول حل النزاعات ،مثل التحكيم .قد تسمح ھذه األحكام بأن تُتخذ القرارات في
غياب الموافقة باإلجماع بين األطراف التي لديھا سيطرة مشتركة .ال يمنع وجود مثل ھذه األحكام من أن يكون الترتيب
ُم َسيطراً عليه – بشكل مشترك – وبالتالي من أن يكون ترتيبا ً مشتركا ً.
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تقويم السيطرة المشتركة
خارج نطاق المعيار
الدولي للتقرير
المالي 11

ال

خارج نطاق المعيار
الدولي للتقرير
المالي 11

ال

ھل يمنح الترتيب التعاقدي جميع
األطراف ،أو مجموعة من االطراف،
السيطرة على الترتيب – بشكل جماعي؟

نعم
ھل تتطلب القرارات حول األنشطة ذات الصلة
الموافقة باإلجماع من جميع األطراف ،أو مجموعة من
االطراف ،التي تسيطر على الترتيب – بشكل جماعي؟

نعم
سيطر عليه – بشكل مشترك:
الترتيب ُم َ
يكون الترتيب ھو ترتيب مشترك.

ب11

عندما يكون الترتيب خارج نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  ،11فإن المنشأة تُحاسب عن حصتھا في الترتيب وفقا ً
للمعايير الدولية للتقرير المالي ذات الصلة ،مثل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،10ومعيار المحاسبة الدولي ) 28ال ُمعدل
في  (2011أو المعيار الدولي للتقرير المالي .9

أنواع الترتيب المشترك )الفقرات 14ـ(19
ب12

تؤسس الترتيبات المشتركة ألغراض متعددة )مثالً على أنھا وسيلة لتقتسم األطراف التكاليف والمخاطر ،أو على أنھا
وسيلة توفر لألطراف الوصول إلى تقنية جديدة أو اسواق جديدة( ،ويمكن أن تُؤسس باستخدام ھياكل وأشكال نظامية
مختلفة.

ب13

ال تتطلب بعض الترتيبات أن يتم ُمباشرة النشاط موضوع الترتيب في كيان منفصل ،وبالرغم من ذلك ،تنطوي ترتيبات
أخرى على إنشاء كيان منفصل.

ب14

يعتمد تصنيف الترتيبات المشتركة ،المطلوب بموجب ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،على حقوق األطراف والتزاماتھا
الناشئة عن الترتيب في السياق العادي لألعمال .يصنف ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي الترتيبات المشتركة على أنھا
إما عمليات مشتركة أو مشروعات مشتركة .فعندما يكون لدى المنشأة حقوق في األصول ،والتعھدات بااللتزامات،
المتعلقة بالترتيب ،فإن الترتيب يكون عملية مشتركة .وعندما يكون لدى المنشأة حقوق في صافي أصول الترتيب ،فإن
الترتيب يكون مشروعا ً مشتركا ً .تحدد الفقرات ب15ـ ب 33التقويم الذي تجريه المنشأة عند تحديد ما إذا كانت تمتلك
حصة في عملية مشتركة أو حصة في مشروع مشترك.

تصنيف الترتيب المشترك
ب15

كما جاء في الفقرة ب ،14يتطلب تصنيف الترتيبات المشتركة من األطراف أن تُقوم حقوقھا والتزاماتھا الناشئة عن
الترتيب .وعند إجراء ذلك التقويم ،يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان ما يلي:
)أ (

ھيكل الترتيب المشترك )انظر الفقرات ب16ـ ب.(21

)ب(

عندما يُھيكل الترتيب من خالل كيان منفصل:
)(1

الشكل النظامي للكيان المنفصل )انظر الفقرات ب 22ـ ب.(24

)(2

شروط الترتيب التعاقدي )انظر الفقرات ب25ـ ب.(28

)(3

عندما يكون مالئما ،الحقائق والظروف األخرى )انظر الفقرات ب29ـ ب.(33

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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ھيكل الترتيب المشترك

ترتيبات مشتركة غير ُمھيكلة من خالل كيان منفصل
ب16

الترتيب المشترك الذي لم يُھيكل من خالل كيان منفصل يكون عملية مشتركة .في مثل ھذه الحاالت ،يحدد الترتيب
التعاقدي حقوق األطراف في األصول والتعھدات بااللتزامات ،المتعلقة بالترتيب ،وحقوق األطراف في اإليرادات
والتعھدات بالمصروفات المقابلة.

ب17

يصف الترتيب التعاقدي – غالبا ً – طبيعة األنشطة موضوع الترتيب وكيف تنوي األطراف – سويا ً – ُمباشرة تلك األنشطة.
على سبيل المثال ،يمكن أن توافق األطراف في ترتيب مشترك على أن تُصنع – سويا ً – منتجاً ،بحيث يكون كل طرف
مسئوالً عن مھمة محددة وأن يستخدم كل منھم أصوله ويتحمل بالتزاماته الخاصة به .ويمكن أن يحدد الترتيب التعاقدي
– أيضا – كيف تُقسم اإليرادات والمصروفات المشتركة بين األطراف فيما بينھم .في مثل ھذه الحالة ،يُثبت كل مشارك
في العملية المشتركة في قوائمه المالية األصول وااللتزامات ال ُمستخدمة للمھمة المحددة ،ويثبت نصيبه من اإليرادات
والمصروفات وفقا للترتيب التعاقدي.

ب18

في حاالت أخرى ،قد توافق األطراف في ترتيب مشترك على سبيل المثال ،على أن يقتسموا ويشغلوا – سويا ً – أصالً
ما .في مثل ھذه الحالة ،يحدد الترتيب التعاقدي حقوق األطراف في األصل الذي يُشغل – بشكل مشترك ،وكيف تُقسم
مخرجات أو إيراد األصل وتكاليف التشغيل بين األطراف .ويحاسب كل مشارك في العملية المشتركة عن نصيبه من
األصل المشترك ونصيبه المتفق عليه من أي التزامات ،ويثب نصيبه من المخرجات ،واإليرادات والمصروفات وفقا
للترتيب التعاقدي.

ترتيبات مشتركة ُمھيكلة من خالل كيان منفصل
ب19

يمكن أن يكون الترتيب المشترك ،الذي يُحتفظ فيه باألصول وااللتزام المتعلقة بالترتيب في كيان منفصل ،إما مشروعا ً
مشتركا ً أو عمليةً مشتركةً.

ب20

ويعتمد ما إذا كان الطرف يُعد مشاركا ً في عملية مشتركة أو مشاركا ً في مشروع مشترك على حقوق الطرف في األصول
والتعھدات بااللتزامات ،المتعلقة بالترتيب والتي يُحتفظ بھا في الكيان المنفصل.

ب21

كما جاء في الفقرة ب ،15عندما تُھيكل األطراف ترتيبا ً مشتركا ً في كيان منفصل ،فإنه يلزم األطراف أن تُقوم ما إذا كان
الشكل النظامي للكيان المنفصل ،وشروط الترتيب التعاقدي ،وعندما يكون مالئماً ،أي حقائق وظروف أخرى تمنحھم:
)أĂ

حقوقا ً في األصول والتعھدات بااللتزامات ،المتعلقة بالترتيب )أي أن الترتيب يكون عملية مشتركة(؛ أو
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)ب Ăحقوقا ً في صافي أصول الترتيب )أي أن الترتيب يكون مشروعا ً مشتركا ً(.

تصنيف ترتيب مشترك :تقويم حقوق األطراف والتزاماتھا
الناشئة عن الترتيب
ھيكلة الترتيب المشترك

غير ُمھيكل من خالل كيان منفصل

ُمھيكل من خالل كيان منفصل

يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان:
( )1الشكل النظامي للكيان المنفصل؛ و
( )2شروط الترتيب التعاقدي؛ و
( )3عندما يكون مالئما ً ،الحقائق والظروف
أخرى

عملية مشتركة

مشروع مشترك

الشكل النظامي للكيان المنفصل
ب22

يعد الشكل النظامي للكيان المنفصل ذا صلة عند تقويم نوع الترتيب المشترك .فالشكل النظامي يساعد في التقويم األولي
لحقوق األطراف في األصول والتعھدات بااللتزامات ال ُمحتفظ بھا في الكيان المنفصل ،مثل ما إذا كانت األطراف
تمتلك حصصا ُ في األصول ال ُمحتفظ بھا في الكيان المنفصل أو ما إذا كانت ُملزمة بااللتزامات ال ُمحتفظ بھا في الكيان
المنفصل.

ب23

على سبيل المثال ،قد تنفذ األطراف في الترتيب المشترك من خالل كيان منفصل ،يتسبب شكله النظامي في أخذ الكيان
المنفصل – في حد ذاته – في الحسبان )أي أن األصول وااللتزامات ال ُمحتفظ بھا في الكيان المنفصل تُعد أصوالً
والتزامات الكيان المنفصل وليست أصول والتزامات األطراف( .في مثل ھذه الحالة يبين تقدير الحقوق وااللتزامات
الممنوحة لألطراف بموجب الشكل النظامي للكيان المنفصل أن الترتيب يُعد مشروعا ُ مشتركا ً .وبالرغم من ذلك ،يمكن
أن تتجاوز الشروط المتفق عليھا من قبل األطراف في ترتيبھم التعاقدي )انظر الفقرات ب25ـ ب ،(28وعندما يكون
مالئما ً ،الحقائق والظروف األخرى )انظر الفقرات ب29ـ ب (33تقدير الحقوق وااللتزامات الممنوحة لألطراف
بموجب الشكل النظامي للكيان المنفصل.

ب24

يُعد تقدير الحقوق وااللتزامات الممنوحة لألطراف ،بموجب الشكل النظامي للكيان المنفصل ،كافيا ً الستنتاج أن الترتيب
يُعد عملية مشتركة – فقط – عندما تنفذ األطراف الترتيب المشترك في كيان منفصل ال يمنح شكله النظامي فصالً بين
األطراف والكيان المنفصل )أي أن األصول وااللتزامات ال ُمحتفظ بھا في الكيان المنفصل تُعد أصول والتزامات
األطراف(.

تقويم شروط الترتيب التعاقدي
ب25

في كثير من الحاالت ،تتفق الحقوق وااللتزامات ال ُمتفق عليھا بين األطراف في ترتيباتھم التعاقدية ،أو ال تتعارض ،مع
الحقوق وااللتزامات الممنوحة لألطراف بموجب الشكل النظامي للكيان المنفصل الذي ھُيكل فيه الترتيب.

ب26

في حاالت أخرى ،تستخدم األطراف الترتيب التعاقدي لعكس أو تعديل الحقوق وااللتزامات الممنوحة بموجب الشكل
النظامي للكيان المنفصل الذي ھُيكل فيه الترتيب.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

9

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

المعيار الدولي للتقرير المالي 11
مثال تطبيقي
مثال 4
افترض أن طرفين أنشآ ترتيبا ً مشتركا ً في منشأة ُمسجلة .يمتلك كل طرف حصة ملكية بنسبة  %50في المنشأة ال ُمسجلة.
يُمكن التسجيل من فصل المنشأة عن ُمالكھا ،ونتيجة لذلك تُعد األصول والتزامات ال ُمحتفظ بھا في المنشأة ھي أصول
والتزامات المنشأة المسجلة .في مثل ھذه الحالة ،يبين تقدير الحقوق وااللتزامات الممنوحة لألطراف ،بموجب الشكل
النظامي للكيان المنفصل ،أن األطراف لديھا حقوقا ً في صافي أصول الترتيب .وبالرغم من ذلك ،تُعدل األطراف سمات
التسجيل من خالل ترتيبھم التعاقدي بحيث يمتلك كل منھا حصة في أصول المنشأة ال ُمسجلة ،ويكون كل منھا ُملزم
بالتزامات المنشأة ال ُمسجلة ،بنسبة معينة .يمكن أن تتسبب مثل ھذه التعديالت التعاقدية على سمات التسجيل في أن يكون
ترتيب عملية مشتركة.

ب27

يقارن الجدول التالي الشروط الشائعة في الترتيبات التعاقدية لألطراف في عملية مشتركة والشروط الشائعة في الترتيبات
التعاقدية لألطراف في مشروع مشترك .وال تُعد أمثلة الشروط التعاقدية الواردة في الجدول التالي حصرية:

شروط الترتيب التعاقدي

الحقوق في األصول

تقويم شروط الترتيب التعاقدي
العملية المشتركة
يمنح الترتيب التعاقدي
األطراف في الترتيب
المشترك حقوقا ً في
األصول ،والتعھدات
بااللتزامات ،المتعلقة
بالترتيب.

تقويم شروط الترتيب التعاقدي
العملية المشتركة
يحدد الترتيب التعاقدي أن
األطراف في الترتيب المشترك
يقتسمون جميع الحصص )مثال
الحقوق أو االسم أو الملكية( في
األصول المتعلقة بالترتيب بنسبة
محددة )مثال بالتناسب مع حصة
ملكية األطراف في الترتيب أو
بالتناسب مع األنشطة ال ُمنفذة من
خالل الترتيب الذي يعود – بشكل
مباشر – إليھم(.

المشروع المشترك
يمنح الترتيب التعاقدي األطراف
في الترتيب المشترك حقوقا ً في
صافي أصول الترتيب )أي أن
الكيان المنفصل ،وليست
األطراف ،ھو الذي لديه حقوق
في األصول ،والتعھدات
بااللتزامات ،المتعلقة بالترتيب(.

المشروع المشترك
يحدد الترتيب التعاقدي أن
األصول المنقولة إلى الترتيب أو
ال ُمقتناة من قبل الترتيب المشترك
الحقا ً ھي أصول الترتيب.
األطراف ليس لھم حصص )أي
ليس لھم حقوق ،أو اسم أو ملكية(
في أصول الترتيب.

يُتبع...

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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...يُتبع تقويم شروط الترتيب التعاقدي
العملية المشتركة
يحدد الترتيب التعاقدي أن
التعھدات بااللتزامات
األطراف في الترتيب
المشترك تقتسم جميع
االلتزامات ،والتعھدات،
والتكاليف والمصروفات
بنسبة محددة )مثال بالتناسب
مع حصة ملكية األطراف
في الترتيب أو بالتناسب مع
األنشطة ال ُمنفذة من خالل
الترتيب الذي يعود – بشكل
مباشر – إليھا(.
يحدد الترتيب التعاقدي أن
األطراف في الترتيب
المشترك ملزمون
بالمطالبات المرفوعة من
قبل أطراف ثالثة.
العملية المشتركة
اإليرادات ،والمصروفات،
والربح أو الخسارة

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

يحدد الترتيب التعاقدي
تخصيص اإليرادات
والمصروفات على أساس
األداء النسبي لكل طرف في
الترتيب المشترك .فعلى
سبيل المثال ،قد يحدد
الترتيب المشترك أن
تُخصص اإليرادات
والمصروفات على أساس
الطاقة التي يستخدمھا كل
طرف في مصنع يتم تشغيله
– بشكل مشترك ،والتي
يمكن أن تختلف عن حصة
ملكيتھم في الترتيب
المشترك .وفي حاالت
أخرى ،قد تتفق األطراف
على أن تقتسم الربح أو
الخسارة المتعلقة بالترتيب
على أساس نسبة محددة مثل
حصة ملكية األطراف في
الترتيب .وال يمنع ھذا أن
يكون الترتيب عملية
مشتركة عندما يكون لدى
األطراف حقوق في
األصول ،والتعھدات
بااللتزامات ،المتعلقة
بالترتيب.

11

المشروع المشترك
يحدد الترتيب التعاقدي أن الترتيب
المشترك يكون ملزما ً بديون
وتعھدات الترتيب.
يحدد الترتيب التعاقدي أن األطراف
في الترتيب المشترك ھم ملزمون
بالترتيب فقط في حدود استثماراتھم
النسبية فيه أو في حدود التزاماتھم
النسبية بأن يسھموا في الترتيب بأي
رأس مال غير مدفوع أو إضافي،
أو بكليھما.
ينص الترتيب التعاقدي على أنه
ليس لدى دائني الترتيب المشترك
حق في رجوع ضد أي طرف فيما
يتعلق بديون أو التزامات الترتيب.
المشروع المشترك
يحدد الترتيب التعاقدي نصيب كل
طرف من الربح أو الخسارة
المتعلقة بأنشطة الترتيب.

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

المعيار الدولي للتقرير المالي 11

...يُتبع

الضمانات

ب28

تقويم شروط الترتيب التعاقدي
المشروع المشترك
العملية المشتركة
تُطالب األطراف في الترتيب المشترك – غالبا ً – بأن تقدم ضمانات إلى أطراف ثالثة والتي،
على سبيل المثال ،تتلقى خدمة من ،أو تقدم التمويل إلى ،الترتيب .ال يحدد تقديم مثل ھذه
الضمانات ،أو التعھد من قبل األطراف بأن تقدمھا ،في حد ذاته ،أن الترتيب المشترك يُعد
عملية مشتركة .إن السمة التي تحدد ما إذا كان الترتيب المشترك يُعد عملية مشتركة أو
مشروعا ً مشتركا ً ھي ما إذا كان على األطراف تعھدات بااللتزامات المتعلقة بالترتيب )لبعض
منھا قد تكون األطراف قد قدمت أو لم تقدم ضمان(.

عندمــا يحدد الترتيب التعــاقدي أن لدى األطراف حقوق في األصول ،وعليھا تعھدات بااللتزامات ،المتعلقة بالترتيب،
فإنھا تُعد أطرافا ً في عملية مشتركة وال يلزمھا أن تأخذ في الحسبان حقائق و ظروفا ً أخرى )الفقرات ب29ـ ب(33
ألغراض تصنيف الترتيب المشترك.

تقويم الحقائق والظروف األخرى
ب29

عندمــا ال تحدد شــروط الترتيب التعــاقدي أن لــدى األطــراف حقوقا ً في األصــول ،وعليھا تعھدات بااللتزامات،
المتعلقة بالترتيب ،فإنه يجب على األطراف أن تأخذ في الحسبان حقائق وظروفا ً أخرى لتقويم ما إذا كان الترتيب يُعد
عملية مشتركة أو مشروعا ً مشتركا ً.

ب30

قد يُھيكل ترتيب مشترك في كيان منفصل يمنح شكله النظامي الفصل بين األطراف والكيان المنفصل .فقد ال تحدد
الشروط التعاقدية ال ُمتفق عليھا بين األطراف حقوق األطراف في األصول وتعھداتھا بااللتزامات ،مع ذلك يمكن أن
يؤدي أخذ الحقائق والظروف األخرى في الحسبان أن يُصنف مثل ھذا الترتيب على أنه عملية مشتركة .سيكون ھذا
ھو الحال عندما تمنح الحقائق والظروف األخرى األطراف حقوقا ً في األصول ،والتعھدات بااللتزامات ،المتعلقة
بالترتيب.

ب31

عندمــا تُصمم أنشطة الترتيب – بشكــل رئيس – لتوفير مخرجات لألطراف ،فإن ھذا يبين أن لدى األطراف حقوقا ً فيما
يقارب جميع المنافع االقتصادية ألصول الترتيب .ويضمن أطراف مثل ھذا الترتيب حصولھم على المخرجات ال ُمقدمة
من قبل الترتيب – غالبا ً – من خالل منع الترتيب من بيع المخرجات إلى أطراف ثالثة.

ب32

يكون أثر ترتيب بمثل ھذا التصميم والغرض أن تُوفى االلتزامات التي تم تحملھا من قبل الترتيب ،في جوھرھا،
بالتدفقات النقدية ال ُمستلمة من األطراف من خالل مشترياتھم من المخرجات .وعندما تكون األطراف ھي المصدر
الوحيد – تقريبا ً – للتدفقات النقدية التي تساھم في استمرار عمليات الترتيب ،فإن ھذا يبين أن لدى األطراف تعھد
بااللتزامات المتعلقة بالترتيب.
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مثال تطبيقي
مثال 5

افترض أن طرفين قاما بھيكلة ترتيب مشترك في منشأة ُمسجلة )المنشأة )ج(( يمتلك كل طرف حصة ملكية
فيھا بنسبة  .%50وأن الغرض من الترتيب ھو أن يُصنع مواد خام مطلوبة من قبل األطراف لعمليات التصنيع
الفردية الخاصة بھم .ويضمن الترتيب أن تشغل األطراف المرفق الذي يُنتج المواد الخام بالمواصفات الكمية
والنوعية لألطراف .يبين الشكل النظامي للمنشأة )ج( )منشأة ُمسجلة( التي تُنفذ من خاللھا األنشطة – بشكل
أولي – أن األصول وااللتزامات ال ُمحتفظ بھا في المنشأة )ج( ھي أصول والتزامات المنشأة )ج( .ال يحدد
الترتيب التعاقدي بين األطراف أن لدى األطراف حقوقا ً في أصول أو تعھدات بالتزامات المنشأة )ج( .ومن
ثم ،يبين الشكل النظامي للمنشاة )ج( وشروط الترتيب التعاقدي أن الترتيب يُعد مشروعا ً مشتركا ً.
وبالرغم من ذلك ،تأخذ األطراف في الحسبان – أيضا ً – الجوانب التالية للترتيب:




اتفق الطرفان على أن يشتريا جميع المخرجات ال ُمنتجة من قبل المنشأة )ج( بنسبة  .50:50وال تستطيع
المنشأة )ج( أن تبيع أي من المخرجات إلى أطراف ثالثة ،ما لم يُصادق على ھذا من قبل طرفي
الترتيب .ونظراً ألن غرض الترتيب ھو تزويد الطرفين بالمنتج الذي يطلبانه ،فإنه يتوقع أن تكون
مثل ھذه المبيعات ألطراف ثالثة غير شائعة وغير ذات أھمية نسبية.
يُحدد سعر المخرجات ال ُمباعة إلى الطرفين من قبل كال الطرفين في مستوى صُمم لتغطية تكاليف
اإلنتاج والمصروفات اإلدارية التي تم تحملھا من قبل المنشاة )ج( .وعلى أساس ھذا النموذج التشغيلي،
فإن الترتيب يُقصد به أن يعمل عند مستوى التعادل.

من نمط الواقع أعاله ،تُعد الحقائق والظروف التالية ذات صلة:
 يعكس تعھد الطرفين بشراء جميع المخرجات ال ُمنتجة من قبل المنشاة )ج( اعتماد المنشأة )ج(
الحصري على الطرفين في توليد التدفقات النقدية ،وبالتالي على الطرفين تعھد بأن يموال تسوية
التزامات المنشاة )ج(.
 حقيقة أن الطرفين لھما حقوق في جميع المخرجات ال ُمنتجة من قبل المنشاة )ج( تعني أن الطرفين
يستخدمان جميع المنافع االقتصادية ألصول المنشأة )ج( ،وبنا ًء عليه ،لديھما حقوق فيھا.
وتبين تلك الحقائق والظروف أن الترتيب يُعد عملية مشتركة .ولن يتغير االستنتاج حول تصنيف الترتيب
المشترك في ھذه الظروف إذا باع األطراف نصيبھم من المخرجات إلى أطراف ثالثة ،بدالً من أن
يستخدموه بأنفسھم في عملية انتاج الحقة.
وإذا غير األطراف شروط الترتيب التعاقدي بحيث كان الترتيب قادراً على أن يبيع المخرجات إلى
أطراف ثالثة ،فان ھذا سيؤدي إلى تحمل المنشأة )ج( لمخاطر الطلب ،والمخزون واالئتمان .وفي ظل
ذلك التصور ،سوف يتطلب مثل ھذا التغيير في الحقائق والظروف إعادة تقويم تصنيف الترتيب
المشترك .وسوف تبين مثل ھذه الحقائق والظروف أن الترتيب يُعد مشروعا ً مشتركا ً.
ب33

تعكس خريطة التدفق التالية التقويم الذي تتبعه المنشأة لتصنيف الترتيب عندما يُھيكل ترتيب من خالل كيان
منفصل:
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تصنيف ترتيب مشترك ُمھيكل من خالل كيان منفصل

نعم

ھل الشكل القانوني للكيان المنفصل يمنح
األطراف حقوقا ً في األصول ،والتعھدات
بااللتزامات ،المتعلقة بالترتيب

الشكل القانوني
للكيان المنفصل

ال

عملية
مشتركة

نعم

ھل تحدد شروط الترتيب التعاقدي أن لدى
األطراف حقوقا ً في األصول والتعھدات
بااللتزامات ،المتعلقة بالترتيب؟

شــروط الترتيب
التعاقدي

ال

نعم

ھل صمم األطراف الترتيب بحيث:
)أ( تھدف أنشطته – بشكل رئيس –إلى تزويد
األطراف بمخرجات )أي أن لألطراف حقوقا ً
فيمايقارب جميع المنافع االقتصادية
لألصول المحتفظ بھا في الكيان المنفصل(.
)ب( يعتمد – بشكل مستمر – على األطراف
لتسوية االلتزامات المتعلقة بالنشاط الذي
ُينفذ من خالل الترتيب؟

حقائق وظروف
أخرى

ال
مشروع مشترك

القوائم المالية ألطراف لترتيب مشترك )الفقرات 21أ – (22
المحاسبة عن استحواذ حصص في عمليات مشتركة
ب33أ

عندما تستحوذ المنشأة على حصص في عملية مشتركة شكل فيھا نشاط العملية المشتركة أعماالً ،كما ھي معرفة في
المعيار الدولي للتقرير المالي  ،3فإنه يجب عليھا أن تطبق ،بقدر حصتھا وفقا ً للفقرة  ،20كافة مبادئ المحاسبة عن
تجميع األعمال في المعيار الدولي للتقرير المالي  ،3والمعايير الدولية للتقرير المالي األخرى التي ال تتعارض مع
اإلرشادات في ھذا المعيار ،وأن تفصح عن المعلومات المطلوبة وفقا ً لتلك المعايير المتعلقة بتجميع األعمال .تتضمن
مبادئ المحاسبة عن تجميع األعمال التي ال تتعارض مع اإلرشادات في ھذا المعيار ،ولكن ال تقتصر عليھا ،ما يلي:
)أ(

قياس األصول وااللتزامات القابلة للتحديد بالقيمة العادلة بخالف البنود التي وردت استثناءات بشأنھا في المعيار
الدولي للتقرير المالي  3والمعايير األخرى.

)ب(

إثبات التكاليف المتعلقة باالستحواذ على أنھا مصروفات في الفترات التي تم تكبدھا فيھا واستالم الخدمات فيھا،
مع استثناء أن التكاليف إلصدار أوراق الدين أو الملكية يتم إثباتھا وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي " 32األدوات
المالية :العرض" والمعيار الدولي للتقرير المالي .9

)ج(

إثبات األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة الناتجة من اإلثبات األولي لألصول وااللتزامات ،باستثناء
إلتزامات الضريبة المؤجلة الناتجة من اإلثبات األولي للشھرة كما يتطلبه المعيار الدولي للتقرير المالي 3
ومعيار المحاسبة الدولي " 12ضرائب الدخل" لتجميع األعمال.

)د(

إثبات الزيادة في العوض المحول على صافي مبالغ تاريخ االستحوذ لألصول وااللتزامات القابلة للتحديد
المستحوذ عليھا واإللتزامات المفترضة ،إن وجدت ،على أنھا الشھرة.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

14

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

المعيار الدولي للتقرير المالي 11
)ھـ(

إختبار الھبود في قيمة وحدة توليد النقد التي تم تخصيص الشھرة لھا ،على األقل مرة في السنة ووقتما يكون
ھناك مؤشراً على إمكانية ھبوط قيمة الوحدة ،وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي " 36الھبوط في قيمة األصول"
للشھرة المستحوذ عليھا في تجميع األعمال.

ب33ب

تنطبق الفقرات 21أ وب33أ أيضا ً على إنشاء عملية مشتركة إذا ،وفقط إذا /كانت األعمال القائمة كما ھي معرفة في
المعيار الدولي للتقرير المالي  ،3تمت المساھمة بھا للعملية المشتركة عند إنشائھا بواسطة أحد األطراف المشاركة في
العملية المشتركة .ومع ذلك ،فإن تلك الفقرات ال تنطبق على إنشاء العملية المشتركة إذا كانت كافة األطراف المشاركة
في العملية المشتركة تساھم في العملية المشتركة عند إنشائھا بأصول أو مجموعة أصول فقط ال تشكل أعماال.

ب33ج

قد يزيد المشارك في العملية المشتركة حصته في عملية مشتركة ال تشكل أنشطتھا أعماالً ،كما ھي معرفة في المعيار
الدولي للتقرير المالي  3وذلك باالستحواذ على حصص إضافية في العملية المشتركة .في ھذه الحالة ،ال يتم إعادة قياس
الحصة المحتفظ بھا سابقا ً في العملية المشتركة إذا كان المشارك في العملية المشتركة يحتفظ بالسيطرة المشتركة.

ب33د

ال تنطبق الفقرات 21أ و ب33أ -ب33ج على االستحواذ على حصة في عملية مشتركة عندما تكون األطراف المشاركة
في السيطرة المشتركة بما في ذلك المنشأة المستحوذة على حصة في العملية المشتركة واقعة تحت سيطرة عامة من نفس
الطرف النھائي المسيطر أو األطراف قبل وبعد االستحواذ وأن ھذه السيطرة ليست عرضية.

القوائم المالية لألطراف في الترتيب المشترك )الفقرة 21أ(22-
المحاسبة عن مبيعات أو مساھمات أصول إلى عملية مشتركة
ب34

عندما تدخل المنشأة المشاركة في عملية مشتركة في معاملة مع العملية المشتركة ،مثل بيع أو مساھمة أصول ،فإنھا
تجري المعاملة مع األطراف اآلخرين في العملية المشتركة ،حينئذ ،يجب على المشارك في العملية المشتركة أن يثبت
المكاسب والخسائر الناتجة عن مثل ھذه المعاملة – فقط – بمقدار حصص األطراف األخرى في العملية المشتركة.

ب35

عندما توفر مثل ھذه المعامالت دليالً على انخفاض في صافي القيمة القابلة للتحقق لألصول التي سيتم بيعھا إلى ،أو
المساھمة بھا في ،العملية المشتركة ،أو خسارة ھبوط في قيمة تلك األصول ،فإنه يجب أن تُثبت تلك الخسائر – بالكامل
– من قبل المشارك في العملية المشتركة.

المحاسبة عن مشتريات أصول من عملية مشتركة
ب36

عندما تدخل المنشأة المشاركة في عملية مشتركة في معاملة مع العملية المشتركة ،مثل شراء أصول ،فال يجوز للمنشأة
أن تُثبت نصيبھا من المكاسب والخسائر حتى تعيد بيع تلك األصول إلى طرف ثالث.

ب37

عندما توفر مثل ھذه المعامالت دليالً على انخفاض في صافي القيمة القابلة للتحقق لألصول التي سيتم شراؤھا ،أو
خسارة ھبوط في قيمة تلك األصول ،فإنه يجب على المشارك في عملية مشتركة أن يثبت نصيبه من تلك الخسائر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1إذا طبقت المنشأة ھذه التعديالت ولكنھا لم تطبق بعد المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9فإن اإلشارة في ھذه التعديالت للمعيار الدولي للتقرير المالي  9يجب أن تقرأ
على أنھا إشارة إلى معيار المحاسبة الدولي " 39األدوات المالية :اإلثبات والقياس".
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الملحق ج
تاريخ السريان ،والتحول وسحب المعايير الدولية األخرى للتقرير المالي
يُعد ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي وله الصالحية نفسھا كما لألجزاء األخرى من المعيار الدولي للتقرير المالي.

تاريخ السريان
ج1

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2013أو بعده.
ويُسمح بالتطبيق األبكر .وعندما تطبق المنشأة ھذا المعيار في تاريخ أبكر ،فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة
وأن تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  ،10والمعيار الدولي للتقرير المالي " 12اإلفصاح عن الحصص في المنشآت
األخرى" ،ومعيار المحاسبة الدولي ) 27ال ُمعدل في  (2011ومعيار المحاسبة الدولي ) 28ال ُمعدل في  (2011في
الوقت نفسه.

ج1أ

ع ّدل "القوائم المالية الموحدة والترتيبات المشتركة واإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى :إرشادات التحول"
)التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  ،10والمعيار الدولي للتقرير المالي  ،11والمعيار الدولي للتقرير المالي
 ،(12ال ُمصـدر في يونيو  ،2012الفقـرات ج2ـ ج ،5وج7ـ ج ،10وج ،12وأضاف الفقرات ج1ب ،وج12أ ـ ج12ب.
يجب على المنشأة أن تطبق ھذه التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2013أو بعده .عندما تطبق المنشأة
المعيار الدولي للتقرير المالي  11على فترة أبكر ،فإنه يجب عليھا أن تطبق تلك التعديالت لتلك الفترة األبكر.

ج1أأ

ع ّدل "المحاسبة عن االستحواذ على حصص في العمليات المشتركة" )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (11
المصدر في مايو  2014العنوان بعد الفقرة ب 33وأضاف الفقرات 21أ ،ب33أ -ب33د و ج14أ والعناوين المتعلقة
بھا .يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت بأثير مستقبلي في الفترات التي تبدأ في  1يناير  2016أو بعده .يسمح
بالتطبيق المبكر .وعندما تطبق المنشأة ھذا المعيار في تاريخ أبكر ،فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة.

التحــول
ج1ب

على الرغم من متطلبات الفقرة  28من معيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات
المحاسبية واألخطاء" ،عند تطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ألول مرة ،يلزم المنشأة فقط أن تعرض المعلومات
الكمية المطلوبة بموجب الفقرة ) 28و( من معيار المحاسبة الدولي  8للفترة السنوية السابقة مباشرة للفترة السنوية
األولى التي يُطبق فيھا المعيار الدولي للتقرير المالي ) 11الفترة السابقة مباشرة( .يمكن أن تعرض المنشأة – أيضا ً –
ھذه المعلومات للفترة الحالية أو لفترات مقارنة سابقة ،ولكنھا ليست مطالبة بفعل بذلك.

المشروعات المشتركة ـ التحول من طريقة التوحيد التناسبي إلى طريقة حقوق الملكية
ج2

عند التحول من طريقة التوحيد التناسبي إلى طريقة حقوق الملكية ،فإنه يجب على المنشأة أن تثبت استثمارھا في
المشروع المشترك كما ھو في بداية الفترة السابقة – مباشرةً .ويجب أن يقاس ذلك االستثمار األولي على أنه مجموع
المبالغ الدفترية لألصول وااللتزامات التي وحدتھا المنشأة – سابقا ً – تناسبيا ً ،بما في ذلك أي شھرة ناشئة عن االستحواذ.
وإذا ارتبطت الشھرة – سابقا ً – بوحدة أكبر لتوليد النقد ،أو بمجموعة من وحدات توليد النقد ،فإنه يجب على المنشأة
أن تخصص الشھرة للمشروع المشترك على أساس المبالغ الدفترية النسبية للمشروع المشترك ووحدة أو مجموعة
وحدات توليد النقد التي ارتبطت بھا الشھرة.

ج3

يُعــد الرصيد االفتتــاحي لالستثمار ال ُمحدد وفقا للفقرة ج 2على أنه التكلفــة المفترضة لالستثمار عند اإلثبات األولي.
ويجب على المنشأة أن تطبق الفقرات 40ـ 43من معيار المحاسبة الدولي ) 28ال ُمعدل في  (2011على الرصيد
االفتتاحي لالستثمار عند تقويم ما إذا كانت قيمة االستثمار قد ھبطت ،ويجب عليھا أن تُثبت أي خسارة ھبوط على أنھا
تعديل لألرباح المبقاة في بداية الفترة السابقة – مباشرةً .ال ينطبق االستثناء من اإلثبات األولي الوارد في الفقرتين 15
و 24من معيار المحاسبة الدولي "12ضرائب الدخل" ،عندما تُثبت المنشأة استثماراً في مشروع مشترك ناتج عن
تطبيق متطلبات التحول للمشروعات المشتركة التي وحدت – سابقا ً – تناسبيا ً.

ج4

عندما يؤدي تجميع جميع األصول وااللتزامات ال ُموحدة – سابقا ً – تناسبيا ً ،إلى صافي أصول سالب ،فإنه يجب على
المنشأة أن تُقوم ما إذا كانت عليھا التزامات نظامية أو ضمنية فيما يتعلق بصافي األصول السالب ،وإذا كان األمر
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اإلشارات إلى "الفترة السابقة – مباشرةً"
ج12أ

علـــى الرغم من اإلشـــارات إلى "الفتـرة السابقة – مباشرةً" في الفقرات ج2ـ ج ،12قد تعــرض المنشأة – أيضا –
معلومات مقارنة معدلة ألي فترات أبكر معروضة ،ولكنھا ليست مطالبة بفعل ذلك .إذا عرضت المنشأة معلومات
مقارنة معدلة ألي فترات أبكر معروضة ،فإنه يجب أن تُقرأ جميع اإلشارات إلى "الفترة السابقة – مباشرةً" في الفقرات
ج 2ـ ج 12على أنھا "أبكر فترة مقارنة معدلة معروضة".

ج12ب

عندما تعرض المنشأة معلومات مقارنة غير معدلة ألي فترات أبكر ،فإنه يجب عليھا أن تحدد – بشكل واضح –
المعلومات التي لم تُعدل ،وتبين أنھا أُعدت على أساس مختلف ،وتوضح ذلك األساس.

ج13

ال ينطبق االستثناء من اإلثبات األولي الوارد في الفقرتين  15و 24من معيار المحاسبة الدولي  12عندما تُثبت المنشأة
األصول وااللتزامات المتعلقة بحصتھا في عملية مشتركة في قوائمھا المالية المنفصلة الناتجة عن تطبيق متطلبات
التحول للعمليات المشتركة ال ُمشار اليھا في الفقرة ج.12

اإلشارات إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 9
ج14

عندما تطبق المنشأة ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ولكنھا لم تطبق – بعد – المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9فإنه
يجب أن تُقرأ أي إشارة إلى المعيار للتقرير المالي  9على أنھا إشارة لمعيار المحاسبة الدولي " 39األدوات المالية:
اإلثبات والقياس".

المحاسبة عن االستحواذ على حصص في العمليات المشتركة
ج41أ

ع ّدل "المحاسبة عن االستحواذ على حصص في العمليات المشتركة" )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (11
المصدرد في مايو  2014العنوان بعد الفقرة ب 33وأضاف الفقرات 21أ ،ب33أ -ب33د و ج 1أأ والعناوين المتعلقة
بھا .يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت بأثر مستقبلي لالستحواذ على حصص في العمليات المشتركة التي ال
تشكل أنشطتھا أعماال كما ھي معرفة في المعيار الدولي للتقرير المالي  3لتلك االستحواذات التي تحدث من بداية أول
فترة تم تطبيق ھذه التعديالت فيھا .ونتيجة لذلك فإن المبالغ المثبتة لالستحواذ على حصص في العمليات المشتركة
التي حدثت في الفترات السابقة ال يجوز تعديلھا.

سحب المعايير الدولية األخرى للتقرير المالي
ج 15يحل ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي محل المعايير الدولية للتقرير المالي التالية:
)أ (

معيار المحاسبة الدولي " 31الحصص في المشروعات المشتركة"

)ب (

تفسير لجنة التفسير الدولية السابقة " 13المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة – المساھمات غير النقدية من
قبل المشاركين في المشروع المشترك".
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كذلك ،فإنه يجب على المنشأة أن تُثبت االلتزام المقابل .وعندما تخلص المنشأة إلى أنه ليس عليھا التزام نظامي أو
ضمني فيما يتعلق بصافي األصول السالب ،فال يجوز لھا أن تُثبت االلتزام المقابل ولكن يجب عليھا أن تعدل األرباح
المبقاة في بداية الفترة السابقة – مباشرةً .ويجب على المنشأة أن تفصح عن ھذه الحقيقة – جنبا ً إلى جنب – مع نصيبھا
المتراكم غير ال ُمثبت من خسائر مشروعاتھا المشتركة كما في بداية الفترة السابقة – مباشرةً – وفي التاريخ الذي يُطُبق
فيه ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ألول مرة.
ج5

يجب على المنشأة أن تفصح عن تفصيل األصول وااللتزامات التي جُمعت في بند مستقل واحد لرصيد االستثمار كما
في بداية الفترة السابقة – مباشرةً .ويجب أن يُعد اإلفصاح بطريقة مجعة لجميع المشروعات المشتركة التي تطبق عليھا
المنشأة متطلبات التحول ال ُمشار إليھا في الفقرات ج2ـ ج.6

ج6

بعــد اإلثبات األولي ،يجــب على المنشأة أن تحاسب عن استثمارھا في المشروع المشترك باستخدام طريقة حقوق
الملكية وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي ) 28ال ُمعدل في (2011

العمليات المشتركة ـ التحول من طريقة حقوق الملكية إلى المحاسبة عن األصول وااللتزامات
ج7

عند التحول من طريقة حقوق الملكية إلى المحاسبة عن األصول وااللتزامات فيما يتعلق بحصتھا في عملية مشتركة،
فإنه يجب على المنشأة ،في بداية الفترة السنوية السابقة – مباشرةً ،أن تلغي إثبات االستثمار الذي تمت المحاسبة عنه
– سابقا ً – باستخدام طريقة حقوق الملكية وأي بنود أخرى شكلت جز ًء من صافي استثمار المنشأة في الترتيب وفقا
للفقرة  38من معيار المحاسبة الدولي ) 28ال ُمعدل في  (2011وأن تُثبت نصيبھا من كل أصل والتزام فيما يتعلق
بحصتھا في العملية المشتركة ،بما في ذلك أي شھرة قد تكون شكلت جز ًء من المبلغ الدفتري لالستثمار.

ج8

يجب على المنشأة أن تحدد حصتھا في األصول وااللتزامات المتعلقة بالعملية المشتركة على أساس حقوقھا والتزاماتھا
بنسبة محددة وفقا للترتيب التعاقدي .وتقيس المنشأة المبالغ الدفترية األولية لألصول وااللتزامات من خالل فصلھا عن
المبلغ الدفتري لالستثمار في بداية الفترة السابقة – مباشرةً – على أساس المعلومات ال ُمستخدمة من قبل المنشأة عند
تطبيق طريقة حقوق الملكية.

ج9

فيما يتعلق بأي فرق ناشئ عن االستثمار الذي تمت المحاسبة عنه – سابقا ً – باستخدام طريقة حقوق الملكية مع أي بنود
أخرى شكلت جز ًء من صافي استثمار المنشأة في الترتيب وفقا للفقرة  38من معيار المحاسبة الدولي ) 28المعدل في
 ،(2011وصافي مبلغ األصول وااللتزامات المثبتة ،بما في ذلك أي شھرةُ ،مثبتة ،فإنه يجب أن:
)أ (

يُخصم مقابل أي شھرة تتعلق باالستثمار مع تعديل أي فرق متبقي مقابل األرباح ال ُمبقاة في بداية الفترة السابقة
– مباشرةً ،عندما يكون صافي مبلغ األصول وااللتزامات المثبت ،بما في ذلك أي شھرة ،أكبر من االستثمار
)وأي بنود أخرى شكلت جز ًء من صافي استثمار المنشأة( الملغى إثباته.

)ب (

يُعدل مقابل األرباح المبقاة في بداية الفترة السابقة – مباشرة ،عندما يكون صافي مبلغ األصول وااللتزامات
المثبت ،بما في ذلك أي شھرة ،أقل من االستثمار )وأي بنود أخرى تشكل جز ًء من صافي استثمار المنشأة(
الملغى إثباته.

ج10

يجب على أي منشأة تتحول من طريقة حقوق الملكية إلى المحاسبة عن األصول والخصوم أن تقدم مطابقة بين االستثمار
الملغى إثباته ،واألصول وااللتزامات المثبتة ،مع تعديل أي فرق متبقي مقابل األرباح المبقاة ،في بداية الفترة السابقة
– مباشرةً.

ج11

ال ينطبق االستثناء من اإلثبات األولي الوارد في الفقرتين  15و 24من معيار المحاسبة الدولي  12عندما تُثبت المنشأة
األصول وااللتزامات المتعلقة بحصتھا في عملية مشتركة.

مقتضيات التحول في القوائم المالية المنفصلة للمنشأة
ج12

يجب على المنشأة التي كانت ،وفقا ً للفقرة  10من معيار المحاسبة الدولي  ،27تحاسب – سابقا ً – عن حصتھا في
عملية مشتركة في قوائمھا المالية المنفصلة على أنھا استثمار بالتكلفة أو وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  9أن:
)أ (

تُلغي إثبات االستثمار وتُثبت األصول وااللتزامات فيما يتعلق بحصتھا في العملية المشتركة بالمبالغ ال ُمحددة
وفقا ً للفقرات ج7ـ ج.9

)ب (

تقدم مطابقة بين االستثمار الملغى إثباته ،واألصول وااللتزامات ال ُمثبتة مع تعديل أي فرق متبقي في األرباح
المبقاة ،في بداية الفترة السابقة – مباشرةً.
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الھــدف
ھدف ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ھو ُمطالبة المنشأة بأن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي
قوائمھا المالية من تقويم:

1

)أ(

طبيعة حصصھا في المنشآت األخرى ،والمخاطر المرتبطة بھا؛

)ب(

آثار تلك الحصص على مركزھا المالي وأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدية.

تحقيق الھــدف
2

لتحقيق الھدف الوارد في الفقرة  ،1يجب على المنشأة أن تفصح عن:
)أ(

االجتھادات واالفتراضات المھمة التي استخدمتھا عند تحديد:
) (1طبيعة حصتھا في منشأة أو ترتيب آخر؛
) (2نوع الترتيب المشترك الذي لھا حصة فيه )الفقرات (9–7؛
) (3أنھا تستوفي تعريف منشأة استثمارية ،عندما يكون منطبقا )الفقرة )9أ((؛ و

)ب( معلومات حول حصصھا في:
) (1المنشآت التابعة )الفقرات (19–10؛
)(2

الترتيبات المشتركة والمنشآت الزميلة )الفقرات (23–20؛

) (3المنشآت ال ُمھيكلة التي ال تخضع للسيطرة من قبل المنشأة )المنشآت ال ُمھيكلة غير ال ُموحدة( )الفقرات
.(31–24
3

عندما ال تحقق اإلفصاحات المطلوبة بموجب ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،مع اإلفصاحات المطلوبة بموجب
المعايير الدولية األخرى للتقرير المالي ،الھدف الوارد في الفقرة  ،1فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن أي
معلومات إضافية تكون ضرورية لتحقيق ذلك الھدف.

4

يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان مستوى التفصيل الالزم لتحقيق ھدف اإلفصاح ومقدار التركيز المطلوب
وضعه على كل متطلب في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي .ويجب عليھا تجميع أو تفصيل اإلفصاحات بحيث ال
تُحجب المعلومات المفيدة إما بتضمين قدر كبير من التفاصيل غير المھمة أو بتجميع بنود لھا خصائص مختلفة
)انظر الفقرات ب–2ب.(6

النطاق
5

يجب أن يُطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي من قبل المنشأة التي لھا حصة في أي مما يلي:
)أ(

منشآت تابعة

)ب( ترتيبات مشتركة )أي عمليات مشتركة أو مشروعات مشتركة(

6

)ج(

منشآت زميلة

)د(

منشآت ُمھيكلة غير ُموحدة.

ال ينطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على:
)أ(
)ب(

خطط المنفعة لما بعد انتھاء التوظيف أو خطط منفعة الموظف طويلة األجل األخرى التي ينطبق عليھا
معيار المحاسبة الدولي " 19منافع الموظف".
القوائم المالية المنفصلة للمنشأة التي ينطبق عليھا معيار المحاسبة الدولي " 27القوائم المالية المنفصلة".
وبالرغم من ذلك:
)(1

عندما يكون لدى المنشأة حصص في منشآت ُمھيكلة غير ُموحدة وتعد قوائم مالية منفصلة على
أنھا قوائمھا المالية الوحيدة ،فإنه يجب عليھا أن تطبق المتطلبات الواردة في الفقرات 31–24
عند إعداد تلك القوائم المالية المنفصلة.
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)(2

المنشأة االستثمارية التي تعد القوائم المالية التي يتم فيھا قياس كافة منشآتھا التابعة بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة وفقا ً للفقرة  31من المعيار الدولي للتقرير المالي  10يجب عليھا
عرض اإلفصاحات المتعلقة بالمنشآت االستثمارية المطلوبة وفقا ً لھذا المعيار.

)ج(

الحصة ال ُمحتفظ بھا من قبل منشأة تشارك في ،ولكن ليس لھا سيطرة مشتركة على ،ترتيب مشترك ما لم
ينتج عن تلك الحصة تأثير مھم على الترتيب أو أن تكون حصة في منشأة ُمھيكلة.

)د(

حصة في منشأة أخرى تتم المحاسبة عنھا وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي " 9األدوات المالية" .وبالرغم
من ذلك ،يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي:
)(1

عندما تكون تلك الحصة ھي حصة في منشأة زميلة أو مشروع مشترك تُقاس ،وفقا لمعيار
المحاسبة الدولي " 28االستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة" ،بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة؛ أو

)(2

عندما تكون تلك الحصة ھي حصة في منشأة ُمھيكلة غير ُموحدة.

االجتھادات واالفتراضات المھمة
7

يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات حول االجتھادات واالفتراضات المھمة التي وضعتھا )والتغيرات على
تلك االجتھادات واالفتراضات( عند تحديد:
)أ(

أنھا تسيطر على منشأة أخرى ،أي أعمال مستثمر فيھا كما ُوضحت في الفقرتين  5و 6من المعيار
الدولي للتقرير المالي " 10القوائم المالية ال ُموحدة"؛

)ب(

أن لھا سيطرة مشتركة على الترتيب أو لھا تأثير مھم على منشأة أخرى؛

)ج(

نوع ترتيب مشترك )أي عملية مشتركة أو مشروع مشترك( عندما يكون قد تمت ھيكلة الترتيب من
خالل كيان منفصل.

8

تتضمن االجتھادات واالفتراضات المھمة التي يُفصح عنھا وفقا للفقرة  7تلك التي تضعھا المنشأة عندما تكون
التغيرات في الحقائق والظروف تؤدي إلى تغير في االستنتاج حول ما إذا كانت لھا سيطرة ،أو سيطرة مشتركة أو
تأثير مھم خالل فترة التقرير.

9

لاللتزام بالفقرة  ،7يجب على المنشأة أن تفصح ،على سبيل المثال ،عن االجتھادات واالفتراضات المھمة الموضوعة
عند تحديد أنھا:
)أ(

ال تسيطر على منشأة أخرى رغم أنھا تحتفظ بأكثر من نصف حقوق التصويت في المنشأة األخرى.

)ب(

تسيطر على منشأة أخرى رغم أنھا تحتفظ بأقل من نصف حقوق التصويت في المنشأة األخرى.

)ج(

تُعد وكيالً أو أصيالً )انظر الفقرات ب –58ب 72من المعيار الدولي للتقرير المالي.(10

)د(

ليس لھا تأثير مھم رغم أنھا تحتفظ بـ  % 20أو أكثر من حقوق التصويت في المنشأة األخرى.

)ھـ(

لھا تأثير مھم رغم أنھا تحتفظ بأقل من  % 20من حقوق التصويت في المنشأة األخرى.

وضعية المنشأة االستثمارية
9أ

عندما تحدد المنشأة األم أنھا تُعد منشأة استثمارية وفقا للفقرة  27من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،10فإنه يجب
على المنشأة االستثمارية أن تفصح عن معلومات حول االجتھادات واالفتراضات المھمة التي استخدمتھا عند
تحديد أنھا تُعد منشأة استثمارية .وإذا لم يكن لدى المنشأة االستثمارية واحدة أو أكثر من الخصائص النموذجية
للمنشأة االستثمارية )انظر الفقرة  28من معيار التقرير المالي الدولي  ،(10فإنه يجب عليھا أن تفصح عن
أسبابھا الستنتاج أنھا – مع ذلك – تُعد منشأة استثمارية.

9ب

عندما تصبح المنشأة ،أو تتوقف عن كونھا ،منشأة استثمارية ،فإنه يجب عليھا أن تفصح عن التغيير في وضعية
المنشأة االستثمارية وأسباب التغيير .باإلضافة إلى ذلك ،يجب على المنشأة التي تصبح منشأة استثمارية أن تفصح
عن أثر التغيير في الوضعية على القوائم المالية للفترة المعروضة ،بما في ذلك:
)أ(

إجمالي القيمة العادلة ،كما في تاريخ تغيير الوضعية ،للمنشآت التابعة التي يتوقف توحيدھا؛

)ب(

إجمالي المكسب أو الخسارة ،إن وجدت ،محسوبة وفقا للفقرة ب 101من المعيار الدولي للتقرير المالي
10؛
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)ج(

البند )البنود( المستقلة ضمن الربح أو الخسارة المثبت فيھا المكسب أو الخسارة )إذا لم تُعرض – بشكل
منفصل(.

الحصص في المنشآت التابعة
10

يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمھا المالية ال ُموحدة من:
)أ(

)ب(

11

فھم:
)(1

تركيبة المجموعة؛ و

)(2

الحصة التي تملكھا الحصص غير المسيطرة في أنشطة المجموعة وتدفقاتھا النقدية )الفقرة
(12؛

تقويم:
)(1

طبيعة ومدى القيود المھمة على قدرتھا على أن تصل إلى أصول المجموعة أو أن تستخدمھا،
وعلى أن تسوي التزاماتھا )الفقرة (13؛

)(2

طبيعة المخاطر المرتبطة بحصصھا في المنشآت ال ُمھيكلة ال ُموحدة ،والتغيرات فيھا )الفقرات
(17–14؛

)(3

تبعات التغيرات في حصة ملكيتھا في منشأة تابعة والتي ال ينتج عنھا فقدان السيطرة )الفقرة
(18؛ و

)(4

تبعات فقدان السيطرة على منشأة تابعة خالل فترة التقرير )الفقرة .(19

عندما تكون القوائم المالية لمنشأة تابعة ،وال ُمستخدمة في إعداد القوائم المالية ال ُموحدة ،ھي كما في تاريخ أو لفترة
تختلف عن تاريخ أو فترة القوائم المالية ال ُموحدة )انظر الفقرات ب 92وب 93من المعيار الدولي للتقرير المالي
 (10فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن:
)أ(

تاريخ نھاية فترة التقرير للقوائم المالية لتلك المنشأة التابعة؛

)ب(

سبب استخدام تاريخ أو فترة مختلفة.

الحصة التي تملكھا الحصص غير المسيطرة في أنشطة المجموعة وتدفقاتھا النقدية
12

يجب على المنشأة أن تفصح ،لكل من منشآتھا التابعة التي بھا حصص غير مسيطرة – ذات أھمية نسبية – للمنشأة
معدة التقرير ،عن:
)أ(

اسم المنشأة التابعة.

)ب(

المقر الرئيس ألعمال المنشأة التابعة )وبلد التأسيس إذا كان مختلفا عن المقر الرئيس لألعمال(.

)ج(

نسبة حصص الملكية ال ُمحتفظ بھا من قبل الحصص غير المسيطرة.

)د(

نسبة حقوق التصويت ال ُمحتفظ بھا من قبل الحصص غير المسيطرة ،إذا كانت تختلف عن نسبة حصص
الملكية ال ُمحتفظ بھا.

)ھـ(

الربح أو الخسارة ال ُمخصصة للحصص غير المسيطرة في المنشأة التابعة خالل فترة التقرير.

)و(

الحصص غير المسيطرة المتراكمة في المنشأة التابعة في نھاية فترة التقرير.

)ز(

معلومات مالية ُمختصرة حول المنشأة التابعة )انظر الفقرة ب .(10

طبيعة ومدى القيود المھمة
13

يجب على المنشأة أن تفصح عن:
)أ(

القيود المھمة )مثالً القيود التشريعية ،والتعاقدية ،والتنظيمية( على قدرتھا على أن تصل إلى أصول
المجموعة أو أن تستخدمھا ،وعلى أن تسوي التزاماتھا ،مثل:
)(1

تلك التي تقيد قدرة المنشأة األم أو منشآتھا التابعة على تحويل نقد أو أصول أخرى إلى )أو من(
منشآت أخرى ضمن المجموعة.
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)(2

الضمانات أو ال ُمتطلبات األخرى التي قد تقيد توزيعات األرباح والتوزيعات الرأسمالية األخرى
التي تُدفع ،أو القروض والسلف التي تُقدم أو تُسدد ،إلى )أو من( المنشآت األخرى ضمن
المجموعة.

)ب(

الطبيعة والمدى الذي يمكن لحقوق حماية الحصص غير المسيطرة أن تقيد – بشكل جوھري – قدرة
المنشأة على أن تصل إلى أصول المجموعة أو أن تستخدمھا ،وعلى أن تسوي التزاماتھا )مثالً عندما
تكون المنشأة األم ملزمة بأن تسوي التزامات منشأة تابعة قبل تسوية االلتزامات الخاصة بھا ،أو يكون
التصديق من قِبل الحصص غير المسيطرة مطلوبا إما لتصل إلى األصول أو لتسوي التزامات المنشأة
التابعة.

)ج(

المبالغ الدفترية في القوائم المالية ال ُموحدة لألصول وااللتزامات التي تنطبق عليھا تلك القيود.

طبيعة المخاطر المرتبطة بحصص المنشأة في منشآت ُمھيكلة ُموحدة
14

يجب على المنشأة أن تفصح عن شروط أي ترتيبات تعاقدية والتي يمكن أن تتطلب من المنشأة األم أو من منشآتھا
التابعة أن تقدم دعما ً ماليا ً لمنشأة ُمھيكلة ُموحدة ،بما في ذلك األحداث أو الظروف التي يمكن أن تعرض المنشأة
معدة التقرير لخسارة )مثالً ترتيبات السيولة أو ضوابط التصنيف االئتماني المرتبطة بالتزامات بشراء أصول
المنشأة ال ُمھيكلة أو تقديم دعم مالي(.

15

عندما تقدم المنشأة األم أو أي من منشآتھا التابعة ،خالل فترة التقرير ،ودون أن يكون عليھا التزام تعاقدي بأن
تفعل ذلك ،دعما ً ماليا ً أو غيره لمنشأة ُمھيكلة ُموحدة )مثالً شراء أصول أو أدوات ُمصدرة من قبل المنشأة ال ُمھيكلة(
فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن:
)أ(

نوع ومبلغ الدعم ال ُمقدم ،بما في ذلك الحاالت التي ساعدت فيھا المنشأة األم أو منشآتھا التابعة المنشأة
ال ُمھيكلة في الحصول على دعم مالي؛

)ب(

أسباب تقديم الدعم.

16

إذا قدمت المنشأة األم أو أيا من منشآتھا التابعة خالل فترة التقرير ،دون أن يكون عليھا التزام تعاقدي بأن تفعل
ذلك ،دعما ً ماليا ً أو غيره لمنشأة ُمھيكلة غير ُموحدة – سابقا ً – وقد نتج عن تقديم الدعم أن تسيطر المنشأة على
المنشأة ال ُمھيكلة ،فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن توضيح للعوامل ذات الصلة في التوصل إلى ذلك القرار.

17

يجب على المنشأة أن تفصح عن أي نوايا حالية لتقديم دعم مالي أو غيره لمنشأة ُمھيكلة ُموحدة ،بما في ذلك النوايا
لمساعدة المنشأة ال ُمھيكلة في الحصول على دعم مالي.
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تبعات التغيرات في حصة ملكية المنشأة األم في منشأة تابعة والتي ال ينتج عنھا فقدان
السيطرة
يجب على المنشأة أن تعرض جدوال يُظھر اآلثار على حقوق الملكية التي تعود إلى مالك المنشأة األم ألية
تغيرات في حصص ملكيتھا في منشأة تابعة والتي ال ينتج عنھا فقدان السيطرة.

18

تبعات فقدان السيطرة على منشأة تابعة خالل فترة التقرير
يجب على المنشأة أن تفصح عن المكسب أو الخسارة ،إن وجدتُ ،محسوبة وفقا للفقرة  25من المعيار الدولي
للتقرير المالي  ،10و:

19

)أ(

الجزء من ذلك المكسب أو الخسارة الذي يعود إلى قياس أي استثمار ُمحتفظ به في المنشأة التابعة
السابقة بقيمته العادلة في التاريخ الذي فقدت فيه السيطرة.

)ب(

البند )البنود( المستقل ضمن الربح أو الخسارة الذي يُثبت فيه المكسب أو الخسارة )إذا لم تعرض –
بشكل منفصل(.

الحصص في منشآت تابعة غير ُموحدة )المنشآت االستثمارية(
19أ

19ب

يجب على المنشأة االستثمارية التي تكون ُمطالبة ،وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،10بأن تطبق االستثناء من
التوحيد وبدالً من ذلك أن تحاسب عن استثمارھا في المنشأة التابعة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،أن
تفصح عن تلك الحقيقة.
لكل منشأة تابعة غير ُموحدة ،يجب على المنشأة االستثمارية أن تفصح عن:
)أ(

اسم المنشأة التابعة؛

)ب(

المقر الرئيس ألعمال المنشأة التابعة )وبلد التأسيس إذا كان مختلفا عن المقر الرئيس لألعمال(؛

)ج(

نسبة حصة الملكية ال ُمحتفظ بھا من قبل المنشأة االستثمارية ،وإذا كانت مختلفة ،نسبة حقوق التصويت
ال ُمحتفظ بھا.

19ج

عندما تكون المنشأة االستثمارية ھي المنشأة األم لمنشأة استثمارية أخرى ،فإنه يجب على المنشأة األم أن تقدم – أيضا ً
– اإلفصاحات الواردة في البنود 19ب)أ(–)ج( عن االستثمارات التي تخضع للسيطرة من قبل منشأتھا االستثمارية
التابعة .ويمكن أن يُقدم اإلفصاح من خالل تضمين القوائم المالية للمنشأة األم القوائم المالية للمنشأة التابعة )أو
المنشآت التابعة( التي تتضمن المعلومات أعاله.

19د

يجب على المنشأة االستثمارية أن تفصح عن:

19ھـ

)أ(

طبيعة ومدى أي قيود مھمة )مثالً ناتجة عن ترتيبات اقتراض ،أو متطلبات تنظيمية أو ترتيبات تعاقدية(
على قدرة منشأة تابعة غير ُموحدة على تحويل أموال إلى المنشأة االستثمارية في شكل توزيعات أرباح
نقدية أو تسديد قروض أو سلف مقدمة للمنشأة التابعة غير ال ُموحدة من قبل المنشأة االستثمارية؛

)ب(

أي ارتباطات أو نوايا حالية لتقديم دعم مالي أو غيره لمنشأة تابعة غير ُموحدة ،بما في ذلك االرتباطات أو
النوايا لمساعدة المنشأة التابعة في الحصول على الدعم المالي.

إذا قدمت المنشأة االستثمارية أو أي من منشآتھا التابعة خالل فترة التقرير ،دون أن يكون عليھا التزام تعاقدي بأن
تفعل ذلك ،دعما ً ماليا ً أو غيره لمنشأة تابعة غير ُموحدة )مثالً شراء أصول المنشأة التابعة ،أو أدوات ُمصدرة من
قبلھا ،أو مساعدة المنشأة التابعة في الحصول على الدعم المالي( ،فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن:
)أ(

نوع ومبلغ الدعم ال ُمقدم لكل منشأة تابعة غير ُموحدة؛

)ب(

أسباب تقديم الدعم.

19و

يجب على المنشأة االستثمارية أن تفصح عن شروط أي ترتيبات تعاقدية قد تتطلب من المنشأة أو من منشآتھا
التابعة غير ال ُموحدة أن تقدم دعما ماليا لمنشأة غير ُموحدة ،ومسيطر عليھا ،و ُمھيكلة ،بما في ذلك األحداث أو
الظروف التي قد تعرض المنشأة معدة التقرير لخسارة )مثالً ترتيبات السيولة وضوابط التصنيف االئتماني
المرتبطة بالتزامات بشراء أصول المنشأة ال ُمھيكلة أو بتقديم دعم مالي(.

19ز

إذا قدمت المنشأة االستثمارية أو أي من منشآتھا التابعة غير ال ُموحدة خالل فترة التقرير ،دون أن يكون عليھا التزام
تعاقدي بأن تفعل ذلك ،دعما ً ماليا ً أو غيره لمنشأة غير ُموحدةُ ،مھيكلة ،لم تسيطر عليھا المنشأة االستثمارية ،وإذا

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

5

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

المعيار الدولي للتقرير المالي 12
نتج عن تقديم الدعم أن تسيطر المنشأة االستثمارية على المنشأة ال ُمھيكلة ،فإنه يجب على المنشأة االستثمارية أن
تفصح عن توضيح للعوامل ذات الصلة في التوصل إلى القرار بتقديم ذلك الدعم.

الحصص في ترتيبات مشتركة ومنشآت زميلة
20

يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمھا المالية من تقويم:
)أ(

طبيعة ومدى واآلثار المالية لحصصھا في الترتيبات المشتركة والمنشآت الزميلة ،بما في ذلك طبيعة
وآثار عالقتھا التعاقدية مع مستثمرين آخرين لھم سيطرة مشتركة ،أو تأثير مھم ،على الترتيبات
المشتركة والمنشآت الزميلة )الفقرات  21و(22؛ و

)ب(

طبيعة المخاطر المرتبطة بحصصھا في المشروعات المشتركة والمنشآت الزميلة ،والتغيرات فيھا
)الفقرة .(23

طبيعة حصص المنشأة في الترتيبات المشتركة والمنشآت الزميلة ،ومداھا وآثارھا
المالية
21

يجب على المنشأة أن تفصح عن:
)أ(

)ب(

)ج(

21أ

لكل ترتيب مشترك ومنشأة زميلة – ذات أھمية نسبية – للمنشأة معدة التقرير:
)(1

اسم الترتيب المشترك أو المنشأة الزميلة.

)(2

طبيعة عالقة المنشأة مع الترتيب المشترك أو المنشأة الزميلة )من خالل ،على سبيل المثال،
وصف طبيعة أنشطة الترتيب المشترك أو المنشأة الزميلة وما إذا كانت ھي استراتيجية
ألنشطة المنشأة(.

)(3

المقر الرئيس ألعمال الترتيب المشترك أو المنشأة الزميلة )وبلد التأسيس ،إذا كان منطبقا
ومختلفا عن المقر الرئيس لألعمال(.

)(4

نسبة حصة الملكية أو نصيب المشاركة ال ُمحتفظ به من قبل المنشأة ،وإذا كانت مختلفة،
نسبة حقوق التصويت ال ُمحتفظ بھا )إذا كان منطبقا(.

لكل مشروع مشترك ومنشأة زميلة – ذات أھمية نسبية – للمنشأة معدة التقرير:
)(1

ما إذا كان االستثمار في المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة يُقاس باستخدام طريقة حقوق
الملكية أو بالقيمة العادلة.

)(2

معلومات مالية ُمختصرة حول المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة كما حُددت في الفقرات
ب 12وب13

)(3

عندما يحاسب عن المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية،
القيمة العادلة الستثماراتھا في المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة ،عندما يكون ھناك
سعر سوق معلن لالستثمار.

معلومات مالية كما حُددت في الفقرة ب 16حول استثمارات المنشأة في المشروعات المشتركة
والمنشآت الزميلة التي ليست ذات أھمية نسبية – بشكل فردي:
)(1

بصورة مجمعة لجميع المشروعات المشتركة التي ليست ذات أھمية نسبية – بشكل فردي.

)(2

بصورة مجمعة لجميع المنشآت الزميلة التي ليست ذات أھمية نسبية – بشكل فردي.

ال يلزم المنشأة االستثمارية أن تقدم اإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرات )21ب(–)21ج(.
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22

يجب على المنشأة أن تفصح – أيضا – عن:
)أ(

طبيعة ومدى أي قيود مھمة )مثالً ناتجة عن ترتيبات اقتراض ،أو متطلبات تنظيمية أو ترتيبات تعاقدية بين
مستثمرين لھم سيطرة مشتركة ،أو تأثير مھم ،على مشروع مشترك أو منشأه زميلة( على قدرة المشروعات
المشتركة أو المنشآت الزميلة على تحويل أموال إلى المنشأة في شكل توزيعات أرباح نقدية ،أو تسديد
قروض أو سلف مقدمة من قبل المنشأة.

)ب(

عندما تكون القوائم المالية لمشروع مشترك أو منشأة زميلة ُمستخدمة في تطبيق طريقة حقوق الملكية ھي
كما في تاريخ أو لفترة تختلف عن تلك التي للمنشأة:

)ج(

)(1

تاريخ نھاية فترة التقرير للقوائم المالية لذلك المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة؛

)(2

سبب استخدام تاريخ أو فترة مختلفة.

النصيب غير ال ُمثبت من خسائر مشروع مشترك أو منشأة زميلة ،لكل من فترة التقرير وبشكل تراكمي،
إذا توقفت المنشأة عن إثبات نصيبھا من خسائر المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة عند تطبيق طريقة
حقوق الملكية.

المخاطر المرتبطة بحصص المنشأة في مشروعات مشتركة ومنشآت زميلة
23

يجب على المنشأة أن تفصح عن:
)أ(

االرتباطات التي تتعلق بمشروعاتھا المشتركة – بشكل منفصل – عن مبالغ االرتباطات األخرى كما ُحددت
في الفقرات ب–18ب.20

)ب(

االلتزامات المحتملة -وفقا لمعيار المحاسبة الدولي " 37المخصصات ،وااللتزامات المحتملة واألصول
المحتملة" التي تم تحملھا المتعلقة بحصصھا في مشروعات مشتركة أو منشآت زميلة ،ما لم يكن احتمال
الخسارة بعيداً )بما في ذلك نصيبھا من االلتزامات المحتملة التي تم تحملھا – بشكل مشترك – مع مستثمرين
آخرين لھم سيطرة مشتركة ،أو تأثير مھم ،على المشروعات المشتركة أو المنشآت الزميلة( ،بشكل منفصل
–عن مبلغ االلتزامات المحتملة األخرى.

الحصص في المنشآت ال ُمھيكلة غير ال ُموحدة
24

يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمھا المالية من:
)أ(

فھم طبيعة ومدى حصصھا في المنشآت ال ُمھيكلة غير ال ُموحدة )الفقرات (28–26؛

)ب(

تقويم طبيعة المخاطر المرتبطة بحصصھا في المنشآت ال ُمھيكلة غير ال ُموحدة ،والتغيرات فيھا )الفقرات
.(31–29

25

تتضمن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة )24ب( معلومات حول تعرض المنشأة لمخاطر من ارتباط كان لھا مع
منشآت ُمھيكلة غير ُموحدة في فترات سابقة )مثالً رعاية المنشأة ال ُمھيكلة( ،حتى ولو لم يعد للمنشأة أي ارتباط تعاقدي
مع المنشأة ال ُمھيكلة في تاريخ التقرير.

25أ

ال يلزم المنشأة االستثمارية أن تقدم اإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة  24للمنشأة ال ُمھيكلة غير ال ُموحدة التي تسيطر
عليھا والتي تعرض عنھا اإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرات )19أ–19ز(.

طبيعة الحصص
26

يجب على المنشأة أن تفصح عن معلومات نوعية وكمية حول حصصھا في المنشآت ال ُمھيكلة غير ال ُموحدة ،بما في
ذلك ،ولكن ال تقتصر على ،طبيعة أنشطة المنشأة ال ُمھيكلة ،والغرض منھا ،وحجمھا وكيف تُمول المنشأة ال ُمھيكلة.

27

إذا قامت المنشأة برعاية منشأة ُمھيكلة غير ُموحدة ال تقدم عنھا المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة ) 29مثالً نظراً
ألنھا ال تمتلك حصة في المنشأة في تاريخ التقرير( ،فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن:
)أ(

كيف حددت أيا ً من المنشآت ال ُمھيكلة قامت برعايتھا؛

)ب(

الدخل من تلك المنشآت ال ُمھيكلة خالل فترة التقرير ،بما في ذلك وصف ألنواع الدخل المعروضة؛
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)ج(

28

المبلغ الدفتري )في وقت التحويل( لجميع األصول المحولة لتلك المنشآت ال ُمھيكلة خالل فترة التقرير.

يجب على المنشأة أن تعرض المعلومات الواردة في الفقرة )27ب( و)ج( – في شكل جدول ،ما لم يكن ھناك شكالً
أخر أكثر مناسبةً ،وتصنف أنشطتھا الراعية في األصناف ذات الصلة )انظر الفقرات ب –2ب.(6

طبيعة المخاطر
29

30

31

يجب على المنشأة أن تفصح – في شكل جدول – ما لم يكن ھناك شكل أخر أكثر مناسبةً ،عن ملخص للما يلي:
)أ(

المبالغ الدفترية لألصول وااللتزامات ال ُمثبتة في قوائمھا المالية المتعلقة بحصصھا في المنشآت ال ُمھيكلة
غير ال ُموحدة.

)ب(

البنود المستقلة في قائمة المركز المالي التي تُثبت فيھا تلك األصول وااللتزامات.

)ج(

المبلغ الذي يعبر – بشكل أفضل – عن الحد األقصى لتعرض المنشأة للخسارة من حصصھا في المنشآت
ال ُمھيكلة غير ال ُموحدة ،بما في ذلك كيف يُحدد الحد األقصى للتعرض للخسارة .وعندما ال تستطيع المنشأة
أن تقيس – بشكل كمي – الحد األقصى لتعرضھا للخسارة من حصصھا في المنشآت ال ُمھيكلة غير ال ُموحدة
فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة واألسباب.

)د(

مقارنة بين المبالغ الدفترية ألصول والتزامات المنشأة التي تتعلق بحصصھا في المنشآت ال ُمھيكلة غير
ال ُموحدة والحد األقصى لتعرض المنشأة للخسارة من تلك المنشآت.

إذا قدمت المنشأة خالل فترة التقرير ،دون أن يكون عليھا التزام تعاقدي بأن تفعل ذلك ،دعما ً ماليا ً أو غيره لمنشأة
ُمھيكلة غير ُموحدة كانت تمتلك – سابقا ً ،أو تمتلك – حاليا ً ،حصة فيھا )على سبيل المثال ،شراء أصول المنشأة
ال ُمھيكلة أو أدوات ُمصدرة من قبلھا( ،فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن:
)أ(

نوع ومبلغ الدعم ال ُمقدم ،بما في ذلك الحاالت التي ساعدت فيھا المنشأة ال ُمھيكلة في الحصول على دعم
مالي؛

)ب(

أسباب تقديم الدعم.

يجب على المنشأة أن تفصح عن أي نوايا حالية لتقديم دعم مالي أو غيره لمنشأة ُمھيكلة غير ُموحدة ،بما في ذلك
النوايا لمساعدة المنشأة ال ُمھيكلة في الحصول على دعم مالي.
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ملحق أ
المصطلحات المعرفة
يُعد ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي
الدخل من منشأة ُمھيكلة

لغرض ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،يتضمن الدخل من منشأة ُمھيكلة ،ولكن ال يقتصر على،
األتعاب المتكررة وغير المتكررة ،والفائدة ،وتوزيعات األرباح ،والمكاسب أو الخسائر من إعادة
قياس أو إلغاء إثبات الحصص في المنشآت ال ُمھيكلة والمكاسب أو الخسائر من تحويل األصول
وااللتزامات إلى المنشأة ال ُمھيكلة.

حصة في منشأة أخرى

لغرض ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،تشير الحصة في منشأة أخرى إلى االرتباط التعاقدي
وغير التعاقدي الذي يعرض المنشأة لتقلب في العوائد من أداء المنشأة األخرى .ويمكن أن يُدلل
على حصة في منشأة أخرى من خالل ،ولكن ال يقتصر على ،االحتفاظ بأدوات حقوق ملكية أو
دين إضافة إلى أشكال أخري لالرتباط مثل تقديم التمويل ،ودعم السيولة ،وتعزيز االئتمان
والضمانات .وھي تشمل الوسائل التي من خاللھا يكون لدى المنشأة سيطرة أو سيطرة مشتركة،
أو تأثير مھم ،على منشأة أخرى .وليس بالضرورة أن تمتلك المنشأة حصة في منشأة أخرى –
فقط – بسبب عالقة عادية بين عميل ومورد.
توفر الفقرات ب –7ب 9معلومات إضافية حول الحصص في المنشآت األخرى.

المنشأة ال ُمھيكلة

ھي منشأة صممت بحيث ال تكون حقوق التصويت أو الحقوق المشابھة العامل المھيمن في تحديد
من يسيطر على المنشأة ،مثل عندما تتعلق أي حقوق تصويت بمھام إدارية – فقط – وتدار
األنشطة ذات الصلة عن طريق ترتيبات تعاقدية.
توفر الفقرات ب–22ب 24معلومات إضافية حول المنشآت ال ُمھيكلة.

ُعرفت المصطلحات التالية في معيار المحاسبة الدولي ) 27ال ُمعدل في  ،(2011ومعيار المحاسبة الدولي ) 28ال ُمعدل في
 ،(2011والمعيار الدولي للتقرير المالي  10والمعيار الدولي للتقرير المالي "11الترتيبات المشتركة" وتُستخدم في ھذا المعيار
الدولي للتقرير المالي بنفس المعاني ال ُمحددة في تلك المعايير الدولية للتقرير المالي:
 المنشأة الزميلة
 القوائم المالية ال ُموحدة
 السيطرة على منشأة
 طريقة حقوق الملكية
 المجموعة
 المنشأة االستثمارية
 الترتيب المشترك
 السيطرة المشتركة
 العملية المشتركة
 المشروع المشترك
 الحصة غير المسيطرة
 المنشأة األم
 حقوق الحماية
 األنشطة ذات الصلة
 القوائم المالية المنفصلة
 الكيان المنفصل
 التأثير المھم
 المنشأة التابعة
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ملحق ب
إرشادات التطبيق
يُعد ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي .فھو يوضح تطبيق الفقرات  31–1وله الصالحية نفسھا مثل األجزاء األخرى من
المعيار الدولي للتقرير المالي.

ب1

تصف األمثلة الواردة في ھذا الملحق حاالت افتراضية .ورغم أن بعض جوانب األمثلة قد تكون حاضرة في أنماط الواقع
الفعلي ،فانه سيلزم أن تُقوم جميع الحقائق والظروف ذات الصلة بنمط واقع بعينه عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي
.12

التجميع )الفقرة (4
ب2

يجب على المنشأة أن تقرر ،في ضوء ظروفھا ،مستوى التفصيل الذي توفره للوفاء باحتياجات المستخدمين من المعلومات،
وقدر التركيز الذي تضعه على الجوانب المختلفة للمتطلبات وكيف تج ﱢمع المعلومات .ومن الضروري تحقيق المنشأة
لتوازن بين إرھاق القوائم المالية بالتفصيل المفرط الذي قد ال يساعد مستخدمي القوائم المالية وبين حجب المعلومات
نتيجة لتجميع أكثر مما ينبغي.

ب3

يمكن للمنشأة أن تجمع اإلفصاحات المطلوبة بموجب ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي عن الحصص في المنشآت
المشابھة عندما يكون التجميع متفقا مع ھدف اإلفصاح والمتطلب الوارد في الفقرة ب ،4وال يحجب المعلومات المقدمة.
يجب على المنشأة أن تفصح عن الكيفية التي ج ّمعت بھا حصصھا في المنشآت المشابھة.

ب4

يجب على المنشأة أن تعرض معلومات – بشكل منفصل – عن الحصص في:
)أ(

المنشآت التابعة؛

)ب(

المشروعات المشتركة؛

)ج(

العمليات المشتركة؛

)د(

المنشآت الزميلة؛

)ھـ(

المنشآت ال ُمھيكلة غير ال ُموحدة.

ب5

عند تحديد ھل يتم تجميع المعلومات أم ال ،يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان المعلومات الكمية والنوعية حول
الخصائص المختلفة لمخاطر وعوائد كل منشأة تدرس تجميعھا وأھمية كل منشأة من ھذا القبيل للمنشأة معدة التقرير.
يجب على المنشأة أن تعرض اإلفصاحات بالطريقة التي تبين – بشكل واضح – لمستخدمي القوائم المالية طبيعة ومدى
حصصھا في تلك المنشآت األخرى.

ب6

من أمثلة مستويات التجميع ضمن فئات المنشآت المحددة في الفقرة ب 4والتي قد تكون مناسبة:
)أ(

طبيعة األنشطة )مثال منشأة بحث وتطوير ،منشأة توريق بطاقة ائتمان متجددة(.

)ب(

تصنيف الصناعة.

)ج(

الجغرافية )مثالً دولة أو إقليم(.

الحصص في المنشآت األخرى
ب7

تشير حصة في منشأة أخرى إلي ارتباط تعاقدي وغير تعاقدي يعرض المنشأة معدة التقرير لتقلب في العوائد من أداء
المنشأة األخرى .قد يساعد المنشأة معدة التقرير األخذ في الحسبان غرض وتصميم المنشأة األخرى عندما تُقوم ما إذا
كانت تمتلك حصة في تلك المنشأة ،وبناء عليه ،ما إذا كانت ُمطالبة بأن تقدم اإلفصاحات الواردة في ھذا المعيار الدولي
صممت المنشأة األخرى إلحداثھا
للتقرير المالي .ويجب أن ينطوي ذلك التقويم على األخذ في الحسبان المخاطر التي ُ
صممت المنشأة األخرى لتمريرھا إلى المنشأة معدة التقرير واألطراف األخرى.
والمخاطر التي ُ

ب8

تتعرض المنشأة معدة التقرير – عادةً – إلى تقلب في العوائد من أداء المنشأة األخرى من خالل االحتفاظ بأدوات )مثل
أدوات حقوق ملكية أو الدين ال ُمصدرة من قبل المنشأة األخرى( أو أن لديھا ارتباط آخر يستوعب التقلب .على سبيل
المثال ،افترض أن منشأة ُمھيكلة تحتفظ بمحفظة قروض .تحصل المنشأة ال ُمھيكلة على مقايضة التخلف عن دفع االئتمان
من منشأة أخرى )المنشأة معدة التقرير( لحماية نفسھا عند التخلف عن دفع مدفوعات الفائدة على القروض ومبلغھا
األصلي .لدى المنشأة معدة التقرير ارتباط يعرضھا لتقلب في العوائد من أداء المنشأة ال ُمھيكلة نظرا ألن مقايضة التخلف
عن دفع االئتمان يستوعب تقلب عوائد المنشأة ال ُمھيكلة.
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تصمم بعض األدوات لتحول المخاطر من المنشأة معدة التقرير إلى منشأة أخرى .مثل ھذه األدوات تُحدث تقلبا ً في عوائد
المنشأة األخرى ولكنھا – عادةً – ال تعرض المنشأة معدة التقرير إلى تقلب في العوائد من أداء المنشأة األخرى .على
سبيل المثال ،افترض أن منشأة ُمھيكلة أُسست لتوفر فرص استثمار للمستثمرين الذين يرغبون في التعرض لمخاطر
ائتمان المنشأة س )المنشأة س غير ذات عالقة بأي طرف مشارك في الترتيب( .وتحصل المنشأة ال ُمھيكلة على التمويل
من خالل إصدار أوراق دفع لھؤالء المستثمرين والتي ترتبط بمخاطر ائتمان المنشأة س )أوراق دفع مرتبطة باالئتمان(
وتستخدم المتحصالت لتستثمر في محفظة أصول مالية خالية من المخاطر .تتعرض المنشأة ال ُمھيكلة لمخاطر ائتمان
المنشأة س من خالل الدخول في مقايضة التخلف عن دفع االئتمان مع طرف مقايضة مقابل .تمرر مقايضة التخلف عن
دفع االئتمان خطر ائتمان المنشأة س إلى المنشأة ال ُمھيكلة في مقابل أتعاب مدفوعة من قبل طرف المقايضة المقابل .يستلم
المستثمرون في المنشأة ال ُمھيكلة عائدا أعلى يعكس كال من عائد المنشأة ال ُمھيكلة من محفظة أصولھا وأتعاب مقايضة
التخلف عن دفع االئتمان .ليس لطرف المقايضة المقابل ارتباط مع المنشأة ال ُمھيكلة يعرضه لتقلب في العوائد من أداء
المنشأة ال ُمھيكلة نظرا ألن مقايضة التخلف عن دفع االئتمان تحول التقلب إلى المنشأة ال ُمھيكلة – بدالً من – استيعاب
التقلب في عوائد المنشأة ال ُمھيكلة.

ب9

المعلومات المالية ال ُمختصرة عن المنشآت التابعة والمشروعات المشتركة والمنشآت الزميلة )الفقرتين
 12و(21
ب10

لكل منشأة تابعة يكون فيھا حصص غير مسيطرة – ذات أھمية نسبية – للمنشأة معدة التقرير ،يجب على المنشأة أن
تفصح عن:
)أ(

توزيعات األرباح المدفوعة للحصص غير المسيطرة.

)ب(

معلومات مالية ُمختصرة حول أصول المنشأة التابعة ،والتزاماتھا ،وربحھا أو خسارتھا وتدفقاتھا النقدية
والتي تمكن المستخدمين من فھم الحصة التي تمتلكھا الحصص غير المسيطرة في أنشطة المجموعة
وتدفقاتھا النقدية .ويمكن أن تتضمن تلك المعلومات ،ولكنھا ال تقتصر على ،على سبيل المثال ،األصول
المتداولة ،واألصول غير المتداولة ،وااللتزامات المتداولة ،وااللتزامات غير المتداولة ،واإليراد ،والربح
أو الخسارة وإجمالي الدخل الشامل.

ب11

يجب أن تكون المعلومات المالية ال ُمختصرة المطلوبة بموجب الفقرة ب)10ب( ھي المبالغ قبل االستبعادات بين
الشركات.

ب12

لكل مشروع مشترك ومنشأة زميلة – ذات أھمية نسبية – للمنشأة معدة التقرير ،يجب على المنشأة أن تفصح عن:
)أ(
توزيعات األرباح ال ُمستلمة من المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة.
معلومات مالية ُمختصرة للمشروع المشترك أو المنشأة الزميلة )انظر الفقرتين ب 14وب (15بما في
)ب(
ذلك ،ولكن ال يقتصر بالضرورة على:
)(1

األصول المتداولة.

)(2

األصول غير المتداولة.

)(3

االلتزامات المتداولة.

)(4

االلتزامات غير المتداولة.

)(5

اإليراد.

)(6

الربح أو الخسارة من العمليات المستمرة.

)(7

الربح أو الخسارة بعد الضريبة من العمليات غير المستمرة.

)(8

الدخل الشامل اآلخر.

)(9

إجمالي الدخل الشامل.
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ب13

ب14

ب15

ب16

باإلضافة إلى المعلومات المالية ال ُمختصرة المطلوبة بموجب الفقرة ب ،12يجب على المنشأة أن تفصح لكل مشروع
مشترك – ذي أھمية نسبية – للمنشأة معدة التقرير عن مبلغ:
)أ(

النقد و ُمعا ِدالت النقد ال ُمدرجة في الفقرة ب)12ب().(1

)ب(

االلتزامات المالية المتداولة )باستثناء المبالغ واجبة السداد للدائنين التجاريين والمبالغ األخرى واجبة
السداد والمخصصات( ال ُمدرجة في الفقرة ب)12ب().(3

)ج(

االلتزامات المالية غير المتداولة )باستثناء المبالغ واجبة السداد للدائنين التجاريين والمبالغ األخرى واجبة
السداد والمخصصات( ال ُمدرجة في الفقرة ب)12ب().(4

)د(

االستھالك واإلطفاء.

)ھـ(

إيراد الفائدة.

)و(

مصروف الفائدة.

)ز(

مصروف أو دخل ضريبة الدخل.

يجب أن تكون المعلومات المالية ال ُمختصرة المعروضة وفقا للفقرتين ب 12و ب 13ھي المبالغ ال ُمضمنة في القوائم
المالية ،ال ُمعدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي ،للمشروع المشترك أو المنشأة الزميلة )وليس نصيب المنشأة من
ھذه المبالغ( .وعندما تحاسب المنشأة عن حصتھا في المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة باستخدام طريقة حقوق
الملكية:
)أ(

يجب أن تُعدل المبالغ ال ُمضمنة في القوائم المالية ،ال ُمعدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي ،للمشروع
المشترك أو المنشأة الزميلة لتعكس التعديالت التي تم إجراؤھا من قبل المنشأة عند استخدام طريقة حقوق
الملكية ،مثل تعديالت القيمة العادلة التي تم إجراؤھا في وقت االستحواذ والتعديالت للفروق في السياسات
المحاسبية.

)ب(

يجب على المنشأة أن تقدم مطابقة للمعلومات المالية ال ُمختصرة المعروضة مع المبلغ الدفتري لحصتھا
في المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة.

يمكن أن تقدم المنشأة المعلومات المالية ال ُمختصرة المطلوبة بموجب الفقرتين ب 12وب 13على أساس القوائم المالية
للمشروع المشترك أو المنشأة الزميلة إذا:
)أ(

كانت المنشأة تقيس حصتھا في المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة بالقيمة العادلة وفقا لمعيار المحاسبة
الدولي ) 28ال ُمعدل في (2011؛ و

)ب(

كان المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة ال يعدان قوائم مالية على أساس المعايير الدولية للتقرير المالي
وأن إعدادھا على ذلك األساس سيكون غير عملي أو يسبب تكلفة غير مبررة .في تلك الحالة ،يجب على
المنشأة أن تفصح عن األساس الذي أعدت عليه المعلومات المالية ال ُمختصرة.

يجب على المنشأة أن تفصح – بصورة مجمعة – عن المبلغ الدفتري لحصصھا في جميع المشروعات المشتركة أو
المنشآت الزميلة غير ذات األھمية النسبية – بشكل فردي – والتي تمت المحاسبة عنھا باستخدام طريقة حقوق
الملكية .ويجب على المنشأة – أيضا – أن تفصح – بشكل منفصل – عن المبلغ المجمع لنصيبھا مما للمشروعات
المشتركة أو المنشآت الزميلة من:
)أ(

ربح أو خسارة من العمليات المستمرة.

)ب(

ربح أو خسارة بعد الضريبة من العمليات غير المستمرة.

)ج(

دخل شامل آخر.

)د(

مجموع الدخل الشامل.

تقدم المنشأة اإلفصاحات – بشكل منفصل – للمشروعات المشتركة والمنشآت الزميلة.
ب17

عندما تُصنف حصة المنشأة في منشأة تابعة ،أو في مشروع مشترك أو منشأة زميلة )أو جزء من حصتھا في مشروع
مشترك أو منشأة زميلة( على أنھا ُمحتفظ بھا للبيع وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي " 5األصول غير المتداولة
ال ُمحتفظ بھا للبيع والعمليات غير المستمرة" ،فإن المنشأة ليست ُمطالبة بأن تفصح عن معلومات مالية ُمختصرة
لتلك المنشأة التابعة ،أو المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة وفقا للفقرات ب–10ب.16
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االرتباطات للمشروعات المشتركة )الفقرة )23أ((
يجب على المنشأة أن تفصح عن إجمالي االرتباطات التي أجرتھا ولكن لم تُثبت في تاريخ التقرير )بما في ذلك نصيبھا
من ارتباطات أُجريت – بشكل مشترك – مع مستثمرين آخرين لھم سيطرة مشتركة على مشروع مشترك( والمتعلقة
بحصصھا في المشروعات المشتركة .االرتباطات ھي تلك التي قد تؤدي إلى تدفق مستقبلي خارج من النقد أو
الموارد األخرى.

ب18

تشمل االرتباطات غير ال ُمثبتة التي قد تؤدي إلى تدفق مستقبلي خارج من النقد أو الموارد األخرى:

ب19

)أ(

االرتباطات غير المثبتة بالمساھمة بالتمويل أو بالموارد نتيجة ،على سبيل المثال ،لما يلي:
) (1القانون األساس أو اتفاقيات االستحواذ لمشروع مشترك )التي ،على سبيل المثال ،تتطلب من المنشأة
بأن تساھم باألموال على مدى فترة ُمحددة(.
) (2مشروعات كثيفة رأس المال تُباشر من قبل مشروع مشترك.
) (3التزامات شراء غير مشروطة ،تشمل شراء معدات ،أو مخزون أو خدمات والتي تكون المنشأة مرتبطة
بشرائھا من ،أو بالنيابة عن ،مشروع مشترك.
) (4االرتباطات غير ال ُمثبتة بتقديم قروض أو دعم مالي أخر لمشروع مشترك.
) (5االرتباطات غير ال ُمثبتة بالمساھمة بالموارد لمشروع مشترك ،مثل أصول أو خدمات.
) (6ارتباطات أخرى غير ُمثبتة وغير قابلة لإللغاء تتعلق بمشروع مشترك.

)ب(
ب20

االرتباطات غير ال ُمثبتة لالستحواذ على حصة ملكية طرف آخر )أو جزء من حصة الملكية تلك( في مشروع
مشترك عندما يقع أو ال يقع حدث معين في المستقبل.

توضح المتطلبات واألمثلة الواردة في الفقرتين ب 18وب 19بعض أنواع اإلفصاح المطلوبة بموجب الفقرة  18من
معيار المحاسبة الدولي  " 24اإلفصاحات عن الطرف ذي العالقة".

الحصص في منشآت ُمھيكلة غير ُموحدة )فقرات (31–24
المنشآت ال ُمھيكلة
ب21

المنشأة ال ُمھيكلة ھي المنشأة التي صممت بحيث ال تكون حقوق التصويت أو الحقوق المشابھة ھي العامل المھيمن عند
تحديد من يسيطر على المنشأة .مثل عندما تتعلق أي حقوق تصويت بمھام إدارية – فقط – وأن األنشطة ذات الصلة تُدار
من خالل ترتيبات تعاقدية.

ب22

لدى المنشأة ال ُمھيكلة – غالبا ً – بعض أو جميع السمات أو الصفات التالية:

ب23

ب24

)أ(

أنشطة مقيدة.

)ب(

ھدف ضيق ومحدد بدقة ،مثل أن تُحدث عقد تأجير ذي كفاءة ضريبية ،أو أن تنفذ أنشطة بحث وتطوير ،أو أن
توفر مصدراً لرأس المال أو تمويالُ للمنشأة أو أن توفر فرص استثمار للمستثمرين من خالل تمرير المخاطر
والمكافآت المرتبطة بأصول المنشأة ال ُمھيكلة إلى المستثمرين.

)ج(

حقوق ملكية غير كافية لتسمح للمنشأة ال ُمھيكلة بأن تمول أنشطتھا بدون دعم مالي تالي االستحقاق.

)د(

تمويل للمستثمرين في شكل أدوات متعددة مرتبطة تعاقديا ً والتي تُحدث تركيزات لالئتمان أو للمخاطر األخرى
)شرائح(.

من أمثلة المنشآت التي تُعد منشآت ُمھيكلة تتضمن ،ولكنھا ال تقتصر على:
)أ(

كيانات التوريق.

)ب(

التمويالت المدعومة باألصول.

)ج(

بعض صناديق االستثمار.

ال تُعد المنشأة الخاضعة للسيطرة من خالل حقوق التصويت منشأة ُمھيكلة – فقط – بسبب أنھا ،على سبيل المثال ،تستلم
التمويل من أطراف ثالثة بعد إعادة الھيكلة.
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طبيعة المخاطر من الحصص في المنشآت ال ُمھيكلة غير ال ُموحدة )الفقرات (31–29
ب25

باإلضافة إلى المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات  ،31–29يجب على المنشأة أن تفصح عن معلومات إضافية والتي
تكون ضرورية لتحقيق ھدف اإلفصاح الوارد في الفقرة )24ب(.

ب26

من أمثلة المعلومات اإلضافية التي ،اعتمادا على الظروف ،قد تكون مالئمة لتقويم المخاطر التي تتعرض لھا المنشأة عندما
تمتلك حصة في منشأة ُمھيكلة غير ُموحدة:
شروط الترتيب التي قد تتطلب من المنشأة أن تقدم دعما ً ماليا ً لمنشأة ُمھيكلة غير ُموحدة )مثالً ترتيبات سيولة
)أ(
أو ضوابط تصنيف ائتماني مرتبطة بالتزامات بشراء أصول المنشأة ال ُمھيكلة أو بتقديم دعم مالي( بما في ذلك:
)(1

وصف لألحداث أو الظروف التي قد تعرض المنشأة معدة التقرير لخسارة.

)(2

ما إذا كانت ھناك أي شروط ستقيد االلتزام.

)(3

ما إذا كان ھناك أي إطراف أخرى تقدم دعما ماليا ،وإذا كان األمر كذلك ،ما ھي مرتبة التزام المنشأة
معدة التقرير مع تلك لألطراف األخرى.

)ب(

الخسائر التي تم تحملھا من قبل المنشأة خالل فترة التقرير والمتعلقة بحصصھا في المنشآت ال ُمھيكلة غير
ال ُموحدة.

)ج(

أنواع الدخل الذي تسلمته المنشأة خالل فترة التقرير من حصصھا في المنشآت ال ُمھيكلة غير ال ُموحدة.

)د(

ما إذا كانت المنشأة ُمطالبة باستيعاب خسائر المنشأة ال ُمھيكلة غير ال ُموحدة قبل األطراف األخرى ،والحد
األقصى لمثل ھذه الخسائر للمنشأة ،و)عندما يكون مالئما( مرتبة ومبالغ الخسائر الممكنة التي تم تحملھا من
قبل األطراف التي تكون مرتبة حصصھا أدنى من حصة المنشأة في المنشأة ال ُمھيكلة غير ال ُموحدة.

)ه(

معلومات عن أي ترتيبات سيولة ،أو ضمانات أو ارتباطات أخرى مع أطراف ثالثة والتي قد تؤثر على القيمة
العادلة أو مخاطر حصص المنشأة في المنشآت ال ُمھيكلة غير ال ُموحدة.

)و(

أي صعوبات واجھتھا المنشأة ال ُمھيكلة غير ال ُموحدة في تمويل أنشطتھا خالل فترة التقرير

)ز(

فيما يتعلق بتمويل المنشأة ال ُمھيكلة غير ال ُموحدة ،أشكال التمويل )مثالً ورقة تجارية أو أوراق دفع متوسطة
األجل( والمتوسط المرجح لعمرھا .قد تشمل تلك المعلومات تحليالت الستحقاق األصول وتمويل المنشأة
ال ُمھيكلة غير ال ُموحدة عندما تمتلك المنشأة ال ُمھيكلة أصوال طويلة األجل ُممولة بتمويل قصير األجل.
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ملحق ج
تاريخ السريان والتحول
يُعد ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي وله الصالحية نفسھا مثل األجزاء األخرى من المعيار الدولي للتقرير المالي.

تاريخ السريان والتحول
ج1

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2013أو بعده.
ويُسمح بالتطبيق األبكر.

ج1أ

أضاف "القوائم المالية ال ُموحدة ،والترتيبات المشتركة واإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى :إرشادات
التحول" )التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  ،10والمعيار الدولي للتقرير المالي  ،11والمعيار الدولي
للتقرير المالي  ،(12ال ُمصدر في يونيو  ،2012الفقرات ج2أ– ج2ب .يجب على المنشأة أن تطبق ھذه التعديالت
للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2013أو بعده .وعندما تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي  12لفترة
أبكر ،فإنه يجب عليھا أن تطبق تلك التعديالت لتلك الفترة األبكر.

ج1ب عــ ّدل "المنشــآت االستثمارية" )التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ،10والمعيار الدولي للتقرير المالي،12
ومعيار المحاسبة الدولي ،( 27ال ُمصدر في أكتوبر  ،2012الفقرة  2والملحق أ ،وأضاف الفقرات 9أ–9ب ،و19أ–
19ز ،و21أ و25أ .يجب على المنشأة أن تطبق ھذه التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2014أو بعده.
ويُسمح بالتطبيق األبكر .وعندما تطبق المنشأة ھذه التعديالت في تاريخ أبكر ،فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك
الحقيقة وأن تطبق جميع التعديالت ال ُمضمنة في "المنشآت االستثمارية" في الوقت نفسه.
ج1ج

ع ّدل "المنشآت االستثمارية :تطبيق اإلعفاء من التوحيد" )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  10والمعيار
الدولي للتقرير المالي  12ومعيار المحاسبة الدولي  (28المصدر في ديسمبر  2014الفقرة  .6يجب على المنشأة أن
تطبق ھذه التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2016أو بعده .يسمح بالتطبيق األبكر .وإذا طبقت المنشأة
تطبق ھذه التعديالت في فترة أبكر فيجب عليھا اإلفصاح عن تكل الحقيقة.

ج2

تُشجع المنشأة على أن تقدم المعلومات المطلوبة بموجب ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي في تاريخ أبكر من الفترات
السنوية التي تبدأ في  1يناير  2013أو بعده .إن تقديم بعض اإلفصاحات المطلوبة بموجب ھذا المعيار الدولي للتقرير
المالي ال يجبر المنشأة على أن تلتزم بجميع متطلبات ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي أو أن تطبق المعيار الدولي
للتقرير المالي  ،10والمعيار الدولي للتقرير المالي  ،11ومعيار المحاسبة الدولي ) 27ال ُمعدل في  (2011ومعيار
المحاسبة الدولي ) 28المعدل في  (2011في تاريخ أبكر.

ج2أ

ال يلزم أن تُطبق متطلبات اإلفصاح في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ألي فترة معروضة تبدأ قبل الفترة السنوية
السابقة – مباشرةً – ألول فترة سنوية يُطبق لھا المعيار الدولي للتقرير المالي .12

ج2ب

ال يلزم أن تُطبق متطلبات اإلفصاح في الفقرات  31–24واإلرشادات المقابلة لھا في الفقرات ب –21ب 26من ھذا
المعيار الدولي للتقرير المالي ألي فترة معروضة تبدأ قبل أول فترة سنوية يُطبق لھا المعيار الدولي للتقرير المالي
.12

اإلشارات إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 9
ج3

عنــدما تطبق المنشأة ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ولكنھا لم تطبق بعد المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9فإن أي
إشارة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  9يجب أن تُقرأ على أنھا إشارة إلى معيار المحاسبة الدولي " 39األدوات
المالية اإلثبات والقياس".
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قياس القيمة العادلة

الھدف
1

إن ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي:
)أ(

يعرف القيمة العادلة؛

)ب(

يضع في معيار دولي واحد للتقرير المالي إطاراً لقياس القيمة العادلة،

)ج(

يتطلب إفصاحات حول قياسات القيمة العادلة.

2

القيمة العادلة ھي قياس ُمستند إلى السوق ،وليس قياسا خاصا بمنشأة .ولبعض األصول وااللتزامات ،قد تُتاح معامالت
سوق قابلة للرصد أو معلومات سوق قابلة للرصد .وألصول والتزامات أخرى ،قد ال تٌتاح معامالت سوق قابلة للرصد
ومعلومات سوق قابلة للرصد .وبالرغم من ذلك ،فإن الھدف من قياس القيمة العادلة في كال الحالتين ھو نفسه— تقدير
السعر الذي تتم به معاملة في ظروف اعتيادية منتظمة لبيع األصل أو لتحويل االلتزام بين المشاركين في السوق في
تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية )أي سعر الخروج في تاريخ القياس من منظور مشارك في السوق يحتفظ
باألصل أو مدين بااللتزام(.

3

عندما ال يُتاح سعر ألصل أو التزام مماثل ،فإن المنشأة تقيس القيمة العادلة باستخدام أسلوب تقويم آخ ر يزي د -إل ى أقص ى

حد ممكن -من استخدم ال ُمدخالت المالئمة التي يمكن رصدھا ويقلل -إلى أقصى حد ممكن –م ن اس تخدام ال ُم دخالت الت ي
ال يمك ن رص دھا .ونظ راً ألن القيم ة العادل ة ھ ي قي اس يس تند إل ى الس وق ،فإن ه ي تم قياس ھا باس تخدام االفتراض ات الت ي
يستخدمھا المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام ،بما في ذلك االفتراض ات ح ول المخ اطر .ونتيج ة ل ذلك،
فإن نية المنشأة االحتفاظ بأصل أو تسوية التزام ،أو خالف ذلك الوفاء به ،ال تُعد مالئمة عند قياس القيمة العادلة.

4

يركز تعريف القيمة العادلة على األصول وااللتزامات نظراً ألنھما الموض وع ال رئيس للقي اس المحاس بي .باإلض افة إل ى
ذلك ،فإنه يج ب تطبي ق ھ ذا المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي عل ى أدوات حق وق الملكي ة الخاص ة بالمنش أة ال ُمقاس ة بالقيم ة
العادلة.

النطاق
5

ينطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي عندما يتطلب معيار دولي آخر للتقرير الم الي ،أو يس مح بقياس ات قيم ة عادل ة
أو إفصاحات حول قياسات قيمة عادلة )وقياسات ،مثل القيمة العادلة مطروحا ً منھا تكاليف البيع أو ال ُمستندة إلى القيمة
العادلة أو اإلفصاحات حول تلك القياسات( ،باستثناء ما ھو محدد في الفقرتين  6و.7

6

ال تنطبق متطلبات القياس واإلفصاح الواردة في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على ما يلي:
)أ(

معامالت الدفع على أساس السھم ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي " 2الدفع على أساس السھم"؛

)ب(

معامالت اإليجار التي يتم المحاسبة عنھا وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،16و؛

)ج(

7

8

القياسات التي لديھا بعض أوجه التشابه مع القيمة العادلة ولكنھا ليست قيمة عادلة ،مثل صافي القيمة القابلة
للتحقق الواردة في معيار المحاسبة الدولي " 2المخزون" أو قيمة االستخدام الواردة في معيار المحاسبة الدولي
" 36الھبوط في قيمة األصول".

إن اإلفصاحات المطلوبة بموجب ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي غير مطلوبة لما يلي:
)أ(

أصول الخطة ال ُمقاسة بالقيمة العادلة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي " 19منافع الموظف"؛

)ب(

استثمارات خطة منفعة التقاعد ال ُمقاسة بالقيمة العادلة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي " 26المحاسبة والتقرير من
قبل خطط منفعة التقاعد"؛

)ج(

األصول التي يكون المبلغ الممكن استرداده منھا ھو القيمة العادلة مطروحا منھا تكاليف االستبعاد وفقا لمعيار
المحاسبة الدولي .36

ينطبق إطار قياس القيمة العادلة الموضح في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على ك ٍل من القياس األولي والالحق إذا
كانت القيمة العادلة مطلوبة ،أو مسموحا ً بھا ،بموجب معايير دولية أخرى للتقرير المالي.
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القياس
تعريف القيمة العادلة
9

يعرف ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي القيمة العادلة على أنھا السعر الذي يتم تسلمه لبيع أصل أو يتم دفعه لتحويل
التزام في معاملة في ظروف اعتيادية منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس.

10

تصف الفقرة ب 2المنھج العام لقياس القيمة العادلة

األصل أو االلتزام
11

يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو اللتزام معين .وبنا ًء عليه ،عند قياس القيمة العادلة ،يجب على المنشأة أن تأخذ في
الحسبان خصائص األصل أو االلتزام إذا كان المشاركون في السوق يأخذون تلك الخصائص في الحسبان عند تسعير
األصل أو االلتزام في تاريخ القياس .وتشمل مثل ھذه الخصائص ،على سبيل المثال ،ما يلي:
)أ(

حالة األصل وموقعه؛

)ب(

القيود ،إن وجدت ،على بيع األصل أو استخدامه.

12

سوف يختلف األثر على القياس ،والناشئ عن خاصية معينة ،اعتماداً على الكيفية التي يأخذ بھا المشاركون في السوق تلك
الخاصية في الحسبان.

13

قد يكون األصل أو االلتزام ال ُمقاس بالقيمة العادلة أيا ً مما يلي:
)أ(

أصل أو التزام قائم بذاته )مثل أداة مالية أو أصل غير مالي(؛ أو

)ب( مجموعة من األصول أو مجموعة من االلتزامات أو مجموعة من األصول وااللتزامات )مثل وحدة لتوليد النقد أو
أعمال (.
14

ألغراض اإلثبات أو اإلفصاح ،يعتمد ما إذا كان األصل أو االلتزام يُعد أصالً أو التزاما ُ قائما ً بذاته ،أو مجموعة من
األصول ،أو مجموعة من االلتزامات ،أو مجموعة من األصول وااللتزامات ،على وحدة حسابه .ويجب تحديد وحدة
الحساب لألصل أو االلتزام وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي الذي يتطلب أو يسمح بقياس القيمة العادلة ،باستثناء ما ھو
منصوص عليه في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي.

المعاملة
15
16

يفترض قياس القيمة العادلة أن األصل أو االلتزام تتم مبادلته في معاملة في ظروف اعتيادية منتظمة بين مش اركين ف ي
السوق لبيع األصل أو لتحويل االلتزام في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية.
يفترض قياس القيمة العادلة أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تحدث إما:
)أ(

في السوق الرئيسة لألصل أو االلتزام؛ أو

)ب(

في السوق األكثر ميزة لألصل أو االلتزام ،عند غياب سوق رئيسة.

17

ال يلــزم المنشأة أن تقــوم ببحث مستفيض في جميع األسواق المحتملة لتحديد السوق الرئيسة أو السوق األكثر ميزة عند
غياب سوق رئيسة ،ولكن يجب عليھا أن تأخذ في الحسبان جميع المعلومات المتاحة -بشكل معقول .وفي غياب دليل على
العكس ،يفترض أن السوق التي -عادةً -تدخل فيھا المنشأة في معاملة لبيع أصل أو تحويل التزام تكون ھي السوق الرئيسة
أو السوق األكثر ميزة عند غياب سوق رئيسة.

18

إذا كانت ھناك سوق رئيسة لألصل أو االلتزام ،فإنه يجب أن يمثل قياس القيمة العادلة السعر في تلك السوق )سواء كان
ذلك السعر يمكن رصده -بشكل مباشر -أو ُمقدراً باستخدام أسلوب تقويم آخر( ،حتى لو كان من المحتمل أن يكون السعر
في سوق مختلفة أفضل في تاريخ القياس.

19

يجب أن يكون للمنشأة وصول إلى السوق الرئيسة )أو السوق األكثر ميزة( في تاريخ القياس .ونظراً ألنه قد يكون لدى
المنشآت المختلفة )واألعمال ضمن تلك المنشآت( ذات األنشطة المختلفة وصول ألسواق مختلفة ،فإن السوق الرئيسة )أو
السوق األكثر ميزة( لألصل أو االلتزام نفسه قد تكون مختلفة للمنشآت المختلفة )واألعمال ضمن تلك المنشآت( .وبنا ًء
عليه ،فإنه يجب أن تؤخذ السوق الرئيسة )أو السوق األكثر ميزة( )وتبعا لذلك ،المشاركين في السوق( في الحسبان من
منظور المنشأة ،وبذلك ،يسمح باالختالفات فيما بين المنشآت ذات األنشطة المختلفة.
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20

بالرغم من أنه يجب أن تكون المنشأة قادرة على الوص ول إل ى الس وق ،إال أن ه ال يل زم المنش أة أن تك ون ق ادرة عل ى بي ع
األصل المعين أو تحويل االلتزام المعين في تاريخ القياس لكي تكون قادرة على قياس القيمة العادلة على أساس السعر في
تلك السوق.

21

حت ى عن دما ال تك ون ھن اك س وق يمك ن رص دھا لت وفير معلوم ات التس عير بش أن بي ع أص ل أو تحوي ل الت زام ف ي ت اريخ
القياس ،فإن قي اس القيم ة العادل ة يج ب أن يفت رض ب أن معامل ة تح دث ف ي ذل ك الت اريخ ،تؤخ ذ ف ي الحس بان م ن منظ ور
مشارك في السوق يحتفظ باألصل أو مدين بااللتزام .وتضع تلك المعاملة ال ُمفترضة أساس ا لتق دير الس عر لبي ع األص ل أو
لتحويل االلتزام.

المشاركون في السوق
22

يجب على المنش أة أن تق يس القيم ة العادل ة لألص ل أو االلت زام باس تخدام االفتراض ات الت ي يس تخدمھا المش اركون ف ي
السوق عند تسعير األصل أو االلتزام ،بافتراض أن المشاركين في السوق يتصرفون م ن أج ل أفض ل مص لحة اقتص ادية
لھم.

23

عند وضع تلك االفتراضات ،ال يلزم المنشأة أن تحدد مشاركين معينين في السوق .وبدال من ذلك ،يجب على المنشأة أن
تحدد الخصائص التي تميز المشاركين في السوق -بشكل عام -مع األخذ في الحسبان العوامل الخاصة بجميع ما يلي:
)أ(

األصل أو االلتزام؛

)ب( السوق الرئيسة )أو السوق األكثر ميزة( لألصل أو االلتزام؛
)ج( المشاركون في السوق الذين يمكن أن تدخل معھم المنشأة في معاملة في تلك السوق.

السعر
24

القيمة العادلة ھي السعر الذي يتم تسلمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة في ظروف اعتيادية منتظمة في
السوق الرئيسة )أو السوق األكثر ميزة( في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية )أي سعر الخروج( بغض
النظر عما إذا كان ذلك السعر يمكن رصده -بشكل مباشر -أو أنه ُمقدر باستخدام أسلوب تقويم آخر.

25

ال يجوز أن يتم تعديل السعر في السوق الرئيسة )أو السوق األكثر ميزة( المستخدم في قياس القيمة العادلة لألصل أو
االلتزام ألجل تكاليف المعاملة .ويجب أن تتم المحاسبة عن تكاليف المعاملة وفقا للمعايير الدولية األخرى للتقرير المالي.
وال تُعد تكاليف المعاملة خاصية لألصل أو االلتزام ،وبدال من ذلك ،فھي خاصة بالمعاملة وسوف تختلف اعتمادا على
كيفية دخول المنشأة في المعاملة ألجل األصل أو االلتزام.

26

ال تشمل تكاليف المعاملة تكاليف النقل .فإذا كان الموقع يُعد خاصية لألصل )كما قد يكون الحال ،على سبيل المثال ،بالنسبة
لسلعة( ،فإنه يجب أن يتم تعديل السعر في السوق الرئيسة )أو السوق األكثر ميزة( ألجل التكاليف ،إن وجدت ،التي يتم
تكبدھا لنقل األصل من موقعه الحالي إلى ذلك السوق.

التطبيق على األصول غير المالية
أقصى وأفضل استخدام لألصول غير المالية
27

إن قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي يأخذ في الحسبان قدرة المشارك في الس وق عل ى تولي د من افع اقتص ادية م ن
خالل استخدام األصل في أقصى وأفضل استخدام له أو من خالل بيعه إلى مشارك آخر ف ي الس وق يس تخدم األص ل ف ي
أقصى وأفضل استخدام له.

28

إن أقصى وأفضل استخدام لألصل غير المالي يأخذ في الحسبان استخدام األصل الذي يكون ممكنا ً – من الناحية المادية –
وجائزاً –من الناحية النظامية -ومجديا ً – من الناحية المالية ،كما يلي:
)أ(

إن االستخدام الذي يكون ممكنا ً –من الناحية المادية –يأخذ في الحسبان الخصائص المادية لألصل والتي يأخذھا
المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير األصل )مثل موقع أو حجم عقار(.

)ب(

إن االستخدام الذي يكون جائزاً –من الناحية النظامية -يأخذ في الحسبان أي قيود نظامية على استخدام األصل
والتي يأخذھا المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير األصل )مثل لوائح تقسيم المناطق المنطبقة على
عقار(.
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)ج(

إن االستخدام الذي يكون مجديا ً –من الناحية المالية -يأخذ في الحسبان ما إذا كان استخدام األصل ،الممكن – من
الناحية المادية –والجائز –من الناحية النظامية ،يولد ً
دخال أو تدفقات نقدية كافية )باألخذ في الحسبان تكاليف
تحويل األصل إلى ذلك االستخدام( إلنتاج العائد االستثماري الذي يطلبه المشاركون في السوق من استثمار في
ذلك األصل الذي تم وضعه في ذلك االستخدام.

29

يتم تحديد أقصى وأفضل استخدام من منظور المشاركين في السوق ،حتى ولو كانت المنشأة تنوي استخداما ً آخر .وبالرغم
من ذلك ،فإنه يفترض أن استخدام المنشأة الحالي لألصل غير المالي ھو أقصى وأفضل استخدام ما لم يؤشر السوق أو
عوامل أخرى إلى أن استعماالً مختلفا ً من قبل المشاركين في السوق يمكن أن يزيد -إلى أقصى حد ممكن -من قيمة
األصل.

30

ولحماية مركزھا التنافسي ،أو ألسباب أخرى ،قد تنوي المنشأة عدم استخدام – بشكل نشط -أصل غير مالي تم اقتناؤه أو
قد تنوي عدم استخدام األصل وفقا ً ألقصى وأفضل استخدام له .فعلى سبيل المثال ،قد يكون ھذا ھو الحال ألصل غير
ملموس تم اقتناؤه تخطط المنشأة أن تستخدمه –بشكل دفاعي –من خالل منع اآلخرين من استخدامه .ومع ذلك ،فإنه يجب
على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة لألصل غير المالي بافتراض أقصى وأفضل استخدام له من قبل المشاركين في
السوق.

فرضية التقويم لألصول غير المالية
31

يضع أقصى وأفضل استخدام لألصل غير المالي فرضية التقويم المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل كما يلي:
)أ(

قد يوفر أقصى وأفضل استخدام لألصل غير المالي أقصى قيمة بالنسبة للمشاركين في السوق من خالل استخدامه
باالشتراك مع أصول أخرى كمجموعة )كما تم تركيبھا أو خالف ذلك تھيئتھا لالستخدام( أو باالشتراك مع أصول
والتزامات األخرى )على سبيل المثال "أعمال"(.
)(1

إذا كان أقصى وأفضل استخدام لألصل ھو أن يستخدم األصل باالشتراك مع أصول أخرى أو مع أصول
والتزامات أخرى ،فإن القيمة العادلة لألصل ھي السعر الذي يتم تسلمه في معاملة حالية لبيع األصل
بافتراض أن األصل يستخدم مع أصول أخرى أو مع أصول والتزامات أخرى وأن تلك األصول
وااللتزامات )أي األصول المكملة له وااللتزامات المرتبطة به( تكون متاحة للمشاركين في السوق.

)(2

تشمل االلتزامات المرتبطة باألصل وباألصول المكملة له االلتزامات التي تمول رأس المال العامل،
ولكنھا ال تشمل االلتزامات المستخدمة لتمويل أصول بخالف تلك األصول التي ھي ضمن مجموعة
األصول.

)(3

يجب أن تكون االفتراضات حول أقصى وأفضل استخدام لألصل غير المالي متسقة لجميع األصول )التي
يُعد أقصى وأفضل استخدام مالئما ً لھا( من مجموعة األصول أو مجموعة األصول وااللتزامات التي
يستخدم من ضمنھا األصل.

)ب( قد يوفر أقصى وأفضل استخدام لألصل غير المالي أقصى قيمة بالنسبة للمشاركين في السوق على أساس أنه قائم
بذاته .وإذا كان أقصى وأفضل استخدام لألصل ھو أن يستخدم على أساس أنه قائم بذاته ،فإن القيمة العادلة لألصل
تكون ھي السعر الذي يتم تسلمه في معاملة حالية لبيع األصل لمشاركين في السوق يستخدمون األصل على أساس
أنه قائم بذاته.
32

33

إن قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي يفترض أن األصل يتم بيعه بما يتفق مع وحدة الحساب المحددة في المعايير
الدولية األخرى للتقرير المالي )الذي قد يكون أصال منفرداً( .ويكون ھذا ھو الحال حتى عندما يفترض قياس القيمة
العادلة أن أقصى وأفضل استخدام لألصل ھو أن يستخدم باالشتراك مع أصول أخرى أو مع أصول والتزامات أخرى
نظراً ألن قياس القيمة العادلة يفترض أن المشارك في السوق يحتفظ -بالفعل -باألصول المكملة وااللتزامات المرتبطة به.
تبين الفقرة ب 3تطبيق مفھوم فرضية التقويم لألصول غير المالية.

التطبيق على االلتزامات وأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة
المبادئ العامة
34

إن قياس القيم ة العادل ة يفت رض أن ه ي تم تحوي ل الت زام م الي أو غي ر م الي أو أداة حق وق ملكي ة خاص ة بالمنش أة )مث ل
حصص حق وق الملكي ة ال ُمص درة عل ى أنھ ا ع وض ض من تجمي ع أعم ال( إل ى مش ارك ف ي الس وق ف ي ت اريخ القي اس.
ويفترض تحويل التزام أو أداة حقوق ملكية خاصة بالمنشأة ما يلي:
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)أ(

يظل االلتزام قائما ً ويكون المشارك في السوق ال ُمحول إليه مطالبا بالوفاء بااللتزام .وال تتم تسوية االلتزام مع
الطرف المقابل أو خالف ذلك إطفاؤه في تاريخ القياس.

)ب(

تظل أداة حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة قائمة ويلتزم المشارك في السوق المحول إليه بالحقوق والمسئوليات
المرتبطة باألداة .وال يتم إلغاء األداة أو خالف ذلك إطفاؤھا في تاريخ القياس.

35

حتى عندما ال تكون ھناك سوق يمكن رصدھا لتوفير معلومات التسعير بشأن تحويل التزام أو أداة حقوق ملكية خاصة
بالمنشأة )مثال نظراً ألن القيود التعاقدية أو القيود النظامية األخرى تمنع تحويل مثل ھذه البنود( ،فقد تكون ھناك سوق
يمكن رصدھا لمثل ھذه البنود إذا كان يتم االحتفاظ بھا من قبل أطراف أخرى على أنھا أصول )على سبيل المثال سند
شركات أو خيار شراء على أسھم المنشأة(.

36

وفي جميع الحاالت ،يجب على المنشأة أن تزيد -إلى أقصى حد ممكن –من استخدام ال ُمدخالت المالئمة التي يمكن رصدھا
وأن تقلل -إلى أقصى حد ممكن –من استخدام ال ُمدخالت التي ال يمكن رصدھا وذلك لتحقيق الھدف من قياس القيمة
العادلة ،وھو تقدير السعر الذي تتم به معاملة في ظروف اعتيادية منتظمة لتحويل االلتزام أو أداة حقوق الملكية بين
مشاركين في السوق في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية.

االلتزامات وأدوات حقوق الملكية المحتفظ بھا من قبل أطراف أخرى على أنھا أصول
37

38

39

عندما ال يُتاح سعر معلن لتحويل التزام أو أداة حقوق ملكية مماثلة أو مشابھة خاصة بالمنشأة ويُحتفظ بالبند المماثل من
قبل طرف آخر على أنه أصل ،فإنه يجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة لاللتزام أو أداة حقوق الملكية من منظور
مشارك في السوق يحتفظ بالبند المماثل على أنه أصل في تاريخ القياس.
في مثل ھذه الحاالت ،يجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة لاللتزام أو أداة حقوق الملكية كما يلي:
)أ(

استخدام السعر المعلن في سوق نشطة للبند المماثل ال ُمحتفظ به من قبل طرف آخر على أنه أصل ،إذا كان ذلك
السعر متاحا ً.

)ب(

إذا لم يكن ذلك السعر متاحا ،استخدام ُمدخالت أخرى يمكن رصدھا ،مثل السعر المعلن في سوق تكون غير
نشطة للبند المماثل ال ُمحتفظ به من قبل طرف آخر على أنه أصل.

)ج(

إذا لم تكن األسعار التي يمكن رصدھا في )أ( و)ب( متاحة ،استخدام أسلوب تقويم آخر مثل:
)(1

منھج الدخل )مثل أسلوب القيمة الحالية التي تأخذ في الحسبان التدفقات النقدية المستقبلية التي يتوقع
مشارك في السوق تسلمھا من االحتفاظ بااللتزام أو أداة حقوق الملكية على أنه أصل؛ أنظر الفقرتين
ب 10وب.(11

)(2

منھج السوق )مثل استخدام األسعار المعلنة اللتزامات أو أدوات حقوق ملكية مشابھة ُمحتفظ بھا من
قبل أطراف أخرى على أنھا أصول ،أنظر الفقرتين ب-5ب.(7

يجب على المنشأة أن تعدل السعر المعلن اللتزام أو أداة حقوق ملكية خاصة بالمنشأة ُمحتفظ بھا من قبل ط رف آخ ر عل ى
أنھا أصل -فقط -إذا كان ھناك عوامل خاصة باألصل ال تنطبق على قي اس القيم ة العادل ة لاللت زام أو أداة حق وق الملكي ة.
ويجب على المنشأة أن تضمن أن سعر األصل ال يعكس أثر قيد يمنع بيع ذل ك األص ل .وتش تمل بع ض العوام ل ،الت ي ق د
تبين أنه ينبغي تعديل السعر المعلن لألصل ،على ما يلي:
)أ(

أن يكون السعر المعلن لألصل متعلق بالتزام أو أداة حقوق ملكية مشابھة )ولكنھا ليست مماثلة( ُمحتفظ بھا من
قبل طرف آخر على أنھا أصل .فعلى سبيل المثال ،قد يكون لاللتزام أو أداة حقوق الملكية خاصية معينة )مثل
الجودة االئتمانية لل ُمصدر( تختلف عن تلك ال ُمنعكسة في القيمة العادلة اللتزام أو أداة حقوق ملكية مشابھة
ُمحْ تَفظ بھا على أنھا أصل.

)ب(

أن تكــون وحدة الحساب لألصل ليست ھي نفســھا كما لاللتزام أو أداة حقوق الملكية .على سبيل المثال،
لاللتزامات ،في بعض الحاالت ،يعكس السعر لألصل سعراً ُمجمعا ً لحزمة تضم كال من المبالغ المستحقة على
ال ُمصدر وتعزيز ائتماني من طرف ثالث .فإذا لم تكن وحدة الحساب لاللتزام ھي للحزمة ال ُمجمعة ،فإن الھدف
يكون ھو قياس القيمة العادلة اللتزام ال ُمصدر ،وليس القيمة العادلة للحزمة ال ُمجمعة .وعليه ،ففي مثل ھذه
الحاالت ،فإن المنشأة تقوم بتعديل السعر المرصود لألصل الستبعاد أثر التعزيز االئتماني من الطرف الثالث.

االلتزامات وأدوات حقوق الملكية غير ال ُمحتفظ بھا من قبل أطراف أخرى على أنھا أصول
40

عندما ال يُتاح سعر معلن لتحويل التزام أو أداة حقوق ملكية مماثلة أو مشابھة خاصة بالمنشأة وال يُحتفظ بالبند المماثل
من قبل طرف آخر على أنه أصل ،فإنه يجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة لاللتزام أو أداة حقوق الملكية
باستخدام أسلوب تقويم من منظور مشارك في السوق يكون مدينا ُ بااللتزام أو يكون قد أصدر المطالبة على حقوق
الملكية.
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41

على سبيل المثال ،عند تطبيق أسلوب القيمة الحالية فإن المنشأة قد تأخذ في الحسبان أيا ُ مما يلي:
)أ(

التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية التي يتوقع المشارك في السوق أن يتكبدھا للوفاء بااللتزام ،بما في ذلك
التعويض الذي قد يطلبه مشارك في السوق لتحمل االلتزام )أنظر الفقرات ب-31ب.(33

)ب(

المبلغ الذي يتسلمه مشارك في السوق للدخول في أو إصدار التزام أو أداة حقوق ملكية مماثلة باستخدام
االفتراضات التي يستخدمھا المشاركون في السوق عند تسعير البند المماثل )مثل أن يكون له الخصائص
االئتمانية نفسھا( في السوق الرئيسة )أو السوق األكثر ميزة( إلصدار التزام أو أداة حقوق ملكية بالشروط
التعاقدية نفسھا.

المخاطر غير المتعلقة باألداء
42

تعكس القيمة العادلة لاللتزام أث ر المخ اطر غي ر المتعلق ة ب األداء .وتش مل المخ اطر غي ر المتعلق ة ب األداء ،عل ى س بيل
المث ال ال الحص ر ،المخ اطر االئتماني ة الخاص ة بالمنش أة )كم ا عُرف ت ف ي المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي " 7األدوات
المالية :اإلفصاحات"( .ويفترض أن تظل المخاطر غير المتعلقة باألداء ھي نفسھا قبل تحويل االلتزام وبعده.

43

يجب على المنشأة ،عند قياس القيمة العادلة لاللتزام ،أن تأخذ في الحسبان أثر مخاطرھا االئتمانية )الوضع االئتماني( وأي
عوامل أخرى قد تؤثر على احتمال الوفاء أو عدم الوفاء بااللتزام .وقد يختلف ذلك األثر اعتمادا على االلتزام .فعلى سبيل
المثال:
)أ(

ما إذا كان االلتزام يُعد تعھدا بتسليم نقد )التزام مالي( أو تعھدا بتسليم سلع أو خدمات )التزام غير مالي(.

)ب( شروط التعزيزات االئتمانية المتعلقة بااللتزام ،إن وجدت.
44

تعكس القيمة العادلة لاللتزام أثر المخاطر غير المتعلقة باألداء على أساس وحدة حسابه .وال يجوز ل ُمصدر التزام ،تم
إصداره مع تعزيز ائتماني -غير منفصل -من طرف ثالث والذي تتم المحاسبة عنه -بشكل منفصل -عن االلتزام ،أن
يُضمن أثر التعزيز االئتماني )مثال ذلك ضمان طرف ثالث لدين( في قياس القيمة العادلة لاللتزام .وإذا تمت المحاسبة
عن التعزيز االئتماني -بشكل منفصل -عن االلتزام ،فإن ال ُمصدر يأخذ في الحسبان الوضع االئتماني الخاص به وليس
الخاص بالطرف الثالث الضامن عند قياسه القيمة العادلة لاللتزام.

قيد يمنع تحويل التزام أو أداة حقوق ملكية خاصة بالمنشأة
45

ال يجوز للمنشأة ،عند قياس القيمة العادلة اللتزام أو أداة حقوق ملكية خاصة بالمنشأة ،أن تُضمن ُمدخالً منفصالً أو تع ديالً
لـ ُمدخالت أخرى تتعلق بوجود قيد يمنع تحويل البند .ويتم تضمين أثر القيد الذي يمنع تحويل الت زام أو أداة حق وق ملكي ة
خاصة بالمنشأة -إما بشكل صريح أو بشكل ضمني -في ال ُمدخالت األخرى لقياس القيمة العادلة.

46

على سبيل المثال ،في تاريخ المعاملة ،قبِل كل من الدائن والمدين سعر المعاملة لاللتزام مع معرفة كاملة بأن االلتزام
يتضمن قيدا يمنع تحويله .ونتيجة ألن القيد يتم تضمينه في سعر المعاملة ،فإنه ليس مطلوبا ً في تاريخ المعاملة ُمدخل
منفصل ،أو تعديل على مدخل موجود ،ليعكس أثر القيد على التحويل .وبالمثل ،ليس مطلوبا ً في تواريخ القياس الالحقة
ُمدخل منفصل ،أو تعديل على ُمدخل موجود ،ليعكس أثر القيد على التحويل.

االلتزام المالي بميزة تحت الطلب
47

ال تقل القيمة العادلة اللتزام مالي بميزة تحت الطلب )مث ل الوديع ة تح ت الطل ب( ع ن المبل غ الواج ب س داده عن د الطل ب،
مخصوما ً من أول تاريخ يمكن أن تتم فيه المطالبة بدفع ذلك المبلغ.

التطبيق على األصول المالية وااللتزامات المالية التي لھا مراكز مقاصة في مخاطر السوق أو
المخاطر االئتمانية للطرف المقابل
48

تتعرض المنشأة التي تحتفظ بمجموعة من األصول المالية وااللتزامات المالية لمخ اطر الس وق )كم ا عُرف ت ف ي المعي ار
ال دولي للتقري ر الم الي  (7وللمخ اطر االئتماني ة )كم ا عُرف ت ف ي المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي  (7الخاص ة بك ل م ن
األطراف المقابلة .وإذا كان ت المنش أة ت دير تل ك المجموع ة م ن األص ول المالي ة وااللتزام ات المالي ة عل ى أس اس ص افي
تَعرضھا ألي من مخاطر السوق أو المخاطر االئتمانية ،فإنه يُسمح للمنشأة بأن تطبق استثنا ًء لھذا المعيار ال دولي للتقري ر
المالي عند قياس القيمة العادلة .ھذا االستثناء يسمح للمنشأة بأن تقيس القيمة العادلة لمجموعة األصول المالية وااللتزامات
المالية على أساس السعر الذي يمكن أن ي تم تس لمه لبي ع ص افي مرك ز طوي ل )أص ل( مقاب ل التع رض لمخ اطر معين ة أو
الذي يتم دفعه لتحويل صافي مركز قصير )التزام( مقابل التعرض لمخاطر معينة في معاملة في ظروف اعتيادية منتظمة
بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية .وبنا ًء عليه ،يجب على المنشأة أن تقيس القيمة
العادلة لمجموعة األصول المالية وااللتزامات المالية -بشكل متسق -مع الكيفية الت ي يمك ن أن يس عر بھ ا المش اركون ف ي
السوق صافي التعرض للمخاطر في تاريخ القياس.
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49

يُسمح للمنشأة بأن تستخدم االستثناء الوارد في الفقرة - 48فقط -إذا كانت المنشأة تقوم بجميع ما يلي:
)أ(

تدير مجموعة األصول المالية وااللتزامات المالية على أساس صافي تعرض المنشأة لخطر )أو مخاطر( سوق
معين أو لخطر ائتماني لطرف مقابل معين وفقا إلدارة المخاطر أو االستراتيجية االستثمارية الموثقة الخاصة
بالمنشأة؛

)ب(

تقدم معلومات على ذلك األساس بشأن مجموعة األصول المالية وااللتزامات المالية إلى كبار موظفي إدارة
المنشأة ،كما عُرفت في معيار المحاسبة الدولي " 24اإلفصاحات عن الطرف ذي العالقة"؛

)ج(

تطالَب ،أو أنھا قد اختارت ،بأن تقيس تلك األصول المالية وااللتزامات المالية بالقيمة العادلة في قائمة المركز
المالي في نھاية كل فترة تقرير.

50

ال يتعلق االستثناء الوارد في الفقرة  48بعرض القائمة المالية .ففي بعض الحاالت ،يختلف أساس عرض األدوات المالية
في قائمة المركز المالي عن أساس قياس األدوات المالية ،على سبيل المثال ،عندما ال يتطلب أو ال يسمح معيار دولي
صاف .في مثل ھذه الحاالت ،قد يلزم المنشأة أن تقوم
للتقرير المالي بأن يتم عرض األدوات المالية على أساس
ٍ
بتخصيص التعديالت على مستوى المحفظة )أنظر الفقرات  (56-53على األصول وااللتزامات الفردية التي تشكل
مجموعة أصول مالية والتزامات مالية تُدار على أساس صافي تعرض المنشأة للمخاطر .ويجب على المنشأة أن تقوم
بمثل ھذه التخصيصات على أساس معقول وثابت باستخدام منھجية مناسبة بحسب الظروف.

51

يجب على المنشأة أن تتخذ قرار السياسة المحاسبية ،وفقا لمعيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية والتغييرات
ف ي التق ديرات المحاس بية واألخط اء" ،لتس تخدم االس تثناء ال وارد ف ي الفق رة  .48ويج ب عل ى المنش أة ،الت ي تس تخدم
االستثناء ،أن تطبق تلك السياسة المحاسبية ،بما في ذلك سياستھا لتخص يص تع ديالت س عري الع رض والطل ب )أنظ ر
الفقرات  (55-53والتعديالت االئتمانية )انظر الفقرة  ،(56إذا كان ت منطبق ة ،بش كل ثاب ت -م ن فت رة إل ى أخ رى عل ى
محفظة معينة.

52

ينطبق االس تثناء ال وارد ف ي الفق رة - 48فق ط -عل ى األص ول المالي ة ،وااللتزام ات المالي ة والعق ود األخ رى ف ي نط اق
المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي " 9األدوات المالي ة" )أو معي ار المحاس بة ال دولي " 39األدوات المالي ة :االثب ات
والقي اس" إذا ل م ي تم تطبي ق المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي  9بع د( .وينبغ ي أن تق رأ اإلش ارات إل ى األص ول المالي ة
وااللتزامات المالي ة ال واردة ف ي الفق رات  51-48و 56-53عل ى أنھ ا تنطب ق عل ى جمي ع العق ود ض من نط اق المعي ار
ال دولي للتقري ر الم الي ) 9أو ومعي ار المحاس بة ال دولي  39إذا ل م ي تم تطبي ق المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي  9بع د(
والمحاسبة عنھا وفقا لھما ،بغض النظر عما إذا كانت تستوفي تعريفات األص ول المالي ة أو االلتزام ات المالي ة ال واردة
في معيار المحاسبة الدولي " 32األدوات المالية :العرض".

التعرض لمخاطر السوق
53

عند استخدام االستثناء الوارد في الفقرة  48لقياس القيمة العادلة لمجموعة أصول مالية والتزامات مالية تُدار على أساس
صافي تعرض المنشأة لمخاطر سوق معينة ،يجب على المنشأة أن تطبق السعر الواقع في حدود سعري العرض
والطلب ،والذي يُعد األكثر تمثيال للقيمة العادلة بحسب الظروف ،على صافي تعرض المنشأة لمخاطر السوق تلك
)انظر الفقرتين  70و.(71

54

عند استخدام االستثناء الوارد في الفقرة  ،48يجب على المنشأة أن تتأكد أن خطر )أو مخاطر( السوق الذي تتعرض له
المنشأة في نطاق تلك المجموعة من األصول المالية وااللتزامات المالية ھو نفسه –تقريبا ً .فعلى سبيل المثال ،ال تجمع
المنشأة مخاطر معدل الفائدة المرتبطة بأصل مالي مع مخاطر سعر البضاعة المرتبطة بالتزام مالي نظراً ألن القيام
بذلك لن يقلل من تعرض المنشأة لمخاطر معدل الفائدة أو مخاطر سعر البضاعة .وعند استخدام االستثناء الوارد في
الفقرة  ،48فإن أي مخاطر أساس ناتجة عن ال ُمعا ِمالت غير المتماثلة لمخاطر السوق يجب أخذھا في الحسبان في
قياس القيمة العادلة لألصول المالية وااللتزامات المالية في نطاق المجموعة.

55

وبالمثل ،يجب أن تكون مدة تعرض المنشأة لخطر )أو مخاطر( سوق معين ناتج عن األصول المالية وااللتزامات المالية
ھو نفسه –تقريبا ً .فعلى سبيل المثال فإن المنشأة ،التي تستخدم عقدا مستقبليا ُ مدته  12شھرا في مقابل التدفقات النقدية
المرتبطة بما قيمته  12شھر من التعرض لمخاطر معدل الفائدة ألداة مالية مدتھا خمسة سنوات في نطاق مجموعة
ُمشكلة -فقط -من تلك األصول المالية وااللتزامات المالية ،تقيس القيمة العادلة للتعرض لمخاطر معدل فائدة لمدة 12
صاف ،والتعرض المتبقي لمخاطر معدل الفائدة )أي السنوات  (5-2على أساس إجمالي.
شھرا على أساس
ٍ

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

7

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

المعيار الدولي للتقرير المالي 13
التعرض للمخاطر االئتمانية لطرف مقابل معين
56

عند استخدام االستثناء الوارد في الفقرة  48لقياس القيمة العادلة لمجموعة من األصول المالية وااللتزامات المالية تم
الدخول فيھا مع طرف مقابل معين ،يجب على المنشأة أن تُض ﱢمن أثر صافي تعرض المنشأة للمخاطر االئتمانية لذلك
الطرف المقابل أو صافي تعرض الطرف المقابل للمخاطر االئتمانية للمنشأة في قياس القيمة العادلة عندما يمكن أن
يأخذ المشاركون في السوق في الحسبان أية ترتيبات موجودة تقلل من التعرض للمخاطر االئتمانية في حالة التعثر في
السداد )مثال ذلك اتفاقية معاوضة أساسية مع الطرف المقابل أو اتفاقية تتطلب مبادلة الضمان على أساس صافي
تعرض كل طرف للمخاطر االئتمانية للطرف اآلخر( .ويجب أن يعكس قياس القيمة العادلة توقعات المشاركين في
السوق بشأن احتمال أن يكون مثل ھذا الترتيب نافذا –بشكل نظامي -في حالة التعثر في السداد.

القيمة العادلة عند اإلثبات األولي
57

عندما يتم اقتناء أصل أو تحمل التزام في معاملة ُمبادلة لذلك األصل أو االلتزام ،فإن سعر المعاملة ھو السعر المدفوع
القتناء األصل أو ال ُمستلم لتحمل االلتزام )سعر الدخول( .وفي المقابل ،فإن القيمة العادلة لألصل أو االلتزام ھي السعر
الذي يمكن أن يتم تسلمه لبيع األصل أو دفعه لتحويل االلتزام )سعر الخروج( .ليس بالضرورة أن تبيع المنشآت
األصول باألسعار المدفوعة القتنائھا .وبالمثل ،ليس بالضرورة أن تحول المنشآت االلتزامات باألسعار المستلمة
لتحملھا.

58

في العديد من الحاالت ،سوف يساوي سعر المعاملة القيمة العادلة )على سبيل المثال ،قد تكون تلك ھي الحالة في تاريخ
المعاملة عندما تحدث معاملة لشراء أصل في السوق الذي سيتم فيه بيع األصل(.

59

عند تحديد ما إذا كانت القيمة العادلة عند اإلثبات األولي تساوي سعر المعاملة ،فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ في
الحسبان العوامل الخاصة بالمعاملة وباألصل أو بااللتزام .وتصف الفقرة ب 4الحاالت التي قد ال يمثل فيھا سعر
المعاملة القيمة العادلة لألصل أو لاللتزام عند اإلثبات األولي.

60

عندما يتطلب معيار دولي آخر للتقرير المالي من المنشأة ،أو يسمح لھا ،بأن تقيس أصالً أو التزاما ً –ابتدا ًء -بالقيمة
العادلة وكان سعر المعاملة يختلف عن القيمة العادلة ،فإنه يجب على المنشأة أن تثبت المكسب أو الخسارة الناتجة
ضمن الربح أو الخسارة ما لم يحدد ذلك المعيار الدولي اآلخر للتقرير المالي خالف ذلك.

أساليب التقويم
61

يجب على المنشأة أن تستخدم أساليب تقويم مناسبة بحسب الظروف والتي يُتاح لھا بيانات كافية لقياس القيمة العادلة،
بحيث تزيد -إلى أكبر حد ممكن –من استخدام ال ُمدخالت المالئمة التي يمكن رصدھا وأن تقلل -إلى أكبر حد ممكن –
من استخدام ال ُمدخالت التي ال يمكن رصدھا.

62

إن الھدف من استخدام أسلوب تقويم ھو لتقدير السعر الذي يمكن أن تحدث به معاملة في ظروف اعتيادية منتظمة لبيع
األصل أو لتحويل االلتزام بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية .إن أساليب
التقويم الثالثة المستخدمة -على نطاق واسع -ھي منھج السوق ،ومنھج التكلفة ومنھج الدخل .وقد تم تلخيص الجوانب
الرئيسة لتلك المناھج في الفقرات ب –5ب .11ويجب على المنشأة أن تستخدم أساليب تقويم متسقة مع واحد أو أكثر
من تلك المناھج لقياس القيمة العادلة.

63

في بعض الحاالت ،سوف يكون من المناسب أسلوب تقويم واحد )على سبيل المثال ،عند تقويم أصل أو التزام باستخدام
األسعار المعلنة في سوق نشطة ألصول أو التزامات متماثلة( .وفي حاالت أخرى ،سوف يكون من المناسب استخدام
عدة أساليب تقويم )على سبيل المثال ،قد تكون تلك ھي الحالة عند تقويم وحدة لتوليد النقد( .وإذا تم استخدام عدة أساليب
تقويم لقياس القيمة العادلة ،فإنه يجب أن يتم تقويم النتائج )أي المؤشرات الممثلة للقيمة العادلة( باألخذ في الحسبان مدى
معقولية نطاق القيم ال ُمشار إليھا من قِبل تلك النتائج .إن قياس القيمة العادلة ھو النقطة ضمن ذلك النطاق التي تُعد
األكثر تمثيال للقيمة العادلة بحسب الظروف.

64

إذا كان سعر المعاملة ھو القيمة العادلة عند اإلثبات األولي وسوف يتم استخدام أسلوب تقويم يستخدم ُمدخالت ال يمكن
رصدھا لقياس القيمة العادلة في فترات الحقة ،فإنه يجب أن تتم معايرة أسلوب التقويم بحيث أنه عند اإلثبات األولي
تتساوى نتيجة أسلوب التقويم مع سعر المعاملة .إن المعايرة تؤكد أن أسلوب التقويم يعكس ظروف السوق الحالية،
وتساعد المنشأة في تحديد ما إذا كان من الضروري تعديل في أسلوب التقويم )على سبيل المثال ،قد يكون ھناك خاصية
لألصل أو االلتزام ال يستوعبھا أسلوب التقويم( .بعد اإلثبات األولي ،وعند قياس القيمة العادلة باستخدام أسلوب أو
أساليب تقويم تستخدم ُمدخالت ال يمكن رصدھا ،فإنه يجب على المنشأة أن تتأكد من أن أساليب التقويم تلك تعكس
بيانات السوق التي يمكن رصدھا )على سبيل المثال ،السعر ألصل أو التزام مشابه( في تاريخ القياس.
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65

يجب أن يتم تطبيق أساليب التقويم المستخدمة لقياس القيمة العادلة -بشكل ثابت .وبالرغم من ذلك ،يكون التغيير في
أسلوب التقويم أو في تطبيقه )على سبيل المثال ،التغيير في ترجيحه عندما يتم استخدام أساليب تقويم متعددة أو التغيير
في تعديل ُمطبق على أسلوب تقويم( مناسبا إذا كان ينتج عن التغيير قياس مسا ٍو أو أكثر تمثيالُ للقيمة العادلة بحسب
الظروف .وقد يكون ھذا ھو الحال إذا حدثت ،على سبيل المثال ،أي من األحداث التالية:
)أ(

تنشأ أسواق جديدة  ،أ

)ب( تتاح معلومات جديدة ؛ أ
)ج(

معلومات كانت تستخدم –سابقا –لم تعد متاحة؛ أ

)د(

تتحسن أساليب التقويم؛ أ

)ھـ( تتغير ظروف السوق.
66

يجب أن تتم المحاسبة عن التنقيحات الناتجة عن تغيير في أسلوب التقويم أو في تطبيقه على أنھا تغيير في تقدير محاسبي
وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  .8وبالرغم من ذلك ،ال تًتطلب اإلفصاحات الواردة في معيار المحاسبة الدولي  8للتغيير
في تقدير المحاسبي للتنقيحات الناتجة عن تغيير في أسلوب التقويم أو في تطبيقه.

مدخالت أساليب التقويم
المبادئ العامة
67

يجب أن تزيد أساليب التقويم المستخدمة لقياس القيمة العادلة -إلى أقصى حد ممكن -من استخدام ال ُمدخالت المالئمة
التي يمكن رصدھا وأن تقلل -إلى أقصى حد ممكن –من استخدام ال ُمدخالت التي ال يمكن رصدھا.

68

تشمل أمثلة األسواق التي قد تكون فيھا ال ُمدخالت من الممكن رصدھا لبعض األصول وااللتزامات )على سبيل المثال،
األدوات المالية( أسواق األوراق المالية ،وأسواق المتعاملين ،وأسواق السمسرة واألسواق بدون وسطاء )أنظر الفقرة
ب.(34

69

يجب على المنشأة أن تختار ال ُمدخالت التي تتفق مع خصائص األصل أو االلتزام التي يمكن أن يأخذھا المشاركون في
الس وق ف ي الحس بان ف ي معامل ة لألص ل أو االلت زام )انظ ر الفق رتين  11و .(12وف ي بع ض الح االت ،ين تج ع ن تل ك
الخصائص تطبيق تعديل ،مثل العالوة أو الخصم )على سبيل المثال ،عالوة السيطرة أو خصم الحصة غير المسيطرة(.
وب الرغم م ن ذل ك ،ال يج وز أن ينط وي قي اس القيم ة العادل ة عل ى ع الوة أو خص م ال يك ون متس قا ً م ع وح دة الحس اب
الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي الذي يتطلب قياس القيمة العادلة ،أو يسمح به )أنظ ر الفق رتين  13و .(14وال
يتم السماح بالعالوات والخصومات التي تعكس الحجم على أنه خاصية لحيازة المنشأة )تحديدًا ،عامل المنع ال ذي يع دل
السعر المعلن ألصل أو التزام نظراً ألن حجم التداول اليومي العادي للسوق ال يُعد كافيا الس تيعاب الكمي ة ال ُمح تفظ بھ ا
من قبل المنشأة ،كما ھ و ُموض ح ف ي الفق رة  (80ب دال م ن أن ه خاص ية لألص ل أو االلت زام )عل ى س بيل المث ال ،ع الوة
السيطرة عند قياس القيمة العادلة لحصة مسيطرة( ،في قياس القيم ة العادل ة .وف ي جمي ع األح وال ،إذا ك ان ھن اك س عر
معلن في سوق نشطة )أي ُمدخل المستوى  (1ألصل أو التزام ،فإنه يجب عل ى المنش أة أن تس تخدم ذل ك الس عر المعل ن
بدون تعديل عند قياس القيمة العادلة ،باستثناء ما ھو محدد في الفقرة .79

ال ُمدخالت المستندة إلى أسعار العرض والطلب
70

إذا ك ان لألص ل أو االلت زام ال ُمق اس بالقيم ة العادل ة س عر ع رض وس عر طل ب )عل ى س بيل المث الُ ،م دخل م ن س وق
متعاملين( ،فإنه يجب استخدام السعر الواقع في حدود سعري العرض والطل ب وال ذي يُع د األكث ر تمث ً
يال للقيم ة العادل ة
بحسب الظروف لقياس القيمة العادلة بغض النظر عن المكان الذي يتم فيه تصنيف المدخل في التسلسل الھرم ي للقيم ة
العادلة )أي المستوى  ،1أو  2أو 3؛ أنظر الفقرات  .(90-72ويُسمح باستخدام أسعار العرض لمراكز األص ل وأس عار
الطلب لمراكز االلتزام ،ولكن ال يُتطلب ذلك.

71

ال يمن ع ھ ذا المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي اس تخدام المتوس ط الس عري للس وق أو أع راف تس عير أخ رى يس تخدمھا
المشاركون في السوق كوسيلة عملية لقياسات القيمة العادلة الواقعة في حدود سعري العرض والطلب.

التسلسل الھرمي للقيمة العادلة
72

لزيادة الثبات والقابلية للمقارنة ف ي قياس ات القيم ة العادل ة واإلفص احات ذات الص لة ،ف إن ھ ذا المعي ار ال دولي للتقري ر
المالي يضع تسلسالً ھرميا ً للقيمة العادلة يص نف ،ف ي ثالث ة مس توياتُ ،م دخالت أس اليب التق ويم المس تخدمة ف ي قي اس
القيمة العادلة )أنظر الفقرات  .(90-76يعطي التسلسل الھرم ي للقيم ة العادل ة األولوي ة األعل ى لألس عار المعلن ة )غي ر
ال ُمعدلة( في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المتماثلة ) ُمدخالت المستوى  (1واألولوية األدنى للم دخالت الت ي
ال يمكن رصدھا ) ُمدخالت المستوى .(3
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73

وفي بعض الحاالت ،قد يتم تصنيف ال ُمدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ضمن مس تويات مختلف ة
في التسلسل الھرمي للقيم ة العادل ة .وف ي تل ك الح االت ،فإن ه ي تم تص نيف قي اس القيم ة العادل ة ف ي مجمل ه ض من نف س
المستوى في التسلسل الھرمي للقيمة العادلة ألدنى مستوى مدخل يُعد مھما بالنسبة لمجمل القياس .ويتطلب تقويم أھمي ة
ُمدخل معين بالنسبة لمجمل القياس االجتھاد ،باألخ ذ ف ي الحس بان العوام ل الخاص ة باألص ل أو االلت زام .وال يج وز أن
تؤخذ التعديالت للوصول إلى القياسات المستندة إلى القيمة العادلة ،مثل تكاليف البيع عند قياس القيم ة العادل ة مطروح ا ً
منھا تكاليف البيع ،في الحسبان عند تحديد المستوى في التسلسل الھرمي للقيمة العادل ة ال ذي ي تم ض منه تص نيف قي اس
القيمة العادلة.

74

قد يؤثر مدى إتاحة ال ُمدخالت المالئمة وعنصر الذاتية المتعلق بھا على اختيار أساليب التقويم المناسبة )أنظر الفقرة
 .(61وبالرغم من ذلك ،يعطي التسلسل الھرمي للقيمة العادلة األولوية لمدخالت أساليب التقويم ،وليس ألساليب التقويم
المستخدمة لقياس القيمة العادلة .فعلى سبيل المثال ،قد يتم تصنيف قياس القيمة العادلة ال ُمطور باستخدام أسلوب القيمة
الحالية ضمن المستوى  2أو المستوى ،3اعتماداً على ال ُمدخالت التي تُعد مھمة بالنسبة لمجمل القياس والمستوى الذي
يتم ضمنه تصنيف تلك ال ُمدخالت في ھرمية القيمة العادلة.

75

ً
تعديال باستخدام مدخــل ال يمكن رصده ،وأن ذلك التعديل ينتج عنه قياس للقيمة العادلة
إذا تطلب مدخــل يمكن رصده
يكون أعلى أو أقل -بشكل جوھري ،فإنه يتم تصنيف القياس الناتج ضمن المستوى  3في التسلسل الھرمي للقيمة
العادلة .فعلى سبيل المثال ،إذا كان المشارك في السوق يأخذ في الحسبان أثر قيد على بيع أصل عند تقدير سعر
األصل ،فإن المنشأة تعدل السعر المعلن ليعكس أثر ذلك القيد .وإذا كان ذلك السعر المعلن يُعد ُمدخالً ضمن المستوى 2
وكان التعديل ُمدخالً ال يمكن رصده ويُعد مھما بالنسبة لمجمل القياس ،فإنه يتم تصنيف القياس ضمن المستوى  3في
التسلسل الھرمي للقيمة العادلة.

ُمدخالت المستوى 1
76

ُمدخالت المستوى  1ھي األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المتماثلة التي تستطيع
المنشأة الوصول إليھا في تاريخ القياس.

77

يوفر السعر المعلن في سوق نشطة دليالً يمكن االعتماد عليه -إلى أكبر حد ممكن -على القيمة العادلة ،وحينما يكون
متاحاً ،يجب أن يُستخدم بدون تعديل لقياس القيمة العادلة ،باستثناء ما ھو محدد في الفقرة .79

78

سوف يكون ُمدخل المستوى  1متاحا ً للعديد من األصول المالية وااللتزامات المالية ،والتي قد يتم ُمبادلة بعضھا في
أسواق نشطة متعددة )على سبيل المثال ،في أسواق أوراق مالية مختلفة( .وبنا ًء عليه ،يكون التركيز في المستوى 1
على تحديد كل مما يلي:
)أ(

السوق الرئيسة لألصل أو االلتزام أو ،في غياب سوق رئيسة ،السوق األكثر ميزة لألصل أو االلتزام؛

)ب( ما إذا كانت المنشأة تستطيع الدخول في معاملة لألصل أو االلتزام بالسعر في ذلك السوق في تاريخ القياس.
79

ال يجوز للمنشأة أن تجري تعديالً على ُمدخل المستوى  1في الحاالت التالية:
)أ(

عندما تحتفظ المنشأة بعدد كبير من األصول أو االلتزامات المتشابھة )ولكنھا ليست متماثلة( )على سبيل المثال،
األوراق المالية التي تمثل الدين( التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة ويوجد سعر معلن متاح في سوق نشطة ولكن ال
يمكن الوصول إليه بسھولة لكل من تلك األصول وااللتزامات  -بشكل منفرد )أي أنه في ظل العدد الكبير من
األصول وااللتزامات المتشابھة ال ُمحتفظ بھا من قبل المنشأة ،فإنه من الصعب الحصول على معلومات التسعير
لكل أصل أو التزام منفرد في تاريخ القياس( .وفي تلك الحالة ،فإنه يجوز للمنشأة ،كوسيلة عملية ،أن تقيس
القيمة العادلة باستخدام طريقة تسعير بديلة ال تعتمد –بشكل حصري -على األسعار المعلنة )على سبيل المثال،
مصفوفة التسعير( .وبالرغم من ذلك ،فإنه ينتج عن استخدام طريقة تسعير بديلة قياس للقيمة العادلة يُصنف
ضمن مستوى أدنى في التسلسل الھرمي للقيمة العادلة.

)ب( عندما ال يمثل السعر المعلن في سوق نشطة القيمة العادلة في تاريخ القياس .وقد يكون ذلك ھو الحال ،على
سبيل المثال ،إذا وقعت أحداث مھمة )مثل معامالت في سوق بدون وسطاء ،أو صفقات في سوق سمسرة أو
إعالنات( بعد إغالق السوق ولكن قبل تاريخ القياس .ويجب على المنشأة أن تضع سياسة وتطبقھا -بشكل ثابت -
لتحديد تلك األحداث التي قد تؤثر على قياسات القيمة العادلة .وبالرغم من ذلك ،إذا تم تعديل السعر المعلن ألجل
معلومات جديدة ،فإنه ينتج عن التعديل قياس قيمة عادلة يُصنف ضمن مستوى آدنى في التسلسل الھرمي للقيمة
العادلة.
)ج( عند قياس القيمة العادلة اللتزام أو أداة حقوق ملكية خاصة بالمنشأة باستخدام السعر المعلن لبند مماثل تتم
المتاجرة فيه على أنه أصل في سوق نشطة ،ويلزم تعديل ذلك السعر ألجل عوامل خاصة بالبند أو األصل
)أنظر الفقرة  .(39وإذا لم يُتطلب تعديل للسعر المعلن لألصل ،فإن النتيجة ھي قياس قيمة عادلة يُصنف ضمن
المستوى  1في التسلسل الھرمي للقيمة العادلة .وبالرغم من ذلك ،فإنه ينتج عن أي تعديل للسعر المعلن لألصل
قياس قيمة عادلة يُصنف ضمن مستوى آدنى في التسلسل الھرمي للقيمة العادلة.
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80

إذا كانت المنشأة تحتفظ بمركز في أصل أو التزام واحد )بما في ذلك ،مركز يشمل عدداً كبيراً من األصول أو االلتزامات
المتماثلة ،مثل حيازة أدوات مالية( وتتم المتاجرة في األصل أو االلتزام في سوق نشطة ،فإنه يجب أن يتم قياس القيمة
العادلة لألصل أو االلتزام ضمن المستوى 1على أنھا نتاج للسعر المعلن لألصل أو االلتزام المنفرد وللكمية ال ُمحتفظ بھا
كاف الستيعاب الكمية
من قبل المنشأة .وتكون تلك ھي الحالة حتى ولو كان حجم التداول اليومي العادي للسوق غير
ٍ
ال ُمحتفظ بھا وأنه قد يؤثر وضع أوامر لبيع المركز في معاملة واحدة على السعر المعلن.

ُمدخالت المستوى 2
81

ُم دخالت المس توى  2ھ ي ال ُم دخالت بخ الف األس عار المعلن ة ال ُمدرج ة ض من المس توى  1والت ي م ن الممك ن رص دھا
لألصل أو االلتزام -بشكل مباشر أو غير مباشر.

82

إذا كان لألصل أو االلتزام أج ل )تعاق دي( مح دد ،فإن ه يج ب أن يك ون م ن الممك ن مالحظ ة ُم دخل المس توى –2تقريب ا ً -
لألجل الكامل لألصل أو االلتزام .وتشمل ُمدخالت المستوى  2ما يلي:
)أ(

األسعار المعلنة لألصول أو االلتزامات المشابھة في أسواق نشطة.

)ب( األسعار المعلنة لألصول أو االلتزامات المماثلة أو المشابھة في أسواق غير نشطة.
)ج( ال ُمدخالت بخالف األسعار المعلنة التي يمكن رصدھا ألصل أو التزام ،على سبيل المثال:

)د(
83

)(1

أسعار الفائدة ومنحنيات العائد التي يمكن رصدھا على فترات معلنة شائعة؛

)(2

التقلبات الضمنية؛

)(3

الھوامش اإلئتمانية.

ال ُمدخالت المؤيدة من السوق.

تتفاوت التعديالت على ُمدخالت المستوى  2اعتمادا على العوامل الخاصة باألصل أو االلتزام .وتشمل تلك العوامل ما
يلي:
)أ(

حالة أو موقع األصل؛

)ب( إلى أي مدى ترتبط ال ُمدخالت بالبنود التي تكون نظيرة لألصل أو االلتزام )بما في ذلك تلك العوامل الموضحة في
الفقرة (39؛
)ج( حجم أو مستوى النشاط في األسواق التي تكون فيھا ال ُمدخالت مرصودة.
84

قد ينتج عن تعديل على ُمدخل المستوى  ،2الذي يُعد مھما ً بالنسبة لمجمل القياس ،أن يُصنف قياس القيمة العادلة ضمن
المستوى  3في التسلسل الھرمي للقيمة العادلة وذلك إذا استخدم التعديل ُمدخالت مھمة ال يمكن رصدھا.

85

تبين الفقرة ب  35استخدام ُمدخالت المستوى  2ألصول والتزامات معينة

ُمدخالت المستوى 3
86

ُمدخالت المستوى  3ھي ال ُمدخالت التي ال يمكن رصدھا لألصل أو االلتزام.

87

يجب أن تُستخدم ال ُمدخالت التي ال يمكن رصدھا لقياس القيمة العادلة إلى المدى الذي ال تُتاح فيه ُمدخالت مالئمة يمكن
رصدھا ،وبالتالي السماح بحاالت يكون فيھا نشاط السوق ضعيفاً ،إن وجد ،لألصل أو االلتزام في تاريخ القياس .وبالرغم
من ذلك ،يظل ھدف قياس القيمة العادلة ھو نفسه ،أي سعر الخروج في تاريخ القياس من منظور المشارك في السوق
الذي يحتفظ باألصل أو يدين بااللتزام .وبنا ًء عليه ،يجب أن تعكس ال ُمدخالت التي ال يمكن رصدھا االفتراضات التي
يمكن أن يستخدمھا المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام ،بما في ذلك االفتراضات بشأن المخاطر.

88

تشمل االفتراضات بشأن المخاطر تلك المخاطر المتأصلة في أسلوب تقويم معين ُمستخدم لقياس القيمة العادلة )مثل نموذج
التسعير( والمخاطر المتأصلة في مدخالت أسلوب التقويم .فالقياس الذي ال يتضمن تع ديال مقاب ل المخ اطر ال يمث ل قي اس
قيمة عادلة إذا كان المش اركون ف ي الس وق ي درجون تع ديال مقاب ل المخ اطر عن د تس عير األص ل أو االلت زام .فعل ى س بيل
المثال ،قد يكون من الضروري إدراج تعديل مقابل المخاطر عن دما يك ون ھن اك ع دم تأك د كبي ر م ن القي اس )عل ى س بيل
المثال ،عندما يكون ھناك انخفاض كبير في حجم النشاط أو مستواه عند مقارنته بنشاط السوق العادي لألصل أو االلتزام،
أو األصول أو االلتزامات المشابھة ،وتكون المنشأة قد حددت أن سعر المعامل ة أو الس عر المعل ن ال يمث ل القيم ة العادل ة،
كما ھو ُموضح في الفقرات ب-37ب.(47
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يجب على المنشأة أن تطور ال ُمدخالت التي ال يمكن رصدھا باستخدام أفضل المعلومات المتاحة بحسب الظروف ،والتي قد
تشمل البيانات الخاصة بالمنشأة .وعند تطوير المدخالت التي ال يمكن رصدھا ،يمكن للمنشأة أن تبدأ بالبيانات الخاصة
بھا ،ولكن يجب عليھا أن تعدل تلك البيانات عندما تبين معلومات متاحة -بشكل معقول –أن مشاركين آخرين في السوق
يمكن أن يستخدموا بيانات مختلفة أو أن ھناك شيئا خاصا بالمنشأة وھو غير متاح للمشاركين اآلخرين في السوق )على
سبيل المثال ،التَآ ُز ِريﱠة الخاصة بالمنشأة( .وال يلزم المنشأة أن تبذل جھوداً مستفيضة لتحصل على معلومات بشأن
افتراضات المشارك في السوق .وبالرغم من ذلك ،يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان جميع المعلومات بشأن
افتراضات المشارك في السوق والتي تكون متاحة -بشكل معقول .حيث تُعد المعلومات التي ال يمكن رصدھا والتي يتم
تطويرھا بالطريقة الموضحة أعاله افتراضات مشارك في السوق وتحقق الھدف من قياس القيمة العادلة.

90

توضح الفقرة ب 36استخدام ُمدخالت المستوى  3ألصول والتزامات معينة.

اإلفصاح
91

92

كل مما يلي:
يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تساعد مستخدمي قوائمھا المالية في تقويم ٍ
)أ(

لألصول وااللتزامات التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة -على أساس متكرر أو غير متكرر -في قائمة المركز
المالي بعد اإلثبات األولي :أساليب التقويم والمدخالت المستخدمة لتطوير تلك القياسات.

)ب(

لقياسات القيمة العادلة المتكررة التي تستخدم ُمدخالت مھمة ال يمكن رصدھا )المستوى  :(3أثر القياسات
على الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر للفترة.

لتحقيق األھداف الواردة في الفقرة  ،91يجب على المنشأة أن تأخذ جميع ما يلي في الحسبان:
)أ(

مستوى التفصيل الالزم الستيفاء متطلبات اإلفصاح؛

)ب(

حجم التأكيد الذي يجب وضعه على كل من المتطلبات المتنوعة؛

)ج(

حجم التجميع أو التفصيل الذي يجب القيام به؛

)د(

ما إذا كان مستخدمو القوائم المالية بحاجة لمعلومات إضافية لتقويم المعلومات الكمية المفصح عنھا.

وإذا كانت اإلفصاحات ال ُمقدمة وفقا لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي والمعايير الدولية األخرى للتقرير المالي غير كافية
لتحقيق األھداف الواردة في الفقرة  ،91فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات اإلضافية الالزمة لتحقيق تلك
األھداف.
93

لتحقيق األھداف الواردة في الفقرة  ،91فإنه يجب على المنشأة أن تفصح –كحد أدنى -عن المعلومات التالية لك ل فئ ة م ن
األصول وااللتزامات )أنظر الفقرة  94لمعلومات عن تحديد الفئات المناسبة لألصول وااللتزامات( ال ُمقاسة بالقيمة العادلة
)بما في ذلك ،القياسات المستندة إلى القيمة العادلة ضمن نطاق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي( في قائمة المركز المالي
بعد اإلثبات األولي:
)أ(

لقياسات القيمة العادلة المتكررة وغير المتكررة :قي اس القيم ة العادل ة ف ي نھاي ة فت رة التقري ر .ولقياس ات القيم ة
العادل ة غي ر المتك ررة :أس باب القي اس .قياس ات القيم ة العادل ة المتك ررة لألص ول أو االلتزام ات ھ ي تل ك الت ي
تتطلبھا ،أو تسمح بھا ،معايير دولية أخرى للتقري ر الم الي ف ي قائم ة المرك ز الم الي ف ي نھاي ة ك ل فت رة تقري ر.
وقياسات القيمة العادلة غير المتكررة لألصول أو االلتزامات ھي تلك التي تتطلبھ ا ،أو تس مح بھ ا مع ايير دولي ة
أخرى للتقرير المالي في قائمة المركز المالي في ظروف معينة )على سبيل المث ال ،عن دما تق يس المنش أة أص الً
ُمحتفظا ُ به للبيع بالقيمة العادلة مطروحا منھا تكاليف البيع وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي " 5األص ول غي ر
المتداولة ال ُمحتفظ بھا للبيع والعمليات غير المستمرة" نظراً ألن القيمة العادل ة لألص ل مطروح ا منھ ا تك اليف
البيع أقل من مبلغه الدفتري(.

)ب(

لقياسات القيمة العادلة المتكررة وغير المتكررة :المستوى في التسلسل الھرمي للقيمة العادلة الذي يتم ضمنه
تصنيف قياسات القيمة العادلة في مجملھا )المستوى  1و 2و.(3

)ج(

لألصول وااللتزامات ال ُمحتفظ بھا في نھاية فترة التقرير والتي يتم قياسھا بالقيمة العادلة على أساس متكرر:
مبالغ أي تحويالت بين المستوى  1والمستوى  2في التسلسل الھرمي للقيمة العادلة ،وأسباب تلك التحويالت
وسياسة المنشأة لتحديد متى يفترض أنه قد حدثت التحويالت بين المستويين )أنظر الفقرة  .(95ويجب أن يُفصح
عن التحويالت إلى كل مستوى ويتم مناقشتھا -بشكل منفصل -عن التحويالت من كل مستوى.
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)د(

لقياسات القيمة العادلة المتكررة وغير المتكررة المصنفة ضمن المستوى  2والمستوى  3في التسلسل الھرمي
للقيمة العادلة :وصف ألسلوب )أساليب( التقويم والمدخالت ال ُمستخدمة في قياس القيمة العادلة .وإذا كان ھناك
تغيير في أسلوب التقويم )على سبيل المثال ،التغيير من منھج السوق إلى منھج الدخل أو استخدام أسلوب تقويم
إضافي( ،فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن ذلك التغيير وسبب )أسباب( إجرائه .ولقياسات القيمة العادلة
ال ُمصنفة ضمن المستوى  3في التسلسل الھرمي للقيمة العادلة ،فإنه يجب على المنشأة أن تقدم معلومات كمية
عن ال ُمدخالت المھمة التي ال يمكن رصدھا المستخدمة في قياس القيمة العادلة .وال تطالب المنشأة بإيجاد
معلومات كمية لكي تلتزم بمتطلب اإلفصاح ھذا إذا لم تكن المنشأة من قام بتطوير ال ُمدخالت الكمية التي ال يمكن
رصدھا عند قياس القيمة العادلة )على سبيل المثال ،عندما تستخدم المنشأة أسعارا من معامالت سابقة أو
معلومات تسعير من طرف ثالث دون تعديل( .وبالرغم من ذلك ،ال يمكن للمنشأة عند تقديم ھذا اإلفصاح أن
تتجاھل ال ُمدخالت الكمية التي ال يمكن رصدھا والتي تُعد مھمة لقياس القيمة العادلة وتكون متاحة -بشكل معقول
-للمنشأة..

)ھـ(

لقياسات القيمة العادلة المتكررة ال ُمصنفة ضمن المستوى  3في التسلسل الھرمي للقيمة العادلة :مطابقة األرصدة
االفتتاحية مع األرصدة الختامية ،بحيث تفصح -بشكل منفصل -عن التغييرات خالل الفترة التي يمكن عزوھا
لما يلي:
) (1مجموع المكاسب أو الخسائر للفترة وال ُمثبتة ضمن الربح أو الخسارة ،والبند )البنود( المستقل ضمن الربح
أو الخسارة الذي يتم فيه إثبات تلك المكاسب أو الخسائر.
) (2مجموع المكاسب أو الخسائر للفترة وال ُمثبتة ضمن الدخل الشامل اآلخر ،والبند )البنود( المستقل ضمن
الدخل الشامل اآلخر الذي يتم فيه إثبات تلك المكاسب أو الخسائر.
) (3المشتريات والمبيعات واإلصدارات والتسويات )ويفصح عن كل من تلك األنواع للتغييرات -بشكل
منفصل(.
) (4مبالغ أي تحويالت إلى أو من المستوى  3في التسلسل الھرمي للقيمة العادلة ،وأسباب تلك التحويالت
وسياسة المنشأة لتحديد متى يفترض أنه قد حدثت تلك التحويالت )أنظر الفقرة  .(95ويجب أن يُفصح
عن التحويالت إلى المستوى  3ومناقشتھا -بشكل منفصل -عن التحويالت من المستوى .3

)و(

لقياسات القيمة العادلة المتكررة ال ُمصنفة ضمن المستوى  3في التسلسل الھرمي للقيمة العادلة :مبلغ مجموع
المكاسب أو الخسائر للفترة الواردة في البند )ھـ() (1ال ُمدرج ضمن الربح أو الخسارة الذي يمكن عزوه إلى
التغير في المكاسب أو الخسائر غير المحققة المتعلقة بتلك األصول وااللتزامات ال ُمحتفظ بھا في نھاية فترة
التقرير ،والبند )البنود( المستقل ضمن الربح أو الخسارة الذي يتم فيه إثبات تلك المكاسب أو الخسائر غير
المحققة.

)ز(

لقياسات القيمة العادلة المتكررة وغير المتكررة ال ُمصنفة ضمن المستوى  3في التسلسل الھرمي للقيمة العادلة:
وصف آلليات التقويم ال ُمستخدمة من قبل المنشأة )بما في ذلك ،على سبيل المثال كيف تقرر المنشاة سياساتھا
واجراءاتھا للتقويم وكيف تحلل التغيرات في قياسات القيمة العادلة من فترة إلى أخرى(.

)ح(

لقياسات القيمة العادلة المتكررة ال ُمصنفة ضمن المستوى  3في التسلسل الھرمي للقيمة العادلة:
) (1لجميع مثل تلك القياسات :وصف سردي لحساسية قياس القيمة العادلة للتغيرات في ال ُمدخالت التي ال
يمكن رصدھا إذا كان قد ينتج عن تغير في تلك ال ُمدخالت إلى مبلغ مختلف قياس قيمة عادلة أعلى أو أقل
–بشكل جوھري .وإذا كانت ھناك عالقات متبادلة بين تلك ال ُمدخالت وال ُمدخالت األخرى التي ال يمكن
رصدھا ال ُمستخدمة في قياس القيمة العادلة ،فإنه يجب على المنشأة أن تقدم -أيضا ً -وصفا ُ لتلك العالقات
المتبادلة وكيف يمكن لتلك العالقات أن تضخم أو تخفف من أثر التغيرات في ال ُمدخالت التي ال يمكن
رصدھا على قياس القيمة العادلة .ولاللتزام بمتطلب اإلفصاح ذلك ،فإن يجب أن يتضمن الوصف
السردي للحساسية لتغيرات في ال ُمدخالت التي ال يمكن رصدھا ،كحد أدنى ،ال ُمدخالت التي ال يمكن
رصدھا التي يتم اإلفصاح عنھا عند االلتزام بالبند )د(.
) (2لألصول المالية وااللتزامات المالية :إذا كان تغيير واحد أو أكثر من ال ُمدخالت التي ال يمكن رصدھا
ليعكس افتراضات بديلة ممكنة –بشكل معقول -يغير القيمة العادلة -بشكل جوھري ،-فإنه يجب على
المنشأة أن تبين تلك الحقيقة وأن تفصح عن أثر تلك التغييرات .ويجب على المنشأة أن تفصح عن الكيفية
التي تم بھا حساب أثر تغيير ليعكس افتراضا ً بديالُ ممكنا –بشكل معقول .-ولھذا الغرض ،فإنه يجب
الحكم على جوھرية التغيير بالنظر إلى الربح أو الخسارة ومجموع األصول أو مجموع االلتزامات؛ أو
بالنظر إلى مجموع حقوق الملكية عندما يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر.

)ط(

لقياسات القيمة العادلة المتكررة وغير المتكررة :إذا كان أقصى وأفضل استخدام ألصل غير مالي يختلف عن
استخدامه الحالي ،فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن تلك الحقيقة وعن سبب استخدام األصل غير المالي
بطريقة تختلف عن أقصى وأفضل استخدام له.
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94

يجب على المنشأة أن تحدد الفئات المناسبة لألصول وااللتزامات على أساس ما يلي:
)أ(

طبيعة وخصائص ومخاطر األصل أو االلتزام؛

)ب( المستوى في التسلسل الھرمي للقيمة العادلة الذي يتم ضمنه تصنيف قياس القيمة العادلة.
قد يلزم أن يكون عدد الفئات أكبر لقياسات القيمة العادلة ال ُمصنفة ضمن المستوى  3في التسلسل الھرمي للقيمة العادلة
نظراً ألن لتلك القياسات درجة أعلى من عدم التأكد والذاتية .ويتطلب تحديد الفئات المناسبة لألصول وااللتزامات ،التي
ينبغي أن تُقدم لھا إفصاحات بشأن قياسات القيمة العادلة ،قدراً من االجتھاد .سوف تتطلب -غالبا ً  -فئة األصول أو
االلتزامات تفصيالً أكثر من مجرد البنود المستقلة المعروضة في قائمة المركز المالي .وبالرغم من ذلك ،يجب على
المنشأة أن تقدم معلومات كافية للسماح بالمطابقة مع البنود المستقلة المعروضة في قائمة المركز المالي .وإذا حدد
معيار دولي آخر للتقرير المالي الفئة ألصل أو التزام ،فإنه يجوز للمنشأة أن تستخدم تلك الفئة عند تقديم اإلفصاحات
المطلوبة الواردة في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي إذا كانت تلك الفئة تستوفي المتطلبات الواردة في ھذه الفقرة.
95

يجب على المنشأة أن تفصح عن ،وأن تتبع – بشكل ثابت  -سياستھا لتحدي د مت ى يُفت رض أن ه ق د ح دثت تح ويالت ب ين
المستويات في التسلسل الھرمي للقيمة العادلة وفقا للفقرة )93ج( و)ھـ() .(4يجب أن تكون السياسة بشأن توقيت إثب ات
التحويالت ھي نفسھا للتحويالت إلى المستويات كما ھي للتحويالت من المستويات .ومن أمثلة السياسات لتحديد توقيت
التحويالت ما يلي:
)أ(

تاريخ الحدث أو التغير في الظروف الذي تسبب في التحويل.

)ب( بداية فترة التقرير.
)ج(

نھاية فترة التقرير.

96

إذا اتخذت المنشأة قرار السياسة المحاسبية الستخدام االستثناء الوارد في الفقرة  ،48فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك
الحقيقة.

97

لكل فئة لألصول وااللتزامات غير ال ُمقاسة بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي ولكن يتم اإلفصاح لھا عن القيمة
العادلة ،فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة )93ب( ،و)د( و)ط( .وبالرغم من
ذلك ،فإن المنشأة غير ُمطالبة بأن تقدم إفصاحات كمية عن ال ُمدخالت المھمة التي ال يمكن رصدھا ال ُمستخدمة في
قياسات القيمة العادلة ال ُمصنفة ضمن المستوى  3في التسلسل الھرمي للقيمة العادلة والمطلوبة بموجب الفقرة )93د(.
لمثل تلك األصول وااللتزامات ،ال يلزم المنشأة أن تقدم اإلفصاحات األخرى المطلوبة بموجب ھذا المعيار الدولي
للتقرير المالي.

98

اللتزام ُمقاس بالقيمة العادلة وتم إصداره مع تعزيز ائتماني -غير منفصل -من طرف ثالث ،فإنه يجب على ال ُمصدر أن
يفصح عن وجود ذلك التعزيز االئتماني وعما إذا كان يتم انعكاسه في قياس القيمة العادلة لاللتزام.

99

يجب على المنشأة أن تعرض اإلفصاحات الكمية المطلوبة بموجب ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي في تنسيق جدولي
ما لم يكن ھناك تنسيق آخر مناسب أكثر.
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الملحق أ
المصطلحات المعرفة
يُعد ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي
السوق النشطة

سوق تحدث فيھا معامالت لألصل أو االلتزام بوتيرة وحجم كافيين لتوفير معلومات التسعير على
أساس مستمر.

منھج التكلفة

أسلوب تقويم يعكس المبلغ الذي يكون مطلوبا ً -حاليا ً -الستبدال الطاقة الخدمية ألصل )يشار إليھا –
غالبا ً -على أنھا تكلفة اإلحالل الحالية(.

سعر الدخول

السعر المدفوع القتناء أصل أو ال ُمستلم لتحمل التزام في معاملة ُمبادلة.

سعر الخروج

السعر الذي يتم تسلمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام.

التدفق النقدي المتوقع

المتوسط المرجح المحتمل )أي متوسط التوزيع( للتدفقات النقدية المستقبلية المحتملة.

القيمة العادلة

السعر الذي يتم تسلمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة في ظروف اعتيادية منتظمة بين
المشاركين في السوق في تاريخ القياس.

أقصى وأفضل استخدام

استخدام ألصل غير مالي ،من قبل المشاركين في السوق ،يزيد -إلى أقصى حد ممكن –من قيمة
األصل أو مجموعة األصول وااللتزامات )على سبيل المثال" ،أعمال"( التي يُستخدم من ضمنھا
األصل.

منھج الدخل

أساليب التقويم التي تحول المبالغ المستقبلية )على سبيل المثال ،التدفقات النقدية أو الدخل
والمصروفات( إلى مبلغ واحد حالي )أي مخصوم( .ويتم تحديد قياس القيمة العادلة على أساس
القيمة التي تشير إليھا توقعات السوق الحالية بشأن تلك المبالغ المستقبلية.

ال ُمدخالت

االفتراضات التي يستخدمھا المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام ،بما في ذلك
االفتراضات حول المخاطر ،مثل ما يلي:
)أ( المخاطر المتأصلة في أسلوب تقويم معين ُمستخدم لقياس القيمة العادلة )مثل نموذج تسعير(؛
)ب( المخاطر المتأصلة في مدخالت أسلوب التقويم .وقد تكون ال ُمدخالت من الممكن رصدھا أو
من غير الممكن رصدھا.

ُمدخالت المستوى 1

األسعار المعلنة )غير المعدلة( في أسواق نشطة ألصول أو التزامات متماثلة تستطيع المنشأة
الوصول إليھا في تاريخ القياس.

ُمدخالت المستوى 2

ال ُمدخالت بخالف األسعار المعلنة ال ُمدرجة ضمن المستوى  1والتي تكون من الممكن رصدھا
لألصل أو االلتزام ،إما بشكل مباشر أو غير مباشر.

ُمدخالت المستوى 3

ال ُمدخالت التي ال يمكن رصدھا لألصل أو االلتزام.

منھج السوق

أسلوب تقويم يستخدم األسعار والمعلومات المالئمة األخرى ال ُمتولدة عن معامالت السوق التي
تنطوي على أصول أو التزامات أو مجموعة متماثلة أو نظيرة )أي متشابھة( من األصول
وااللتزامات ،مثل "أعمال".

ال ُمدخالت المؤيدة من السوق

ال ُمدخالت التي تكون مشتقة -بشكل رئيس  -أو مؤيدة من بيانات السوق التي يمكن رصدھا عن
طريق االرتباط أو وسائل أخرى.

المشارك في السوق

المشترون والبائعون في السوق الرئيسة )أو األكثر ميزة( لألصل أو االلتزام والذين لديھم
الخصائص التالية:
)ا( أنھم مستقلون عن بعضھم البعض ،أي أنھم ليسوا أطرافا ً ذات عالقة كما عُرفت في معيار
المحاسبة الدولي  ،24على الرغم من أنه يمكن استخدام السعر في معاملة مع طرف ذي
عالقة على أنه ُمدخل لقياس القيمة العادلة إذا كان لدى المنشأة دليل على أنه قد تم الدخول في
المعاملة بحسب شروط السوق.
)ب(أنھم على دراية ،ولديھم فھم معقول حول األصل أو االلتزام والمعاملة باستخدام جميع
المعلومات المتاحة ،بما في ذلك المعلومات التي قد يتم الحصول عليھا من خالل جھود
االطالع النافي للجھالة التي تكون عادية ومعتادة.
)ج( أنھم قادرون على الدخول في معاملة لألصل أو االلتزام.
)د( أنھم راغبون في الدخول في معاملة لألصل أو االلتزام ،أي أن لديھم الدافع ولكنھم ليسوا
مجبرين أو بخالف ذلك مكرھين على القيام بذلك.
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السوق األكثر ميزة

السوق التي تزيد -إلى أقصى حد ممكن – من المبلغ الذي يتم تسلمه لبيع األصل أو تقلل -إلى
أقصى حد ممكن  -من المبلغ الذي يتم دفعه لتحويل االلتزام ،بعد األخذ في الحسبان تكاليف
المعاملة وتكاليف النقل.

المخاطر غير المتعلقة باألداء

مخاطر أن المنشأة لن تفي بالتزام .تشمل المخاطر غير المتعلقة باألداء ،على سبيل المثال ال
الحصر ،المخاطر االئتمانية الخاصة بالمنشأة.

ال ُمدخالت التي يمكن رصدھا

ال ُمدخالت التي يتم تطويرھا باستخدام بيانات السوق ،مثل المعلومات المتاحة للعموم بشأن أحداث
فعلية أو معامالت ،والتي تعكس االفتراضات التي يستخدمھا المشاركون في السوق عند تسعير
األصل أو االلتزام.

المعاملة في الظروف االعتيادية
المنتظمة

المعاملة التي تفترض التعرض للسوق لفترة تسبق تاريخ القياس للسماح لألنشطة التسويقية العادية
والمعتادة لمعامالت تنطوي على مثل تلك األصول أو االلتزامات؛ وھي ليست معاملة إجبارية
)على سبيل المثال ،تصفية إجبارية أو بيع أموال محجوزة(.

السوق الرئيسة

السوق الذي به أكبر حجم ومستوى من النشاط لألصل أو االلتزام.

عالوة المخاطر

التعويض الذي يسعى إليه المشاركون في السوق ال ُمت ََجنﱢبون للمخاطر مقابل تحملھم عدم التأكد
المتأصل في التدفقات النقدية ألصل أو التزام .ويشار إليه -أيضًا -على أنه’ تعديل مقابل المخاطر‘.

تكاليف المعاملة

تكاليف بيع أصل أو تحويل التزام في السوق الرئيسة )أو األكثر ميزة( لألصل أو االلتزام والتي
يمكن عزوھا –بشكل مباشر  -إلى استبعاد األصل أو تحويل االلتزام وتستوفي كال الضابطين
التاليين:
)أ( أنھا تنتج -بشكل مباشر -عن تلك المعاملة وتُعد ضرورية لھا.
)ب(لم يكن ليتم تكبدھا من قبل المنشأة لو أنه لم يتم اتخاذ القرار ببيع األصل أو بتحويل االلتزام
)مشابھة لتكاليف البيع كما عُرفت في المعيار الدولي للتقرير المالي .(5

تكاليف النقل

التكاليف التي يتم تكبدھا لنقل أصل من موقعه الحالي إلى سوقه الرئيسة )أو األكثر ميزة(.

وحدة الحساب

المستوى الذي يتم عنده تجميع أو تفصيل أصل أو التزام في معيار دولي للتقرير المالي ألغراض
اإلثبات.

ال ُمدخالت التي ال يمكن رصدھا

ال ُمدخالت التي ال تُتاح لھا بيانات سوق والتي يتم تطويرھا باستخدام أفضل المعلومات بشأن
االفتراضات التي يستخدمھا المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام.
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الملحق ب
إرشادات التطبيق
يُعد ھذا الملحق جزأ ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي .ويوضح تطبيق الفقرات  99-1وله الصالحية نفسھا كما ھي
لألجزاء األخرى في المعيار الدولي للتقرير المالي.
ب1

قد تختلف االجتھادات ال ُمطبقة في حاالت التق ويم المختلف ة .يوض ح ھ ذا الملح ق االجتھ ادات الت ي ق د تنطب ق عن دما تق يس
المنشأة القيمة العادلة في حاالت تقويم مختلفة.

منھج قياس القيمة العادلة
ب2

إن الھدف من قياس القيمة العادلة ھ و تق دير الس عر ال ذي تح دث ب ه معامل ة ف ي ظ روف اعتيادي ة منتظم ة لبي ع األص ل أو
لتحويل االلتزام بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية .ويتطل ب قي اس القيم ة العادل ة
من المنشأة أن تحدد جميع ما يلي:
)أ(

األصل أو االلتزام المعين الخاضع للقياس )بما يتفق مع وحدة حسابه(.

)ب(

لألصل غير المالي ،فرضية التقويم التي تكون مناسبة للقياس )بما يتفق مع أقصى وأفضل استخدام له(.

)ج(

السوق الرئيسة )أو األكثر ميزة( لألصل أو االلتزام.

)د(

أسلـوب )أساليب( التقــويم المناسبة للقياس ،مع األخــذ في الحسبــان مدى إتاحة البيانات التي يتم بھا تطوير
ال ُمدخالت التي تمثل االفتراضات التي يستخدمھا المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام
والمستوى في التسلسل الھرمي للقيمة العادلة الذي يتم ضمنه تصنيف ال ُمدخالت.

فرضية تقويم األصول غير المالية )الفقرات (33-31
ب 3عند قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي يُستخدم باالشتراك مع أصول أخرى كمجموعة )كما تم تركيبھا أو بخالف ذلك تھيئتھا
لالستخدام( أو باالشتراك مع أصول والتزامات أخرى )على سبيل المثال "أعمال"( ،يعتمد أثر فرضية التقويم على
الظروف .على سبيل المثال:
)أ(

يمكن أن تكون القيمة العادلة لألصل ھي نفسھا سواء يتم استخدام األصل على أساس أنه قائم بذاته أو باالشتراك
مع أصول أخرى أو باالشتراك مع أصول والتزامات أخرى .وقد يكون ذلك ھو الحال إذا كان األصل "أعمال"
يستمر المشاركون في السوق في تشغيلھا .وفي تلك الحالة ،فإن المعاملة تنطوي على تقويم األعمال في مجملھا.
يتولد عن استخدام األصول كمجموعة في أعمال مستمرة تَآ ُز ِريﱠة تكون متاحة للمشاركين في السوق )أي تَآ ُز ِريﱠة
المشاركين في السوق التي ،بنا ًء عليه ،ينبغي أن تؤثر في القيمة العادلة لألصل إما على أساس أنه قائم بذاته أو
باالشتراك مع أصول أخرى أو باالشتراك مع أصول والتزامات أخرى(.

)ب(

يمكن أن يُضمن استخدام أصل باالشتراك مع أصول أخرى أو باالشتراك مع أصول والتزامات أخرى في قياس
القيمة العادلة من خالل تعديالت على قيمة األصل ال ُمستخدم على أساس أنه قائم بذاته .وقد يكون ذلك ھو الحال
إذا كان األصل ماكينة ويتم تحديد قياس القيمة العادلة باستخدام سعر مرصود لماكينة مشابھة )لم يتم تركيبھا أو
بخالف ذلك -تھيئتھا لالستخدام(ُ ،معدل ألجل تكاليف النقل والتركيب بحيث يعكس قياس القيمة العادلة الحالةوالموقع الحالي للماكينة )التي تم تركيبھا وتھيئتھا لالستخدام(.

)ج(

يمكن أن يُضمن استخدام أصل باالشتراك مع أصول أخرى أو باالشتراك مع أصول والتزامات أخرى في قياس
القيمة العادلة من خالل افتراضات المشاركين في السوق ال ُمستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل .فعلى سبيل
المثال ،إذا كان األصل ھو مخزون إنتاج تحت التشغيل والذي يُعد فريداً من نوعه وأن المشاركين في السوق
يحولون المخزون إلى بضائع تامة الصنع ،فإن القيمة العادلة للمخزون تفترض أن المشاركين في السوق قد
قاموا باقتناء أو أنھم سيقومون باقتناء أية ماكينة متخصصة الزمة لتحويل المخزون إلى بضائع تامة الصنع.

)د(

يمــكن أن يُضمن استخدام أصــل باالشتراك مع أصول أخرى أو باالشتراك مع أصول والتزامات أخرى في
أسلوب التقويم ال ٌمستخدم لقياس القيمة العادلة لألصل .وقد يكون ھذا ھو الحال عند استخدام طريقة األرباح
الزائدة لفترات متعددة لقياس القيمة العادلة ألصل غير ملموس نظراً ألن أسلوب التقويم ھذا يأخذ في الحسبان -
تحديدا -مساھمة أيه أصول مكملة له والتزامات مرتبطة به في المجموعة التي يتم فيھا استخدام مثل ھذا األصل
غير الملموس.
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)ھـ(

في حاالت محدودة للغاية ،عندما تستخدم المنشأة أصالً ضمن مجموعة من األصول ،قد تقيس المنشأة األصل
بمبلغ يقارب قيمته العادلة عند تخصيص القيمة العادلة لمجموعة األصل على األصول الفردية للمجموعة .قد
يكون ذلك ھو الحال إذا كان التقويم ينطوي على عقار ويتم تخصيص القيمة العادلة للعقار ال ُمحسن )أي
مجموعة األصل( على األصول المكونة له )مثل األرض والتحسينات(.

القيمة العادلة عند اإلثبات األولي )الفقرات (60-57
ب4

عند تحديد ما إذا كانت القيمة العادلة عند اإلثبات األولي تساوي سعر المعاملة ،يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان
العوامل الخاصة بالمعاملة وباألصل أو بااللتزام .فعلى سبيل المثال ،قد ال يمثل سعر المعاملة القيمة العادلة ألصل أو
اللتزام عند اإلثبات األولي إذا وجدت أي من الحاالت التالية:
)أ(

المعاملة ھي بين أطراف ذات عالقة ،بالرغم من أنه يمكن استخدام السعر في معاملة مع طرف ذي عالقة على
أنه ُمدخل في قياس القيمة العادلة إذا كان لدى المنشأة دليل على أنه تم الدخول في المعاملة بحسب شروط
السوق.

)ب(

تحدث المعاملة تحت اإلكراه أو يكون البائع ُمجبراً على قبول السعر في المعاملة .على سبيل المثال ،قد يكون
ذلك ھو الحال إذا كان البائع يعاني من صعوبات مالية.

)ج(

تختلف وحدة الحساب التي يمثلھا سعر المعاملة عن وحدة الحساب لألصل أو االلتزام ال ُمقاس بالقيمة العادلة.
فعلى سبيل المثال ،قد يكون ھذا ھو الحال إذا كان األصل أو االلتزام ال ُمقاس بالقيمة العادلة ھو -فقط  -أحد
عناصر المعاملة )على سبيل المثال ،في تجميع أعمال( ،أو كانت المعاملة تتضمن حقوقا وامتيازات غير
منصوص عليھا يتم قياسھا -بشكل منفصل  -وفقا لمعيار دولي آخر للتقرير المالي ،أو كان سعر المعاملة
يتضمن تكاليف المعاملة.

)د(

تختلف السوق التي تحدث فيھا المعاملة عن السوق الرئيسة )أو السوق األكثر ميزة( .على سبيل المثال ،يمكن أن
تختلف تلك األسواق إذا كانت المنشأة متعامالً يدخل في معامالت مع عمالء في سوق التجزئة ،ولكن السوق
الرئيسة )أو األكثر ميزة( لمعاملة الخروج يكون مع متعاملين آخرين في سوق المتعاملين.

أساليب التقويم )الفقرات (66-61
منھج السوق
ب5

يستخدم منھج السوق األسعار والمعلومات المالئمة األخرى التي تتولد عن معامالت السوق التي تنط وي عل ى أص ول أو
التزامات أو مجموعة متماثلة أو نظيرة )أي مشابھة( من األصول وااللتزامات ،مثل "أعمال".

ب6

على سبيل المثال ،تستخدم أساليب التقويم المتفقة مع منھج السوق -عادةً  -مضاعفات السوق المشتقة من مجموعة من
النظائر .وقد تكون المضاعفات ضمن نطاقات فيھا مضاعف مختلف لكل نظير .يتطلب اختيار المضاعف المناسب ضمن
النطاق االجتھاد ،مع األخذ في الحسبان العوامل النوعية والكمية الخاصة بالقياس.

ب7

تشمل أساليب التقويم المتفقة مع منھج السوق مصفوفة التسعير .ومصفوفة التسعير ھي أسلوب حسابي يستخدم -بشكل
رئيس -لتقويم بعض أنواع األدوات المالية ،مثل األوراق المالية التي تمثل ديناً ،دون االعتماد حصريًا على األسعار
المعلنة لألوراق المالية المحددة ،ولكن بدال من ذلك يتم االعتماد على عالقة األوراق المالية بأوراق مالية أخرى معلنة
تستخدم كمؤشر قياسي.

منھج التكلفة
ب8

يعكس منھج التكلفة المبلغ الذي يكون مطلوبا ً -حاليا ً -الستبدال الطاقة الخدمية ألصل )يُشار إليھا –عادةً -على أنھا تكلفة
اإلحالل الحالية(.

ب9

لمشتر مشارك في السوق
من منظور بائع مشارك في السوق ،يستند السعر الذي يتم تسلمه مقابل األصل إلى التكلفة بالنسبة
ٍ
القتناء أو تشييد أصل بديل بمنافع مقارنة لهُ ،معدلة ألجل التقادم .وذلك نظراً ألن المشتري المشارك في السوق لن يدفع
مقابل أصل أكثر من المبلغ الذي يستطيع به أن يستبدل الطاقة الخدمية لذلك األصل .يشمل التقادم التدھور الطبيعي،
والتقادم الوظيفي )التكنولوجي( والتقادم االقتصادي )الخارجي( وھو أوسع في مفھومه من االستھالك ألغراض التقرير
المالي )تخصيص التكلفة التاريخية( أو لألغراض الضريبية )استخدام أعمار خدمية محددة( .وفي العديد من الحاالت
تستخدم تكلفة اإلحالل الحالية لقياس القيمة العادلة لألصول الملموسة التي تُستخدم باالشتراك مع أصول أخرى أو
باالشتراك مع أصول والتزامات أخرى.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

18

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

المعيار الدولي للتقرير المالي 13

منھج الدخل
ب10

يحول منھج الدخل المبالغ المستقبلية )على سبيل المثال ،التدفقات النقدية أو الدخل والمصروفات( إلى مبلغ حالي )أي
مخصوم( واحد .وعندما يتم استخدام منھج الدخل ،فإن قياس القيمة العادلة يعكس توقعات السوق الحالية بشأن تلك المبالغ
المستقبلية.

ب11

تشمل أساليب التقويم تلك ،على سبيل المثال ،ما يلي:
)أ(

أساليب القيمة الحالية )أنظر الفقرات ب–12ب(30؛

)ب(

نماذج تسعير الخيارات ،مثل صيغة بالك-سكولز-ميرتن أو نموذج ذو حدين )أي نموذج شبكي( ،والذي يتضمن
أساليب القيمة الحالية ويعكس ً
كال من القيمة الزمنية والقيمة الحقيقية للخيار؛

)ج(

طريقة األرباح الزائدة لفترات متعددة ،التي تُستخدم لقياس القيمة العادلة لبعض األصول غير الملموسة.

أساليب القيمة الحالية
ب12

توضح الفقرات ب–13ب 30استخدام أساليب القيمة الحالية لقياس القيمة العادلة .وتركز تلك الفقرات على أسلوب تعديل
معدل الخصم وأسلوب التدفقات النقدية المتوقعة )القيمة الحالية المتوقعة( .وال تلزم تلك الفقرات باستخدام أسلوب قيمة
حالية واحد محدد وال تقصر استخدام أساليب القيمة الحالية لقياس القيمة العادلة على األساليب التي تم مناقشتھا .سوف
يعتمد أسلوب القيمة الحالية الذي يستخدم لقياس القيمة العادلة على الحقائق والظروف الخاصة باألصل أو بااللتزام الذي
يجري قياسه )على سبيل المثال ،ما إذا كانت أسعار األصول أو االلتزامات المقارنة يمكن رصدھا في السوق أم ال(
وعلى مدى إتاحة بيانات كافية.

مكونات قياس القيمة الحالية
ب13

القيمة الحالية )أي تطبيق لمنھج الدخل( ھي أداة تستخدم لربط المبالغ المستقبلية )على سبيل المثال ،التدفقات النقدية أو
القيم( بمبلغ حالي باستخدام معدل خصم .يستوعب قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام باستخدام أسلوب القيمة الحالية
جميع العناصر التالية من منظور المشاركين في السوق في تاريخ القياس:
)أ(

تقديرا للتدفقات النقدية المستقبلية لألصل أو االلتزام الذي يجري قياسه.

)ب(

التوقعات بشأن أية تغيرات محتملة في مبلغ التدفقات النقدية ،وتوقيتھا ،تمثل عدم التأكد المتأصل في التدفقات
النقدية.

)ج(

القيمة الزمنية للنقودُ ،ممثلة بالعائد على األصول النقدية الخالية من المخاطر التي يكون لھا تواريخ أو أجال
استحقاق تتطابق مع الفترة التي تشملھا التدفقات النقدية والتي ال تستحضر عدم التأكد في التوقيت وال مخاطر
تعثر المحتفظ بھا في السداد )أي معدل فائدة خالي من المخاطر(.

)د(

السعر مقابل تحمل عدم التأكد المتأصل في التدفقات النقدية )أي عالوة المخاطر(.

)ھـ(

العوامل األخرى التي يأخذھا المشاركون في السوق في الحسبان بحسب الظروف.

)و(

لاللتزام :المخاطر غير المتعلقة باألداء المتعلقة بذلك االلتزام ،بما في ذلك المخاطر االئتمانية الخاصة بالمنشأة
)أي المدين(.

المبادئ العامة
ب14

تختلف أساليب القيمة الحالية في كيفية استيعابھا للعناصر الواردة في الفقرة ب .13وبالرغم من ذلك ،فإن جميع المبادئ
العامة التالية تحكم تطبيق أي أسلوب قيمة حالية يُستخدم لقياس القيمة العادلة:
)أ(

ينبغي أن تعكس التدفقات النقدية ومعدالت الخصم االفتراضات التي يستخدمھا المشاركون في السوق عند تسعير
األصل أو االلتزام.

)ب(

ينبغي أن تأخذ التدفقات النقدية ومعدالت الخصم في الحسبان -فقط -العوامل التي يمكن عزوھا إلى األصل أو
االلتزام الذي يجري قياسه.

)ج(

لتجنب ازدواجية حساب أو حذف آثار عوامل المخاطر ،ينبغي أن تعكس معدالت الخصم االفتراضات التي تتفق
مع تلك المتأصلة في التدفقات النقدية .على سبيل المثال ،يُعد معدل الخصم الذي يعكس عدم تأكد في التوقعات
بشأن التعثر المستقبلي في السداد مناسبا إذا كان يستخدم التدفقات النقدية التعاقدية لقرض )أي أسلوب تعديل
معدل الخصم( .وال يجوز أن يتم استخدام المعدل نفسه إذا كان يتم استخدام التدفقات النقدية المتوقعة )أي
المرجحة المحتملة( )أي أسلوب القيمة الحالية المتوقعة( نظراً ألن التدفقات النقدية المتوقعة تعكس -بالفعل -
االفتراضات بشأن عدم التأكد من التعثر المستقبلي في السداد؛ وبدال من ذلك؛ ينبغي استخدام معدل خصم
متناسب مع المخاطر المتأصلة في التدفقات النقدية المتوقعة.
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)د(

ينبغي أن تكون االفتراضات بشأن التدفقات النقدية ومعدالت الخصم متسقة داخليا ً .على سبيل المثال ،ينبغي أن
يتم خصم التدفقات النقدية االسمية ،التي تتضمن أثر التضخم ،بمعدل يتضمن أثر التضخم .حيث يتضمن معدل
الفائدة االسمي الخالي من المخاطر أثر التضخم .وينبغي أن يتم خصم التدفقات النقدية الفعلية ،التي ال تتضمن
أثر التضخم ،بمعدل ال يتضمن أثر التضخم .وبالمثل ،ينبغي أن يتم خصم التدفقات النقدية بعد الضريبة باستخدام
معدل خصم بعد الضريبة .كما ينبغي أن يتم خصم التدفقات النقدية قبل الضريبة بمعدل يتسق مع تلك التدفقات
النقدية.

)ھـ(

ينبغي أن تكون معدالت الخصم متسقة مع العوامل االقتصادية التي تحكم العملة التي يتم بھا تسجيل التدفقات
النقدية.

المخاطر وعدم التأكد
ب15

يتم إجراء قياس القيمة العادلة باستخدام أساليب القيمة الحالية في ظروف عدم التأكد نظراً ألن التدفقات النقدية المستخدمة
ھي تقديرات وليست مبالغ معلومة .وفي العديد من الحاالت ،يكون كل من مبلغ التدفقات النقدية وتوقيتھا غير مؤكد.
وحتى المبالغ الثابتة –بشكل تعاقدي ،مثل دفعات القرض ،تكون غير مؤكدة إذا كانت ھناك مخاطر تعثر في السداد.

ب16

يطلب المشاركون في السوق عموما ً تعويضًا )أي عالوة مخاطر( لتحمل عدم التأكد المالزم للتدفقات النقدية ألصل أو
التزام .ينبغي أن يتضمن قياس القيمة عادلة عالوة المخاطر التي تعكس المبلغ الذي يطلبه المشاركون في السوق مقابل
عدم التأكد المالزم للتدفقات النقدية .وبخالف ذلك فإن القياس ال يمثل بصدق القيمة العادلة .وفي بعض الحاالت قد يكون
من الصعب تحديد عالوة المخاطر المناسبة .ومع ذلك فإن درجة الصعوبة لوحدھا ليست سببا كافيا الستثناء عالوة
المخاطر.

ب17

تختلف أساليب القيمة الحالية في الكيفية التي تعدل بھا مقابل المخاطر وفي نوع التدفقات النقدية التي تستخدمھا .على سبيل
المثال:
)أ(

يستخدم أسلوب تعديل معدل الخصم )أنظر الفقرات ب–18ب (22معدل خصم ُمعدل بالمخاطر والتدفقات النقدية
التعاقدية ،أو ال ُمتعھد بھا أو األكثر احتماالً.

)ب(

تستخدم الطريقة  1ألسلوب القيمة الحالية المتوقعة )أنظر الفقرة ب (25تدفقات نقدية متوقعة معدلة بالمخاطر
ومعدال خاليا من المخاطر.

)ج(

تستخدم الطريقة  2ألسلوب القيمة الحالية المتوقعة )أنظر الفقرة ب (26تدفقات نقدية متوقعة غير معدلة
بالمخاطر ومعدل خصم ُمعدل ليتضمن عالوة المخاطر التي يطلبھا المشاركون في السوق .يختلف ذلك المعدل
عن المعدل المستخدم في أسلوب تعديل معدل الخصم.

أسلوب تعديل معدل الخصم
ب18

يستخدم أسلوب تعديل معدل الخصم مجموعة واحدة من التدفقات النقدية من نطاق المبالغ ال ُمقدرة المحتملة ،سواء كانت
تعاقدية أو ُمتعھداً بھا )كما ھو في حالة السند( أو التدفقات النقدية األكثر احتماال .وفي جميع الحاالت ،تكون تلك التدفقات
النقدية مشروطة بوقوع أحداث محددة )على سبيل المثال ،تكون التدفقات النقدية التعاقدية أو ال ُمتعھد بھا مقابل السند
مشروطة بعدم حدوث تعثر في السداد من قبل المدين( .يتم اشتقاق معدل الخصم المستخدم في أسلوب تعديل معدل الخصم
من معدالت العائد القابلة للرصد ألصول أو التزامات مقارنة لھا يتم ال ُمتاجرة بھا في السوق .ومن ثم ،يتم خصم التدفقات
النقدية التعاقدية ،أو ال ُمتعھد بھا ،أو األكثر احتماال بمعدل سوق مرصود أو ُمقدر لمثل تلك التدفقات النقدية المشروطة
)أي معدل عائد السوق(.

ب19

يتطلب أسلوب تعديل معدل الخصم تحليالً لبيانات السوق لألصول أو االلتزامات المقارنة لھا .ويتم التحقق من المقارنة
باألخذ في الحسبان طبيعة التدفقات النقدية )على سبيل المثال ،ما إذا كانت التدفقات النقدية تعاقدية أو غير تعاقدية أو ما
إذا كان من المحتمل أن تستجيب -بشكل مشابه -للتغيرات في الظروف االقتصادية( ،إضافة إلى عوامل أخرى )على
سبيل المثال ،الوضع االئتماني ،والضمان ،والمدة ،والشروط المقيدة والسيولة( .وبدالً من ذلك ،إذا كان األصل أو االلتزام
المقارن له ال يعكس -بشكل واضح -المخاطر المتأصلة في التدفقات النقدية لألصل أو االلتزام الذي يجري قياسه ،فإنه قد
يكون من الممكن اشتقاق معدل خصم باستخدام بيانات لعدة أصول أو التزامات مقارنة له مقترنا ً بمنحنى العائد الخالي من
المخاطر )أي باستخدام منھج "البناء"(.

ب20

لتوضيح منھج البناء ،افترض أن األصل أ ھو حق تعاقدي لتسلم  1 800وحدة عملة في سنة واحدة )أي أنه ليس ھناك عدم
تأكد بشأن التوقيت( .وأن ھناك سوق قائم ألصول مقارنة له ،وأن المعلومات حول تلك األصول ،بما في ذلك المعلومات
عن السعر ،متاحة .ومن تلك األصول المقارنة له:
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)أ(

األصل ب ھو حق تعاقدي لتسلم  1200وحدة عملة في سنة واحدة وله سعر سوقي قدره  1083وحدة عملة.
وبالتالي ،فإن معدل العائد السنوي الضمني )أي معدل عائد السوق في سنة واحدة( يكون 1200)] %10.8
وحدة عملة 1083/وحدة عملة( .[1 -

)ب(

األصل ج ھو حق تعاقدي لتسلم  700وحدة عملة في سنتين وله سعر سوقي قدره  566وحدة عملة .وبالتالي،
فإن معدل العائد السنوي الضمني )أي معدل عائد السوق في سنتين( يكون  700)] %11.2وحدة عملة566/
وحدة عملة(^.[1 -0.5

)ج(

جميع األصول الثالثة مقارنة لبعضھا البعض فيما يتعلق بالمخاطر )أي تشتت السداد المحتمل واالئتمان(.

ب21

باالستناد إلى توقيت الدفعات التعاقدية التي سيتم تسلمھا مقابل األصل أ بالنسبة إلى توقيت األصل ب واألصل ج )أي سنة
واحدة لألصل ب مقابل سنتين لألصل ج( فإنه يفترض أن األصل ب يُعد مقارنا ً أكثر لألصل أ .وباستخدام الدفعة
التعاقدية التي سيتم تسلمھا فيما يتعلق باألصل أ ) 800وحدة عملة( ومعدل السوق لسنة واحدة المشتق من األصل ب
) ،(10,8%فإن القيمة العادلة لألصل أ تكون  722وحدة عملة ) 800وحدة عملة .(1,108/وبدال من ذلك ،وفي غياب
معلومات سوقية متاحة عن األصل ب ،فإن معدل السوق لعام واحد يمكن اشتقاقه من األصل ج باستخدام منھج البناء.
وفي تلك الحالة ،فإن معدل السوق لعامين الذي يشير إليه األصل ج ) (%11,2يتم تعديله إلى معدل السوق لسنة واحدة
باستخدام ھيكل األجل لمنحنى العائد الخالي من المخاطر .وقد يكون مطلوبا معلومات وتحليل إضافي لتحديد ما إذا كانت
عالوات المخاطر ألصول لمدة سنة واحد ولمدة عامين ھي نفسھا .وإذا ما تحدد أن عالوات المخاطر ألصول لمدة سنة
واحدة ولمدة سنتين ليست ھي نفسھا ،فإن معدل عائد السوق لعامين يتم إجراء مزيد من التعديل عليه ألجل ذلك األثر.

ب22

عن د تطبي ق أس لوب تع ديل مع دل الخص م عل ى مقبوض ات أو م دفوعات ثابت ة ،فإن ه ي تم إدراج تع ديل ،ألج ل المخ اطر
المتأصلة في التدفقات النقدية لألصل أو االلتزام الذي يجري قياسه ،ضمن معدل الخصم .وفي بع ض التطبيق ات ألس لوب
تعديل معدل الخصم على التدفقات النقدية الت ي ال تك ون مقبوض ات أو م دفوعات ثابت ة ،فق د يك ون م ن الض روري تع ديل
التدفقات النقدية وصوال إلى المقارنة مع األصل أو االلتزام المرصود الذي يتم منه اشتقاق معدل الخصم.

أسلوب القيمة الحالية المتوقعة
ب23

يستخدم أسلوب القيمة الحالية المتوقعة كنقطة بداية مجموعة من التدفقات النقدية التي تمثل المتوسط المرجح المحتمل
لجميع التدفقات النقدية )أي التدفقات النقدية المتوقعة( .ويكون التقدير الناتج مماثالً للقيمة المتوقعة ،التي ھي،
بالمصطلحات االحصائية ،المتوسط المرجح للقيم المحتملة لمتغير عشوائي منفصل باالحتماالت المتصلة بھا باعتبارھا
أوزان .ونظرا ألن جميع التدفقات النقدية المحتملة ھي مرجحة محتملة ،فإن التدفق النقدي الناتج المتوقع يكون غير
مشروط بوقوع أي حدث محدد )على خالف التدفقات النقدية المستخدمة في أسلوب تعديل معدل الخصم(.

ب24

عند اتخاذ قرار استثماري ،فإن المشاركين في السوق المتجنبين للمخاطر يأخذون في الحسبان مخاطر أنه قد تختلف
التدفقات النقدية الفعلية عن التدفقات النقدية المتوقعة .وتميز نظرية المحفظة المالية بين نوعين من المخاطر:
)أ(

مخاطر غير منتظمة )قابلة للتنويع( ،وھي المخاطر الخاصة بأصل أو التزام معين.

)ب(

مخاطر منتظمة )غير قابلة للتنويع( ،وھي المخاطر المشتركة التي يشترك فيھا أصل أو التزام مع البنود األخرى
في محفظة ُمنَوّعة.

تفترض نظرية المحفظة المالية أنه في حالة سوق متوازنة ،فإنه يتم تعويض المشاركين في السوق -فقط -مقابل تحمل
المخاطر المنتظمة المتأصلة في التدفقات النقدية) .أما في األسواق التي تكون غير كفؤة أو غير متوازنة ،فإنه قد تُتاح
أشكال أخرى للعائد أو التعويض(.
ب25

تعدل الطريقة  1ألسلوب القيمة الحالية المتوقعة التدفقات النقدية المتوقعة لألصل ألجل المخاطر المنتظمة )أي السوقية(
من خالل طرح عالوة مخاطر النقد )أي التدفقات النقدية المتوقعة المعدلة بالمخاطر( .تمثل تلك التدفقات النقدية المعدلة
بالمخاطر ُمعادل التدفق النقدي المؤكد ،والذي يتم خصمة بمعدل فائدة خالي من المخاطر .يشير ُمعادل التدفق النقدي
المؤكد إلى التدفق النقدي المتوقع )كما تم تعريفه(ُ ،معدل بالمخاطر بحيث أن المشارك في السوق ال يبالي بمبادلة تدفق
نقدي مؤكد بتدفق نقدي متوقع .على سبيل المثال ،إذا كان المشارك في السوق على استعداد لمبادلة تدفق نقدي متوقع قدره
 1200وحدة عملة مقابل تدفق نقدي مؤكد قدره  1000وحدة عملة ،فإن مبلغ  1000وحدة عملة يُعد ال ُمعادل المؤكد لمبلغ
 1200وحدة عملة )أي أن مبلغ  200وحدة عملة يمثل عالوة مخاطر النقد( .وفي تلك الحالة فإن المشارك في السوق
سيكون في وضع محايد بالنسية لألصل المحتفظ به.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي تُقوم المبالغ النقدية بـ ’وحدات عملة )وحدة عملة(‘.
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ب26

وفي المقابل ،تعدل الطريقة  2ألسلوب القيمة الحالية المتوقعة ألجل المخاطر المنتظمة )أي السوقية( من خالل تطبيق
عالوة مخاطر على معدل الفائدة الخالي من المخاطر .وبنا ًء عليه ،يتم خصم التدفقات النقدية المتوقعة بمعدل يتوافق مع
المعدل المتوقع المرتبط بالتدفقات النقدية المرجحة المحتملة .ويمكن أن تستخدم النماذج المستخدمة لتسعير األصول
المحفوفة بالمخاطر ،مثل نموذج تسعير األصل الرأسمالي ،لتقدير معدل العائد المتوقع .ونظراً ألن معدل الخصم
المستخدم في أسلوب تعديل معدل الخصم ھو معدل عائد يتعلق بتدفقات نقدية مشروطة ،فإنه من المحتمل أن يكون أعلى
من معدل الخصم المستخدم في الطريقة  2ألسلوب القيمة الحالية المتوقعة ،والذي ھو معدل عائد متوقع يتعلق بالتدفقات
النقدية المتوقعة أو المرجحة المحتملة.

ب27

لتوضيح الطريقة  1والطريقة  ،2افترض أن لألصل تدفقات نقدية متوقعة قدرھا  780وحدة عملة في سنة واحدة تم
تحديدھا على أساس التدفقات النقدية المحتملة واالحتماالت المبينة أدناه .وأن معدل الفائدة الخالي من المخاطر ال ُمنطبق
على تدفقات نقدية بأفق زمني لسنة واحدة ھو  ،%5وأن عالوة المخاطر المنتظمة ألصل له نفس وضع المخاطر ھي
.%3
التدفقات النقدية
االحتمالية
التدفقات النقدية المحتملة
المحتملة المرجحة
 75وحدة عملة
%15
 500وحدة عملة
 480وحدة عملة
%60
 800وحدة عملة
 225وحدة عملة
%25
 900وحدة عملة
التدفقات النقدية المتوقعة
 780وحدة عملة

ب28

في ھذا التوضيح البسيط ،تمثل التدفقات النقدية المتوقعة ) 780وحدة عملة( المتوسط المرجح المحتمل للنتائج الثالث
المحتملة .وفي حاالت أكثر واقعية ،فقد يكون ھناك العديد من النتائج المحتملة .وبالرغم من ذلك ،لتطبيق أسلوب القيمة
الحالية المتوقعة ،ليس من الضروري -دائما  -أخذ توزيعات جميع التدفقات النقدية المحتملة في الحسبان باستخدام نماذج
وأساليب معقدة .وبدال من ذلك ،قد يكون من الممكن تطوير عدد محدود من التصورات واالحتماالت المنفصلة التي
تستوعب مصفوفة التدفقات النقدية المحتملة .على سبيل المثال ،قد تستخدم المنشأة التدفقات النقدية المحققة لبعض الفترات
السابقة المالئمة ،وال ُمعدلة ألجل التغيرات في الظروف التي تحدث الحقا )على سبيل المثال ،التغيرات في العوامل
الخارجية ،بما في ذلك الظروف االقتصادية أو السوقية ،واتجاھات الصناعة والمنافسة باإلضافة إلى التغيرات في
العوامل الداخلية التي تؤثر في المنشأة -بشكل أكثر تحديدا( ،مع األخذ في الحسبان افتراضات المشاركين في السوق.

ب29

من الناحية النظرية ،فإن القيمة الحالية )أي القيمة العادلة( للتدفقات النقدية لألصل ھي نفسھا سواء تم تحديدھا باستخدام
الطريقة  1أو الطريقة  2كما يلي:

ب30

)أ(

باستخدام الطريقة  ،1يتم تعديل التدفقات النقدية المتوقعة ألجل المخاطر المنتظمة )أي السوقية( .وفي غياب
بيانات سوق تشير –بشكل مباشر -إلى مبلغ التعديل مقابل المخاطر ،فإنه يمكن اشتقاق مثل ھذا التعديل من
نموذج تسعير األصل باستخدام مفھوم ال ُمعادالت المؤكدة .على سبيل المثال ،فإنه يمكن تحديد التعديل مقابل
المخاطر )أي عالوة مخاطر النقد قدرھا  22وحدة عملة( باستخدام عالوة مخاطر منتظمة بنسبة 780) %3
وحدة عملة – ] 780وحدة عملة × ) ،([1.08/1.05والذي ينتج عنه تدفقات نقدية متوقعة معدلة بالمخاطر
قدرھا  758وحدة عملة ) 780وحدة عملة –  22وحدة عملة( .إن مبلغ  758وحدة عملة يُعد ال ُمعادل المؤكد
لمبلغ  780وحدة عملة ويتم خصمه بمعدل الفائدة الخالي من المخاطر ) .(%5حيث تكون القيمة الحالية )أي
القيمة العادلة( لألصل  722وحدة عملة ) 758وحدة عملة.(1.05 /

)ب(

باستخدام الطريقة  ،2ال يتم تعديل التدفقات النقدية المتوقعة ألجل المخاطر المنتظمة )أي السوقية( .وبدال من
ذلك ،يتم إدراج التعديل مقابل المخاطر ضمن معدل الخصم .وعليه ،يتم خصم التدفقات النقدية المتوقعة بمعدل
عائد متوقع قدره ) %8أي معدل الفائدة الخالي من المخاطر  %5زائد عالوة مخاطر منتظمة  .(%3حيث تكون
القيمة الحالية )أي القيمة العادلة( لألصل  722وحدة عملة ) 780وحدة عملة.(1,08/

عند استخدام أسلوب القيمة الحالية المتوقعة لقياس القيمة العادلة ،فإنه يمكن استخدام الطريقة  1أو الطريقة  .2يعتمد اختيار
الطريقة  1أو الطريقة  2على الحقائق والظروف الخاصة باألصل أو االلتزام الذي يجري قياسه ،ومدى إتاحة بيانات
كافية واالجتھادات ال ُمطبقة.
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تطبيق أساليب القيمة الحالية على االلتزامات وأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة غير ال ُمحتفظ بھا من
قبل أطراف أخرى على أنھا أصول )الفقرتان  40و(41
ب31

عند استخدام أسلوب القيمة الحالية لقياس القيمة العادلة اللتزام غير ُمحتفظ به من قبل طرف آخر عل ى أن ه أص ل )عل ى
سبيل المثال ،االلتزام بسحب أصل من الخدمة( ،فإنه يجب على المنشأة ،من بين أمور أخرى ،أن تقدر التدفقات النقدي ة
الخارجة المستقبلية التي يتوقع المشاركون في السوق تكب دھا للوف اء ب االلتزام .ويج ب أن تتض من تل ك الت دفقات النقدي ة
الخارجة المستقبلية توقعات المشاركين في السوق بشأن تك اليف الوف اء ب االلتزام والتع ويض ال ذي يطلب ه المش ارك ف ي
السوق لتحمل االلتزام .ويتضمن مثل ذلك التعويض العائد الذي يطلبه المشارك في السوق مقابل ما يلي:
)أ(

القيام بالنشاط )أي قيمة الوفاء بااللتزام؛ على سبيل المثال ،باستخدام الموارد التي يمكن أن تستخدم ألنشطة
أخرى(.

)ب(

تحمل المخاطر المرتبطة بااللتزام )أي عالوة المخاطر التي تعكس مخاطر أنه قد تختلف التدفقات النقدية
الخارجة الفعلية عن التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة؛ أنظر الفقرة ب.(33

ب32

على سبيل المثال ،التزام غير مالي ال يتضمن معدل عائد تعاقدي وليس ھناك عائد سوقي يمكن رصده لذلك االلتزام.
في بعض الحاالت ،سيكون من الممكن تمييز مكونات العائد الذي يطلبه المشاركون في السوق عن بعضھا البعض
)على سبيل المثال ،عند استخدام السعر الذي يطلبه متعاقد طرف ثالث على أساس أتعاب ثابتة( .وفي حاالت أخرى،
يلزم المنشأة أن تقدر تلك المكونات –بشكل منفصل )على سبيل المثال ،عند استخدام السعر الذي يطلبه متعاقد طرف
ثالث على أساس التكلفة زائد ھامش ربح نظراً ألن المتعاقد في تلك الحالة ال يتحمل مخاطر التغيرات المستقبلية في
التكاليف(.

ب33

تستطيع المنشأة أن تدرج عالوة مخاطر ضمن قياس القيمة العادلة اللتزام أو أداة حقوق ملكية خاصة بالمنشأة غير
ُمحتفظ بھا من قبل طرف آخر على أنھا أصل بأحد الطرق التالية:
)أ(

من خالل تعديل التدفقات النقدية )أي على أنھا زيادة في مبلغ التدفقات النقدية الخارجة(؛ أو

)ب(

من خالل تعديل المعدل المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية إلى قيمھا الحالية )أي على أنھا تخفيض في
معدل الخصم(.

ويجب على المنشأة أن تضمن عدم ازدواجية حساب ،أو حذف ،التعديالت مقابل المخاطر .فعلى سبيل المثال ،إذا تمت
زيادة التدفقات النقدية ال ُمقدرة لتأخذ في الحسبان التعويض مقابل تحمل المخاطر المرتبطة بااللتزام ،فإنه ال يجوز أن
يتم تعديل معدل الخصم ليعكس تلك المخاطر.

ُمدخالت أساليب التقويم )الفقرات (71-67
ب34

من أمثلة األسواق التي قد تكون فيھا ال ُمدخالت من الممك ن رص دھا ل بعض األص ول وااللتزام ات )عل ى س بيل المث ال،
األدوات المالية( ما يلي:
)أ(

أسواق األوراق المالية .في سوق األوراق المالية ،تكون أسعار اإلغالق متاحة بسھولة وممثلة –في العموم -
للقيمة العادلة .ومثال لمثل ذلك سوق لندن لألوراق المالية.

)ب(

أسواق المتعاملين .في سوق المتعاملين ،يكون المتعاملون على استعداد للمتاجرة )إما بالشراء أو البيع لحسابھم
الخاص( ،موفرين بذلك سيولة من خالل استخدام رؤوس أموالھم لالحتفاظ بمخزون من البنود التي يقومون
بإيجاد سوق لھا .وعادة ما تٌتاح األسعار المعروضة واألسعار المطلوبة )التي تمثل السعر الذي يكون المتعامل
على استعداد للشراء به والسعر الذي يكون المتعامل على استعداد للبيع به ،على التوالي( -بشكل أكثر سھولة
من أسعار اإلغالق .إن األسواق خارج المقصورة )التي يتم فيھا التقرير عن األسعار للعموم( ھي أسواقمتعاملين .وتوجد -أيضا ً -أسواق متعاملين لبعض األصول وااللتزامات األخرى ،بما في ذلك بعض األدوات
المالية ،والسلع واألصول المادية )على سبيل المثال ،المعدات المستخدمة(.

)ج(

أسواق السمسرة .في سوق السمسرة ،يحاول السماسرة التوفيق بين المشترين والبائعين ،ولكنھم ليسوا على
استعداد للمتاجرة لحسابھم الخاص .وبعبارة أخرى ،ال يستخدم السماسرة رؤوس أموالھم الخاصة لالحتفاظ
بمخزون من البنود التي يقومون بإيجاد سوق لھا .يعلم السمسار األسعار المعروضة واألسعار المطلوبة من
قبل األطراف المعنية ،ولكن عادة ال يدرك كل طرف متطلبات السعر للطرف اآلخر .وفي بعض االحيان،
تُتاح أسعار المعامالت المنجزة .تشمل أسواق السمسرة شبكات االتصاالت االلكترونية ،التي يتم فيھا مطابقة
طلبات الشراء مع طلبات البيع ،وأسواق العقارات التجارية والسكنية.

)د(

األسواق بدون وسطاء .في سوق بدون وسطاء ،يتم التفاوض بشأن المعامالت ،سواء كانت ابتدا ًءأو إعادة بيع
-بشكل مستقل -بدون وسيط .وقد يُتاح للعموم القليل من المعلومات عن ھذه المعامالت .
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التسلسل الھرمي للقيمة العادلة )الفقرات (90-72
ُمدخالت المستوى ) 2الفقرات (85-81
ب35

من أمثلة ُمدخالت المستوى  2ألصول والتزامات معينة ما يلي:
)أ(

مقايضة معدل فائدة ثابتة عند االستالم ،متغيرة عند الدفع ،تستند إلى معدل المقايضة لمعدل لندن
المعروض بين البنوك )ليبور( .ويكون ُمدخل المستوى  2ھو معدل ليبور للمقايضة إذا كان ذلك المعدل

)ب(

مقايضة معدل فائدة ثابتة عند االستالم ،متغيرة عند الدفع ،تستند إلى منحنى عائد ُمقوم بعملة أجنبية.
ويكون ُمدخل المستوى  2ھو معدل المقايضة المستند إلى منحنى عائد ُمقوم بعملة أجنبية والذي يكون من
الممكن رصده –عادة -على فترات معلنة –تقريبا ً -لكامل أجل المقايضة .ويكون ذلك ھو الحال إذا كان أجل
المقايضة ھو  10سنوات وكان ذلك المعدل من الممكن رصده –عادة -على فترات معلنة لمدة  9سنوات،
شريطة أال يكون أي استقراء معقول لمنحنى العائد مھما لقياس القيمة العادلة للمقايضة في مجملھا.

)ج(

مقايضة معدل فائدة ثابتة عند االستالم ،متغيرة عند الدفع ،تستند إلى معدل أساس لبنك محدد .ويكون
ُمدخل المستوى  2ھو المعدل األساس للبنك والذي يتم اشتقاقه من خالل االستقراء إذا كانت القيم التي يتم
استقراؤھا مؤيدة ببيانات سوق من الممكن رصدھا ،على سبيل المثال ،عن طريق االرتباط بمعدل فائدة
يكون من الممكن رصده -تقريبا ً -على مدار كامل أجل المقايضة.

)د(

خيار لمــدة ثالثة سنوات على أسھــم ُمتداولة في السوق المالية .ويكون ُمدخل المستوى  2ھو التقلب
الضمني لألسھم والذي يتم اشتقاقه من خالل االستقراء لثالث سنوات إذا كانت الشروط الثالث التالية
موجودة:

من الممكن رصده –عادة -على فترات معلنة –تقريبا ً -لكامل أجل المقايضة.

)(1

أن يكون من الممكن رصد األسعار لخيارات على األسھم لمدة سنة واحدة وسنتين.

)(2

أن يكون التقلب الضمني الذي تم استقراؤه لخيار لمدة ثالث سنوات مؤيداً ببيانات سوق من الممكن
رصدھا –تقريبا ً -لكامل أجل الخيار.

وفي تلك الحالة فإنه يمكن اشتقاق التقلب الضمني من خالل االستقراء من التقلب الضمني لخيارات على األسھم لمدة
سنة واحدة وسنتين والذي يؤيده التقلب الضمني لخيارات لمدة ثالث سنوات على أسھم منشآت مقارنة لھا ،شريطة
التأكد من االرتباط بالتقلبات الضمنية لمدة سنة واحدة وسنتين.
)ھـ(

ترتيب الترخيص .لترتيب الترخيص الذي يتم اقتناؤه ضمن عملية تجميع أعمال الذي يكون قد تم التفاوض
بشأنه -حديثا -مع طرف غير ذي عالقة من قبل المنشأة المستحوذ عليھا )الطرف لترتيب الترخيص(،
ويكون ُمدخل المستوى  2ھو معدل رسوم االمتياز في العقد مع الطرف غير ذي العالقة عند بدء الترتيب.

)و(

مخزون السلع تامة الصنع في منفذ بيع بالتجزئة .لمخزون البضاعة تامة الصنع التي يتم اقتناؤھا ضمن
عملية تجميع أعمال ،ويكون ُمدخل المستوى  2إما سعراً للعمالء في سوق تجزئة أو سعراً لتجار التجزئة
في سوق الجملة ،معدالً ألجل الفروق بين حالة وموقع بند المخزون وبنود المخزون المقارنة له )أي
المشابھة( بحيث يعكس قياس القيمة العادلة السعر الذي يتم تسلمه في معاملة لبيع المخزون إلى تاجر تجزئة
آخر يقوم باستكمال جھود البيع المطلوبة .ومن الناحية النظرية ،فإن قياس القيمة العادلة سوف يكون ھو
نفسه ،سواء تم إجراء تعديالت على سعر التجزئة )بالتخفيض( أو على سعر البيع بالجملة )بالزيادة(.
وبشكل عام ،ينبغي أن يُستخدم ،لقياس القيمة العادلة ،السعر الذي يتطلب القدر األقل من التعديالت الذاتية.

)ز(

مبنى ُمحتفظ به ومستخدم .ويكون ُمدخل المستوى  2ھو السعر للمتر المربع من المبنى )مضاعف تقويم(
المشتق من بيانات سوق من الممكن رصدھا ،على سبيل المثال ،المضاعفات المشتقة من أسعار في
معامالت مرصودة تنطوي على مباني مقارنة له )أي مشابھة( في مواقع مشابھة.

)ح(

وحدة توليد نقد .ويكون ُمدخل المستوى  2ھو مضاعف تقويم )أي مضاعف األرباح أو اإليراد أو مقياس
أداء مشابه( مشتق من بيانات سوق من الممكن رصدھا ،على سبيل المثال ،المضاعفات المشتقة من أسعار
في معامالت مرصودة تنطوي على أعمال مقارنة لھا )أي مشابھة( ،مع األخذ في الحسبان العوامل
التشغيلية ،والسوقية ،والمالية وغير المالية.
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ُمدخالت المستوى ) 3الفقرات (90-86
ب36

من أمثلة ُمدخالت المستوى  3ألصول والتزامات معينة ما يلي:
)أ(

مقايضة عملة طويلة األجل .ويكون ُمدخل المستوى  3ھو معدل فائدة بعملة محددة والذي ال يكون من
الممكن رصده وال يمكن تأييده ببيانات سوق من الممكن رصدھا –عادة -على فترات معلنة أو خالف ذلك
–تقريبا ً  -لكامل أجل مقايضة العملة .إن معدالت الفائدة في مقايضة عملة ھي معدالت المقايضة المحسوبة
من منحنيات العائد للدول المعنية.

)ب(

خيار لمدة ثالث سنوات على أسھم ُمتداولة في السوق المالية .ويكون ُمدخل المستوى  3ھو التقلب
التاريخي ،أي تقلب األسھم المشتق من األسعار التاريخية لألسھم .وال يمثل التقلب التاريخي -عادة -توقعات
المشاركين الحاليين في السوق بشأن التقلب المستقبلي ،حتى ولو كان المعلومة الوحيدة المتاحة عن سعر
خيار.

)ج(

مقايضة معدل الفائدة .ويكون ُمدخل المستوى  3ھو تعديل لسعر سوق وسط متفق عليه )غير ملزم(
للمقايضة يتم تطويره باستخدام بيانات ال يكون من الممكن رصدھا -بشكل مباشر -وال يمكن من ناحية
أخرى تأييده ببيانات سوق من الممكن رصدھا.

)د(

التزام بسحب أصل من الخدمة تم تحمله ضمن عملية تجميع أعمال .ويكون ُمدخل المستوى  3ھو تقدير
حالي باستخدام البيانات الخاصة بالمنشأة حول التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية التي ستدفع للوفاء
بااللتزام )بما في ذلك توقعات المشاركين في السوق بشأن تكاليف الوفاء بااللتزام والتعويض الذي يطلبه
المشارك في السوق مقابل تحمله التزام بتفكيك األصل( إذا لم تكن ھناك معلومات متاحة –بشكل معقول -
تبين أن المشاركين في السوق يستخدمون افتراضات مختلفة .يُستخدم ُمدخل المستوى  3ذلك في أسلوب
القيمة الحالية مع ُمدخالت أخرى ،مثل المعدل الحالي للفائدة الخالي من المخاطر أو المعدل الخالي من
المخاطر المعدل مقابل االئتمان إذا انعكس أثر الوضع االئتماني للمنشأة على القيمة العادلة لاللتزام على
معدل الخصم بدال من أن ينعكس على تقدير التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية.

)ز(

وحدة توليد نقد .ويكون ُمدخل المستوى  3ھو توقع مالي )مثل تدفقات نقدية أو ربح أو خسارة( تم تطويره
باستخدام البيانات الخاصة بالمنشأة إذا لم تكن ھناك معلومات متاحة -بشكل معقول -تبين أن المشاركين في
السوق يستخدمون افتراضات مختلفة.

قياس القيمة العادلة عندما يكون حجم أو مستوى النشاط ألصل أو التزام قد انخفض -بشكل جوھري
ب37

قد تتأثر القيمة العادلة ألصل أو التزام عندما يكون ھناك انخفاض كبير في حجم أو مستوى النشاط لذلك األصل أو
االلتزام بالنسبة إلى نشاط السوق العادي لألصل أو االلتزام )أو ألصول أو التزامات مشابھة( .ولتحديد ما إذا كان
ھناك ،بنا ًء على الدليل المتاح ،انخفاض كبير في حجم أو مستوى النشاط لألصل أو االلتزام ،فإنه يجب على المنشأة
تقويم أھمية ومالءمة العوامل التالية:
)أ(

أن ھناك معامالت حديثة قليلة.

)ب(

أن األسعار المعلنة لم يتم تطويرھا باستخدام المعلومات الحالية.

)ج(

أن األسعار المعلنة تختلف – إلى حد كبير -إما مع مرور الوقت أو بين صناع السوق )على سبيل المثال،
بعض أسواق السمسرة(.

)د(

أن المؤشرات التي كانت مرتبطة -بشكل كبير -بالقيم العادلة لألصل أو االلتزام أصبحت -بشكل واضح -
غير مرتبطة بالمؤشرات الحديثة للقيمة العادلة لذلك األصل أو االلتزام.

)ھـ(

أن ھناك زيادة كبيرة في عالوات مخاطر السيولة الضمنية ،ومؤشرات العائد أو األداء )مثل معدالت التخلف
عن السداد أو حدة الخسارة( للمعامالت القابلة للرصد أو األسعار المعلنة عند مقارنتھا بتقدير المنشأة
للتدفقات النقدية المتوقعة ،مع األخذ في الحسبان جميع بيانات السوق المتاحة بشأن المخاطر االئتمانية
والمخاطر األخرى غير المتعلقة باألداء لألصل أو االلتزام.

)و(

أن ھناك فرق واسع بين سعري العرض والطلب أو زيادة كبيرة في الفرق بين سعري العرض والطلب.

)ز(

أن ھناك انخفاضا كبيرا في النشاط ،أو يوجد غياب ،لسوق اإلصدارات الجديدة )أي سوق أساس( لألصل أو
االلتزام أو لألصول أو االلتزامات المشابھة.

)ح(

تُتاح معلومات قليلة للعموم )على سبيل المثال ،المعامالت التي تحدث في سوق بدون وسطاء(.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

25

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

المعيار الدولي للتقرير المالي 13
ب38

إذا خلص ت المنش أة إل ى أن ھن اك انخف اض كبي ر ف ي حج م أو مس توى النش اط لألص ل أو االلت زام بالنس بة إل ى نش اط
الس وق الع ادي لألص ل أو االلت زام )أو لألص ول أو االلتزام ات المش ابھة( ،فإن ه يل زم تحلي ل إض افي للمع امالت أو
األسعار المعلنة .وقد ال يشير االنخفاض في حجم أو مستوى نشاط -في حد ذاته -إلى أن سعر معامل ة أو س عرا معلن ا ً
ال يمثل القيمة العادلة أو إلى أن معاملة في ذلك السوق ال تُعد معاملة في ظروف اعتيادية منتظمة .وبالرغم من ذلك،
إذا حددت المنشأة أن معاملة أو سعرا معلنا ً ال يمثل القيمة العادلة )على سبيل المثال ،قد يكون ھناك مع امالت ال تُع د
معاملة في ظروف اعتيادية منتظم ة( ،فإن ه س يكون م ن الض روري تع ديل المع امالت أو األس عار المعلن ة إذا كان ت
المنشأة تستخدم تلك األسعار على أنھا أساس لقياس القيمة العادلة وأن ذلك التعديل قد يكون مھما لقياس القيمة العادلة
في مجملھا .وقد تكون التعديالت ضرورية -أيضا -في حاالت أخرى )على س بيل المث ال ،عن دما يتطل ب س عر أص ل
مشابه تعديال كبيرا لجعله مقارنا ً لألصل الذي يجري قياسه أو عندما يكون السعر قديما ً(.

ب39

ال يلزم ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي بمنھجية إلجراء تعديالت كبيرة على المعامالت أو األسعار المعلنة .أنظر
الفقرات  66-61وب-5ب 11لمناقشة استخدام أساليب التقويم عند قياس القيمة العادلة .وبغض النظر عن أسلوب
التقويم المستخدم ،فإنه يجب على المنشأة أن تدرج تعديالت مناسبة مقابل المخاطر ،بما في ذلك عالوة مخاطر
تعكس المبلغ الذي يطلبه المشاركون في السوق على أنه تعويض مقابل عدم التأكد المتأصل في التدفقات النقدية
ألصل أو التزام )أنظر الفقرة ب .(17وبخالف ذلك ،ال يعبر القياس -بصدق -عن القيمة العادلة .وفي بعض
الحاالت ،قد يكون من الصعب تحديد التعديل المناسب مقابل المخاطر .وبالرغم من ذلك ،ال تُعد درجة الصعوبة
وحدھا أساسا كافيا يستبعد بنا ًء عليه إجراء تعديل مقابل المخاطر .ويجب أن يكون التعديل مقابل المخاطر انعكاسا ً
لمعاملة في ظروف اعتيادية منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية.

ب40

إذا كان ھناك انخفاض كبير في حجم أو مستوى النشاط لألصل أو االلتزام ،فقد يكون من المناسب إجراء تغيير في
أسلوب التقويم أو استخدام أساليب تقويم متعددة )على سبيل المثال ،استخدام منھج السوق وأسلوب القيمة الحالية(.
وعند ترجيح مؤشرات القيمة العادلة الناتجة من استخدام أساليب تقويم متعددة ،فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ في
الحسبان مدى معقولية نطاق قياسات القيمة العادلة .إن الھدف ھو تحديد تلك النقطة ضمن النطاق التي تكون األكثر
تمثيال للقيمة العادلة في ظل ظروف السوق الحالية .وقد يكون وجود نطاق واسع من قياسات القيمة العادلة مؤشرا
على الحاجة لتحليل إضافي.

ب41

حتى عندما يكون ھناك انخفاض كبير في حجم أو مستوى النشاط لألصل أو االلتزام ،يظل الھدف من قياس القيمة
العادلة ھو نفسه .فالقيمة العادلة ھي السعر الذي يتم تسلمه لبيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام في معاملة في
ظروف اعتيادية منتظمة )أي ليست تصفية إجبارية أو بيع أموال محجوزة( بين المشاركين في السوق في تاريخ
القياس في ظل ظروف السوق الحالية.

ب42

يتوقف تقدير السعر الذي عنده يكون المشاركون في السوق على استعداد للدخول في معاملة في تاريخ القياس في
ظروف السوق الحالية ،إذا كان ھناك انخفاض كبير في حجم أو مستوى النشاط لألصل أو االلتزام ،على الحقائق
والظروف في تاريخ القياس ،كما أنه يتطلب اجتھادا .ال تُعد نية المنشأة لالحتفاظ باألصل أو لتسوية التزام ،أو
بخالف ذلك للوفاء به ،مالئمة عند قياس القيمة العادلة نظراً ألن القيمة العادلة ھي قياس يستند إلى السوق ،وليست
قياسا خاصا بالمنشأة.

تحديد المعامالت التي ال تُعد معامالت في ظروف اعتيادية منتظمة
ب43

يكون تحديد ما إذا كانت المعاملة تُعد معاملة في ظروف اعتيادية منتظمة )أو أنھا ال تُعد كذلك( أكثر صعوبة إذا كان
ھناك انخفاض كبير في حجم أو مستوى النشاط لألصل أو االلتزام بالنسبة إلى نشاط السوق العادي لألصل أو
االلتزام )أو لألصول أو االلتزامات المشابھة( .وفي مثل ھذه الحاالت ،يكون من غير المناسب االستنتاج بأن جميع
المعامالت في ذلك السوق ال تُعد معامالت في ظروف اعتيادية منتظمة )أي أنھا تصفية إجبارية أو بيع أموال
محجوزة( .تشمل الظروف التي قد تشير إلى أن معاملة ال تُعد معاملة في ظروف اعتيادية منتظمة ما يلي:
)أ(

كاف للسوق خالل فترة قبل تاريخ القياس تسمح باألنشطة التسويقية التي تُعد عادية
أنه ليس ھناك تعرض
ٍ
ومعتادة للمعامالت التي تنطوي على مثل تلك األصول أو االلتزامات في ظل ظروف السوق الحالية.

)ب(

كانت ھناك فترة تسويقية عادية ومعتادة ،ولكن البائع قام بتسويق األصل أو االلتزام لمشارك واحد في
السوق.

)ج(

أن البائع مفلس أو قريب من اإلفالس أو تحت الحراسة القضائية )أي أن البائع في وضع متردي ماليا ً(.

)د(

أن البائع كان مطالبا بالبيع للوفاء بمتطلبات تنظيمية أو نظامية )أي أن البائع كان مجبراً(.

)ھـ(

أن سعر المعاملة يُعد نا ِشزاً عندما يقارن بالمعامالت الحديثة األخرى لألصل أو االلتزام نفسه أو ما يماثله.

ويجب على المنشأة تقويم الظروف لتحديد ما إذا كانت المعاملة ،بنا ًء على وزن الدليل المتاح ،تُعد معاملة في ظروف
اعتيادية منتظمة.
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ب44

يجب على المنشأة ،عند قياس القيمة العادلة أو تقدير عالوات مخاطر السوق ،أن تأخذ ما يلي في الحسبان:
)أ(

إذا كان الدليل يبين أن المعاملة ال تُعد معاملة في ظروف اعتيادية منتظمة ،فإنه يجب على المنشأة أن تضع
وزنا ً ضئيالً )مقارنة بالمؤشرات األخرى للقيمة العادلة( ،إن وجد ،لسعر تلك المعاملة.

)ب(

إذا كان الدليل يبين أن المعاملة تُعد معاملة في ظروف اعتيادية منتظمة ،فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ
سعر تلك المعاملة في الحسبان .وسوف يعتمد الوزن الموضوع لسعر تلك المعاملة عند مقارنته بالمؤشرات
االخرى للقيمة العادلة على الحقائق والظروف ،مثل ما يلي:

)ج(

)(1

حجم المعاملة.

)(2

مقارنة المعاملة باألصل أو االلتزام الذي يجري قياسه.

)(3

مدى قرب المعاملة من تاريخ القياس.

إذا لم يكن لدى المنشأة معلومات كافية لتخلص إلى ما إذا كانت المعاملة تُعد معاملة في ظروف اعتيادية
منتظمة ،فإنه يجب عليھا أن تأخذ سعر المعاملة في الحسبان .وبالرغم من ذلك ،قد ال يمثل سعر المعاملة
ھذا القيمة العادلة )أي أن سعر المعاملة ليس بالضرورة ھو األساس الوحيد أو الرئيس لقياس القيمة العادلة
أو لتقدير عالوات مخاطر السوق( .وعندما ال يكون لدى المنشأة معلومات كافية لتخلص إلى ما إذا كانت
معامالت معينة تُعد معامالت في ظروف اعتيادية منتظمة ،فإنه يجب على المنشأة أن تضع وزنا ً أقل لتلك
المعامالت عند مقارنتھا بالمعامالت األخرى المعروف أنھا تُعد معامالت في ظروف اعتيادية منتظمة.

وال يلزم المنشأة أن تبذل جھوداً مستفيضة لتحديد ما إذا كانت المعاملة تُعد معاملة في ظروف اعتيادية منتظمة،
ولكن ال يجوز لھا أن تتجاھل المعلومات المتاحة بشكل معقول .وعندما تُعد المنشأة طرفًا في معاملة ،فإنه يُفترض أن
يكون لديھا معلومات كافية لتخلص إلى ما إذا كانت المعاملة تُعد معاملة في ظروف اعتيادية منتظمة.

استخدام األسعار المعلنة المقدمة من قبل أطراف ثالثة
ب45

ال يمنع ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي استخدام األسعار المعلنة المقدمة من قبل أطراف ثالثة ،مثل خدمات التسعير
أو السماسرة ،إذا كانت المنشأة قد حددت أن األسعار المعلنة المقدمة من قبل تلك األطراف قد تم تطويرھا وفقا لھذا
المعيار الدولي للتقرير المالي.

ب46

إذا كان ھناك انخفاض كبير في حجم أو مستوى النشاط ألصل أو التزام ،فإنه يجب على المنشأة تقويم ما إذا كانت
األسعار المعلنة المقدمة من قبل أطراف ثالثة قد تم تطويرھا باستخدام المعلومات الحالية التي تعكس معامالت في
ظروف اعتيادية منتظمة أو أسلوب تقويم يعكس افتراضات المشارك في السوق )بما في ذلك االفتراضات بشأن
المخاطر( .وعند ترجيح سعر معلن على أنه ُمدخل لقياس قيمة عادلة ،فإن المنشأة تضع وزنا ً أقل )عند مقارنتھا
بالمؤشرات األخرى للقيمة العادلة التي تعكس نتائج المعامالت( للتسعيرات التي ال تعكس نتيجة المعامالت.

ب47

عالوة على ذلك ،يجب أن تؤخذ طبيعة التسعيرة )على سبيل المثال ،ما إذا كانت التسعيرة تُعد سعراً دالليا ً أم أنھا عرض
ملزم( في الحسبان عند ترجيح الدليل المتاح ،مع إعطاء وزن أكبر للتسعيرات المقدمة من قبل أطراف ثالثة والتي
تمثل عروضًا ملزمة.
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الملحق ج
تاريخ السريان والتحول
يُعد ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي وله الصالحية نفسھا مثل األجزاء األخرى من المعيار الدولي
للتقرير المالي.
ج1

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي للفترات السنوية التي تبدأ في ا يناير  2013أو بعده .ويُسمح
بالتطبيق األبكر .وإذا قامت المنشأة بتطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على فترة أبكر ،فإنه يجب عليھا أن
تفصح عن تلك الحقيقة.

ج2

يجب أن يتم تطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي –بأثر مستقبلي -من بداية الفترة السنوية التي يتم فيھا تطبيقه بشكل
أولي.

ج3

ال يلزم أن يتم تطبيق متطلبات اإلفصاح لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي في المعلومات المقارنة المقدمة للفترات
السابقة لتطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي.

ج4

ع ّدل "التحسينات السنوية دورة  ،"2013 – 2011ال ُمصدر في ديسمبر  ،2013الفقرة  .52يجب على المنشأة أن تطبق
ذلك التعديل للفترات السنوية التي تبدأ في ا يوليو  2014أو بعده .ويجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل -بأثر
مستقبلي -من بداية الفترة السنوية التي تم فيھا تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي – 13بشكل أولي .ويسمح بالتطبيق
األبكر .وإذا قامت المنشأة بتطبيق ذلك التعديل لفترة أبكر ،فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة.
ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9كما أُصدر في يوليو  ،2014الفقرة  .52يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل
عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .9

ج5
ج6

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود اإليجار" المصدر في يناير  2016الفقرة  .6يجب على المنشأة تطبيق ھذه
التعديالت عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .16
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الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية

الھدف
إن الھدف من ھذا المعيار ھو تحديد متطلبات التقرير المالي لـ أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية التي تنشأ عندما تقدم المنشأة سلعا ً أو
خدمات إلى عمالء بسعر أو معدل يخضع لـ تنظيم األسعار.

1

لتحقيق ھذا الھدف ،يتطلب المعيار:

2

)أ(

تغييرات محدودة في السياسات المحاسبية التي كانت تطبق وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام – في السابق على أرصدة
الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية ،والتي تتعلق –بشكل رئيس -بعرض ھذه الحسابات؛

)ب( إفصاحات:
)(1

تحدد وتوضح المبالغ المثبتة في القوائم المالية للمنشأة والتي تنشأ عن تنظيم األسعار.

) (2تساعد مستخدمي القوائم المالية في فھم مبلغ ،وتوقيت ،وعدم تأكد التدفقات النقدية المستقبلية من أي أرصدة حسابات مؤجلة ألسباب
تنظيمية تم إثباتھا.
3

تسمح متطلبات ھذا المعيار للمنشأة التي تقع ضمن نطاقه باالستمرار في المحاسبة عن أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية في قوائمھا
المالية وفقا للمبادئ المحاس بية المقبولة –بش كل عام – لھا في الس ابق عندما تطبق المعايير الدولية للتقرير المالي ،مع مراعاة التغييرات
المحدودة المشار إليھا في الفقرة  2أعاله.

4

إضافة لذلك ،ينص ھذا المعيار على بعض االستثناءات ،أو اإلعفاءات ،من متطلبات المعايير األخرى .وجميع المتطلبات المحددة للتقرير عن
أرص دة الحس ابات المؤجلة ألس باب تنظيمية ،وأي اس تثناءات ،أو إعفاءات ،من متطلبات المعايير األخرى ذات العالقة بتلك األرص دة ،تم
تضمينھا في ھذا المعيار بدال من المعايير األخرى.

النطاق
5

يسمح للمنشأة بتطبيق متطلبات ھذا المعيار في اول قوائم مالية لھا ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي إذا وفقط إذا:
)أ(

كانت تزاول أنشطة تخضع أسعارھا للتنظيم.

)ب( أثبتت مبالغ تتأھل على أنھا أرص دة حس ابات مؤجلة ألس باب تنظيمية في قوائمھا المالية وفقا للمبادئ المحاس بية المقبولة –بش كل
عام – لھا في السابق.
6

يجب على المنش أة تطبيق متطلبات ھذا المعيار في قوائمھا المالية للفترات الالحقة إذا وفقط إذا كانت قد أثبتت ،في أول قوائمھا المالية
المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ،أرصدة حسابات مؤجلة ألسباب تنظيمية من خالل اختيار تطبيق متطلبات ھذا المعيار.

7

ال يتناول ھذا المعيار الجوانب األخرى للمحاسبة من قبل المنشآت التي تزاول أنشطة تخضع لتنظيم األسعار .وبتطبيق متطلبات ھذا المعيار،
فإن أي مبالغ يسمح بإثباتھا أو يُتطلب إثباتھا على أنھا أصول أو التزامات وفقا لمعايير أخرى ال يجوز تضمينھا في المبالغ ال ُمصنفة على أنھا
أرصدة حسابات مؤجلة ألسباب تنظيمية.

8

يجب على المنش أة التي تقع ض من نطاق ھذا المعيار ،وتختار تطبيقه ،تطبيق جميع متطلباته على أرص دة الحس ابات المؤجلة ألس باب
تنظيمية التي تنشأ عن جميع أنشطة المنشأة الخاضعة لتنظيم األسعار.
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اإلثبات ،والقياس ،والھبوط ،والغاء اإلثبات
اإلعفاء المؤقت من الفقرة  11من معيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات
المحاسبية واألخطاء"
9

يجب على المنشأة التي تزاول أنشطة تخضع لتنظيم األسعار وتقع ضمن نطاق ھذا المعيار ،وتختار تطبيقه ،تطبيق الفقرتين  10و 12من
المعيار الدولي للتقرير المالي  8عند وض ع س ياس اتھا المحاس بية بش أن اإلثبات ،والقياس ،والھبوط ألرص دة الحس ابات المؤجلة ألس باب
تنظيمية وإلغاء إثباتھا.

10

تحدد الفقرتان  12–11من معيار المحاسبة الدولي  8مصادر المتطلبات واإلرشادات التي يُتطلب من اإلدارة ،أو يسمح لھا ،بأخذھا في الحسبان
عند وضع سياسة محاسبية بشأن بند ما ،إذا لم ينطبق معيار مالئم على ذلك البند .يعفي ھذا المعيار المنشأة من تطبيق الفقرة  11من معيار
المحاسبة الدولي  8على سياساتھا المحاسبية بشأن اإلثبات والقياس والھبوط ألرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية وإلغاء إثباتھا .وبناء
على ذلك ،فإن المنشآت التي تثبت أرصدة حسابات مؤجلة ألسباب تنظيمية ،إما على أنھا بنود منفصلة أو على أنھا جزء من القيمة الدفترية
ألصول والتزامات أخرى ،وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام – لھا في السابق ،يسمح لھا باالستمرار في إثبات تلك األرصدة وفقا
لھذا المعيار من خالل اإلعفاء من الفقرة  11من معيار المحاسبة الدولي  ،8مع مراعاة أي تغييرات في العرض مطلوبة بموجب الفقرتين –18
 19من ھذا المعيار.

االستمرار في السياسات المحاسبية الحالية
11

عند التطبيق األولي لھذا المعيار ،يجب على المنش أة االس تمرار في تطبيق س ياس اتھا المحاس بية وفقا للمبادئ المحاس بية المقبولة –بش كل
عام – لھا في السابق لإلثبات ،والقياس والھبوط ألرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية وإلغاء إثباتھا ،باستثناء أي تغييرات يسمح
بھا بموجب الفقرات  .15–13وبالرغم من ذلك ،فإن عرض مثل ھذه المبالغ يجب أن يلتزم بمتطلبات العرض لھذا المعيار ،والتي قد تتطلب
تغييرات في سياسات عرض المنشأة وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام – لھا في السابق )أنظر الفقرتين .(19 – 18

12

يج ب عل ى المنش أة ان تطب ق -بش كل ثاب ت -ف ي الفت رات الالحق ة السياس ات الموض وعة وفق ا للفق رة  ،11باس تثناء أي تغيي رات
يسمح بھا بموجب الفقرتين .15–13

التغييرات في السياسات المحاسبية
13

ال يجوز للمنش أة تغيير س ياس اتھا المحاس بية للبدء في إثبات أرص دة حس ابات مؤجلة ألس باب تنظيمية .ويمكن للمنش أة -فقط  -تغيير
س ياس اتھا المحاس بية لإلثبات ،والقياس ،والھبوط ألرص دة الحس ابات المؤجلة ألس باب تنظيمية وإلغاء إثباتھا إذا كان التغيير يجعل القوائم
المالية أكثر مالءمة الحتياجات المس تخدمين التخاذ القرارات االقتص ادية ولكن ليس ت بإمكانية أقل لالعتماد عليھا ,1أو بإمكانية أكبر
لالعتماد عليھا ولكن ليس ت أقل مالءمة لھذه االحتياجات .يجب على المنش أة الحكم على المالءمة وإمكانية االعتماد باس تخدام الض وابط
الواردة في الفقرة  10من معيار المحاسبة الدولي . 8

14

ال يعفي ھذا المعيار المنشآت من تطبيق الفقرات  10أو  15–14من معيار المحاسبة الدولي  8على التغييرات في السياسة المحاسبية .ولتبرير
تغيير س ياس اتھا المحاس بية بش أن أرص دة الحس ابات المؤجلة ألس باب تنظيمية ،يجب على المنش أة التدليل على أن التغيير يجعل القوائم المالية
أقرب إلى استيفاء الضوابط الواردة في الفقرة  10من معيار المحاسبة الدولي  .8ولكن ،ال يلزم أن يحقق التغيير التزاما كامال بتلك ال ضوابط
لإلثبات والقياس والھبوط ألرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية وإلغاء إثباتھا.

15

تنطبق الفقرتان  14–13على كل من التغييرات التي تتم عند التطبيق األولي لھذا المعيار وعلى التغييرات التي تتم في فترات التقرير الالحقة.

التداخل مع المعايير األخرى
16

لقد تضمن ھذا المعيار أي استثناء ،أو اعفاء محدد أو متطلبات اضافية محددة متعلقة بتداخل ھذا المعيار مع المعايير األخرى )أنظر الفقرات
ب – 7ب .(28وفي غياب أي من مثل ھذه االستثناءات ،أو اإلعفاءات أو المتطلبات اإلضافية ،فإنه يجب تطبيق المعايير األخرى على أرصدة
الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية بنفس الطريقة التي تنطبق فيھا على األصول وااللتزامات والدخل والمصروفات التي يتم إثباتھا وفقا
للمعايير األخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1في سبتمبر  ،2010استبدل مجلس معايير المحاسبة الدولية مصطلح "إطار إعداد وعرض القوائم المالية" بـ "إطار مفاھيم التقرير المالي" .يشمل مصطلح "التعبير الصادق" الخصائص
الرئيسة التي أطلق عليھا "اإلطار" السابق "إمكانية االعتماد" .يستند المتطلب الوارد في الفقرة  13من ھذا المعيار إلى متطلبات معيار المحاسبة الدولي  ،8الذي يبقي على مصطلح
"يمكن االعتماد عليه".
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في بعض الحاالت ،قد يلزم لتطبيق معيار آخر على رص يد حس اب مؤجل ألس باب تنظيمية أن يكون قد تم قياس ه وفقا للس ياس ات المحاس بية
للمنش أة والتي قد تم وض عھا وفقا للفقرتين  12–11لتعكس ذلك الرص يد -بش كل مناس ب  -في القوائم المالية .فعلى س بيل المثال ،قد يكون
للمنش أة أنش طة تخض ع لتنظيم األس عار في بلد أجنبي تكون معامالتھا وأرص دة حس اباتھا المؤجلة ألس باب تنظيمية ُمقومة بعملة أجنبية ليس ت
ھي العملة الوظيفية للمنشأة المعدة للتقرير .تتم ترجمة أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية والحركة في تلك األرصدة من خالل تطبيق
معيار المحاسبة الدولي " 21آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية".

17

العرض
التغييرات في العرض
18

كما سيتم بيانه في الفقرات  26-20أدناه ،فإن ھذا المعيار يدخل متطلبات لعرض أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية التي يتم إثباتھا
وفقا للفقرتين  .12–11وعند تطبيق ھذا المعيار ،فإن أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية يتم إثباتھا في قائمة المركز المالي إضافة إلى
األصول وااللتزامات التي يتم إثباتھا وفقا لمعايير أخرى .إن متطلبات العرض ھذه تفصل تأثير إثبات أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب
تنظيمية عن تأثير متطلبات التقرير المالي في المعايير األخرى.

19

باإلضافة إلى البنود التي يُتطلب عرضھا في قائمة المركز المالي وفي قائمة )قائمتي( الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وفقا لمعيار
المحاسبة الدولي " 1عرض القوائم المالية" ،فإنه يجب على المنشأة التي تطبق ھذا المعيار عرض جميع أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب
تنظيمية والحركة في تلك األرصدة وفقا للفقرات .26–20

تصنيف أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية
20

يجب على المنشأة عرض بنود مستقلة منفصلة في قائمة المركز المالي لما يلي:
)أ(

مجموع األرصدة المدينة لجميع الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية.

)ب( مجموع األرصدة الدائنة لجميع الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية.
21

عندما تعرض المنشأة األصول المتداولة وغير المتداولة ،وااللتزامات المتداولة وغير المتداولة ،على أنھا تصنيفات منفصلة في قائمة مركزھا
المالي ،فال يجوز لھا تصنيف مجاميع أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية على أنھا متداولة أو غير متداولة .وبدال من ذلك ،يجب
تمييز البنود المستقلة المنفصلة المطلوبة بموجب الفقرة  20عن األصول وااللتزامات التي يتم عرضھا وفقا لمعايير أخرى باستخدام
المجاميع الفرعية ،التي يتم استخراجھا قبل عرض أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية.

تصنيف الحركة في أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية
22

يجب على المنشأة أن تعرض ،ضمن قسم الدخل الشامل اآلخر من قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ،صافي الحركة في جميع
أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية لفترة التقرير المتعلقة بالبنود المثبتة ضمن الدخل الشامل اآلخر .يجب استخدام بنود مستقلة
منفصلة لصافي الحركة المتعلقة بالبنود التي ،وفقا للمعايير األخرى:
)أ(

لن يتم إعادة تصنيفھا -الحقا  -إلى الربح أو الخسارة؛

)ب( سيتم إعادة تصنيفھا -الحقا  -إلى الربح أو الخسارة عند استيفاء شروط محددة.
23

يجب على المنشأة عرض بند مستقل منفصل ضمن قسم الربح أو الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ،أو في قائمة
الربح أو الخسارة المنفصلة ،لصافي الحركة المتبقية في جميع أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية لفترة التقرير ،باستثناء الحركة
التي ال تنعكس على الربح أو الخسارة ،مثل المبالغ التي يتم اقتناؤھا .وھذا البند المستقل المنفصل يجب تمييزه عن الدخل والمصروفات
التي يتم عرضھا وفقا للمعايير األخرى باستخدام مجموع فرعي ،يتم استخراجه قبل صافي الحركة في أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب
تنظيمية.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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24

عندما تثبت المنشأة أصل ضريبة مؤجلة أو التزام ضريبة مؤجلة كنتيجة إلثبات أرصدة حسابات مؤجلة ألسباب تنظيمية ،فيجب على المنشأة
عرض أصل )التزام( الضريبة المؤجلة الناتج والحركة ذات العالقة في أصل )التزام( الضريبة المؤجلة ذلك مع أرصدة الحسابات المؤجلة
ألسباب تنظيمية ذات الصلة والحركة في تلك األرصدة ،بدال من عرضھا ضمن المجموع الذي يتم عرضه وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 12
"ضرائب الدخل" ألصول )التزامات( الضريبة المؤجلة ومصروف )دخل( الضريبة )أنظر الفقرات ب –9ب.(12

25

عندما تعرض المنشأة عملية غير مستمرة أو مجموعة استبعاد وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي " 5األصول غير المتداولة المحتفظ بھا للبيع
والعمليات غير المستمرة" ،فيجب على المنشأة عرض أي أرصدة حسابات مؤجلة ألسباب تنظيمية ذات عالقة وصافي الحركة في تلك
األرصدة ،عندما يكون ُمنطبقاً ،مع أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية والحركة في تلك األرصدة ،بدال من عرضھا ضمن مجموعات
االستبعاد أو العمليات غير المستمرة )أنظر الفقرات ب –19ب.(22

26

عندما تعرض المنش أة ربحية الس ھم وفقا لمعيار المحاس بة الدولي " 33ربحية الس ھم" ،فيجب على المنش أة أن تض يف عرض لربحية الس ھم
األس اس وربحية الس ھم المخفض ة ،التي يتم حس ابھا باس تخدام مبالغ األرباح المطلوبة بموجب معيار المحاس بة الدولي  33ولكن مع اس تبعاد
الحركة في أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية )أنظر الفقرات ب –13ب.(14

اإلفصاح
الھدف
27

يجب على المنشأة التي تختار تطبيق ھذا المعيار اإلفصاح عن المعلومات التي تمكن المستخدمين من تقويم:
)أ(

طبيعة تنظيم األس عار ،والمخاطر المتعلقة بتنظيم األس عار ،الذي يحدد الس عر )األس عار( التي تس تطيع المنش أة تحميلھا على العمالء
مقابل السلع أو الخدمات التي تقدمھا المنشأة.

)ب( آثار تنظيم األسعار ھذا على مركزھا المالي ،وأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدية.
28

إذا ل م ي تم اعتب ار أي م ن اإلفص احات المبين ة ف ي الفق رات  36–30ذات ص لة بتحقي ق الھ دف ال وارد ف ي الفق رة  ،27فإن ه يمك ن
إس قاطھا م ن الق وائم المالي ة .واذا كان ت اإلفص احات المقدم ة وفق ا للفق رات  36 – 30غي ر كافي ة لتحقي ق الھ دف ال وارد ف ي الفق رة
 ،27فإنه يجب على المنشأة اإلفصاح عن معلومات إضافية تكون ضرورية لتحقيق ھذا الھدف.

29

لتحقيق ھدف اإلفصاح الوارد في الفقرة  ،27يجب على المنشأة األخذ في الحسبان جميع ما يلي:
)أ(

مستوى التفصيل الضروري الستيفاء متطلبات اإلفصاح.

)ب( كمية التركيز المطلوب ابداؤھا على كل من المتطلبات المختلفة.
)ج( كمية التجميع أو التفصيل المطلوب القيام بھا.
)د( ما اذا كان مستخدمو القوائم المالية بحاجة لمعلومات إضافية لتقويم المعلومات الكمية المفصح عنھا.

شرح األنشطة الخاضعة لتنظيم األسعار
30

لمس اعدة مس تخدم القوائم المالية في تقويم طبيعة أنش طة المنش أة الخاض عة لتنظيم األس عار وتقويم المخاطر المرتبطة بھا ،يجب على المنش أة
اإلفصاح ،لكل نوع من أنواع األنشطة الخاضعة لتنظيم األسعار ،عما يلي:
)أ(

وصف موجز لطبيعة وحدود النشاط الخاضع لتنظيم األسعار وطبيعة اإلجراء التنظيمي لتحديد األسعار.

)ب( تعريف ھوية منظم )منظمي( األسعار .وإذا كان منظم األسعار طرفا ً ذا عالقة )كما تم تعريفه في معيار المحاسبة الدولي 24
"اإلفصاحات عن الطرف ذي العالقة"( ،فيجب على المنشأة اإلفصاح عن تلك الحقيقة ،مع توضيح كيفية عالقته.
)ج( كيفية تأثر االسترداد المستقبلي لكل فئة )أي كل نوع من أنواع التكلفة أو الدخل( من أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية المدينة
أو كيف يتأثر عكس كل فئة من أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية الدائنة بالمخاطر وعدم التأكد ،على سبيل المثال:
) (1مخاطر الطلب )على سبيل المثال ،التغيرات في مواقف العمالء ،وتوفر موارد بديلة للعرض أو مستوى المنافسة(.
) (2المخاطر التنظيمية )على سبيل المثال ،تقديم طلب أو الموافقة على طلب تحديد األسعار أو تقويم المنشأة للخطوات التنظيمية
المستقبلية المتوقعة(.
ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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) (3المخاطر األخرى )على سبيل المثال ،مخاطر العملة أو مخاطر السوق األخرى(.
31

يجب تقديم اإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة  30في القوائم المالية إما -مباشرة  -في اإليضاحات أو تضمينھا من خالل اإلشارة المرجعية
في القوائم المالية إلى تقارير أخرى ،مثل اإلشارة إلى تعليق من اإلدارة أو إلى تقرير عن المخاطر ،يكون متاحا لمستخدمي القوائم المالية
بنفس الشروط كما ھو الحال بالنسبة للقوائم المالية وفي نفس الوقت .إذا لم يتم تضمين المعلومات في القوائم المالية مباشرة أو إدخالھا من خالل
إشارة مرجعية ،فإن القوائم المالية تُعد غير مكتملة.

شرح المبالغ المثبتة
32

يجب على المنشأة اإلفصاح عن األساس الذي يتم بموجبه إثبات وإلغاء إثبات أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية وكيف يتم قياسھا –
بشكل أولي –والحقا ،بما في ذلك كيف يتم تقويم أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية فيما يتعلق بإمكانية استردادھا وكيف يتم تخصيص
أي خسارة ھبوط.

33

يجب على المنشاة اإلفصاح ،لكل نوع من األنشطة التي تخضع لتنظيم األسعار ،عن المعلومات التالية لكل فئة من أرصدة الحسابات المؤجلة
ألسباب تنظيمية:
)أ(

مطابقة للمبلغ الدفتري في بداية ونھاية الفترة ،في شكل جدول ما لم يكن ھناك صيغة أخرى أكثر مناسبة .ويجب على المنشأة استخدام
االجتھاد عند إقرار مستوى التفصيل الضروري )أنظر الفقرتين  ،(29–28ولكن المكونات التالية تعد -عادة -مالئمة:
) (1المبالغ التي تم إثباتھا في الفترة الحالية في قائمة المركز المالي على أنھا أرصدة حسابات مؤجلة ألسباب تنظيمية.
) (2المبالغ التي تم إثباتھا في قائمة )قائمتي( الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر والتي تتعلق بأرصدة تم استردادھا )توصف –
أحيانا -بال ُمستنفدة( أو تم عكسھا في الفترة الحالية.
) (3المبالغ األخرى ،التي يتم تحديدھا بشكل منفصل ،التي أثرت في أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية ،مثل الھبوط ،أو
البنود التي يتم اقتناؤھا أو تحملھا عند تجميع أعمال ،أو البنود ال ُمستبعدة ،أو آثار التغيرات في اسعار صرف العمالت األجنبية
أو معدالت الخصم.

)ب( معدل العائد أو معدل الخصم )بما في ذلك معدل صفر أو نطاق من المعدالت ،عندما يكون منطبقا ً( المستخدم لعكس القيمة الزمنية للنقود
المنطبقة على كل فئة من أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية.
)ج( الفترات المتبقية التي تتوقع المنشأة أن يتم على مداھا استرداد )أو استنفاد( المبلغ الدفتري لكل فئة من أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب
تنظيمية المدينة أو عكس كل فئة من أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية الدائنة.
34

عندما يؤثر تنظيم األسعار على مبلغ وتوقيت مصروف )دخل( ضريبة الدخل للمنشأة ،فيجب على المنشأة اإلفصاح عن تأثير تنظيم األسعار
على مبالغ الضريبة الحالية والمؤجلة المثبتة .إضافة لذلك ،يجب على المنشأة اإلفصاح -بشكل منفصل  -عن أي رصيد حساب مؤجل ألسباب
تنظيمية يتعلق بالضريبة و اإلفصاح عن الحركة المتعلقة بھا في ذلك الرصيد.

35

عندما تقدم المنشأة إفصاحات ،وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  " 12اإلفصاح عن الحصص في المنشآت االخرى" ،عن حصة في منشأة
تابعة ،أو منشأة زميلة أو مشروع مشترك يكون له أنشطة خاضعة لتنظيم األسعار وتم إثبات أرصدة حساباتھا المؤجلة ألسباب تنظيمية وفقا
لھذا المعيار ،فيجب على المنشأة اإلفصاح عن المبالغ التي تم تضمينھا ألرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية المدينة والدائنة وصافي
الحركة في تلك األرصدة المتصلة بالحصص المفصح عنھا )أنظر الفقرات ب – 25ب.(28

36

عندما تستنتج المنشأة أن رصيد حساب مؤجل ألسباب تنظيمية لم يعد باإلمكان استرداده أو عكسه بالكامل ،فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك
الحقيقة ،وعن السبب في عدم إمكانية استرداده أو عكسه بالكامل والمبلغ الذي تم بمقداره تخفيض رصيد الحساب المؤجل ألسباب تنظيمية.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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الملحق أ
المصطلحات المعرفة

يشكل ھذا المحق جزء ال يتجزأ من المعيار
أول قوائم مالية معدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير
المالي

ھي أول قوائم مالية سنوية تطبق فيھا المنشأة المعايير الدولية للتقرير المالي ،بموجب النص
الصريح وغير المتحفظ على االلتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي.

المنشأة ال ُمطبقة ألول مرة

ھي المنشأة التي تعرض أول قوائم مالية لھا ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي.

المبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام -في
السابق

ھي أساس المحاسبة الذي كانت المنشأة ال ُمطبقة ألول مرة تستخدمه – مباشرة -قبل تطبيق
المعايير الدولية للتقرير المالي.

األنشطة الخاضعة لتنظيم األسعار

أنشطة المنشأة التي تخضع لـ تنظيم األسعار.

تنظيم األسعار

إطار لوضع األسعار التي يمكن تحميلھا على العمالء مقابل السلع أو الخدمات ،ويخضع ھذا
اإلطار لإلشراف و/أو التصديق عليه من قبل منظم األسعار.

منظم األسعار

ھيئة رسمية لھا سلطة بموجب تشريع أو الئحة لوضع سعر أو نطاق أسعار ملزم للمنشأة .ويمكن
أن يكون منظم األسعار طرفا ً ثالثا ً أو طرفا ذا عالقة بالمنشأة ،بما في ذلك المجلس الحاكم الخاص
بالمنشأة ،إذا كانت ھذه الھيئة ُمطالبة بموجب تشريع أو الئحة أن تضع األسعار لمصلحة العمالء
وأن تضمن الجدوى المالية للمنشأة بشكل عام.

رصيد الحساب المؤجل ألسباب تنظيمية

رصيد أي حساب مصروف )أو دخل( لم يكن ليتم إثباته على أنه أصل أو التزام وفقا للمعايير
األخرى ،ولكنه تأھل للتأجيل ألنه تم تضمينه ،أو يتوقع أن يتم تضمينه ،من قبل منظم األسعار عند
وضع السعر )األسعار( التي يمكن أن تحمل على العمالء.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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الملحق ب
إرشادات التطبيق

يُعد ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من المعيار.

األنشطة الخاضعة لتنظيم األسعار
ب1

من الناحية التاريخية ،فقد كان تنظيم األسعار ينطبق على جميع أنشطة المنشأة .ولكن ،مع االستحواذات ،والتنويع ورفع القيود ،فإن تنظيم
األسعار يمكن أن ينطبق االن -فقط -على جزء من أنشطة المنشأة ،مما ينتج عنه ان يكون لھا أنشطة خاضعة لتنظيم األسعار وأنشطة غير
خاضعة لتنظيم األسعار .ينطبق ھذا المعيار -فقط -على األنشطة الخاضعة لتنظيم األسعار والتي تخضع لقيود تشريعية أو تنظيمية من خالل
تصرفات منظم األسعار ،بغض النظر عن نوع المنشأة أو الصناعة التي تنتمي اليھا.

ب2

ال يجوز للمنشأة أن تطبق ھذا المعيار على األنشطة المنظمة ذاتيا ،أي األنشطة التي ال تخضع إلطار تسعير يتم اإلشراف عليه و/أو التصديق
عليه من قبل منظم اسعار .وھذا ال يمنع أن تكون المنشأة مؤھلة لتطبيق ھذا المعيار عندما:
)أ(

تضع الھيئة الحاكمة الخاصة بالمنشأة أو الطرف ذو العالقة األسعار لمصلحة العمالء ولضمان الجدوى المالية للمنشأة بشكل عام ضمن
إطار تسعير محدد.

)ب( يكون اإلطار خاضعا لألشراف و/أو التصديق عليه من قبل ھيئة رسمية لھا سلطة بموجب تشريع أو الئحة.

االستمرار في السياسات المحاسبة الحالية
ب3

ألغراض ھذا المعيار ،يعرف رص يد حس اب مؤجل ألس باب تنظيمية على أنه رص يد أي حس اب مص روف )أو دخل( لم يكن ليتم إثباته على
أنه أص ل أو التزام وفقا للمعايير األخرى ،ولكنه يتأھل للتأجيل ألنه يتم تض مينه ،أو يتوقع أن يتم تض مينه ،من قبل منظم األس عار عند وض ع
األس عار التي يمكن أن تحمل على العمالء .قد تكون بعض بنود المص روف )الدخل( خارج الس عر )األس عار( الخاض ع للتنظيم ألن المبالغ،
على سبيل المثال ،ال يتوقع ان تكون مقبولة من قبل منظم السعر أو ألنھا ال تقع ضمن نطاق تنظيم األسعار .وتبعا لذلك ،فإن مثل ھذا البند يتم
إثباته على أنه دخل أو مصروف عند تحققه ،ما لم يكن معيار آخر يسمح بتضمينه أو يتطلب تضمينه في المبلغ الدفتري ألصل أو التزام.

ب4

في بعض الحاالت ،تمنع المعايير األخرى المنشأة –بشكل صريح  -من أن تثبت ،في قائمة المركز المالي ،أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب
تنظيمية التي قد يتم إثباتھا إما -بشكل منفصل -أو يتم إدراجھا ضمن بنود مستقلة أخرى مثل العقارات واآلالت والمعدات وفقا ً لسياساتھا
المحاسبية وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام -لھا في السابق .ولكن ،وفقا للفقرة  11من ھذا المعيار ،فإن المنشأة التي تختار تطبيق
ھذا المعيار في أول قوائم مالية لھا ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي تطبق اإلعفاء من الفقرة  11من معيار المحاسبة الدولي  8لكي
تستمر في تطبيق سياساتھا المحاسبية وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام -لھا في السابق لإلثبات ،والقياس ،والھبوط وإلغاء اإلثبات
ألرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية .قد تشمل مثل ھذه السياسات المحاسبية ،على سبيل المثال ،الممارسات التالية:
)أ(

إثبات رصيد حساب مؤجل ألسباب تنظيمية مدين عندما يكون للمنشأة حق ،نتيجة لتصرفات فعلية أو متوقعة من قبل منظم األسعار،
في زيادة األسعار في الفترات المستقبلية السترداد التكاليف المسموح بھا )أي التكاليف التي يقصد من السعر )األسعار( المنظمة أن
توفر استردادھا(.

)ب( إثبات مبلغ ،على أنه رصيد حساب مؤجل ألسباب تنظيمية مدين أو دائن ،معادل ألي خسارة أو مكسب من االستبعاد أو االستغناء عن
بنود عقارات واآلت ومعدات وبنود أصول غير ملموسة ،يتوقع استردادھا أو عكسھا من خالل أسعار مستقبلية.
)ج( إثبات رصيد حساب مؤجل ألسباب تنظيمية دائن عندما تكون المنشأة مطالبة ،نتيجة لتصرفات فعلية أو متوقعة من قبل منظم األسعار،
بتخفيض األس عار في الفترات المس تقبلية لعكس مبالغ التكاليف المس موح بھا المس تردة بالزيادة )أي المبالغ الزائدة عن المبلغ الممكن
استرداده الذي يحدده منظم األسعار(.
)د(

قياس أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية على أساس غير مخصوم أو على أساس مخصوم يستخدم معدل فائدة أو خصم يحدده
منظم األسعار.
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ب5

فيما يلي أمثلة على أنواع التكاليف التي قد يسمح بھا منظمو األسعار في قرارات وضع األسعار والتي لذلك قد تثبتھا المنشأة في أرصدة الحسابات
المؤجلة ألسباب تنظيمية:
)(1

االختالفات في الحجم أو أسعار الشراء.

) (2تكاليف مبادرات "الطاقة الخضراء" المعتمدة )الزائدة عن المبالغ المرسملة على أنھا جزء من تكاليف العقارات واآلالت والمعدات وفقا
لمعيار المحاسبة الدولي " 16العقارات واآلالت والمعدات"(.
) (3التكاليف غير المباشرة التي ال يمكن نسبتھا مباشرة والتي تتم معالجتھا على أنھا تكاليف رأسمالية ألغراض تنظيم األسعار )ولكن ال
يسمح ،وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ،16بتضمينھا في تكلفة بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات(.
) (4تكاليف إلغاء المشاريع.
) (5تكاليف أضرار العواصف.
) (6الفائدة المفترضة )بما في ذلك المبالغ المسموح بھا لألموال التي يتم استخدامھا خالل التشييد والتي تزود المنشأة بعائد على رأس مال
المالك وكذلك القروض(.
ب6

تمثل أرص دة الحس ابات المؤجلة ألس باب تنظيمية -عادة  -فروق توقيت بين إثبات بنود الدخل أو المص روفات ألغراض تنظيمية وإثبات تلك
البنود ألغراض التقرير المالي .وعندما تغير المنش أة س ياس ة محاس بية بش أن تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة أو بش أن تطبيق
أولي لمعيار جديد أو ُمنقح ،فقد تنشأ فروق توقيت جديدة أو ُمنقحة تنشئ أرصدة حسابات مؤجلة ألسباب تنظيمية جديدة أو منقحة .إن الحظر
الوارد في الفقرة  13الذي يمنع المنشأة من تغيير سياستھا المحاسبية لكي تبدأ في إثبات أرصدة حسابات مؤجلة ألسباب تنظيمية ال يمنع إثبات
أرصدة حسابات مؤجلة ألسباب تنظيمية جديدة أو ُمنقحة يتم إنشاؤھا بسبب تغييرات أخرى في السياسات المحاسبية مطلوبة بموجب المعايير
الدولية للتقرير المالي .وسبب ذلك أن إثبات أرصدة حسابات مؤجلة ألسباب تنظيمية لمثل فروق التوقيت ھذه يتفق مع سياسة اإلثبات الحالية
المطبقة وفقا للفقرة  11وال يمثل ا ستحداثا ل سيا سة محا سبية جديدة .وبالمثل ،فإن الفقرة  13ال تمنع إثبات أر صدة الح سابات المؤجلة أل سباب
تنظيمية الناش ئة عن فروق التوقيت التي لم تكن موجودة -مباش رة  -قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ولكنھا تتفق مع
السياسات المحاسبية للمنشأة الموضوعة وفقا للفقرة ) 11على سبيل المثال ،تكاليف أضرار العواصف(.

القابلية النطباق معايير أخرى
ب7

يجب على المنشأة التي تقع ضمن نطاق ھذا المعيار ،وتختار تطبيق متطلبات ھذا المعيار االستمرار في تطبيق سياساتھا المحاسبية وفقا للمبادئ
المحاسبية المقبولة –بشكل عام -لھا في السابق لإلثبات ،والقياس ،والھبوط وإلغاء اإلثبات ألرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية .ولكن،
تنص الفقرتين  17–16على أنه قد يتم -أيضا -تطبيق معايير أخرى ،في بعض الحاالت ،على أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية لكي
تنعكس -بشكل مناسب  -في القوائم المالية .وتبين الفقرات التالية كيف تتداخل المعايير األخرى مع متطلبات ھذا المعيار .وبالتحديد ،توضح
الفقرات التالية االستثناءات المحددة للمعايير األخرى ،واإلعفاءات المحددة منھا ،ومتطلبات العرض واإلفصاح اإلضافية التي يتوقع أن تكون
منطبقة.

تطبيق معيار المحاسبة الدولي " 10األحداث بعد فترة التقرير"
ب8

قد يلزم المنشأة استخدام تقديرات أو افتراضات عند إثبات وقياس أرصدة حساباتھا المؤجلة ألسباب تنظيمية .وفيما يتعلق باألحداث التي تقع
بين نھاية فترة التقرير والتاريخ الذي اعتُمدت فيه القوائم المالية لإلصدار ،يجب على المنشأة تطبيق معيار المحاسبة الدولي  10لتحديد ما إذا
كان ينبغي تعديل تلك التقديرات واالفتراضات لكي تعكس تلك األحداث.

تطبيق معيار المحاسبة الدولي " 12ضرائب الدخل"
ب9

يتطلب معيار المحاسبة الدولي  ،12مع استثناءات محدودة معينة ،من المنشأة إثبات التزام ضريبة مؤجلة و)مع مراعاة شروط معينة( أصل
ضريبة مؤجلة لجميع الفروق المؤقتة .يجب على المنشأة الخاضعة لتنظيم األسعار تطبيق معيار المحاسبة الدولي  12على جميع أنشطتھا ،بما
في ذلك أنشطتھا الخاضعة لتنظيم األسعار ،لتحديد مبلغ ضريبة الدخل الواجب إثباته.

ب 10في بعض برامج تنظيم األسعار ،يسمح منظم األسعار أو يتطلب من المنشأة زيادة أسعارھا المستقبلية السترداد بعض أو جميع مصروف
ضريبة الدخل للمنشأة .وفي مثل ھذه الحاالت ،قد ينتج عن ذلك إثبات المنشأة لرصيد حساب مؤجل ألسباب تنظيمية في قائمة المركز المالي
يتعلق بضريبة الدخل ،وفقا ً لسياساتھا المحاسبية الموضوعة وفقا للفقرتين  .12–11وقد ينشئ إثبات رصيد الحساب المؤجل ألسباب تنظيمية
ھذا والمتعلق بضريبة الدخل -في حد ذاته  -فرقا مؤقتا إضافيا يتم إثبات مبلغ ضريبة مؤجلة إضافي له.
ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

8

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

المعيار الدولي للتقرير المالي 14

ب 11بالرغم من متطلبات معيار المحاسبة الدولي  12بشأن العرض و اإلفصاح ،إال أنه ال يجوز للمنشأة ،عندما تثبت أصل ضريبة مؤجلة أو التزام
ضريبة مؤجلة نتيجة إلثبات أرصدة حسابات مؤجلة ألسباب تنظيمية ،تضمين مبلغ الضريبة المؤجلة ذلك ضمن مجموع أرصدة أصل )التزام(
الضريبة المؤجلة .وبدال من ذلك ،يجب على المنشأة عرض أصل )التزام( الضريبة المؤجلة الذي ينشأ نتيجة إثبات أرصدة حسابات مؤجلة
ألسباب تنظيمية إما:
)أ( مع البنود المستقلة التي يتم عرضھا ألرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية المدينة والدائنة؛ أو
)ب( على أنه بند مستقل بجانب أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية المدينة والدائنة.
ب 12وبالمثل ،عندما تثبت المنشأة الحركة في أصل )التزام( ضريبة مؤجلة والذي ينشأ نتيجة إلثبات أرصدة حسابات مؤجلة ألسباب تنظيمية ،فال
يجوز للمنشأة تضمين الحركة في مبلغ الضريبة المؤجلة ھذا ضمن بند مصروف )دخل( الضريبة المستقل الذي يتم عرضه في قائمة )قائمتي(
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  .12وبدال من ذلك ،يجب على المنشأة عرض الحركة في أصل )التزام(
الضريبة المؤجلة الذي ينشأ نتيجة ألرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية إما:
)أ( مع البنود المستقلة ،التي يتم عرضھا في قائمة )قائمتي( الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ،للحركة في أرصدة الحسابات المؤجلة
ألسباب تنظيمية؛ أو
)ب( على أنھا بند مستقل منفصل بجانب البنود المستقلة ذات العالقة التي يتم عرضھا ،في قائمة )قائمتي( الربح أو الخسارة والدخل الشامل
اآلخر ،للحركة في أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية.

تطبيق معيار المحاسبة الدولي " 33ربحية السھم"
ب 13تتطلب الفقرة  66من معيار المحاسبة الدولي  33من بعض المنشآت أن تعرض ،في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ،ربحية
السھم األساسية والمخفضة لكل من الربح أو الخسارة من العمليات المستمرة والربح أو الخسارة التي تعود إلى حملة األسھم العادية للمنشأة
األم .إضافة لذلك ،تتطلب الفقرة  68من معيار المحاسبة الدولي  33من المنشأة التي تقوم بالتقرير عن عملية غير مستمرة اإلفصاح عن المبالغ
األساسية والمخفضة لكل سھم فيما يتعلق بالعملية غير المستمرة ،إما في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر أو ضمن اإليضاحات.
ب14

لكل مبلغ لربحية السھم يتم عرضه وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  ،33فإنه يجب على المنشأة التي تطبق ھذا المعيار عرض مبالغ إضافية
لربحية السھم األساسية والمخفضة محسوبة بنفس الطريقة ،باستثناء أن تلك المبالغ يجب أن يستثنى منھا صافي الحركة في أرصدة الحسابات
المؤجلة ألسباب تنظيمية .وبما يتفق مع المتطلب الوارد في الفقرة  73من معيار المحاسبة الدولي  ،33يجب على المنشأة عرض ربحية السھم
المطلوبة بموجب الفقرة  26من ھذا المعيار بنفس أھمية ربحية السھم المطلوبة بموجب معيار المحاسبة الدولي  33لجميع الفترات المعروضة.

تطبيق معيار المحاسبة الدولي " 36الھبوط في قيمة األصول"
ب 15تتطلب الفقرتان  12–11من المنش أة االس تمرار في تطبيق س ياس اتھا المحاس بية وفقا للمبادئ المحاس بية المقبولة –بش كل عام -لھا في الس ابق
لتحديد ،وإثبات ،وقياس وعكس أي ھبوط في أرص دة حس اباتھا المؤجلة ألس باب تنظيمية .وتبعا لذلك ،ال ينطبق معيار المحاس بة الدولي 36
على أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية المنفصلة المثبتة.
ب 16وبالرغم من ذلك ،يمكن أن يتطلب معيار المحاسبة الدولي  36من المنشأة إجراء اختبار ھبوط على وحدة توليد النقد التي تنطوي على أرصدة
حسابات مؤجلة ألسباب تنظيمية .وقد يكون مثل ھذا الفحص مطلوبا بسبب أن وحدة توليد النقد تنطوي على شھرة ،أو ألنه قد تم تحديد واحد
أو أكثر من مؤشرات الھبوط ،الموضحة في معيار المحاسبة الدولي  ،36تتعلق بوحدة توليد النقد .وفي مثل ھذا الحاالت ،فإن الفقرات 79-74
من معيار المحاسبة الدولي  36تتضمن متطلبات معينة لتحديد المبلغ الممكن استرداده والمبلغ الدفتري لوحدة توليد النقد .ويجب على المنشأة
تطبيق تلك المتطلبات إلقرار ما إذا كان أي من أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية المثبتة قد تم تضمينه في المبلغ الدفتري لوحدة توليد
النقد لغرض اختبار الھبوط .ثم يجب بعد ذلك تطبيق المتطلبات الباقية لمعيار المحاسبة الدولي  36على أي خسارة ھبوط يتم إثباتھا نتيجة لھذا
االختبار.

تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي " 3تجميع األعمال"
ب  17المبدأ األساسي للمعيار الدولي للتقرير المالي  3ھو أن المنشأة المستحوذة على أعمال تثبت األصول ال ُمقتناة وااللتزامات التي تم تحملھا بقيمھا
العادلة في تاريخ االس تحواذ .يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي  3اس تثناءات محدودة لمبادئه المتعلقة باإلثبات والقياس .وتقدم الفقرة ب18
من ھذا المعيار استثنا ًء إضافيا ً.
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ب  18تتطل ب الفقرت ان  12–11م ن المنش أة االس تمرار ف ي تطبي ق سياس اتھا المحاس بية وفق ا للمب ادئ المحاس بية المقبول ة –بش كل ع ام -لھ ا
ف ي الس ابق لإلثب ات ،والقي اس ،والھب وط والغ اء اإلثب ات ألرص دة الحس ابات المؤجل ة ألس باب تنظيمي ة .وتبع ا ل ذلك ،ف إذا اس تحوذت
المنش أة عل ى أعم ال ،فيج ب عليھ ا ان تطب ق ،ف ي قوائمھ ا المالي ة الموح دة ،سياس اتھا المحاس بية الموض وعة وفق ا للفق رات 12–11
إلثب ات وقي اس أرص دة الحس ابات المؤجل ة ألس باب تنظيمي ة للمنش أة المس تحوذ عليھ ا ف ي ت اريخ االس تحواذ .ويج ب إثب ات أرص دة
الحس ابات المؤجل ة ألس باب تنظيمي ة للمنش أة المس تحوذ عليھ ا ف ي الق وائم المالي ة الموح دة للمنش أة المس تحوذة وفق ا لسياس ات المنش أة
المستحوذة ،بغض النظر عما إذا كانت المنشأة المستحوذ عليھا تثبت تلك األرصدة في قوائمھا المالية الخاصة بھا.

تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي " 5األصول غير المتداولة المحتفظ بھا للبيع والعمليات غير المستمرة"
ب 19تتطلب الفقرتان  12 – 11من المنشأة االستمرار في تطبيق سياساتھا المحاسبية السابقة لإلثبات ،والقياس ،والھبوط والغاء اإلثبات ألرصدة
الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية .وتبعا لذلك ،ال يجوز تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  5المتعلقة بالقياس على أرصدة
الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية المثبتة.
ب 20تتطلب الفقرة  33من المعيار الدولي للتقرير المالي  5عرض مبلغ واحد للعمليات غير المستمرة في قائمة )قائمتي( الربح أو الخسارة والدخل
الشامل اآلخر .وعلى الرغم من متطلبات تلك الفقرة ،فإنه عندما تقوم المنشأة التي تختار تطبيق ھذا المعيار بعرض عملية غير مستمرة ،ال
يجوز لھا إدراج الحركة في أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية ،والتي نشأت عن أنشطة العملية غير المستمرة الخاضعة لتنظيم
األسعار ،ضمن البنود المستقلة المطلوبة بموجب الفقرة  33من المعيار الدولي للتقرير المالي  .5وبدال من ذلك ،يجب على المنشأة عرض
الحركة في أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية والتي تنشأ عن أنشطة العملية غير المستمرة الخاضعة لتنظيم األسعار إما:
)أ(

ضمن البند المستقل الذي يتم عرضه للحركة في أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية المتعلقة بالربح أو الخسارة؛ أو

)ب( يتم عرضھا على أنھا بند مستقل منفصل بجانب البند المستقل المتعلق بھا الذي يتم عرضه للحركة في أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب
تنظيمية المتعلقة بالربح أو الخسارة.
ب 21وبالمثل ،وعلى الرغم من متطلبات الفقرة  38من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،5عندما تعرض المنشأة مجموعة استبعاد ،فال يجوز للمنشأة
إدراج مجموع أرص دة الحس ابات المؤجلة ألس باب تنظيمية المدينة والدائنة التي تُعد جز ًء من مجموعة االس تبعاد ض من البنود المس تقلة
المطلوبة بموجب الفقرة  38من المعيار الدولي للتقرير المالي  .5وبدال من ذلك ،يجب على المنش أة عرض مجموع أرص دة الحس ابات
المؤجلة ألسباب تنظيمية المدينة والدائنة التي تُعد جز ًء من مجموعة االستبعاد إما:
)أ(

ضمن البنود المستقلة التي يتم عرضھا ألرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية المدينة والدائنة؛ أو

)ب( على أنھا بنود مستقلة منفصلة بجانب أرصدة الحسابات األخرى المؤجلة ألسباب تنظيمية المدينة والدائنة.
ب 22اذا اختارت المنشأة إدراج أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية والحركة في تلك األرصدة المتعلقة بمجموعة استبعاد أو عملية غير
مستمرة ضمن البنود المستقلة للحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية ،فقد يكون من الضروري اإلفصاح عنھا -بشكل منفصل  -على أنھا جزء
من تحليل البنود المستقلة للحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية الذي وصفته الفقرة  33من ھذا المعيار.

تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي " 10القوائم المالية الموحدة" ومعيار المحاسبة الدولي 28
"االستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة"
ب 23تتطلب الفقرة  19من المعيار الدولي للتقرير المالي  10بأنه "يجب على المنش أة األم أن تعد قوائم مالية موحدة باس تخدام س ياس ات محاس بية
متماثلة للمعامالت واألحداث األخرى المتماثلة في ظروف مش ابھة" .وتتطلب الفقرة  8من ھذا المعيار بأنه يجب عليھا المنش أة ،التي تقع
ض من ھذا المعيار وتختار تطبيقه ،تطبيق جميع متطلباته على جميع الحس ابات المؤجلة ألس باب تنظيمية الناش ئة عن جميع أنش طة المنش أة
الخاض عة لتنظيم األس عار .وتبعا لذلك ،فإذا أثبتت المنش أة األم أرص دة حس ابات مؤجلة ألس باب تنظيمية في قوائمھا المالية الموحدة وفقا لھذا
المعيار ،فيجب عليھا تطبيق نفس الس ياس ات المحاس بية على أرص دة الحس ابات المؤجلة ألس باب تنظيمية الناش ئة في جميع منش آتھا التابعة.
ويجب تطبيق ذلك بغض النظر عما إذا كانت المنشآت التابعة تثبت تلك األرصدة في قوائمھا المالية الخاصة بھا.
ب 24وبالمثل فإن الفقرتين  36–35من معيار المحاسبة الدولي  28تتطلبان بأنه ،عند تطبيق طريقة حقوق الملكية" ،يجب إعداد القوائم المالية للمنشأة
باستخدام سياسات محاسبية متماثلة للمعامالت واألحداث األخرى المتماثلة في ظروف مشابھة" .وتبعا لذلك ،يجب إجراء تعديالت لجعل
السياسات المحاسبية للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك بشأن اإلثبات ،والقياس ،والھبوط والغاء اإلثبات ألرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب
تنظيمية تطابق سياسات المنشأة المستثمرة عند تطبيق طريقة حقوق الملكية.
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تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  " 12اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى"
ب 25تتطلب الفقرة )12ھـ( من المعيار الدولي للتقرير المالي  12من المنشأة اإلفصاح ،لكل من منشآتھا التابعة التي فيھا حصص غير مسيطرة ذات
أھمية نسبية للمنشأة معدة التقرير ،عن الربح أو الخسارة الذي تم تخصيصه للحصص غير المسيطرة في المنشأة التابعة خالل فترة التقرير.
ويجب على المنشأة التي تثبت أرصدة حسابات مؤجلة ألسباب تنظيمية وفقا لھذا المعيار اإلفصاح عن صافي الحركة في أرصدة الحسابات
المؤجلة ألسباب تنظيمية التي تم تضمينھا في المبالغ المطلوب اإلفصاح عنھا بموجب الفقرة )12ھـ( من المعيار الدولي للتقرير المالي .12
ب 26تتطلب الفقرة )12ز( من المعيار الدولي للتقرير المالي  12من المنش أة اإلفص اح ،لكل من منش آتھا التابعة التي فيھا حص ص غير مس يطرة
ذات أھمية نس بية للمنش أة معدة التقرير ،عن معلومات مالية ملخص ة حول المنش أة التابعة ،كما ھو محدد في الفقرة ب 10من المعيار الدولي
للتقرير المالي  .12وبالمثل ،فإن الفقرة )21ب() (2من المعيار الدولي للتقرير المالي  12تتطلب من المنشأة اإلفصاح ،لكل مشروع م شترك
ومنشأة زميلة ذات أھمية نسبية للمنشأة معدة للتقرير ،عن معلومات مالية ملخصة كما ھو محدد في الفقرتين ب–12ب 13من المعيار الدولي
للتقرير المالي  .12وتحدد الفقرة ب 16من المعيار الدولي للتقرير المالي  12المعلومات المالية الملخصة المطلوب من المنشأة اإلفصاح عنھا
لجميع المنش آت الزميلة والمش روعات المش تركة األخرى التي ھي ليس ت ذات أھمية نس بية –بش كل فردي -وفقا للفقرة )21ج( من المعيار
الدولي للتقرير المالي .12
ب 27إضافة للمعلومات المحددة في الفقرات ، 12و ،21وب ،10وب–12ب 13والفقرة ب 16في المعيار الدولي للتقرير المالي  ،12فإن المنشأة
التي تكون قد أثبتت أرصدة حسابات مؤجلة ألسباب تنظيمية وفقا لھذا المعيار يجب عليھا -أيضا  -اإلفصاح عن مجموع أرصدة الحسابات
المؤجلة ألسباب تنظيمية المدينة ومجموع أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية الدائنة وصافي الحركة في تلك األرصدة ،مقسمة بين
المبالغ التي تم إثباتھا ضمن الربح أو الخسارة والمبالغ التي تم إثباتھا ضمن الدخل الشامل اآلخر ،لكل منشأة مطلوب تقديم تلك اإلفصاحات
عنھا وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي .12
ب 28تحدد الفقرة  19من المعيار الدولي للتقرير المالي  12المعلومات التي يطلب من المنشأة اإلفصاح عنھا عندما تثبت المنشأة مكسبا أو خسارة من
فقدان السيطرة على منشأة تابعة محسوبا وفقا للفقرة  25من المعيار الدولي للتقرير المالي  .10وإضافة إلى المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة
 19من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،12فإن المنشأة التي تختار تطبيق ھذا المعيار يجب عليھا اإلفصاح عن الجزء من المكسب أو الخسارة
الذي يعود إلى إلغاء إثبات أرصدة الحسابات المؤجلة ألسباب تنظيمية في المنشأة التابعة السابقة في التاريخ الذي تم فيه فقدان السيطرة عليھا.
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الملحق ج
تاريخ السريان والتحول
يُعد ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من المعيار.

تاريخ السريان والتحول

تاريخ السريان
ج1

يجب على المنشأة تطبيق ھذا المعيار إذا كانت اول قوائم مالية لھا ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ھي لفترة تبدأ في  1يناير 2016
أو بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر .وإذا طبقت المنشأة ھذا المعيار في أول قوائم مالية لھا ُمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي لفترة أبكر،
فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.
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المعيار الدولي للتقرير المالي 15
اإليراد من العقود مع العمالء
الھدف
1

الھدف من ھذا المعيار ھو وضع المبادئ التي يجب على المنشأة أن تطبقھا لتقديم معلومات مفيدة إلى مستخدمي القوائم المالية عن طبيعة
ومبلغ وتوقيت وعدم تأكد اإليراد والتدفقات النقدية الناشئة عن عقد مع عميل.

تحقيق الھدف
2

لتحقيق الھدف الوارد في الفقرة  1فإن المبدأ األساس لھذا المعيار ھو أنه يجب على المنشأة أن تُثبت اإليراد ليصف تحويل السلع أو الخدمات
المتعھد بھا إلى العمالء بمبلغ يعكس العوض الذي تتوقع المنشأة أن يكون لھا حق فيه في مقابل تلك السلع أو الخدمات.

3

يجب على المنشأة األخذ في الحسبان شروط العقد وجميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق ھذا المعيار .ويجب على المنشأة أن تطبق
ھذا المعيار ،بما في ذلك استخدام أي وسائل عملية ،باتساق على العقود التي لھا خصائص مشابھة وفي ظروف مشابھة.

4

يحدد ھذا المعيار المحاسبة عن عقد فردي مع عميل .وبالرغم من ذلك ،كوسيلة عملية ،يجوز للمنشأة تطبيق ھذا المعيار على محفظة عقود )أو
التزامات أداء( لھا خصائص مشابھة إذا كانت المنشأة تتوقع بشكل معقول أن األثار على القوائم المالية من تطبيق ھذا المعيار على محفظة لن
تختلف بشكل ذي أھمية نسبية عن تطبيق ھذا المعيار على العقود الفردية )أو التزامات األداء( ضمن تلك المحفظة .وعند المحاسبة عن محفظة
يجب على المنشأة أن تستخدم التقديرات واالفتراضات التي تعكس حجم وتكوين المحفظة.

النطاق
5

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار على جميع العقود مع العمالء باستثناء ما يلي:
)أ(

عقود اإليجار الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود اإليجار".

)ب( عقود التأمين الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي " 4عقود التأمين".
)ج( األدوات المـالية والحقــوق أو االلتزامات التعاقدية األخــرى الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولــي للتقرير المالي  " 9األدوات المالية"،
والمعيار الدولي للتقرير المالي " 10القوائم المالية الموحدة" ،والمعيار الدولي للتقرير المالي " 11الترتيبات المشتركة" ،ومعيار
المحاسبة الدولي " 27القوائم المالية المنفصلة" ،ومعيار المحاسبة الدولي " 28االستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات
المشتركة".
)د(

التبادالت غير النقدية بين منشآت في نفس نشاط األعمال لتسھيل المبيعات إلى العمالء أو العمالء المحتملين .على سبيل المثال ،ھذا
المعيار ال ينطبق على عقد بين شركتين نفطيتين تتفقان على تبادل نفط للوفاء بالطلب من عمالئھما في أماكن محددة مختلفة في الوقت
المحدد.

6

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار على أي عقد )بخالف عقد تم إدراجه في الفقرة  (5فقط إذا كان الطرف المقابل في العقد عميل .والعميل
ھو طرف تعاقد مع المنشأة للحصول على سلع أو خدمات ھي نتاج األنشطة العادية للمنشأة في مقابل عوض .والطرف المقابل في العقد ال يكون
عميالً إذا كان ھذا الطرف المقابل ،على سبيل المثال ،قد تعاقد مع المنشأة على أن يشارك في نشاط أو عملية يتقاسم فيھا أطراف العقد المخاطر
أو المنافع التي تنتج عن النشاط أو العملية )مثل تطوير أصل في ترتيب تعاون( بدالً من الحصول على نتاج األنشطة العادية للمنشأة.

7

قد يقع عقد مع عميل جزئيا ً ضمن نطاق ھذا المعيار وجزئيا ً ضمن نطاق معايير أخرى مدرجة في الفقرة .5
)أ(

إذا كانت المعايير األخرى تحدد كيف يتم الفصل و/أو القياس بشكل أولي لجزء أو أجزاء من العقد ،فعندئذ يجب على المنشأة أوالً تطبيق
متطلبات الفص ل و/أو القياس الواردة في تلك المعايير .ويجب على المنش اة أن تس تبعد من س عر المعاملة مبلغ ذلك الجزء )أو األجزاء(
من العقد التي تم قياس ھا بش كل أولي وفقا ً للمعايير األخرى ويجب عليھا تطبيق الفقرات  86–73لتخص يص مبلغ س عر المعاملة الذي
يتبقى )إن وجد( على كل التزام أداء ضمن نطاق ھذا المعيار وعلى أي أجزاء أخرى من العقد حددتھا الفقرة )7ب(.
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)ب( إذا لم تحدد المعايير األخرى كيف يتم الفصل و /أو القياس بشكل أولي لواحد أو أكثر من أجزاء العقد ،عندئذ يجب على المنشأة أن تطبق
ھذا المعيار للفصل و/أو للقياس بشكل أولي لجزء )أو األجزاء( للعقد.
8

يحدد ھذ المعيار المحاسبة عن التكاليف اإلضافية للحصول على عقد مع عميل والمحاسبة عن التكاليف التي يتم تكبدھا للوفاء بالعقد مع عميل إذا
كانت تلك التكاليف غير واقعة ضمن نطاق معيار آخر )أنظر الفقرات  .( 104 -91ويجب على المنشأة أن تطبق تلك الفقرات فقط على التكاليف
التي تم تكبدھا المتعلقة بعقد مع عميل )أو جزء من ذلك العقد( الذي يقع ضمن نطاق ھذا المعيار.

اإلثبات
تحديد العقد
9

يجب على المنشأة أن تحاسب عن عقد مع عميل يقع ضمن نطاق ھذا المعيار فقط عند استيفاء جميع الضوابط التالية:
)أ(

أطراف العقد قد اتفقت على العقد )خطيا ً ،أو شفاھية ،أو وفقا ً لممارسات تجارية معتادة أخرى( وأن تكون ملتزمة بأداء التزاماتھا.

)ب(

بإمكان المنشأة تحديد حقوق كل طرف فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات التي سيتم تحويلھا.

)ج(

بإمكان المنشأة تحديد شروط السداد مقابل السلع أو الخدمات التي سيتم تحويلھا.

)د(

للعقد مضمون تجاري )أي أن يكون من المتوقع تغير المخاطر أو توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة نتيجة للعقد(.

)ھـ( من الممكن حصول المنشأة على العوض الذي سيكون لھا حق فيه في مقابل السلع أو الخدمات التي سيتم تحويلھا إلى العميل .وفي
تقويم ما إذا كانت قابلية مبلغ العوض للتحصيل محتملة ،فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان فقط قدرة العميل ونيته في أن
يسدد ذلك المبلغ عندما يصبح مستحقا .وقد يكون مبلغ العوض الذي سوف يكون للمنشأة الحق فيه أقل من السعر المبين في العقد إذا
كان العوض متغيراً نظراً ألن المنشأة قد تعرض على العميل امتيازاً سعريا ً )أنظر الفقرة .(52
10

العقد ھو اتفاقية بين طرفين أو أكثر تنشئ حقوقا ً والتزامات واجبة النفاذ .وقابلية نفاذ الحقوق وااللتزامات ھي شأن قانوني .ويمكن أن تكون
العقود خطية ،أو شفھية أو تُفھم ضمنا ً من ممارسات األعمال المعتادة للمنشأة .وتختلف الممارسات واآلليات إلبرام عقود مع العمالء عبر األقاليم،
والصناعات والمنشآت .إضافة لذلك ،فإنھا قد تختلف ضمن المنشأة )على سبيل المثال ،قد تعتمد على فئة العميل أو طبيعة السلع أو الخدمات
المتعھد بھا( .ويجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان تلك الممارسات واآلليات في تحديد ما إذا كانت اتفاقية مع عميل تنشئ حقوقا ً والتزامات
واجبة النفاذ ،ومتى تُن ِشئھا.

 11بعض العقود مع العمالء قد ال تكون لھا مدة محددة ويمكن إنھاؤھا أو تعديلھا من قبل أي من األطراف في أي وقت .وعقود أخرى قد تتجدد تلقائيا
على أساس دوري يتم تحديده في العقد .يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار على مدة العقد )أي فترة العقد( التي يكون فيھا ألطراف العقد
حقوق وعليھم التزامات حالية واجبة النفاذ.
 12لغرض تطبيق ھذا المعيار فإنه ال يوجد عقد إذا كان لكل طرف في العقد -من جانب واحد  -حق واجب النفاذ في إنھاء عقد لم يتم تنفيذه كليا ً دون
تعويض الطرف )أو األطراف( اآلخر .ويكون العقد غير منفذ كليا ً إذا تم استيفاء كل من الضابطين التاليين:
)أ(

لم تحول المنشأة بعد إلى العميل أي سلع أو خدمات متعھد بھا.

)ب( لم تتسلم المنشأة بعد ،وليس لھا الحق بعد في استالم ،أي عوض في مقابل السلع أو الخدمات المتعھد بھا.
 13إذا استوفى عقد مع عميل الضوابط الواردة في الفقرة  9عند نشأة العقد ،فال يجوز للمنشأة أن تعيد تقويم تلك الضوابط ما لم تكن ھناك إشارة إلى
تغير مھم في الحقائق والظروف .على سبيل المثال ،إذا كانت قدرة العميل على سداد العوض قد تدھورت -بشكل كبير ،فإن المنشأة تقوم بإعادة
تقويم ما إذا كان من المحتمل أن تُحصل المنشأة العوض الذي سوف يكون للمنشأة حق فيه مقابل السلع أو الخدمات المتبقية التي سيتم تحويلھا
إلى العميل.
14

إذا كان عقد مع عميل غير مس توف للض وابط الواردة في الفقرة  ،9فيجب على المنش أة أن تس تمر في تقويم العقد لتحديد ما إذا كانت الض وابط
الواردة في الفقرة  9قد تم استيفاؤھا الحقا ً.
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 15عندما ال يستوفي عقد مع عميل الضوابط الواردة في الفقرة  9وتحصل المنشأة على العوض من العميل ،فإنه يجب على المنشأة أن تُثبت العوض
المستلم على أنه إيراد فقط عندما يكون أي من الحدثين التاليين قد وقع:
)أ( لم تعد على المنشأة التزامات متبقية بتحويل سلع أو خدمات إلى العميل ،وجميع ،أو ما يقارب جميع ،العوض المتعھد به من قبل العميل قد
تم استالمه من قبل المنشأة ،وغير قابل للرد.
)ب( تم إنھاء العقد ،والعوض المستلم من العميل غير قابل للرد.
16

يجب على المنش أة أن تُثبت العوض المس تلم من العميل على أنه التزام إلى أن يقع أحد األحداث الواردة في الفقرة  15أو إلى أن يتم اس تيفاء
الض وابط الواردة في الفقرة  9الحقا ً )أنظر الفقرة  .(14وتبعا ً للحقائق والظروف المتعلقة بالعقد ،فإن االلتزام الذي يتم إثباته يمثل التزام المنش أة
إما بتحويل سلع أو خدمات في المستقبل أو برد العوض المستلم .وفي أي من الحالتين ،فإن االلتزام يجب أن يتم قياسه بمبلغ العوض المستلم من
العميل.

تجميع العقود
 17يجب على المنشأة أن تجمع عقدين أو أكثر من العقود المبرمة في الوقت نفسه أو قريبا ً منه مع العميل نفسه )أو أطراف ذات عالقة بالعميل(
والمحاسبة عن العقود على أنھا عقد واحد إذا تم استيفاء واحد أو أكثر من الضوابط التالية:
)أ(

يتم التفاوض بشأن العقود كحزمة واحدة لھدف تجاري واحد؛ أو

)ب( يعتمد مبلغ العوض الذي سيتم سداده في أحد العقود على سعر أو أداء العقد اآلخر ،أو
)ج( السلع أو الخدمات المتعھد بھا في العقود )أو بعض السلع أو الخدمات المتعھد بھا في كل عقد من العقود( ھي التزام واحد باألداء وفقا ً
للفقرات .30 -22

تعديالت العقد
 18تعديل العقد ھو تغيير في نطاق أو سعر العقد )أو كليھما( يكون متفقا ً عليه من قبل أطراف العقد .وفي بعض الصناعات واألقاليم ،فإن تعديل العقد
قد يوصف بأنه أمر تغيير ،أو تبديل أو تعديل .ويوجد تعديل للعقد عندما يتفق أطراف العقد على تعديل ينشئ إما حقوقا ً والتزامات جديدة واجبة
النفاذ أو يعدل حقوقا ً والتزامات موجودة واجبة النفاذ ألطراف العقد .ويمكن االتفاق على تعديل العقد خطيا ً ،أو باتفاق شفھي أو يفھم ضمنا ً من
ممارسات األعمال المعتادة .وإذا لم يتفق أطراف العقد على تعديل العقد ،فيجب على المنشأة أن تستمر في تطبيق ھذا المعيار على العقد القائم
إلى حين االتفاق على تعديل العقد.
 19قد يوجد تعديل للعقد رغم أن أطراف العقد بينھم نزاع حول نطاق أو سعر التعديل )أو كليھما( أو كان األطراف قد اتفقوا على تغيير في نطاق
العقد ولكن لم يحددوا بعد التغيير المقابل في السعر .وعند تحديد ما إذا كانت الحقوق وااللتزامات التي تم إنشاؤھا أو تغييرھا بالتعديل واجبة
النفاذ ،فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان جميع الحقائق والظروف ذات الصلة بما في ذلك شروط العقد واألدلة األخرى .وإذا اتفق
أطراف العقد على تغيير في نطاق العقد ولكنھم لم يحددوا بعد التغيير المقابل في السعر فإنه يجب على المنشأة أن تقدر التغيير في سعر المعاملة
الناشئ عن التعديل وفقا ً للفقرات  54 – 50المتعلقة بتقدير العوض المتغير والفقرات  58 – 56المتعلقة بتقييد تقديرات العوض المتغير.
 20يجب على المنشأة أن تحاسب عن تعديل العقد على أنه عقد منفصل عندما يكون كال الشرطين التاليين موجودين:
)أ(

يزداد نطاق العقد نظراً إلضافة سلع أو خدمات متعھد بھا من الممكن تمييزھا بذاتھا )وفقا ً للفقرات .(30 – 26

)ب( يزداد سعر العقد بمبلغ عوض يعكس أسعار البيع المستقلة الخاصة بالمنشأة للسلع أو الخدمات اإلضافية المتعھد بھا وأي تسويات مناسبة
على ذلك السعر ليعكس ظروف العقد المعين .على سبيل المثال ،قد تعدل المنشأة أسعار البيع المستقلة للسلعة أو الخدمة اإلضافية مقابل
الحسم الذي يحصل عليه العميل ،نظراً ألنه ليس من الضروري للمنشأة أن تتكبد التكاليف المتعلقة بالبيع التي كانت ستتكبدھا عند بيع
سلعة أو خدمة مشابھة إلى عميل جديد.
 21إذا لم تتم المحاسبة عن تعديل العقد على أنه عقد منفصل وفقا ً للفقرة  ،20فيجب على المنشأة أن تحاسب عن السلع أو الخدمات المتعھد بھا التي لم
يتم تحويلھا بعد في تاريخ تعديل العقد )أي السلع أو الخدمات المتبقية المتعھد بھا( بأي مما ينطبق من الطرق اآلتية:
)أ( يجب على المنشأة أن تحاسب عن تعديل العقد كما لو كان انھا ًء للعقد الحالي وإنشا ًء لعقد جديد ،إذا كانت السلع أو الخدمات المتبقية من
الممكن تمييزھا بذاتھا عن السلع أو الخدمات التي تم تحويلھا في تاريخ تعديل العقد أو قبله .ومبلغ العوض الذي يتم تخصيصه على
التزامات األداء المتبقية )أو السلع أو الخدمات الممكن تمييزھا بذاتھا المتبقية في التزام أداء واحد محدد وفقا ً للفقرة )22ب(( ھو مجموع:
) (1العوض المتعھد به من قبل العميل )بما في ذلك المبالغ المستلمة فعليا ً من العميل( الذي تم تضمينه في تقدير سعر المعاملة ،ولم يتم
إثباته على أنه إيراد؛
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) (2العوض المتعھد به على أنه جزء من تعديل العقد.
)ب( يجب على المنشأة أن تحاسب عن تعديل العقد كما لو كان جز ًء من العقد الحالي إذا لم تكن السلع أو الخدمات المتبقية من الممكن تمييزھا
بذاتھا ،وبنا ًء عليه تشكل جز ًء من التزام أداء واحد ،تم استيفاؤه جزئيا ً في تاريخ تعديل العقد .ويتم إثبات األثر الذي يكون لتعديل العقد
على سعر المعاملة ،وعلى قياس المنشأة للتقدم نحو الوفاء الكامل بالتزام األداء على أنه تعديل في اإليراد )إما على أنه زيادة أو تخفيض
في اإليراد( في تاريخ تعديل العقد )أي أن التعديل في اإليراد يتم على أساس استدراك متراكم(.
)ج( إذا كانت السلع أو الخدمات المتبقية مجموعة من البندين )أ( و )ب( عندئذ يجب على المنشأة أن تحاسب عن آثار التعديل على االلتزامات
باألداء التي لم يتم الوفاء بھا )بما في ذلك تلك التي لم يتم الوفاء بھا جزئيا ً( في العقد المعدل بطريقة تتسق مع أھداف ھذه الفقرة.

تحديد التزامات األداء
 22عند نشأة العقد يجب على المنشأة تقويم السلع أو الخدمات المتعھد بھا في العقد مع العميل ويجب عليھا تحديد كل تعھد بتحويل أي مما يلي إلى
العميل على أنه التزام أداء:
)أ(

سلعة أو خدمة )أو رزمة سلع أو خدمات( من الممكن تمييزھا بذاتھا؛ أو

)ب( سلسلة سلع أو خدمات من الممكن تمييزھا بذاتھا ومتماثلة بشكل كبير و لھا نفس نمط التحويل إلى العميل )أنظر الفقرة .(23
 23يكون لسلسة سلع أو خدمات من الممكن تمييزھا بذاتھا نفس نمط التحويل إلى العميل إذا تم استيفاء الضابطين التاليين:
)أ(

كل سلعة أو خدمة من الممكن تمييزھا بذاتھا في السلسلة التي تتعھد المنشأة بتحويلھا إلى العميل تستوفي الضوابط الواردة في الفقرة 35
بأن تكون التزام أداء يتم الوفاء به على مدى زمني.

)ب( وفقا ً للفقرتين  ،40 – 39فإن نفس الطريقة تستخدم لقياس تقدم المنشأة نحو الوفاء الكامل بااللتزام باألداء بتحويل كل سلعة أو خدمة من
الممكن تمييزھا بذاتھا في السلسلة إلى العميل.

التعھدات في العقود مع العمالء
 24يحدد العقد مع العميل عموما ً وبشكل صريح السلع أو الخدمات التي تتعھد المنشأة بتحويلھا إلى العميل .وبالرغم من ذلك ،فإن االلتزامات باألداء
التي يتم تحديدھا في عقد مع عميل قد ال تقتصر على السلع أو الخدمات التي يتم بيانھا صراحة في ذلك العقد .وھذا نظراً ألن عقداً ما مع عميل
قد يشمل أيضا ً تعھدات تُفھم ضمنا ً من خالل الممارسات التجارية المعتادة للمنشأة أو سياساتھا المنشورة أو تصريحاتھا المحددة إذا كانت تلك
التعھدات تنشئ ،وقت الدخول في العقد ،توقعات صحيحة للعميل بأن المنشأة ستحول سلعة أو خدمة إلى العميل.
 25ال تتضمن التزامات األداء أنشطة يجب على المنشأة القيام بھا للوفاء بالعقد إال إذا كانت تلك األنشطة تحول سلعة أو خدمة إلى العميل .فعلى سبيل
المثال ،قد يكون على مقدم خدمة القيام بمھام إدارية عديدة إلعداد العقد .إن أداء تلك المھام ال يحول خدمة إلى العميل وقت أداء المھام .وبنا ًء
عليه ،فإن أنشطة اإلعداد تلك ليست التزام أداء.

السلع والخدمات الممكن تمييزھا بذاتھا
26

تبعا ً للعقد ،فإن السلع أو الخدمات المتعھد بھا قد تشمل اآلتي ،ولكن ال تقتصر عليه:
)أ(

بيع سلع مصنعة من قبل المنشأة )على سبيل المثال مخزون منشأة مصنعة(.

)ب( إعادة بيع سلع تم شراؤھا من قبل المنشأة )على سبيل المثال سلعة منشأة بيع تجزئة(.
)ج( إعادة بيع حقوق في سلع أو خدمات تم شراؤھا من قبل المنشأة )على سبيل المثال تذكرة تم إعادة بيعھا من قبل منشأة تعمل بصفة أصيل،
كما ھو موضح في الفقرات ب – 34ب.(38
)د(

أداء مھمة )أو مھام( متفق عليھا تعاقديا لعميل.

)ھـ( تقديم خدمة االستعداد لتقديم سلع أو خدمات )على سبيل المثال تحديثات غير محددة لبرامج يتم تقديمھا على أساس عندما وإذا ما توفرت(
أو جعل سلع أو خدمات متاحة للعميل الستخدامھا حالما وعندما يقرر العميل.
)و(

تقديم خدمة ترتيب إلى طرف آخر لتحويل سلع أو خدمات إلى عميل )على سبيل المثال ،العمل كوكيل لطرف آخر ،كما ھو موضح في
الفقرات ب – 34ب.(38

)ز( منح حقوق في سلع أو خدمات يتم تقديمھا في المستقبل يستطيع العميل إعادة بيعھا أو تقديمھا إلى عميل له )على سبيل المثال ،تتعھد المنشأة
البائعة لمنتج إلى بائع تجزئة بأن تحول سلعة أو خدمة إضافية إلى فرد يشتري المنتج من بائع التجزئة(.
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)ح( تشييد أو تصنيع أو تطوير أصل بالنيابة عن عميل.
)ط( منح تراخيص )أنظر الفقرات ب – 52ب.(63
)ي( منح خيارات لشراء سلع أو خدمات إضافية )عندما تقدم تلك الخيارات للعميل حقا مھما ،كما ھو مبين في الفقرات ب – 39ب.(43
 27تعد السلعة أو الخدمة المتعھد بھا إلى العميل أنھا من الممكن تمييزھا بذاتھا إذا تم استيفاء كال الضابطين التاليين:
)أ(

العميل يستطيع االنتفاع من السلعة أو الخدمة إما في حد ذاتھا أو إلى جانب موارد أخرى متاحة فوراً للعميل )أي أن السلعة أو الخدمة
مؤھلة ألن تكون من الممكن تمييزھا بذاتھا(.

)ب( تعھد المنشأة بتحويل السلعة أو الخدمة إلى العميل يمكن تحديده بشكل منفصل عن التعھدات األخرى في العقد )أي أن السلعة أو الخدمة
من الممكن تمييزھا بذاتھا ضمن سياق العقد(.
28

يستطيع العميل االنتفاع من سلعة أو خدمة وفقا ً للفقرة )27أ( إذا كان باإلمكان استخدام السلعة أو الخدمة أو استھالكھا أو بيعھا بمبلغ أكبر من
قيمة الخردة أو بدالً من ذلك االحتفاظ بھا بطريقة تحقق منافع اقتصادية .ولبعض السلع أو الخدمات فقد يكون العميل قادراً على االنتفاع من السلعة
أو الخدمة في حد ذاتھا .ولسلع أو خدمات أخرى ،قد يكون العميل قادراً على االنتفاع من تلك السلعة أو الخدمة فقط باالشتراك مع موارد أخرى
متاحة فوراً .والمورد المتاح فوراً ھو سلعة أو خدمة يتم بيعھا بشكل منفصل )من قبل المنشأة أو منشأة أخرى( أو مورد حصل العميل عليه بالفعل
من المنشأة )بما في ذلك السلع أو الخدمات التي ستكون المنشأة قد قامت بتحويلھا بالفعل إلى العميل بموجب العقد( أو من معامالت أو أحداث
أخرى .قد توفر العديد من العوامل دليال على أن العميل يستطيع االنتفاع من سلعة أو خدمة إما في حد ذاتھا أو باالشتراك مع موارد أخرى تتوفر
فوراً .فعلى سبيل المثال ،فإن حقيقة أن المنشأة تبيع بانتظام سلعة أو خدمة بشكل منفصل يدل على أن العميل يستطيع االنتفاع من السلعة أو
الخدمة إما في حد ذاتھا أو باالشتراك مع موارد أخرى تتوفر فوراً.

 29تتضمن العوامل التي تدل على أن تعھد المنشأة بتحويل سلعة أو خدمة إلى العميل يمكن تحديده بشكل منفصل )وفقا ً للفقرة )27ب(( اآلتي ،ولكنھا
ال تقتصر عليه:
)أ(

أن المنشــأة ال تقدم خدمــة مھمة لدمج السلعة أو الخدمة مع سلـع أو خدمـات أخرى متعھد بھا في العقد في رزمة سلع أو خدمات لتمثل
مجموعة المنتج الذي تعاقد العميل عليه .وبعبارة أخرى فإن المنشأة ال تستخدم السلعة أو الخدمة على أنھا أحد المدخالت إلنتاج أو تقديم
مجموعة المنتج الذي حدده العميل.

)ب( أن السلعة أو الخدمة ال تع ﱢدل أو تكيف بشكل جوھري سلعة أو خدمة أخرى متعھد بھا في العقد.
)ج( أن السلعة أو الخدمة ال تعتمد بدرجة عالية أو ال ترتبط بدرجة عالية مع سلع أو خدمات أخرى متعھد بھا في العقد .فعلى سبيل المثال ،فإن
حقيقة أن العميل يستطيع أن يقرر عدم شراء السلعة أو الخدمة دون التأثير بشكل مھم على السلع أو الخدمات األخرى المتعھد بھا في العقد
قد تدل على أن السلعة أو الخدمة ال تعتمد بدرجة عالية أو ال ترتبط بدرجة عالية مع تلك السلع أو الخدمات األخرى المتعھد بھا في العقد.
 30إذا لم تكن السلعة أو الخدمة المتعھد بھا من الممكن تمييزھا بذاتھا فيجب على المنشأة جمع تلك السلعة أو الخدمة مع السلع أو الخدمات األخرى
المتعھد بھا إلى أن تحدد رزمة السلع أو الخدمات التي من الممكن تمييزھا بذاتھا .وفي بعض الحاالت ينتج عن ذلك قيام المنشأة بالمحاسبة عن
جميع السلع أو الخدمات المتعھد بھا في عقد على أنھا التزام أداء واحد.

الوفاء بالتزامات األداء
 31يجب على المنشأة أن تُثبت إيراداً عندما )أو حالما( تفي المنشأة بالتزام أداء عن طريق تحويل سلعة أو خدمة متعھد بھا )أي أصل( إلى عميل.
ويعد األصل بأنه قد تم تحويله عندما )أو حالما( يحصل العميل على سيطرة على ذلك األصل.
32

لكل التزام أداء يتم تحديده وفقا ً للفقرات  ،30 – 22فإنه يجب على المنشأة أن تقرر عند نشأة العقد ما إذا كانت تفي بااللتزام باألداء على مدى
زمني )وفقا ً للفقرات  (37 – 35أو أنھا تفي بالتزام األداء عند نقطة من الزمن )وفقا ً للفقرة  .(38وإذا لم تكن المنشأة تفي بااللتزام على مدى
زمني ،فإن االلتزام يتم الوفاء به عند نقطة من الزمن.

 33تعد السلع والخدمات أصوال ،حتى ولو كان ذلك للحظة ،عند استالمھا واستخدامھا )كما ھو في حالة العديد من الخدمات( .وتشير السيطرة على
أصل إلى القدرة على توجيه استخدام األصل والحصول على -تقريبا ً  -جميع المنافع المتبقية منه .تتضمن السيطرة القدرة على منع المنشآت
األخرى من توجيه استخدام أصل والحصول على المنافع منه .والمنافع من األصل ھي التدفقات النقدية المحتملة )التدفقات الداخلة أو التوفير في
التدفقات الخارجة( التي يمكن الحصول عليھا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بطرق عدة ،مثل:
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)أ(

استخدام األصل إلنتاج سلع أو تقديم خدمات )بما في ذلك الخدمات العامة(؛

)ب( استخدام األصل لتعزيز قيمة االصول األخرى؛
)ج( استخدام األصل لتسوية االلتزامات أو تخفيض المصروفات؛
)د( بيع األصل أو مبادلته؛
)ھـ( رھن األصل للحصول على قرض؛
)و( االحتفاظ باألصل.
 34عند تقويم ما إذا كان العميل قد حصل على سيطرة على األصل فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان أية اتفاقية إلعادة شراء األصل
)أنظر الفقرات ب -64ب.(76

التزامات األداء التي يتم الوفاء بھا على مدى زمني
35

تحول المنشأة السيطرة على سلعة أو خدمة على مدى زمني ،ولذلك فإنھا تفي بالتزام األداء وتثبت اإليرادات على مدى زمني إذا تم استيفاء احد
الضوابط التالية:
)أ(

العميل يتلقى المنافع التي يقدمھا أداء المنشأة ويستھلكھا في الوقت نفسه حالما قامت المنشأة باألداء )أنظر الفقرتين ب – 3ب(4؛أو

)ب( أداء المنشأة ينشئ أو يحسن األصل )على سبيل المثال ،األعمال قيد التنفيذ( الذي يسيطر عليه العميل عند تشييد األصل أو تحسينه )أنظر
الفقرة ب(5؛ أو
)ج( أداء المنشأة ال ينشئ أي أصل له استخدام بديل للمنشأة )أنظر الفقرة  (36وللمنشأة حق واجب النفاذ في دفعة مقابل األداء المكتمل حتى
تاريخه )أنظر الفقرة .(37
 36األصل الذي ينشئه أداء المنشأة ليس له استخدام بديل للمنشأة إذا كانت المنشأة إما مقيدة تعاقديا من توجيه األصل الستخدام آخر خالل تشييد أو
تحسين ذلك األصل أو كانت مقيدة عمليا من توجيه األصل فوراً في حالته المكتملة الستخدام آخر .يتم تقويم ما إذا كان لألصل استخدام بديل
للمنشأة عند نشأة العقد .وبعد نشأة العقد ال يجوز للمنشأة تحديث تقويم االستخدام البديل لألصل ما لم توافق أطراف العقد على تعديل للعقد يغير
جوھريا االلتزام باألداء .وتقدم الفقرات ب – 6ب 8إرشادات لتقويم ما إذا كان لألصل استخدام بديل للمنشأة.
37

يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان شروط العقد ،باإلضافة إلى أي قوانين تنطبق على العقد ،عند تقويم ما إذا كان لديھا حق واجب النفاذ في
دفعة مقابل األداء المكتمل حتى تاريخه وفقا ً للفقرة )35ج( .وال يلزم أن يكون الحق في دفعة مقابل األداء المكتمل بمبلغ محدد .وبالرغم من ذلك،
في كل األحوال خالل مدة العقد يجب أن يكون للمنشأة الحق في مبلغ يعوض المنشأة على األقل مقابل األداء المكتمل حتى تاريخه إذا تم إنھاء
العقد من قبل العميل أو طرف آخر ألسباب غير عدم أداء المنشأة وفقا ً لما تعھدت به .وتقدم الفقرات ب – 9ب 13إرشادات لتقويم وجود حق لھا
في دفعة ووجوب نفاذه وما إذا كان حق المنشأة في الدفعة سيخولھا الحق في أن يتم السداد لھا مقابل األداء المكتمل حتى تاريخه.

التزامات األداء التي يتم الوفاء بھا عند نقطة من الزمن
 38إذا لم يكن الوفاء بالتزام األداء يتم على مدى زمني وفقا ً للفقرات  37 -35فإن المنشأة تفي بااللتزام باألداء عند نقطة من الزمن .ولتحديد النقطة
من الزمن التي يحصل فيھا العميل على السيطرة على أصل متعھد به وتفي المنشأة فيھا بالتزام األداء فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان
جميع متطلبات السيطرة الواردة في الفقرات  .34 – 31إضافة لذلك يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان المؤشرات على تحويل السيطرة
التي تشمل اآلتي ولكن ال تقتصر عليه:
)أ(

للمنشأة حق حالي في دفعة مقابل األصل  -إذا كان العميل ملزما ً حاليا بالسداد مقابل األصل ،فإن ذلك قد يشير عندئذ إلى أن العميل قد
حصل على القدرة على توجيه استخدام األصل والحصول على ما يقارب جميع المنافع المتبقية من األصل في المقابل.

)ب( للعميل حق قانوني في األصل – قد يشير الحق القانوني إلى من ھو الطرف الذي له القدرة على توجيه استخدام ما يقارب جميع المنافع
المتبقية في األصل والحصول عليھا أو تقييد وصول المنشآت األخرى لھذه المنافع .لذلك ،فإن تحويل الحق القانوني في األصل قد يشير
إلى أن العميل قد حصل على السيطرة على األصل .وإذا احتفظت المنشأة بالحق القانوني في األصل لمجرد الحماية ضد اخفاق العميل في
السداد فإن حقوق المنشأة ھذه ال تمنع العميل من الحصول على السيطرة على األصل.
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)ج( قامت المنشأة بتحويل الحيازة المادية لألصل – قد تشير الحيازة المادية لألصل إلى أن العميل له القدرة على توجيه استخدام ما يقارب
جميع المنافع المتبقية في األصل والحصول عليھا أو تقييد وصول المنشآت األخرى لھذه المنافع .وبالرغم من ذلك ،فإن الحيازة المادية قد
ال تتوافق مع السيطرة على األصل .فعلى سبيل المثال ،في بعض اتفاقيات إعادة الشراء وفي بعض ترتيبات األمانة فإن العميل أو المؤتمن
قد تكون له حيازة مادية على أصل تسيطر عليه المنشأة .وفي المقابل ،فإنه في بعض اتفاقيات تقديم الفواتير وإيقاف الشحن ،فإن المنشأة
قد تحوز األصل الذي يسيطر عليه العميل .وتقدم الفقرات ب -64ب , 76ب -77ب 78وب – 79ب 82إرشادات بشأن المحاسبة عن
اتفاقيات إعادة الشراء وترتيبات األمانة وترتيبات تقديم الفواتير وإيقاف الشحن ،على التوالي.
)د( يمتلك العميل المخاطر والمنافع المھمة لملكية األصل –قد يشير تحويل المخاطر والمنافع المھمة لملكية األصل إلى العميل إلى أن العميل
قد حصل على القدرة على توجيه استخدام األصل والحصول على ما يقارب جميع المنافع المتبقية منه .وبالرغم من ذلك ،عند تقويم مخاطر
ومنافع ملكية األصل المتعھد به فإنه يجب على المنشأة استبعاد أي مخاطر تنشئ التزام أداء منفصل إضافة إلى االلتزام باألداء بأن تحول
األصل .فعلى سبيل المثال ،قد تكون المنشأة قامت بتحويل السيطرة على األصل إلى العميل ولكنھا لم توف بعد بالتزام أداء إضافي لتقديم
خدمات الصيانة المتعلقة باألصل المحول.
)ھـ( يكون العميل قد قبل األصل  -قد يشير قبول العميل لألصل إلى أنه قد حصل على القدرة على توجيه األصل والحصول –على ما يقارب
جميع المنافع المتبقية منه .ولتقويم أثر الشرط التعاقدي لقبول العميل على متى يتم تحويل السيطرة على األصل فإنه يجب على المنشأة أن
تأخذ في الحسبان اإلرشادات الواردة في الفقرات ب – 83ب.86

قياس التقدم نحو الوفاء الكامل بالتزام األداء
 39لكل التزام أداء يتم الوفاء به على مدى زمني وفقا ً للفقرات  37 – 35فإنه يجب على المنشأة أن تُثبت اإليراد على مدى زمني بقياس التقدم نحو
الوفاء الكامل بذلك االلتزام باألداء .والھدف عند قياس التقدم ھو وصف أداء المنشأة في تحويل السيطرة على السلع أو الخدمات المتعھد بھا إلى
العميل )أي الوفاء بالتزام المنشأة باألداء(.
 40يجب على المنشأة أن تطبق طريقة واحدة لقياس التقدم لكل التزام أداء يتم الوفاء به على مدى زمني ويجب على المنشأة أن تطبق تلك الطريقة
بشكل متسق على التزامات األداء المشابھة وفي الظروف المشابھة .وفي نھاية كل فترة تقرير يجب على المنشأة إعادة قياس تقدمھا نحو الوفاء
الكامل بالتزام أداء يتم الوفاء به على مدى زمني.

طرق قياس التقدم
 41تتضمن الطرق المناسبة لقياس التقدم طرق المخرجات وطرق المدخالت .وتقدم الفقرات ب -14ب 19إرشادات الستعمال طرق المخرجات وطرق
المدخالت لقياس تقدم المنشأة نحو الوفاء المكتمل بالتزام األداء .وفي تحديد الطريقة المناسبة لقياس األداء يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان
طبيعة السلعة أو الخدمة التي تعھدت المنشأة بتحويلھا إلى العميل.
 42يجب على المنشأة عند تطبيق طريقة ما لقياس التقدم أن تستبعد من القياس أي سلع أو خدمات لم تحول المنشأة السيطرة عليھا إلى العميل .وفي
المقابل ،يجب على المنشأة أن تض ﱢمن في قياس التقدم أي سلع أو خدمات حولت المنشأة السيطرة عليھا إلى العميل عند الوفاء بذلك االلتزام باألداء.
 43يجب على المنشأة تحديث قياسھا للتقدم مع تغير الظروف على المدى الزمني ليعكس أي تغيرات في نتيجة االلتزام باألداء .ومثل ھذه التغيرات
في قياس تقدم المنشأة يجب المحاسبة عنھا على أنھا تغير في التقدير المحاسبي وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية والتغييرات
في التقديرات المحاسبية واألخطاء".

القياسات المعقولة للتقدم
 44يجب على المنشأة أن تُثبت إيراداً مقابل التزام باألداء تم الوفاء به على مدى زمني فقط إذا كان بإمكان المنشأة  -بشكل معقول  -قياس تقدمھا نحو
الوفاء الكامل بااللتزام باألداء .ولن تكون المنشأة قادرة -بشكل معقول  -على قياس تقدمھا نحو الوفاء الكامل بالتزام األداء إذا كانت تنقصھا
معلومات يمكن االعتماد عليھا ستكون مطلوبة لتطبيق طريقة مناسبة لقياس التقدم.
 45في بعض الظروف )على سبيل المثال ،في المراحل األولى من العقد( قد تكون المنشأة غير قادرة -بشكل معقول  -على قياس نتيجة االلتزام باألداء
ولكن المنشأة تتوقع استرداد التكاليف التي تم تكبدھا في الوفاء بااللتزام باألداء .في تلك الظروف يجب على المنشأة أن تُثبت إيراداً فقط في حدود
التكاليف التي تم تكبدھا إلى أن يأتي وقت تستطيع فيه  -بشكل معقول  -قياس نتيجة االلتزام باألداء.
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القياس
 46عندما )أو حالما( يتم الوفاء بالتزام أداء يجب على المنشأة أن تُثبت ما يتم تخصيصه من مبلغ سعر المعاملة )الذي يستثني تقديرات العوض
المتغير التي تم تقييدھا وفقا ً للفقرات  (58 – 56إلى ذلك االلتزام باألداء على أنه إيراد .

تحديد سعر المعاملة
 47يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان شروط العقد وممارساتھا التجارية المعتادة لتحديد سعر المعاملة .وسعر المعاملة ھو مبلغ العوض
الذي تتوقع المنشأة أن يكون لھا حق فيه مقابل تحويل السلع أو الخدمات المتعھد بھا إلى عميل باستثناء المبالغ التي يتم تحصيلھا بالنيابة
عن أطراف ثالثة )على سبيل المثال بعض ضرائب المبيعات( .قد يتضمن العوض المتعھد به في عقد مع عميل مبالغ ثابتة أو مبالغ متغيرة أو
كليھما.
 48تؤثر طبيعة وتوقيت ومبلغ العوض المتعھد به من قبل العميل على تقدير سعر المعاملة .وعند تحديد سعر المعاملة يجب على المنشأة أن تأخذ في
الحسبان آثار جميع ما يلي:
)أ(

العوض المتغير )أنظر الفقرات  55 – 50و( 59؛

)ب( التقديرات المقيﱢدة للعوض المتغير )أنظر الفقرات (58 – 56؛
)ج( وجود مكون تمويلي مھم في العقد )أنظر الفقرات ( 65 – 60؛
)د( العوض غير النقدي )أنظر الفقرات (69 -66؛
)ھـ( العوض واجب السداد إلى العميل )أنظر الفقرات .(72 – 70
49

لغرض تحديد سعر المعاملة يجب على المنشأة االفتراض بأنه سيتم تحويل السلع أو الخدمات إلى العميل كما ھو متعھد به وفقا ً للعقد الحالي وأن
العقد لن يتم الغاؤه أو تجديده أو تعديله.

العوض المتغير
 50إذا كان العوض المتعھد به في العقد يتضمن مبلغا متغيراً فيجب على المنشأة أن تقدر مبلغ العوض الذي سوف يكون للمنشأة حق فيه في مقابل
تحويل السلع أو الخدمات المتعھد بھا إلى العميل.
 51يمكن أن يتغير مبلغ العوض نظراً للحسومات ،أو التخفيضات ،أو رد المبالغ ،أو االستحقاقات للشراء المستقبلي ،أو االمتيازات السعرية ،أو
الحوافز ،أو مكافآت األداء ،أو الغرامات ،أو البنود األخرى المشابھة .ويمكن أن يتغير العوض المتعھد به – أيضا ً  -إذا كان حق المنشأة في
العوض يتوقف على وقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي .على سبيل المثال ،سيكون مبلغ العوض متغيراً إذا ما تم إما بيع منتج مع حق اإلرجاع
أو التعھد بمبلغ ثابت على أنه مكافأة أداء على إنجاز معلم محدد.
 52قد يكون التغير المتعلق بالعوض الذي يتعھد به العميل مبين صراحة في العقد .وإضافة إلى شروط العقد فإن العوض المتعھد به يعد متغيراً إن
وجدت أي من الظروف التالية:
)أ(

العميل لديه توقع صحيح ناشئ عن ممارسات المنشأة التجارية المعتادة ،أو سياساتھا المنشورة أو إفادة محددة بأن المنشأة ستقبل مبلغ
عوض أقل من السعر المبين في العقد .بمعنى ،أنه يُتوقع أن المنشأة ستعرض امتيازاً سعريا ً .وتبعا ً لإلقليم ،أو الصناعة ،أو العميل ،فإن
ھذا العرض قد يشار إليه على أنه حسم ،أو تخفيض ،أو رد مبلغ ،أو استحقاق للشراء المستقبلي.

)ب( تشير الحقائق والظروف األخرى إلى أن نية المنشأة ،عند الدخول في العقد مع العميل ،ھي تقديم امتياز سعري للعميل.
 53يجب على المنشأة أن تقدر مبلغ العوض المتغير باستخدام أي من الطريقتين التاليتين ،اعتماداً على أي من الطريقتين ترى المنشأة أنھا تتوقع أن
تتنبأ بشكل أفضل بمبلغ العوض الذي سيكون للمنشأة حق فيه:
)أ( القيمة المتوقعة – القيمة المتوقعة ھي مجموع المبالغ المرجحة بنسبة احتمالھا في نطاق مبالغ العوض الممكنة .وقد تكون القيمة المتوقعة
تقديرا مناسبا للعوض المتغير إذا كان للمنشأة عدد كبير من العقود التي لھا خصائص متشابھة.
)ب( المبلغ األكثر ترجيحا ً – المبلغ األكثر ترجيحا ً ھو المبلغ الوحيد األكثر ترجيحا ً في نطاق مبالغ العوض الممكنة )أي النتيجة الوحيدة األكثر
ترجيحا ً للعقد( .قد يكون المبلغ األكثر ترجيحا ً تقديرا مناسبا لمبلغ العوض المتغير إذا كان للعقد نتيجتان ممكنتان فقط )على سبيل المثال،
إما أن تحقق المنشأة مكافأة أداء أو ال تحققھا(.
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 54يجب على المنشأة أن تطبق طريقة واحدة باتساق خالل العقد عند تقدير أثر عدم التأكد على مبلغ العوض المتغير الذي سيكون للمنشأة حق فيه.
باإلضافة إلى ذلك ،يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان جميع المعلومات )التاريخية ،والحالية ،والمتوقعة( المتاحة بشكل معقول للمنشأة
وتحديد عدد معقول من مبالغ العوض الممكنة .وستكون المعلومات التي تستخدمھا المنشأة لتقدير مبلغ العوض المتغير – عادة  -مشابھة -
للمعلومات التي تستخدمھا إدارة المنشأة اثناء عملية العطاء والعرض وفي تحديد األسعار للسلع أو الخدمات المتعھد بھا.

التزامات برد مبلغ
 55يجب على المنشأة أن تُثبت التزاما ً برد مبلغ إذا استلمت المنشأة عوضا ً من عميل وتتوقع رد بعض أو كامل ذلك العوض إلى العميل .ويتم قياس
االلتزام برد المبلغ بمبلغ العوض المستلم )أو المستحق التحصيل( الذي ال تتوقع المنشأة أن يكون لھا حق فيه )أي المبالغ التي لم يتم تضمينھا في
سعر المعاملة( .ويجب تحديث التزام رد المبلغ )والتغير المقابل في سعر المعاملة ،وبنا ًء عليه ،التغير في التزام عقد( في نھاية كل فترة تقرير
مقابل التغيرات في الظروف .ويجب على المنشأة أن تطبق اإلرشادات الواردة في الفقرات ب – 20ب 27للمحاسبة عن التزام رد المبلغ المتعلق
بالبيع مع حق اإلرجاع .

التقديرات المقيﱟدة للعوض المتغير
 56يجب على المنشأة أن تض ﱟمن بعضا ً من أو كامل مبلغ العوض المتغير المقدر في سعر المعاملة وفقا ً للفقرة  53فقط بالقدر الذي يكون فيه من
المحتمل بدرجة عالية أال يحدث عكس مھم في مبلغ اإليراد المتراكم المثبت عندما يتم الحقا ً اتضاح عدم التأكد المرتبط بالعوض المتغير.
 57في تقويم ما إذا كان محتمالً بدرجة عالية أال يحدث عكس مھم في مبلغ اإليراد المتراكم المثبت عندما يتم الحقا ً اتضاح عدم التأكد المرتبط بالعوض
المتغير فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان كال من ترجيح وحجم العكس في اإليراد .وتشمل العوامل التي يمكن أن تزيد ترجيح أو حجم
العكس في اإليراد أي من العوامل التالية ،ولكن ال تقتصر عليھا:
)أ(

أن يكون مبلغ العوض معرضا ً بدرجة عالية لعوامل خارج تأثير المنشأة .وقد تشمل تلك العوامل التقلب في السوق ،واالجتھاد أو تصرفات
أطراف ثالثة ،وأحوال الطقس ،والمخاطر المرتفعة لتقادم السلعة أو الخدمة المتعھد بھا.

)ب( أن يكون من غير المتوقع اتضاح عدم التأكد عن مبلغ العوض لفترة طويلة من الزمن.
)ج( أن تكون خبرة المنشأة )أو دليل آخر( في أنواع مشابھة من العقود محدودة أو أن تلك الخبرة )أو الدليل اآلخر( ذات قيمة تنبؤيه محدودة.
)د(

أن تكون للمنشأة ممارسة متبعة إما في منح نطاق عريض من االمتيازات السعرية أو تغيير أحكام وشروط السداد لعقود مشابھة في
ظروف مشابھة.

)ھـ( أن يكون للعقد عدد كبير ونطاق عريض من مبالغ العوض الممكنة.
 58يجب على المنشأة أن تطبق الفقرة ب 63للمحاسبة عن العوض الذي ھو في شكل رسوم امتياز تستند إلى مبيعات أو تستند إلى االستعمال التي تم
التعھد بھا في مقابل ترخيص الملكية الفكرية.

إعادة تقويم العوض المتغير
 59يجب على المنشأة في نھاية كل فترة تقرير تحديث سعر المعاملة المقدر )بما في ذلك تقويمھا لما إذا كان تقدير العوض المتغير مقيدا( ليمثل بصدق
الظروف الحالية في نھاية فترة التقرير والتغيرات في الظروف خالل فترة التقرير .ويجب على المنشأة أن تحاسب عن التغيرات في سعر المعاملة
وفقا ً للفقرات .90 – 87

وجود مكون تمويل مھم في العقد
 60يجب على المنشأة عند تحديد سعر المعاملة تعديل مبلغ العوض المتعھد به مقابل آثار القيمة الزمنية للنقود إذا كان توقيت الدفعات الذي تم االتفاق
عليه بين أطراف العقد )إما صراحة أو ضمنا( يقدم للعميل أو المنشأة منفعة مھمة لتمويل تحويل السلع أو الخدمات إلى العميل .وفي تلك الظروف
فإن العقد يتضمن مكون تمويل مھم .وقد يوجد التمويل المھم بغض النظر عما إذا كان التعھد بالتمويل مبينا ً صراحة في العقد أو مضمنا ً من خالل
شروط السداد المتفق عليھا بين أطراف العقد.
 61الھدف عند تعديل مبلغ العوض المتعھد به مقابل مكون التمويل المھم ھو أن تقوم المنشأة بإثبات اإليراد بمبلغ يعكس السعر الذي كان سيدفعه
العميل مقابل السلع أو الخدمات المتعھد بھا فيما لو كان العميل قد سدد نقدا مقابل تلك السلع أو الخدمات عندما )أو حالما( يتم تحويلھا إلى العميل
)أي سعر البيع النقدي( .ويجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان جميع الحقائق والظروف ذات العالقة في تقويم ما إذا كان العقد يتضمن مكون
تمويل وما إذا كان مكون التمويل مھما للعقد ،بما في ذلك كال ما يلي:
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)أ(

الفرق ،إن وجد ،بين مبلغ العوض المتعھد به وسعر البيع النقدي للسلع أو الخدمات المتعھد بھا.

)ب( األثر المشترك للعنصرين التاليين معا:
) (1طول الوقت المتوقع بين قيام المنشأة بتحويل السلع أو الخدمات المتعھد بھا إلى العميل وقيام العميل بالسداد مقابل تلك السلع أو
الخدمات.
) (2أسعار الفائدة السائدة في السوق ذي الصلة.
 62بالرغم من التقويم الوارد في الفقرة  ،61فإن العقد مع العميل سوف لن يكون متضمنا لمكون تمويل مھما ً إذا وجدت أي من العوامل التالية:
)أ( أن يكون العميل قد سدد مقابل السلع أو الخدمات مقدما وأن يكون توقيت تحويل تلك السلع أو الخدمات يخضع لرغبة العميل.
)ب( إذا كان مبلغ مھم من العوض المتعھد به من العميل متغيراً وكان مبلغ وتوقيت ذلك العوض يتغير على أساس وقوع أو عدم وقوع حدث
مستقبلي ال يخضع – تقريبا ً -لسيطرة العميل أو المنشأة )على سبيل المثال ،إذا كان العوض رسوم امتياز تستند إلى المبيعات(.
)ج( أن الفرق بين العوض المتعھد به وسعر البيع النقدي للسلعة أو الخدمة )كما ھو موضح في الفقرة  (61ينشأ ألسباب غير تقديم التمويل
بالنسبة ألي من العميل أو المنشأة ،وأن الفرق بين ھذين المبلغين يتناسب مع أسباب الفرق .على سبيل المثال ،فإن شروط السداد قد توفر
للمنشأة أو للعميل حماية من عدم إكمال الطرف اآلخر لبعض أو لجميع التزاماته بموجب العقد بشكل كاف.
 63كوسيلة عملية ،فإنه ال يلزم المنشأة تعديل مبلغ العوض المتعھد به مقابل آثار مكون تمويل مھم إذا كانت المنشأة تتوقع ،عند نشأة العقد ،أن تكون
الفترة بين قيام المنشأة بتحويل سلعة أو خدمة متعھد بھا إلى العميل وسداد العميل مقابل السلعة أو الخدمة سنة أو أقل.
 64لتحقيق الھدف الوارد في الفقرة  61عند تعديل مبلغ العوض المتعھد به مقابل مكون تمويل مھم يجب على المنشأة أن تستخدم معدل الخصم الذي
تعكسه معاملة تمويل منفصلة بين المنشأة وعميلھا عند نشأة العقد .وذلك المعدل يعكس الخصائص االئتمانية للطرف الذي يحصل على التمويل
في العقد وأي رھن أو ضمان يقدمه العميل أو المنشأة ،بما في ذلك األصول التي يتم تحويلھا في العقد .قد تكون المنشأة قادرة على تحديد ذلك
المعدل بتحديد المعدل الذي يخصم المبلغ االسمي للعوض المتعھد به إلى السعر الذي يدفعه العميل نقدا مقابل السلع أو الخدمات عند )أو حالما(
يتم تحويلھا إلى العميل .وبعد نشأة العقد ال يجوز للمنشأة تحديث معدل الخصم مقابل التغيرات في معدالت الفائدة أو الظروف األخرى )مثل
التغير في تقويم مخاطر ائتمان العميل(.
 65يجب على المنشأة عرض آثار التمويل )دخل الفائدة أو مصروف الفائدة( بشكل منفصل عن اإليرادات من العقود مع العمالء في قائمة الدخل
الشامل .ويتم إثبات دخل الفائدة أو مصروف الفائدة فقط بالقدر الذي يتم به إثبات أصل العقد )أو المبلغ المستحق التحصيل( أو التزام العقد عند
المحاسبة عن العقد مع العميل.

العوض غير النقدي
 66لتحديد سعر المعاملة للعقود التي يتعھد فيھا العميل بعوض في شكل غير نقدي فإنه يجب على المنشأة قياس العوض غير النقدي )أو قياس التعھد
بعوض غير نقدي( بالقيمة العادلة.
 67إذا كانت المنشأة غير قادرة على تقدير القيمة العادلة للعوض غير النقدي بشكل معقول فإنه يجب عليھا قياس العوض بشكل غير مباشر بالرجوع
إلى أسعار البيع المستقلة للسلع أو الخدمات المتعھد بھا للعميل )أو فئة عمالء( مقابل العوض.
 68قد تختلف القيمة العادلة للعوض غير النقدي بسبب شكل العوض )على سبيل المثال ،تغير في سعر سھم يكون للمنشأة حق في استالمه من العميل(.
وإذا تغيرت القيمة العادلة للعوض غير النقدي المتعھد به من العميل ألسباب غير شكل العوض فقط )على سبيل المثال ،أن القيمة العادلة يمكن
أن تختلف نظراً ألداء المنشأة( ،فيجب على المنشأة أن تطبق المتطلبات الواردة في الفقرات .58 – 56
69

إذا قدم العميل سلعا أو خدمات )على سبيل المثال ،مواد ،أو معدات أو عمل( لتسھيل تنفيذ المنشأة للعقد فيجب على المنشأة أن تُق ﱢوم ما إذا كانت
تحصل على السيطرة على تلك السلع أو الخدمات المقدمة .وفي ھذه الحالة يجب على المنشأة أن تحاسب عن السلع أو الخدمات المقدمة على أنھا
عوض غير نقدي مستلم من العميل.
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العوض الواجب السداد للعميل
 70يتضمن العوض الواجب السداد للعميل المبالغ النقدية التي تسددھا المنشأة أو تتوقع أن تسددھا إلى العميل )أو إلى أطراف أخرى تشتري سلع أو
خدمات المنشأة من العميل( .ويتضمن العوض الواجب السداد إلى العميل أيضا ً استحقاقات الشراء المستقبلية أو البنود األخرى )على سبيل المثال،
الكوبونات وقسائم الشراء( التي يمكن استخدامھا مقابل المبالغ المستحقة للمنشأة )أو أطراف أخرى تشتري سلع أو خدمات المنشأة من العميل(.
ويجب على المنشأة أن تحاسب عن العوض الواجب السداد إلى العميل على أنه تخفيض في سعر المعاملة ،ومن ثم تخفيض في اإليراد ما لم يكن
السداد إلى العميل يتم مقابل سلعة أو خدمة من الممكن تمييزھا بذاتھا )كما ھو موضح الفقرات  (30 – 26يحولھا العميل إلى المنشأة .وإذا كان
العوض الواجب السداد إلى العميل يتضمن مبلغا متغيراً فيجب على المنشأة أن تقدر سعر المعاملة )بما في ذلك تقويم ما إذا كان العوض المتغير
مقيداً( وفقا ً للفقرات .58 – 50
 71إذا كان العوض الواجب السداد إلى العميل ھو دفعة مقابل سلعة أو خدمة من العميل من الممكن تمييزھا بذاتھا فعندئذ يجب على المنشأة أن تحاسب
عن شراء السلعة أو الخدمة بنفس الطريقة التي تحاسب بھا عن المشتريات األخرى من الموردين .وإذا زاد مبلغ العوض الواجب السداد إلى
العميل عن القيمة العادلة للسلعة أو الخدمة الممكن تمييزھا بذاتھا التي تستلمھا المنشأة من العميل ،فعندئذ يجب على المنشأة أن تحاسب عن مثل
ھذه الزيادة على أنھا تخفيض في سعر المعاملة .وإذا كانت المنشأة غير قادرة على تقدير  -بشكل معقول  -القيمة العادلة للسلعة أو الخدمة المستلمة
من العميل ،فيجب عليھا المحاسبة عن جميع العوض الواجب السداد إلى العميل على أنه تخفيض في سعر المعاملة.
 72ومن ثم ،إذا كان العوض الواجب السداد إلى العميل تتم المحاسبة عنه على أنه تخفيض في سعر المعاملة فيجب على المنشأة أن تثبت التخفيض
في اإليراد عندما )أو حالما( يقع أي من الحدثين التاليين ،أيھما يأتي الحقا ً:
)أ(

تقوم المنشأة بإثبات إيراد مقابل تحويل السلع أو الخدمات ذات العالقة إلى العميل؛

)ب( تسدد المنشأة أو تتعھد بسداد العوض )حتى ولو كان السداد مشروطا بحدث مستقبلي( .وقد يكون ذلك التعھد مفھوم ضمنيا ً من الممارسات
التجارية المعتادة للمنشأة.

تخصيص سعر المعاملة على التزامات األداء
 73الھدف عند تخصيص سعر المعاملة ھو أن تقوم المنشأة بتخصيص سعر المعاملة على كل التزام أداء )أو سلعة أو خدمة من الممكن تمييزھا
بذاتھا( بمبلغ يصف مبلغ العوض الذي تتوقع المنشأة أن يكون لھا حق فيه مقابل تحويل السلع أو الخدمات المتعھد بھا إلى العميل.
 74لتحقيق ھدف التخصيص ،فإنه يجب على المنشأة أن تخصص سعر المعاملة على كل التزام أداء يتم تحديده في العقد على أساس سعر بيع نسبي
مستقل وفقا ً للفقرات  ،80-76باستثناء ما ھو محدد في الفقرات ) 83 – 81لتخصيص الحسومات( والفقرات ) 86 – 84لتخصيص العوض الذي
يتضمن مبالغ متغيرة(.
 75ال تنطبق الفقرات  86 – 76إذا كان في العقد التزام أداء واحد فقط .وبالرغم من ذلك ،فإن الفقرات  86 – 84قد تنطبق إذا كانت المنشأة قد تعھدت
بتحويل سلسلة من السلع أو الخدمات الممكن تمييزھا بذاتھا المحددة على أنھا التزام أداء واحد وفقا ً للفقرة )22ب( وكان العوض المتعھد به
يتضمن مبالغ متغيرة.

التخصيص الذي يستند إلى أسعار البيع المستقلة
 76لتخصيص سعر المعاملة على كل التزام أداء على أساس سعر بيع نسبي مستقل فإنه يجب على المنشأة أن تحدد سعر البيع المستقل عند نشأة العقد
للسلعة أو الخدمة الممكن تمييزھا بذاتھا الممثلة لكل التزام أداء مبين في العقد وتخصيص سعر المعاملة بما يتناسب مع أسعار البيع المستقلة تلك.
 77سعر البيع المستقل ھو السعر الذي ستبيع به المنشأة بشكل منفصل سلعة أو خدمة متعھد بھا إلى العميل .وأفضل دليل على سعر البيع المستقل ھو
السعر القابل للرصد لسلعة أو خدمة عندما تبيع المنشأة تلك السلعة أو الخدمة بشكل منفصل في ظروف مشابھة إلى عمالء مشابھين .والسعر
المبين تعاقديا أو المبين في قائمة األسعار لسلعة أو خدمة قد يكون ھو )ولكن ال يجوز االفتراض بأنه ھو( سعر البيع المستقل لتلك السلعة أو
الخدمة.
 78عندما يكون سعر البيع المستقل غير قابل للرصد بشكل مباشر فيجب على المنشأة أن تقدر سعر البيع المستقل بمبلغ ينتج عنه تخصيص سعر
المعاملة المحقق لھدف التخصيص الوارد في الفقرة  .73وعند تقدير سعر مستقل فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان جميع المعلومات
)بما في ذلك أحوال السوق ،والعوامل الخاصة بالمنشأة والمعلومات عن العميل أو فئة العميل( المتاحة للمنشأة بشكل معقول .وفي قيامھا بذلك
فإنه يجب على المنشأة أن تستخدم إلى أكبر حد المدخالت القابلة للرصد وأن تطبق طرق التقدير بشكل متسق في الظروف المشابھة.
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 79تتضمن الطرق المالئمة لتقدير سعر البيع المستقل لسعة أو خدمة ما يلي ،ولكنھا ال تقتصر عليه:
)أ(

مدخل التقويم المعدل للسوق – بإمكان المنشأة تقويم السوق الذي تبيع فيه السلع أو الخدمات وتقدير السعر الذي سيكون العميل في ذلك
السوق راغباً في دفعه مقابل تلك السلع أو الخدمات .وقد يتضمن ذلك األسلوب أيضا ً الرجوع إلى أسعار من منافسي المنشأة لسلع أو
خدمات مشابھة وتعديل تلك األسعار حسب الضرورة لتعكس تكاليف وھوامش المنشأة.

)ب( مدخل التكلفة المتوقعة زائدا الھامش – بإمكان المنشأة التنبؤ بتكاليفھا المتوقعة للوفاء بالتزام أداء ومن ثم إضافة ھامش مناسب مقابل تلك
السلعة أو الخدمة.
)ج( مدخل القيمة المتبقية – يمكن للمنش أة تقدير س عر البيع المس تقل بالرجوع إلى مجموع س عر المعاملة مطروحا منه مجموع أس عار البيع
المس تقلة القابلة للرص د لس لع أو خدمات أخرى متعھد بھا في العقد .وبالرغم من ذلك ،يمكن للمنش أة ،وفقا ً للفقرة  ،78أن تس تخدم مدخل
القيمة المتبقية لتقدير سعر البيع المستقل فقط إذا تم استيفاء الضوابط التالية:
) (1تبيع المنش أة نفس الس لعة أو الخدمة إلى عمالء مختلفين )في الوقت نفس ه أو قريبا ً منه( مقابل نطاق عريض من المبالغ )أي أن
س عر البيع متغير بدرجة عالية نظراً ألنه ال يمكن تمييز س عر مس تقل نموذجي من المعامالت الس ابقة أو من دليل آخر قابل
للرصد(.
) (2لم تحدد المنشأة بعد سعراً لتلك السلعة أو الخدمة وأن السلعة أو الخدمة لم يتم في السابق بيعھا على أساس مستقل )أي أن سعر البيع
غير مؤكد(.
 80قد تكون ھناك حاجة الستخدام مجموعة من الطرق لتقدير أسعار البيع المستقلة للسلع أو الخدمات المتعھد بھا في العقد إذا كانت اثنتين أو أكثر من
تلك السلع أو الخدمات لھا أسعار بيع مستقلة متغيرة بدرجة عالية أو غير مؤكدة .فعلى سبيل المثال ،قد تستخدم المنشأة مدخل القيمة المتبقية لتقدير
سعر بيع مستقل إجمالي لتلك السلع أو الخدمات المتعھد بھا التي لھا أسعار مستقلة متغيرة بدرجة عالية أو غير مؤكدة ومن ثم تستخدم طريقة
أخرى لتقدير أسعار البيع المستقلة للسلع أو الخدمات الفردية منسوبة إلى سعر البيع المستقل اإلجمالي المقدر الذي تم تحديده بمدخل القيمة المتبقية.
وعندما تستخدم المنشأة مجموعة طرق لتقدير سعر البيع المستقل لكل سلعة أو خدمة متعھد بھا في العقد يجب على المنشأة تقويم ما إذا كان
تخصيص سعر المعاملة حسب أسعار البيع المستقلة المقدرة تلك متسقا مع ھدف التخصيص الوارد في الفقرة  73ومتطلبات تقدير أسعار البيع
المستقلة الواردة في الفقرة .78

تخصيص الحسم
 81يحصل العميل على حسم مقابل شراء رزمة سلع أو خدمات إذا كان مجموع أسعار البيع المستقلة لتلك السلع أو الخدمات المتعھد بھا في العقد يزيد
عن العوض المتعھد به في العقد .وباستثناء عندما يكون لدى المنشأة دليل قابل للرصد وفقا ً للفقرة  82على أن الحسم بكامله يتعلق فقط بالتزام
أداء واحد أو أكثر ،ولكن ليس بجميع التزامات األداء في العقد ،فيجب على المنشأة أن تخصص الحسم بالتناسب مع جميع التزامات األداء في
العقد .وتخصيص الحسم بالتناسب في تلك الحاالت ھو نتيجة قيام المنشأة بتخصيص سعر المعاملة على كل التزام أداء على أساس أسعار البيع
النسبية المستقلة للسلع والخدمات الممكن تمييزھا بذاتھا الممثلة اللتزامات األداء.
 82يجب على المنشأة أن تخصص الحسم بكامله اللتزام أداء واحد أو أكثر ولكن ليس لجميع التزامات األداء في العقد إذا تم استيفاء جميع الضوابط
التالية:
)أ(

المنشأة تبيع بانتظام كل سلعة أو خدمة )أو كل رزمة سلع أو خدمات من الممكن تمييزھا بذاتھا( في العقد على أساس أنھا قائمة بذاتھا.

)ب( المنشأة أيضا ً تبيع بانتظام على -أساس مستقل -رزمة )أو رزم( من بعض تلك السلع أو الخدمات الممكن تمييزھا بذاتھا بحسم من أسعار
البيع المستقلة للسلع أو الخدمات في كل رزمة.
)ج( الحسم الذي يخص كل رزمة سلع أو خدمات الموضح في الفقرة )82ب( ھو – تقريبا ً  -نفس الحسم الذي في العقد وتحليل السلع أو الخدمات
في كل رزمة يقدم دليال قابالً للرصد على االلتزام باألداء )أو االلتزامات باألداء( الذي ينتمي إليه كامل الحسم في العقد.
 83إذا تم تخصيص كامل الحسم على التزام أداء أو أكثر في العقد وفقا ً للفقرة  82فيجب على المنشأة أن تخصص الحسم قبل استخدام مدخل القيمة
المتبقية لتقدير سعر بيع السلعة أو الخدمة المستقل وفقا ً للفقرة )79ج(.

تخصيص العوض المتغير
 84قد يكون العوض المتغير المتعھد به في العقد يخص العقد بكامله أو جز ًء محدداً من العقد ،مثل أي مما يلي:
)أ(

التزام أداء واحد أو أكثر ولكن ليس جميع التزامات األداء في العقد )على سبيل المثال ،قد تكون مكافأة متوقفة على قيام المنشأة بتحويل
سلعة أو خدمة متعھد بھا خالل فترة زمنية محددة(.
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)ب(

سلعة أو خدمة واحدة أو أكثر ولكن ليس جميع السلع أو الخدمات الممكن تمييزھا بذاتھا المتعھد بھا في سلسلة من السلع أو الخدمات
الممكن تمييزھا بذاتھا التي تشكل جز ًء من التزام أداء واحد وفقا ً للفقرة )22ب( )على سبيل المثال ،سوف يزيد العوض المتعھد به للسنة
الثانية من عقد خدمة تنظيف مدته سنتان على أساس الحركة في مؤشر تضخم محدد(.

 85يجب على المنشأة أن تخصص المبلغ المتغير )والتغيرات الالحقة في ذلك المبلغ( بالكامل على التزام أداء أو على سلعة أو خدمة يمكن تمييزھا
بذاتھا تشكل جز ًء من التزام أداء واحد وفقا ً للفقرة )22ب( إذا تم استيفاء كال الضابطين التاليين:

86

)أ(

أن تكون شروط الدفعة المتغيرة تتعلق تحديدا بجھود المنشأة للوفاء بااللتزام باألداء أو تحويل السلعة أو الخدمة الممكن تمييزھا بذاتھا
)أو تتعلق بنتيجة محددة من الوفاء بااللتزام باألداء أو تحويل السلعة أو الخدمة الممكن تمييزھا بذاتھا(.

)ب(

أن يكون تخصيص المبلغ المتغير للعوض بكامله على االلتزام باألداء أو على السلعة أو الخدمة الممكن تمييزھا بذاتھا متسقا ً مع ھدف
التخصيص الوارد في الفقرة  73عند األخذ في الحسبان جميع التزامات األداء وشروط السداد في العقد.

يجب تطبيق متطلبات التخصيص الواردة في الفقرات  83 – 73على المبلغ المتبقي من سعر المعاملة الذي ال يستوفي الضوابط الواردة في
الفقرة .85

التغيرات في سعر المعاملة
87

يمكن أن يتغير سعر المعاملة بعد نشأة العقد ألسباب عديدة ،بما في ذلك اتضاح األحداث غير المؤكدة أو التغيرات األخرى في الظروف التي
تغير مبلغ العوض الذي تتوقع المنشأة أن يكون لھا حق فيه في مقابل السلع أو الخدمات المتعھد بھا.

 88يجب على المنش أة أن تخص ص أي تغيرات الحقة في س عر المعاملة على االلتزامات باألداء في العقد على نفس األس اس الذي يتم بنا ًء عليه
التخص يص عند نش أة العقد .وبالتالي ،ال يجوز للمنش أة أن تقوم بإعادة تخص يص س عر المعاملة لتعكس التغيرات في أس عار البيع المس تقلة بعد
نش أة العقد .ويجب إثبات المبالغ التي يتم تخص يص ھا على التزام أداء تم الوفاء به على أنھا إيراد أو على أنھا تخفيض لإليراد في الفترة التي
يتغير فيھا سعر المعاملة.
 89يجب على المنشأة أن تخصص التغير في سعر المعاملة بالكامل على واحد أو أكثر ،ولكن ليس إلى جميع ،التزامات األداء أو السلع أو الخدمات
الممكن تمييزھا بذاتھا المتعھد بھا في سلسلة تشكل جز ًء من التزام أداء واحد وفقا ً للفقرة )22ب( فقط إذا تم استيفاء الضوابط الواردة في الفقرة
 85المتعلقة بتخصيص العوض المتغير.
 90يجب على المنشأة أن تحاسب عن التغير في سعر المعاملة الذي ينشأ نتيجة لتعديل العقد وفقا ً للفقرات  .21–18وبالرغم من ذلك ،في حالة التغير
في سعر المعاملة الذي يحدث بعد تعديل العقد يجب على المنشأة تطبيق الفقرات  89–87لتخصيص التغير في سعر المعاملة بأي مما ينطبق من
الطرق اآلتية:
)أ(

يجب على المنشأة أن تخصص التغير في سعر المعاملة على االلتزامات باألداء المحددة في العقد قبل التعديل إذا كان ،وبالقدر الذي يكون
فيه ،التغير في سعر المعاملة يخص مبلغ عوض متغير متعھد به قبل التعديل وكانت المحاسبة عن التعديل تتم وفقا ً للفقرة )21أ(.

)ب( في جميع الحاالت األخرى التي ال تتم فيھا المحاسبة عن التعديل على أنه عقد منفصل وفقا ً للفقرة  20فإنه يجب على المنشأة أن تخصص
التغير في سعر المعاملة على االلتزامات باألداء في العقد المعدل )أي االلتزامات باألداء التي لم يتم الوفاء بھا أو لم يتم الوفاء بھا جزئيا ً
فوراً بعد التعديل(.

تكاليف العقد
التكاليف اإلضافية للحصول على عقد
 91يجب على المنشأة أن تُثبت التكاليف اإلضافية للحصول على عقد مع عميل على أنھا أصل إذا كانت المنشأة تتوقع استرداد تلك التكاليف.
 92التكاليف اإلضافية للحصول على عقد ھي تلك التكاليف التي تتكبدھا المنشأة للحصول على عقد مع عميل ،لم تكن المنشأة لتتكبدھا لو لم يتم
الحصول على العقد )على سبيل المثال ،عمولة المبيعات(.
 93يجب إثبات تكاليف الحصول على عقد ،التي سيتم تكبدھا بغض النظر عما إذا كان العقد قد تم الحصول عليه أم ال ،على أنھا مصروف عند تكبدھا
ما لم يتم تحميل تلك التكاليف صراحة على العميل بغض النظر عما إذا كان قد تم الحصول على العقد أم ال.
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 94كوسيلة عملية يجوز للمنشأة إثبات التكاليف اإلضافية للحصول على العقد على أنھا مصروف عند تكبدھا إذا كانت فترة إطفاء األصل الذي كانت
المنشأة ستقوم خالف ذلك بإثباته ھي سنة واحدة أو اقل.

تكاليف الوفاء بعقد
 95إذا كانت التكاليف التي يتم تكبدھا للوفاء بعقد مع عميل ال تقع ضمن نطاق معيار آخر )على سبيل المثال معيار المحاسبة الدولي " 2المخزون"
أو معيار المحاسبة الدولي " 16العقارات ،واآلالت والمعدات" أو معيار المحاسبة الدولي " 38األصول غير الملموسة"( فيجب على
المنشأة أن تُثبت أصالً من التكاليف المتكبدة للوفاء بالعقد فقط إذا كانت تلك التكاليف تستوفي الضوابط التالية:
)أ(

التكاليف تتعلق بشكل مباشر بعقد أو عقد متوقع بإمكان المنشأة تمييزه بشكل محدد )على سبيل المثال ،التكاليف المتعلقة بالخدمات
التي سيتم تقديمھا بموجب تجديد عقد حالي أو تكاليف تصميم أصل سيتم تحويله بموجب عقد محدد لم تتم الموافقة عليه بعد(.

)ب( التكاليف تحقق أو تحسن موارد للمنشأة سيتم استخدامھا في الوفاء )أو االستمرار في الوفاء( بالتزامات باألداء في المستقبل.
)ج( من المتوقع استرداد التكاليف.
 96للتكاليف المتكبدة في الوفاء بعقد مع عميل التي تقع ضمن نطاق معيار آخر ،فإنه يجب على المنشأة أن تحاسب عن تلك التكاليف وفقا ً لتلك المعايير
األخرى.
97

تتضمن التكاليف التي تتعلق بشكل مباشر بعقد )أو عقد محدد متوقع( أيا ً مما يلي:
)أ(

العمل المباشر )على سبيل المثال ،رواتب وأجور الموظفين الذين يقدمون الخدمات المتعھد بھا بشكل مباشر إلى العميل(.

)ب( المواد المباشرة )على سبيل المثال ،اللوازم المستخدمة في تقديم الخدمات المتعھد بھا إلى العميل(.
)ج( تخصيصات التكاليف التي تتعلق بشكل مباشر بالعقد أو أنشطة العقد )على سبيل المثال ،تكاليف إدارة العقد واإلشراف عليه ،وتأمين
واستھالك األدوات والمعدات وأصول حق االستخدام المستخدمة في تنفيذ العقد(.
)د( التكاليف التي يتم تحميلھا صراحة على العميل بموجب العقد.
)ھـ( التكاليف األخرى التي يتم تكبدھا فقط ألن المنشأة قد دخلت في العقد )على سبيل المثال ،المبالغ التي يتم دفعھا إلى مقاولي الباطن(.
98

يجب على المنشأة أن تُثبت التكاليف التالية على أنھا مصروفات عند تكبدھا:
)أ(

التكاليف العمومية واإلدارية )ما لم يتم تحميل تلك التكاليف ص راحة على العميل بموجب العقد ،وفي ھذه الحالة يجب على المنش أة تقويم
تلك التكاليف وفقا ً للفقرة .(97

)ب( تكاليف المواد أو العمل أو الموارد األخرى المھدرة لتنفيذ العقد التي لم تنعكس في سعر العقد.
)ج( التكاليف التي تتعلق بالتزامات األداء التي تم الوفاء بھا )أو التزامات األداء التي تم الوفاء بھا جزئيا ً( في العقد )أي التكاليف التي تتعلق
بأداء سابق(.
)د( التكاليف التي تكون المنشأة غير قادرة على تمييز ما إذا كانت تتعلق بالتزامات أداء لم يتم الوفاء بھا أو أنھا تتعلق بالتزامات أداء تم الوفاء
بھا ) أو تم الوفاء بھا جزئيا ً(.

اإلطفاء والھبوط
 99يجب أن يتم إطفاء األصل الذي تم إثباته وفقا ً للفقرة  91أو  95على أساس منتظم يكون متسقا ً مع تحويل السلع أو الخدمات التي يتعلق بھا األصل
إلى العميل .وقد يكون األصل متعلقا بسلع أو خدمات سيتم تحويلھا بموجب عقد محدد متوقع )كما ھو موضح في الفقر ) 95أ((.
 100يجب على المنشأة أن تُح ﱢدث اإلطفاء ليعكس التغير المھم في توقيت المنشأة المتوقع لتحويل السلع أو الخدمات التي يتعلق بھا األصل إلى العميل.
ومثل ھذا التغير تجب المحاسبة عنه على أنه تغير في التقدير المحاسبي وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي .8
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 101يجب على المنشأة أن تُثبت خسارة ھبوط ضمن الربح أو الخسارة فقط بالقدر الذي يكون فيه المبلغ الدفتري ألصل تم إثباته وفقا ً للفقرة  91أو 95
يتجاوز:
)أ( المبلغ المتبقي من العوض الذي تتوقع المنشأة استالمه مقابل السلع أو الخدمات التي يتعلق بھا األصل ,مطروحا ً منه:
)ب( التكاليف المتعلقة بشكل مباشر بتقديم السلع أو الخدمات التي لم يتم إثباتھا على أنھا مصروفات )انظر الفقرة .(97
 102ألغراض تطبيق الفقرة  101لتحديد مبلغ العوض الذي تتوقع المنشأة استالمه ،فإنه يجب على المنشأة أن تستخدم المبادئ الخاصة بتحديد سعر
المعاملة )باستثناء المتطلبات الواردة في الفقرات  58 – 56عن تقييد تقديرات العوض المتغير( وتعديل ذلك المبلغ ليعكس آثار مخاطر ائتمان
العميل.
 103قبل أن تقوم المنشأة بإثبات خسارة ھبوط ألصل تم إثباته وفقا ً للفقرة  91أو  ،95فإنه يجب على المنشأة أن تُثبت أي خسارة ھبوط لألصول التي
تتعلق بالعقد التي تم إثباتھا وفقا ً لمعيار آخر )على سبيل المثال ،معيار المحاسبة الدولي  2ومعيار المحاسبة الدولي  16ومعيار المحاسبة الدولي
 .(38وبعد تطبيق اختبار الھبوط الوارد في الفقرة  ،101فإنه يجب على المنشأة تضمين مبلغ األصل الدفتري الناتج المثبت وفقا ً للفقرة  91أو
 95في المبلغ الدفتري لوحدة توليد النقد التي يتبع لھا لغرض تطبيق معيار المحاسبة الدولي " 36الھبوط في قيمة األصول" على تلك الوحدة
المولدة للنقد.
 104يجب على المنشأة أن تثبت ضمن الربح أو الخسارة عكسا ً لبعض أو كل خسارة الھبوط المثبتة سابقا وفقا ً للفقرة  101عندما ال تعود ظروف
الھبوط موجودة أو أن تكون قد تحسنت .وال يجوز أن يتجاوز المبلغ الدفتري لألصل بعد زيادته المبلغ الذي كان سيتم تحديده )صافي بعد اإلطفاء(
لو لم يكن قد تم إثبات خسارة ھبوط في السابق.

العرض
 105عندما يقوم أي من طرفي العقد بأداء بموجبه ،فإنه يجب على المنشأة عرض العقد في قائمة المركز المالي على أنه أصل عقد أو التزام عقد،
تبعا ً للعالقة بين أداء المنشأة ودفعة العميل .ويجب على المنشأة أن تعرض بشكل منفصل أي حقوق غير مشروطة في العوض على أنھا مبلغ
مستحق التحصيل.
 106إذا سدد العميل العوض ،أو كان للمنشأة حق غير مشروط في مبلغ عوض ) أي مبلغ مستحق التحصيل( قبل قيام المنشأة بتحويل سلعة أو خدمة
إلى العميل فيجب على المنشأة عرض العقد على أنه التزام عقد عندما يتم السداد أو عندما يكون السداد مستحقا ً )أيھما أبكر( .إن التزام العقد ھو
التزام المنشأة بتحويل سلع أو خدمات إلى عميل حصلت المنشأة مقابله على عوض من العميل )أو أن يكون مبلغ العوض مستحقا(.
 107إذا قامت المنشأة باألداء من خالل تحويل سلع أو خدمات إلى العميل قبل أن يسدد العميل العوض أو قبل أن يكون السداد مستحقا ،فيجب على
المنشأة عرض العقد على أنه أصل عقد ،باستثناء أي مبالغ يتم عرضھا على أنھا مستحقة التحصيل .وأصل العقد ھو حق المنشأة في عوض
مقابل سلع أو خدمات قامت المنشأة بتحويلھا إلى العميل .ويجب على المنشأة أن تُق ﱢوم أصل العقد لمعرفة الھبوط وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير
المالي  .9ويجب قياس الھبوط في قيمة أصل العقد ،وعرضه واإلفصاح عنه على نفس األساس باعتباره أصالً ماليا ً واقعا ً ضمن نطاق المعيار
الدولي للتقرير المالي ) 9أنظر الفقرة )113ب((.
 108المبلغ المستحق التحصيل ھو الحق غير المشروط للمنشأة في العوض .ويكون الحق في العوض غير مشروط إذا كان مرور الوقت فقط مطلوبا
قبل أن يصبح سداد ذلك العوض مستحقا .فعلى سبيل المثال ،تقوم المنشأة بإثبات مبلغ مستحق التحصيل إذا كان لھا حق حالي في دفعة حتى ولو
أن ذلك المبلغ قد يخضع للرد في المستقبل .ويجب على المنشأة أن تحاسب عن المبلغ المستحق التحصيل وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي .9
وعند اإلثبات األولي لمبلغ مستحق التحصيل من عقد مع العميل ،فإن أي فرق بين قياس المبلغ المستحق وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9
ومبلغ اإليراد المثبت المقابل له يجب عرضه على أنه مصروف )على سبيل المثال على أنه خسارة ھبوط(.
 109يستخدم ھذا المعيار مصطلحي "أصل العقد" و"التزام العقد" ولكنه ال يمنع المنشأة من استخدام أوصاف بديلة في قائمة المركز المالي لھذين
البندين .وإذا استخدمت المنشأة وصفا بديال لمصطلح أصل العقد فيجب على المنشأة أن تقدم معلومات كافية لمستخدمي القوائم المالية للتمييز بين
المبالغ المستحقة التحصيل وأصول العقد.
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اإلفصاح
 110الھدف من متطلبات اإلفصاح ھو أن تفصح المنشأة عن معلومات كافية لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فھم طبيعة ،ومبلغ ،وتوقيت،
وعدم تأكد اإليراد والتدفقات النقدية الناشئة عن العقود مع العمالء .ولتحقيق ذلك الھدف فإنه يجب على المنشأة أن تُفصح عن المعلومات
النوعية والكمية عن جميع ما يلي:
)أ(

عقودھا مع العمالء )أنظر الفقرات .(122–113

)ب( االجتھادات المھمة ،والتغييرات في االجتھادات ،التي يتم القيام بھا عند تطبيق ھذا المعيار على تلك العقود )أنظر الفقرات .(126–123
)ج( أي أصول يتم إثباتھا من تكاليف الحصول على عقد مع عميل أو الوفاء بعقد مع عميل وفقا ً للفقرة  91أو ) 95أنظر الفقرتين -127
.(128
 111يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان مستوى التفاصيل الالزمة للوفاء بھدف اإلفصاح وما ھو مقدار التركيز الذي يتم على كل من المتطلبات
المختلفة .ويجب على المنشأة أن تجمع أو تفصل اإلفصاحات بحيث ال يتم حجب المعلومات المفيدة من خالل إما تضمين كمية كبيرة من تفصيل
غير مھم أو تجميع بنود لھا – تقريبا ً  -خصاص مختلفة.
 112ال يلزم المنشأة اإلفصاح عن معلومات وفقا ً لھذا المعيار إذا كانت قد قدمت المعلومات وفقا ً لمعيار آخر.

العقود مع العمالء
 113يجب على المنشأة أن تُفصح عن جميع المبالغ التالية لفترة التقرير ما لم تكن تلك المبالغ قد تم عرضھا بشكل منفصل في قائمة الدخل الشامل وفقا ً
لمعايير أخرى:
)أ(

اإليراد المثبت من العقود مع العمالء ،الذي يجب على المنشأة أن تُفصح عنه بشكل منفصل عن مصادر إيرادھا األخرى.

)ب( أي خسائر ھبوط مثبتة )وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  (9على أي مبالغ مستحقة التحصيل أو أصول عقد ناشئة عن عقود المنشأة مع
العمالء ،والتي يجب على المنشأة أن تُفصح عنھا بشكل منفصل عن خسائر الھبوط من العقود األخرى.

تفصيل اإليراد
 114يجب على المنشأة أن تفصل اإليراد المثبت من العقود مع العمالء إلى أصناف تصف كيف تتأثر طبيعة ،ومبلغ ،وتوقيت ،وعدم تأكد اإليراد
والتدفقات النقدية بالعوامل االقتصادية .ويجب على المنشأة أن تطبق اإلرشادات الواردة في الفقرات ب – 87ب 89عند اختيار األصناف
الستخدامھا لتفصيل اإليراد.
 115باإلضافة إلى ذلك ،يجب على المنشأة أن تُفصح عن معلومات كافية لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فھم العالقة بين اإلفصاح عن اإليراد
المفصل )وفقا ً للفقرة  (114ومعلومات اإليراد التي يتم اإلفصاح عنھا لكل قطاع يتم التقرير عنه ،إذا كانت المنشأة تطبق المعيار الدولي للتقرير
المالي " 8القطاعات التشغيلية".

أرصدة العقد
 116يجب على المنشأة أن تُفصح عن جميع ما يلي:
)أ(

األرصدة االفتتاحية والختامية للمبالغ المستحقة التحصيل وأصول العقد والتزامات العقد من العقود مع العمالء إذا لم تكن خالف ذلك قد تم
عرضھا أو اإلفصاح عنھا بشكل منفصل.

)ب( اإليراد المثبت في فترة التقرير الذي كان مضمنا ً في رصيد التزام العقد في بداية الفترة.
)ج( اإليراد المثبت في فترة التقرير من التزامات األداء التي تم الوفاء بھا )أو تم الوفاء بھا جزئيا ً( في الفترات السابقة )على سبيل المثال،
التغيرات في سعر المعاملة(.
 117يجب على المنشأة أن توضح عالقة توقيت الوفاء بالتزاماتھا باألداء )أنظر الفقرة )119أ(( بالتوقيت المعتاد للسداد )أنظر الفقرة )119ب(( واألثر
الذي تتركه تلك العوامل على أرصدة كل من أصل العقد والتزام العقد .ويمكن استخدام معلومات نوعية في التوضيح المقدم.
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 118يجب على المنشأة أن تقدم توضيحا ً للتغيرات المھمة في أرصدة أصل العقد والتزام العقد خالل فترة التقرير .ويجب أن يتضمن التوضيح المعلومات
النوعية والمعلومات الكمية .تشمل األمثلة على التغيرات في أرصدة المنشأة من أصول العقد والتزامات العقد أيا ً مما يلي:
)أ(

التغيرات بسبب تجميع األعمال.

)ب( التعديالت المستدركة المتراكمة في اإليراد التي تؤثر على أصل العقد أو التزام العقد المقابل لإليراد ،بما في ذلك التعديالت الناشئة عن
تغير في قياس التقدم ،أو تغير في تقدير سعر المعاملة )بما في ذلك أي تغيرات في تقويم ما إذا كان تقدير العوض المتغير مقيدا( أو تعديل
عقد.
)ج( الھبوط في قيمة أصل عقد.
)د( تغيير في اإلطار الزمني لحق في عوض ليصبح غير مشروط )أي ألصل عقد لتتم إعادة تصنيفه إلى مبلغ مستحق التحصيل(.
)ھـ( تغيير في اإلطار الزمني اللتزام أداء ليتم الوفاء به )أي إلثبات اإليراد الناشئ عن التزام عقد(.

التزامات األداء
 119يجب على المنشأة أن تُفصح عن المعلومات عن التزاماتھا باألداء في العقود مع العمالء بما في ذلك تقديم وصف لجميع ما يلي:
)أ(

متى تفي المنشأة عادة بالتزاماتھا باألداء )على سبيل المثال ،عند الشحن ،أو عند التسليم ،أو حالما يتم تقديم الخدمة أو عند إتمام الخدمة(،
بما في ذلك متى يتم الوفاء بالتزامات األداء في ترتيب تقديم الفاتورة وإيقاف الشحن؛

)ب( شروط السداد المھمة )على سبيل المثال ،متى يكون السداد في العادة مستحقا ،وما إذا كان في العقد مكون تمويل مھم ،وما إذا كان مبلغ
العوض متغيراً ،وما إذا كان تقدير العوض المتغير في العادة مقيداً وفقا ً للفقرات ( 58 – 56؛
)ج( طبيعة السلع أو الخدمات التي تعھدت المنشأة بتحويلھا ،مع إبراز أي التزامات أداء لترتيب قيام طرف آخر بتحويل سلع أو خدمات )أي إذا
كانت المنشأة تعمل كوكيل(؛
)د( االلتزامات مقابل المرتجعات ،ورد المبالغ وااللتزامات األخرى المشابھة؛
)ھـ( أنواع الضمانات وااللتزامات ذات العالقة.

سعر المعاملة المخصص اللتزامات األداء المتبقية
 120يجب على المنشأة أن تُفصح عن المعلومات التالية عن التزاماتھا باألداء المتبقية:
)أ( مجموع مبلغ سعر المعاملة المخصص لاللتزامات باألداء التي لم يتم الوفاء بھا )أو لم يتم الوفاء بھا جزئيا ً( كما في نھاية فترة التقرير؛
)ب( توضيح متى تتوقع المنشأة أن تثبت المبلغ المفصح عنه وفقا ً للفقرة )120أ(على أنه إيراد ،والذي يجب على المنشأة أن تُفصح عنه بأي
من الطريقتين التاليتين:
) (1على أساس كمي باستخدام النطاقات الزمنية األكثر مناسبة لمدة االلتزام المتبقية؛ أو
)(2

باستخدام المعلومات النوعية.

 121كوسيلة عملية ،ال يلزم المنشأة أن تفصح عن المعلومات الواردة في الفقرة  120اللتزام أداء إذا تم استيفاء أي من الشرطين التاليين:
)أ(

أن يكون االلتزام باألداء جز ًء من عقد مدته األصلية المتوقعة سنة واحدة أو أقل؛ أو

)ب( أن تكون المنشأة تقوم بإثبات اإليراد من الوفاء بااللتزام باألداء وفقا ً للفقرة ب.16
 122يجب على المنشأة أن توضح نوعيا ً ما إذا كانت تستخدم الوسيلة العملية الواردة في الفقرة  121وما إذا كان أي عوض من العقود مع العمالء لم
يتم تضمينه في سعر المعاملة ،وبنا ًء عليه ،لم يتم تضمينه في المعلومات التي تم اإلفصاح عنھا وفقا ً للفقرة  .120فعلى سبيل المثال ،تقدير سعر
المعاملة لن يتضمن أي مبالغ تقديرية للعوض المتغير تكون مقيدة )أنظر الفقرات .(58–56

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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االجتھادات المھمة في تطبيق ھذا المعيار
 123يجب على المنشأة أن تُفصح عن االجتھادات ،والتغييرات في االجتھادات ،التي يتم القيام بھا عند تطبيق ھذا المعيار والتي تؤثر بشكل مھم على
تحديد مبلغ وتوقيت اإليرادات من العقود مع العمالء .وعلى وجه الخصوص يجب على المنشأة أن توضح االجتھادات والتغييرات في االجتھادات
التي تستخدم في تحديد كل من:
)أ(

توقيت الوفاء بالتزامات األداء )أنظر الفقرتين .(125 -124

)ب( سعر المعاملة والمبالغ المخصصة على التزامات األداء )أنظر الفقرة .(126

تحديد توقيت الوفاء بالتزامات األداء
 124اللتزامات األداء التي تفي بھا المنشأة على مدى زمني ،فإنه يجب على المنشأة أن تُفصح عن كل مما يلي:
)أ(

الطرق المستخدمة إلثبات اإليراد )على سبيل المثال وصف لطرق المخرجات أو طرق المدخالت المستخدمة وكيف يتم تطبيق ھذه
الطرق(؛

)ب( توضيح لماذا تقدم الطرق المستخدمة وصفا ً صادقا ً لتحويل السلع أو الخدمات.
 125اللتزامات األداء التي يتم الوفاء بھا عند نقطة زمنية ،يجب على المنشأة أن تُفصح عن االجتھادات المھمة التي تم القيام بھا عند تقويم متى يحصل
العميل على السيطرة على السلع أو الخدمات المتعھد بھا.

تحديد سعر المعاملة والمبالغ المخصصة اللتزامات األداء
 126يجب على المنشأة أن تُفصح عن المعلومات عن الطرق ،والمدخالت واالفتراضات المستخدمة لجميع ما يلي:
)أ(

تحديد سعر المعاملة ،الذي يتضمن ولكنه ال يقتصر على ،تقدير العوض المتغير ،وتعديل العوض مقابل آثار القيمة الزمنية للنقود وقياس
العوض غير النقدي.

)ب( تقويم ما إذا كان تقدير العوض المتغير مقيدا.
)ج( تخصيص سعر المعاملة ،بما في ذلك تقدير أسعار البيع المستقلة للسلع أو الخدمات المتعھد بھا وتخصيص الحسومات والعوض المتغير
على جزء محدد من العقد )إذا كان منطبقا(.
)د(

قياس االلتزامات مقابل المرتجعات ،ورد المبالغ ،وااللتزامات األخرى المشابھة.

األصول المثبتة من تكاليف الحصول على عقد أو الوفاء بعقد مع عميل
 127يجب على المنشأة وصف كل مما يلي:
)أ(

االجتھادات التي تم القيام بھا عند تحديد مبلغ التكاليف المتكبدة للحصول على عقد مع عميل أو الوفاء بعقد مع عميل )وفقا ً للفقرة  91أو
(95

)ب( الطريقة التي تستخدمھا المنشأة لتحديد اإلطفاء لكل فترة تقرير.
 128يجب على المنشأة أن تُفصح عن جميع ما يلي:
)أ( األرصدة الختامية لألصول المثبتة من التكاليف المتكبدة للحصول على عقد مع عميل أو الوفاء بعقد مع عميل )وفقا ً للفقرة  91أو (95
حسب الصنف الرئيس لألصل )على سبيل المثال ،تكاليف الحصول على عقود مع عمالء ،وتكاليف ما قبل العقد وتكاليف اإلعداد(.
)ب( مبلغ اإلطفاء وأي خسائر ھبوط أُثبتت في فترة التقرير.

الوسائل العملية
 129إذا اختارت المنشأة استخدام الوسيلة العملية الواردة في أي من الفقرتين )63عند وجود مكون تمويل مھم( أو الفقرة  94عن التكاليف اإلضافية
للحصول على عقد( فيجب على المنشأة أن تُفصح عن تلك الحقيقة.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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الملحق أ
المصطلحات المعرفة

يُعد ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من المعيار
العقد

اتفاقية بين طرفين أو أكثر تنشئ حقوقا ً والتزامات واجبة النفاذ

أصل عقد

حق المنشأة في عوض مقابل سلع أو خدمات قامت المنشأة بتحويلھا إلى العميل عندما يكون ذلك الحق مشروطا ً
بشيء بخالف مرور الوقت )على سبيل المثال ،أداء المنشأة في المستقبل(.

التزام عقد

التزام المنشأة بتحويل سلع أو خدمات إلى العميل تكون المنشأة مقابلھا قد حصلت على عوض )أو أن يكون المبلغ
مستحقا ً( من العميل.

العميل

طرف تعاقد مع المنشأة للحصول على سلع أو خدمات ھي نتاج األنشطة العادية للمنشأة مقابل عوض

الدخل

الزيادات في المنافع االقتصادية خالل الفترة المحاسبية في شكل تدفقات داخلة أو تحسينات لألصول أو انخفاض في
االلتزامات ينتج عنھا زيادة في حقوق الملكية بخالف تلك المتعلقة بالمساھمات من المشاركين في حقوق الملكية.

التزام األداء

تعھد في عقد مع العميل لتحويل أي من اآلتي إلى العميل:
)أ(

سلعة أو خدمة )أو رزمة سلع أو خدمات( من الممكن تمييزھا بذاتھا.

)ب( سلسلة سلع أو خدمات من الممكن تمييزھا بذاتھا ومتماثلة بشكل كبير ولھا نفس نمط التحويل إلى العميل.
اإليراد

الدخل الناشئ في دورة األنشطة العادية للمنشأة.

سعر بيع مستقل

السعر الذي ستبيع به المنشأة سلعة أو خدمة متعھد بھا بشكل منفصل إلى العميل.

)لسلعة أو خدمة(
سعر المعاملة
)لعقد مع العميل(

مبلغ العوض الذي تتوقع المنشأة أن يكون لھا حق فيه مقابل تحويل سلع أو خدمات متعھد بھا إلى العميل ،باستثناء
المبالغ التي يتم تحصيلھا بالنيابة عن أطراف ثالثة.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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الملحق ب
إرشادات التطبيق
يُعد ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من المعيار .وھو يوضح تطبيق الفقرات  129 – 1وله نفس صالحية األجزاء األخرى من المعيار.

ب1

تم تنظيم إرشادات التطبيق ھذه في الفئات التالية:

)أ( التزامات األداء التي يتم الوفاء بھا على مدى زمني )الفقرات ب  – 2ب .(13
)ب( طرق قياس التقدم باتجاه الوفاء الكامل بالتزام األداء )الفقرات ب  – 14ب.( 19
)ج( البيع مع حق اإلرجاع )الفقرات ب – 20ب.( 27
)د( الضمانات )الفقرات ب – 28ب.(33
)ھـ( اعتبارات األصيل مقابل الوكيل )الفقرات ب – 34ب.(38
)و( خيارات العميل للسلع أو الخدمات اإلضافية )الفقرات ب – 39ب.(43
)ز( حقوق العمالء التي لم تتم ممارستھا )الفقرات ب – 44ب.(47
)ح(

األتعاب المدفوعة مقدما غير القابلة للرد )وبعض التكاليف ذات الصلة()الفقرات ب – 48ب.(51

)ط( منح التراخيص )الفقرات ب – 52ب.(63
)ي( اتفاقيات إعادة الشراء )الفقرات ب – 64ب.(76
)ك(

ترتيبات األمانة )الفقرات ب – 77ب.(78

)ل(

ترتيبات تقديم الفاتورة وإيقاف الشحن )الفقرات ب – 79ب.( 82

)م(

قبول العميل )ب – 83ب(86

)ن(

اإلفصاح عن اإليراد المفصل )الفقرات ب – 87ب.(89

التزامات األداء التي يتم الوفاء بھا على مدى زمني
ب2

وفقا ً للفقرة  35فإن التزام األداء يتم الوفاء به على مدى زمني إذا تم استيفاء أحد الضوابط التالية:
)أ(

يتلقى العميل المنافع المقدمة من أداء المنشأة ويستھلكھا في الوقت نفسه حالما قامت المنشأة باألداء )أنظر الفقرتين ب – 3ب(4؛

)ب( ينشئ أداء المنشأة أصال أو يحسنه )على سبيل المثال األعمال قيد التنفيذ( التي يسيطر عليھا العميل في الوقت نفسه الذي يتم في تشييد
األصل أو تحسينه )أنظر الفقرة ب(5؛ أو
)ج( ال ينشئ أداء المنشأة أصال له استخدام بديل للمنشأة )أنظر الفقرات ب – 6ب (8وللمنشأة حق واجب النفاذ في دفعة مقابل األداء المكتمل
حتى تاريخه )أنظر الفقرات ب – 9ب.(13

استالم واستھالك منافع أداء المنشأة في الوقت نفسه )الفقرة ) 35أ((
ب3

في بعض أنواع التزامات األداء ،فإن تقويم ما إذا كان العميل يتلقى منافع من أداء المنش أة حالما قامت المنش أة باألداء ويس تھلك تلك المنافع
في الوقت نفس ه حالما يتم تلقيھا س وف يكون واض حا ً .تش مل األمثلة الخدمات الروتينية أو المتكررة )مثل خدمات النظافة( التي يكون فيھا
استالم منافع أداء المنشأة واستھالكھا من قبل العميل يمكن تحديده فوراً.

ب4

لألنواع األخرى من التزامات األداء ،قد تكون المنشأة غير قادرة على أن تحدد فوراً ما إذا كان العميل يتلقى المنافع المقدمة من أداء المنشأة
ويستھلكھا في الوقت نفسه حالما قامت المنشأة باألداء .وفي تلك الحاالت فإن التزام األداء يتم الوفاء به على مدى زمني إذا حددت المنشأة أنه
لن يلزم منشأة أخرى أن تعيد  -تقريبا ً -أداء العمل الذي أكملته المنشأة حتى تاريخه إذا كانت تلك المنشأة األخرى ستفي بااللتزام باألداء
المتبقي تجاه للعميل .وعند تحديد ما إذا كان لن يلزم منشأة أخرى أن تعيد – تقريبا ً  -أداء العمل الذي أكملته المنشأة حتى تاريخه فإنه يجب
على المنشأة أن تفترض كال االفتراضين التاليين:
)أ(

تجاھل القيود التعاقدية أو المحددات العملية المحتملة التي بخالف ذلك تمنع المنشأة من تحويل االلتزام باألداء المتبقي إلى منشأة أخرى.

)ب( تفتـرض أن المنشأة األخرى التي ستفـي بااللتزام باألداء المتبقي لن تمتلك منفعـة أي أصــل تسيطر عليه المنشأة حاليا ً والذي سيظل
مسيطراً عليه من قبل المنشأة إذا كان االلتزام باألداء سيتم تحويله إلى منشأة أخرى.
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العميل يسيطر على األصل حالما يتم إنشاؤه أو تحسينه )الفقرة )35ب((
ب5

عند تحديد ما إذا كان العميل يسيطر على األصل حالما يتم إنشاؤه أو تحسينه وفقا ً للفقرة )35ب( ،فإنه يجب على المنشأة أن تطبق متطلبات
السيطرة الواردة في الفقرات  34 – 31و .38واألصل الذي يتم إنشاؤه أو تحسينه )على سبيل المثال أصل األعمال قيد التنفيذ( يمكن أن يكون
إما ملموسا أو غير ملموس.

أداء المنشأة ال ينشئ أصال له استخدام بديل )الفقرة ) 35ج((
ب6

عند تقدير ما إذا كان لألصل استخدام بديل وفقا ً للفقرة  36فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان آثار القيود التعاقدية والمحددات العملية
على قدرة المنشأة على القيام فوراً بتوجيه األصل الستخدام آخر ،مثل بيعه إلى عميل مختلف .إن إمكانية إنھاء العقد مع العميل ال يعد اعتباراً
له عالقة بتقدير ما إذا كانت المنشأة قادرة فوراً على توجيه األصل إلى استخدام آخر.

ب7

يجب أن يكون القيد التعاقدي على قدرة المنشأة على توجيه األصل الستخدام آخر أساسا فيما يتعلق بأن ال يكون لألصل استخدام بديل بالنسبة
للمنشأة .ويكون القيد التعاقدي أساسا إذا كان بإمكان العميل فرض نفاذ حقوقه في األصل المتعھد به إذا سعت المنشأة إلى توجيه األصل الستخدام
آخر .وفي المقابل ال يكون القيد التعاقدي أساسا إذا ،على سبيل المثال ،كان األصل قابالً  -بدرجة كبيرة  -لمبادلته بأصول أخرى بإمكان المنشأة
تحويلھا إلى عميل آخر دون اإلخالل بالعقد ودون تكبد تكاليف كبيرة لم تكن خالف ذلك ليتم تكبدھا فيما يتعلق بذلك العقد.

ب 8المحدد العملي على قدرة المنشأة على توجيه األصل الستخدام آخر يكون موجودا إذا كانت المنشأة ستتكبد خسائر اقتصادية كبيرة لتوجيه األصل
لالستخدام اآلخر .وقد تنشأ خسارة اقتصادية كبيرة نظراً ألن المنشأة إما أنھا ستتكبد تكاليف كبيرة لتعديل األصل أو ألنه فقط سيكون بمقدورھا
بيع األصل بخسارة كبيرة .فعلى سبيل المثال ،قد تكون المنشأة محدودة عمليا من إعادة توجيه األصول التي إما أن تكون لھا مواصفات تصميم
خاصة بعميل أو ألنھا تقع في مناطق نائية.

الحق في دفعة مقابل األداء المكتمل حتى تاريخه )الفقرة )35ج((
ب9

وفقا ً للفقرة  37فإن للمنشأة حق في دفعة مقابل األداء المكتمل حتى تاريخه إذا كان للمنشأة حق في مبلغ يعوض المنشأة على األقل مقابل أدائھا
المكتمل حتى تاريخه في حالة إنھاء العميل أو طرف آخر العقد ألسباب غير عدم قيام المنشأة باألداء كما ھو متعھد به .والمبلغ الذي يعوض
المنشأة مقابل األداء المكتمل حتى تاريخه ھو مبلغ يقارب سعر بيع السلع أو الخدمات المحولة حتى تاريخه )على سبيل المثال ،استرداد التكاليف
التي تتكبدھا المنشأة في الوفاء بااللتزام باألداء زائدا ھامش ربح معقول( وليس مجرد تعويض مقابل خسارة المنشأة المحتملة للربح إذا كان
سيتم انھاء العقد .وال يلزم أن يساوي التعويض مقابل ھامش ربح معقول ھامش الربح المتوقع إذا ما تم تنفيذ العقد حسب ما تم التعھد به ،ولكن
ينبغي أن يكون للمنشأة حق في تعويض مقابل أي من المبلغين التاليين:
)أ(

جزء من ھامش الربح المتوقع في العقد يعكس بشكل معقول حدود أداء المنشأة بموجب العقد قبل إنھاء العميل )أو طرف آخر( العقد،
أو

)ب( عائد معقول على تكلفة رأس المال للمنشأة لعقود مشابھة )أو ھامش التشغيل العادي للمنشأة لعقود مشابھة( إذا كان الھامش الخاص
بالعقد أعلى من العائد الذي تحققه المنشأة من عقود مشابھة.
ب 10ال يلزم أن يكون حق المنشأة في دفعة مقابل األداء المكتمل حتى تاريخه حقا حاليا غير مشروط في دفعة .وفي العديد من الحاالت يكون للمنشأة
حق غير مشروط في دفعة فقط عند معلم محدد متفق عليه أو عند الوفاء الكامل بالتزام األداء .وعند تقويم ما إذا كانت المنشأة لھا حق في دفعة
مقابل األداء المكتمل حتى تاريخه فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان ما إذا كان سيكون لھا حق واجب النفاذ في المطالبة أو االحتفاظ
بدفعة مقابل األداء التام حتى تاريخه إذا كان سيتم إنھاء العقد قبل اإلتمام ألسباب أخرى غير فشل المنشأة في أداء ما تم التعھد به.
ب 11في بعض العقود قد يكون للعميل حق إنھاء العقد فقط في أوقات محددة خالل مدة العقد أو قد ال يكون للعميل أي حق إلنھاء العقد .وإذا تصرف
العميل إلنھاء العقد دون أن يكون له حق في إنھاء العقد في ذلك الوقت )بما في ذلك عند عدم أداء العميل اللتزاماته حسب ما تم التعھد به( فإن
العقد )أو قوانين أخرى( قد تخول المنشأة االستمرار في تحويل السلع أو الخدمات المتعھد بھا إلى العميل ومطالبة العميل بسداد العوض المتعھد
به مقابل تلك السلع أو الخدمات .وفي تلك الحاالت فإن للمنشأة حق في دفعة مقابل األداء المكتمل حتى تاريخه ألن المنشأة لھا حق االستمرار
في أداء التزاماتھا وفقا ً للعقد ومطالبة العميل بأداء التزاماته )التي تتضمن سداد العوض المتعھد به(.
ب 12عند تقدير وجود حق في دفعة مقابل األداء المكتمل حتى تاريخه ومدى وجوب نفاذ ذلك الحق فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان
الشروط التعاقدية وأي تشريع أو سابقة قانونية يمكن أن تتمم أو تلغي تلك الشروط التعاقدية .ويشمل ذلك تقدير:
)أ(

ما إذا كان التشريع أو الممارسة اإلدارية أو السابقة القانونية تخول المنشأة حقا في دفعة مقابل األداء حتى تاريخه حتى ولو كان ذلك
الحق غير محدد في العقد مع العميل؛ أو

)ب( ما إذا كانت السابقة القانونية ذات الصلة تشير إلى أن حقوقا ً مشابھة في دفعة مقابل األداء المكتمل حتى تاريخه في عقود مشابھة ليس
لھا أثر قانوني ملزم؛ أو
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)ج( ما إذا كانت الممارسات التجارية المعتادة للمنشأة بعدم اختيار نفاذ حق في دفعة قد نتج عنھا اعتبار الحق غير واجب النفاذ في تلك البيئة
القانونية .وبالرغم من ذلك ،ومع أن المنشأة قد تختار التنازل عن حق في دفعة في عقود مشابھة فإن المنشأة تستمر في أن يكون لھا حق
في دفعة حتى تاريخه إذا بقي حقھا في دفعة مقابل األداء حتى تاريخه ،في العقد مع العميل ،واجب النفاذ.
ب 13الجدول الزمني للسداد المحدد في العقد ال يشير بالضرورة إلى ما إذا كانت المنشأة لھا حق واجب النفاذ في دفعة مقابل األداء المكتمل حتى
تاريخه .وبالرغم من أن الجدول الزمني للسداد في عقد يحدد توقيت ومبلغ العوض الواجب السداد من قبل العميل إال أن الجدول الزمني للسداد
قد ال يقدم بالضرورة دليال على حق المنشأة في دفعة مقابل األداء المكتمل حتى تاريخه .وذلك ،على سبيل المثال ،نظراً ألن العقد يمكن أن
يحدد أن ذلك العوض الذي تم استالمه من العميل قابل للرد ألسباب غير عدم قيام المنشأة بالتنفيذ حسب ما تم التعھد به في العقد.

طرق قياس التقدم نحو الوفاء الكامل بالتزام األداء
ب 14تتضمن الطرق التي يمكن استخدامھا لقياس تقدم المنشأة نحو الوفاء الكامل بالتزام أداء على مدى زمني وفقا ً للفقرات  37 – 35ما يلي:
)أ(

طرق المخرجات )أنظر الفقرات ب – 15ب.(17

)ب( طرق المدخالت )أنظر الفقرتين ب – 18ب .(19

طرق المخرجات
ب 15تثبت طرق المخرجات اإليراد على أساس القياسات المباشرة لقيمة السلع أو الخدمات ،المحولة حتى تاريخه ،للعميل ،منسوبة إلى السلع أو
الخدمات المتبقية المتعھد بھا بموجب العقد .وتتضمن طرق المخرجات طرقا مثل استقصاء األداء المكتمل حتى تاريخه وتقويمات النتائج التي
تم تحقيقھا ،والمعلم المحدد الذي تم الوصول إليه ،والوقت المنصرف والوحدات المنتجة أو المسلمة .وعندما تقوم المنشأة بتقويم ما إذا كانت
ستطبق طريقة المخرجات لقياس تقدمھا فيجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان ما إذا كانت طريقة المخرجات التي تم اختيارھا تبين بصدق
أداء المنشأة نحو الوفاء الكامل بااللتزام باألداء .وال تقدم طريقة المخرجات بيانا صادقا ألداء المنشأة إذا أخفق المخرج الذي يتم اختياره في
قياس بعض من السلع أو الخدمات التي تم تحويل السيطرة عليھا إلى العميل .فعلى سبيل المثال فإن طرق المخرجات التي تستند إلى الوحدات
المنتجة أو المسلمة ال تبين بصدق أداء المنشأة في الوفاء بالتزام أداء إذا كان أداء المنشأة ،في نھاية فترة التقرير ،قد أنتج عمال قيد التنفيذ أو
سلعا تامة الصنع يسيطر عليھا العميل لم يتم تضمينھا في قياس المخرج.
ب 16كوسيلة عملية ،إذا كان للمنشأة حق في عوض من العميل بمبلغ يتطابق بشكل مباشر مع القيمة للعميل من أداء المنشأة المكتمل حتى تاريخه
)على سبيل المثال ،عقد خدمة تقوم فيه المنشأة بتقديم فاتورة بمبلغ محدد مقابل كل ساعة خدمة مقدمة( فإنه يجوز للمنشأة إثبات إيراد بالمبلغ
الذي للمنشأة حق بتقديم فاتورة به.
ب 17إن عيوب طرق المخرجات ھي أن المخرجات المستخدمة لقياس التقدم قد ال تكون قابلة للرصد بشكل مباشر وأن المعلومات المطلوبة لتطبيقھا
قد ال تكون متاحة للمنشأة دون تكلفة ال مبرر لھا .وبنا ًء عليه ،فقد تكون طريقة المدخالت ضرورية.

طرق المدخالت
ب 18تثبت طرق المدخالت اإليراد على أساس جھود المنشأة أو مدخالتھا للوفاء بالتزام أداء )على سبيل المثال ،الموارد المستخدمة أو ساعات العمل
المنصرفة أو التكلفة المتكبدة أو الوقت المنصرف أو ساعات استخدام اآلالت( منسوبة إلى مجموع المدخالت المتوقعة للوفاء بالتزام األداء
ذلك .وإذا كانت جھود المنشأة أو مدخالتھا قد تم صرفھا بانتظام طوال فترة األداء فقد يكون من المناسب للمنشأة أن تثبت اإليراد على أساس
قسط ثابت.
ب 19أحد جوانب قصور طرق المدخالت ھو أنه قد ال تكون ھناك عالقة مباشرة بين مدخالت المنشأة وتحويل السيطرة على السلع أو الخدمات إلى
العميل .وبنا ًء عليه ،يجب على المنشأة أن تستبعد من طريقة المدخالت آثار أي مدخالت ال تصف ،وفقا ً لھدف القياس الوارد في الفقرة ،39
أداء المنشأة في تحويل السيطرة على السلع أو الخدمات إلى العميل .فمثالً ،عند استخدام طريقة مدخالت تستند إلى التكلفة فقد يكون مطلوبا
تعديل قياس التقدم في الحاالت التالية:
)أ(

عندما ال تسھم التكلفة المتكبدة في تقدم المنشأة في الوفاء بااللتزام باألداء .فعلى سبيل المثال ،المنشأة ال تثبت إيراداً على أساس تكاليف
يتم تكبدھا تُعزى إلى أوجه قصور كبيرة في أداء المنشأة لم تنعكس في سعر العقد )على سبيل المثال ،تكاليف المبالغ غير المتوقعة للمواد
المھدرة أو العمالة أو الموارد األخرى التي تم تكبدھا للوفاء بالتزام األداء(.

)ب( عندما تكون التكلفة المتكبدة ليست تناسبية مع تقدم المنشأة في الوفاء بااللتزام باألداء .وفي تلك الحاالت ،فإن أفضل وصف ألداء المنشأة
قد يكون تعديل طريقة المدخل إلثبات اإليراد فقط في حدود تلك التكلفة التي تم تكبدھا .فعلى سبيل المثال فإن وصفا ً صادقا ً ألداء المنشأة
قد يكون بإثبات اإليراد بمبلغ مسا ٍو لتكلفة السلعة المستخدمة للوفاء بالتزام األداء إذا كانت المنشأة تتوقع عند بدء العقد أن يتم الوفاء بكافة
الشروط التالية:
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) (1السلعة ال يمكن تمييزھا بذاتھا.
) (2من المتوقع حصول العميل على السيطرة على السلعة قبل تلقي الخدمات المتصلة بالسلعة بوقت طويل.
)(3

تكلفة السلعة المحولة تعد كبيرة بالنسبة لمجموع التكاليف المتوقعة للوفاء بااللتزام باألداء بالكامل.

) (4المنشأة تشتري السلعة من طرف ثالث وھي ليست مشاركة بشكل كبير في تصميم وتصنيع السلعة )ولكن المنشأة تعمل كأصيل
وفقا ً للفقرات ب–34ب.( 38

البيع مع حق اإلرجاع
ب 20في بعض العقود تحول المنشأة السيطرة على منتج إلى العميل وتمنح العميل أيضا ً الحق في إرجاع المنتج ألسباب عديدة )مثل عدم الرضا عن
المنتج( واستالم أي مجموعة مما يلي:
)أ(

رد العوض المدفوع كامال أو جزئيا ً.

)ب( استحقاق مستقبلي يمكن تطبيقه مقابل المبالغ المستحقة أو التي سوف تصبح مستحقة للمنشأة.
)ج( منتج آخر في المقابل.
ب21

للمحاسبة عن تحويل منتجات مع حق اإلرجاع )ولبعض الخدمات التي يتم تقديمھا وتكون قابلة لرد المبلغ( فيجب على المنشأة أن تُثبت جميع
ما يلي:
)أ(

اإليراد مقابل المنتجات التي يتم تحويلھا بمبلغ العوض الذي تتوقع المنش أة أن يكون لھا حق فيه )بنا ًء عليه ،فإن اإليراد ال يتم إثباته
مقابل المنتجات التي يتوقع إرجاعھا(.

)ب( التزام رد المبلغ.
)ج(

أصل )وتعديل مقابل في تكلفة المبيعات( مقابل حقھا في استرداد المنتجات من العمالء عند تسوية التزام رد المبلغ.

ب 23ال تجوز المحاسبة عن تعھد المنشأة بأن تكون على استعداد لقبول منتج يتم رده خالل الفترة على أنه التزام أداء باإلضافة إلى االلتزام برد
المبلغ.
ب 23يجب على المنشأة أن تطبق المتطلبات الواردة في الفقرات ) 72 – 47بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالتقديرات المقيدﱢة للعوض المتغير الواردة
في الفقرات  (58 – 56لتحديد مبلغ العوض الذي تتوقع المنشأة أن يكون لھا حق فيه )أي باستثناء المنتجات التي يتوقع أن يتم إرجاعھا( .وألي
مبالغ تم تحصيلھا )أو مستحقة التحصيل( ال تتوقع المنشأة أن يكون لھا حق فيھا فال يجوز للمنشأة إثبات إيراد عندما تحول منتجات إلى العمالء
ولكن يجب عليھا إثبات تلك المبالغ التي تم تحصيلھا )أو المستحقة التحصيل( على أنھا التزام برد مبلغ .والحقا ً في نھاية كل فترة تقرير يجب
على المنشأة تحديث تقويمھا للمبالغ التي تتوقع أن يكون لھا حق فيھا مقابل المنتجات المحولة وإجراء تغيير في المقابل في سعر المعاملة ،وبنا ًء
عليه في مبلغ اإليراد المثبت.
ب 24يجب على المنشأة تحديث قياس االلتزام برد المبلغ في نھاية كل فترة تقرير بالتغيرات في التوقعات عن مبلغ الرد .ويجب على المنشأة أن تُثبت
التعديالت المقابلة على أنھا إيراد )أو تخفيضات في اإليراد(.
ب 25يجب  -بشكل أولي  -أن يتم قياس األصل المثبت مقابل حق المنشأة في استرداد منتجات من العميل عند تسوية التزام بالرد ،بالرجوع إلى المبلغ
الدفتري السابق للمنتج )على سبيل المثال ،المخزون( مطروحا ً منه أي تكاليف متوقعة السترداد تلك المنتجات )بما في ذلك النقص المحتمل
في قيمة المنتجات المرجعة للمنشأة( .وفي نھاية كل فترة تقرير يجب على المنشأة تحديث قياس األصل الناشئ عن التغيرات في التوقعات عن
المنتجات التي سيتم إرجاعھا .ويجب على المنشأة عرض األصل بشكل منفصل عن االلتزام بالرد.
ب 26ال تعد التبادالت من قبل العمالء لمنتج مقابل منتج آخر من نفس النوع والجودة والحالة والسعر )على سبيل المثال ،لون أو حجم مقابل لون أو
حجم آخر( ال تعد مرتجعات لغرض تطبيق ھذا المعيار.
ب27

العقود التي قد يقوم فيھا العميل بإرجاع منتج به عيب مقابل منتج يؤدي وظيفته يجب تقويمھا وفقا ً لإلرش ادات بش أن الض مانات الواردة في
الفقرات ب – 28ب.33
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الضمانات
ب 28من الشائع أن تقدم المنشأة )وفقا ً للعقد أو القانون أو الممارسات التجارية المعتادة لدى المنشأة( ضمانا متصال ببيع المنتج )سواء كان سلعة أو
خدمة( .ويمكن أن تختلف طبيعة الضمان اختالفا كبيرا تبعا ً الختالف الصناعات والعقود .فبعض الضمانات تقدم للعميل تأكيدا على أن المنتج
المعني س وف يؤدي وظيفته حس بما تريده أطراف العقد نظراً ألنه يلتزم بمواص فات متفق عليھا .وتزود ض مانات أخرى العميل بخدمة
باإلضافة إلى التأكيد بأن المنتج ملتزم بالمواصفات المتفق عليھا.
ب 29عندما يكون للعميل الخيار في أن يش تري ض مانا ً بش كل منفص ل )على س بيل المثال ،نظراً ألن الض مان يتم تس عيره والتفاوض عليه بش كل
منفص ل( ،فإن الض مان يكون خدمة من الممكن تمييزھا بذاتھا نظراً ألن المنش أة تتعھد بتقديم الخدمة إلى العميل باإلض افة إلى المنتج الذي له
الوظيفة الموض حة في العقد .في تلك الحاالت يجب على المنش أة أن تحاس ب عن الض مان المتعھد به على أنه التزام أداء وفقا ً للفقرات – 22
 30وتخصص جز ًء من سعر المعاملة على التزام األداء ذلك وفقا ً للفقرات .86 – 73
ب 30عندما ال يكون للعميل الخيار في أن يشتري ضمانا ً بشكل منفصل ،فإنه يجب على المنشأة أن تحاسب عن الضمان وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي
" 37المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة" ما لم يكن الضمان المتعھد به أو جزء من الضمان المتعھد به يزود العميل
بخدمة باإلضافة إلى التأكيد بأن المنتج ملتزم بالمواصفات المتفق عليھا.
ب 31عند تقدير ما إذا كان الضمان يزود العميل بخدمة باإلضافة إلى التأكيد بأن المنتج ملتزم بالمواصفات المتفق عليھا ،فإنه يجب على المنشأة أن
تأخذ في الحسبان عوامل مثل:
)أ(

ما إذا كان الض مان مطلوبا بموجب القانون  -إذا كانت المنش أة مطالبة بموجب القانون بتقديم ض مان فإن وجود ذلك القانون يش ير إلى
أن الضمان المتعھد به ليس التزام أداء نظراً ألن مثل ھذه المتطلبات توجد عادة لحماية العمالء من مخاطر شراء منتجات بھا عيوب.

)ب(

طول الفترة التي يغطيھا الضمان  -فكلما كانت فترة التغطية أطول ،كلما كان أكثر ترجيحا ً أن يكون الضمان المتعھد به التزام أداء
نظراً ألن األكثر ترجيحا ً ھو أن يقدم خدمة باإلضافة إلى التأكيد بأن المنتج يلتزم بمواصفات متفق عليھا.

)ج(

طبيعة المھام التي تتعھد المنشأة بتنفيذھا – إذا كان من الضروري للمنشأة تنفيذ مھام محددة لتقديم ضمان ملتزم بالمواصفات المتفق
عليھا )على سبيل المثال خدمة شحن مرتجع لمنتج فيه عيب( ،فمن غير المحتمل عندئذ أن تؤدي تلك المھام إلى نشوء التزام أداء.

ب 32إذا كان الضمان أو جزء من الضمان يزود العميل بخدمة باإلضافة إلى التأكيد بان المنتج ملتزم بالمواصفات المتفق عليھا ،فإن الخدمة المتعھد
بھا تعد التزام أداء .وبنا ًء عليه ،يجب على المنشأة أن تخصص سعر المعاملة على المنتج وعلى الخدمة .وإذا تعھدت المنشأة بكل من ضمان
من نوع التأكيد وضمان من نوع الخدمة ولكنھا ال تقدر بشكل معقول – أن تحاسب عنھما بشكل منفصل ،فيجب على المنشأة أن تحاسب عن
كال الضمانين معا ً على أنھما التزام أداء واحد.
ب 33القانون الذي يتطلب بأن تدفع المنشأة تعويضا ،إذا سببت منتجاتھا ضرراً أو تلفا ً ،ال ينشئ التزام أداء .فعلى سبيل المثال ،قد تبيع منشأة مصنعة
منتجات في إقليم يُح ﱢمل القانون فيه المنشأة المصنعة المسؤولية عن أي اضرار )على سبيل المثال ،على الممتلكات الشخصية( قد يسببھا مستھلك
يستخدم المنتج للغرض المخصص له .وبالمثل فإن تعھد المنشأة بتعويض العميل مقابل االلتزامات واألضرار الناشئة عن المطالبات المتعلقة
ببراءة االختراع أو حقوق الطبع أو العالمة التجارية أو أي مخالفة أخرى من جانب منتجات المنشأة ال تنشئ التزام أداء .ويجب على المنشأة
أن تحاسب عن مثل ھذه االلتزامات وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي .37

اعتبارات األصيل مقابل الوكيل
ب 34عندما يش ترك طرف آخر في تقديم الس لع أو الخدمات إلى العميل ،فيجب على المنش أة أن تحدد ما إذا كانت طبيعة تعھدھا للعميل يعد التزام
أداء بأن تقدم المنشأة ذاتھا السلع أو الخدمات )أي أن المنشأة ھي األصيل( او أن ترتب للطرف اآلخر بأن يقدم تلك السلع أو الخدمات )أي أن
المنشأة ھي الوكيل(.
ب 35تكون المنشأ ھي األصيل إذا كانت المنشأة تسيطر على السلعة أو الخدمة المتعھد بھا قبل أن تحول المنشأة السلعة أو الخدمة إلى العميل .وبالرغم
من ذلك ،فإن المنشأة ال تتصرف بالضرورة على أنھا أصيل إذا كانت المنشأة تحصل على الملكية القانونية للمنتج للحظة فقط قبل أن يتم تحويل
الملكية القانونية إلى العميل .وقد تفي منشأة ھي طرف أصيل في عق ٍد بالتزام أداء بنفسھا أو تُشرك طرفا ً آخر )على سبيل المثال ،مقاول من
الباطن( بأن يفي ببعض أو كامل التزام األداء بالنيابة عنھا .وعندما تفي منشأة تكون طرفا ُ أصيل بالتزام األداء ،فإن المنشأة تثبت إيراداً بإجمالي
مبلغ العوض الذي تتوقع أن يكون لھا حق فيه في مقابل تلك السلع أو الخدمات المحولة.
ب 36تكون المنشأة وكيالً إذا كان التزام المنشأة باألداء ھو أن ترتب لتقديم السلع أو الخدمات من قبل طرف آخر .وعندما تفي المنشأة التي ھي وكيل
بالتزام األداء ،فإن المنشأة تثبت إيراداً بمبلغ أي أتعاب أو عمولة تتوقع أن يكون لھا حق فيھا في مقابل الترتيب للطرف اآلخر بأن يقدم سلعه
أو خدماته .وقد تكون أتعاب المنشأة أو عمولتھا ھي صافي مبلغ العوض الذي تحتفظ به المنشأة بعد أن تسدد للطرف اآلخر العوض المستلم
مقابل السلع أو الخدمات التي سيقوم ذلك الطرف بتقديمھا.
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ب37

تتضمن المؤشرات بأن المنشأة وكيل )وبنا ًء عليه فھي ال تسيطر على السلعة أو الخدمة قبل أن يتم تقديمھا إلى العميل ما يلي:
)أ(

أن طرفا ً آخر مسؤول أساسا ً عن تنفيذ العقد.

)ب( أنه ليس على المنشأة مخاطر المخزون قبل أو بعد أن يكون قد تم طلب السلعة من قبل العميل ،أو خالل الشحن أو اإلرجاع.
)ج( ال تملك المنشأة السلطة التقديرية لتحديد األسعار لسلع أو خدمات الطرف اآلخر ولذلك فإن المنفعة التي يمكن أن تحصل عليھا المنشأة
من تلك السلع أو الخدمات محدودة.
)د( أن عوض المنشأة في شكل عمولة.
)ھـ( أن المنشأة ليست معرضة لمخاطر ائتمان عن المبلغ المستحق من العميل مقابل سلع أو خدمات الطرف اآلخر.
ب 38عندما تتحمل منشأة أخرى التزامات المنشأة باألداء وتحصل على حقوقھا التعاقدية في العقد بحيث ال تعود المنشأة ملزمة بأن تفي بالتزام األداء
بأن تحول السلعة أو الخدمة المتعھد بھا إلى العميل )أي أن المنشأة لم تعد تعمل بصفة أصيل( ،فال يجوز للمنشأة أن تثبت إيراداً مقابل التزام
األداء ذلك .وبدالً من ذلك ،يجب على المنشأة أن تُق ﱢوم ما إذا كانت ستثبت إيراداً مقابل الوفاء بالتزام أداء للحصول على عقد للطرف اآلخر
)أي ما إذا كانت المنشأة تتصرف بصفة وكيل(.

خيارات العميل للسلع أو الخدمات اإلضافية
ب39

تأخذ خيارات العميل في أن يحوز على سلع أو خدمات إضافية ،مجانا ً أو بحسم ،أشكاال عديدة ،بما في ذلك حوافز المبيعات ،ومنح استحقاق
للعميل )أو نقاط( ،وخيارات تجديد العقود أو حسومات أخرى على السلع أو الخدمات المستقبلية.

ب 40إذا منحت المنشأة العميل ،في عقد ،الخيار في أن يحوز على سلع أو خدمات إضافية ،فإن ذلك الخيار ينشئ التزام أداء في العقد فقط إذا كان
الخيار يقدم حقا ذا أھمية إلى العميل لم يكن ليحصل عليه دون الدخول في ذلك العقد )على سبيل المثال ،الحسم الذي يكون إضافة إلى سلسلة
الحسومات التي يتم منحھا عادة على تلك السلع أو الخدمات إلى تلك الفئة من العمالء في تلك المنطقة الجغرافية أو ذلك السوق( .وإذا كان
الخيار يقدم حقا ذا أھمية إلى العميل ،فإن العميل في الواقع يدفع إلى المنشأة مقدما مقابل السلع أو الخدمات المستقبلية ،وتثبت المنشأة إيراداً
عندما يتم تحويل تلك السلع أو الخدمات المستقبلية أو عندما ينقضي الخيار.
ب 41إذا كان للعميل الخيار في حيازة سلعة أو خدمة إضافية بسعر يعكس سعر البيع المستقل لتلك السلعة أو الخدمة فإن ذلك الخيار ال يقدم للعميل
حقا ذا أھمية حتى ولو كان باإلمكان ممارسة الخيار فقط بالدخول في عقد سابق .وفي تلك الحاالت ،فإن المنشأة تكون قد قدمت عرض تسويق
يجب عليھا أن تحاسب عنه وفقا ً لھذا المعيار فقط عندما يمارس العميل الخيار بشراء السلع أو الخدمات اإلضافية.
ب 42تتطلب الفقرة  74من المنش أة تخص يص س عر المعاملة على التزامات األداء على أس اس أس عار البيع النس بية المس تقلة .وإذا لم يكن س عر البيع
المس تقل لخيار العميل في حيازة س لع أو خدمات إض افية قابالً للرص د بش كل مباش ر فيجب على المنش أة تقديره .ويجب أن يعكس ذلك التقدير
الحسم الذي سيحصل عليه العميل عند ممارسة الخيار بعد تعديله مقابل كل مما يلي:
)أ( أي حسم يمكن أن يحصل عليه العميل دون أن يمارس الخيار.
)ب( ترجيح أن الخيار سوف تتم ممارسته.
ب 43إذا كان للعميل حق ذو أھمية في أن يحوز على سلع أو خدمات مستقبلية ،وكانت تلك السلع أو الخدمات مشابھة للسلع أو الخدمات األصلية في
العقد ويتم تقديمھا وفقا ً ألحكام العقد األصلي فعندئذ يمكن للمنشأة ،كبديل عملي لتقدير سعر البيع المستقل للخيار ،تخصيص سعر المعاملة على
السلع أو الخدمات االختيارية بالرجوع إلى السلع أو الخدمات التي يتوقع تقديمھا والعوض المتوقع المقابل لھا .وعادة تكون تلك األنواع من
الخيارات ھي لتجديدات العقود.

حقوق العمالء التي لم تتم ممارستھا
ب 44وفقا ً للفقرة  ، 106يجب على المنشأة ،عند استالم المبلغ المدفوع مقدما من العميل ،أن تثبت التزام عقد بالمبلغ المدفوع مقدما ً مقابل أدائھا التزام
التحويل أو أن تكون مستعدة لتحويل السلع أو الخدمات في المستقبل .ويجب على المنشأة أن تلغي إثبات التزام العقد ذلك )وإثبات إيراد( عندما
تقوم بتحويل تلك السلع أو الخدمات ،وبنا ًء عليه تستوفي التزامھا باألداء.
ب 45إن ما يدفعه العميل مقدما وغير قابل للرد يخول العميل حق استالم سلعة أو خدمة في المستقبل )ويلزم المنشأة بأن تكون مستعدة لتحويل سلعة
أو خدمة( .وبالرغم من ذلك ،فإن العمالء قد ال يمارسون جميع حقوقھم التعاقدية .وتلك الحقوق التي لم تتم ممارستھا يشار إليھا بصفة مستمرة
بأنھا عدم ممارسة حق.
ب 46إذا كانت المنشأة تتوقع بأن يكون لھا حق في مبلغ عدم ممارسة حق في التزام عقد ،فيجب على المنشأة أن تُثبت مبلغ عدم ممارسة الحق المتوقع
على أنه إيراد بالتناسب مع نمط الحقوق التي تمت ممارستھا من قبل العميل .وإذا كانت المنشأة ال تتوقع أن يكون لھا حق في مبلغ عدم ممارسة
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الحق ،فيجب على المنشأة أن تُثبت مبلغ عدم ممارسة الحق المتوقع على أنه إيراد عندما يصبح ترجيح ممارسة العميل لحقوقه المتبقية بعيدا.
ولتحديد ما إذا كانت المنشأة تتوقع أن يكون لھا حق في مبلغ عدم ممارسة الحق ،فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان المتطلبات الواردة
في الفقرات  58 – 56بشأن التقديرات المقيﱢدة للعوض المتغير.
ب 47يجب على المنشأة أن تُثبت التزاما ً )وليس إيراداً( مقابل أي عوض تم استالمه فيما يخص حقوق عميل لم تتم ممارستھا تكون المنشأة مطالبة
بأن تحولھا إلى طرف آخر ،على سبيل المثال ،منشأة حكومية وفقا ً للقوانين المنطبقة على الممتلكات غير المطالب بھا.

الرسوم المدفوعة مقدماً غير القابلة للرد )وبعض التكاليف ذات العالقة(
ب 48في بعض العقود تحمل المنشأة العميل رسوما مقدمة ،غير قابلة للرد في أو قرب نشأة العقد .وتتضمن األمثلة رسوم االلتحاق في عقود عضوية
النوادي الصحية ،ورسوم التفعيل في عقود االتصاالت ورسوم اإلعداد في بعض عقود الخدمات والرسوم األولية في بعض عقود التوريد.
ب 49لتحديد التزامات األداء في مثل ھذه العقود ،فإنه يجب على المنشأة تقويم ما إذا كانت الرسوم تتعلق بتحويل سلعة أو خدمة متعھد بھا .وفي العديد
من الحاالت ،رغم أن الرسوم غير القابلة للرد تتعلق بنشاط تكون المنشأة مطالبة بالقيام به عند نشأة العقد أو قريبا ً منه للوفاء بالعقد ،فإن ذلك
النشاط ال ينتج عنه تحويل سلعة أو خدمة متعھد بھا إلى العميل )أنظر الفقرة  .(25وبدالً من ذلك ،فإن الرسوم المقدمة ھي دفعة مقدمة مقابل
سلع أو خدمات مستقبلية ،وبنا ًء عليه ،سيتم إثباتھا على أنھا إيراد عندما يتم تقديم تلك السلع أو الخدمات المستقبلية .وستمتد فترة إثبات اإليراد
إلى ما بعد الفترة التعاقدية األولية إذا كانت المنشأة تمنح العميل الخيار لتجديد العقد وكان ذلك الخيار يقدم للعميل حقا ذا أھمية على النحو
الموضح في الفقرة ب.40
ب 50إذا كانت الر سوم المقدمة غير القابلة للرد تتعلق ب سلعة أو خدمة ،فيجب على المن شأة تقويم ما إذا كان عليھا أن تحا سب عن ال سلعة أو الخدمة
على أنھا التزام أداء منفصل وفقا ً للفقرات .30 – 22
ب 51يمكن للمنشأة أن تحمل رسوما ً غير قابلة للرد على أنھا عوض مقابل التكاليف التي تم تكبدھا في إعداد العقد )أو مھام إدارية أخرى على النحو
الموضح في الفقرة  .(25وإذا كانت أنشطة اإلعداد تلك ال تستوفي التزام أداء ،فيجب على المنشأة تجاھل تلك األنشطة عند قياس التقدم وفقا ً
للفقرة ب .19وذلك نظراً ألن تكاليف اإلعداد ال تصف تحويل الخدمة إلى العميل .ويجب على المنشأة تقويم ما إذا كانت التكاليف التي يتم
تكبدھا في إعداد العقد قد نتج عنھا أصل يجب إثباته وفقا ً للفقرة .95

منح التراخيص
ب 52ينشئ الترخيص حقوقا ً للعميل في الملكية الفكرية للمنشأة .وقد تتضمن تراخيص الملكية الفكرية أيا ً مما يلي ،ولكن ال تقتصر عليه:
)أ(

البرامج والتقنية.

)ب( الصور المتحركة والموسيقى وأشكال أخرى من وسائل االتصال والترفيه.
)ج(

االمتيازات.

)د(

براءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق الطبع.

ب 53باإلضافة إلى التعھد بمنح ترخيص إلى العميل ،فإن المنشأة قد تتعھد أيضا ً بتحويل سلع أو خدمات أخرى إلى العميل .وقد تكون تلك التعھدات
مبينة صراحة في العقد أو تُفھم ضمنا ً حسب الممارسات التجارية المعتادة لدى المنشأة أو السياسات المنشورة أو التصريحات المحددة )أنظر
الفقرة  .(24وكما ھو في العقود األخرى فعندما يتضمن عقد مع العميل تعھدا بمنح ترخيص باإلضافة إلى سلع أو خدمات أخرى متعھد بھا فإن
المنشأة تطبق الفقرات  30 – 22لتحديد كل التزام من االلتزامات باألداء الواردة في العقد.
ب 54إذا كان التعھد بمنح ترخيص من غير الممكن تمييزه بذاته عن س لع أو خدمات أخرى متعھد بھا في العقد وفقا ً للفقرات  ،30 – 26فيجب على
المنش أة أن تحاس ب عن التعھد بمنح الترخيص وتلك الس لع أو الخدمات المتعھد بھا معا على أنھا التزام أداء واحد .وتتض من األمثلة على
التراخيص التي من غير الممكن تمييزھا بذاتھا عن سلع أو خدمات أخرى متعھد بھا في العقد ما يلي:
)أ(

ترخيصا يشكل عنصرا من سلعة ملموسة وھو جزء ال يتجزأ من وظيفة السلعة؛

)ب( ترخيصا يمكن للعميل االنتفاع به فقط باالشتراك مع خدمة متعلقة به )مثل خدمة انترنت تقدمھا المنشأة تمكن العميل من خالل منح
الترخيص من الوصول إلى المحتوى(.
ب 55إذا كان الترخيص ال يمكن تمييزه بذاته ،فيجب على المنشأة أن تطبق الفقرات  38 – 31لتحديد ما إذا كان االلتزام باألداء )الذي يتضمن
الترخيص المتعھد به( ھو التزام أداء يتم الوفاء به على مدى زمني أو عند نقطة زمنية.
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ب 56إذا كان التعھد بمنح الترخيص من الممكن تمييزه بذاته عن سلع أو خدمات أخرى متعھد بھا في العقد ،وبنا ًء عليه كان التعھد بمنح الترخيص
التزام أداء منفصل ،فيجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كان تحويل الترخيص إلى العميل عند نقطة زمنية أو على مدى زمني .وعند قيامھا
بتحديد ذلك يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان ما إذا كانت طبيعة تعھد المنشأة بمنح الترخيص إلى العميل ھو تزويد العميل بأي من اآلتي:
)أ(

حق في الوصول إلى الملكية الفكرية كما ھي موجودة طوال فترة الترخيص؛ أو

)ب( حق في استخدام الملكية الفكرية كما ھي موجودة في النقطة الزمنية التي يتم منح الترخيص فيھا.

تحديد طبيعة تعھد المنشأة
ب 57لتحديد ما إذا كان تعھد المنشأة بمنح الترخيص يزود العميل بالحق في الوصول إلى ملكية المنشأة الفكرية أو الحق في استخدام الملكية الفكرية
للمنشأة ،فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان ما إذا كان العميل يستطيع توجيه استخدام الترخيص والحصول منه على –ما يقارب جميع
المنافع المتبقية في النقطة الزمنية التي يتم فيھا منح الترخيص .وال يستطيع العميل توجيه استخدام الترخيص والحصول منه على– ما يقارب
جميع المنافع المتبقية في النقطة الزمنية التي يتم فيھا منح الترخيص إذا كانت الملكية الفكرية التي للعميل حقوق فيھا تتغير خالل فترة الترخيص.
وتتغير الملكية الفكرية )وبالتالي تؤثر على تقدير المنشأة لمتى يسيطر العميل على الترخيص( عندما تستمر المنشأة في المشاركة في ملكيتھا
الفكرية وتقوم المنشأة بأنشطة تؤثر بشكل مھم في الملكية الفكرية التي للعميل حقوق فيھا .وفي ھذه الحاالت ،فإن الترخيص يقدم للعميل حقا
في الوصول إلى الملكية الفكرية للمنشأة )أنظر الفقرة ب .(58وفي المقابل يستطيع العميل توجيه استخدام الترخيص ،والحصول منه على– ما
يقارب جميع المنافع المتبقية في النقطة الزمنية التي يتم فيھا منح الترخيص إذا كانت الملكية الفكرية التي للعميل حقوق فيھا لن تتغير )أنظر
الفقرة ب .(61وفي تلك الحاالت فإن أي أنشطة تقوم بھا المنشأة تغير فقط أصل المنشأة ذاتھا )أي الملكية الفكرية المعنية( التي قد تؤثر في
قدرة المنشأة على تقديم تراخيص في المستقبل ،وبالرغم من ذلك ،فإن تلك األنشطة لن تؤثر في تحديد ما يقدمه الترخيص أو ما يسيطر عليه
العميل.
ب 58تعد طبيعة تعھد المنشأة بمنح الترخيص بأنھا تعھد بإتاحة حق الوصول إلى الملكية الفكرية للمنشأة إذا تم استيفاء جميع الضوابط التالية:
)أ(

أن العقد يتطلب ،أو أن العميل يتوقع بشكل معقول ،أن تقوم المنشأة بأنشطة تؤثر بشكل مھم في الملكية الفكرية التي للعميل حقوق فيھا
)أنظر الفقرة ب(59؛

)ب( أن الحقوق الممنوحة بموجب الترخيص تعرض العميل بش كل مباش ر إلى آثار موجبة أو س البة من أنش طة المنش أة التي تم تحديدھا في
الفقرة ب)58أ(؛
)ج( أن تلك األنشطة ال ينتج عنھا تحويل سلعة أو خدمة إلى العميل مع حدوث تلك األنشطة )أنظر الفقرة .(25
ب 59العوامل التي قد تشير إلى أن العميل يمكن أن يتوقع بشكل معقول قيام المنشأة بأنشطة تؤثر بشكل مھم على الملكية الفكرية تتضمن الممارسات
التجارية المعتادة للمنشأة أو السياسات المنشورة أو التصريحات المحددة .ورغم أنھا ليست ھي التي تحدد ذلك إال أن وجود مصلحة اقتصادية
مشتركة )على سبيل المثال رسوم امتياز تستند إلى المبيعات( بين المنشأة والعميل متصلة بالملكية الفكرية التي للعميل حقوق فيھا قد تشير
أيضا ً إلى أن العميل يمكن أن يتوقع بشكل معقول أن المنشأة ستقوم بمثل تلك األنشطة.
ب 60إذا تم استيفاء الضوابط الواردة في الفقرة ب 58فيجب على المنشأة أن تحاسب عن التعھد بمنح ترخيص على أنه التزام أداء على مدى زمني
نظراً ألن العميل سيحصل على المنفعة من أداء المنشأة بإتاحة حق الوصول إلى ملكيتھا الفكرية ويستھلكھا في الوقت الذي يحدث فيه األداء
)أنظر الفقر )35أ(( .ويجب على المنشأة أن تطبق الفقرات  45-39الختيار طريقة مناسبة لقياس تقدمھا نحو الوفاء الكامل بالتزام األداء بأن
تتيح حق الوصول.
ب 61إذا لم يتم استيفاء الضوابط الواردة في الفقرة ب 58فإن طبيعة تعھد المنشأة ھي أن تقدم حقا ً الستخدام الملكية الفكرية للمنشأة كما ھي موجودة
)من حيث الشكل والوظيفة( في النقطة الزمنية التي يتم فيه منح الترخيص إلى العميل .وھذا يعني أن العميل يستطيع توجيه استخدام الترخيص
في النقطة الزمنية التي يتم فيھا تحويل الترخيص والحصول على –ما يقارب جميع المنافع منه .ويجب على المنشأة أن تحاسب عن التعھد
بتقديم حق الستخدام الملكية الفكرية للمنشأة على أنه التزام أداء يتم الوفاء به عند نقطة زمنية .ويجب على المنشأة أن تطبق الفقرة  38لتحديد
النقطة الزمنية التي يتم عندھا تحويل الترخيص إلى العميل .وبالرغم من ذلك ،فإن اإليراد ال يمكن إثباته مقابل ترخيص يقدم حقا الستخدام
الملكية الفكرية قبل بداية الفترة التي يستطيع العميل خاللھا أن يستخدم الترخيص وينتفع منه .فعلى سبيل المثال ،إذا كانت فترة ترخيص برامج
تبدأ قبل تقديم المنشأة )أو خالف ذلك جعله متاحا ً( رمزاً للعميل يُم ﱢكن العميل من استخدام البرنامج فوراً فإن المنشأة ال تثبت إيراداً قبل أن يكون
قد تم تقديم الرمز )أو خالف ذلك جعله متاحا ً(.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

27

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

المعيار الدولي للتقرير المالي 15

ب 62يجب على المنش أة أن تتجاھل العوامل التالية عند تحديد ما إذا كان الترخيص يقدم حقا في الوص ول إلى الملكية الفكرية للمنش أة أو حقا ً
الستخدام الملكية الفكرية للمنشأة:
)أ(

القيود الزمنية واإلقليم الجغرافي أو االس تخدام  -ھذه القيود تحدد خص ائص الترخيص المتعھد به ،بدالً من تحديد ما إذا كانت المنش أة
تستوفي التزاما باألداء عند نقطة زمنية أو على مدى زمني.

)ب( الضمانات المقدمة من قبل المنشأة بأن لھا حقوق براءة اختراع سارية في الملكية الفكرية وأنھا ستحمي حقوق البراءة تلك ضد االستخدام
غير المرخص به  -ال يعد التعھد بحماية حقوق البراءة التزام أداء نظراً ألن حماية حقوق البراءة يحمي قيمة أصول الملكية الفكرية
للمنشأة ويقدم ضمانا للعميل بأن الترخيص الذي يتم تحويله يستوفي مواصفات الترخيص المتعھد به في العقد.

رسوم االمتياز المستندة إلى المبيعات أو المستندة إلى االستخدام
ب 63بالرغم من المتطلبات الواردة في الفقرات  59 – 56إال أنه يجب على المنشأة أن تُثبت اإليراد مقابل رسوم االمتياز التي تستند إلى المبيعات أو
التي تستند إلى االستخدام المتعھد به في مقابل ترخيص حقوق ملكية فقط عند )أو حال ( وقوع األحداث التالية أيھا يقع الحقا ً:
)أ(

وقوع البيع أو االستخدام الالحق؛

)ب( الوفاء بااللتزام باألداء )أو الوفاء به جزئيا ً( الذي تم تخصيص بعض أو جميع رسوم االمتياز المستندة إلى المبيعات أو المستندة إلى
االستخدام إليه.

اتفاقيات إعادة الشراء
ب64

اتفاقية إعادة الشراء ھي عقد تبيع فيه المنشأة أصال وتتعھد أيضا ً أو يكون لھا الخيار )إما في نفس العقد أو في عقد آخر( بأن تعيد شراء
األصل .وقد يكون األصل الذي تتم إعادة شرائه ھو األصل الذي تم –أساسا ً -بيعه إلى العميل ،أو أصل يُعد – تقريبا ً  -مماثالً لذلك األصل ،أو
أصل آخر يُعد األصل المباع –اساسا ً -مكونا ً له.

ب65

تأتي اتفاقيات إعادة الشراء عموما في ثالثة أشكال:
)أ(

التزام المنشأة بإعادة شراء األصل )عقد آجل(.

)ب( حق المنشأة في إعادة شراء األصل )خيار استدعاء(.
)ج( التزام المنشأة بإعادة شراء األصل بنا ًء على طلب العميل )خيار رد(.
عقد آجل أو خيار استدعاء
ب 66إذا كان على المنشأة التزام أو لھا حق في إعادة شراء األصل )عقد آجل أو خيار استدعاء( ،فال يحصل العميل على السيطرة على األصل نظراً
الن مسئولية العميل محدودة في توجيه استخدام األصل والحصول على –ما يقارب جميع المنافع المتبقية منه حتى ولو أنه قد يكون للعميل
حيازة مادية لألصل .وبالتالي ،فإن المنشأة يجب أن تحاسب عن العقد على أنه أي من البندين التاليين:
)أ(

عقد إيجار وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود اإليجار" إذا كان بإمكان المنشأة ،أو يجب عليھا ،إعادة شراء األصل بمبلغ
أقل من سعر البيع األصلي لألصل ،ما لم يكن العقد جز ًء من معاملة بيع وإعادة استئجار .وإذا كان العقد جز ًء من معاملة بيع وإعادة
استئجار ،فيجب على المنشأة االستمرار في إثبات األصل ويجب إثبات التزام مالي ألي عوض مستلم من العميل .ويجب على المنشأة
المحاسبة عن االلتزام المالي وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،9أو

)ب( ترتيب تمويل وفقا ً للفقرة ب 68إذا كان بإمكان المنشأة ،أو يجب عليھا ،إعادة شراء األصل بمبلغ مسا ٍو لسعر البيع األصلي لألصل أو
أكبر منه.
ب 67عند مقارنة سعر إعادة الشراء بسعر البيع ،يجب على المنشأ أن تأخذ في الحسبان القيمة الزمنية للنقود.
ب 68إذا كانت اتفاقية إعادة الشراء ھي ترتيب تمويل ،فيجب على المنشأة االستمرار في إثبات األصل وأيضا ً إثبات التزام مالي مقابل أي عوض
مس تلم من العميل .ويجب على المنش أة أن تُثبت الفرق بين مبلغ العوض المس تلم من العميل ومبلغ العوض الذي س يدفع إلى العميل على أنه
فائدة ،وعلى أنه ،إذا كان منطبقا ،تكاليف معالجة وحفظ )على سبيل المثال ،تأمين(.
ب69

في حالة انقضاء الخيار دون ممارسته فإنه يجب على المنشأة الغاء إثبات االلتزام وإثبات إيراد.
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خيار رد
ب 70إذا كان لدى المنشأة التزام بإعادة شراء األصل بنا ًء على طلب العميل )خيار رد( بسعر أقل من سعر البيع األصلي لألصل فيجب على المنشأة
أن تأخذ في الحسبان عند نشأة العقد ما إذا كان للعميل حافز اقتصادي مھم لممارسة ذلك الحق .وينتج عن ممارسة العميل لذلك الحق أن العميل
يدفع – بالفعل -إلى المنشأة مقابل حق استخدام أصل محدد لفترة من الوقت .لذلك ،فإذا كان للعميل حافز اقتصاديا مھم لممارسة ذلك الحق
فيجب على المنشأة أن تحاسب عن االتفاقية على أنھا عقد إيجار وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،16ما لم يكن العقد جز ًء من معاملة بيع
وإعادة استئجار .وإذا كان العقد جز ًء من معاملة بيع وإعادة استئجار فيجب على المنشأة االستمرار في إثبات األصل وإثبات التزام مالي ألي
عوض مستلم من العميل .ويجب على المنشأة المحاسبة عن االلتزام المالي وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي .9
ب 71لتحديد ما إذا كان للعميل حافز اقتصادي مھم لممارسة حقه فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان عوامل متنوعة بما في ذلك عالقة سعر
إعادة الشراء بقيمة األصل المتوقعة في السوق في تاريخ إعادة الشراء والمدة الزمنية إلى أن ينقضي الحق .فعلى سبيل المثال إذا كان متوقعا ً
أن يتجاوز السعر المتوقع إلعادة الشراء القيمة السوقية لألصل بشكل جوھري فقد يكون ھذا مؤشراً على أن للعميل حافزاً اقتصاديا ً مھما ً
لممارسة خيار الرد.
ب 72إذا لم يكن للعميل حافز اقتصادي مھم لممارسة حقه بسعر أقل من سعر البيع األصلي لألصل فيجب على المنشأة أن تحاسب عن االتفاقية كما
لو كانت بيع منتج مع حق إرجاعه كما ھو موضح في الفقرات ب – 20ب.27
ب 73إذا كان سعر إعادة شراء األصل مساويا ً لسعر البيع األصلي أو أكبر منه وأكبر من القيمة السوقية المتوقعة لألصل فإن العقد ھو بالفعل اتفاقية
تمويل ،وبنا ًء عليه تجب المحاسبة عنه كما ھو موضح في الفقرة ب.68
ب 74إذا كان سعر اعادة شراء األصل مساويا ً لسعر البيع األصلي أو أكبر منه وأقل من القيمة السوقية المتوقعة لألصل أو مساويا ً لھا ،وليس للعميل
حافز اقتصادي مھم لممارسة حقه فعندئذ يجب على المنشأة أن تحاسب عن االتفاقية كما لو كانت بيع منتج مع حق اإلرجاع كما ھو موضح
في الفقرات ب - 20ب.27
ب 75عند مقارنة سعر إعادة الشراء بسعر البيع فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان القيمة الزمنية للنقود.
ب76

إذا انقضى الخيار دون ممارسته فيجب على المنشأة إلغاء إثبات االلتزام وإثبات إيراد.

ترتيبات األمانة
ب 77عندما تسلم المنشأة منتجا ً إلى طرف آخر )مثل متعامل أو موزع( لبيعه إلى عمالء نھائيين فإنه يجب على المنشأة تقويم ما إذا كان ذلك الطرف
اآلخر قد حصل على السيطرة على المنتج في تلك النقطة الزمنية .وقد يكون المنتج الذي تم تسليمه إلى طرف آخر سيحتفظ به في ترتيب أمانة
إذا كان ذلك الطرف اآلخر لم يحصل على السيطرة على المنتج .ومن ثم ،ال يجوز للمنشأة أن تثبت إيراداً عند تسليم منتج إلى طرف آخر إذا
كان المنتج المسلم يحتفظ به على أنه أمانة.
ب 78تتضمن المؤشرات على أن ترتيبا ً ما يعد ترتيب أمانة ما يلي ولكن ال تقتصر عليھا:
)أ( المنتج تسيطر عليه المنشأة إلى أن يقع حدث محدد مثل بيع المنتج إلى عميل للبائع أو إلى أن تنقضي فترة محددة.
)ب( بإمكان المنشأة أن تطلب إعادة المنتج أو تحويل المنتج إلى طرف ثالث )مثل متعامل آخر(.
)ج( المتعامل ليس عليه التزام غير مشروط بالدفع مقابل المنتج )بالرغم من أنه قد يكون مطالبا بدفع تأمين (.

ترتيبات تقديم الفاتورة وإيقاف الشحن
ب 79ترتيب تقديم الفاتورة وإيقاف الش حن ھو عقد تقدم بموجبه المنش أة فاتورة للعميل مقابل منتج ولكن المنش أة تحتفظ بالحيازة المادية للمنتج إلى
أن يتم تحويله إلى العميل عند نقطة زمنية في المس تقبل .فعلى س بيل المثال ،قد يطلب العميل من المنش أة الدخول في مثل ھذا العقد نظراً لعدم
وجود مساحة متاحة للمنتج لدى العميل أو نظراً للتأخير في الجدول الزمني لإلنتاج لدى العميل.
ب 80يجب على المنشأة أن تحدد متى تكون قد أوفت بالتزامھا باألداء لتحويل المنتج بتقويم متى يحصل العميل على السيطرة على ذلك المنتج )أنظر
الفقرة  .(38وفي حالة بعض العقود فإن السيطرة يتم تحويلھا إما عندما يتم تسليم المنتج في موقع العميل أو عند شحن المنتج ،وھو ما يعتمد
على شروط العقد )بما في ذلك شروط التسليم والشحن( .وبالرغم من ذلك ،في حالة بعض العقود ،قد يحصل العميل على السيطرة على المنتج
حتى ولو بقي المنتج في الحيازة المادية للمنشأة .وفي تلك الحالة فإن للعميل القدرة على توجيه استخدام المنتج والحصول منه على –ما يقارب
جميع المنافع المتبقية حتى ولو قرر عدم ممارسة حقه في الحصول على الحيازة المادية لذلك المنتج .وبالتالي ،فإن المنشأة ال تسيطر على
المنتج .وبدالً من ذلك ،توفر المنشأة للعميل خدمات حفظ ألصل العميل.
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ب 81باإلض افة إلى تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة  38لحص ول العميل على الس يطرة على المنتج في ترتيب تقديم فاتورة وإيقاف الش حن فإنه
يجب استيفاء جميع الضوابط التالية:
)أ(

يجب أن يكون سبب ترتيب تقديم فاتورة وإيقاف الشحن قويا ً )على سبيل المثال أن يكون العميل قد طلب الترتيب(.

)ب( يجب أن يكون المنتج محددا بشكل منفصل على أنه يخص العميل.
)ج(

يجب أن يكون المنتج حاليا جاھزا لتحويله ماديا ً إلى العميل.

)د( ال يمكن أن تكون للمنشأة القدرة على استخدام المنتج أو توجيھه إلى عميل آخر.
ب 82إذا أثبتت المنشأة إيراداً مقابل بيع منتج على أساس تقديم فاتورة وإيقاف الشحن فيجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان ما إذا كان عليھا التزامات
أداء متبقية )على سبيل المثال ،مقابل خدمات حفظ( وفقا ً للفقرات  30 – 22بما يوجب على المنشأة أن تخصص لھا جز ًء من سعر المعاملة
وفقا ً للفقرات .86 – 73

قبول العميل
ب 83وفقا ً للفقرة )38ھـ( فإن قبول العميل لألصل قد يشير إلى أن العميل قد حصل على السيطرة على األصل .وتسمح بنود قبول العميل له بأن يلغي
العقد أو أن يطلب من المنشأة اتخاذ إجراء تصحيحي إذا كانت السلعة أو الخدمة ال تستوفي المواصفات المتفق عليھا .ويجب على المنشأة أن
تأخذ مثل ھذه البنود في الحسبان عند تقويم متى يحصل العميل على السيطرة على سلعة أو خدمة.
ب 84إذا كان بإمكان المنشأة أن تحدد بشكل موضوعي أن السيطرة على سلعة أو خدمة قد تم تحويلھا إلى العميل وفقا ً للمواصفات المتفق عليھا في
العقد فإن قبول العميل يعد إجرا ًء شكليا ً ال يؤثر على تحديد المنشأة متى حصل العميل على السيطرة على السلعة أو الخدمة .فعلى سبيل المثال،
إذا كان بند قبول العميل يستند إلى استيفاء خصائص الحجم والوزن المحددة فإن المنشأة ستكون قادرة على تحديد ما إذا كان قد تم استيفاء تلك
الضوابط قبل استالم تأكيد بقبول العميل .وقد تقدم خبرة المنشأة في عقود السلع أو الخدمات المشابھة دليال على أن تقديم السلعة أو الخدمة إلى
العميل قد تم وفقا ً للمواصفات المتفق عليھا في العقد .وإذا تم إثبات إيراد قبل قبول العميل ،فال يزال يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان ما
إذا كان ھناك أي التزامات أداء متبقية )على سبيل المثال ،تركيب معدات( وتقويم ما إذا كان عليھا أن تحاسب عنھا بشكل منفصل.
ب 85وبالرغم من ذلك ،إذا لم تتمكن المنشأة من تحديد أن السلعة أو الخدمة المقدمة إلى العميل مطابقة للمواصفات المتفق عليھا في العقد ،فعندئذ لن
تكون المنشأة قادرة على االستنتاج بأن العميل قد حصل على السيطرة إلى أن تتسلم المنشأة قبول العميل .وذلك نظراً ألن المنشأة في تلك الحالة
لن تكون قادرة على تحديد أن العميل له القدرة على توجيه استخدام السلعة أو الخدمة والحصول منھا على ما يقارب جميع المنافع المتبقية.
ب 86إذا سلمت المنشأة سلعة إلى العميل ألغراض التجربة أو التقويم وكان العميل غير ملتزم بدفع أي عوض إلى حين انقضاء الفترة التجريبية فإن
السيطرة على األصل ال يتم تحويلھا إلى حين قبول العميل للمنتج أو انقضاء الفترة التجريبية.

اإلفصاح عن اإليراد المفصل
ب 87تتطلب الفقرة  114من المنشأة فصل اإليرادات من العقود مع العمالء إلى أصناف تصف كيفية تأثر طبيعة ومبلغ وتوقيت وعدم تأكد اإليراد
والتدفقات النقدية بالعوامل االقتصادية .وبالتالي ،فإن الحدود الذي يتم فيھا فصل إيراد المنشأة ألغراض ھذا اإلفصاح تعتمد على الحقائق
والظروف التي تتعلق بعقود المنشأة مع العمالء .وبعض المنشآت قد يكون عليھا استخدام أكثر من صنف لتلبية الھدف الوارد في الفقرة 114
المتعلق بفصل اإليراد .وقد تستوفي منشآت أخرى الھدف باستخدام صنف واحد فقط لفصل اإليراد.
ب 88عند اختيار نوع الصنف )أو األصناف( الستخدامھا في فصل اإليراد يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان كيف تم عرض المعلومات عن
فصل اإليراد ألغراض أخرى ،بما في ذلك كل ما يلي:
)أ(

اإلفصاحات المعروضة خارج القوائم المالية )على سبيل المثال ،في منشورات األرباح أو التقارير السنوية أو العروض للمستثمرين(.

)ب( المعلومات التي يطلع عليھا بشكل منتظم متخذ القرار التشغيلي الرئيسي لتقويم األداء المالي لقطاعات التشغيل.
)ج( المعلومات األخرى المشابھة ألنواع المعلومات المحددة في الفقرة ب)88أ( و)ب( والتي تستخدمھا المنشأة أو مستخدمو القوائم المالية
للمنشأة لتقويم األداء المالي للمنشأة أو اتخاذ قرارات تخصيص الموارد.
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ب89

تتضمن أمثلة األصناف التي قد تكون مناسبة ما يلي ،ولكن ال تقتصر عليھا:
)أ(

نوع السلعة أو الخدمة )على سبيل المثال ،خطوط اإلنتاج الرئيسة(.

)ب( اإلقليم الجغرافي )على سبيل المثال البلد أو اإلقليم(.
)ج( سوق أو نوع العميل )على سبيل المثال العمالء الحكوميين وغير الحكوميين(.
)د(

نوع العقد )على سبيل المثال العقود ذات السعر المحدد وعقود الزمن والمواد(.

)ھـ( مدة العقد )على سبيل المثال العقود قصيرة األجل والعقود طويلة األجل(.
)و(

توقيت تحويل السلع أو الخدمات )على سبيل المثال اإليراد من السلع أو الخدمات التي يتم تحويلھا عند نقطة زمنية واإليراد من السلع
أو الخدمات التي يتم تحويلھا على مدى زمني(.

)ز( قنوات المبيعات )على سبيل المثال ،السلع المباعة بشكل مباشر إلى العمالء والسلع المباعة من خالل وسطاء(.
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الملحق ج
تاريخ السريان والتحول

يُعد ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من المعيار وله نفس الصالحية مثله مثل األجزاء األخرى في المعيار

تاريخ السريان
ج1

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في  1يناير  2018أو بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر .وإذا طبقت
منشأة ھذا المعيار لفترة اًبكر فعليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة.

ج1أ

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  16المصدر في يناير  2016الفقرات  ،5و ،97و ب ،66و ب .70يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت
عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .16

التحول
ج2

ألغراض متطلبات التحول الواردة في الفقرات ج–3ج:8
)أ(

تاريخ التطبيق األولي ھو بداية فترة التقرير التي تطبق فيھا المنشأة ھذا المعيار ألول مرة.

)ب( العقد الذي تم إكماله ھو عقد قامت فيه المنشأة بتحويل جميع السلع أو الخدمات المحددة في العقد وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي" 11عقود
التشييد" ومعيار المحاسبة الدولي " 18اإليراد" والتفسيرات ذات العالقة.
ج3

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار باستخدام إحدى الطريقتين التاليتين:
)أ(

بأثر رجعي لكل فترة تقرير يتم عرضھا وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية
واألخطاء" ،مع مراعاة الوسائل العملية الواردة في الفقرة ج3؛ أو

)ب( بأثر رجعي مع إثبات األثر التراكمي للتطبيق األولي لھذا المعيار في تاريخ التطبيق األولي وفقا ً للفقرات ج – 7ج.8
ج4

ج5

بالرغم من المتطلبات الواردة في الفقرة  28من معيار المحاس بة الدولي  ،8فعند تطبيق ھذا المعيار ألول مرة ،فإنه يلزم المنش أة فقط أن
تعرض المعلومات الكمية المطلوبة بالفقرة )28و( من المعيار الدولي للتقرير المالي  8على الفترة الس نوية التي تس بق مباش رة الفترة الس نوية
األولى التي يتم تطبيق ھذا المعيار فيھا )"الفترة المالية الس ابقة مباش رة"( وفقط إذا طبقت المنش أة ھذا المعيار بأثر رجعي وفقا ً للفقرة ج)3أ(.
ويمكن للمنشأة أيضا ً عرض ھذه المعلومات للفترة الجارية أو للفترات األبكر المقارنة ،ولكنھا ليست مطالبة بفعل ذلك.
يمكن للمنشأة استخدام واحدة أو أكثر من الوسائل العملية التالية عند تطبيق ھذا المعيار بأثر رجعي وفقا ً للفقرة ج)3أ(:
)أ(

للعقود المكتملة ،ال يلزم المنشأة إعادة عرض العقود التي تبدأ وتنتھي في نفس فترة التقرير السنوية.

)ب( للعقود المكتملة التي لھا عوض متغير ،يمكن للمنش أة أن تس تخدم س عر المعاملة في تاريخ اكتمال العقد بدالً من تقدير مبالغ العوض
المتغير في فترات التقرير المقارنة.
)ج( لجميع فترات التقرير التي يتم عرض ھا قبل تاريخ التطبيق األولي فإنه ال يلزم المنش أة أن تفص ح عن مبلغ س عر المعاملة الذي تم
تخصيصه على التزامات األداء المتبقية وتوضيح متى تتوقع المنشأة إثبات ذلك المبلغ على أنه إيراد )أنظر الفقرة .(120
ج6

ألي من الوسائل العملية الواردة في الفقرة ج 5التي تستخدمھا المنشأة ،فإنه يجب على المنشأة أن تطبق الوسيلة العملية بشكل متسق على جميع
العقود خالل جميع فترات التقرير التي يتم عرضھا .باإلضافة إلى ذلك ،يجب على المنشأة أن تُفصح عن جميع المعلومات التالية:
)أ(

الوسائل العملية التي تم استخدامھا.

)ب( تقويم نوعي لألثر المقدر لتطبيق كل من ھذه الوسائل العملية ،في الحدود المعقولة الممكنة.
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ج7

إذا اختارت المنشأة تطبيق ھذا المعيار بأثر رجعي وفقا ً للفقرة ج)3ب( ،فيجب على المنشأة أن تُثبت األثر التراكمي للتطبيق األولي لھذا المعيار
على أنه تعديل في الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة )أو عنصر آخر من حقوق الملكية ،حسب المناسب( لفترة التقرير السنوية التي تشمل
تاريخ التطبيق األولي .وبموجب ھذه الطريقة االنتقالية ،فإنه يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار بأثر رجعي فقط على العقود التي لم يكن
قد تم إكمالھا في تاريخ التطبيق األولي )على سبيل المثال 1 ،يناير  2018بالنسبة لمنشأة تنتھي سنتھا المالية في  31ديسمبر(.

ج8

لفترات التقرير التي تشمل تاريخ التطبيق األولي ،يجب على المنشأة أن تقدم كال اإلفصاحين اإلضافيين التاليين إذا تم تطبيق ھذا المعيار بأثر
رجعي وفقا ً للفقرة ج)3ب(:
)أ(

المبلغ الذي يتأثر به كل بند مستقل في قائمة مالية في فترة التقرير الحالية بتطبيق ھذا المعيار بالمقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 11
ومعيار المحاسبة الدولي  18والتفسيرات ذات العالقة التي كانت سارية قبل التغيير.

)ب( توضيح ألسباب التغييرات المھمة المحددة في الفقرة ج)8أ(.

االشارات إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 9
ج9

إذا طبقت المنش أة ھذا المعيار ولكنھا لم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  " 9األدوات المالية" بعد ،فإن أي إش ارة في ھذا المعيار إلى
المعيار الدولي للتقرير المالي  9يجب قراءتھا على أنھا إشارة إلى معيار المحاسبة الدولي  " 39األدوات المالية :اإلثبات والقياس".

سحب المعايير األخرى
ج 10يحل ھذا المعيار محل المعايير التالية :

)أ( معيار المحاسبة الدولي " 11عقود التشييد".
)ب( معيار المحاسبة الدولي " 18اإليراد".

)ج( تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي "" 13 "IFRICبرامج والء العميل".
)د( تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي "" 15 "IFRICاتفاقيات تشييد العقار".
)ھـ( تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي "" 18 "IFRICتحويالت األصول من العمالء".
)و( تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة "" 31 "SICاإليراد  -معامالت مقايضة تنطوي على خدمات إعالن".
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عقود اإليجار
الھدف
1

يحدد ھذا المعيار المبادئ المتعلقة باإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار .والھدف ھو ضمان تقديم
المستأجرين والمؤجرين مالئمة بطريقة تعطي تعبيرا صادقا عن تلك المعامالت .تعطي ھذه المعلومات أساسا لمستخدمي
القوائم المالية لتقويم أثر عقود اإليجار على المركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة.

2

يجب أن تأخذ المنشأة في الحسبان أحكام وشروط العقود وكافة الحقائق والظروف المتعلقة بھا عند تطبيق ھذا المعيار .يجب
على المنشأة تطبيق ھذا المعيار بصورة ثابتة على العقود ذات الخصائص المتشابھة وفي الظروف المتشابھة.

النطاق
3

4

يجب على المنشأة تطبيق ھذا المعيار على كافة عقود اإليجار بما في ذلك عقود اإليجار لحق استخدام األصل بالباطن ،باستناء:
)أ(

عقود اإليجار الستكشاف أو استخدام المعادن والنفط والغاز الطبيعي وما يماثلھا من الموارد غير المتجددة؛

)ب(

عقود إيجار األصول الحيوية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي " 41الزراعة" المحتفظ بھا بواسطة المستأجر؛

)ج(

ترتيبات امتياز الخدمة العامة ضمن نطاق لجنة تفسيرات معيار التقارير المالية الدولية رقم " 12ترتيبات امتياز
الخدمة العامة"؛

)د (

تراخيص الملكية الفكرية الممنوحة بواسطة المؤجر ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي " 15اإليراد من العقود
مع العمالء"؛

)ھـ(

الحقوق المحتفظ بھا بواسطة المستأجر بموجب إتفاقيات ترخيص ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي " 38األصول
غير الملموسة" لمثل ھذه البنود كاألفالم السينمائية وتسجيالت الفيديو والمسرحيات والمخطوطات والبراءات وحقوق
النشر.

يمكن للمستأجر ،ولكن ليس مطلوبا ً منه ،تطبيق ھذا المعيار على عقود إيجار األصول غير الملموسة بخالف تلك الوارد
وصفھا في الفقرة )3ھـ(.

اإلعفاءات من اإلثبات )الفقرات ب -3ب(8
5

قد يختار المستأجر عدم تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات  49-22على:
)أ(

عقود اإليجار قصيرة األجل؛

)ب( عقود اإليجار ألصل محدد ذي قيمة منخفضة )كما ھو مبين في الفقرات ب-3ب.(8
6

إذا اختار المستأجر عدم تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات  49-22سوا ًء لعقود اإليجار قصيرة األجل أو عقود إيجار
محدد ألصل ذي قيمة منخفضة ،فيجب على المستأجر إثبات مدفوعات اإليجار المرتبطة بتلك اإليجارات باعتبارھا مصروفا
إما بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار أو أساس منتظم آخر .يجب على المستأجر تطبيق أساس منتظم آخر إذا كان
ذلك األساس أكثر تمثيالً لنمط منافع المستأجر.

7

إذا قام المستأجر بالمحاسبة عن عقود اإليجار قصيرة األجل تطبيقا ً للفقرة  ،6فيجب على المستأجر األخذ في الحسبان أن
يكون عقد إيجار جديد ألغراض ھذا المعيار إذا:
ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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)أ(

كان ھناك تعديالت في عقد إيجار؛ أو

)ب(

كان ھناك أي تعديالت في مدة عقد اإليجار )على سبيل المثال ،يمارس المستأجر خياراً لم يدرج سابقا ً في تحديده
لمدة عقد اإليجار(.

يجب إجراء إختيار عقود اإليجار قصيرة األجل حسب فئة األصل التي يتعلق به حق االستخدام .فئة األصول ھي تجميع
أصول ذات طبيعة متشابھة واستخدام متشابه في عمليات المنشأة .يمكن إجراء اإلختيار لعقود اإليجار ألصول محددة منخفضة
القيمة على أساس كل عقد إيجار على حده.

8

تحديد عقد اإليجار )الفقرات ب -9ب (33
يجب على المنشأة عند نشأة العقد تقويم ما إذا كان العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار .العقد ھو عقد إيجار أو ينطوي
على عقد إيجار إذ كان العقد يحول حق السيطرة على استخدام األصل محل العقد لفترة من الزمن مقابل عوض .وتوضح
الفقرات ب -9ب  31إرشادات بشأن تقويم ما إذا كان العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار.

9

10

قد يتم وصف الفترة من الزمن من حيث كمية استخدام األصل محل العقد )على سبيل المثال :عدد وحدات اإلنتاج التي
سيتسخدم بند من بنود المعدات إلنتاجھا(.

11

يجب على المنشأة إعادة تقويم ما إذا كان العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار فقط في حال تغير شروط وأحكام العقد.

فصل مكونات العقد
12

يجب على المنشأة المحاسبة عن المكون اإليجاري في العقد بشكل منفصل عن المكونات غير اإليجارية في العقد ،وذلك ألي
عقد يعد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار ما لم تكن المنشأة تطبق الوسائل العملية في الفقرة  .15توضح الفقرات ب-32
ب 33إرشادات بشأن فصل عناصر العقد.

المستأجر
13

بالنسبة للعقد الذي ينطوي على مكون إيجاري مع مكون إيجاري أو غير إيجاري واحد أو أكثر فيجب على المستأجر تخصيص
العوض في العقد لكل مكون إيجاري على أساس السعر التناسبي المستقل للمكون اإليجاري ،والسعر المستقل اإلجمالي
للمكونات غير اإليجارية.

14

يجب تحديد السعر التناسبي المستقل للمكونات اإليجارية وغير اإليجارية على أساس سعر المؤجر أو المورد المماثل الذي
يحمله على المنشأة لذلك المكون أو المكون المماثل بصورة منفصلة .وفي حال عدم توفر أسعار مستقلة قابلة للمالحظة
بصورة موثوق فيھا يجب على المستأجر تقدير السعر المستقل وتعظيم استخدام المعلومات القابلة للمالحظة.

5

كوسيلة عملية يمكن للمستأجر أن يختار حسب فئة األصل محل العقد عدم فصل المكونات غير اإليجارية عن المكونات
اإليجارية ،وبدالً من ذلك يقوم بالمحاسبة عن كل مكون إيجاري وأي مكونات غير إيجارية مصاحبة باعتبارھا مكونا إيجاريا ً
واحداً .وال يجوز للمستأجر تطبيق ھذه الوسيلة العملية على المشتقات المُضمّنة التي تلبي الضوابط الواردة في الفقرات -3-4
 3من المعيار الدولي للتقرير المالي  " 9األدوات المالية".

16

ما لم يتم تطبيق الوسيلة العملية الواردة في الفقرة  ،15فإنه يجب على المستأجر المحاسبة عن المكونات غير اإليجارية
بتطبيق المعايير األخرى المنطبقة عليھا.

المؤجر
17

بالنسبة للعقد الذي ينطوي على مكون إيجاري مع مكون إيجاري أو غير إيجاري واحد أو أكثر فيجب على المؤجر تخصيص
العوض في العقد بتطبيق الفقرات  90-73من المعيار الدولي للتقرير المالي .15
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مدة عقد اإليجار )الفقرات ب -34ب(41
يجب على المنشأة تحديد فترة اإليجار باعتبارھا الفترة غير القابلة لإللغاء في عقد اإليجار جنبا ً إلى جنب مع كل من:

18

)أ(

الفترات المشمولة بخيار تمديد عقد اإليجار إذا كان المستأجر متأكداً بصورة معقولة من ممارسة ھذا الخيار ،و

)ب( الفترات المشمولة بخيار إنھاء عقد اإليجار إذا كان المستأجر متأكداً بصورة معقولة من عدم ممارسة ھذا الخيار.
19

عند تقويم ما إذا كان المستأجر متأكداً بصورة معقولة من ممارسة خيار تمديد عقد اإليجار أو عدم ممارسة خيار إنھاء عقد
اإليجار فإنه يجب على المنشأة األخذ في الحسبان كافة الحقائق والظروف ذات العالقة التي تحقق حوافز اقتصادية للمستأجر
لممارسة خيار تمديد عقد اإليجار أو عدم ممارسة خيار إنھاء عقد اإليجار كما ھو مبين في الفقرات ب-37ب.40

20

يجب على المستأجر إعادة تقويم ما إذا كان متأكدا بصورة معقولة من ممارسة خيار التمديد أو عدم ممارسة خيار اإلنھاء عند
حدوث إما حدث ھام أو تغير ھام في الظروف التي:
)أ( تكون ضمن سيطرة المستأجر؛
)ب( تؤثر على ما إذا كان المستأجر متأكداً بصورة معقولة من ممارسة خيار لم يتم إدراجه سابقا ً في تحديده لمدة اإليجار أو
عدم ممارسة خيار مدرج سابقا ً في تحديده لمدة اإليجار )كما ھو مبين في الفقرة ب .(41

يجب على المنشأة تعديل مدة اإليجار إذا كان ھناك تغير في فترة عقد اإليجار غير القابلة لإللغاء .على سبيل المثال ،سوف
تتغير فترة عقد اإليجار غير القابلة لإللغاء في حال:

21

)أ(

ممارسة المستأجر خياراً لم يدرج سابقا ً في تحديد المنشأة لشروط عقد اإليجار؛ أو

)ب( عدم ممارسة المستأجر خيار تم إدراجه سابقا ً في تحديد المنشأة لشروط عقد اإليجار؛ أو
)ج(

وقوع أحداث ٌتلزم المستأجر تعاقديا ً بممارسة خيار لم يدرج سابقا ً في تحديد المنشأة لمدة العقد؛ أو

)د(

وقوع أحداث تمنع المستأجر تعاقديا ً من ممارسة خيار أدرج سابقا ً في تحديد المنشأة لمدة اإليجار.

المستأجر
اإلثبات
22

يجب على المستأجر في تاريخ بداية عقد اإليجار إثبات حق استخدام األصل والتزام عقد اإليجار.

القياس
القياس المبدئي
القياس المبدئي لحق استخدام األصل
23

في تاريخ بداية عقد اإليجار يجب على المستأجر قياس حق استخدام األصل بالتكلفة.
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24

تتكون تكلفة حق استخدام األصل من:
)أ(

مبلغ القياس المبدئي اللتزام عقد اإليجار كما ھو مبين في الفقرة 26؛

)ب(

أي مدفوعات عقد إيجار تمت في أو قبل تاريخ بداية عقد اإليجار ناقصا ً أي حوافز إيجار مستلمة؛

)ج(

أي تكاليف مباشرة أولية متكبدة بواسطة المستأجر؛

)د (

25

تقدير التكاليف التي يتكدبھا المستأجر في تفكيك وإزالة األصل محل العقد ،وإعادة الموقع الذي يوجد فيه األصل أو إعادة
األصل نفسه إلى الحالة المطلوبة وفقا ً ألحكام وشروط عقد اإليجار ما لم تكن تلك التكاليف تم تكبدھا إلنتاج المخزون.
يتكبد المستأجر التزامات تلك التكاليف سوا ًء في تاريخ بداية عقد اإليجار أو كنتيجة الستخدام األصل محل العقد خالل
فترة معينة.

يجب على المستأجر إثبات التكاليف المبينة في الفقرة )24د( كجزء من تكلفة حق استخدام األصل عندما يتكبد التزاما ً تلك
التكاليف .ويطبق المستأجر معيار المحاسبة الدولي رقم " 2المخزون" على التكاليف المتكبدة خالل فترة معينة كنتيجة لحق
استخدام األصل إلنتاج المخزون خالل تلك الفترة .إن التزامات ھذه التكاليف المحاسب عنھا بتطبيق ھذا المعيار أو معيار
المحاسبة الدولي  2يتم إثباتھا وقياسھا بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم " 37المخصصات واإللتزامات المحتملة واألصول
المحتملة".

القياس المبدئي اللتزام عقد اإليجار
26

يجب على المستأجر في تاريخ بداية عقد اإليجار قياس التزام عقد اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار غير المدفوعة حتى
تاريخه .يجب خصم مدفوعات عقد اإليجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار إذا كان يمكن تحديد ذلك المعدل
بسھولة .إذا لم يكن في اإلمكان تحديد ذلك المعدل بسھولة فيجب أن يستخدم المستأجر معدل اإلقتراض اإلضافي.

27

تتكون مدفوعات عقد اإليجار في تاريخ بداية عقد اإليجار المدرجة في قياس التزام عقد اإليجار من المدفوعات التالية لحق
استخدام األصل محل العقد خالل مدة عقد اإليجار ،التي لم يتم سدادھا في تاريخ بداية عقد اإليجار.

28

)أ (

مدفوعات ثابتة )تشمل مدفوعات ثابتة في جوھرھا كما ھو مبين في الفقرة ب (42ناقصا ً أي حوافز إيجار مستحقة
التحصيل؛

)ب(

مدفوعات عقد إيجار متغيرة تعتمد على مؤشر أو معدل يتم قياسھا مبدئيا ً باستخدام مؤشر أو معدل في تاريخ بداية عقد
اإليجار )كما ھو مبين في الفقرة (28؛

)ج(

مبالغ يتوقع دفعھا بواسطة المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية؛

)د(

سعر ممارسة خيار شراء إذا كان المستأجر متأكداً من ممارسة ھذا الخيار بصورة معقولة )المقيمة في ضوء العوامل
المبينة في الفقرات ب-37ب(40؛

)ھـ(

مدفوعات الغرامات إلنھاء عقد اإليجار إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة المستأجر خيار إنھاء عقد اإليجار.

تتضمن مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل كما ھو مشار إليھا في الفقرة )27ب( ،على سبيل المثالـ،
المدفوعات المرتبطة بمعدل فائدة مرجعي )مثل اليبور( أو المدفوعات المتغيرة لتعكس التغيرات في معدالت التأجير السوقية.

القياس الالحق
القياس الالحق لحق استخدام األصل
29

بعد تاريخ بداية عقد اإليجار يجب على المستأجر قياس حق استخدام األصل بتطبيق نموذج التكلفة ما لم يطبق أيا ً من نماذج
القياس المبينة في الفقرات  34و.35
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نموذج التكلفة
30

يجب على المستأجر لتطبيق نموذج تكلفة قياس حق استخدام األصل بالتكلفة:
)أ(
)ب(

31

ناقصا ً أي استھالك متراكم وأي خسائر ھبوط في القيمة متراكم؛
ومعدالً بأي إعادة قياس اللتزام عقد اإليجار كما ھو محدد في الفقرة )36ج(.

يجب على المستأجر تطبيق متطلبات االستھالك الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم " 16العقارات واآلالت والمعدات"
في استھالك حق استخدام األصل مع خضوعه للمتطلبات الواردة في الفقرة .32

32

في حال كون عقد اإليجار يحول ملكية األصل محل العقد إلى المستأجر في نھاية مدة عقد اإليجار أو إذا كانت تكلفة حق
استخدام األصل تعكس أن المستأجر سيمارس خيار شراء ،فيجب على المستأجر استھالك حق استخدام األصل من تاريخ
بداية عقد اإليجار وحتى نھاية العمر اإلنتاجي لألصل محل العقد .وفيما عدا ذلك يجب على المستأجر استھالك حق استخدام
األصل من تاريخ بداية عقد اإليجار إلى نھاية العمر اإلنتاجي لحق استخدام األصل أو نھاية مدة اإليجار أيھما أقرب.

33

يجب على المستأجر تطبيق معيار المحاسبة الدولي " 36الھبوط في قيمة األصول" لتحديد ما إذا كان حق استخدام األصل
قد ھبطت قيمته وللمحاسبة عن أي خسائر ھبوط تم تحديدھا.

نماذج القياس األخرى
34

إذا كان المستأجر يطبق نموذج القيمة العادلة في معيار المحاسبة الدولي " 40العقار االستثماري" على عقاراته االستثمارية،
فيجب على المستأجر أيضا ً تطبيق نموذج القيمة العادلة على حق استخدام األصول التي تفي بتعريف العقار االستثماري في
معيار المحاسبة الدولي .40

35

إذا كان حق استخدام األصل مرتبط بفئة من العقارات واآلالت والمعدات التي يطبق فيھا المستأجر نموذج إعادة التقويم في
معيار المحاسبة الدولي  ،16فيمكن للمستأجر اختيار تطبيق نموذج إعادة التقويم لجميع حقوق استخدام األصول المرتبطة
بتلك الفئة من العقارات واآلالت والمعدات.

القياس الالحق اللتزام عقد اإليجار
36

بعد تاريخ بداية عقد اإليجار يجب على المستأجر قياس التزام عقد اإليجار كما يلي:
)أ(

زيادة القيمة الدفترية لعكس الفائدة على التزام اإليجار؛

)ب( تخفيض القيمة الدفترية لعكس مدفوعات اإليجار؛
)ج( إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة قياس أو تعديالت عقد اإليجار المحددة في الفقرات  46-39أو لعكس
مدفوعات عقد اإليجار الثابتة في جوھرھا المعدلة )أنظر الفقرة ب.(42
37

الفائدة على التزام عقد اإليجار في كل فترة خالل مدة عقد اإليجار يجب أن تكون المبلغ الذي ينتج معدل فائدة دوري ثابت
على الرصيد المتبقي من التزام عقد اإليجار .معدل الفائدة الدوري ھو معدل الخصم المبين في الفقرة  26أو معدل الخصم
المعدل إذا كان ينطبق كما ھو مبين في الفقرة  41أو الفقرة  43أو الفقرة )45ج(.

38

يجب على المستأجر بعد تاريخ بداية عقد اإليجار اإلثبات في الربح أو الخسارة كال من التكاليف اآلتية ،ما لم تكن التكاليف
تم إدراجھا في القيمة الدفترية ألصل آخر بتطبيق معايير أخرى منطبقة عليھا:
)أ(

الفائدة على التزام عقد اإليجار؛

)ب( مدفوعات اإليجار المتغيرة غير المدرجة في قياس التزام عقد اإليجار في الفترة التي وقع فيھا الحدث أو الظرف
الذي أدى إلى تلك المدفوعات.
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إعادة تقويم التزام عقد اإليجار
39

40

بعد تاريخ بداية عقد اإليجار يجب على المستأجر تطبيق الفقرات  43-40إلعادة قياس التزام عقد اإليجار لعكس تغيرات
مدفوعات عقد اإليجار .يجب على المستأجر إثبات مبلغ إعادة قياس إلتزام عقد اإليجار كتعديل لحق استخدام األصل .إال
أنه إذا كانت القيمة الدفترية لحق استخدام األصل تم تخفيضھا إلى الصفر وكان ھناك تخفيضا ً إضافيا ً في قياس التزام عقد
اإليجار ،فيجب على المستأجر إثبات أي مبالغ متبقية من إعادة القياس في الربح أو الخسارة.
يجب على المستأجر إعادة قياس التزام عقد اإليجار بخصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام نسبة خصم معدلة ،إذا:
)أ(

كان ھناك تغير في مدة عقد اإليجار كما ھو مبين في الفقرات  .21-20يحب على المستأجر تحديد مدفوعات اإليجار
المعدلة على أساس مدة عقد اإليجار المعدلة؛ أو

)ب( كان ھناك تغير في تقويم خيار شراء األصل محل العقد وتم تقويمه في ضوء األحداث والظروف المبينة في الفقرات
 21-20في سياق خيار الشراء .يجب على المستأجر تحديد مدفوعات عقد اإليجار المعدلة لتعكس التغير في المبالغ
المستحقة الدفع بموجب خيار الشراء.
41

يجب على المستأجر عند تطبيق الفقرة  40تحديد معدل الخصم المعدل بحيث يكون ھو معدل الفائدة المضمن في عقد
اإليجار للفترة المتبقية من مدة اإليجار إذا أمكن تحديد ھذا المعدل بسھولة ،أو معدل اإلقتراض اإلضافي للمستأجر في تاريخ
إعادة التقويم ،إذا كان معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار ال يمكن تحديده بسھولة.

42

يجب على المستأجر إعادة قياس التزام عقد اإليجار بخصم مدفوعات اإليجار المعدلة إذا:

43

)أ(

كان ھناك تغير في المبالغ التي يتوقع أن تكون مستحقة الدفع بموجب ضمان القيمة المتبقية .يجب على المستأجر
تحديد مدفوعات اإليجار المعدلة لعكس التغير في المبالغ التي يتوقع أن تكون مستحقة الدفع بموجب ضمان القيمة
المتبقية؛ أو

)ب (

كان ھناك تغير في دفعات عقد اإليجار المستقبلية ناتج من تغير في مؤشر أو معدل مستخدم لتحديد تلك المدفوعات،
وتشمل على سبيل المثال تغيراً لعكس التغيرات في معدالت التأجير السوقية بعد مراجعة لسوق التأجير .يجب على
المستأجر إعادة قياس التزامات عقد اإليجار لعكس مدفوعات اإليجار المعدلة تلك فقط عندما يكون ھناك تغير في
التدفقات النقدية )أي عند إجراء التسويات على مدفوعات عقود اإليجار( .يجب على المستأجر تحديد مدفوعات
عقد اإليجار المعدلة للمتبقي من مدة عقد اإليجار على أساس المدفوعات التعاقدية المعدلة.

يجب على المستأجر عند تطبيق الفقرة  ،42استخدام معدل الخصم دون تغيير ،إال إذا كان التغير في مدفوعات اإليجار ينتج
من تغير في معدالت الفائدة المتغيرة .في ھذه الحالة يجب على المستأجر استخدام معدل الخصم المعدل الذي يعكس التغيرات
في معدالت الفائدة.

تعديالت عقد اإليجار
44

45

يجب على المستأجر المحاسبة عن تعديالت عقد إيجار ،كعقد إيجار منفصل ،إذا كان كل من:
)أ(

التعديل يزيد نطاق عقد اإليجار بإضافة حق في اسخدام واحد أو أكثر من األصول محل العقد؛

)ب(

عوض عقد اإليجار يزيد بمبلغ يتناسب مع األسعار المستقلة للزيادة في النطاق وأي تسويات مالئمة على األسعار
المستقلة لعكس ظروف العقد المعين.

بالنسبة لتعديل عقد اإليجار الذي لم يتم المحاسبة عنه كإيجار منفصل ،فإنه يجب على المستأجر في تاريخ سريان تعديل
عقد اإليجار:
)أ(

تخصيص العوض في العقد المعدل بتطبيق الفقرات 16-13؛

)ب( تحديد مدة إيجار عقد اإليجار المعدل بتطبيق الفقرات .19-18
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)ج( إعادة قياس التزام عقد اإليجار بخصم مدفوعات عقد اإليجار المعدلة وذلك باستخدام معدل خصم معدل .يتم تحديد
معدل الخصم المعدل باعتباره معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار للمتبقي من مدة عقد اإليجار ،إذا كان يمكن
تحديد ذلك المعدل بسھولة ،أو معدل اإلقتراض اإلضافي للمستأجر إذا كان معدل الفائدة المضمن في اإليجار ال يمكن
تحديد بسھولة.
46

لتعديل عقد اإليجار الذي لم يتم المحاسبة عنه كعقد إيجار منفصل ،يجب على المستأجر المحاسبة عن إعادة قياس التزام
عقد اإليجار من خالل:
)أ(

تخفيض القيمة الدفترية لحق استخدام األصل لعكس اإلنھاء الجزئي أو الكلي لعقد اإليجار لتعديالت عقد اإليجار التي
تخفض نطاق عقد اإليجار .يجب على المستأجر اإلثبات في الربح أو الخسارة ألي مكاسب أو خسائر متعلقة باإلنھاء
الجزئي أو الكلي لعقد اإليجار.

)ب( إجراء تعديالت مقابلة لحق استخدام األصل لكافة تعديالت عقد اإليجار األخرى.

العرض
47

يجب على المستأجر إما العرض في قائمة المركز المالي أو اإلفصاح في اإليضاحات لما يلي:
)أ Ăحق استخدام األصول بشكل منفصل عن األصول األخرى .إذا لم يقم المستأجر بعرض حق استخدام األصول بشكل
منفصل في قائمة المركز المالي ،فيجب على المستأجر:
)(1
)(2

إدراج حق استخدام األصول ضمن نفس البند الذي كان يجب عرض األصول محل العقد المقابلة له فيه فيما
لو كانت مملوكة؛
اإلفصاح عن البنود في قائمة المركز المالي التي تتضمن حق استخدام األصول تلك.

)ب Ăالتزامات عقد اإليجار منفصلة عن االلتزامات األخرى .إذا لم يقم المستأجر بعرض التزامات عقد اإليجار بشكل
منفصل في قائمة المركز المالي ،فيجب على المستأجر اإلفصاح عن البنود في قائمة المركز المالي التي تتضمن تلك
االلتزامات.
48

ال تنطبق المتطلبات في الفقرة )47أ( على حق استخدام األصول التي تفي بتعريف العقار االستثماري ،والتي يجب عرضھا
في قائمة المركز المالي باعتبارھا عقاراً استثماريا ً.

49

يجب على المستأجر عرض مصروف الفائدة على التزام عقد اإليجار في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
بشكل مستقل عن مصروف استھالك حق استخدام األصل .إن مصروف الفائدة على عقد اإليجار ھو عنصر من تكاليف
التمويل التي يتطلب عرضھا بشكل منفصل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وفقا ً للفقرة )82ب( من معيار
المحاسبة الدولي رقم )" (1عرض القوائم المالية".

50

يجب على المستأجر تصنيف ما يلي في قائمة التدفقات النقدية:
)أ(

المدفوعات النقدية للجزء المتعلق بالمبلغ األصلي من التزام عقد اإليجار ضمن األنشطة التمويلية؛

)ب( المدفوعات النقدية للجزء المتعلق بالفائدة على التزام عقد اإليجار بتطبيق المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة
الدولي )" (7قائمة التدفقات النقدية" للفائدة المدفوعة؛
)ج( مدفوعات عقد اإليجار قصيرة األجل ومدفوعات عقد إيجار األصول المنخفضة القيمة ومدفوعات عقد اإليجار
المتغيرة غير المدرجة في قياس التزام عقد اإليجار ضمن األنشطة التشغيلية.
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اإلفصاح
51

الھدف من اإلفصاحات ھو قيام المستأجرين باإلفصاح عن المعلومات في اإليضاحات والتي ستوفر مع المعلومات المقدمة
في قائمة المركز المالي وقائمة الربح أو الخسارة وقائمة التدفقات النقدية أساسا ً لمستخدمي القوائم المالية لتقويم أثر
عقد اإليجار على المركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية للمستأجر .تحدد الفقرات  60-52متطلبات كيفية تحقيق
ھذه األھداف.

52

يجب على المستأجر اإلفصاح عن المعلومات حول عقوده اإليجارية التي يكون فيھا ھو المستأجر في إيضاح واحد أو قسم
منفصل في قوائمه المالية .ومع ذلك ال يحتاج المستأجر تكرار المعلومات التي تم عرضھا بالفعل في مكان آخر في القوائم
المالية ،شريطة أن تكون المعلومات تم تضمينھا من خالل اإلشارات المرجعية لھا في اإليضاح الواحد أو القسم المنفصل
عن عقود اإليجار.

53

يجب على المستأجر اإلفصاح عن المبالغ التالية لفترة التقرير:
)أ(

مصروف االستھالك لحق استخدام األصول حسب فئة األصل محل العقد.

)ب(

مصروف الفائدة على التزامات عقد اإليجار.

)ج(

المصروف المتعلق بعقود اإليجار قصيرة األجل التي يتم المحاسبة عنھا بتطبيق الفقرة  .6ال يتطلب أن يشمل ھذا
المصروف المتعلق بعقود اإليجار التي مدة اإليجار فيھا شھر واحد أو أقل.

)د (

المصروف المتعلق بعقود إيجار األصول منخفضة القيمة التي يتم المحاسبة عنھا بتطبيق الفقرة  .6ال يتطلب أن
يشمل ھذا المصروف المصروف المتعلق بعقود اإليجار قصيرة األجل لألصول منخفضة القيمة المدرجة في
الفقرة )53ج(.

)ھـ(

المصروف المتعلق بمدفوعات عقود اإليجار المتغيرة غير المدرجة في قياس التزامات عقود اإليجار.

)و(

الدخل من اإليجار من الباطن لحق استخدام األصول.

)ز(

إجمالي التدفق النقدي الخارج لعقد اإليجار.

)ح(

اإلضافات على حق استخدام األصول.

)ط(

المكاسب أو الخسائر الناتجة من معامالت بيع وإعادة اإليجار.

)ي(

القيمة الدفترية لحق استخدام األصول في نھاية فترة التقرير حسب فئة األصل محل العقد.

54

يجب على المستأجر تقديم اإلفصاحات المحددة في الفقرة  53في شكل جدول ما لم يكن ھناك تنسيقا ً أكثر مناسبة .يجب أن
تشمل المبالغ المفصح عنھا التكلفة التي قام المستأجر بإدراجھا في القيمة الدفترية ألصل آخر خالل فترة التقرير.

55

يجب على المستأجر اإلفصاح عن مبلغ تعھدات عقود اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل التي تم المحاسبة عنھا تطبيقا ً
للفقرة  6إذا كانت محفظة اإليجارات قصيرة األجل التي تعھد بھا في نھاية فترة التقرير تختلف عن محفظة عقود اإليجار
قصيرة األجل التي يتعلق بھا مصروف عقود اإليجار قصيرة األجل المفصح عنھا تطبيقا ً للفقرة ) 53ج(.

56

إذا استوفى حق استخدام األصول تعريف العقار االستثماري ،فيجب على المستأجر تطبيق متطلبات اإلفصاح الواردة في
معيار المحاسبة الدولي  .40في ھذه الحالة ،ال يتطلب من المستأجر تقديم اإلفصاحات الواردة في الفقرة )53أ( أو )و( أو
)ح( أو )ي( لحق استخدام ھذه األصول.

57

في حال قيام المستأجر بقياس حق استخدام األصول بمبالغ معاد تقويمھا تطبيقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  ،16فيجب على
المستأجر اإلفصاح عن المعلومات المطلوبة وفقا ً للفقرة  77من معيار المحاسبة الدولي رقم  16لحق استخدام ھذه األصول.

58

يجب على المستأجر اإلفصاح عن تحليل استحقاق التزامات عقود اإليجار تطبيقا ً للفقرة  39والفقرة ب 11من المعيار الدولي
للتقرير المالي " 7األدوات المالية -اإلفصاحات" بشكل منفصل عن تحليل استحقاق اإللتزامات المالية األخرى.
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59

إضافة لإلفصاحات المطلوبة في الفقرات  ،58-53يجب على المستأجر اإلفصاح عن معلومات كمية ونوعية إضافية حول
أنشطته اإليجارية الالزمة لإليفاء بھدف اإلفصاح الوارد في الفقرة ) 51كما ھو مبين في الفقرة ب .(48قد تتضمن ھذه
المعلومات اإلضافية ولكن ليس على سبيل الحصر معلومات تساعد مستخدمي القوائم المالية لتقويم:
)أ(

طبيعة أنشطة عقود اإليجار الخاصة بالمستأجر،

)ب( التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية التي يحتمل أن يتعرض لھا المستأجر التي لم يتم عكسھا في قياس التزامات عقد
اإليجار .وتتضمن التعرض الناتج من:
) (1مدفوعات اإليجار المتغيرة )كما ھو مبين في الفقرة ب.(49
) (2خيارات التمديد واإلنھاء )كما ھو مبين في الفقرة ب.(50
) (3ضمانات القيمة المتبقية )كما ھو مبين في الفقرة ب.(51
) (4عقود اإليجار التي لم تبدأ بعد والتي تعھد بھا المستأجر.

60

)ج(

القيود والتعھدات التي يفرضھا المستأجر،

)د(

معامالت البيع وإعادة االستئجار )كما ھو مبين في الفقرة ب.(52

يجب على المستأجر الذي يقوم بالمحاسبة عن اإليجارات قصيرة األجل أو عقد إيجار األصول منخفضة القيمة تطبيقا ً لفقرة
 6أن يفصح عن ھذه الحقيقة.

المؤجر
تصنيف عقود اإليجار )الفقرات ب -53ب(58
61

يجب على المؤجر تصنيف كل عقد من عقود إيجاراته إما على أنه عقد إيجار تشغيلي أو أنه عقد إيجار تمويلي.

62

يصنف عقد اإليجار على أنه عقد إيجار تمويلي إذا كان يحول بصورة جوھرية ما يقارب كافة المخاطر والمنافع العائدة
لملكية األصل محل العقد .يتم تصنيف عقد اإليجار على أنه عقد إيجار تشغيلي إذا كان ال يحول بصورة جوھرية ما يقارب
كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكية األصل محل العقد.

63

يعتمد اعتبار اإليجار عقد إيجاير تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي على جوھر المعاملة وليس على شكل العقد .ومن أمثلة
الحاالت التي تؤدي عادة بمفردھا أو مجتمعة إلى تصنيف عقد اإليجار على أنه عقد إيجار تمويلي ما يلي:
)أ(

64

يحول عقد اإليجار ملكية األصل محل العقد للمستأجر في نھاية مدة عقد اإليجار؛

)ب(

كان للمستأجر الخيار لشراء األصل محل العقد بسعر من المتوقع أن يكون أقل بدرجة كافية عن القيمة العادلة في
التاريخ الذي يصبح فيه الخيار قابالً للممارس وبما يجعله مؤكداً بشكل معقول  ،في تاريخ نشأة عقد اإليجار أن
الخيار سيتم ممارسته؛

)ج(

مدة اإليجار ھي للجزء األكبر من العمر اإلنتاجي لألصل محل العقد حتى ولم لم يتم تحويل الملكية؛

)د(

عند نشأة عقد اإليجار ،تبلغ القيمة الحالية لمدفوعات عقد اإليجار على األقل ما يقارب جميع القيمة العادلة لألصل
محل العقد؛

)ھـ(

تعد األصول محل العقد ذات طبيعة متخصصة إلى حد أن المستأجر فقط ھو من يستطيع استخدامھا بدون تعديالت
ھامة.

من المؤشرات على الحاالت التي يمكن أن تؤدي أيضا ً بمفردھا أو مجتمعة إلى تصنيف عقد إيجار على أنه عقد إيجار
تمويلي ما يلي:
)أ(

إذا كان المستأجر يستطيع إلغاء عقد اإليجار ،فإن المستأجر يتحمل خسائر المؤجر المرتبطة باإللغاء؛
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)ب( ُتستحَ ق للمستأجر المكاسب أو الخسائر الناتجة من التقلبات في القيمة العادلة للقيمة المتبقية )على سبيل المثال في
شكل خصم من اإليجار مساوي لمعظم متحصالت البيع في نھاية عقد اإليجار(؛
)ج( أن للمستأجر القدرة على االستمرار في عقد اإليجار لمدة ثانية بإيجار يقل بكثير عن اإليجار في السوق.

65

ال ٌتعد األمثلة والمؤشرات الواردة في الفقرات  64-63دائما ً قطعية .فإذا إتضح من سمات أخرى أن عقد اإليجار ال يحول
بصورة جوھرية ما يقارب كافة المخاطر والمنافع العائدة للملكية ،فإنه يتم تصنيف عقد اإليجار على أنه عقد إيجار تشغيلي.
على سبيل المثال ،قد يكون ھذا ھو الحال إذا كانت ملكية األصل تنتقل في نھاية عقد اإليجار مقابل دفعة متغيرة تساوي
قيمته العادلة حينذاك ،أو إذا كانت ھناك مدفوعات إيجار متغيرة ،نتيجة عنھا لم يحول المؤجر بصورة جوھرية ما يقارب
كافة المخاطر والمنافع.

66

يتم إجراء تصنيف اإليجار في تاريخ نشأة عقد اإليجار ويتم إعادة تقويم التصنيف فقط إذا كان ھناك تعديل في عقد اإليجار.
التغيرات في التقديرات )على سبيل المثال التغيرات في تقديرات العمر اإلنتاجي أو القيمة المتبقية لألصل محل العقد( ،أو
التغيرات في الظروف )مثال تعثر المستأجر في السداد( ،ال تنشئ تصنيفا ً جديداً لعقد اإليجار لألغراض المحاسبية.

اإليجار التمويلي
اإلثبات والقياس
67

يجب على المؤجر في تاريخ بداية عقد اإليجار إثبات األصول المحتفظ بھا بموجب عقد إيجار تمويلي في قائمة المركز
المالي وعرضھا على أنھا مبالغ مستحقة التحصيل بمبلغ مساوي لصافي االستثمار في عقد اإليجار.

القياس األولي
68

يجب على المؤجر استخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار لقياس صافي االستثمار في عقود اإليجار .في حالة عقد
اإليجار من الباطن ،إذا كان معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار ال يمكن تحديده بسھولة ،فيمكن للمؤجر الوسيط استخدام
معدل الخصم المستخدم في عقد اإليجار الرئيسي )بعد تعديله بأي تكاليف أولية مباشرة مرتبطة بعقد اإليجار من الباطن(
لقياس صافي االستثمار في اإليجار من الباطن.

69

يتم تضمين التكاليف األولية المباشرة ،بخالف تلك التكاليف المتكبدة بواسطة ال ٌ
ص ّناع أو التجار المؤجرون ،في القياس
األولي لصافي االستثمار في عقد اإليجار وخفض مبلغ الدخل المثبت على مدى فترة عقد اإليجار .ويتم تعريف معدل الفائدة
الضمني في عقد اإليجار بطريقة تودي إلى إدراج التكاليف األولية المباشرة تلقائيا َ في صافي االستثمار في عقد اإليجار
وليس ھناك حاجة إلضافة كل منھما على حده.
القياس المبدئي لدفعات اإليجار المدرجة في صافي االستثمار في عقد اإليجار

70

في تاريخ بداية عقد اإليجار تتكون دفعات اإليجار المدرجة في قياس صافي االستثمار في عقد اإليجار من الدفعات التالية
لحق استخدام األصل محل العقد خالل مدة عقد اإليجار التي لم تستلم في تاريخ بداية عقد اإليجار:
)أ(

الدفعات الثابتة )تشمل دفعات ثابتة في جوھرھا كما ھو مبين في الفقرة ب (42ناقصا ً أي حوافز إيجار مستحقة
الدفع،

)ب(

دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ،يتم قياسھا مبدئيا َ باستخدام مؤشر أو معدل كما في في
تاريخ بداية عقد اإليجار،

)ج(

أي ضمانات قيمة متبقية مقدمة للمؤجر بواسطة المستأجر أو طرف ذي عالقة بالمستأجر أو طرف ثالث ليس له
عالقة بالمؤجر له القدرة المالية للوفاء بااللتزامات بموجب الضمان،

)د(

سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بصورة معقولة من ممارسة ھذا الخيار )يتم تقويمه باألخذ
في الحسبان العوامل المبينة في الفقرة ب،(37

)ھـ(

دفعات غرامات إنھاء عقد اإليجار ،إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة المستأجر خيار إنھاء عقد اإليجار.
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ص ّناع أوالتجار
المؤجرون ال ٌ
في تاريخ بداية عقد اإليجار ،يجب على الصانع أو التاجر إثبات التالي لكل من إيجاراته التمويلية:

71

)أ(

اإليرادات باعتبارھا القيمة العادلة لألصل محل العقد ،أو ،إذا كان أقل ،القيمة الحالية لدفعات اإليجار المستحقة للمؤجر
مخصومة باستخدام معدل الفائدة السوقي،

)ب( تكلفة البيع باعتبارھا التكلفة أو القيمة الدفترية ،إذا كانت مختلفة ،لألصل محل العقد ناقصا ً القيمة الحالية للقيمة المتبقية
غير المضمونة،
)ج(

ربح أو خسارة البيع )باعتباره أو اعتبارھا الفرق بين اإليرادات وتكلفة البيع( وفقا ً لسياسة مبيعاتھا المباشرة التي
يطبق عليھا المعيار الدولي للتقرير المالي  .15يجب على المؤجر الصانع أو التاجر إثبات ربح أو خسارة البيع على
عقد اإليجار التمويلي في تاريخ بداية عقد اإليجار بغض النظر عما إذا كان المؤجر يحول األصل محل العقد كما ھو
مبين في المعيار الدولي للتقرير المالي .15

72

غالبا ً ما يقدم المؤجرون الصناع اوالتجار للعمالء االختيار إما لشراء أو الستئجار األصل .ينتج من عقد اإليجار التمويلي
لألصل بواسطة المؤجر الصانع أو التاجر ربح أو خسارة معادل للربح أو الخسارة الناتجة من المبيعات المباشرة لألصل محل
العقد بأسعار البيع العادية وبما يعكس أي حوافز أو خصومات تجارية منطبقة عليه.

73

يقوم المؤجرون الصناع أو التجار في بعض األحيان بفرض معدالت منخفضة للفائدة بشكل مصطنع بھدف جذب العمالء.
ينتج من استخدام مثل ھذه المعدالت إثبات المؤجر الجزء األكبر من مجموع الدخل من المعامالت في تاريخ بداية عقد
اإليجارإذا تم فرض معدالت فائدة منخفضة بشكل مصطنع ،فيجب على المؤجر الصانع أو التاجر قصر ربح البيع على ذلك
الذي سيطبق في حال تم احتساب معدل الفائدة السوقي.

74

يجب على المؤجر الصانع أو التاجر إثبات التكلفة المتكبدة فيما يتعلق بالحصول على عقد إيجار تمويلي في تاريخ بداية عقد
اإليجار على أنھا مصروف بسبب أنھا تتعلق بصورة رئيسية باكتساب ربح البيع للمؤجر الصانع أو التاجر .يتم استبعاد
التكاليف المتكبدة بواسطة المؤجر الصانع أو التاجر فيما يتعلق بالحصول على عقد إيجار تمويلي من تعريف التكاليف األولية
المباشرة وبالتالي فھي مستبعدة من صافي االستثمار في عقود اإليجار.

القياس الالحق
75

يجب على المؤجر إثبات دخل التمويل على مدى فترة اإليجار ،على أساس نمط يعكس معدل عائد دوري ثابت لصافي استثمار
المؤجر في عقود اإليجار.

76

يھدف المؤجر إلى تخصيص إيرادات التمويل على مدى فترة اإليجار على أساس منتظم ومنطقي .يجب على المؤجر تطبيق

77

يجب على المؤجر تطبيق متطلبات االستبعاد والھبوط في القيمة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  9على صافي
االستثمار في عقود اإليجار .ويجب على المؤجر مراجعة القيم المتبقية غير المضمونة المقدرة المستخدمة في احتساب إجمالي
االستثمار في عقود اإليجار بصورة منتظمة .إذا كان ھناك تخفيض في القيمة المتبقية غير المضمونة المقدرة فيجب على
المؤجر تعديل تخصيص الدخل على مدى فترة عقد اإليجار واإلثبات الفوري ألي تخفيض يخص المبالغ المستحقة.
يجب على المؤجر الذي يقوم بتصنيف األصل المؤجر بموجب إيجار تمويلي كأصل متحفظ به للبيع )أو إدراجه في مجموعة
استبعاد مصنفة كمحتفظ بھا للبيع( تطبيقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي " 5األصول غير المتداولة المحتفظ بھا للبيع والعمليات
غير المستمرة" أن يقوم بالمحاسبة عن ھذا األصل وفقا ً لذلك المعيار.

78

دفعات اإليجار المتعلقة بالفترة مقابل إجمالي االستثمار في عقود اإليجار لتخفيض كل من المبلغ األصلي ودخل التمويل غير
المحقق.

تعديالت عقد اإليجار
79

يجب على المؤجر المحاسبة عن تعديالت عقد إيجار تمويلي على أنه عقد إيجار منفصل إذا:
)أ(

كان التعديل يزيد من نطاق عقد اإليجار بإضافة حق استخدام أصل محدد واحد أو أكثر؛

)ب( وكان يزيد عوض عقد اإليجار بمبلغ متناسب مع السعر المستقل للزيادة في النطاق وأي تعديالت مناسبة للسعر المستقل
لعكس ظروف العقد المعين.
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80

بالنسبة لتعديل عقد إيجار تمويلي لم يتم المحاسبة عنه كعقد إيجار منفصل ،يجب على المؤجر المحاسبة عن التعديل كما
يلي:
)أ(

إذا كان عقد اإليجار سيتم تصنيفه كعقد إيجار تشغيلي فيما لو كانت التعديالت مطبقة في تاريخ النشأة ،فيجب على
المؤجر:
) (1المحاسبة عن تعديالت عقد اإليجار كعقد إيجار جديد اعتباراً من تاريخ التعديل؛
) (2قياس القيمة الدفترية لألصل محل العقد باعتبارھا صافي االستثمار في عقد اإليجار مباشرة قبل تاريخ
سريان تعديل عقد اإليجار.

)ب(

وفيما عدا ذلك ،يجب على المؤجر تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي .9

عقود اإليجار التشغيلية
اإلثبات والقياس
81

يجب على المؤجر إثبات دفعات عقود اإليجار من عقود اإليجارات التشغيلية على أنھا دخل إما بطريقة القسط الثابت أو أي
أساس منتظم آخر .يجب على المؤجر تطبيق أساس منتظم آخر إذا كان ذلك األساس أكثر تمثيالً للنمط الذي تتناقص فيه
الفوائد من استخدام األصل.

82

يجب على المؤجر إثبات االستھالك والتكاليف المتكبدة الكتساب إيرادات اإليجار على أنھا مصروف.

83

يجب على المؤجر إضافة التكاليف المباشرة األولية المتكبدة في الحصول على عقد إيجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل
محل العقد وإثبات تلك التكاليف على أنه مصروف على مدة فترة اإليجار بنفس األساس المستخدم في إيرادات عقد اإليجار.

84

سياسة استھالك األصول محل العقد القابلة لالستھالك المؤجرة بعقد إيجار تشغيلي يجب أن تكون متسقة مع سياسة االستھالك
العادية للمؤجر لألصول المماثلة .يجب على المؤجر احتساب االستھالك وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  16ومعيار المحاسبة
الدولي .38

85

يجب على المؤجر تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  36لتحديد ما إذا كان األصل محل العقد المؤجر إيجاراً تشغيليا قد
ھبطت قيمته والمحاسبة عن أي خسائر ھبوط يتم تحديدھا.

86

ال يقوم المؤجر الصانع أو التاجر بإثبات أي ربح للبيع عند إبرام عقد إيجار تشغيلي ألنه ال يعادل عملية بيع.

تعديالت عقد اإليجار
87

يجب على المؤجر المحاسبة عن تعديل عقد إيجار تشغيلي على أنه عقد إيجار جديد اعتباراً من تاريخ التعديل مع األخذ في
الحسبان أي مدفوعات عقد إيجار مقدمة أو مستحقة تتعلق بعقد اإليجار األصلي كجزء من دفعات اإليجار لعقد اإليجار الجديد.

العرض
88

يجب على المؤجر عرض األصول محل العقد بموجب عقد اإليجار التشغيلي في قائمة مركزه المالي وفقا ً لطبيعة األصل محل
العقد.

اإلفصاح
89

الھدف من اإلفصاح ھو قيام المؤجرين باإلفصاح عن المعلومات في اإليضاحات التي ستوفر مع المعلومات المعروضة في
قائمة المركز المالي وقائمة الربح أو الخسارة وقائمة التدفقات النقدية لمستخدمي القوائم المالية أساسا ً لتقويم أثر عقود
اإليجار على المركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية للمؤجر .تحدد الفقرات  97-90المتطلبات عن كيفية تحقيق
ھذا الھدف.

90

يجب على المؤجر اإلفصاح عن المبالغ التالية لفترة التقرير:
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)أ(

بالنسبة لإليجار التمويلي:
) (1ربح أو خسارة البيع؛
) (2دخل التمويل على صافي االستثمار في عقود اإليجار؛
) (3الدخل المتعلق بمدفوعات اإليجار المتغيرة غير المدرجة في قياس صافي االستثمار في عقود اإليجار.

)ب(

بالنسبة لعقود اإليجار التشغيلي :دخل التأجير ،مع اإلفصاح بشكل منفصل عن الدخل المتعلق بمدفوعات عقود اإليجار
المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل.

91

يجب على المؤجر تقديم اإلفصاحات المحددة في الفقرة  90في شكل جدول ما لم يكن ھناك تنسيق آخر أكثر مناسبة.

92

يجب على المؤجر اإلفصاح عن معلومات كمية ونوعية إضافية عن أنشطته اإليجارية تكون ضرورية لإليفاء بالھدف من
اإلفصاح الوارد في الفقرة  .89تتضمن ھذه المعلومات اإلضافية ولكن ليس على سبيل الحصر المعلومات التي تساعد
مستخدمي القوائم المالية لتقويم:
)أ(

طبيعة أنشطة عقود اإليجار الخاصة بالمؤجر،

)ب( كيفية إدارة المؤجر للمخاطر المرتبطة بأي حقوق يحتفظ بھا في األصول محل العقد .على وجه الخصوص ،يجب على
المؤجر اإلفصاح عن استراتيجية إدارة المخاطر للحقوق التي يحتفظ بھا في األصول محل العقد بما في ذلك أي وسيلة
يقلل من خاللھا المؤجر ھذه المخاطر .يمكن أن تشمل ھذه الوسائل على سبيل المثال ،إتفاقيات إعادة الشراء أو ضمانات
القيمة المتبقية أو دفعات اإليجار المتغيرة الستخدام يتجاوز ما ٌحدد له.

عقود اإليجارات التمويلية
93

يجب على المؤجر تقديم تفسيرات كمية ونوعية للتغيرات الھامة في القيمة الدفترية لصافي االستثمار في عقود اإليجارات
التمويلية.

94

يجب على المؤجر اإلفصاح عن تحليل استحقاق دفعات اإليجار المستحقة التحصيل تبين دفعات عقود اإليجار غير المخصومة
التي سيتم استالمھا بصورة سنوية وبحد أدنى لكل سنة من السنوات الخمس األولى وإجمالي المبالغ للسنوات المتبقية .يجب
على المؤجر مطابقة دفعات عقود اإليجار غير المخصومة مع صافي االستثمار في عقود اإليجار .يجب أن تحدد المطابقة
دخل التمويل غير المحقق المتعلق بدفعات عقود اإليجار المستحقة التحصيل وأي قيمة متبقية غير مضمونة مخصومة.

عقود اإليجارات التشغيلية
95

بالنسبة لبنود العقارات واآلالت والمعدات المؤجرة بموجب عقد إيجار تشغيلي ،يجب على المؤجر تطبيق متطلبات اإلفصاح
الواردة في معيار المحاسبة الدولي  .16يجب على المؤجر عند تطبيق متطلبات اإلفصاح في معيار المحاسبة الدولي 16
فصل كل فئة من فئات العقارات واآلالت والمعدات إلى أصول مؤجرة بموجب عقود إيجار تشغيلي وأصول ليست مؤجرة
بموجب عقود إيجار تشغيلي .وبالتالي يجب على المؤجر تقديم اإلفصاحات المطلوبة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  16لألصول
بموجب عقد إيجار تشغيلي )حسب فئة األصل محل العقد( بشكل منفصل عن األصول المملوكة المحتفظ بھا والتي يستخدمھا
المؤجر.
يجب على المؤجر تطبيق متطلبات اإلفصاح الواردة في معيار المحاسبة الدولي  ،36ومعيار المحاسبة الدولي  ،38ومعيار
المحاسبة الدولي  ،40ومعيار المحاسبة الدولي  41لألصول المؤجرة بموجب عقود اإليجار التشغيلي.

97

يجب على المؤجر اإلفصاح عن تحليل استحقاق دفعات عقود اإليجار تبين دفعات اإليجار غير المخصومة التي سيتم استالمھا
بصورة سنوية وبحد أدنى لكل سنة من السنوات الخمس األولى وإجمالي المبالغ للسنوات المتبقية.

96

معامالت البيع وإعادة اإلستئجار
98

إذا قامت المنشأة )المستأجر البائع( بتحويل أصل لمنشأة أخرى )المؤجر المشتري( وأعادت استئجار ھذا األصل مرة أخرى
من المؤجر المشتري ،فيجب على كل من البائع المستأجر والمشتري المؤجر المحاسبة عن عقد التحويل وعقد اإليجار
بتطبيق الفقرات .103-99
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تقويم ما إذا كانت عملية تحويل األصول ھي عملية بيع
99

يجب على المنشأة تطبيق المتطلبات لتحديد متى يتم استيفاء أداء اإللتزام في المعيار الدولي للتقرير المالي  15لتحديد ما إذا
كان تحويل أصل يتم المحاسبة عنه كعملية بيع لھذه األصول.

تحويل األصل ھو عملية بيع
100

إذا استوفت عملية تحويل األصل بواسطة المستأجر البائع المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  15للمحاسبة
عنھا كعملية بيع لألصل:
)أ(

يجب على المستأجر البائع قياس حق استخدام األصل الناتج من إعادة االستئجار بالجزء من القيمة الدفترية السابقة
لألصل المتعلق بحق االستخدام المحتفظ به بواسطة البائع المستأجر .وعليه ،يجب على البائع المستأجر أن يثبت فقط
مبلغ أي مكسب أو خسارة متعلقة بالحقوق المحولة للمؤجر المشتري.

)ب( يجب على المؤجر المشتري المحاسبة عن شراء األصل بتطبيق المعايير المنطبقة عليه ،والمحاسبة عن عقد اإليجار
بتطبيق متطلبات محاسبة المؤجر في ھذا المعيار.
101

إذا كانت القيمة العادلة لعوض بيع أصل ال تساوي القيمة العادلة لألصل ،أو إذا كانت مدفوعات عقد اإليجار ليست وفقا ً
ألسعار السوق فيجب على المنشأة إجراء التعديالت التالية لقياس متحصالت البيع بالقيمة العادلة:
)أ(

يجب المحاسبة عن أي شروط سوق أقل بمثابة دفعة مقدمة من مدفوعات عقد اإليجار.

)ب( يجب المحاسبة عن أي شروط سوق أعلى بمثابة تمويل إضافي مقدم بواسطة المؤجر المشتري للمستأجر البائع.
102

يجب على المنشأة قياس أي تعديل محتمل تتطلبه الفقرة  101على أساس ما يمكن تحديده بسھولة لـما يلي:
)أ(

الفرق بين القيمة العادلة لعوض البيع والقيمة العادلة لألصل،

)ب( الفرق بين القيمة الحالية للدفعات التعاقدية لعقد اإليجار والقيمة الحالية لدفعات عقد اإليجار بأسعار السوق.

تحويل األصل ليس عملية بيع
103

إذا لم يستوف تحويل أصل من قبل المستأجر البائع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 15للمحاسبة عنه باعتباره عملية
بيع لألصل:
)أ(

يجب علــى المستأجر البائـع االستمـرار في إثبات األصل المنقول ،ويجب عليه إثبات التزام مالي يساوي متحصالت
التحويل .ويجب المحاسبة عن االلتزام المالي بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .9

)ب( ال يجوز للمؤجر المشتري إثبات األصل المنقول ،ويجب إثبات أصل مالي يساوي متحصالت التحويل .يجب المحاسبة
عن األصل المالي بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .9
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ملحق أ
المصطلحات المعرفة
يعتبر ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من المعيار.

تاريخ بداية عقد اإليجار

ھو التاريخ الذي يجعل فيه المؤجر األصل محل العقد متاحا ً لالستخدام بواسطة المستأجر

العمر اإلنتاجي

إما الفترة التي يتوقع أن يكون فيھا األصل صالحا ً لالستخدام بشكل اقتصادي بواسطة واحد أو أكثر
من المستخدمين ،أو عدد وحدات اإلنتاج أو وحدات مماثلة يتوقع الحصول عليھا من أصل بواسطة
مستخدم واحد أو أكثر.

تاريخ سريان التعديل

التاريخ الذي وافق فيه كال الطرفين على تعديل عقد اإليجار

القيمة العادلة

لغرض تطبيق متطلبات محاسبة المؤجر في ھذا المعيار ،ھي القيمة التي يتم بموجبھا مبادلة أصل أو
سداد التزام بين أطراف على علم كامل ورغبة في إتمام العملية في ظروف متكافئة.

عقد اإليجار التمويلي

عقد اإليجار الذي يحول بصورة جوھرية ما يقارب كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكية األصل محل
العقد

دفعات ثابتة

مدفوعات تمت بواسطة مستأجر لمؤجر للحق في استخدام أصل محدد خالل مدة عقد اإليجار بخالف
مدفوعات اإليجار المتغيرة.

إجمالي االستثمار في عقد
اإليجار

إجمالي:
)أ( مدفوعات اإليجار المستحقة التحصيل بواسطة مؤجر بموجب عقد إيجار تمويلي ،و
)ب( أي قيمة متبقية غير مضمونة تستحق للمؤجر.

تاريخ نشأة عقد اإليجار )تاريخ
النشأة(

تاريخ اتفاقية عقد إيجار أوتاريخ تعھد األطراف على الشروط واألحكام األساسية لعقد اإليجار أيھما
أبكر.

التكاليف المباشرة األولية

ھي التكاليف اإلضافية للحصول على عقد إيجار والتي لن تتكبد لو لم يتم الحصول على عقد اإليجار،
باستثاء تلك التكاليف المتكبدة بواسطة المؤجر الصانع أو التاجر فيما يتعلق بعقد اإليجار التمويلي.

معدل الفائدة الضمني في عقد
اإليجار

معدل الفائدة الذي يتسبب في أن تتساوى القيمة الحالية لـ )أ( مدفوعات عقد اإليجار و )ب( القيمة
المتبقية غير المضمونة مع إجمالي ) (1القيمة العادلة لألصل محل العقد و ) (2أي تكاليف مباشرة
أولية للمؤجر.

عقد اإليجار

عقد ،أو جزء من عقد يحول الحق في استخدام أصل )األصل محل العقد( لفترة من الزمن في مقابل
عوض.

حوافز عقد اإليجار

مدفوعات تمت بواسطة مؤجر لمستأجر مرتبطة بعقد إيجار أو سداد أو تحمل بواسطة المؤجر لتكاليف
المستأجر.

تعديل عقد اإليجار

ھو التغير في نطاق عقد اإليجار أو عوض عقد إيجار لم تكن جز ًء من الشروط واألحكام األساسية
لعقد اإليجار )على سبيل المثال :إضافة أو إنھاء حق استخدام واحد أو أكثر لألصول محل العقد أو
تمديد أو تقصير الفترة التعاقدية لعقد اإليجار(.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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مدفوعات اإليجار

مدفوعات تمت بواسطة مستأجر لمؤجر مرتبطة بحق استخدام أصل محدد خالل فترة اإليجار تتكون
مما يلي:
مدفوعات ثابتة )تشمل مدفوعات ثابتة في جوھرھا( ناقصا ً أي حوافز إيجارية،
)أ (
مدفوعات عقد اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل.
)ب (
سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بشكل معقول من ممارسة ھذا الخيار،
)ج(
مدفوعات غرامات إلنھاء عقد اإليجار إذا كانت شروط عقد اإليجار تعكس ممارسة
)د(
المستأجر خيار إنھاء عقد اإليجار.
بالنسبة للمستأجر تتضمن مدفوعات عقد اإليجار كذلك المبالغ المتوقع أن تكون مستحقة الدفع بواسطة
المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية .ال تتضمن مدفوعات عقد اإليجار المدفوعات المخصصة
للمكونات غير اإليجارية في العقد إال إذا إختار المستأجر الجمع بين المكونات غير اإليجارية مع
المكونات اإليجارية والمحاسبة عنھما كمكون واحد لعقد اإليجار.
بالنسبة للمؤجر تتضمن مدفوعات اإليجار كذلك أي ضمانات قيمة متبقية مقدمة للمؤجر بواسطة
المستأجر أو طرف ذي عالقة بالمستأجر أو طرف آخر ال عالقة له بالمؤجر له القدرة المالية للوفاء
بالتزاماته بموجب الضمان .ال تتضمن مدفوعات اإليجار المدفوعات المخصصة للمكونات غير
اإليجارية.

مدة عقد اإليجار

الفترة غير القابلة لإللغاء والتي للمستأجر الحق خاللھا في استخدام األصل محل العقد جنبا ً إلى جنب
مع كل مما يلي:
)أ( الفترات المشمولة بواسطة بالخيار لتمديد عقد اإليجار إذا كان المستأجر متأكداً بصورة معقولة
من ممارسة ھذا الخيار.
ب(

الفترات المشمولة بالخيار إلنھاء عقد اإليجار إذا كان المستأجر متأكداً بصورة معقولة من أنه
لن يمارس ھذا الخيار.

المستأجر

المنشأة التي تحصل على الحق في استخدام األصل محل العقد لفترة من الزمن في مقابل عوض.

معدل اإلقتراض اإلضافي
للمستأجر

معدل الفائدة الذي يجب أن يدفعه المستأجر لكي يقترض على مدى مدة مماثلة وبنفس الضمانات
التمويل الالزم للحصول على أصل بنفس قيمة حق استخدام األصل في بيئة اقتصادية مماثلة.

المؤجر

المنشأة التي تمنح الحق في استخدام األصل محل العقد لفترة من الزمن في مقابل عوض.

صافي االستثمار في عقد
اإليجار

ھو إجمالي االستثمار في عقد اإليجار مخصوما ً بمعدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار.

عقد اإليجار التشغيلي

ھو عقد إيجار ال يحول بصورة جوھرية ما يقارب كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكية األصل محل
العقد.

مدفوعات عقد اإليجار
االختيارية

مدفوعات تتم بواسطة مستأجر لمؤجر لحق استخدام أصل محدد خالل فترة مشمولة بخيار تمديد أو
إنھاء عقد اإليجار لم يتم إدراجھا في مدة عقد اإليجار.

فترة االستخدام

إجمالي فترة استخدام األصل لتنفيذ عقد مع عميل )يشمل أي فترات غير متتالية من الزمن(.

ضمان القيمة المتبقية

ضمان يقدم لمؤجر بواسطة طرف ليس له عالقة بالمؤجر تكون فيه قيمة )أو جزء من القيمة( األصل
محل العقد في نھاية عقد اإليجار مبلغ محدد على األقل.

حق استخدام األصل

األصل الذي يمثل حق المستأجر الستخدام أصل محدد لمدة عقد اإليجار.

عقد اإليجار قصير األجل

عقد إيجار له مدة إيجار  12شھر أو أقل في تاريخ بداية عقد اإليجار .عقد اإليجار الذي يتضمن خيار
شراء ال يعتبر عقد إيجار قصير األجل.

عقد اإليجار من الباطن

ھي معاملة إعادة تأجير أصل محدد بواسطة المستأجر )"مؤجر وسيط"( لطرف ثالث ويظل عقد
اإليجار )عقد اإليجار الرئيسي( بين المؤجر الرئيسي والمستأجر ساري المفعول.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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األصل محل العقد

األصل موضوع عقد اإليجار الذي تم منح حق استخدامه بواسطة مؤجر لمستأجر.

إيرادات التمويل غير المحققة

الفرق بين:
)أ( إجمالي االستثمار في عقد اإليجار ،وبين
)ب( صافي االستثمار في عقد اإليجار

القيمة المتبقية غير المضمونة

الجزء من القيمة المتبقية لألصل محل العقد وغير المضمون تحقيقه بواسطة المؤجر أو مضمون فقط
بواسطة طرف ذي عالقة بالمؤجر.

مدفوعات اإليجار المتغيرة

الجزء من المدفوعات التي تمت بواسطة مستأجر لمؤجر لحق استخدام أصل محدد خالل مدة اإليجار
التي قد تختلف بسبب التغيرات في الوقائع والظروف التي تحدث بعد تاريخ بداية عقد اإليجار بخالف
مرور الوقت.

المصطلحات المعرفة في المعايير األخرى والمستخدمة في ھذا المعيار بنفس المعن
العقد

إتفاق بين طرفين أو أكثر تنشأ منه حقوق وإلتزامات واجبة النفاذ.

العمر اإلنتاجي

الفترة التي يتوقع أن يكون فيھا األصل متاحا ً لالستخدام من قبل منشأة ،أو عدد من وحدات اإلنتاج أو
ما شابھا يتوقع الحصول عليھا من أصل بواسطة منشأة.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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ملحق ب
إرشادات التطبيق

يعتبر ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من المعيار .يصف تطبيق الفقرات  103-1وله نفس الصالحية التي تتمتع بھا األجزاء األخرى من المعيار.

تطبيق المعيار على محفظة عقود
ب1

يحدد ھذا المعيار المحاسبة عن عقد اإليجار الفردي .إال أنه ،وكوسيلة عملية ،قد تقوم المنشأة بتطبيق ھذا المعيار على مجموعة
من عقود اإليجار لھا خصائص مماثلة إذا كانت المنشأة تتوقع بصورة معقولة أن األثر على القوائم المالية من جراء تطبيق ھذا
المعيار على مجموعة عقود إيجار ال تختلف جوھريا ً عن تطبيق ھذا المعيار على عقود إيجار فردية داخل ھذه المجموعة .إذا
قامت المنشأة بالمحاسبة عن مجموعة عقود ،يجب عليھا استخدام التقديرات واالفتراضات التي تتناسب مع حجم وتكوين
المحفظة.

تجميع العقود
ب2

في تطبيق ھذا المعيار يمكن للمنشأة تجميع عقدين أو أكثر تم إبرامھا في نفس الوقت أو في وقت قريب مع نفس الطرف المقابل
)أو أطراف ذات عالقة بالطرف المقابل( والمحاسبة عن العقود كعقد واحد في حال استيفاء شرط واحد أو أكثر من الشروط
التالية:
)أĂ

أن العقود تم التفاوض علٮھا كحزمة واحدة بھدف تجاري عام ال يمكن فھمه دون األخذ في الحسبان العقود مجتمعة؛
أو

)بĂ

يعتمد مبلغ العوض الذي يتم دفعه في عقد واحد على سعر أو أداء العقد اآلخر؛ أو

)ج(

حقوق استخدام األصول محل العقد المحولة في العقود )أو تحويل بعض حقوق استخدام األصول محل العقد في كل
عقد من العقود( تشكل مكون عقد إيجار واحد كما ھو مبين في الفقرة ب.32

االستثناء من اإلثبات :عقود اإليجارات التي يكون فيھا األصل محل العقد ذا قيمة منخفضة
)الفقرات (8-5
ب3

باستثناء ما ھو محدد في الفقرة ب 7يسمح ھذا المعيار للمستأجر تطبيق الفقرة  6للمحاسبة عن عقود اإليجار التي يكون فيھا
األصل محل العقد ذا قيمة منخفضة .يجب على المستأجر تقويم قيمة األصل محل العقد بنا ًء على قيمته عندما يكون جديداً،
بغض النظر عن عمر األصل الذي يتم استئجاره.

ب4

يتم إجراء تقويم ما إذا كان األصل محل العقد ذا قيمة منخفضة على أساس مطلق .عقود إيجار األصول ذات القيمة المنخفضة
مؤھلة للمعالجة المحاسبية في الفقرة  6بغض النظر عن أھمية عقود اإليجار تلك للمستأجر .ال يتأثر التقويم بحجم وطبيعة أو
ظروف المستأجر .وعليه ،يتوقع أن يتوصل مختلف المستأجرين لنفس االستتناجات فيما إذا كان أصل معين محل العقد ذا قيمة
منخفضة.

ب5

يمكن أن يكون األصل محل العقد ذا قيمة منخفضة فقط في حال:
)أĂ

إمكانية استفادة المستأجر من استخدام األصل محل العقد لوحده أو مع غيره من المصادر المتاحة للمستأجر بسھولة؛

)بĂ

ال يعتمد األصل محل العقد أو يرتبط بدرجة كبيرة بأصول أخرى.

ب6

عقد إيجار األصل محل العقد ال تنطبق عليه صفة عقد إيجار أصل ذي قيمة منخفضة إذا كانت طبيعة األصل من ھذا القبيل
أنه ليس أصالً ذا قيمة منخفضة عادة عندما يكون جديداً .على سبيل المثال ،عقود إيجار السيارات ال تنطبق عليھا صفة أصول
ذات قيمة منخفضة نظراً ألن السيارة الجديدة عادة ال تكون ذات قيمة منخفضة.

ب7

إذا قام المستأجر بتأجير األصل من الباطن أو يتوقع أن يقوم بتأجيره من الباطن ،فإن اإليجار الرئيسي ال تنطبق عليه صفة
عقد إيجار ألصل ذي قيمة منخفضة.

ب8

قد تشمل أمثلة األصول محل العقد ذات القيمة المنخفضة أجھزة الحاسب اآللي اللوحية والشخصية واألصناف الصغيرة من
األثاث المكتبي والھواتف.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

19

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

المعيار الدولي للتقرير المالي 16

تعريف عقد اإليجار )الفقرات (11-9
ب9

لتقويم ما إذا كان عقد اإليجار يحول حق السيطرة على استخدام األصل محل العقد لفترة زمنية )أنظر الفقرات ب-13ب،(20
يجب على المنشأة تقويم ما إذا كان العميل يتمتع طوال فترة االستخدام بكل من:
)أĂ

حق الحصول على كافة الفوائد االقتصادية من استخدام األصل محل العقد بدرجة كبيرة )كما ھو مبين في الفقرات
ب-21ب(23؛

)بĂ

حق توجيه السيطرة على استخدام األصل محل العقد )كما ھو مبين في الفقرات ب-24ب.(30

ب10

إذا كان العميل يمتلك حق السيطرة على استخدام األصل محل العقد فقط لجزء من مدة عقد اإليجار فإن عقد اإليجار يشمل ھذا
الجزء من المدة.

ب11

قد يتم الدخول في عقد الستالم سلع أو خدمات من خالل ترتيب مشترك أو نيابة عن ترتيب مشترك كما ھو مبين في المعيار
الدولي للتقرير المالي " 11الترتيبات المشتركة" .في ھذه الحالة ،فإن الترتيب المشترك يمثل العميل في العقد .وعليه ،في تقويم
ما إذا كان مثل ھذا العقد يحتوي على عقد إيجار ،يجب على المنشأة تقويم ما إذا كان للترتيب المشترك حق السيطرة على
استخدام األصل محل العقد طوال فترة االستخدام.

ب12

يجب على المنشأة تقويم ما إذا كان العقد يحتوي على عقد إيجار لكل مكون عقد إيجار منفصل محتمل .راجع الفقرة ب32
لإلرشادات بشأن مكونات عقد اإليجار المنفصلة.

األصل محل العقد
ب13

يجري عادة تحديد األصل صراحة في العقد ،ومع ذلك ،يمكن تحديد األصل أيضا ً ضمنا ً وقتما يكون األصل متاحا ً لالستخدام
بواسطة العميل.

حقوق االستبدال األساسية
ب14

ليس لعميل الحق في استخدام أصل محدد إذا كان للمورد الحق األساسي في استبدال األصل خالل فترة االستخدام حتى ولو
كان األصل محدداً .يصبح حق المورد في استبدال األصل أساسيا ً في حال توفر كال الشرطين التاليين:
)أ Ăللمورد القدرة العملية الستبدال أصول بديلة خالل فترة االستخدام )على سبيل المثال ،ال يمكن للعميل منع المورد من
استبدال األصل ،وكانت األصول البديلة متاحة للمورد بسھولة أو يمكنه الحصول عليھا خالل فترة زمنية معقولة(؛
)ب Ăأن المورد يستفيد اقتصاديا ً من ممارسة حقه في استبدال األصل )أي من المتوقع أن تتجاوز المنافع االقتصادية المرتبطة
باستبدال األصل التكاليف المرتبطة باستبدال األصل(.

ب15

إذا كان للمورد حق أو التزام الستبدال األصل فقط في تاريخ معين أو وقوع حدث معين أو بعده ،فإن حق المورد في االستبدال
لن يكون أساسيا ً نظراً ألن المورد ليس له القدرة العملية الستبدال أصول بديلة خالل فترة االستخدام.

ب16

يستند تقويم المنشأة فيما إذا كان حق المورد في االستبدال أساسيا ً على الوقائع والظروف في بداية العقد ويجب استبعاد أي
اعتبارات لألحداث المستقبلية التي لم يكن حدوثھا مرجحا ً في بداية العقد .تشمل أمثلة األحداث المستقبلية التي كان من غير
المرجح حدوثھا في بداية العقد ،ولذا وجب استبعادھا من التقويم:
)أ (

اتفاق بواسطة عميل مستقبلي لدفع سعر أعلى من معدل السوق الستخدام األصل؛

)ب (

إدخال تكنولوجيا جديدة لم يتم تطويرھا بشكل كبير في بداية العقد؛

)ج(

اختالف كبير بين استخدام العميل لألصل أو أداء األصل واستخدام أو أداء األصل المرجح في بداية العقد؛

)د(

اختالف كبير بين السعر السوقي لألصل خالل فترة االستخدام والسعر السوقي المرجح في تاريخ بداية العقد.
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ب 17إذا كان األصل في موقع العميل أو أي موقع آخر ،فإن التكلفة المرتبطة باستبدال األصل عاد ًة ما تكون أعلى من تكلفته في
موقع المورد ،وأنه من المرجح أن تتجاوز الفوائد المرتبطة باستبدال األصل.
ب18

إن حق المورد أو التزامه الستبدال األصل إلجراء صيانة وإصالح ،أو كان األصل ال يعمل بصورة جيدة أو في حال توفر
ترقية تقنية ،ال يمنع العميل من الحصول على حق استخدام األصل محل العقد.

ب19

إذ كان العميل ال يمكنه أن يحدد بسھولة ما إذا كان المورد له حق أساسي في االستبدال ،فيجب أن يفترض العميل أن أي حق
في االستبدال ليس أساسيا ً.

أجزاء األصول
ب 20يعد الجزء من الطاقة اإلنتاجية لألصل أصالً محدداً إذا كان متميزاً ماديا ً )على سبيل المثال ،طابق في مبنى( .الطاقة اإلنتاجية
أو الجزء اآلخر من األصل الذي ال يتميز ماديا ً )على سبيل المثال ،الجزء من الطاقة اإلنتاجية من كابل األلياف البصرية( ليس
أصالً محدداً ما لم يمثل ما يقارب جميع الطاقة اإلنتاجية لألصل ومن ثم يمنح العميل الحق في الحصول على ما يقارب جيمع
الفوائد االقتصادية من استخدام األصل.

حق الحصول على فوائد اقتصادية من االستخدام
ب21

للسيطرة على استخدام أصل محددُ ،يتطلب من العميل أن يكون له الحق في الحصول على ما يقارب جميع الفوائد االقتصادية
من استخدام األصل طوال فترة االستخدام )على سبيل المثال من خالل الحصول على حق االستخدام الحصري لألصل طوال
ھذه الفترة( .يمكن للعميل الحصول على الفوائد اإلقتصادية من استخدام األصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعدة طرق
مثل استخدام األصل أو االحتفاظ به أو تأجيره من الباطن .تشمل المنافع االقتصادية من استخدام األصل منتجاته الرئيسة
والثانوية )بما في ذلك التدفقات النقدية المحتملة المتحققة من ھذه البنود( والمنافع االقتصادية األخرى من استخدام األصل التي
يمكن تحققھا من معاملة تجارية مع طرف ثالث.

ب22

عند تقويم الحق في الحصول على ما يقارب جميع الفوائد اإلقتصادية من استخدام األصل ،فإنه يجب على المنشأة األخذ في
الحسبان المنافع االقتصادية الناتجة من استخدام األصل ضمن النطاق المحدد لحق العميل في استخدام األصل )أنظر الفقرة
ب (30على سبيل المثال:

ب23

)أ(

إذا حصر العقد استخدام سيارة في منطقة جغرافية معينة واحدة فقط خالل فترة االستخدام ،فيجب على المنشأة األخذ
في الحسبان فقط الفوائد االقتصادية من استخدام السيارة في تلك المنطقة وليس بعدھا.

)ب(

إذا حدد العقد للعميل إمكانية قيادة السيارة لعدد معين من األميال فقط خالل فترة االستخدام ،فيجب على المنشأة األخذ
في الحسبان فقط الفوائد االقتصادية من استخدام السيارة عدد األميال المسموح بھا وليس بعدھا.

إذا إشترط العقد أن يدفع العميل للمورد أو طرف آخر جزء من التدفقات النقدية الناتجة من استخدام األصل كعوض ،فإن تلك
التدفقات النقدية التي تم دفعھا كعوض يجب اعتبارھا جز ًء من الفوائد اإلقتصادية التي يحصل عليھا العميل من استخدام األصل.
على سبيل المثال ،إذا ٌ
طلب من العميل أن يدفع للمورد نسبة من المبيعات من استخدام مساحة معرض تجزئة كعوض لھذا
االستخدام فإن ھذا الشرط ال يمنع العميل من الحق في الحصول على ما يقارب جميع الفوائد االقتصادية من مساحة معرض
التجزئة .وذلك بسبب أن التدفقات النقدية الناتجة من تلك المبيعات تعد فوائد اقتصادية يحصل عليھا العميل من استخدام مساحة
معرض التجزئة ،والتي يتم دفع جزء منھا للمورد كعوض لحق استخدام ھذه المساحة.

الحق في توجيه االستخدام
ب24

للعميل الحق في توجيه استخدام األصل محل العقد طوال فترة االستخدام ،فقط في أي مما يلي:
)أ( للعميل الحق في توجيه الكيفية والغرض من استخدم األصل طوال فترة االستخدام )كما ھو مبين في الفقرات ب-25
ب ،(30أو
)ب( القرارات المتعلقة بكيفية وغرض استخدم األصل محددة مسبقا ً:
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) (1وللعميل الحق في تشغيل األصل )أو توجيه اآلخرين لتشغيل األصل بالطريقة التي يحددھا( طوال فترة االستخدام
من دون أن يكون للمورد حق تغيير إرشادات التشغيل؛ أو
) (2أن العميل صمم األصل )أو جوانب محددة من األصل( بطريقة محددة مسبقا ً للكيفية والغرض الذي سيستخدم له
األصل طوال فترة االستخدام.

كيفية وغرض استخدام األصل
ب25

للعميل الحق في توجيه كيفية وغرض استخدام األصل إذا كان يمكنه تغيير كيفية وغرض استخدام األصل طوال فترة االستخدام
في حدود نطاق حقه في االستخدام المحدد في العقد .عند إجراء ھذا التقويم تأخذ المنشأة في الحسبان حقوق اتخاذ القرار األكثر
صلة بتغيير كيفية وغرض استخدام األصل طوال فترة االستخدام .تكون حقوق اتخاذ القرار ذات صلة عندما تؤثر على الفوائد
االقتصادية التي يمكن الحصول عليھا من االستخدام .ومن المرجح أن تختلف حقوق اتخاذ القرار األكثر ارتباطا ً باختالف
العقود استناداً على طبيعة األصل وشروط وأحكام العقد.

ب26

تشمل أمثلة حقوق اتخاذ القرار التي اعتماداً على الظروف تمنح الحق في تغيير كيفية وغرض استخدام األصل ،في النطاق
المحدد لحق العميل في االستخدام ،ما يلي:
)أ(

حقوق تغيير نوع المخرجات المنتجة بواسطة األصل )على سبيل المثال ،اتخاذ قرار إما الستخدام حاوية شحن لنقل
بضائع أو للتخزين أو اتخاذ قرار بشأن تشكيلة المنتجات المباعة من مساحة معرض التجزئة(؛

)ب( حقوق تغيير توقيت إنتاج المخرجات )على سبيل المثال ،اتخاذ قرار متى سيتم استخدام بند من الماكينات أو محطة
الطاقة(؛

ب27

)ج(

حقوق تغيير مكان إنتاج المخرجات )على سبيل المثال ،اتخاذ قرار بشأن وجھة شاحنة أو سفينة أو اتخاذ قرار بشأن
مكان استخدام بند من المعدات(؛

)د(

حقوق تغيير ما إذا كان سيتم إنتاج المخرجات ،وكمية المخرجات )على سبيل المثال ،اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان
سيتم إنتاج الطاقة من محطة طاقة وما ھي كمية الطاقة التي يتم إنتاجھا من محطة الطاقة تلك(.

تشمل أمثلة حقوق اتخاذ القرار التي ال تمنح الحق لتغيير كيفية وغرض استخدام األصل الحقوق التي تقتصر على تشغيل أو
صيانة األصل .يمكن اإلحتفاظ بمثل ھذه الحقوق بواسطة العميل أو المورد .وعلى الرغم من أن حقوقا ً مثل تلك التي لتشغيل
وصيانة األصل تعد ضرورية في كثير من األحيان لكفاءة استخدام األصل فھي ليست حقوقا ً لتوجيه كيفية وغرض استخدام
األصل وغالبا ً ما تعتمد على قرارات حول كيفية وغرض استخدام األصل .وعلى الرغم من ذلك ،فإن حقوق تشغيل األصل
قد تمنح العميل حق توجيه استخدام األصل إذا كانت القرارات ذات العالقة بكيفية وغرض استخدام األصل تم تحديدھا مسبقا ً
)أنظر الفقرات ب) 24ب( ).((1

القرارات المحددة خالل وقبل فترة االستخدام
ب28

يمكن أن تتحدد القرارات ذات الصلة بكيفية وغرض استخدام األصل مسبقا ً بعدة طرق .على سبيل المثال ،يمكن تحديد
القرارات ذات الصلة مسبقا ً عن طريق تصميم األصل أو عن طريق القيود التعاقدية على استخدام األصل.

ب29

في تقويم ما إذا كان للعميل الحق في توجيه استخدام األصل ،يجب على المنشأة األخذ في الحسبان فقط الحقوق في اتخاذ
القرارات بشأن استخدام األصل خالل فترة االستخدام ،إال إذا صمم العميل األصل )أو جوانب محددة من األصل( وفقا ً لما
ھو مبين في الفقرة ب) 24ب( ) .(2ونتيجة لذلك ،فإن المنشأة ال يجوز أن تأخذ في الحسبان القرارات المحددة مسبقا ً قبل
فترة االستخدام ما لم تكن الشروط الواردة في الفقرة ب) 24ب() (2موجودة .على سبيل المثال ،إذا كان العميل قادراً فقط
على تحديد مخرجات األصل قبل فترة االستخدام ،فإن العميل ليس له الحق في توجيه استخدام ذلك األصل .إن القدرة على
تحديد المخرجات في عقد قبل فترة االستخدام من دون أي حقوق إتخاذ قرار أخرى متعلقة باستخدام األصل ،تعطي العميل
نفس الحقوق التي يتمتع بھا أي عميل يشتري السلع أو الخدمات.

حقوق الحماية
ب30

قد يتضمن العقد شروطا ً وأحكاما ً مصممة لحماية ملكية المورد في األصل أو في األصول األخرى وحماية موظفيه أو لضمان
امتثال المورد لألنظمة واللوائح .فھذه أمثلة لحقوق الحماية .فعلى سبيل المثال ،قد يحدد العقد ) (1الحد األقصى لكمية استخدام
األصل أو تحديد متى وأين يمكن للعميل استخدام األصل ،أو ) (2يتطلب من العميل تطبيق ممارسات تشغيلية محددة ،أو
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) (3يتطلب من العميل إبالغ المورد بشأن التغيرات في كيفية استخدامه لألصلُ .تعرِّ ف حقوق الحماية عادة نطاق حقوق
العميل في االستخدام وال تمنع بمفردھا العميل من الحصول على حق توجيه استخدام األصل.
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ب31

فيما يلي مخطط قد يساعد المنشآت على إجراء تقويم ما إذا كان العقد عقد إيجار أو يحتوي على عقد إيجار:
ال

ھل يوجد ھناك أصل محدد؟
األخذ في الحسبان الفقرات ب -13ب 20
نعم

ال

ھل للعميل الحق في الحصول على ما
يقارب جميع المنافع االقتصادية من استخدام
األصل طوال فترة االستخدام؟
األخذ في الحسبان الفقرات ب -21ب 23
نعم

ھل للعميل ،أو للمورد أو ليس ألي طرف
المورد
الحق في توجيه كيفية وغرض استخدام
األصل طوال فترة االستخدام؟
األخذ في الحسبان الفقرات ب -25ب 30
ليس ألي طرف .كيفية
وغرض استخدام األصل
محدد مسبقا ً
ھل للعميل الحق في تشغيل األصل طول
فترة االستخدام بدون أن يكون للمورد الحق
في تغيير تعليمات التشغيل تلك؟ األخذ في
الحسبان الفقرة ب ) 24ب()(1
ال
ال

العميل

نعم

ھل صمم العميل األصل بطريقة تحدد مسبقا ً
كيفية وغرض استخدام األصل طوال فترة
االستخدام؟ األخذ في الحسبان الفقرة ب 24
)ب()(2

نعم

يحتوي العقد على إيجار
ال يحتوي العقد على إيجار
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فصل مكونات العقد )الفقرات (17-12
ب32

ب33

الحق في استخدام األصل محل العقد يعد مكون عقد إيجار منفصل إذا توفر كل مما يلي:
)أĂ

يمكن للمستأجر أن يستفيد من استخدام األصل محل العقد إما لوحده أو مع غيره من الموارد المتاحة للمستأجر
بسھولة .الموارد المتاحة بسھولة ھي السلع أو الخدمات التي تم بيعھا أو إيجارھا كل على حده )بواسطة المؤجر
أو الموردين اآلخرين( أو الموارد التي حصل عليھا المستأجر بالفعل )من المستأجر أو من المعامالت األخرى أو
األحداث(؛

)بĂ

ال يعتمد األصل محل العقد بدرجة عالية وال يرتبط بدرجة كبيرة باألصول محل العقد األخرى في العقد .على سبيل
المثال ،حقيقة أن المستأجر يمكن أن يقرر عدم استئجار األصل محل العقد دون أن يؤثر ذلك بشكل كبير على حقه
في استخدام األصول محل العقد األخرى في العقد قد تدل على أن األصل محل العقد ال يعتمد بدرجة عالية أو ال
يرتبط بدرجة كبيرة بتلك األصول محل العقد األخرى.

قد يشتمل العقد على مبلغ يتم دفعه بواسطة المستأجر لألنشطة والتكاليف التي ال تحول سلعة أو خدةة إلى المستأجر .على
سبيل المثال ،قد يدرج المؤجر في إجمالي المبلغ المستحق تكلفة لمھام إدارية ،أو تكاليف أخرى متكبدة متعلقة بعقد اإليجار ،
والتي ال تحوف سلعة أو خدمة إلى المستأجر .ال تؤدي مثل ھذه المبالغ المستحقة الدفع إلى مكون منفصل للعقد ،ولكنھا تعد
جز ًء من إجمالي العوض المخصص للمكونات التي تم تحديدھا بشكل منفصل في العقد.

مدة عقد اإليجار )الفقرات (21-18
ب34

في تحديد مدة عقد اإليجار وتقويم طول فترة عقد اإليجار واجبة النفاذ يجب على المنشأة تطبيق تعريف العقد وتحديد الفترة
التي يكون فيھا العقد واجب النفاذ .ال يعد عقد اإليجار قابالً للنفاذ عندما يكون لكل من المستأجر والمؤجر الحق في إنھاء عقد
اإليجار بدون إذن من الطرف اآلخر مع عدم وجود غرامة كبيرة.

ب35

إذا كان المستأجر فقط ھو الذي له الحق في إنھاء عقد اإليجار ،فإن ھذا الحق يعد خياراً إلنھاء عقد اإليجار متاحا ً للمستأجر
والذي تأخذه المنشأة في الحسبان عند تحديد مدة اإليجار .إذا كان المؤجر فقط ھو الذي له الحق في إنھاء عقد اإليجار ،فتشمل
فترة اإليجار غير القابلة لإللغاء الفترة التي يغطيھا خيار إنھاء عقد اإليجار.

ب36

تبدأ مدة اإليجار في تاريخ بداية عقد اإليجار وتشتمل على أي فترات بدون إيجار مقدمة للمستأجر بواسطة المؤجر.

ب37

في تاريخ بداية عقد اإليجار ،تقوم المنشأة بتقويم ما إذا كان المستأجر متأكداً بصورة معقولة من تطبيق خيار تمديد عقد
اإليجار أو شراء األصل محل العقد ،أو عدم ممارسة خيار إنھاء عقد اإليجار .تأخذ المنشأة في الحسبان كافة الوقائع والظروف
ذات الصلة التي تؤدي إلى حوافز اقتصادية للمستأجر لممارسة الخيار أو عدم ممارسته بما في ذلك أي تغيرات متوقعة في
الوقائع والظروف من تاريخ بداية عقد اإليجار حتى تاريخ ممارسة الخيار .تشمل أمثلة العوامل التي يجب أخذھا في الحسبان
على سبيل المثال وليس الحصر:
)أ (

الشروط واألحكام التعاقدية للفترات االختيارية مقارنة بأسعار السوق ،مثل:
)(1

مبلغ المدفوعات لعقد اإليجار في أي فترة اختيارية؛

)(2

مبلغ أي مدفوعات عقد إيجار متغيرة أو مدفوعات شرطية أخرى مثل المدفوعات الناتجة من غرامات
اإلنھاء وضمانات القيمة المتبقية؛

)(3

شروط وأحكام أي خيارات قابلة للتطبيق بعد الفترات االختيارية األولية )على سبيل المثال ،خيار الشراء
القابل للممارسة بعد فترة التمديد بمعدل أقل حاليا ً من معدالت السوق(.

)ب(

التحسينات الھامة التي تم إجراؤھا على المباني المستأجرة )أو المتوقع إجراؤھا( على مدى فترة العقد التي يتوقع أن
يكون لھا فوائد اقتصادية مھمة للمستأجر عندما يصبح خيار التمديد أو خيار إنھاء عقد اإليجار أو لشراء األصل
محل العقد قابالً للممارسة؛

)ج(

التكاليف المتعلقة بإنھاء عقد اإليجار مثل تكاليف التفاوض أو تكاليف النقل أو تكاليف تحديد أصل آخر ليكون محل
العقد ويالئم إحتياجات المستأجر أو تكاليف دمج أصل جديد في عمليات المستأجر أو غرامات اإلنھاء والتكاليف
المماثلة ،بما في ذلك التكاليف المرتبطة بإعادة األصل محل العقد في الحالة المحددة تعاقديا ً أو إلى الموقع المحدد
تعاقديا ً؛
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)د(

أھمية ذلك األصل محل العقد لعمليات المستأجر ،أخذاً في الحسبان على سبيل المثال ،ما إذا كان األصل محل العقد
ھو أصل متخصص ،وموقع األصل محل العقد ،وتوفر البدائل المناسبة؛

ھـ(

الشروط المرتبطة بممارسة الخيار )أي عندما يمكن ممارسة الخيار فقط إذا تم استيفاء شرط أو أكثر( واحتمالية
وجود تلك الشروط.

ب38

خيار تمديد أو إنھاء عقد اإليجار قد بجتمع مع واحد أو أكثر من الخصائص التعاقدية األخرى )على سبيل المثال ،ضمان
القيمة المتبقية( بحيث يضمن المستأجر للمؤجر حداً أدنى أو عائداً نقديا ً ثابتا ً ھو نفسه تقريبا ً بغض النظر عما إذا تم ممارسة
الخيار .في ھذه الحاالت ،وعلى الرغم من اإلرشادات عن المدفوعات الثابتة في جوھرھا في الفقرة ب ،42يجب على المنشأة
افتراض أن المستأجر متأكد بصورة معقولة من ممارسته خيار تمديد عقد اإليجار ،أو عدم ممارسته خيار إنھاء عقد اإليجار.

ب39

كلما كانت فترة عقد اإليجار غير القابلة لإللغاء أقصر كلما زاد احتمال ممارسة المستأجر لخيار تمديد عقد اإليجار أو عدم
ممارسته لخيار اإلنھاء .وذلك ألن التكاليف المرتبطة بالحصول على أصل بديل من المرجح أن تكون أعلى نسبيا ً كلما
قصرت الفترة غير القابلة لإللغاء.

ب40

الممارسات السابقة للمستأجر بشأن الفترة التي عادة ما يتم خاللھا استخدام أنواع معينة من األصول )سوا ًء مملوكة أو
مستأجرة( وأسبابه االقتصادية للقيام بذلك قد توفر معلومات تساعد في تقويم ما إذا كان المستأجر متأكداً بصورة معقولة من
ممارسة الخيار أو عدم ممارسته .على سبيل المثال ،إذا استخدم المستأجر عادة أنواعا ً معينة من األصول لفترة معينة من
الزمن أو إذا كان المستأجر في الممارسة العملية قد مارس كثيراً الخيارات على عقود اإليجار ألنوع معينة من األصول
محل العقد ،فيجب على المستأجر األخذ في الحسبان األسباب االقتصادية للممارسة السابقة في تقويم ما إذا كان متأكداً بصورة
معقولة من ممارسة الخيار على عقود إيجار تلك األصول.

ب41

تحدد الفقرة  20أنه بعد تاريخ بداية عقد اإليجار ،يقوم المستأجر بإعادة تقويم مدة عقد اإليجار عند وقوع حدث مھم أو تغير
مھم في الظروف التي تقع ضمن سيطرة المستأجر وتؤثر في ما إذا كان المستأجر متأكداً بصورة معقولة من ممارسة خيار
لم يتم إدراجه من قبل في تحديده لمدة عقد اإليجار ،أو عدم ممارسة خيار تم إدارجه في تحديده لمدة اإليجار .تشمل األمثلة
على األحداث المھمة أو التغيرات المھمة في الظروف:
)أ (

التحسينات المھمة على األصول المستأجرة غير المتوقعة في تاريخ بداية عقد اإليجار والتي يتوقع أن يكون لھا
فوائد اقتصادية مھمة للمستأجر عندما يصبح خيار تمديد أو إنھاء عقد اإليجار أو لشراء األصل محل العقد قابالً
للممارسة؛

)ب(

تعديل مھم أو تحوير لألصل محل العقد لم يكن متوقعا ً في تاريخ بداية عقد اإليجار؛

)ج(

نشأة عقد إيجار من الباطن لألصل محل العقد لفترة تتجاوز نھاية مدة عقد اإليجار المحددة مسبقا ً؛

)د(

قرار تجاري للمستأجر له صلة مباشرة بممارسة أو عدم ممارسة الخيار )على سبيل المثال ،قرار لتمديد عقد إيجار
أصل مك ِّمل ،أو قرار الستبعاد أصل بديل أو الستبعاد وحدة أعمال يعمل فيھا أصل "حق استخدام"(.

دفعات إيجار ثابتة في جوھرھا )الفقرات ) 27أ()36 ،ج( و)70أ(
ب42

تتضمن دفعات عقد اإليجار أي دفعات إيجار ثابتة في جوھرھا .دفعات اإليجار الثابتة في جوھرھا ھي دفعات قد تحتوي في
شكلھا على تغيرات ولكن من حيث الجوھر ال يمكن تجنبھا .توجد دفعات اإليجار الثابتة في جوھرھا ،على سبيل المثال في
حال:
)أ (

كانت الدفعات مھيكلة كدفعات عقد إيجار متغيرة ،ولكن ليس ھناك تغيرات حقيقية في تلك المدفوعات .تحتوي ھذه
الدفعات على شروط للتغير ليس لھا جوھر اقتصادي حقيقي .تشمل األمثلة على أنواع تلك الدفعات ما يلي:
)(1

الدفعات التي يجب القيام بھا فقط في حال ثبت أن األصل سيكون قادراً على العمل خالل عقد اإليجار أو
فقط في حالة وقوع أحداث ليست ھناك إمكانية حقيقية لمنع حدوثھا ،أو
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)(2

)ب(

المدفوعات المھيكلة مبدئيا ً كدفعات إيجار متغيرة مربوطة باستخدام األصل محل العقد ولكن حل التغير
عند نقطة معينة بعد تاريخ بداية عقد اإليجار بحيث تصبح ھذه الدفعات ثابتة لما تبقى من مدة عقد اإليجار.
تصبح ھذه الدفعات دفعات ثابتة في جوھرھا عند معالجة حل ھذا التغير.

ھناك أكثر من مجموعة واحدة من الدفعات التي يمكن للمستأجر أن يقوم بھا ،ولكن واحدة فقط من تلك المجموعات
واقعية .في ھذه الحالة ،يجب على المنشأة األخذ في الحسبان المجموعة الواقعية من الدفعات لتكون ھي دفعات
اإليجار.

)ج( ھناك أكثر من مجموعة واقعية من الدفعات التي يمكن للمستأجر أن يقوم بھا ولكن يجب عليه القيام بمجموعة واحدة
على األقل من تلك المجموعات من الدفعات .في ھذه الحالة يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان مجموعة الدفعات
التي يتم تجميعھا إلى أقل مبلغ )على أساس مخصوم( لتكون ھي دفعات اإليجار.

عالقة المستأجر باألصل محل العقد قبل تاريخ بداية عقد اإليجار
تكاليف المستأجر المتعلقة بإنشاء أو تصميم األصل محل العقد
ب43

قد تتفاوض المنشأة على عقد إيجار قبل أن يكون األصل محل العقد متاحا ُ لالستخدام بواسطة المستأجر .قد تتطلب بعض
عقود اإليجار تشييد أو إعادة تصميم األصل محل العقد الستخدامه بواسطة المستأجر .استناداً على شروط وأحكام العقد ،قد
يُطلب من المستأجر القيام بدفعات متعلقة بتشييد أو تصميم األصل.

ب44

إذا تكبد المستأجر تكاليف تتعلق بتشييد أو تصميم األصل محل العقد ،فيجب على المستأجر المحاسبة عن تلك التكاليف
بتطبيق المعايير األخرى المنطبقة مثل معيار المحاسبة الدولي  .16ال تتضمن التكاليف المتعلقة بتشيد أو تصميم األصل
محل العقد الدفعات التي تمت بواسطة المستأجر لحق استخدام األصل محل العقد .الدفعات لحق استخدام األصل محل العقد
ھي دفعات لعقد اإليجار بغض النظر عن توقيت تلك الدفعات.

الملكية النظامية لألصل محل العقد
ب45

قد يحصل المستأجر على الملكية النظامية لألصل محل العقد قبل تحويل الملكية النظامية للمؤجر وتأجير األصل للمستأجر.
ال يحدد الحصول على الملكية النظامية في حد ذاته كيفية المحاسبة عن المعاملة.

ب46

إذا كان المستأجر يسيطر )أو حصل على السيطرة( على األصل محل العقد قبل تحويل ذلك األصل إلى المؤجر ،فتعد
المعاملة على أنھا معاملة بيع وإعادة إستئجار يتم المحاسبة عنھا بتطبيق الفقرات .103-98

ب47

ولكن ،إذا لم يحصل المستأجر على السيطرة على األصل محل العقد قبل تحويل األصل للمؤجر ،فإن المعاملة ال تعد معاملة
بيع وإعادة استئجار .فعلى سبيل المثال قد يكون ھذا ھو الحال إذا تفاوض الصانع والمؤجر والمستأجر على معاملة لشراء
أصل من الصانع بواسطة المؤجر ،والذي سيقوم بدوره بتأجيره للمستأجر .قد يحصل المستأجر على الملكية النظامية لألصل
محل العقد قبل تحويل الملكية النظامية للمؤجر .في ھذه الحالة ،إذا حصل المستأجر على الملكية النظامية لألصل محل العقد
ولكن لم يحصل على السيطرة على األصل قبل تحويله إلى المؤجر ،فال تتم المحاسبة عن المعاملة على أنھا معاملة بيع
وإعادة استئجار بل تتم المحاسبة عنھا على أنھا عقد إيجار.

اإلفصاحات المتعلقة بالمستأجر )الفقرة (59
ب48

في تحديد ما إذا كانت ھناك ضرورة لمعلومات إضافية عن أنشطة التأجير لإليفاء بالھدف من اإلفصاح الوارد في الفقرة
 ،51يجب على المستأجر األخذ في الحسبان:
)أ(

ما إذا كانت ھذه المعلومات مالئمة لمستخدمي القوائم المالية .يجب على المستأجر تقديم المعلومات اإلضافية المحددة
في الفقرة  59فقط إذا كان من المتوقع مالءمة ھذه المعلومات لمستخدمي القوائم المالية .في ھذا السياق ،فإنه من
المرجح أن يكون ھذا ھو الحال إذا كان ذلك يساعد ھؤالء المستخدمين لفھم:
) (1المرونة التي توفرھا عقود اإليجار .قد توفر عقود اإليجار المرونة على سبيل المثال إذا استطاع المستأجر
تقليل التعرض من خالل ممارسة خيارات اإلنھاء أو تجديد عقود اإليجار بشروط وأحكام مواتية له.
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) (2القيود التي تفرضھا عقود اإليجار .قد تفرض عقود اإليجار قيوداً ،على سبيل المثال من خالل إلزام المستأجر
بالمحافظة على نسب مالية معينة.
) (3حساسية المعلومات المقرر عنھا للمتغيرات الرئيسية .قد تكون المعلومات المقرر عنھا حساسة ،على سبيل
المثال بلدفعات عقود اإليجار المتغيرة المستقبلية.
) (4التعرض للمخاطر األخرى الناتجة من عقود اإليجار.
) (5االنحرافات عن الممارسات الصناعية .قد تتضمن ھذه االنحرافات على سبيل المثال ،شروط وأحكام إيجار
غير عادية أو فريدة تؤثر على المحفظة التأجيرية للمستأجر.
)ب(

ب49

ب50

ب51

ب52

ما إذا كانت ھذه المعلومات ظاھرة من معلومات تم عرضھا إما في القوائم المالية الرئيسية أو مفصح عنھا في
اإليضاحات .وال يلزم المستأجر أن يكرر المعلومات المعروضة فعليا ً في أماكن أخرى في القوائم المالية.

يمكن أن تتضمن المعلومات اإلضافية المتعلقة بدفعات اإليجار المتغيرة ،والتي قد تدعو الحاجة إليھا -اعتماداً على
الظروف -لتحقيق الھدف من اإلفصاح في الفقرة  ،51المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم المالية لتقويم ،على سبيل
المثال:
)أ (

مبررات استخدام المستأجر لدفعات اإليجار المتغيرة وإانتشار تلك المدفوعات؛

)ب(

نسبة حجم دفعات عقود اإليجار المتغيرة إلى الدفعات الثابتة؛

)ج(

المتغيرات الرئيسية التي تعتمد عليھا دفعات اإليجار المتغيرة وكيف يتوقع أن تتغير استجابة للتغيرات في تلك
المتغيرات الرئيسية؛

)د(

اآلثار التشغيلية والمالية األخرى لدفعات اإليجار المتغيرة.

يمكن أن تتضمن المعلومات اإلضافية المتعلقة بخيارات التمديد وخيارات اإلنھاء والتي قد تدعو الحاجة إليھا -اعتماداً على
الظروف -لتحقيق الھدف من اإلفصاح في الفقرة  ،51المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم المالية في تقويم ،على
سبيل المثال:
)أ (

مبررات المستأجر الستخدام خيارات التمديد وخيارات اإلنھاء وانتشار تلك الخيارات؛

)ب(

نسبة حجم دفعات عقود اإليجار اإلختيارية إلى دفعات عقود اإليجار؛

)ج(

انتشار ممارسة خيارات غير مدرجة في قياس التزامات عقود اإليجار؛

)د(

اآلثار التشغيلية والمالية األخرى لتلك الخيارات.

يمكن أن تتضمن المعلومات اإلضافية المتعلقة بضمانات القيمة المتبقية والتي قد تدعو الحاجة إليھا -اعتماداً على الظروف-
لتحقيق الھدف من اإلفصاح الوارد في الفقرة 51؛ المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم المالية في تقويم ،على سبيل
المثال:
)أ (

مبررات المستأجر لتقديم ضمانات القيمة المتبقية وانتشار تلك الضمانات؛

)ب(

نسبة حجم تعرض المستأجر إلى مخاطر القيمة المتبقية؛

)ج(

طبيعة األصول محل العقد التي تم تقديم تلك الضمانات لھا؛

)د(

اآلثار التشغيلية والمالية األخرى لتلك الضمانات.

يمكن أن تتضمن المعلومات اإلضافية المتعلقة بمعامالت البيع واعادة االستئجار والتي قد تدعو الحاجة إليھا -اعتماداً على
الظروف -لتحقيق الھدف من اإلفصاح الوارد في الفقرة 51؛ المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم المالية في تقويم ،على
سبيل المثال:
)أ (

مبررات المستأجر لمعامالت البيع وإعادة االستئجار وانتشار تلك المعامالت؛

)ب(

الشروط واألحكام الرئيسية لمعامالت البيع وإعادة االستئجار الفردية؛
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)ج(

المدفوعات غير المدرجة في قياس التزامات عقد اإليجار؛

)د(

أثر التدفق النقدي لمعامالت البيع وإعادة االستئجار في فترة التقرير.

تصنيف عقد اإليجار للمؤجر )الفقرات (66-61
ب53

يعتمد تصنيف عقد اإليجار للمؤجرين في ھذا المعيار على مدى تحويل عقد اإليجار للمخاطر والمنافع العائدة لملكية األصل
محل العقد .وتشمل المخاطر احتماالت الخسائر من الطاقة العاطلة أو التقادم التقني والتغيرات في العائدات بسبب تغير
الظروف اإلقتصادية .يمكن أن تتمثل المنافع في توقعات عملية مربحة على مدى العمر االقتصادي لألصل محل العقد
وتحقيق مكاسب من الزيادة في القيمة أو تحقق قيمة متبقية.

ب54

قد يتضمن عقد اإليجار شروطا ً وأحكام لتعديل دفعات اإليجار استجابة لتغيرات معينة حدثت بين تاريخ نشأة عقد اإليجار
وتاريخ بداية عقد اإليجار )مثل التغير في تكلفة األصل محل العقد الخاصة بالمؤجر أو التغير في تكلفة تمويل اإليجار
الخاصة بالمؤجر( .في ھذه الحالة ،وألغراض تصنيف عقد اإليجار ،فإن أثر أي تغيرات يجب افتراض أنھا حدثت في تاريخ
نشأة عقد اإليجار.

ب55

عندما يتضمن عقد اإليجار كال من عنصري األرض والمباني ،فإنه يجب على المؤجر تقويم تصنيف كل عنصر على أنه
عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي بشكل منفصل بتطبيق الفقرات  66-62و ب-53ب .54وفي تحديد ما إذا كان
عنصر األرض ھو عقد إيجار تشغيلي أو عقد إيجار تمويلي ،فإن االعتبار المھم ھو أن األرض عادة ليس لھا عمر إنتاجي
محدود.

ب56

ألغراض التصنيف والمحاسبة عن عقد إيجار أرض ومباني ،يجب على المؤجر تخصيص دفعات عقد اإليجار )بما في ذلك
أي دفعات إجمالية في البداية( بين عنصري األرض والمباني بما يتناسب مع القيمة العادلة النسبية لحقوق التأجير في
عنصري األرض والمباني لعقد اإليجار في تاريخ نشأة عقد اإليجار .يتم تصنيف كامل عقد اإليجار على أنه عقد إيجار
تمويلي عند عدم إمكانية تخصيص دفعات عقد اإليجار بين ھذين العنصرين بطريقة يمكن االعتماد عليھا ،ما لم يكن من
الواضح أن كال العنصرين ھما عقود إيجارات تشغيلية ،وفي ھذه الحالة يتم تصنيف كامل عقد اإليجار على أنه عقد إيجار
تشغيلي.

ب57

بالنسبة لعقد إيجار ألرض ومباني تكون قيمة عنصر األرض فيه غير جوھرية لعقد اإليجار ،فإنه يمكن للمؤجر معالجة
األرض والمباني كوحدة واحدة لغرض تصنيف عقد اإليجار وتصنيفھا على أنھا إيجار تمويلي أو إيجار تشغيلي بتطبيق
الفقرات  66-62و ب-53ب .54في ھذه الحالة ،يجب على المؤجر اعتبار العمر اإلنتاجي للمباني كعمر إنتاجي لكامل
األصل محل العقد.

تصنيف عقد اإليجار من الباطن
ب58

عند تصنيف عقد اإليجار من الباطن يجب على المؤجر الوسيط ،تصنيف عقد اإليجار من الباطن على أنه عقد إيجار تمويلي
أو عقد إيجار تشغيلي كما يلي:
)أ(

إذا كان عقد اإليجار الرئيسي الذي تكون فيه المنشأة ھي المستأجر عقد إيجار قصير األجل ،وتمت المحاسبة عنه
بتطبيق الفقرة  ،6فيجب تصنيف اإليجار من الباطن على أنه عقد إيجار تشغيلي.

)ب(

بخالف ذلك ،يجب تصنيف عقد اإليجار من الباطن بالرجوع إلى أصل "حق االستخدام" الناتج من عقد اإليجار
الرئيسي وليس بالرجوع إلى األصل محل العقد )على سبيل المثال ،بند العقارات واآلالت والمعدات موضوع عقد
اإليجار(.
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ملحق ج
تاريخ السريان والتحول
يعتبر ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من المعيار وله نفس صالحيات األجزاء األخرى من المعيار.

تاريخ السريان
ج1

يجب على المنشأة تطبيق ھذا المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير 2019م أو بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر
للمنشآت التي تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي " 15اإليرادات من العقود مع العمالء" في التاريخ األولي لتطبيق ھذا
المعيار أو قبله .وإذا طبقت المنشأة ھذا المعيار لفترة أبكر فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.

التحول
ج2

ألغراض المتطلبات الواردة في الفقرات ج-1ج 19فإن تاريخ التطبيق األولي ھو بداية فترة التقرير السنوي التي تطبق
فيھا المنشأة ھذا المعيار ألول مرة.

تعريف عقد اإليجار
ج3

ج4

كوسيلة عملية ،ال يتطلب من المنشأة إعادة تقويم ما إذا كان عقد ما ھو عقد إيجار  ،أو يحتوي على عقد إيجار في تاريخ
التطبيق األولي .وبدالً عن ذلك يسمح للمنشأة بـ:
)أ(

تطبيق ھذا المعيار على العقود التي تم تعريفھا سابقا ً على أنھا عقود إيجار بتطبيق معيار المحاسبة الدولي " 17عقود
اإليجار" وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية " 4تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار" .يجب على
المنشأة تطبيق متطلبات التحول الواردة في الفقرات ج-5ج 18على تلك العقود.

)ب(

عدم تطبيق ھذا المعيار على العقود التي لم يتم تعريفھا سابقا ً على أنھا تنطوي على عقد إيجار بتطبيق معيار المحاسبة
الدولي  17وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية .4

إذا اختارت المنشأة تطبيق الفقرة ج 3باعتبارھا وسيلة عملية ،فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة وتطبيق الوسيلة العملية
على كافة عقودھا .ونتيجة لذلك ،يجب على المنشأة تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات  11-9فقط على العقود التي تم
الدخول فيھا )أو تم تغييرھا( في تاريخ التطبيق األولي أو بعده.

المستأجرين
ج5

يجب على المستأجر تطبيق ھذا المعيار على عقوده إما:
)أ(

بأثر رجعي لكل فترة تقرير سابقة معروضة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية والتتغيرات في
التقديرات المحاسبية واألخطاء"؛ أو

)ب(

بأثر رجعي مع إثبات األثر التراكمي للتطبيق األولي للمعيار في تاريخ التطبيق األولي وفقا ً للفقرات ج-7ج.13

ج6

يجب على المستأجر تطبيق االختيار المبين في الفقرة ج 5بصورة ثابتة لكافة عقود إيجاراته التي يكون فيھا مستأجراً.

ج7

إذا اختار المستأجر تطبيق ھذا المعيار وفقا ً للفقرة ج)5ب( ،فال يجوز له إعادة عرض معلومات المقارنة وبدالً عن ذلك
يجب على المستأجر إثبات األثر التراكمي للتطبيق األولي لھذا المعيار على أنه تعديل للرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة )أو
أي مكون آخر لحقوق الملكية ،بحسب ما ھو مناسب( في تاريخ التطبيق األولي.

عقود اإليجار التي تم تصنيفھا سابقا ً على أنھا عقود إيجار تشغيلي
ج8

إذا اختار المستأجر تطبيق ھذا المعيار وفقا ً للفقرة ج)5ب( ،فيجب على المستأجر:
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)أ(

إثبات التزام عقد اإليجار في تاريخ التطبيق األولي لعقود اإليجار التي تم تصنيفھا سابقا ً على أنھا عقود إيجار تشغيلي
بتطبيق معيار المحاسبة الدولي  .17يجب على المستأجر قياس التزام عقد اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار
المتبقية مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر في تاريخ التطبيق األولي.

)ب( إثبات أصل "حق االستخدام" في تاريخ التطبيق األولي لعقود اإليجار المصنفة سابقا ً على أنھا عقود إيجار تشغيلي
بتطبيق معيار المحاسبة الدولي  .17يجب على المستأجر االختيار على أساس كل عقد إيجار على حده لقياس أصل
"حق االستخدام" إما بـ:
) (1مبلغه الدفتري كما لو كان المعيار تم تطبيقه منذ تاريخ بداية عقد اإليجار ولكن مخصوما ً باستخدام معدل
اإلقتراض اإلضافي للمستأجر في تاريخ التطبيق األولي؛ أو
مساو اللتزام عقد اإليجار بعدالً بمبلغ أي دفعات عقد إيجار مدفوعة مقدما ً أو مستحقة تتعلق بذلك اإليجار
) (2مبلغ
ٍ
المثبتة في قائمة المركز المالي مباشرة قبل تاريخ التطبيق األولي.
)ج(

ج9

ج10

تطبيق معيار المحاسبة الدولي " 36الھبوط في قيمة األصول" ألصول "حق االستخدام" في تاريخ التطبيق األولي
ما لم يطبق المستأجر الوسيلة العملية الواردة في الفقرة ج)10ب(.

على الرغم من المتطلبات الواردة في الفقرة ج ،8بالنسبة لعقود اإليجار المصنفة سابقا ً على أنھا عقود إيجار تشغيلي بتطبيق
معيار المحاسبة الدولي  ،17فإن المستأجر:
)أ (

ال يتطلب منه عمل أي تعديالت عند التحول وذلك لعقود اإليجارالتي يكون فيھا األصل محل العقد ذا قيمة منخفضة
)كما ھو مبين في الفقرات ب-3ب (38التي سيتم المحاسبة عنھا بتطبيق الفقرة  .6يجب على المستأجر المحاسبة
عن تلك اإليجارات بتطبيق ھذا المعيار من تاريخ التطبيق األولي.

)ب(

ال يتطلب منه عمل أي تعديالت عند التحول وذلك لعقود اإليجار المصنفة سابقا ً على أنھا عقارات استثمارية باستخدام
نموذج القيمة العادلة في معيار المحاسبة الدولي "40العقارات االستثمارية .يجب على المستأجر المحاسبة عن أصل
"حق االستخدام" والتزام عقد اإليجار الناتج من تلك اإليجارات بتطبيق معيار المحاسبة الدولي  40وھذا المعيار من
تاريخ التطبيق األولي.

)ج(

يجب عليه قياس "أصل حق االستخدام" بالقيمة العادلة في تاريخ التطبيق األولي لعقود اإليجار التي تم المحاسبة
عنھا سابقا ً على أنھا عقود إيجار تشغيلي بتطبيق معيار المحاسبة الدولي  17ويتم المحاسبة عنھا على أنھا عقار
استثماري باستخدام نموذج القيمة العادلة في معيار المحاسبة الدولي  40من تاريخ التطبيق األولي .يجب على
المستأجر المحاسبة عن أصل "حق االستخدام" والتزام عقد اإليجار الناتج من تلك اإليجارات بتطبيق معيار المحاسبة
الدولي  40وھذا المعيار من تاريخ التطبيق األولي.

يمكن للمستأجر أن يستخدم واحدة أو أكثر من الوسائل العملية التالية عند تطبيق ھذا المعيار بأثر رجعي وفقا ً للفقرة ج)5ب(
لعقود اإليجار المصنفة سابقا ً على أنھا عقود إيجار تشغيلي بتطبيق معيار المحاسبة الدولي  .17يٌسمح للمستأجر بتطبيق ھذه
الوسيلة العملية على أساس كل عقد إيجار على حده.
)أ (

يمكن للمستأجر أن يقوم بتطبيق معدل خصم واحد على محفظة عقود إيجار ذات خصائص مماثلة بصورة معقولة
)مثل العقود التي تكون مدة إيجارھا المتبقية مماثلة لفئة مماثلة من األصول محل العقد في بيئة اقتصادية مماثلة(.

)ب(

يمكن للمستأجر أن يعتمد في تقويمه فيما إذا كانت عقود اإليجار ھي عقود متوقع خسارتھا بتطبيق معيار المحاسبة
الدولي " 37المخصصات واألصول المحتملة وااللتزامات المحتملة" مباشرة قبل تاريخ التطبيق األولي كبديل لعملية
إجراء اختبار للھبوط .إذا اختار المستأجر ھذه الوسيلة العملية ،فيجب عليه تعديل أصل "حق االستخدام" في تاريخ
التطبيق األولي بمبلغ أي مخصص للعقود المتوقع خسارتھا المثبت في قائمة المركز المالي مباشرة قبل تاريخ التطبيق
األولي.

)ج(

يمكن للمستأجر أن يختار عدم تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة ج 8لعقود اإليجار التي تنتھي مدة إيجارھا خالل
 12شھر من تاريخ التطبيق األولي .في ھذه الحالة ،يجب على المستأجر:
) (1المحاسبة عن عقود اإليجار تلك بنفس طريقة عقود اإليجار قصيرة األجل كما ھو مبين في الفقرة 6؛
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) (2إدراج التكلفة المرتبطة بعقود اإليجار تلك ضمن إفصاحات مصروفات عقود اإليجار قصيرة األجل في فترة
التقرير السنوية التي تشمل تاريخ التطبيق األولي.
)د(

يمكن للمستأجر أن يستبعد التكاليف األولية المباشرة من قياس أصل "حق االستخدام" في تاريخ التطبيق األولي.

)ھـ( يمكن للمستأجر أن يستخدم اإلدراك المتأخر كما ھو الحال في تحديد مدة عقد اإليجار إذا كان العقد يشتمل على
خيارات تمديد عقد اإليجار أو إنھائه.

عقود اإليجار المصنفة سابقا ً على أنھا عقود إيجار تمويلي
ج11

إذا اختار المستأجر تطبيق ھذا المعيار وفقا ً للفقرة ج)5ب( لعقود إيجار كانت مصنفة على أنھا عقود إيجار تمويلي بتطبيق
معيار المحاسبة الدولي  ،17فإن القيمة الدفترية ألصل "حق االستخدام" والتزام عقد اإليجار في تاريخ التطبيق األولي يجب
أن تكون القيمة الدفترية ألصل عقد اإليجار والتزام عقد اإليجار قبل تاريخ التطبيق األولي مباشرة والمقاسة بتطبييق معيار
المحاسبة الدولي  .17ولھذه العقود ،فإنه يجب على المستأجر المحاسبة عن أصل "حق االستخدام" والتزام عقد اإليجار
بتطبيق ھذا المعيار من تاريخ التطبيق األولي.

اإلفصاح
ج12

إذا اختار المستأجر تطبيق ھذه المعيار وفقا ً للفقرة ج)5ب( ،يجب عليه اإلفصاح عن معلومات حول التطبيق األولي المطلوبة
وفقا ً للفقرة  28من معيار المحاسبة الدولي  8باستثناء المعلومات المحددة في الفقرة )28و( من معيار المحاسبة الدولي .8
وبدالً من المعلومات المحددة في الفقرة )28و( من معيار المحاسبة الدولي  ،8يجب على المستأجر اإلفصاح عن:

)أ(

المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي للمستأجر المطبق على التزامات عقد اإليجار المثبتة في قائمة المركز
المالي في تاريخ التطبيق األولي؛

)ب( تفسيرات عن أي فروقات بين:

)ج(

)(1

تعھدات عقود اإليجار التشغيلي المفصح عنھا بتطبيق معيار المحاسبة الدولي  17في نھاية فترة التقرير
السنوية التي تسبق مباشرة تاريخ التطبيق األولي ،مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ
التطبيق األولي كما ھو مبين في الفقرة ج)8أ(؛

)(2

التزامات عقد اإليجار المثبتة في قائمة المركز المالي في تاريخ التطبيق األولي.

إذا استخدم المستأجر واحدة أو أكثر من الوسائل العملية المحددة في الفقرة ج 10فيجب اإلفصاح عن تلك الحقيقة.

المؤجرون
ج14

باستثناء ما ھو موضح في الفقرة ج ،15ال يلزم المؤجر إجراء أي تعديالت عند التحول وذلك لعقود اإليجار التي بكون فيھا
ھو المؤجر ،ويجب عليه المحاسبة عن تلك اإليجارات بتطبيق ھذا المعيار من تاريخ التطبيق األولي.

ج15

يجب على المؤجر الوسيط:
)أĂ

إعادة تقويم عقود اإليجار من الباطن المصنفة على أنھا عقود إيجار تشغيلي بتطبيق معيار المحاسبة الدولي  17وما
زالت مستمرة في تاريخ التطبيق األولي ،وذك لتحديد ما إذا كان يجب تصنيف كل عقد إيجار من الباطن على أنه
عقد إيجار تشغيلي أو عقد إيجار تمويلي بتطبيق ھذا المعيار .يجب أن يقوم المؤجر الوسيط بھذا التقويم في تاريخ
التطبيق األولي وفقا ً للمدد التعاقدية المتبقية وشروط عقد اإليجار الرئيسي وعقد اإليجار من الباطن في ذلك التاريخ.
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)بĂ

بالنسبة لعقود اإليجار من الباطن المصنفة على أنھا عقود إيجار تشغيلي بتطبيق معيار المحاسبة الدولي  17ولكنھا
تصنف على أنھا عقود إيجار تمويلي بتطبيق ھذا المعيار ،تتم المحاسبة عن عقود اإليجار من الباطن على أنھا عقود
إيجار تمويلي جديدة تم الدخول فيھا في تاريخ التطبيق األولي.

معامالت البيع وإعادة االستئجار قبل تاريخ التطبيق األولي
ج16

ال يجوز للمنشأة إعادة تقويم معامالت البيع وإعادة االستئجار التي تم الدخول فيھا قبل تاريخ التطبيق األولي من أجل تحديد
ما إذا كان تحويل األصل محل العقد يستوفي المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  15ليتم المحاسبة عنھا
على أنھا بيع.

ج17

إذا تمت المحاسبة عن معاملة البيع وإعادة االستئجار على أنھا بيع وإيجار تمويلي بتطبيق معيار المحاسبة الدولي  ،17فيجب
على البائع المستأجر:

ج18

)أĂ

المحاسبة عن معاملة إعادة االستئجار بنفس طريقة المحاسبة عن عقود اإليجار التمويلي األخرى القائمة في تاريخ
التطبيق األولي؛

)بĂ

االستمرار في استنفاد أي مكاسب بيع على مدى فترة عقد اإليجار.

إذا تمت المحاسبة عن معاملة البيع وإعادة االستئجار على أنھا بيع وإيجار تشغيلي بتطبيق معيار المحاسبة الدولي  ،17فيجب
على البائع المستأجر:
)أĂ

المحاسبة عن إعادة االستئجار بنفس الطريقة التي يتم المحاسبة عنھا ألي عقود إيجار تشغيلي قائمة في تاريخ
التطبيق األولي؛

)ب(

تعديل أصل حق االستخدام المعاد استئجاره بأي مكاسب أو خسائر مؤجلة تتعلق بشروط خارج السوق ومثبتة في
قائمة المركز المالي مباشرة قبل تاريخ التطبيق األولي.

المبالغ المثبتة سابقا ً فيما يتعلق بتجميع األعمال
ج19

إذا قام المستأجر بإثبات أصل أو التزام بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي " 3تجميع األعمال" بشروط مواتية أو غير
مواتية لعقد إيجار تشغيلي مستحوذ عليه كجزء من تجميع أعمال ،فيجب على المستأجر إلغاء إثبات ذلك األصل أو االلتزام
وتعديل المبلغ الدفتري ألصل "حق االستخدام" بمبلغ مقابل في تاريخ التطبيق األولي.

اإلشارة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 9
ج20

إذا كانت المنشأة تطبق ھذا المعيار ولكن لم تطبق حتى اآلن المعيار الدولي للتقرير المالي " 9األدوات المالية" فيجب قراءة
أي إشارة في ھذا المعيار إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  9على أنھا إشارة إلى معيار المحاسبة الدولي " 39األدوات
المالية :اإلثبات والقياس".

سحب المعايير األخرى
ج21

يحل ھذا المعيار محل المعايير والتفسيرات التالية:
)أ (

معيار المحاسبة الدولي " 17عقود اإليجار"؛

)ب (

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي "" 4"IFRICتحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد
إيجار"؛

)ج(

تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة "" 15 "SICعقود اإليجار التشغيلي– الحوافز"؛
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)د(

تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة "" 27 "SICتقويم جوھر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد
إيجار".
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عرض القوائم المالية
الھدف
1

يحدد ھذا المعيار أساس ع رض الق وائم المالي ة ذات الغ رض الع ام ،وذل ك لض مان قابلي ة مقارنتھ ا م ع الق وائم المالي ة
للمنشأة في الفترات السابقة ،ومع القوائم المالية للمنشآت األخرى .فھو يحدد المتطلبات الكلي ة لع رض الق وائم المالي ة
واإلرشادات الخاصة بھيكلھا ،والحد األدنى من المتطلبات المتعلقة بمحتوياتھا.

النطاق
2

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار في إعداد وعرض القوائم المالية ذات الغرض العام ،وفقا ً للمع ايير الدولي ة
للتقرير المالي ).(IFRSs

3

تحدد المعايير الدولية للتقرير المالي األخرى متطلبات اإلثبات ،والقياس واإلفصاح لمعامالت محددة وأحداث أخرى.

4

ال ينطبق ھذا المعيار على ھيكل ومحتوى القوائم المالية األولية المختصرة المعدة وفق ا ً لمعي ار المحاس بة ال دولي 34
"التقارير المالية األولية" .وبالرغم من ذلك تنطبق الفقرات  35-15على مثل تلك القوائم .ينطبق ھذا المعيار – عل ى
نحو متسا ٍو  -على جميع المنشآت ،بما في ذلك تلك التي تعرض قوائم مالية موحدة وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي
" 10القوائم المالية الموح دة" ،أو تل ك الت ي تع رض ق وائم مالي ة منفص لة وفق ا ً لمعي ار المحاس بة ال دولي " 27الق وائم
المالية المنفصلة".

5

يستخدم ھ ذا المعي ار مص طلحات تناس ب المنش آت الت ي تس تھدف تحقي ق ال ربح ،بم ا ف ي ذل ك المنش آت التجاري ة ف ي
القطاع العام .وإذا قامت المنشآت التي تمارس أنش طة ال تس تھدف تحقي ق ال ربح ف ي القط اع الخ اص ،أو ف ي القط اع
العام بتطبيق ھذا المعيار ،فإنه قد يلزمھا أن تعدل الوصف المستخدم لبنود مستقلة معينة في القوائم المالي ة والوص ف
المستخدم للقوائم المالية نفسھا.

6

وبالمثل ،فإن المنشآت التي ال يوجد بھا حقوق ملكية ،كما عُرفت في معي ار المحاس بة ال دولي  " 32األدوات المالي ة:
العرض" )مثل بعض الصناديق المشتركة( والمنشآت التي ال تعد أسھم رأس مالھا حقوق ملكية )مثل بعض المنشآت
التعاونية( ،قد يلزمھا أن تكيف عرض حصص األعضاء أو حملة الوحدات في القائمة المالية.

التعريفات
7

تستخدم المصطلحات التالية في ھذا المعيار بالمعاني المحددة:
الق وائم المالي ة ذات الغ رض الع ام )يش ار إليھ ا "ب القوائم المالي ة"( ھ ي تل ك الق وائم الت ي يُقص د منھ ا أن تلب ي
أحتياج ات المس تخدمين ال ذين ل يس بإمك انھم مطالب ة المنش أة بإع داد تق ارير تك ون مص ممة لت وفير احتياج اتھم
المحددة من المعلومات.
غير عملي يع ﱠد تطبيق متطلب ما غير عملي عندما ال تستطيع المنشأة تطبيقه ،حتى بعد قيامھا ببذل كل مسعى
معقول للقيام بذلك.
المعايير الدولية للتقري ر الم الي ) (IFRSsھ ي المع ايير والتفس يرات ال ُمص درة م ن قب ل مجل س مع ايير المحاس بة
الدولية ) ،(IASBوتشمل:
)أ(

المعايير الدولية للتقرير المالي.

)ب(

معايير المحاسبة الدولية.

)ج(

تفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي "."IFRIC

)د(

تفسيرات لجنة التفسيرات الدولية السابقة ".1 "SIC

الحذف الھام أو سوء العرض الھام للبنود يكون ذا أھمي ة نس بية إذا اس تطاع أن ي ؤثر  -بش كل ف ردى أو جم اعي -
على القرارات اإلقتصادية التي يتخذھا المستخدمون على أساس القوائم المالية .وتعتمد األھمية النسبية على حج م
وطبيعة الحذف ،أو س وء الع رض المق در ف ي الظ روف المحيط ة .وق د يك ون حج م البن د ،أو طبيعت ه ،أو م زيج م ن
كليھما ،ھو العامل الحاسم.
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يتطلب تقدير ما إذا كان الح ذف ،أو س وء الع رض ي ؤثر عل ى الق رارات االقتص ادية للمس تخدمين ،وبالت الي يك ون ذا
أھمية نسبية ،األخذ في الحسبان خصائص ھؤالء المستخدمين .ينص "إطار إعداد وعرض القوائم المالية" في الفقرة
 225عل ى أن ه "يفت رض أن يك ون ل دى المس تخدمين ق در معق ول م ن المعرف ة باألعم ال واألنش طة االقتص ادية،
وبالمحاسبة ،وأن يكون لديھم استعداد لدراسة المعلومات بقدر معقول من العناية" .وبنا ًء عليه ،يلزم التقدير األخذ في
الحسبان كي ف م ن المتوق ع – بش كل معق ول  -أن يت أثر المس تخدمون ال ذين بمث ل تل ك الص فات عن د اتخ اذ الق رارات
االقتصادية.
اإليض احات تتض من معلوم ات إض افية عل ى تل ك المعروض ة ف ي قائم ة المرك ز الم الي ،وقائم ة )ق ائمتي( ال ربح
أوالخسارة والدخل الشامل اآلخر ،وقائمة التغيرات في حقوق الملكي ة ،وقائم ة الت دفقات النقدي ة .ت وفر اإليض احات
وصفا ً سرديا ً أو تفصيالت للبنود المعروضة في تلك القوائم ومعلوم ات ح ول البن ود غي ر المؤھل ة لإلثب ات ف ي تل ك
القوائم.
الدخل الشامل اآلخ ر يش مل بن ود ال دخل والمص روف )بم ا ف ي ذل ك تع ديالت إع ادة التص نيف( الت ي ال تك ون مثبت ة
ضمن الربح أو الخسارة كما ھو مطلوب أو مسموح به بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي األخرى.
تشمل مكونات الدخل الشامل اآلخر ما يلي:
)أ(

التغييرات في فائض إعادة التقويم )أنظر معيار المحاسبة الدولي " 16العقارات ،واآلالت والمعدات"
ومعيار المحاسبة الدولي " 38األصول غير الملموسة"(.

)ب(

إعادة قياسات خطط المنافع المحددة )أنظر معيار المحاسبة الدولي " 19منافع الموظفين"(.

)ج(

المكاسب والخسائر الناشئة عن ترجمة القوائم المالية لعملية أجنبية )أنظر معيار المحاسبة الدولي 21
"آثار التغيرات في أسعار تبادل العمالت األجنبية"(.

)د(

المكاسب والخسائر من االستثمارات في أدوات حقوق ملكية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر وفقا ً للفقرة  5 .7 .5من المعيار الدولي للتقرير المالي "9األدوات المالية".

)دأ(

يتم قياس المكاسب والخسائر على األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا ً
للفقرات 2 ،1 ،4أ من المعيار الدولي للتقرير المالي .9

)ھـ(

الجــزء الفعال من المكاسب والخسائر على أدوات التحـــوط المستخدمــة في تحوط التدفق النقدي )أنظر
القسم  6من المعيار الدولي للتقرير المالي .9

)و(

اللتزامات معينة محددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،مبلغ التغير في القيمة العادلة الذى
يرجع إلى التغيرات في مخاطر االئتمان المتعلقة بااللتزام )أنظر الفقرة  7 .7 .5من المعيار الدولي
للتقرير المالي .(9

)ز(

التغيرات في القيمة الزمنية للخيارات عند فصل القيمة الفعليةعن القيمة الزمنية لعقد الخيار وتخصيص
التغيرات في القيمة الفعلية على أنھا ھي فقط أداة التحوط )أنظر القسم  6من المعيار الدولي للتقرير
المالي .(9

)ح(

التغيرات في قيمة البنود اآلجلة للعقود اآلجلة عند فصل العناصر اآلجلة عن البنود الحالية للعقود اآلجلة
وتخصيص التغيرات في البنود الحالية على أنه ھي فقط أداة  ،والتغيرات في قيمة الفرق المبني على
عملة أجنبية لألداة المالية عند استبعاده من التخصيص لتلك األداة المالية كأداة تحوط )أنظر القسم  6من
المعيار الدولي للتقرير المالي .(9

المــالك ھم حملة أدوات مالية مصنفة على أنھا حقوق ملكية.
الربح أو الخسارة ھو مجموع الدخل ،مطروحا ً منه المصروفات ،باستثناء مكونات الدخل الشامل اآلخر.
تعديالت إعادة التصنيف ھي المبالغ التي يُعاد تصنيفھا ضمن الربح ،أو الخسارة في الفترة الحالية والتي سبق إثباتھ ا
ضمن الدخل الشامل اآلخر في الفترة الحالية ،أو في الفترات السابقة.
مجموع الدخل الشامل ھو التغير في حقوق الملكية خالل فترة معينة ،الناتج عن المعامالت واألحداث األخ رى ،بخ الف
تلك التغيرات الناتجة عن المعامالت مع المالك بصفتھم مالك.

يشمل مجموع الدخل الشامل جميع مكونات "الربح أو الخسارة" و"الدخل الشامل اآلخر".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1تم تعديل تعريف المعايير الدولية للتقرير المالي  IFRSsبعد تغيير اإلسم من خالل الدستور ال ُمنقح لمؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي في .2010
2

في سبتمبر  ،2010استبدل مجلس معايير المحاسبة الدولية "اإلطار" بـ "إطار مفاھيم التقرير المالي" .وأستُبدلت الفقرة  25بالفصل  3من "إطار المفاھيم".
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8

رغم أن ھذا المعيــــار يستـــخدم مصطلحات "الدخل الشامل اآلخــــــر" ،و"الربح أو الخسارة" و"مجموع الدخل
الشامل" ،فإنه يمكن للمنشأة أن تستخدم مصطلحات أخرى لوصف المجاميع ،طالما أن المعنى واضح .على سبيل
المثال ،يجوز للمنشأة أن تستخدم مصطلح "صافي الدخل" لوصف الربح أو الخسارة.

8أ

تم توضيح المصطلحات التالية في معيار المحاسبة الدولي " 32األدوات المالي ة :الع رض" وت م اس تخدامھا ف ي ھ ذا
المعيار بالمعنى المحدد في معيار المحاسبة الدولي .32
)أ(

أداة مالية قابلة لإلع ادة مص نفة عل ى أنھ ا حق وق ملكي ة )الموض حة ف ي الفق رتين 16أ و16ب م ن معي ار
المحاسبة الدولي .(32

)ب(

أداة تفرض على المنشأة التزاما ً بأن تسلم إلى طرف آخر حص ة تناس بية م ن ص افى أص ول المنش أة عن د
التص فية فق ط ،وتص نف عل ى أنھ ا أداة حق وق ملكي ة )الموض حة ف ي الفق رتين 16ج و16د م ن معي ار
المحاسبة الدولي .(32

القوائم المالية
غرض القوائم المالية
9

تع ﱠد القوائم المالية بمثابة تعبير منظم عن المركز المالي واألداء المالي للمنشأة .فھدف القوائم المالية ھو توفير معلومات
عن المركز المالي ،واألداء المالي والتدفقات النقدية للمنش أة ،والت ي تع ﱠد مفي دة لش ريحة عريض ة م ن المس تخدمين عن د
اتخ اذ الق رارات االقتص ادية .وتظھ ر الق وائم المالي ة – أيض ا ً  -نت ائج قي ام اإلدارة بمس ؤولياتھا ف ي إدارة الم وارد
الموضوعة تحت تصرفھا .ولتحقيق ھذا الھدف ،توفر القوائم المالية معلومات عما يخص المنشأة من:
)أ(

األصول.

)ب( اإللتزامات.
)ج(

حقوق الملكية.

)د(

الدخل والمصروفات ،بما في ذلك المكاسب والخسائر.

)ھـ(

مساھمات المالك والتوزيعات على المالك بصفتھم مالك.

)و(

التدفقات النقدية.

تساعد ھذه المعلومات ،مع المعلومات األخرى ف ي اإليض احات ،مس تخدمي الق وائم المالي ة ف ي التنب ؤ بالت دفقات النقدي ة
المستقبلية للمنشأة ،وبالتحديد ،التنبؤ بتوقيتھا ودرجة تأكدھا.

المجموعة الكاملة من القوائم المالية
10

تشمل المجموعة الكاملة من القوائم المالية ما يلي:
)أ(

قائمة المركز المالي كما في نھاية الفترة.

)ب(

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر للفترة.

)ج(

قائمة التغيرات في حقوق الملكية للفترة.

)د(

قائمة التدفقات النقدية للفترة.

)ھـ(

إليضاحات ،وتشمل السياسات المحاسبية المھمة والمعلومات التوضيحية األخرى.

)ھـ أ(

المعلومات المقارنة المتعلقة بالفترة السابقة كما ھي محددة في الفقرتين  38و38أ.

)و(

قائمة المركز المالي كما في بداية الفترة السابقة عندما تطبق المنشأة سياسة محاسبية بأثر رجعى ،أو عندما تعيد
عرض البنود في قوائمھا المالية بأثر رجعى ،أو عندما تعيد تصنيف البنود في قوائمھا المالية وفقا ً للفقرات 40أ-
40د.

يمكن للمنشأة أن تستخدم عناوين للقوائم المالية بخالف تلك المستخدمة في ھذا المعيار .على س بيل المث ال ،يمك ن للمنش اة
أن تستخدم العنوان "قائمة الدخل الشامل" بدالً من "قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر".

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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10أ

يمكن للمنشأة أن تعرض قائمة واحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر ،مع عرض الربح أو الخس ارة وال دخل
الش امل االخ ر ف ي قس مين .ويج ب ان يُع رض القس مين مع اً ،عل ى أن يُع رض قس م ال ربح أو الخس ارة أوالً متبوع ا ً
مباش رةً بقس م ال دخل الش امل االخ ر .يمك ن للمنش اة أن تع رض قس م ال ربح أو الخس ارة ف ي قائم ة منفص لة لل ربح أو
الخس ارة .وف ي ھ ذه الحال ة ،يج ب أن تس بق القائم ة المنفص لة لل ربح أو الخس ارة – مباش رةً  -القائم ة الت ي تع رض
الدخل الشامل ،والتي يجب أن تبدأ بالربح أو الخسارة.

11

يجب على المنشأة أن تعرض جميع القوائم المالية في المجموعة الكاملة من القوائم المالية بدرجة متساوية من االھمية.

12

]حذفت[

13

تعرض كثير من المنشآت ،خارج القوائم المالية ،استعراضا ً ماليا ً من قبل االدارة يصف ويوضح السمات الرئيسة ألداء
المنشأة ومركزھا المالي ،وحاالت عدم التأكد الرئيسة التي تواجھھ ا .ويمك ن أن يش مل مث ل ھ ذا التقري ر اس تعراض م ا
يلى:

14

)أ(

العوامــل والمؤثرات الرئيســـة التي تحــدد األداء المالي ،بمــا في ذلك التغيّرات في البيئة ،التي تعمل فيھا
المنشأة ،وتجاوب المنشأة مع ھذه التغيرات وآثارھا ،وسياسة المنشأة لالستثمار من أجل المحافظة على األداء
المالي وتعزيزه ،بما في ذلك سياستھا لتوزيع األرباح.

)ب(

مصادر تمويل المنشأة ونسبتھا المستھدفة المتعلقة بااللتزامات إلى حقوق الملكية.

)ج(

موارد المنشأة غير المثبتة في قائمة المركز المالي ،وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي.

تعرض كثير من المنشآت أيضا ً  -خ ارج الق وائم المالي ة  -تق ارير وق وائم مث ل التق ارير البيئي ة وق وائم القيم ة المض افة،
خاصة في الصناعات التي تكون العوامل البيئية فيھ ا مھم ة ،وعن دما يع د الموظف ون مجموع ة مھم ة م ن المس تخدمين.
وتعد التقارير والقوائم المعروضة خارج القوائم المالية خارجة عن نطاق المعايير الدولية للتقرير المالي.

السمات العامة
العرض العادل وااللتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي
15

يجب أن تعرض القوائم المالية – بعدل  -المرك ز الم الي ،واألداء الم الي والت دفقات النقدي ة للمنش أة .ويتطل ب الع رض
العادل تعبي راً ص ادقا ً ع ن آث ار المع امالت ،واألح داث والظ روف األخ رى ،وفق ا ً للتعريف ات وض وابط االثب ات المتعلق ة
باألصول ،وااللتزامات ،والدخل والمصروفات المحددة في "اإلطار" .3ويفترض أن ينتج عن تطبيق المع ايير الدولي ة
للتقرير المالي ،مع إفصاح إضافي عند الضرورة ،قوائم مالية تحقق عرضا ً عادالً.

16

يجب على أي منشأة تلتزم في إعداد قوائمھا المالية بالمع ايير الدولي ة للتقري ر الم الي ،ال نص الص ريح ،وغي ر الم تحفظ ف ي
اإليضاحات عن ھذا االلتزام .وال يجوز للمنشأة أن تصف القوائم المالية بأنھ ا ملتزم ة بالمع ايير الدولي ة للتقري ر الم الي ،إال
إذا كانت تلتزم بجميع متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي.

17

في جميع الظروف  -تقريبا  -تحقق المنشأة عرضا ً عادالً من خالل االلتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي التي تنطب ق
عليھا .ويتطلب العرض العادل – أيضا ً  -من المنشأة ما يلى:

18

)أ(

إختيار وتطبيق السياسات المحاسبية وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية والتغيرات في
التقديرات المحاسبية واألخطاء" .ويحدد معيار المحاسبة الدولي  8منظومة من اإلرشادات المعتمدة التي
تأخذھا اإلدارة في الحسبان في ظل غياب معيار دولي للتقرير المالي ينطبق  -بشكل محدد  -على بند ما.

)ب(

عرض المعلومات ،بما في ذلك السياسات المحاسبية ،بطريقة توفر معلومات مالئمة ،ويمكن االعتماد
عليھا ،وقابلة للمقارنة وقابلة للفھم.

)ج(

توفير إفصاحات إضافية عندما يكون االلتزام بمتطلبات محددة في المعايير الدولية للتقرير المالي غير
كاف لتمكين المستخدمين من فھم تأثير معامالت معينة ،وأحداث وظروف أخرى على المركز المالي
ٍ
واألداء المالي للمنشأة.

ال يمكن للمنشأة أن تتدارك اختيار سياسات محاسبية غير مناسبة من خالل اإلفصاح عن السياسات المحاسبية المس تخدمة،
أو من خالل اإليضاحات أو المواد التوضيحية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3تتضمن الفقرات  24-15إشارات لھدف القوائم المالية المحدد في "]إطار إعداد وعرض القوائم المالية[" .وفي سبتمبر  ،2010استبدل مجلس معايير المحاسبة
الدولية "اإلطار" بـ "إطار مفاھيم التقرير المالي" ،الذي استبدل ھدف القوائم المالية بھدف التقرير المالي ذو الغرض العام :أنظر الفصل  1من "إطار المفاھيم".
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19

في الحاالت النادرة للغاية ،التي تخلص فيھا اإلدارة إلى أن االلتزام بمتطلب في معيار دولي للتقرير المالي سيكون مض لالً
 بشكل كبير  -إلى حد أنه يتعارض مع ھدف القوائم المالية المحدد في "اإلطار" ،يجب على المنشأة أن تخرج ع ن ھ ذاالمتطلب وفقا ً للطريقة المحددة في الفقرة  ،20وذلك إذا كان اإلطار التنظيمي المالئم يتطلب ،أو بخ الف ذل ك ال يمن ع مث ل
ھذا الخروج.

20

إذا خرجت المنشأة عن متطلب لمعيار دولي للتقرير المالي ،وفقا ُ للفقرة  ،19فإنه يجب عليھا أن تفصح عما يلى:
)أ(

أن اإلدارة خلصت إلى أن القوائم المالية تعبر  -بعدل  -عن المركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية
للمنشأة.

)ب(

أنھا التزمت بالمعايير الدولية للتقرير المالي التي تنطبق عليھا ،باستثناء أنھا خرجت عن متطلب معين وذلك
لتحقيق عرض عادل.

)ج(

عنوان المعيار الدولي للتقرير المالي الذى خرجت عنه المنشأة ،وطبيعة الخروج ،بما في ذلك المعالجة التي
يتطلبھا المعيار الدولي للتقرير المالي ،والسبب الذي يجعل ھذه المعالجة – فيما لو تمت – في ھذه الظروف
مضللة جداً ،مما يجعلھا تتعارض مع ھدف القوائم المالية المحدد في "اإلطار" ،والمعالجة المطبقة.

)د(

األثر المالي للخروج على كل بند في القوائم المالية ،كان سيتم التقرير عنه التزاما ً بالمتطلب ،وذلك لكل فترة
معروضة.

21

عندما تخرج المنشأة ع ن متطل ب لمعي ار دول ي للتقري ر الم الي ف ي فت رة س ابقة ،وي ؤثر ھ ذا الخ روج عل ى المب الغ
المثبتة في القوائم المالية للفترة الحالية ،فإنه يجب عليھا أن تقوم باإلفصاحات المحددة في الفقرة )20ج( و)د(.

22

تنطبق الفقرة  ،21على سبيل المثال ،عندما تخرج المنشأة  -في فترة س ابقة – ع ن متطل ب ف ي معي ار دول ي للتقري ر
المالي لقياس أص ول أو التزام ات ،وي ؤثر ھ ذا الخ روج عل ى قي اس التغي رات ف ي األص ول وااللتزام ات المثبت ة ف ي
القوائم المالية للفترة الحالية.

23

في الحاالت النادرة للغاية ،التي تخلص فيھا اإلدارة إلى أن االلتزام بمتطلب في معيار دول ي للتقري ر الم الي س يكون
مضلالً – بشكل كبير – إلى حد انه يتعارض مع ھدف القوائم المالية المح دد ف ي "اإلط ار" ،ف ي ح ين يمن ع اإلط ار
التنظيمي المالئم الخروج عن المتطلب ،فإنه يجب على المنش أة أن تخف ض الجوان ب المض للة المتص ورة لاللت زام،
إلى أقصى حد ممكن ،وذلك باإلفصاح عما يلى:

24

)أ(

عنوان المعيار الدولي للتقرير المالي موضوع اإلشكال ،وطبيعة المتطلب ،وسبب أن اإلدارة خلصت إلى أن
االلتزام بھذا المتطلب ،في ھذه الظروف ،سيكون مضلالً – بشكل كبير – إلى حد أنه يتعارض مع ھدف
القوائم المالية المحدد في "اإلطار".

)ب(

التعديالت لكــل بند في القوائم المالية خلصــــت اإلدارة إلى أنھا تعد ضرورية لتحقيق عرض عادل ،وذلك لكل
فترة معروضة.

لغرض الفقرات  ،23-19سيتعارض بند م ا م ن المعلوم ات م ع ھ دف الق وائم المالي ة عن دما ال يعب ر – بص دق  -ع ن
المع امالت ،واألح داث والظ روف األخ رى الت ي يس تھدف التعبي ر عنھ ا ،أو يتوق ع– بش كل معق ول -أن يعب ر عنھ ا،
وبالتالي سيكون من المحتمل أن يؤثر ذل ك عل ى الق رارات االقتص ادية الت ي يتخ ذھا مس تخدمو الق وائم المالي ة .وعن د
تقدير ما إذا كان االلتزام بمتطلب محدد في معيار دول ي للتقري ر الم الي س يكون مض لالً  -بش كل كبي ر  -إل ى ح د أن ه
يتعارض مع ھدف القوائم المالية المحدد في "اإلطار" ،يجب على اإلدارة االخذ في الحسبان ما يلى:
)أ(
)ب(

سبب عدم تحقيق ھدف القوائم المالية في ظروف معينة.
كيفيـــة اختالف ظروف المنشــــأة عن تلك المتعلقــة بالمنشآت األخرى التي تلتزم بالمتطلب .وإذا كانت
المنشآت األخرى في ظروف مشابھة تلتزم بالمتطلب ،فإنه يكون ھناك افتراض مسبق  -قابل للنقض -
بأن التزام المنشأة بالمتطلب لن يكون مضلالً – بشكل كبير – إلى حد أنه يتعارض مع ھدف القوائم
المالية المحدد في "اإلطار".
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االستمراية
25

عن د إع داد الق وائم المالي ة ،يج ب عل ى اإلدارة إج راء تق ويم لق درة المنش أة عل ى االس تمرار عل ى أنھ ا منش أة مس تمرة.
ويجب على المنشأة أن تعد القوائم المالية على أساس االستمرارية ما ل م تك ن تن وي اإلدارة أن تص في المنش أة ،أو أن
توقف األعمال ،أو أنه ليس لديھا بديالً واقعيا ً سوى أن تفعل ذلك .وعندما تكون اإلدارة على علم ،عند إجراء تقويمھا،
بح االت ع دم تأك د ذات اھمي ة نس بية ،متعلق ة بأح داث ،أو ظ روف ق د تلق ى ش كوكا ً كبي رة عل ى ق درة المنش أة عل ى
االس تمرار كمنش أة مس تمرة ،فإن ه يج ب عل ى المنش أة أن تفص ح ع ن ح االت ع دم التأك د تل ك .وعن دما ال تع د المنش أة
القوائم المالية على أساس االستمرارية ،فإنه يجب عليھا أن تفصح ع ن ھ ذه الحقيق ة ،م ع األس اس ال ذي علي ه أع دت
القوائم المالية ،وسبب أن المنشأة ال تعد منشأة مستمرة.

26

عن د تق ويم م ا إذا ك ان ف رض االس تمرارية يع د مناس باً ،تأخ ذ اإلدارة ف ي الحس بان جمي ع المعلوم ات المتاح ة ع ن
المستقبل ،والذي يك ون عل ى األق ل – ولك ن ال يقتص ر عل ى  -اثن ي عش رة ش ھراً م ن نھاي ة فت رة التقري ر .وتعتم د
درج ة األخ ذ ف ي الحس بان عل ى الحق ائق ف ي ك ل حال ة .فعن دما يك ون ل دى المنش أة ت اريخ م ن العملي ات المربح ة،
وسھولة للوصول إلى الموارد المالية ،فقد تتوصل المنشأة إلى استنتاج أن المحاسبة وفق ا ً ألس اس االس تمرارية تع ﱠد
مناسبة دون تحليل تفصيلي .وفى حاالت أخرى ،قد يلزم اإلدارة أن تأخذ في الحسبان مجموعة واسعة من العوامل
المتعلقة بالربحية الحالية والمتوقعة ،وبرامج تسديد ال دين والمص ادر الممكن ة الس تبدال التموي ل قب ل أن يمكنھ ا أن
تصل إلى قناعة بأن أساس االستمرارية يع ﱠد مناسبا ً.

المحاسبة وفقا ً ألساس االستحقاق
27

يجب على المنشأة أن تعد قوائمھا المالية باستخدام المحاسبة وفقا ً ألساس االستحقاق ،باستثناء معلومات التدفق
النقدي.

28

عندما تستخدم المحاسبة وفقا ً ألساس االستحقاق ،تثبت المنشأة البن ود عل ى أنھ ا أص ول والتزام ات وحق وق الملكي ة
ودخل ومصروفات )عناصر القوائم المالية( عندما يتطبق عليھا تعريفات وضوابط إثبات تلك العناصر الواردة في
"اإلطار" .5

األھمية النسبية والتجميع
29

يج ب عل ى المنش أة أن تع رض ك ل فئ ة  -ذات اھمي ة نس بية  -م ن البن ود المتش ابھة بش كل منفص ل .ويج ب عل ى
المنشأة أن تعرض البنود ذات الطبيعة أو الوظيفة المختلفة  -بشكل منفصل – ما لم تكن غير ذات أھمية نسبية.

30

تنتج القوائم المالية من معالجة ع دد كبي ر م ن المع امالت أو األح داث األخ رى الت ي تك ون مجمع ة ف ي فئ ات وفق ا ً
لطبيعتھا ،أو وظيفتھ ا .والمرحل ة النھائي ة ف ي عملي ة التجمي ع والتص نيف ھ ي ع رض بيان ات مختص رة ومص نفة،
تشكل بنوداً مستقلة في القوائم المالية .وإذا لم يكن بند مستقل – بشكل منفرد – ذا أھمية نسبية ،فإنه يُجمع مع البنود
كاف  -لتبرير
األخرى ،إما في تلك القوائم المالية ،أو في اإليضاحات .والبند الذى ال يكون ذا أھمية نسبية – بشكل
ٍ
عرضه – بشكل مفصل  -في تلك القوائم ،قد يبرر عرضه – بشكل منفصل  -في اإليضاحات.

30أ

يجب على المنشأة عند تطبيق ھذا المعيار والمعايير الدولية للتقرير المالي األخرى ،ومع األخ ذ ف ي الحس بان كاف ة
الحقائق والظروف ،أن تتخذ قرارات عن كيفية تجمي ع المعلوم ات ف ي الق وائم المالي ة والت ي تتض من اإليض احات.
وال يجوز للمنشأة تقلي ل قابلي ة فھ م قوائمھ ا المالي ة بتش ويش المعلوم ات الجوھري ة بالمعلوم ات غي ر الجوھري ة أو
بتجميع البنود الجوھرية التي لھا خصائص طبيعة ووظائف مختلفة.

31

تح دد بع ض المع ايير الدولي ة للتقري ر الم الي المعلوم ات المطل وب إدراجھ ا ف ي الق وائم المالي ة والت ي تتض من
اإليض احات .ال يل زم المنش أة أن ت وفر إفص احا ً مح دداً مطلوب ا ً بموج ب المع ايير الدولي ة للتقري ر الم الي إذا كان ت
المعلومات الناتجة عن اإلفصاح غير جوھرية .ھذا ھو الحال حتى إذا إحتوت المعايير الدولية للتقرير المالي عل ى
قائمة من المتطلبات المحددة أو أوضحتھا كمتطلبات ح د أدن ى .يج ب عل ى المنش أة األخ ذ ف ي الحس بان م ا إذا ك ان
ينبغي تقديم إقصاحات إضافية عندما يكون اإللت زام بالمتطلب ات المح ددة ف ي المع ايير الدولي ة للتقري ر الم الي غي ر
ك افي لتمك ين مس تخدمي الق وائم المالي ة لفھ م أث ر مع امالت معين ة وأح داث وظ روف أخ رى عل ى المرك ز الم الي
واألداء المالي للمنشأة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5تم استبداله بـ "إطار المفاھيم" في سبتمبر .2010
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المقاصـــة
32

ال يج وز للمنش أة أن تج ري مقاص ة ب ين األص ول وااللتزام ات ،أو ب ين ال دخل والمص روفات ،م ا ل م تك ن مطلوب ة ،أو
مسموحا ً بھا بموجب معيار دولي للتقرير المالي.

33

تقوم المنشأة بالتقرير – بشكل منفصل  -عن األص ول وااللتزام ات ،وع ن ال دخل والمص روفات .وباس تثناء عن دما
تعكس المقاصة ج وھر المعامل ة ،أو الح دث ،ف إن إج راء المقاص ة ف ي قائم ة )ق ائمتي( ال ربح أو الخس ارة وال دخل
الش امل اآلخ ر ،أو ف ي قائم ة المرك ز الم الي ،ين تقص م ن ق درة المس تخدمين عل ى فھ م المع امالت ،واألح داث
والظروف األخرى التي حدثت وعلى تقدير التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة .ال يع ﱠد قياس األصول بالصافي بع د
طرح مخصصات التقويم  -على سبيل المثال ،طرح مخصص التقادم من المخزون ،ومخص ص ال ديون المش كوك
في تحصيلھا من المدينين  -مقاصة.

34

يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي " 15اإليرادات من العقود مع العمالء" من المنشأة أن تقوم بقي اس اإلي رادات
من العقود مع العمالء بمبلغ العوض الذي تتوقع المنشأة أن لھا حق فيه مقابل تحوي ل س لع أو خ دمات موع ود بھ ا.
على سبيل المثال ،يعكس مبل غ اإلي رادات المثب ت أي خص ومات تجاري ة وحس ومات حج م تس مح بھ ا المنش أة .ف ي
سياق نشاطھا المعتاد تقوم المنش أة بمع امالت أخ رى ال تول د إي رادات ولكنھ ا ثانوي ة ف ي األنش طة الرئس ية المول دة
لإليرادات .وتعرض المنشأة نتائج مثل ھذه المعامالت بصافي مقابل ة أي دخ ل بالمص روفات المتعلق ة ب ه والناش ئة
عن المعاملة نفسھا ،عندما يعكس ھذا العرض جوھر المعاملة ،أو الحدث االخر .على سبيل المثال:
)أ(

تع رض المنش أة المكاس ب والخس ائر م ن اس تبعاد األص ول غي ر المتداول ة ،بم ا ف ي ذل ك االس تثمارات
واألصول التشغيلية ،وذلك بطرح المبلغ الدفتري لألصل والمصروفات البيعية المتعلق ة باالس تبعاد م ن
المتحصالت من االستبعاد.

)ب(

بالنس بة للنفق ات المتعلق ة بمخص ص ت ّم إثبات ه ،وفق ا ً لمعي ار المحاس بة ال دولي " 37المخصص ات
وااللتزامات المحتملة واألصول المحتمل ة" ،والمس تردة بموج ب اتف اق تعاق دي م ع ط رف ثال ث )عل ى
سبيل المثال ،اتفاقية ضمان المورد( ،فإنه يمكن للمنشأة أن تخفضھا بالمبلغ المسترد المتعلق بھا.

35

اف  -المكاس ب والخس ائر الناش ئة ع ن مجموع ة م ن المع امالت
باإلض افة إل ى ذل ك ،تع رض المنش أة – بش كل ص ٍ
المتشابھة ،على سبيل المثال ،مكاسب وخسائر تبادل العمالت األجنبية ،أو المكاس ب والخس ائر الناش ئة ع ن األدوات
المالية المحتفظ بھا للمتاجرة .بالرغم من ذل ك ،تع رض المنش أة مث ل ھ ذه المكاس ب والخس ائر – بش كل منفص ل  -إذا
كانت ذات اھمية نسبية.

دورية التقرير
36

37

يجب على المنشأة أن تعرض مجموعة كاملة من القوائم المالية )بما في ذل ك المعلوم ات المقارن ة(  -عل ى األق ل -
س نويا ً .وعن دما تغي ر المنش أة نھاي ة فت رة تقريرھ ا وتع رض الق وائم المالي ة ع ن فت رة أط ول ،أو أقص ر م ن س نة
واحدة ،فإنه يجب عليھا أن تفصح  -باإلضافة إلى الفترة التي تغطيھا القوائم المالية  -عما يلى:
)أ(

سبب إستخدام فترة أطول ،أو أقصر.

)ب(

حقيقة أن المبالغ المعروضة في القوائم المالية ليست – بشكل كامل  -قابلة للمقارنة.

ع ادةً تع د المنش أة الق وائم المالي ة  -بش كل ثاب ت  -ع ن فت رة س نة واح دة .ب الرغم م ن ذل ك ،تفض ل بع ض المنش آت -
ألسباب عملية – التقرير ،على سبيل المثال ،عن فترة  52أسبوع .وال يمنع ھذا المعيار ھذه الممارسة.

المعلومات المقارنة

الحد األدنى من المعلومات المقارنة
38

يج ب عل ى المنش أة أن تع رض معلوم ات مقارن ة تتعل ق ب الفترة الس ابقة لجمي ع المب الغ الت ي ت م التقري ر عنھ ا ف ي
القوائم المالية للفترة الحالية ،باستثناء عندما تسمح المعايير الدولية للتقري ر الم الي أو تتطل ب خ الف ذل ك .ويج ب
على المنشأة أن تدرج معلومات مقارنة للمعلومات السردية والوصفية ،إذا كانت مالئمة لفھم القوائم المالية للفترة
الحالية.

38أ

كحد أدنى ،يجب على المنشأة أن تعرض قائمتين للمركز المالي ،وقائمتين للربح أو الخسارة والدخل الشامل االخ ر،
وقائمتين منفصلتين للربح أو الخسارة )إذا تم عرضھا( ،وقائمتين للت دفقات النقدي ة وق ائمتين للتغي رات ف ي حق وق
الملكية ،واإليضاحات المتعلقة بھا.
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38ب

في بعض الحاالت ،تظل المعلومات السردية الموفرة ف ي الق وائم المالي ة للفت رة )الفت رات( الس ابقة مالئم ة ف ي الفت رة
الحالية .على سبيل المثال ،تفصح المنشاة في الفترة الحالية عن تفاصيل نزاع قضائي ،كان ت نتائج ه غي ر مؤك دة ف ي
نھاية الفترة السابقة ولم تُح ل بع د .فق د يس تفيد المس تخدمون م ن اإلفص اح ع ن معلوم ات ب أن حال ة ع دم التأك د كان ت
موجودة في نھاية الفترة السابقة ،ومن اإلفصاح عن معلومات عن الخطوات التي تم اتخاذھ ا خ الل الفت رة لح ل حال ة
عدم التأكد.

معلومات مقارنة إضافية
38ج

يمكن للمنشاة أن تعرض معلومات مقارن ة باإلض افة إل ى الح د األدن ى م ن الق وائم المالي ة المقارن ة المطلوب ة بموج ب
المعايير الدولية للتقرير المالي ،طالما أن تلك المعلومات تُعد وفقا ً للمعايير الدولي ة للتقري ر الم الي .ويمك ن أن تتك ون
معلومات المقارنة ھذه من واحدة أو أكثر من القوائم المشار إليھا في الفقرة  ،10ولك ن ال يلزمھ ا أن تش مل مجموع ة
كاملة من القوائم المالية .وعندما يكون ھذا ھو الحال ،يجب عل ى المنش اة أن تع رض معلوم ات اإليض احات المتعلق ة
بتلك القوائم اإلضافية.

38د

على سبيل المثال ،يمكن للمنشاة أن تعرض قائمة ثالثة للربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر )وبذلك تعرض الفترة
الحالية ،والفترة السابقة وفترة مقارنة إضافية واحدة( .بالرغم من ذل ك ،ف إن المنش أة غي ر مطالب ة ب أن تع رض قائم ة
ثالثة للمركز المالي ،أو قائمة ثالثة للتدفقات النقدية أو قائمة ثالثة للتغيرات في حقوق الملكية )أي قائمة مالي ة إض افية
مقارنة( .إن المنشأة مطالبة بأن تعرض ،في اإليضاحات المرفقة ب القوائم المالي ة ،المعلوم ات المقارن ة المتعلق ة بتل ك
القائمة اإلضافية للربح أو الخسارة والدخل الشامل اإلضافية.

-39
40

]حذفت[

التغير في السياسة المحاسبية ،أو إعادة العرض بأثر رجعي أو إعادة التصنيف
40أ

40ب

يجب على المنشأة أن تعرض قائمة ثالثة للمركز المالي كما في بداية الفترة السابقة ،باإلضافة إلى الحد األدنى م ن
القوائم المالية المقارنة المطلوبة في الفقرة 38أ ،إذا:
)أ(

كانت تطبق سياسة محاسبية بأثر رجعى ،أو تعيد عرض البنود في قوائمھا المالية بأثر رجعى ،أو تعيد تص نيف
البنود في قوائمھا المالية.

)ب(

ك ان للتطبي ق ب أثر رجع ى ،أو إلع ادة الع رض ب أثر رجع ى أو إلع ادة التص نيف ت اثير ذو أھمي ة نس بية عل ى
المعلومات في قائمة المركز المالي في بداية الفترة السابقة.

في الظروف الموضحة في الفقرة 40أ ،يجب على المنشأة أن تعرض ثالث قوائم للمركز المالي كما في:
)أ(

نھاية الفترة الحالية.

)ب(

نھاية الفترة السابقة.

)ج(

بداية الفترة السابقة.

40ج

عندما تكون المنشأة مطالبة بأن تعرض قائمة مركز مالي إضافية وفق ا ً للفق رة 40أ ،فإن ه يج ب عليھ ا أن تفص ح ع ن
المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات  44-41ومعيار المحاس بة ال دولي  .8وب الرغم م ن ذل ك ،ال يلزمھ ا أن تع رض
اإليضاحات المتعلقة بقائمة المركز المالي االفتتاحية كما في بداية الفترة السابقة.

40د

يجب أن يكون تاريخ قائمة المركز المالي االفتتاحية تلك ھو كما في بداية الفت رة الس ابقة بغ ض النظ ر عم ا إذا كان ت
القوائم المالية للمنشأة تعرض معلومات مقارنة لفترات أبكر )كما ھو مسموح به في الفقرة 38ج(.

41

إذا غي رت المنش أة ع رض ،أو تص نيف البن ود ف ي قوائمھ ا المالي ة ،فإن ه يج ب عليھ ا أن تعي د تص نيف المب الغ
المقارنة ،ما لم تكن إعادة التصنيف غير عملية .وعندما تعيد المنش أة تص نيف المب الغ المقارن ة ،فإن ه يج ب عليھ ا
أن تفصح عما يلي )متضمنا ً كما في بداية الفترة السابقة(:
)أ(

طبيعة إعادة التصنيف.
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42

)ب(

مبلغ كل بند ،أو فئة من البنود التي يُعاد تصنيفھا.

)ج(

سبب إعادة التصنيف.

عندما يكون من غير العملي أن يُعاد تصنيف المبالغ المقارنة ،فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عما يلى:
)أ(

سبب عدم إعادة تصنيف المبالغ.

)ب(

طبيعة التعديالت التي كانت ستٌجرى إذا اُعيد تصنيف المبالغ.

43

يساعد تعزيز قابلية المعلومات للمقارنة بين الفترات المستخدمين في اتخ اذ الق رارات االقتص ادية  -وبص فة خاص ة -
إمكاني ة تق ويم اتجاھ ات المعلوم ات المالي ة ألغ راض التنب ؤ .وف ى بع ض الظ روف ،يك ون م ن غي ر العمل ي أن يُع اد
تصنيف المعلومات المقارنة لفترة سابقة معينة لتصبح قابلة للمقارنة مع الفترة الحالية .على سبيل المثال ،قد ال تكون
المنشأة قد قامت بتجميع البيانات في الفت رة )الفت رات( الس ابقة بطريق ة تس مح بإع ادة التص نيف ،وق د يك ون م ن غي ر
العملي أن يُعاد إنتاج المعلومات.

44

يح دد معي ار المحاس بة ال دولي  8التع ديالت المطلوب ة للمعلوم ات المقارن ة عن دما تغي ر المنش أة سياس ة محاس بية أو
تصحح خطأ.

ثبات طريقة العرض
45

46

يجب على المنشأة أن تحافظ على طريقة عرض وتصنيف البنود في القوائم المالية من فترة إلى التي تليھا ،ما لم:
)أ(

يكون من الواضح ،بعد ح دوث تغيي ر مھ م ف ي طبيع ة عملي ات المنش أة ،أو بع د اس تعراض قوائمھ ا المالي ة ،أن
عرض ا ً أو تص نيفا ً آخ ر س يكون أكث ر مناس بة ،بع د األخ ذ ف ي الحس بان ض وابط اختي ار وتطبي ق السياس ات
المحاسبية الواردة في معيار المحاسبة الدولي  ،8أو

)ب(

يتطلب معيار دولي للتقرير المالي تغييراً في طريقة العرض.

على سبيل المثال ،قد يشير إستحواذ أو استبعاد مھم ،أو استعراض لطريقة عرض القوائم المالية إلى أن ه يل زم الق وائم
المالية أن تُعرض بطريقة مختلفة .وتغير المنش أة طريق ة ع رض قوائمھ ا المالي ة  -فق ط – إذا كان ت طريق ة الع رض
ال ُمغيرة توفر معلومات يمكن االعتماد عليھا وأكثر مالءمة لمستخدمي القوائم المالية ،ومن المحتمل أن يستمر الھيكل
ال ُمنقح ،بحيث ال تتضرر القابلية للمقارنة .وعند إجراء مثل ھذه التغييرات في طريقة العرض ،تعيد المنش أة تص نيف
معلوماتھا المقارنة وفقا ً للفقرتين  41و.42

الھيكل والمحتوى
مقدمـة
47

يتطل ب ھ ذا المعي ار إفص احات معين ة ف ي قائم ة المرك ز الم الي ،أو ف ي قائم ة )ق ائمتي( ال ربح أو الخس ارة وال دخل
الشامل ،أو في قائمة التغيّرات في حقوق الملكية ،ويتطلب اإلفصاح عن بنود مستقلة أخرى إما في ھذه القوائم أو ف ي
اإليضاحات .ويحدد معيار المحاسبة الدولي " 7قائمة التدفقات النقدية" متطلبات عرض معلومات التدفق النقدي.

48

يستخدم ھذا المعيار – أحيانا  -مصطلح "اإلفصاح" بالمعنى الواسع ،الذي يشمل البنود المعروضة في القوائم المالية.
وإضافة إلى ذلك ،فإن المعايير الدولية للتقرير المالي األخرى تتطلب إفصاحات .ويمكن القيام بمثل ھذه اإلفص احات
في القوائم المالية ،ما لم يُحدد خالف ذلك في مكان آخر في ھذا المعيار ،أو في معيار دولي للتقرير المالي آخر.

تحديد القوائم المالية
49

يجب على المنشأة أن تحدد – بشكل واضح – القوائم المالية وأن تميزھا عن المعلومات األخرى ف ي نف س الوثيق ة
المنشورة.

50

تنطب ق المع ايير الدولي ة للتقري ر الم الي – فق ط  -عل ى الق وائم المالي ة ،ول يس بالض رورة عل ى المعلوم ات األخ رى
المعروضة في التقرير السنوي ،أوفى تقرير معد وفق متطلبات تنظيمية ،أو ف ي وثيق ة أخ رى .وبن ا ًء علي ه ،فإن ه م ن
المھ م أن ي تمكن المس تخدمون م ن تميي ز المعلوم ات الت ي أُع دت باس تخدام المع ايير الدولي ة للتقري ر الم الي ،ع ن
المعلومات األخرى التي قد تكون مفيدة للمستخدمين ولكنھا ليست موضوع ھذه المتطلبات.
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يجب على المنشأة أن تحدد – بشكل واضح  -كل قائمة مالية واإليضاحات .وباإلضافة إلى ذل ك ،يج ب عل ى المنش أة
أن تظھر المعلومات التالية بشكل بارز ،وأن تكرر ذلك عند الحاجة لجعل المعلومات المعروضة قابلة للفھم:

51

)أ(

إسم المنشأة المعدة للتقرير أو الوسائل األخرى لتعريفھا ،وأي تغيي ر ف ي ھ ذه المعلوم ات من ذ نھاي ة فت رة التقري ر
السابقة.

)ب(

ما إذا كانت القوائم المالية لمنشأة بعينھا ،أو لمجموعة من المنشآت.

)ج(

تاريخ نھاية فترة التقرير ،أو الفترة التي تغطيھا مجموعة القوائم المالية ،أو اإليضاحات.

)د(

عملة العرض ،كما عُرفت في معيار المحاسبة الدولي .21

)ھـ(

مستوى التقريب المستخدم في عرض المبالغ في القوائم المالية.

52

تس توفى المنش أة المتطلب ات ال واردة ف ي الفق رة  51م ن خ الل ع رض العن اوين المناس بة للص فحات ،والق وائم،
واإليضاحات ،واألعمدة ،وما ش ابه ذل ك .ويع ﱠد الحك م الشخص ي مطلوب ا ً ف ي تحدي د أفض ل طريق ة لع رض مث ل ھ ذه
المعلومات .فعلى سبيل المث ال ،عن دما تع رض المنش أة الق وائم المالي ة بص ورة إلكتروني ة ،فإن ه ال تس تخدم – دائم ا ً -
الصفحات المنفصلة؛ وحينذاك تعرض المنشأة البنود أعاله لتضمن أن المعلومات ال ُمتضمنة في الق وائم المالي ة يمك ن
فھمھا.

53

تجعل المنشأة القوائم المالية – غالبا ً  -أكثر قابلية للفھم من خالل عرض المعلومات باآلالف أو الماليين م ن وح دات
عملة العرض .ويع ﱠد ھذا اإلج راء مقب والً طالم ا أن المنش أة تفص ح ع ن مس توى التقري ب ،وال تح ذف معلوم ات ذات
أھمية نسبية.

قائمة المركز المالي
المعلومات التي تُعرض في قائمة المركز المالي
54

يجب أن تشمل قائمة المركز المالي بنودا مستقلة تعرض المبالغ التالية:
أ(

العقارات ،واآلالت والمعدات.

)ب(

العقارات االستثمارية.

)ج(

األصول غير الملموسة.

)د(

األصول المالية )باستثناء المبالغ الموضحة في )ھـ( و)ح( و)ط(.

)ھـ(

االستثمارات التي تتم المحاسبة عنھا باستخدام طريقة حقوق الملكية.

)و(

األصول الحيوية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي " 41الزراعة".

)ز(

المخزون.

)ح(

المبالغ المستحقة من المدينين التجاريين وغيرھم.

)ط(

النقد ومعا ِدالت النقد.

)ي (

مجموع األصول المصنفة على أنھا محتفظ بھا للبيع واألصول ال ُمتضمنة في مجموعات االستبعاد المصنفة
على أنھا محتفظ بھا للبيع ،وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي " 5األصول غير المتداولة المحتفظ بھا للبيع
والعمليات غير المستمرة".

)ك(

المبالغ الواجبة السداد للدائنين التجاريين وغيرھم.

)ل(

المخصصات.

)م(

االلتزامات المالية )باستثناء المبالغ المدرجة في )ك( و)ل(.

)ن(

التزامات وأصول الضريبة الحالية ،كما عُرفت في معيار المحاسبة الدولي " 12ضرائب الدخل".

)س (

التزامات الضريبة المؤجلة وأصول الضريبة المؤجلة ،كما عُرفت في معيار المحاسبة الدولي .12

)ع(

االلتزامات ال ُمتضمنة في مجموعات االستبعاد المصنفة على أنھا محتفظ بھا للبيع وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير
المالي .5

)ف (

الحصص غير المسيطرة ،المعروضة ضمن حقوق الملكية.

)ص(

رأس المال المصدر واالحتياطيات الخاصة بمالك المنشأة األم.
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55

يجب على المنشأة أن تعرض بنوداً مستقلة إضافية )بما في ذلك تفصيل البن ود ال واردة ف ي الفق رة  ،(54وعن اوين
ومجاميع فرعية في قائمة المركز المالي ،عندما يكون مثل ھذا العرض مالئما ً لفھم المركز المالي للمنشأة.

55أ

عندما تعرض المنشأة المجاميع الفرعية وفقا ً للفقرة  ،55يجب أن تكون ھذه المجاميع الفرعية:
)أ(

مكونة من بنود للمبالغ المثبتة والمقاسة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي.

)ب(

معروضة ومعنونة بطريقة تجعل البنود التي تشكل المجاميع الفرعية واضحة ومفھومة.

)ج(

متسقة من فترة لفترة ووفقا ً للفقرة .45

)د(

غير معروضة بصورة أكثر بروزاً من المجامع الفرعية واإلجماليات المطلوبة في المعايير الدولية للتقرير
المالي لقائمة المركز المالي.

56

عن دما تع رض المنش أة األص ول المتداول ة وغي ر المتداول ة ،وااللتزام ات المتداول ة وغي ر المتداول ة ،عل ى أنھ ا
تصنيفات منفصلة في قائمة مركزھا المالي ،فإنه ال يجوز لھا أن تصنف أصول )التزامات( الضريبة المؤجلة ،عل ى
أنھا أصول )التزامات( متداولة.

57

ال يحدد ھذا المعيار الترتيب ،أو الشكل الذي تعرض ب ه المنش أة البن ود .وم ا ورد ف ي الفق رة  54ھ و – فق ط  -البن ود
اف  -لتبري ر الع رض  -بش كل منفص ل  -ف ي قائم ة المرك ز الم الي.
التي تختلف في طبيعتھ ا ،أو وظيفتھ ا  -بش كل ك ٍ
باإلضافة إلى ذلك:

58

)أ(

تُدرج بنود مستقلة ،عندما يكون حجم ،أو طبيعة ،أو وظيفة بند أو تجميع لبنود متشابھة يجعل العرض –
بشكل منفصل  -مالئما ً لفھم المركز المالي للمنشأة.

)ب(

يمكن تعديل الوصف المستخدم للبنود أو لتجميع البنود المتشابھة ،وترتيبھا ،وفقا ً لطبيعة المنشأة ومعامالتھا،
وذلك لتوفير المعلومات التي تعد مالئمة لفھم المركز المالي للمنشأة .فعلى سبيل المثال ،يمكن للمنشأة
المالية تعديل الوصف أعاله لتوفير المعلومات التي تعد مالئمة لعمليات منشأة مالية.

تقرر المنشأة ما إذا كانت ستعرض بنوداً إضافية – بشكل منفصل  -على أساس تقويم ما يلي:
)أ(

طبيعة وسيولة األصول.

)ب( وظيفة األصول داخل المنشأة.
)ج(
59

مبالغ وطبيعة وتوقيت استحقاق االلتزامات.

يشير اس تخدام أس س قي اس مختلف ة لفئ ات األص ول المختلف ة إل ى اخ تالف طبيعتھ ا ووظيفتھ ا ،وبن ا ًء علي ه تعرض ھا
المنش أة عل ى أنھ ا بن ود مس تقلة منفص لة .عل ى س بيل المث ال ،يمك ن تس جيل الفئ ات المختلف ة م ن العق ارات واآلالت
والمعدات بالتكلفة أو مبالغ إعادة التقويم ،وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي .16

تمييز المتداول عن غير المتداول
60

يجب على المنشأة أن تعرض األصول المتداولة وغير المتداولة ،وااللتزامات المتداولة وغير المتداولة ،عل ى أنھ ا
تصنيفات منفصلة ف ي قائم ة مركزھ ا الم الي ،وفق ا ً للفق رات  ،76 -66باس تثناء عن دما ي وفر الع رض ال ُمس تند إل ى
السيولة معلومات يمكن االعتماد عليھا وأكثر مالءمة .وعن دما ينطب ق ذل ك االس تثناء ،فإن ه يج ب عل ى المنش أة أن
تعرض جميع األصول وااللتزامات بحسب ترتيب سيولتھا.

61

وأيا كانت طريقة العرض المطبقة ،فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن المبل غ المتوق ع أن يُس ترد ،أو يُس وى بع د
أكثر من اثنى عشر شھراً لكل بن ٍد مستقل ألصل والتزام يجمع بين المبالغ المتوقع أن تُسترد ،أو تُسوى:

62

)أ(

خالل مدة ال تتجاوز أثني عشر شھراً بعد فترة التقرير.

)ب(

خالل مدة تتجاوز اثني عشر شھراً بعد فترة التقرير.

عندما تقدم المنشأة سلع أو خدمات خالل دورة تشغيل قابلة للتحديد بشكل واضح ،فإن تص نيف األص ول وااللتزام ات
– بشكل منفصل -إلى متداولة وغير متداولة في قائمة المركز الم الي ي وفر معلوم ات مفي دة م ن خ الل تميي ز ص افي
األصول التي ت دور – بش كل مس تمر – عل ى أنھ ا رأس م ال عام ل ع ن تل ك المس تخدمة ف ي العملي ات طويل ة األج ل
للمنش أة .كم ا يب رز  -أيض ا ً  -األص ول الت ي يتوق ع أن تتحق ق خ الل دورة التش غيل الحالي ة ،وااللتزام ات الت ي تك ون
واجبة التسوية خالل الفترة نفسھا.
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63

ف ي بع ض المنش آت ،مث ل المنش آت المالي ة ،ي وفر ع رض األص ول وااللتزام ات  -بحس ب الترتي ب التص اعدي ،أو
التنازلي للسيولة  -معلومات يمكن االعتماد عليھا وأكثر مالءمة من العرض بحسب متداول/غير مت داول ،نظ راً ألن
المنشأة ال تقدم سلع أو خدمات خالل دورة تشغيل قابلة للتحديد بشكل واضح.

64

يُسمح للمنشأة ،عند تطبيق الفقرة  ،60أن تعرض بعض أصولھا والتزاماتھا باستخدام تصنيف مت داول/غير مت داول،
وآخرى بحسب ترتيب السيولة ،عندما يوفر ذلك معلومات يمكن االعتماد عليھا وأكثر مالءمة .وقد تنش أ الحاج ة إل ى
أساس مختلط للعرض عندما يكون لدى المنشأة عمليات متنوعة.

65

تعد المعلومات عن التواريخ المتوقعة لتحقق األصول وااللتزامات مفي دة ف ي تق دير س يولة وم الءة المنش أة .ويتطل ب
المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي " 7األدوات المالي ة :اإلفص احات" اإلفص اح ع ن ت واريخ اس تحقاق األص ول المالي ة
وااللتزامات المالية .وتشمل األصول المالية المب الغ المس تحقة م ن الم دينين التج اريين وغي رھم ،وتش مل االلتزام ات
المالية المبالغ الواجبة السداد للدائنين التجاريين وغيرھم .وتعد المعلومات عن التاريخ المتوقع السترداد أص ول غي ر
نقدية مثل ،المخزون والتاريخ المتوقع لتسوية التزامات مثل المخصصات مفيدة أيض اً ،بص رف النظ ر ع ن تص نيف
األص ول وااللتزام ات عل ى أنھ ا متداول ة أو عل ى أنھ ا غي ر متداول ة .عل ى س بيل المث ال ،تفص ح المنش أة ع ن مبل غ
المخزون الذي يُتوقع أن يُسترد خالل مدة تتجاوز أثني عشر شھراً بعد فترة التقرير.

األصول المتداولة
66

يجب على المنشأة أن تصنف األصل على أنه متداول عندما:
)أ(

تتوقع تحقق األصل ،أو تنوي بيعه أو استخدامه ،خالل دورة تشغيلھا العادية.

)ب(

تحتفظ باألصل – بشكل رئيس – لغرض المتاجرة.

)جـ(

تتوقع تحقق األصل خالل مدة اثني عشر شھراً بعد فترة التقرير.

)د(

يكون األصل نقداً ،أو معادالً للنقد )كما عُرف في معيار المحاسبة الدولي  ،(7ما لم يكن خاضعا ً لقيود على
استبداله ،أو استخدامه لتسويه التزام لمدة اثني عشر شھراً  -على االقل  -بعد فترة التقرير.

ويجب على المنشأة أن تصنف جميع األصول األخرى على أنھا أصول غير متداولة.

67

يستخدم ھذا المعيار مصطلح "غير متداول" ليشمل األصول الملموسة ،وغير الملموسة واألصول المالية ذات طبيعة
طويلة األجل .وال يمنع استخدام وصف بديل طالما كان المعنى واضحا ً.

68

دورة التشغيل للمنشأة ھي الوقت ب ين اقتن اء األص ول لتحويلھ ا وب ين تحققھ ا ف ي ش كل نق د أو مع ادالت نق د .وعن دما
تكون دورة التشغيل العادية للمنشأة غير قابلة للتحديد بشكل واضح ،فيفترض أنھا اثنا عشر ش ھراً .وتش مل األص ول
المتداول ة األص ول الت ي تب اع ،أو تس تخدم ،أو تتحق ق كج زء م ن دورة التش غيل العادي ة )مث ل ،المخ زون والمب الغ
المس تحقة م ن الم دينين التج اريين( حت ى عن دما ال يتوق ع تحققھ ا خ الل أثن ي عش ر ش ھراً بع د فت رة التقري ر .وتش مل
األصول المتداولة  -أيضا ً  -األص ول المح تفظ بھ ا – بش كل رئ يس  -لغ رض المت اجرة )م ن أمثلتھ ا بع ض األص ول
المالية التي ينطبق عليھا تعريف المحتفظ بھا للمتاجرة الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي  ،(9والجزء المتداول
من األصول المالية غير المتداولة.

اإللتزامات المتداولة
69

يجب على المنشأة أن تصنف االلتزام على أنه متداول عندما:
)أ(

تتوقع أن تُسوي االلتزام خالل دورة تشغيلھا العادية.

)ب(

تحتفظ بااللتزام – بشكل رئيس – لغرض المتاجرة.

)ج(

يكون االلتزام واجب التسوية خالل اثنى عشر شھراً بعد فترة التقرير.

)د(

ق غير مشروط في أن تؤجل تسوية االلتزام لمدة اثنى عشر شھراً  -على األقل  -بعد فترة التقرير
ليس لديھا ح ُ
)أنظر الفقرة  .(73إن شروط االلتزام التي يمكن أن ينتج عنھا تسويته من خالل إصدار أدوات حقوق ملكية ،بنا ًء
على اختيار الطرف اآلخر ،ال تؤثر على تصنيفه.

يجب على المنشأة أن تصنف جميع االلتزامات األخرى على أنھا غير متداولة.
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تعد بعض االلتزامات المتداولة ،مثل المبالغ الواجبة السداد للدائنين التجاريين وبعض استحقاقات الموظفين وتكاليف
التشغيل األخرى ،جزءاً من رأس المال العامل المستخدم في دورة التشغيل العادية للمنشأة .وتصنف المنشأة مثل ھذه
البنود التشغيلية على أنھا التزامات متداولة ،حتى ولو كانت واجبة التسوية خالل مده تتجاوز أثني عشر شھراً بعد
فترة التقرير .وتنطبق نفس دورة التشغيل العادية على تصنيف أصول والتزامات المنشأة .وعندما تكون دورة
التشغيل العادية للمنشأة غير قابلة للتحديد بشكل واضح ،فإنه يفترض أن تكون اثني عشر شھراً.

71

ال تُسوى االلتزامات المتداولة األخرى على أنھا جزء من دورة التشغيل العادي ة ،ولكنھ ا تك ون واجب ة التس وية خ الل
اثن ى عش ر ش ھراً بع د فت رة التقري ر ،أو مح تفظ بھ ا – بش كل رئ يس  -لغ رض المت اجرة .واألمثل ة عل ى ذل ك بع ض
االلتزام ات المالي ة الت ي ينطب ق عليھ ا تعري ف المح تفظ بھ ا للمت اجرة ال وارد ف ي المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي ،9
والسحب على المكش وف م ن البن وك ،والج زء المت داول م ن االلتزام ات المالي ة غي ر المتداول ة ،وتوزيع ات األرب اح
المستحقة ،وضرائب الدخل والمبالغ الواجبة السداد لل دائنين اآلخ رين غي ر التج اريين .وتع د االلتزام ات المالي ة الت ي
توفر التموي ل عل ى أس اس طوي ل األج ل )أي أنھ ا ليس ت ج زءاً م ن رأس الم ال العام ل المس تخدم ف ي دورة التش غيل
العادية للمنشأة( والت ي ال تك ون واجب ة التس وية خ الل أثن ي عش ر ش ھراً بع د فت رة التقري ر ،التزام ات غي ر متداول ة،
تخضع للفقرتين  74و.75

72

تصنف المنش أة التزاماتھ ا المالي ة عل ى أنھ ا متداول ة ،عن دما تك ون واجب ة التس وية خ الل أثن ي عش ر ش ھراً بع د فت رة
التقرير حتى ولو:
)أ(

كان األجل األصلي لفتره أطول من أثني عشر شھراً.

)ب(

تم إكمال اتفاق إلعادة تمويل ،أو إلعادة جدولة الدفعات على أساس طويل األجل بعد فترة التقرير ،وقبل
إعتماد القوائم المالية لإلصدار.

73

إذا كانت المنشأة تتوقع ،ولديھا حق اختيار أن تعيد تمويل التزام ،أو تؤجله لمدة اثنى عش ر ش ھراً  -عل ى األق ل  -بع د
فترة التقرير ،بموجب تسھيل قرض قائم ،فإنھا تصنف االلتزام على أنه غير متداول ،حتى ولو كان على خالف ذل ك
مستحقا ً خالل فترة أقص ر .وب الرغم م ن ذل ك ،عن دما ال يك ون للمنش أة ح ق اختي ار إع ادة تموي ل االلت زام ،أو تأجيل ه
)على سبيل المثال ،ال يوجد ترتيب إلعادة التمويل( فإن المنشاة ال تأخذ في الحسبان إمكانية أن تعي د تموي ل االلت زام،
وتصنف االلتزام على أنه متداول.

74

عندما تخل منشأة بأحد بنود ترتيب قرض طويل األجل في نھاية فترة التقرير ،أو قبل نھايتھا ،األمر الذي يترتب عليه
أن يصبح االلتزام مستحق السداد عند الطلب ،فإنھا تصنف االلتزام على أنه متداول ،حت ى ول و واف ق المق رض ،بع د
فت رة التقري ر وقب ل اعتم اد الق وائم المالي ة لإلص دار ،عل ى ع دم المطالب ة بالس داد كنتيج ة لإلخ الل .وتص نف المنش أة
االلتزام على أنه متداول نظراً ألنه ليس لديھا  -في نھاية فترة التقرير  -حقا غير مشروط ف ي أن تؤج ل تس ويته لم دة
اثنى عشر شھراً  -على األقل  -بعد ھذا التاريخ.

75

أما إذا وافق المقرض في نھاية فترة التقرير على منح المنشأة فترة سماح تنتھى بعد اثنى عش ر ش ھراً  -عل ى األق ل -
بع د فت رة التقري ر ،تس تطيع المنش أة خاللھ ا ت دارك اإلخ الل ،وال يس تطيع المق رض أن يطال ب – خاللھ ا  -بالتس ديد
الفوري ،فإنھا تصنف االلتزام على أنه غير متداول.

76

فيما يتعلق بالقروض المصنفة على أنھا التزامات متداولة ،إذا حدثت األحداث التالية في الفترة بين نھاية فترة التقرير
وتاريخ اعتماد القوائم المالية لإلصدار ،يٌفصح عن تلك األح داث عل ى أنھ ا أح داث ال تتطل ب تع ديالت ،وفق ا ً لمعي ار
المحاسبة الدولي " 10األحداث بعد فترة التقرير":
)أ(

إعادة التمويل على أساس طويل األجل.

)ب(

تدارك إخالل بترتيب قرض طويل األجل.

)ج(

قيام المقرض بمنح فترة سماح لتدارك إخالل بترتيب قرض طويل األجل تنتھى بعد اثنى عشر شھراً  -على
األقل  -بعد فترة التقرير.

المعلومات التي تُعرض ،إما في قائمة المركز المالي ،أو في اإليضاحات
77

يجب على المنشأة أن تفصح ،إما في قائمة المركز المالي ،أو في اإليضاحات ،عن تص نيفات فرعي ة إض افية للبن ود
المستقلة المعروضة ،مصنفة بطريقة تناسب عمليات المنشأة.

78

تعتمد التفاصيل الموفرة في التصنيفات الفرعية على متطلب ات المع ايير الدولي ة للتقري ر الم الي وعل ى حج م وطبيع ة
ووظيفة المبالغ المعنية .وتستخدم المنشأة – أيضا ً  -العوامل المحددة في الفق رة  58لتق رر أس اس التص نيف الفرع ي.
وتتنوع اإلفصاحات لكل بند ،فعلى سبيل المثال:
)أ(

يتم تفصيل بنود العقارات واآلالت والمعدات في فئات وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي .16

)ب(

يتم تفصيل المبالغ المستحقة من المدينين إلى مبالغ مستحقة من العمالء التجاريين ،ومبالغ مستحقة من
أطراف ذات عالقة ،والمبالغ المدفوعة مقدما ،ومبالغ أخرى.
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79

)ج(

يتم تفصيل المخزون ،وفقا لمعيار المحاسبة الدولي " 2المخزون" ،في تصنيفات مثل البضاعة ،ومھمات
اإلنتاج ،والمواد الخام ،واإلنتاج تحت التشغيل ،واإلنتاج التام.

)د(

يتم تفصيل المخصصات إلى مخصصات لمنافع الموظفين ،ولبنود أخرى.

)ھـ(

يتم تفصيل رأس المال واالحتياطيات في فئات متنوعة ،مثل رأس المال المدفوع ،وعالوة إصدار األسھم،
واالحتياطيات.

يجب على المنشأة أن تفصح ع ّما يلي ،إما في قائمة المركز المالي أو في قائمة التغيّرات في حقوق الملكي ة ،أو ف ي
اإليضاحات:
لكل فئة ألسھم رأس المال:

)أ(

)(1

عدد األسھم المصرح بھا.

)(2

عدد األسھم المصدرة والمدفوعة بالكامل ،والمصدرة التي لم تدفع بالكامل.

)(3

القيمة االسمية للسھم ،أو أن األسھم ليس لھا قيمة أسمية.

)(4

مطابقة عدد األسھم القائمة في بداية ونھاية الفترة.

)(5

الحقوق واالمتيازات والقيود المرتبطة بتلك الفئة ،بما في ذلك القيود على توزيع األرباح وتسديد رأس
المال.

)(6

أسھم في المنشأة محتفظ بھا من قبل المنشأة ،أو منشآتھا التابعة أو الزميلة.

)(7

أسھم محتفظ بھا إلصدارھا بموجب خيارات وعقود لبيع أسھم ،بما في ذلك الشروط والمبالغ.

وصف لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق الملكية.

)ب(

80

يجب على المنشأة التي ليس لھا أسھم رأس مال ،مثل شركة التضامن ،أو الوقف ،أن تفصح ع ن معلوم ات معادل ة
لتل ك المطلوب ة بموج ب الفق رة 79أ ،م ع إظھ ار التغي رات خ الل الفت رة ف ي ك ل ص نف لحص ة ملكي ة ،والحق وق
واالمتيازات والقيود المرتبطة بكل صنف لحصة ملكية.

80أ

إذا أعادت المنشأة تصنيف أي مما يلي بين بنود االلتزامات المالية وحقوق الملكية
أداة مالية قابلة لإلعادة مصنفة على أنھا أداة حقوق الملكية.

)أ(

أداة تفرض على المنشأة التزاما ً بأن تسلم الى طرف آخر حصة تناسبية من صافى أصول المنشأة عند التصفية
فقط ،وتُصنف على أنھا حقوق الملكية.

)ب(

فإنه يجب عليھا أن تفصح عن المبلغ المعاد تصنيفه ،من كل صنف وإليه )االلتزامات المالية أو حقوق الملكية( ،وتوقيت
وسبب إعادة التصنيف ھذا.

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
81

81أ

]حذفت[

يجب أن تعرض قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر )قائمة الدخل الشامل( ،باإلضافة إل ى قس مي ال ربح أو
الخسارة والدخل الشامل اآلخر ،ما يلي:
)أ(

الربح أو الخسارة.

)ب( مجموع الدخل الشامل اآلخر.
)ج( الدخل الشامل للفترة ،وھو مجموع الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
وإذا عرضت المنشاة قائمة منفصلة للربح أو الخسارة ،فإنھا ال تعرض قسم الربح أو الخسارة في القائمة التي تعرض
الدخل الشامل.

81ب

باإلضافة إلى قسمي الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ،يجب عل ى المنش أة أن تع رض البن ود التالي ة عل ى أنھ ا
تخصيص للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للفترة:
)أ(

ربح أو خسارة الفترة الخاص بـ:
) (1الحصص غير المسيطرة.
) (2مالك المنشأة األم.
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)ب(

الدخل الشامل للفترة الخاص بـ:

)(1

الحصص غير المسيطرة.

)(2

مالك المنشأة األم.

وإذا عرضت المنشاة الربح أو الخسارة في قائمة منفصلة ،فإنه يجب عليھا أن تعرض البند )أ( في تلك القائمة.

المعلومات التي تُعرض في قسم الربح أو الخسارة أو في قائمة الربح أو الخسارة
82

باإلض افة إل ى البن ود المطلوب ة بموج ب المع ايير الدولي ة للتقري ر الم الي األخ رى ،يج ب أن يتض من قس م ال ربح أو
الخسارة أو قائمة الربح أو الخسارة البنود المستقلة التي تعرض المبالغ التالية للفترة:
) أ(

اإليــــراد ،مع عرض منفصل إليرادات العموالت المحتسبة بطريقة معدل الفائدة الفعال.

)أأ(

المكاسب والخسائر الناشئة عن إلغاء إثبات األصول المالية المقاسة بالتكلفة المستنفدة.

)ب(

تكاليف التمويل.

)ب أ(

خسائر الھبوط في القيمة )تشمل عكس خسائر الھبوط في القيمة أو مكاسب الھبوط في القيمة( المحددة وفقا ً
للقسم  5-5من المعيار الدولي للتقرير المالي .9

)ج(

النصيب من ربح أو خسارة المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة الذي تمت المحاسبة عنه بإستخدام طريقة
حقوق الملكية.

)ج أ(

أي مكسب أو خسارة ناشئة عن الفرق بين التكلفة المطفأة السابقة لألصل المالي والقيمة العادلة في تاريخ إعادة
التصنيف )كما عُرف في المعيار الدولي للتقرير المالي ) ،((9عند إعادة تصنيف أصل مالي إلخراجه من فئة
القياس بالتكلفة المطفأة بحيث يُقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

)ج ب( أي مكاسب أو خسائر متراكمة مثبتة في السابق في الدخل الشامل اآلخر وتم إعادة تصنيفھا إلى الربح أو
الخسارة ،عند إعاة تصنيف أصل مالي إلخراجه من فئة القياس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
بحيث يقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
)د(

مصروف الضريبة.

)ھـ(

]حذفت[

)ھـ أ(

مبلغ واحد لمجموع العمليات غير المستمرة )أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي .(5

)و-ط(

]حذفت[

المعلومات التي تُعرض في قسم الدخل الشامل اآلخر
82أ

يجب أن يعرض قسم الدخل الشامل اآلخر للفترة البنود المستقلة لمبالغ:
)أ(

)ب(

-83
84

بنود الدخل الشامل اآلخر )فيما عدا المبالغ في الفقرة )ب(( مصنفة بحسب طبيعتھا ومجمعة ،وفقا ً للمعايير
الدولية للتقرير المالي األخرى ،كما يلي:
)(1

بنود لن يُعاد تصنيفھا الحقا ً إلى الربح أو الخسارة.

)(2

بنود سوف يُعاد تصنيفھا الحقا ً ضمن الربح أو الخسارة عندما تُستوفى شروط محددة.

الحصـــة في الدخل الشامل اآلخـــــر للشركات الزميلة والمشروعات المشتركة التي تمت المحاسبة عنھا بطريقة
حقوق الملكية وفصلھا وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي األخرى إلى الحصة في البنود التي:

)(1

لن يتم تصنيفھا الحقا ً إلى الربح أو الخسارة ،و

)(2

سيتم تصنيفھا الحقا ً إلى الربح أو الخسارة عند استيفاء شروط محددة.

]حذفت[
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85

يجب على المنشأة أن تعرض بنوداً إضافية )بما في ذلك تفص يل البن ود ال واردة ف ي الفق رة  ،(82وعن اوين ومج اميع
فرعية إضافية في القائمة )القائمتين( الت ي تع رض ال ربح أو الخس ارة وال دخل الش امل اآلخ ر عن دما يك ون مث ل ھ ذا
العرض مالئما ً لفھم األداء المالي للمنشأة.

85أ

عندما تعرض المنشأة المجاميع الفرعية وفقا ً للفقرة  ،85يجب أن تكون ھذه المجاميع الفرعية:
)أ(

مكونة من بنود للمبالغ المثبتة وقياسھا وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي.

)ب(

معروضة ومعنونة بطريقة تجعل البنود التي تشكل المجاميع الفرعية واضحة ومفھومة.

)ج(

متسقة من فترة لفترة ووفقا ً للفقرة .45

)د(

غير معروضة بصورة أكثر بروزاً من المجامع الفرعية واإلجماليات المطلوبة في المعايير الدولية للتقرير
المالي لقائمة )أو قائمتي( الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

85ب

يجب على المنشأة عرض البنود في قائمة "قائمتي" الربح أو الخس ارة وال دخل الش امل اآلخ ر الت ي تط ابق أي مج اميع
فرعية معروضة وفقا ً للفقرة  85مع المجاميع الفرعية أو اإلجماليات المطلوبة في المعايير الدولية للتقري ر الم الي لھ ذه
القوائم.

86

نظ راً ألن آث ار أنش طة المنش أة ومعامالتھ ا وأح داثھا األخ رى المتنوع ة تختل ف م ن حي ث تكرارھ ا ،وإمكاني ة إنتھائھ ا
بمكس ب أو خس ارة ،وإمكاني ة التنب ؤ بھ ا ،ف إن اإلفص اح ع ن مكون ات األداء الم الي يس اعد المس تخدمين ف ي فھ م األداء
المالي ال ُمحقق ،وعلى إعداد تص ورات ع ن األداء الم الي المس تقبلي .وت درج المنش أة بن وداً مس تقلة إض افية ف ي القائم ة
)القائمتين( التي تعرض الربح أو الخسارة والدخل الش امل اآلخ ر ،وتع دل الوص ف المس تخدم وترتي ب البن ود المختلف ة
عندما يكون ذلك ضروريا ً لتوضيح عناصر األداء المالي .وتأخ ذ المنش أة ف ي الحس بان عوام ل تش مل األھمي ة النس بية،
وطبيعة ووظيفة بنود الدخل والمصروف .فعلى سبيل المثال ،قد تعدل المنشأة المالي ة الوص ف لت وفير المعلوم ات الت ي
تكون مالئمة لعمليات منشأة مالية .وال تجري المنش أة مقاص ة ب ين بن ود ال دخل والمص روف ،م ا ل م تُس توفى الض وابط
الواردة في الفقرة .32

87

ال يج وز للمنش أة أن تع رض أي بن ود لل دخل أو المص روف عل ى أنھ ا بن ود اس تثنائية ،ف ي القائم ة )الق ائمتين( الت ي
تعرض الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ،أو في اإليضاحات.

ربح أو خسارة الفترة
88

يجب على المنشأة أن تثبت جميع بنود الدخل والمصروف في الفترة ضمن ال ربح أو الخس ارة م ا ل م يتطل ب أو يس مح
معيار دولي للتقرير المالي بخالف ذلك.

89

تحدد بعض المعايير الدولية للتقرير المالي الحاالت الت ي تثب ت فيھ ا المنش أة بن وداً معين ة خ ارج ال ربح أو الخس ارة ف ي
الفترة الحالية .ويحدد معيار المحاسبة الدولي  8حالتين من ھ ذه الح االت ھم ا :تص حيح األخط اء وت أثير التغيي رات ف ي
السياسات المحاس بية .وتتطل ب أو تس مح المع ايير الدولي ة للتقري ر الم الي األخ رى ب أن تُس تبعد مكون ات ال دخل الش امل
اآلخر التي ينطبق عليھا تعريف "اإلطار"  5للدخل أو المصروف من الربح والخسارة )أنظر الفقرة .(7

الدخل الشامل اآلخر للفترة
90

يجب على المنشأة أن تفصح عن مبلغ ضريبة الدخل المتعلق بكل بند للدخل الشامل اآلخر ،بما في ذلك تعديالت إعادة
التصنيف ،وذلك إما في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ،أو في اإليضاحات.

91

يمكن للمنشأة أن تعرض بنود الدخل الشامل اآلخر إما:
)أ(

بالصافي بعد طرح اآلثار الضريبية المتعلقة بھا ،أو

)ب( قبل اآلثار الضريبية المتعلقة بھا مع مبلغ واحد يظھر المبلغ المجمع لضريبة الدخل المتعلقة بھذه البنود.
وإذا اختارت المنشأة البديل )ب( ،فإنه يجب عليھا أن تخصص الضريبة بين البنود التي ق د يُع اد تص نيفھا الحق ا ً ض من
قسم الربح أو الخسارة وتلك البنود التي لن يُعاد تصنيفھا الحقا ً ضمن قسم الربح أو الخسارة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 5في سبتمبر  ،2010استبدل مجلس معايير المحاسبة الدولية "اإلطار" بـ "إطار مفاھيم التقرير المالي".
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92

يجب على المنشأة أن تفصح عن تعديالت إعادة التصنيف المتعلقة بمكونات الدخل الشامل اآلخر.

93

تحدد معايير دولية للتقرير المالي أخرى ما إذا كانت المبالغ المثبتة سابقا ً ضمن الدخل الشامل اآلخريُعاد تصنيفھا ضمن
الربح أو الخسارة وتوقيت ذلك .ويشار إل ى إع ادة التص نيف ھ ذه ف ي ھ ذا المعي ار ،عل ى أنھ ا تع ديالت إع ادة تص نيف.
ويُدرج تعديل إعادة التصنيف مع مكون الدخل الشامل اآلخر المتعلق به في الفترة التي فيھا يُعاد تصنيف التعديل ضمن
الربح أو الخسارة .وقد تكون ھذه المبالغ تم إثباتھا ضمن الدخل الشامل اآلخر على أنھا مكاسب غي ر محقق ة ف ي الفت رة
الحالية ،أو في فترات سابقة .ويجب أن تُطرح ھذه المكاسب غير المحققة من الدخل الشامل اآلخر في الفت رة الت ي فيھ ا
يُعاد تصنيف المكاسب المحققة ضمن الربح أوالخسارة لتجنب إدراجھا ضمن مجموع الدخل الشامل مرتين.

94

يمكن للمنشأة أن تعرض تعديالت إعادة التصنيف في قائمة )قائمتي( الربح أو الخس ارة وال دخل الش امل اآلخ ر ،أو ف ي
اإليضاحات .وتقوم المنشأة التي تعرض تعديالت إعادة التصنيف في اإليضاحات بعرض بنود الدخل الشامل اآلخر بعد
أي تعديالت إعادة تصنيف متعلقة بھا.

95

تنش أ تع ديالت إع ادة التص نيف ،عل ى س بيل المث ال ،عن د اس تبعاد عملي ة أجنبي ة )أنظ ر معي ار المحاس بة ال دولي ،(21
وعندما يؤثر تدفق نقدي متوقع تم التحوط له على الربح أوالخسارة )أنظر الفقرة  100من معيار المحاسبة الدولي .(39

96

ال تنشأ تعديالت إعادة تصنيف عن التغيرات في فائض إعادة التقويم ال ُمثبت وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  16أو معيار
المحاس بة ال دولي  38أو ع ن إع ادة قي اس خط ط من افع مح ددة ُمثبت ة وفق ا ً لمعي ار المحاس بة ال دولي  .19وتثب ت ھ ذه
المكونات ضمن الدخل الشامل اآلخ ر وال يُع اد تص نيفھا ض من ال ربح أوالخس ارة ف ي الفت رات الالحق ة .ويمك ن تحوي ل
التغيرات في فائض إعادة التقويم إلى األرباح المبقاة في فترات الحقة ،مع استخدام األصل ،أو عن د إلغ اء إثبات ه )أنظ ر
معيار المحاس بة ال دولي  ،16ومعي ار المحاس بة ال دولي  .(38وفق ا ً للمعي ار ال دولي للتقري ر الم الي  ،9ال تنش أ تس ويات
إعادة التصنيف إذا كان تحوط التدفقات النقدية أو المحاسبة عن القيمة الزمنية للخيار )أو العنصر األجل للعقد اآلجل أو
الفرق المبني على عملة أجنبية لألداة المالية( نتج عنه مبالغ تم إزالتھا م ن إحتي اطي تح وط الت دفقات النقدي ة أو عنص ر
منفصل ف ي حق وق الملكي ة ،عل ى الت والي ،وأدرج ت مباش رة ف ي التكلف ة األولي ة أو القيم ة الدفتري ة األخ رى ألص ل أو
التزام .يتم تحويل ھذه المبالغ مباشرة إلى األصول أو اإللتزامات.

المعلومات التي تُعرض في قائمة )قائمتي( الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر أو في اإليضاحات
97

يجب على المنشأة أن تفصح عن طبيعة ومبلغ بنود الدخل أو المصروف – بشكل منفص ل – عن دما تك ون ذات أھمي ة
نسبية.

98

تشمل الحاالت التي تستدعي اإلفصاح – بشكل منفصل – عن بنود الدخل والمصروف ما يلي:
)أ(

تخفيض قيمــة المخـــــزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق ،أو تخفيض قيمة العقارات واآلالت والمعدات إلى
المبلغ القابل لالسترداد ،إضافة الى إلغاء ھذه التخفيضات.

)ب(

إعادة ھيكلة أنشطة المنشأة ،وإلغاء أي مخصصات لتكاليف إعادة الھيكلة.

)ج(

استبعاد بنود العقارات واآلالت والمعدات.

)د(

استبعاد االستثمارات.

)ھـ(

العمليات غير المستمرة.

)و(

التسويات القضائية.

)ز(

إلغاءات أخرى لمخصصات.

99

يجب على المنشأة أن تعرض تحليالً للمصروفات المثبتة ضمن الربح أوالخسارة باستخدام تصنيف ُمستند إل ى إم ا طبيعتھ ا،
أو وظيفتھا داخل المنشأة ،أيھما يوفر معلومات يمكن االعتماد عليھا وأكثر مالءمة.

100

تُشجع المنشآت على أن تعرض التحلي ل ال وارد ف ي الفق رة  99ف ي القائم ة )الق ائمتين( الت ي تع رض ال ربح أو الخس ارة
والدخل الشامل اآلخر.

101

تُصنف المصروفات فرعيا ً لتبرز مكونات األداء المالي التي قد تختلف من حيث تكرارھا ،وإمكانية إنتھائھا بمكسب أو
خسارة ،وإمكانية التنبؤ بھا .ويتم توفيرھذا التحليل في أحد شكلين.

102

الشكل األول للتحليل ھو طريقة "طبيعة المصروف" .حيث تجمع المنشأة المصروفات ضمن الربح أو الخسارة وفقا ً
لطبيعتھا )على سبيل المثال ،االستھالك ،ومشتريات المواد الخام ،وتكاليف النقل ،ومنافع الموظفين ،وتكاليف
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اإلعالن( ،وال تعيد تخصيصھا بين الوظائف داخل المنشأة .وقد تكون ھذه الطريقة سھلة التطبيق ،نظراً لعدم ضرورة
تخصيص المصروفات على التصنيفات الوظيفية .وفيما يلي مثال للتصنيف باستخدام طريقة طبيعة المصروف:

103

اإليراد

x

الدخل اآلخر

x

التغيرات في مخزون اإلنتاج التام واإلنتاج تحت التشغيل

x

المواد الخام والمستھلكات المستخدمة

x

مصروف منافع الموظفين

x

مصروف االستھالك واإلطفاء

x

المصروفات األخرى

x

مجموع المصروفات

)(x

الربح قبل الضريبة

x

الشكل الثاني للتحليل ھو طريقة "وظيفة المصروف" أو "تكلفة المبيعات" ،والتي تصنف المصروفات وفقا ً لوظيفتھا
على أنھا جزء من تكلفة المبيعات أو ،على سبيل المثال ،تكاليف التوزيع أو األنشطة اإلدارية .وكحد أدنى ،تفصح
المنشأة عن تكلفة مبيعاتھا بموجب ھذه الطريقة – بشكل منفصل  -عن المصروفات األخرى .ويمكن أن توفر ھذه
الطريقة معلومات أكثر مالءمة للمستخدمين من تصنيف المصروفات بحسب طبيعتھا ،إال أن تخصيص التكاليف على
الوظائف قد يتطلب إجراء تخصيصات عشوائية وينطوي على قدر كبيرمن الحكم الشخصي .وفيما يلي مثال للتصنيف
باستخدام طريقة وظيفة المصروف:
اإليراد

x

تكلفة المبيعات

)(x

إجمالي الربح

x

الدخل اآلخر

x

تكاليف التوزيع

)(x

المصروفات اإلدارية

)(x

المصروفات األخرى

)(x

الربح قبل الضريبة

x

104

يجب على المنشأة التي تصنف المصروفات بحسب وظيفتھا أن تفصح عن معلومات إضافية عن طبيعة المصروفات ،بما
في ذلك مصروف االستھالك واإلطفاء ،ومصروف منافع الموظفين.

105

يعتمد االختيار بين طريقة وظيفة المصروف وطريقة طبيعة المصروف على عوامل تاريخية وعوامل الصناعة وعلى
طبيعة المنشأة .وتوفر كلتا الطريقتان مؤش راً لتل ك لتك اليف الت ي ق د تتغي ر ،بش كل مباش ر أو غي ر مباش ر ،م ع مس توى
مبيعات أو إنتاج المنشأة .ونظراً ألن لدى كل طريقة عرض مزية ألنواع مختلفة من المنشآت ،فإن ھذا المعي ار يتطل ب
من اإلدارة أن تختار طريقة الع رض الت ي يمك ن االعتم اد عليھ ا ،واألكث ر مالءم ة .وب الرغم م ن ذل ك ،فإن ه نظ راً ألن
المعلومات عن طبيعة المصروفات تعد مفيدة ف ي التنب ؤ بالت دفقات النقدي ة المس تقبلية ،فإن ه يُتطل ب إفص اح إض افي عن د
استخدام التصنيف بحسب وظيفة المصروف .إن لمصطلح "منافع الموظفين" ،الوارد في الفقرة  ،104المعنى نفسه كما
ورد في معيار المحاسبة الدولي .19

قائمة التغيرات في حقوق الملكية
المعلومات التي تُعرض في قائمة التغيرات في حقوق الملكية
106

يجب على المنشأة أن تعرض قائمة التغي رات ف ي حق وق الملكي ة ،كم ا ھ و مطل وب بموج ب الفق رة  .10وتش مل قائم ة
التغيرات في حقوق الملكية على المعلومات التالية:
)أ(

مجموع الدخل الشامل للفترة ،والذي يُظھر مجموع المبالغ الخاصة بمالك المنشاة األم  -بشكل منفصل – عن
الخاصة بالحصص غير المسيطرة.

)ب(

لكل مكون لحقوق الملكية ،آثار التطبيق بأثر رجعى ،أو التعديل بأثر رجعى المثبتة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي
.8

)ج(

]حذفت[.

)د(

لكل مكون لحقوق الملكية ،مطابقة بين المبلغ الدفتري في بداية الفترة مع المبلغ الدفتري في نھاية الفترة )كحد
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أدنى(  ،مع اإلفصاح  -بشكل منفصل  -عن التغيرات الناتجة عما يلى:
)(1

الربح أو الخسارة.

)(2

الدخل الشامل اآلخر.

)(3

المعامالت مع المالك ،بصفتھم مالك ،والتي تُظھر مساھمات المالك والتوزيعات على المالك – بشكل
منفصل – عن التغيرات في حصص الملكية في المنشآت التابعة التي ال ينتج عنھا فقد السيطرة.

المعلومات التي تُعرض في قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو في اإليضاحات
106أ

لكل مكون لحق وق الملكي ة ،يج ب عل ى المنش أة أن تع رض تحل يالً لل دخل الش امل اآلخ ر بحس ب البن د )أنظ ر الفق رة
)106د() ،((2إما في قائمة التغيرات في حقوق الملكية ،أو في اإليضاحات.

107

يجب على المنشأة أن تعرض مبلغ توزيعات األرباح المثبتة عل ى أنھ ا توزيع ات عل ى الم الك خ الل الفت رة ،والمبل غ
المتعلق بھا من توزيعات األرباح للسھم الواحد ،إما في قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو في اإليضاحات.

108

في الفق رة  ،106تش مل مكون ات حق وق الملكي ة ،عل ى س بيل المث ال ،ك ل فئ ة لحق وق الملكي ة المس اھم بھ ا والرص يد
المتراكم لكل فئة للدخل الشامل اآلخر واألرباح المبقاة.

109

تعكس التغيرات في حقوق ملكية المنش أة  -ب ين بداي ة ونھاي ة فت رة التقري ر – الزي ادة ،أو ال نقص ف ي ص افى أص ولھا
خ الل الفت رة .وباس تثناء التغي رات الناتج ة ع ن المع امالت م ع الم الك بص فتھم م الك )مث ل المس اھمات ف ي حق وق
الملكي ة ،وإع ادة اقتن اء أدوات حق وق الملكي ة الخاص ة بالمنش أة ،وتوزيع ات األرب اح( ،وتك اليف المعامل ة المتعلق ة –
بشكل مباشر – بمثل ھذه المعامالت ،فإن التغير الكلي في حقوق الملكية خالل الفترة يعب ر ع ن مجم وع مبل غ ال دخل
والمصروف ،بما في ذلك المكاسب والخسائر المتولدة عن أنشطة المنشأة خالل تلك الفترة.

110

يتطلب معيار المحاسبة الدولي  8تعديالت بأثر رجعى لتفعيل التغي رات ف ي السياس ات المحاس بية ،ال ى الح د الممك ن
عملياً ،إال عندما تتطلب مقتضيات التحول الواردة في معيار دولي آخ ر للتقري ر الم الي خ الف ذل ك .ويتطل ب معي ار
المحاسبة الدولي  – 8أيضا ً – أن يتم إعادة العرض لتصحيح األخط اء ب أثر رجع ى ،ال ى الح د الممك ن عملي ا ً .ال تع د
التعديالت بأثر رجعي وإعادة العرض بأثر رجعى تغييرات في حقوق الملكية ولكنھا تعد تعديالت للرصيد االفتتاحي
لألرباح المبقاة ،باستثناء عندما يتطلب معيار دول ي للتقري ر الم الي تع ديالً ب أثر رجع ى لمك ون آخ ر لحق وق الملكي ة.
وتتطلب الفقرة )106ب( اإلفصاح في قائمة التغيرات في حقوق الملكية عن مجموع التعديل الن اتج ع ن تغي رات ف ي
سياسات محاسبية – بشكل منفصل – عن الناتج من تصحيحات الخطاء ،وذل ك لك ل مك ون لحق وق الملكي ة .ويُفص ح
عن ھذه التعديالت لبداية الفترة ولكل فترة سابقة.

قائمة التدفقات النقدية
111

تزود معلومات التدفق النق دي مس تخدمي الق وائم المالي ة بأس اس لتق دير ق درة المنش أة عل ى تولي د نق د ومع ادالت نق د،
واحتياجات المنشأة الستخدام تلك التدفقات النقدية .ويحدد معيار المحاسبة الدولي  7متطلبات العرض واإلفصاح ع ن
معلومات التدفق النقدي.

اإليضاحات
الھيكل
112

اإليضاحات يجب أن:
)أ(

تعرض معلومات عن أساس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية المحددة المستخدمة وفقا ً للفقرات 117
– .124

)ب(

تفصح عن المعلومات المطلوبة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي ،والتي لن تُعرض في أي مكان آخر في
القوائم المالية.

)ج(

توفر المعلومات التي لن تُعرض في مكان آخر في القوائم المالية ،ولكنھا مالئمة لفھم أي منھا.

113

يجب على المنشأة أن تعرض اإليضاحات بطريقة منظمة ،ما أمكن ذلك عمليا ً .لتحديد الطريقة العملية بجب على
المنشأة األخذ في الحسبان األثر على قابلية الفھم والمقارنة لقوائمھا المالية .ويجب على المنشاة أن تضع إشارات
مرجعية لكل بند في قوائم المركز المالي ،وفي قائمة )قائمتي( الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ،وفي
قائمتي التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية إلى أي معلومات متعلقة به في اإليضاحات.

114

تشمل األمثلة على الترتيب المنظم أو تجميع اإليضاحات ما يلي:
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)أ(

إعطاء بروز أكثر لمجال األنشطةالتي تعتبرھا المنشأة أكثر مالئمة لفھم أدائھا المالي ومركزھا المالي مثل
تجميع المعلومات مع بعضھا عن أنشطة تشغيلية معينة.

)ب(

تجميــع المعلومات عن البنـــود التـــي تم قياسھا بصورة مشابھة مثل األصول التي تم قياسھا بالقيمة
العادلة ،أو

)ج(

اتباع ترتيب البنود في قائمة "قائمتي" الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وقائمة المركز المالي ،مثل:
)(1

بيان بااللتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي )أنظر الفقرة .(16

)(2

ملخص السياسات المحاسبية المھمة المطبقة )أنظر الفقرة .(117

)(3

)د(

المعلومات المؤيدة للبنود المعروضة في قائمة المركز المالي وفي قائمة )قائمتي( الربح أو الخسارة
والدخل الشامل اآلخر ،وفي قائمتي التغيرات في حقوق الملكية ،والتدفقات النقدية بالترتيب الذي
عرضت به كل قائمة وكل بند مستقل.

إفصاحات أخرى ،تشمل ما يلي:
)(1
)(2

االلتزامات المحتملة )أنظر معيار المحاسبة الدولي  (37واالرتباطات التعاقدية غير المثبتة.
اإلفصاحات غير المالية ،مثل أھداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمنشأة )أنظر المعيار
الدولي للتقرير المالي .(7

115

]تم حذفھا[

116

يمكن للمنشأة أن تعرض إيضاحات توفر معلومات ع ن أس اس إع داد الق وائم المالي ة ،وع ن سياس ات محاس بية مح ددة
على أنھا قسم منفصل من القوائم المالية.

اإلفصاح عن السياسات المحاسبية
117

يجب على المنشأة أن تفصح عن سياساتھا المحاسبية الھامة لتشمل:
)أ(

أساس )أو أسس( القياس المستخدم في إعداد القوائم المالية.

)ب(

السياسات المحاسبية األخرى المستخدمة والتي تكون مالئمة لفھم القوائم المالية.

118

من المھم للمنشأة أن تُعلم المستخدمين بأساس أو أسس القياس المستخدمة في القوائم المالية )على سبيل المثال ،التكلفة
التاريخية ،أو التكلفة الجارية ،أو صافى القيمة القابل ة للتحق ق ،أو القيم ة العادل ة ،أو المبل غ القاب ل لالس ترداد( ،نظ راً
ألن األساس الذي عليه تعد المنشأة القوائم المالية يؤثر  -بشكل جوھري  -على تحلي ل المس تخدمين .وعن دما تس تخدم
المنشأة أكثر من أساس قياس واحد في القوائم المالية ،على سبيل المثال ،عند إعادة تق ويم فئ ات معين ة م ن األص ول،
فإنه يكفى أن توفر إشارة إلى أصناف األصول وااللتزامات التي تم عليھا تطبيق كل أساس قياس.

119

عند تحديد م ا إذا ك ان ينبغ ي أن يُفص ح ع ن سياس ة محاس بية معين ة ،تأخ ذ اإلدارة ف ي الحس بان م ا إذا ك ان اإلفص اح
سيساعد المستخدمين في فھ م الكيفي ة الت ي انعكس ت بھ ا المع امالت واألح داث والظ روف األخ رى ف ي األداء الم الي
والمركز المالي الذي تم التقرير عنه .تأخذ كل منشأة ف ي الحس بان طبيع ة عملياتھ ا وسياس اتھا الت ي يتوق ع مس تخدمو
القوائم المالية اإلفصاح عنھا لنوع ھذه المنشأة .يعد اإلفصاح عن سياسات محاسبية معينة مفيداً للمس تخدمين  -بص فة
خاصة  -عند اختيار تلك السياسات من بدائل مسموح بھ ا ف ي المع ايير الدولي ة للتقري ر الم الي .مث ال ذل ك ،اإلفص اح
عما إذا كانت منشأة ما تطبق نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة على عقاراتھا االستثمارية )أنظر معيار المحاسبة
الدولي " 40العقارات االستثمارية"( .تتطلب بعض المعايير الدولية للتقرير المالي – بصفة خاص ة  -اإلفص اح ع ن
سياسات محاسبية معينة ،بما في ذلك االختيارات التي قامت بھا اإلدارة ب ين السياس ات المختلف ة الت ي تس مح بھ ا تل ك
المع ايير .فعل ى س بيل المث ال ،يتطل ب معي ار المحاس بة ال دولي  16اإلفص اح ع ن أس س القي اس المس تخدمة لفئ ات
العقارات واآلالت والمعدات.

120

]تم حذفھا[

121

قد تكون سياسة محاسبية مھمةً نظراً لطبيعة عمليات المنشأة حتى ولو كانت مبالغ الفترة الحالية والفترات السابقة غير
ذات أھمية نسبية .ومن المناسب  -أيضا ً – االفصاح عن كل سياس ة محاس بية مھم ة غي ر مطلوب ة – بص فة خاص ة -
بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي ،ولكن تختارھا المنشاة وتطبقھا وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي .8

122

يجب على المنشأة أن تفصح ،مع السياسات المحاسبية الھامة ،أو في اإليضاحات األخرى عن األحكام التي اتخذتھا
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اإلدارة ،بخ الف تل ك الت ي تنط وي عل ى تق ديرات )أنظ ر الفق رة  ،(125ف ي س ياق تطبي ق السياس ات المحاس بية
للمنشأة ،والتي يكون لھا األثر األھم على المبالغ المثبتة في القوائم المالية.
123

في سياق تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة ،تتخذ اإلدارة أحكاما ً متنوعة ،بخالف تلك الت ي تنط وي عل ى تق ديرات،
والتي يمكن أن تؤثر  -بشكل جوھري  -على المبالغ التي تثبتھ ا ف ي الق وائم المالي ة .عل ى س بيل المث ال ،تتخ ذ اإلدارة
أحكاما ً في تحديد ما يلى:
]حذفت[.

)أ(

124

)ب(

مت ى تُحول ت – تقريب ا ً  -جمي ع المخ اطر والمن افع المھم ة المرتبط ة بملكي ة األص ول المالي ة وأص ول
المؤجرين الخاضعة لإليجار إلى منشآت أخرى .و

)ج(

ما إذا كانت مبيعات معينة للبضاعة تعد  -في جوھرھا -ترتيبات تمويلية ،وبنا ًء عليه لن ينشأ عنھا إيراد.

)د(

إذا كانت الشروط التعاقدية لألصول المالية تنش أ ف ي ت واريخ مح ددة للت دفقات النقدي ة الت ي ھ ي فق ط دفع ات
ألصل الدين والفائدة على مبلغ الدين األصلي القائم.

بعض اإلفصاحات التي تتم وفقا ً للفقرة  ،122تكون مطلوبة بموجب معايير دولي ة أخ رى للتقري ر الم الي .عل ى س بيل
المثال ،يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي "12اإلفصاح عن الحص ص ف ي المنش آت األخ رى" أن تفص ح المنش أة
عن االحكام الت ي اتخ ذتھا ف ي تحدي د م ا إذا كان ت تس يطر عل ى منش أة اخ رى .ويتطل ب معي ار المحاس بة ال دولي 40
"العقارات االستثمارية" اإلفصاح عن الضوابط المطورة من قبل المنشأة لتميز العقارات االس تثمارية ع ن العق ارات
التي يشغلھا المالك ،وعن العقارات المحتفظ بھا للبيع في السياق العادي لألعمال ،عندما يصعب تصنيف العقارات.

مصادر عدم تأكد التقدير
125

يجب على المنشأة أن تفص ح ع ن معلوم ات ع ن االفتراض ات الت ي تض عھا ع ن المس تقبل ،وع ن مص ادر ع دم تأك د
التقدير الرئيسة األخرى في نھاية فترة التقرير ،والتي لھا مخاطر مھمة قد ين تج عنھ ا تع ديل ذو أھمي ة نس بية ف ي
المبالغ الدفترية لألصول وااللتزامات خالل السنة المالية التالية .وفيما يتعل ق بھ ذه األص ول وااللتزام ات ،يج ب أن
تشمل اإليضاحات تفاصيل عما يلي:
)أ(

طبيعتھا.

)ب( مبلغھا الدفتري كما في نھاية فترة التقرير.

126

يتطلب تحديد المبالغ الدفترية لبعض األص ول وااللتزام ات تق ديراً آلث ار األح داث المس تقبلية غي ر المؤك دة عل ى تل ك
األصول وااللتزامات في نھاية فترة التقري ر .فعل ى س بيل المث ال ،ف ي ظ ل غي اب أس عار س وق ملحوظ ة ح ديثا ً ،ف إن
التقديرات المس تقبلية تع د ض رورية لقي اس المبل غ القاب ل لالس ترداد لفئ ات م ن العق ارات واآلالت والمع دات ،وت أثير
التقادم التقني على المخزون ،والمخصصات التي تخضع للنتيجة المستقبلية لدعاوي تقاضي جارية ،والتزامات منافع
الموظفين طويلة األجل مثل التزامات التقاعد .وتنطوي تلك التقديرات على افتراضات عن بن ود مث ل تع ديل مخ اطر
التدفقات النقدية أو معدالت الخصم ،والتغيرات المستقبلية في الرواتب والتغيرات المس تقبلية ف ي األس عار الت ي ت ؤثر
على التكاليف األخرى.

127

إن االفتراضات والمصادر األخرى لعدم تأكد التقدير المفصح عنھا وفقا ً للفقرة  ،125تتعلق بالتق ديرات الت ي تتطل ب
أحكاما ً م ن قب ل االدارة أكث ر ص عوبة ،أو أق ل موض وعية أو أكث ر تعقي داً .وكلم ا زاد ع دد المتغي رات واالفتراض ات
المؤثرة على الحل المستقبلي المحتمل لحاالت عدم التأكد ،تصبح تلك األحكام أقل موضوعية وأكثر تعقيداً ،وم ن ث م،
تزداد عادةً إمكانية اجراء تعديل تابع ذي أھمية نسبية على المبالغ الدفترية لألصول وااللتزامات.

128

اإلفصاحات الواردة في الفقرة  125غير مطلوبة ألصول والتزامات ذات مخاطر عالية بأن مبالغھا الدفترية قد تتغير
 بشكل ذي أھمية نسبية  -خالل السنة المالية التالية إذا كانت تُقاس ،في نھاية فترة التقري ر ،بالقيم ة العادل ة ال ُمس تندةإلى سعر معلن في سوق نشط ألصل أو التزام مماثل .قد تتغير مثل ھذه القيم العادلة – بشكل ذي أھمية نسبية  -خالل
السنة المالية التالية ،ولكن ال تنشأ ھذه التغيرات عن افتراض ات أو مص ادر أخ رى لع دم تأك د التق دير ف ي نھاي ة فت رة
التقرير.

129

تعرض المنشأة اإلفصاحات الواردة في الفقرة  125بطريقة تساعد مستخدمي القوائم المالية على فھم األحكام التي
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تتخذھا اإلدارة عن المستقبل وعن المصادر األخرى لعدم تأك د التق دير .وتتن وع طبيع ة وم دى المعلوم ات الم وفرة
وفقا ً لطبيعة االفتراض والظروف األخرى .ومن أمثلة أنواع اإلفصاحات التي تقوم بھا المنشأة ما يلي:

130

)أ(

طبيعة االفتراض ،أو ]مصادر[ عدم تأكد التقدير األخرى.

)ب(

حساسية المبالغ الدفترية للطرق واالفتراضات والتقديرات التي تحكم حسابھا ،بما في ذلك أسباب
الحساسية.

)ج(

الحل المتوقع لحالة عدم تأكد ،ونطاق النتائج المحتملة  -بشكل معقول  -خالل السنة المالية التالية المتعلقة
بالمبالغ الدفترية لألصول وااللتزامات المتأثرة.

)د(
توضيح لتغيرات أجريت على افتراضات سابقة بشأن تلك األصول وااللتزامات ،إذا ظلت حالة عدم التأكد
دون حل.
ال يتطل ب ھ ذا المعي ارمن المنش أة أن تفص ح ع ن معلوم ات الموازن ة أو التنب ؤات عن د القي ام باإلفص احات ال واردة
بالفقرة .125

131

أحيانا يكون من غير العملي أن يُفصح عن مدى اآلث ار المحتمل ة الفت راض ،أو مص در آخ ر لع دم تأك د التق دير ف ي
نھاية فترة التقري ر .ف ي مث ل ھ ذه الح االت ،تفص ح المنش أة ع ن أن ه م ن المحتم ل – بش كل معق ول  -وعل ى أس اس
المعرفة الموجودة ،أن تتطلب النتائج خالل السنة المالية التالية والتي تختلف عن االفتراض تعديالً ذا أھمي ة نس بية
على المبلغ الدفتري لألصل أو االلتزام المتأثر .وفى جميع الحاالت ،تفصح المنشأة عن طبيع ة األص ل أو االلت زام
المحدد )أو فئة األصول أو االلتزامات( المتأثر باالفتراض ،ومبلغه الدفتري.

132

إن اإلفصاحات الواردة ف ي الفق رة  122ع ن أحك ام معين ة اتخ ذتھا اإلدارة ف ي س ياق تطبي ق السياس ات المحاس بية
للمنشأة ال تتعلق باإلفصاحات عن مصادر عدم تأكد التقدير الواردة في الفقرة .125

133

تتطلب معايير دولية أخرى للتقرير المالي اإلفصاح عن بعض االفتراضات التي ل و ال ذل ك كان ت س تكون مطلوب ة
وفق ا ً للفق رة  .125فعل ى س بيل المث ال ،يتطل ب معي ار المحاس بة ال دولي  37اإلفص اح  -ف ي ظ روف مح ددة  -ع ن
االفتراضات الرئيسة بشأن أحداث مستقبلية تؤثر على فئات المخصصات .ويتطلب المعيار ال دولي للتقري ر الم الي
" 13قياس القيمة العادلة" اإلفصاح عن االفتراضات المھمة )بما في ذلك طريقة )طرق( التقويم ومدخالت ه( الت ي
تستخدمھا المنشأة عند قياس القيم العادلة لالصول وااللتزامات التي تُسجل بالقيمة العادلة.

رأس المــــال
134

يجب عل ى المنش أة أن تفص ح ع ن المعلوم ات الت ي تمك ن مس تخدمي قوائمھ ا المالي ة م ن تق ويم أھ داف المنش أة
وسياساتھا وإجراءاتھا إلدارة رأس المال.

135

لاللتزام بالفقرة  134تفصح المنشأة عما يلى:
)أ(

معلومات نوعية عن أھدافھا وسياستھا وإجراءاتھا إلدارة رأس المال ،بما في ذلك:
)(1

وصف لما تديره على أنه رأس مال.

)(2

عندما تخضع المنشأة لمتطلبات رأس مال مفروضة عليھا من خارجھا ،طبيعة تلك المتطلبات،
وكيف تُضمن ھذه المتطلبات في إدارة رأس المال.

)(3

كيف تفي بأھدافھا إلدارة رأس المال.

)ب(

بيانات كمية مختصرة عن ما تديره على أنه رأس مال .تعتبر بعض المنشآت بعض االلتزامات المالية )مثل
بعض أشكال الدين تالي اإلستحقاق( جز ًء من رأس المال .وتعتبر منشآت أخرى رأس المال أنه يستثني
بعض مكونات حقوق الملكية )مثل مكونات ناشئة عن تحوطات التدفقات النقدية(.

)ج(

أي تغيرات في )أ( و)ب( من الفترة السابقة.

)د(

ما إذا كانت التزمت خالل الفترة بأي متطلبات رأس مال مفروضة عليھا من خارجھا تخضع لھا.

)ھـ( عندما ال تلتزم المنشأة بمثل متطلبات رأس المال تلك المفروضة عليھا من خارجھا ،تبعات عدم االلتزام ھذا.
وتؤسس المنشأة تلك اإلفصاحات على المعلومات الموفرة من داخلھا لكبار موظفي اإلدارة.

136

قد تدير المنشأة رأس المال بعدة طرق ،وتكون خاضعة لعدد من متطلب ات رأس م ال مختلف ة .فعل ى س بيل المث ال ،ق د
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يشمل تكتل منشآت تقوم بأنشطة التأمين وأنشطة مصرفية وقد تعم ل ھ ذه المنش آت ف ي ظ ل س لطات قانوني ة متع ددة.
وعندما ال يوفر اإلفصاح المجم ع ع ن متطلب ات رأس م ال وكي ف يُ دار رأس الم ال معلوم ات مفي دة ،أو يح رف فھ م
مستخدم قائمة مالية للموارد الرأسمالية للمنشأة ،فإنه يجب على المنش اة أن تفص ح ع ن معلوم ات – بش كل منفص ل -
لكل متطلب رأس مال تخضع له المنشاة.

األدوات المالية القابلة لإلعادة المصنفة على أنھا حقوق ملكية
136أ

لألدوات المالية القابلة لإلعادةالمصنفة على أنھا حقوق ملكية ،يج ب عل ى المنش أة أن تفص ح )ال ى الم دى ال ذي ل م
يفصح عنه في مكان آخر( عما يلي:
)أ(

بيانات كمية مختصرة عن المبلغ المصنف على أنه حقوق ملكية.

)ب(

أھدافھا وسياساتھا وإجراءاتھا إلدارة التزامھا بأن تعيد شراء أو أن تسترد األدوات عندما تُطالَب بأن تفعل ذلك
من قبل حاملي األدوات ،بما في ذلك أي تغيرات من الفترة السابقة.

)ج(

التدفق النقدي الخارج المتوقع عند استرداد ،أو إعادة شراء تلك الفئة من األدوات المالية.

)د(

معلومات عن كيفية تحديد التدفق النقدي الخارج المتوقع عند اإلسترداد ،أو إعادة الشراء.

اإلفصاحات األخرى
137

138

يجب على المنشأة أن تفصح في اإليضاحات عما يلي:
)أ(

مبلغ توزيعات االرباح المقترحة أو المعلن عنھا قبل إعتماد القوائم المالية لإلصدار ولكن لم تُثبت على أنھا توزيع
على المالك خالل الفترة ،والمبلغ المتعلق بھا للسھم الواحد.

)ب(

مبلغ أي توزيعات أرباح أسھم ممتازة مجمعة غير مثبتة.

يجب على المنشأة أن تفصح عما يلى ،إذا لم يُفصح عنه في مكان آخر ضمن معلومات منشورة مع القوائم المالية:
)أ(

مقـــر المنشأة وشكلـــھا النظامي والبلد الذى تم تأسيسھا فيه ،وعنوان مكتبھا المسجل) ،أو المكان الرئيس لألعمال
إذا كان مختلفا ً عن المكتب المسجل(.

)ب(

وصف لطبيعة عمليات المنشأة وأنشطتھا الرئيسة.

)ج(

إسم المنشاة األم والمنشأة األم النھائية للمجموعة.

)د(

المعلومات المتعلقة بطول مدتھا ،إذا كانت المنشأة محددة المدة.

التحول وتاريخ السريان
139

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار على الفترات الس نوية الت ي تب دأ ف ي  1ين اير  2009أو بع ده .ويُس مح ب التطبيق
األبكر .وإذا طبقت المنشأة المعيار على فترة أبكر ،فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة.

139أ

عدل معيار المحاسبة الدولي ) 27المعدل في  (2008الفقرة  .106يجب على المنشأة أن تطبق ھذا التعديل على الفترات
السنوية التي تبدأ في  1يوليو  2009أو بعده .إذا طبقت المنشأة معي ار المحاس بة ال دولي ) 27المع دل ف ي  (2008عل ى
فترة أبكر ،يجب أن يُطبق التعديل على تلك الفترة األبكر .ويجب أن يُطبق التعديل بأثر رجعي.

139ب

عدل "األدوات المالية القابلة لإلع ادة وااللتزام ات الناش ئة ع ن التص فية" )التع ديالت عل ى معي ار المحاس بة ال دولي 32
ومعيار المحاسبة الدولي  ،(1المصدر في فبراي ر  ،2008الفق رة  138واض اف الفق رات 8أ و80أ و136أ .يج ب عل ى
المنشأة أن تطبق تلك التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2009أو بعده .ويسمح بالتطبيق األبك ر .إذا
طبقت المنشأة تلك التعديالت على فترة أبكر فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تل ك الحقيق ة وأن تطب ق التع ديالت المتعلق ة
بمعيار المحاسبة الدولي  32ومعيار المحاسبة الدولي  39والمعيار الدولي للتقرير المالي  7والتفسير  2للجنة تفسيرات
المعايير الدولية للتقرير المالي "أسھم االعضاء في المنشآت التعاونية واالدوات المشابھة" في الوقت نفسه.

139ج

عُدلت الفقرتين  68و 71بموجب "التحسينات على المعايير الدولية للتقرير المالي" المصدر في مايو  .2008يجب
على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2009أو بعده .ويسمح بالتطبيق
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األبكر .إذا طبقت المنشأة تلك التعديالت على فترة أبكر فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة.
139د

تم تعديل الفقرة  69بموجب "تحسينات المعايير الدولية للتقرير المالي" المصدر في أبريل  .2009يجب على المنشأة
أن تطبق ذلك التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2010أو بع ده .يس مح ب التطبيق األبك ر .وإذا قام ت
المنشأة بتطبيق التعديل على فترة أبكر فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة.

139ھـ

]حذفت[

139و

تم تعديل الفقرتين  106و 107وتم اضافة الفقرة 106أ بموجب "تحسينات المعايير الدولية للتقرير الم الي" المص در
في مايو  .2010يجب على المنشأة أن تطب ق تل ك التع ديالت عل ى الفت رات الس نوية الت ي تب دأ ف ي  1ين اير  2011أو
بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر.

139ز

]حذفت[

139ح

عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  10والمعيار الدولي للتقرير المالي  ،12المصدران في م ايو  ،2011الفق رات ،4
و ،119و ،123و .124يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت عن دما تطب ق المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي 10
والمعيار الدولي للتقرير المالي .12

139ط

عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،13المصدر في مايو  ،2011الفقرتين  128و .133يجب على المنش أة أن تطب ق
تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .13

139ي

عدل "ع رض بن ود ال دخل الش امل اآلخ ر" )تع ديالت عل ى معي ار المحاس بة ال دولي  ،(1المص در ف ي يوني و ،2011
الفق رات ،7و ،10و ،82و ،85و ،87و ،90و ،91و ،94و 100و ،115وأض اف الفق رات 10أ ،و81أ ،و81ب،
و82أ ،وحذف الفقرات  ،12و ،81و 83و .84يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت على الفترات السنوية الت ي
تبدأ في  1يوليو  2012أو بعده .ويس مح ب التطبيق األبك ر .وإذا طبق ت المنش أة التع ديالت عل ى فت رة أبك ر فإن ه يج ب
عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة.

139ك

عدل معيار المحاسبة الدولي " 19منافع الموظفين" )المع دل ف ي يوني و  (2011تعري ف "ال دخل الش امل اآلخ ر" ف ي
الفقرة  7والفقرة  .96يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت عندما تطبق معيار المحاسبة الدولي ) 19المعدل في
يونيو .(2011

139ل

عدل "التحسينات السنوية لدورة  ،"2011-2009المصدر في مايو  ،2012الفقرات ،10و 38و ،41وح ذف الفق رات
 41-39وأضاف الفقرات 38أ38-د والفقرات 40أ40-د .يجب على المنشأة أن تطبق ذل ك التع ديل ب أثر رجع ي وفق ا ً
لمعي ار المحاس بة ال دولي " 8السياس ات المحاس بية ،والتغيي رات ف ي التق ديرات المحاس بية واألخط اء" عل ى الفت رات
السنوية التي تبدأ في  1يناير  2013أو بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر .وإذا طبقت المنشأة ھذا التعديل على فترة أبك ر
فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة.

 139م

]تم حذفھا[

 139ن

عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  15االيرادات من العق ود م ع العم الء الص ادر ف ي م ايو  2014الفق رة  .34يج ب
على المنشأة تطبيق ذلك التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .15

 139س

عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  9الصادر في يوليو  2014الفقرات  ,106 ,96 ,95 ,93 ,82 ,71 ,68 ,7و123
وحذف الفق رات 139ھ ـ193 ،ز و139م ,يج ب عل ى المنش أة تطبي ق تل ك التع ديالت عن دما تطبيقھ ا للمعي ار ال دولي
للتقري ر الم الي  139 .9ع ع دل معي ار مب ادرات اإلفص اح )المع دل إل ى معي ار المحاس بة ال دولي  (1الص ادر ف ي
ديس مبر 2014م الفق رات 82 ,55-54 ,31 ,10أ 119 ,117 ,114-113 ,و 122وأض اف الفق رات 30أ55 ,أ و
85أ85-ب وحذف الفقرات 115و  .120ينبغي على المنشأة تطبيق تلك التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في
 1يناير  2016او بعده .يسمح بالتطبيق األبكر .والمنشآت ليست مطالبة باإلفصاح عن المعلومات المطلوب ة بموج ب
الفقرات  30 – 28من معيار المحاسبة الدولي  8المتصلة بھذه التعديالت.

139ف

عدل المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي  ،16عق ود اإليج ار الص ادر ف ي ين اير  2016الفق رة  .123ينبغ ي عل ى المنش أة
تطبيق ھذه التعديالت عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .16

سحب معيار المحاسبة الدولي ) 1ال ُمنقح في (2003
 140يحل ھذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي " 1عرض القوائم المالية" ال ُمنقح في  ،2003المعدل في .2005

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

24

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

معيار المحاسبة الدولي 1

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

25

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

معيار المحاسبة الدولي 2

معيار المحاسبة الدولي 2

المخزون
الھدف
1

ھدف ھذا المعيار ھو تحديد المعالجة المحاسبية للمخزون .إن الموضوع الرئيس في المحاسبة عن المخزون ھو مبلغ
التكلفة الذي يُثبت على أنه أصل ويُرحل إلى أن تُثبت اإليرادات المتعلقة به .يوفر ھذا المعيار إرشادات بشأن تحديد
التكلفة وإثباتھا الالحق على أنھا مصروف ،بما في ذلك أي تخفيض إلى صافي القيمة القابلة للتحقق .كما يوفر – أيضا ً
– إرشادات بشأن صيغ احتساب التكلفة التي تستخدم لتحديد تكاليف للمخزون.

النطاق
2

3

ينطبق ھذا المعيار على جميع بنود المخزون ،باستثناء:
)أ(

]حذفت[

)ب(

األدوات المالية )أنظر معيار المحاسبة الدولي " 32األدوات المالية :العرض" ،والمعيار الدولي للتقرير المالي
" 9األدوات المالية"(.

)ج(

األصول الحيوية المتعلقة بالنشاط الزراعي والمنتج الزراعي عند نقطة الحصاد )أنظر معيار المحاسبة الدولي
" 41الزراعة"(.

ال ينطبق ھذا المعيار على قياس المخزون ال ُمحتفظ به من قبل:
)أĂ

منتجي المنتجات الزراعية ومنتجات الغابات ،والمنتج الزراعي بعد الحصاد ،والمعادن والمنتجات المعدنية ،إلى
الحد الذي عنده تُقاس بصافي القيمة القابلة للتحقق وفقا ً للممارسات الراسخة في تلك الصناعات .فعندما يُقاس
مثل ھذا المخزون بصافي القيمة القابلة للتحقق ،تُثبت التغيرات في تلك القيمة ضمن الربح أو الخسارة في فترة
التغير.

)بĂ

السماسرة تجار السلع الذين يقيسون مخزونھم بالقيمة العادلة مطروحا ً منھا تكاليف البيع .وعند قياس مثل ھذا
المخزون بالقيمة العادلة مطروحا ً منھا تكاليف البيع ،تُثبت التغيرات في القيمة العادلة مطروحا ً منھا تكاليف البيع
ضمن الربح أو الخسارة في فترة التغير.

4

يُقاس المخزون ال ُمشار إليه في الفقرة )3أ( بصافي القيمة القابلة للتحقق في مراحل معينة من اإلنتاج .ويحدث ھذا ،على
سبيل المثال ،عندما يتم حصاد المحاصيل الزراعية أو يتم استخراج المعادن ويكون البيع مؤكداً بموجب عقد آجل أو
ضمانة حكومية ،أو عندما يوجد سوق نشطة وتكون ھناك مخاطر فشل بيع ضئيلة .ويُستثنى ھذا المخزون من متطلبات
القياس فقط وفق ھذا المعيار.

5

السماسرة التجار ھم أولئك الذين يشترون أو يبيعون السلع لحساب الغير أو لحسابھم .ويُقتنى المخزون ال ُمشار إليه في
الفقرة )3ب( – بشكل رئيس – بغرض البيع في المستقبل القريب وتوليد ربح من التقلبات في السعر أو ھامش ربح
السماسرة التجار .وعندما يُقاس ھذا المخزون بالقيمة العادلة مطروحا ً منھا تكاليف البيع ،فإنه يُستثنى من متطلبات القياس
فقط وفق ھذا المعيار.
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التعريفات
6

تُستخدم المصطلحات التالية في ھذا المعيار بالمعاني المحددة:
المخزون ھو أصول:
)أ(

ُمحتفظ بھا للبيع في السياق العادي لألعمال؛ أو

)ب(

في مرحلة اإلنتاج لمثل ھذا البيع؛ أو

)ج(

في شكل مواد خام أو مھمات ستستخدم في عملية اإلنتاج أو في تقديم الخدمات.

صافي القيمة القابلة للتحقق ھي سعر البيع المقدر في السياق العادي لألعمال مطروحا ً منه التكاليف المقدرة لإلتمام
والتكاليف المقدرة الضرورية إلنفاذ البيع.
القيمة العادلة ھي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل ،أو دفعه لتحويل التزام ،في معاملة نظامية بين المشاركين في
السوق في تاريخ القياس) .أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي "13قياس القيمة العادلة"(

7

تشير صافي القيمة القابلة للتحقق إلى صافي المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن تحققه من بيع المخزون في السياق العادي
لألعمال .أما القيمة العادلة فتعكس السعر الذي كانت ستتم به معاملة نظامية لبيع المخزون نفسه في السوق الرئيسة )أو
السوق ذات المزايا األفضل( لذلك المخزون بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس .القيمة األولى ھي قيمة تحددھا
المنشأة ،أما القيمة الثانية فھي ليست كذلك .وصافي القيمة القابلة للتحقق من المخزون قد ال تساوى القيمة العادلة مطروحاً
منھا تكاليف البيع.

8

يشمل المخزون البضاعة المشتراة وال ُمحتفظ بھا إلعادة بيعھا ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ،البضاعة المشتراة من قبل
تاجر التجزئة والتي يحتفظ بھا إلعادة بيعھا ،أو أراضي وعقارات أخرى محتفظ بھا إلعادة بيعھا .ويشمل المخزون –
أيضا ً – البضائع تامة الصنع التي قامت المنشأة بتصنيعھا ،أو اإلنتاج تحت التشغيل الذي تقوم بتصنيعه ،ويشمل المواد
الخام والمھمات المنتظر استخدامھا في عملية اإلنتاج .يتم المحاسبة عن التكلفة المتكبدة لتنفيذ عقد مع عميل التي ال تؤدي
إلى مخزون )أو أصول ضمن نطاق معيار آخر( وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي " 15اإليرادات من العقود مع
العمالء".

قياس المخزون
9

يجب أن يُقاس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيھما أقل.

تكلفة المخزون
10

يجب أن تشمل تكلفة المخزون جميع تكاليف الشراء ،وتكاليف التحويل والتكاليف األخرى التي يتم تحملھا لجلب
المخزون إلى موقعه الحالي وحالته الراھنة.

تكاليف الشراء
11

تشمل تكاليف شراء المخزون سعر الشراء ،ورسوم االستيراد والضرائب األخرى )بخالف تلك التي يمكن للمنشأة
استردادھا – الحقا ً – من السلطات الضريبية( ،وتكاليف النقل ،والمناولة والتكاليف األخرى التي تعود – بشكل مباشر
– إلى اقتناء البضائع تامة الصنع ،والمواد الخام والخدمات .وتُطرح الخصومات التجارية ،والتخفيضات والبنود
المشابھة األخرى عند تحديد تكاليف الشراء.
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تكاليف التحويل
12

تشمل تكاليف تحويل المخزون التكاليف المتعلقة – بشكل مباشر – بوحدات اإلنتاج ،مثل العمل المباشر .كما تشمل –
أيضا ً – تخصيصا ً منتظما ً لنفقات اإلنتاج اإلضافية الثابتة والمتغيرة التي يتم تحملھا لتحويل المواد الخام إلى بضائع
تامة الصنع .نفقات اإلنتاج اإلضافية الثابتة ھي تلك التكاليف غير المباشرة لإلنتاج التي تظل ثابتة – نسبيا ً – بغض
النظر عن حجم اإلنتاج ،مثل استھالك وصيانة مباني ومعدات المصنع ،وأصول حق االستخدام المستخدمة في عملية
اإلنتاج .أما نفقات اإلنتاج اإلضافية المتغيرة فھي تلك التكاليف غير المباشرة لإلنتاج التي تتغير – بشكل مباشر ،أو
شبه مباشر – مع حجم اإلنتاج ،مثل المواد غير المباشرة والعمل غير المباشر.

13

يستند تخصيص تكاليف اإلنتاج اإلضافية الثابتة لتكاليف التحويل إلى الطاقة العادية لوسائل اإلنتاج .الطاقة العادية ھي
اإلنتاج ال ُمتوقع أن يتحقق – في المتوسط – على مدى عدد من الفترات أو المواسم في ظل الظروف العادية ،أخذاً في
الحسبان الفقد في الطاقة الناتج عن الصيانة ال ُمجدولة .وقد يُستخدم المستوى الفعلي لإلنتاج إذا كان يقارب الطاقة
العادية .ال يزداد مبلغ التكاليف اإلضافية الثابتة ال ُمخصص لكل وحدة إنتاج نتيجةً لإلنتاج المنخفض أو الطاقة العاطلة.
وتُثبت النفقات اإلضافية غير ال ُمخصصة على أنھا مصروف في الفترة التي يتم فيھا تحملھا .وفي فترات اإلنتاج المرتفع
– بشكل غير عادي – ينخفض مبلغ النفقة اإلضافية الثابتة ال ُمخصص لكل وحدة إنتاج بحيث ال يُقاس المخزون بأعلى
من التكلفة .وتُخصص نفقات اإلنتاج اإلضافية المتغيرة لكل وحدة إنتاج على أساس االستخدام الفعلي لوسائل اإلنتاج.

14

قد ينتج عن عملية اإلنتاج أكثر من منتج واحد يتم إنتاجه – بشكل متزامن .وھذا ھو الحال ،على سبيل المثال ،عندما
تُنتج منتجات مشتركة أو عندما يوجد منتج رئيس ومنتج فرعي .وعندما ال تكون تكاليف التحويل لكل منتج قابلة للتحديد
– بشكل منفصل – فإنھا تُخصص للمنتجات على أساس منطقي وثابت .فقد يستند التخصيص ،على سبيل المثال ،إلى
القيمة النسبية للمبيعات لكل منتج إما في مرحلة من عملية اإلنتاج تصبح عندھا المنتجات قابلة للتحديد – بشكل منفصل،
أو عند إتمام اإلنتاج .تُعد معظم المنتجات الفرعية – بطبيعتھا – غير ذات أھمية نسبية .وعندما يكون ھذا ھو الحال،
تُقاس – غالبا ً – بصافي القيمة القابلة للتحقق وتُطرح ھذه القيمة من تكلفة المنتج الرئيس .ونتيجة لذلك ،ال يختلف المبلغ
الدفتري للمنتج الرئيس – بشكل ذي أھمية نسبية – عن تكلفته.

التكاليف األخرى
15

تُدرج تكاليف أخرى ضمن تكلفة المخزون – فقط – بقدر ما يتم تحمله منھا لجلب المخزون إلى موقعه الحالي وحالته
الراھنة .فعلى سبيل المثال ،قد يكون من المناسب أن تُضمن نفقات عامة غير متعلقة باإلنتاج ،أو تكاليف تصميم
منتجات لعمالء محددين ،في تكلفة المخزون.

16

من أمثلة التكاليف المستثناة من تكلفة المخزون وال ُمثبتة على أنھا مصروفات في الفترة التي يتم فيھا تحملھا:
)أ (

المبالغ غير العادية لفاقد المواد الخام ،أو العمل أو تكاليف اإلنتاج األخرى.

)ب (

تكاليف التخزين ،مالم تكن ھذه التكاليف ضرورية في عملية اإلنتاج قبل مرحلة إنتاج أخرى.

)ج(

النفقات اإلضافية اإلدارية التي ال تساھم في جلب المخزون إلى موقعه الحالي وحالته الراھنة.

)دĂ

تكاليف البيع.

17

يحدد معيار المحاسبة الدولي " 23تكاليف االقتراض" حاالت محدودة تُض ّمن فيھا تكاليف االقتراض في تكلفة
المخزون.

18

قد تشتري المنشأة مخزونا ً بشروط تسوية مؤجلة .وعندما يحتوي الترتيب – فعليا ً – عنصر تمويل ،على سبيل المثال
الفرق بين سعر الشراء بشروط االئتمان العادية والمبلغ المدفوع ،فإن ھذا العنصر يُثبت على أنه مصروف فائدة خالل
فترة التمويل.

19

]حذفت[
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ص َد من أصول حيوية
تكلفة منتج زراعي ُح ِ
20

وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي " 41الزراعة" ،يُقاس المخزون ،الذي يتكون من منتج زراعي حصدته المنشأة من
أصولھا الحيوية ،عند اإلثبات األولي بقيمته العادلة مطروحا ً منھا تكاليف البيع عند نقطة الحصاد .وھذه ھي تكلفة
المخزون في ذلك التاريخ لتطبيق ھذا المعيار.

طرق قياس التكلفة
21

للتيسير ،قد تُستخدم طرق لقياس تكلفة المخزون ،مثل طريقة التكلفة المعيارية أو طريقة التجزئة ،إذا كانت النتائج
تقارب التكلفة .وتأخذ التكاليف المعيارية في الحسبان المستويات العادية من المواد الخام والمھمات ،والعمل ،والكفاءة
واستغالل الطاقة .وتُراجع بشكل منتظم ،وعند الضرورة ،تُنقح في ضوء الظروف الحالية.

22

تستخدم طريقة التجزئة – غالبا ً – في قطاع التجزئة لقياس مخزون من أعداد كبيرة من بنود تتغير – بشكل سريع –
وذات ھوامش ربح متشابھة والتي يكون من غير العملي أن تُستخدم لھا طرق أخرى لتحديد التكلفة .وتُحدد تكلفة
المخزون بتخفيض القيمة البيعية للمخزون بنسبة مئوية مناسبة إلجمالي ھامش الربح .وتأخذ النسبة المستخدمة في
الحسبان المخزون الذي ُخفض سعره إلى ما دون سعر بيعه األصلي .وتستخدم – غالبا – نسبة متوسطة لكل قسم
تجزئة.

صيغ احتساب التكلفة
23

يجب أن تُحدد التكلفة لمخزون البنود التي ليست– عادةً – قابلة إلحالل بعضھا البعض ،والسلع أو الخدمات ال ُمنتجة
والمخصصة لمشروعات محددة ،باستخدام التمييز المحدد لتكاليفھا الفردية.

24

يعني التمييز المحدد للتكلفة أن تُنسب تكاليف محددة لبنود محددة من المخزون .وتُعد ھذه ھي المعالجة المناسبة للبنود
التي تُخصص لمشروع محدد ،بغض النظر عما إذا كانت مشتراة أو منتجة .وبالرغم من ذلك ،يُعد التمييز المحدد
للتكاليف غير مناسب عندما توجد أعداد كبيرة من بنود المخزون التي تكون – عادةً – قابلة إلحالل بعضھا البعض.
في مثل ھذه الحاالت ،يمكن أن تُستخدم طريقة اختيار تلك البنود التي تبقى في المخزون للحصول على آثار محددة
مسبقا ً على الربح أو الخسارة.

25

يجب أن تُحدد تكلفة بنود المخزون ،بخالف تلك البنود التي تم تناولھا في الفقرة  ،23باستخدام صيغة الوارد أوالً
صادر أوالً ) (FIFOأو صيغة متوسط التكلفة المرجح الحتساب التكلفة .ويجب على المنشأة أن تستخدم نفس صيغة
احتساب التكلفة لجميع بنود المخزون ذات الطبيعة واالستخدام المتشابه للمنشأة .ولبنود المخزون ذات الطبيعة أو
االستخدام المختلف ،يمكن تبرير استخدام صيغ مختلفة الحتساب التكلفة.

26

على سبيل المثال ،قد يكون للمخزون المستخدم في أحد القطاعات التشغيلية استخدام للمنشأة يختلف عن استخدام نفس
نوع المخزون ال ُمستخدم في قطاع تشغيلي آخر .وبالرغم من ذلك ،ال يُعد اختالف الموقع الجغرافي للمخزون )أو
القواعد الضريبة المتعلقة به( كافيا – في حد ذاته – لتبرير استخدام صيغ مختلفة الحتساب التكلفة.

27

تفترض صيغة الوراد أوالً صادر أوالً أن بنود المخزون المشتراة أو المنتجة أوالً تُباع أوالً ،وبالتالي تكون البنود
المتبقية في المخزون في نھاية الفترة ھي تلك المشتراة أو المنتجة حديثا ً .وبموجب صيغة متوسط التكلفة المرجح،
تُحدد تكلفة كل بند باستخدام المتوسط المرجح لتكلفة البنود المتشابھة في بداية الفترة وتكلفة البنود المتشابھة المشتراة
أو المنتجة خالل الفترة .وقد يُحسب المتوسط على أساس دوري ،أو عندما تُستلم كل شحنة إضافية ،تبعا ً لظروف
المنشأة.

صافي القيمة القابلة للتحقق
28

قد ال يمكن استرداد تكلفة المخزون إذا ما تلف ذلك المخزون ،أو إذا أصبح متقادما ً – بشكل كلي أو جزئي – أو إذا
انخفض سعر بيعه .وقد ال يمكن استرداد تكلفة المخزون – أيضا – إذا زادت التكاليف ال ُمقدرة لإلتمام أو التكاليف
ال ُمقدر أن يتم تحملھا إلنفاذ البيع .تتفق ممارسة تخفيض قيمة المخزون ،ألقل من التكلفة ،إلى صافي القيمة القابلة للتحقق
مع وجھة النظر بأن األصول ال ينبغي أن تسجل بما يزيد عن المبالغ المتوقع أن تتحقق من بيعھا أو استخدامھا.
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29

تُخفض قيمة المخزون – عادةً – إلى صافي القيمة القابلة للتحقق لكل بند على حدة .وفي بعض الحاالت ،بالرغم من
ذلك ،قد يكون من المناسب أن تُجمع البنود المتشابھة أو ذات العالقة .قد يكون ھذا ھو الحال مع بنود المخزون المتعلقة
بخط اإلنتاج نفسه ،والتي تكون ذات أغراض أو استخدامات نھائية متشابھة ،والتي تُنتج وتُسوق في المنطقة الجغرافية
نفسھا ،والتي ال يمكن عمليا ً تقويمھا – بشكل منفصل – عن البنود األخرى في خط اإلنتاج ھذا .ومن غير المناسب أن
تُخفض قيمة المخزون على أساس تصنيف المخزون ،على سبيل المثال ،البضاعة تامة الصنع ،أو جميع بنود المخزون
في قطاع تشغيلي معين.

30

تستند تقديرات صافي القيمة القابلة للتحقق إلى أكثر األدلة إمكانيةً لالعتماد عليه ،المتاح وقت إجراء التقديرات للمبلغ
المتوقع أن يحققه المخزون .وتأخذ ھذه التقديرات في الحسبان تقلبات السعر أو التكلفة المتعلقة – بشكل مباشر– بأحداث
تقع بعد نھاية الفترة وذلك بالقدر الذي تؤكد به تلك األحداث ظروفا ً قائمة في نھاية الفترة.

31

تأخذ تقديرات صافي القيمة القابلة للتحقق في الحسبان – أيضا – الغرض الذي من أجله يُحتفظ بالمخزون .فعلى سبيل
المثال ،يستند صافي القيمة القابلة للتحقق لكمية المخزون ال ُمحتفظ بھا للوفاء بعقود مؤكدة لمبيعات أو خدمة إلى سعر
العقد .وإذا كانت عقود المبيعات بأقل من كميات المخزون ال ُمحتفظ بھا ،فإن صافي القيمة القابلة للتحقق للكمية الزائدة
تستند إلى أسعار البيع العامة .وقد تنشأ مخصصات من عقود مؤكدة لمبيعات تزيد عن كميات المخزون ال ُمحتفظ بھا،
أو من عقود مؤكدة للشراء .ويتم التعامل مع مثل ھذه المخصصات بموجب معيار المحاسبة الدولي " 37المخصصات
وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة".

32

ال تُخفض قيمة المواد الخام والمھمات األخرى ال ُمحتفظ بھا لالستخدام في إنتاج المخزون ألقل من التكلفة إذا كان يُتوقع
أن تُباع المنتجات تامة الصنع ،التي سوف تُضمن فيھا ،بالتكلفة أو بما يزيد عنھا .وبالرغم من ذلك ،عندما يشير
انخفاض في سعر المواد الخام الى أن تكلفة المنتجات تامة الصنع تزيد عن صافي القيمة القابلة للتحقق ،فإن قيمة المواد
الخام تُخفض إلى صافي القيمة القابلة للتحقق .وفي مثل ھذه الحاالت ،قد تكون تكلفة إحالل المواد الخام ھي أفضل
قياس متاح لصافي قيمتھا القابلة للتحقق.

33

يُجرى تقدير جديد لصافي القيمة القابلة للتحقق في كل فترة الحقة .فعندما ال تعد الظروف التي تسببت – سابقا ً – في
تخفيض قيمة المخزون ألقل من التكلفة موجودة أو عندما يوجد دليل واضح على زيادة في صافي القيمة القابلة للتحقق
بسبب الظروف االقتصادية المتغيرة ،فإن مبلغ التخفيض يُعكس )أي أن يقتصر العكس على مبلغ التخفيض األصلي(
بحيث يعادل المبلغ الدفتري الجديد التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ال ُمنقحة أيھما أقل .ويحدث ھذا ،على سبيل
المثال ،عندما يظل أحد بنود المخزون ال ُمسجل بصافي القيمة القابلة للتحقق ،نظراَ النخفاض سعر بيعه ،موجوداً في
فترة الحقة ويزداد سعر بيعه.

اإلثبات على أنه مصروف
34

عندما يُباع المخزون ،فإنه يجب أن يُثبت المبلغ الدفتري لھذا المخزون على أنه مصروف في الفترة التي يُثبت فيھا
اإليراد المتعلق به .كما يجب أن يُثبت مبلغ أي تخفيض لقيمة المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق ،وجميع
خسائر المخزون ،على أنه مصروف في الفترة التي يحدث فيھا التخفيض أو الخسارة .يجب أن يُثبت مبلغ أي عكس
ألي تخفيض لقيمة المخزون ،ناشئ عن زيادة في صافي القيمة القابلة للتحقق ،على أنه تخفيض في مبلغ المخزون
ال ُمثبت على أنه مصروف في الفترة التي يحدث فيھا العكس.

35

قد تُخصص بعض بنود المخزون لحسابات أصل آخر ،على سبيل المثال ،المخزون ال ُمستخدم على أنه مكون للعقارات،
واآلالت والمعدات ال ُمشيدة داخليا ً .يُثبت المخزون ال ُمخصص ألصل آخر – بھذه الطريقة – على أنه مصروف خالل
العمر اإلنتاجي لذلك األصل.
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اإلفصاح
36

يجب أن تُفصح القوائم المالية عن:
)أ(

السياسات المحاسبية ال ُمتبعة في قياس المخزون ،بما في ذلك الصيغة ال ُمستخدمة الحتساب التكلفة.

)ب(

إجمالي المبلغ الدفتري للمخزون والمبلغ الدفتري في التصنيفات المناسبة للمنشأة.

)ج (

المبلغ الدفتري للمخزون ال ُمسجل بالقيمة العادلة مطروحاً منھا تكاليف البيع.

)د(

مبلغ المخزون ال ُمثبت على أنه مصروف خالل الفترة.

)ھـ(

مبلغ أي تخفيض لقيمة المخزون ُمثبت على أنه مصروف في الفترة وفقا ً للفقرة .34

)و(

مبلغ أي عكس ألي تخفيض تم إثباته على أنه تخفيض في مبلغ المخزون ال ُمثبت على أنه مصروف في الفترة وفقاً
للفقرة .34

)ز(

)حĂ

الظروف أو األحداث التي أدت إلى عكس لتخفيض في قيمة المخزون وفقا ً للفقرة .34
المبلغ الدفتري للمخزون المرھون على أنه ضمان اللتزامات.

37

تعد المعلومات عن المبالغ الدفترية للمخزون ال ُمحتفظ به في التصنيفات المختلفة للمخزون ،وعن مدى التغيرات في ھذه
األصول ،مفيدة لمستخدمي القوائم المالية .إن التصنيفات الشائعة للمخزون ھي البضاعة ،ومھمات اإلنتاج ،والمواد الخام،
واإلنتاج تحت التشغيل ،والبضائع تامة الصنع.

38

يتكون مبلغ المخزون ال ُمثبت على أنه مصروف خالل الفترة ،والذي – غالبا ً – ما يشار إليه على أنه تكلفة المبيعات ،من
تلك التكاليف ال ُمضمنة – سابقا ً – في قياس المخزون الذي بيع اآلن ،ومن نفقات اإلنتاج اإلضافية غير ال ُمخصصة ومن
المبالغ غير العادية لتكاليف إنتاج المخزون .وقد تبرر ظروف المنشأة – أيضا – تضمين مبالغ أخرى ،مثل تكاليف
التوزيع.

39

تتبنى بعض المنشآت شكالً للربح أو الخسارة تنتج عنه مبالغ يُفصح عنھا بخالف تكلفة المخزون ال ُمثبت على أنه مصروف
خالل الفترة .وبموجب ھذا الشكل ،تعرض المنشأة تحليال للمصروفات مستخدمة تصنيفا ً يستند إلى طبيعة المصروفات.
في ھذه الحالة ،تُفصح المنشأة عن التكاليف ال ُمثبتة على أنھا مصروف لمواد خام ومھمات مستھلكة ،ولتكاليف العمل،
ولتكاليف أخرى مع مبلغ صافي التغير في المخزون للفترة.

تاريخ السريان
40

يجب علــى المنشأة أن تطبق ھذا المعيار على الفترات السنــوية التي تبدأ في  1يناير  2005أو بعده .ويُشجع التطبيق
األبكر .إذا طبقت منشأة ھذا المعيار على فترة تبدأ قبل  1يناير  ،2005فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة.

40أ

]حُذفت[

40ب
40ج

]حذفت[
ع ّدل المعيـار الدولي للتقرير المالي  ،13الُمصدر في مايو  ،2011تعريف القيمة العادلة في الفقرة  6وعدل الفقرة .7
يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت عندما تُطبق المعيـار الدولي للتقرير المالي .13

40د
40ھـ

]حذفت[
عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي " 15االيرادات من العقود مع العمالء" الصادر في مايو  2014الفقرات 29 .8 ,2
و 37وحذف الفقرة  .19يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .15
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40و

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي  9الصادر في يوليو  2014الفقرة  2وحذف الفقرات 40أ40 ,ب ,و40د .يجب على
المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .9

40ز

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود اإليجار" الصادر في يناير  2016الفقرة  .12يجب على المنشأة تطبيق
التعديل عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .16

سحب اإلصدارات األخرى

41

يحل ھذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي "2المخزون" )ال ُمنقح في .(1993

42

يحل ھذا المعيار محل التفسير  1للجنة التفسيرات الدولية السابقة "الثبات ـ الصيغ المختلفة الحتساب تكلفة المخزون".
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معيار المحاسبة الدولي 7
1

قائمة التدفقات النقدية

الھدف
تعد المعلومات عن التدفقات النقدية للمنشأة مفيدة في تزويد مستخدمي القوائم المالية بأساس لتقدير قدرة المنشأة على أن تولد نقد
و ُمعا ِدالت نقد ،واحتياجات المنشأة ألن تستغل تلك التدفقات النقدية .وتتطلب القرارات االقتصادية التي تُتخذ من قبل المستخدمين تقويماً
لقدرة المنشأة على أن تولد نقد و ُمعا ِدالت نقد وتوقيت ودرجة التأكد من ذلك.
وھدف ھذا المعيار ھو المطالبة بتوفير معلومات عن التغيرات التاريخية في النقد و ُمعا ِدالت النقد للمنشأة باستخدام قائمة التدفقات النقدية،
التي تصنف التدفقات النقدية خالل الفترة من األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية.

النطاق
1

يج ب عل ى المنش أة أن تُع د قائم ة الت دفقات النقدي ة وفق ا ً لمتطلب ات ھ ذا المعي ار ،ويج ب أن تعرض ھا كج زء ال يتج زأ م ن
قوائمھا المالية لكل فترة تعرض عنھا القوائم المالية.

2

ح ﱠل ھذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي " 7قائمة التغيرات في المركز المالي" ،ال ُمصدق عليه في يوليو .1977

3

يھتم مستخدمو القوائم المالية ألي منشأة بكيفية توليد المنشأة للنقد ،و ُمعا ِدالت النقد ،وكيفية استخدامھا .وذلك ھو الحال بغض
النظر عن طبيعة أنشطة المنشأة وعما إذا كان النقد يمكن اعتباره منتجا ً للمنشأة ،كما ھو الح ال م ع المؤسس ة المالي ة .تحت اج
المنشآت للنقد – بشكل أساس  -لألسباب نفسھا ،بالرغم من إمكاني ة اخ تالف أنش طتھا الرئيس ة المنتج ة لإلي راد .فھ ي تحت اج
للنقد لتنفذ عملياتھا ،وتدفع التزاماتھا وت وفر العوائ د للمس تثمرين فيھ ا .وم ن ث م ،يتطل ب ھ ذا المعي ار م ن جمي ع المنش آت أن
تعرض قائمة التدفقات النقدية.

منافع معلومات التدفق النقدي
4

توفر قائمة الت دفقات النقدي ة ،عن د اس تخدامھا م ع ب اقي الق وائم المالي ة ،معلوم ات تمك ن المس تخدمين م ن تق ويم التغي رات ف ي
صافي أص ول المنش أة وھيكلھ ا الم الي )بم ا ف ي ذل ك س يولتھا ومالءتھ ا( وق درتھا عل ى الت أثير عل ى مب الغ وتوقي ت الت دفقات
النقدية ،من أجل التكيف مع الظروف المتغيرة والفرص .تعد معلومات التدفق النقدي مفيدة في تقدير قدرة المنشأة عل ى تولي د
نقد و ُمعا ِدالت نقد ،وتمكن المستخدمين من تطوير نم اذج لتق دير ومقارن ة القيم ة الحالي ة للت دفقات النقدي ة المس تقبلية للمنش آت
المختلف ة .كم ا أنھ ا تع زز م ن قابلي ة مقارن ة التقري ر ع ن األداء التش غيلي لمنش آت مختلف ة ،نظ راً ألنھ ا تزي ل آث ار اس تخدام
معالجات محاسبية مختلفة لنفس المعامالت واألحداث.

5

غالبا ً ما تُستخدم معلومات التدفق النقدي التاريخية كمؤشر على مبلغ وتوقيت ودرجة تأكد التدفقات النقدية المستقبلية .وھي
أيضا مفيدة في فحص دقة التقديرات السابقة للتدفقات النقدية المستقبلية ،وفي اختبار العالقة بين الربحية وصافي التدفق
النقدي وتأثير األسعار المتغيرة.

التعريفات
6

تستخدم المصطلحات التالية في ھذا المعيار بالمعاني المحددة:
النقد يشمل النقد في الخزينة والودائع تحت الطلب.
ُمعا ِدالت النقد ھي استثمارات قصيرة األجل ،عالية السيولة تكون قابلة للتحويل بسھولة إلى مبالغ معلومة من النقد،
وتكون عرضة لمخاطر ضئيلة للتغيرات في القيمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1في سبتمبر  ،2007ع ّدل مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان معيار المحاسبة الدولي  7من "قوائم التدفق النقدي" إلى "قائمة التدفقات النقدية" كنتيجة لتنقيح
معيار المحاسبة الدولي " 1عرض القوائم المالية" في .2007

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

1

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

معيار المحاسبة الدولي 7

النقد و ُمعا ِدالت النقد
7

يُحتفظ ب ُمعا ِدالت النقد لغرض الوفاء باالرتباطات النقدي ة قص يرة األج ل ،ول يس لمج رد االس تثمار ،أو ألغ راض أخ رى.
لكي يعد االستثمار معادالً للنقد ،فإنه يجب أن يكون ق ابالً للتحوي ل بس ھولة إل ى مبل غ معل وم م ن النق د ،وأن يك ون عرض ة
لمخاطر ضئيلة للتغيرات في القيمة .وبنا ًء عليه ،يعد االستثمار – عادةً  -مع اد ٔ
ال للنق د فق ط عن دما يك ون ل ه أج ل اس تحقاق
قصير األجل ،مثالً ،ثالثة أشھر أو أقل من تاريخ االقتناء .تستبعد استثمارات حقوق الملكية من ُمعا ِدالت النقد ،ما لم تكن -
في جوھرھا – ُمعا ِدلة للنقد ،على سبيل المثال كما ف ي حال ة األس ھم الممت ازة ال ُمقتن اة خ الل فت رة قص يرة قب ل اس تحقاقھا،
والتي يكون لھا تاريخ استرداد محدد.

8

يع د االقت راض م ن البن وك – بش كل ع ام  -أنش طة تمويلي ة .وب الرغم م ن ذل ك ،ف ي بع ض ال دول ،يش كل الس حب عل ى
المكشوف من البنوك ،الذي يكون واجب السداد عند الطلب ،جز ًء ال يتجزأ من إدارة النقد في المنش أة .ف ي تل ك الظ روف،
يُض من الس حب عل ى المكش وف م ن البن وك عل ى أن ه مك ون للنق د و ُمع ا ِدالت النق د .وم ن خص ائص مث ل ھ ذه الترتيب ات
المصرفية ﱠ
أن رصيد النقدية في البنك يتقلب – غالبا  -من موجب إلى سحب على المكشوف.

9

يُستبعد من التدفقات النقدية التحركات بين البنود التي تش كل نق داً أو ُمع ا ِدالت نق د نظ راً ألن تل ك المكون ات تع د ج زءاً م ن
إدارة النقد في المنشأة وليست مجرد جز ٍء من أنشطتھا التشغيلية واالستثمارية والتمويلية .وتشمل إدارة النقد استثمار النق د
الفائض في ُمعا ِدالت النقد.

عرض قائمة التدفقات النقدية
10

يج ب أن تتض من قائم ة الت دفقات النقدي ة تقري راً ع ن الت دفقات النقدي ة خ الل الفت رة مص نفة بحس ب األنش طة التش غيلية
واالستثمارية والتمويلية.

11

تٌعرض المنشأة تدفقاتھا النقدية من األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية ،بالطريقة األنسب ألعمالھا .ويوفر التصنيف
بحسب النشاط معلومات تسمح للمستخدمين بتقدير تأثير تلك األنشطة على المركز الم الي للمنش أة ،وعل ى مبل غ م ا تمتلك ه
من نقد و ُمعا ِدالت النقد .وقد تستخدم ھذه المعلومات – أيضا ً  -في تقويم العالقات بين تلك األنشطة.

12

قد تشمل المعاملة الواحدة تدفقات نقدية تُصنف بشكل مختلف .على سبيل المثال :عندما تشمل التسديدات النقدية لقرض كال
من الفائدة والقرض ،فيمكن أن يُصنف عنص ر الفائ دة عل ى أن ه نش اط تش غيلي ،ويُص نف عنص ر الق رض عل ى أن ه نش اط
تمويلي.

األنشطة التشغيلية
13

يٌعد مبلغ التدفقات النقدية الناشئة عن األنشطة التشغيلية مؤشراً رئيسا ً على مدى ما ولدته عمليات المنشأة من تدفقات نقدي ة
كافية لتسديد القروض ،والمحافظة عل ى الق درة التش غيلية للمنش أة ،وتس ديد توزيع ات األرب اح ،والقي ام باس تثمارات جدي دة
دون اللجوء إلى مصادر خارجية للتمويل .تعد المعلومات عن المكونات المحددة للتدفقات النقدية التش غيلية التاريخي ة ،م ع
المعلومات األخرى ،مفيدة في التنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية.

-14

تُستمد التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية – بشكل رئيس  -من أنشطة المنشأة الرئيسة المنتجة لإليراد .وبنا ًء عليه ،فھي
تنتج  -بشكل عام  -من المعامالت واألحداث األخرى التي تدخل في تحدي د ال ربح أو الخس ارة .م ن أمثل ة الت دفقات النقدي ة
من األنشطة التشغيلية ما يلى:
)أ(

المقبوضات النقدية من بيع السلع وتقديم الخدمات.

)ب(

المقبوضات النقدية من رسوم االمتياز واألتعاب والعموالت واإليرادات األخرى.

)ج(

المدفوعات النقدية للموردين مقابل السلع والخدمات.

)د(

المدفوعات النقدية للموظفين ،وبالنيابة عنھم.

)ھـ(

المقبوضــات النقدية والمدفوعــات النقدية من قبــل منشأة التأمين ،مقابل األقساط والمطالبات والدفعات السنوية
ومنافع التأمين األخرى.

)و(

المدفوعات النقدية لضرائب الدخل ،أو المبالغ المستردة منھا ،ما لم يكن من الممكن ربطھا – بشكل محدد -
باألنشطة االستثمارية والتمويلية.

)ز(

المقبوضات والمدفوعات النقدية من عقود ُمحتفظ بھا ألغراض التعامل ،أو المتاجرة.
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قد ينشأ عن بعض المعامالت ،مثل بيع إحدى اآلالت ،مكسب ،أو خسارة تُضمن في الربح أو الخسارة المثبتة .وتعد
التدفقات النقدية المتعلقة بمثل تلك المعامالت تدفقات نقدية من األنشطة االستثمارية .بالرغم من ذلك ،تعد المدفوعات
النقدية لتصنيع ،أو اقتناء أصول يُحتفظ بھا للتأجير للغير ،والحقا ً يُحتفظ بھا للبيع كما ھو موضح بالفقرة 68أ من معيار
المحاسبة الدولي "16العقارات ،واآلالت والمعدات" ،تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية .وتعد المقبوضات النقدية من
اإليجارات ومن المبيعات الالحقة لمثل ھذه األصول – أيضا ً – تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية.
15

قد تحتفظ المنشأة بأوراق مالية وقروض ألغراض التعامل ،أو المتاجرة ،حيث تشبه في ھذه الحالة المخزون ال ُمقتنى –
تحديداً  -إلعادة البيع .وبنا ًء عليه ،تُصنف التدفقات النقدية الناشئة عن الشراء والبيع ألوراق مالية يحتفظ بھا للتعامل ،أو
المتاجرة على أنھا أنشطة تشغيلية .وبالمثل ،تُصنف  -عادةً  -السلف والقروض النقدية التي تقدمھا المؤسسات المالية على
أنھا أنشطة تشغيلية ،نظراً ألنھا تتعلق بنشاط المنشأة الرئيس المنتج لإليراد.

األنشطة االستثمارية
16

يعد اإلفصاح – بشكل منفصل  -عن التدفقات النقدية الناشئة عن األنشطة االستثمارية مھما نظراً ألن التدفقات النقدية تعبر
عن مدى ما تم من نفقات على موارد بقصد توليد دخل وتدفقات نقدية مستقبلية .والنفقات المؤھلة للتصنيف على أنھا
أنشطة استثمارية ھي  -فقط  -تلك التي ينتج عنھا أصل يُثبت في قائمة المركز المالي .ومن أمثلة التدفقات النقدية الناشئة
عن األنشطة االستثمارية ما يلي:
)أ(

المدفوعات النقدية القتناء العقارات واآلالت والمعدات ،واألصول غير الملموسة ،واألصول طويلة األجل
األخرى .وتشمل ھذه المدفوعات تلك المتعلقة بتكاليف التطوير ال ُمرسملة ،والعقارات واآلالت والمعدات
المشيدة ذاتيا ً.

)ب(

المقبوضــات النقدية من مبيعــات العقارات واآلالت والمعدات ،واألصــول غير الملموسة ،واألصول طويلة
األجل األخرى.

)ج(

المدفــوعــات النقدية القتنــاء أدوات حقـــوق ملكية أو أدوات دين للمنشــآت األخــرى ،والحصص في
المشروعات المشتركة )بخالف المدفوعات لتلك األدوات التي تعد معادلة للنقد ،أو تلك المحتفظ بھا ألغراض
التعامل ،أو المتاجرة(.

)د(

المقبوضات النقدية من بيع أدوات حقوق ملكية ،أو أدوات دين للمنشآت األخرى ،والحصص في المشروعات
المشتركة )بخالف المقبوضات من تلك األدوات التي تعد معادلة للنقد ،أو المحتفظ بھا ألغراض التعامل ،أو
المتاجرة(.

)ھـ(

السلف والقروض النقدية المقدمة ألطراف أخرى )بخالف السلف والقروض المقدمة من قبل منشأة مالية(.

)و(

المقبوضــات النقدية من تسديد الســـلف والقـــروض المقدمة ألطراف أخرى )بخالف سلف وقروض المنشأة
المالية(.

)ز(

المدفــوعات النقدية للعقود المستقبلية ،والعقود اآلجــــلة ،وعقود الخيارات ،وعقود المبادلة ،باستثناء عندما
يُحتفظ بالعقود ألغراض التعامل ،أو المتاجرة ،أو عندما تُصنف المدفوعات على أنھا أنشطة تمويلية.

)ح(

المقبوضات النقدية من العقود المستقبلية ،والعقود اآلجلة ،وعقود الخيارات وعقود المبادلة ،باستثناء عندما
يُحتفظ بالعقود ألغراض التعامل ،أو المتاجرة ،أو عندما تُصنف المقبوضات على أنھا أنشطة تمويلية.

عندما تتم المحاسبة عن عقد على أنه تحوّط لمركز قابل للتحديد ،فإن التدفقات النقدية للعق د تُص نف ب نفس طريق ة تص نيف
التدفقات النقدية للمركز المتحّوط له.

األنشطة التمويلية
17

يع د اإلفص اح – بش كل منفص ل  -ع ن الت دفقات النقدي ة الناش ئة ع ن األنش طة التمويلي ة مھم اً ،نظ راً ألن ه مفي د ف ي التنب ؤ
بالمطالبات على التدفقات النقدية المس تقبلية م ن قب ل مق دمي رأس الم ال للمنش أة .وم ن أمثل ة الت دفقات النقدي ة الناش ئة ع ن
األنشطة التمويلية ما يلي:
)أ(

المتحصالت النقدية من إصدار أسھم ،أو أدوات حقوق ملكية أخرى.

)ب(

المدفوعات النقدية للمالك القتناء ،أو استرداد أسھم المنشأة.

)ج(

المتحصالت النقدية من إصدار وثائق مديونية غير مغطاة برھن ،وقروض ،وكمبياالت ،وسندات ،ورھونات
عقارية ،وغيرھا من أنواع االقتراض قصير أو طويل األجل.

)د(

التسديدات النقدية للمبالغ المقترضة.

)ھـ(

المدفوعات النقدية من قبل المستأجر لتخفيض االلتزام القائم المتعلق بعقود التأجير.
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التقرير عن التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
18

19

يجب على المنشأة التقرير عن التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية باستخدام أي مما يلي:
)أ(

الطريقة المباشرة ،حيث يُفصح عن الفئات الرئيسة إلجمالي المقبوضات النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية.

)ب(

الطريقة غير المباشرة ،حيث يُعدل الربح ،أو الخسارة بآثار المعامالت ذات الطبيعة غير النقدية ،وبأية مبالغ
مؤجلة ،أو مستحقة عن مقبوضات ،أو مدفوعات نقدية تشغيلية سابقة ،أو مستقبلية ،وبنود الدخل أو المصروف
المرتبطة بالتدفقات النقدية االستثمارية ،أو التمويلية.

تُش جع المنش آت عل ى التقري ر ع ن الت دفقات النقدي ة م ن األنش طة التش غيلية ،باس تخدام الطريق ة المباش رة .ت وفر الطريق ة
المباش رة معلوم ات ق د تك ون مفي دة ف ي تق دير الت دفقات النقدي ة المس تقبلية ،والت ي ال تك ون متاح ة بموج ب الطريق ة غي ر
المباشرة .بموجب الطريقة المباشرة ،يمكن الحصول على المعلوم ات ع ن الفئ ات الرئيس ة إلجم الي المقبوض ات النقدي ة،
وإجمالي المدفوعات النقدية إما:
)أ(

من السجالت المحاسبية للمنشأة ،أو

)ب(

بتعديل المبيعات وتكلفة المبيعات )الفائدة والدخل المشابه لھا ،ومصروف الفائدة واألعباء المشابھة في منشأة
مالية( ،والبنود األخرى في قائمة الدخل الشامل بما يلي:
)(1
)(2
) (3

20

التغيرات  -خالل الفترة  -في المخزون ،وفي المبالغ التشغيلية المستحقة ،والمبالغ التشغيلية واجبة
السداد.
البنود غير النقدية األخرى.
البنود األخرى التي تكون آثارھا النقدية عبارة عن تدفقات نقدية استثمارية ،أو تمويلية.

بموجب الطريقة غير المباشرة ،يُحدد صافي الت دفق النق دي م ن األنش طة التش غيلية م ن خ الل تع ديل ال ربح ،أو الخس ارة
بآثار ما يلي:
)أ(

التغيرات  -خالل الفترة  -في المخزون ،وفي المبالغ التشغيلية المستحقة ،والمبالغ التشغيلية واجبة السداد.

)ب(

البنود غير النقدية ،مثل االستھالك ،والمخصصات ،والضرائب المؤجلة ،ومكاسب وخسائر العملة األجنبية
غير المحققة ،وأرباح المنشآت الزميلة غير الموزعة.

)ج(

جميع البنود األخرى التي تكون آثارھا النقدية عبارة عن تدفقات نقدية استثمارية ،أو تمويلية.

وبدالً من ذلك ،يمكن عرض صافي التدفق النق دي م ن األنش طة التش غيلية  -بموج ب الطريق ة غي ر المباش رة  -م ن خ الل
إظھار اإليرادات والمصروفات ال ُمفصح عنھا في قائمة ال دخل الش امل ،والتغي رات  -خ الل الفت رة  -ف ي المخ زون ،وف ي
المبالغ التشغيلية تحت التحصيل ،وواجبة السداد.

التقرير عن التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية والتمويلية
21

يجب على المنشأة التقرير  -بشكل منفصل – عن الفئات الرئيسة إلجمالي المقبوضات النقدية ،وإجمالي المدفوعات
النقدية الناشئة عن األنشطة االستثمارية والتمويلية ،باستثناء ذلك القدر من التدفقات النقدية الموضحة في الفقرات
صاف.
 22و 24التي يتم التقرير عنھا على أساس
ٍ

صاف
التقرير عن التدفقات النقدية على أساس
ٍ
22

23

يمكن التقرير عن الت دفقات النقدي ة الناش ئة ع ن األنش طة التش غيلية ،أو االس تثمارية ،أو التمويلي ة التالي ة ،عل ى أس اس
صاف:
ٍ
)أ(

المقبوضات والمدفوعات النقدية نيابة عن العمالء ،عندما تعكس التدفقات النقدية أنشطة العميل وليس مجرد
أنشطة المنشأة.

)ب(

المقبوضات والمدفوعات النقدية للبنود التي تكون معدالت دورانھا سريعة ،ومبالغھا كبيرة وآجال استحقاقھا
قصيرة.

من أمثلة المقبوضات والمدفوعات النقدية المشار إليھا في الفقرة ) 22أ( ما يلي:
)أ(

قبول البنك للودائع تحت الطلب وتسديدھا.

)ب(

األموال المحتفظ بھا للعمالء من قبل منشأة استثمارية.

)ج(

اإليجارات المحصلة ،نيابة عن مالك العقارات ،والمدفوعة لھم.
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23أ

24

من أمثلة المقبوضات والمدفوعات النقدية المشار إليھا في الفقرة ) 22ب( السلف المقدمة ،والتسديدات لما يلى:
)أ(

المبالغ األصلية المتعلقة بعمالء بطاقات االئتمان.

)ب(

شراء وبيع االستثمارات.

)ج(

عمليات االقتراض قصيرة األجل األخرى ،على سبيل المثال ،تلك التي لھا فترة استحقاق ثالثة أشھر ،أو أقل.

اف:
كل من األنشطة التالية لمنشأة مالية ،على أساس ص ٍ
يمكن التقرير عن التدفقات النقدية الناشئة عن ٍ
)أ(

المقبوضات والمدفوعات النقدية المتعلقة بقبول ،وتسديد الودائع ،التي لھا تاريخ استحقاق محدد.

)ب(

إيداع الودائع في منشآت مالية أخرى وسحبھا منھا.

)ج(

السلف والقروض النقدية المقدمة للعمالء ،وتسديد تلك السلف والقروض.

التدفقات النقدية بعملة أجنبية
25

يجب أن تُسجل التدفقات النقدية الناشئة عن معامالت بعمل ة أجنبي ة بالعمل ة الوظيفي ة للمنش أة م ن خ الل تطبي ق س عر
التبادل بين العملة الوظيفية والعملة األجنبية في تاريخ التدفق النقدي على مبلغ العملة االجنبية.

26

يجب أن تُترجم التدفقات النقدية لمنشأة تابعة أجنبية ،بأسعار التبادل بين العملة الوظيفية والعملة األجنبية في ت واريخ
التدفقات النقدية.

27

يتم التقرير عن التدفقات النقدية ال ُمقومة بعملة أجنبية ،بطريقة تتسق مع معيار المحاسبة الدولي " 21آثار التغيرات في
أسعار صرف العمالت األجنبية" .والذي يسمح باستخدام سعر الصرف الذي يُقارب السعر الفعلي .على سبيل المثال،
يمكن اس تخدام المتوس ط الم رجح لس عر الص رف للفت رة ف ي تس جيل المع امالت بعمل ة أجنبي ة ،أو ف ي ترجم ة الت دفقات
النقدية لمنشأة تابعة أجنبية .بالرغم من ذلك ،ال يسمح معيار المحاسبة الدولي  21باستخدام سعر الصرف في نھاية فترة
التقرير عند ترجمة التدفقات النقدية لمنشأة تابعة أجنبية.

28

ال تعد المكاسب والخسائر غير المحققة ،الناشئة عن التغيرات في أسعار صراف العملة األجنبية تدفقات نقدية .وب الرغم
من ذلك ،فإنه يتم التقرير ،في قائمة التدفقات النقدي ة ،ع ن أث ر التغي رات ف ي س عر الص رف عل ى النق د و ُمع ا ِدالت النق د
المحتفظ بھا ،أو المستحقة بعملة أجنبية من أجل مطابقة النقد و ُمعا ِدالت النقد في بداية ونھاية الفترة .ويُعرض ھذا المبلغ
 بشكل منفصل  -عن التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية واالس تثمارية والتمويلي ة ،ويش مل الف روق  -إن وج دت –في حالة ما إذا تم التقرير عن ھذه التدفقات النقدية بأسعار صرف نھاية الفترة.

-29

]حذفت[

-30

]حذفت[

الفائدة وتوزيعات األرباح
31

كل من الت دفقات النقدي ة م ن الفائ دة ،وتوزيع ات األرب اح المس تلمة والمدفوع ة.
يجب أن يُفصح  -بشكل منفصل  -عن ٍ
ويجب أن تُصنف كل منھ ا  -بطريق ة ثابت ة م ن فت رة إل ى أخ رى  -عل ى أنھ ا إم ا أنش طة تش غيلية ،أو اس تثمارية ،أو
تمويلية.

32

يُفصح عن مجموع مبلغ الفائدة المدفوعة خالل الفترة في قائمة التدفقات النقدية ،سواء اُثبتت على أنھا مص روف ض من
الربح ،أو الخسارة ،أو تمت رسملتھا وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي " 23تكاليف االقتراض".

33

تُصنف الفائ دة المدفوع ة ،والفائ دة وتوزيع ات األرب اح المس تلمة – ع ادةً  -عل ى أنھ ا ت دفقات نقدي ة تش غيلية ف ي المنش أة
المالية .بالرغم من ذلك ،ال يوج د إجم اع عل ى تص نيف ھ ذه الت دفقات النقدي ة ف ي المنش آت األخ رى .ف يمكن أن تُص نف
الفائدة المدفوعة ،والفائدة وتوزيعات األرب اح المس تلمة ،عل ى أنھ ا ت دفقات نقدي ة تش غيلية ،نظ راً ألنھ ا ت دخل ف ي تحدي د
الربح أو الخسارة .وبدالً من ذلك ،يمكن أن تُصنف الفائ دة المدفوع ة ،والفائ دة وتوزيع ات األرب اح المس تلمة ،عل ى أنھ ا
تدفقات نقدية تمويلية وتدفقات نقدي ة اس تثمارية عل ى الت والي ،نظ راً ألنھ ا تع د تك اليف للحص ول عل ى م وارد مالي ة ،أو
عوائد على استثمارات.
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34

يمكن أن تُصنف توزيعات األرباح المدفوعة على أنھا تدفق نقدي تمويلي ،نظراً ألنھا تعد تكاليف للحصول على م وارد
مالي ة .وب دالً م ن ذل ك ،يمك ن أن تُص نف توزيع ات األرب اح المدفوع ة ،عل ى أنھ ا مك ون للت دفقات النقدي ة م ن األنش طة
التشغيلية ،من أجل مساعدة المستخدمين ف ي تحدي د ق درة المنش أة عل ى أن ت دفع توزيع ات األرب اح م ن الت دفقات النقدي ة
التشغيلية.

الضرائب على الدخل
35

يجب أن يُفصح  -بشكل منفصل  -عن التدفقات النقدية الناشئة عن الضرائب عل ى ال دخل ويج ب أن تُص نف عل ى أنھ ا
تدفقات من األنشطة التشغيلية ،ما لم يكن من الممكن ربطھا  -بشكل محدد  -باألنشطة االستثمارية ،والتمويلية.

36

تنشأ الضرائب على الدخل عن معامالت تستدعي تدفقات نقدية تُصنف  -في قائمة الت دفقات النقدي ة  -عل ى أنھ ا أنش طة
تشغيلية ،أو استثمارية ،أو تمويلية .وبينما قد يكون من الممكن ربط مصروف الضريبة بسھولة باألنشطة االس تثمارية،
أو التمويلية ،إال أنه – غالبا ً  -يكون من غير العملي ربط التدفقات النقدية الضريبية المتعلقة بھا ،والتي قد تنشأ في فترة
مختلفة عن فترة التدفقات النقدية للمعاملة التي نشأت عنھا الضريبة .وبنا ًء علي ه – ع ادة  -تُص نف الض رائب المدفوع ة
على أنھا تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية .وبالرغم من ذلك ،عندما يكون من الممك ن  -عملي ا ً  -رب ط الت دفق النق دي
الضريبي بمعاملة بعينھا ينشأ عنھ ا ت دفقات نقدي ة تُص نف عل ى أنھ ا أنش طة اس تثمارية ،أو تمويلي ة ،ف إن الت دفق النق دي
الض ريبي يُص نف عل ى أن ه نش اط اس تثماري ،أو تم ويلي ،بحس ب م ا ھ و مناس ب .عن دما تُخص ص الت دفقات النقدي ة
الضريبية على أكثر من فئة واحدة ،فإنه يُفصح عن مجموع مبلغ الضرائب المدفوعة.

االستثمارات في المنشآت التابعة ،والمنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة
37

عند المحاسبة عن استثمار في منشأة زميلة ،أو مش روع مش ترك أو منش أة تابع ة تم ت المحاس بة عنھ ا باس تخدام طريق ة
حقوق الملكية أو طريق ة التكلف ة ،ف إن المنش اة المس تثمرة تقص ر تقريرھ ا  -ف ي قائم ة الت دفقات النقدي ة  -عل ى الت دفقات
النقدية بينھا وبين المنشأة المستثمر فيھا ،على سبيل المثال ،على توزيعات األرباح والسلف.

38

المنشأة التي تقوم بالتقرير عن حصتھا في منشأة زميلة أو مشروع مشترك باستخدام طريقة حقوق الملكي ة ،ت درج  -ف ي
قائمة تدفقاتھا النقدية  -التدفقات النقدية المتعلقة باس تثماراتھا ف ي المنش اة الزميل ة أو المش روع المش ترك ،والتوزيع ات،
والمدفوعات أو المقبوضات األخرى بينھا وبين المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك.

التغيرات في حصص الملكية في المنشآت التابعة ومنشآت األعمال األخرى
39

يجب أن تُعرض الت دفقات النقدي ة المجمع ة ،الناش ئة ع ن اكتس اب أو فق د الس يطرة عل ى المنش آت التابع ة ،أو منش آت
األعمال األخرى – بشكل منفصل  -ويجب أن تُصنف على أنھا أنشطة استثمارية.

40

فيما يتعلق بكل من اكتساب وفقد ،السيطرة على المنشآت التابعة ،أو منشآت األعمال األخرى خالل الفت رة ،فإن ه يج ب
كل مما يلى:
على المنشأة أن تفصح  -بصورة مجمعة  -عن ٍ
)أ(

مجموع العوض المدفوع ،أو المستلم.

)ب(

الجزء من العوض ،الذى يتكون من نقد ،و ُمعا ِدالت النقد.

)ج(

مبلغ النقد ،و ُمعا ِدالت النقد في المنشآت التابعة ،أو منشآت األعمال األخرى التي اكتسبت ،أو فقدت ،السيطرة
عليھا.

)د(

مبلغ األصول وااللتزامات بخالف النقد ،أو ُمعا ِدالت النقد في المنشآت التابعة ،أو منشآت األعمال األخرى التي
اكتسبت ،أو فقدت ،السيطرة عليھاُ ،ملخصة بحسب كل صنف رئيس.

40أ

ال يلزم المنشأة االستثمارية ،كما عُرفت في المعيار الدولي للتقرير المالي " 10القوائم المالية الموحدة" ،أن تُطبق
الفقرات )40ج( أو )40د( على استثمار في منشأة تابعة يُتطلب أن يُقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

41

إن عرض آثار التدفق النقدي الناتجة عن اكتساب أو فقد السيطرة على المنشآت التابعة ،أو منشآت األعمال األخرى -
بشكل منفصل  -في بنود مستقلة ،مع اإلفصاح – بشكل منفصل  -عن مبالغ األصول وااللتزامات المقتناة أو المستبعدة،
يساعد على تمييز تلك التدفقات النقدية عن التدفقات النقدية الناشئة عن األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية
األخرى .ال تُطرح آثار التدفق النقدي الناتجة عن فقد السيطرة من تلك الناتجة عن اكتساب السيطرة.
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42

يتم التقرير عن المبلغ المجمع للنقد المدفوع ،أو المستلم كعوض مقابل اكتساب ،أو فقد السيطرة على المنشآت التابعة ،أو
منشآت األعمال األخرى  -في قائمة التدفقات النقدية  -بالصافي بعد طرح النقد و ُمعا ِدالت النقد المقتناة أو المستبعدة
كجزء من مثل ھذه المعامالت ،أو األحداث أو التغيرات في الظروف.

42أ

يجب أن تُصنف التدفقات النقدية الناشئة عن التغيرات في حصص الملكية في منشأة تابعة ،ال ينتج عنھا فقد السيطرة،
على أنھا تدفقات نقدية من األنشطة التمويلية ،ما لم تكن المنشأة التابعة محتفظ بھا من قبل منشأة استثمارية ،كما عُرفت
في المعيار الدولي للتقرير المالي  ،10ويُتطلب أن تُقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

42ب

تتم المحاسبة عن التغيرات ،في حصص الملكية في منشأة تابعة ،والتي ال ينتج عنھا فقد الس يطرة ،عل ى أنھ ا مع امالت
حقوق ملكية )أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي  ،(10مث ل قي ام المنش أة األم بالش راء أو البي ع الالح ق ألدوات حق وق
ملكية منشاة تابعة ،ما لم تكن المنشأة التابعة محتفظ بھا من قبل منشأة استثمارية ،ويُتطل ب أن تُق اس بالقيم ة العادل ة م ن
خالل الربح أو الخسارة .وبنا ًء على ذلك ،تُصنف التدفقات النقدية الناتجة بنفس طريقة تصنيف المعامالت األخ رى م ع
المالك والموضحة بالفقرة .17

المعامالت غير النقدية
43

يجب أن تُستبعد المعامالت االستثمارية والتمويلية التي ال تتطلب اس تخدام نق د ،أو ُمع ا ِدالت النق د م ن قائم ة الت دفقات
النقدية .ويج ب أن يُفص ح ع ن مث ل تل ك المع امالت ف ي أي مك ان آخ ر ف ي الق وائم المالي ة بالطريق ة الت ي ت وفر جمي ع
المعلومات المالئمة عن تلك األنشطة االستثمارية والتمويلية.

44

ال يوجد للعديد من األنشطة االستثمارية والتمويلية تأثير مباشر على التدفقات النقدية الحالية ،رغم أنھا تؤثر على ھيك ل
رأس مال وأصول المنشأة .يتفق استبعاد المعامالت غير النقدية  -من قائمة التدفقات النقدية  -م ع ھ دف قائم ة الت دفقات
النقدية ،حيث أن ھذه البنود ال تنطوي على تدفقات نقدية في الفترة الحالية .ومن أمثلة المعامالت غير النقدية ما يلي:
)أ(

اقتناء أصول ،إما من خالل تحمل التزامات متعلقة – بشكل مباشر  -بتلك األصول ،أو من خالل إيجار
تمويلي.

)ب(

االستحواذ على منشأة عن طريق إصدار حقوق ملكية.

)ج(

تحويل دين إلى حق ملكية.

مكونات النقد و ُمعا ِدالت النقد
45

يج ب عل ى المنش أة أن تفص ح ع ن مكون ات النق د و ُمع ا ِدالت النق د ،ويج ب أن تع رض مطابق ة ب ين المب الغ ف ي قائم ة
تدفقاتھا النقدية مع البنود ال ُمعادلة لھا التي تم التقرير عنھا في قائمة المركز المالي.

46

في ضوء تنوع ممارسات إدارة النقد والترتيبات المصرفية حول الع الم ،وم ن أج ل االلت زام بمعي ار المحاس بة ال دولي 1
"عرض القوائم المالية" ،تُفصح المنشأة عن السياسة التي تطبقھا لتحديد مكونات النقد و ُمعا ِدالت النقد.

47

يتم التقرير عن تأثير أي تغيير في سياسة تحديد مكون ات النق د و ُمع ا ِدالت النق د ،عل ى س بيل المث ال ،تغيي ر ف ي تص نيف
أدوات مالي ة ُع دت س ابقا ً ج زءاً م ن محفظ ة اس تثمارات المنش أة ،وذل ك وفق ا ً لمعي ار المحاس بة ال دولي " 8السياس ات
المحاسبية ،والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء".

اإلفصاحات األخرى
48

يجب على المنشأة أن تفصح  -مع تعليق من قبل اإلدارة  -عن مبلغ األرصدة الھامة من النقد و ُمعا ِدالت النقد المح تفظ
بھا من قبل المنشأة ،والتي ال تكون متاحة لالستخدام من قبل المجموعة.

49

ھناك ظروف متنوعة تكون فيھا أرصدة النقد و ُمعا ِدالت النقد ،المحتفظ بھا من قبل المنش أة ،غي ر متاح ة لالس تخدام م ن
قبل المجموعة .ومن امثلتھا أرصدة النقد و ُمعا ِدالت النقد المح تفظ بھ ا م ن قب ل منش أة تابع ة تعم ل ف ي دول ة تُطب ق فيھ ا
إج راءات رقاب ة عل ى تب ادل العمل ة ،أو قي ود قانوني ة أخ رى عن دما ال تك ون األرص دة متاح ة لالس تخدام الع ام م ن قب ل
المنشأة األم ،أو المنشآت التابعة األخرى.

50

قد تكون المعلومات اإلضافية مالئمة للمستخدمين لفھم المركز المالي وسيولة المنش أة .ويُش جع عل ى اإلفص اح ع ن ھ ذه
المعلومات  -مع تعليق من قبل اإلدارة  -ويمكن أن يشمل ذلك:
)أ(

مبلغ تسھيالت االقتراض غير المسحوبة التي قد تكون متاحة لألنشطة التشغيلية المستقبلية ،ولتسوية
االرتباطات الرأسمالية ،بما في ذلك أي قيود على استخدام تلك التسھيالت.
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)ب(

]حذفت[.

)ج(

المبلغ المجمع للتدفقات النقدية التي تعبر عن الزيادات في الطاقة التشغيلية – بشكل منفصل  -عن تلك
التدفقات النقدية المطلوبة للمحافظة على الطاقة التشغيلية.

)د(

مبلغ التدفقات النقدية الناشئة عن األنشطة التشغيلية ،واالستثمارية والتمويلية لكل قطاع يتم التقرير عنه
)أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي "8القطاعات التشغيلية"(.

51

يعد اإلفصاح – بشكل منفصل  -عن التدفقات النقدية التي تعبر عن الزيادات في الطاقة التشغيلية ،وعن التدفقات النقدية
المطلوبة للمحافظة على الطاقة التشغيلية ،مفيداً في تمكين المستخدمين م ن تحدي د م ا إذا كان ت المنش أة تس تثمر – عل ى
نحو
اف – ف ي المحافظ ة عل ى
ٍ
كاف – في المحافظة عل ى طاقتھ ا التش غيلية .إن المنش أة الت ي ال تس تثمر – عل ى نح و ك ٍ
طاقتھا التشغيلية قد تضر بالربحية المستقبلية من أجل السيولة الحالية والتوزيعات على ال ٌمالك.

52

يم ّكن اإلفصاح عن التدفقات النقدية القطاعي ة المس تخدمين م ن الحص ول عل ى فھ م أفض ل للعالق ة ب ين الت دفقات النقدي ة
لمنشأة األعمال ككل والتدفقات النقدية لألجزاء المكونة لھا ،ومدى توفر وتقلب التدفقات النقدية القطاعية.

تاريخ السريان

53

يعد ھذا المعيار ساريا ً على القوائم المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في  1يناير  1994أو بعده.

54

عدل معيار المحاسبة الدولي ) 7ال ُمعدل في  (2008الفقرات  42-39وأضاف الفقرات 42أ و42ب .يجب عل ى المنش أة
أن تطبق ھذه التعديالت على الفترات المحاسبية التي تبدأ في  1يوليو  2009أو بعده .إذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة
الدولي ) 27المعدل في  (2008على فترة أبكر ،يجب أن تُطبق تلك التعديالت على تل ك الفت رة األبك ر .يج ب أن تُطب ق
التعديالت بأثر رجعي.

55

عُدلت الفق رة  14بموج ب "التحس ينات عل ى المع ايير الدولي ة للتقري ر الم الي" المص در ف ي م ايو  .2008يج ب عل ى
المنشأة أن تطبق ذلك التعديل على الفت رات الس نوية الت ي تب دأ ف ي  1ين اير  2009أو بع ده .يس مح ب التطبيق األبك ر .إذا
طبقت المنشأة التعديل على فترة أبكر يجب أن تفصح عن تلك الحقيقة وأن تطبق الفقرة 68أ من معيار المحاسبة الدولي
.16

56

عُدلت الفقرة  16بموجب "التحسينات عل ى المع ايير الدولي ة للتقري ر الم الي" المص در ف ي أبري ل  .2009يج ب عل ى
المنشأة أن تطبق ذلك التعديل على الفت رات الس نوية الت ي تب دأ ف ي  1ين اير  2010أو بع ده .يس مح ب التطبيق األبك ر .إذا
طبقت المنشأة التعديل على فترة أبكر يجب أن تفصح عن تلك الحقيقة.

57

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  10والمعيار ال دولي للتقري ر الم الي "11الترتيب ات المش تركة" ،المص در ف ي م ايو
 ،2011الفقرات  ،37و ،38و42ب ،وحذف الفقرة )50ب( .يجب على المنش أة أن تطب ق تل ك التع ديالت عن دما تطب ق
المعيار الدولي للتقرير المالي  10والمعيار الدولي للتقرير المالي .11

58

ع ّدل "المنشآت االستثمارية" )التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  ،10والمعيار ال دولي للتقري ر الم الي ،12
ومعي ار المحاس بة ال دولي  (27المص در ف ي أكت وبر  ،2012الفق رات 42أ ،و42ب ،وأض اف الفق رة 40أ .يج ب عل ى
المنشأة أن تطبق تلك التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في  1ين اير  2014أو بع ده .ويس مح ب التطبيق األبك ر ل ـ
"المنشآت االس تثمارية" .إذا طبق ت المنش أة تل ك التع ديالت عل ى فت رة أبك ر يج ب أن تطب ق – أيض ا ً – ك ل التع ديالت
المتضمنة في "المنشآت االستثمارية" في نفس الوقت.

59

ع ّدل معيار المحاسبة الدولي للتقرير المالي  16عقود اإليجار الصادر ف ي ين اير 2016م الفق رات  17و .44يج ب عل ى
المنشأة تطبيق تلك التعديالت عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .16
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السياسات المحاسبية ،والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء

الھدف
1

ھدف ھذا المعيار ھو تحديد ضوابط اختيار وتغيير السياسات المحاسبية ،مع المعالجة المحاسبية واإلفصاح عن التغيرات
في السياسات المحاس بية ،والتغي رات ف ي التق ديرات المحاس بية وتص حيح األخط اء .يُقص د م ن المعي ار أن يُع زز مالءم ة
وإمكانية االعتماد على القوائم المالية للمنشأة ،وقابلية ھذه القوائم المالية للمقارنة عبر الزمن وللمقارن ة م ع الق وائم المالي ة
للمنشآت األخرى.

2

ت م تحدي د متطلب ات اإلفص اح ع ن السياس ات المحاس بية ،باس تثناء تل ك المتعلق ة باإلفص اح ع ن التغي رات ف ي السياس ات
المحاسبية ،في معيار المحاسبة الدولي " 1عرض القوائم المالية".

النطاق
3

يج ب أن يُطب ق ھ ذا المعي ار عن د اختي ار وتطبي ق السياس ات المحاس بية ،وعن د المحاس بة ع ن التغي رات ف ي السياس ات
المحاسبية ،والتغيرات في التقديرات المحاسبية وتصحيح أخطاء فترة سابقة.

4

تتم المحاسبة عن اآلثار الض ريبية لتص حيح أخط اء فت رة س ابقة ،وللتع ديالت ب أثر رجع ى الت ي ت تم لتطبي ق التغي رات ف ي
السياسات المحاسبية ،واإلفصاح عنھا ،وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي " 12ضرائب الدخل".

التعريفات
5

تُستخدم المصطلحات التالية في ھذا المعيار بالمعاني المحددة:
السياسات المحاسبية ھي مبادئ وأسس وأعراف وقواعد وممارسات محددة ،تُطبق من قبل المنشأة عند إعداد
وعرض القوائم المالية.
التغير في تقدير محاسبي ھو تعديل المبلغ الدفتري ألصل أو التزام ،أو مبلغ االستھالك الدوري ألصل ،والذي ينتج عن
تقويم الوضع الحالي والمنافع المستقبلية المتوقعة وااللتزامات المرتبطة باألصول وااللتزامات .تنتج التغيرات في
التقديرات المحاسبية من معلومات جديدة أو تطورات جديدة ،ومن ثم ،فھي ال تُعد تصحيحا ً ألخطاء.
المعايير الدولية للتقرير المالي ) (IFRSsھي المعايير والتفسيرات ال ُمصدرة من قبل مجلس مع ايير المحاس بة الدولي ة
) ،(IASBوتشمل:
)أ(

المعايير الدولية للتقرير المالي.

)ب(

معايير المحاسبة الدولية.

)ج(

تفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي ).(IFRIC

)د( تفسيرات لجنة التفسيرات الدولية السابقة ).1(SIC
الحذف الھام أو سوء العرض الھام للبنود يكون ذا أھمية نسبية إذا استطاع أن يؤثر  -بش كل ف ردى أو جم اعي  -عل ى
القرارات االقتصادية التي يتخذھا المستخدمون على أساس القوائم المالية .وتعتمد األھمي ة النس بية عل ى حج م وطبيع ة
الحذف ،أو سوء الع رض المق در ف ي الظ روف المحيط ة .وق د يك ون حج م البن د ،أو طبيعت ه ،أو م زيج م ن كليھم ا ،ھ و
العامل الحاسم.
أخط اء فت رة س ابقة ھ ي ح ذف م ن الق وائم المالي ة للمنش أة ،وس وء ع رض فيھ ا ،لفت رة واح دة أو أكث ر م ن الفت رات
السابقة ،تنشأ عن الفشل في استخدام ،أو سوء استخدام ،معلومات يمكن االعتماد عليھا ،والتي:
)أ(

كانت متاحة عند اعتماد القوائم المالية لھذه الفترات لإلصدار.

)ب(

كان من المتوقع  -بشكل معقول  -أن يتم الحصول عليھا وأخذھا في الحسبان في إعداد وعرض ھذه القوائم
المالية.

وتشمل مثل ھذه األخطاء آثار األخط اء الحس ابية ،واألخط اء ف ي تطبي ق السياس ات المحاس بية ،والس ھو أو التفس يرات
ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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الخاطئة للحقائق ،والغش.
التطبي ق ب أثر رجع ى ھ و تطبي ق سياس ة محاس بية جدي دة عل ى مع امالت ،وأح داث وظ روف أخ رى كم ا ل و كان ت تل ك
السياسة تُطبق دائما ً.
إعادة العرض بأثر رجعى ھو تصحيح اإلثب ات ،والقي اس واإلفص اح ع ن مب الغ عناص ر الق وائم المالي ة كم ا ل و أن خط أ
فترة سابقة لم يحدث مطلقا ً.
غير عملي يع ﱠد تطبيق متطلب ما غير عملي عندما ال تستطيع المنشأة تطبيقه ،حتى بع د قيامھ ا بب ذل ك ل مس عى معق ول
للقي ام ب ذلك .ولفت رة س ابقة معين ة ،يك ون م ن غي ر العمل ي أن يطب ق تغيي ر ف ي سياس ة محاس بية ب أثر رجع ى أو القي ام
بإعادة عرض بأثر رجعى لتصحيح خطأ إذا:
)أ(

كانت آثار التطبيق بأثر رجعى ،أو إعادة العرض بأثر رجعى ،غير قابلة للتحديد،

)ب(

كان التطبيق بأثر رجع ى ،أو إع ادة الع رض ب أثر رجع ى ،يتطل ب افتراض ات ع ن ماھي ة ني ة اإلدارة الت ي ك ان
يمكن أن تكون في تلك الفترة ،أو

)ج(

كان التطبيق بأثر رجعى ،أو إعادة العرض بأثر رجعى ،يتطلب تقديرات مھمة لمبالغ ،وكان من غير الممك ن–
بشكل موضوعي  -تمييز المعلومات حول تلك التقديرات التي:
) (1توفر أدلة عن الظروف التي كانت موجودة في الت اريخ )الت واريخ( ،ال ذي ك ان يج ب أن ي تم في ه إثب ات أو
قياس ،أو اإلفصاح عن ھذه المبالغ،
) (2وكانت متاحة عند اعتماد القوائم المالية لتلك الفترة السابقة لإلصدار عن المعلومات األخرى.
التطبيق المستقبلي لتغيير في سياسة محاسبية وإلثبات أثر تغير في تقدير محاسبي ،ھو على التوالي:

6

)أ(

تطبيق سياسة محاسبية جديدة على مع امالت ،وأح داث وظ روف أخ رى تح دث بع د الت اريخ ال ذي في ه ت م تغيي ر
السياسة المحاسبية.

)ب(

إثبات أثر التغير في التقدير المحاسبي في الفترة الحالية والفترات المستقبلية المتأثرة بالتغير.

يتطلب تقدير ما إذا كان الحذف ،أو سوء العرض يؤثر على القرارات االقتص ادية للمس تخدمين ،وبالت الي يك ون ذا أھمي ة
2
نسبية ،االخذ في الحسبان خصائص ھ ؤالء المس تخدمين .ي نص "إط ار إع داد وع رض الق وائم المالي ة" ف ي الفق رة 25
على أنه "يفترض أن يكون لدى المستخدمين قدر معقول من المعرف ة باألعم ال واألنش طة اإلقتص ادية ،وبالمحاس بة ،وأن
يكون لديھم استعداد لدراسة المعلومات بقدر معقول من العناية" .وبنا ًء عليه ،يلزم التقدير األخذ في الحسبان كيف يُتوقع –
بشكل معقول  -أن يتأثر المستخدمون الذين بمثل تلك الصفات عند إتخاذ القرارات اإلقتصادية.

إختيار وتطبيق السياسات المحاسبية
7

عن دما ينطب ق معي ار دول ي للتقري ر الم الي – بش كل مح دد  -عل ى معامل ة ،أو ح دث أو ظ رف آخ ر ،فإن ه يج ب تحدي د
السياسة ،أو السياسات المحاسبية ال ُمنطبقة على ھذا البند من خالل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1عدل تعريف المعايير الدولية للتقرير المالي بعد إدخال تغيرات على االسم بموجب "دستور مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي" ال ُمنقح في .2010

السياسات المحاسبية

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

2

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

معيار المحاسبة الدولي 8

8

تحدد المعايير الدولية للتقرير المالي السياسات المحاسبية التي خلص مجلس معايير المحاس بة الدولي ة إل ى أن ه ين تج عنھ ا
قوائم مالية تحتوي عل ى معلوم ات مالئم ة ،ويمك ن االعتم اد عليھ ا ،ع ن المع امالت واألح داث والظ روف األخ رى الت ي
تنطبق عليھا .وال يلزم تطبيق ھذه السياسات عندما يكون أثر تطبيقھا غي ر ذي أھمي ة نس بية .وب الرغم م ن ذل ك ،فإن ه م ن
غير المناسب القيام بخروج  -غير ذي أھمية نسبية – عن المعايير الدولية للتقرير المالي ،أو تركه بدون تصحيح ،لتحقيق
عرض معين للمركز المالي للمنشأة ،أو ألدائھا المالي ،أو لتدفقاتھا النقدية.

9

مرفق بالمعايير الدولية للتقرير المالي إرشادات لمساعدة المنشآت في تطبيق متطلباتھا .ت نص جمي ع مث ل تل ك اإلرش ادات
على ما إذا كانت تُعد جزءاً ال يتجزأ من المعايير الدولية للتقرير المالي .اإلرشادات التي تُعد جزءاً ال يتجزأ م ن المع ايير
الدولية للتقرير المالي تُعد إلزامية ،أما اإلرشادات التي ال تُعد جزءاً ال يتجزأ من المعايير الدولية للتقرير الم الي ،فإنھ ا ال
تتضمن متطلبات للقوائم المالية.

10

في غياب معيار دولي للتقرير المالي ينطبق – بشكل محدد  -على معاملة ،أو حدث أو ظرف آخر ،فإنه يجب على اإلدارة
أن تستخدم حكمھا في تطوير وتطبيق سياسة محاسبية تنتج عنھا معلومات تكون:
)أ(
)ب(

11

مالئمة الحتياجات المستخدمين في اتخاذ القرارات االقتصادية.
يمكن االعتماد عليھا ،بمعنى أن القوائم المالية:
)(1

تعبر – بصدق  -عن المركز المالي للمنشأة ،وعن أدائھا المالي وتدفقاتھا النقدية.

)(2

تعكس الجوھر االقتصادي للمعامالت ،واألحداث والظروف األخرى ،وال تعكس – مجرد  -الشكل القانوني.

)(3

تكون محايدة ،بمعنى خالية من التحيز.

)(4
)(5

تتسم بالحيطة والحذر.
تكون كاملة في جميع الجوانب ذات األھمية النسبية.

التخاذ الحكم الموضح ف ي الفق رة  ،10يج ب عل ى اإلدارة أن ترج ع إل ى المص ادر التالي ة بحس ب الترتي ب التن ازلي ،وأن
تأخذ في الحسبان إمكانية انطباقھا:
المتطلبات في المعايير الدولية للتقرير المالي التي تتناول مسائل مشابھة وذات صلة.
)أ(
)ب( تعريفات األصول وااللتزامات والدخل والمصروفات ،وضوابط إثباتھا ،ومفاھيم قياسھا الواردة في "اإلطار".3

12

التخ اذ الحك م الموض ح ف ي الفق رة  ،10يمك ن ل إلدارة  -أيض ا ً  -أن تأخ ذ ف ي الحس بان أح دث إص دارات جھ ات وض ع
المع ايير األخ رى الت ي تس تخدم إط ار مف اھيم مش ابھا ً ف ي تط وير مع ايير المحاس بة ،والكتاب ات المحاس بية األخ رى
والممارسات الصناعية المقبولة ،إلى المدى الذي ال تتعارض فيه مع المصادر الواردة في الفقرة .11

ثبات السياسات المحاسبية
13

يجب على المنشأة أن تختار وتطبق سياساتھا المحاسبية – بشكل ثابت  -على المعامالت ،واألح داث والظ روف األخ رى
المتش ابھة ،م ا ل م يتطل ب معي ار دول ي للتقري ر الم الي ،أو يس مح – بش كل مح دد  -بتص نيف للبن ود ق د تك ون سياس ات
مختلفة مناسبة لھا .وإذا كان أحد المعايير الدولي ة للتقري ر الم الي يتطل ب ،أو يس مح بھ ذا التص نيف ،فإن ه يج ب اختي ار
وتطبيق السياسة المحاسبية المالئمة – بثبات  -بالنسبة لكل فئة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2طُبق "إطار إعداد وعرض القوائم المالية" للجنة معايير المحاسبة الدولية م ن قب ل مجل س مع ايير المحاس بة الدولي ة ف ي  .2001ف ي س بتمبر  ،2010اس تبدل مجل س
معايير المحاسبة الدولية "االطار" بـ "إطار مفاھيم التقرير المالي" .واستُبدلت الفقرة  25بالفصل  3من "إطار المفاھيم".
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التغيرات في السياسات المحاسبية
14

يجب على المنشأة أن تغير سياسة محاسبية – فقط – إذا كان ھذا التغيير:
)أ(

مطلوبا ً بموجب معيار دولي للتقرير المالي.

)ب( تنتج عنه قوائم مالية توفر معلومات ،يمكن االعتماد عليھا وأكثر مالءمة ،عن آث ار المع امالت ،واألح داث والظ روف
األخرى على المركز المالي للمنشأة وعلى أدائھا المالي وتدفقاتھا النقدية.

15

يل زم أن يك ون مس تخدمو الق وائم المالي ة ق ادرين عل ى مقارن ة الق وائم المالي ة للمنش أة عب ر ال زمن لتحدي د االتجاھ ات ف ي
مركزھا المالي ،وأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدية .وبنا ًء عليه ،تُطبق السياسات المحاسبية نفسھا خالل كل فت رة ،وم ن فت رة
يستوف تغيير في سياسة محاسبية أحد الضوابط الواردة في الفقرة .14
إلى التي تليھا ،ما لم
ِ

16

ال يُعد ما يلي تغييرات في السياسات المحاسبية:
)أ(

تطبيق سياسة محاسبية على معامالت ،أو أحداث أو ظروف أخرى تختلف  -في جوھرھا  -عن تلك التي كانت تح دث
سابقا ً.

)ب(

تطبيق سياسة محاسبية جديدة على معامالت ،أو أحداث أو ظروف أخرى لم تحدث س ابقاً ،أو كان ت غي ر ذات أھمي ة
نسبية.

17

يعد التطبيق األولي لسياسة إلعادة تقويم األصول ،وفقا ً لمعيار المحاس بة ال دولي " 16العق ارات واآلالت والمع دات"،
أو معيار المحاسبة الدولي " 38األصول غير الملموسة" ،تغييراً في سياس ة محاس بية يُعام ل عل ى أن ه إع ادة تق ويم،
وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي 16أو معيار المحاسبة الدولي  ،38وليس وفقا ً لھذا المعيار.

18

ال تنطبق الفقرات  31- 19على التغيير في السياسة المحاسبية الموضح في الفقرة .17

تطبيق التغييرات في السياسات المحاسبية
19

مع مراعاة متطلبات الفقرة  ،23فإنه:
)أ(

يجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن تغيير في سياسة محاسبية ،ناتج عن التطبيق األولي لمعيار دولي للتقرير
المالي ،وفقا ً لمقتضيات التحول المحددة في ذلك المعيار الدولي للتقرير المالي ،إن وجدت.

)ب(

عندما تغير المنشأة سياسة محاسبية بنا ًء على التطبيق األولي لمعيار دولي للتقرير المالي ال يشمل مقتضيات تحول
محددة تنطبق على ذلك التغيير ،أو تغير سياسة محاسبية – بشكل اختياري  -فإنه يجب عليھا أن تطبق التغيي ر ب أثر
رجعى.

20

لغرض ھذا المعيار ،ال يعد التطبيق المبكر لمعيار دولي للتقرير المالي ،تغييراً اختياريا ً في السياسة المحاسبية.

21

في غياب معيار دولي للتقرير المالي ينطبق – بشكل محدد  -على معامل ة ،أو ح دث أو ظ رف آخ ر ،فإن ه يمك ن ل إلدارة،
وفقا ً للفقرة  ،12أن تطبق سياسة محاسبية من أحدث إصدارات جھات وضع المعايير األخرى التي تس تخدم إط ار مف اھيم
مشابھا ً في تطوير معايير المحاسبة .وإذا اختارت المنشأة أن تغير سياسة محاسبية ،بعد تعديل مثل ھذا اإلصدار ،فإنه ت تم
المحاسبة عن ھذا التغيير ويُفصح عنه على أنه تغيير اختياري في السياسة المحاسبية.

التطبيق بأثر رجعى
22

مع مراعاة الفقرة  ،23عندما يُطبق تغيير ف ي السياس ة المحاس بية ب أثر رجع ى ،وفق ا ً للفق رة )19أ( أو )ب( ،فإن ه يج ب
عل ى المنش أة أن تُع دل الرص يد االفتت احي لك ل مكون ات حق وق الملكي ة المت أثرة ،وذل ك ألبك ر فت رة س ابقة معروض ة،
والمبالغ المقارنة األخرى ال ُمفصح عنھا لك ل فت رة س ابقة معروض ة ،كم ا ل و كان ت السياس ة المحاس بية الجدي دة تُطب ق
دائما ً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3في سبتمبر  ،2010استبدل مجلس معايير المحاسبة الدولية "اإلطار" بـ "إطار مفاھيم التقرير المالي".
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حدود التطبيق بأثر رجعى
23

عندما يُتطلب التطبيق بأثر رجعى ،بموجب الفقرة )19أ( ،أو )ب( ،فإنه يجب أن يُطبق التغيير في السياس ة المحاس بية -
بأثر رجعى  -باستثناء ذلك المدى الذي يكون فيه من غير العملي تحديد اآلثار لفترة محددة ،أو األثر التراكمي للتغيير.

24

عندما يكون من غير العملي تحديد اآلثار لفترة محددة لتغيير سياسة محاسبية على المعلومات المقارنة لفت رة واح دة أو
أكث ر م ن الفت رات الس ابقة المعروض ة ،فإن ه يج ب عل ى المنش أة أن تطب ق السياس ة المحاس بية الجدي دة عل ى المب الغ
الدفترية لألصول وااللتزامات كما في بداية أبكر فترة يكون من الممك ن  -عملي ا ً  -التطبي ق ب أثر رجع ى لھ ا ،وق د تك ون
ھي الفترة الحالية ،ويجب أن تجري تعديالً مق ابالً للرص يد االفتت احي لك ل مكون ات حق وق الملكي ة المت أثرة ،وذل ك لتل ك
الفترة.

25

عندما يكون من غير العملي تحديد األثر التراكمي ،في بداية الفترة الحالية ،لتطبيق سياسة محاس بية جدي دة عل ى جمي ع
الفترات السابقة ،فإنه يجب على المنشأة أن تُعدل المعلومات المقارنة ألجل تطبي ق السياس ة المحاس بية الجدي دة  -ب أثر
مستقبلي  -من أبكر تاريخ ممكن عمليا ً.

26

عندما تطبق المنشأة سياسة محاسبية جديدة بأثر رجعى ،فإنھا تطبق السياس ة المحاس بية الجدي دة عل ى المعلوم ات المقارن ة
للفترات السابقة حتى أبكر فترة ممكنه عمليا ً .وال يكون التطبيق بأثر رجعى على فترة سابقة عملياً ،إال إذا كان من الممكن
– عمليا ً  -تحديد األثر التراكمي على المبالغ في كل من قائمتي المركز المالي االفتتاحي ة والختامي ة لتل ك الفت رة .ويُرص د
مبلغ التع ديل الن اتج ،المتعل ق ب الفترات قب ل تل ك المعروض ة ف ي الق وائم المالي ة ،للرص يد االفتت احي لك ل مكون ات حق وق
الملكية المتأثرة ،وذلك ألبكر فترة سابقة معروضة .ويُجرى التعديل  -عادةً  -في األرباح المبقاة .وبالرغم م ن ذل ك ،ف إن
يمكن أن يُجرى التعديل في مكون آخر لحقوق الملكية )على سبيل المثال ،لاللتزام بمعيار دولي للتقرير المالي( .كما تُعدل
– أيضا ً  -أي معلومات أخرى عن الفت رات الس ابقة ،مث ل الملخص ات التاريخي ة للبيان ات المالي ة ،حت ى أبك ر فت رة ممكن ه
عمليا ً.

27

عندما يكون م ن غي ر العمل ي أن تطب ق المنش أة سياس ة محاس بية جدي دة ب أثر رجع ى ،نظ راً ألنھ ا ال تس تطيع تحدي د األث ر
التراكمي لتطبيق السياسة على جميع الفترات السابقة ،فإنه وفقا ً للفقرة  25تطبق المنشأة السياسة الجديدة  -بأثر مستقبلي -
من بداية أبكر فترة ممكنة عمليا ً .وبنا ًء عليه ،تتجاھل المنشأة الجزء من التعديل التراكم ي لألص ول وااللتزام ات وحق وق
الملكية الذي ينشأ قبل ذلك التاريخ .ويُسمح بتغيير سياسة محاسبية ،حتى لو كان من غير العملي أن تُطبق السياسة – بأثر
مستقبلي  -ألي فترة سابقة .توفر الفقرات  53 - 50إرشادات عن متى يكون من غير العملي أن تُطبق السياسة المحاسبية
الجديدة على فترة واحدة أو أكثر من الفترات السابقة.

اإلفصـــاح
28

عندما يكون للتطبيق األﱠولى لمعيار دولي للتقرير المالي أثر على الفترة الحالي ة أو أي فت رة س ابقة ،أو ك ان م ن الممك ن
أن يكون له مثل ھذا األثر لوال أنه من غير العملي تحديد مبلغ التعديل ،أو قد يكون له أثر على الفترات المستقبلية ،فإن
يجب على المنشأة أن تفصح عن:
)أ(

عنوان المعيار الدولي للتقرير المالي.

)ب(

عندما ينطبق ،أنه قد تم التغيير في السياسة المحاسبية وفقا ً لمقتضيات التحول له.

)ج(

طبيعة التغيير في السياسة المحاسبية.

)د(

عندما ينطبق ،وصف مقتضيات التحول.

)ھـ(

عندما ينطبق ،مقتضيات التحول التي قد يكون لھا أثر على الفترات المستقبلية.

)و(

للفترة الحالية وكل فترة سابقة معروضة – إلى الحد الممكن عمليا ً – مبلغ التعديل:
)(1

لكل بند قائمة مالية مستقل متأثر.

)(2

لربحية السھم األساس والمخفضة ،إذا كان معيار المحاسبة الدولي " 33ربحية السھم" ينطبق على المنشأة.
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)ز(

مبلغ التعديل المتعلق بالفترات قبل تلك المعروضة ،إلى الحد الممكن عمليا ً.

)ح( إذا كان التطبيق المطلوب بأثر رجعى بموجب الفقرة )19أ( أو )ب( غير عملي لفترة س ابقة معين ة أو لفت رات قب ل تل ك
المعروضة ،الظروف التي أدت إلى وجود ھ ذه الحال ة ،ووص ف لكيفي ة التطبي ق ومن ذ مت ى طُب ق التغيي ر ف ي السياس ة
المحاسبية.
وال يلزم تكرار ھذه اإلفصاحات في القوائم المالية للفترات الالحقة.

29

عندما يكون للتغيير االختياري في سياسة محاسبية أثر على الفترة الحالي ة ،أو أي فت رة س ابقة ،أو ك ان م ن الممك ن أن
يكون له مثل ھذا األثر على تلك الفترة لوال أنه من غير العمل ي تحدي د مبل غ التع ديل ،أو ق د يك ون ل ه أث ر عل ى الفت رات
المستقبلية ،فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن:
)أ(

طبيعة التغيير في السياسة المحاسبية.

)ب(

األسباب التي تجعل تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة يوفر معلومات يمكن االعتماد عليھا وأكثر مالءمة.

للفترة الحالية وكل فترة سابقة معروضة – إلى الحد الممكن عمليا ً – مبلغ التعديل:
)ج(
) (1لكل بند قائمة مالية مستقل متأثر.
) (2لربحية السھم األساس والمخفضة ،إذا كان معيار المحاسبة الدولي  33ينطبق على المنشأة.
مبلغ التعديل المتعلق بالفترات قبل تلك المعروضة ،إلى الحد الممكن عمليا ً.
)د(
)ھـ(
إذا كان التطبيق بأثر رجعى غير عمل ِي لفت رة س ابقة معين ة أو لفت رات قب ل تل ك المعروض ة ،الظ روف الت ي أدت إل ى
وجود ھذه الحالة ،ووصف لكيفية التطبيق ومنذ متى طُبق التغيير في السياسة المحاسبية.
وال يلزم تكرار ھذه اإلفصاحات في القوائم المالية للفترات الالحقة.

30

31

عندما ال تطبق المنشأة معياراً دوليا ً جديداً للتقرير المالي تم إصداره ولكن لم يحن وقت تطبيقه ،فإنه يجب على المنش أة
أن تفصح عن:
)أ(

ھذه الحقيقة.

)ب(

المعلومات المعروفة أو التي يمكن تقديرھا – بشكل معقول  -المالئمة لتقدير الت أثير المحتم ل ال ذي س يكون لتطبي ق
المعيار الدولي الجديد للتقرير المالي على القوائم المالية في فترة التطبيق األولي.

التزاما بالفقرة  ،30تأخذ المنشأة في الحسبان اإلفصاح عما يلي:
)أ(

عنوان المعيار الدولي الجديد للتقرير المالي.

)ب(

طبيعة التغيير أو التغييرات الوشيكة في السياسة المحاسبية.

)ج(

التاريخ الذي يكون فيه تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي مطلوبا ً.

)د(

التاريخ الذي تخطط فيه أن تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي – بشكل أولي.

)ھـ(

أي من:
) (1مناقشة للتأثير المتوقع للتطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي على القوائم المالية للمنشأة.
) (2إذا لم يكن ذلك التأثير معروفا ً أو ال يمكن تقديره  -بشكل معقول – بيان بھذا الشأن.
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التغيرات في التقديرات المحاسبية
32

نتيجة لحاالت عدم التأكد المتأصلة في أنشطة األعمال ،فإنه ال يمكن قياس العديد من بنود القوائم المالية بدقة ،ولكن يمكن
تقديرھا فقط .وينطوي التقدير على أحكام مستندة الى أحدث معلومات متاحة يمكن االعتماد عليھا .عل ى س بيل المث ال ،ق د
تكون التقديرات مطلوبة لما يلي:
)أ(

الديون المشكوك فيھا.

)ب(

تقادم المخزون.

)جـ(

القيمة العادلة لألصول المالية أو االلتزامات المالية.

)د(

األعمار اإلنتاجية لألصول القابلة لالستھالك ،أو النمط المتوقع الستھالك المن افع االقتص ادية المس تقبلية الكامن ة
فيھا.

)ھـ(

التزامات الضمان.

33

يعد استخدام التقديرات المعقولة جزءاً أساسا ً إلعداد القوائم المالية ،وال يُحد من إمكانية االعتماد عليھا.

34

قد يحتاج التقدير إلى تعديل إذا حدثت تغيرات في الظروف التي ك ان يس تند إليھ ا التق دير ،أو نتيج ة لمعلوم ات جدي دة ،أو
لخبرة أكثر .وبحسب طبيعته ،ال يتعلق تعديل التقدير بالفترات السابقة ،وال يعد تصحيحا ً لخطأ.

35

يعد التغيير ف ي أس اس القي اس ال ُمطب ق تغيي راً ف ي سياس ة محاس بية ،ول يس تغي راً ف ي تق دير محاس بي .وعن دما يك ون م ن
الصعب تمييز تغيير في سياسة محاسبية عن تغير في تقدير محاسبي ،فإنه يُعالج التغيير على أنه تغير في تقدير محاسبي.

36

يجب أن يُثبت أثر التغير في تقدير محاسبي ،بخالف التغي ر ال ذي تنطب ق علي ه الفق رة  – 37ب أثر مس تقبلي  -وذل ك م ن
خالل تضمينه في الربح أو الخسارة في:
)أ(

فترة التغير ،إذا كان التغير يؤثر – فقط  -على ھذه الفترة.

)ب(

فترة التغير والفترات المستقبلية ،إذا كان التغير يؤثر على كليھما.

37

إذا نتج عن التغير في تقدير محاسبي تغيرات في األصول وااللتزامات ،أو تعلق ببن د م ن حق وق الملكي ة ،فإن ه يج ب أن
يُثبت من خالل تعديل المبلغ الدفتري لبند األصل أو االلتزام أو حق الملكية ذي الصلة في فترة التغير.

38

يعني اإلثبات المستقبلي ألثر تغير في تقدير محاسبي أن يطبق ذلك التغير على المعامالت ،واألحداث والظروف األخرى،
من تاريخ التغير في التقدير .وقد يؤثر تغير في تقدير محاسبي – فقط  -على أرباح أو خسائر الفترة الحالي ة ،أو أرب اح أو
خسائر كل من الفترة الحالية والفترات المستقبلية .على سبيل المثال ،يؤثر تغي ر ف ي تق دير مبل غ ال ديون المش كوك فيھ ا –
فقط  -على أرباح أو خسائر الفترة الحالية ،وبنا ًء عليه ،فإنه يُثبت في الفترة الحالي ة .وخالف ا ً ل ذلك ،ي ؤثر تغي ر ف ي العم ر
اإلنت اجي المق در ألص ل قاب ل لالس تھالك ،أو ال نمط المتوق ع الس تھالك المن افع االقتص ادية المس تقبلية الكامن ة في ه ،عل ى
مصروف االستھالك للفترة الحالية ولكل فترة مستقبلية خالل العمر اإلنت اجي المتبق ي لألص ل .وف ي كلت ا الح التين ،يُثب ت
أثر التغير المتعلق بالفترة الحالية على أنه دخل أو مصروف في الفترة الحالية .ويُثبت األثر عل ى الفت رات المس تقبلية ،إن
وجد ،على أنه دخل أو مصروف في ھذه الفترات المستقبلية.

اإلفصــــاح
39

يجب أن تفصح المنشأة عن طبيعة ومبلغ التغير في تقدير محاسبي له أثر على الفترة الحالية ،أو يتوقع أن يكون ل ه أث ر
على الفترات المستقبلية ،ويستثنى اإلفصاح عن األثر على الفترات المستقبلية عندما يكون من غي ر العمل ي تق دير ذل ك
االثر.

40

إذا لم يُفصح عن مبلغ األثر في الفترات المستقبلية ،نظراً ألن تقديره يُعد غير عملي ،فإنه يجب على المنشأة أن تفص ح
عن ھذه الحقيقة.
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األخطــــاء
41

يمكن أن تنشأ أخطاء تتعلق بإثبات وقياس وعرض عناصر القوائم المالية واإلفصاح عنھا .وال تعد القوائم المالي ة ملتزم ة
بالمعايير الدولية للتقرير المالي إذا اشتملت على أخطاء ،إما ذات أھمية نسبية ،أو غير ذات أھمي ة نس بية ح دثت – بش كل
متعمد  -لتحقيق عرض معين للمركز المالي للمنشأة ،أو ألدائھا المالي ،أو تدفقاتھا النقدية .وتُصحح أخطاء الفترة الحالية،
الممكن اكتشافھا في الفترة ذاتھا ،قبل اعتماد الق وائم المالي ة لإلص دار .وب الرغم م ن ذل ك ،ال تُكتش ف – أحيان ا  -األخط اء
ذات االھمية النسبية حتى فترة الحقة ،وتُصحح أخطاء الفترة السابقة تلك في المعلوم ات المقارن ة المعروض ة ف ي الق وائم
المالية للفترة الالحقة )أنظر الفقرات .(47 - 42

42

م ع مراع اة الفق رة  ،43يج ب عل ى المنش أة أن تص حح أخط اء فت رة س ابقة ذات أھمي ة نس بية  -ب أثر رجع ي  -ف ي أول
مجموعة من القوائم المالية المعتمدة لإلصدار بعد اكتشافھا ،وذلك من خالل:
)أ(

إعادة عرض مبالغ المقارنة للفترة)الفترات( السابقة المعروضة التي حدث فيھا الخطأ ،أو

)ب( إذا حدث الخطأ قبل أبكر فترة سابقة معروضة ،إعادة عرض األرصدة االفتتاحية لألصول وااللتزامات وحقوق الملكية
ألبكر فترة سابقة معروضة.

حدود إعادة العرض بأثر رجعى
43

يجب أن يُصحح خطأ فترة سابقة من خ الل إع ادة الع رض ب أثر رجع ى ،باس تثناء ذل ك الم دى ال ذي يك ون في ه م ن غي ر
العملي تحديد إما اآلثار لفترة محددة ،أو األثر التراكمي للخطأ.

44

عندما يكون من غير العملي تحديد اآلثار لفترة محددة لخطأ ،على المعلومات المقارنة لفترة واحدة أو أكثر م ن الفت رات
السابقة المعروضة ،فإنه يجب على المنشأة أن تُعي د ع رض األرص دة االفتتاحي ة لألص ول وااللتزام ات وحق وق الملكي ة
ألبكر فترة يكون من الممكن  -عمليا ً  -إعادة العرض بأثر رجعى لھا )وقد تكون ھي الفترة الحالية(.

45

عندما يكون من غير العملي تحديد األثر التراكمي ،في بداية الفترة الحالية ،لخطأ على جميع الفترات السابقة ،فانه يجب
على المنشأة أن تعيد عرض المعلومات المقارنة لتُصحح الخطأ  -بأثر مستقبلي  -من أبكر تاريخ ممكن عمليا ً.

46

ال يدخل تصحيح أخطاء فترة سابقة في ربح أو خسارة الفترة التي اُكتشف فيھا الخطأ .وتُعدل أي معلومات معروضة عن
الفترات السابقة ،بما في ذلك أي ملخصات تاريخية للبيانات المالية ،حتى أبكر فترة ممكنه عمليا ً.

47

عندما يكون من غير العملي تحدي د مبل غ أي خط أ )مث ل خط أ ف ي تطبي ق سياس ة محاس بية( لجمي ع الفت رات الس ابقة ،ف إن
المنشأة ،وفقا ً للفقرة  ،45تُعيد ع رض المعلوم ات المقارن ة  -ب أثر مس تقبلي  -م ن أبك ر ت اريخ ممك ن عملي ا ً .وبن ا ًء علي ه،
تتجاھل المنشأة الجزء من التع ديل التراكم ي لألص ول وااللتزام ات وحق وق الملكي ة ال ذي ينش أ قب ل ذل ك الت اريخ .وت وفر
الفقرات  53 - 50إرشادات حول متى يكون من غير العملي تصحيح خطأ لفترة واحدة أو أكثر من الفترات السابقة.

48

يختلف تصحيح األخطاء عن التغيرات في التقديرات المحاسبية .تُعد التقديرات المحاسبية  -بحسب طبيعتھا  -قيما ً تقريبية
قد تحتاج إلى تعديل ،عند التعرف على معلومات إضافية عنھا .فعلى سبيل المثال ،ال يعد المكسب أو الخسارة المثبتة بنا ًء
على نتيجة بند محتمل تصحيحا ً لخطأ.

اإلفصاح عن أخطاء فترة سابقة
49

عند تطبيق الفقرة  ،42فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي:
)أ(
)ب(

طبيعة خطأ الفترة السابقة.
لكل فترة سابقة معروضة ،وإلى الحد الممكن عملياً ،مبلغ التصحيح:
) (1لكل بند قائمة مالية مستقل متأثر.
) (2لربحية السھم األساس والمخفضة ،إذا كان معيار المحاسبة الدولي  33ينطبق على المنشأة.

)ج(

مبلغ التصحيح في بداية أبكر فترة سابقة معروضة.

)د(

عملي لفترة سابقة معينة ،الظروف التي أدت إلى وجود ھذه الحالة ،ووصف لكيفية
إذا كان التعديل بأثر رجعى غير
ِ
صحح الخطأ.
التصحيح ومنذ متى ٌ

وال يلزم تكرار ھذه اإلفصاحات في القوائم المالية للفترات الالحقة.
ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

8

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

معيار المحاسبة الدولي 8

عدم إمكانية التطبيق بأثر رجعى وإعادة العرض بأثر رجعى من الناحية العملية
50

في بعض الظروف ،يكون من غير العملي أن تُعدل المعلومات المقارنة لفترة واحدة أو أكثر من الفت رات الس ابقة لتحقي ق
القابلية للمقارنة مع الفترة الحالية .على سبيل المثال ،قد ال تُجمع البيانات في الفترة )الفت رات( الس ابقة بطريق ة تس مح إم ا
بالتطبيق بأثر رجعى لسياسة محاسبية جديدة )بما في ذلك ،ولغرض الفق رات  ،53 -51تطبيقھ ا المس تقبلي عل ى الفت رات
السابقة( أو إعادة العرض بأثر رجعى لتصحيح خطأ فترة سابقة ،وقد يكون من غير العملي إعادة إنتاج المعلومات.

51

ھناك ضرورة – بشكل متك رر  -إلج راء تق ديرات عن د تطبي ق سياس ة محاس بية عل ى عناص ر الق وائم المالي ة ال ُمثبت ة ،أو
ال ُمفصح عنھا فيما يتعلق بالمعامالت ،أو األحداث أو الظروف األخرى .يُع د التق دير غي ر موض وعي – بش كل متأص ل -
ويمكن تطوير التقديرات بعد فترة التقرير .يُحتمل ان يكون تط وير التق ديرات أكث ر ص عوبة عن د تطبي ق سياس ة محاس بية
بأثر رجعى ،أو عند إعادة عرض بأثر رجعى لتصحيح خطأ فترة سابقة ،نظراً لطول الفترة الزمنية التي قد تكون مض ت
منذ حدوث المعاملة ،أو الحدث أو الظرف اآلخر المتأثر .وبالرغم من ذلك ،يبقى الھدف من التق ديرات المتعلق ة ب الفترات
السابقة ھو الھ دف نفس ه م ن التق ديرات الت ي تُج رى ف ي الفت رة الحالي ة ،أال وھ و أن يعك س التق دير الظ روف الت ي كان ت
موجودة عند حدوث المعاملة ،أو الحدث أو الظرف األخر.

52

وبنا ًء عليه ،يتطلب التطبيق  -بأثر رجعى  -لسياسة محاسبية ،أو تصحيح خطأ فترة سابقة ،تمييز المعلومات التي
)أ(

توفر أدلة عن الظروف التي كانت موجودة في التاريخ )التواريخ( الذي حدثت فيه المعاملة ،أو الح دث أو الظ رف
اآلخر،

)ب( وكانت متاحة عند اعتماد القوائم المالية لتلك الفترة السابقة لإلصدار
عن المعلومات األخرى .ويكون من غير العملي تمييز ھ ذه األن واع م ن المعلوم ات ل بعض أن واع التق ديرات )مث ل قي اس
القيمة العادلة الذي يستخدم مدخالت مھمة غي ر ملحوظ ة( .وعن دما يتطل ب التطبي ق ب أثر رجع ى ،أو إع ادة الع رض ب أثر
رجعى ،إجراء تقدير مھ م يس تحيل مع ه تميي ز ھ ذين الن وعين م ن المعلوم ات ،يك ون م ن غي ر العمل ي أن تُطب ق السياس ة
المحاسبية الجديدة ،أو أن يُصحح خطأ الفترة السابقة  -بأثر رجعى.
53

ال يجوز أن يُستخدم اإلدراك المتأخر عند تطبيق سياسة محاسبية جديدة على فترة سابقة ،أو عن د تص حيح مبالغھ ا ،س واء
ف ي وض ع افتراض ات ع ن ماھي ة مقاص د اإلدارة الت ي يمك ن أن تك ون ف ي فت رة س ابقة ،أو ع ن تق دير المب الغ ال ُمثبت ة ،أو
ال ُمقاسة ،أو ال ُمفصح عنھا في فترة سابقة .فعلى سبيل المثال ،عندما تصحح المنشأة خطأ فت رة س ابقة ف ي حس اب التزامھ ا
الناتج عن اإلجازات المرضية المتراكمة للموظفين وفق ا ً لمعي ار المحاس بة ال دولي " 19من افع الموظ ف" ،فإنھ ا تتجاھ ل
المعلومات ،التي أصبحت متاحة بعد اعتماد القوائم المالية للفترة السابقة لإلصدار ،عن موجة أنفلونزا شديدة – على نح و
غي ر ع ادي  -خ الل الفت رة التالي ة .وال تح ول حقيق ة أن تق ديرات مھم ة تك ون مطلوب ة – بش كل متك رر  -عن د تع ديل
المعلومات المقارنة المعروضة للفترات السابقة دون تعديل أو تصحيح يمكن االعتماد عليه لتلك المعلومات المقارنة.

تاريخ السريان
54

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2005أو بعده .ويُش جع عل ى التطبي ق
األبكر .إذا طبقت منشأة ھذا المعيار على فترة تبدأ قبل  1يناير  ،2005فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة.

54أ

]حذفت[.

 54ب

]حذفت[.

 54ج

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي " 13قياس القيمة العادلة" ،ال ُمصدر في م ايو  ،2011الفق رة  .52يج ب عل ى المنش أة
أن تطبق ھذا التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .13

54د

]حذفت[.

54ھـ

عدل المعيار ال دولي للتقري ر الم الي  9األدوات المالي ة الص ادر ف ي يولي و  2014الفق رة  53وح ذف الفق رات 54أ54 ,ب,
و54د .يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .9
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سحب اإلصدارات األخرى
55

يحل ھذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي " 8صافي الربح أو الخسارة للفترة ،واألخط اء األس اس والتغي رات ف ي
السياسات المحاسبية" ،ال ُمنقح في .1993

56

يحل ھذا المعيار محل التفسيرات التالية:
)أ( تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة)" 2 (SICالثبات  -رسملة تكاليف االقتراض".

)ب( تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة )" 18 (SICالثبات – طرق بديلة".
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معيار المحاسبة الدولي 10
األحداث بعد فترة التقرير
الھدف
1

ھدف ھذا المعيار ھو تحديد:
)أ(

متى يجب على المنشأة أن تُعدل قوائمھا المالية باألحداث بعد فترة التقرير.

)ب(

اإلفصاحات التي يجب على المنشأة أن تقدمھا عن التاريخ الذي اعتُمدت فيه القوائم المالية لإلصدار ،وعن األحداث بعد
فترة التقرير.

ويتطلب المعيار – أيضا ً – أنه ال يجوز للمنشأة أن تعد قوائمھا المالية على أساس االستمرارية ،إذا تبين م ن األح داث بع د فت رة
التقرير أن فرض االستمرارية غير مناسب.

النطاق
2

يجب أن يُطبق ھذا المعيار للمحاسبة عن األحداث بعد فترة التقرير ،واإلفصاح عنھا.

تعريفات
3

تستخدم المصطلحات التالية في ھذا المعيار بالمعاني المحددة:
األحداث بعد فترة التقرير ھي تلك األحداث ،المرغوب فيھ ا وغي ر المرغ وب فيھ ا ،الت ي تح دث ب ين نھاي ة فت رة التقري ر والت اريخ
الذي تُعتمد فيه القوائم المالية لإلصدار .ويمكن تحديد نوعين من األحداث:
تلك التي توفر دليالً عن ظروف كانت موجودة في نھاية فترة التقرير )أحداث بعد فترة التقرير تتطلب تعديالت(.
تلك التي تشير إلى ظروف نشأت بعد فترة التقرير )أحداث بعد فترة التقرير ال تتطلب تعديالت(.

)أ(
)ب(

4

سيتنوع اإلجراء الذي ينطوي عليه إعتماد القوائم المالية لإلصدار تبعا ً لھيكل اإلدارة ،والمتطلبات القانونية واإلجراءات المتبعة
في إعداد القوائم المالية ،وإخراجھا في شكلھا النھائي.

5

في بعض الحاالت ،تُطالب المنشأة بأن تسلم قوائمھا المالية لحمل ة أس ھمھا للتص ديق عليھ ا ،بع د أن يك ون ق د ت م إص دار الق وائم
المالية .وفي مثل ھذه الحاالت ،تُعتمد القوائم المالية لإلصدار في تاريخ اإلصدار ،وليس تاريخ تصديق حملة األسھم على القوائم
المالية.
مثال
في  28فبراير  20×2تنتھ ي إدارة المنش أة م ن إع داد مس ﱢودة الق وائم المالي ة للس نة المنتھي ة ف ي  31ديس مبر  .20×1وف ي 18
مارس  20×2يق وم مجل س اإلدارة باس تعراض الق وائم المالي ة واعتمادھ ا لإلص دار .ف ي  19م ارس  20×2تعل ن المنش أة ع ن
أرباحھا وعن بعض المعلوم ات المالي ة األخ رى المخت ارة .وف ي  1أبري ل  20×2تُت اح الق وائم المالي ة لحمل ة األس ھم وغي رھم.
ويُصدق حملة األسھم على القوائم المالية في اجتم اعھم الس نوي ف ي  15م ايو  ،20×2وحين ذاك تُ ودع الق وائم المالي ة ال ُمص دق
عليھا لدى الجھة التنظيمية في  17مايو .2×20

تُعتمد القوائم المالية لإلصدار في  18مارس ) 20×2تاريخ اعتماد المجلس القوائم المالية لإلصدار(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1في سبتمبر  2007عدل مجلس معايير المحاسبة الدولية عنون معيار المحاسبة الدولي  10من األحداث بعد تاريخ قائمة المركز المالي إل ى األح داث بع د فت رة التقري ر وذل ك
نتيجة لتنقيح معيار المحاسبة الدولي  1عرض القوائم المالية في .2007

6

في بعض الحاالت ،تُطالب إدارة المنشأة بأن تُصدر قوائمھا المالية لمجلس إشرافي )يتكون – فقط -م ن غي ر التنفي ذيين( للتص ديق
عليھا .في مثل ھذه الحاالت ،تُعتمد القوائم المالية لإلصدار عندما تعتمدھا اإلدارة إلصدارھا للمجلس اإلشرافي.

مثال
في  18مارس  ،20×2تعتمد إدارة المنشأة قوائمھا المالية إلصدارھا إل ى مجلس ھا اإلش رافي .ويتك ون المجل س اإلش رافي –
فقط  -من غير التنفيذيين ،ويمكن أن يشمل ممثلين عن الموظفين وأصحاب المص الح الخ ارجيين اآلخ رين .وف ي  26م ارس
 20×2يصدق المجلس اإلشرافي على القوائم المالية .وفي  1أبريل  20×2تُتاح القوائم المالية لحمل ة األس ھم وغي رھم .وف ي
 15مايو  20×2يُصدق حملة األسھم على الق وائم المالي ة ف ي اجتم اعھم الس نوي ،وحين ذاك تُ ودع الق وائم المالي ة ل دى الجھ ة
التنظيمية في  17مايو .20×2

تُعتم د الق وائم المالي ة لإلص دار ف ي  18م ارس ) 20×2ت اريخ اعتم اد اإلدارة الق وائم المالي ة إلص دارھا ال ى المجل س
اإلشرافي(.
7

تشمل األحداث بعد فت رة التقري ر جمي ع األح داث حت ى الت اريخ ال ذي تُعتم د في ه الق وائم المالي ة لإلص دار ،حت ى ول و ح دثت تل ك
األحداث بعد اإلعالن العام عن األرباح أو عن المعلومات المالية األخرى المختارة.

اإلثبات والقياس
األحداث بعد فترة التقرير التي تتطلب تعديالت
8

يجب على المنشأة أن تُعدل المبالغ ال ُمثبتة في قوائمھا المالية ،لتعكس األحداث بعد فترة التقرير التي تتطلب تعديالت.

9

فيما يلي أمثلة على األحداث بعد فترة التقرير التي تتطلب تعديالت ،والتي تتطلب من المنشأة أن تُع دل المب الغ ال ُمثبت ة ف ي قوائمھ ا
المالية ،أو أن تثبت بنوداً لم تكن ُمثبتة سابقا ً:
)أ(

الحكم بعد فترة التقرير ،في دعوى قضائية ،الذي يؤكد أن المنشأة كان عليھا التزام حال ّي في نھاي ة فت رة التقري ر .وتُع دل
المنش اة أي مخص ص ُمثب ت س ابقا ً يتعل ق بھ ذه ال دعوى القض ائية ،وفق ا ً لمعي ار المحاس بة ال دولي " 37المخصص ات،
وااللتزامات المحتملة واألصول المحتمل ة" ،أو تُثب ت مخصص ا ً جدي داً .وال تكتف ي المنش أة ب أن تُفص ح فق ط ع ن وج ود
إلتزام محتمل نظراً ألن الحكم يوفر أدلة إضافية يجب أن تُؤخذ في الحسبان ،وفقا ً للفقرة  16من معي ار المحاس بة ال دولي
.37

)ب(

تَلقﱢي معلومات بعد فترة التقرير تبين أن أصالً ما قد ھبطت قيمته في نھاية فترة التقرير ،أو أنه يلزم تعديل مبلغ خسارة
الھبوط ال ُمثبتة سابقا ً لھذا االصل ،على سبيل المثال:
) (1

عادةً يؤكد إفالس عميل والذي يحدث بعد فترة التقرير أن العميل ھبط تصنيفه اإلئتماني في نھاية فترة التقرير.

)(2

قد يقدم بيع مخزون بعد فترة التقرير دليالً عن صافي قيمته القابلة للتحقق في نھاية فترة التقرير.

)ج(

التحديد بعد فترة التقرير لتكلفة األصول ال ُمشتراة قبل نھاية فترة التقرير ،أو المتحصالت من األصول المباعة قبل نھاي ة
فترة التقرير.

)د(

التحديد بعد فترة التقرير لمبلغ المشاركة في األرباح ،أو مدفوعات المكافآت ،إذا كان على المنشأة التزام حالي ق انوني أو
ضمني في نھاية فترة التقرير بالقيام بتلك المدفوعات ،نتيجة أحداث قبل ذلك التاريخ )أنظ ر معي ار المحاس بة ال دولي 19
"منافع الموظف"(.

)ھـ(

إكتشاف غش أو أخطاء تظھر أن القوائم المالية غير صحيحة.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

2

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

معيار المحاسبة الدولي 10

أحداث بعد فترة التقرير ال تتطلب تعديالت
10

ال يجوز للمنشأة أن تعدل المبالغ ال ُمثبتة في قوائمھا المالية لتعكس أحداثا ً بعد فترة التقرير ال تتطلب تعديالت.

11

من أمثلة األحداث بع د فت رة التقري ر الت ي ال تتطل ب تع ديالت االنخف اض ف ي القيم ة العادل ة لالس تثمارات ب ين نھاي ة فت رة التقري ر
والتاريخ الذي تُعتمد فيه القوائم المالية لإلصدار .ال يتعلق االنخفاض في القيمة العادلة  -عادة  -بحالة االستثمارات ف ي نھاي ة فت رة
التقرير ،ولكنه يعكس ظروفا ً نشأت الحقا ً .وبنا ًء عليه ،ال تعدل المنشأة المبالغ ال ُمثبتة لالستثمارات في قوائمھا المالية .وبالمثل ،ال
تقوم المنشأة بتحديث المبالغ ال ُمفصح عنھا لالستثمارات كما في نھاية فترة التقرير ،رغم أنه ق د يلزمھ ا أن تق وم بإفص اح إض افي،
بموجب الفقرة .21

توزيعات األرباح
12

إذا أعلنت المنشأة بعد فترة التقرير عن توزيعات أرباح لحملة أدوات حقوق الملكية )كما عُرفت في معيار المحاس بة ال دولي 32
"األدوات المالية :العرض"( ،فإنه ال يجوز للمنشأة أن تثبت ھذه التوزيعات على أنھا التزام في نھاية فترة التقرير.

13

إذا اُعلن عن توزيعات أرباح بعد فترة التقرير ولكن قبل إعتم اد الق وائم المالي ة لإلص دار ،فإن ه ال تُثب ت ھ ذه التوزيع ات عل ى أنھ ا
إلتزام في نھاية فترة التقرير ،نظراً لعدم وجود إلتزام في ذل ك الوق ت .ويُفص ح ع ن مث ل توزيع ات األرب اح ھ ذه ف ي اإليض احات،
وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي " 1عرض القوائم المالية".

االستمرارية
14

ال يجوز للمنشأة أن تعد قوائمھا المالية على أساس االستمرارية ،إذا حددت اإلدارة بعد فترة التقرير إما أنھ ا تن وي أن تص في
المنشأة ،أو توقف األعمال ،أو أنه ليس لديھا بديل واقعي سوى أن تفعل ذلك.

15

قد يبين تدھور النتائج التشغيلية والمركز المالي بعد فترة التقرير الحاجة لألخذ في الحسبان ما إذا كان افت راض االس تمرارية ال
يزال مناسبا ً .وإذا لم يعد افت راض االس تمرارية مناس باً ،ف إن األث ر س يكون ش امالً بحي ث يتطل ب ھ ذا المعي ار تغيي راً ج ذريا ً ف ي
أساس المحاسبة ،وليس مجرد تعديل للمبالغ المثبتة بموجب األساس األصلي للمحاسبة.

16

ت مطلوبة إذا:
يحدد معيار المحاسبة الدولي  1إفصاحا ٍ
)أ(

لم تُعد القوائم المالية على أساس االستمرارية ،أو

)ب(

كانت اإلدارة على علم بحاالت عدم تأكد ذات أھمية نسبية تتعلق باألحداث أو الظروف التي قد تلقى شكوكا ً كبيرة حول
قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة .وقد تنشأ األحداث ،أو الظروف التي تتطلب إفصاحا ً بعد فترة التقرير.

اإلفصـــــاح

تاريخ االعتماد لإلصدار
17

يجب على المنشأة أن تفصح عن التاريخ الذي اعتُمدت فيه القوائم المالية لإلصدار ،ومن ق ام ب ذلك االعتم اد .وإذا ك ان لم الك
المنشأة ،أو لغيرھم ،سلطة أن يعدلوا القوائم المالية بعد اإلصدار ،فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن تلك الحقيقة.

18

من المھم للمستخدمين أن يعرفوا توقي ت اعتم اد الق وائم المالي ة لإلص دار ،نظ راً ألن الق وائم المالي ة ال تعك س األح داث بع د ھ ذا
التاريخ.
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تحديث اإلفصاح عن الظروف في نھاية فترة التقرير
19

إذا حصلت المنشأة بعد فترة التقرير ،على معلومات عن الظروف التي كانت موجودة في نھاية فترة التقرير ،فإن ه يج ب عليھ ا
أن تُحدث اإلفصاحات التي تتعلق بتلك الظروف ،في ضوء المعلومات الجديدة.

20

في بعض الحاالت ،يلزم المنشأة أن تقوم بتحديث اإلفصاحات في قوائمھا المالية لتعكس المعلومات ال ُمستلمة بعد فت رة التقري ر،
حتى ولو لم تؤثر المعلومات على المبالغ التي تثبتھا في قوائمھا المالية .فمثال للحاج ة إل ى تح ديث اإلفص احات ھ و عن دما يُت اح
دليل بعد فترة التقرير على التزام محتمل كان موجوداً في نھاية فترة التقرير .فباإلضافة إلى األخذ في الحسبان ما إذا كان ينبغي
عليھ ا أن تثب ت أو تغي ر مخصص ا ً ،بموج ب معي ار المحاس بة ال دولي  ،37ف إن المنش أة تق وم بتح ديث إفص احاتھا ع ن االلت زام
المحتمل في ضوء ذلك الدليل.

أحداث بعد فترة التقرير ال تتطلب تعديالت
21

إذا كانت األحداث بعد فترة التقرير التي ال تتطلب تعديالت ذات أھمية نسبية ،ف إن ع دم اإلفص اح عنھ ا ق د ي ؤثر عل ى الق رارات
االقتصادية التي يتخذھا المستخدمون على أساس القوائم المالية .وم ن ث م ،فإن ه يج ب عل ى المنش أة أن تفص ح عم ا يل ي لك ل
صنف ذي أھمية نسبية من األحداث بعد فترة التقرير التي ال تتطلب تعديالت:
)أ(
)ب(

22

طبيعة الحدث.
تقدير ألثره المالي ،أو بيان أن مثل ھذا التقدير ال يمكن إجراؤه.

فيما يلي أمثلة على األحداث بعد فترة التقرير التي ال تتطلب تعديالت ،والتي – بشكل عام – تستوجب إفصاح:
)أ(

تجميع رئيس لمنشآت بعد فترة التقرير )يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي " 3تجميع المنشآت" إفصاحات محددة في
مثل ھذه الحاالت( ،أو استبعاد منشأة تابعة رئيسة.

)ب(

اإلعالن عن خطة إليقاف عملية معينة.

)ج(

مشتريات رئيسة ألصول ،أو تصنيف أصول على أنھا محتفظ بھا للبيع ،وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي 5
"األصول غير المتداولة المحتفظ بھا للبيع ،والعمليات غير المستمرة" ،أو استبعادات أخرى ألصول ،أو مصادرة
أصول رئيسة من قبل الحكومة.

)د(

تدمير وحدة إنتاج رئيسة جراء حريق بعد فترة التقرير.

)ھـ(

اإلعالن عن إعادة ھيكلة رئيسة ،أو البدء في تنفيذھا )أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي .(37

)و(

معامالت رئيسة على أسھم عادية ،ومعامالت محتملة على أسھم عادية بعد فترة التقرير )يتطلب معيار المحاسبة
الدولي " 33ربحية السھم" من المنشأة أن تفصح عن وصف لمثل ھذه المعامالت ،باستثناء عندما تنطوي مثل ھذه
المعامالت على رسملة أو إصدارات أسھم مكافاة ،أو تجزئة سھم ،أو تجزئة عكسية للسھم ،فإنه يُتطلب تعديلھا جميعا ً،
بموجب معيار المحاسبة الدولي .(33

)ز(

تغييرات كبيرة  -بشكل غير عادي  -في أسعار أصول ،أو أسعار صرف عملة أجنبية ،بعد فترة التقرير.

)ح(

التغييرات في معــــدالت الضريبة ،أو قوانين الضريبة ،التــي تم إقرارھا أو اإلعالن عنھا بعد فترة التقرير ،التي
يكون لھا أثر مھم على األصول وااللتزامات الضريبية الحالية والمؤجلة )أنظر معيار المحاسبة الدولي " 12ضريبة
الدخل"(.

)ط(

الدخول في ارتباطات مھمة أو التزامات محتملة ،مثالً ،بإصدار ضمانات مھمة.

)ي(

البدء في دعوى تقاضى رئيسة تنشأ فقط عن أحداث وقعت بعد فترة التقرير.
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تاريخ السريان
23

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2005أو بعده ،ويُشجع على التطبيق األبكر.
وإذا قامت المنشأة بتطبيق ھذا المعيار على فترات تبدأ قبل أول يناير  ،2005فيجب أن تفصح عن تلك الحقيقة.

23أ

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،13ال ُمصدر في مايو  ،2011الفقرة  .11ويجب على المنش أة أن تطب ق ھ ذا التع ديل عن دما
تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .13

23ب

ع َدل المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي " 9األدوات المالي ة" الص ادر ف ي يولي و  2014الفق رة  .9يج ب عل ى المنش أة تطبي ق ذل ك
التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .9

سحب معيار المحاسبة الدولي ) 10المعدل في (1999
24

يحل ھذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي " 10األحداث بعد تاريخ قائمة المركز المالي" )ال ُمنقح في .(1999
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ضرائب الدخل
الھدف

الھدف من ھذا المعيار ھو توضيح المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل .إن القضية الرئيسة في المحاسبة عن ضرائب الدخل ھو
كيفية المحاسبة عن اآلثار على الضريبة الحالية والمستقبلية لـ:
)أ(

االسترداد )التسوية( المستقبلية للمبلغ الدفتري لألصول )االلتزامات( التي تم إثباتھا في قائمة المركز المالي للمنشأة.

)ب(

المعامالت واألحداث األخرى للفترة الحالية التي يتم إثباتھا في القوائم المالية للمنشأة.

يُعد متأص الً عند إثبات أص ل أو التزام كون المنش أة المعدة للتقرير تتوقع اس ترداد أو تس وية المبلغ الدفتري لذلك األص ل أو
االلتزام .وإذا كان من المحتمل أن استرداد أو تسوية ذلك المبلغ الدفتري سوف يجعل دفعات الضريبة المستقبلية أكبر )أصغر(
مما يمكن أن تكون عليه إذا لم يكن لمثل ھذا االسترداد أو التسوية آثار على ال ضريبة ،فإن ھذا المعيار يتطلب من المنشأة إثبات
التزام ضريبة مؤجلة )أصل ضريبة مؤجلة( ،مع استثناءات محدودة معينة.
يتطلب ھذا المعيار من المنشأة المحاسبة عن آثار المعامالت واألحداث األخرى على الضريبة بالطريقة نفسھا التي تحاسب بھا
عن المعامالت واألحداث األخرى ذاتھا .وعليه ،للمعامالت واألحداث األخرى المثبتة ضمن الربح أو الخسارة ،يتم -أيضا -
إثبات أي آثار ضريبية ذات عالقة ضمن الربح أو الخسارة .وللمعامالت واألحداث األخرى التي يتم إثباتھا خارج الربح أو
الخسارة )إما ضمن الدخل الشامل اآلخر أو -بشكل مباشر  -ضمن حقوق الملكية( ،يتم -أيضا  -إثبات أي آثار ضريبية ذات
عالقة خارج الربح أو الخسارة )إما ضمن الدخل الشامل اآلخر أو -بشكل مباشر  -ضمن حقوق الملكية ،على التوالي( .وبالمثل،
يؤثر إثبات أصول والتزامات الضريبة المؤجلة ضمن تجميع األعمال على مبلغ الشھرة الناشئ ضمن تجميع األعمال ھذا أو
مبلغ مكسب الشراء بسعر ُمجز مثبت.
يتعامل ھذا المعيار -أيضا  -مع إثبات أصول الضريبة المؤجلة الناشئة عن خسائر غير مستغلة ألغراض الضريبة أو إعفاءات
ضريبية غير مستغلة ،وعرض ضرائب الدخل في القوائم المالية ،واإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بضرائب الدخل.

النطاق
1

يجب تطبيق ھذا المعيار على المحاسبة عن ضرائب الدخل.

2

ألغراض ھذا المعيار ،فإن ضرائب الدخل تشمل جميع الضرائب المحلية واألجنبية التي تستند إلى األرباح الخاضعة للضريبة.
وتشمل ضرائب الدخل –أيضا ً  -ضرائب مثل الضرائب المستقطعة ،المستحقة السداد من قبل منشأة تابعة ،أو منشأة زميلة ،أو
ترتيب مشترك على التوزيعات على المنشأة المعدة للتقرير.

3

]حذفت[

4

ال يتعامل ھذا المعيار مع طرق المحاس بة عن المنح الحكومية )أنظر معيار المحاس بة الدولي " 20المحاس بة عن المنح
الحكومية واإلفصاح عن المساعدة الحكومية"( أو اإلعفاءات الضريبية لالستثمارات .ولكن ،يتعامل ھذا المعيار مع المحاسبة
عن الفروق المؤقتة التي قد تنشأ عن مثل تلك المنح أو اإلعفاءات الضريبية لالستثمارات.
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التعاريف

5

تم استخدام المصطلحات التالية في ھذا المعيار بالمعاني المحددة:
الربح المحاسبي ھو الربح أو الخسارة للفترة قبل طرح مصروف الضريبة.
الربح الخاضع للضريبة )الخسارة ألغراض الضريبة( ھو الربح )الخسارة( لفترة ،والذي يتم تحديده وفقا للقواعد التي تضعھا
السلطات الضريبية ،والتي تكون ضرائب الدخل مستحقة السداد عليه )ممكن استردادھا(.
مصروف الضريبة )دخل للضريبة( ھو المبلغ ال ُمجمع الذي يتم إدراجه عند تحديد الربح أو الخسارة للفترة فيما يتعلق بالضريبة
الحالية والضريبة المؤجلة.
الضريبة الحالية ھي مبلغ ضرائب الدخل المستحق السداد )الممكن استرداده( فيما يتعلق بالربح الخاضع للضريبة )الخسارة
ألغراض الضريبة( لفترة.
التزامات الضريبة المؤجلة ھي مبالغ ضرائب الدخل المستحقة السداد في الفترات المستقبلية فيما يتعلق بالفروق المؤقتة
الخاضعة للضريبة.
أصول الضريبة المؤجلة ھي مبالغ ضرائب الدخل الممكن استردادھا في الفترات المستقبلية فيما يتعلق بـ:
)أ(

الفروق المؤقتة الجائزة الحسم.

)ب(

الترحيل لألمام للخسائر غير المستغلة ألغراض الضريبة.

)ج(

الترحيل لألمام لإلعفاءات الضريبية غير المستغلة.

الفروق المؤقتة ھي الفروق بين المبلغ الدفتري ألصل أو التزام في قائمة المركز المالي وأساسه الضريبي .قد تكون الفروق
المؤقتة إما:
)أ(

فروقا ً مؤقتة خاضعة للضريبة ،وھي فروق مؤقتة سوف ينتج عنھا مبالغ خاضعة للضريبة عند تحديد الربح الخاضع
للضريبة )الخسارة ألغراض الضريبة( للفترات المستقبلية عند استرداد المبلغ الدفتري لألصل أو تسوية المبلغ الدفتري
لاللتزام؛ أو

)ب( فروقا ً مؤقتة جائزة الحسم ،والتي ھي فروق مؤقتة سوف ينتج عنھا مبالغ جائزة الحسم عند تحديد الربح الخاضع
للضريبة )الخسارة ألغراض الضريبة( للفترات المستقبلية عند استرداد المبلغ الدفتري لألصل أو تسوية المبلغ الدفتري
لاللتزام.
األساس الضريبي ألصل أو التزام ھو المبلغ الذي ينسب إلى ذلك األصل أو االلتزام ألغراض ضريبية.
6

يتكون مصروف الضريبة )دخل الضريبة( من مصروف الضريبة الحالية )دخل الضريبة الحالية( ومصروف الضريبة المؤجلة
)دخل الضريبة المؤجلة(.

األساس الضريبي
7

األس اس الض ريبي ألص ل ھو المبلغ الذي س وف يكون جائز الحس م ألغراض الض ريبة مقابل أي منافع اقتص ادية خاض عة
للض ريبة س وف تتدفق إلى المنش أة عندما تس ترد المبلغ الدفتري لألص ل .وإذا لم تكن تلك المنافع االقتص ادية خاض عة للض ريبة
فإن األساس الضريبي لألصل يساوي مبلغه الدفتري.
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أمثلة

.8

1

تكلفة ماكينة ھي  .100وألغراض الضريبة ،فإن استھالكا بمبلغ  30قد تم حسمه بالفعل في الفترتين الحالية والسابقة
والتكلفة المتبقية جائزة الحسم في الفترات المستقبلية ،تكون إما على أنھا استھالك أو من خالل الحسم عند االستبعاد.
اإليراد المتولد من خالل استخدام الماكينة يكون خاضعا ً للضريبة ،وأي مكسب من استبعاد الماكينة سوف يكون خاضعا ً
للضريبة وأي خسارة من االستبعاد سوف تكون جائزة الحسم ألغراض الضريبة .األساس الضريبي للماكينة ھو .70

2

المبلغ الدفتري للفائدة المستحقة التحصيل ھو  .100سوف يخضع إيراد الفائدة المتعلق بھا للضريبة على أساس نقدي.
األساس الضريبي للفائدة المستحقة التحصيل ھو صفر.

3

المبلغ الدفتري للمبالغ مستحقة التحصيل من المدينين التجاريين ھو  .100تم -بالفعل -إدراج اإليراد المتعلق بھا ضمن
الربح الخاضع للضريبة )الخسارة ألغراض الضريبة( .األساس الضريبي للمبالغ التجارية المستحقة التحصيل
.100

4

المبلغ الدفتري لتوزيعات األرباح المستحقة التحصيل من منشأة تابعة ھو  .100ال تخضع توزيعات األرباح للضريبة.

5

المبلغ الدفتري لقرض مستحق التحصيل ھو  .100لن يكون لتسديد القرض آثار على الضريبة .األساس الضريبي
للقرض ھو .100

)أ(

بموجب ھذا التحليل ،ال يوجد فرق مؤقت خاضع للضريبة .وھناك تحليل بديل وھو أن توزيعات األرباح المستحقة التحصيل لھا
أساس ضريبي يساوي صفراً وأن معدل ضريبة يساوي صفراً يطبق على الفرق المؤقت الخاضع للضريبة البالغ  .100وفقا لكال
التحليلين ليس ھناك التزام ضريبة مؤجلة.

في الواقع ،مجمل المبلغ الدفتري لألصل يكون جائز الحسم مقابل المنافع االقتصادية .وتبعا لذلك فإن األساس
)أ(
الضريبي لتوزيعات األرباح المستحقة التحصيل ھو .100

األساس الضريبي اللتزام ھو مبلغه الدفتري ،مطروحا منه أي مبلغ سوف يكون جائز الحسم ألغراض الضريبة فيما يتعلق بذلك
االلتزام في الفترات المستقبلية .في حالة اإليراد الذي يتم استالمه مقدما ،فإن األساس الضريبي لاللتزام الناتج ھو مبلغه الدفتري،
مطروحا منه مبلغ أي إيراد سوف ال يكون خاضعا للضريبة في الفترات المستقبلية.
أمثلة
1

تتضـمن االلتزامات الحــالية مصروفات مستحقـة بمبلــغ دفتري  .100يتم خصم المصروف المتصل بھا ألغراض
الضريبة على األساس النقدي .الوعاء الضريبي للمصروفات المستحقة يساوي صفراً.

2

تتضمن االلتزامات المتداولة إيراد فوائد محصال مقدما بمبلغ دفتري  .100يتم إخضاع إيراد الفوائد ذي الصلة للضريبة
على األساس النقدي .األساس الضريبي للفائدة التي تم الحصول عليھا مقدما يساوي صفراً.

3

تشمل االلتزامات المتداولة مصروفات مستحقة السداد بمبلغ دفتري  .100تم بالفعل حسم المصروف المتصل بھا
ألغراض الضريبة .األساس الضريبي للمصروفات المستحقة السداد ھو .100

4

تشمل االلتزامات المتداولة غرامات وعقوبات مستحقة السداد بمبلغ دفتري  .100وال يتم حسم الغرامات والعقوبات
)أ(
ألغراض الضريبة .األساس الضريبي لمصروف الغرامات والعقوبات المستحق السداد ھو .100

5

قرض مستحق الدفع له قيمة دفترية  .100لن يكون لسداد القرض آثار على الضريبة .األساس الضريبي للقرض
ھو .100

)أ(

بموجب ھذا التحليل ،ليس ھناك فرق مؤقت جائز الحسم .والتحليل البديل ھو أن الغرامات والعقوبات المستحقة السداد لھا أساس
ضريبي يساوي صفراً وأن معدل ضريبة يساوي صفراً يطبق على الفرق المؤقت الجائز الحسم الناتج .وفقا لكال التحليلين ،ليس
ھناك أصل ضريبة مؤجلة.
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بعض البنود يكون لھا أساس ضريبي ولكنھا ليست مثبتة على أنھا أصول والتزامات في قائمة المركز المالي .فعلى سبيل المثال،
يتم إثبات تكاليف البحث على أنھا مصروف عند تحديد الربح المحاسبي في الفترة التي يتم تكبدھا فيھا ولكن قد ال يسمح بھا على
أنھا حسم عند تحديد الربح الخاضع للضريبة )الخسارة ألغراض الضريبة( حتى فترة الحقة .الفرق بين األساس الضريبي
لتكاليف البحث ،وھو المبلغ الذي تسمح به السلطات الضريبية على أنه حسم في الفترات المستقبلية ،والمبلغ الدفتري البالغ صفراً
ھو فرق مؤقت جائز الحسم ينتج عنه أصل ضريبة مؤجلة.

10

عندما ال يكون األساس الضريبي ألصل أو التزام واضحا بشكل فوري ،فإنه من المفيد األخذ في الحسبان المبدأ األ ساس الذي
يستند إليه ھذا المعيار :وھو أنه يجب على المنشأة ،مع بعض االستثناءات المحدودة ،إثبات التزام )أصل( ضريبة مؤجلة عندما
يجعل اس ترداد أو تس وية المبلغ الدفتري ألص ل أو التزام دفعات الض ريبة المس تقبلية أكبر )أقل( مما تكون عليه إذا لم يكن لمثل
ھذا االسترداد أو التسوية آثار على الضريبة .يوضح المثال ج الذي يتبع الفقرة 51أ الحاالت التي يكون فيھا من المفيد األخذ في
الحسبان ھذا المبدأ األساس ،على سبيل المثال ،عندما يعتمد األساس الضريبي ألصل أو التزام على الطريقة المتوقعة لالسترداد
أو التسوية.

11

في القوائم المالية الموحدة ،يتم تحديد الفروق المؤقتة بمقارنة المبالغ الدفترية لألصول وااللتزامات الواردة في القوائم المالية
الموحدة مع األساس الضريبي المناسب .ويتم تحديد األساس الضريبي بالرجوع إلى االقرار الضريبي الموحد في تلك األقاليم
التي يتم فيھا تقديم مثل ھذا االقرار .وفي أقاليم أخرى ،يتم تحديد األساس الضريبي بالرجوع إلى االقرارات الضريبية لكل منشأة
ضمن المجموعة.

إثبات التزامات الضريبة الحالية وأصول الضريبة الحالية
12

يجب إثبات الضريبة الحالية للفترات الحالية والسابقة ،بقدر ما لم يتم سداده ،على أنھا التزام .وإذا تجاوز المبلغ المسدد -
بالفعل -فيما يتعلق بالفترات الحالية والسابقة المبلغ الواجب سداده لتلك الفترات ،فإنه يجب إثبات الزيادة على أنھا أصل.

13

يجب إثبات المنفعة المتعلقة بالخسارة ألغراض الضريبة ،والتي يمكن ترحيلھا –إلى الخلف -السترداد ال ضريبة الحالية لفترة
سابقة ،على أنھا أصل.

14

عند استخدام خسارة ألغراض الضريبة السترداد ضريبة حالية لفترة سابقة ،فإن المنشأة تثبت المنفعة على أنھا أصل في الفترة
التي تحدث فيھا الخسارة ألغراض الضريبة نظراً ألنه من المحتمل أن تتدفق المنفعة إلى المنشأة ويمكن قياس المنفعة –بطريقة
يمكن االعتماد عليھا.

إثبات التزامات الضريبة المؤجلة وأصول الضريبة المؤجلة
الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة
15

يجب إثبات التزام ض ريبة مؤجلة فيما يتعلق بجميع الفروق المؤقتة الخاض عة للض ريبة ،باس تثناء القدر من التزام الض ريبة
المؤجلة الذي ينشأ عن:
)أ(

اإلثبات األولي للشھرة؛ أو

)ب( اإلثبات األولي ألصل أو التزام في معاملة:
) (1ليست تجميع أعمال؛
) (2ال تؤثر على الربح المحاسبي وال على الربح الخاضع للضريبة )الخسارة ألغراض الضريبة( وقت حدوث المعاملة.
ولكن ،فيما يتعلق بالفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة باالستثمارات في المنشآت التابعة ،والفروع والمنشآت
الزميلة ،والحصص في ترتيبات مشتركة ،فإن التزام الضريبة المؤجلة يجب إثباته وفقا للفقرة .39
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يُعد متأصالً عند إثبات أصل أنه سيتم استرداد مبلغه الدفتري في شكل منافع اقتصادية تتدفق إلى المنشأة في الفترات المستقبلية.
وعندما يتجاوز المبلغ الدفتري لألصل أساسه الضريبي ،فإن مبلغ المنافع االقتصادية الخاضعة للضريبة سوف يتجاوز المبلغ
الذي سيسمح به على أنه حسم ألغراض الضريبة .وھذا الفرق يُعد فرقا ً مؤقتا ً خاضعا ً للضريبة ،وااللتزام بدفع ضرائب الدخل
الناتج في الفترات المستقبلية ھو التزام ضريبة مؤجلة .وعند استرداد المنشأة للمبلغ الدفتري لألصل ،فإن الفرق المؤقت الخاضع
للضريبة سوف يُعكس وسوف يكون للمنشأة ربح خاضع للضريبة .وھذا يجعل من المحتمل أن تتدفق منافع اقتصادية من المنشأة
في شكل دفعات الضريبة .لذلك ،يتطلب ھذا المعيار إثبات جميع التزامات الضريبة المؤجلة ،باستثناءات في حاالت معينة
موضحة في الفقرتين  15و.39
مثال
المبلغ الدفتري ألصل تكلفته  150ھو  .100مجمع االستھالك ألغراض الضريبة ھو  90ومعدل الضريبة .%25

األساس الضريبي لألصل ھو ) 60تكلفة قدرھا  150يطرح منھا مجمع استھالك ألغراض الضريبة قدره  .(90السترداد
المبلغ الدفتري  ،100يجب على المنشأة كسب دخل خاضع للضريبة قدره  ،100ولكنھا ستكون قادرة –فقط  -على حسم
استھالك ألغراض الضريبة قدره  .60وتبعا لذلك ،سوف تسدد المنشأة ضرائب دخل قدرھا  40)10بمعدل (%25
عندما تسترد المبلغ الدفتري لألصل .الفرق بين المبلغ الدفتري  100واألساس الضريبي  60ھو فرق مؤقت خاضع
للضريبة قدره  .40لذلك ،تثبت المنشأة التزام ضريبة مؤجلة قدره  40) 10بمعدل  (%25يعبر عن ضرائب الدخل
التي سوف تسددھا عندما تسترد المبلغ الدفتري لألصل.

17

تنشأ بعض الفروق المؤقتة عندما يتم إدراج دخل أو مصروف في الربح المحاسبي في فترة ولكن يتم إدراجه في الربح الخاضع
للض ريبة في فترة مختلفة .ومثل ھذه الفروق المؤقتة توص ف –غالبا ً – على أنھا فروق توقيت .وفيما يلي أمثلة للفروق المؤقتة
من ھذا النوع والتي تُعد فروقا ً مؤقتة خاضعة للضريبة والتي لذلك ينتج عنھا التزامات ضريبية مؤجلة:
)أ(

يُدرج إيراد الفائدة في الربح المحاسبي على أساس التحصيص الزمني ،ولكن ،في بعض األقاليم ،قد يُدرج في الربح
الخاضع للضريبة عندما يتم تحصيل النقد .ويكون األساس الضريبي الذي يتم إثباته في قائمة المركز المالي ألي مبلغ
مستحق التحصيل فيما يتعلق بمثل ھذه اإليرادات صفراً نظراً ألن اإليرادات ال تؤثر على الربح الخاضع للضريبة إلى أن
يتم تحصيل النقد.

)ب( االستھالك المستخدم عند تحديد الربح الخاضع للضريبة )الخسارة ألغراض الضريبة( قد يختلف عن ذلك المستخدم عند
تحديد الربح المحاسبي .الفرق المؤقت ھو الفرق بين المبلغ الدفتري لألصل وأساسه الضريبي الذي ھو التكلفة األصلية
لألصل بعد طرح جميع الحسميات المتعلقة بذلك األصل التي تسمح بھا السلطات الضريبية عند تحديد الربح الخاضع
للضريبة للفترات الحالية والسابقة .ينشأ الفرق المؤقت الخاضع للضريبة ،وينتج عنه التزام ضريبة مؤجلة ،عندما يتم
تعجيل االستھالك ألغراض الضريبة )إذا كان االستھالك ألغراض الضريبة أقل سرعة من االستھالك المحاسبي ،ينشأ
فرق مؤقت جائز الحسم ،وينتج عنه أصل ضريبة مؤجلة(.
)ج( قد تتم رسملة تكاليف التطوير ويتم استنفادھا على مدى الفترات المستقبلية عند تحديد الربح المحاسبي ولكن يتم حسمھا
عند تحديد الربح الخاضع للضريبة في الفترة التي فيھا يتم تكبدھا .ومثل تكاليف التطوير ھذه لھا أساس ضريبي يساوي
صفراً نظراً ألنه قد تم حسمھا -بالفعل  -من الربح الخاضع للضريبة .الفرق المؤقت ھو الفرق بين المبلغ الدفتري لتكاليف
التطوير وأساسھا الضريبي البالغ صفراً.
18

تنشأ الفروق المؤقتة -أيضا  -عندما:
)أ(

تُثبت األصول المقتناة القابلة للتحديد وااللتزامات التي يتم تحملھا ضمن تجميع أعمال بقيمھا العادلة وفقا للمعيار الدولي
للتقرير المالي " 3تجميع األعمال" ,ولكن ال يتم اجراء تعديل ُمعادل ألغراض الضريبة )أنظر الفقرة (19؛ أو

)ب( يعاد تقويم األصول وال يتم اجراء تعديل ُمعادل ألغراض الضريبة )أنظر الفقرة (20؛ أو
)ج(

تنشأ شھرة ضمن تجميع أعمال )أنظر الفقرة (21؛ أو

)د(

يختلف األساس الضريبي ألصل أو التزام عند اإلثبات األولي عن مبلغه الدفتري األولي ،على سبيل المثال عندما تستفيد
المنشأة من منح حكومية غير خاضعة للضريبة متعلقة بأصول )أنظر الفقرتين  22و(33؛ أو

)ھـ( يصبح المبلغ الدفتري لالستثمارات في منشآت تابعة أو فروع ومنشآت زميلة أو حصص في ترتيبات مشتركة مختلف
عن األساس الضريبي لالستثمار أو الحصة )أنظر الفقرات .(45–38
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تجميع األعمال
19

مع استثناءات محدودة ،يتم إثبات األصول المقتناة القابلة للتحديد وااللتزامات التي يتم تحملھا ضمن تجميع أعمال بقيمھا العادلة
في تاريخ االستحواذ .تنشأ الفروق المؤقتة عندما ال تتأثر األسس الضريبية لألصول المقتناة القابلة للتحديد وااللتزامات التي يتم
تحملھا بعملية تجميع األعمال ،أو عندما تتأثر بش كل مختلف .فعلى س بيل المثال ،عندما تتم زيادة المبلغ الدفتري ألص ل إلى
القيمة العادلة ولكن يظل األساس الضريبي لألصل بالتكلفة بالنسبة للمالك السابق ،فإنه ينشأ فرق مؤقت خاضع للضريبة ينتج
عنه التزام ضريبة مؤجلة .إن التزام الضريبة المؤجلة الناتج يؤثر على الشھرة )أنظر الفقرة .(66

األصول ال ُمسجلة بالقيمة العادلة
20

تسمح المعايير الدولية للتقرير المالي ،أو تتطلب ،بأن تسجل بعض األصول بالقيمة العادلة أو أن يتم إعادة تقويمھا )أنظر ،على
سبيل المثال ,معيار المحاسبة الدولي " 16العقارات واآلالت والمعدات" ومعيار المحاسبة الدولي " 38األصول غير الملموسة"
ومعيار المحاسبة الدولي " 40العقارات االستثمارية" والمعيار الدولي للتقرير المالي " 9األدوات المالية"( والمعيار الدولي
للتقرير المالي " 16عقود اإليجار" .وفي بعض األقاليم ،تؤثر إعادة تقويم أصل أو إعادة عرض أخرى له إلى القيمة العادلة على
الربح الخاضع للضريبة )الخسارة ألغراض الضريبة( للفترة الحالية .ونتيجة لذلك ،يتم تعديل األساس الضريبي لألصل وال ينشأ
فرق مؤقت .وفي أقاليم أخرى ،ال تؤثر إعادة تقويم أصل أو إعادة عرضه على الربح الخاضع للضريبة في فترة إعادة التقويم
أو إعادة العرض ،وتبعا لذلك ال يتم تعديل األساس الضريبي لألصل .ومع ذلك ،ينتج عن االسترداد المستقبلي للمبلغ الدفتري
تدفق خاضع للضريبة من المنافع اقتصادية إلى المنشأة وسوف يختلف المبلغ الذي سيكون جائز الحسم ألغراض الضريبة عن
مبلغ تلك المنافع االقتصادية .والفرق بين المبلغ الدفتري ألصل ُمعاد تقويمه وأساسه الضريبي ھو فرق مؤقت ينشأ عنه التزام أو
أصل ضريبة مؤجلة .ويُعد ھذا صحيحا ً حتى ولو:
)أ(

كانت المنشأة ال تنوي استبعاد األصل .وفي مثل ھذه الحاالت ،سيتم استرداد القيمة الدفترية لألصل المعاد تقويمھا من
خالل االستخدام وسيولد ھذا دخال خاضعا للضريبة يتجاوز االستھالك الذي سيكون مسموحا به ألغراض الضريبة في
الفترات المستقبلية؛ أو

)ب( يتم تأجيل الضريبة على المكاسب الرأسمالية إذا تم استثمار المتحصالت من استبعاد األصل في أصول مشابھة .وفي
مثل ھذه الحاالت ،ستصبح الضريبة -في النھاية  -مستحقة السداد عند بيع أو استخدام األصول المشابھة.

الشھرة
21

يتم قياس الشھرة التي تنشأ ضمن تجميع أعمال على أنھا الزيادة في البند )أ( عن البند )ب( فيما يلي:
)أ(

مجموع:
) (1العوض المحول المقاس وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،3الذي يتطلب عموما القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ؛
مع
) (2المبلغ المثبت ألي حصة غير مسيطرة في المنشأة المستحوذ عليھا وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 3؛ مع
) (3القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ لحصة حقوق الملكية التي كانت المنشأة المستحوذة تحتفظ بھا في السابق في
المنشأة المستحوذ عليھا ،عندما ينجز تجميع أعمال على مراحل

)ب( ص افي المبالغ ،في تاريخ االقتناء ،لألص ول المقتناة القابلة للتحديد ،وااللتزامات التي تم تحملھا المقاس ة وفقا للمعيار
الدولي للتقرير المالي .3
ال تسمح العديد من السلطات الضريبية بالتخفيضات في المبلغ الدفتري للشھرة على أنه مصروف جائز الحسم عند تحديد الربح
الخاضع للضريبة .وعالوة على ذلك ،فإن تكلفة الشھرة ،في مثل تلك األقاليم ،ال تكون –غالبا ً  -جائزة الحسم عندما تستبعد
المنشأة التابعة األعمال المتعلقة بھا .وفي مثل تلك األقاليم ،يكون للشھرة أساس ضريبي يساوي صفراً .وأي فرق بين المبلغ
الدفتري للشھرة وأساسھا الضريبي البالغ صفراً يعد فرقا مؤقتا خاضعا للضريبة .ولكن ،ال يسمح ھذا المعيار بإثبات التزام
الضريبة المؤجلة الناتج نظراً ألن الشھرة يتم قياسھا على أنھا مبلغ متبقي وأن إثبات التزام الضريبة المؤجلة سيزيد من المبلغ
الدفتري للشھرة.
21أ

التخفيضات الالحقة في التزام ضريبة مؤجلة ،لم يتم إثباته نظراً ألنه نشأ عن اإلثبات األولي للشھرة ،تعتبر -أيضا  -أنھا تنشأ عن
اإلثبات األولي للشھرة ولذلك ال يتم إثباتھا وفقا للفقرة )15أ( .فعلى سبيل المثال ،إذا أثبتت المنشأة ضمن تجميع أعمال شھرة
بمبلغ  100وحدة عملة لھا أساس ضريبي يساوي صفراً ،فإن الفقرة )15أ( تمنع المنشأة من إثبات التزام الضريبة المؤجلة الناتج.
وإذا أثبتت المنشأة -الحقا  -خسارة ھبوط بمبلغ  20وحدة عملة لتلك الشھرة ،فإن مبلغ فرق الضريبة المؤقت الخاضع للضريبة
المرتبط بالشھرة يتم تخفيضه من  100وحدة عملة إلى  80وحدة عملة ،مما ينتج عنه تخفيض في قيمة التزام الضريبة المؤجلة
غير المثبت .ويعتبر -أيضا  -ذلك التخفيض في قيمة التزام الضريبة المؤجلة غير المثبت أنه مرتبط باإلثبات األولي للشھرة
ولذلك يمنع إثباته بموجب الفقرة )15أ(.
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21ب

يتم إثبات التزامات الض ريبة المؤجلة للفروق المؤقتة الخاض عة للض ريبة المرتبطة بالش ھرة بقدر ما تكون غير ناش ئة عن
اإلثبات األولي للشھرة .فعلى سبيل المثال ،إذا أثبتت المنشأة ،ضمن تجميع أعمال ،شھرة بمبلغ  100وحدة عملة جائزة الحسم
ألغراض الضريبة بمعدل  20في المائة للسنة اعتبارا من سنة االستحواذ ،فإن األساس الضريبي للشھرة ھو  100وحدة عملة
عند اإلثبات األولي و 80وحدة عملة في نھاية س نة االس تحواذ .وإذا ظل المبلغ الدفتري للش ھرة في نھاية س نة االس تحواذ دون
تغيير بمبلغ  100وحدة عملة ،فإنه ينش أ فرق ض ريبي مؤقت بمبلغ  20وحدة عملة في نھاية تلك الس نة .ونظراً ألن ذلك الفرق
المؤقت الخاضع للضريبة ال يرتبط باإلثبات األولي للشھرة ،فإنه يتم إثبات التزام الضريبة المؤجلة الناتج.

اإلثبات األولي ألصل أو التزام
22

قد ينشأ فرق مؤقت عن اإلثبات األولي ألصل أو التزام ،على سبيل المثال ،إذا كان جزء من تكلفة أصل أو كلھا سوف ال تكون
جائزة الحسم ألغراض ضريبية .تعتمد طريقة المحاسبة عن ذلك الفرق المؤقت على طبيعة المعاملة التي أدت إلى اإلثبات األولي
لألصل أو االلتزام:
)أ(

ض من تجميع أعمال ،تثبت المنش أة أي التزام أو أص ل ض ريبة مؤجلة ويؤثر ھذا على مبلغ الش ھرة أو مكس ب الش راء
بسعر ُمجز الذي تثبته )أنظر الفقرة .(19

)ب( إذا كانت المعاملة تؤثر على أي من الربح المحاس بي أو الربح الخاض ع للض ريبة ،فإن المنش أة تثبت أي التزام أو أص ل
ضريبة مؤجلة وتثبت مصروف أو دخل الضريبة المؤجلة الناتج ضمن الربح أو الخسارة )أنظر الفقرة .(59
)ج( إذا كانت المعاملة ليست تجميع أعمال ،وال تؤثر على الربح المحاسبي وال على الربح الخاضع للضريبة فإن المنشأة ،في
غياب اإلعفاء المقدم بموجب الفقرتين  15و ،24كانت ستثبت التزام أو أصل الضريبة المؤجلة الناتج وتعدل المبلغ الدفتري
لألصل أو االلتزام بنفس المبلغ .مثل ھذه التعديالت ستجعل القوائم المالية أقل شفافية .لذلك ،فإن ھذا المعيار ال يسمح
للمنشأة بإثبات التزام أو أصل الضريبة المؤجلة الناتج ال عند اإلثبات األولي وال الحقا )أنظر المثال أدناه( .عالوة على
ذلك ،فإن المنشأة ال تثبت التغيرات الالحقة في التزام أو أصل الضريبة المؤجلة غير المثبت عندما يتم استھالك األصل.
مثال يوضح الفقرة )22ج(
تنوي المنشأة استخدام أصل تكلفته  1000خالل عمره اإلنتاجي البالغ خمس سنوات ثم تستبعده مقابل قيمة متبقية صفراً .معدل
الضريبة  .%40ال يعد استھالك األصل جائز الحسم ألغراض الضريبة .عند االستبعاد ،ال يخضع أي مكسب رأسمالي
للضريبة وأي خسارة رأسمالية لن تكون جائزة الحسم.

عندما تسترد المبلغ الدفتري لألصل ،تكسب المنشأة دخال خاضعا للضريبة بمبلغ  1,000وتدفع ضريبة قدرھا  .400ال
تثبت المنشأة التزام الضريبة المؤجلة البالغ  400ألنه ناتج عن اإلثبات األولي لألصل.
في السنة التالية ،يكون المبلغ الدفتري لألصل  .800وعند كسبھا للدخل الخاضع للضريبة البالغ  ،800فإن المنشأة ستدفع
ضريبة بمبلغ  .320ال تثبت المنشأة التزام الضريبة المؤجلة البالغ 320نظراً ألنه ينتج عن اإلثبات األولي لألصل.

23

وفقا لمعيار المحاسبة الدولي " 32األدوات المالية :العرض" ،يصنف مصدر أداة مالية مركبة )على سبيل المثال ،سند قابل
للتحويل( مكون االلتزام لألداة على أنه التزام ومكون حقوق الملكية على أنه حقوق ملكية .في بعض األقاليم ،يكون األساس
الضريبي لمكون االلتزام عند اإلثبات األولي مساويا ً للمبلغ الدفتري األولي لمجموع مكوني االلتزام وحقوق الملكية .وينشأ ما
ينتج من فرق مؤقت خاضع للضريبة بسبب اإلثبات األولي المنفصل لمكون حقوق الملكية عن مكون االلتزام .لذلك ،ال ينطبق
االستثناء الوارد في الفقرة )15ب( .وتبعا لذلك ،تثبت المنشأة التزام الضريبة المؤجلة الناتج .ووفقا للفقرة 61أ ،يتم تحميل
الضريبة المؤجلة -بشكل مباشر  -على المبلغ الدفتري لمكون حقوق الملكية .ووفقا للفقرة  ،58يتم إثبات التغيرات الالحقة في
التزام الضريبة المؤجلة ضمن الربح أو الخسارة على أنھا مصروف )دخل( ضريبة مؤجلة.
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الفروق المؤقتة الجائزة الحسم
24

يجب أن يتم إثبات أصل الضريبة المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة الجائزة الحسم بقدر ما يكون من المحتمل أن ربحا ً خاضعا ً
للضريبة سوف يكون ُمتاحا ً بحيث يمكن استخدام الفرق المؤقت الجائز الحسم مقابله ،ما لم ينشأ أصل الضريبة المؤجلة عن
اإلثبات األولي ألصل أو التزام ضمن معاملة:
)أ(

ال تُعد تجميع أعمال؛

)ب( ال تؤثر ال على الربح المحاسبي وال على الربح الخاضع للضريبة )الخسارة ألغراض الضريبة( ،في وقت المعاملة
وعلى الرغم من ذلك ،فإنه يجب إثبات أصل ضريبة مؤجلة وفقا للفقرة  ،44وذلك للفروق المؤقتة الجائزة الحسم المرتبطة
باالستثمارات في المنشآت التابعة ،والفروع والمنشآت الزميلة ،والحصص في الترتيبات المشتركة.
25

يُعد متأصالً عند إثبات التزام أن المبلغ الدفتري سوف تتم تسويته في فترات مستقبلية من خالل تدفق موارد خارجة من المنشأة
تنطوي على منافع اقتصادية .وعندما تتدفق الموارد من المنشأة ،قد يكون جز ًء من مبالغھا أو كلھا جائزة الحسم عند تحديد الربح
الخاضع للضريبة لفترة الحقة للفترة التي يتم فيھا إثبات االلتزام .في مثل ھذه الحاالت ،يوجد فرق مؤقت بين المبلغ الدفتري
لاللتزام وأساسه الضريبي .وبنا ًء عليه ،ينشأ أصل ضريبة مؤجلة فيما يتعلق بضرائب الدخل التي سوف يكون من الممكن
استردادھا في الفترات المستقبلية عندما يسمح بحسم ذلك الجزء من االلتزام عند تحديد الربح الخاضع للضريبة .وبالمثل ،إذا كان
المبلغ الدفتري ألصل أقل من أساسه الضريبي ،فإن الفرق ينشأ عنه أصل ضريبة مؤجلة فيما يتعلق بضرائب الدخل التي سوف
يكون من الممكن استردادھا في الفترات المستقبلية.
مثال
تثبت المنشأة التزاما قدره  100مقابل تكاليف ضمان المنتج مستحقة السداد .ألغراض الضريبة ،لن تكون تكاليف ضمان
المنتج جائزة الحسم حتى تدفع المنشأة المطالبات .معدل الضريبة ھو .%25

األساس الضريبي لاللتزام يساوي صفراً )مبلغ دفتري  ،100مطروحا منه المبلغ الذي سوف يكون جائز الحسم
ألغراض الضريبة فيما يتعلق بذلك االلتزام في الفترات المستقبلية( .وعند تسوية االلتزام مقابل مبلغه الدفتري ،فإن
المنشأة سوف تخفض ربحھا المستقبلي الخاضع للضريبة بمبلغ  ،100وتبعا لذلك تخفض دفعات ضريبتھا المستقبلية
بمبلغ  100) 25بمعدل .(%25
الفرق بين مبلغ دفتري قدره  100واألساس الضريبي البالغ صفراً ھو فرق مؤقت جائز الحسم قدره  .100لذلك ،تثبت
المنشأة أصل ضريبة مؤجلة قدره  100) 25بمعدل  ،(%25شريطة أن يكون من المحتمل أن تكسب المنشأة ربحا كافيا
خاضعا للضريبة في الفترات المستقبلية لتستفيد من تخفيض في دفعات الضريبة.
26

فيما يلي أمثله للفروق المؤقتة الجائزة الحسم التي ينتج عنھا أصول ضريبة مؤجلة:
)أ(

يمكن حسم تكاليف منفعة التقاعد عند تحديد الربح المحاسبي كلما تم أداء خدمة من قبل الموظف ،ولكن يتم حسمھا عند
تحديد الربح الخاضع للضريبة إما عندما يتم دفع االشتراكات إلى صندوق من قبل المنشأة أو عندما تدفع المنشأة منافع
التقاعد .يوجد فرق مؤقت بين المبلغ الدفتري لاللتزام وأساسه الضريبي ،وعادة ما يكون األساس الضريبي لاللتزام يساوي
صفراً .ينتج عن مثل ھذا الفرق المؤقت الجائز الحسم أصل ضريبة مؤجلة نظراً ألن منافع اقتصادية سوف تتدفق إلى
المنشأة في شكل حسم من األرباح الخاضعة للضريبة عندما يتم دفع االشتراكات أو منافع التقاعد.

)ب( عند تحديد الربح المحاسبي يتم إثبات تكاليف البحث على أنھا مصروف في الفترة التي يتم تكبدھا فيھا ولكن عند تحديد
الربح الخاضع للضريبة )الخسارة ألغراض الضريبة( قد ال يكون مسموحا ً بھا على أنھا حسم حتى فترة الحقة .ويعد
الفرق بين األساس الضريبي لتكاليف البحث ،وھو المبلغ الذي سوف تسمح به السلطة الضريبية على أنه حسم في الفترات
المستقبلية ،والمبلغ الدفتري البالغ صفراً على أنه فرق مؤقت جائز الحسم ينتج عنه أصل ضريبة مؤجلة.
)ج( مع استثناءات محدودة ،تثبت المنشأة األصول المقتناة القابلة للتحديد وااللتزامات التي تم تحملھا ضمن تجميع أعمال بقيمھا
العادلة في تاريخ االستحواذ .وعندما يتم إثبات التزام تم تحمله في تاريخ االستحواذ ولكن لم يتم حسم التكاليف المتعلقة به
عند تحديد األرباح الخاضعة للضريبة حتى فترة الحقة ،فإنه ينشأ فرق مؤقت جائز الحسم والذي ينتج عنه أصل ضريبة
مؤجلة .ينشأ أصل ضريبة مؤجلة -أيضا  -عندما تكون القيمة العادلة لألصل المقتنى القابل للتحديد أقل من أساسه الضريبي.
وفي كلتا الحالتين ،يؤثر أصل الضريبة المؤجلة الناتج على الشھرة )أنظر الفقرة .(66
)د( قد يتم تس جيل أص ول معينة بالقيمة العادلة ،أو أنه قد تتم إعادة تقويمھا ،بدون إجراء تعديل ُمعادل ألغراض الض ريبة )
أنظر الفقرة  .(20ينشأ فرق مؤقت جائز الحسم إذا تجاوز األساس الضريبي لألصل مبلغه الدفتري.
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27

ينتج عن عكس الفروق المؤقتة الجائزة الحسم حسميات عند تحديد األرباح الخاضعة للضريبة للفترات المستقبلية .ولكن ،المنافع
االقتصادية في شكل تخفيضات في دفعات الضريبة سوف تتدفق إلى المنشأة -فقط  -إذا كسبت أرباحا ً كافية خاضعة للضريبة
يمكن إجراء مقاصة بينھا وبين التخفيضات .لذلك ،تثبت المنشأة أصول ضريبة مؤجلة -فقط  -عندما يكون من المحتمل أن أرباحا ً
خاضعة للضريبة سوف تكون متاحة بحيث يمكن استخدام الفروق المؤقتة الجائزة الحسم مقابلھا.

28

من المحتمل أن ربحا ً خاضعا ً للضريبة سوف يكون متاحا ً بحيث يمكن استخدام الفرق المؤقت الجائز الحسم مقابله عندما تكون
ھناك فروقا ً مؤقتة كافية خاضعة للضريبة ،تتعلق بالسلطة الضريبية نفسھا والمنشأة الخاضعة للضريبة نفسھا ،يتوقع عكسھا:
)أ(

في نفس فترة العكس المتوقع للفرق المؤقت الجائز الحسم ،أو

)ب( في الفترات التي يمكن فيھا ترحيل –إلى الخلف أو إلى األمام  -خس ارة ألغراض الض ريبة ناش ئة عن أص ل الض ريبة
المؤجلة.
في مثل ھاتين الحالتين ،يتم إثبات أصل الضريبة المؤجلة في الفترة التي تنشأ فيھا الفروق المؤقتة الجائزة الحسم.
29

عندما يكون ھناك فروق مؤقتة خاضعة للضريبة غير كافية تتعلق بالسلطة الضريبية نفسھا وبالمنشأة الخاضعة للضريبة نفسھا،
فإنه يتم إثبات أصل الضريبة المؤجلة بقدر ما يكون:
)أ(

من المحتمل أنه سوف يكون لدى المنشأة ربح كاف خاضع للضريبة يتعلق بالسلطة الضريبية نفسھا وبالمنشأة الخاضعة
للض ريبة نفس ھا في نفس فترة عكس الفرق المؤقت الجائز الحس م )أو في الفترات التي يمكن فيھا ترحيل –إلى الخلف أو
إلى األمام  -خس ارة ألغراض الض ريبة ناش ئة عن أص ل الض ريبة المؤجلة( .وعند تقويم ما إذا كان س وف يكون لديھا
ربح كاف خاض ع للض ريبة في الفترات المس تقبلية ،فإن المنش أة تتجاھل المبالغ الخاض عة للض ريبة الناش ئة عن الفروق
المؤقتة الجائزة الحس م التي يُتوقع نش وؤھا في الفترات المس تقبلية ،نظراً ألن أص ل الض ريبة المؤجلة الناش ئ عن ھذه
الفروق المؤقتة الجائزة الحسم سوف يتطلب في حد ذاته ربحا ً مستقبليا ً خاضعا ً للضريبة لكي يتم استخدامه ،أو

)ب( متاح للمنشأة فرص للتخطيط الضريبي التي سوف تنتج ربحا خاضعا للضريبة في الفترات المناسبة.
30

فرص التخطيط الض ريبي ھي تص رفات تتخذھا المنش أة إلنتاج أو زيادة الدخل الخاض ع للض ريبة في فترة معينة قبل انقض اء
ترحيل –إلى األمام  -لخسارة ألغراض الضريبة أو إلعفاء ضريبي .فعلى سبيل المثال ،في بعض األقاليم ،قد يتم إنتاج أو زيادة
الربح الخاضع للضريبة من خالل:
)أ(

اختيار اخضاع دخل الفائدة للضريبة إما على أساس المحصل أو المستحق التحصيل.

)ب( تأجيل المطالبة بحسميات معينة من الربح الخاضع للضريبة.
)ج( بيع ,وربما إعادة استئجار ،أصول قد زادت قيمتھا ولكن لم يتم تعديل األساس الضريبي لھا ليعكس مثل ھذه الزيادة في
قيمتھا.
)د(

بيع أصل يولد دخال غير خاضع للضريبة )مثالً ،في بعض األقاليم ،سند حكومي( لشراء استثمار آخر يولد دخال خاضعا
للضريبة.

حيثما تُعجﱢل فرص التخطيط الضريبي ربحا خاضعا للضريبة من فترة الحقة إلى فترة أبكر ،فإن االستفادة من ترحيل –إلى األمام
 لخسارة ألغراض الضريبة أو إلعفاء ضريبي تظل تعتمد على وجود ربح مستقبلي خاضع للضريبة من مصادر أخرى غيرالفروق المؤقتة الناشئة مستقبال.
31

عندما يكون للمنشأة تاريخ من الخسائر الحديثة ،تأخذ المنشأة في الحسبان اإلرشادات المقدمة في الفقرتين  35و.36

32

]حذفت[

الشھرة
32أ

إذا ك ان المبل غ ال دفتري للش ھرة الناش ئة ض من تجمي ع أعم ال أق ل م ن أساس ھا الض ريبي ،فإن ه ينش أ ع ن الف رق أص ل
ض ريبة مؤجل ة .يج ب إثب ات أص ل الض ريبة المؤجل ة الناش ئ ع ن اإلثب ات األول ي للش ھرة عل ى أن ه ج زء م ن المحاس بة
ع ن تجمي ع أعم ال بق در م ا يك ون م ن المحتم ل أن ربح ا ً خاض عا ً للض ريبة س وف يك ون متاح ا ً بحي ث يمك ن اس تخدام
الفرق المؤقت الجائز الحسم مقابله.
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اإلثبات األولي ألصل أو التزام
33

إحدى الحاالت التي ينشأ فيھا أصل ضريبة مؤجلة عن اإلثبات األولي ألصل ھي عندما يتم حسم منحة حكومية غير خاضعة
للضريبة متعلقة باألصل للوصول إلى المبلغ الدفتري لألصل ولكن ،ألغراض الضريبة ،ال يتم حسمھا من المبلغ القابل لالستھالك
لألصل )بعبارة أخرى أساسه الضريبي(؛ ويكون المبلغ الدفتري لألصل أقل من أساسه الضريبي وينشأ عن ھذا فرق مؤقت
جائز الحسم .قد ينشأ -أيضا -عن المنح الحكومية دخل مؤجل وفي ھذه الحالة يُعد الفرق بين الدخل المؤجل وأساسه الضريبي
البالغ صفراً فرقا مؤقتا جائز الحسم .ومھما كانت طريقة العرض التي تطبقھا المنشأة ،ال تثبت المنشأة أصل الضريبة المؤجلة
الناتج ،للسبب الوارد في الفقرة .22

الخسائر ألغراض الضريبة غير المستغلة واإلعفاءات الضريبية غير المستغلة
34

يجب إثبات أصل ضريبة مؤجلة بسبب ترحيل –إلى األمام  -لخسائر ألغراض الضريبة غير مستغلة وإلعفاءات ضريبية غير
مس تغلة بقدر ما يكون من المحتمل أن ربحا ً مس تقبليا ً خاض عا ً للض ريبة س وف يكون متاحا ً بحيث يمكن اس تخدام الخس ائر
ألغراض الضريبة غير المستغلة واإلعفاءات الضريبية غير المستغلة مقابله.

35

تُعد ض وابط إثبات أص ول الض ريبة المؤجلة الناش ئة عن ترحيل –إلى األمام  -لخس ائر ألغراض الض ريبة وإلعفاءات ض ريبية
غير مستغلة ھي الضوابط نفسھا إلثبات أصول الضريبة المؤجلة الناشئة عن الفروق المؤقتة الجائزة الحسم .ولكن ،يُعد وجود
خسائر ألغراض الضريبة غير مستغلة دليالً قويا ً على أنه قد ال يُتاح ربح مستقبلي خاضع للضريبة .لذلك ،عندما يكون للمنشأة
تاريخ من الخس ائر الحديثة ،فإن المنش أة تثبت أص ل ض ريبة مؤجلة ناش ئا ً عن الخس ائر ألغراض الض ريبة غير المس تغلة أو
اإلعفاءات الضريبية غير المستغلة  -فقط – بقدر ما يكون للمنشأة فروق مؤقتة خاضعة للضريبة كافية أو يكون ھناك دليالً آخر
مقنعا ً على أن ربحا ً كافيا ً خاض عا ً للض ريبة س وف يكون متاحا ً بحيث يمكن للمنش أة اس تخدام الخس ائر ألغراض الض ريبة غير
المس تغلة أو اإلعفاءات الض ريبية غير المس تغلة مقابله .وفي مثل ھذه الحاالت ،فإن الفقرة  82تتطلب اإلفص اح عن مبلغ أص ل
الضريبة المؤجلة وطبيعة الدليل الداعم إلثباته.

36

عند تقويم احتمال أن ربحا ً خاضعا ً للضريبة سوف يكون متاحا ً بحيث يمكن استخدام الخسائر ألغراض الضريبة غير المستغلة
أو اإلعفاءات الضريبية غير المستغلة مقابله ،تأخذ المنشأة في الحسبان الضوابط التالية:
)أ(

ما إذا كان لدى المنشأة فروق مؤقتة خاضعة للضريبة كافية تتعلق بالسلطة الضريبية نفسھا وبالمنشأة الخاضعة للضريبة
نفسھا ،والتي سوف ينتج عنھا مبالغ خاضعة للضريبة بحيث يمكن استخدام الخسائر ألغراض الضريبة غير المستغلة أو
اإلعفاءات الضريبية غير المستغلة مقابلھا قبل أن تنقضي؛

)ب( ما إذا كان من المحتمل أنه سوف يكون لدى المنشأة أرباح خاضعة للضريبة قبل أن تنقضي الخسائر ألغراض الضريبة
غير المستغلة أو اإلعفاءات الضريبية غير المستغلة؛
)ج( ما إذا كانت الخسائر ألغراض الضريبة غير المستغلة تنتج من أسباب يمكن تمييزھا والتي من غير المحتمل أن تتكرر؛
)د(

ما إذا كانت فرص التخطيط الض ريبي متاحة للمنش أة )أنظر الفقرة  (30والتي س وف تنتج ربحا خاض عا للض ريبة في
الفترة التي يمكن فيھا االستفادة من الخسائر ألغراض الضريبة غير المستغلة أو اإلعفاءات الضريبية غير المستغلة.

ال يتم إثبات أصل الضريبة المؤجلة ،بقدر ما يكون من غير المحتمل أن ربحا ً خاضعا ً للضريبة سوف يكون متاحا ً بحيث يمكن
استخدام الخسائر ألغراض الضريبة غير المستغلة أو اإلعفاءات الضريبية غير المستغلة مقابله.

إعادة تقويم أصول الضريبة المؤجلة غير المثبتة
37

في نھاية كل فترة تقرير ،تعيد المنشأة تقويم أصول الضريبة المؤجلة غير المثبتة .وتثبت المنشأة أصل ضريبة مؤجلة لم يتم إثباته
–سابقا ً – بقدر ما يكون قد أصبح من المحتمل أن ربحا ً مستقبليا ً خاضعا ً للضريبة سوف يسمح باسترداد أصل الضريبة المؤجلة.
فعلى سبيل المثال ،فإن تحسنا في ظروف التجارة قد يزيد احتمال أن المنشأة سوف تكون قادرة على توليد ربح كاف خاضع
للضريبة في المستقبل بحيث يستوفي أصل الضريبة المؤجلة ضوابط اإلثبات الواردة في الفقرة  24أو  .34ومثال آخر ھو عندما
تعيد المنشأة تقويم أصول الضريبة المؤجلة في تاريخ تجميع أعمال أو الحقا له )أنظر الفقرتين  67و.(68
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االستثمارات في المنشآت التابعة ،والفروع والمنشآت الزميلة والحصص في الترتيبات المشتركة
38

تنشأ الفروق المؤقتة عندما يصبح المبلغ الدفتري لالستثمارات في المنشآت التابعة أو الفروع أو المنشآت الزميلة أو الحصص
في الترتيبات المشتركة )وبالتحديد ،نصيب المنشأة األم أو المستثمرة من صافي أصول المنشأة التابعة ،أو الفرع ،أو المنشأة
الزميلة أو المنشأة المستثمر فيھا ،بما في ذلك المبلغ الدفتري للشھرة( مختلفا عن األساس الضريبي )الذي غالبا ما يكون التكلفة(
لالستثمار أو الحصة .وقد تنشأ مثل ھذه الفروق في عدد من الظروف المختلفة ،على سبيل المثال:
)أ(

وجود أرباح لم تقم المنشآت التابعة والفروع والمنشآت الزميلة والترتيبات المشتركة بتوزيعھا.

)ب( التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية عندما يتم تأسيس المنشأة األم ومنشأتھا التابعة في بلدين مختلفين.
)ج( تخفيض في المبلغ الدفتري الستثمار في منشأة زميلة إلى المبلغ الممكن استرداده.
في القوائم المالية الموحدة ،يمكن أن يكون الفرق المؤقت مختلفا عن الفرق المؤقت المرتبط باالستثمار الوارد في القوائم المالية
المنفصلة للمنشأة األم إذا كانت المنشأة األم تسجل االستثمار في قوائمھا المالية المنفصلة بالتكلفة أو بالمبلغ المعاد تقويمه.
39

يجب على المنشأة إثبات التزام ضريبة مؤجلة لجميع الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة باالستثمارات في المنشآت
التابعة ،والفروع والمنشآت الزميلة ،والحصص في الترتيبات المشتركة ،باستثناء قدر ما يتم استيفائه من كال الشرطين
التاليين:
)أ(

أن تكون المن شأة األم ،أو المن شأة الم ستثمرة ،أو الم شارك في م شروع م شترك أو الم شارك في عملية م شتركة قادر
على التحكم في توقيت عكس الفرق المؤقت؛

)ب( أن يكون من المحتمل أن الفرق المؤقت لن يتم عكسه في المستقبل المنظور.
40

نظراً ألن المنشأة األم تتحكم في سياسة توزيع األرباح لمنشأتھا التابعة ،فھي قادرة على التحكم في توقيت عكس الفروق المؤقتة
المرتبطة بذلك االستثمار )بما في ذلك الفروق المؤقتة الناشئة ليس فقط عن األرباح غير الموزعة ولكن –أيضا  -عن أي فروق
ترجمة عمالت أجنبية( .وعالوة على ذلك ،فغالبا ما يكون من غير العملي تحديد مبلغ ض رائب الدخل التي س تكون مس تحقة
الس داد عندما يتم عكس الفرق المؤقت .لذلك ،عندما تكون المنش أة األم قد قررت أن تلك األرباح لن يتم توزيعھا في المس تقبل
المنظور ،ال تثبت المنشأة األم التزام ضريبة مؤجلة .وتنطبق نفس االعتبارات على االستثمارات في الفروع.

41

يتم قياس األص ول وااللتزامات غير النقدية للمنش أة بعملتھا الوظيفية )أنظر معيار المحاس بة الدولي " 21آثار التغيرات في
أس عار ص رف العمالت األجنبية"( .إذا تم تحديد ربح المنش أة الخاض ع للض ريبة أو خس ارتھا ألغراض الض ريبة )وعليه
األساس الضريبي ألصولھا والتزاماتھا غير النقدية( بعملة مختلفة ،فإنه تنشأ عن التغيرات في سعر الصرف فروق مؤقتة ينتج
عنھا التزام أو)بمراعاة الفقرة  (24أص ل ض ريبة مؤجلة يتم إثباته .يتم تحميل الض ريبة المؤجلة الناتجة على الربح أو الخس ارة
أو إضافتھا إليه )أنظر الفقرة .(58

42

ال تسيطر المنشأة المستثمرة في منشأة زميلة على تلك المنشأة و-عادة  -ال تكون في وضع يمكنھا من تحديد سياستھا لتوزيع
األرباح .لذلك ،وفي غياب اتفاقية تتطلب عدم توزيع أرباح المنشأة الزميلة في المستقبل المنظور ،تثبت المنشأة المستثمرة التزام
ضريبة مؤجلة ناشئا ً عن فروق مؤقتة خاضعة للضريبة مرتبطة باستثمارھا في المنشأة الزميلة .وفي بعض الحاالت ،قد ال تكون
المنشأة المستثمرة قادرة على تحديد مبلغ الضريبة الذي سيكون مستحق السداد إذا استردت تكلفة استثمارھا في المنشأة الزميلة،
ولكنھا تستطيع تحديد أنه سيكون مساويا للحد األدنى لمبلغ ما أو متجاوزاً له .وفي مثل ھذه الحاالت ،فإن يتم قياس التزام الضريبة
المؤجلة بھذا المبلغ.

43

عادة ،يتعامل الترتيب بين األطراف في ترتيب مشترك مع توزيع األرباح ويحدد ما إذا كانت القرارات بشأن مثل ھذه األمور
تتطلب موافقة جميع األطراف أو مجموعة من األطراف .وعندما يستطيع المشارك في مشروع مشترك أو المشارك في عملية
مشتركة التحكم في توقيت توزيع نصيبه من أرباح الترتيب المشترك ويكون من المحتمل عدم توزيع نصيبه من األرباح في
المستقبل المنظور ،فإنه ال يتم إثبات التزام ضريبة مؤجلة.

44

يجب على المنشأة إثبات أصل ضريبة مؤجلة لجميع الفروق المؤقتة الجائزة الحسم الناشئة عن استثمارات في منشآت تابعة،
وفروع ،ومنشآت زميلة ،وحصص في ترتيبات مشتركة ،بقدر -وفقط بقدر -ما يكون من المحتمل أن:

45

)أ(

الفرق المؤقت سوف يتم عكسه في المستقبل المنظور.

)ب(

ربحا ً خاضع للضريبة سوف يكون متاحا ً بحيث يمكن استخدام الفرق المؤقت مقابله.

عند اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم إثبات أصل ضريبة مؤجلة للفروق المؤقتة الجائزة الحسم المرتبطة باستثماراتھا في المنشآت
التابعة ،والفروع والمنشآت الزميلة ،وحصصھا في الترتيبات المشتركة ،تأخذ المنشأة في الحسبان اإلرشادات الواردة في الفقرات
 28إلى .31
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القياس
46

يجب قياس التزامات )أصول( الضريبية الحالية للفترات الحالية والسابقة بالمبلغ المتوقع سداده إلى )استرداده من( السلطات
سنﱠھا بنھاية فترة التقرير.
سنﱠھا أو –تقريبا ً  -تم َ
الضريبية ،باستخدام معدالت الضريبة )وقوانين الضريبة( التي قد تم َ

47

يجــب قياس أصول والتزامات الضريبــة المؤجلة بمعدالت الضريبة المتوقع تطبيقھا على الفترة عندما يتحقق األصل أو تتم
سنﱠھا بنھاية فترة التقرير.
سنﱠھا أو–تقريبا ً  -تم َ
تسوية االلتزام ،باالستناد إلى معدالت الضريبة )وقوانين الضريبة( التي قد تم َ

48

يتم قياس أصول والتزامات الضريبة الحالية والمؤجلة -عادة  -باستخدام معدالت الضريبة )وقوانين الضريبة( التي قد تم َسنﱠھا.
ولكن ،في بعض األقاليم ،يكون إلعالن الحكومة عن معدالت ال ضريبة )وقوانين ال ضريبة( األثر الجوھري ل َسنﱠھا ب شكل فعلي،
والذي قد يتبع اإلعالنَ عنھا بفترة تبلغ عدة أش ھر .في ھذه الحاالت ،يتم قياس أص ول والتزامات الض ريبة باس تخدام معدل
الضريبة )وقوانين الضريبة( المعلن.

49

عندما تنطبق معدالت ضريبة مختلفة على مستويات مختلفة من الدخل الخاضع للضريبة ،يتم قياس أصول والتزامات الضريبة
المؤجلة باستخدام متوسط المعدالت التي يُتوقع أن تنطبق على الربح الخاضع للضريبة )الخسارة ألغراض الضريبة( للفترات
التي يُتوقع أن تُعكس فيھا الفروق المؤقتة.

50

]حذفت[

51

يجب أن يعكس قياس التزامات الضريبة المؤجلة وأصول الضريبة المؤجلة اآلثار على الضريبة التي ستنتج عن الطريقة التي
تتوقع المنشأة ان يتم بھا ،في نھاية فترة التقرير ،استرداد أو تسوية المبلغ الدفتري ألصولھا والتزاماتھا.

51أ

في بعض األقاليم ،قد تؤثر الطريقة التي تسترد )تسوي( بھا المنشأة المبلغ الدفتري ألصل )التزام( على أي من أو كال من:
)أ(

معدل الضريبة المطبق عندما تسترد )تسوي( المنشأة المبلغ الدفتري لألصل )االلتزام(.

)ب( األساس الضريبي لألصل )االلتزام(.
في مثل ھذه الحاالت ،تقيس المنشأة التزامات الضريبة المؤجلة وأصول الضريبة المؤجلة باستخدام معدل الضريبة واألساس
الضريبي المتفقين مع الطريقة المتوقعة لالسترداد أو للتسوية.

مثال أ
بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات له مبلغ دفتري  100وأساس ضريبي  .60سيتم تطبيق معدل ضريبة  %20إذا تم
بيع البند ويتم تطبيق معدل ضريبة  %30على الدخل اآلخر.

تثبت المنشأة التزام ضريبة مؤجلة قدره  40) 8بمعدل  (%20إذا كانت تتوقع بيع البند دون مزيد من االستخدام،
وتثبت التزام ضريبة مؤجلة قدره  40) 12بمعدل  (%30إذا كانت تتوقع اإلبقاء على البند واسترداد مبلغه الدفتري من
خالل االستخدام.
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مثال ب
بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات تكلفته  100ومبلغه الدفتري  80تمت إعادة تقويمه إلى  .150لم يتم إجراء تعديل
ُمعادل ألغراض الضريبة .مجمع االستھالك ألغراض الضريبة  30ومعدل الضريبة  .%30إذا تم بيع البند بأكثر من التكلفة،
فإن مجمع االستھالك ألغراض الضريبة البالغ  30سوف يتم إدراجه في الدخل الخاضع للضريبة ولكن متحصالت البيع
الزائدة عن التكلفة سوف ال تكون خاضعة للضريبة.

يبلغ األساس الضريبي للبند  70وھناك فرق مؤقت خاضع للضريبة قدره  .80إذا كانت المنشأة تتوقع استرداد المبلغ
الدفتري من خالل استخدام البند ،فيجب عليھا توليد دخل خاضع للضريبة قدره  ,150ولكن سيكون باستطاعتھا -فقط -
حسم استھالك قدره  .70وبنا ًء على ھذا األساس ،ھناك التزام ضريبة مؤجلة قدره  80) 24بمعدل  .(%30وإذا كانت
المنشأة تتوقع استرداد المبلغ الدفتري من خالل بيع البند فورا مقابل متحصالت قدرھا  ،150فيتم حساب التزام الضريبة
المؤجلة كما يلي:

مجمع االستھالك ألغراض الضريبة
المتحصالت الزائدة عن التكلفة
اإلجمالي

الفرق المؤقت
الخاضع
للضريبة
30
50
80

معدل
الضريبة
%30
صفر

التزام
الضريبة
المؤجلة
9
9

)إيضاح :وفقا للفقرة 61أ يتم إثبات الضريبة المؤجلة اإلضافية التي تنشأ عن إعادة التقويم ضمن الدخل
الشامل اآلخر(
مثال ج
ال ُم ْعطَيَات ھي كما وردت في المثال ب ،باستثناء أنه إذا تم بيع البند بأكثر من تكلفته ،يتم إدراج مجمع االستھالك ألغراض
الضريبة ضمن الدخل الخاضع للضريبة )الخاضع للضريبة بمعدل  (%30وسوف تخضع متحصالت البيع للضريبة بمعدل
 ،%40بعد حسم تكلفة معدلة بالتضخم قدرھا .110

إذا كانت المنشأة تتوقع استرداد المبلغ الدفتري من خالل استخدام البند ،فيجب عليھا توليد دخل خاضع للضريبة قدره
 ،150ولكن سيكون باستطاعتھا -فقط  -حسم استھالك قدره  .70وبنا ًء على ھذا األساس ،يكون األساس الضريبي ،70
وھناك فرق مؤقت خاضع للضريبة قدره  80وھناك التزام ضريبة مؤجلة قدره  80) 24بمعدل  ,(%30كما ورد في
مثال ب.
إذا كانت المنشأة تتوقع استرداد المبلغ الدفتري من خالل بيع البند فورا مقابل متحصالت قدرھا  ،150سيكون باستطاعة
المنشأة حسم التكلفة المربوطة بمؤشر قدرھا  .110وتخضع صافي المتحصالت وقدرھا  40للضريبة بمعدل .%40
إضافة لذلك ،يتم إدراج مجمع االستھالك ألغراض الضريبة وقدره  30ضمن الدخل الخاضع للضريبة ويخضع للضريبة
بمعدل  .%30وبنا ًء على ھذا األساس ،يكون األساس الضريبي  110) 80مطروحا منه  ،(30وھناك فرق مؤقت خاضع
للضريبة قدره  ،70وھناك التزام ضريبة مؤجلة قدره  40) 25بمعدل  %40زائداً  30بمعدل  .(%30إذا لم يكن األساس
الضريبي واضحا -بشكل فوري  -في ھذا المثال ،فقد يكون من المفيد األخذ في الحسبان المبدأ األساس الوارد في الفقرة
.10
)إيضاح :وفقا للفقرة 61أ يتم إثبات التزام الضريبة المؤجلة اإلضافي الذي ينشأ عن إعادة التقويم ضمن الدخل الشامل
اآلخر(
51ب

إذا نشأ التزام ضريبة مؤجلة أو أصل ضريبة مؤجلة عن أصل غير قابل لالستھالك يتم قياسه باستخدام نموذج إعادة التقويم
الوارد في معيار المحاسبة الدولي  ،16فإن قياس التزام الضريبة المؤجلة أو أصل الضريبة المؤجلة يجب أن يعكس اآلثار على
الضريبة السترداد المبلغ الدفتري لألصل غير القابل لالستھالك من خالل البيع ،بغض النظر عن أساس قياس المبلغ الدفتري
لذلك األصل .وبنا ًء عليه ،إذا حدد نظام الضريبة معدل ضريبة ينطبق على المبلغ الخاضع للضريبة المشتق من بيع أصل يختلف
عن معدل الضريبة المنطبق على المبلغ الخاضع للضريبة المشتق من استخدام أصل ،فيطبق المعدل األول عند قياس التزام أو
أصل الضريبة المؤجلة المتعلق بأصل غير قابل لالستھالك.
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51ج

إذا نشأ التزام أو أصل ضريبة مؤجلة عن عقار استثماري يقاس باستخدام نموذج القيمة العادلة الوارد في معيار المحاسبة الدولي
 ،40فھناك افتراض يمكن دحضه بأن المبلغ الدفتري للعقار االستثماري سوف يتم استرداده من خالل البيع .وبنا ًء عليه ،مالم يتم
دحض االفتراض ،فإن قياس التزام الضريبة المؤجلة أو أصل الضريبة المؤجلة يجب أن يعكس اآلثار على الضريبة السترداد
المبلغ الدفتري للعقار االستثماري –بشكل كامل  -من خالل البيع .ويتم دحض ھذا االفتراض إذا كان العقار االستثماري قابالً
لالستھالك ويحتفظ به ضمن نموذج أعمال ھدفه ھو استھالك ما يقارب جميع المنافع االقتصادية الكامنة في العقار االستثماري
مع الوقت ،وليس من خالل البيع .وإذا تم دحض االفتراض ،يجب اتباع متطلبات الفقرتين  51و51أ.
مثال يوضح الفقرة 51ج
عقار استثماري تكلفته  100وقيمته العادلة  .150يتم قياسه باستخدام نموذج القيمة العادلة الوارد في معيار المحاسبة الدولي
 .40يتكون العقار االستثماري من أرض تكلفتھا  40وقيمتھا العادلة  60ومبنى تكلفته  60وقيمته العادلة  .90العمر االنتاجي
لألرض غير محدود.
مجمع االستھالك للمبنى ألغراض الضريبة  .30التغيرات غير المحققة في القيمة العادلة للعقار االستثماري ال تؤثر على
الربح الخاضع للضريبة .إذا تم بيع العقار االستثماري بأكثر من التكلفة ،سيتم إدراج عكس مجمع االستھالك ألغراض
الضريبة والبالغ  30ضمن الربح الخاضع للضريبة ويخضع للضريبة بمعدل الضريبة العادي البالغ  .%30ولمتحصالت
المبيعات الزائدة عن التكلفة ،يحدد نظام الضريبة معدالت ضريبة بمعدل  %25لألصول المحتفظ بھا ألقل من سنتين
ومعدل  %20لألصول المحتفظ بھا لسنتين أو أكثر.

نظراً ألنه يتم قياس العقار االستثماري باستخدام نموذج القيمة العادلة الوارد في معيار المحاسبة الدولي  ،40فھناك
افتراض يمكن دحضه بأن المنشأة سوف تسترد المبلغ الدفتري للعقار االستثماري –بشكل كامل  -من خالل البيع .إذا
لم يتم دحض ذلك االفتراض ،فإن الضريبة المؤجلة تعكس اآلثار الضريبية السترداد المبلغ الدفتري –بشكل كامل -
من خالل البيع ،حتى إذا كانت المنشأة تتوقع أن تكسب دخل إيجار من العقار قبل البيع.
يكون األساس الضريبي لألرض إذا تم بيعھا  40ويكون ھناك فرق مؤقت خاضع للضريبة قدره  .(60-40) 20يكون
األساس الضريبي للمبنى إذا تم بيعه  (60-30) 30ويكون ھناك فرق مؤقت خاضع للضريبة قدره .(30 -90) 60
نتيجة لذلك ،يكون إجمالي الفرق المؤقت الخاضع للضريبة المتعلق بالعقار االستثماري .(20+60) 80
وفقا للفقرة  ،47فإن معدل الضريبة ھو المعدل المتوقع تطبيقه على الفترة عندما يتحقق العقار االستثماري .وعليه،

يتم حساب التزام الضريبة المؤجلة الناتج كما يلي ،إذا كانت المنشأة تتوقع بيع العقار بعد االحتفاظ به ألكثر من سنتين:
التزام
معدل
الفرق
الضريبة
الضريبة
المؤقت
المؤجلة
الخاضع
للضريبة
9
%30
30
مجمع االستھالك ألغراض الضريبة
10
%20
50
المتحصالت الزائدة عن التكلفة
19
80
اإلجمالي
يُتبع...

إذا كانت المنشأة تتوقع بيع العقار بعد االحتفاظ به ألقل من سنتين ،يتم تعديل الحساب أعاله لتطبيق معدل ضريبة
 %25بدال من  ،%20على المتحصالت الزائدة عن التكلفة.

وإذا كانت المنشأة ،بدال من ذلك ،تحتفظ بالمبنى ضمن نموذج أعمال ھدفه ھو استھالك –ما يقارب جميع المنافع
االقتصادية الكامنة في المبني مع الوقت ،بدال من خالل البيع ،فإنه يتم دحض ھذا االفتراض للمبنى.
ولكن األرض غير قابلة لالستھالك .لذلك ،فإن افتراض االسترداد من خالل البيع ال يتم دحضه لألرض .ويترتب
على ذلك ،أن التزام الضريبة المؤجلة يعكس اآلثار الضريبية السترداد المبلغ الدفتري للمبنى من خالل االستخدام
والمبلغ الدفتري لألرض من خالل البيع.
يكون األساس الضريبي للمبنى إذا تم استخدامه  (60-30)30وھناك فرق مؤقت خاضع للضريبة قدره -30) 60
 ،(90ينتج عنه التزام ضريبة مؤجلة قدره  60) 18بمعدل .(%30
يكون األساس الضريبي لألرض إذا تم بيعھا  40وھناك فرق مؤقت خاضع للضريبة قدره  ،(60-40) 20ينتج عنه
التزام ضريبة مؤجلة قدره  20) 4بمعدل .(%20
نتيجة لذلك ،إذا تم دحض افتراض االسترداد من خالل البيع للمبنى ،فإن التزام الضريبة المؤجلة المتعلق بالعقار
االستثماري يكون .(4 + 18) 22

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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51د

ينطبق االفتراض الممكن دحضه الوارد في الفقرة 51ج -أيضا  -عندما ينشأ التزام ضريبة مؤجلة أو أصل ضريبة مؤجلة عن
قياس عقار استثماري ضمن تجميع أعمال إذا كانت المنشأة سوف تستخدم نموذج القيمة العادلة عندما تقيس ذلك العقار االستثماري
الحقا.

51ھـ

ال تغير الفقرات 51ب–51د المتطلبات بتطبيق المبادئ الواردة في الفقرات ) 33–24الفروق المؤقتة الجائزة الحسم( والفقرات
) 36–34الخسائر ألغراض الضريبة غير المستغلة واإلعفاءات الضريبية غير المستغلة( من ھذا المعيار عند إثبات وقياس
أصول الضريبة المؤجلة.

52

]نقلت واُعيد ترقيمھا 51أ[

52أ

في بعض األقاليم ،تكون ضرائب الدخل مستحقة السداد بمعدل أعلى أو اقل إذا تم سداد جزء من صافي الربح أو األرباح المبقاة
أو كلھا على أنھا توزيعات أرباح لحملة أسھم المنشأة .وفي بعض األقاليم األخرى ،قد تكون ضرائب الدخل من الممكن استردادھا
أو مستحقة السداد إذا تم سداد جزء من صافي الربح أو األرباح المبقاة أو كلھا على أنھا توزيعات أرباح لحملة أسھم المنشأة.
وفي ھذه الحاالت ،يتم قياس أصول والتزامات الضريبة الحالية والمؤجلة بمعدل الضريبة المنطبق على األرباح غير الموزعة.

52ب

في الحاالت الموضحة في الفقرة 52أ ،يتم إثبات آثار توزيعات األرباح على ضريبة الدخل عندما يتم إثبات التزام بسداد توزيعات
األرباح .ترتبط آثار توزيعات األرباح على ضريبة الدخل -بشكل مباشر  -بمعامالت أو أحداث سابقة أكثر من ارتباطھا
بالتوزيعات على المالك .لذلك ،يتم إثبات آثار توزيعات األرباح على ضريبة الدخل ضمن الربح أو الخسارة للفترة كما ھو
مطلوب بموجب الفقرة  58باستثناء ذلك القدر من آثار توزيعات األرباح على ضريبة الدخل التي تنشأ عن الحاالت الموضحة
في الفقرة )58أ( و)ب(.
مثال يوضح الفقرتين 52أ و52ب
يتعامل المثال التالي مع قياس أصول والتزامات الضريبة الحالية والمؤجلة لمنشأة تقع في نطاق إقليم حيث تكون ضرائب
الدخل فيھا مستحقة السداد بمعدل أعلى على األرباح غير الموزعة ) (50%مع وجود مبلغ يمكن استرداده عندما يتم توزيع
األرباح .معدل الضريبة على األرباح الموزعة ھو  .%35وفي نھاية فترة التقرير 31 ,ديسمبر  ،20×1ال تثبت المنشأة التزاما ً
بتوزيعات األرباح المقترحة أو ال ُمعلن عنھا بعد فترة التقرير .ونتيجة لذلك ،ال يتم إثبات توزيعات أرباح في سنة  20×1الدخل
الخاضع للضريبة لسنة  20×1ھو  .100,000وصافي الفرق المؤقت الخاضع للضريبة لسنة  20×1ھو .40,000

تثبت المنشأة التزام ضريبة حالية ومصروف ضريبة دخل حالية قدره  .50,000ال يتم إثبات أصل للمبلغ الذي يحتمل
أن يكون من الممكن استرداده كنتيجة لتوزيعات األرباح المستقبلية .وتثبت المنشأة -أيضا  -التزام ضريبة مؤجلة
ومصروف ضريبة مؤجلة قدره  40,000) 20,000بمعدل  (%50يعبر عن ضرائب الدخل التي سوف تسددھا المنشأة
عندما تسترد أو تسوي المبالغ الدفترية ألصولھا والتزاماتھا باالستناد إلى معدل الضريبة المنطبق على األرباح غير
الموزعة.
الحقا ً ،في  15مارس  20×2تثبت المنشأة توزيعات أرباح قدرھا  10,000من األرباح التشغيلية السابقة على أنھا التزام.

في  15مارس  ،20×2تثبت المنشأة استرداد ضرائب دخل بمبلغ  %15) 1,500من توزيعات األرباح المثبتة على أنھا
التزام( على أنه أصل ضريبة حالية وتخفيض لمصروف ضريبة الدخل الحالية لسنة .20×2
53

ال يجوز خصم أصول والتزامات الضريبة المؤجلة

54

يتطلب التحديد -الذي يمكن االعتماد عليه  -ألص ول والتزامات الض ريبة المؤجلة على أس اس مخص وم جدولة تفص يلية لتوقيت
عكس كل فرق مؤقت .وفي العديد من الحاالت فإن مثل ھذه الجدولة تكون غير عملية أو معقدة للغاية .لذلك ،فإنه من غير
المناسب المطالبة بخصم أصول أو التزامات الضريبة المؤجلة .وفي حالة ال سماح ،وليس في حالة المطالبة ،سينتج عن الخصم
أص ول والتزامات ض ريبة مؤجلة لن تكون قابلة للمقارنة بين المنش آت .لذلك ،فإن ھذا المعيار ال يتطلب وال يس مح بخص م
أصول والتزامات الضريبة المؤجلة.

55

يتم تحديد الفروق المؤقتة بالرجوع إلى المبلغ الدفتري ألص ل أو التزام .و ينطبق ھذا حتى عندما يتم تحديد المبلغ الدفتري في
حد ذاته على أ ساس مخصوم ،على سبيل المثال كما في حالة التزامات منفعة التقاعد )أنظر معيار المحاسبة الدولي " 19منافع
الموظف"(.

56

يجب إعادة النظر في المبلغ الدفتري ألصل الضريبة المؤجلة في نھاية كل فترة تقرير .ويجب على المنشأة تخفيض المبلغ
الدفتري ألصل الضريبة المؤجلة بقدر ما لم يعد من المحتمل أن ربحا ً كافيا ً خاضعا ً للضريبة سوف يكون متاحا ً بحيث يسمح
باالستفادة من منفعة جزء من أصل الضريبة المؤجلة ھذا أو كله .ويجب عكس أي تخفيض مثل ھذا بقدر ما يصبح من المحتمل
أن ربحا ً كافيا ً خاضعا ً للضريبة سوف يكون متاحا ً.
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إثبات الضريبة الحالية والمؤجلة
57

تتفق المحاس بة عن آثار معاملة أو حدث آخر على الض ريبة الحالية والمؤجلة مع المحاس بة عن المعاملة أو الحدث نفس ه .تطبق
الفقرات  58إلى 68ج ھذا المبدأ.

بنود يتم إثباتھا ضمن الربح أو الخسارة
58

يجب إثبات الض ريبة الحالية والمؤجلة على أنھا دخل أو مص روف وإدراجھا ض من الربح أو الخس ارة للفترة ،باس تثناء القدر
من الضريبة الذي ينشأ عن:
)أ(

معاملة أو حدث يتم إثباتھا ،في نفس الفترة أو فترة مختلفة ،خارج الربح أو الخسارة ،إما ضمن الدخل الشامل اآلخر
أو –بشكل مباشر  -ضمن حقوق الملكية )أنظر الفقرات 61أ(65-؛ أو

)ب( تجميع أعمال )بخالف االستحواذ من قبل منشأة استثمارية ،كما تم تعريفھا في المعيار الدولي للتقرير المالي 10
"القوائم المالية الموحدة" ،على منشأة تابعة يُتطلب قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( )أنظر الفقرات
.(68–66
59

تنشأ معظم التزامات الضريبة المؤجلة وأصول الضريبة المؤجلة حيثما يتم إدراج الدخل أو المصروف في الربح المحاسبي في
فترة ما ،ولكن يتم إدراجه في الربح الخاضع للضريبة )الخسارة ألغراض الضريبة( في فترة مختلفة .يتم إثبات الضريبة المؤجلة
الناتجة ضمن الربح أو الخسارة .واألمثلة على ذلك عندما:
)أ(

يتم استالم متأخرات فائدة ،أو رسم امتياز أو إيراد توزيع األرباح ،ويتم إدراجھا في الربح المحاسبي وفقا للمعيار الدولي
للتقرير المالي " 15اإليرادات من العقود مع العمالء" ،أو معيار المحاس بة الدولي " 39األدوات المالية :اإلثبات
والقياس" ،أو المعيار الدولي للتقرير المالي " 9األدوات المالية" ،بحس ب ما ھو مالئم ،ولكن يتم إدراجھا في الربح
الخاضع للضريبة )الخسارة ألغراض الضريبة( على أساس نقدي.

)ب( تتم رسملة تكاليف األصول غير الملموسة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  38ويتم استنفادھا ضمن الربح أو الخسارة ،ولكن
يتم حسمھا ألغراض الضريبة عندما يتم تكبدھا.
60

قد يتغير المبلغ الدفتري ألصول والتزامات الضريبة المؤجلة حتى لو لم يكن ھناك تغير في مبلغ الفروق المؤقتة ذات العالقة.
قد ينتج ذلك ،على سبيل المثال ،عن:
)أ(

تغير في معدالت الضريبة أو قوانين الضريبة؛ أو

)ب( إعادة تقويم إمكانية استرداد أصول ضريبة مؤجلة؛ أو
)ج(

تغير في الطريقة المتوقعة السترداد األصل.

يتم إثبات الضريبة المؤجلة الناتجة ضمن الربح أو الخسارة ،باستثناء القدر منھا الذي يكون متعلقا ببنود تم إثباتھا –سابقا ً  -خارج
الربح أو الخسارة )أنظر الفقرة .(63

بنود يتم إثباتھا خارج الربح أو الخسارة
61

] ُحذفت[

61أ

يجب إثبات الض ريبة الحالية والض ريبة المؤجلة خارج الربح أو الخس ارة إذا كانت الض ريبة تتعلق ببنود يتم إثباتھا ،في نفس
الفترة أو فترة مختلفة ،خارج الربح أو الخ سارة .لذلك ،فإن ال ضريبة الحالية وال ضريبة المؤجلة التي تتعلق ببنود يتم إثباتھا
في نفس الفترة أو فترة مختلفة
)أ(

ضمن الدخل الشامل اآلخر :يجب إثباتھا ضمن الدخل الشامل اآلخر )أنظر الفقرة .(62

)ب( بشكل مباشر -ضمن حقوق الملكية :يجب إثباتھا –بشكل مباشر  -ضمن حقوق الملكية )أنظر الفقرة 62أ(.
62

تتطلب المعايير الدولية للتقرير المالي ،أو تسمح ،بإثبات بنود معينة ضمن الدخل الشامل اآلخر .من أمثلة ھذه البنود:
)أ(

تغير في المبلغ الدفتري الذي ينشأ عن إعادة تقويم للعقارات واآلالت والمعدات )أنظر معيار المحاسبة الدولي .(16

)ب( ]حذفت[
)ج( فروق أسعار الصرف التي تنشأ عن ترجمة القوائم المالية لعملية أجنبية )أنظر معيار المحاسبة الدولي .(21
)د( ]حذفت[
ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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62أ

تتطلب المعايير الدولية للتقرير المالي أو تسمح ،بإضافة بنود معينة أو تحميلھا –بشكل مباشر  -على حقوق الملكية .من أمثلة ھذه
البنود:
)أ(

تعديل على الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة ناتج إما عن تغيير في السياسة المحاسبية التي يتم تطبيقھا -بأثر رجعي  -أو
تصحيح خطأ )أنظر معيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء"(.

)ب( المبالغ التي تنشأ عن اإلثبات األولي لمكون حقوق الملكية ألداة مالية مركبة )أنظر الفقرة .(23
63

في ظروف استثنائية قد يكون من الصعب تحديد مبلغ الضريبة الحالية والمؤجلة التي تتعلق ببنود مثبتة خارج الربح أو الخسارة
)إما ضمن الدخل الشامل اآلخر أو –بشكل مباشر  -ضمن حقوق الملكية( .وقد تكون ھذه ھي الحالة ،على سبيل المثال ،عندما:
)أ(

تكون ھناك معدالت تصاعدية لضريبة الدخل ويكون من المستحيل تحديد المعدل الذي يخضع به مكون معين للربح
الخاضع للضريبة )الخسارة ألغراض الضريبة( للضريبة؛ أو

)ب( يؤثر تغير في معدل الضريبة أو قواعد الضريبة على أصل أو التزام الضريبة المؤجلة المتعلق )كليا ً أو جزئيا ً( ببند تم
إثباته –سابقا ً  -خارج الربح أو الخسارة؛ أو
)ج( تقرر المنشأة أن أصل ضريبة مؤجلة ينبغي إثباته ،أو أنه لم يعد ينبغي إثباته كلياً ،وأن أصل الضريبة المؤجلة يتعلق
)كليا ً أو جزئيا ً( ببند تم إثباته –سابقا ً  -خارج الربح أو الخسارة.
في مثل ھذه الحاالت ،تستند الضريبة الحالية والمؤجلة على البنود التي يتم إثباتھا خارج الربح أو الخسارة إلى تخصيص تناسبي
معقول للضريبة الحالية والمؤجلة للمنشأة في نطاق السلطة الضريبية المعنية ،أو إلى طريقة أخرى تحقق تخصيصا أكثر مناسبة
في ظل الظروف القائمة.
64

ال يحدد معيار المحاس بة الدولي  16ما إذا كان ينبغي على المنش أة أن تحول كل س نة مبلغا ً من فائض إعادة التقويم إلى األرباح
المبقاة يساوي الفرق بين االستھالك أو االستنفاد ألصل ُمعاد تقويمه واالستھالك أو االستنفاد المستند إلى تكلفة ذلك األصل .إذا
كانت المنش أة تقوم بمثل ھذا التحويل ،فإن المبلغ المحول يكون بالص افي بعد طرح أي ض ريبة مؤجلة ذات عالقة .وتنطبق
اعتبارات مشابھة على التحويالت التي تتم عند استبعاد بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات.

65

عند إعادة تقويم أصل ألغراض الضريبة وترتبط إعادة التقويم تلك بإعادة تقويم محاسبي لفترة أبكر ،أو بذلك الذي يُتوقع أن يتم
أجراؤه في فترة مستقبلية ،يتم إثبات اآلثار الضريبية لكل من إعادة تقويم األصل وتعديل األساس الضريبي ضمن الدخل الشامل
اآلخر في الفترات التي تحدث فيھا .ولكن ،إذا لم تكن إعادة التقويم ألغراض الضريبة ترتبط بإعادة تقويم محاسبي لفترة أبكر،
أو بذلك الذي يُتوقع أن يتم أجراؤه في فترة مستقبلية ،يتم إثبات اآلثار الضريبية لتعديل األساس الضريبي ضمن الربح أو الخسارة.

65أ

عندما تسدد المنشأة توزيعات أرباح إلى حملة أسھمھا ،قد تكون مطالبة بسداد جزء من توزيعات األرباح إلى السلطات الضريبية
نيابة عن حملة األسھم .وفي العديد من األقاليم ،يشار إلى ھذا المبلغ على أنه ضريبة مستقطعة .ويتم تحميل مثل ھذا المبلغ المسدد
أو المستحق السداد إلى السلطات الضريبية على حقوق الملكية على أنه جزء من توزيعات األرباح.

الضريبة المؤجلة الناشئة عن تجميع األعمال
66

كما تم توضيحه في الفقرتين  19و)26ج( ،قد تنشأ فروق مؤقتة ضمن تجميع أعمال .ووفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،3تثبت
المنشأة أي أصول ضريبة مؤجلة ناتجة )بقدر ما تكون مستوفية لضوابط اإلثبات الواردة في الفقرة  (24أو التزامات ضريبة
مؤجلة ناتجة على أنھا أصول قابلة للتحديد والتزامات في تاريخ االستحواذ .وتبعا لذلك ،تؤثر أصول الضريبة المؤجلة والتزامات
الضريبة المؤجلة تلك على مبلغ الشھرة أو مكسب الشراء بسعر ُمجز الذي تثبته المنشأة .ولكن وفقا للفقرة )15أ( ،ال تثبت المنشأة
التزامات الضريبة المؤجلة التي تنشأ عن اإلثبات األولي للشھرة.

67

كنتيجة لتجميع األعمال ،قد يتغير احتمال تحقق أصل ضريبة مؤجلة يخص المنشأة المستحوذة قبل االستحواذ .وقد تأخذ المنشأة
المستحوذة في الحسبان أنه من المحتمل أنھا سوف تسترد أصل الضريبة المؤجلة الخاص بھا الذي لم يتم إثباته قبل تجميع
األعمال .فعلى سبيل المثال ،قد تكون المنشأة المستحوذة قادرة على استغالل منفعة خسائرھا ألغراض الضريبة غير المستغلة
مقابل الربح المستقبلي الخاضع للضريبة للمنشأة المستحوذ عليھا .وبدال من ذلك ،ونتيجة لتجميع األعمال فقد ال يعود من المحتمل
أن الربح المستقبلي الخاضع للضريبة سوف يسمح باسترداد أصل الضريبة المؤجلة .وفي مثل ھذه الحاالت ،تثبت المنشأة
المستحوذة تغيرا في أصل الضريبة المؤجلة في فترة تجميع األعمال ،ولكنھا ال تدرجه على أنه جزء من المحاسبة عن تجميع
األعمال .لذلك ،ال تأخذه المنشأة المستحوذة في الحسبان عند قياس الشھرة أو مكسب الشراء بسعر ُمجز الذي تثبته ضمن تجميع
األعمال.
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68

قد ال تستوفي المنفعة المحتملة من ترحيل –إلى األمام  -لخسارة ألغراض ضريبة الدخل أو أصول ضريبة مؤجلة أخرى للمنشأة
المستحوذ عليھا ضوابط اإلثبات المنفصل عندما تتم المحاسبة –بشكل أولي  -عن تجميع األعمال ،ولكنھا قد تتحقق الحقا .ويجب
على المنشأة إثبات منافع الضريبة المؤجلة ال ُمقتناة التي تحققھا بعد تجميع األعمال كما يلي:
)أ(

يجب اس تخدام منافع الض ريبة المؤجلة ال ُمقتناة وال ُمثبتة ض من فترة القياس ،التي تنتج من معلومات جديدة بش أن حقائق
وظروف كانت موجودة في تاريخ االس تحواذ ،في تخفيض المبلغ الدفتري ألي ش ھرة متعلقة بذلك االس تحواذ .وإذا كان
المبلغ الدفتري لتلك الشھرة صفرا ،فإنه يجب إثبات أي منافع ضريبة مؤجلة متبقية ضمن الربح أو الخسارة.

)ب( يجب إثبات جميع منافع الضريبة المؤجلة ال ُمقتناة األخرى المتحققة ضمن الربح أو الخسارة )أو خارج الربح أو الخسارة،
إذا كان ھذا المعيار يتطلب ذلك(.

الضريبة الحالية والمؤجلة الناشئة عن معامالت الدفع على أساس السھم
68أ

في نطاق بعض الس لطات الض ريبية ،تحص ل المنش أة على حس م ض ريبي )أي مبلغ جائز الحس م عند تحديد الربح الخاض ع
للض ريبة( يتعلق بالمكافأة التي تدفع في ش كل أس ھم ،أو خيارات أس ھم أو أدوات حقوق ملكية أخرى للمنش أة .قد يختلف مبلغ
الحسم الضريبي ذلك عن مصروف المكافأة ال ُمجمع المتعلق به ،وقد ينشأ في فترة محاسبية الحقة .فعلى سبيل المثال ،في بعض
األقاليم ،يمكن للمنش أة أن تثبت مص روفا مقابل اس تھالك خدمات الموظف ال ُمس تلمة على أنھا عوض مقابل خيارات األس ھم
الممنوحة ،وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي " 2الدفع على أساس السھم" ،وال تحصل على حسم ضريبي إلى أن تتم ممارسة
خيارات األسھم ،مع قياس الحسم الضريبي باالستناد إلى سعر سھم المنشأة في تاريخ الممارسة.

68ب

كما ھو الحال مع تكاليف البحث التي تمت مناقشتھا في الفقرتين  9و)26ب( من ھذا المعيار ،فإن الفرق بين األساس الضريبي
لخدمات الموظف ال ُمستلمة حتى تاريخه )وھو المبلغ الذي تسمح به السلطات الضريبية على أنه حسم في الفترات المستقبلية(،
والمبلغ الدفتري البالغ صفراً ،يُعد فرقأ ً مؤقتا ً جائز الحسم ينتج عنه أصل ضريبة مؤجلة .إذا كان المبلغ الذي تسمح به السلطات
الضريبية على أنه حسم في الفترات المستقبلية غير معلوم في نھاية الفترة ،فإنه يجب تقديره ،باالستناد إلى المعلومات المتاحة
في نھاية الفترة .فعلى سبيل المثال ،إذا كان المبلغ الذي سوف تسمح به السلطات الضريبية على أنه حسم في الفترات المستقبلية
يعتمد على سعر سھم المنشأة في تاريخ مستقبلي ،فإن قياس الفرق المؤقت الجائز الحسم ينبغي أن يستند إلى سعر سھم المنشأة
في نھاية الفترة.

68ج

كما ورد في الفقرة 68أ ،قد يختلف مبلغ الحسم الضريبي )أو الحسم الضريبي المستقبلي ال ُمقدر ،ال ُمقاس وفقا للفقرة 68ب( عن
مص روف المكافأة ال ُمجمع المتعلق به .وتتطلب الفقرة  58من المعيار أنه ينبغي إثبات تلك الض ريبة الحالية والمؤجلة على أنھا
دخل أو مصروف وإدراجھا ضمن الربح أو الخسارة للفترة ،باستثناء القدر من الضريبة الذي ينشأ عن )أ( معاملة أو حدث يتم
إثباته ،في نفس الفترة أو فترة مختلفة ،خارج الربح أو الخس ارة ،أو )ب( تجميع أعمال )بخالف االس تحواذ من قبل منش أة
اس تثمارية على منش أة تابعة يُتطلب قياس ھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس ارة( .وإذا تجاوز مبلغ الحس م الض ريبي )أو
الحسم الضريبي المستقبلي ال ُمقدر( مبلغ مصروف المكافأة ال ُمجمع المتعلق به ،فإن ھذا يشير إلى أن الحسم الضريبي ال يتعلق -
فقط  -بمص روف المكافأة ولكنه يتعلق -أيض ا  -ببند من بنود حقوق الملكية .وفي ھذه الحالة ،ينبغي إثبات الزيادة في الض ريبة
الحالية أو المؤجلة المرتبطة به –بشكل مباشر  -ضمن حقوق الملكية.

العرض
أصول الضريبة والتزامات الضريبة
-69
70

]حذفت[

المقاصة
71

يجب على المنشأة إجراء مقاصة بين أصول الضريبة الحالية والتزامات الضريبة الحالية إذا ،وفقط إذا ،كانت المنشأة:
)أ(

لديھا حق واجب النفاذ قانونا في إجراء مقاصة بين المبالغ المثبتة؛

صاف ،أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في آن معا.
)ب( تنوي إما التسوية على أساس
ٍ
72

على الرغم من أنه يتم إثبات أصول والتزامات الضريبة الحالية وقياسھا -بشكل منفصل  -إال أنه تتم المقاصة بينھما في قائمة
المركز المالي مع مراعاة ضوابط مشابھة لتلك الموضوعة لألدوات المالية والواردة في معيار المحاسبة الدولي  .32وعادة ما
سيكون للمنشأة حق واجب النفاذ قانونا في إجراء مقاصة بين أصل ضريبة حالية والتزام ضريبة حالية عندما يكونان متعلقين
بضرائب دخل تفرضھا نفس السلطة الضريبية وتسمح السلطة الضريبية للمنشأة بأداء أو استالم صافي دفعة واحدة.
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73

74

في القوائم المالية الموحدة ،تتم المقاصة بين أصل ضريبة حالية إلحدى المنشآت ضمن المجموعة والتزام ضريبة حالية لمنشأة
اخرى ض من المجموعة إذا ،وفقط إذا ،كان للمنش أتين المعنيتين حق واجب النفاذ قانونا في أداء أو اس تالم ص افي دفعة واحدة
وتنوي المنشأتان أداء أو استالم مثل صافي الدفعة ھذه أو استرداد األصل وسداد االلتزام في آن معا.
يجب على المنشأة إجراء مقاصة بين أصول الضريبة المؤجلة والتزامات الضريبة المؤجلة إذا ،وفقط إذا:
)أ(

كان للمنشأة حق واجب النفاذ قانونا في إجراء مقاصة بين أصول الضريبة الحالية مقابل التزامات الضريبة الحالية؛

)ب( كانت أصول الضريبة المؤجلة والتزامات الضريبة المؤجلة تتعلق بضرائب دخل تفرضھا نفس السلطة الضريبية إما
على:
)(1

المنشأة الخاضعة للضريبة نفسھا؛ أو

)(2

صاف ،أو
منشآت مختلفة خاضعة للضريبة تنوي إما تسوية التزامات وأصول الضريبة الحالية على أساس
ٍ
تحقيق األصول وتسوية االلتزامات في آن معا ،في كل فترة مستقبلية يتوقع فيھا تسوية أو استرداد مبالغ مھمة
من التزامات أو أصول ضريبة مؤجلة.

75

لتجنب الحاجة إلى جدولة تفص يلية لتوقيت عكس كل فرق مؤقت ،يتطلب ھذا المعيار من المنش أة إجراء مقاص ة بين أص ل
ضريبة مؤجلة والتزام ضريبة مؤجلة لنفس المنشأة الخاضعة للضريبة إذا ،وفقط إذا ،كانا يتعلقان بضرائب دخل تفرضھا نفس
الس لطة الض ريبية وكان للمنش أة حق واجب النفاذ قانونا في إجراء مقاص ة بين أص ول الض ريبة الحالية والتزامات الض ريبة
الحالية.

76

في حاالت نادرة ،قد يكون للمنشأة حق واجب النفاذ قانونا في إجراء المقاصة ،والنية في تسوية الصافي لبعض الفترات ولكن
ليس لألخرى .وفي مثل ھذه الحاالت النادرة ،قد تكون الجدولة التفصيلية مطلوبة لتحديد – بطريقة يمكن االعتماد عليھا  -ما إذا
كان التزام الضريبة المؤجلة لمنشأة خاضعة للضريبة سينتج عنه زيادة دفعات الضريبة في نفس الفترة التي سينتج فيھا عن أصل
ضريبة مؤجلة لمنشأة أخرى خاضعة للضريبة انخفاض الدفعات من قبل تلك المنشأة الثانية الخاضعة للضريبة.

مصروف الضريبة
مصروف )دخل( الضريبة المتعلق بالربح أو الخسارة من األنشطة العادية
77

يجب عرض مصروف )دخل( الضريبة المتعلق بالربح أو الخسارة من األنشطة العادية على أنه جزء من الربح أو الخسارة في
قائمة )قائمتي( الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

77أ

]حذفت[

فروق أسعار الصرف على التزامات أو أصول الضريبة األجنبية المؤجلة
78

يتطلب معيار المحاس بة الدولي  21إثبات بعض فروق أس عار الص رف على أنھا دخل أو مص روف ولكنه ال يحدد أين ينبغي
عرض مثل ھذه الفروق في قائمة الدخل الش امل .وبنا ًء عليه ،فعند إثبات فروق أس عار الص رف على التزامات أو أص ول
الض ريبة األجنبية المؤجلة في قائمة الدخل الش امل ،فإنه يمكن تص نيف مثل ھذه الفروق على أنھا مص روف )دخل( ض ريبة
مؤجلة اذا تم اعتبار ذلك العرض ھو األكثر إفادة لمستخدمي القوائم المالية.
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اإلفصاح
79

يجب اإلفصاح -بشكل منفصل  -عن المكونات الرئيسة لمصروف )دخل( الضريبة.

80

قد تشمل مكونات مصروف )دخل( الضريبة:
)أ(

مصروف )دخل( ضريبة حالية.

)ب( أي تعديالت يتم إثباتھا في الفترة على الضريبة الحالية لفترات سابقة.
)ج(

مبلغ مصروف )دخل( الضريبة المؤجلة المتعلق بنشأة الفروق المؤقتة وعكسھا.

)د( مبلغ مصروف )دخل( الضريبة المؤجلة المتعلق بالتغيرات في معدالت الضريبة أو بفرض ضرائب جديدة.
)ھـ( مبلغ المنفعة الناشئة عن خسارة ألغراض الضريبة ،أو إعفاء ضريبي أو فرق مؤقت لم يتم إثباته –سابقا ً  -لفترة سابقة،
يتم استخدامه لتخفيض مصروف الضريبة الحالية.
)و(

مبلغ المنفعة من خس ارة ألغراض الض ريبة ،أو إعفاء ض ريبي أو فرق مؤقت لم يتم إثباته –س ابقا ً  -لفترة س ابقة ،يتم
استخدامه لتخفيض مصروف الضريبة المؤجلة.

)ز( مصروف الضريبة المؤجلة الناشئ عن تخفيض ،أو عكس تخفيض سابق ،ألصل ضريبة مؤجلة وفقا للفقرة .56
)ح( مبلغ مصروف )دخل( الضريبة المتعلق بتلك التغييرات على السياسات المحاسبية واألخطاء والتي يتم إدراجھا ضمن
الربح أو الخسارة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  ،8نظراً ألنه ال يمكن المحاسبة عنھا بأثر رجعي.
81

يجب اإلفصاح -بشكل منفصل –عما يلي:
)أ( إجمالي الضريبة الحالية والمؤجلة المتعلقة بالبنود التي يتم تحميلھا أو إضافتھا –بشكل مباشر  -على حقوق الملكية
)أنظر الفقرة 62أ(.
)أب( مبلغ ض ريبة الدخل المتعلق بكل مكون للدخل الش امل اآلخر )أنظر الفقرة  62ومعيار المحاس بة الدولي ) 1ال ُمنقح في
.((2007
)ب( ]حذفت[
)ج( توضيح العالقة بين مصروف )دخل( الضريبة والربح المحاسبي في أي من الشكليين التاليين أو كليھما:
) (1مطابقة رقمية بين مصروف )دخل( الضريبة وناتج الربح المحاسبي مضروبا في معدل )معدالت( الضريبة
المنطبقة ،بحيث تفصح -أيضا  -عن األساس الذي يتم بناء عليه حساب معدل )معدالت( الضريبة المنطبقة؛ أو
) (2مطابقة رقمية بين متوسط معدل الضريبة السارية ومعدل الضريبة ال ُمنطبق ،بحيث تفصح -أيضا  -عن األساس
الذي يتم بناء عليه حساب معدل الضريبة ال ُمنطبقة.
)د( توضيح التغيرات على معدل )معدالت( الضريبة المنطبقة مقارنة بالفترة المحاسبية السابقة.
)ﻫـ( مبلغ )وتاريخ انقضاء ،إن وجد( الفروق المؤقتة جائزة الحسم ،والخسائر ألغراض الضريبة غير المستغلة ،واإلعفاءات
الضريبية غير المستغلة والتي لم يتم إثبات أصل ضريبة مؤجلة لھا في قائمة المركز المالي.
)و( إجمالي مبلغ الفروق المؤقتة المرتبطة باالس تثمارات في المنش آت التابعة ،والفروع ،والمنش آت الزميلة ،والحص ص
في الترتيبات المشتركة ،التي لم يتم إثبات التزامات ضريبة مؤجلة لھا )أنظر الفقرة .(39
)ز( فيما يتعلق بكل نوع للفروقات المؤقتة ،وفيما يتعلق بكل نوع للخسائر ألغراض الضريبة غير المستغلة واإلعفاءات
الضريبية غير المستغلة:
) (1مبلغ أصول والتزامات الضريبة المؤجلة المثبت في قائمة المركز المالي لكل فترة معروضة.
) (2مبلغ دخل أو مصروف الضريبة المؤجلة المثبت ضمن الربح أو الخسارة ،إذا لم يكن ذلك واضحا من التغيرات
في المبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي.
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)ح( فيما يتعلق بالعمليات غير المستمرة ،مصروف الضريبة المتعلق بـ:
) (1المكسب أو الخسارة من عدم االستمرار.
) (2الربح أو الخسارة من األنشطة العادية للعملية غير المستمرة للفترة ،مع المبالغ المقابلة لكل فترة معروضة.
)ط(

مبلغ اآلثار على ضريبة الدخل لتوزيعات األرباح على حملة أسھم المنشأة ال ُمقترحة أو ال ُمعلن عنھا قبل اعتماد القوائم
المالية لإلصدار ،ولكن لم يتم إثباتھا على أنھا التزام في القوائم المالية

)ي(

إذا تسبب تجميع أعمال ،تكون فيه المنشأة ھي المنشأة المستحوذة ،في تغيير المبلغ المثبت ألصل ضريبة مؤجلة
يخصھا قبل االستحواذ )أنظر الفقرة  ،(67مبلغ ذلك التغير.

)ك( إذا لم يكن قد تم في تاريخ االستحواذ إثبات منافع الضريبة المؤجلة المقتناة ضمن تجميع أعمال ولكن تم إثباتھا بعد
تاريخ االستحواذ )أنظر الفقرة  ،(68وصف للحدث أو التغير في الظروف الذي تسبب في إثبات منافع الضريبة المؤجلة.
82

يجب على المنشأة اإلفصاح عن مبلغ أصل الضريبة المؤجلة وطبيعة الدليل الداعم إلثباتھا ،عندما:
)أ( يعتمد استخدام أصل الضريبة المؤجلة على األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة الزائدة عن األرباح الناشئة عن عكس
الفروق المؤقتة الموجودة الخاضعة للضريبة؛
)ب( تكون المنشأة قد تكبدت خسارة إما في الفترة الحالية أو السابقة في نطاق السلطة الضريبية التي يتعلق بھا أصل الضريبة
المؤجلة.

82أ

في الحاالت الموصوفة في الفقرة 52أ ،يجب على المنشأة اإلفصاح عن طبيعة اآلثار المحتملة على ضريبة الدخل التي ستنتج
من دفع توزيعات أرباح إلى حملة أسھمھا .إضافة لذلك ،يجب على المنشأة اإلفصاح عن مبالغ اآلثار المحتملة على ضريبة
الدخل التي يمكن -عمليا -تحديدھا وما إذا كان ھناك أي آثار محتملة على ضريبة الدخل من غير الممكن -عمليا  -تحديدھا.

83

]حذفت[

84

تمكن اإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة ) 81ج( مستخدمي القوائم المالية من فھم ما إذا كانت العالقة بين مصروف )دخل(
الضريبة والربح المحاسبي تُعد عالقة غير عادية وفھم العوامل المھمة التي يمكن أن تؤثر على تلك العالقة في المستقبل .وقد
تتأثر العالقة بين مصروف )دخل( الضريبة والربح المحاسبي بعوامل مثل اإليرادات التي يتم إعفاؤھا من الضرائب،
والمصروفات التي ال تُعد جائزة الحسم عند تحديد الربح الخاضع للضريبة )الخسارة ألغراض الضريبة( ،وأثر الخسائر
ألغراض الضريبة وأثر معدالت الضريبة األجنبية.

85

عند توضيح العالقة بين مصروف )دخل( الضريبة والربح المحاسبي ،تستخدم المنشأة معدل ضريبة منطبقة يوفر المعلومات
األكثر مغزى لمستخدمي قوائمھا المالية .عادة ،يكون المعدل األكثر مغزى ھو معدل الضريبة المحلي في بلد مقر المنشأة ،بحيث
يجمع معدل الضريبة ال ُمنطبق للضرائب الوطنية مع المعدالت المنطبقة ألي ضرائب محلية يتم حسابھا عند مستوى مشابه –
تقريبا ً – للربح الخاضع للضريبة )الخسارة ألغراض الضريبة( .ولكن ،لمنشأة تعمل في نطاق العديد من األقاليم ،قد يكون تجميع
المطابقات المنفصلة ال ُمعدة باستخدام المعدل المحلي في كل إقليم منفرد أكثر مغزى .ويوضح المثال التالي كيف يؤثر اختيار
معدل الضريبة ال ُمنطبق في عرض المطابقة الرقمية.
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مثال يوضح الفقرة 85
في سنة  ،19×2لدى المنشأة ربح محاسبي في نطاق نفس اإلقليم الذي تخضع له )الدولة أ( قدره (2،000 :19×1) 1500
وفي الدولة ب قدره  .(500 :19×1) 1500معدل الضريبة في الدولة أ  %30وفي الدولة ب  .%20في الدولة أ مصروفات
قدرھا  (200 :19×1) 100ليست جائزة الحسم ألغراض الضريبة.
فيما يلي مثال على مطابقة بمعدل الضريبة المحلي.
الربح المحاسبي
الضريبة بالمعدل المحلي البالغ %30
األثر الضريبي للمصروفات غير جائزة الحسم ألغراض
الضريبة
أثر معدالت الضريبة األقل في البلد ب
مصروف الضريبة

19×1
2,500
750
60

19×2
3,000
900
30

)(50
760

)(150
780

فيما يلي مثال لمطابقة تم إعدادھا عن طريق تجميع المطابقات المنفصلة لكل إقليم وطني .وبموجب ھذه الطريقة ،ال
يظھر أثر الفروق بين معدل الضريبة المحلي الخاص بالمنشأة المعدة للتقرير ومعدل الضريبة المحلي في األقاليم
األخرى على أنه بند مستقل في المطابقة.
وقد يلزم المنشأة مناقشة أثر التغيرات المھمة إما على معدالت الضريبة ،أو على توليفة األرباح المكتسبة في نطاق
أقاليم مختلفة ،لتوضيح التغيرات في معدل )معدالت( الضريبة ال ُمنطبقة ،كما ھو مطلوب بموجب الفقرة )81د(.
الربح المحاسبي
الضريبة بالمعدالت المحلية ال ُمنطبقة على األرباح في
الدولة المعنية
األثر الضريبي للمصروفات غير جائزة الحسم ألغراض
الضريبة
780
760

2,500

3,000

700

750

60

 30مصروف الضريبة

86

متوسط معدل الضريبة السارية ھو مصروف )دخل( الضريبة مقسوما على الربح المحاسبي.

87

يكون –عادة  -من غير العملي حس اب مبلغ التزامات الض ريبة المؤجلة غير ال ُمثبتة الناش ئة عن اس تثمارات في منش آت تابعة،
وفروع ،ومنشآت زميلة ،وحصص في ترتيبات مشتركة )أنظر الفقرة  .(39لذلك ،يتطلب ھذا المعيار من المنشأة اإلفصاح عن
إجمالي مبلغ الفروق المؤقتة المتعلقة بذلك ولكنه ال يتطلب اإلفص اح عن التزامات الض ريبة المؤجلة .ومع ذلك ،حيثما كان ذلك
عملياً ،تُش جع المنش آت على اإلفص اح عن مبالغ التزامات الض ريبة المؤجلة غير ال ُمثبتة نظراً ألن مس تخدمي القوائم المالية قد
يجدون مثل ھذه المعلومات مفيدة.

87أ

تتطلب الفقرة 82أ من المنش أة اإلفص اح عن طبيعة اآلثار المحتملة على ض ريبة الدخل والتي تنتج من دفع توزيعات أرباح إلى
حملة أس ھمھا .تفص ح المنش أة عن الس مات المھمة ألنظمة ض ريبة الدخل والعوامل التي س وف تؤثر على مبلغ اآلثار المحتملة
لتوزيعات األرباح على ضريبة الدخل.

87ب

قد يكون من غير العملي في بعض األحيان حساب إجمالي مبلغ اآلثار المحتملة على ضريبة الدخل والتي تنتج من دفع توزيعات
أرباح إلى حملة األسھم .وقد تكون ھذه ھي الحالة ،على سبيل المثال ،عندما يكون للمنشأة عدد كبير من المنشآت التابعة األجنبية.
ولكن ،حتى في مثل ھذه الحاالت ،قد يكون من الممكن تحديد بعض أجزاء من إجمالي المبلغ بسھولة .فعلى سبيل المثال ،في
مجموعة موحدة ،فإن المنشأة األم وبعضا من منشآتھا التابعة قد تكون قد سددت ضرائب دخل بمعدل أعلى على األرباح غير
الموزعة وقد تكون على علم بالمبلغ الذي سيتم استرداده عند دفع توزيعات أرباح مستقبلية إلى حملة األسھم من األرباح المبقاة
الموحدة .في ھذه الحالة ،يتم اإلفصاح عن ذلك المبلغ الممكن استرداده .وتفصح المنشأة -أيضا ،إذا كان ُمنطبقا ً ،عن أن ھناك
آثار إضافية محتملة على ضريبة الدخل ليس من الممكن تحديدھا -عمليا ً .وفي القوائم المالية المنفصلة للشركة األم ،إن وجدت،
فإن إلفصاح عن اآلثار المحتملة على ضريبة الدخل يتعلق باألرباح المبقاة للمنشأة األم.
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87ج

قد تكون المنشأة المطالبة بتقديم اإلفصاحات الواردة في الفقرة 82أ مطالبة -أيضا  -بتقديم اإلفصاحات المتعلقة بالفروق المؤقتة
المرتبطة باالستثمارات في المنشآت التابعة ،والفروع والمنشآت الزميلة والحصص في الترتيبات المشتركة .في مثل ھذه
الحاالت ،تأخذ المنشأة ذلك في الحسبان عند تحديد المعلومات التي يتم اإلفصاح عنھا بموجب الفقرة 82أ .فعلى سبيل المثال ،قد
تكون المنشأة مطالبة باإلفصاح عن إجمالي مبلغ الفروق المؤقتة المرتبطة باستثمارات في منشآت تابعة لم يتم إثبات التزامات
ضريبة مؤجلة لھا )أنظر الفقرة )81و(( .وإذا كان من غير العملي حساب مبالغ التزامات الضريبة المؤجلة غير ال ُمثبتة )أنظر
الفقرة  (87فقد يكون ھناك مبالغ لآلثار المحتملة لتوزيعات األرباح على ضريبة الدخل ليس من الممكن تحديدھا –عمليا ً  -وتتعلق
بھذه المنشآت التابعة.

88

تفصح المنشأة عن أي التزامات محتملة وأصول محتملة متعلقة بالضريبة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي " 37المخصصات
وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة" .قد تنشأ االلتزامات المحتملة واألصول المحتملة ،على سبيل المثال ،من الخالفات
التي لم يتم حلھا بعد مع السلطات الضريبية .وبالمثل ،عندما يتم َسنﱠ تغييرات في معدالت الضريبة أو قوانين الضريبة أو اإلعالن
عنھا بعد فترة التقرير ،فإن المنشأة تفصح عن أي أثر مھم لتلك التغييرات على أصول والتزامات الضريبة الحالية والمؤجلة
الخاصة بھا )أنظر معيار المحاسبة الدولي " 10األحداث بعد فترة التقرير"(.

تاريخ السريان
89

يصبح ھذا المعيار ساريا ً للقوائم المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في  1يناير  1998أو بعده ،باستثناء ما ھو محدد في الفقرة
 .91وإذا طبقت المنشأة ھذا المعيار قبل  1يناير  ،1998فيجب على المنشأة اإلفصاح عن حقيقة أنھا قد طبقت ھذا المعيار بدال
من معيار المحاسبة الدولي " 12المحاسبة عن الضرائب على الدخل" ،الذي تم اعتماده في .1979

90

يحل ھذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي " 12المحاسبة عن ضرائب الدخل" ،الذي تم اعتماده في .1979

91

تصبح الفقرات 52أ ،و52ب ،و65أ ،و)81ط( ،و82أ ،و87أ ،و87ب ،و87ج والحذف للفقرتين  3و 50ساريا ً للقوائم المالية
السنوية 3التي تغطي الفترات التي تبدأ في 1يناير  2001أو بعده .ويشجع على التطبيق األبكر .وإذا كان التطبيق األبكر يؤثر
على القوائم المالية ،يجب على المنشأة اإلفصاح عن تلك الحقيقة.

92

ع ّدل معيار المحاس بة الدولي ) 1ال ُمنقح في  (2007المص طلحات المس تخدمة في جميع أجزاء المعايير الدولية للتقرير المالي.
إض افة لذلك ،فقد عدل الفقرات 68 ،65 ،63 ،62 ،60 ،58 ،52 ،23ج 77،و 81وحذف الفقرة  61وأض اف الفقرات 61أ،
62أ و77أ .يجب على المنش أة تطبيق تلك التعديالت للفترات الس نوية التي تبدأ في  1يناير  2009أو بعده .إذا طبقت المنش أة
معيار المحاسبة الدولي ) 1ال ُمنقح في  (2007لفترة أبكر ،فيجب تطبيق التعديالت لتلك الفترة األبكر.

93

يجب تطبيق الفقرة  68بأثر مستقبلي من تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي ) 3ال ُمنقح في  (2008على إثبات أصول
الضريبة المؤجلة ال ُمقتناة ضمن تجميع أعمال.

94

ولذلك يجب على المنشآت عدم تعديل المحاسبة عن التجميع السابق لألعمال إذا لم تستوفي منافع الضريبة الضوابط المتعلقة
باإلثبات المنفصل كما في تاريخ االستحواذ وتم إثباتھا بعد تاريخ االستحواذ ،ما لم تكن المنافع قد تم إثباتھا خالل فترة القياس
وتكون قد نتجت عن معلومات جديدة حول الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ االستحواذ .يجب إثبات منافع الضريبة
األخرى ،التي يتم إثباتھا ،في الربح أو الخسارة )أو ،إذا كان ھذا المعيار يتطلب ذلك ،خارج الربح أو الخسارة(.

95

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي) 3ال ُمنقح في  (2008الفقرتين  21و 67وأضاف الفقرات 32أ و)81ي( و)ك( .يجب على المنشأة
تطبيق تلك التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2009أو بعده .وإذا طبقت المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي 3
)ال ُمنقح في  (2008لفترة أبكر ،فيجب تطبيق التعديالت لتلك الفترة األبكر.

96

]حذفت[

97

]حذفت[

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3

تشير الفقرة  91إلى "القوائم المالية السنوية" بما يتفق مع اللغة األكثر صراحة فيما يتعلق بكتابة تواريخ السريان التي تم إقرارھا في سنة  .1998وتشير الفقرة  89إلى
"القوائم المالية".
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98

تمت إعادة ترقيم الفقرة  52على أنھا الفقرة 51أ ،وتم تعديل الفقرة  10واألمثلة التالية للفقرة 51أ ،والفقرات 51ب و51ج
والمثال التالي لھا ،وأضافت "الضريبة المؤجلة :استرداد األصول ذات العالقة" ،ال ُمصدر في ديسمبر  ،2010الفقرات
51د51 ،ھـ ،و .99يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2012أو بعده .ويسمح
بالتطبيق األبكر .إذا طبقت المنشأة التعديالت لفترة أبكر ،فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.

98أ

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي " 11الترتيبات المش تركة" ،ال ُمص در في مايو  ،2011الفقرات  ،2و ،15و)18ھـ (،
و ،24و ،38و ،39و ، 45 – 43و)81و( ،و ،87و87ج .يجب على المنش أة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار
الدولي للتقرير المالي .11

98ب

عدل "عرض بنود الدخل الشامل اآلخر" )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  ،(1ال ُمصدر في يونيو  ،2011الفقرة 77
وحذف الفقرة 77أ .يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق معيار المحاسبة الدولي  1المعدل في يونيو .2011

98ج

ع ّدل "المنشآت االستثمارية" )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  10والمعيار الدولي للتقرير المالي  12ومعيار
المحاسبة الدولي  ،(27ال ُمصدر في اكتوبر  ،2012الفقرتين  58و68ج .يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت للفترات
السنوية التي تبدأ في  1يناير  2014أو بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر لـ "المنشآت االستثمارية" .إذا طبقت المنشأة تلك
التعديالت لفترة أبكر ،فيجب عليھا تطبيق جميع التعديالت ال ُمتضمنة في "المنشآت االستثمارية" في الوقت نفسه.

98د

]حذفت[

98ھـ

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي " 15اإليرادات من العقود مع العمالء" ،ال ُمصدر في مايو  ،2014الفقرة  .59يجب على
المنشأة تطبيق ذلك التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .15

98و

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9ال ُمصدر في يوليو  ،2014الفقرة  20وحذف الفقرات  96و 97و98د .يجب على المنشأة
تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .9

98ز

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  16المصدر في يناير  2016الفقرة  .20يجب على المنشأة تطبيق ھذا التعديل عندما تطبق
المعيار الدولي للتقرير المالي .16

سحب تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة "21 "SIC
99

حلت التعديالت التي تم إدخالھا بموجب "الض ريبة المؤجلة :اس ترداد األص ول ذات العالقة" ،ال ُمص در في ديس مبر ،2010
محل تفس ير لجنة التفس يرات الدولية الس ابقة "" 21"SICض رائب الدخل – اس ترداد األص ول غير القابلة لالس تھالك ال ُمعاد
تقويمھا".
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العقارات واآلالت والمعدات
الھـدف
1

ھدف ھذا المعيار ھو تحديد المعالجة المحاسبية للعقارات واآلالت والمعدات بحيث يستطيع مستخدمو القوائم المالية أن
يميزوا المعلومات عن استثمار منشأة في عقاراتھا وآالتھا ومعداتھا عن المعلومات ،وعن التغيرات في مثل ھذا االستثمار.
إن الموضوعات الرئيسة في المحاسبة عن العقارات واآلالت والمعدات ھي إثبات األصول ،وتحديد مبالغھا الدفترية
وأعباء االستھالك وخسائر الھبوط التي ستُثبت فيما يَتَ َعلّ ُ
ق بھا.

النطاق
2

يجب أن يُطبق ھذا المعيار عند المحاسبة عن العقارات ،واآلالت والمعدات ،باستثناء عندما يتطلب معيار آخر أو يسمح
بمعالجة محاسبية مختلفة.

3

ال ينطبق ھذا المعيار على:
)أ(

العقارات واآلالت والمعدات المصنفة على أنھا ُمحتفظ بھا للبيع وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي " 5األصول
غير المتداولة المحتفظ بھا للبيع والعمليات غير المستمرة"؛ أو

)ب(

األصول الحيوية المتعلقة بالنشاط الزراعي بخالف النباتات المثمرة )أنظر معيار المحاسبة الدولي
"41الزراعة"( .يتم تطبيق ھذا المعيار على النباتات المثمرة ولكن ال يتم تطبيقه على اإلنتاج على النباتات
المثمرة؛ أو

)ج(

إثبات وقياس أصول االستكشاف والتقويم )انظر المعيار الدولي للتقرير المالي "6استكشاف وتقويم الموارد
المعدنية"(؛ أو

)د(

حقوق التعدين واالحتياطيات المعدنية مثل النفط والغاز الطبيعي والموارد غير المتجددة المشابھة.

وبالرغم من ذلك ،ينطبق ھذا المعيار على العقارات واآلالت والمعدات ال ُمستخدمة في تطوير أو المحافظة على األصول
الموضحة في البنود )ب(–)د(.
4

]حذفت[

5

يجب على المنشأة التي تستخدم نموذج التكلفة للعقارات االستثمارية وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي " 40العقارات
االستثمارية" أن تستخدم نموذج التكلفة الوارد في ھذا المعيار للعقار االستثماري المملوك.

التعريفات
6

تُستخدم المصطلحات التاليـة في ھـذا المعيار بالمعاني المحددة لھا:

النباتات المثمرة ھي النباتات الحية التي:
)أ(

تستخدم في إنتاج أو توريد منتجات زراعية.

)ب(
)ج(

من المتوقع أن تثمر ألكثر من مرة خالل الفترة،
ھناك إحتمال بعيد من بيعھا كمنتجات زراعية بخالف مبيعات الخردة.

)الفقرات 5أ5-ب من معيار المحاسبة الدولي  41يوضح تعريف النباتات المثمرة(.
المبلغ الدفتري ھو المبلغ الذي يُثبت به األصل بعد طرح أي مجمع استھالك ومجمع خسائر الھبوط.
التكلفة ھي مبلغ النقد أو معادالت النقد المدفوع أو القيمة العادلة لعوض آخر تم تقديمه القتناء أصل في تاريخ اقتنائه
أو إنشائه ،أو ،عندما ينطبق ذلك ،المبلغ الذي يُنسب لذلك األصل عند إثباته – بشكل أولي – وفقا ً للمتطلبات المحددة
في المعايير الدولية األخرى للتقرير المالي ،مثل المعيار الدولي للتقرير المالي " 2الدفع على أساس السھم".
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المبلغ القابل لالستھالك ھو تكلفة األصل ،أو مبلغ أخر حل محل التكلفة ،مطروحا ً منھا قيمته المتبقية.
االستھالك ھو التخصيص المنتظم لمبلغ األصل القابل لالستھالك على مدى عمره اإلنتاجي.
القيمة الخاصة بالمنشأة ھي القيمة الحالية للتدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة أن تنشأ عن االستخدام المستمر ألصل
وعن استبعاده في نھاية عمره اإلنتاجي أو التي تتوقع أن تتحملھا عند تسوية التزام.
القيمة العادلة ھي السعر الذي سيُستلم لبيع أصل ،أو سيُدفع لتحويل التزام ،في معاملة نظامية بين المشاركين في
السوق في تاريخ القياس) .أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي "13قياس القيمة العادلة"(.
خسارة الھبوط ھي المبلغ الذي يزيد به المبلغ الدفتري لألصل عن المبلغ الممكن استرداده منه.
العقارات ،واآلالت والمعدات ھي البنود الملموسة التي:
)أ(

يُحتفظ بھا لالستخدام في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات ،أو لتأجيرھا للغير ،أو لألغراض اإلدارية؛

)ب(

يُتوقع أن تُستخدم خالل أكثر من فترة واحدة.

المبلغ الممكن استرداده ھو القيمة العادلة لألصل مطرحا ً منھا تكاليف البيع ،أو قيمه استخدامه ،أيھما أعلى.
القيمة المتبقية لألصل ھي المبلغ المقدر الذي ستحصل عليه المنشأة – حاليا ً – من استبعاد األصل ،بعد طرح التكاليف
المقدرة لالستبعاد ،وذلك إذا كان األصل – بالفعل – بالعمر وفي الحالة المتوقع أن يكون عليھا في نھاية عمره اإلنتاجي.
العمر اإلنتاجي ھو:
)أ(

الفترة الزمنية التي يتوقع خاللھا أن يكون األصل متاحا ً لالستخدام من قبل المنشأة ،أو

)ب(

عدد وحدات اإلنتاج ،أو ما شابھھا ،ال ُمتوقع أن تحصل عليھا المنشأة من األصل.

اإلثبات
7

يجب أن تُثبت تكلفة بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات على أنھا أصل عندما ،وفقط عندما:
)أ(

يكون من المحتمل أن منافعاً اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند سوف تتدفق إلى المنشأة؛

)ب(

يمكن قياس تكلفة البند – بطريقة يمكن االعتماد عليھا.

8

تُثبت بنود مثل قطع الغيار والمعدات االحتياطية ومعدات الصيانة ،وفقا ً لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،عندما تستوفي
تعريف العقارات واآلالت والمعدات .وبخالف ذلك ،تُصنف مثل ھذه البنود على أنھا مخزون.

9

ال يحدد ھذا المعيار الوحدة المقاسة لإلثبات ،أي ما الذي يشكل بنداً من بنود العقارات واآلالت والمعدات .وبالتالي،
يُتطلب الحكم الشخصي عند تطبيق ضوابط اإلثبات على حاالت خاصة بالمنشأة .فقد يكون من المناسب أن تُجمع البنود
غير المھمة – بشكل منفرد – مثل القوالب واألدوات الصغيرة ،وأن تُطبق الضوابط على القيمة المجمعة.

10

تُق ﱢوم المنشأة ،بموجب مبدأ اإلثبات ھذا ،جميع تكاليف عقاراتھا ،وآالتھا ومعداتھا في الوقت الذي يتم فيه تحملھا .وتشمل
ھذه التكاليف التي يتم تحملھا – بشكل أولي – القتناء أو تشييد بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات والتكاليف التي
يتم تحملھا – الحقا ً – لإلضافة إليه ،أو استبدال جزء منه ،أو صيانته .قد تشمل تكلفة بنود العقارات واآلالت والمعدات
تكاليف متكبدة متعلقة بإيجار األصول المستخدمة في إنشاء وإضافة وإحالل جزء من خدمة بند من العقارات ،واآلالت
والمعدات مثل استھالك أصول حق االستخدام.
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التكاليف األولية
11

قد تُقتنى بنود العقارات واآلالت والمعدات ألسباب تتعلق بالسالمة أو البيئة .ورغم أن اقتناء مثل ھذه العقارات واآلالت
والمعدات ال يُزيد – بشكل مباشر – المنافع االقتصادية المستقبلية ألي بند موجود للعقارات واآلالت والمعدات ،إال أنه
قد يكون ضروريا ً للمنشأة لتحصل على المنافع االقتصادية المستقبلية من أصولھا األخرى .وتتأھل مثل ھذه البنود من
العقارات واآلالت والمعدات لإلثبات على أنھا أصول نظراً ألنھا تُمكن المنشأة من َجنَى منافع اقتصادية مستقبلية من
األصول المتعلقة بھا تزيد عما كان يمكن َجنَيه لو لم تُقتنى تلك البنود .فعلى سبيل المثال ،قد يقوم مصنع مواد كيميائية
بتركيب معالجات لمناولة المواد الكيميائية لاللتزام بمتطلبات بيئية إلنتاج وتخزين المواد الكيميائية الخطرة ،وعليه تُثبت
تحسينات المصنع المتعلقة بھا على أنھا أصل نظراً ألنه بدونھا لن تتمكن المنشأة من تصنيع وبيع المواد الكيميائية.
وبالرغم من ذلك ،يُراجع المبلغ الدفتري الناتج عن مثل ھذا األصل واألصول المتعلقة به للھبوط وفقا ً لمعيار المحاسبة
الدولي "36الھبوط في قيمة األصول".

التكاليف الالحقة
12

بموجب مبدأ اإلثبات الوارد في الفقرة  ،7ال تُثبت المنشأة ضمن المبلغ الدفتري لبند من بنود العقارات واآلالت والمعدات
تكاليف الصيانة اليومية للبند .وبدالً من ذلك ،تُثبت ھذه التكاليف عند تحملھا ضمن الربح أو الخسارة .تكاليف الصيانة
اليومية ھي – بشكل رئيس – تكاليف العمل والمھمات المستھلكة ،وقد تشمل تكلفة قطع صغيرة .وغالبا ً ما يُوصف
الغرض من ھذه النفقات على أنه لـ "إصالح وصيانة" بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات.

13

قد تتطلب أجزاء من بعض بنود العقارات واآلالت والمعدات استبدالھا على فترات منتظمة .فعلى سبيل المثال ،قد يتطلب
فرن تبطينا ً بعد عدد محدد من ساعات االستخدام ،أو قد تتطلب التجھيزات الداخلية للطائرات مثل المقاعد ومطابخ الطائرة
استبدالھا عدة مرات خالل العمر اإلنتاجي للطائرة .وقد تُقتنى بنود العقارات واآلالت والمعدات – أيضا ً – لتقليل مرات
تكرار االستبدال الدوري ،مثل استبدال الجدران الداخلية لمبنى ،أو تقليل مرات االستبدال غير الدوري .بموجب مبدأ
اإلثبات الوارد في الفقرة  ،7فإن المنشأة تُثبت ضمن المبلغ الدفتري لبند العقارات واآلالت والمعدات تكلفة استبدال جزء
من مثل ھذا البند عندما يتم تحمل تلك التكلفة ،إذا اُستوفيت ضوابط اإلثبات .ويُلغى إثبات المبلغ الدفتري لتلك األجزاء
التي اُستبدلت وفقا ً لمقتضيات إلغاء اإلثبات الواردة في ھذا المعيار )انظر الفقرات .(72–67

14

قد يكون إجراء فحوصات دورية رئيسة للعيوب شرطا ً الستمرار تشغيل بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات )على
سبيل المثال ،طائرة( وذلك بغض النظر عما إذا اُستبدلت أجزاء من البند أم ال .وعند إجراء كل فحص رئيس ،تُثبت
تكلفته ضمن المبلغ الدفتري لبند العقارات واآلالت والمعدات على أنه استبدال إذا اُستوفيت ضوابط اإلثبات .ويُلغى إثبات
أي مبلغ دفتري متبقي من تكلفة الفحص السابق )تمييزاً له عن األجزاء المادية( .ويحدث ذلك بغض النظر عما إذا كان
قد تم تحديد تكلفة الفحص السابق ضمن المعاملة التي تم فيھا اقتناء أو تشييد البند .وعندما يكون ضرورياً ،يمكن أن
تُستخدم التكلفة المقدرة لفحص مشابه مستقبلي على أنھا مؤشر لما كانت عليه تكلفة مكون الفحص الموجود عندما تم
اقتناء البند أو تشييده.

القياس عند اإلثبات
15

يجب أن يُقاس البند من بنود العقارات واآلالت والمعدات ،الذي يتأھل لإلثبات على أنه أصل ،بتكلفته.

عناصر التكلفة
16

تشمل تكلفة البند من بنود العقارات واآلالت والمعدات:
)أ(

سعر شرائه ،بما في ذلك رسوم االستيراد وضرائب المشتريات غير القابلة للرد ،بعد طرح الخصومات التجارية
والتخفيضات.

)ب(

أي تكاليف تعود – بشكل مباشر – إلى جلب األصل إلى الموقع وبالحالة الالزمة له ليكون قابالً للتشغيل بالطريقة
المقصودة من قبل اإلدارة.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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)ج(

17

التقدير األولي لتكاليف تفكيك ونقل البند وإعادة الموقع الذي يوجد به إلى ما كان عليه ،وھو االلتزام الذي تتحمله
المنشأة إما عندما يُقتني البند أو كنتيجة الستخدام البند خالل فترة معينة ألغراض بخالف إنتاج المخزون خالل
تلك الفترة.

أمثلة للتكاليف التي تعود – بشكل مباشر – للبند:
)أ(

تكاليف منافع الموظف )كما عُرفت في معيار المحاسبة الدولي " 19منافع الموظف"( الناشئة – بشكل مباشر
– عن تشييد أو اقتناء بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات.

)ب(

تكاليف إعداد الموقع.

)ج(

تكاليف التسليم والمناولة األولية.

)د(

تكاليف التركيب والتجميع.

)ھـ(

تكاليف تجريب ما إذا كان األصل يعمل بشكل سليم ،بعد طرح صافي المتحصالت من بيع أي بنود ُمنتجة أثناء
جلب األصل إلى ذلك الموقع وبتلك الحالة )مثل العينات المنتجة عند تجريب المعدات(.

)و(

األتعاب المھنية.

18

تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولي " 2المخزون" على تكاليف االلتزامات بتفكيك ونقل وإعادة الموقع الذي يوجد به
البند إلى ما كان عليه والتي يتم تحملھا خالل فترة معينة كنتيجة الستخدام البند إلنتاج المخزون خالل تلك الفترة .تُثبت
وتُقاس االلتزامات مقابل تكاليف تمت المحاسبة عنھا وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  2أو معيار المحاسبة الدولي  ،16وفقا ً
لمعيار المحاسبة الدولي " 37المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة".

19

أمثلة التكاليف التي ال تُعد تكاليف لبند من بنود العقارات ،واآلالت والمعدات:
)أ(

تكاليف افتتاح إنشاءات جديدة.

)ب(

تكاليف تقديم منتج أو خدمة جديدة )بما في ذلك تكاليف أنشطة اإلعالن والترويج(.

)ج(

تكاليف مباشرة األعمال في موقع جديد أو مع فئة جديدة من العمالء )بما في ذلك تكاليف تدريب الموظفين(.

)د(

20

21

التكاليف اإلدارية والعمومية األخرى.

يتوقف إثبات التكاليف ضمن المبلغ الدفتري لبند من بنود العقارات واآلالت والمعدات عندما يكون البند في الموقع
وبالحالة الالزمة ليكون قابالً للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة .وبنا ًء عليه ،ال تُدرج التكاليف التي تم تحملھا
عند استخدام أو نقل البند من مكان إلى آخر ضمن المبلغ الدفتري لذلك البند .فعلى سبيل المثال ،ال تُدرج التكاليف التالية
ضمن المبلغ الدفتري لبند من بنود العقارات واآلالت والمعدات:
)أ(

التكاليف التي تم تحملھا بينما البند قابل للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة ولم يُستخدم بعد أو يُستخدم
بأقل من الطاقة الكاملة.

)ب(

خسائر التشغيل األولي ،مثل تلك التي يتم تحملھا إلى أن ينمو الطلب على مخرجات البند.

)ج(

تكاليف تغيير الموقع أو إعادة تنظيم جزء من أو جميع عمليات المنشأة.

تحدث بعض العمليات فيما يتعلق بتشييد أو تطوير بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات ،ولكنھا ال تُعد ضرورية
لجلب البند إلى الموقع وبالحالة الالزمة له ليكون قابالً للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة .قد تحدث ھذه العمليات
العرضية قبل أو أثناء أنشطة التشييد أو التطوير .فعلى سبيل المثال ،قد يُكتسب دخل من خالل استخدام موقع المبنى على
أنه موقف للسيارات إلى أن يبدأ التشييد .ونظرا ألن العمليات العرضية ال تُعد ضرورية لجلب البند إلى الموقع وبالحالة
الالزمة له ليكون قابالً للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة ،فإن دخل العمليات العرضية ،والمصروفات المتعلقة
به ،تُثبت ضمن الربح أو الخسارة وتُضمن في تصنيفات الدخل والمصروف المتعلقة بھما.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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22

تُحدد تكلفة األصل ال ُمشيد داخليا ً باستخدام المبادئ نفسھا كما ھي ألصل تم اقتناؤه .فعندما تصنع المنشأة أصوالً مشابھة
للبيع في السياق العادي لألعمال ،فإن تكلفة األصل تكون – عادة – ھي نفسھا تكلفة تشييد أصل للبيع )انظر معيار
المحاسبة الدولي  .(2وبنا ًء عليه ،تُستبعد أي أرباح داخلية عند الوصول إلى مثل ھذه التكاليف .وبالمثل ،ال تدرج ضمن
تكلفة األصل تكلفة المبالغ غير العادية للفاقد من المواد الخام ،أو العمل ،أو الموارد األخرى التي تم تحملھا عند التشييد
الداخلي لألصل .ويضع معيار المحاسبة الدولي " 23تكلفة االقتراض" ضوابط إلثبات الفائدة على أنھا مكون للمبلغ
الدفتري لبند من بنود العقارات واآلالت والمعدات ال ُمشيد داخليا ً.

22أ

تتم المحاسبة عن النباتات المثمرة بنفس طريقة البنود المشيدة داخليا ً للعقارات واآلالت والمعدات قبل وجودھا في الموقع
وبالحالة الالزمة لتكون قابلة للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة .ونتيجة لذلك ،فإن اإلشارة إلى "التشييد" في
ھذا المعيار ينبغي أن تقرأ على أنھا تشمل األنشطة الضرورية لزراعة النباتات المثمرة قبل أن تكون في الموقع وبالحالة
الالزمة لتكون قابلة للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة.

قياس التكلفة
23

تكلفة البند من بنود العقارات واآلالت والمعدات ھي ٌمعادل السعر النقدي في تاريخ اإلثبات .وإذا تم تأجيل الدفع لما
يتجاوز مدد االئتمان العادية ،فيُثبت الفرق بين ُمعا ِدل السعر النقدي وإجمالي المدفوعات على أنه فائدة على مدى فترة
االئتمان ،ما لم تُرسمل مثل ھذه الفائدة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي .23

24

قد يُقتنى واحد أو أكثر من بنود العقارات واآلالت والمعدات في مقابل أصل أو أصول غير نقدية ،أو مزيج من أصول
نقدية وغير نقدية .ويشير النقاش التالي – فقط – إلى ُمبادلة أصل غير نقدي واحد بآخر ،ولكنه ينطبق – أيضا – على
جميع ال ُمبادالت الموضحة في الجملة السابقة .وتُقاس تكلفة مثل ھذا البند من بنود العقارات واآلالت والمعدات بالقيمة
العادلة ما لم )أ( تفتقر معاملة ال ُمبادلة إلى الجوھر التجاري ،أو )ب( يكن من غير الممكن قياس القيمة العادلة ألي من
األصل ال ُمستلم أو األصل ال ُمتنازل عنه بطريقة يمكن االعتماد عليھا .ويُقاس البند الذي تم اقتناؤه بھذه الطريقة حتى إذا
لم تستطع المنشأة أن تلغي إثبات األصل ال ُمتنازل عنه – في الحال .وإذا لم يُقاس البند الذي تم اقتناؤه بالقيمة العادلة ،فإن
تكلفته تُقاس بالمبلغ الدفتري لألصل ال ُمتنازل عنه.

25

تحدد المنشأة ما إذا كان لمعاملة ُمبادلة جوھر تجاري باألخذ في الحسبان المدى الذي إليه يُتوقع أن تتغير تدفقاتھا النقدية
المستقبلية نتيجة للمعاملة .ويكون لمعاملة ُمبادلة جوھر تجاري عندما:
) أ(

يختلف تكوين )مخاطر ،وتوقيـت ،ومبلغ( التدفقـات النقديـة من األصل ال ُمسـتلم عن تكوين التدفقات النقدية
من األصل ال ُمحول.

)ب(

تتغير ،نتيجة لل ُمبادلة ،القيمة الخاصة بالمنشأة للجزء من عمليات المنشأة ال ُمتأثر بالمعاملة.

)ج(

يكون الفرق في )أ( أو )ب( كبيراً بالنسبة للقيمة العادلة لألصول ال ُمتبادلة.

لغرض تحديد ما إذا كان لمعاملة ُمبادلة جوھر تجاري ،فإن القيمة الخاصة بالمنشأة للجزء من عمليات المنشأة ال ُمتأثر
بالمعاملة يجب أن تعكس التدفقات النقدية بعد الضرائب .وقد تكون نتائج ھذه التحليالت واضحة دون حاجة المنشأة
إلجراء حسابات مفصلة.
26

تكون القيمة العادلة لألصل قابلة للقياس بطريقة يمكن االعتماد عليھا عندما )أ( ال يكون التقلب في نطاق قياسات القيمة
العادلة المعقولة لذلك األصل كبيراً أو )ب( يكون من الممكن تقدير احتماالت التقديرات المتنوعة ضمن النطاق بشكل
معقول واستخدامھا عند قياس القيمة العادلة .فإذا كانت المنشأة قادرة على قياس القيمة العادلة بطريقة يمكن االعتماد
عليھا ألي من األصل ال ُمستلم أو األصل ال ُمتنازل عنه ،فإن القيمة العادلة لألصل ال ُمتنازل عنه تُستخدم لقياس تكلفة
األصل ال ُمستلم ما لم تكن القيمة العادلة لألصل ال ُمستلم بَيّنه أكثر – بشكل واضح.

27

]حذفت[

28

يمكن أن يُخفض المبلغ الدفتري لبند من بنود العقارات واآلالت والمعدات بالمنح الحكومية وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي
" 20المحاسبة عن المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدة الحكومية".
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القياس بعد اإلثبات
29

يجب على المنشأة أن تختار إما نموذج التكلفة الوارد في الفقرة  ،30أو نموذج إعادة التقويم الوارد في الفقرة ،31
على أنه سياستھا المحاسبية ،ويجب عليھا أن تطبق تلك السياسة على فئة كاملة من فئات العقارات واآلالت والمعدات.

نموذج التكلفة
30

بعد إثباته على أنه أصل ،يجب أن يُسجل البند من بنود العقارات واآلالت والمعدات بتكلفته مطروحا ً منھا أي مجمع
استھالك وأي مجمع خسائر ھبوط.

نموذج إعادة التقويم
31

-32
33
34

35

بعد إثباته على أنه أصل ،يجب أن يُسجل البند من بنود العقارات واآلالت والمعدات ،الذي يمكن قياس قيمته العادلة
بطريقة يمكن االعتماد عليھا ،بمبلغ إعادة التقويم ،وھو عبارة عن قيمته العادلة في تاريخ إعادة التقويم مطروحا ً منھا
كاف –
أي مجمع استھالك الحق وأي مجمع خسائر ھبوط الحقة .ويجب أن تُجرى إعادة التقويمات بانتظام – بشكل
ٍ
لضمان أال يختلف المبلغ الدفتري – بشكل ذي أھمية نسبية – عن المبلغ الذي سيُحدد باستخدام القيمة العادلة في
نھاية فترة التقرير.
]حذفت[
يعتمد تكرار إعادة التقويمات على التغيرات في القيم العادلة لبنود العقارات واآلالت والمعدات التي يُعاد تقويمھا .عندما
تختلف القيمة العادلة ألصل ُمعاد تقويمه – بشكل ذي أھمية نسبية – عن مبلغه الدفتري ،فإنه يُتطلب إجراء إعادة تقويم
إضافي .تتعرض بعض بنود العقارات واآلالت والمعدات لتغيرات كبيرة ومتقلبة في القيمة العادلة ،وبالتالي تستلزم إعادة
تقويم سنوية .وتُعد مثل إعادة التقويمات المتكررة ھذه غير ضرورية لبنود العقارات واآلالت والمعدات ذات التغيرات
الضئيلة فقط في القيمة العادلة .فبدالً من ذلك ،قد يكون من الضروري أن يُعاد تقويم البند – فقط – كل ثالث أو خمس
سنوات.
عندما يُعاد تقويم بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات فإن المبلغ الدفتري لھذا األصل يتم تعديله إلى المبلغ المعاد
تقويمه .في تاريخ إعادة التقويم تتم معالجة األصل بإحدى الطرق التالية:
)أ(

تعديل إجمالي القيمة الدفترية بطريقة تتفق مع إعادة تقويم المبلغ الدفتري لألصل .على سبيل المثال ،قد تتم إعادة
عرض إجمالي المبلغ الدفتري بالرجوع إلى بيانات سوقية قابلة للمالحظة أو قد يتم إعادة عرضھا بشكل تناسبي
مع التغير في المبلغ الدفتري .يتم تعديل مجمع االستھالك في تاريخ التقويم ليعادل الفرق بين إجمالي المبلغ الدفتري
لألصل ومبلغه الدفتري بعد األخذ في الحسبان مجمع خسائر الھبوط ،أو

)ب(

استبعاد مجمع االستھالك مقابل إجمالي المبلغ الدفتري لألصل.

ويعد مبلغ التعديل في مجمع االستھالك جز ًء من الزيادة أو التخفيض في المبلغ الدفتري الذي تتم المحاسبة عنه وفقا ً
للفقرات  39و .40
36

إذا أعيد تقويم بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات ،فإنه يجب أن يُعاد تقويم كامل فئة العقارات واآلالت والمعدات
التي ينتمي إليھا ھذا األصل.

37

فئة العقارات واآلالت والمعدات ھي مجموعة من األصول ذات الطبيعة واالستخدام المتشابه في عمليات المنشأة .وفيما
يلي أمثلة لفئات منفصلة:
)أ(

األراضي.

)ب(

األراضي والمباني.

)ج(

اآلالت.

)د(

السفن.

)ھـ(

الطائرات.
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)و(

السيارات.

)ز(

األثاث والتجھيزات

)ح(

المعدات المكتبية.

)ط(

النباتات المثمرة

38

احد لتجنب إعادة التقويم االنتقائي لألصول
يُعاد تقويم البنود ضمن فئة من فئات العقارات واآلالت والمعدات فِي َو ْق ٍ
ت َو ِ
والتقرير في القوائم المالية عن مبالغ تُعد خليطا من التكاليف والقيم كما ھي في تواريخ مختلفة .وبالرغم من ذلك ،يمكن أن
يُعاد تقويم فئة من فئات األصول على أساس دوري شريطة أن يكتمل إعادة تقويم فئة األصول خالل فترة قصيرة وشريطة
أن يتم تحديث إعادة التقويمات.

39

عندما يزداد المبلغ الدفتري ألصل نتيجة إلعادة التقويم ،فإنه يجب أن تُثبت الزيادة ضمن الدخل الشامل اآلخر وتُجمع
ضمن حقوق الملكية تحت عنوان فائض إعادة التقويم .وبالرغم من ذلك ،فإنه يجب أن تُثبت الزيادة ضمن الربح أو
الخسارة بالقدر الذي يعكس انخفاض إعادة تقويم ُمثبت – سابقا ً – ضمن الربح أو الخسارة لألصل نفسه.

40

إذا انخفض المبلغ الدفتري ألصل نتيجة إلعادة التقويم ،فإنه يجب أن يُثبت االنخفاض ضمن الربح أو الخسارة .وبالرغم
من ذلك ،فإنه يجب أن يُثبت االنخفاض ضمن الدخل الشامل اآلخر بقدر أي رصيد دائن يوجد في فائض إعادة التقويم
المتعلق بذلك األصل .ويُقلص االنخفاض ال ُمثبت ضمن الدخل الشامل اآلخر المبلغ ال ُمجمع ضمن حقوق الملكية تحت
عنوان فائض إعادة التقويم.

41

يمكن أن يُحول فائض إعادة التقويم الُمدرج ضمن حقوق الملكية فيما يتعلق ببند من بنود العقارات واآلالت والمعدات –
بشكل مباشر – إلى األرباح المبقاة عندما يُلغى إثبات األصل .وقد ينطوي ذلك على تحويل الفائض ككل عندما يُخرد األصل
أو يُستبعد .وبالرغم من ذلك ،يمكن أن يُحول بعض الفائض أثناء استخدام األصل من قبل المنشأة .وفي مثل ھذه الحالة،
سيكون مبلغ الفائض ال ُمحول ھو الفرق بين االستھالك على أساس المبلغ الدفتري ال ُمعاد تقويمه لألصل واالستھالك على
أساس التكلفة األصلية لألصل .وال تُجرى تحويالت من فائض إعادة التقويم إلى األرباح المبقاة من خالل الربح أو الخسارة.

42

تُثبت آثار الضرائب على الدخل الناشئة عن إعادة تقويم العقارات واآلالت والمعدات ،ويُفصح عنھا ـ إن وجدت ـ وفقا ً
لمعيار المحاسبة الدولي " 12ضرائب الدخل".

االستھالك
43

يجب أن يُستھلك – بشكل منفصل – كل جزء من بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات تكون تكلفته كبيرة فيما يتعلق
بإجمالي تكلفة البند.

44

تخصص المنشأة المبلغ ال ُمثبت – بشكل أولي – فيما يتعلق ببند من بنود العقارات واآلالت والمعدات ألجزائه المھمة
وتستھلك – بشكل منفصل – كل جزء .فعلى سبيل المثال ،قد يكون من المناسب أن يُستھلك – بشكل منفصل – ھيكل الطائرة
ومحركات الطائرة .وبالمثل ،عندما تقتني المنشأة عقارات وآالت ومعدات تخضع لعقد إيجار تشغيلي والتي تكون فيه
المنشأة ھي المؤجر ،قد يكون من المناسب أن تستھلك – بشكل منفصل – المبالغ ال ُمنعكسة في تكلفة ذلك البند والتي تعود
إلى شروط اإليجار المرغوبة وغير المرغوبة بالنسبة لشروط السوق.

45

قد يكون لجزء مھم من بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات عمر إنتاجي وطريقة استھالك يكونان ھما نفس العمر
اإلنتاجي وطريقة االستھالك لجزء مھم آخر من ذلك البند نفسه .فيمكن تجميع مثل ھذه األجزاء عند تحديد عبء االستھالك.

46

بقدر ما تستھلك المنشأة – بشكل منفصل – بعض األجزاء من بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات ،فإنھا تستھلك أيضا
– بشكل منفصل – المتبقي من البند .ويتكون المتبقي من البند من األجزاء التي ال تعد مھمة – بشكل منفرد .وإذا كان لدى
المنشأة توقعات متنوعة لھذه األجزاء ،فإن طرق التقريب قد تكون ضرورية الستھالك المتبقي بطريقة تعبر – بشكل صادق
– عن نمط االستھالك و/أو العمر اإلنتاجي ألجزائه.

47

قد تختار المنشأة أن تستھلك – بشكل منفصل – األجزاء من البند التي ليس لھا تكلفة مھمة بالنسبة إلجمالي تكلفة البند.

48

عبء االستھالك لكل فترة ضمن الربح أو الخسارة مالم يُضمن في المبلغ الدفتري ألصل آخر.
يجب أن يُثبت ْ
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49

يُثبت عبء االستھالك للفترة – عادةً – ضمن الربح أو الخسارة .وبالرغم من ذلك ،تُستخدم – أحيانا ً – المنافع االقتصادية
المستقبلية الكامنة في أصل ما في إنتاج أصول أخرى .وفي ھذه الحالة ،يشكل عبء االستھالك جز ًء من تكلفة األصل
اآلخر ويُضمن في مبلغه الدفتري .على سبيل المثال ،يُضمن استھالك اآلالت والمعدات الصناعية في تكاليف تحويل
المخزون )أنظر معيار المحاسبة الدولي  .(2وبالمثل ،قد يُضمن استھالك العقارات واآلالت والمعدات المستخدمة في أنشطة
التطوير في تكلفة أصل غير ملموس ُمثبت وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي " 38األصول غير الملموسة".

المبلغ القابل لالستھالك وفترة االستھالك
50

يجب أن يُخصص المبلغ القابل لالستھالك لألصل على أساس منتظم على مدى عمره اإلنتاجي.

51

يجب أن تُراجع القيمة المتبقية لألصل وعمره اإلنتاجي – على األقل – في نھاية كل سنة مالية ،وعندما تختلف التوقعات
عن التقديرات السابقة ،فإنه تجب المحاسبة عن التغير)التغيرات( على أنه تغير في تقدير محاسبي وفقا ً لمعيار المحاسبة
الدولي " 8السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء".

52

يُثبت االستھالك حتى ولو كانت القيمة العادلة لألصل تزيد عن مبلغه الدفتري ،طالما أن القيمة المتبقية لألصل ال تزيد عن
مبلغه الدفتري .وال ينفي إصالح وصيانة األصل الحاجة إلى استھالكه.

53

يُحدد المبلغ القابل لالستھالك لألصل بعد طرح قيمته المتبقية .وفي الواقع العملي ،تكون القيمة المتبقية لألصل – غالبا ً –
غير مھمة ،وبنا ًء عليه غير ذات أھمية نسبية عند حساب المبلغ القابل لالستھالك.

54

قد تزداد القيمة المتبقية لألصل إلى مبلغ مسا ٍو أو أكبر من المبلغ الدفتري لألصل .وعندما يحدث ذلك ،يكون عبء االستھالك
لألصل صفراً ما لم ،وإلى أن ،تنخفض قيمته المتبقية – الحقا ً – إلى مبلغ ما دون المبلغ الدفتري لألصل.

55

يبدأ استھالك األصل عندما يكون متاحا ً لالستخدام ،أي عندما يكون في الموقع وبالحالة الالزمة له ليكون قابالً للتشغيل
بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة .ويتوقف استھالك األصل في التاريخ الذي يُصنف فيه األصل على أنه ُمحتفظ به للبيع
)أو يُدرج فيه األصل ضمن مجموعة استبعاد ُمصنفة على أنھا ُمحتفظ بھا للبيع( وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،5أو
في التاريخ الذي يُلغى فيه إثبات األصل ،أيھما أبكر .وبنا ًء عليه ،ال يتوقف االستھالك عندما يصبح األصل ُمعطالً أو عندما
يُعزل من االستخدام النشط ما لم يكن األصل ُمستھلكا ً بالكامل .وبالرغم من ذلك ،بموجب طرق االستخدام لالستھالك يمكن
أن يكون عبء االستھالك صفراً عندما ال يوجد إنتاج.

56

تًستھلك المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في األصل من قبل المنشأة – بشكل رئيس – من خالل استخدامه .وبالرغم
من ذلك ،ينتج – عادة – عن عوامل أخرى ،مثل التقادم الفني أو التجاري ،والبِلَى والتآكل حينما يبقى األصل معطالً،
نقصان للمنافع االقتصادية التي يمكن الحصول عليھا من األصل .وبالتالي ،تُؤخذ جميع العوامل التالية في الحسبان عند
تحديد العمر اإلنتاجي لألصل:
)أ(

االستخدام ال ُمتوقع لألصل .ويُقدر االستخدام باإلشارة إلى الطاقة المتوقعة لألصل ،أو إنتاجه المادي ال ُمتوقع.

)ب(

البلى والتآكل المادي المتوقع ،الذي يعتمد على عوامل تشغيلية مثل عدد المناوبات التي سيُستخدم لھا األصل،
وبرنامج اإلصالح والصيانة ،والعناية باألصل وصيانته حينما يكون معطالً.

)ج(

التقادم التقني أو التجاري الناشئ عن التغيرات أو التحسينات في اإلنتاج ،أو عن التغير في طلب السوق على إنتاج
األصل من المنتج أو الخدمة .قد تشير االنخفاضات المستقبلية المتوقعة في أسعار بيع بند تم إنتاجه باستخدام
األصل إلى توقع التقادم التقني أو التجاري لألصل ،والذي بدوره قد يعكس االنخفاض في المنافع االقتصادية
المستقبلية الكامنة في اآلصل.

)د( القيود النظامية أو ما شابھھا على استخدام األصل ،مثل تواريخ انتھاء عقود اإليجار المتعلقة به.
57

يُعرف العمر اإلنتاجي لألصل في ضوء المنفعة المتوقعة من األصل للمنشأة .فقد تنطوي سياسة المنشأة إلدارة األصل على
استبعاد األصول بعد وقت محدد أو بعد استھالك نسبة محددة من المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في األصل .وبنا ًء
عليه ،قد يكون العمر اإلنتاجي لألصل أقصر من عمره االقتصادي .يُعد تقدير العمر اإلنتاجي لألصل مسألة اجتھاد شخصي
تستند إلى خبرة المنشأة مع أصول مشابھة.
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58

تُعد األراضي والمباني أصلين قابلين لالنفصال وتتم المحاسبة عنھما – بشكل منفصل ،حتى عندما يتم اقتناؤھما معا ً .ومع
بعض االستثناءات ،مثل المحاجر والمواقع ال ُمستخدمة لطمر النفايات ،فإن لألراضي – عادةً – عمر إنتاجي غير محدد
وبنا ًء عليه ال تُستھلك .أما المباني فلھا عمر إنتاجي محدد وبنا ًء عليه تُعد أصوالً قابلة لالستھالك .وال تؤثر الزيادة في قيمة
األراضي المشيد عليھا مبنى على تحديد المبلغ القابل لالستھالك للمبنى.

59

عندما تشمل تكلفة األراضي تكاليف التفكيك واإلزالة وإعادة الموقع إلى ما كان عليه ،فإن ذلك الجزء من أصل األراضي
يستھلك على مدى فترة المنافع التي تم الحصول عليھا بتحمل تلك التكاليف .في بعض الحاالت ،قد يكون لألراضي ذاتھا
عمر إنتاجي محدد ،وفي تلك الحالة تُستھلك بطريقة تعكس المنافع التي ستُستمد منھا.

طريقة االستھالك
60

يجب أن تعكس طريقة االستھالك المستخدمة النمط الذي يتوقع أن تُستھلك – وفقا ً له – المنافع االقتصادية المستقبلية
لألصل من قبل المنشأة.

61

يجب أن تُراجع طريقة االستھالك ال ُمطبقة على األصل في نھاية كل سنة مالية على األقل ،وإذا ُوجد تغير مھم في النمط
ال ُمتوقع الستھالك المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في األصل ،فإنه يجب أن تُغير الطريقة لتعكس النمط ال ُم َغيّر.
ويجب أن يُحاسب عن مثل ھذا التغيير على أنه تغيير في تقدير محاسبي وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي .8

62

يمكن أن تُستخدم طرق استھالك متنوعة لتخصيص المبلغ القابل لالستھالك لألصل على أساس منتظم على مدى عمره
اإلنتاجي .تشمل ھذه الطرق طريقة القسط الثابت ،وطريقة الرصيد المتناقص ،وطريقة وحدات اإلنتاج .وينتج عن استھالك
القسط الثابت عبء ثابت على مدى العمر اإلنتاجي إذا لم تتغير القيمة المتبقية لألصل .وينتج عن طريقة القسط المتناقص
عبء متناقص على مدى العمر اإلنتاجي .وينتج عن طريقة وحدات اإلنتاج عبء يستند إلى االستخدام المتوقع أو اإلنتاج.
وتختار المنشأة الطريقة التي تعكس – إلى أبعد حد – النمط المتوقع الستھالك المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في
األصل .وتُطبق تلك الطريقة – بشكل ثابت – من فترة إلى أخرى مالم يوجد تغير في النمط المتوقع الستھالك ھذه المنافع
االقتصادية المستقبلية.

62أ

طريقة االستھالك التي تعتمد على اإليرادات التي يتم توليدھا بواسطة النشاط الذي يتضمن استخدام األصل ليست مناسبة.
اإليرادات المتولدة من النشاط الذي يتضمن استخدام األصل تعكس بصورة عامة عوامل أخرى بخالف استھالك المنافع
االقتصادية لألصل .على سبيل المثال ،تتأثر اإليرادات بمدخالت وعمليات أخرى وأنشطة البيع والتغيرات في حجم
المبيعات واألسعار .قد يتأثر مكون سعر اإليرادات بالتضخم والذي ليس له تأثير على الطريقة التي تم بھا استھالك األصل.

الھبوط
63

لتحديد ما إذا كانت قد ھبطت قيمة بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات ،فإن المنشأة تطبق معيار المحاسبة الدولي 36
"الھبوط في قيمة األصول" .يشرح ذلك المعيار كيف تراجع المنشأة المبلغ الدفتري ألصولھا ،وكيف تحدد المبلغ الممكن
استرداده من األصل ،ومتى تُثبت خسارة ھبوط ،أو تعكس إثباتھا.

64

]حذفت[

التعويض عن الھبوط
65

يجب أن يُدرج التعويض من أطراف ثالثة عن بنود العقارات واآلالت والمعدات التي ھبطت قيمتھا ،أو فُقدت أو تم التخلي
عنھا ،ضمن الربح أو الخسارة ،وذلك عندما يصبح التعويض مستحق التحصيل.

66

يُعد الھبوط في قيم بنود العقارات واآلالت والمعدات ،أو خسائرھا ،والمطالبات بالتعويض المتعلق بھا ،أو مدفوعاته من
قبل أطراف ثالثه ،وأي شراء أو تشييد أصول كأجزاء لالستبدال ،أحداثا اقتصادية منفصلة ويُحاسب عنھا – بشكل منفصل
– كما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(

يُثبت الھبوط في قيم بنود العقارات واآلالت والمعدات وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي 36؛
يتحدد ،وفقا ً لھذا المعيار ،إلغاء إثبات بنود العقارات واآلالت والمعدات ال ُمخردة أو ال ُمستبعدة؛
يُدرج التعويض من األطراف الثالثة عن بنود العقارات واآلالت والمعدات التي ھبطت قيمتھا ،أو فُقدت ،أو تم
التخلي عنھا ،عندما يصبح مستحق التحصيل ،ضمن الربح أو الخسارة؛
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)د(

تُحدد ،وفقا ً لھذا المعيار ،تكلفة بنود العقارات واآلالت والمعدات ال ُمعادة لما كانت عليه أو المشتراة أو ال ُمشيدة
على أنھا أجزاء لالستبدال.

إلغاء اإلثبات
67

يجب أن يُلغى إثبات المبلغ الدفتري لبند من بنود العقارات واآلالت والمعدات:
)أ(

عند استبعاده؛ أو

)ب(

عندما ال يُتوقع منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده.

68

عندما يٌلغى إثبات بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات ،يجب أن يُدرج المكسب أو الخسارة الناشئة عن إلغاء إثبات
البند ضمن الربح أو الخسارة )ما لم يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي  16عقود اإليجار خالف ذلك عند البيع وإعادة
االستئجار( .وال يجوز أن تُصنف المكاسب على أنھا إيراد.

68أ

وبالرغم من ذلك ،يجب على المنشأة التي تقوم ،في سياق أنشطتھا العادية ،ببيع – بشكل روتيني – بنود العقارات واآلالت
والمعدات التي يُحتفظ بھا للتأجير للغير ،أن تحول مثل تلك األصول إلى المخزون بمبلغھا الدفتري عندما يُتوقف عن
تأجيرھا وتصبح ُمحتفظا ً بھا للبيع .ويجب أن تُثبت المتحصالت من بيع مثل تلك األصول على أنھا إيراد وفقا ً للمعيار
الدولي للتقرير المالي  "15اإليرادات من العقود مع العمالء" .وال ينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  5عندما تُحول
األصول ،التي يُحتفظ بھا للبيع في السياق العادي لألعمال ،إلى المخزون.

69

يمكن أن يحدث االستبعاد لبند من بنود العقارات واآلالت والمعدات بطرق متنوعة )مثالً بالبيع ،أو بالدخول في عقد إيجار
تمويلي ،أو بالتبرع( .تاريخ استبعاد بند من بنود العقارات ،واآلالت والمعدات ھو تاريخ حصول المتلقي للبند على السيطرة
عليه وفقا ً لمتطلبات تحديد متى يتم استيفاء إلتزام األداء في المعيار الدولي للتقرير المالي  .15وينطبق المعيار الدولي
للتقرير المالي  16على االستبعاد بالبيع وبإعادة االستئجار.

70

إذا أثبتت المنشأة ،بموجب مبدأ اإلثبات الوارد في الفقرة  ،7ضمن المبلغ الدفتري لبند من بنود العقارات واآلالت والمعدات،
تكلفة استبدال جزء من البند ،فإنھا بعد ذلك تلغي إثبات المبلغ الدفتري للجزء ال ُمستبدل بغض النظر عما إذا كان الجزء
ال ُمستبدل قد اُستھلك – بشكل منفصل – أم ال .أما إذا كان من غير العملي للمنشأة أن تحدد المبلغ الدفتري للجزء ال ُمستبدل،
فإنه يمكنھا أن تستخدم تكلفة االستبدال على أنھا مؤشر لما كانت عليه تكلفة الجزء ال ُمستبدل في وقت اقتنائه أو تشييده.

71

يجب أن يُحدد المكسب أو الخسارة الناشئة عن إلغاء إثبات بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات بالفرق بين صافي
متحصالت االستبعاد ،إن وجد ،والمبلغ الدفتري للبند.

72

يتم تحديد مبلغ العوض المضمن في المكسب أو الخسارة الناتجة من استبعاد بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات وفقا ً
لمتطلبات تحديد سعر المعاملة في الفقرات  72-47من المعيار الدولي للتقرير المالي  .15ويجب الحقا ً المحاسبة عن
التغيرات في المبلغ المقدر للعوض المضمن في المكسب أو الخسارة وفقا ً لمتطلبات التغيرات في سعر المعاملة في المعيار
الدولي للتقرير المالي .15

اإلفصــاح
73

يجب أن تفصح القوائم المالية ،لكل فئة من فئات العقارات واآلالت والمعدات ،عن:
)أ(

أسس القياس المستخدمة في تحديد إجمالي المبلغ الدفتري؛

)ب (

طرق االستھالك المستخدمة؛

)ج (

األعمار اإلنتاجية أو معدالت االستھالك المستخدمة؛

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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)د(

إجمالي المبلغ الدفتري ومجمع االستھالك )مجمعا مع خسائر الھبوط المتراكمة( في بداية ونھاية الفترة؛

)ھـ(

مطابقة للمبلغ الدفتري في بداية ونھاية الفترة ،تُظھر:
)( 1

اإلضافات.

)( 2

األصول ال ُمصنفة على أنھا ُمحتفظ بھا للبيع أو ال ُمدرجة في مجموعة استبعاد ُمصنفة على أنھا ُمحتفظ بھا
للبيع وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،5واالستبعادات األخرى.

)( 3

ال ُمقتنيات من خالل عمليات تجميع أعمال.

)( 4

الزيادات أو التخفيضات الناتجة عن إعادة التقويمات بموجب الفقرات  ،31و ،39و ،40وعن خسائر الھبوط
ال ُمثبتة أو المعكوسة ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي .36

)( 5

خسائر الھبوط ال ُمثبتة ضمن الربح أو الخسارة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي .36

)( 6

خسائر الھبوط المعكوسة ضمن الربح أو الخسارة طبقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 36

)( 7

االستھالك.

)( 8

صافي فروق صرف العملة الناشئة عن ترجمة القوائم المالية من العملة الوظيفية إلى عملة عرض مختلفة،
بما في ذلك ترجمة عملية أجنبية إلى عملة عرض المنشأة المعدة للتقرير.
التغيرات األخرى.

)(9
74

يجب أن تفصح القوائم المالية – أيضا – عن:
)أ(

وجود قيود على الملكية ومبالغ تلك القيود ،والعقارات واآلالت والمعدات المرھونة على أنھا ضمان لاللتزامات.

)ب( مبلغ النفقات ال ُمثبتة ضمن المبلغ الدفتري لبند من بنود العقارات واآلالت والمعدات أثناء تشييده.

75

76

77

)ج (

مبلغ التعھـدات التعاقدية مقابل اقتناء العقارات واآلالت والمعدات.

)د(

إذا لم يُفصح عنه – بشكل منفصل – في قائمة الدخل الشامل ،مبلغ التعويض من أطراف ثالثة عن بنود العقارات
واآلالت والمعدات التي ھبطت قيمتھا ،أو فقدت ،أو تم التخلي عنھا ،والذي أدرج ضمن الربح أو الخسارة.

يُعد اختيار طريقة االستھالك وتقدير العمر اإلنتاجي لألصول من األمور التي تنطوي على اجتھاد شخصي .وبنا ًء عليه،
يزود اإلفصاح عن الطرق ال ُمطبقة واألعمار اإلنتاجية المقدرة ،أو معدالت االستھالك ،مستخدمي القوائم المالية
بالمعلومات التي تسمح لھم بمراجعة السياسات ال ُمختارة من قبل اإلدارة ،وتُمكن من إجراء المقارنات مع المنشآت
األخرى .وألسباب مشابھة ،فإنه من الضروري أن يُفصح عن:
)أ(

االستھالك خالل الفترة ،سواء ال ُمثبت ضمن الربح أو الخسارة أو على أنه جزء من تكلفة أصول أخرى.

)ب(

مجمع االستھالك في نھاية الفترة.

وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  ،8تفصح المنشأة عن طبيعة وأثر التغيير في التقدير المحاسبي الذي يكون له أثر في الفترة
الحالية أو يُتوقع أن يكون له أثر في الفترات الالحقة .وللعقارات واآلالت والمعدات ،قد ينشأ مثل ھذا اإلفصاح عن
التغييرات في تقديرات فيما يتعلق بما يلي:
)أ(

القيم المتبقية.

)ب(

التكاليف المقدرة لتفكيك أو إزالة بنود العقارات واآلالت والمعدات أو إعادتھا إلى ما كانت عليه.

)ج(

األعمار اإلنتاجية.

)د(

طرق االستھالك.

إذا عُرضت بنود العقارات واآلالت والمعدات بمبالغ إعادة التقويم ،فإنه يجب أن يُفصح عما يلي باإلضافة إلى
اإلفصاحات المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي :13
)أ(

تاريخ سريان إعادة التقويم.

)ب(

ما إذا كان قد تم إشراك ُمثمن مستقل.

)ج(– )د( ]حذفت[
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)ھـ(
)و(

سجلت األصول
لكل فئة من فئات العقارات واآلالت والمعدات أعيد تقويمھا ،المبلغ الدفتري ،الذي كانت ستُثبت به لو ُ
بموجب نموذج التكلفة.
فائض إعادة التقويم ،مبينا ً التغير للفترة وأي قيود على توزيع الرصيد على حملة األسھم.

78

وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  ،36تفصح المنشأة عن معلومات عن العقارات واآلالت والمعدات التي ھبطت قيمتھا،
باإلضافة إلى المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة )73ھـ( ).(6)–(4

79

قـد يجـد مسـتخـدمو القـوائـم الماليـة – أيضا – المعـلومات التاليــة مالئمــة الحتياجاتھم:
)أ(

المبلغ الدفتري للعقارات واآلالت والمعدات ال ُمعطلة بشكل مؤقت.

)ب(

إجمالي المبلغ الدفتري ألي من العقارات واآلالت والمعدات المستھلكة بالكامل والتي ما تزال قيد االستخدام.

)ج(

المبلغ الدفتري للعقارات واآلالت والمعدات التي عُزلت من االستخدام النشط ولم تُصنف على أنھا ُمحتفظ بھا للبيع
وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي .5

)د(

عندما يًستخدم نموذج التكلفة ،القيمة العادلة للعقارات واآلالت والمعدات عندما تختلف ھذه – بشكل ذي أھمية
نسبية – عن المبلغ الدفتري.

وبنا ًء عليه ،تُشجع المنشآت على اإلفصاح عن ھذه المبالغ.

األحكام االنتقالية
80

يجب أن تُطبق – بأثر مستقبلي – متطلبات الفقرات  26–24المتعلقة بالقياس األولي لبند من بنود العقارات واآلالت
والمعدات ال ُمقتناه في معاملة ُمبادلة أصول – فقط – على المعامالت المستقبلية.

81أ أ

تم تعديل الفقرة " 35بدورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية  ."2012-2010يجب على المنشأة تطبيق
تلك التعديالت لجميع عمليات إعادة التقويم المثبتة في الفترات السنوية التي تبدأ في تاريخ التطبيق األولي لھذه التعديالت
أو بعده ،وفي الفترة السنوية التي تسبقھا مباشرة .يمكن للمنشأة أيضا ً عرض معلومات مقارنة معدلة ألي فترات سابقة
معروضة ،ولكن ليس مطلوبا ً منھا ذلك .في حال قامت المنشأة بعرض معلومات مقارنة غير معدلة ألي فترات سابقة،
فيجب عليھا أن تحدد بوضوح المعلومات التي لم يتم تعديلھا ،وبيان أنه تم عرضھا على أساس مختلف وشرح ھذا
األساس.

80ب

في فترة التقرير عندما يطبق "الزراعة :النباتات المثمرة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  16ومعيار المحاسبة
الدولي  "(41ألول مرة ،فإنه ال يلزم المنشأة اإلفصاح عن المعلومات الكمية المطلوبة بموجب الفقرة )28و( من معيار
المحاسبة الدولي  8للفترة الحالية .ولكن يجب على المنشأة عرض المعلومات الكمية المطلوبة بموجب الفقرة )28و( من
معيار المحاسبة الدولي  8لكل فترة سابقة معروضة.

80ج

قد تختار المنشأة أن تقيس بندا من بنود النباتات المثمرة بقيمته العادلة في بداية أسبق فترة معروضة في القوائم المالية لفترة
التقرير التي طبقت فيھا المنشأة ألول مرة "الزراعة :النباتات المثمرة" )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  16ومعيار
المحاسبة الدولي  "(41واستخدام تلك القيمة العادلة بإعتبارھا تكلفتھا المفترضة في ذلك التاريخ .ويجب إثبات أي فروقات
بين القيمة الدفترية السابقة والقيمة العادلة في األرباح المبقاة االفتتاحية في بداية أسبق فترة معروضة.
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تاريخ السريان
81

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2005أو بعده .ويُشجع على التطبيق
األبكر .وإذا طبقت المنشأة ھذا المعيار على فترة تبدأ قبل  1يناير  ،2005فإنه يجب عليھا أن تُفصح عن تلك الحقيقة.

81أ

يجب على المنشأة أن تطبق التعديالت في الفقرة  3على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2006أو بعده .وإذا طبقت
المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي  6على فترة أبكر ،فإنه يجب عليھا أن تطبق تلك التعديالت على تلك الفترة األبكر.

81ب

ع ّدل معيار المحاسبة الدولي " 1عرض القوائم المالية" )ال ُمنقح في  (2007المصطلحات المستخدمة في جميع أجزاء المعايير
الدولية للتقرير المالي .باإلضافة إلى ذلك ،عدل الفقرات  ،39و ،40و)73ھـ() .(4ويجب على المنشأة أن تطبق تلك
التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2009أو بعده .وإذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي ) 1ال ُمنقح
في  (2007على فترة أبكر ،فإنه يجب عليھا أن تطبق التعديالت على تلك الفترة األبكر.

81ج

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي " 3تجميع األعمال" )ال ُمنقح في  (2008الفقرة  .44ويجب على المنشأة أن تطبق ذلك
التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يوليو  2009أو بعده .وإذا طبقت المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي 3
)ال ُمنقح في  (2008على فترة أبكر ،فإنه يجب عليھا أن تطبق التعديل على تلك الفترة األبكر.

81د

عُدلت الفقرتان  ،6و 69وأضيفت الفقرة 68أ بموجب "تحسينات المعايير الدولية للتقرير المالي" ال ُمصدر في مايو .2008
ويجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2009أو بعده .ويُسمح بالتطبيق
األبكر .وإذا طبقت المنشأة التعديالت على فترة أبكر ،فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة ،وأن تطبق – في نفس
الوقت – التعديالت المتعلقة بمعيار المحاسبة الدولي " 7قائمة التدفقات النقدية".

81ھـ

عُدلت الفقرة  5بموجب "تحسينات المعايير الدولية للتقرير المالي" ال ُمصدر في مايو  .2008ويجب على المنشأة أن تطبق
ذلك التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2009أو بعده .ويُسمح بالتطبيق األبكر إذا طبقت المنشأة – أيضا
– التعديالت على الفقرات  ،8و ،9و ،22و ،53و53أ ،و53ب ،و ،54و ،57و85ب لمعيار المحاسبة الدولي  40في الوقت
نفسه .وإذا طبقت المنشأة التعديل على فترة أبكر ،فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة.

81و

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،13المصدر في مايو  ،2011تعريف القيمة العادلة الوارد في الفقرة  ،6وعدل الفقرات
 ،26و ،35و ،77وحذف الفقرتين  ،32و .33يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير
المالي .13

81ز

ع ّدل "التحسينات السنوية لدورة  ،"2011–2009المصدر في مايو  ،2012الفقرة  .8ويجب على المنشأة أن تطبق – بأثر
رجعي – ذلك التعديل وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء"
على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2013أو بعده .ويُسمح بالتطبيق األبكر .وإذا طبقت المنشأة ذلك التعديل على
فترة أبكر فإنه يجب عليھا أن تُفصح عن تلك الحقيقة.

81ح

ع ّدلت "التحسينات السنوية في المعايير الدولية للتقرير المالي دورة  "2012 – 2010الصادرة في ديسمبر  2013الفقرة
 35واضافت الفقرة  80أ .يجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يوليو  2014أو بعده.
يسمح بالتطبيق قبل ھذا التاريخ .إذا طبقت منشأة ذلك التعديل على فترة أسبق يجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.

 81ط

ع ّدل "توضيح الطرق المقبولة لالستھالك واالطفاء" )التعديالت في معيار المحاسبة الدولي  16ومعيار المحاسبة الدولي
 (38الصادر في مايو  2014الفقرة  56واضاف الفقرة 62أ .يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت مستقبليا على الفترات
السنوية التي تبدأ في  1يناير  2016أو بعده .يسمح بالتطبيق قبل ھذا التاريخ .إذا طبقت منشأة تلك التعديالت على فترة
أسبق فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.

 81ي

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي " 15االيرادات من العقود مع العمالء" الصادر في مايو  2014الفقرات 68أ ,و 69و.72
يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .15

 81ك

ع ّدل "الزراعة  :النباتات المثمرة" )التعديالت في معيار المحاسبة الدولي  16ومعيار المحاسبة الدولي  (41الصادر في
يونيو  2014الفقرات  ,3و 6و 37وأضاف الفقرات 22أ و80ب – 80ج .يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت على
الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2016او بعده .يسمح بالتطبيق قبل ھذا التاريخ .إذا طبقت منشأة تلك التعديالت على
فترة اسبق يجب عليھا االفصاح عن تلك الحقيقة .يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت بأثر رجعي ،وفقا لمعيار المحاسبة
الدولي  8باستثناء ما تم تحديده في الفقرة 80ج.
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 81ل

حذف المعيار الدولي للتقرير المالي  16الصادر في يناير 2016م الفقرات  4و ،27وع ّدل الفقرات  ،5و ،10و ،44و -68
 .69يجب على المنشأة تطبيق ھذه التعديالت عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .16

سحب اإلصدارات األخرى
82

يحل ھذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي " 16العقارات واآلالت والمعدات" )ال ُمنقح في .(1998

83

يحل ھذا المعيار محل التفسيرات التالية:
)أ(

تفسير  6للجنة تفسيرات المعايير الدولية السابقة " تكاليف تعديل البرمجيات الموجودة".

)ب( تفسير  14للجنة تفسيرات المعايير الدولية السابقة "العقارات ،واآلالت والمعدات ـ التعويض عن الھبوط في قيمة البنود
أو عن خسائرھا".
)ج( تفسير  23للجنة تفسيرات المعايير الدولية السابقة "العقارات ،واآلالت والمعدات ـ تكاليف الفحص أو التجديد الشامل".
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منافع الموظف
الھدف
1

ھدف ھذا المعيار ھو تحديد المحاسبة واإلفصاح عن منافع الموظف .ويتطلب المعيار من المنشأة أن تُثبت:
التزاما ً ،عندما يُقدم موظف خدمة ،في مقابل منافع موظف ستُدفع في المستقبل؛ و
)أ(
مصروفاً ،عندما تستھلك المنشأة المنفعة االقتصادية التي تنشأ عن خدمة ُمقدمة من قبل موظف ،مقابل منافع

)ب(

الموظف.

النطاق
2

يجب أن يُطبق ھذا المعيار من قبل صاحب العمل عند المحاسبة عن جميع منافع الموظف ،باستثناء تلك التي ينطبق عليھا
المعيار الدولي للتقرير المالي " 2الدفع على أساس السھم".

3

ال يتناول ھذا المعيـــــار التقرير من قبل خطط منفعـــة الموظــــف )أنظر معيار المحاسبة الدولي " 26المحاسبة والتقرير
من قبل خطط منفعة التقاعد"(.

4

تشمل منافع الموظف التي ينطبق عليھا ھذا المعيار تلك ال ُمقدمة:

5

)أ(

بموجب خطط رسمية ،أو اتفاقيات رسمية أخرى بين منشأة وموظفين منفردين ،أو مجموعات من الموظفين ،أو
ممثليھم؛ أو

)ب(

بموجب متطلبات تشريعية ،أو من خالل ترتيبات صناعة ،تكون المنشآت ُمطالبة بموجبھا بأن تساھم في خطط
وطنية ،أو خطط الدولة ،أو خطط أخرى متعددة أصحاب العمل ،أو

)ج(

من خالل تلك الممارسات غير الرسمية التي ينشأ عنھا التزام ضمني .وينشأ عن الممارسات غير الرسمية التزام
ضمني حيثما ال يكون للمنشأة بديل واقعي سوى أن تدفع منافع الموظف .ومثال اللتزام ضمني ھو حيثما يتسبب
تغيير في ممارسات المنشأة غير الرسمية في ضرر غير مقبول بعالقتھا مع الموظفين.

تشمل منافع الموظف:
)أ(

بشكل كام ٍل  -قبل اثني عشر شھراً بعد نھاية فترة
منافع الموظف قصيرة األجل ،عندما يُتوقع أنه سيتم تسويتھا -
ٍ
التقرير السنوية التي يقدم فيھا الموظفون الخدمات المتعلقة بھا ،ومن أمثلتھا ما يلي:
األجور ،والرواتب ومساھمات الضمان االجتماعي.
)(1
اإلجازات السنوية المدفوعة واإلجازات المرضية المدفوعة.
)(2
المشاركة في الربح والمكافآت.
)(3
المنافع غير النقدية )مثل الرعاية الطبية ،والسكن ،والسيارات ،والسلع أو الخدمات المجانية أو المدعومة(
)(4
للموظفين الحاليين.

)ب( منافع لما بعد إنتھاء التوظيف ،مثل ما يلي:
)(1

منافع التقاعد )مثل المعاشات ،والمدفوعات كمبلغ إجمالي عند التقاعد(.

)(2

المنافع األخرى لما بعد انتھاء التوظيف ،مثل التأمين على الحياة لما بعد انتھاء التوظيف والرعاية الطبية لما
بعد انتھاء التوظيف.

)ج(

)د(

منافع الموظف األخرى طويلة األجل ،مثل:
)(1

حاالت الغياب طويلة األجل المدفوعة مثل إجازة الخدمة الطويلة ،أو إجازة التفرغ العلمي.

)(2

منافع اليوبيل ،أو منافع الخدمة الطويلة األخرى.

)(3

منافع العجز طويلة األجل.

منافع إنھاء التوظيف.
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6

تشمـــل منافع الموظف المنافع المقدمة إمــا للموظفين ،أو لمن يعولون ،أو المستفيدين ويمكن تسويتھا بمدفوعات )أو بتقديم سلع
أو خدمات( تُؤدى إما  -بشكل مباشر  -إلى الموظفين ،أو إلى أزواجھم ،أو أطفالھم ،أو آخرين ممن يعولون ،أو إلى آخرين مثل
شركات التأمين.

7

قد يقدم الموظف خدمات للمنشأة على أساس دوام كامل ،أو دوام جزئي ،أو دائم ،أو العمل المتقطع ،أو مؤقت .ولغرض ھذا
المعيار ،يشمل الموظفون المدراء وموظفي اإلدارة اآلخرين.

التعريفات
8

تُستخدم المصطلحات التالية في ھذا المعيار بالمعاني المحددة لھا:
تعريفات منافع الموظف
منافع الموظف ھي جميع أشكال العوض ال ُمقدم من قبل منشأة في مقابل خدمة ُمقدمة من قبل موظفين ،أو في مقابل
إنھاء التوظيف.
بشكل كام ٍل
منافع الموظف قصيرة األجل ھي منافع الموظف )بخالف منافع إنھاء التوظيف( التي يُتوقع أن تتم تسويتھا -
ٍ
 قبل اثني عشر شھراً بعد نھاية فترة التقرير السنوية التي يقدم فيھا الموظفون الخدمة المتعلقة بھا.منافع لما بعد انتھاء التوظيف ھي منافع الموظف )بخالف منافع إنھاء التوظيف ومنافع الموظف قصيرة األجل( التي
تكون واجبة السداد بعد انتھاء التوظيف.
منافع الموظف طويلة األجل األخرى ھي جميع منافع الموظف بخالف منافع الموظف قصيرة األجل ،ومنافع ما بعد انتھاء
التوظيف ومنافع إنھاء التوظيف.
منافع إنھاء التوظيف ھي منافع الموظف ال ُمقدمة في مقابل إنھاء توظيف موظف كنتيجة ألي مما يلي:
)أ(

قرار منشأة بأن تنھي توظيف موظف قبل تاريخ التقاعد الطبيعي ،أو

)ب(

قرار موظف بأن يقبل عرض منافع في مقابل إنھاء التوظيف.

التعريفات المتصلة بتصنيف الخطط
خطط منفعة لما بعد انتھاء التوظيف ھي الترتيبات الرسمية أو غير الرسمية التي بموجبھا تقدم المنشاة منافع ما بعد إنتھاء
التوظيف لموظف واحد ،أو أكثر.
خطط المساھمة المحددة ھي خطط منفعة لما بعد انتھاء التوظيف التي بموجبھا تدفع المنشأة مساھمات ثابتة إلى منشأة
منفصلة )صندوق( ولن يكون عليھا التزام نظامي ،أو ضمني بأن تدفع مساھمات إضافية عندما ال يحتفظ الصندوق بأصول
كافية ليدفع جميع منافع الموظف المتعلقة بخدمة الموظف في الفترات الحالية والسابقة.
خطط المنفعة المحددة ھي خطط منفعة لما بعد انتھاء التوظيف بخالف خطط المساھمة المحددة.

الخطط متعددة أصحاب العمل ھي خطط المساھمة المحددة )بخالف خطط الدولة( أو خطط المنفعة المحددة )بخالف
خطط الدولة( التي:
)أ(

تجمع األصول ال ُمساھم بھا من قبل منشآت متنوعة ال تخضع لسيطرة مشتركة؛ و

)ب(

تستخدم تلك األصول لتقدم منافع لموظفي أكثر من منشأة واحدة ،على أساس أن مستويات المساھمة والمنفعة تُحدد
بغض النظر عن ھوية المنشأة التي توظف الموظفين.
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التعريفات المتعلقة بصافي التزام )أصل( المنفعة المحددة
صافي التزام )أصل( المنفعة المحددة ھو العجز ،أو الفائضُ ،معدالً ألي أثر لتقييد صافي أصل المنفعة المحددة بالحد
األعلى لألصل.
العجز ،أو الفائض ھو:
)أ(

القيمة الحالية اللتزام المنفعة المحددة مطروحا ً منھا

)ب( القيمة العادلة ألصول الخطة )إن وجدت(.
الحد األعلى لألصل ھو القيمة الحالية ألية منافع اقتصادية متاحة في شكل ُمستردات من الخطة ،أو تخفيضات في
المساھمات المستقبلية للخطة.
القيمة الحالية اللتزام المنفعة المحددة ھي القيمة الحالية ،دون طرح أي أصول للخطة ،لمدفوعات مستقبلية متوقعة
تُتطلب لتسوية االلتزام الناتج عن خدمة الموظف في الفترات الحالية والسابقة.
تشمل أصول الخطة:
)أ(

األصول ال ُمحتفظ بھا من قبل صندوق منفعة الموظف طويلة األجل؛ و

)ب(

وثائق التأمين ال ُمؤھلة.

األصول ال ُمحتفظ بھا من قبل صندوق منفعة الموظف طويلة األجل ھي األصول )بخالف األدوات المالية غير القابلة
للتحويل ال ُمصدرة من قبل المنشأة المعدة للتقرير( التي:
)أ(

يُحتفظ بھا من قبل منشأة )أو صندوق( تكون منفصلة – بشكل نظامي  -عن المنشأة المعدة للتقرير وتوجد  -فقط
 -لدفع ،أو تمويل منافع الموظف؛ و

)ب(

تكون متاحة لتُستخدم  -فقط  -لدفع ،أو تمويل منافع الموظف ،وال تكون متاحة لدائني المنشأة المعدة للتقرير )حتى
في حالة اإلفالس( ،وال يمكن إرجاعھا للمنشأة معدة التقرير ،إال عندما:
)(1

تكون أصول الصندوق المتبقية كافية للوفاء بجميع التزامات الخطة ،أو المنشأة معدة التقرير ،والمتعلقة
بمنفعة الموظف؛ أو

)(2

تُرجع األصول للمنشأة معدة التقرير لتعويضھا عن منافع الموظف التي دُفعت بالفعل.

وثيقة تأمين مؤھلة ھي وثيقة تأمينُ 1مصدرة من قبل ُم َؤ ﱢمن والذي ال يُعد طرفا ً ذا عالقة )كما عُرف في معيار المحاسبة
الدولي " 24اإلفصاحات عن الطرف ذي العالقة"( بالمنشأة معدة التقرير ،عندما تكون المتحصالت من الوثيقة:
)أ(

يمكن استخدامھا – فقط  -لدفع ،أو تمويل منافع الموظف بموجب خطة منفعة محددة؛ و

)ب(

غير متاحة لدائني المنشأة معدة التقرير )حتى في حالة اإلفالس( وال يمكن دفعھا للمنشأة معدة التقرير ،إال عندما:

)(1

تمثل المتحصالت أصوالً فائضة ال تستلزمھا الوثيقة للوفاء بجميع التزامات منفعة الموظف المتعلقة بھا؛ أو

)(2

تُرجع المتحصالت للمنشأة المعدة للتقرير لتعويضھا عن منافع الموظف التي دُفعت بالفعل.

القيمة العادلة ھي السعر الذي سيُستلم لبيع أصل ،أو سيُدفع لتحويل التزام ،في معاملة نظامية بين مشاركين في السوق في
تاريخ القياس )أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي " 13قياس القيمة العادلة"(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

ليس من الضروري أن تكون وثيقة التأمين المؤھلة عقد تأمين ،كما عُرف في المعيار الدولي للتقرير المالي " 4عقود التأمين".

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

3

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

معيار المحاسبة الدولي 19

التعريفات المتعلقة بتكلفة المنفعة المحددة
تشمل تكلفة الخدمة:
)أ(

تكلفة الخدمة الحالية ،والتي ھي الزيادة ،في القيمة الحالية اللتزام المنفعة المحددة ،الناتجة عن خدمة الموظف
في الفترة الحالية.

) ب(

تكلفة الخدمة السابقة ،والتي ھي التغير ،في القيمة الحالية اللتزام المنفعة المحددة عن خدمة الموظف في الفترات
السابقة ،الناتج عن تعديل خطة )استحداث ،أو سحب خطة منفعة محددة ،أو تغييرات فيھا( ،أو تقليص )تخفيض
كبير من قبل المنشأة في عدد الموظفين الذين تشملھم خطة(.

)ج(

أي مكسب أو خسارة من التسوية.

صافي الفائدة على صافي التزام )أصل( المنفعة المحددة ھو التغير خالل الفترة ،في صافي التزام )أصل( المنفعة
المحددة ،الذي ينشأ عن مرور الوقت.

تشمل إعادة قياسات صافي التزام )أصل( المنفعة المحددة:
)أ(

األرباح والخسائر االكتوارية.

) ب(

العائد على أصول الخطة ،باستثناء المبالغ ال ُمضمنة في صافي الفائدة على صافي التزام )أصل( المنفعة المحددة.

)ج(

أي تغير في أثر الحد األعلى لألصل ،باستثناء المبالغ ال ُمضمنة في صافي الفائدة على صافي التزام )أصل( المنفعة
المحددة.

األرباح والخسائر االكتوارية ھي التغيرات ،في القيمة الحالية اللتزام المنفعة المحددة ،الناتجة عن:
)أ(

التعديالت بنا ًء على الخبرة )آثار الفروق بين االفتراضات االكتوارية السابقة وما حدث بالفعل(.

)ب(

آثار التغييرات في االفتراضات االكتوارية.

العائد على أصول الخطة ھو الفائدة ،وتوزيعات األرباح والدخل اآلخر ال ُمتولد من أصول الخطة ،مع المكاسب ،أو
الخسائر المحققة وغير المحققة على أصول الخطة ،مطروحا ً منھا:
)أ(

أي تكاليف إلدارة أصول الخطة ،و

)ب(

أي ضريبة واجبة السداد من قبل الخطة ذاتھا ،بخالف الضريبة ال ُمضمنة في االفتراضات االكتوارية المستخدمة
لقياس القيمة الحالية اللتزام المنفعة المحددة.

التسوية ھي المعاملة التي تستبعد جميع االلتزامات النظامية ،أو الضمنية اإلضافية لجزء ،أو لجميع المنافع ال ُمقدمة
بموجب خطة منفعة محددة ،بخالف دفع منافع لموظفين ،أو نيابة عنھمُ ،محددة في أحكام الخطة و ُمضمنة في
االفتراضات االكتوارية.

منافع الموظف قصيرة األجل
9

تشمل منافع الموظف قصيرة األجل ،عندما يُتوقع أنه سيتم تسويتھا – بشكل كامل  -قبل اثني عشر شھراً بعد نھاية فترة
التقرير السنوي التي يقدم فيھا الموظفون الخدمات المتعلقة بھا ،بنوداً مثل ما يلي:
)أ(

األجور والرواتب ومساھمات الضمان االجتماعي.

)ب(

اإلجازات السنوية المدفوعة واإلجازات المرضية المدفوعة.

)ج(

المشاركة في الربح والمكافآت.

)د(

المنافع غير النقدية )مثل الرعاية الطبية ،والسكن ،والسيارات ،والسلع أو الخدمات المجانية ،أو المدعومة( للموظفين
الحاليين.

10

ال يلزم المنشأة أن تُعيد تصنيف منفعة موظف قصيرة األجل عندما تتغير – بشكل مؤقت  -توقعات المنشأة لتوقيت التسوية.
وبالرغم من ذلك ،عندما تتغير خصائص المنفعة )مثل تغير من منفعة غير تراكمية إلى منفعة تراكمية( أو عندما ال يكون التغيير
في التوقعات لتوقيت التسوية مؤقتاً ،حينذاك تأخذ المنشأة في الحسبان ما إذا كانت المنفعة ال تزال تستوفي تعريف منافع الموظف
قصيرة األجل.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

4

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

معيار المحاسبة الدولي 19

اإلثبات والقياس
جميع منافع الموظف قصيرة األجل
11

12

عندما يقدم موظف خدمة لمنشأة خالل فترة محاسبية ،فإنه يجب على المنشأة أن تُثبت المبلغ غير المخصوم لمنافع الموظف
قصيرة األجل ال ُمتوقع أن يُدفع في مقابل تلك الخدمة:
)أ(

على أنه التزام )مصروف مستحق( ،بعد طرح أي مبلغ دُفع بالفعل .فإذا كان المبلغ المدفوع بالفعل يزيد عن المبلغ غير
المخصوم للمنافع ،فإنه يجب على المنشأة أن تُثبت تلك الزيادة على انھا أصل )مصروف مسبق الدفع( بقدر ما سوف
يؤدي الدفع المسبق ،على سبيل المثال ،إلى تخفيض في الدفعات المستقبلية ،أو استرداد نقد.

) ب(

على أنه مصروف ،ما لم يتطلب معيار دولي آخر للتقرير المالي ،أو يسمح بتضمين المنافع في تكلفة أصل )أنظر ،على
سبيل المثال ،معيار المحاسبة الدولي " 2المخزون" ومعيار المحاسبة الدولي " 16العقارات ،واآلالت والمعدات"(.

توضح الفقرات  ،13و 16و 19كيف يجب على المنشأة أن تطبق الفقرة  11على منافع الموظف قصيرة األجل التي في
شكل خطط لحاالت الغياب المدفوعة وخطط المشاركة في الربح وخطط المكافأة.

حاالت الغياب قصيرة األجل المدفوعة
13

14

يجب على المنشأة أن تثبت التكلفة المتوقعة لمنافع الموظف قصيرة األجل التي في شكل حاالت غياب مدفوعة بموجب
الفقرة  11كما يلي:
)أ(

في حاالت الغياب المدفوعة التراكمية ،عندما يقدم الموظفون الخدمة التي تزيد استحقاقھم لحاالت غياب مدفوعة
مستقبلية.

)ب(

في حاالت الغياب المدفوعة غير التراكمية ،عندما تحدث حاالت الغياب.

يمكن للمنشأة أن تدفع للموظفين مقابل الغياب ألسباب متنوعة بما في ذلك العطالت ،والمرض والعجز قصير األجل ،ورعاية
األمومة أو األبوة ،وخدمة ھيئة المحلفين ،والخدمة العسكرية .ويندرج استحقاق حاالت الغياب المدفوعة تحت تصنيفين:
)أ(

تراكمية؛ و

)ب(

غير تراكمية.

15

حاالت الغياب المدفوعة التراكمية ھي تلك الحاالت التي تُرحل ويمكن أن تُستخدم في الفترات المستقبلية إذا لم يُستخدم استحقاق
الفترة الحالية بالكامل .وقد تكون حاالت الغياب المدفوعة التراكمية إما اكتسابية )وبعبارة أخرى ،يحق للموظفين دفعة نقدية
عن استحقاق غير مستخدم عند ترك المنشأة( ،أو غير اكتسابية )عندما ال يحق للموظفين دفعة نقدية عن استحقاق غير مستخدم
عند ترك المنشأة( .وينشأ التزام عندما يقدم الموظفون الخدمة التي تزيد استحقاقھم لحاالت غياب مدفوعة مستقبلية .ويوجد
االلتزام ،ويُثبت ،حتى ولو كانت حاالت الغياب المدفوعة غير اكتسابية ،على الرغم من أن احتمال أن يترك الموظفون
المنشأة ،قبل أن يستخدموا استحقاقا ً متراكما ً غير اكتسابي ،يؤثر على قياس ذلك االلتزام.

16

يجب على المنشأة أن تقيس التكلفة المتوقعة لحاالت الغياب المدفوعة التراكمية على أنھا مبلغ إضافي تتوقع المنشأة أن
تدفعه كنتيجة لالستحقاق غير المستخدم والذي تراكم في نھاية فترة التقرير.

17

تقيس الطريقة المحددة في الفقرة السابقة االلتزام بمبلغ المدفوعات اإلضافية التي يُتوقع أن تنشأ – فقط  -عن حقيقة أن المنفعة
كثير من الحاالت ،قد ال يلزم المنشأة أن تجري حسابات مفصلة لتقدير أنه ال يوجد التزام ذو أھمية نسبية لحاالت
تتراكم .وفي
ٍ
الغياب المدفوعة غير المستخدمة .فعلى سبيل المثال ،من المحتمل أن يكون التزام عن إجازة مرضية ذا أھمية نسبية – فقط -
إذا كان ھناك تفھم رسمي ،أو غير رسمي بأنه يمكن أخذ اإلجازة المرضية المدفوعة غير المستخدمة على أنھا إجازة سنوية
مدفوعة.
مثال يوضح الفقرتين  16و17
لدى منشأة  100موظف ،يحق لكل منھم خمسة أيام عمل إجازة مرضية مدفوعة لكل سنة .ويمكن أن تُرحل اإلجازات
المرضية غير المستخدمة لسنة ميالدية واحدة .كما أن اإلجازة المرضية تؤخذ أوالً من استحقاق السنة الحالية ،ثم من أي
رصيد ُمرحل من السنة السابقة )أساس الوارد أخيراً ،صادر أوال( .وفي  31ديسمبر  20×1كان متوسط االستحقاق غير
المستخدم يومان لكل موظف .وتتوقع المنشأة ،على أساس الخبرة التي يُتوقع أن تستمر ،أن  92موظفا ً لن يأخذوا أكثر من
خمسة أيام إجازة مرضية مدفوعة في  ،20×2وأن الثمانية موظفين المتبقيين سوف يأخذون في المتوسط ستة أيام ونصف
لك ٍل منھم.

تتوقع المنشأة أنھا سوف تدفع اثني عشر يوما ً إضافيا ً إجازة مرضية كنتيجة لالستحقاق غير المستخدم الذي تراكم في 31
ديسمبر ) 20×1يوم ونصف لكل واحد ،لثمانية موظفين( .وبنا ًء عليه ،تثبت المنشأة التزاما ً يعادل اثني عشر يوما ً إجازة
مرضية.
ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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18

ال تُرحل حاالت الغياب المدفوعة غير التراكمية :فھي تنقضي إذا لم يستخدم استحقاق الفترة الحالية بالكامل وال تمنح
الموظفين الحق في دفعة نقدية عن االستحقاق غير المستخدم عند ترك المنشأة .ھذا ھو الحال  -عادةً  -لإلجازة المرضية
)للمدى الذي ال يُزيد فيه االستحقاق السابق غير المستخدم االستحقاق المستقبلي( ،وإجازات رعاية األمومة أو األبوة،
وحاالت الغياب المدفوعة لخدمة ھيئة المحلفين أو الخدمة العسكرية .وال تثبت المنشأة التزاماً ،أو مصروفا ً حتى وقت
الغياب ،نظراً ألن خدمة الموظف ال تُزيد مبلغ المنفعة.

خطط المشاركة في الربح وخطط المكافأة
19

يجب على المنشأة أن تُثبت التكلفة المتوقعة لمدفوعات المشاركة في الربح ومدفوعات المكافأة بموجب الفقرة  11عندما،
وفقط عندما:
)أ(

يكون على المنشأة التزام نظامي ،أو ضمني حالي بأن تقوم بمثل ھذه المدفوعات كنتيجة ألحداث سابقة؛ و

)ب(

يمكن إجراء تقدير يمكن االعتماد عليه لاللتزام.

ويوجد إلتزام حالي عندما ،وفقط عندما ،ال يكون للمنشأة بديل واقعي سوى أن تقوم بالمدفوعات.

20

بموجب بعض خطط المشاركة في الربح ،يستلم الموظفون نصيبا ً من األرباح – فقط -إذا ظلوا مع المنشأة لفترة محددة.
وينشأ عن مثل ھذه الخطط التزام ضمني بما أن الموظفين يقدمون الخدمة التي تُزيد المبلغ الذي سيُدفع إذا ظلوا في الخدمة
حتى نھاية الفترة المحددة .ويعكس قياس مثل تلك االلتزامات الضمنية احتمال أن يترك بعض الموظفين المنشأة دون استالم
مدفوعات المشاركة في الربح.
مثال يوضح الفقرة 20
تتطلب خطة المشاركة في األرباح أن تدفع المنشأة نسبة محددة من ربحھا السنوي للسنة للموظفين الذي يخدمون طوال
السنة .وإذا لم يرحل أي موظف خالل السنة ،فإن إجمالي مدفوعات المشاركة في األرباح للسنة سوف يكون  %3من
الربح .وتقدر المنشأة أن معدل دوران الموظفين سوف يخفض المدفوعات إلى  %2.5من الربح.

تثبت المنشأة التزاما ً ومصروفا ً يعادل  %2.5من الربح.
21

قد ال يكون على المنشأة التزام نظامي بأن تدفع مكافأة .ومع ذلك ،في بعض الحاالت ،يكون للمنشأة ممارسة بدفع مكافآت.
وفي مثل ھذه الحاالت ،يكون على المنشأة التزام ضمني نظراً ألنه ليس للمنشأة بديل واقعي سوى أن تدفع المكافأة .ويعكس
قياس االلتزام الضمني احتمال أن يترك بعض الموظفين المنشأة دون استالم مكافأة.

22

يمكن للمنشأة أن تجري تقديراً يمكن االعتماد عليه اللتزامھا النظامي ،أو الضمني بموجب خطة مشاركة في الربح ،أو خطة
مكافاة – فقط  -عندما:
)أ(

تنطوي االحكام الرسمية للخطة على طريقة احتساب لتحديد مبلغ المنفعة؛ أو

)ب(

تحدد المنشأة المبالغ التي ستُدفع قبل اعتماد القوائم المالية إلصدارھا ،أو

)ج(

تقدم الممارسة السابقة دليالً واضحا ً على مبلغ االلتزام الضمني للمنشأة.

23

ينتج التزام بموجب خطط المشاركة في الربح وخطط المكافأة عن خدمة الموظف وليس عن معاملة مع مالك المنشأة .ومن
ثم ،ال تثبت المنشأة تكلفة خطط المشاركة في الربح وخطط المكافأة على أنھا توزيع للربح ولكن على أنھا مصروف.

24

كامل – قبل اثني عشر شھراً بعد نھاية فترة
بشكل
إذا لم يكن من المتوقع أن تُسوى مدفوعات المشاركة في الربح والمكافأة -
ٍ
ٍ
التقرير السنوية التي يقدم فيھا الموظفون الخدمة المتعلقة بھا ،فإن تلك المدفوعات تعد منافع موظف أخرى طويلة األجل
)أنظر الفقرات .(158-153

اإلفصاح
25

رغم أن ھذا المعيار ال يتطلب إفصاحات محددة عن منافع الموظف قصيرة األجل ،فإن المعايير الدولية األخرى للتقرير
المالي قد تتطلب إفصاحات .فعلى سبيل المثال ،يتطلب معيار المحاسبة الدولي  24إفصاحات عن منافع الموظف لكبار
موظفي اإلدارة .ويتطلب معيار المحاسبة الدولي " 1عرض القوائم المالية" إفصاحا ً عن مصروف منافع الموظف.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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المنافع لما بعد انتھاء التوظيف :تمييز خطط المساھمة المحددة عن خطط المنفعة المحددة
26

تشمل منافع ما بعد إنتھاء التوظيف بنوداً مثل ما يلي:
)أ(

منافع التقاعد )مثل المعاشات والمدفوعات كمبلغ إجمالي عند التقاعد( ،و

)ب(

المنافع األخرى لما بعد انتھاء التوظيف ،مثل التأمين على الحياة لما بعد انتھاء التوظيف والرعاية الطبية لما
بعد انتھاء التوظيف.

إن الترتيبات التي بموجبھا تقدم المنشأة منافع لما بعد انتھاء التوظيف ھي خطط منفعة لما بعد انتھاء التوظيف .وتطبق
المنشأة ھذا المعيار على جميع مثل ھذه الترتيبات سواء كانت تنطوي على تعيين منشأة منفصلة لتستلم المساھمات وتدفع
المنافع أم ال.
27

تُصنف خطط المنفعة لما بعد انتھاء التوظيف على أنھا إما خطط مساھمة محددة ،أو خطط منفعة محددة ،باالعتماد على
الجوھر االقتصادي للخطة كما ھو مستخلص من أحكامھا وشروطھا الرئيسة.

28

بموجب خطط المساھمة المحددة ،يقتصر االلتزام النظامي ،أو الضمني للمنشأة على المبلغ الذي توافق على أن تساھم
به في الصندوق .وبالتالي ،يُحدد مبلغ المنافع لما بعد انتھاء التوظيف ال ُمستلم من قبل الموظف بمبلغ المساھمات المدفوعة
من قبل المنشأة )وربما – أيضا ً – من قبل الموظف( لخطة منفعة ما بعد انتھاء التوظيف أو لشركة تأمين ،باإلضافة إلى
العوائد االستثمارية الناشئة عن المساھمات .وبالتالي ،تقع المخاطر االكتوارية )أن المنافع سوف تكون أقل من المتوقع(
والمخاطر االستثمارية )أن األصول المستثمرة سوف تكون غير كافية للوفاء بالمنافع المتوقعة( ،في الجوھر ،على
الموظف.

29

ومن أمثلة الحاالت التي ال يقتصر فيھا التزام المنشأة على المبلغ الذي توافق على أن تساھم به في الصندوق عندما يكون
على المنشأة التزام نظامي ،أو ضمني بموجب:
)أ(

طريقة الحتساب منفعة الخطة ال تكون مرتبطة – فقط  -بمبلغ المساھمات وتتطلب أن تقدم المنشأة مساھمات
إضافية عندما تكون األصول غير كافية للوفاء بالمنافع وفق طريقة احتساب منفعة الخطة.

بشكل غير مباشر بموجب خطة ،أو بشك ٍل مباشر؛ و
)ب( ضمان عائد محدد على المساھمات ،إما
ٍ
)ج( تلك الممارسات غير الرسمية والتي ينشأ عنھا التزام ضمني .فعلى سبيل المثال ،قد ينشأ التزام ضمني عندما
يكون للمنشأة سابقة في زيادة المنافع لموظفين سابقين لمواكبة التضخم حتى ولو لم يكن ھناك التزام نظامي على
المنشأة لفعل ذلك.
30

31

وبموجب خطط المنفعة المحددة:
)أ(

التزام المنشأة ھو أن توفر المنافع المتفق عليھا للموظفين الحاليين والسابقين؛ و

)ب(

تقع المخاطرة االكتوارية )أن المنافع سوف تكلف أكثر من المتوقع( والمخاطر االستثمارية ،في الجوھر ،على
المنشأة .فإذا كانت الخبرة االكتوارية ،أو االستثمارية أسوأ من المتوقع ،فإنه قد يزداد التزام المنشأة.

توضح الفقرات  49-32تمييز خطط المساھمة المحددة عن خطط المنفعة المحددة في سياق الخطط متعددة أصحاب
العمل ،وخطط المنفعة المحددة التي تقسم المخاطر بين المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة ،وخطط الدولة والمنافع
المؤمن عليھا.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

7

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

معيار المحاسبة الدولي 19

الخطط متعددة أصحاب العمل
32

يجب على المنشأة أن تصنف خطة متعددة أصحاب العمل على أنھا خطة مساھمة محددة ،أو خطة منفعة محددة بموجب
أحكام الخطة )بما في ذلك أي التزام ضمني يتجاوز االحكام الرسمية(.

33

إذا شاركت منشأة في خطة منفعة محددة متعددة أصحاب العمل ،فإنه ،ما لم تنطبق الفقرة  ،34يجب عليھا ما يلي:

34

35

36

)أ(

أن تحاسب عن حصتھا المتناسبة من التزام المنفعة المحددة ،وأصول الخطة والتكاليف المرتبطة بالخطة بالطريقة
نفسھا كما ھي ألي خطة منفعة محددة أخرى؛ و

)ب(

أن تُفصح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات ) 148-135باستثناء الفقرة )148د((.

عندما ال تُتاح معلومات كافية الستخدام المحاسبة عن المنفعة المحددة لخطة منفعة محددة متعددة أصحاب العمل ،فإنه
يجب على المنشأة:
)أ(

أن تحاسب عن الخطة وفقا ً للفقرتين  51و 52كما لو كانت خطة مساھمة محددة؛ و

) ب(

أن تُفصح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة .148

ومثال لخطة منفعة محددة متعددة أصحاب العمل ھي تلك التي فيھا:
)أ(

تُمول الخطة على أساس الدفع أوالً بأول :تُحدد المساھمات عند المستوى الذي يتوقع أنه سيكون كافيا ً لدفع
المنافع التي تصبح واجبة السداد في الفترة نفسھا ،وسوف تُدفع المنافع المستقبلية المكتسبة خالل الفترة الحالية
من المساھمات المستقبلية؛ و

)ب(

تُحدد منافع الموظفين بطول خدمتھم وليس لدى المنشآت المشاركة وسائل واقعية لالنسحاب من الخطة بدون
دفع مساھمة مقابل المنافع المكتسبة من قبل الموظفين حتى تاريخ االنسحاب .وينشأ عن مثل ھذه الخطة مخاطر
اكتوارية للمنشأة :عندما تكون التكلفة النھائية للمنافع المكتسبة بالفعل في نھاية فترة التقرير أكثر من ال ُمتوقع،
فإنه سيكون على المنشأة إما أن تزيد مساھماتھا ،أو أن تقنع الموظفين بأن يقبلوا تخفيضا ً في المنافع .لذلك ،فإن
مثل ھذه الخطة ھي خطة منفعة محددة.

حيثما أتيحت معلومات كافية عن خطة منفعة محددة متعددة أصحاب العمل ،فإن المنشأة تحاسب عن حصتھا المتناسبة
في التزام المنفعة المحددة ،وأصول الخطة وتكلفة ما بعد انتھاء التوظيف المرتبطة بالخطة بالطريقة نفسھا كما ھي ألي
خطة منفعة محددة أخرى .وبالرغم من ذلك ،قد ال تكون المنشأة قادرة على أن تحدد نصيبھا من المركز المالي األساس
كاف  -ألغراض المحاسبة .وقد يحدث ھذا عندما:
للخطة ،ومن أدائھا ،بطريقة يمكن االعتماد عليھا – بشكل
ٍ
)أ(

ت َعرْ ض الخطة المنشآت المشاركة لمخاطر اكتوارية مرتبطة بالموظفين الحاليين والسابقين للمنشآت األخرى،
ونتيجة لذلك ال يوجد أساس ثابت ويمكن االعتماد عليه لتخصيص االلتزام ،وأصول الخطة والتكلفة لمنشآت
بعينھا مشاركة في الخطة ،أو

)ب(

ال يكون للمنشأة قدرة على الوصول لمعلومات كافية عن الخطة الستيفاء متطلبات ھذا المعيار.

في تلك الحاالت ،تحاسب المنشأة عن الخطة كما لو كانت خطة مساھمة محددة ،وتُفصح عن المعلومات المطلوبة بموجب
الفقرة .148
37

قد يوجد اتفاق تعاقدي بين الخطة متعددة أصحاب العمل والمشاركين فيھا ،والذي يحدد كيف سيُوزع الفائض في الخطة
على المشاركين )أو العجز الممول( .ويجب على المشارك في خطة متعددة أصحاب العمل مع وجود مثل ھذا االتفاق،
الذي يحاسب عن الخطة على أنھا خطة مساھمة محددة وفقا ً للفقرة  ،34أن يثبت األصل أو االلتزام الذي ينشأ عن االتفاق
التعاقدي ،وأن يثبت الدخل أو المصروف الناتج ضمن الربح أو الخسارة.
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مثال يوضح الفقرة 37
تشارك منشأة في خطة منفعة محددة متعددة أصحاب العمل والتي ال تعد تقويمات للخطة على أساس معيار المحاسبة
الدولي  .19وبنا ًء عليه ،تحاسب عن الخطة كما لو كانت خطة مساھمة محددة .ويُظ ِھر تقويم للتمويل لم يُجرى وفقا ً
لمعيار المحاسبة الدولي  19عجزاً في الخطة قدره  100مليون وحدة نقد)أ( .وقد وافقت الخطة بموجب العقد على جدول
زمني للمساھمات مع أصحاب العمل المشاركين في الخطة التي سوف تستبعد العجز على مدى السنوات الخمس التالية.
ويكون إجمالي مساھمات المنشأة بموجب العقد ھو  8مليون وحدة نقد.
تثبت المنشأة التزاما ُ بالمساھمات المعدلة بالقيمة الزمنية للنقود ومصروفا ً مساويا ً ضمن الربح أو الخسارة.
)أ( في ھذا المعيار ،تُقوم المبالغ المالية بـ "وحدات نقد".
38

تتميز الخطط متعددة أصحاب العمل عن إدارة خطط المجموعة .تُعد إدارة خطة المجموعة مجرد تجميع لخطط أحادية
ألصحاب العمل ُمجمعة لتسمح بأن يجمع أصحاب العمل المشاركين أصولھم ألغراض استثمارية وتخفيض تكاليف إدارة
االستثمار واإلشراف عليه ،ولكن يتم الفصل بين مطالبات أصحاب العمل المختلفين للمنفعة المنفردة لموظفيھم .وال تشكل
إدارة خطط المجموعة مشاكل محاسبية معينة نظراً ألن المعلومات تُتاح بسھولة لمعالجتھا بالطريقة نفسھا كما ھي ألي خطة
أحادية لصاحب العمل ،ونظراً ألن مثل ھذه الخطط ال ت َعرْ ض المنشآت المشاركة لمخاطر اكتوارية مرتبطة بالموظفين
الحاليين والسابقين للمنشآت األخرى .وتتطلب التعريفات الواردة في ھذا المعيار من المنشأة أن تصنف إدارة خطة المجموعة
على أنھا خطة مساھمة محددة ،أو خطة منفعة محددة وفقا ً ألحكام الخطة )بما في ذلك أي التزام ضمني يتجاوز االحكام
الرسمية(.

39

عند تحديد متى يُثبت ،وكيف يُقاس التزام يتعلق بإنھاء خطة منفعة محددة متعددة أصحاب العمل ،أو بانسحاب المنشأة من
خطة منفعة محددة متعددة أصحاب العمل ،فإنه يجب على المنشأة أن تطبق معيار المحاسبة الدولي " 37المخصصات،
وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة".

خطط المنفعة المحددة التي تقسم المخاطر بين المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة
40

ال تُعد خطط المنفعة المحددة التي تقسم المخاطر بين المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة ،على سبيل المثال ،منشأة أم ومنشآتھا
التابعة ،خطط متعددة أصحاب العمل.

41

يجــب على المنشأة المشاركة في ھذه الخطـــة أن تحصل على معلومات عن الخطة ككل ُمقاسة وفقا ً لھذا المعيار على أساس
االفتراضات التي تنطبق على الخطة ككل .وإذا كان ھناك اتفاق تعاقدي ،أو سياسة ُمعلنه لتحميل منشآت بعينھا بالمجموعة
صافي تكلفة المنفعة المحددة للخطة ككل ُمقاسة وفقا ً لھذا المعيار ،فإنه يجب على المنشأة أن تثبت ،في قوائمھا المالية المنفصلة
أو الفردية ،صافي تكلفة المنفعة المحددة ال ُمحملة وفقا ً لذلك .وإذا لم يكن ھناك مثل ھذا االتفاق ،أو السياسة ،فإنه يجب أن يُثبت
صافي تكلفة المنفعة المحددة في القوائم المالية المنفصلة ،أو الفردية لمنشأة المجموعة التي تعتبر – نظاميا ً  -صاحبة العمل
الراعية للخطة .ويجب على المنشآت األخرى بالمجموعة أن تثبت ،في قوائمھا المالية المنفصلة ،أو الفردية ،تكلفة مساوية
لمساھمتھا واجبة السداد للفترة.

42

تُعد المشاركة في مثل ھذه الخطة معاملة مع طرف ذي عالقة لكل منشأة منفردة بالمجموعة .وبنا ًء عليه ،يجب على المنشأة
أن تفصح ،في قوائمھا المالية المنفصلة ،أو الفردية ،عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة .149

خطط الدولة
43

يجب على المنشأة أن تحاسب عن خطة الدولة بالطريقة نفسھا كما ھي لخطة متعددة أصحاب العمل )أنظر الفقرات -32
.(39

44

تُوضع خطط الدولة بموجب تشريع لتشمل جميع المنشآت )أو جميع المنشآت في تصنيف معين ،على سبيل المثال ،صناعة
محددة( ،وتُدار من قبل الحكومة الوطنية ،أو المحلية ،أو من قبل ھيئة أخرى )على سبيل المثال ،ھيئة مستقلة أنشئت  -بشكل
محدد  -لھذا الغرض( ال تخضع لسيطرة ،أو تأثير من قبل المنشأة المعدة للتقرير .وتقدم بعض الخطط الموضوعة من قبل
المنشأة منافع إلزامية ،كبديل للمنافع التي كانت بخالف ذلك ستشملھا خطة الدولة  -ومنافع اختيارية إضافية .وال تُعد مثل ھذه
الخطط خطط دولة.

45

تُوصف خطط الدولة بأنھا منفعة محددة ،أو مساھمة محددة ،باالعتماد على التزام المنشأة بموجب الخطة .وتُمول العديد من
خطط الدولة على أساس الدفع أوالً بأول :تُحدد المساھمات عند المستوى الذي يُتوقع أنه سيكون كافيا ً لدفع المنافع المطلوبة
التي تصبح واجبة السداد في الفترة نفسھا؛ وستُدفع المنافع المستقبلية ال ُمكتسبة خالل الفترة الحالية من المساھمات المستقبلية.
ومع ذلك ،في معظم خطط الدولة ليس على المنشأة التزام نظامي ،أو ضمني بأن تدفع ھذه المنافع المستقبلية :فالتزامھا – فقط
 ھو أن تدفع المساھمات عندما تصبح واجبة السداد ،وإذا توقفت المنشأة عن توظيف أعضاء خطة الدولة ،فإنه سوف اليكون عليھا التزام بأن تدفع المنافع ال ُمكتسبة من قبل موظفيھا في السنوات السابقة .ولھذا السبب ،تُعرف خطط الدولة – عادةً
 بأنھا خطط مساھمة محددة .وبالرغم من ذلك ،عندما تكون خطة الدولة ھي خطة منفعة محددة ،فإن المنشأة تطبق الفقرات.39-32
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المنافع المؤمن عليھا
46

يمكن للمنشأة أن تدفع أقساط تأمين لتمول خطة المنفعة لما بعد انتھاء التوظيف .ويجب على المنشأة أن تُعالج مثل ھذه
الخطة على أنھا خطة مساھمة محددة إال في حال أنه سيكون على المنشأة )إما بشكل مباش ٍر ،أو غير مباشر بموجب الخطة(
التزام نظامي ،أو ضمني إما:
)أ(

بأن تدفع منافع الموظف  -بشكل مباشر  -عندما تصبح واجبة السداد؛ أو

) ب(

بأن تدفع مبالغ إضافية إذا كان المؤمن ال يدفع جميع منافع الموظف المستقبلية المتعلقة بخدمة الموظف في الفترات
الحالية والسابقة.

إذا أبقت المنشأة على مثل ھذا االلتزام النظامي ،أو الضمني ،فإنه يجب على المنشأة أن تعالج الخطة على أنھا خطة منفعة محددة.

47

ال يلزم أن تكون للمنافع المؤمن عليھا ،بموجب وثيقة تأمين ،عالقة مباشرة أو تلقائية مع التزام المنشأة بمنافع الموظف.
وتخضع خطط المنفعة لما بعد انتھاء التوظيف ،التي تنطوي على وثائق تأمين ،للتمييز نفسه بين المحاسبة والتمويل مثل
الخطط ال ُممولة األخرى.

48

عندما تمول منشأة التزام المنفعة لما بعد انتھاء التوظيف من خالل المساھمة في وثيقة تأمين والتي بموجبھا ستُبقي المنشأة
)إما بشكل مباشر ،أو غير مباشر بموجب الخطة ،أو من خالل آلية لتحديد األقساط المستقبلية ،أو من خالل عالقة مع طرف
ذي عالقة بالمؤمن( على التزامھا النظامي ،أو الضمني ،فإن دفع األقساط ال يرقى إلى ترتيب مساھمة محددة .ويتبع ذلك أن
المنشأة:

49

)أ(

تحاسب عن وثيقة التأمين المؤھلة على أنھا أصل للخطة )أنظر الفقرة (8؛ و

)ب(

تُثبت وثائق التأمين األخرى على أنھا حقوق في التعويض )عندما تستوفي الوثائق الضابط الوارد في الفقرة .(116

عندما تكون وثيقة تأمين باسم مشارك معين بالخطة ،أو مجموعة مشاركين بالخطة وليس على المنشأة أي التزام نظامي ،أو
ضمني بأن تغطي أي خسارة على الوثيقة ،فإنه ليس على المنشأة التزام بأن تدفع المنافع للموظفين ويتحمل المؤمن مسئولية
شخصية عن دفع المنافع .يُعد دفع أقساط ثابتة بموجب مثل ھذه العقود– في الجوھر – تسوية اللتزام منفعة الموظف ،وليس
استثمارا للوفاء بااللتزام .وبالتالي ،لم يعد لدى المنشأة أصل أو التزام .وبنا ًء عليه ،تُعالج المنشأة مثل ھذه المدفوعات على
أنھا مساھمات في خطة مساھمة محددة.

المنافع لما بعد انتھاء التوظيف :خطط المساھمة المحددة
50

تتسم المحاسبة عن خطط المساھمة المحددة بالبساطة نظراً ألن التزام المنشأة المعدة للتقرير يتحدد لكل فترة بالمبالغ التي
سيُساھم بھا لتلك الفترة .وبالتالي ،ال يتطلب قياس االلتزام ،أو المصروف افتراضات اكتوارية وال يوجد احتمال ألي مكسب،
أو خسارة اكتوارية .عالوة على ذلك ،تُقَاس االلتزامات على أساس غير مخصوم ،باستثناء عندما ال يُتوقع أن تُسوى – بشكل
كامل  -قبل اثني عشر شھراً بعد نھاية فترة التقرير السنوية التي يقدم فيھا الموظفون الخدمة المتعلقة بھا.

اإلثبات والقياس
51

عندما يقدم موظف خدمة لمنشأة خالل فترة ،فإنه يجب على المنشأة أن تثبت المساھمة واجبة السداد لخطة المساھمة
المحددة في مقابل ھذه الخدمة:
)أ(

على أنھا التزام )مصروف مستحق( ،بعد طرح أي مساھمة دُفعت بالفعل .فإذا كانت المساھمة المدفوعة بالفعل
تزيد عن المساھمة واجبة السداد مقابل الخدمة قبل نھاية فترة التقرير ،فإنه يجب على المنشأة أن تثبت ھذه
الزيادة على أنھا أصل )مصروف مسبق الدفع( بقدر ما سوف يؤدي الدفع المسبق – على سبيل المثال – إلى
تخفيض في الدفعات المستقبلية ،أو استرداد نقد.

)ب(

على أنھا مصروف ،ما لم يتطلب معيار دولي آخر للتقرير المالي ،أو يسمح بتضمين المساھمة في تكلفة أصل
)أنظر ،على سبيل المثال ،معيار المحاسبة الدولي  2ومعيار المحاسبة الدولي .(16
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52

عندما ال يُتوقع أن تُسوى المساھمات في خطة مساھمة محددة – بشكل كامل  -قبل اثني عشر شھراً بعد نھاية فترة
التقرير السنوية التي يقدم فيھا الموظفون الخدمة المتعلقة بھا ،فإنه يجب أن تُخصم باستخدام معدل الخصم المحدد في
الفقرة .83

اإلفصاح
53

يجب على المنشأة أن تُفصح عن المبلغ ال ُمثبت على أنه مصروف لخطط المساھمة المحددة.

54

تفصح المنشأة ،حيثما يتطلب معيار المحاسبة الدولي  ،24عن معلومات حول المساھمات في خطط المساھمة المحددة
لكبار موظفي اإلدارة.

المنافع لما بعد انتھاء التوظيف :خطط المنفعة المحددة
55

تتسم المحاسبة عن خطط المنفعة المحددة بالتعقيد نظراً ألن قياس االلتزام والمصروف يتطلب افتراضات اكتوارية ،ويوجد
احتماالً لمكاسب وخسائر اكتوارية .عالوة على ذلك ،تُقاس االلتزامات على أساس مخصوم؛ نظراً ألنھا قد تُسوى بعد
سنوات عديدة من تقديم الموظفين الخدمة المتعلقة بھا.

اإلثبات والقياس
56

قد تكون خطط المنفعة المحددة غير ُممولة ،أو قد تكون ُممولة  -بشكل كامل أو بشكل جزئي – من خالل مساھمات المنشأة،
وأحيانا من قبل موظفيھا ،في منشأة ،أو صندوق ،والذي يكون منفصالً – بشكل نظامي  -عن المنشأة المعدة للتقرير ،وتُدفع
منه منافع الموظفين .وال يعتمد دفع المنافع الممولة عندما تصبح واجبة السداد – فقط  -على المركز المالي للصندوق،
وادائه االستثماري ولكن – أيضا ً  -على قدرة المنشأة ،واستعدادھا ،أن تعوض أي عجز في أصول الصندوق .ومن ثم ،فإن
المنشأة– في الجوھر – تضمن تغطية المخاطر االكتوارية واالستثمارية المرتبطة بالخطة .وبالتالي ،ليس من الضروري
أن يكون المصروف ال ُمثبت لخطة منفعة محددة ھو مبلغ المساھمة واجب السداد للفترة.

57

تنطوي المحاسبة من قبل المنشأة عن خطط المنفعة المحددة على الخطوات التالية:
)أ(

تحديد العجز ،أو الفائض .وينطوي ھذا على:
) (1استخدام أسلوب اكتواري – طريقة وحدة االئتمان ال ُمخططة – إلجراء تقدير يمكن االعتماد عليه للتكلفة
النھائية على المنشأة للمنفعة التي اكتسبھا الموظفون في مقابل خدمتھم في الفترات الحالية والسابقة )أنظر
الفقرات  .(69-67ويتطلب ھذا من المنشأة أن تحدد مقدار المنفعة التي تُنسب للفترات الحالية والسابقة )أنظر
الفقرات  (74-70وأن تُجرى تقديرات )افتراضات اكتوارية( حول المتغيرات المتعلقة بالسكان )مثل معدل
دوران الموظف ومعدل الوفيات( ،والمتغيرات المالية )مثل الزيادات المستقبلية في الرواتب والتكاليف
الطبية( التي سوف تؤثر على تكلفة المنفعة )أنظر الفقرات .(98-75
) (2خصم تلك المنفعة لتحديد القيمة الحالية اللتزام المنفعة المحددة وتكلفة الخدمة الحالية )أنظر الفقرات 69-67
و.(86-83
) (3طرح القيمة العادلة ألي من أصول الخطة )أنظر الفقرات  (115-113من القيمة الحالية اللتزام المنفعة
المحددة.

)ب (
)ج (

تحديد مبلغ صافي التزام )أصل( المنفعة المحددة على أنه مبلغ العجز ،أو الفائض ال ُمحدد في البند )أ(ُ ،معدل ألي
أثر لتقييد صافي أصل المنافع المحددة بالحد األعلى لألصل )أنظر الفقرة .(64
تحديد المبالغ التي ستُثبت ضمن الربح أو الخسارة:
) (1تكلفة الخدمة الحالية )أنظر الفقرات .(74-70
) (2أي تكلفة لخدمة سابقة والمكسب أو الخسارة عند التسوية )أنظر الفقرات .(112-99
)(3

صافي الفائدة على صافي التزام )أصل( المنفعة المحددة )أنظر الفقرات .(126-123
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)د(

تحديد إعادة قياسات صافي التزام )أصل( المنفعة المحددة ،لتُثبت ضمن الدخل الشامل اآلخر ،شاملةً:
) (1المكاسب والخسائر االكتوارية )أنظر الفقرات  128و.(129
) (2العائد على أصول الخطة ،باستثناء المبالغ ال ُمضمنة في صافي الفائدة على صافي التزام )أصل( المنفعة
المحددة )أنظر الفقرة .(130
) (3أي تغير في أثر الحد األعلى لألصل )أنظر الفقرة  ،(64باستثناء المبالغ ال ُمضمنة في صافي الفائدة على
صافي التزام )أصل( المنفعة المحددة.

حيثما يكون للمنشأة أكثر من خطة منفعة محددة واحدة ،فإن المنشأة تطبق ھذه اإلجراءات لكل خطة ذات أھمية نسبية -
بشكل منفصل.
58

كاف  -بحيث ال تختلف المبالغ ال ُمثبتة
يجــب على المنشأة أن تحـــدد صافي التزام )أصل( المنفعــة المحـددة بانتظام – بشكل ٍ
في القوائم المالية– بشكل ذي أھمية نسبية – عن المبالغ التي ستُحدد في نھاية فترة التقرير.

59

يشجع ھذا المعيار ،ولكن ال يتطلب من المنشأة أن تُشرك اكتواريا ً مؤھالً في قياس جميع التزامات منفعة ما بعد انتھاء التوظيف
ذات األھمية النسبية .وألسباب عملية ،يمكن للمنشأة أن تطلب اكتواريا ً مؤھالً إلجراء تقويم ُمفصل لاللتزام قبل نھاية فترة
التقرير .ومع ذلك ،تُحدث نتائج ھذا التقويم بأي معامالت ذات أھمية نسبية وبالتغيرات األخرى ذات األھمية النسبية في
الظروف )بما في ذلك التغيرات في أسعار السوق ومعدالت الفائدة( حتى نھاية فترة التقرير.

60

في بعض الحاالت ،قد توفر التقديرات ،والمتوسطات والطرق الحسابية المختصرة تقريبًا  -يمكن االعتماد عليه  -للعمليات
الحسابية ال ُمفصلة الموضحة في ھذا المعيار.

المحاسبة عن االلتزام الضمني
.61

يجب على المنشأة أن تحاسب  -ليس فقط  -عن التزامھا النظامي بموجب األحكام الرسمية لخطة منفعة محددة ،ولكن –
أيضا ً  -عن أي التزام ضمني ينشأ عن ممارسات المنشأة غير الرسمية .وينشأ عن الممارسات غير الرسمية التزام ضمني
عندما ال يكون للمنشأة بديل واقعي سوى أن تدفع منافع الموظف .ومثال اللتزام ضمني ھو حيثما يتسبب تغيير في ممارسات
المنشأة غير الرسمية في ضرر غير مقبول بعالقتھا مع الموظفين.

62

قد تسمح األحكام الرسمية لخطة منفعة محددة للمنشأة بأن تُنھي التزامھا بموجب الخطة .ومع ذلك ،يكون من الصعب – عادة
– على المنشأة أن تُنھي التزامھا بموجب خطة )بدون دفع( إذا كانت ستبقي على الموظفين .وبنا ًء عليه ،في ظل غياب دليل
على العكس ،تفترض المحاسبة عن منافع ما بعد انتھاء التوظيف أن المنشأة التي تَ ِعد حاليا بمثل ھذه المنافع سوف تستمر في
فعل ذلك على مدى حياة الموظفين المتبقية في العمل.

قائمة المركز المالي
63

يجب على المنشأة أن تثبت صافي التزام )أصل( المنفعة المحددة في قائمة المركز المالي.

64

عندما يكون لدى المنشأة فائض في خطة منفعة محددة ،فإنه يجب عليھا أن تقيس صافي أصل المنفعة المحددة بأيھما أقل
مما يلي:

65

)أ(

الفائض في خطة المنفعة المحددة؛ أو

) ب(

الحد األعلى لألصلُ ،محدد باستخدام معدل الخصم ال ُمحدد في الفقرة .83

قد ينشأ أصل منفعة محددة حيثما تُمول خطة منفعة محددة – بشكل زائد  -أو حيثما تنشأ مكاسب اكتوارية .وفي مثل ھذه
الحاالت ،تثبت المنشأة صافي أصل منفعة محددة؛ نظراً ألن:
)أ(

المنشأة تسيطر على مورد ،وھو القدرة على استخدام الفائض لتوليد منافع مستقبلية؛ و

)ب( ھذه السيطرة ھي نتيجة ألحداث سابقة )مساھمات مدفوعة من قبل المنشأة وخدمة مقدمة من قبل الموظفين(؛ و
)ج( تُتاح المنافع االقتصادية المستقبلية للمنشأة في شكل تخفيض في المساھمات المستقبلية ،أو استرداد نقد ،إما بشكل مباشر
للمنشأة ،أو بشكل غير مباشر لخطة أخرى تواجه عجزاً .والحد األعلى لألصل ھو القيمة الحالية لھذه المنافع المستقبلية.
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اإلثبات والقياس :القيمة الحالية اللتزامات المنفعة المحددة وتكلفة الخدمة الحالية
66

قد تتأثر التكلفة النھائية لخطة منفعة محددة بمتغيرات عديدة ،مثل الرواتب النھائية ،ومعدل دوران الموظف ومعدل الوفيات،
ومساھمات الموظف واتجاھات التكلفة الطبية .فالتكلفة النھائية للخطة تكون غير مؤكدة ،ومن المحتمل أن يستمر عدم التأكد
ھذا لفترة طويلة من الوقت .ولقياس القيمة الحالية اللتزامات منفعة ما بعد انتھاء التوظيف وتكلفة الخدمة الحالية المتعلقة بھا،
فإنه من الضروري:
)أ(

أن تُطبق طريقة تقويم اكتواري )أنظر الفقرات (69-67؛ و

)ب( أن تُنسب المنفعة لفترات الخدمة )أنظر الفقرات (74-70؛ و
)ج( أن تُوضع افتراضات اكتوارية )أنظر الفقرات .(98-75

طريقة التقويم االكتواري
67

يجب على المنشأة أن تستخدم طريقة وحدة االئتمان ال ُمخططة لتًحدد القيمة الحالية اللتزامات منفعتھا المحددة وتكلفة
الخدمة الحالية المتعلقة بھا و ،عندما ينطبق ،تكلفة الخدمة السابقة.

68

تعتبر طريقة وحدة االئتمان ال ُمخططة )تُعرف – أحيانا ً  -بطريقة المنفعة المستحقة بالتناسب مع الخدمة ،أو بطريقة
المنفعة/سنوات الخدمة( أنه ينشأ عن كل فترة خدمة وحدة إضافية الستحقاق منقعة )أنظر الفقرات  (74-70وتقيس كل وحدة
 -بشكل منفصل  -لتؤسس االلتزام النھائي )أنظر الفقرات .(98-75

مثال يوضح الفقرة 68
يُستحق مبلغ إجمالي من المنفعة عند إنھاء الخدمة ويساوي  %1من الراتب النھائي عن كل سنة خدمة .وكان الراتب
في السنة  1ھو 10.000وحدة نقد ويًفترض أن يزيد بنسبة ) %7نسبة مركبة( كل سنة .وكان معدل الخصم المستخدم
ھو %10للسنة .ويظھر الجدول التالي كيف يتأسس االلتزام لموظف والذي يُتوقع أن يترك المنشأة في نھاية السنة ،5
بافتراض أنه ال توجد تغييرات في االفتراضات االكتوارية .وللتبسيط ،يتجاھل ھذا المثال التعديل اإلضافي الالزم
ليعكس احتمال أن الموظف قد يترك المنشأة في تاريخ أبكر أو تاريخ تا ٍل.
السنة

1
وحدة نقد
المنفعة المنسوبة إلى:
 السنوات السابقة السنة الحالية) %1من الراتب النھائي(
 السنوات الحالية والسابقةااللتزام االفتتاحي
الفائدة بنسبة %10
تكلفة الخدمة الحالية
االلتزام الختامي

4
وحدة نقد

5
وحدة نقد

3
2
وحدة نقد وحدة نقد

0
131

131
131

262
131

393
131

524
131

131
89
89

262
89
9
98
196

393
196
20
108
324

524
324
33
119
476

655
476
48
131
655

يتبع....
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يتبع...
مثال يوضح الفقرة 68
إيضاح:
.1

االلتزام االفتتاحي ھو القيمة الحالية للمنفعة المنسوبة للسنوات السابقة.

.2

تكلفة الخدمة الحالية ھي القيمة الحالية للمنفعة المنسوبة للسنة الحالية.

 .3االلتزام الختامي ھو القيمة الحالية للمنفعة المنسوبة للسنوات الحالية والسابقة.

69

تخصم المنشأة كامل التزام منفعة ما بعد انتھاء التوظيف ،حتى ولو كان يُتوقع أن يُسوى جزء من االلتزام قبل اثني عشر
شھراً بعد فترة التقرير.

ب المنفعة لفترات الخدمة
ن ْ
س َ
70

عند تحديد القيمة الحالية اللتزامات منفعتھا المحددة وتكلفة الخدمة الحالية المتعلقة بھا و ،عندما ينطبق ،تكلفة الخدمة
سب المنفعة لفترات الخدمة بموجب طريقة احتساب منفعة الخطة .وبالرغم من
السابقة ،فإنه يجب على المنشأة أن ت ْن ِ
ذلك ،إذا كانت ستؤدي خدمة موظف في سنوات تاليه إلى مستوى أعلى – بشكل ذي أھمية نسبية – من المنفعة عنه في
سب المنفعة على أساس القسط الثابت ،من:
السنوات األبكر ،فإنه يجب على المنشأة أن ت ْن ِ
)أ(

التاريخ الذي تؤدي فيه خدمة من قبل الموظف  -ألول مرة  -لمنافع بموجب الخطة )سواء كانت أو لم تكن المنافع
مشروطة بخدمة إضافية( ،وحتى

)ب( التاريخ الذي سوف تؤدي فيه خدمة إضافية من قبل الموظف لمبلغ  -غير ذي أھمية نسبية  -من المنافع اإلضافية
بموجب الخطة ،بخالف الناتج من زيادات الراتب اإلضافية.

71

تتطلب طريقة وحدة االئتمان ال ُمخططة من المنشأة أن ت ْن ِسب المنفعة للفترة الحالية )لتحديد تكلفة الخدمة الحالية( وللفترات
الحالية والسابقة )لتحديد القيمة الحالية اللتزامات المنفعة المحددة( .وت ْن ِسب المنشأة المنفعة للفترات التي ينشأ فيھا االلتزام
بتقديم منافع ما بعد انتھاء التوظيف .وينشأ ھذا االلتزام عندما يقدم الموظفون خدمات في مقابل منافع ما بعد انتھاء التوظيف
التي تتوقع المنشأة أن تدفعھا في فترات التقرير المستقبلية .وتسمح الطرق االكتوارية للمنشأة بأن تقيس ھذا االلتزام بطريقة
كاف  -لتبرر إثبات التزام.
يمكن االعتماد عليھا – بشكل
ٍ

أمثلة توضح الفقرة 71
1

تقدم خطة منفعة محددة مبلغا ً إجماليا ً من المنفعة قدرة  100وحدة نقد عن كل سنة خدمة يُستحق السداد عند
التقاعد.

تُنسب منفعة قدرھا  100وحدة نقد لكل سنة .وتكون تكلفة الخدمة الحالية ھي القيمة الحالية لـ  100وحدة نقد.
وتكون القيمة الحالية اللتزام المنفعة المحددة ھي القيمة الحالية لـ  100وحدة نقد مضروبة في عدد سنوات
الخدمة حتى نھاية فترة التقرير.
إذا كانت المنفعة واجبة السداد  -مباشرة  -عندما يترك الموظف المنشأة ،فإن تكلفة الخدمة الحالية والقيمة الحالية
اللتزام المنفعة المحددة تعكس التاريخ الذي يتوقع فيه أن يترك الموظف المنشأة .لذلك ،ونظراً ألثر الخصم،
فإنھا تكون أقل من المبالغ التي كانت ستُحدد إذا ترك الموظف المنشأة في نھاية فترة التقرير.
2

تقدم خطة معاش شھري قدرة  %2من الراتب النھائي عن كل سنة خدمة ،ويكون المعاش واجب السداد من
عمر .65

تُنسب لكل سنة خدمة ،منفعة تساوي القيمة الحالية ،في تاريخ التقاعد المتوقع ،لمعاش شھري قدرة  %2من
الراتب النھائي المقدر واجب السداد من تاريخ التقاعد المتوقع حتى تاريخ الوفاة المتوقع .وتكون تكلفة الخدمة
الحالية ھي القيمة الحالية لتلك المنفعة .وتكون القيمة الحالية اللتزام المنفعة المحددة ھي القيمة الحالية لمدفوعات
المعاش الشھري بنسبة  %2من الراتب النھائي ،مضروبة في عدد سنوات الخدمة حتى نھاية فترة التقرير.
وتُخصم تكلفة الخدمة الحالية والقيمة الحالية اللتزام المنفعة المحددة نظراً ألن مدفوعات المعاش تبدأ عند عمر
.65
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72

تُنشــئ خدمــة الموظف التزاما ً بموجب خطة منفعة محــددة حتى ولــو كانت المنافع مشروطة بالتوظيف المستقبلي )وبعبارة
أخرى لم تُكتسب( .وتُنشئ خدمة الموظف قبل تاريخ االكتساب التزاما ضمنيا؛ نظراً ألنه ،في نھاية كل فترة تقرير تالية،
يُخفض مبلغ الخدمة المستقبلية التي يجب على الموظف أن يقدمھا قبل أن يصبح مستحقا للمنفعة .وعند قياس التزام المنفعة
المحددة ،تأخذ المنشأة في الحسبان احتمال أنه قد ال يستوفي بعض الموظفين أيا ُ من متطلبات االكتساب .وبالمثل ،بالرغم
من أن بعض منافع ما بعد انتھاء التوظيف ،على سبيل المثال ،المنافع الطبية لما بعد انتھاء التوظيف ،تصبح واجبة السداد
– فقط  -إذا وقع حدث محدد عندما لم يعد الموظف يعمل ،إال أنه إذا وقع الحدث المعين فإن التزاما ً ينشأ عندما يقدم الموظف
الخدمة التي سوف توفر استحقاقا ُ للمنفعة .ويؤثر احتمال أنه سوف يقع الحدث المعين على قياس االلتزام ،ولكنه ال يحدد ما
إذا كان يوجد االلتزام أم ال.
أمثلة توضح الفقرة 72
1

تدفع خطةٌ منفعةً قدرھا  100وحدة نقد عن كل سنة خدمة .وتُكتسب المنافع بعد عشر سنوات خدمة.

تُنسب منفعة قدرھا  100وحدة نقد لكل سنة .وفي كل من العشر السنوات األولى ،تعكس تكلفة الخدمة الحالية
والقيمة الحالية لاللتزام احتمال أن الموظف قد ال يستكمل عشر سنوات خدمة.
2

تدفع خطةٌ منفعةً قدرھا  100وحدة نقد عن كل سنة خدمة ،باستثناء الخدمة قبل عمر  .25وتُكتسب المنافع مباشرة.

ال تُنسب منفعة للخدمة قبل عمر 25؛ نظراً ألن الخدمة قبل ھذا التاريخ ال تؤدي لمنافع )مشروطة ،أو غير
مشروطة( .وتُنسب منفعة قدرھا  100وحدة نقد لكل سنة تالية.

73

يزداد االلتزام حتى التاريخ الذي فيه سوف ال تؤَ دي الخدمة اإلضافية من قبل الموظف إلى مبلغ ذي أھمية نسبية من المنافع
اإلضافية .ولذلك ،تُنسب جميع المنافع للفترات التي تنتھي في ذلك التاريخ ،أو قبله .وتُنسب المنفعة لفترات محاسبية بعينھا
بموجب طريقة احتساب منفعة الخطة .وبالرغم من ذلك ،إذا كانت خدمة موظف في سنوات تالية سوف تؤدي إلى مستوى
أعلى – بشكل ذي أھمية نسبية – من المنفعة عن السنوات األبكر ،فإن المنشأة تنسب المنفعة على أساس القسط الثابت حتى
التاريخ الذي فيه سوف ال تؤدي الخدمة اإلضافية من قبل الموظف إلى مبلغ ذي أھمية نسبية من المنافع اإلضافية .ذلك
نظراً ألن خدمة الموظف طوال كامل الفترة سوف تؤدي  -بشكل نھائي  -إلى منفعة عند ھذا المستوى األعلى.
أمثلة توضح الفقرة 73
1

تدفع خطة مبلغ إجمالي من المنفعة قدرة  1000وحدة نقد والذي يُكتسب بعد عشر سنوات من الخدمة .وال تقدم
الخطة منفعة إضافية للخدمة الالحقة.

تُنسب منفعة قدرھا  100وحدة نقد ) 1000وحدة نقد مقسومة على  (10لك ٍل من العشر سنوات األولى.
وتعكس تكلفة الخدمة الحالية في ك ٍل من العشر سنوات األولى احتمال أن الموظف قد ال يستكمل عشر سنوات
من الخدمة .وال تُنسب منفعة للسنوات الالحقة.
يتبع......
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أمثلة توضح الفقرة 73
2

تدفع خطةٌ مبلغا ً إجماليا ً من منفعة التقاعد قدره  2000وحدة نقد لجميع الموظفين الذين ال يزالون يعملون عند
عمر  55بعد عشرين سنة خدمة ،أو الذين ال يزالون يعملون عند عمر  ،65بغض النظر عن طول خدمتھم.

للموظفين الذين ينتسبون قبل عمر  ،35تؤدي الخدمة الى منافع بموجب الخطة بداية عند عمر ) 35قد يترك
موظف المنشأة عند عمر  30ويعود عند عمر  ،33بدون أثر على مبلغ المنافع ،أو توقيتھا( .وھذه المنافع تكون
مشروطة بالخدمة اإلضافية .سوف ال تؤدي – ايضا ً  -الخدمة بعد عمر  55إلى مبلغ ذي أھمية نسبية من المنافع
اإلضافية .لھؤالء الموظفين ،تنسب المنشأة منفعة قدرھا  100وحدة نقد ) 2000وحدة نقد مقسومة على (20
لكل سنة من عمر  35وحتى عمر .55
وللموظفين الذين ينتسبون عند عمر يتراوح بين  35و ،45سوف ال تؤدي الخدمة ما بعد عشرين سنة إلى مبلغ
ذي أھمية نسبية من المنافع اإلضافية .لھؤالء الموظفين ،تنسب المنشأة منفعة قدرھا  2000) 100مقسومة على
 (20لك ٍل من العشرين سنة األولى.
وللموظف الذي ينتسب عند عمر  55سنة ،سوف ال تؤدي الخدمة ما بعد عشر سنوات إلى مبلغ ذي أھمية نسبية
من المنافع اإلضافية .لھذا الموظف ،تنسب المنشأة منفعة قدرھا  200وحدة نقد ) 2000وحدة نقد مقسومة على
 (10لك ٍل من العشر سنوات األولى.
ولجميع الموظفين ،تعكس تكلفة الخدمة الحالية والقيمة الحالية لاللتزام احتمال أن الموظف قد ال يستكمل فترة
الخدمة الالزمة.
3

تعوض خطة طبية لما بعد انتھاء التوظيف  %40من تكاليف الموظف الطبية لما بعد انتھاء التوظيف عندما
يترك الموظف المنشأة بعد أكثر من عشر وأقل من عشرين سنة خدمة ،و %50من ھذه التكاليف عندما يترك
الموظف المنشأة بعد عشرين سنة خدمة ،أو أكثر.

بموجب طريقة احتساب منفعة الخطة ،تنسب المنشأة  %4من القيمة الحالية للتكاليف الطبية المتوقعة )%40
مقسومة على  (10لك ٍل من العشر سنوات األولى و %10) %1مقسومة على  (10لكل من العشر سنوات
الثانية .وتعكس تكلفة الخدمة الحالية في كل سنة احتمال أن الموظف قد ال يستكمل فترة الخدمة الالزمة ليكتسب
جز ًء من المنافع ،أو جميعھا .وللموظفين المتوقع أن يتركوا المنشأة خالل عشر سنوات ،ال تُنسب منفعة.
4

تعوض خطة طبية لما بعد انتھاء التوظيف  %10من تكاليف الموظف الطبية لما بعد انتھاء التوظيف عندما يترك
الموظف المنشأة بعد أكثر من عشر وأقل من عشرين سنة خدمة ،و %50من ھذه التكاليف عندما يترك الموظف
المنشأة بعد عشرين سنة خدمة ،أو أكثر.

تؤدي الخدمة في السنوات التالية إلى مستوى أعلى – بشكل ذي أھمية نسبية -من المنفعة عن السنوات األبكر.
ومن ثم ،للموظفين المتوقع أن يتركوا المنشأة بعد عشرين سنة ،أو أكثر ،تنسب المنشأة منفعة على أساس القسط
الثابت بموجب الفقرة  .71وسوف ال تؤدي الخدمة لما بعد عشرين سنة إلى مبلغ ذي أھمية نسبية من المنافع
اإلضافية .ومن ثم ،تُنسب منفعة لك ٍل من العشرين سنة األولى  %2.5من القيمة الحالية للتكاليف الطبية المتوقعة
) %50مقسومة على عشرين(.
وللموظفين المتوقع أن يتركوا المنشأة ما بين عشر وعشرين سنة ،تُنسب منفعة لك ٍل من العشر سنوات األولى %1
من القيمة الحالية للتكاليف الطبية المتوقعة.
ولھؤالء الموظفين ،ال تُنسب منفعة للخدمة ما بين نھاية السنة العاشرة والتاريخ ال ُمقدر لترك المنشأة.
وللموظفين المتوقع أن يتركوا المنشأة خالل عشر سنوات ،ال تُنسب منفعة.
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74

حيثما يكون مبلغ المنفعة نسبة ثابتة من الراتب النھائي لكل سنة خدمة ،فإن زيادات الراتب المستقبلية سوف تؤثر على المبلغ المطلوب
لتسوية االلتزام الموجود للخدمة قبل نھاية فترة التقرير ،ولكنھا ال تُنشئ التزاما ً إضافياً؛ ومن ثم:
)أ(

لغرض الفقرة )70ب( ،ال تؤدي زيادات الراتب إلى منافع إضافية ،بالرغم من أن مبلغ المنافع يعتمد على الراتب النھائي؛
و

)ب (

يكون مبلغ المنفعة المنسوب لكل فترة نسبة ثابتة من الراتب الذي ترتبط به المنفعة.
أمثلة توضح الفقرة 74
يحق للموظفين منفعة قدرھا  %3من الراتب النھائي لكل سنة خدمة قبل عمر .55

تُنسب منفعة قدرھا  %3من الراتب النھائي الُمقدر لكل سنة حتى عمر  .55وھذا ھو التاريخ الذي فيه سوف ال تؤدي
الخدمة اإلضافية من قبل الموظف إلى مبلغ ذي أھمية نسبية من المنافع اإلضافية بموجب الخطة .وال تُنسب منفعة للخدمة
بعد ھذا العمر.

االفتراضات االكتوارية
75

يجب أن تكون االفتراضات االكتوارية غير متحيزة ومتوافقة  -بشكل متبادل.

76

تُعد االفتراضات االكتوارية أفضل تقديرات المنشأة للمتغيرات التي سوف تحدد التكلفة النھائية لتقديم منافع ما بعد انتھاء التوظيف.
وتشمل االفتراضات االكتوارية:
)أ(

)ب (

افتراضات متعلقة بالسكان عن الخصائص المستقبلية للموظفين الحاليين والسابقين )ومن يعولون( المؤھلين للمنافع.
وتتعامل االفتراضات المتعلقة بالسكان مع أمور ،مثل:
)(1

معدل الوفيات )أنظر الفقرات  81و.(82

)(2

معدالت دوران الموظف والعجز والتقاعد المبكر.

)(3

نسبة أعضاء الخطة ومن يعولون الذين سوف يتأھلون للمنافع.

)(4

نسبة أعضاء الخطة الذين سوف يختارون كل شكل لخيار الدفع المتاح بموجب أحكام الخطة.

)(5

معدالت المطالبة بموجب الخطط الطبية.

إفتراضات مالية تتعامل مع بنود مثل:
)(1

معدل الخصم )أنظر الفقرات .(86-83

)(2

مستويات المنفعة ،باستثناء أي تكلفة منافع سوف يتم الوفاء بھا من قبل الموظفين ،والراتب المستقبلي )أنظر
الفقرات .(95-87

)(3

في حالة المنافع الطبية ،التكاليف الطبية المستقبلية ،بما في ذلك تكاليف معالجة المطالبة )أي التكاليف التي
سوف يتم تحملھا في معالجة والفصل في المطالبات ،بما في ذلك الرسوم النظامية وأتعاب الجھة ال ُمعدلة(
)أنظر الفقرات .(98-96

)(4

الضرائب واجبة السداد من قبل الخطة على المساھمات المتعلقة بالخدمة قبل تاريخ التقرير ،أو على المنافع
الناتجة عن تلك الخدمة.

77

تكون االفتراضات االكتوارية غير متحيزة عندما ال تكون ُمرتجلة ،أو متحفظة إلى حد بعيد.

78

تكون االفتراضات االكتوارية متوافقة  -بشكل متبادل  -عندما تعكس العالقات االقتصادية بين عوامل مثل التضخم ،ومعدالت
زيادة الراتب ومعدالت الخصم .فعلى سبيل المثال ،جميع االفتراضات التي تعتمد على مستوى تضخم معين )مثل االفتراضات
حول معدالت الفائدة وزيادات الراتب والمنفعة( في أي فترة مستقبلية محددة تفترض مستوى التضخم نفسه في تلك الفترة.
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79

تحدد المنشأة معدل الخصم واالفتراضات المالية األخرى بقيم اسمية ) ُمعلنة( ،ما لم تكن التقديرات بقيم حقيقية )معدلة بالتضخم(
يمكن االعتماد عليھا بشكل أكبر ،على سبيل المثال ،في اقتصاد ذي تضخم جامح )أنظر معيار المحاسبة الدولي " 29التقرير
المالي في االقتصادات ذات التضخم الجامح"( ،أو حيثما تكون المنفعة مرتبطة بمؤشر ويوجد سوق عميقة للسندات مرتبطة
بمؤشر لنفس العملة والقيمة.

80

يجب أن تستند االفتراضات المالية إلى توقعات السوق في نھاية فترة التقرير ،للفترة التي ستُسوى خاللھا االلتزامات.

االفتراضات االكتوارية :معدل الوفيات
81

يجب على المنشأة أن تحدد افتراضاتھا لمعدل الوفيات بالرجوع إلى أفضل تقديراتھا لمعدل وفيات أعضاء الخطة خالل
التوظيف ،وبعده.

82

لتقدير التكلفة النھائية للمنفعة ،تأخذ المنشأة في الحسبان التغيرات المتوقعة في معدل الوفيات ،على سبيل المثال ،بتعديل
جداول معدل الوفيات الطبيعية بتقديرات تحسينات معدل الوفيات.

االفتراضات االكتوارية :معدل الخصم
83

يجب أن يُحدد المعدل ال ُمستخدم لخصم التزامات منفعة ما بعد انتھاء التوظيف )كالً من ال ُممولة وغير ال ُممولة( بالرجوع
إلى عائدات السوق في نھاية فترة التقرير ،على سندات الشركات عالية الجودة .وبالنسبة للعمالت التي ال يوجد سوق
عميقة لمثل سندات ھذه الشركات عالية الجودة ،فإنه يجب أن تُستخدم عائدات السوق )في نھاية فترة التقرير( على
السندات الحكومية التي تتم بتلك العمالت .ويجب أن تتفق عملة سندات الشركات أو السندات الحكومية ،وأجلھا ،مع عملة
التزامات المنفعة لما بعد انتھاء التوظيف ،وأجلھا ال ُمقدر.

84

يُعد معدل الخصم أحد االفتراضات االكتوارية التي يكون لھا أثر ذو أھمية نسبية .ويعكس معدل الخصم القيمة الزمنية للنقود
ولكن ال يعكس المخاطر االكتوارية ،أو االستثمارية .عالوة على ذلك ،ال يعكس معدل الخصم مخاطر االئتمان المتعلقة بمنشأة
محددة والتي يتحملھا دائنو المنشأة ،وال يعكس مخاطر أنه قد تختلف الخبرة المستقبلية عن االفتراضات االكتوارية.

85

يعكس معدل الخصم التوقيت ال ُمقدر لمدفوعات المنفعة .وفي الواقع العملي ،تحقق المنشأة ذلك – غالبا ً  -من خالل تطبيق
متوسط مرجح واحد لمعدل الخصم والذي يعكس التوقيت ال ُمقدر لمدفوعات المنفعة ،ومبلغھا ،والعملة التي ستُدفع بھا المنافع.

86

كاف – ليطابق االستحقاق ال ُمقدر لجميع
في بعض الحاالت ،قد ال توجد سوق عميقة لسندات لھا استحقاق طويل  -بشك ٍل
ٍ
مدفوعات المنفعة .وفي مثل ھذه الحاالت ،تستخدم المنشأة معدالت السوق الحالية ألجل مناسب لخصم مدفوعات ذات أجل
أقصر ،وتقدر معدل الخصم لالستحقاقات األطول من خالل استقراء معدالت السوق الحالية على طول منحنى العائد .ومن
غير المحتمل أن يكون إجمالي القيمة الحالية اللتزام منفعة محددة حساسا ً – بشكل خاص – لمعدل الخصم ال ُمطبق على الجزء
من المنافع التي تكون واجبة السداد لما بعد االستحقاق النھائي لسندات الشركات أو السندات الحكومية المتاحة.

االفتراضات االكتوارية :الرواتب والمنافع والتكاليف الطبية
87

يجب على المنشأة أن تقيس التزامات منفعتھا المحددة على أساس يعكس:
)أ(

المنافع المحددة في أحكام الخطة )أو الناتجة عن أي التزام ضمني يتجاوز ھذه االحكام( في نھاية فترة التقرير؛ و

)ب(

أية زيادات راتب مستقبلية ُمقدرة والتي تؤثر على المنفعة واجبة السداد؛ و

)ج(

أثر أي تقييد لنصيب صاحب العمل من تكلفة المنافع المستقبلية؛ و

)د(

المساھمات من الموظفين ،أو من أطراف ثالثة ،التي تخفض التكلفة النھائية على المنشأة لھذه المنافع؛ و

)ھـ(

التغيرات المستقبلية ال ُمقدرة في مستوى أية منافع للدولة والتي تؤثر على المنافع واجبة السداد بموجب خطة منفعة
محددة وذلك إذا ،وفقط إذا:
)(1

اُقرت ھذه التغيرات قبل نھاية فترة التقرير ،أو

)(2

تشير البيانات التاريخية ،أو دليل آخر يمكن االعتماد عليه ،الى أن منافع الدولة ھذه سوف تتغير  -بطريقة
يمكن التنبؤ بھا – على سبيل المثال ،تمشيا ً مع التغيرات المستقبلية في المستويات العامة لألسعار ،أو
المستويات العامة للرواتب.
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88

89

تعكس االفتراضات االكتوارية تغييرات المنفعة المستقبلية التي تُحدد في األحكام الرسمية لخطة )أو التزام ضمني يتجاوز
ھذه األحكام( في نھاية فترة التقرير .ويكون ھذا ھو الحال عندما ،على سبيل المثال:
)أ(

يكون للمنشأة سابقة لزيادة المنافع ،على سبيل المثال ،لتخفيف آثار التضخم ،وال توجد إشارة على أن ھذه الممارسة
سوف تتغير في المستقبل؛ أو

)ب(

تكون المنشأة ملزمة ،إما بموجب األحكام الرسمية لخطة )أو التزام ضمني يتجاوز ھذه األحكام( ،أو بموجب
تشريع ،بأن تستخدم أي فائض في الخطة لمصلحة المشاركين في الخطة )أنظر الفقرة )108ج((؛ أو

)ج(

تتنوع المنافع استجابة لألداء المستھدف ،أو لضوابط أخرى .على سبيل المثال ،قد تنص أحكام الخطة على أنھا
سوف تدفع منافع ُمخفضة ،أو تطلب مساھمات إضافية من الموظفين عندما تكون أصول الخطة غير كافية.
ويعكس قياس االلتزام أفضل تقدير ألثر األداء المستھدف أو الضوابط األخرى.

ال تعكس االفتراضات االكتوارية تغييرات المنفعة المستقبلية التي لم تُحدد في األحكام الرسمية للخطة )أو التزام ضمني(
في نھاية فترة التقرير .وسوف ينتج عن ھذه التغييرات:
)أ(

تكلفة الخدمة السابقة ،بالقدر الذي تُغير به منافع الخدمة قبل التغيير.

)ب(

تكلفة الخدمة الحالية للفترات بعد التغيير ،بالقدر الذي تُغير به منافع الخدمة بعد التغيير.

90

تأخذ تقديرات زيادات الراتب المستقبلية في الحسبان التضخم ،واألسبقية ،والترقية والعوامل المالئمة األخرى ،مثل العرض
والطلب في سوق التوظيف.

91

تقيد بعض خطط المنفعة المحددة المساھمات التي تُطَالب المنشأة بأن تدفعھا .وتأخذ التكلفة النھائية للمنافع في الحسبان أثر
القيد على المساھمات .ويتحدد أثر القيد على المساھمات بـأيھما أقصر مما يلي:
)أ(

العمر ال ُمقدر للمنشأة ،أو

)ب(

العمر ال ُمقدر للخطة.

92

تتطلب بعض خطط المنفعة المحددة من الموظفين ،أو أطراف ثالثة ،أن يساھموا في تكلفة الخطة .وتخفض المساھمات من
قبل الموظفين من تكلفة المنافع على المنشأة .وتأخذ المنشأة في الحسبان ما إذا كانت مساھمات الطرف الثالث تخفض من
تكلفة المنافع على المنشأة ،أو أنھا تُعد حقا ً في التعويض كما ھو موضح في الفقرة  .116وقد تُ َحدد المساھمات من قبل
الموظفين ،أو أطراف ثالثة ،في األحكام الرسمية للخطة )أو تنشأ عن التزام ضمني يتجاوز ھذه األحكام( ،أو أنھا تكون
اختيارية .وتخفض المساھمات االختيارية من قبل الموظفين ،أو أطراف ثالثة ،من تكلفة الخدمة فور دفع ھذه المساھمات
للخطة.

93

إن المساھمات من الموظفين ،أو أطراف ثالثة ،وال ُمحددة في األحكام الرسمية للخطة ،إما أن تخفض تكلفة الخدمة )عندما
تكون مرتبطة بالخدمة( ،أو تؤثر على إعادة قياسات صافي إلتزام )أصل( المنفعة المحددة )إذا لم يكن مرتبطا ً بالخدمة(.
ومثال للمساھمات غير المرتبطة بالخدمة ھوعندما تُتطلب المساھمات تخفيض عجز ناشئ عن خسائر على أصول الخطة،
أو خسائر إكتوارية.إذا كانت المساھمات من الموظفين أو أطراف أخرى مرتبطة بالخدمة ،وفي حال إرتباط المساھمات
من الموظفين أو األطراف األخرى بالخدمة ،فإن ھذه المساھمات تخفض تكلفة الخدمة كما يلي:
)أ(

إذا كان مبلغ المساھمات يعتمد على سنوات الخدمة ،فيجب على المنشأة أن تنسب المساھمات لفترات الخدمة
باستخدام نفس طريقة اإلسناد المطلوبة وفقا ً للفقرة  70إلجمالي المنافع )أي إما باستخدام صيغة خطة المساھمة
أو طريقة القسط الثابت( ،أو

)ب(

إذا كان مبلغ المساھمة مستقالُ عن عدد سنوات الخدمة ،يٌسمح للمنشأة بإثبات ھذه المساھمات كتخفيض لتكلفة
الخدمة في الفترة التي تتعلق بھا الخدمة المقدمة .تشمل أمثلة المساھمات المستقلة عن عدد سنوات الخدمة نسبة
ثابتة من راتب الموظف ،أو مبلغا ُ ثابتا ُ طوال فترة الخدمة ،أو على أساس ٌعمر الموظف.

تقدم الفقرة أ 1إرشادات التطبيق
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94

بالنسبة للمساھمات من الموظفين أو األطراف األخرى المنسوبة لفترات الخدمة وفقا ً للفقرة )93أ( ،ينتج عن التغييرات في
المساھمات ما يلي:
)أ(

تكلفة الخدمة الحالية والسابقة )إذا لم تُحدد ھذه التغييرات في األحكام الرسمية للخطة ولم تنشأ عن التزام ضمني(؛
أو

)ب(

مكاسب وخسائر اكتوارية )إذا كانت تلك التغييرات محددة في األحكام الرسمية للخطة ،أو تنشأ عن التزام ضمني(.

95

ترتبط بعض منافع ما بعد انتھاء التوظيف بمتغيرات مثل مستوى منافع التقاعد للدولة ،أو الرعاية الطبية للدولة .ويعكس
قياس مثل ھذه المنافع أفضل تقدير لمثل ھذه المتغيرات ،باالستناد إلى البيانات التاريخية وأدلة أخرى يمكن االعتماد عليھا.

96

يجب أن تأخذ االفتراضات حول التكاليف الطبية في الحسبان التغيرات المستقبلية ال ُمقدرة في تكلفة الخدمات الطبية،
الناتجة عن كل من التضخم والتغيرات المحددة في التكاليف الطبية.

97

يتطلب قياس المنافع الطبية لما بعد انتھاء التوظيف افتراضات عن مستوى المطالبات المستقبلية ،وتكرارھا ،وتكلفة الوفاء
بھذه المطالبات .وتقدر المنشأة التكاليف الطبية المستقبلية على أساس البيانات التاريخية حول الخبرة الخاصة بالمنشأة،
وتُلحق – عند الضرورة – ببيانات تاريخية من المنشآت األخرى ،أو شركات التأمين ،أو مقدمي الخدمات الطبية ،أو من
مصادر أخرى .وتأخذ تقديرات التكاليف الطبية المستقبلية في الحسبان أثر التقدم التكنولوجي ،والتغيرات في أنماط االنتفاع
بالعناية الصحية ،أو أنماط تقديمھا ،والتغيرات في الحالة الصحية للمشاركين في الخطة.

98

إن مستوى المطالبات ،وتكرارھا ،يكون حساسا ُ – بشكل خاص – لعمر الموظفين )ومن يعولون( ،وحالتھم الصحية ،وجنسھم
وقد يكون حساسا ً لعوامل أخرى مثل الموقع الجغرافي .ولذلك ،تٌعدل البيانات التاريخية بمدى اختالف المزيج السكاني
للمجتمع عن ذلك للمجتمع ال ُمستخدم كأساس للبيانات .وتُعدل – أيضا ً  -حيثما توجد أدلة يمكن االعتماد عليھا بأن ھذه
االتجاھات التاريخية سوف لن تستمر.

تكلفة الخدمة السابقة والمكسب والخسارة من التسوية
99

قبل تحديد تكلفة الخدمة السابقة ،أو المكسب ،أو الخسارة من التسوية ،فإنه يجب على المنشأة أن تعيد قياس صافي
التزام )أصل( المنفعة المحددة باستخدام القيمة العادلة الحالية ألصول الخطة واالفتراضات االكتوارية الحالية )بما في
ذلك معدالت فائدة السوق الحالية وأسعار السوق الحالية األخرى( بحيث يعكس المنافع المقدمة بموجب الخطة قبل تعديل
الخطة ،أو تقليصھا ،أو تسويتھا.

100

ال يلزم المنشأة أن تميز تكلفة الخدمة السابقة الناتجة عن تعديل الخطة ،عن تكلفة الخدمة السابقة الناتجة عن تقليص ،وعن
مكسب ،أو خسارة من التسوية عندما تحدث ھذه المعامالت معا ً .وفي بعض الحاالت ،يحدث تعديل الخطة قبل التسوية،
مثل عندما تغير المنشأة المنافع بموجب الخطة وتسوي المنافع ال ُمعدلة الحقا .وفي ھذه الحاالت ،تثبت المنشأة تكلفة الخدمة
السابقة قبل أي مكسب ،أو خسارة من التسوية.

101

تحدث تسوية مع تعديل خطة ،وتقليصھا ،عند إنھاء خطة مما يؤدي إلى أن يسوى االلتزام وتزول الخطة من الوجود.
وبالرغم من ذلك ،فإن إنھاء الخطة ال يعد تسوية عندما تُستبدل الخطة بخطة جديدة تقدم منافع – في الجوھر – ھي نفس
المنافع.

تكلفة الخدمة السابقة
102
103

تكلفة الخدمة السابقة ھي التغير في القيمة الحالية اللتزام المنفعة المحددة والناتج عن تعديل الخطة ،أو تقليصھا.
يجب على المنشأة أن تثبت تكلفة الخدمة السابقة على أنھا مصروف في أبكر التواريخ التالية:
)أ(

عندما يحدث تعديل الخطة ،أو تقليصھا؛ أو

)ب(

عندما تثبت المنشأة تكاليف إعادة الھيكلة المتعلقة بھا )أنظر معيار المحاسبة الدولي  ،(37أو منافع إنھاء التوظيف
)أنظر الفقرة .(165

104

يحدث تعديل الخطة عندما تقدم المنشأة خطة منفعة محددة ،أو تسحبھا ،أو تغير المنفعة واجبة السداد بموجب خطة منفعة
محددة قائمة.

105

يحدث تقليص عندما تخفض المنشأة – بشكل جوھري – عدد الموظفين الذين تشملھم الخطة .وقد ينشأ تقليص عن حدث
منفرد ،مثل إغالق مصنع ،أو إيقاف عملية ،أو إنھاء خطة ،أو تعليقھا.
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106

قد تكون تكلفة الخدمة السابقة إما موجبة )عندما تُقَدَم المنافع ،أو تُ َغيَر بحيث تزداد القيمة الحالية اللتزام المنفعة المحددة(،
أو سالبة )عندما تُس َْحب المنافع ،أو تُ َغيَر بحيث تنخفض القيمة الحالية اللتزام المنفعة المحددة(.

107

عندما تخفض المنشأة المنافع واجبة السداد بموجب خطة منفعة محددة قائمة ،وفي الوقت نفسه تزيد المنافع األخرى واجبة
السداد بموجب الخطة للموظفين أنفسھم ،فإن المنشأة تعالج التغير على أنه صافي تغير واحد.

108

يُستثنى من تكلفة الخدمة السابقة:
)أ(

أثر الفروق بين زيادات الراتب الفعلية وال ُمفترضة سابقا ً على االلتزام بدفع منافع الخدمة في السنوات السابقة )ال
توجد تكلفة خدمة سابقة نظراً ألن االفتراضات االكتوارية تسمح بالرواتب ال ُمخططة(.

)ب(

تقديرات زيادات المعاش االختيارية بالنقص أو بالزيادة عندما يكون على المنشأة التزام ضمني بمنح مثل ھذه
الزيادات )ال توجد تكلفة خدمة سابقة نظراً ألن االفتراضات االكتوارية تسمح بمثل ھذه الزيادات(.

)ج (

تقديرات لتحسينات المنفعة التي تنتج عن المكاسب االكتوارية ،أو عن العائد على أصول الخطة ،والتي تُثبت في
القوائم المالية عندما تكون المنشأة ملزمة ،إما بموجب األحكام الرسمية لخطة )أو التزام ضمني يتجاوز ھذه
األحكام( أو بموجب تشريع ،بأن تستخدم أي فائض في الخطة لمصلحة المشاركين في الخطة ،حتى ولو لم يتم بعد
منح الزيادة في المنفعة رسميا ً )ال توجد تكلفة خدمة سابقة نظراً ألن الزيادة الناتجة في االلتزام ھي خسارة اكتوارية
أنظر الفقرة .(88

)د(

الزيادة في المنافع ال ُمكتسبة )أي المنافع التي ال تكون مشروطة بالتوظيف المستقبلي ،أنظر الفقرة  (72عندما
يستكمل الموظف متطلبات االكتساب ،في غياب منافع جديدة أو محسنة )ال توجد تكلفة خدمة سابقة نظراُ ألن
المنشأة أثبتت التكلفة ال ُمقدرة للمنافع على أنھا تكلفة خدمة حالية عند تقديم الخدمة(.

المكاسب والخسائر من التسوية
109

110

المكسب ،أو الخسارة من التسوية ھي الفرق بين:
)أ(

القيمة الحالية اللتزام المنفعة المحددة الذي تجري تسويته ،كما ھو محدد في تاريخ التسوية؛ و

)ب(

سعر التسوية ،بما في ذلك أي أصول للخطة تم تحويلھا ،وأي مدفوعات تم إجراؤھا – بشكل مباشر – من قبل
المنشأة فيما يتعلق بالتسوية.

يجب على المنشأة أن تثبت مكسبا ُ أو خسارة من تسوية خطة منفعة محددة عندما تحدث التسوية.

111

تحدث التسوية عندما تدخل المنشأة في معاملة تستبعد جميع االلتزامات النظامية ،أو الضمنية اإلضافية لجزء ،أو لجميع
المنافع المقدمة بموجب خطة منفعة محددة )بخالف دفع منافع للموظفين ،أو نيابة عنھم ،وفقا ً ألحكام الخطة وال ُمضمنة في
االفتراضات االكتوارية( .فعلى سبيل المثال ،التحويل لمرة واحدة اللتزامات مھمة على صاحب العمل بموجب الخطة إلى
شركة التأمين من خالل شراء وثيقة تأمين يعتبر تسوية؛ وأما دفع نقد كمبلغ إجمالي ،بموجب أحكام الخطة ،للمشاركين في
الخطة في مقابل حقوقھم في تسلم منافع معينة لما بعد انتھاء التوظيف فال يعتبر تسوية.

112

في بعض الحاالت ،تقتني المنشأة وثيقة تأمين لتمول بعض ،أو جميع منافع الموظف المتعلقة بخدمة الموظف في الفترات
الحالية والسابقة .وال يُعد اقتناء مثل ھذه الوثيقة تسوية عندما تبقي المنشأة على التزام نظامي ،أو ضمني )أنظر الفقرة (46
بدفع مبالغ إضافية عندما ال يدفع المؤمن منافع الموظف المحددة في وثيقة التأمين .تتعامل الفقرات  119-116مع إثبات
وقياس الحقوق في التعويض بموجب وثائق التأمين التي ال تُعد أصوالً للخطة.

اإلثبات والقياس :أصول الخطة
القيمة العادلة ألصول الخطة
113

تُطرح القيمة العادلة ألي أصول للخطة من القيمة الحالية اللتزام المنفعة المحددة عند تحديد العجز أو الفائض.

114

يُستثنى من أصول الخطة المساھمات غير المدفوعة واجبة السداد من المنشأة المعدة للتقرير للصندوق ،إضافة إلى أية
أدوات مالية غير قابلة للتحويل ُمصدرة من قبل المنشأة و ُمحتفظ بھا من قبل الصندوق .وتُخفض أصول الخطة بأي التزامات
على الصندوق والتي ال تتعلق بمنافع الموظف ،على سبيل المثال ،المبالغ الواجبة السداد للدائنين التجاريين وغيرھم
وااللتزامات الناتجة عن األدوات المالية المشتقة.
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115

حيثما تشتمل أصول الخطة على وثائق تأمين مؤھلة والتي تُطابق – تماما ً  -مبلغ وتوقيت بعض ،أو جميع المنافع واجبة
السداد بموجب الخطة ،فإن القيمة العادلة لوثائق التأمين ھذه تعتبر ھي القيمة الحالية المفترضة لاللتزامات المتعلقة بھا
)تكون عرضة ألي تخفيض مطلوب عندما ال يكون من الممكن استرداد المبالغ تحت التحصيل ،بموجب وثائق التأمين،
بالكامل(.

التعويضات
116

عندما  -وفقط عندما  -يكون من المؤكد  -بشكل عملي  -أن طرفا ً آخر سوف يعوض بعض ،أو كل النفقة المطلوبة لتسوية
التزام منفعة محددة ،فإنه يجب على المنشأة أن:
)أ(

تثبت حقھا في التعويض على أنه أصل منفصل .ويجب على المنشأة أن تقيس األصل بالقيمة العادلة.

) ب(

صل وتثبت التغيرات في القيمة العادلة لحقھا في التعويض بالطريقة نفسھا كما ھي للتغيرات في القيمة العادلة
تُفَ ِ
ألصول الخطة )أنظر الفقرتين  124و .(125ويمكن أن تُثبت مكونات تكلفة المنفعة المحددة المثبتة وفقا ً للفقرة 120
بالصافي بعد طرح المبالغ المتعلقة بالتغيرات في المبلغ الدفتري لحق التعويض.

117

تكون المنشأة – أحيانا ً  -قادرة على أن تتطلع إلى طرف آخر ،مثل مؤمن ،ليدفع جز ًء من ،أو كل النفقة المطلوبة لتسوية
التزام منفعة محددة .وتُعد وثائق التأمين المؤھلة ،كما عُرفت في الفقرة  ،8أصوالُ للخطة .وتحاسب المنشأة عن وثائق
التأمين المؤھلة بالطريقة نفسھا كما ھي لجميع أصول الخطة األخرى وتُعد الفقرة  116غير ذات صلة )أنظر الفقرات -46
 49و.(115

118

عندما ال تكون وثيقة التأمين ال ُمحتفظ بھا من قبل المنشأة وثيقة تأمين مؤھلة ،فإن وثيقة التأمين ھذه ال تُعد أصالً للخطة.
وتُعد الفقرة  116مالئمة لمثل ھذه الحاالت :تثبت المنشأة حقھا في التعويض بموجب وثيقة التأمين على أنه أصل منفصل،
وليس على أنه تخفيض عند تحديد عجز ،أو فائض المنفعة المحددة .وتتطلب الفقرة )140ب( من المنشأة أن تفصح عن
وصف مختصر للعالقة بين الحق في التعويض وااللتزام المتعلق به.

119

عندما ينشأ الحق في التعويض عن وثيقة تأمين والتي تطابق – تماما ً  -مبلغ وتوقيت بعض ،أو جميع المنافع واجبة السداد
بموجب خطة منفعة محددة ،فإن القيمة العادلة للحق في التعويض تعتبر ھي القيمة الحالية المفترضة لاللتزام المتعلق به
)يكون عرضة ألي تخفيض مطلوب عندما ال يكون من الممكن استرداد التعويض بالكامل(.

مكونات تكلفة المنفعة المحددة
120

يجـب على المنشأة أن تثبت مكــونات تكلفة المنفعة المحددة ،باستثناء ذلك القدر الذي يتطلب معيار دولي آخر للتقرير
المالي ،أو يسمح بتضمينه في تكلفة أصل ،كما يلي:
)أ(

تكلفة خدمة )أنظر الفقرات  (112- 66ضمن الربح أو الخسارة.

)ب(

صافي الفائدة على صافي التزام )أصل( المنفعة المحددة )أنظر الفقرات  (126 - 123ضمن الربح أو الخسارة.

)ج(

إعادة قياسات صافي التزام )أصل( المنفعة المحددة )أنظر الفقرات  (130 - 127ضمن الدخل الشامل اآلخر.

121

تتطلب المعايير الدولية األخرى للتقرير المالي تضمين بعض تكاليف منفعة الموظف في تكلفة األصول ،مثل المخزون،
والعقارات واآلالت والمعدات )أنظر معيار المحاسبة الدولي  2ومعيار المحاسبة الدولي  .(16تتضمن تكاليف أي منفعة لما
بعد انتھاء التوظيف وال ُمضمنة في تكلفة مثل ھذه األصول نسبة مناسبة من المكونات الواردة في الفقرة .120

122

ال يجوز أن يُعاد تصنيف إعادة قياسات صافي التزام )أصل( المنفعة المحددة ال ُمثبتة في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو
الخسارة في فترة الحقة .وبالرغم من ذلك ،يمكن للمنشأة أن تحول ھذه المبالغ ال ُمثبتة في الدخل الشامل اآلخر إلى حساب
آخر ضمن حقوق الملكية.

صافي الفائدة على صافي التزام )أصل( المنفعة المحددة
123

يجب أن يتحدد صافي الفائدة على صافي التزام )أصل( المنفعة المحددة بضرب صافي التزام )أصل( المنفعة المحددة في
معدل الخصم المحدد في الفقرة  ،83كما ھما ُمحددان في بداية فترة التقرير السنوية ،ومع األخذ في الحسبان أي تغيرات
في صافي التزام )أصل( المنفعة المحددة خالل الفترة نتيجة للمساھمة ومدفوعات المنفعة.

124

يمكن اعتبار صافي الفائدة على صافي التزام )أصل( المنفعة المحددة بأنه دخل الفائدة على أصول الخطة ،وتكلفة الفائدة على
التزام المنفعة المحددة والفائدة على أثر الحد األعلى لألصل الواردة في الفقرة .64
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125

يُعد دخل الفائدة على أصول الخطة مكونا ُ للعائد على أصول الخطة ،ويتحدد بضرب القيمة العادلة ألصول الخطة في معدل
الخصم المحدد في الفقرة  ،83كما ھما ُمحددان في بداية فترة التقرير السنوية ،ومع األخذ في الحسبان أي تغيرات في أصول
الخطة ُمحتفظ بھا خالل الفترة نتيجة للمساھمات ومدفوعات المنفعة .ويُضمن الفرق بين دخل الفائدة على أصول الخطة
والعائد على أصول الخطة في إعادة قياس صافي التزام )أصل( المنفعة المحددة.

126

تُعد الفائدة على أثر الحد األعلى لألصل جزءاً من إجمالي التغير الكلي في أثر الحد األعلى لألصل ،وتُحدد بضرب أثر الحد
األعلى لألصل في معدل الخصم المحدد في الفقرة  ،83كما ھما ُمحددان في بداية فترة التقرير السنوية .ويُضمن الفرق بين
ھذا المبلغ وإجمالي التغيير في أثر الحد األعلى لألصل في إعادة قياس صافي التزام )أصل( المنفعة المحددة.

إعادة قياسات صافي التزام )أصل( المنفعة المحددة
127

128

تشمل إعادة قياسات صافي التزام )أصل( المنفعة المحددة:
) أ(

المكاسب والخسائر االكتوارية )أنظر الفقرتين  128و.(129

)ب(

العائد على أصول الخطة )أنظر الفقرة  ،(130باستثناء المبالغ ال ُمضمنة في صافي الفائدة على صافي التزام )أصل(
المنفعة المحددة )أنظر الفقرة .(125

)ج(

أي تغيير في تأثير الحد األعلى لألصل ،باستثناء المبالغ ال ُمضمنة في صافي الفائدة على صافي التزام )أصل(
المنفعة المحددة )أنظر الفقرة .(126

تنتج المكاسب والخسائر االكتوارية عن الزيادات أو النقصان في القيمة الحالية اللتزام المنفعة المحددة بسبب التغييرات في
االفتراضات االكتوارية وتعديالت الخبرة .تشمل أسباب المكاسب والخسائر االكتوارية ،على سبيل المثال:
) أ(

المعدالت المرتفعة ،أو المنخفضة – بشكل غير متوقع  -لدوران الموظفين ،أو للتقاعد المبكر أو للوفاة ،أو للزيادات
في الرواتب ،أو للمنافع )عندما تشترط األحكام الرسمية أو الضمنية للخطة زيادات تضخمية للمنافع( ،أو للتكاليف
الطبية.

)ب(

أثر التغيرات في االفتراضات المتعلقة بخيارات دفع المنفعة.

)ج(

أثر التغيرات في تقديرات المعدل المستقبلي لدوران الموظفين ،أو للتقاعد المبكر ،أو للوفاة ،أو للزيادات في الرواتب،
أو للمنافع )عندما تشترط األحكام الرسمية للخطة زيادات تضخمية للمنفعة( ،أو للتكاليف الطبية؛

)د(

أثر التغيرات في معدل الخصم.

129

ال تشمل المكاسب والخسائر االكتوارية التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنفعة المحددة بسبب استحداث خطة منفعة محددة،
أو تعديلھا ،أو تقليصھا ،أو تسويتھا ،أو التغييرات في المنافع واجبة السداد بموجب خطة منفعة محددة .وينتج عن مثل ھذه
التغييرات تكلفة خدمة سابقة ،أو مكاسب ،أو خسائر من التسوية.

130

عند تحديد العائد على أصول الخطة ،تطرح المنشأة تكاليف إدارة أصول الخطة وأي ضريبة واجبة السداد من قبل الخطة
ذاتھا ،بخالف الضريبة ال ُمضمنة في االفتراضات االكتوارية ال ُمستخدمة لقياس التزام المنفعة المحددة )الفقرة  .(76وال تطرح
تكاليف اإلدارة األخرى من العائد على أصول الخطة.

العــــــرض
المقاصة
131

132

يجب على المنشأة أن تجري مقاصة بين أصل متعلق بإحدى الخطط والتزام متعلق بخطة أخرى عندما ،وفقط عندما:
)أ(

يكون للمنشأة حق واجب النفاذ – نظاما ً  -بأن تستخدم الفائض في إحدى الخطط لتسوية التزامات بموجب خطة أخرى؛
و

)ب(

تنوي المنشأة إما أن تسوي االلتزامات على أساس صافي ،أو أن تحقق فائضا ً في إحدى الخطط وتسوي التزامھا
بموجب الخطة األخرى في الوقت نفسه.

تتشابه ضوابط المقاصة مع تلك المحددة لألدوات المالية في معيار المحاسبة الدولي " 32األدوات المالية :العرض".
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تمييز المتداول عن غير المتداول
133

تميز بعض المنشآت األصول وااللتزامات المتداولة عن األصول وااللتزامات غير المتداولة .وال يحدد ھذا المعيار ما إذا كان
يجب على المنشأة أن تميز األجزاء المتداولة عن غير المتداولة لألصول وااللتزامات الناشئة عن منافع ما بعد انتھاء الخدمة.

مكونات تكلفة المنفعة المحددة
134

تتطلب الفقرة  120من المنشأة أن تُثبت تكلفة الخدمة وصافي الفائدة على صافي التزام )أصل( المنفعة المحددة ضمن الربح
أو الخسارة .وال يحدد ھذا المعيار الكيفية التي يجب بھا على المنشأة أن تعرض تكلفة الخدمة وصافي الفائدة على صافي
التزام )أصل( المنفعة المحددة .ويجب على المنشأة أن تعرض ھذه المكونات وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي .1

اإلفصاح
135

136

137

138

يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي:
)أ(

توضح خصائص خطط منفعتھا المحددة والمخاطر المرتبطة بھا )أنظر الفقرة (139؛ و

)ب(

تحدد وتوضح المبالغ الواردة في قوائمھا المالية الناشئة عن خطط منفعتھا المحددة )أنظر الفقرات (144 - 140؛
و

)ج(

تصــف كيــف يمكن أن تؤثر خطط منفعتھا المحــددة على مبلــغ التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة ،وتوقيتھا،
ودرجة عدم تأكدھا )أنظر الفقرات .(147- 145

لتحقيق األھداف الواردة في الفقرة  ،135يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان جميع ما يلي:
)أ(

مستوى التفصيل الضروري لتستوفي متطلبات اإلفصاح؛

)ب (

مدى التأكيد الذي ينبغي إبرازه لكل من المتطلبات المتنوعة؛

)ج(

مستوى التجميع ،أو التفصيل الذي ينبغي القيام به؛

ما إذا كان مستخدمو القوائم المالية يحتاجون لمعلومات إضافية لتقويم المعلومات الكمية ال ُمفصح عنھا.
)د(
عندما تكون اإلفصاحات المقدمة وفقا ً لمتطلبات ھذا المعيار ،والمعايير الدولية األخرى للتقرير المالي غير كافية لتحقيق
األھداف الواردة في الفقرة  ،135فإنه يجب على المنشأة أن تُفصح عن المعلومات اإلضافية الضرورية لتحقيق تلك
األھداف .فعلى سبيل المثال ،يمكن للمنشأة أن تعرض تحليالُ للقيمة الحالية اللتزام المنفعة المحددة والذي يميز بين طبيعة
ھذا االلتزام ،وخصائصه ،ومخاطره .يمكن أن يميز مثل ھذا اإلفصاح:
) أ(

بين المبالغ المستحقة لألعضاء الفعليين ،واألعضاء المؤجلين ،وأصحاب المعاشات.

)ب (

بين المنافع المكتسبة ،والمنافع المستحقة ولكنھا ليست منافع مكتسبة.

)د(

بين المنافع المشروطة ،والمبالغ التي تعود لزيادة الراتب المستقبلية ،والمنافع األخرى.

يجب على المنشأة أن تقدر ما إذا كان ينبغي تفصيل جميع اإلفصاحات ،أو بعضھا لتمييز الخطط ،أو مجموعات من الخطط
التي لھا مخاطر مختلفة  -ذات أھمية نسبية .على سبيل المثال ،يمكن للمنشأة أن تُفصل اإلفصاح عن خطط تظھر واحدة،
أو أكثر من السمات اآلتية:
) أ(

مواقع جغرافية مختلفة.

)ب (

خصائص مختلفة مثل خطط راتب المعاش الثابت ،أو خطط راتب المعاش النھائي ،أو الخطط الطبية لما بعد
انتھاء التوظيف.

)ج (

بيئات تنظيمية مختلفة.

)د(

قطاعات تقرير مختلفة.

)ج(

ترتيبات تمويل مختلفة )مثل غير الممولة ،أو الممولة بشكل كلي ،أو بشكل جزئي(.
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خصائص خطط المنفعة المحددة والمخاطر المرتبطة بھا
139

يجب على المنشأة أن تُفصح عن:
)أ(

معلومات عن خطط منفعتھا المحددة ،بما في ذلك:
)(1

طبيعة المنافع ال ُمقدمة بموجب الخطة )مثل خطة المنفعة المحددة على أساس الراتب النھائي ،أو الخطة
على اساس المساھمة مع ضمان(.

)(2

وصف اإلطار التنظيمي الذي تعمل في ظله الخطة ،على سبيل المثال ،مستوى الحد األدنى من متطلبات
التمويل ،وأي أثر لإلطار التنظيمي على الخطة ،مثل الحد األعلى لألصل )أنظر الفقرة .(64

)(3

وصف أي مسؤوليات أخرى للمنشأة عن حوكمة الخطة ،على سبيل المثال ،مسؤوليات األمناء ،أو
أعضاء مجلس إدارة الخطة.

)ب(

وصف للمخاطر التي تُعرض الخطة المنشأة لھاُ ،مركزة على أي مخاطر غير عادية لمنشأة محددة أو لخطة
محددة ،وألي تركيزات للمخاطر .على سبيل المثال ،عندما تُستثمر أصول الخطة – بشكل أساسي  -في فئة واحدة
من االستثمارات ،على سبيل المثال العقارات ،فإن الخطة قد تعرض المنشأة لتركيز من مخاطر السوق العقارية.

)ج(

وصف ألي تعديالت في الخطة ،أو تقليصھا ،أو تسوياتھا.

توضيح للمبالغ الواردة في القوائم المالية
140

يجب على المنشأة أن تقدم مطابقة بين الرصيد االفتتاحي والرصيد الختامي لكل مما يلي ،عندما يكون منطبقا ً:
)أ(

)ب(

141

صافي التزام )أصل( المنفعة المحددة ،يظھر مطابقات منفصلة لكل مما يلي:
)(1

أصول الخطة.

)(2

القيمة الحالية اللتزام المنفعة المحددة.

)(3

أثر الحد األعلى لألصل.

أي حقوق في التعويض .ويجب على المنشأة – أيضا ً  -أن تصف العالقة بين أي حق في التعويض وااللتزام
المتعلق به.

يجب أن تظھر كل تسوية واردة في الفقرة  140كل مما يلي ،عندما يكون منطبقا ً:
تكلفة الخدمة الحالية.
) أ(
)ب(

دخل ،أو مصروف الفائدة.

)ج(

إعادة قياسات صافي التزام )أصل( المنفعة المحددة ،تظھر –بشكل منفصل:
) (1العائد على أصول الخطة ،باستثناء المبالغ ال ُمضمنة في الفائدة في البند )ب(.
) (2المكاسب والخسائر االكتوارية الناشئة عن التغييرات في االفتراضات المتعلقة بالسكان )أنظر الفقرة
)76أ((.
) (3المكاسب والخسائر االكتوارية الناشئة عن التغييرات في االفتراضات المالية )أنظر الفقرة )76ب((.
) (4التغييرات في أثر تقييد صافي أصل منفعة محددة بالحد األعلى لألصل ،باستثناء المبالغ ال ُمضمنة في
الفائدة في البند )ب( .ويجب على المنشأة أن تفصح – أيضا ً  -عن الكيفية التي حددت بھا الحد االقصى
للمنفعة االقتصادية المتاحة ،أي ما إذا كانت ھذه المنافع ستكون في شكل مبالغ ُمستردة ،أو تخفيضات في
المساھمات المستقبلية ،أو توليفة من كليھما.

)د(

تكلفة الخدمة السابقة والمكاسب والخسائر الناشئة عن التسويات .كما ھو مسموح به بموجب الفقرة  ،100ال يلزم
أن تُميز تكلفة الخدمة السابقة عن المكاسب والخسائر الناشئة عن التسويات عندما تحدث معا ً.

)ھـ(

أثر التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية.

)و(

المساھمات في الخطة ،تظھر – بشكل منفصل – تلك التي من قبل صاحب العمل والتي من قبل المشاركين في
الخطة.

)ز(

المدفوعات من الخطة ،تظھر – بشكل منفصل  -المبلغ المدفوع فيما يتعلق بالتسويات.

)ح(

آثار تجميع األعمال واستبعاداتھا.
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142

يجب على المنشأة أن تُفصل القيمة العادلة ألصول الخطة في فئات تميز طبيعة ھذه األصول عن مخاطرھا ،وتصنف –
بشكل فرعي  -كل فئة ألصول الخطة إلى تلك التي لھا ،والتي ليس لھا ،سعر سوق معلن في سوق نشطة )كما عُرفت في
المعيار الدولي للتقرير المالي " 13قياس القيمة العادلة"( .على سبيل المثال ،ومع االخذ في الحسبان مستوى اإلفصاح
الموضح في الفقرة  ،136يمكن للمنشأة أن تميز بين:
) أ(

النقد و ُمعا ِدالت النقد؛

)ب(

أدوات الملكية ) ُمفصلة بحسب نوع الصناعة ،وحجم الشركة ،والموقع الجغرافي ،إلخ(؛

)ج(

أدوات الدين ) ُمفصلة بحسب ال ُمصدر ،وجودة االئتمان ،والموقع الجغرافي ،إلخ(؛

)د(

العقارات ) ُمفصلة بحسب الموقع الجغرافي ،إلخ(؛

)ھـ(

المشتقات ) ُمفصلة بحسب نوع المخاطر الحاكمة في العقد ،على سبيل المثال ،عقود معدل الفائدة ،وعقود صرف
العمالت االجنبية ،وعقود حقوق الملكية ،وعقود االئتمان ،والمقايضات طويلة االجل ،إلخ(؛

)و(

الصناديق االستثمارية ) ُمفصلة بحسب نوع الصندوق(؛

)ز(

األوراق المالية المضمونة بأصول؛

)ح (

الدين ال ُمھيكل.

143

يجب على المنشأة أن تُفصح عن القيمة العادلة لألدوات المالية القابلة للتحويل الخاصة بالمنشأة وال ُمحتفظ بھا على أنھا
أصول للخطة ،والقيمة العادلة ألصول الخطة التي ھي عقارات تشغلھا المنشأة ،أو أي أصول أخرى ُمستخدمة من قبل
المنشأة.

144

يجب على المنشأة أن تُفصح عن االفتراضات االكتوارية المھمة المستخدمة عند تحديد القيمة الحالية اللتزام المنفعة المحددة
)أنظر الفقرة  .(76ويجب أن يكون مثل ھذا اإلفصاح في شكل قيم مطلقة )مثالً كنسبة مئوية مطلقة ،وليس  -فقط  -كھامش
بين نسب مئوية مختلفة ومتغيرات أخرى( .وعندما توفر المنشأة إفصاحات إجمالية لمجموعة من الخطط ،فإنه يحب عليھا
أن توفر مثل ھذه اإلفصاحات في شكل متوسطات مرجحة ،أو نطاقات ضيقة – نسبيا ً.

مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية ،وتوقيتھا ،ودرجة عدم تأكدھا
145

يجب على المنشأة أن تُفصح عما يلي:
) أ(

تحليل حساسية لكل افتراض اكتواري مھم )مثل ال ُمفصح عنه بموجب الفقرة  (144كما في نھاية فترة التقرير،
يظھر كيف كان سيتأثر التزام المنفعة المحددة بالتغيرات ،التي كانت محتملة – بشكل معقول -في ذلك التاريخ،
في االفتراض االكتواري ذي الصلة.

)ب(

الطرق واالفتراضات المستخدمة في إعداد تحليالت الحساسية المطلوبة بموجب البند )أ( وحدود تلك الطرق.

)ج(

التغييرات من الفترة السابقة في الطرق واالفتراضات المستخدمة في إعداد تحليالت الحساسية ،وأسباب مثل ھذه
التغييرات.

146

يجب على المنشأة أن تفصح عن وصف ألي استراتيجياتُ ،مستخدمة من قبل الخطة ،أو المنشأة ،تقابل أصل بالتزام ،بما
في ذلك استخدام طريقة الدفعات السنوية وغيرھا من الطرق ،مثل المقايضات طويلة األجل ،إلدارة المخاطر.

147

لتوفير إشارة ألثر خطة المنفعة المحددة على التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة ،فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن:
) أ(

وصف ألي ترتيبات تمويل وسياسة التمويل التي تؤثر على المساھمات المستقبلية.

)ب (

المساھمات المتوقعة في الخطة لفترة التقرير السنوية التالية.

)ج(

معلومات عن ملف استحقاق التزام المنفعة المحددة .وسيشمل ذلك المتوسط المرجح لمدة التزام المنفعة المحددة
ويمكن أن يشمل معلومات أخرى عن توزيع توقيت مدفوعات المنفعة ،مثل تحليل استحقاق مدفوعات المنفعة.
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الخطط متعددة أصحاب العمل
148

عندما تشارك منشأة في خطة منفعة محددة متعددة أصحاب العمل ،فإنه يجب عليھا أن تفصح عن:
) أ(

وصف لترتيبات التمويل ،بما في ذلك الطريقة المستخدمة لتحديد معدل مساھمات المنشأة وأي حد أدنى لمتطلبات
التمويل.

)ب(

وصف المدى الذي إليه تكون المنشأة ملتزمة في الخطة بالتزامات المنشآت األخرى بموجب أحكام وشروط الخطة
متعددة أصحاب العمل.

)ج(

وصف أي تخصيص متفق عليه لعجز أو فائض عند:
) (1إنھاء الخطة؛ أو
) (2انسحاب المنشأة من الخطة.

)د(

عندما تحاسب المنشأة عن ھذه الخطة كما لو كانت خطة مساھمة محددة وفقا ً للفقرة  ،34فإنه يجب عليھا أن تفصح
عما يلي ،إضافة إلى المعلومات المطلوبة بموجب البنود )أ(–)ج( وبدال من المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات
:147- 139
)(1

حقيقة أن الخطة ھي خطة منفعة محددة.

)(2

سبب عدم وجود معلومات متاحة كافية تمكن المنشأة من المحاسبة عن الخطة على أنھا خطة منفعة
محددة.

)(3

المساھمات المتوقعة في الخطة لفترة التقرير السنوية التالية.

)(4

معلومات عن أي عجز ،أو فائض في الخطة والذي قد يؤثر على مبلغ المساھمات المستقبلية ،بما في
ذلك األساس المستخدم لتحديد ھذا العجز أو الفائض واآلثار ،إذا وجدت ،على المنشأة.

)(5

إشارة لمستوى مشاركة المنشأة في الخطة ُمقارنة بالمنشآت المشاركة األخرى .ومن أمثلة المقاييس التي
قد توفر مثل ھذه اإلشارة نسبة إجمالي مساھمات المنشأة في الخطة ،أو نسبة إجمالي عدد االعضاء
الفعليين ،واألعضاء المتقاعدين ،واألعضاء السابقين الذين يحق لھم منافع ،إذا كانت ھذه المعلومات
متاحة.

خطط المنافع المحددة التي تقسم المخاطر بين المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة
149

150

عندما تشارك منشأة في خطة منفعة محددة والتي تقسم المخاطر بين المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة ،فإنه يجب عليھا
أن تفصح عن:
) أ(

االتفاق التعاقدي ،أو السياسة المعلنة لتحميل صافي تكلفة المنفعة المحددة ،أو حقيقة أنه ال توجد مثل ھذه السياسة.

)ب(

سياسة تحديد المساھمة التي ينبغي دفعھا من قبل المنشأة.

)ج(

جميع المعلومات عن الخطة ككل والمطلوبة بموجب الفقرات  ،147-135وذلك عندما تحاسب المنشأة عن
تخصيص صافي تكلفة المنفعة المحددة كما ھو ُموضح في الفقرة .41

)د(

جميع المعلومات عن الخطة ككل والمطلوبة بموجب الفقرات  ،137-135و ،139و 144-142و) 147أ( و)ب(،
وذلك عندما تحاسب المنشأة عن المساھمة واجبة السداد للفترة كما ھم ُموضح في الفقرة .41

يمكن اإلفصاح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة )149ج( و)د( من خالل اإلشارة إلى اإلفصاحات في القوائم المالية
لمنشأة أخرى في المجموعة عندما:
)أ(

تحدد تلك القوائم المالية للمنشأة التي في المجموعة وتفصح – بشكل منفصل  -عن المعلومات المطلوبة عن الخطة؛

)ب(

تُتاح تلك القوائم المالية للمنشأة التي في المجموعة لمستخدمي القوائم المالية باألحكام نفسھا كما ھي للقوائم المالية
للمنشأة ،وفي الوقت نفسه كما ھو للقوائم المالية للمنشأة ،أو أبكر منه.
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متطلبات اإلفصاح الواردة في المعايير الدولية األخرى للتقرير المالي
151

152

حيثما يكون مطلوبا ً بموجب معيار المحاسبة الدولي  ،24تفصح المنشأة عن معلومات حول:
)أ(

المعامالت بين طرف ذي عالقة وخطط المنفعة لما بعد انتھاء التوظيف؛

)ب(

منافع ما بعد انتھاء التوظيف لكبار موظفي اإلدارة.

حيثما يكون مطلوبا ً بموجب معيار المحاسبة الدولي  ،37تفصح المنشأة عن معلومات حول االلتزامات المحتملة الناشئة عن
التزامات منفعة ما بعد انتھاء التوظيف.

منافع الموظف طويلة األجل األخرى
153

154

تشمل منافع الموظف طويلة األجل األخرى بنوداً مثل ما يلي ،وذلك عندما ال يُتوقع أن تُسوى – بشكل كامل  -قبل اثني
عشر شھراً بعد نھاية فترة التقرير السنوية التي يقدم فيھا الموظفون الخدمة المتعلقة بھا:
حاالت الغياب المدفوعة طويلة األجل مثل إجازة الخدمة الطويلة ،أو إجازة التفرغ العلمي.
)أ(
)ب(

منافع اليوبيل أو منافع الخدمة الطويلة األخرى.

)ج(

منافع العجز طويلة األجل.

)د(

المشاركة في الربح والمكافآت.

)ھـ(

المكافآت المؤجلة.

ال يخضع – عادةً  -قياس منافع الموظف طويلة األجل األخرى لدرجة عدم التأكد نفسھا كما ھي في قياس منافع ما بعد
انتھاء التوظيف .ولھذا السبب ،يتطلب ھذا المعيار طريقة مبسطة للمحاسبة عن منافع الموظفين طويلة األجل األخرى.
وبخالف المحاسبة المطلوبة عن المنافع لما بعد انتھاء التوظيف ،فإن ھذه الطريقة ال تثبت إعادة القياسات ضمن الدخل
الشامل اآلخر.

اإلثبات والقياس
155

عند إثبات وقياس الفائض والعجز في خطة منفعة الموظف طويلة األجل األخرى ،فإنه يجب على المنشأة أن تطبق
الفقرات  98-56و .115-113ويجب على المنشأة أن تطبق الفقرات  119-116عند إثبات وقياس أي حق في التعويض.

156

لمنافع الموظف طويلة األجل األخرى ،فإنه يجب على المنشأة أن تُثبت صافي إجمالي المبالغ التالية ضمن الربح ،أو
الخسارة ،باستثناء ذلك القدر الذي يتطلب ،أو يسمح معيار دولي آخر للتقرير المالي بتضمينه في تكلفة أصل:
)أ(

تكلفة الخدمة )أنظر الفقرات (112-66؛ و

)ب( صافي الفائدة على صافي التزام )أصل( المنفعة المحددة )أنظر الفقرات (126-123؛ و
)ج( إعادة قياسات صافي التزام )أصل( المنفعة المحددة )أنظر الفقرات .(130-127
157

شكل آخر لمنفعة الموظف طويلة األجل األخرى ھي منافع العجز طويلة األجل .فعندما يعتمد مستوى المنفعة على طول
الخدمة ،فإن التزاما ً ينشأ عندما تُقدم الخدمة .ويعكس قياس ھذا االلتزام احتمال أن الدفع سوف يكون مطلوباً ،وطول المدة
المتوقع أن يتم عنھا الدفع .وعندما يكون مستوى المنفعة ھو نفسه ألي موظف معاق بغض النظر عن سنوات الخدمة ،فإن
التكلفة المتوقعة لتلك المنافع تُثبت عندما يقع الحدث الذي يسبب عجزاً طويل األجل.

اإلفصاح
158

رغم أن ھذا المعيار ال يتطلب إفصاحات محددة عن منافع الموظف طويلة األجل األخرى ،قد تتطلب المعايير الدولية
األخرى للتقرير المالي إفصاحات .فعلى سبيل المثال ،يتطلب معيار المحاسبة الدولي  24إفصاحات عن منافع الموظف
لكبار موظفي اإلدارة .ويتطلب معيار المحاسبة الدولي  1اإلفصاح عن مصروف منافع الموظف.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

28

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

معيار المحاسبة الدولي 19

منافع إنھاء التوظيف
159

يتناول ھذا المعيار منافع إنھاء التوظيف – بشكل منفصل  -عن منافع الموظف األخرى ،نظراً الن الحدث الذي ينشأ عنه التزام
ھو إنھاء التوظيف وليس خدمة الموظف .تنتج منافع إنھاء التوظيف إما من قرار المنشأة بإنھاء التوظيف ،أو من قرار الموظف
بقبول عرض المنشأة لمنافع في مقابل إنھاء التوظيف.

160

ال تشمل منافع إنھاء التوظيف منافع الموظف الناتجة عن إنھاء التوظيف بناء على طلب الموظف دون عرض من المنشأة ،أو
نتيجة متطلبات التقاعد اإللزامية ،نظراً الن تلك المنافع ھي منافع لما بعد انتھاء التوظيف .وتقدم بعض المنشآت مستوى أقل من
المنفعة إلنھاء التوظيف بناء على طلب الموظف )في الجوھر ،منافع لما بعد انتھاء التوظيف( مقارنة بإنھاء التوظيف بناء على
طلب المنشأة .ويكون الفرق بين المنفعة ال ُمقدمة إلنھاء التوظيف بناء على طلب الموظف والمنفعة األكبر ال ُمقدمة بناء على طلب
المنشأة ھو منفعة إنھاء التوظيف.

161

ال يحدد شكل منفعة الموظف ما إذا كانت ُمقدمة في مقابل خدمة ،أو في مقابل إنھاء توظيف الموظف .وتكون منافع إنھاء التوظيف
– عادةً  -مبلغا ً إجماليا ً من المدفوعات ،ولكنھا تشمل – أحيانا ً  -أيضا ً:
)أ(
)ب(

162

تحسين لمنافع ما بعد انتھاء التوظيف ،إما بشكل مباشر من خالل خطة منفعة الموظف ،أو بشكل غير مباشر.
راتب حتى نھاية فترة إشعار محددة ،عندما ال يقدم الموظف خدمة إضافية توفر منافع اقتصادية للمنشأة.

تشمل المؤشرات على أن منفعة الموظف ٌمقدمة في مقابل خدمات ما يلي:
)أ(

أن تكون المنفعة مشروطة بخدمة مستقبلية يتم تقديمھا )بما في ذلك المنافع التي تزداد عندما تُقدم خدمة إضافية(.

)ب(

أن تُقدم المنافع وفقا ً ألحكام خطة منفعة الموظف.

163

تقدم بعض منافع إنھاء التوظيف وفقا ً ألحكام خطة موجودة لمنفعة الموظف .فعلى سبيل المثال ،قد تُحدد بموجب تشريع ،أو عقد
توظيف ،أو اتفاق مع االتحاد ،أو يمكن أن تكون ضمنيا ً نتيجة لممارسة سابقة لصاحب العمل بتقديم منافع مشابھة .وكمثال آخر،
عندما تقدم المنشأة عرضا ً بمنافع متاحة ألكثر من فترة قصيرة ،أو وجود أكثر من فترة قصيرة بين العرض والتاريخ المتوقع
لإلنھاء الفعلي للتوظيف ،فإن المنشأة تأخذ في الحسبان ما إذا كانت قد وضعت خطة جديدة لمنفعة الموظف وبالتالي ما إذا كانت
المنافع ال ُمقدمة بموجب تلك الخطة ھي منافع إنھاء التوظيف أو منافع لما بعد انتھاء التوظيف .وتكون المنافع ال ُمقدمة وفقا ً ألحكام
خطة منفعة الموظف ھي منافع إنھاء التوظيف عندما تنتج عن قرار المنشأة بإنھاء توظيف الموظف وال تكون – أيضا  -مشروطة
بخدمة مستقبلية يتم تقديمھا.

164

تُق ﱠدم بعض منافع الموظف بغض النظر عن سبب ترك الموظف المنشأة .ويكون دفع مثل ھذه المنافع مؤكداً )رھنا بأي متطلبات
اكتساب ،أو متطلبات حد أدنى للخدمة( إال أن توقيت دفعھا يكون غير مؤكد .ورغم أن مثل ھذه المنافع تُوصف في بعض السلطات
القانونية على أنھا تعويضات إنھاء الخدمة ،أو إكراميات إنھاء الخدمة ،فإنھا تُعد منافع لما بعد انتھاء التوظيف وليست منافع إنھاء
التوظيف ،وتحاسب المنشأة عنھا على أنھا منافع لما بعد انتھاء التوظيف.

اإلثبات
165

166

يجب على المنشأة أن تُثبت التزاماً ،ومصروفا ً لمنافع إنھاء التوظيف في أي من التواريخ التالية أيھما أبكر:
)أ(

عندما ال تعد المنشأة قادرة على سحب عرض ھذه المنافع؛ أو

)ب(

عندما تُثبت المنشأة تكاليف إلعادة ھيكلة ،والتي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  ،37وتنطوي على دفع منافع إنھاء
التوظيف.

لمنافع إنھاء التوظيف واجبة السداد نتيجة لقرار الموظف بقبول عرض المنافع في مقابل إنھاء التوظيف ،يكون الوقت الذي ال تعد
فيه المنشأة قادرة على سحب عرض منافع إنھاء التوظيف ھو:
)أ(

عندما يقبل الموظف العرض؛ أو

)ب(

عندما يسري قيد )مثل ،متطلب نظامي ،أو تنظيمي ،أو تعاقدي ،أو أي قيد آخر( على قدرة المنشأة على سحب العرض.
وجد القيد في وقت العرض.
وھذا سيكون عندما يٌقدم العرض ،إذا ِ
أيھما أبكر.
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167

168

لمنافع إنھاء التوظيف واجبة السداد نتيجة قرار المنشأة بإنھاء توظيف الموظف ،ال تُعد المنشأة قادرة على سحب العرض عندما
تبلغ الموظفين المتأثرين بالقرار بخطة إنھاء الخدمة التي تستوفي جميع الضوابط التالية:
) أ(

تشير التصرفات المطلوبة الستكمال الخطة أنه من غير المحتمل أن تُجرى تغيرات مھمة.

)ب(

تحدد الخطة عدد الموظفين الذين سيتم إنھاء توظيفھم ،وتصنيفات وظائفھم ومھامھا ومواقعھا )ولكن ال يلزم أن تحدد
الخطة كل موظف بعينه( والتاريخ المتوقع لالستكمال.

)ج(

كاف بحيث يستطيع الموظفون تحديد نوع ومبلغ
تحدد الخطة منافع إنھاء التوظيف التي سيتسلمھا الموظفون بتفصيل
ٍ
المنافع التي سيتسلمونھا عند إنھاء توظيفھم.

عندمــا تُثبت المنشأة منافع إنھــاء التوظيف ،فإنه قد يتعين على المنشأة – أيضا ً  -أن تحاسب عن تعديل خطة لمنافع الموظف
األخرى ،أو تقليصھا )أنظر الفقرة .(103

القياس
169

170

يجب على المنشأة أن تقيس منافع إنھاء التوظيف عند اإلثبات األولي ،ويجب عليھا  -أيضا ً  -أن تُثبت التغيرات الالحقة ،وفقا ً
لطبيعة منفعة الموظف ،شريطة أنه عندما تكون منافع إنھاء التوظيف تحسينا ً لمنافع ما بعد انتھاء التوظيف ،فإنه يجب على
المنشأة أن تطبق متطلبات منافع ما بعد انتھاء التوظيف .وبخالف ذلك:
)أ(

عندما يُتوقع أن تُسوى منافع إنھاء التوظيف – بشكل كلي  -قبل اثني عشر شھراً بعد نھاية فترة التقرير السنوية التي تُثبت
فيھا منفعة إنھاء التوظيف ،فإنه يجب على المنشأة أن تطبق متطلبات منافع الموظف قصيرة األجل.

)ب(

عندما ال يُتوقع أن تُسوى منافع إنھاء التوظيف – بشكل كلي  -قبل اثني عشر شھراً بعد نھاية فترة التقرير السنوية ،فإنه
يجب على المنشأة أن تطبق متطلبات منافع الموظف طويلة األجل.

ب المنفعة لفترات الخدمة تُعد غير ذات
نظراً ألن منافع إنھاء التوظيف ال تُقدم في مقابل خدمة ،فإن الفقرات  74-70المتعلقة بنَ ْس ِ
صلة.
مثال يوضح الفقرات 170-159

الخلفية
نتيجة لعملية استحواذ حديثة ،تخطط المنشأة إلغالق مصنع خالل عشرة أشھر ،وخالل ذلك الوقت ،تُنھي توظيف جميع
الموظفين المتبقين بالمصنع .ونظراً لحاجة المنشأة لخبرة الموظفين بالمصنع الستكمال بعض العقود ،فإنھا تعلن عن خطة
إنھاء الخدمة على النحو التالي.
يستلم كل موظف ،يبقى ويقدم خدمة حتى إغالق المصنع في تاريخ إنھاء الخدمة دفعة نقدية قدرھا  30,000وحدة نقد.
ويستلم الموظفون الذين يتركون المنشأة قبل إغالق المصنع  10.000وحدة نقد.
يوجد  120موظفا ً بالمصنع .ووقت إعالن الخطة ،تتوقع المنشأة أن يتركھا  20منھم قبل اإلغالق .وبنا ًء عليه ،يكون إجمالي
التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة بموجب الخطة  3.200.000وحدة نقد )أي  10.000 × 20وحدة نقد 30.000 × 100 +
وحدة نقد( .وكما ھو مطلوب بموجب الفقرة  ،160فإن المنشأة تحاسب عن المنافع ال ُمقدمة في مقابل إنھاء التوظيف على
أنھا منافع إنھاء التوظيف وتحاسب عن المنافع ال ُمقدمة في مقابل خدمات على أنھا منافع الموظف قصيرة األجل.

منافع إنھاء التوظيف
تبلغ المنفعة ال ُمقدمة في مقابل إنھاء التوظيف  10.000وحدة نقد .وھو المبلغ الذي سيكون على المنشأة أن تدفعه إلنھاء
التوظيف بغض النظر عما إذا كان الموظفون سيبقون ويقدمون الخدمة حتى إغالق المصنع أو سيتركون المنشأة قبل
اإلغالق .حتى ولو كان بإمكان الموظفين أن يتركوا المنشأة قبل اإلغالق ،فإن إنھاء توظيف جميع الموظفين سيكون نتيجة
لقرار المنشأة بإغالق المصنع وإنھاء توظيفھم )بمعنى سيترك جميع الموظفين الخدمة عندما يغلق المصنع( .ولذلك ،تثبت
المنشأة التزاما ً قدره  1.200.000وحدة نقد )أي  10.000 × 120وحدة نقد( لمنافع إنھاء التوظيف ال ُمقدمة وفقا ً لخطة منفعة
الموظف في التاريخ األبكر إلعالن خطة إنھاء الخدمة أو إلثبات المنشأة لتكاليف إعادة الھيكلة المرتبطة بإغالق المصنع.

المنافع ال ُمقدمة في مقابل خدمة
المنافع اإلضافية التي سوف يتسلمھا الموظفون عندما يقدموا خدمة لفترة عشرة أشھر كاملة تكون في مقابل الخدمات ال ُمقدمة
خالل تلك الفترة .وتحاسب المنشأة عنھا على أنھا منافع موظف قصيرة األجل نظراً ألن المنشأة تتوقع تسويتھا قبل اثني
عشر شھراً بعد نھاية فترة التقرير السنوية .وفي ھذا المثال ،فإنه ال حاجة للخصم ،وبالتالي يُثبت مصروف قدرة 200.000
وحدة نقد )أي  2.000.000وحدة نقد ÷ (10في كل شھر خالل فترة الخدمة التي تبلغ عشرة أشھر ،مع زيادة مقابلة في
المبلغ الدفتري لاللتزام.
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اإلفصاح
171

رغم أن ھذا المعيار ال يتطلب إفصاحات محددة عن منافع إنھاء التوظيف ،فإن المعايير الدولية األخرى للتقرير المالي قد
تتطلب إفصاحات .فعلى سبيل المثال ،يتطلب معيار المحاسبة الدولي  24إفصاحات عن منافع الموظف لكبار موظفي
اإلدارة .ويتطلب معيار المحاسبة الدولي  1إفصاحا عن مصروف منافع الموظف.

التحول وتاريخ السريان
172

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2013أو بعده .ويُشجع على التطبيق
األبكر .إذا طبقت منشأة ھذا المعيار على فترة أبكر ،فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة.

173

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار  -بأثر رجعي  -وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية ،والتغييرات
في التقديرات المحاسبية واألخطاء" ،باستثناء أنه:
)أ(

ال يلزم المنشأة أن تعدل المبلغ الدفتري لألصول خارج نطاق ھذا المعيار للتغييرات في تكاليف منفعة الموظف
التي ضُمنت في المبلغ الدفتري قبل تاريخ التطبيق األولي .ويكون تاريخ التطبيق األولي ھو بداية أبكر فترة سابقة
معروضة في أول قوائم مالية تطبق عليھا المنشأة ھذا المعيار.

)ب(

في القوائم المالية للفترات التي تبدأ قبل  1يناير  ،2014ال يلزم المنشأة أن تعرض معلومات مقارنة لإلفصاحات
المطلوبة بموجب الفقرة  145عن حساسية التزام المنفعة المحددة.

174

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،13ال ُمصدر في مايو ،2011تعريف القيمة العادلة الوارد في الفقرة  8وعدل الفقرة .113
ويجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .13

175

ع ّدل "خطط المنافع المحددة :مساھمات الموظف" )التعديالت في معيار المحاسبة الدولي  (19الصادر في نوفمبر 2013
الفقرتين  . 94 – 93يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يوليو  2014أو بعده بأثر
رجعي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" .يسمح بالتطبق
قبل ھذا التاريخ .وإذا طبقت منشأة تلك التعديالت على فترة أسبق يجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة

176

ع ّدلت "التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي دورة  "2014 – 2012الصادرة في سبتمبر  2014الفقرة 83
وأضافت الفقرة  .177يجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2016أو بعده .يسمح
بالتطبيق قبل ھذا التاريخ .إذا طبقت منشأة ذلك التعديل على فترة أسبق يجب عليھا االفصاح عن تلك الحقيقة

177

يجب على المنشأة تطبيق التعديل المبين في الفقرة  176من بداية أقرب فترة مقارنة يتم عرضھا في القوائم المالية األولى
التي تطبق فيھا المنشأة ذلك التعديل .وأية تسوية تكون قد تمت في البداية ناشئة من تطبيق التعديل يجب إثباتھا في األرباح
المبقاة في بداية تلك الفترة.
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الملحق أ
إرشادات التطبيق
يشكل ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي .يحدد الملحق تطبيق الفقرتين  93 – 92وله نفس صالحية األجزاء األخرى من
المعيار الدولي للتقرير المالي.
أ 1تم توضيح المتطلبات المحاسبية لمساھمات الموظفين أواألطراف األخرى في الشكل المبين أدناه.

المساھمات من الموظفين أو األطراف األخرى

منصوص عليھا في الشروط النظامية للخطة )أو ناشئة من إلتزام ضمني
يتجاوز ھذه الشروط(

مرتبطة بالخدمة

تعتمد على عدد سنوات
الخبرة

إختيارية

غير مرتبطة بالخدمة
)مثال تقليل عجز(

ال تعتمد على سنوات
الخبرة

1

تخفيض تكلفة الخدمة في
الفترة التي تتعلق بھا
الخدمة المقدمة )الفقرة
)93ب((

)(1

تخفيض تكلفة الخدمة
العائدة لفترات الخدمة
)الفقرة )93أ((

تؤثر في إعادة
القياس
)الفقرة (93

تخفض تكلفة الخدمة
عند الدفع للخطة
)الفقرة (92

يعني السھم المنقط أن المنشأة يسمح لھا بالمحاسبة بأي من الطريقتين
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المحاسبة عن المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدة

الحكومية1

النطاق
1

يجب تطبيق ھذا المعيار في المحاسبة عن المنح الحكومية واإلفصاح عنھا وفي اإلفصاح عن األشكال األخرى من المساعدة
الحكومية.

2

ال يعالج ھذا المعيار:
)أ(

المشاكل الخاصة الناشئة في المحاسبة عن المنح الحكومية في القوائم المالية التي تعكس آثار األسعار المتغيرة أو في
المعلومات اإلضافية التي لھا طبيعة مشابھة.

)ب( المساعدة الحكومية التي يتم تقديمھا إلى منشأة في شكل منافع تتم إتاحتھا في تحديد الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة
الضريبية ،أو التي يتم تحديدھا أو الحد منھا على أساس التزام ضريبة الدخل .أمثلة مثل ھذه المنافع ھي تعطيل ضريبة
الدخل ،والمزايا الضريبية لالستثمارات ،ومسموحات االستھالك المعجل والمعدالت المخفضة لضريبة الدخل.
)ج( المشاركة الحكومية في ملكية المنشأة.
)د( المنح الحكومية التي يشملھا معيار المحاسبة الدولي " 41الزراعة".

تعريفات
3

تُستخدم المصطلحات التالية في ھذا المعيار بالمعاني المحددة:
الحكومة تشير إلى الحكومة ،أو الوكاالت الحكومية والھيئات المشابھة لھا سوا ًء كانت محلية ،أو وطنية أو دولية.
المساعدة الحكومية ھي تصرف من قبل الحكومة مصمم لتقديم منفعة اقتصادية خاصة لمنشأة أو مجموعة منشآت مؤھلة بموجب
ضوابط معينة .وال تشمل المساعدة الحكومية لغرض ھذا المعيار المنافع المقدمة بشكل غير مباشر فقط من خالل تصرف يؤثر
على الظروف التجارية العامة ،مثل تقديم البنية التحتية في مناطق التطوير أو فرض قيود تجارية على المنافسين.
المنح الحكومية ھي مساعدة من قبل الحكومة في شكل تحويالت موارد إلى المنشأة مقابل االلتزام في الماضي أو المستقبل
بشروط معينة تتعلق باألنشطة التشغيلية للمنشأة .وھي ال تشمل تلك األشكال من المساعدة الحكومية التي ال يمكن أن تحدد لھا
2
قيمة بشكل معقول والمعامالت مع الحكومة التي ال يمكن تمييزھا عن المعامالت التجارية العادية للمنشأة.
المنح المتعلقة باألصول ھي المنح الحكومية التي شرطھا األساسي ھو أن المنشأة المؤھلة لھا ينبغي عليھا أن تشتري ،أو تنشئ
أو بخالف ذلك تقتني أصوالً طويلة األجل .قد يتم أيضا إلحاق شروط فرعية تقيد نوع أو مكان األصول أو الفترات التي خاللھا
يتم اقتناؤھا أو االحتفاظ بھا.
المنح المتعلقة بالدخل ھي المنح الحكومية غير تلك المتعلقة باألصول.
القروض القابلة لإلعفاء ھي القروض التي يتعھد ال ُمقرض بالتنازل عن تسديدھا في ظل بعض الشروط المنصوص عليھا.
القيمة العادلة ھي السعر الذي يتم تسلمه لبيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام في معاملة في ظروف اعتيادية منتظمة بين
المشاركين في السوق في تاريخ القياس) .أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي  13قياس القيمة العادلة(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1كجزء من "التحسينات في المعايير الدولية للتقرير المالي" ال ُمصدر في مايو  2008فقد عدل المجلس المصطلحات المستخدمة في ھذا المعيار لتتوافق مع المعايير الدولية
للتقرير المالي األخرى كاآلتي) :أ( "الدخل الخاضع للضريبة" تم تعديله إلى " الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة الضريبية" ) ,ب( "المثبت على أنه دخل/مصروف"
تم تعديله إلى المثبت ضمن الربح أو الخسارة") ,ج( "المضاف مباشرة إلى حصص المساھمين/حقوق الملكية" تم تعديله إلى "المثبت خارج الربح أو الخسارة" و )د(
"تنقيح لتقدير محاسبي" تم تعديله إلي "تغيير في تقدير محاسبي".
 2أنظر أيضا تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة "" 10 - "SICالمساعدة الحكومية – عدم وجود عالقة محددة باألنشطة التشغيلية".
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4

تأخذ المساعدة الحكومية أشكاال عدة تختلف في طبيعة المساعدة المقدمة وفي الشروط التي عادة يتم إلحاقھا بھا .وقد يكون غرض
المساعدة ھو تشجيع المنشأة على مباشرة نھج عمل لم تكن عادة لتتبعه إذا لم يتم تقديم المساعدة.

5

قد يكون تسلم المساعدة الحكومية من قبل المنشأة مھما ً إلعداد القوائم المالية لسببين .أوالً ،إذا كانت الموارد قد تم تحويلھا فيجب
إيجاد طريقة مناسبة للمحاسبة عن التحويل .ثانياً ،من المرغوب فيه أن يتم توفير مؤشر على المدى الذي استفادت فيه المنشأة من
مثل ھذه المساعدة الحكومية خالل فترة التقرير .وھذا يسھل مقارنة القوائم المالية للمنشأة مع قوائمھا المالية لفترات سابقة ومع
القوائم المالية لمنشآت أخرى.

6

تسمى المنح الحكومية في بعض األحيان بأسماء أخرى مثل الدعم ،أو اإلعانات ،أو المكافآت.

المنح الحكومية
يجب عدم إثبات المنح الحكومية ،بما في ذلك المنح الحكومية غير النقدية بالقيمة العادلة ،ما لم يكن ھناك تأكيد معقول بأن:

7

)أ(

المنشأة ستلتزم بالشروط الملحقة بھا.

)ب( المنح سيتم تلقيھا.
8

ال يتم إثبات منحة حكومية حتى يكون ھناك تأكيد معقول بأن المنش أة س تلتزم بالش روط الملحقة بھا وأن المنحة س يتم تلقيھا .وال
يوفر تلقي المنحة في حد ذاته دليالً قاطعا ً على أن الشروط الملحقة بالمنحة قد تم الوفاء بھا أو سيتم الوفاء بھا.

9

ال يؤثر األسلوب الذي يتم به تلقي المنحة على طريقة المحاسبة المطبقة فيما يتعلق بالمنحة .وبالتالي فإن المنحة تتم المحاسبة
عنھا بنفس األسلوب سواء تم تلقيھا نقداً أو كتخفيض اللتزام للحكومة.

10

يعامل القرض من الحكومة القابل لإلعفاء على أنه منحة حكومية عندما يكون ھناك تأكيد معقول بأن المنشأة ستفي بالشروط
إلعفاء القرض.

10أ

تعامل المنفعة من قرض حكومي بمعدل فائدة أقل من معدل الفائدة في السوق على أنھا منحة حكومية .ويجب إثبات القرض
وقياسه وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي " 9األدوات المالية" .ويجب قياس المنفعة من معدل فائدة أقل من سعر الفائدة في
السوق على أنھا الفرق بين المبلغ الدفتري األولي للقرض المحدد وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  9والمتحصالت المستلمة.
وتتم المحاسبة عن المنفعة وفقا ً لھذا المعيار .ويجب على المنشأة األخذ في الحسبان الشروط وااللتزامات التي قد تم ،أو يجب
صد أن تعوضھا منفعة القرض.
أن يتم ،الوفاء بھا عند تحديد التكاليف التي يُق َ

11

بمجرد إثبات المنحة الحكومية فإن أي التزام محتمل أو أصل محتمل متعلق بھا يعامل وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي 37
"المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة".

12

يجب إثبات المنح الحكومية ضمن الربح أو الخسارة على أساس منتظم على مدى الفترة التي تثبت فيھا المنشأة التكاليف
المتعلقة بھا ،التي يُقصد أن تعوضھا المنح ،على أنھا مصروف.

13

ھنــاك مدخـــالن عريضان للمحاسبة عن المنــح الحكومية :مدخل رأس المال ،الذي بموجبه يتم إثبات المنحة خارج الربح أو
الخسارة ،ومدخل الدخل ،الذي بموجبه يتم إثبات المنحة ضمن الربح أو الخسارة على مدى فترة واحدة أو فترات أكثر.

14

الذين يؤيدون مدخل رأس المال يحتجون باآلتي:
)أ(

المنح الحكومية ھي وسيلة تمويل ويجب التعامل معھا على ھذا النحو في قائمة المركز المالي بدالً من إثباتھا ضمن الربح
أو الخسارة لمقابلتھا ببنود المصروفات التي تمولھا .ونظراً ألنه ال يتوقع تسديدھا فينبغي إثبات مثل ھذه المنح خارج
الربح أو الخسارة.

)ب( من غير المناسب إثبات المنح الحكومية ضمن الربح أو الخسارة ،نظراً ألنه لم يتم اكتسابھا ولكنھا تمثل حافزاً مقدما ً من
الحكومة دون تكاليف متعلقة به.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

2

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

معيار المحاسبة الدولي 20

15

وفيما يلي الحجج المؤيدة لمدخل الدخل:
)أ(

نظراً ألن المنح الحكومية ھي متحصالت من مصدر بخالف المساھمين ،فال ينبغي إثباتھا مباشرة في حقوق الملكية ولكن
ينبغي إثباتھا ضمن الربح أو الخسارة في الفترات المناسبة.

)ب( المنح الحكومية نادراً ما تكون بدون مبرر .وتكتسبھا المنشأة من خالل االلتزام بشروطھا والوفاء بالتزاماتھا المتوخاة .وبنا ًء
عليه ينبغي إثباتھا ضمن الربح أو الخسارة على مدى الفترات التي تقوم فيھا المنشأة بإثبات التكاليف ذات العالقة ،التي
يقصد أن تعوضھا المنحة ،على أنھا مصروفات.
)ج(

نظراً ألن ضريبة الدخل والضرائب األخرى ھي مصروفات ،فإنه من المنطقي أن يتم التعامل أيضا مع المنح الحكومية
التي ھي امتداد للسياسة المالية ،ضمن الربح أو الخسارة.

16

من أس اس يات مدخل الدخل أن المنح الحكومية ينبغي إثباتھا ض من الربح أو الخس ارة على أس اس منتظم على مدى الفترات التي
تثبت فيھا المنش أة التكاليف المتعلقة بھا ،التي يقص د أن تعوض ھا المنحة ،على أنھا مص روفات .وال يتفق إثبات المنح الحكومية
ضمن الربح أو الخسارة على أ ساس المتحصالت مع مبدأ االستحقاق المحاسبي )أنظر معيار المحاسبة الدولي " 1عرض القوائم
المالية"( وسيكون مقبوالً فقط عندما ال يوجد أساس لتخصيص المنحة لفترات غير الفترة التي تم تحصيلھا فيھا.

17

في معظم الحاالت تكون الفترات التي تثبت المنشأة على مداھا التكاليف أو المصروفات المتعلقة بمنحة حكومية قابلة ألن يتم التحقق
منھا بسھولة .وبالتالي فإن المنح في مقابل إثبات مصروفات محددة يتم إثباتھا ضمن الربح أو الخسارة في الفترة نفسھا التي يتم فيھا
إثبات المصروفات المتعلقة بھا .وبالمثل فإن المنح المتعلقة باألصول القابلة لالستھالك عادة يتم إثباتھا ضمن الربح أو الخسارة
على مدى الفترات وبالنسب التي يتم فيھا إثبات مصروف االستھالك لتلك األصول.

18

المنح المتعلقة بأصول غير قابلة لالستھالك قد تتطلب أيضا ً الوفاء بالتزامات معينة وعندھا سيتم إثباتھا ضمن الربح أو الخسارة
على مدى الفترات التي تتحمل تكلفة الوفاء بااللتزامات .مثال ذلك ،منحة أرض قد تكون مشروطة بإنشاء مبنى على الموقع وقد
يكون من المناسب إثبات المنحة ضمن الربح أو الخسارة على مدى عمر المبنى.

19

أحيانا ً يتم تلقي المنح على أنھا جزء من حزمة من اإلعانات المالية أو النقدية الملحق بھا عدد من الش روط .في مثل ھذه الحاالت،
يلزم بذل العناية في تحديد الش روط التي تنش أ عنھا التكاليف والمص روفات التي تحدد الفترات التي على مداھا س وف يتم اكتس اب
المنحة .وقد يكون من المناسب تخصيص جزء من المنحة على أساس معين وجزء منھا على أساس آخر.

20

المنحة الحكومية التي ت صبح م ستحقة التح صيل على أنھا تعويض عن مصروفات أو خ سائر تم تحملھا بالفعل أو لغرض تقديم
دعم مالي فوري إلى المنش أة دون تكاليف مس تقبلية متعلقة بھا يجب إثباتھا ض من الربح أو الخس ارة للفترة التي تص بح فيھا
مستحقة التحصيل.

21

في بعض الظروف ،قد يتم تقديم منحة حكومية بغرض تقديم دعم مالي مباش ر إلى المنش أة بدالً من تقديم حافز لتحمل نفقات
محددة .مثل ھذه المنح قد تقتص ر على منش أة معينة وقد ال تكون متاحة لفئة كاملة من المس تفيدين .وھذه الظروف قد تبرر إثبات
المنحة ضمن الربح أو الخسارة للفترة التي تتأھل فيھا المنشأة لتلقيھا ،مع اإلفصاح للتأكيد بأن أثرھا مفھوم بوضوح.

22

قد تص بح منحة حكومية مس تحقة التحص يل من قبل المنش أة على أنھا تعويض مقابل مص روفات أو خس ائر تم تحملھا في فترة
سابقة .مثل ھذه المنحة يتم إثباتھا ضمن الربح أو الخسارة في الفترة التي تصبح فيھا مستحقة التحصيل ،مع اإلفصاح للتأكيد بأن
أثرھا مفھوم بوضوح.

المنح الحكومية غير النقدية
23

قد تأخذ منحة حكومية شكل تحويل أصل غير نقدي مثل أرض أو موارد أخرى الستعمالھا من قبل المنشأة .في ھذه الحاالت فإنه
يتم عادة تقويم القيمة العادلة لألص ل غير النقدي والمحاس بة عن كل من المنحة واألص ل بتلك القيمة العادلة .واألس لوب البديل
الذي يتبع في بعض األحيان ھو تسجيل كل من األصل والمنحة بمبلغ رمزي.

عرض المنح المتعلقة باألصول
24
25

يجب عرض المنح الحكومية المتعلقة باألصول ،بما في ذلك المنح غير النقدية بالقيمة العادلة ،في قائمة المركز المالي إما بإدراج
المنحة على أنھا دخل مؤجل أو بطرح المنحة في الوصول إلى المبلغ الدفتري لألصل .
ھناك طريقتان لعرض المنح )أو األجزاء ذات الصلة من المنح( المتعلقة باألصول في القوائم المالية ،وتعدان بديلين مقبولين.
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26

تثبت إحدى الطريقتين المنحة على أنھا دخل مؤجل يتم إثباته ضمن الربح أو الخسارة على أساس منتظم على مدى العمر اإلنتاجي
لألصل.

27

تطرح الطريقة األخرى المنحة عند حساب المبلغ الدفتري لألصل .ويتم إثبات المنحة ضمن الربح أو الخسارة على مدى عمر
األصل الذي يخضع لالستھالك على أنھا تخفيض في مصروف استھالك.

28

إن شراء أصول وتلقي منح متعلقة بھا يمكن أن يسبب تحركات رئيسة في التدفق النقدي للمنشأة .ولھذا السبب وإلظھار االستثمار
اإلجمالي في األصول ،فإن مثل ھذه التحركات يتم في الغالب اإلفصاح عنھا على أنھا بنود مستقلة في قائمة التدفقات النقدية بغض
النظر عما إذا كان قد تم طرح المنحة من األصل المتعلق بھا ألغراض العرض في قائمة المركز المالي.

عرض المنح المتعلقة بالدخل
29

يتم عرض المنح المتعلقة بالدخل على أنھا جزء من الربح أو الخسارة إما بشكل منفصل أو تحت عنوان عام مثل "إيرادات أخرى".
وكبديل عن ذلك يتم طرحھا عند التقرير عن المصروف المتعلق بھا.

29أ

)حُذفت(

30

يدعي مؤيدو الطريقة األولى أنه من غير المناس ب أخذ بنود الدخل والمص روف كل منھا بالص افي ،وأن فص ل المنحة عن
المص روف يس ھل المقارنة بالمص رو فات األخرى التي ال تتأثر بالمنحة .وفيما يتعلق بالطريقة الثانية فإنه يحتج لھا بأن
المص روفات قد ال يتم إنفاقھا من قبل المنش أة لو لم تكن المنحة متوفرة ،ولذلك فإن عرض المص روف دون مقابلته بالمنحة قد
يكون مضلال.

31

كال الطريقتين تعدان مقبولتين لعرض المنح المتعلقة بالدخل .وقد يكون اإلفص اح عن المنحة ض روريا ً للفھم الص حيح للقوائم
المالية .إن اإلفص اح عن أثر المنح على أي بند من بنود الدخل أو المص روف الذي يكون اإلفص اح عنه مطلوبا ً بش كل منفص ل،
يكون عادة مناسبا ً.

تسديد المنح الحكومية
32

يجب أن تتم المحاس بة عن المنحة الحكومية التي تص بح مس تحقة التس ديد على أنھا تغيير في التقدير المحاس بي )أنظر معيار
المحاس بة الدولي " 8الس ياس ات المحاس بية والتغييرات في التقديرات المحاس بية واألخطاء"( .ويجب تطبيق تس ديد منحة
متعلقة بالدخل أوالً مقابل أي رص يد دائن مؤجل غير مس تنفد فيما يتعلق بالمنحة .وبالمدى الذي يتجاوز به تس ديد أي رص يد
دائن مؤجل ،أو عندما ال يوجد رص يد دائن مؤجل فإن التس ديد يجب إثباته فوراً ض من الربح أو الخس ارة .ويجب إثبات تس ديد
منحة متعلقة بأص ل بزيادة المبلغ الدفتري لألص ل أو بتخفيض رص يد الدخل المؤجل بالمبلغ المس تحق التس ديد .ويجب أن يتم
إثبات االس تھالك اإلض افي المتراكم ،الذي كان س يتم إثباته ض من الربح أو الخس ارة حتى تاريخه ً في ظل عدم وجود المنحة،
فوراً ضمن الربح أو الخسارة.

33

قد تتطلب الظروف التي أدت إلى تسديد منحة متعلقة بأصل األخذ في الحسبان الھبوط المحتمل في المبلغ الدفتري الجديد لألصل.

المساعدة الحكومية
34

تُ ستثنى من تعريف المنح الحكومية في الفقرة  3أ شكال بعينھا من المساعدة الحكومية التي ال يمكن أن تحدد لھا قيمة بشكل معقول
والمعامالت مع الحكومة التي ال يمكن تمييزھا عن المعامالت التجارية العادية للمنشأة.

35

أمثلة المس اعدة التي ال يمكن أن تحدد لھا قيمة بش كل معقول ھي المش ورة الفنية والتس ويقية المجانية وتقديم الض مانات .ومثال
المساعدة التي ال يمكن تمييزھا عن المعامالت التجارية للمنشأة ھو سياسة مشتريات حكومية تكون مسئولة عن جزء من مبيعات
المنش أة .وقد يكون وجود المنفعة ال جدال فيه ولكن أي محاولة لفص ل األنش طة التجارية عن المس اعدة الحكومية يمكن أن يكون
جزافيا ً.

36

قد تكون أھمية المنفعة في األمثلة المذكورة أعاله بمكان بحيث يكون من الض روري اإلفص اح عن طبيعة ومدى ومدة المس اعدة
حتى ال تكون القوائم المالية مضللة.
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37

)حُذفت(

38

في ھذا المعيار ال تشمل المساعدة الحكومية توفير البنية التحتية من خالل تحسين في شبكة النقل العام وشبكة االتصاالت وتوفير
مرافق محسنة مثل شبكة الري أو المياه التي تكون متاحة لمنفعة مجتمع محلي بكامله على أساس مستمر غير محدد.

اإلفصاح
39

يجب اإلفصاح عن األمور اآلتية:
)أ(

السياسة المحاسبية المطبقة للمنح الحكومية ،بما في ذلك طرق العرض المطبقة في القوائم المالية.

)ب(

طبيعة ومدى المنح الحكومية المثبتة في القوائم المالية واإلشارة إلى األشكال األخرى للمساعدة الحكومية التي انتفعت منھا
المنشأة مباشرة.

)ج(

الشروط التي لم يتم الوفاء بھا واالحتماالت األخرى المتعلقة بالمساعدة الحكومية المثبتة.

مقتضيات التحول
40

يجب على المنشأة التي تطبق المعيار ألول مرة:
)أ(

أن تلتزم بمتطلبات اإلفصاح ،حينما يكون ذلك مناسبا ً،

)ب(

أن تختار إما:
) (1أن تعدل قوائمھا المالية مقابل التغيير في السياسة المحاسبية وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي 8؛ أو
) (2أن تطبق األحكام المحاسبية للمعيار فقط على المنح أو األجزاء من المنح التي تصبح مستحقة التحصيل أو مستحقة
التسديد بعد تاريخ نفاذ المعيار.

تاريخ السريان
41

يصبح ھذا المعيار ساريا ً على القوائم المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في  1يناير  1984أو بعده.

42

ع ّدل معيار المحاسبة الدولي ) 1كما نُقح في  (2007المصطلحات المستخدمة في جميع المعايير الدولية للتقرير المالي .باإلضافة
إلى ذلك ،أضاف الفقرة 29أ .يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2009أو بعده.
وإذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي ) 1المنقح في  (2007على فترة أبكر فيجب تطبيق التعديالت على تلك الفترة األبكر.

43

تم حذف الفقرة  37وإضافة الفقرة 10أ بـ "التحسينات في المعايير الدولية للتقرير المالي" ال ُمصدر في مايو  .2008يجب على
المنشأة تطبيق تلك التعديالت مستقبليا على القروض الحكومية التي يتم الحصول عليھا بداية من  1يناير  2009أو بعده .يسمح
بالتطبيق األبكر .وإذا طبقت المنشأة التعديالت على فترة أبكر فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.

44

)حُذفت(

45

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ، 13ال ُمص در في مايو  ،2011تعريف القيمة العادلة في الفقرة  .3يجب على المنش أة تطبيق
ذلك التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .13

46

عدل "عرض بنود الدخل الشامل اآلخر" )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  (1ال ُمصدر في يونيو  2011الفقرة  29وحذف
الفقرة 29أ .يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق معيار المحاسبة الدولي  1المعدل في يونيو .2011

47

)حُذفت(

48

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9ال ُمصدر في يوليو  ،2014الفقرة 10أ وحذف الفقرتين  44و .47يجب على المنشأة تطبيق
تلك التعديالت عنما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .9
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آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية
الھدف
1

قد تنفذ المنشأة أنشطة أجنبية بطريقتين .قد يكون لديھا معامالت بعمالت أجنبية أو قد يكون لديھا عمليات أجنبية .باإلضافة لذلك ،قد
تعرض المنشأة قوائمھا المالية بعملة أجنبية .إن ھدف ھذا المعيار ھو توضيح كيفية تضمين المعامالت بعملة أجنبية وعمليات أجنبية
في القوائم المالية للمنشأة وكيفية ترجمة القوائم المالية إلى عملة العرض.

2

الموضوعات الرئيسة ھي ما ھو سعر )أسعار( الصرف التي يتم استخدامه وكيف يتم التقرير عن آثار التغيرات في أسعار الصرف
في القوائم المالية.

النطاق
3

يجب تطبيق ھذا المعيار:2
)أ(

عند المحاسبة عن المعامالت واألرصدة المسجلة بعمالت أجنبية ،باستثناء تلك المعامالت واألرصدة المشتقة التي تقع ضمن
نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي " 9األدوات المالية".

)ب( عند ترجمة النتائج والمركز المالي للعمليات األجنبية التي يتم تضمينھا في القوائم المالية للمنشأة عن طريق إما التوحيد أو
طريقة حقوق الملكية.
)ج( عند ترجمة نتائج المنشأة ومركزھا المالي إلى عملة العرض.
4

ينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  9على العديد من المشتقات بالعملة األجنبية ،وبنا ًء عليه ،تستثنى ھذه المشتقات من نطاق ھذا
المعيار .ولكن تلك المشتقات بعملة أجنبية التي ال تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي ) 9مثل بعض المشتقات بالعملة
األجنبية التي تكون ُمدمجة في عقود أخرى( تقع ضمن نطاق ھذا المعيار .باإلضافة لذلك ،ينطبق ھذا المعيار عندما تترجم المنشأة
مبالغ متعلقة بالمشتقات من عملتھا الوظيفية إلى عملتھا للعرض.

5

ال ينطبق ھذا المعيار على المحاس بة عن التحوط لبنود بالعملة األجنبية ،بما في ذلك تحوط ص افي اس تثمار في عملية أجنبية .ينطبق
المعيار الدولي للتقرير المالي  9على المحاسبة عن التحوط.

6

ينطبق ھذا المعيار على عرض القوائم المالية للمنشأة بعملة أجنبية ويوضح المتطلبات لوصف القوائم المالية الناتجة على أنھا ملتزمة
بالمعايير الدولية للتقرير المالي .كما يحدد ھذا المعيار المعلومات المطلوب اإلفصاح عنھا فيما يتعلق بترجمات للمعلومات المالية إلى
عملة أجنبية والتي ال تستوفي ھذه المتطلبات.

7

ال ينطبق ھذا المعيار على العرض في قائمة التدفقات النقدية للتدفقات النقدية الناش ئة عن معامالت بعملة أجنبية ،أو على ترجمة
التدفقات النقدية لعملية أجنبية )أنظر معيار المحاسبة الدولي " 7قائمة التدفقات النقدية"(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2أنظر –أيضا ً –تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة "" 7- "SICاستحداث اليورو"
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التعريفات
تستخدم المصطلحات التالية في ھذا المعيار بالمعاني المحددة:

8

سعر اإلقفال ھو سعر الصرف الفوري في نھاية فترة التقرير.
فرق الصرف ھو الفرق الناتج من ترجمة عدد معين من وحدات عملة معينة إلى عملة أخرى بأسعار صرف مختلفة.
سعر الصرف ھو المعدل الذي يتم بموجبه تبادل عملتين.
القيمة العادلة ھي السعر الذي يتم تسلمه لبيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام في معاملة في ظروف اعتيادية منتظمة بين المشاركين
في السوق في تاريخ القياس) .أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي " 13قياس القيمة العادلة"(.

العملة األجنبية ھي عملة بخالف العملة الوظيفية للمنشأة.
العملية األجنبية ھي منشأة تكون منشأة تابعة ،أو منشأة زميلة ،أو ترتيبا ً مشتركا ً أو فرعا ُ للمنشأة معدة التقرير ،يكون مقر
أنشطتھا أو تسييرھا في بلد أو بعملة بخالف بلد أو عملة المنشأة معدة التقرير.
العملة الوظيفية ھي عملة البيئة االقتصادية الرئيسة التي تعمل فيھا المنشأة.
المجموعة ھي المنشأة األم وجميع منشآتھا التابعة.
البنود النقدية ھي وحدات العملة ال ُمحتفظ بھا واألصول والمطلوبات التي سيتم استالمھا أو دفعھا بعدد ثابت أو يمكن تحديده من
وحدات العملة.
صافي االستثمار في عملية أجنبية ھو مبلغ حصة المنشأة معدة التقرير في صافي أصول تلك العملية.
عملة العرض ھي العملة التي يتم بھا عرض القوائم المالية.
سعر الصرف الفوري ھو سعر الصرف للتسليم الفوري.

تفصيل التعريفات
العملة الوظيفية
إن البيئة االقتصادية األساسية التي تعمل فيھا المنشأة تكون -عادة – ھي التي تُولﱢد وتُنفق فيھا -بشكل رئيس  -النقد .تأخذ المنشأة
العوامل التالية في الحسبان عند تحديد عملتھا الوظيفية:

9

)أ(

العملة:
) (1التي تؤثر -بشكل رئيس  -على أسعار مبيعات السلع والخدمات )وسوف تكون –غالبا -ھي العملة التي يتم بھا تقويم
وتسوية أسعار مبيعات سلعھا وخدماتھا(؛
)(2

للبلد التي تحدد قوى المنافسة فيھا وأنظمتھا -بشكل رئيس  -أسعار مبيعات سلعھا وخدماتھا.

)ب( العملة التي تؤثر -بشكل رئيس  -على تكاليف العمالة والمواد والتكاليف األخرى لتوريد السلع أو تقديم الخدمات )وسوف تكون
–غالبا  -ھي العملة التي يتم بھا تقويم وتسوية التكاليف(.
10

قد تقدم العوامل التالية -أيضا ً -دليال على العملة الوظيفية للمنشأة:
)أ(

العملة التي يتم بھا توليد األموال من األنشطة التمويلية )أي إصدار أدوات دين وأدوات حقوق ملكية(.

)ب( العملة التي -عادةً  -يتم بھا حفظ المتحصالت من األنشطة التشغيلية.
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 11تؤخذ العوامل اإلضافية التالية في الحسبان عند تحديد العملة الوظيفية لعملية أجنبية ،وما إذا كانت عملتھا الوظيفية ھي نفسھا تلك
للمنشأة معدة التقرير )المنشأة معدة التقرير ،في ھذا السياق ،ھي المنشأة التي تكون لديھا عملية أجنبية مثل منشأة تابعة لھا ،أو فرع
لھا ،أو منشأة زميلة لھا أو ترتيب مشترك لھا(:
)أ(

ما إذا كان يتم تنفيذ أنشطة العملية األجنبية على أنھا امتداد للمنشأة معدة التقرير ،بدال من أن يتم تنفيذھا بدرجة كبيرة من
االستقاللية .مثال على الحالة األولى ھو عندما تبيع العملية األجنبية -فقط  -بضائع مستوردة من المنشأة معدة التقرير وتحول
المتحصالت إليھا .ومثال على الحالة الثانية ھو عندما تجمع العملية النقد والبنود النقدية األخرى ،وتتكبد المصروفات ،وتولد
الدخل وترتب القروض ،جميعھا -تقريبا ً  -بعملتھا المحلية.

)ب( ما إذا كانت المعامالت مع المنشأة معدة التقرير تشكل نسبة عالية أو منخفضة من أنشطة العملية األجنبية.
)ج( ما إذا كانت التدفقات النقدية من أنشطة العملية األجنبية تؤثر –بشكل مباشر -على التدفقات النقدية للمنشأة معدة التقرير وأنھا
متاحة للتحويل إليھا -بسھولة.
)د( ما إذا كانت التدفقات النقدية من أنشطة العملية األجنبية كافية لخدمة التزامات الدين القائمة –المتوقعة المعتادة بدون أن تتاح لھا
أموال من قبل المنشأة معدة التقرير.
 12عندما تكون المؤش رات المذكورة أعاله مختلطة وال تكون العملة الوظيفية واض حة ،تس تخدم اإلدارة اجتھادھا الش خص ي لتحديد
العملة الوظيفية األكثر تعبيراً –بص دق  -عن اآلثار االقتص ادية للمعامالت واألحداث والظروف األس اس .وكجزء من ھذا المنھج،
فإن اإلدارة تعطي األولوية للمؤش رات األس اس ية الواردة في الفقرة  9قبل األخذ في الحس بان المؤش رات الواردة في الفقرتين  10و
 ،11التي يتم تصميمھا لتوفير دليل إضافي مؤيد لتحديد العملة الوظيفية للمنشأة.
13

تعكس العملة الوظيفية للمنشأة المعامالت ،واألحداث والظروف األساس التي تتعلق بھا .وبنا ًء عليه ،فبمجرد تحديد العملة الوظيفية،
فإنه ال يتم تغييرھا ما لم يكن ھناك تغير في تلك المعامالت واألحداث والظروف األساس.

 14إذا كانت العملة الوظيفية ھي عملة اقتصاد ذي تضخم جامح ،فإنه يتم إعادة عرض القوائم المالية للمنشأة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي
" 29التقرير المالي في االقتصادات ذات التضخم الجامح" .وال يمكن للمنشأة تجنب إعادة العرض وفقا لمعيار المحاسبة الدولي
 29من خالل ،على سبيل المثال ،اختيار عملة على أنھا عملتھا الوظيفية بخالف العملة الوظيفية التي يتم تحديدھا وفقا لھذا المعيار
)مثل العملة الوظيفية لمنشأتھا األم(.

صافي االستثمار في عملية أجنبية
15

قد يكون لدى المنش أة بند نقدي مس تحق التحص يل من عملية أجنبية أو واجب الس داد لھا .إن البند الذي لم يتم التخطيط لتس ويته ومن
غير المحتمل حدوث التسوية في المستقبل المنظور ھو ،في جوھره ،جزء من صافي استثمار المنشأة في تلك العملية األجنبية ،وتتم
المحاس بة عنه وفقا للفقرتين  32و .33وقد تش مل مثل ھذه البنود النقدية مبالغ مس تحقة التحص يل طويلة األجل أو قروض طويلة
األجل .وال تشمل المبالغ مستحقة التحصيل من المدينين التجاريين أو واجبة السداد إلى الدائنين التجاريين.

15أ إن المنشأة التي لديھا بند نقدي مستحق التحصيل من عملية أجنبية أو واجب السداد لھا ،والموضحة في الفقرة  ،15قد تكون أي منشأة
تابعة للمجموعة .فعلى سبيل المثال ،منشأة لھا منشأتان تابعتان )أ( و )ب( .والمنشأة التابعة )ب( ھي عملية أجنبية .تمنح المنشأة
التابعة )أ( قرضا إلى المنشأة التابعة )ب( .يكون قرض المنشأة التابعة )أ( المستحق التحصيل من المنشأة التابعة )ب( جزء من صافي
استثمار المنشأة في المنشأة التابعة )ب( إذا لم يتم التخطيط لتسوية القرض ومن غير المحتمل حدوث التسوية في المستقبل المنظور.
ويكون ھذا صحيحا ً -أيضا ً -إذا كانت المنشأة التابعة )أ( ھي ذاتھا عملية أجنبية.

البنود النقدية
16

السمة األساسية للبند النقدي ھي الحق في استالم )أو االلتزام بتسليم( عدد ثابت أو يمكن تحديده من وحدات العملة .ومن أمثلته:
المعاشات ومنافع الموظف األخرى التي يتم دفعھا نقدا ،والمخصصات التي يتم تسويتھا نقدا ،وإلتزامات عقود اإليجار ،وتوزيعات
األرباح النقدية التي يتم إثباتھا على أنھا التزام .وبالمثل ،يعد بندا نقديا عقد الستالم )أو تسليم( عدد متغير من أدوات حقوق ملكية
المنشأة ذاتھا أو عدد متغير من األصول والذي فيه تكون القيمة العادلة التي سيتم استالمھا )أو تسليمھا( تساوي عددا ثابتا ً أو يمكن
تحديده من وحدات العملة .وفي المقابل ،فإن السمة األساسية للبند غير النقدي ھي غياب الحق في استالم )أو االلتزام بتسليم( عدد
ثابت أو يمكن تحديده من وحدات العملة .ومن أمثلته :المبالغ المدفوعة مقدما مقابل سلع أو خدمات والشھرة ،واألصول غير الملموسة،
والمخزون ،والعقارات واآلالت والمعدات ،وأصول حق االستخدام ،والمخصصات التي يتم تسويتھا من خالل تسليم أصل غير نقدي.
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ملخص المنھج المطلوب بموجب ھذا المعيار
 17عند إعداد القوائم المالية ،تحدد كل منشأة—سواء كانت منشأة قائمة بذاتھا ،أو منشأة لھا عمليات أجنبية )مثل منشأة أم( أو عملية أجنبية
)مثل منشأة تابعة أو فرع(— عملتھا الوظيفية وفقا للفقرات  .14–9وتترجم المنشأة البنود بعملة أجنبية إلى عملتھا الوظيفية وتقوم
بالتقرير عن آثار مثل ھذه الترجمة وفقا للفقرات  ،37–20و.50
18

تش مل العديد من المنش آت معدة التقرير عددا من المنش آت الفردية )على س بيل المثال ،مجموعة تتَألّفَ من المنش أة األم وواحدة أو
أكثر من المن شآت التابعة( .وقد يكون لدى أنواع عديدة من المن شآت ،سوا ًء كانت أع ضاء في مجموعة أو غير ذلك ،ا ستثمارات في
منشآت زميلة أو ترتيبات مشتركة .وقد يكون لديھا -أيضا ً -فروع .ومن الضروري أن تتم ترجمة النتائج والمركز المالي لكل منشأة
منفردة ُمض منة في المنش أة معدة التقرير إلى العملة التي تعرض بھا المنش أة معدة التقرير قوائمھا المالية .يس مح ھذا المعيار بأن
تكون عملة العرض للمنشأة معدة التقرير أي عملة )أو عمالت( .تتم ترجمة النتائج والمركز المالي ألي منشأة منفردة ضمن المنشأة
معدة التقرير والتي تختلف عملتھا الوظيفية عن عملة العرض وفقا للفقرات .50–38

19

يسمح ھذا المعيار -أيضا ً -للمنشأة القائمة بذاتھا التي تعد قوائم مالية أو للمنشأة التي تعد قوائم مالية منفصلة وفقا لمعيار المحاسبة
الدولي " 27القوائم المالية المنفصلة" بأن تعرض قوائمھا المالية بأي عملة )أو عمالت( .وإذا كانت عملة العرض للمنشأة تختلف
عن عملتھا الوظيفية ،فإنه تتم ترجمة نتائجھا ومركزھا المالي -أيضا ً -إلى عملة العرض وفقا للفقرات .50–38

التقرير بالعملة الوظيفية عن المعامالت بعملة أجنبية
اإلثبات األولي
 20المعاملة بعملة أجنبية ھي معاملة ُمقومة بعملة أجنبية أو تتطلب تسويتھا بعملة أجنبية ،بما في ذلك المعامالت التي تنشأ عند قيام المنشأة
بـ:
)أ(

شراء أو بيع سلع أو خدمات يكون سعرھا ُمقوم بعملة أجنبية؛ أو

)ب( اقتراض أو إقراض أموال حينما تكون المبالغ الواجبة السداد أو المستحقة التحصيل ُمقومة بعملة أجنبية؛ أو
)ج( بخالف ذلك باقتناء أو استبعاد أصول ،أو تحمل أو تسوية التزاماتُ ،مقومة بعملة أجنبية.
 21يجب أن يتم تسجيل المعاملة بعملة أجنبية عند اإلثبات األولي بالعملة الوظيفية من خالل تطبيق سعر الصرف الفوري بين العملة
الوظيفية والعملة األجنبية في تاريخ المعاملة على المبلغ بالعملة األجنبية.
 22تاريخ المعاملة ھو التاريخ الذي تتأھل فيه المعاملة -ألول مرة  -لإلثبات وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي .وألسباب عملية ،فإنه –
غالبا – ما يستخدم السعر الذي يقارب السعر الفعلي في تاريخ المعاملة ،على سبيل المثال ،يمكن أن يستخدم متوسط السعر ألسبوع
أو لشھر لجميع المعامالت بكل عملة أجنبية تحدث خالل تلك الفترة .وبالرغم من ذلك ،يُعد استخدام متوسط السعر لفترة ما غير
مناسب ،إذا كانت أسعار الصرف تتقلب  -بشكل كبير.

التقرير في نھايات فترات التقرير الالحقة
23

في نھاية كل فترة تقرير:
)أ(

يجب ترجمة البنود النقدية التي بعملة أجنبية باستخدام سعر اإلقفال؛

)ب( يجب ترجمة البنود غير النقدية ،التي يتم قياسھا بمقدار التكلفة التاريخية بعملة أجنبية ،باستخدام سعر الصرف في تاريخ
المعاملة؛
)ج( يجب ترجمة البنود غير النقدية ،التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة بعملة أجنبية ،باستخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي تم
فيه قياس القيمة العادلة.
 24يتم تحديد المبلغ الدفتري للبند بالتوافق مع المعايير األخرى ذات العالقة .فعلى سبيل المثال ،يمكن قياس العقارات واآلالت والمعدات
بالقيمة العادلة أو التكلفة التاريخية وفقا لمعيار المحاس بة الدولي" 16العقارات واآلالت والمعدات" .وس واء كان يتم تحديد المبلغ
الدفتري على أس اس التكلفة التاريخية أو على أس اس القيمة العادلة ،فإنه إذا كان يتم تحديد المبلغ بعملة أجنبية ،فإنه تتم ترجمته -
عندئذ -إلى العملة الوظيفية وفقا لھذا المعيار.
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 25يتم تحديد المبلغ الدفتري لبعض البنود من خالل مقارنة مبلغين أو أكثر .فعلى سبيل المثال ،يكون المبلغ الدفتري للمخزون ھو التكلفة
أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيھما أقل وفقا لمعيار المحاسبة الدولي " 2المخزون" .وبالمثل ،وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 36
"الھبوط في قيمة األصول" ،فإن المبلغ الدفتري ألصل يوجد مؤشر على الھبوط في قيمته ھو المبلغ الدفتري قبل األخذ في الحسبان
خسائر الھبوط المحتملة أو المبلغ الممكن استرداده منه أيھما أقل .وعندما يكون مثل ھذا األصل غير نقدي ويتم قياسه بعملة أجنبية،
فإنه يتم تحديد المبلغ الدفتري بمقارنة:
)أ(

التكلفة أو المبلغ الدفتري ،بحسب ما ھو مناسب ،مترجما ً بسعر الصرف في التاريخ الذي تم في تحديد ذلك المبلغ )أي السعر
في تاريخ المعاملة لبند يتم قياسه بمقدار التكلفة التاريخية(.

)ب( صافي القيمة القابلة للتحقق أو المبلغ الممكن استرداده ،بحسب ما ھو مناسب ،مترجما ً بسعر الصرف في التاريخ الذي تم فيه
تحديد تلك القيمة )على سبيل المثال ،سعر اإلقفال في نھاية فترة التقرير(.
قد يكون أثر ھذه المقارنة ھو أن يتم إثبات خسارة ھبوط بالعملة الوظيفية ولكن ال يتم إثباتھا بالعملة األجنبية ،أو العكس بالعكس.
 26عندما تُتاح عدة أسعار صرف ،يكون السعر ال ُمستخدم ھو ذلك السعر الذي كان من الممكن أن تتم به تسويه التدفقات النقدية المستقبلية
التي تمثلھا المعاملة أو الرصيد فيما لو كانت تلك التدفقات النقدية قد حدثت في تاريخ القياس .وإذا كانت إمكانية التبادل بين عملتين
غير موجودة مؤقتا ،يكون السعر ال ُمستخدم ھو أول سعر الحق يمكن أن يتم به التبادل.

إثبات فروق الصرف
 27كما ورد في الفقرتين )3أ( و ،5ينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  9على المحاسبة عن التحوط لبنود بالعملة األجنبية .يتطلب تطبيق
المحاسبة عن التحوط من المنشأة أن تحاسب عن بعض فروق الصرف -بشكل مختلف  -عن معالجة فروق الصرف المطلوبة بموجب
ھذا المعيار .فعلى سبيل المثال ،يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي  9بأن يتم –بشكل أولي  -إثبات فروق الصرف من البنود النقدية،
التي تتأھل على أنھا أدوات تحوط في تحوط تدفق نقدي ،ضمن الدخل الشامل اآلخر بمقدار ما يكون التحوط فاعالً.
 28يجب إثبات فروق الصرف الناشئة عن تسوية البنود النقدية ،أو عن ترجمة البنود النقدية بأسعار تختلف عن تلك التي تمت ترجمتھا
بھا عند اإلثبات األولي خالل الفترة أو في القوائم المالية السابقة ،ضمن الربح أو الخسارة في الفترة التي تنشأ فيھا ،باستثناء ما
تم توضيحه في الفقرة .32
 29عندما تنشأ بنود نقدية عن معاملة بعملة أجنبية ويكون ھناك تغير في سعر الصرف بين تاريخ المعاملة وتاريخ التسوية ،فإنه ينتج فرق
صرف .وعندما تتم تسوية المعاملة في نفس الفترة المحاسبية التي حدثت فيھا ،فإنه يتم إثبات كل فرق الصرف في تلك الفترة .وبالرغم
من ذلك ،عندما تتم تسوية المعاملة في فترة محاسبية الحقة ،فإنه يتم تحديد فرق الصرف الذي يتم إثباته في كل فترة حتى تاريخ
التسوية من خالل التغير في أسعار الصرف خالل كل فترة.
 30عندما يتم إثبات مكسب أو خسارة من بند غير نقدي ضمن الدخل الشامل اآلخر ،فإنه يجب إثبات أي مكون صرف لذلك المكسب أو
الخسارة ضمن الدخل الشامل اآلخر .وفي المقابل ،عندما يتم إثبات مكسب أو خسارة من بند غير نقدي ضمن الربح أو الخسارة،
فإنه يجب إثبات أي مكون صرف لذلك المكسب أو الخسارة ضمن الربح أو الخسارة.
 31تتطلب المعايير الدولية األخرى للتقرير المالي إثبات بعض المكاسب والخسائر ضمن الدخل الشامل اآلخر .فعلى سبيل المثال ،يتطلب
معيار المحاسبة الدولي  16إثبات بعض المكاسب والخسائر الناشئة عن إعادة تقويم العقارات واآلالت والمعدات ضمن الدخل الشامل
اآلخر .وعند قياس مثل ھذا األصل بعملة أجنبية ،تتطلب الفقرة )23ج( من ھذا المعيار ترجمة مبلغ إعادة التقويم باستخدام السعر في
التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة ،بما ينتج عنه فرق صرف يتم إثباته -أيضا ً -ضمن الدخل الشامل اآلخر.
32

يجب إثبات فروق الصرف التي تنشأ عن البند النقدي الذي يشكل جز ًء من صافي استثمار المنشأة معدة التقرير في عملية أجنبية
)أنظر الفقرة  (15ض من الربح أو الخس ارة في القوائم المالية المنفص لة للمنش أة معدة التقرير أو في القوائم المالية المنفردة
للعملية األجنبية ،بحس ب ما ھو مناس ب .وفي القوائم المالية التي تش مل العملية األجنبية والمنش أة معدة التقرير )على س بيل
المثال ،القوائم المالية الموحدة عندما تكون العملية األجنبية منش أة تابعة( ،يجب إثبات مثل فروق الص رف ھذه –بش كل أولي -
ض من الدخل الش امل اآلخر وإعادة تص نيفھا من حقوق الملكية إلى الربح أو الخس ارة عند اس تبعاد ص افي االس تثمار وفقا للفقرة
.48
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 33عندما يشكل بند نقدي جز ًء من صافي استثمار المنشأة معدة التقرير في عملية أجنبية ويكون ُمقوما ً بالعملة الوظيفية للمنشأة معدة
التقرير ،فإنه ينشأ فرق الصرف في القوائم المالية المنفردة للعملية األجنبية وفقا للفقرة  .28وإذا كان مثل ھذا البند محددا بالعملة
الوظيفية للعملية األجنبية فإن فرق الصرف ينشأ في القوائم المالية المنفصلة للمنشأة معدة التقرير وفقا للفقرة  .28وإذا كان مثل ھذا
البند قد تم تقويمه بعملة بخالف العملة الوظيفية ألي من المنشأة معدة التقرير أو العملية األجنبية ،فإنه ينشأ فرق الصرف في كل من
القوائم المالية المنفصلة للمنشأة معدة التقرير والقوائم المالية المنفردة للعملية األجنبية وفقا للفقرة  .28ويتم إثبات مثل فروق الصرف
ھذه ضمن الدخل الشامل اآلخر في القوائم المالية التي تشمل العملية األجنبية والمنشأة معدة التقرير )أي القوائم المالية التي يتم فيھا
توحيد العملية األجنبية أو المحاسبة عنھا باستخدام طريقة حقوق الملكية(.
 34عندما تحتفظ المنشأة بدفاترھا وسجالتھا بعملة بخالف عملتھا الوظيفية ،فإنه ،في الوقت الذي تعد فيه المنشأة قوائمھا المالية ،تتم ترجمة
جميع المبالغ إلى العملة الوظيفية وفقا للفقرات  .26–20وينتج ھذا نفس المبالغ بالعملة الوظيفية كما كان سيحدث فيما لو كان قد تم
تسجيل البنود بشكل أولي -بالعملة الوظيفية .فعلى سبيل المثال ،تتم ترجمه البنود النقدية إلى العملة الوظيفية باستخدام سعر اإلقفال،
وتتم ترجمة البنود غير النقدية التي يتم قياسھا على أساس التكلفة التاريخية باستخدام سعر الصرف في تاريخ المعاملة الذي نتج عنھا
إثباتھا.

التغيير في العملة الوظيفية
 35عندما يكون ھناك تغيير في العملة الوظيفية للمنشأة ،فإنه يجب على المنشأة تطبيق إجراءات الترجمة المنطبقة على العملة الوظيفية
الجديدة بأثر مستقبلي من تاريخ التغيير.
 36كما ورد في الفقرة  ،13تعكس العملة الوظيفية للمنشأة المعامالت واألحداث والظروف األساس ذات الصلة بالمنشأة .وبنا ًء عليه،
بمجرد تحديد العملة الوظيفية ،فإنه يمكن تغييرھا -فقط  -إذا كان ھناك تغير في تلك المعامالت واألحداث والظروف األساس .فعلى
سبيل المثال ،قد يؤدي تغيير في العملة التي تؤثر  -بشكل رئيس  -على أسعار مبيعات السلع والخدمات إلى تغيير في العملة الوظيفية
للمنشأة.
 37تتم المحاسبة عن أثر التغيير في العملة الوظيفية بأثر مستقبلي .وبعبارة أخرى ،تترجم المنشأة جميع البنود إلى العملة الوظيفية الجديدة
باستخدام سعر الصرف في تاريخ التغيير .وتعالج المبالغ الناتجة المترجمة للبنود غير النقدية على أنھا تكلفتھا التاريخية .وال يعاد
تصنيف فروق الصرف التي تنشأ عن ترجمة عملية أجنبية تم إثباتھا –سابقا ً  -ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقا للفقرتين  32و)39ج(
من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة إلى أن يتم استبعاد العملية.

استخدام عملة عرض بخالف العملة الوظيفية
الترجمة إلى عملة العرض
38

يمكن أن تعرض المنش أة قوائمھا المالية بأي عملة )أو عمالت( .وإذا كانت عملة العرض تختلف عن العملة الوظيفية للمنش أة ،فإنھا
تترجم نتائجھا ومركزھا المالي إلى عملة العرض .فعلى س بيل المثال ،عندما تض م المجموعة منش آت فردية لھا عمالت وظيفية
مختلفة ،فإنه يتم التعبير عن نتائج كل منشأة ومركزھا المالي بعملة مشتركة بحيث يمكن عرض قوائم مالية موحدة.

39

يجب ترجمة النتائج والمركز المالي للمنش أة التي تكون عملتھا الوظيفية ليس ت عملة اقتص اد ذي تض خم جامح إلى عملة عرض
مختلفة باستخدام اإلجراءات التالية:
)أ(

يجب ترجمة األصول وااللتزامات لكل قائمة مركز مالي يتم عرضھا )أي بما في ذلك أرقام المقارنة( بسعر اإلقفال في تاريخ
قائمة المركز المالي تلك.

)ب( يجب ترجمة الدخل والمص روفات لكل قائمة تعرض الربح أو الخس ارة والدخل الش امل اآلخر )أي بما في ذلك أرقام
المقارنة( بأسعار الصرف في تواريخ المعامالت.
)ج( يجب إثبات جميع فروق الصرف الناتجة ضمن الدخل الشامل اآلخر.
 40ألسباب عملية ،يستخدم –غالبا ً  -السعر الذي يقارب أسعار الصرف في تواريخ المعامالت ،على سبيل المثال ،متوسط السعر للفترة،
لترجمة بنود الدخل والمصروف .وبالرغم من ذلك ،إذا كانت أسعار الصرف تتقلب -بشكل كبير – يكون من غير المناسب استخدام
متوسط السعر للفترة.
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41

تنتج فروق الصرف المشار إليھا في الفقرة )39ج( من:
)أ(

ترجمة الدخل والمصروفات بأسعار الصرف في تواريخ المعامالت ،واألصول وااللتزامات بسعر اإلقفال.

)ب( ترجمة صافي األصول االفتتاحي بسعر إقفال يختلف عن سعر اإلقفال السابق.
ال يتم إثبات فروق الصرف ھذه ضمن الربح أو الخسارة نظراً ألن التغيرات في أسعار الصرف لھا أثر مباشر ضئيل أو ليس لھا أثر
مباشر على التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية من العمليات .يتم عرض المبلغ المجمع لفروق الصرف في مكون منفصل لحقوق
الملكية إلى أن يتم استبعاد العملية األجنبية .وعندما تكون فروق الصرف تتعلق بعملية أجنبية يتم توحيدھا ولكنھا ليست مملوكة
بالكامل ،فإن فروق الصرف ال ُمجمعة ،الناشئة عن الترجمة والتي تنسب إلى الحصص غير المسيطرة ،يتم تخصيصھا إلى الحصص
غير المسيطرة ،وإثباتھا على أنھا جزء منھا في قائمة المركز المالي الموحدة.
42

يجب ترجمة النتائج والمركز المالي للمنش أة التي تكون عملتھا الوظيفية ھي عملة اقتص اد ذي تض خم جامح إلى عملة عرض
مختلفة باستخدام اإلجراءات التالية:
)أ(

يجب ترجمــة جميع المبالغ )أي األصول ،وااللتزامات ،وبنود حقوق الملكية ،والدخل والمصروفات ،بما في ذلك أرقام
المقارنة( بسعر اإلقفال في تاريخ أحدث قائمة مركز مالي باستثناء أنه

)ب(

عندما تتم ترجمة المبالغ إلى عملة اقتصاد ليس ذا تضخم جامح ،يجب أن تكون مبالغ المقارنة ھي تلك التي تم عرضھا
على أنھا مبالغ السنة الحالية في القوائم المالية للسنة المالية السابقة ذات الصلة )أي التي لم يتم تعديلھا للتغيرات الالحقة
في مستوى السعر أو التغيرات الالحقة في أسعار الصرف(.

 43عندما تكون العملة الوظيفية للمنشأة ھي عملة اقتصاد ذي تضخم جامح ،فإنه يجب على المنشأة إعادة عرض قوائمھا المالية وفقا
لمعيار المحاسبة الدولي  29قبل تطبيق طريقة الترجمة الواردة في الفقرة  ،42باستثناء مبالغ المقارنة التي تتم ترجمتھا إلى عملة
اقتصاد ليس ذا تضخم جامح )أنظر الفقرة )42ب(( .وعندما يتوقف االقتصاد عن كونه ذا تضخم جامح ولم تعد المنشأة تعيد عرض
قوائمھا المالية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  ،29فإنه يجب عليھا استخدام المبالغ ال ُمعاد عرضھا إلى مستوى السعر في التاريخ
الذي توقفت فيه المنشأة عن إعادة عرض قوائمھا المالية على أنھا التكاليف التاريخية للترجمة إلى عملة العرض.

ترجمة عملية أجنبية
 44تنطبق الفقرات  ،47–45باإلضافة إلى الفقرات  ،43–38عندما تتم ترجمة النتائج والمركز المالي لعملية أجنبية إلى عملة عرض
بحيث يمكن تضمين العملية األجنبية في القوائم المالية للمنشأة معدة التقرير من خالل التوحيد أو طريقة حقوق الملكية.
45

تُتبع إجراءات التوحيد العادية ،مثل اس تبعاد األرص دة البينية والمعامالت المتبادلة داخل المجموعة مع منش أة تابعة )أنظر المعيار
الدولي للتقرير المالي " 10القوائم المالية الموحدة"( في تض مين نتائج العملية أجنبية ومركزھا المالي مع تلك الخاص ة بالمنش أة
معدة التقرير .وبالرغم من ذلك ،فإن األص ل النقدي البيني )أو االلتزام النقدي البيني( ،س واء كان قص ير األجل أو طويل األجل ،ال
يمكن اس تبعاده مقابل االلتزام البيني )أو األص ل البيني( المقابل له بدون إظھار نتائج تقلبات العملة في القوائم المالية الموحدة .وذلك
نظراً ألن البند النقدي يمثل ارتباطا ً بتحويل عملة إلى أخرى ويُع ﱢرض المنش أة معدة التقرير لمكس ب أو خس ارة من خالل تقلبات
العملة .وبنا ًء عليه ،فإن مثل فرق الص رف ھذا يتم إثباته في القوائم المالية الموحدة للمنش أة معدة التقرير ض من الربح أو الخس ارة،
أو ،إذا نش أ عن الحاالت الموض حة في الفقرة  ،32فيتم إثباته ض من الدخل الش امل اآلخر ويتم تجميعه في مكون منفص ل لحقوق
الملكية إلى أن يتم استبعاد العملية األجنبية.

 46عندما تكون القوائم المالية لعملية أجنبية في تاريخ مختلف عن ذلك التاريخ الذي للمنشأة معدة التقرير ،فإن العملية األجنبية تعد –غالبا ً
 قوائم إضافية في نفس تاريخ القوائم المالية للمنشأة معدة التقرير .وعند عدم القيام بذلك ،يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي 10باستخدام تاريخ مختلف شريطة أال يكون الفرق أكبر من ثالثة أشھر وأن يتم إجراء تعديالت مقابل آثار أي معامالت أو أحداث أخرى
مھمة تقع بين التواريخ المختلفة .وفي مثل ھذه الحالة ،تتم ترجمة أصول والتزامات العملية األجنبية بسعر الصرف في نھاية فترة
التقرير للعملية األجنبية .ويتم إجراء التعديالت مقابل التغيرات المھمة في أسعار الصرف حتى نھاية فترة التقرير للمنشأة معدة التقرير
وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  .10ويستخدم نفس المنھج عند تطبيق طريقة حقوق الملكية على المنشآت الزميلة والمشروعات
المشتركة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ) 28المعدل في .(2011
 47يجب معالجة أي شھرة ناشئة عن االستحواذ على عملية أجنبية وأي تعديالت قيمة عادلة على المبالغ الدفترية لألصول وااللتزامات
التي تنشأ عن االستحواذ على تلك العملية األجنبية على أنھا أصول والتزامات للعملية األجنبية .وعليه ،يجب التعبير عنھا بالعملة
الوظيفية للعملية األجنبية ويجب ترجمتھا بسعر اإلقفال وفقا للفقرتين  39و.42
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االستبعاد أو االستبعاد الجزئي لعملية أجنبية
 48عند استبعاد عملية أجنبية ،فإن المبلغ ال ُمجمع لفروق الصرف المتعلق بتلك العملية األجنبية المثبت ضمن الدخل الشامل اآلخر
والمجمع في مكون منفصل لحقوق الملكية يجب إعادة تصنيفه من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة )على أنه تعديل إعادة
تصنيف( وذلك عندما يتم إثبات المكسب أو الخسارة من االستبعاد )أنظر معيار المحاسبة الدولي  1عرض القوائم المالية )المعدل
في .((2007
48أ باإلضافة إلى استبعاد مجمل حصة المنشأة في عملية أجنبية ،تتم المحاسبة عن االستبعادين الجزئيين التاليين على أنھما استبعادات:
)أ(

عندما ينطوي االستبعاد الجزئي على فقدان السيطرة على منشأة تابعة تتضمن عملية أجنبية ،بغض النظر عما إذا كانت المنشأة
تبقي على حصة غير مسيطرة في منشأتھا التابعة السابقة بعد االستبعاد الجزئي.

)ب( عندما تكون الحصة المبقاة ،بعد االستبعاد الجزئي لحصة في ترتيب مشترك أو االستبعاد الجزئي لحصة في منشأة زميلة
تتضمن عملية أجنبية ،ھي أصل مالي يتضمن عملية أجنبية.
48ب عند استبعاد منشأة تابعة تتضمن عملية أجنبية ،يجب إلغاء إثبات مبلغ فروق الصرف ال ُمجمعة المتعلقة بتلك العملية األجنبية والذي
تمت نسبتھا إلى الحصص غير المسيطرة ،ولكن ال يجوز إعادة تصنيفه إلى الربح أو الخسارة.
48ج عند االستبعاد الجزئي لمنشأة تابعة تتضمن عملية أجنبية ،يجب على المنشأة إعادة نسبة النصيب التناسبي من المبلغ ال ُمجمع
لفروق الصرف المثبت ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى الحصص غير المسيطرة في تلك العملية األجنبية .وفي أي استبعاد جزئي
آخر لعملية أجنبية يجب على المنشأة ان تعيد تصنيف -فقط -النصيب التناسبي من المبلغ ال ُمجمع لفروق الصرف والذي تم إثباته
ضمن الدخل الشامل اآلخر ،إلى الربح أو الخسارة.
48د إن أي تخفيض في ملكية المنشأة في عملية أجنبية يُعد استبعاداً جزئيا ً لحصة المنشأة في العملية األجنبية ،باستثناء تلك التخفيضات
الواردة في الفقرة 48أ والتي تتم المحاسبة عنھا على أنھا استبعادات.
 49يمكن للمنشأة أن تستبعد أو تستبعد –بشكل جزئي  -حصتھا في عملية أجنبية من خالل البيع ،أو التصفية ،أو تسديد رأس مال األسھم
أو التنازل عن كل المنشأة ،أو جزء منھا .وال يشكل تخفيض المبلغ الدفتري للعملية األجنبية ،سوا ًء كان ذلك بسبب خسائرھا ذاتھا أو
بسبب ھبوط تم إثباته من قبل المنشأة المستثمرة ،استبعادا جزئيا .وبنا ًء عليه ،فإنه ال يتم إعادة تصنيف أي جزء من مكسب أو خسارة
صرف العمالت األجنبية المثبت ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة عند التخفيض.

اآلثار الضريبية لجميع فروق الصرف
50

قد يكون للمكا سب والخ سائر من المعامالت بعملة أجنبية وفروق ال صرف التي تن شأ عن ترجمة نتائج المن شأة ومركزھا المالي )بما
في ذلك عملية أجنبية( إلى عملة مختلفة آثار ض ريبية .وينطبق معيار المحاس بة الدولي " 12ض رائب الدخل" على ھذه اآلثار
الضريبية.

اإلفصاح
 51في الفقرات  53و ،57–55تنطبق اإلشارات إلى "العملة الوظيفية" ،في حالة المجموعة ،على العملة الوظيفية للمنشأة األم.
52

يجب على المنشأة اإلفصاح عن:
)أ( مبلغ فروق الصرف التي تم إثباتھا ضمن الربح أو الخسارة ،باستثناء تلك الناشئة عن أدوات مالية يتم قياسھا بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي .9
)ب( صافي فروق الصرف التي تم إثباتھا ضمن الدخل الشامل اآلخر المجمعة في مكون منفصل لحقوق الملكية ،ومطابقة لمبلغ
فروق الصرف ھذه في بداية وفي نھاية الفترة.

 53عندما تكون عملة العرض مختلفة عن العملة الوظيفية ،فإنه يجب بيان تلك الحقيقة ،إلى جانب اإلفصاح عن العملة الوظيفية وسبب
استخدام عملة عرض مختلفة.
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 54عندما يكون ھناك تغيير في العملة الوظيفية إما للمنشأة معدة التقرير أو لعملية أجنبية مھمة ،فإنه يجب اإلفصاح عن تلك الحقيقة
وعن سبب التغيير في العملة الوظيفية.
 55عندما تعرض المنش أة قوائمھا المالية بعملة مختلفة عن عملتھا الوظيفية ،فإنه يجب عليھا وص ف القوائم المالية بأنھا ملتزمة
بالمعايير الدولية للتقرير المالي -فقط  -إذا كانت تلتزم بجميع متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي بما في ذلك طريقة الترجمة
الواردة في الفقرتين  39و.42
 56تعرض المنشأة في بعض األحيان قوائمھا المالية أو معلومات مالية أخرى بعملة ليست ھي عملتھا الوظيفية بدون الوفاء بمتطلبات
الفقرة  .55فعلى سبيل المثال ،قد تحول المنشأة بنودا مختارة فقط من قوائمھا المالية إلى عملة أخرى .أو قد تحول المنشأة ،التي ال
تمثل عملتھا الوظيفية عملة اقتصاد ذي تضخم جامح ،القوائم المالية إلى عملة أخرى من خالل ترجمة جميع البنود بأحدث سعر إقفال.
ال تتفق مثل ھذه التحويالت مع المعايير الدولية للتقرير المالي وتكون اإلفصاحات الواردة في الفقرة  57مطلوبة.
57

عندما تعرض المنش أة قوائمھا المالية أو معلومات مالية أخرى بعملة تكون مختلفة إما عن عملتھا الوظيفية أو عن عملتھا
للعرض وتكون متطلبات الفقرة  55غير مستوفاة ،فإنه يجب عليھا:
)أ( تعيين المعلومات –بشكل واضح – على أنھا معلومات تكميلية وذلك لتمييزھا عن المعلومات التي تلتزم بالمعايير الدولية
للتقرير المالي.
)ب( اإلفصاح عن العملة التي يتم بھا إظھار المعلومات التكميلية.
)ج( اإلفصاح عن العملة الوظيفية للمنشأة وطريقة الترجمة المستخدمة لتحديد المعلومات التكميلية.

تاريخ السريان
 58يجب على المنشأة تطبيق ھذا المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2005أو بعده .ويشجع على التطبيق األبكر .وإذا طبقت
المنشأة ھذا المعيار لفترة تبدأ قبل  1يناير  ،2005فإنه يجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.
58أ أضاف "صافي االستثمار في عملية أجنبية" )تعديل على معيار المحاسبة الدولي  ،(21ال ُمصدر في ديسمبر  ،2005الفقرة 15أ
وعدل الفقرة  .33يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2006أو بعده .ويشجع على التطبيق
األبكر.
 59يجب على المنشأة تطبيق الفقرة  47بأثر مستقبلي على جميع االستحواذات التي تحدث بعد بداية فترة التقرير المالي التي يتم فيھا
تطبيق ھذا المعيار ألول مرة .يسمح بالتطبيق بأثر رجعي للفقرة  47على االستحواذات األبكر .ولالستحواذ على عملية أجنبية يتم
معالجتھا بأثر مستقبلي ولكنھا حدثت قبل التاريخ الذي يتم فيه تطبيق ھذا المعيار ألول مرة ،ال يجوز للمنشأة إعادة عرض السنوات
السابقة ،وبنا ًء عليه يمكنھا ،عندما يكون ذلك مناسبا ،معالجة الشھرة وتعديالت القيمة العادلة التي تنشأ عن االستحواذ على أنھا أصول
والتزامات للمنشأة وليس على أنھا أصول والتزامات للعملية األجنبية .لذلك ،فإن الشھرة وتعديالت القيمة العادلة تلك إما أن تكون قد
تم التعبير عنھا -بالفعل  -بالعملة الوظيفية للمنشأة أو أنھا تُعد بنوداً غير نقدية بعملة أجنبية ،والتي يتم التقرير عنھا باستخدام سعر
الصرف في تاريخ االستحواذ.

 60يجب المحاسبة عن جميع التغيرات األخرى الناتجة عن تطبيق ھذا المعيار وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي " 8السياسات
المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء".
60أ عدل معيار المحاسبة الدولي ) 1ال ُمنقح في  (2007المصطلحات المستخدمة في جميع أجزاء المعايير الدولية للتقرير المالي .باإلضافة
لذلك ،عدل الفقرات  ،27و ،33–30و ،37و ،39و ،41و ،45و ،48و .52يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت للفترات السنوية
التي تبدأ في  1يناير  2009أو بعده .وإذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي )1ال ُمنقح في  (2007لفترة أبكر ،فيجب تطبيق
التعديالت لتلك الفترة األبكر.
60ب أضاف معيار المحاسبة الدولي ) 27المعدل في  (2008الفقرات 48أ–48د وعدل الفقرة  .49يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت
بأثر مستقبلي للفترات السنوية التي تبدأ في  1يوليو  2009أو بعده .إذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي ) 27المعدل في (2008
لفترة أبكر ،فيجب تطبيق التعديالت لتلك الفترة األبكر.
60ج ]حُذفت[
60د عدل "التحسينات في المعايير الدولية للتقرير المالي" ال ُمصدر في مايو  2010الفقرة 60ب .يجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل
للفترات السنوية التي تبدأ في  1يوليو  2010أو بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر.
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60ھـ ] ُحذفت[
60و ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  10والمعيار الدولي للتقرير المالي" 11الترتيبات المشتركة" ،ال ُمصدر في مايو  ،2011الفقرات
)3ب( ،و ،8و ،11و ،18و ،19و ،33و ،46–44و48أ .يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير
المالي  10والمعيار الدولي للتقرير المالية .11
60ز ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،13المصدر في مايو  ،2011تعريف القيمة العادلة الوارد في الفقرة  8وعدل الفقرة  .23يجب
على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .13
60ح ع ّدل "عرض بنود الدخل الشامل اآلخر" )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  ،(1ال ُمصدر في يونيو  ،2011الفقرة  .39يجب
على المنشأة تطبيق ذلك التعديل عندما تطبق معيار المحاسبة الدولي  1المعدل في يونيو .2011
60ط ]حُذفت[
60ي ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9ال ُمصدر في يوليو  ،2014الفقرات  ،3و ،4و ،5و ،27و 52وحذف الفقرات 60ج ،و60ھـ،
و60ط .يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .9
60ك عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود اإليجار" المصدر في يناير  2016الفقرة  .16يجب على المنشأة تطبيق ھذه التعديالت
عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .16

سحب اإلصدارات األخرى

61

يحل ھذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي " 21آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية" )ال ُمنقح في .(1993

62

يحل ھذا المعيار محل التفسيرات التالية:
)أ( تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة "" 11–"SICصرف العمالت األجنبية– رسملة الخسائر الناتجة عن تخفيضات حادة في
قيمة العملة".
)ب( تفس ير لجنة التفس يرات الدولية الس ابقة "" 19–"SICعملة التقرير – قياس وعرض القوائم المالية بموجب معيار المحاس بة
الدولي  21ومعيار المحاسبة الدولي ."29
)ج( تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة "" 30–"SICعملة التقرير–الترجمة من عملة القياس إلى عملة العرض".
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تكاليف االقتراض
المبدأ األساس
1

تشكل تكاليف االقتراض التي تعود – بشكل مباشر – إلى اقتناء أو تشييد أو إنتاج أصل مؤھل جز ًء من تكلفة ذلك األصل.
وتُثبت تكاليف االقتراض األخرى على أنھا مصروف.

النطـاق
2

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار عند المحاسبة عن تكاليف االقتراض.

3

ال يتناول المعيار التكلفة الفعلية أو ال ٌمحتسبة لحقوق الملكية ،بما في ذلك رأس مال األسھم الممتازة غير ال ُمصنف على أنه
التزام.

4

إن المنشأة غير ُمطالبة بأن تطبق المعيار على تكاليف االقتراض التي تعود – بشكل مباشر – إلى اقتناء أو تشييد أو إنتاج:
)أ(

أصل مؤھل ُمقاس بالقيمة العادلة ،على سبيل المثال أصل حيوي؛ أو

)ب (

المخزون الذي يُصنع ،أو خالف ذلك يُنتج ،بكميات كبيرة – بشكل متكرر.

التعريفات
5

يستخدم ھذا المعيار المصطلحات التالية بالمعاني المحددة:
تكاليف االقتراض ھي الفائدة والتكاليف األخرى التي تتحملھا منشأة فيما يتعلق باقتراض األموال.
أصل مؤھل ھو األصل الذي يستغرق – بالضرورة – فترة طويلة من الزمن ليصبح جاھزاً لالستخدام المقصود له أو لبيعه.

6

يمكن أن تتضمن تكاليف االقتراض:
)أ(

مصروف الفائدة المحسوب باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي كما ھي ُموضحة في المعيار الدولي للتقرير
المالي .9

)ب (

] ُحذفت[.

)ج (

] ُحذفت[.

)د(

)ھـ(
7

الفائدة فيما يتعلق بإلتزامات اإليجار ال ُمثبتة وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود اإليجار".
فروق صرف العملة الناشئة عن قروض بعملة أجنبية بالقدر الذي تُعد تعديالً لتكاليف الفائدة.

تبعا ً للظروف ،يمكن أن يكون أي مما يلي أصوالً مؤھلة:
)أ(

المخزون.

)ب (

المصانع.

)ج (

مرافق توليد الطاقة.

)د(

األصول غير الملموسة.

)ھـ(

العقارات االستثمارية.

)و(

النباتات المثمرة
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األصول المالية ،والمخزون الذي يُصنع ،أو خالف ذلك ،يُنتج ،خالل فترة قصيرة من الزمن ،ال تُعد أصوال مؤھلة .األصول
التي تكون جاھزة عند اقتنائھا لالستخدام المقصود لھا أو لبيعھا ال تُعد أصوال مؤھلة.

اإلثبات
8

يجب على المنشأة أن تُرسمل تكاليف االقتراض التي تعود – بشكل مباشر – إلى اقتناء أو تشييد أو إنتاج أصل مؤھل
على أنھا جز ٌء من تكلفة ذلك األصل .ويجب على المنشأة أن تُثبت تكاليف االقتراض األخرى على أنھا مصروف في
الفترة التي تحملتھا فيھا.

9

تُضمن تكاليف االقتراض التي تعود – بشكل مباشر – إلى اقتناء أو تشييد أو إنتاج أصل مؤھل في تكلفة ذلك األصل.
وتُرسمل مثل تكاليف االقتراض ھذه على أنھا جز ٌء من تكلفة األصل عندما يكون من المحتمل أن تنتج عنھا منافع اقتصادية
مستقبلية للمنشأة ،ويمكن قياس التكاليف – بطريقة يمكن االعتماد عليھا .عندما تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولي 29
"التقرير المالي في االقتصاديات ذات التضخم الجامح" ،فإنھا تُثبت الجزء من تكاليف االقتراض الذي يعوض عن التضخم
على أنه مصروف خالل الفترة نفسھا وفقا ً للفقرة  21من ذلك المعيار.

تكاليف االقتراض المؤھلة للرسملة
10

تكاليف االقتراض التي تعود – بشكل مباشر – إلى اقتناء أو تشييد أو إنتاج أصل مؤھل ھي تكاليف االقتراض التي كان
سيتم تجنبھا إذا لم يتم اإلنفاق على األصل المؤھل .وعندما تقترض المنشأة أمواال خصيصا لغرض الحصول على أصل
مؤھل ،بعينه ،فإنه يمكن – بسھولة – تحديد تكاليف االقتراض التي تتعلق – بشكل مباشر – بذلك األصل المؤھل.

11

قد يكون من الصعب تحديد عالقة مباشرة بين قروض بعينھا وأصل مؤھل ،وتحديد القروض التي – خالف ذلك – كان
سيتم تجنبھا .وتحدث مثل ھذه الصعوبة عندما ،على سبيل المثال ،يتم تنسيق نشاط التمويل للمنشأة – بشكل مركزي .كما
تنشأ صعوبات – أيضا – عندما تستخدم المجموعةٌ نطاقا ً من أدوات الدين لتقترض أمواالً بمعدالت فائدة متنوعة ،وتُقرض
تلك األموال – على أسس متنوعة – للمنشآت األخرى في المجموعة .كما تنشأ تعقيدات أخرى من استخدام قروض ٌمقومة
بعمالت أجنبية أو مرتبطة بھا ،وعندما تعمل المجموعة في اقتصاديات ذات تضخم جامح ،ومن التقلبات في أسعار تبادل
العمالت .ونتيجة لذلك ،يصعب تحديد مبلغ تكاليف االقتراض التي تعود – بشكل مباشر – إلى اقتناء أصل مؤھل ويُتطلب
ممارسة االجتھاد الشخصي.

12

بالقدر الذي تقترض به المنشأة أمواال خصيصا لغرض الحصول على أصل مؤھل ،فإنه يجب على المنشأة أن تحدد مبلغ
تكاليف االقتراض المؤھلة للرسملة على أنھا تكاليف االقتراض الفعلية التي تم تحملھا لذلك االقتراض خالل الفترة
مطروحا ً منھا أي دخل استثمار على االستثمار المؤقت لتلك القروض.

13

قد تؤدي ترتيبات التمويل ألصل مؤھل إلى حصول المنشأة على األموال ال ُمقترضة وتحملھا تكاليف االقتراض ذات الصلة
قبل أن تُستخدم بعض أو جميع األموال في النفقات على األصل المؤھل .وفي مثل ھذه الظروف ،تُستثمر األموال – غالبا ً
– بشكل مؤقت لحين إنفاقھا على األصل المؤھل .عند تحديد مبلغ تكاليف االقتراض المؤھلة للرسملة خالل الفترة ،يُطرح
من تكاليف االقتراض التي تم تحملھا أي دخل استثمار ُمكتسب على تلك األموال.

14

بالقدر الذي تقترض به المنشأة أمواال – بشكل عام – وتستخدمھا لغرض الحصول على أصل مؤھل ،فإنه يجب على
المنشأة أن تحدد مبلغ تكاليف االقتراض المؤھلة للرسملة من خالل تطبيق معدل رسملة على النفقات على ذلك األصل.
ويجب أن يكون معدل الرسملة ھو المتوسط المرجح لتكاليف االقتراض الذي ينطبق على قروض المنشأة التي تكون
قائمة خالل الفترة ،بخالف القروض التي تمت خصيصا لغرض الحصول على أصل مؤھل .وال يجوز أن يزيد مبلغ تكاليف
االقتراض التي ُرسملتھا المنشأة خالل الفترة عن مبلغ تكاليف االقتراض التي تحملتھا خالل تلك الفترة.
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15

في بعض الظروف ،يكون من المناسب أن تُدرج جميع قروض المنشأة األم ومنشآتھا التابعة عند حساب متوسط مرجح
لتكاليف االقتراض؛ وفي ظروف أخرى ،يكون من المناسب لكل منشأة تابعة أن تستخدم متوسطا ً مرجحا ً لتكاليف االقتراض
ينطبق على القروض الخاصة بھا.

زيادة المبلغ الدفتـري لألصـل المؤھل عن المبلغ القابل لالسترداد
16

عندما يزيد المبلغ الدفتري أو التكلفة النھائية المتوقعة لألصل المؤھل عن المبلغ القابل لالسترداد منه أو صافي قيمته القابلة
للتحقق ،يُخفض المبلغ الدفتـري أو يُشطب وفقا ً لمتطلبات المعايير األخرى .وفي ظروف معينة ،يُعاد عكس مبلغ التخفيض
أو الشطب وفقا ً لتلك المعايير األخرى.

بداية الرسملة
17

يجب على المنِشأة أن تبدأ رسملة تكاليف االقتراض على أنھا جز ٌء من تكلفة األصل المؤھل في تاريخ البدء .وتاريخ
البدء للرسملة ھو التاريخ الذي عنده تستوفي المنشأة – ألول مرة – جميع الشروط التالية:
)أ(

تتحمل نفقات لألصل؛

)ب(

تتحمل تكاليف االقتراض؛

)ج(

تباشر األنشطة التي تعد ضرورية إلعداد األصل لالستخدام المقصود له أو لبيعه.

18

تشمل النفقات على أصل مؤھل– فقط – تلك النفقات التي أسفرت عن مدفوعات نقدية ،أو تحويالت أصول أخرى أو تحمل
التزامات بفائدة .وتُخفض النفقات بأي دفعات مستلمة مرتبطة بالتقدم في التنفيذ والمنح المستلمة فيما يتعلق باألصل )أنظر
معيار المحاسبة الدولي " 20المحاسبة عن المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدة الحكومية"( .إن متوسط المبلغ الدفتري
لألصل خالل الفترة ،بما في ذلك تكاليف االقتراض ال ُمرسملة سابقا ً ،يُعد – عادةً – تقريبا ً معقوالً للنفقات التي ينطبق عليھا
معدل الرسملة في تلك الفترة.

19

تشمل األنشطة الضرورية إلعداد األصل لالستخدام المقصود له أو لبيعه أكثر من مجرد التشييد المادي لألصل .فھي تشمل
العمل الفني واإلداري الذي يسبق بداية التشييد المادي ،مثل األنشطة المرتبطة بالحصول على التصاريح قبل بداية التشييد
المادي .وبالرغم من ذلك ،يستبعد من مثل ھذه األنشطة االحتفاظ بأصل عندما ال يوجد إنتاج أو تطوير يغير من حالة
األصل .فعلى سبيل المثال ،تُرسمل تكاليف االقتراض ال ُمتحملة حين تكون األرض قيد التطوير ،خالل القترة التي تُنفذ فيھا
األنشطة المتعلقة بالتطوير .وبالرغم من ذلك ،ال تؤھل للرسملة تكاليف االقتراض ال ُمتحملة حين تكون األرض المقتناة
ألغراض البناء يُحتفظ بھا دون أي نشاط تطويري مرتبط بھا.

تعليق الرسملة
20

يجب على المنشأة أن تعلق رسملة تكاليف االقتراض خالل الفترات الطويلة التي تُوقِف فيھا التطوير النشط ألصل مؤھل.

21

قد تتحمل المنشأة تكاليف اقتراض خالل فترة طويلة تُعلق فيھا األنشطة الضرورية إلعداد أصل لالستخدام المقصود له أو
لبيعه .مثل ھذه التكاليف ھي تكاليف االحتفاظ بأصول ُمكملة – جزئيا ً – وال تتأھل للرسملة .وبالرغم من ذلك ،ال تعلق
المنشأة – عادةً – رسملة تكاليف االقتراض خالل فترة عندما تنفذ عمالً فنيا ً وإداريا ً كبيراً .وال تعلق المنشأة – أيضا –
رسملة تكاليف االقتراض عندما يكون التأخير المؤقت جز ًء ضروريا ً من عملية تجھيز األصل لالستخدام المقصود له أو
لبيعه .فعلى سبيل المثال ،تستمر الرسملة خالل الفترة الطويلة التي تُؤخر فيھا المناسيب المرتفعة للمياه تشييد جسر ،إذا
كانت مثل ھذه المناسيب المرتفعة للمياه شائعة خالل فترة التشييد في اإلقليم الجغرافي المعني.

وقف الرسملة
22

يجب على المنشأة أن تُوقِف رسملة تكاليف االقتراض عندما تُكمل – تقريبا ً – جميع األنشطة الضرورية إلعداد األصل
المؤھل لالستخدام المقصود له أو لبيعه.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

3

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

معيار المحاسبة الدولي 23

23

يكون األصل – عادةً – جاھزاً لالستخدام المقصود له أو لبيعه عند اكتمال التشييد المادي لألصل ،حتى ولو أن العمل
اإلداري الروتيني قد ال يزال مستمراً .وإذا كان كل ما تبقي ھو تعديالت طفيفة ،مثل زخرفة عقار حسب مواصفات المشتري
أو المستخدم ،فإن ذلك يبين أن جميع األنشطة – تقريبا ً –قد اُكملت.

24

عندما تُكمل المنشأة تشييد أصل مؤھل – على أجزاء – ويكون كل جزء قابل ألن يُستخدم بينما يستمر التشييد لألجزاء
األخرى ،فيجب على المنشأة أن تُوقِف رسملة تكاليف االقتراض عندما تُكمل – تقريبا ً – جميع األنشطة الضرورية إلعداد
ذلك الجزء لالستخدام المقصود له أو لبيعه.

25

يُعد مجمع أعمال يشمل عدة مباني ،يمكن أن يُستخدم كل منھا – بشكل منفرد ،مثاالً ألصل مؤھل كل جزء منه قابل ألن
يكون صالحا ً ألن يستُخدم بينما يستمر التشييد لألجزاء األخرى .ومثال األصل المؤھل الذي يلزم أن يكون مكتمالً قبل يكون
أي جزء من الممكن استخدامه ھو مصنع ينطوي على عمليات متعددة تُنفذ بالتتابع في أجزاء مختلفة من المصنع داخل
الموقع نفسه ،مثل مطحنة الصلب.

اإلفصاح
يجب على المنشأة أن تفصح عن:

26

)أ(

مبلغ تكاليف االقتراض ال ُمرسملة خالل الفترة؛

)ب(

معدل الرسملة ال ُمستخدم لتحديد مبلغ تكاليف االقتراض المؤھلة للرسملة.

األحكام االنتقالية
27

عندما يشكل تطبيق ھذا المعيار تغييراً في السياسة المحاسبية ،فيجب على المنشأة أن تطبق المعيار على تكاليف
االقتراض المتعلقة باألصول المؤھلة التي يكون تاريخ بدء الرسملة لھا في تاريخ السريان ،أو بعده.

28

وبالرغم من ذلك ،يمكن للمنشأة أن تحدد أي تاريخ قبل تاريخ السريان وأن تطبق المعيار على تكاليف االقتراض المتعلقة
بجميع األصول المؤھلة والتي يكون تاريخ بدء الرسملة لھا في ذلك التاريخ ،أو بعده.

تاريخ السريان
29

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  ،2009أو بعده .ويُسمح بالتطبيق األبكر.
وعندما تطبق المنشأة المعيار من تاريخ قبل  1يناير  ،2009فيجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة.

29أ

عُدلت الفقرة  6بموجب "التحسينات على المعــــايير الدولية للتقرير المـــالي" ال ُمصدر في مايو  .2008ويجب على المنشأة
أن تطبق ذلك التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  ،2009أو بعده .ويُسمح بالتطبيق األبكر .وعندما تطبق
المنشأة التعديل على فترة أبكر ،فيجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة.

 29ب

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  9الصادر في يوليو  2014الفقرة  .6يجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل عندما تطبق
المعيار الدولي للتقرير المالي .9

29ج

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  16الصادر في يناير  2016الفقرة  .6يجب على المنشأة تطبيق ھذه التعديالت عند
تطبيقھا للمعيار الدولي للتقرير المالي .16

سحب معيار المحاسبة الدولي ) 23ال ُمنقح في (1993
30

يحل ھذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي " 23تكاليف االقتراض" ال ُمنقح في .1993
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اإلفصاحات عن الطرف ذي العالقة

الھدف
1

ھــدف ھذا المعيار ھو ضمـــان أن تتضمن القوائم المالية للمنشأة اإلفصاحات الضرورية لتوجيه االھتمام إلى إحتمال أن
يكون مركزھا المالي وربحھا ،أو خسارتھا قد تأثرت بوجود أطراف ذات عالقة وبمعامالت وبأرصدة حالية ،بما في ذلك
االرتباطات ،مع مثل تلك األطراف.

النطاق
2

يجب أن يُطبق ھذا المعيار في:
)أ(

تحديد العالقات والمعامالت مع الطرف ذي العالقة.

)ب(

تحديد األرصدة الحالية ،بما في ذلك االرتباطات ،بين المنشأة واألطراف ذات العالقة بھا.

)ج(

تحديد الظروف التي يكون فيھا اإلفصاح مطلوبا ً عن البنود الواردة في )أ( و)ب(.

)د(

تحديد اإلفصاحات التي يتم القيام بھا عن ھذه البنود.

3

يتطلب ھذا المعيار اإلفصاح عن العالقات والمعامالت واألرصدة الحالية ،بما في ذلك االرتباطات ،مع الطرف ذي
العالقة في القوائم المالية الموحدة والمنفصلة للمنشأة األم ،أو لمستثمرين لھم سيطرة مشتركة أو تأثير مھم على
منشأة مستثمر فيھا ،والتي تُعرض وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي " 10القوائم المالية الموحدة" أو معيار
المحاسبة الدولي " 27القوائم المالية المنفصلة" .وينطبق ھذا المعيار – أيضا ً  -على القوائم المالية المنفردة.

4

يُفصح في القوائم المالية للمنشأة عن المعامالت واألرصدة الحالية للطرف ذي العالقة مع منشآت أخرى في المجموعة.
عند إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة ،تُستبعد المعامالت واألرصدة الحالية للطرف ذي العالقة داخل المجموعة،
باستثناء تلك التي بين منشأة استثمارية ومنشآتھا التابعة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

غرض اإلفصاحات عن الطرف ذي العالقة
5

تعد العالقات مع طرف ذي عالقة سمة عادية للتجارة واألعمال .فعلى سبيل المثال ،كثيرا ما تباشر المنشآت بعضا ً من
أنشطتھا من خالل منشآت تابعة ،ومشروعات مشتركة ومنشآت زميلة .في ھذه الحاالت ،يكون للمنشأة القدرة على أن
تؤثر في السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة المستثمر فيھا من خالل وجود سيطرة ،أو سيطرة مشتركة ،أو تأثير مھم.

6

قد يكـــون للعالقة مع طرف ذي عـــــالقة تأثير على الربح أو الخسارة والمركز المالي للمنشأة .فقد تدخل األطراف ذات
العالقة في معامالت ال تدخل فيھا األطراف غير ذات العالقة .فعلى سبيل المثال ،فإن المنشأة التي تبيع بضاعة بالتكلفة
للمنشأة التي تعد أما ً لھا ،قد ال تبيع بھذه الشروط لعميل آخر .أيضاً ،قد ال تتم المعامالت بين األطراف ذات العالقة
بالمبالغ نفسھا التي تتم بھا بين األطراف غير ذات العالقة.

7

قد يتأثر الربح أو الخسارة والمركز المالي للمنشأة بعالقة مع طرف ذي عالقة ،حتى إذا لم تحدث معامالت مع الطرف
ذي العالقة .إن مجرد وجود العالقة ،قد يكون كافيا ً ألن يؤثر على معامالت المنشأة مع األطراف األخرى .فعلى سبيل
المثال ،قد تقطع منشأة تابعة العالقات مع شريك تجاري عند استحواذ المنشأة األم على منشأة تابعة زميلة تمارس نفس
النشاط الذي يمارسه الشريك التجاري السابق .وبدالً من ذلك ،قد يمتنع أحد األطراف عن تصرف بسبب التأثير المھم
للطرف آخر  -على سبيل المثال ،قد تتلقى منشأة تابعة تعليمات من المنشأة التي تعد أما ً لھا بعدم القيام بالبحث والتطوير.

8

لھذه األسباب ،قد تؤثر المعرفة بمعامالت المنشأة وأرصدتھا الحالية ،بما في ذلك االرتباطات ،وعالقاتھا مع األطراف
ذات العالقة ،على تقويم عملياتھا من قبل مستخدمي القوائم المالية ،بما في ذلك تقويم المخاطر والفرص التي تواجه
المنشأة.
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التعريفات
9

تستخدم المصطلحات التالية في ھذا المعيار بالمعاني المحددة:
طرف ذو عالقة ھو الشخص أو المنشأة التي تكون ذات عالقة بالمنشأة التي تُعد قوائمھا المالية )يشار إليھا في ھذا
المعيار 'بالمنشأة المعدة للتقرير'(.
)أ(

)ب(

يكون الشخص ،أو عضو مقرب من أسرة ذلك الشخص ،ذا عالقة بالمنشأة المعدة للتقرير ،إذا كان ذلك الشخص:
)(1

له سيطرة ،أو سيطرة مشتركة على المنشأة المعدة للتقرير؛ أو

)(2

له تأثير مھم على المنشأة المعدة للتقرير؛ أو

)(3

أحد أعضاء موظفي اإلدارة الرئيسين في المنشأة المعدة للتقرير ،أو في المنشأة األم للمنشأة المعدة للتقرير.

تعد منشأة ما ذات عالقة بالمنشأة المعدة للتقرير إذا انطبق أي من الشروط التالية:
)(1

المنشأة والمنشأة المعدة للتقرير أعضاء في المجموعة نفسھا )والذي يعنى أن كل منشأة أم ،ومنشأة تابعة،
ومنشأة تابعة زميلة تعد ذات عالقة باآلخرين(.

)(2

إحدى المنشآت منشأة زميلة أو مشروع مشترك للمنشأة األخرى) ،أو منشأة زميلة ،أو مشروع مشترك
لعضو في مجموعة تكون المنشأة األخرى عضواً فيھا(.

)(3

كال المنشأتين مشروعات مشتركة للطرف الثالث نفسه.

)(4

إحــــدى المنشأتين مشروع مشترك لمنشــأة ثالثة والمنشأة األخرى منشأة زميلة للمنشأة الثالثة.

)(5

المنشأة بمثابة خطة منافع ما بعد إنتھاء التوظيف لصالح الموظفين إما في المنشأة المعدة للتقرير ،أو منشأة
ذات عالقة بالمنشأة المعدة للتقرير .وإذا كانت المنشأة المعدة للتقرير ھي تلك الخطة ذاتھا ،يُعد أصحاب
األعمال الراعيين  -أيضا ً  -ذوي عالقة بالمنشأة المعدة للتقرير.

)(6

المنشأة تخضع للسيطرة ،أو للسيطرة المشتركة من قبل شخص ُمحدد في الفقرة )أ(.

)(7

شخص ُمحدد في الفقرة )أ( ) (1يكون له تأثير مھم على المنشأة ،أو يكون ضمن كبار موظفي اإلدارة في
المنشأة) ،أو في المنشأة األم(.

)(8

المنشأة أو أي عضو في مجموعة ھي جزء منھا يقدم خدمات لموظفي اإلدارة الرئيسية للمنشأة المعدة للتقرير
أو للمنشأة األم للمنشأة المعدة للتقرير.

معاملة مع طرف ذي عالقة ھي تحويل موارد ،أو خدمات أو التزامات بين المنشأة المعدة للتقرير وطرف ذي عالقة
بغض النظر عما إذا تم تقاضي سعر.
أعضاء مقربون في أسرة شخص ھم أعضاء األسرة الذين قد يُتوقع أن يؤثروا ،أو يتأثروا ،بذلك الشخص في تعامالتھم
مع المنشأة ،ويشملون:
)أ(

أوالد ذلك الشخص وزوجه ،أو شريكه المنزلي.

)ب(

أوالد زوج ذلك الشخص ،أو أوالد شريكه المنزلي.

)ج(

األشخاص الذين يعتمدون على ذلك الشخص ،أو على زوجه ،أو على شريكه المنزلي.

التعويض يشمل جميع منافع الموظفين )كما عُرفت في معيار المحاسبة الدولي " 19منافع الموظف"( ،بما في ذلك
منافع الموظف التي ينطبق عليھا المعيار الدولي للتقرير المالي " 2المدفوعات على أساس السھم" .منافع الموظف ھي
جميع أشكال العوض المدفوع ،أو واجب السداد ،أو المقدم من قبل المنشأة ،أو نيابة عن المنشأة ،مقابل خدمات مؤداه
للمنشأة .كما تشمل – أيضا ً  -العوض المدفوع نيابة عن منشأة ،تعد أما ً للمنشأة فيما يتعلق بتلك المنشأة .ويشمل
التعويض:
)أ(

منافع الموظف قصيرة األجل ،مثل األجور ،والرواتب ومساھمات الضمان االجتماعي ،واإلجازات السنوية المدفوعة
واإلجازات المرضية المدفوعة ،والمشاركة في الربح والمكافآت )إذا كانت واجبة السداد خالل اثني عشر شھراً من
نھاية الفترة( ،والمنافع غير النقدية )مثل الرعاية الصحية ،والسكن ،والسيارات ،والسلع ،أو الخدمات المجانية ،أو
المدعومة( للموظفين الحاليين.
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)ب(

منافع ما بعد انتھاء التوظيف ،مثل المعاشات ومنافع التقاعد األخرى ،والتأمين على الحياة ما بعد انتھاء التوظيف
والرعاية الصحية بعد انتھاء التوظيف.

)ج(

منافع الموظف طويلة األجل األخرى ،بما في ذلك إجازة الخدمة الطويلة ،أو إجازة التفرغ العلمي ،واليوبيل ،أو منافع
الخدمة الطويلة األخرى ،ومنافع اإلعاقة طويلة األجل ،والمشاركة في الربح والمكافآت والتعويض المؤجل ،إذا لم
تكن واجبة السداد – بشكل كامل  -خالل اثني عشر شھراً بعد نھاية الفترة.

)د(

منافع إنھاء الخدمة.

)ھـ(

المدفوعات على أساس السھم.

كبار موظفي اإلدارة ھم أولئك األشخاص الذين لھم سلطة ومسؤولية تخطيط وتوجيه ورقابة أنشطة المنشأة بشكل
مباشر ،أو غير مباشر ،بما في ذلك أي مدير )سواء كان تنفيذيا ً ،أو خالف ذلك( لتلك المنشأة.

حكومة تشير إلى الحكومة ،والجھات الحكومية ،والھيئات المشابھة سواء كانت محلية ،أو وطنية ،أو دولية.
منشأة ذات عالقة بالحكومة ھي منشأة تخضع لسيطرة ،أو سيطرة مشتركة ،أو تأثير مھم من قبل حكومة.
تُعرف المصطلحات ’سيطرة ‘ و’منشأة استثمارية‘ و’سيطرة مشتركة‘ و’تأثير مھم‘ في المعيار الدولي للتقرير المالي
 ،10والمعيار الدولي للتقرير المالي " 11الترتيبات المشتركة" ومعيار المحاسبة الدولي " 28االستثمار في المنشآت
الزميلة والمشروعات المشتركة" ،على التوالي ،وتستخدم في ھذا المعيار بالمعاني المحددة في تلك المعايير الدولية
للتقرير المالي.
10

عند األخذ في الحسبان كل عالقة محتملة مع طرف ذي عالقة ،يُوجه االھتمام إلى جوھر العالقة ،وليس إلى مجرد الشكل
القانوني.

11

في سياق ھذا المعيار ،ال يُعد ما يلي أطرافا ً ذات عالقة:
)أ(

منشأتان لمجرد أن لھما مديراً ،أو عضواً آخر من كبار موظفي اإلدارة ،مشتركاً ،أو نظراً ألن لعضو من كبار
موظفي اإلدارة إلحدى المنشأتين تأثير مھم على المنشأة األخرى.

)ب(

مشاركان لمجرد أنھما يتقاسمان السيطرة المشتركة على مشروع مشترك.

)ج(

)د(
12

)(1

مقدمو التمويل.

)(2

االتحادات العمالية.

)(3

المرافق العامة.

)(4

أقسام وجھات الحكومة التي ال تسيطر ،أو ال تسيطر بشكل مشترك ،أو ال تؤثر بشكل مھم على المنشأة
المعدة للتقرير – فقط  -بحكم تعامالتھا العادية مع المنشأة )رغم أنھا قد تؤثر على حرية تصرف المنشأة
أو تشارك في عملية اتخاذ قراراتھا(.

عميل ،أو مورد ،أو مانح امتياز ،أو موزع ،أو وكيل عام تتعامل معه المنشأة بحجم أعمال كبير– فقط  -بحكم
التبعية االقتصادية الناتجة عن ذلك.

عنـــد تعريف طـــرف ذي عالقة ،تشمل المنشأة الزميلة المنشآت التابعة للمنشأة الزميلة ،ويشمل المشروع المشترك المنشآت
التابعة للمشروع المشترك .وبنا ًء عليه ،على سبيل المثال ،تعد المنشأة التابعة للمنشأة الزميلة والمستثمر الذي له تأثير مھم
على المنشأة الزميلة ذوي عالقة مع بعضھم البعض.
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اإلفصـــــاحات
جميع المنشآت
13

يجب أن يُفصح عن العالقات بين المنشأة األم ومنشآتھا التابعة ،بغض النظر عما إذا كانت ھناك معامالت بينھما.
ويجب على أي منشأة أن تُفصح عن اسم المنشأة التي تعد أما ً لھا ،وعن الطرف المسيطر النھائي ،إذا كان مختلفا ً.
وإذا لم يكن أي من المنشأة األم أو الطرف المسيطر النھائي يعد قوائم مالية موحدة متاحة لالستخدام العام ،فإنه
يجب أن يُفصح عن اسم أكبر منشأة أم تالية تقوم بذلك.

14

لتمكين مستخدمي القوائم المالية من تكوين رأى عن آثار العالقات مع الطرف ذي العالقة على منشأة ما ،فإنه من
المناسب أن تُفصح عن العالقة مع الطرف ذي العالقة عندما توجد سيطرة ،بغض النظر عما إذا كانت ھناك
معامالت بين األطراف ذات العالقة.

15

يُعد المتطلب بأن يُفصح عن العالقات مع الطرف ذي العالقة بين المنشأة األم ومنشآتھا التابعة إضافة لمتطلبات
اإلفصاح الواردة في معيار المحاسبة الدولي  27والمعيار الدولي للتقرير المالي " 12االفصاح عن الحصص في
المنشآت األخرى".

16

تشير الفقرة  13إلى أكبر منشأة ٍأم تالية .ھذه ھي أول منشأة ٍأم في المجموعة ،فوق المنشأة األم المباشرة ،التي تعد
قوائم مالية موحدة متاحة لالستخدام العام.

17

يجب على المنشأة أن تُفصح عن تعويض كبار موظفي اإلدارة– بشكل إجمالي  -وذلك لكل من األصناف التالية:
)أ(

منافع الموظف قصيرة األجل.

)ب(

منافع ما بعد انتھاء التوظيف.

)ج(

المنافع طويلة األجل األخرى.

)د(

منافع إنھاء الخدمة.

)ھـ(

المدفوعات على أساس السھم.

17أ

إذا حصلت المنشأة على خدمات موظفي اإلدارة العليا من منشأة أخرى )"منشأة اإلدارة"( ال يتطلب من المنشأة
تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة  17للمنافع المدفوعة أو المستحقة لموظفي أو مدراء منشأة اإلدارة.

18

إذا كان للمنشأة معامالت مع
طرف ذي عالقة خالل الفترات التي تغطيھا القوائم المالية ،فيجب عليھا أن تُفصح عن
ٍ
طبيعة العالقة مع الطرف ذي العالقة ،إضافة إلى المعلومات عن تلك المعامالت واألرصدة الحالية ،بما في ذلك
االرتباطات ،الضرورية للمستخدمين لفھم األثر المحتمل للعالقة على القوائم المالية .تُعد متطلبات اإلفصاح ھذه
إضافات لتلك الواردة في الفقرة  .17وكحد أدنى ،يجب أن تشمل اإلفصاحات:
)أ(

مبلغ المعامالت.

)ب(

مبلغ األرصدة الحالية ،بما في ذلك االرتباطات ،متضمنا ً:
)(1
)(2

18أ

شروطھا وأوضاعھا ،بما في ذلك ما إذا كانت مضمونة ،وطبيعة العوض الذي سيُقدم عند التسوية.
تفاصيل أي ضمانات مقدمة ،أو مستلمة.

)ج(

مخصصات الديون المشكوك فيھا المتعلقة بمبلغ األرصدة الحالية.

)د(

المصروف ال ُمثبت خالل الفترة ،المتعلق بالديون المعدومة ،أو المشكوك فيھا المستحقة على األطراف ذات
العالقة.

يجب أن تفصح المنشأة عن المبالغ المتكبدة بواسطة المنشأة لخدمات موظفي اإلدارة العليا المقدمة بواسطة منشأة
إدارة أخرى.،
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19

يجب أن يتم القيام باإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة  - 18بشكل منفصل  -لكل من األصناف التالية:
)أ(

المنشأة األم.

)ب(

المنشآت التي لھا سيطرة مشتركة ،أو تأثير مھم على المنشأة.

)ج(

المنشآت التابعة.

)د(

المنشآت الزميلة.

)ھـ(

المشروعات المشتركة التي تُعد المنشأة مشتركة فيھا.

)و(

كبار موظفي اإلدارة في المنشأة ،أو المنشأة التي تعد أما ً لھا.

)ز(

األطراف األخرى ذات العالقة.

20

يُعد تصنيف المبالغ واجبة السداد لألطراف ذات العالقة ،والمبالغ المستحقة منھم -ضمن األصناف المختلفة كما ھو
مطلوب في الفقرة  -19توسيعا ً لمتطلبات اإلفصاح الواردة في معيار المحاسبة الدولي " 1عرض القوائم المالية"
لعرض المعلومات إما في قائمة المركز المالي ،أو في اإليضاحاتُ .وسعت األصناف لتوفير تحليل أكثر شموالً
ألرصدة الطرف ذي العالقة ،ولتنطبق على المعامالت مع الطرف ذي العالقة.

21

فيما يلى أمثلة للمعامالت التي يُفصح عنھا ،إذا كانت مع طرف ذي عالقة:
)أ(

مشتريات ،أو مبيعات بضاعة )تامة أو غير تامة الصنع(.

)ب(

مشتريات ،أو مبيعات عقارات وأصول أخرى.

)ج(

أداء ،أو تلقي خدمات.

)د(

إيجارات.

)ھـ(

تحويالت بحث وتطوير.

)و(

تحويالت بموجب اتفاقيات ترخيص.

)ز(

تحويالت بموجب ترتيبات تمويل )بما في ذلك القروض والمساھمات في حقوق الملكية نقداً ،أو عينا ً(.

)ح(

تقديم ضمانات ،أو ضمانات إضافية.

)ط(

إرتباطات بفعل شيء ما إذا وقع أو لم يقع حدث معين في المستقبل ،بما في ذلك العقود قيد التنفيذ) 1المثبتة،
وغير المثبتة(.

)ي( تسوية التزامات نيابة عن المنشأة ،أو من قبل المنشأة نيابة عن ذلك الطرف ذي العالقة.
22

تُعد المشاركة من قبل منشأة أم ،أو منشأة تابعة في خطة منافع محددة توزع المخاطر بين منشآت المجموعة ،معاملة
بين أطراف ذات عالقة )انظر الفقرة  42من معيار المحاسبة الدولي) 19ال ُمعدل في .((2011

23

يتم القيام باإلفصاحات عن أن المعامالت مع الطرف ذي العالقة قد تمت بشروط معادلة لتلك التي تسود في المعامالت
التي تتم على أساس التنافس الح ّر – فقط  -إذا كانت تلك الشروط يمكن التحقق منھا.
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24

يمكن أن يُفصح عن البنود ذات الطبيعة المتشابھة  -بشكل مجمع  -باستثناء عندما يكون اإلفصاح  -بشكل منفصل -
ضروريا ً لفھم آثار المعامالت مع الطرف ذي العالقة على القوائم المالية للمنشأة.

المنشآت ذات العالقة بالحكومة
25

تستثنى المنشأة المعدة للتقرير من متطلبات اإلفصاح في الفقرة  18فيما يتعلق بالمعامالت مع الطرف ذي العالقة،
واألرصدة الحالية ،بما في ذلك االرتباطات ،مع:
)أ(

حكومة لھا سيطرة ،أو سيطرة مشتركة ،أو تأثير مھم على المنشأة المعدة للتقرير.

)ب( منشأة أخرى تعد طرفا ً ذا عالقة نظراً ألن الحكومة نفسھا لھا سيطرة ،أو سيطرة مشتركة ،أو تأثير مھم على كل
من المنشأة المعدة للتقرير والمنشأة األخرى.
26

إذا كانت المنشأة المعدة للتقرير تطبق االستثناء الوارد في الفقرة  ،25فإنه يجب عليھا أن تفصح عن التالي عن
المعامالت واألرصدة الحالية المتعلقة بھا المشار إليھا في الفقرة :25
)أ(

اسم الحكومة وطبيعة عالقتھا مع المنشأة المعدة للتقرير )أي سيطرة ،أو سيطرة مشتركة ،أو تأثير مھم(.

)ب(

كاف لتمكين مستخدمي القوائم المالية للمنشأة من فھم أثر المعامالت مع الطرف ذي
المعلومات التالية بتفصيل
ٍ
العالقة على قوائمھا المالية:
)(1

طبيعة ومبلغ كل معاملة مھمة – بشكل منفرد.

) (2مؤشر نوعي أو كمي عن مدى المعامالت األخرى التي تكون مھمة – بشكل جماعي ،وليس بشكل منفرد
 .-وتشمل أنواع المعامالت تلك المدرجة في الفقرة .21

27

يجب على المنشأة المعدة للتقرير ،عند استخدام حكمھا الشخصي لتحديد مستوى التفصيل الذي يُفصح عنه وفقا ً
للمتطلبات الواردة في الفقرة )26ب( ،أن تأخذ في الحسبان مدى قرب العالقة مع الطرف ذي العالقة والعوامل
األخرى المالئمة لتعين مستوى أھمية المعاملة ،مثل ما إذا كانت:
)أ(

مھمة من حيث الحجم.

)ب(

ُمنفذة ،بشروط غير تلك السائدة في السوق.

)ج(

خارج العمليات التجارية اليومية العادية ،مثل شراء وبيع منشآت األعمال.

)د(

أُفصح عنھا للسلطات التنظيمية ،أو اإلشرافية.

)ھـ(

تم التقرير عنھا لإلدارة العليا.

)و(

تخضع لتصديق حملة األسھم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1يُعرف معيار المحاسبة الدولي  " 37المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة " العقود قيد التنفيذ على أنھا العقود التي بموجبھا لم
يقم أي من الطرفين بتنفيذ أي من التزاماته ،أو أن كال الطرفين قاما بتنفيذ جزئي اللتزاماتھما بقدر متسا ٍو.
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تاريخ السريان والتحول
28

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار بأثر رجعى للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2011أو بعده .ويُسمح
بالتطبيق األبكر ،إما للمعيار ككل ،أو لالستثناء الجزئي الوارد في الفقرات  27 - 25للمنشآت ذات العالقة بالحكومة.
وإذا طبقت المنشأة المعيار كله ،أو االستثناء الجزئي لفترة تبدأ قبل  1يناير  ،2011فإنه يجب عليھا أن تفصح عن
تلك الحقيقة.

28أ

ع ّدل المعيـــار الدولي للتقــرير المالي  ،10والمعيار الدولــــي للتقرير المالي " 11الترتيبات المشتركة" ،والمعيار
الدولي للتقرير المالي  ،12ال ُمصدر في مايو  ،2011الفقرات  ،9,3و)11ب( ،و ،15و)19ب( و)ھ( و .25يجب
على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  10والمعيار الدولي للتقرير المالي
 11والمعيار الدولي للتقرير المالي .12

28ب

ع ّدل "منشآت استثمارية" )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  ،10والمعيار الدولي للتقرير المالي ،12
ومعيار المحاسبة الدولي  ،(27ال ُمصدر في أكتوبر  ،2012الفقرات  ،4و .9يجب على المنشأة أن تطبق تلك
التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2014أو بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر لـ"منشآت استثمارية".
وإذا طبقت منشأة تلك التعديالت على فترة أبكر فإنه يجب عليھا -أيضا -أن تطبق جميع التعديالت المتضمنة في
"منشآت استثمارية" في الوقت نفسه.

 28ج

ع ّدلت "التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي دورة  "2012 – 2010الصادرة في ديسمبر  2013الفقرة
 9وأضافت الفقرتين 17أ و18أ .يجب على المنشأة تطبيق ھذا التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يوليو
 2014أو بعده .يسمح بالتطبيق قبل ھذا التاريخ .إذا طبقت المنشأة ذلك التعديل على فترة سابقة يجب عليھا اإلفصاح
عن ذلك.

سحب معيار المحاسبة الدولي (2003) 24
29

يحل ھذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي " 24اإلفصاحات عن الطرف ذي العالقة" )ال ُمنقح في .(2003
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المحاسبة والتقرير من قبل خطط منفعة التقاعد

النطاق
1

يجب أن يُطبق ھذا المعيار في القوائم المالية لخطط منفعة التقاعد حيثما تُعد مثل ھذه القوائم المالية.

2

يُشار إلي خطط منفعة التقاعد – أحيانا – بأسماء أخرى متنوعة ،مثل "مشروعات المعاشات" ،أو " مشروعات التقاعد" أو
مشروعات منفعة التقاعد .ويعتبر ھذا المعيار خطة منفعة التقاعد منشأة معدة للتقرير منفصلة عن أصحاب العمل المشاركين
في الخطة .وتنطبق جميع المعايير األخرى على القوائم المالية لخطط منفعة التقاعد بالقدر الذي لم يحل ھذا المعيار محلھا.

3

يتناول ھذا المعيار المحاسبة والتقرير من قبل الخطة لجميع المشاركين كمجموعة .وال يتناول التقارير لمشاركين منفردين
عن حقوقھم في منفعة التقاعد.

4

يُعنى معيار المحاسبة الدولي " 19منافع الموظف" بتحديد تكلفة منافع التقاعد في القوائم المالية ألصحاب عمل لديھم خطط.
وبالتالي ،يكمل ھذا المعيار معيار المحاسبة الدولي .19

5

يمكن أن تكون خطط منفعة التقاعد خطط مساھمة محددة أو خطط منفعة محددة .ويتطلب العديد منھا إنشاء صناديق منفصلة،
والتي قد يكون أو ال يكون لھا شخصية نظامية منفصلة ،وقد يكون أو ال يكون لھا أمناء ،تتم فيھا المساھمات وتُدفع منھا منافع
التقاعد .وينطبق ھذا المعيار بغض النظر عما إذا تم إنشاء مثل ھذا الصندوق ،وبغض النظر عما إذا كان يوجد أمناء.

6

تخضع خطط منفعة التقاعد ،التي لھا أصول ُمستثمرة في شركات التأمين ،لمتطلبات المحاسبة والتمويل نفسھا كما ھي
للترتيبات ال ُمستثمرة – بشكل خاص .ومن ثم ،فھي ضمن نطاق ھذا المعيار ،ما لم يكن العقد مع شركة التأمين باسم مشارك
محدد أو مجموعة من المشاركين ،والتزام منفعة التقاعد ھو – فقط – مسؤولية شركة التأمين.

7

ال يتناول ھذا المعيار األشكال األخرى من منافع التوظيف مثل تعويضات إنھاء التوظيف ،وترتيبات التعويض المؤجل،
ومنافع إجازة الخدمة الطويلة ،وخطط التقاعد أو التسريح المبكر الخاصة ،وخطط الصحة والرعاية أو خطط المكافأة .وتُستبعد
– أيضا – من نطاق ھذا المعيار الترتيبات من نوع الضمان االجتماعي الحكومي.

التعريفات
8

تستخدم المصطلحات التالية في ھذا المعيار بالمعاني المحددة لھا:
خطط منفعة التقاعد ھي ترتيبات بموجبھا تقدم المنشأة منافع للموظفين عند إنھاء الخدمة أو بعدھا )إما في شكل دخل سنوي
ص وثيقة أو من
أو كمبلغ إجمالي( عندما يمكن تحديد مثل تلك المنافع أو المساھمات فيھا ،أو تقديرھا ،قبل التقاعد ،من نصو ِ
ممارسات المنشأة.
خطط المساھمة المحددة ھي خطط منفعة تقاعد بموجبھا تتحدد المبالغ التي ستُدفع على أنھا منافع تقاعد بالمساھمات في
صندوق باإلضافة إلى أرباح االستثمار عليھا.
خطط المنفعة المحددة ھي خطط منفعة تقاعد بموجبھا تتحدد المبالغ التي ستُدفع على أنھا منافع تقاعد بالرجوع إلى طريقة
احتساب تستند – عادةً – إلى أرباح الموظفين و /أو سنوات الخدمة.
التمويل ھو تحويل أصول إلى منشاة )الصندوق( منفصلة عن منشأة صاحب العمل للوفاء بااللتزامات المستقبلية بدفع منافع
التقاعد.
ألغراض ھذا المعيار ،تُستخدم – أيضا ً – المصطلحات التالية:
المشاركون ھم األعضاء في خطة منفعة تقاعد وغيرھم ممن يحق لھم منافع بموجب الخطة.
صافي األصول المتاحة للمنافع ھي أصول الخطة مطروحا ً منھا االلتزامات بخالف القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد
المتعھد بھا.
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القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا ھي القيمة الحالية للمدفوعات المتوقعة ،من قبل خطة منفعة تقاعد،
للموظفين الحاليين والسابقين ،والتي تُنسب إلى الخدمة ال ُمقدمة فعال.
المنافع المكتسبة ھي منافع تكون الحقوق فيھا ،بموجب شروط خطة منفعة التقاعد ،غير مشروطة بالتوظيف المستمر.

9

بعض خطط منفعة التقاعد لھا رعاة بخالف أصحاب العمل؛ ينطبق ھذا المعيار – أيضا – على القوائم المالية لمثل ھذه الخطط.

10

تستند معظم خطط منفعة التقاعد إلى اتفاقيات رسمية .وبعض الخطط غير رسمية ولكنھا تكتسب درجة من االلزام نتيجة
للممارسات الراسخة ألصحاب العمل .وبينما تسمح بعض الخطط ألصحاب العمل بأن يحدوا من التزاماتھم بموجب الخطة،
فإنه من الصعب – عادةُ – على صاحب العمل أن يلغى خطة إذا كان سيتم االحتفاظ بالموظفين .ينطبق أساس المحاسبة
والتقرير نفسه على الخطة غير الرسمية كما ھو على الخطة الرسمية.

11

تنص العديد من خطط منفعة التقاعد على إنشاء صناديق منفصلة تتم فيھا المساھمات وتُدفع منھا المنافع .وقد تدار مثل ھذه
الصناديق من قبل أطراف يتصرفون – بشكل مستقل – في إدارة أصول الصندوق .وتُسمى ھذه األطراف ،في بعض الدول،
أمناء .ويُستخدم مصطلح أمناء ،في ھذا المعيار ،ليصف مثل ھذه األطراف بغض النظر عما إذا تم تشكيل أمانة.

12

تُوصف خطط منفعة التقاعد – عادةً – على أنھا إما خطط مساھمة محددة أو خطط منفعة محددة ،وكل منھما له خصائصه
المميزة .توجد – أحيانا – خطط تحتوي على خصائص كليھما .ألغراض ھذا المعيار ،تُعد مثل ھذه الخطط الھجين خطط
منفعة محددة.

خطط المساھمة المحددة
13

يجب أن تتضمن القوائم المالية لخطة المساھمة المحددة قائمة بصافي األصول المتاحة للمنافع ووصف لسياسة التمويل.

14

بموجب خطة مساھمة محددة ،يتحدد مبلغ المنافع المستقبلية للمشارك بالمساھمات المدفوعة من قبل صاحب العمل ،أو
المشارك ،أو كليھما ،والكفاءة التشغيلية للصندوق وأرباح استثمار الصندوق .ويُوفى التزام صاحب العمل – عادةً –
بالمساھمات في الصندوق .وال يُتطلب – عادةً – استشارة خبير اكتواري ،رغم أن مثل ھذه االستشارة تُستخدم – أحيانا ً –
لتقدير المنافع المستقبلية التي يمكن تحققھا استناداً إلى المساھمات الحالية والمستويات المتفاوتة للمساھمات المستقبلية وأرباح
االستثمار.

15

يھتم المشاركون بأنشطة الخطة نظراً ألنھا تؤثر – بشكل مباشر – في مستوى منافعھم المستقبلية .ويھتم المشاركون بمعرفة
ما إذا كانت المساھمات قد اُستلمت وما إذا كانت قد مورست رقابة سليمة لحماية حقوق المستفيدين .ويھتم صاحب العمل
بالتشغيل الكفء والعادل للخطة.

16

ھدف التقرير من قبل خطة المساھمة المحددة ھو توفير معلومات – بشكل دوري – عن الخطة وأداء استثماراتھا .ويتحقق
ذلك الھدف – عادةً – من خالل تقديم قوائم مالية تتضمن ما يلي:
)أ(

وصف لألنشطة المھمة للفترة ،وأثر أية تغيرات تتعلق بالخطة ،وعضويتھا وأحكامھا وشروطھا.

)ب(

قوائم تقرير عن معامالت الخطة ،وأداء استثمارھا للفترة والمركز المالي للخطة في نھاية الفترة.

)ج (

وصف لسياسات االستثمار.
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خطط المنفعة المحددة
17

يجب أن تتضمن القوائم المالية لخطة المنفعة المحددة إما:
)أ(

)ب(

قائمة تظھر:
)(1

صافي األصول المتاحة للمنافع؛ و

)(2

القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا ،مع التمييز بين المنافع ال ُمكتسبة والمنافع غير ال ُمكتسبة؛
و

)(3

الفائض أو العجز الناتج؛ أو

قائمة صافي األصول المتاحة للمنافع تتضمن إما:
)(1

إيضاحا يفصح عن القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا ،مع التمييز بين المنافع ال ُمكتسبة
والمنافع غير ال ُمكتسبة؛ و

) (1إشارة لھذه المعلومات في تقرير اكتوارى مرفق.
وإذا لم يُعد تقويم اكتواري في تاريخ القوائم المالية ،فإنه يجب أن يُستخدم أحدث تقويم كأساس وأن يُفصح عن تاريخ التقويم.

18

ألغراض الفقرة  ،17يجب أن تستند القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا إلى المنافع المتعھد بھا بموجب
شروط الخطة عن الخدمة ال ُمقدمة حتى تاريخه باستخدام إما مستويات الراتب الحالية أو مستويات الراتب ال ٌمتوقعة مع
اإلفصاح عن األساس ال ُمستخدم .ويجب أن يُفصح – أيضا ً – عن أثر أي تغييرات في االفتراضات االكتوارية التي كان لھا
تأثير مھم على القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا.

19

يجب أن توضح القوائم المالية العالقة بين القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا وبين صافي األصول المتاحة
للمنافع ،وسياسة تمويل المنافع المتعھد بھا.

20

بموجب خطة المنفعة المحددة ،يعتمد دفع منافع التقاعد المتعھد بھا على المركز المالي للخطة وعلى قدرة المساھمين على
القيام بمساھمات مستقبلية في الخطة ،إضافة إلى أداء استثمار الخطة ،وكفاءة تشغيلھا.

21

ُراجع االفتراضات
قوم الوضع المالي للخطة ،وي ِ
يلزم خطة المنفعة المحددة استشارة خبير اكتواري – بشكل دوري – ليُ ِ
ويُوصي بمستويات المساھمة المستقبلية.

22

ھدف التقرير من قبل خطة المنفعة المحددة ھو توفير معلومات – بشكل دوري – عن الموارد المالية للخطة ،وأنشطتھا،
والتي تكون مفيدة في تقويم العالقة بين تراكم الموارد ومنافع الخطة على مر الزمن .ويتحقق ھذا الھدف – عادةً – من خالل
تقديم قوائم مالية تتضمن ما يلي:
)أ(

وصف لألنشطة المھمة للفترة ،وأثر أية تغيرات تتعلق بالخطة ،وعضويتھا وأحكامھا وشروطھا.

)ب(

قوائم تقرير عن معامالت الخطة ،وأداء استثمارھا للفترة والمركز المالي للخطة في نھاية الفترة.

)ج(

المعلومات االكتوارية إما كجزء من القوائم المالية أو عن طريق تقرير منفصل.

)د(

وصف لسياسات االستثمار.

القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا
23

يمكن حساب القيمة الحالية للمدفوعات المتوقعة من قبل خطة منفعة التقاعد والتقرير عنھا باستخدام مستويات الراتب الحالية
أو مستويات الراتب ال ٌمتوقعة حتى وقت تقاعد المشاركين.
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24

25

26

تشمل األسباب ال ُمبررة لتبني مدخل الراتب الحالي ما يلي:
)أ(

يمكن حساب القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا ،وھي مجموع المبالغ التي تعود حاليا – بشكل
مباشر – إلى كل مشارك في الخطة ،بشكل موضوعي – أكثر من مستويات الراتب ال ٌمتوقعة نظراً ألنھا تنطوي
على افتراضات اقل.

)ب(

تصبح الزيادات في المنافع ،والتي تعود لزيادة الراتب ،التزاما على الخطة في وقت زيادة الراتب.

)ج(

مبلغ القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا ،باستخدام مستويات الراتب الحالية ھو ،بشكل عام ،أكثر
ارتباطا ً بالمبلغ واجب السداد في حال إنھاء الخطة أو عدم استمراريتھا.

تشمل األسباب ال ُمبررة لتبني مدخل الراتب ال ٌمتوقع ما يلي:
)أ(

ينبغي أن تُعد المعلومات المالية على أساس االستمرارية ،بغض النظر عن االفتراضات والتقديرات التي يجب
إجراؤھا.

)ب(

بموجب خطط الراتب النھائية ،تُحدد المنافع بالرجوع إلى الرواتب في تاريخ التقاعد أو تاريخ قريب منه؛ وبالتالي
يجب توقع الرواتب ،ومستويات المساھمة ومعدالت العائد.

)ج(

حين يكون معظم التمويل مستنداً إلى توقعات الراتب فقد ينتج عن الفشل في تضمين توقعات الراتب ،التقرير عن
كاف في حين يوجد عجز
فائض تمويلي واضح في حين ال يوجد فائض تمويلي بالخطة ،أو التقرير عن تمويل
ٍ
تمويلي بالخطة.

يُفصح عن القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا ،ال ُمستندة إلى الرواتب الحالية ،في القوائم المالية للخطة لبيان
االلتزام عن المنافع المكتسبة حتى تاريخ القوائم المالية .ويُفصح عن القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا،
ال ُمستندة إلى الرواتب ال ٌمتوقعة لبيان مقدار االلتزام المحتمل على أساس االستمرارية والذي يُعد – بشكل عام – األساس
كاف بحيث
للتمويل .وباإلضافة إلى اإلفصاح عن القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا ،قد يلزم إعطاء توضيح
ٍ
يبين – بشكل واضح – السياق الذي ينبغي أن تُقرا فيه القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا .وقد يكون مثل ھذا
التوضيح في شكل معلومات عن كفاية التمويل المستقبلي ال ُمخطط له وسياسة التمويل ال ُمستندة إلى توقعات الراتب .ويُمكن
أن يُضمن ھذا في القوائم المالية أو في تقرير الخبير االكتواري.

تكرار التقويمات االكتوارية
27

في كثير من الدول ،ال يتم الحصول على التقويمات االكتوارية – بشكل متكرر – ألكثر من مرة كل ثالث سنوات .إذا لم يُعد
تقويم اكتواري في تاريخ القوائم المالية ،يُستخدم أحدث تقويم كأساس ويُفصح عن تاريخ التقويم.

محتوى القائمة المالية
28

لخطط المنفعة المحددة ،تُعرض المعلومات في أحد األشكال التالية ،والتي تعكس الممارسات المختلفة في اإلفصاح وعرض
المعلومات االكتوارية:
)أ(

تُضمن قائمة في القوائم المالية والتي تظھر صافي األصول المتاحة للمنافع ،والقيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد
المتعھد بھا ،والفائض أو العجز الناتج .كما تتضمن القوائم المالية للخطة – أيضا – قوائم التغيرات في صافي
األصول المتاحة للمنافع ،والتغيرات في القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا .ويمكن أن تُرفق القوائم
المالية بتقرير خبير اكتواري منفصل يدعم القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا.

)ب(

قوائم مالية تتضمن قائمة صافي األصول المتاحة للمنافع وقائمة التغيرات في صافي األصول المتاحة للمنافع.
ويُفصح عن القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا في إيضاح مرفق بالقوائم .ويمكن أن تُرفق القوائم
المالية – أيضا – بتقرير من خبير اكتواري يدعم القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا.

)ج(

قوائم مالية تتضمن قائمة صافي األصول المتاحة للمنافع ،وقائمة التغيرات في صافي األصول المتاحة للمنافع مع
القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا ُمضمنة في تقرير اكتواري منفصل.

وفي كل شكل ،يمكن أن يُرفق بالقوائم المالية – أيضا ً – تقرير أمناء له طبيعة تقرير اإلدارة أو تقرير مجلس االدارة ،وتقرير
االستثمار.
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29

يعتقد أولئك المفضلون لألشكال الموضحة في الفقرة )28أ( و)ب( أن التحديد الكمي لمنافع التقاعد المتعھد بھا والمعلومات
األخرى ال ُمقدمة في ظل تلك المداخل تساعد المستخدمين على تقويم الوضع الحالي للخطة واحتمال أن يتم الوفاء بالتزامات
الخطة .كما يعتقدون – أيضا ً – أن القوائم المالية ينبغي تكون كاملة في حد ذاتھا وال تعتمد على قوائم مرفقة .بالرغم من ذلك،
يعتقد البعض أن الشكل الموضح في الفقرة )28أ( قد يعطي انطباعا ً بوجود التزام ،في حين أنه ،في رأيھم ،ليس للقيمة الحالية
االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا جميع خصائص االلتزام.

30

يعتقد أولئك المفضلون لألشكال الموضحة في الفقرة )28ج( أنه ال ينبغي أن تُضمن القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد
المتعھد بھا في قائمة صافي األصول المتاحة للمنافع كما في الشكل الموضح في )28أ( أو حتى أن يُفصح عنھا في إيضاح
كما في الفقرة )28ب( ،نظراً ألنھا ستُقارن – بشكل مباشر – مع أصول الخطة وقد ال تكون مثل ھذه المقارنة سليمة .فھم
يدعون أنه من غير الضروري أن يقارن االكتواريون القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا مع القيمة السوقية
لالستثمارات ،ولكن بدالً من ذلك ،أن يقدروا القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة من االستثمارات .وبنا ًء عليه ،يعتقد أولئك
المفضلون لھذا الشكل أنه من غير المحتمل أن تعكس مثل ھذه المقارنة تقويم الخبير االكتواري الشامل للخطة وأنه قد يساء
فھمھا .كما يعتقد البعض – أيضا – أن المعلومات عن منافع التقاعد المتعھد بھا ،بغض النظر عما إذا كانت كمية أم ال ،يجب
أن تُضمن – فقط – في التقرير االكتواري المنفصل حيث يمكن توفير التوضيح المناسب.

31

يقبل ھذا المعيار وجھات النظر ال ُمفضلة للسماح باإلفصاح عن المعلومات بشأن منافع التقاعد المتعھد بھا في تقرير اكتوارى
منفصل .ويرفض الحجج ضد التحديد الكمي للقيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا .ومن ثم ،تُعد األشكال
الموضحة في الفقرات ) 28أ( و)ب( مقبولة بموجب ھذا المعيار ،مثلما ھو الشكل الموضح في الفقرة )28ج( طالما أن القوائم
المالية تتضمن اإلشارة إلى تقرير اكتواري ،يُرفق بھا ،والذي يتضمن القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا.

جميع الخطط

تقويم أصول الخطة
32

يجب أن تُسجل استثمارات خطة منفعة التقاعد بالقيمة العادلة .في حالة األوراق المالية المتداولة ،فإن القيمة العادلة تكون
ھي القيمة السوقية .وعندما يُحتفظ باستثمارات خطة ال يمكن إجراء تقدير للقيمة العادلة لھا ،فإنه يجب أن يتم اإلفصاح عن
سبب عدم استخدام القيمة العادلة.

33

في حالة األوراق المالية االمتداولة ،فإن القيمة العادلة تكون – عادةً – ھي القيمة السوقية ،نظراً ألنھا تُعد القياس األكثر فائدة
لألوراق المالية في تاريخ التقرير ،وألداء االستثمار للفترة .ويمكن أن تُسجل تلك األوراق المالية التي لھا قيمة استردادية ثابتة
والتي اُقتنيت لمقابلة التزامات الخطة ،أو أجزاء محددة منھا ،بمبالغ تستند إلى قيمتھا االستردادية النھائية بافتراض معدل عائد
ثابت حتى االستحقاق .وعندما يُحتفظ باستثمارات الخطة ،التي ال يمكن إجراء تقدير للقيمة العادلة لھا ،مثل الملكية الكاملة
لمنشأة ،فإنه يجب أن يتم اإلفصاح عن سبب عدم استخدام القيمة العادلة .كما أنه – وبشكل عام – أن يُفصح أيضا عن القيمة
العادلة لذلك القدر من االستثمارات التي تُسجل بمبالغ بخالف القيمة السوقية أو القيمة العادلة .وتتم المحاسبة عن األصول
ال ُمستخدمة في عمليات الصندوق وفقا ً للمعايير التي تنطبق عليھا.

اإلفصاح
34

35

يجب – أيضا ً – أن تتضمن القوائم المالية لخطة منفعة التقاعد ،سواء منفعة محددة أو مساھمة محددة ،المعلومات التالية:
)أ(

قائمة التغيرات في صافي األصول المتاحة للمنافع؛ و

)ب(

ملخصا ً للسياسات المحاسبية المھمة؛ و

)ج(

وصفا ً للخطة وأثر أي تغيرات في الخطة خالل الفترة.

تشمل القوائم المالية ال ُمقدمة من قبل خطط منفعة التقاعد ما يلي – عندما يكون منطبقا ً:
)أ(

قائمة صافي األصول المتاحة للمنافع ،تفصح عن:
)(1

األصول في نھاية قترة التقرير ُمصنفة – بشكل مناسب.

)(2

أساس تقويم األصول.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

5

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

معيار المحاسبة الدولي 26

)ب(

)(3

تفاصيل أي استثمار منفرد يزيد عن  %5من صافي األصول المتاحة للمنافع أو  %5من أي فئة أو نوع من
األوراق المالية.

)(4

تفاصيل أي استثمار في منشأة صاحب العمل.

)(5

االلتزامات بخالف القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا.

قائمة التغيرات في صافي األصول المتاحة للمنافع ،تظھر ما يلي:
)(1

مساھمات صاحب العمل.

)(2

مساھمات الموظف.

)(3

دخل االستثمار مثل الفائدة وتوزيعات األرباح.

)(4

الدخل اآلخر.

)(5

المنافع المدفوعة أو واجبة السداد )مصنفة ،على سبيل المثال ،إلى منافع تقاعد ،ووفاة وعجز ،والمدفوعات
كمبلغ إجمالي(.

)(6

المصروفات اإلدارية.

)(7

المصروفات األخرى.

)(8

الضرائب على الدخل.

)(9

أرباح وخسائر استبعاد االستثمارات والتغيرات في قيمة االستثمارات.

)(10

التحويالت من الخطط األخرى ،وإليھا.

)ج(

وصف لسياسة التمويل.

)د(

لخطط المنفعة المحددة ،القيمة الحالية االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا )التي قد تميز بين المنافع ال ُمكتسبة والمنافع
غير ال ُمكتسبة( ُمستندة إلى المنافع المتعھد بھا بموجب شروط الخطة ،عن الخدمة ال ُمقدمة حتى تاريخه واستخدام إما
مستويات الراتب الحالية أو مستويات الراتب ال ٌمتوقعة؛ ويمكن أن تُضمن ھذه المعلومات في تقرير اكتواري مرفق
وتقرأ مقترنة بالقوائم المالية المتعلقة بھا.

)ھـ( لخطط المنفعة المحددة ،وصف لالفتراضات االكتوارية المھمة الموضوعة ،والطريقة المستخدمة لحساب القيمة الحالية
االكتوارية لمنافع التقاعد المتعھد بھا.
36

يتضمن تقرير خطة منفعة التقاعد وصفا ً للخطة ،إما كجزء من القوائم المالية أو في تقرير منفصل .ويمكن أن يتضمن ما يلي:
)أ(

أسماء أصحاب العمل ومجموعات الموظفين ال َم ْش ُمولين.

)ب(

عدد المشاركين الذين يتلقون منافع وعدد المشاركين اآلخرين ،مصنفين بحسب ما ھو مناسب.

)ج(

نوع الخطة – مساھمة محددة أو منفعة محددة.

)د(

إيضاحا ً حول ما إذا كان المشاركون يساھمون في الخطة.

)ھـ(

وصفا ً لمنافع التقاعد المتعھد للمشاركين.

)و(

وصفا ً ألي شروط إلنھاء الخطة.

)ز(

التغيرات في البنود من )أ( إلى )و( خالل الفترة المشمولة بالتقرير.

وليس من غير الشائع أن يُشار إلى مستندات أخرى تكون متاحة – بسھولة – للمستخدمين تُوصف فيھا الخطة ،وأن تُضمن معلومات
– فقط – عن التغيرات الالحقة.

تاريخ السريان
37

يصبح ھذا المعيار ساريا ً على القوائم المالية لخطط منفعة التقاعد التي تشمل الفترات التي تبدأ في  1يناير  ،1988أو بعده.
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القوائم المالية المنفصلة
الھدف
1

ھدف ھذا المعيار ھو تحديد متطلبات المحاسبة واإلفصاح عن االستثمارات في المنشآت التابعة ،والمشروعات المشتركة
والمنشآت الزميلة عندما تعد المنشأة قوائم مالية منفصلة.

النطاق
2

يجب أن يُطبق ھذا المعيار عند المحاسبة عن االستثمارات في المنشآت التابعة والمشروعات المشتركة والمنشآت
الزميلة وذلك عندما تختار المنشأة ،أو تكون ُمطالبة بموجب لوائح محلية ،أن تعرض قوائم مالية منفصلة.

3

ال يُحدد ھذا المعيار ماھية المنشآت التي تعد قوائم مالية منفصلة .وھو ينطبق عندما تعد المنشأة قوائم مالية منفصلة تلتزم
بالمعايير الدولية للتقرير المالي.

التعريفات
4

تستخدم المصطلحات التالية في ھذا المعيار بالمعاني ال ُمحددة:
القوائم المالية الموحدة ھي القوائم المالية لمجموعة تُعرض فيھا األصول ،وااللتزامات ،وحقوق الملكية ،والدخل،
والمصروفات ،والتدفقات النقدية للمنشأة األم ومنشآتھا التابعة على أنھا لمنشأة اقتصادية واحدة.
القوائم المالية المنفصلة ھي المعروضة بواسطة المنشأة ،والتي يمكن للمنشأة أن تختار فيھا ،وفقا ً للمتطلبات في ھذا
المعيار ،أن تحاسب عن استثماراتھا في المنشآت التابعة والمشاريع المشتركة والمنشآت الزميلة إما بالتكلفة ،أوفقا ً للمعيار
الدولي للتقرير المالي " 9األدوات المالية" ،أو باستخدام طريقة حقوق الملكية كما ھو مبين في معيار المحاسبة الدولي 28
"االستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة".

5

6

عُرفت المصطلحات التالية في الملحق أ للمعيار الدولي للتقرير المالي " 10القوائم المالية الموحدة" ،وفي الملحق أ
للمعيار الدولي للتقرير المالي " 11الترتيبات المشتركة" وفي الفقرة  3من معيار المحاسبة الدولي 28
المنشأة الزميلة







السيطرة على منشأة مستثمر فيھا
المجموعة
المنشأة االستثمارية
السيطرة المشتركة
المشروع المشترك



المشارك في مشروع مشترك



المنشأة األم



التأثير المھم



المنشأة التابعة

القوائم المالية المنفصلة ھي تلك التي تُعرض باإلضافة إلى القوائم المالية الموحدة أو باإلضافة إلى القوائم المالية للمستثمر
الذي ال يملك استثمارات في منشآت تابعة ولكن له استثمارات في منشآت زميلة أو مشروعات مشتركة التي يطلب معيار
المحاسبة الدولي  28المحاسبة عن االستثمارات في المنشآت الزميلة أو المشروعات المشتركة باستخدام طريقة حقوق
الملكية ،بخالف الظروف ال ُمحددة في الفقرتين 8ـ8أ.
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7

القوائم المالية للمنشأة التي ليس لھا ملكية في منشأة تابعة أو زميلة أو مشروع مشترك ليست قوائم مالية منفصلة.

8

يمكن للمنشأة التي تُعفى من التوحيد وفقا ً للفقرة )4أ( من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،10أو من تطبيق طريقة حقوق
الملكية وفقا ً للفقرة  17من معيار المحاسبة الدولي ) 28ال ُمعدل في  ،(2011أن تعرض قوائم مالية منفصلة على أنھا
قوائمھا المالية الوحيدة.

8أ

تعرض المنشأة االستثمارية القوائم المالية المنفصلة على أنھا قوائمھا المالية الوحيدة عندما تكون ُمطالبة في جميع أجزاء
الفترة الحالية وجميع فترات المقارنة المعروضة أن تطبق االستثناء من التوحيد لجميع منشآتھا التابعة وفقا ً للفقرة  31من
المعيار الدولي للتقرير المالي .،10

إعداد القوائم المالية المنفصلة
9

يجب أن تُعد القوائم المالية المنفصلة وفقا ً لجميع المعايير الدولية للتقرير المالي التي تنطبق عليھا ،باستثناء ما ھو
منصوص عليه في الفقرة .10

10

عندما تعد المنشأة قوائم مالية منفصلة ،فإنه يجب عليھا أن تحاسب عن االستثمارات في المنشآت التابعة،
والمشروعات المشتركة والمنشآت الزميلة إما:
)أ (

بالتكلفة ،أو

)ب (

وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،9أو

)ج(

باستخدام طريقة حقوق الملكية كما ھي مبينة في معيار المحاسبة الدولي 28

يجب على المنشأة أن تطبق المحاسبة نفسھا عن كل صنف استثمارات .االستثمارات التي تمت المحاسبة عنھا بالتكلفة أو
طريقة حقوق الملكية يجب أن تتم المحاسبة عنھا وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي " 5األصول غير المتداولة ال ُمحتفظ
بھا للبيع والعمليات غير المستمرة" عندما تُصنف على أنھا ُمحتفظ بھا للبيع أو للتوزيع )أو عندما تُدرج ضمن مجموعة
استبعاد ُمصنفة على أنھا ُمحتفظ بھا للبيع أو للتوزيع( .وفي مثل ھذه الظروف ال يتم تغيير قياس االستثمارات المحاسب
عنھا وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي .9
11

عندما تختار المنشأة ،وفقا ً للفقرة  18من معيار المحاسبة الدولي ) 28ال ُمعدل في  ،(2011أن تقيس استثماراتھا في
منشآت زميلة أو مشروعات مشتركة بالقيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة وفقا ً للمعيار الدولي للقرير المالي ،9فإنه
يجب عليھا – أيضا – أن تحاسب عن تلك االستثمارات بالطريقة نفسھا في قوائمھا المالية المنفصلة.

11أ

إذا كانت المنشأة األم ُمطالبة ،وفقا ً للفقرة  31من المعيار الدولي للقرير المالي  ،10بأن تقيس استثمارھا في منشأة تابعة
بالقيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة وفقا ُ للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،9فإنه يجب عليھا – أيضا – أن تحاسب عن
استثمارھا بالطريقة نفسھا في قوائمھا المالية المنفصلة.

11ب

عندما تتوقف المنشأة األم عن أن تكون منشأة استثمارية ،أو تصبح منشأة استثمارية ،فإنه يجب عليھا أن تحاسب عن
التغيير من التاريخ الذي حدث فيه تغيير الوضعية ،كما يلي:
)أ(

)ب(

عندما تتوقف المنشأة عن أن تكون منشأة استثمارية ،فإنه يجب على المنشأة المحاسبة عن االستثمارات في
المنشأة التابعة وفقا ً للفقرة  .10ويجب أن يكون تاريخ التغير في الوضعية ھو التاريخ المفترض لإلقتناء .يجب
أن تظھر القيمة العادلة للمنشأة التابعة في التاريخ المفترض لإلقتناء العوض المفترض المحول عند المحاسبة
عن االستثمارات وفقا ً للفقرة :10
)(1

]حذفت[

)(2

]حذفت[

عندما تصبح المنشأة منشأة استثمارية ،فإنه يجب عليھا أن تحاسب عن االستثمار في المنشأة التابعة بالقيمة
العادلة ضمن الربح أو الخسارة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  .9ويجب أن يُثبت الفرق بين المبلغ الدفتري
السابق للمنشأة التابعة وقيمتھا العادلة في تاريخ تغيير وضعية المنشأة المستثمرة على أنه مكسب أو خسارة
ضمن الربح أو الخسارة .ويجب أن يُعالج المبلغ المجمع ألي تعديل للقيمة العادلة ،وال ُمثبت – سابقا ً – ضمن
الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بھذه المنشآت التابعة ،كما لو أن المنشأة االستثمارية قد استبعدت ھذه المنشآت
التابعة في تاريخ تغيير الوضعية.
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12

يتم إثبات توزيعات األرباح من منشأة تابعة أو مشروع مشترك أو منشأة زميلة في القوائم المالية المنفصلة للمنشأة
عند نشوء حق المنشأة في استالم الدفعات .يتم إثبات توزيعات األرباح في الربح أو الخسارة إال إذا إختارت المنشأة
استخدام طريقة حقوق الملكية التي يتم فيھا إثبات توزيعات األرباح كتخفيض من المبلغ الدفتري لالستثمار.

13

عندما تعيد المنشأة األم تنظيم ھيكل مجموعتھا من خالل إنشاء منشأة جديدة على أنھا المنشأة األم لھا بطريقة تستوفي
الضوابط التالية:
)أ(

تكتسب المنشأة األم الجديدة السيطرة على المنشأة األم األصلية عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية في مقابل
أدوات حقوق الملكية القائمة للمنشأة األم األصلية؛ و

)ب(

تكون أصول والتزامات المجموعة الجديدة والمجموعة األصلية ھي ذاتھا – مباشرةً – قبل إعادة التنظيم
وبعدھا؛ و

)ج(

مالك المنشأة األم األصلية قبل إعادة التنظيم لھم نفس الحصص المطلقة والنسبية في صافي أصول المجموعة
األصلية والمجموعة الجديدة – مباشرةً – قبل إعادة التنظيم وبعدھا،

وتحاسب المنشأة األم الجديدة ،في قوائمھا المالية المنفصلة ،عن استثمارھا في المنشأة األم األصلية وفقا ً للفقرة ) 10أ(،
فإنه يجب على المنشأة األم الجديدة أن تقيس التكلفة بالمبلغ الدفتري لنصيبھا من بنود حقوق الملكية الظاھرة في القوائم
المالية المنفصلة للمنشأة األم األصلية في تاريخ إعادة التنظيم.

14

بالمثل ،قد تنشئ المنشأة التي لم تكن منشأة أُ ﱠما ً منشأة جديدة على أنھا المنشأة األم لھا بطريقة تستوفي الضوابط الواردة
في الفقرة  .13تنطبق المتطلبات الواردة في الفقرة  – 13بنفس القدر – على مثل حاالت إعادة التنظيم تلك .وفي مثل ھذه
الحاالت ،فإن اإلشارات إلى "المنشأة األم األصلية" و"المجموعة األصلية" ھي إشارات إلى "المنشأة األصلية".

اإلفصاح
15

يجب على المنشأة أن تطبق جميع المعايير الدولية للتقرير المالي التي تنطبق عليھا عند توفير اإلفصاحات في قوائمھا
المالية المنفصلة ،بما في ذلك المتطلبات الواردة في الفقرتين 16و.17

16

عندما تختار المنشأة األم ،وفقا ً للفقرة )4أ( من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،10أال تعد قوائم مالية موحدة وتعد،
بدالً من ذلك ،قوائم مالية منفصلة ،فإنه يجب عليھا أن تفصح في تلك القوائم المالية المنفصلة عن:
)أ(

حقيقة أن القوائم المالية ھي قوائم مالية منفصلة؛ وأنه قد تم استخدام اإلعفاء من التوحيد ،واالسم والمقر الرئيس
)والبلد الذي تأسست فيه ،إذا كان مختلفا( ألعمال المنشأة التي تم إعداد قوائمھا المالية الموحدة التي تلتزم بالمعايير
الدولية للتقرير المالي لالستخدام العام؛ والعنوان الذي يمكن منه الحصول على ھذه القوائم المالية الموحدة.

)ب(

قائمة باالستثمارات المھمة في المنشآت التابعة ،والمشروعات المشتركة والمنشآت الزميلة ،تتضمن:

)ج (

16أ

)( 1

أسماء تلك المنشآت المستثمر فيھا.

)( 2

المقر الرئيس )والبلد الذي تأسست فيه ،إذا كان مختلفا( ألعمال تلك المنشآت المستثمر فيھا.

)( 3

نسبة حصة ملكيتھا )ونسبتھا في حقوق التصويت ،إذا كانت مختلفة( ال ُمحتفظ بھا في تلك المنشآت
المستثمر فيھا.

وصف للطريقة ال ُمستخدمة في المحاسبة عن االستثمارات المذكورة في البند )ب(.

عندما تُ ِع ّد المنشأة استثمارية التي ھي منشأة أُ ﱞم )بخالف المنشأة األم المشمولة في الفقرة  ،(16قوائم مالية منفصلة
على أنھا قوائمھا المالية الوحيدة ،وفقا ً للفقرة 8أ ،فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة .كما يجب على المنشأة
االستثمارية أيضا أن تعرض اإلفصاحات المتعلقة بالمنشآت االستثمارية المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير
المالي " 12اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى".
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 17عندما تُ ِعد المنشأة األم )بخالف المنشأة األم المشمولة في الفقرات 16ـ 16أ( أو المنشأة المستثمرة التي لھا سيطرة
مشتركة ،أو تأثير مھم ،على منشأة مستثمر فيھا ،قوائم مالية منفصلة ،فإنه يجب على المنشأة األم أو المنشأة المستثمرة
أن تُع ّرف القوائم المالية المعدة وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،10أو المعيار الدولي للتقرير المالي  11أو معيار
المحاسبة الدولي ) 28ال ُمعدل في  (2011التي تتعلق بھا .يجب على المنشأة األم أو المنشأة المستثمرة أيضا أن تفصح
في قوائمھا المالية المنفصلة عن:

)أ(
)ب(

)ج(

حقيقة أن القوائم المالية ھي قوائم مالية منفصلة وأسباب إعداد ھذه القوائم إذا لم تكن مطلوبة بموجب النظام.
قائمة باالستثمارات المھمة في المنشآت التابعة ،والمشروعات المشتركة والمنشآت الزميلة ،تتضمن:
)(1

أسماء تلك المنشآت المستثمر فيھا.

)(2

المقر الرئيس )والبلد الذي تأسست فيه ،إذا كان مختلفا( ألعمال تلك المنشآت المستثمر فيھا.

)(3

نسبة حصة ملكيتھا )ونسبتھا في حقوق التصويت ،إذا كانت مختلفة( ال ُمحتفظ بھا في تلك المنشآت
المستثمر فيھا.

وصف للطريقة المستخدمة في المحاسبة عن االستثمارات المذكورة في البند )ب(.

تاريخ السريان والتحول
18

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2013أو بعده .ويُسمح بالتطبيق
األبكر .وإذا طبقت المنشأة المعيار على فترة أبكر ،فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة وأن تطبق المعيار الدولي
للتقرير المالي  ،10والمعيار الدولي للتقرير المالي  ،11والمعيار الدولي للتقرير المالي  12ومعيار المحاسبة الدولي
) 28ال ُمعدل في  (2011في الوقت نفسه.

18أ

ع ّدل "المنشــآت االستثمــارية" )التعديالت على المعيار الدولــي للتقرير المالي  ،10والمعيار الدولي للتقرير المالي
 12ومعيار المحاسبة الدولي  ،(28ال ُمصدر في أكتوبر  ،2012الفقرات  ،5و ،6و 17و 18وأضاف الفقرات 8أ ،و11أ
– 11ب ،و16أ و18ب – 18ط .ويجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في 1
يناير  2014أو بعده .ويُسمح بالتطبيق األبكر .وإذا طبقت المنشأة تلك التعديالت على فترة أبكر ،فإنه يجب عليھا أن
تفصح عن تلك الحقيقة وأن تطبق جميع التعديالت ال ًمتضمنة في "المنشآت االستثمارية" في الوقت نفسه.

18ب

في تاريخ التطبيق األولي لـتعديالت "المنشآت االستثمارية" )والذي ،ألغراض ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،يكون
بداية فترة التقرير السنوية التي تُطبق لھا ھذه التعديالت ألول مرة( ،إذا خلصت المنشأة األم إلى أنھا منشأة استثمارية،
فإنه يجب عليھا أن تطبق الفقرات 18ج –18ط على استثمارھا في المنشأة التابعة.

18ج

في تاريخ التطبيق األولي ،يجب على المنشأة االستثمارية التي قاست – سابقا – استثمارھا في منشأة تابعة بالتكلفة أن
تقيس ذلك االستثمار بالقيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة كما لو أن متطلبات ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي
كانت دائما مفعلة .ويجب على المنشاة االستثمارية أن تعدل – بأثر رجعي – الفترة السنوية السابقة – مباشرةً – لتاريخ
التطبيق األولي ويجب أن تعدل األرباح المبقاة في بداية الفترة السابقة – مباشرةً – ألي فرق بين:

18د

)أ (

المبلغ الدفتري السابق لالستثمار؛ و

)ب (

القيمة العادلة الستثمار المنشأة المستثمرة في المنشأة التابعة.

في تاريخ التطبيق األولي ،يجب على المنشأة االستثمارية التي قاست – سابقا – استثمارھا في منشأة تابعة بالقيمة العادلة
ضمن الدخل الشامل اآلخر أن تستمر في قياس ھذا االستثمار بالقيمة العادلة .ويجب أن يُحول المبلغ المجمع ألي تعديل
للقيمة العادلةُ ،مثبت – سابقا ً – ضمن الدخل الشامل اآلخر ،إلى األرباح المبقاة في بداية الفترة السنوية السابقة –
مباشرةً – لتاريخ التطبيق األولي.
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18ھـ

في تاريخ التطبيق األولي ،ال يجوز للمنشأة االستثمارية أن تُجري تعديالت على المحاسبة السابقة عن حصة في منشأة
تابعة والتي اختارت – سابقا ً – أن تقيسھا بالقيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي
 ،9وكما ھو مسموح به في الفقرة .10

18و

قبل التاريخ الذي يُتبنى فيه المعيار الدولي للتقرير المالي " 13قياس القيمة العادلة" ،يجب على المنشأة االستثمارية أن
تستخدم مبالغ القيمة العادلة التي تم التقرير عنھا – سابقا ً – للمنشآت المستثمرة أو لإلدارة إذا كانت تلك المبالغ تمثل
المبلغ الذي كان سيتم مقابله مبادلة االستثمار بين أطراف على قدر من المعرفة ،والرغبة في التعامل في معاملة على
أساس التنافس الحر في تاريخ التقويم.

18ز

إذا كــان قياس االستثمار في المنشأة التابعــة وفقا ً للفقرات 18ج ـ 18و ،غير عملي )كما عُرف في معيار المحاسبة
الدولي " 8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء"( فإنه يجب على المنشأة االستثمارية
أن تطبق متطلبات ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي في بداية أبكر فترة يكون من الممكن فيھا – عمليا ً – تطبيق
الفقرات 18ج ـ 18و ،والتي يمكن أن تكون الفترة الحالية .يجب على المنشأة المستثمرة أن تعدل – بأثر رجعي –
الفترة السنوية السابقة – مباشرةً – لتاريخ التطبيق األولي ،ما لم تكن بداية أبكر فترة يكون من الممكن لھا – عمليا ً –
تطبيق ھذه الفقرة ھي الفترة الحالية .وعندما يكون التاريخ ،الذي فيه يكون ممكنا ً – عمليا ً – للمنشأة المستثمرة أن تقيس
القيمة العادلة للمنشأة التابعة ،أبكر من بداية الفترة السابقة – مباشرةً – فإنه يجب على المنشأة المستثمرة أن تعدل
حقوق الملكية في بداية القترة السابقة – مباشرةً –ألي فرق بين:
)أ(

المبلغ الدفتري السابق لالستثمار؛ و

)ب(

القيمة العادلة الستثمار المنشأة المستثمرة في المنشأة التابعة.

عندما تكون أبكر فترة يكون من الممكن لھا – عمليا ً – تطبيق ھذه الفقرة ھي الفترة الحالية ،فإنه يجب أن يُثبت التعديل
لحقوق الملكية في بداية الفترة الحالية.
18ح

عندما تستبعد المنشأة االستثمارية ،أو تفقد السيطرة على استثمار في منشأة تابعة قبل تاريخ التطبيق األولي لـتعديالت
"المنشآت االستثمارية" ،فإن المنشأة االستثمارية غير ُمطالبة بأن تُجري تعديالت على المحاسبة السابقة عن ھذا
االستثمار.

18ط

برغم اإلشارات إلى الفترة السنوية السابقة – مباشرةً – لتاريخ التطبيق األولي )"الفترة السابقة – مباشرةً"( الواردة في
الفقرات 18ج – 18ز ،فإنه يمكن للمنشأة – أيضا – أن تعرض معلومات مقارنة معدلة ألي فترات معروضة أبكر،
ولكنھا غير ُمطالبة بأن تفعل ذلك .وعندما تعرض المنشأة معلومات مقارنة معدلة ألي فترات أبكر ،فإنه يجب أن تُقرأ
جميع اإلشارات الواردة في الفقرات 18ج – 18ز إلى "الفترة السابقة – مباشرةً" على أنھا إلى "أبكر فترة مقارنة
ُمعدلة معروضة" .وعندما تعرض المنشأة معلومات مقارنة غير معدلة ألي فترات أبكر ،فإنه يجب عليھا أن تحدد –
بشكل واضح – المعلومات التي لم تُعدل ،وأن تنص على أنھا أُعدت وفقا ألساس مختلف ،وأن توضح ذلك األساس.

18ي

ع ّدلت "طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المنفصلة" )التعديالت في معيار المحاسبة الدولي  (27الصادرة في
أغسطس  2014الفقرات  , 7 – 4و , 10و11ب ،و .12يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت بأثر رجعي على
الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2016او بعده وفقا لمعيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية والتغيرات
في التقديرات المحاسبية واألخطاء" .يسمح بالتطبيق قبل ھذا التاريخ .إذا طبقت المنشأة تلك التعديالت على فترة أسبق
يجب عليھا االفصاح عن تلك الحقيقة.

اإلشارات إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 9
19

إذا طبقت المنشأة ھذا المعيار ،ولكن لم تطبق بعد المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9فإنه يجب أن تقرأ أي إشارة إلى
المعيار الدولي للتقرير المالي  9على أنھا إشارة إلى معيار المحاسبة الدولي " 39األدوات المالية :اإلثبات والقياس".

سحب معيار المحاسبة الدولي (2008) 27
20

اُصدر ھذا المعيار – بشكل متزامن – مع المعيار الدولي للتقرير المالي  .10ويحل ھذان المعياران الدوليان للتقرير
المالي – معا ً – محل معيار المحاسبة الدولي " 27القوائم المالية الموحدة والمنفصلة" )ال ُمعدل في .(2008
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االستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة
الھـدف
1

ھدف ھذا المعيار ھو وصف المحاسبة عن االستثمارات في المنشآت الزميلة وتحديد متطلبات تطبيق طريقة حقوق
الملكية عند المحاسبة عن االستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة.

النطـاق
2

يجب أن يُطبق ھذا المعيار من قبل جميع المنشآت التي ھي منشآت مستثمرة لھا سيطرة مشتركة ،أو تأثير مھم ،على
منشأة ُمستثمر فيھا.

التعريفات
3

تستخدم المصطلحات التالية في ھذا المعيار بالمعاني ال ُمحددة:
المنشأة الزميلة ھي منشأة يكون للمنشأة المستثمرة تأثير مھم عليھا.
القوائم المالية الموحدة ھي القوائم المالية لمجموعة تُعرض فيھا األصول ،وااللتزامات ،وحقوق الملكية ،والدخل،
والمصروفات والتدفقات النقدية للمنشأة األم ومنشآتھا التابعة على أنھا لمنشأة اقتصادية واحدة.
طريقة حقوق الملكية ھي طريقة محاسبة يُثبت بموجبھا االستثمار – بشكل أولي – بالتكلفة ويُعدل بعد ذلك للتغير في حصة
المنشأة المستثمرة في صافي أصول المنشأة ال ُمستثمر فيھا بعد االستحواذ .ويتضمن ربح أو خسارة المنشأة المستثمرة حصتھا
في ربح أو خسارة المنشأة المستثمر فيھا ويتضمن الدخل الشامل اآلخر للمنشأة لمستثمرة نصيبھا من الدخل الشامل اآلخر
للمنشأة المستثمر فيھا.
ترتيب مشترك ھو ترتيب يكون لطرفين أو أكثر سيطرة مشتركة عليه.
السيطرة المشتركةھي التقاسم المتفق عليه – تعاقديا ً – للسيطرة على ترتيب ،والتي توجد – فقط – عندما تتطلب القرارات
حول األنشطة ذات الصلة الموافقة باألجماع من قبل األطراف المتقاسمة للسيطرة.
مشروع مشترك ھو ترتيب مشترك يكون بموجبه لألطراف التي لھا سيطرة مشتركة على الترتيب حقوق في صافي أصول
الترتيب.
مشارك في مشروع مشترك ھو طرف في مشروع مشترك له سيطرة مشتركة على ذلك المشروع المشترك.
التأثير المھم ھو القدرة على الم شاركة في قرارات ال سيا سة المالية والت شغيلية للمن شأة الم ستثمر فيھا ،ولكنه ليس سيطرة
أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.

4

عُرفت المصطلحات التالية في الفقرة  4من معيار المحاسبة الدولي " 27القوائم المالية المنفصلة" وفي الملحق أ للمعيار
الدولي للتقرير المالي " 10القوائم المالية الموحدة" وتُستخدم في ھذا المعيار بالمعاني المحددة في المعايير الدولية للتقرير
المالي التي عُرفت فيھا:


السيطرة على منشأة مستثمر فيھا.



المجموعة.



المنشأة األم.



القوائم المالية المنفصلة.



المنشأة التابعة.
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التأثير المھم
5

عندما تحتفظ المنشأة – بشكل مباشر أو غير مباشر )مثالُ من خالل منشآت تابعة( – بـ  % 20أو أكثر من القوة التصويتية
للمنشأة المستثمر فيھا ،فإنه يفترض أن يكون للمنشأة تأثير مھم ،ما لم يكن من الممكن التدليل – بشكل واضح – على أن
ھذا ليس ھو الحال .وفي المقابل ،عندما تحتفظ المنشأة– بشكل مباشر أو غير مباشر )مثالً من خالل منشآت تابعة( – بأقل
من  % 20من القوة التصويتية للمنشأة المستثمر فيھا ،فإنه يفترض أال يكون للمنشأة تأثير مھم ،ما لم يكن من الممكن التدليل
– بشكل واضح– على مثل ھذا التأثير .وليس بالضرورة أن تمنع ملكية كبيرة أو أغلبية من قبل منشأة مستثمرة أخرى
المنشأةَ من أن يكون لھا تأثير مھم.

6

يُقام الدليل – عادةً – على وجود تأثير مھم ،من قبل المنشأة ،بواحد أو أكثر من الطرق التالية:
)أ(

التمثيل في مجلس اإلدارة ،أو في أي جھة حاكمة ُمعادلة ،في المنشأة المستثمر فيھا؛ أو

)ب(

المش اركة في عمليات وض ع الس ياس ات ،بما في ذلك المش اركة في القرارات بش أن توزيعات األرباح أو
التوزيعات األخرى؛ أو

)ج(

المعامالت ذات األھمية النسبية بين المنشأة والمنشأة المستث َمر فيھا؛ أو

)د(

تبادل الموظفين اإلداريين؛ أو

)ھـ(

تقديم معلومات فنية أساس.

7

قد تمتلك المنشأة أذونات أسھم ،أو خيارات شراء أسھم ،أو أدوات دين أو حقوق ملكية تكون قابلة للتحويل إلى أسھم عادية،
أو أدوات أخرى مشابھة والتي ،إذا ُمورست أو حُولت ،يكون لھا إمكانية أن تمنح المنشأة قوة تصويتية إضافية أو أن تخفض
القوة التصويتية لطرف آخر على السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة أخرى )أي حقوق التصويت الممكنة( .ويؤخذ في
الحسبان عند تقويم ما إذا كان للمنشأة تأثير مھم ،وجود وأثر حقوق التصويت الممكنة التي تكون قابلة للممارسة أو قابلة
للتحويل في الوقت الحالي ،بما في ذلك حقوق التصويت الممكنة ال ُمحتفظ بھا من قبل منشآت أخرى .وال تُعد حقوق التصويت
الممكنة قابلة للممارسة أو قابلة للتحويل في الوقت الحالي عندما ،على سبيل المثال ،ال يمكن ممارستھا أو تحويلھا حتى
تاريخ مستقبلي أو حتى وقوع حدث مستقبلي.

8

عند تقويم ما إذا كانت حقوق التصويت الممكنة تساھم في التأثير المھم ،تفحص المنشأة جميع الحقائق والظروف )بما في
ذلك شروط ممارسة حقوق التصويت الممكنة وأي ترتيبات تعاقدية أخرى سواء اُخذت في الحسبان بشكل منفرد أو مجتمعة(
التي تؤثر على الحقوق الممكنة ،باستثناء نوايا اإلدارة والقدرة المالية لممارسة أو لتحويل تلك الحقوق الممكنة.

9

تفقد المنشأة التأثير المھم على منشأة مستثمر فيھا عندما تفقد القدرة على المشاركة في قرارات السياسة المالية والتشغيلية
لتلك المنشأة المستثمر فيھا .ويمكن أن يحدث فقدان التأثير المھم مع ،أو بدون ،تغير في المستويات المطلقة أو النسبية
للملكية .فيمكن أن يحدث ذلك ،على سبيل المثال ،عندما تصبح منشأة زميلة خاضعة لسيطرة حكومة ،أو محكمة ،أو إدارة
أو جھة تنظيمية .ويمكن أن يحدث ذلك – أيضا – نتيجة لترتيب تعاقدي.

طريقة حقوق الملكية
10

بموجب طريقة حقوق الملكية ،عند اإلثبات األولي ،يُثبت االستثمار في منشأة زميلة أو مشروع مشترك بالتكلفة ،وتتم زيادة
أو تخفيض المبلغ الدفتري إلثبات نصيب المنشأة المستثمرة من ربح أو خسارة المنشأة المستثمر فيھا بعد تاريخ االستحواذ.
ويُثبت نصيب المنشأة المستثمرة من ربح أو خسارة المنشأة المستثمر فيھا ضمن الربح أو الخسارة للمنشأة المستثمرة.
وتخفض توزيعات األرباح ال ُمستلمة من المنشأة المستثمر فيھا المبلغ الدفتري لالستثمار .وقد تكون التعديالت على المبلغ
الدفتري ضرورية – أيضا – للتغيرات في الحصة التناسبية للمنشأة المستثمرة في المنشأة المستثمر فيھا والناشئة عن
التغيرات في الدخل اآلخر الشامل للمنشأة المستثمر فيھا .وتتضمن مثل ھذه التغيرات تلك الناشئة عن إعادة تقويم العقارات
واآلالت والمعدات ،وعن فروق ترجمة أسعار صرف العمالت األجنبية .ويُثبت نصيب المنشأة المستثمرة من ھذه التغيرات
ضمن الدخل الشامل اآلخر للمنشأة المستثمرة )أنظر معيار المحاسبة الدولي " 1عرض القوائم المالية"(.
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11

قد ال يكون إثبات الدخل على أساس توزيعات األرباح ال ُمستلمة قياسا ً كافيا ً للدخل ال ُمكتسب من قبل منشأة مستثمرة على
استثمارھا في منشأة زميلة أو مشروع مشترك نظراً ألن توزيعات األرباح ال ُمستلمة قد تنطوي على عالقة ضعيفة بأداء
المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك .ونظراً ألن للمنشأة المستثمرة سيطرة مشتركة ،أو تأثيراً مھماً ،على المنشأة المستثمر
فيھا ،فإن للمنشأة المستثمرة حصة في أداء المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك و– نتيجة لذلك – في العائد على استثمارھا.
تحاسب المنشأة المستثمرة عن ھذه الحصة من خالل توسيع نطاق قوائمھا المالية لتشمل نصيبھا من ربح أو خسارة تلك
المنشأة المستثمر فيھا .ونتيجة لذلك ،يوفر تطبيق طريقة حقوق الملكية تقريراً إِ ْعال ِميّا ً أكثر عن صافي أصول المنشأة
المستثمرة وربحھا أو خسارتھا.

12

عندما توجد حقوق تصويت ممكنة أو مشتقات أخرى متضمنة حقوق تصويت ممكنة ،تُحدد حصة المنشأة في منشأة زميلة
أو مشروع مشترك – فقط – على أساس حصص الملكية القائمة وال تعكس الممارسة أو التحويل المحتمل لحقوق التصويت
الممكنة واألدوات المشتقة األخرى ،ما لم تتطبق الفقرة .13

13

في بعض الظروف ،يكون للمنشأة – في الجوھر– ملكية قائمة نتيجة لمعاملة تمنحھا – في الوقت الحالي – الحق في
الحصول على العوائد المرتبطة بحصة الملكية .في مثل ھذه الظروف ،تُحدد النسبة ال ُمخصصة للمنشأة من خالل األخذ في
الحسبان الممارسة الالحقة لحقوق التصويت الممكنة واألدوات المشتقة األخرى التي تمنح المنشأة – في الوقت الحالي –
الحق في الحصول على العوائد.

14

ال ينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي "9األدوات المالية" على الحصص في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة
التي تتم المحاسبة عنھا باستخدام طريقة حقوق الملكية .عندما تمنح األدوات المتضمنة حقوق تصويت ممكنة – في الجوھر
– في الوقت الحالي الحق في الحصول على العوائد المرتبطة بحصة ملكية في منشأة زميلة أو مشروع مشترك ،فإن
األدوات ال تخضع للمعيار الدولي للتقرير المالي  .9أما في جميع الحاالت األخرى ،فإنه تتم المحاسبة عن األدوات المتضمنة
حقوق تصويت ممكنة في منشأة زميلة أو مشروع مشترك وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي .9

15

ما لم يكن االستثمار أو جزء من االستثمار ،في منشأة زميلة أو مشروع مشترك ُمصنفا على أنه ُمحتفظ به للبيع وفقا ً للمعيار
الدولي للتقرير المالي " 5األصول غير المتداولة ال ُمحتفظ بھا للبيع والعمليات غير المستمرة" ،فإنه يجب أن يُصنف
االستثمار ،أو أي حصة مبقاة من االستثمار ،غير ُمصنف على أنه ُمحتفظ به للبيع ،على أنه أصل غير متداول.

تطبيق طريقة حقوق الملكية
16

يجب على المنشأة التي لھا سيطرة مشتركة ،أو تأثير مھم ،على منشأة مستثمر فيھا ،أن تحاسب عن استثمارھا في المنشأة
الزميلة أو المشروع المشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية ،باستثناء عندما يتأھل ذلك االستثمار لإلعفاء وفقا ً للفقرات
.19–17

اإلعفاءات من تطبيق طريقة حقوق الملكية
17

ال يلزم المنشأة أن تطبق طريقة حقوق الملكية على استثمارھا في منشأة زميلة أو مشروع مشترك إذا كانت المنشأة ھي
منشأة أُ ﱞم معفاة من إعداد القوائم المالية الموحدة بموجب االستثناء من النطاق الوارد في الفقرة )4أ( من المعيار الدولي
للتقرير المالي  ،10أو عندما ينطبق جميع ما يلي:
)أ(

المنشأة ھي منشأة تابعة مملوكة – بشكل كامل – أو منشأة تابعة مملوكة – بشكل جزئي – لمنشأة أخرى ،وأن
مالكھا اآلخرين ،بما فيھم اولئك الذين – لوال ذلك – لم يكن ليكون لھم حق التصويت ،تم إخطارھم عن عدم تطبيق
المنشأة لطريقة حقوق الملكية ،ولم يعترضوا على ذلك.

)ب(

ال تُتداول أدوات الدين أو حقوق الملكية للمنشأة في سوق عام )سوق أوراق مالية وطني أو أجنبي أو سوق خارج
سوق نظامية ،بما في ذلك األسواق المحلية واإلقليمية(.

)ج(

لم تودع المنشأة ،أو ليست في سياق إيداع ،قوائمھا المالية لدى ھيئة لألوراق المالية أو ھيئة تنظيمية أخرى،
لغرض إصدار أي فئة من األدوات في سوق عام.
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)د(

تُ ِعد المنشأة األم النھائية للمنشأة ،أو أي منشأة أ ُ ﱟم وسيطة لھا ،قوائم مالية موحدة متاحة لالستخدام العام وتلتزم
بالمعايير الدولية للتقرير المالي التي يتم فيھا توحيد المنشآت التابعة أو قياسھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي .10

18

عندما يحتفظ باستثمار في منشأة زميلة أو مشروع مشترك من قِبَل –أو بشكل غير مباشر من خالل -منشأة ھي تنظيم لرأس
المال ال ُمخاطر ،أو صندوق مشترك ،أو صندوق أمانة استثمارية ومنشآت مشابھة بما في ذلك صناديق التأمين المرتبطة
باالستثمار ،فإنه يمكن للمنشأة أن تختار أن تقيس االستثمارات في تلك المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي .9

19

عندما يكون للمنشأة استثمار في منشأة زميلة ،ويُحتفظ بجزء منه – بشكل غير مباشر – من خالل تنظيم لرأس المال
ال ُمخاطر ،أو صندوق مشترك ،أو صندوق أمانة استثمارية و منشآت مشابھة بما في ذلك صناديق التأمين المرتبطة
باالستثمار ،فإنه يمكن للمنشأة أن تختار أن تقيس ذلك الجزء من االستثمار في المنشأة الزميلة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،9وذلك بغض النظر عما إذا كان لتنظيم رأس المال ال ُمخاطر ،أو
للصندوق المشترك ،أو لصندوق االئتمان  ،وللمنشآت المشابھة بما في ذلك صناديق التأمين المرتبطة باالستثمار ،تأثير
مھم على ذلك الجزء من االستثمار .وإذا قامت المنشأة بذلك االختيار ،فإنه يجب على المنشأة أن تطبق طريقة حقوق الملكية
على أي جزء ُمتبقي من استثمارھا في المنشأة الزميلة ال يُحتفظ به من خالل تنظيم لرأس المال ال ُمخاطر ،أو صندوق
مشترك ،أو صندوق أمانة استثمارية ومنشآت مشابھة بما في ذلك صناديق التأمين المرتبطة باالستثمار.

التصنيف على أنه ُمحتفظ بھا للبيع
20

يجب على المنشأة أن تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  5على االستثمار أو الجزء من االستثمار في منشأة زميلة أو
مشروع مشترك الذي يستوفي الضوابط ليُصنف على أنه ُمحتفظ به للبيع .ويجب أن تتم المحاسبة عن أي جزء متبقي من
االستثمار في منشأة زميلة أو مشروع مشترك لم يُصنف على أنه ُمحتفظ به للبيع ،باستخدام طريقة حقوق الملكية حتى يتم
استبعاد الجزء الذي صُنف على أنه ُمحتفظ به للبيع .وبعد أن يجري االستبعاد ،فإنه يجب على المنشأة أن تحاسب عن أي
حصة مبقاة في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،9ما لم تستمر الحصة المبقاة في
كونھا منشأة زميلة أو مشروع مشترك ،وفي ھذه الحالة تستخدم المنشأة طريقة حقوق الملكية.

21

عندما ال يعد االستثمار ،أو الجزء من االستثمار ،في منشأة زميلة أو مشروع مشترك ،والذي صُنف – سابقا ً – على أنه
ُمحتفظ به للبيع ،مستوفيا الضوابط ليُصنف كذلك ،فإنه يجب أن تتم المحاسبة عنه باستخدام طريقة حقوق الملكية – بأثر
رجعي – اعتبارا من تاريخ تصنيفه على أنه ُمحتفظ به للبيع .ومن ثم ،يجب أن تُعدل القوائم المالية للفترات منذ التصنيف
على أنه محتفظ به للبيع.

التوقف عن استخدام طريقة حقوق الملكية
22

يجب على المنشأة أن تتوقف عن استخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي يتوقف فيه استثمارھا عن كونه منشأة
زميلة أو مشروعاً مشتركاً ،وذلك كما يلي:
)أ(

إذا أصبح االستثمار منشأة تابعة ،فإنه يجب على المنشأة أن تحاسب عن استثمارھا وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير
المالي " 3تجميع األعمال" والمعيار الدولي للتقرير المالي .10

)ب (

عندما تكون الحصة المبقاة في المنشأة الزميلة السابقة أو المشروع المشترك السابق أصالً ماليا ُ ،فإنه يجب على
المنشأة أن تقيس الحصة المبقاة بالقيمة العادلة .ويجب اعتبار القيمة العادلة للحصة المبقاة على أنھا ھي قيمتھا
العادلة عند اإلثبات األولي على أنھا أصل مالي وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  .9ويجب على المنشأة أن تُثبت
ضمن الربح أو الخسارة أي فرق بين:

)ج (

)( 1

القيمة العادلة ألي حصة مبقاة وأي متحصالت من استبعاد حصة جزئية في المنشأة الزميلة أو المشروع
المشترك؛ وبين

)( 2

المبلغ الدفتري لالستثمار في تاريخ إيقاف طريقة حقوق الملكية.

عندما تتوقف المنشأة عن استخدام طريقة حقوق الملكية ،فإنه يجب على المنشأة أن تحاسب عن جميع المبالغ ال ُمثبتة
– سابقا ً – ضمن الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بذلك االستثمار على األساس نفسه الذي كان سيُتطلب إذا استبعدت
المنشأة المستثمر فيھا – بشكل مباشر – األصول وااللتزامات المتعلقة به.
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23

وبنا ًء عليه ،إذا كان سيُعاد تصنيف مكسب أو خسارةُ ،مثبته – سابقا ً – ضمن الدخل الشامل اآلخر من قبل المنشأة المستثمر
فيھا ،إلى الربح أو الخسارة من استبعاد األصول أو االلتزامات ذات العالقة ،فإن المنشاة تُعيد تصنيف المكسب أو الخسارة
من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة )على أنھا تعديل إعادة تصنيف( عند إيقاف طريقة حقوق الملكية .فعلى سبيل
المثال ،عندما يكون لدى منشأة زميلة أو مشروع مشترك فروق تراكمية من تبادل العمالت تتعلق بعملية أجنبية وتتوقف
المنشأة عن استخدام طريقة حقوق الملكية ،فإنه يجب على المنشأة أن تُعيد تصنيف المكسب أو الخسارة ال ُمثبتة – سابقا ً –
ضمن الدخل الشامل اآلخر ،فيما يتعلق بالعملية األجنبية ،إلى الربح أو الخسارة.

24

عندما يصبح استثمار في منشأة زميلة استثماراً في مشروع مشترك ،أو يصبح استثمار في مشروع مشترك استثماراً
في منشأة زميلة ،فإن المنشأة تستمر في تطبيق طريقة حقوق الملكية وال تعيد قياس الحصة المبقاة.

التغيرات في حصة الملكية
25

عندما تنخفض حصة ملكية المنشأة في منشأة زميلة أو مشروع مشترك ،ولكن يستمر تصنيف االستثمار إما كشركة زميلة
أو مشروع مشترك على التوالي ،فإنه يجب على المنشأة أن تُعيد تصنيف القدر من المكسب أو الخسارة ال ُمثبت – سابقا ً –
ضمن الدخل الشامل اآلخر ،والمتعلق بذلك االنخفاض في حصة الملكية ،إلى الربح أو الخسارة ،وذلك إذا كان سيُتطلب أن
يُعاد تصنيف ھذا المكسب والخسارة إلى الربح أو الخسارة عند استبعاد األصول أو االلتزامات ذات العالقة.

إجراءات طريقة حقوق الملكية
26

كثير من اإلجراءات التي تُعد مناسبة لتطبيق طريقة حقوق الملكية مشابھة إلجراءات التوحيد ال ُموضحة في المعيار الدولي
للتقرير المالي  .10إضافة إلى ذلك ،فإن المفاھيم التي تحكم اإلجراءات المستخدمة في المحاسبة عن االستحواذ على منشأة
تابعة يتم – أيضا – تبنييھا في المحاسبة عن اقتناء استثمار في منشأة زميلة أو مشروع مشترك.

27

نصيب المجموعة في منشأة زميلة أو مشروع مشترك ھو مجموع الحيازات من قبل المنشأة األم ومنشآتھا التابعة في تلك
المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك .ولھذا الغرض ،يتم تجاھل حيازات المنشآت الزميلة أو المشروعات المشتركة
األخرى في المجموعة .وعندما يكون لمنشأة زميلة أو مشروع مشترك منشآت تابعة ،أو منشآت زميلة أو مشروعات
مشتركة ،فإن الربح أو الخسارة ،والدخل الشامل اآلخر وصافي األصول المأخوذة في الحسبان عند تطبيق طريقة حقوق
الملكية ھي تلك ال ُمثبتة في القوائم المالية للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك )بما في ذلك نصيب المنشأة الزميلة أو
المشروع المشترك من الربح أو الخسارة ،والدخل الشامل اآلخر وصافي أصول منشآتھا الزميلة أو مشروعاتھا المشتركة(،
بعد أي تعديالت ضرورية تنشأ عنھا سياسات محاسبية متماثلة )انظر الفقرتين 36 - 35أ(.

28

تُثبت في القوائم المالية للمنشأة المكاسب والخسائر الناتجة عن المعامالت "الصاعدة" و"النازلة" التي تنطوي على أصول
ال تشكل أعمال ،كما ھي معرفة في المعيار الدولي للتقرير المالي  ،3بين المنشأة )بما في ذلك منشآتھا التابعة ال ُموحدة(
ومنشأتھا الزميلة أو مشروعھا المشترك – فقط – بقدر حصص المستثمرين غير ذوي العالقة في المنشأة الزميلة أو
المشروع المشترك" .المعامالت الصاعدة" ھي ،على سبيل المثال ،مبيعات أصول من منشأة زميلة أو مشروع مشترك إلى
المنشأة المستثمرة .ويتم استبعاد نصيب المنشأة في مكسب أو خسارة الشركة الزميلة أو المشروع المشترك الناتجة من ھذه
المعامالت" .المعامالت النازلة" ھي ،على سبيل المثال ،مبيعات أو مساھمات بأصول من المنشأة المستثمرة إلى منشأتھا
الزميلة أو مشروعھا المشترك.

29

عندما توفر المعامالت النازلة دليالً على انخفاض في صافي القيمة القابلة للتحقق من األصول التي سيتم بيعھا أو المساھمة
بھا ،أو خسارة ھبوط في قيمة تلك األصول ،فإنه يجب أن تُثبت تلك الخسائر بالكامل من قبل المنشأة المستثمرة .وعندما
توفر المعامالت الصاعدة دليالً على انخفاض في صافي القيمة القابلة للتحقق من األصول التي سيتم شراؤھا ،أو خسارة
ھبوط في قيمة تلك األصول ،فإنه يجب على المنشأة المستثمرة أن تثبت نصيبھا من تلك الخسائر.

30

تجب المحاسبة عن المكسب أو الخسارة الناتجين من المساھمة بأصول غير نقدية ال تشكل أعماالً ،كما ھي معرفة في
المعيار الدولي للتقرير المالي  ،3لمنشأة زميلة أو مشروع مشترك في مقابل حصة ملكية في المنشأة الزميلة أو المشروع
المشترك ،وفقا ً للفقرة  ،28باستثناء عندما تفتقر المساھمة إلى الجوھر االقتصادي ،كما تم توضيح ھذا المصطلح في معيار
المحاسبة الدولي " 16العقارات واآلالت والمعدات" .فعندما تفتقر مثل تلك المساھمة إلى الجوھر االقتصادي ،فإن المكسب
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أو الخسارة تُعد غير محققة ،وال تُثبت ما لم تنطبق – أيضا – الفقرة  .31ويجب أن تُستبعد مثل ھذه المكاسب والخسائر
غير المحققة مقابل االستثمار الذي تمت المحاسبة عنه باستخدام طريقة حقوق الملكية ،وال يجوز أن تُعرض على أنھا
مكاسب أو خسائر مؤجلة في قائمة المركز المالي الموحدة للمنشأة أو في قائمة المركز المالي للمنشأة التي تم فيھا المحاسبة
عن االستثمارات باستخدام طريقة حقوق الملكية.
31

إذا استلمت المنشأة أصوالً نقدية أو غير نقدية ،إضافة إلى تلقي حصة ملكية في منشأة زميلة أو مشروع مشترك ،فإن
المنشأة تثبت – بالكامل – ضمن الربح أو الخسارة الجزء من المكسب أو الخسارة على المساھمة غير النقدية المتعلقة
باألصول النقدية أو غير النقدية ال ُمستلمة.

31أ

يتــم إثبات كامل المكسب أو الخســارة الناتجين عن المعامالت النازلــة التي تنطوي على أصول تشكل أعماالً ،كما ھي
معرفة في المعيار الدولي للتقرير المالي  ،3بين المنشأة )بما في ذلك منشآتھا التابعة الموحدة( وبين منشأتھا الزميلة أو
المشروع المشترك ،وذلك في القوائم المالية للمنشأة المستثمرة.

31ب

قد تبيع المنشأة أو تساھم بأصول من خالل أثنين أو أكثر من ترتيب من الترتيبات )المعامالت( .عند تحديد ما إذا كانت
األصول المباعة أو المساھم بھا تشكل أعماالّ ،كما ھي معرف في المعيار الدولي للتقرير المالي  ،3فإنه يجب على المنشأة
األخذ في الحسبان فيما إذا كان البيع أو المساھمة بتلك األصول ھو جزء من الترتيبات المتعددة التي ينبغي المحاسبة عنھا
كمعاملة واحدة وفقا ً للمتطلبات في الفقرة ب 97من المعيار الدولي للتقرير المالي .10

32

تتم المحاسبة عن االستثمار باستخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي يصبح فيه منشأة زميلة أو مشروعا ً مشتركا ً.
وعند اقتناء االستثمار ،تتم المحاسبة عن أي فرق بين تكلفة االستثمار ونصيب المنشأة من صافي القيمة العادلة ألصول
المنشأة المستثمر فيھا والتزاماتھا القابلة للتحديد كما يلي:
)أ(

تُضمن الشھرة المتعلقة بالمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك في المبلغ الدفتري لالستثمار .وال يُسمح بإطفاء تلك
الشھرة.

)ب(

تُضمن أي زيادة لنصيب المنشأة من صافي القيمة العادلة ألصول المنشأة المستثمر فيھا والتزاماتھا القابلة للتحديد
عن تكلفة االستثمار على أنھا دخل عند تحديد نصيب المنشأة من ربح أو خسارة المنشأة الزميلة أو المشروع
المشترك في الفترة التي يُقتنى فيھا االستثمار.

وبعد االستحواذ ،تُجرى التعديالت المناسبة على نصيب المنشأة من ربح أو خسارة المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك
من أجل ،على سبيل المثال ،المحاسبة عن استھالك األصول القابلة لالستھالك ال ُمستند إلى قيمھا العادلة في تاريخ االستحواذ.
وبالمثل ،بعد االستحواذ ،تُجرى التعديالت المناسبة على نصيب المنشأة من ربح أو خسارة المنشأة الزميلة أو المشروع
المشترك لخسائر الھبوط ،مثالً في قيمة الشھرة أو العقارات واآلالت والمعدات.
33

تُستخدم أحدث القوائم المالية المتاحة للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك من قبل المنشأة عند تطبيق طريقة حقوق
الملكية .وعندما تختلف نھاية فترة التقرير للمنشأة عن نھاية فترة التقرير للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك ،فإن
المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك تُعد ،الستخدام المنشأة ،قوائم مالية كما ھي في التاريخ نفسه للقوائم المالية
للمنشأة ،ما لم يكن من غير العملي فعل ذلك.

34

وفقا ً للفقرة  ،33عندما تُعد القوائم المالية ،ال ُمستخدمة في تطبيق طريقة حقوق الملكية ،لمنشأة زميلة أو مشروع مشترك
كما ھي في تاريخ يختلف عن ذلك التاريخ ال ُمستخدم من قبل المنشأة ،فإنه يجب أن تُجرى تعديالت ألثار المعامالت أو
األحداث المھمة التي تحدث بين ذلك التاريخ وتاريخ القوائم المالية للمنشأة .وعلى أية حال ،يجب أال يكون الفرق بين
نھاية فترة التقرير للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك وذلك للمنشأة أكثر من ثالثة أشھر .ويجب أن يكون طول فترات
التقرير وأي فرق بين نھايات فترات التقرير ھو نفسه من فترة إلى أخرى.

35

يجب أن تُعد القوائم المالية باستخدام سياسات محاسبية متماثلة للمعامالت واألحداث المتماثلة في الظروف المتشابھة.

36

باستثناء ما ھو مبين في الفقرة 36أ ،عندما تستخدم منشأة زميلة أو مشروع مشترك سياسات محاسبية ،غير تلك الخاصة
بالمنشأة ،لمعامالت وأحداث متماثلة في ظروف متشابھة ،فإنه يجب أن تُجرى تعديالت لجعل السياسات المحاسبية للمنشأة
الزميلة أو المشروع المشترك تتوافق مع تلك الخاصة بالمنشأة ،وذلك عندما تُستخدم القوائم المالية للمنشأة الزميلة أو
المشروع المشترك من قبل المنشأة في تطبيق طريقة حقوق الملكية.
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36أ

على الرغم من المتطلبات الواردة في الفقرة  ،36إذا كانت المنشأة التي ليست منشأة استثمارية في ذاتھا لھا ملكية في منشأة
زميلة أو مشروع المشترك يعدان منشأة استثمارية ،فإنه يجوز للمنشأة عند تطبيقھا طريقة حقوق الملكية أن تبقي على قياس
القيمة العادلة التي تطبقھا ھذه المنشأة االستثمارية على حصص ملكية منشأتھا الزميلة أو مشروعھا المشترك في منشآت
تابعة.

37

عندما يكون لمنشأة زميلة أو مشروع مشترك أسھم ممتازة قائمة مجمعة لألرباح والتي يُحتفظ بھا من قبل أطراف أخرى
بخالف المنشأة والتي تُصنف على أنھا حقوق ملكية ،فإن المنشأة تحسب نصيبھا من الربح أو الخسارة بعد التعديل بتوزيعات
األرباح على مثل تلك األسھم ،سواء اُعلن عن توزيعات األرباح ،أو لم يُعلن عنھا.

38

إذا تساوى نصيب المنشأة من خسائر منشأة زميلة أو مشروع مشترك مع حصتھا في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك،
أو زاد عنھا ،فإن المنشأة تتوقف عن إثبات نصيبھا من الخسائر اإلضافية .الحصة في منشأة زميلة أو مشروع مشترك ھي
المبلغ الدفتري لالستثمار في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك ُمحدد باستخدام طريقة حقوق الملكية ،باإلضافة إلى أي
حصص طويلة األجل والتي تشكل – في الجوھر – جز ًء من صافي استثمار المنشأة في المنشأة الزميلة أو المشروع
المشترك .فعلى سبيل المثال ،البند غير ال ُمخطط لتسويته أو من غير المحتمل أن تحدث تسويته في المستقبل القريب ،يُعد –
في الجوھر – امتداداً الستثمار المنشأة في تلك المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك .وقد تشمل مثل ھذه البنود األسھم
الممتازة والمبالغ تحت التحصيل أو القروض طويلة األجل ،ولكنھا ال تشمل المبالغ المستحقة على المدينين التجاريين ،أو
المبالغ واجبة السداد للدائنين التجاريين أو أي مبالغ تحت التحصيل طويلة األجل يوجد لھا ضمانات كافية ،مثل القروض
المضمونة .تنطبق الخسائر ال ُمثبتة باستخدام طريقة حقوق الملكية زيادةً عن استثمار المنشأة في األسھم العادية على المكونات
األخرى لحصة المنشأة في منشأة زميلة أو مشروع مشترك بترتيب معاكس ألقدميتھا )بمعنى األولوية في التصفية(.

39

بعد أن تُخفض حصة المنشأة إلى الصفر ،يتم تحمل خسائر إضافية ،ويُثبت التزام ،بقدر – فقط – ما تحملته المنشأة من
التزامات نظامية أو ضمنية أو ما قامت به من مدفوعات نيابة عن المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك .وعندما تقوم
المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك بالتقرير – الحقا ً – عن أرباح ،فإن المنشأة تستأنف إثبات نصيبھا من ھذه األرباح –
فقط – بعد أن يتساوى نصيبھا من األرباح مع نصيبھا من الخسائر غير ال ُمثبتة.

خسائر الھبوط
40

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،بما في ذلك إثبات خسائر المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك وفقا ً للفقرة  ،38فإن
المنشأة تطبق الفقرات 41أ41-ج لتحدد ما إذا كان ھناك أي دليل موضوعي على أن صافي االستثمار في المنشأة الزميلة
أو المشروع قد ھبطت قيمته

41

تطبق المنشأة متطلبات الھبوط في المعيار الدولي للتقرير المالي  9لملكيتھا األخرى في المنشأة الزميلة أو المشروع
المشترك التي تقع في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  9والتي ال تشكل جزءاً من صافي االستثمار

41أ

تھبط قيمة صافي االستثمار في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك ويتم تكبد خسائر ھبوط إذا ،وفقط إذا كان ھناك دليالً
موضوعيا ً على الھبوط نتيجة لحدث أو أكثر بعد اإلثبات األولي لصافي االستثمار )"حدث خسارة"( وأن حدث الخسارة
)أو أحداثھا( لھا تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من صافي االستثمار يمكن تقديرھا بشكل يمكن االعتماد عليه.
قد ال يكون من الممكن التعرف على حدث واحد منفصل تسبب في الھبوط .وبدالً من ذلك فإن األثر المجمع لعدة أحداث قد
يكون ھو الذي تسبب في الھبوط .وال يتم إثبات الخسائر المتوقعة لألحداث المستقبلية ،بغض النظر عن مدى احتماليتھا.
الدليل الموضوعي على أن صافي االستثمار قد ھبطت قيمته يتضمن بيانات قابلة للمالحظة تسترعي إنتباه المنشأة عن
أحداث الخسائر التالية:
)أ(

الصعوبات المالية الكبيرة للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك.

)ب(

مخالفة العقد مثل التعثر أو العجز في السداد بواسطة المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك.

)ج(

تمنح المنشأة ألسباب اقتصادية أو نظامية تتعلق بالعجز المالي لمنشأتھا الزميلة أو المشروع المشترك تنازالت
للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك لم تكن لتمنحه لوال ذلك.

)د(

أنه من المحتمل أن تدخل المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك في إفالس أو إعادة ھيكلة مالية.

)ھـ( غياب سوق نشط لصافي االستثمار بسبب الصعوبات المالية للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك.
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41ب

غياب سوق نشط بسبب أن حقوق الملكية أو األدوات المالية للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك لم تعد تتداول في سوق
عام ال يعد دليالً على الھبوط في القيمة .وال يعد تخفيض التصنيف اإلئتماني للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك أو
إنخفاض القيمة العادلة للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك دليالً ،في حد ذاته ،على الھبوط في القيمة ،على الرغم من أنه
قد يكون دليالً على الھبوط في القيمة عند أخذه في االعتبار مع المعلومات األخرى المتاحة.

41ج

باإلضافة إلى أنواع األحداث في الفقرة 41أ ،يتضمن الدليل الموضوعي على الھبوط في قيمة صافي االستثمار في أدوات
الملكية للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك المعلومات عن التغيرات الھامة ذات اآلثار السلبية التي حدثت في البيئة التقنية
والسوقية واالقتصادية والقانونية التي تعمل فيھا المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك ،وتشير إلى أن تكلفة االستثمار في
أدوات الملكية قد ال يمكن استردادھا .الھبوط الھام أو الطويل للقيمة العادلة لالستثمار في أدوات الملكية إلى أقل من تكلفتھا
يعد دليالً موضوعيا ً على الھبوط في القيمة.

42

نظراً ألن الشھرة ،التي تُشكل جز ًء من المبلغ الدفتري لالستثمار في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك ،ال تُثبت –
بشكل منفصل ،فإنھا ال تُختبر للھبوط – بشكل منفصل – بموجب تطبيق متطلبات اختبار الھبوط في قيمة الشھرة الواردة
في معيار المحاسبة الدولي " 36الھبوط في قيمة األصول" .وبدال من ذلك ،ووفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  ،36يُختبر
إجمالي المبلغ الدفتري لالستثمار للھبوط على أنه أصل واحد ،وذلك بمقارنة المبلغ الممكن استرداده منه )قيمة االستخدام
أو القيمة العادلة مطروحا ً منھا تكاليف البيع ،أيھما أكبر( مع مبلغه الدفتري ،وذلك عندما يشير تطبيق الفقرات 41أ – 41ج
إلى احتمال أن قيمه االستثمار قد ھبطت .وال تُخصص خسارة الھبوط ال ُمثبتة في تلك الظروف ألي أصل ،بما في ذلك
الشھرة ،التي تُشكل جز ًء من المبلغ الدفتري لالستثمار في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك .وتبعا ً لذلك ،يُثبت أي
عكس لخسارة الھبوط تلك وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  36بالقدر الذي يزيد به – الحقا ً – المبلغ الممكن استرداده من
االستثمار .وعند تحديد قيمة االستخدام لالستثمار ،تُقدر المنشأة:
)أ(

نصيبھا من القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المتوقع أن تتولد من قبل المنشأة الزميلة أو المشروع
المشترك ،بما في ذلك التدفقات النقدية من عمليات المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك والمتحصالت من
االستبعاد النھائي لالستثمار ،أو

)ب(

القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المتوقع أن تنشأ عن توزيعات األرباح التي ستُستلم من االستثمار
ومن االستبعاد النھائي له.

وباستخدام االفتراضات المناسبة ،تعطي كال الطريقتين النتائج نفسھا.
43

يجب أن يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد من استثمار في منشأة زميلة أو مشروع مشترك لكل منشأة زميلة أو مشروع
مشترك ،ما لم تكن المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك ال يولدان تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستمر تكون مستقلة
– إلى حد كبير – عن تلك المتولدة من األصول األخرى للمنشأة.

القوائم المالية المنفصلة
44

يجب أن تتم المحاسبة عن االستثمار في منشأة زميلة أو مشروع مشترك في القوائم المالية المنفصلة للمنشأة وفقا ً للفقرة 10
من معيار المحاسبة الدولي ) 27ال ُمعدل في (2011

تاريخ السريان والتحول
45

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  ،2013أو بعده .ويُسمح بالتطبيق األبكر.
وإذا طبقت المنشأة ھذا المعيار أبكر ،فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة ،وأن تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي
 ،10والمعيار الدولي للتقرير المالي " 11الترتيبات المشتركة" ،والمعيار الدولي للتقرير المالي " 12اإلفصاح عن
الحصص في المنشآت األخرى" ومعيار المحاسبة الدولي ) 27ال ُمعدل في  (2011في الوقت نفسه.
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45أ

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9الصادر في يوليو  ,2014الفقرات  42 – 40وأضاف الفقرات 41أ –  41ج .يجب
على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي.9

45ب

ع ّدل "طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المنفصلة" )التعديالت في معيار المحاسبة الدولي  , (27الصادرة في أغسطس
 ,2014الفقرة  .25يجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2016او بعده بأثر
رجعي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" .يسمح بالتطبيق
قبل ھذا التاريخ .إذا طبقت المنشأة ذلك التعديل على فترة أبكر فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.

45ج

ع ّدل "بيع أصول أو المساھمة بھا بين المستثمر ومنشأته الزميلة أو مشروعه المشترك" )التعديالت في المعيار الدولي
للتقرير المالي  10ومعيار المحاسبة الدولي  (28الصادر في سبتمبر  2014الفقرتين  28و 30وأضاف الفقرتين 31أ –
31ب .يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت مستقبليا على بيع األصول أو المساھمة بھا الذي يحدث في الفترات السنوية
التي تبدأ في  1يناير  2016أو بعده .يسمح بالتطبيق قبل ھذا التاريخ .إذا طبقت المنشأة تلك التعديالت على فترة أبكر فيجب
عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.

45د

ع ّدل "المنشآت االستثمارية :تطبيق استثناء التوحيد" )التعديالت في المعيار الدولي للتقرير المالي  10والمعيار الدولي للتقرير
المالي  12ومعيار المحاسبة الدولي  ,(28الصادر في ديسمبر  ,2014الفقرات  17و 27و 36وأضاف الفقرة 36أ .يجب
على المنشأة تطبيق تلك التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2016أو بعده .يسمح بالتطبيق قبل ھذا
التاريخ .وإذا طبقت المنشأة تلك التعديالت على فترة أبكر فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.

اإلشارات إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 9
46

إذا طبقت المنشأة ھذا المعيار ،ولكن لم تطبق – بعد – المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9فإن أي إشارة إلى المعيار الدولي
للتقرير المالي  9يجب أن تقرأ على أنھا إشارة إلى معيار المحاسبة الدولي .39

سحب معيار المحاسبة الدولي (2003) 28
47

يحل ھذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي "28االستثمارات في المنشآت الزميلة" )ال ُمنقح في .(2003
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معيار المحاسبة الدولي 29
التقرير المالي في االقتصادات ذات التضخم الجامح

1

النطاق
1

يجب تطبيق ھذا المعيار على القوائم المالية ،بما في ذلك القوائم المالية الموحدة ،ألي منش أة تكون عملتھا الوظيفية
ھي عملة اقتصاد ذي تضخم جامح.

2

في اقتصاد ذي تضخم جامح ،ليس من ال ُمجْ ِدي التقرير عن نتائج التشغيل والمركز المالي بالعملة المحلية بدون إعادة عرضھا .تفقد
النقود القوة الش رائية بالمعدل الذي تكون عنده مقارنة المبالغ من المعامالت واألحداث األخرى التي قد حدثت في أوقات مختلفة،
حتى ولو ضمن الفترة المحاسبية نفسھا ،مضللة.

3

ال يقر ھذا المعيار معدال مطلقا والذي عنده يفترض أنه قد ظھر تضخم جامح .إن تحديد متى يصبح إعادة عرض القوائم المالية وفقا
لھذا المعيار ضروريا ھي مسألة اجتھاد .ويدلل على التضخم الجامح خصائص البيئة االقتصادية للدولة ،والتي تشمل ،ولكن ال تقتصر
على ،ما يلي:
)أ(

يفض ل عم وم الس كان االحتف اظ بث روتھم ف ي أص ول غي ر نقدي ة أو ف ي عمل ة أجنبي ة مس تقرة نس بيا .وي تم –ف ورا -
استثمار المبالغ المحتفظ بھا بالعملة المحلية للحفاظ على القوة الشرائية.

)ب( ينظر عموم السكان إلى المبالغ النقدية ليس باعتبارھا بالعملة المحلية ولكن باعتبارھا بعملة أجنبية مستقرة نسبيا .ويمكن أن
يتم اإلعالن عن األسعار بتلك العملة.
)ج( تتم المبيعات والمشتريات أل َجل باألسعار التي تعوض الخسارة المتوقعة للقوة الشرائية خالل فترة االئتمان ،حتى ولو كانت
الفترة قصيرة.
)د( يتم ربط معدالت الفائدة ،واألجور واألسعار بمؤشر لألسعار.
)ھـ( يقارب معدل التضخم ال ُمجمع على مدى ثالث سنوات نسبة  ،%100أو يتجاوزھا.
4

من األفضل أن تطبق جميع المنشآت ،التي تقوم بالتقرير بعملة االقتصاد نفسه ذي التضخم الجامح ،ھذا المعيار اعتبارا من التاريخ
نفسه .ومع ذلك ،ينطبق ھذا المعيار على القوائم المالية ألي منشأة اعتبارا من بداية فترة التقرير التي تقر فيھا بوجود تضخم جامح
في الدولة التي تقوم بالتقرير بعملتھا.

إعادة عرض القوائم المالية
 5تتغير األسعار مع مرور الوقت كنتيجة للعديد من القوى السياسية ،واالقتصادية واالجتماعية المحددة أو العامة .ويمكن أن تتسبب قوى
محددة ،مثل التغيرات في العرض والطلب والتغيرات التقنية ،في زيادة أو انخفاض أسعار بعينھا -بشكل كبير ومستقل – عن بعضھا
البعض .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن أن ينتج عن القوى العامة تغيرات في المستوى العام لألسعار وبالتالي في القوة الشرائية العامة
للنقود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1كجزء من "التحسينات في المعايير الدولية للتقرير المالي" المصدر في مايو  ،2008غير المجلس المصطلحات المستخدمة في معيار المحاسبة الدولي  29بحيث تكون
متفقة مع المعايير الدولية األخرى للتقرير المالي كما يلي) :أ( تم تعديل 'القيمة السوقية' إلى 'القيمة العادلة' ،و)ب( وتم تعديل 'نتائج العمليات' و'صافي الدخل' إلى 'الربح أو
الخسارة'.
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6

تقوم المنشآت التي تعد قوائمھا المالية على أساس التكلفة التاريخية للمحاسبة بذلك دون اعتبار للتغيرات في المستوى العام لألسعار
أو للزيادات في أسعار محددة ألصول أو التزامات مثبتة .واالستثناء من ذلك ھو تلك األصول وااللتزامات التي تكون المنشأة مطالبة،
أو تختار ،أن تقيسھا بالقيمة العادلة .فعلى سبيل المثال ،يمكن أن تتم إعادة تقويم العقارات واآلالت والمعدات إلى القيمة العادلة،
ويُتطلب –بشكل عام – أن يتم قياس األصول الحيوية بالقيمة العادلة .وبالرغم من ذلك ،تعرض بعض المنشآت قوائم مالية تستند إلى
مدخل التكلفة الجارية والتي تعكس آثار التغيرات في األسعار المحددة لألصول المحتفظ بھا.

7

في اقتصاد ذي تضخم جامح ،سواء كانت القوائم المالية تستند إلى مدخل التكلفة التاريخية أو مدخل التكلفة الجارية ،فإنھا تكون مفيدة
فقط  -إذا تم التعبير عن ھا بو حدة الق ياس ال جار ية في ن ھا ية فترة التقرير .وكنتي جة لذ لك ،ينطبق ھذا المع يار على القوائم ال مال يةللمنش آت التي تقوم بالتقرير بعملة اقتص اد ذي تض خم جامح .وال يس مح بعرض المعلومات المطلوبة بموجب ھذا المعيار على أنھا
ملحق للقوائم مالية غير ال ُمعاد عرضھا .عالوة على ذلك ،ال يشجع على العرض المنفصل للقوائم المالية قبل إعادة عرضھا.

8

يجب أن تكون القوائم المالية للمنشأة ،التي تكون عملتھا الوظيفية ھي عملة اقتصاد ذي تضخم جامح ،معبراً عنھا بوحدة القياس
الجارية في نھاية فترة التقرير ،س واء كانت تس تند إلى مدخل التكلفة التاريخية أو مدخل التكلفة الجارية .ويجب -أيض ا –التعبير
بوحدة القياس الجارية في نھاية فترة التقرير عن األرقام المقابلة للفترة الس ابقة والمطلوبة بموجب معيار المحاس بة الدولي 1
"عرض القوائم ال مالية" )المنقح في  (2007وأي معلومات في ما يتعلق بفترات أبكر .ولغرض عرض م بالغ الم قارنة بعمالت
عرض مختلفة ،تنطبق الفقرتان )42ب( و 43من معيار المحاس بة الدولي " 21آثار التغيرات في أس عار ص رف العمالت
األجنبية".

9

يجب أن يتم إدراج المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي ضمن الربح أو الخسارة واإلفصاح عنه بشكل منفصل.

10

تتط لب إ عادة عرض القوائم ال مال ية وف قا ل ھذا المع يار تطبيق إجراءات معي نة إض ا فة إلى االجت ھاد .ويُعد التطبيق ال ثا بت ل ھذه
اإلجراءات واالجتھادات -من فترة إلى أخرى -أكثر أھمية من الدقة الكاملة للمبالغ الناتجة التي يتم تض مينھا في القوائم المالية ال ُمعاد
عرضھا.

القوائم المالية بالتكلفة التاريخية
قائمة المركز المالي
11

يتم إعادة عرض مبالغ قائمة المركز المالي ،التي ال يتم  -بالفعل -التعبير عنھا بوحدة القياس الجارية في نھاية فترة التقرير ،من
خالل تطبيق مؤشر عام لألسعار.

12

ال يتم إعادة عرض البنود النقدية نظراً ألنه يتم -بالفعل -التعبير عنھا بوحدة القياس الجارية في نھاية فترة التقرير .البنود النقدية ھي
النقود المحتفظ بھا والبنود التي سيتم استالمھا أو دفعھا نقداً.

 13يتم تعديل األصول وااللتزامات المربوطة بالتغيرات في األسعار بموجب اتفاقية ،مثل سندات وقروض مربوطة بمؤشر ،وفقا لالتفاقية
من أجل التأكد من المبلغ القائم في نھاية فترة التقرير .ويتم تسجيل ھذه البنود بھذا المبلغ المعدل في قائمة المركز المالي ال ُمعاد
عرضھا.
14

تُعد جميع األص ول وااللتزامات األخرى غير نقدية .ويتم تس جيل بعض البنود غير النقدية بالمبالغ الجارية في نھاية فترة التقرير،
مثل ص افي القيمة القابلة للتحقق والقيمة العادلة ،لذلك ال يتم إعادة عرض ھا .ويتم إعادة عرض جميع األص ول وااللتزامات األخرى
غير النقدية.

15

معظم البنود غير النقدية يتم تسجيلھا بالتكلفة أو بالتكلفة مطروحا ً منھا االستھالك؛ وعليه يتم التعبير عنھا بالمبالغ الجارية في تاريخ
اقتنائھا .ويتم تحديد التكلفة ،أو التكلفة مطروحا ً منھا االستھالك ،التي يُعاد عرضھا لكل بند من خالل تطبيق التغير في مؤشر عام
لألسعار من تاريخ االقتناء إلى نھاية فترة التقرير على تكلفته التاريخية ومجمع استھالكه .فعلى سبيل المثال ،يتم إعادة عرض
العقارات واآلالت والمعدات ،ومخزون المواد الخام والبضاعة ،والشھرة ،وبراءات االختراع ،والعالمات التجارية ،واألصول
المشابھة من تواريخ شرائھا .ويتم إعادة عرض المخزون من السلع المصنعة جزئيا والتامة الصنع من التواريخ التي تم فيھا تكبد
تكاليف الشراء والتحويل.
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16

قد ال تكون السجالت التفصيلية لتواريخ اقتناء بنود العقارات واآلالت والمعدات متاحة ،وقد ال تكون قابلة للتقدير .وفي ھذه الحاالت
النادرة ،قد يكون من الضروري ،في الفترة األولى لتطبيق ھذا المعيار ،استخدام تقدير مھني مستقل لقيمة البنود على أنه األساس
إلعادة عرضھا.

 17قد ال يكون المؤشر العام لألسعار متاحا ً للفترات التي يُتطلب لھا بموجب ھذا المعيار إعادة عرض العقارات واآلالت والمعدات .وفي
ھذه الحاالت ،قد يكون من الضروري استخدام تقدير يستند ،على سبيل المثال ،إلى الحركات في سعر الصرف بين العملة الوظيفية
وعملة أجنبية مستقرة نسبيا ً.
18

يتم تس جيل بعض البنود غير النقدية بالمبالغ الجارية في تواريخ بخالف تاريخ االقتناء أو تاريخ قائمة المركز المالي ،على س بيل
المثال ،العقارات واآلالت والمعدات التي تمت إعادة تقويمھا في تاريخ س ابق .وفي ھذه الحاالت ،يتم إعادة عرض المبالغ الدفترية
من تاريخ إعادة التقويم.

19

يتم تخفيض المبلغ ال ُمعاد عرض ه لبند غير نقدي ،عندما يتجاوز المبلغ الممكن اس ترداده منه ،وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي
المناس بة .على س بيل المثال ،يتم تخفيض المبالغ ال ُمعاد عرض ھا للعقارات واآلالت والمعدات ،والش ھرة وبراءات االختراع
والعالمات التجارية إلى المبلغ الممكن استرداده منھا ويتم تخفيض المبالغ ال ُمعاد عرضھا للمخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق.

20

قد تقوم المنشأة المستثمر فيھا ،التي تتم المحاسبة عنھا بموجب طريقة حقوق الملكية ،بالتقرير بعملة اقتصاد ذي تضخم جامح .ويتم
وفقا لھذا المعيار إعادة عرض قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الش امل لمثل ھذه المنش أة المس تثمر فيھا من أجل حس اب نص يب
المن شاة الم ستثمرة من صافي أ صولھا وربحھا أو خ سارتھا .وعندما يتم التعبير عن القوائم المالية ال ُمعاد عر ضھا للمن شأة الم ستثمر
فيھا بعملة أجنبية ،فإنه تتم ترجمتھا بأسعار االقفال.

 21يتم -عادة  -إثبات تأثير التضخم ضمن تكاليف االقتراض .ويُعد من غير المناسب -على حد سواء  -إعادة عرض اإلنفاق الرأسمالي
الذي تم تمويله من خالل االقتراض أو رسملة ذلك الجزء من تكاليف االقتراض الذي يعوض التضخم خالل نفس الفترة .ويتم إثبات
ھذا الجزء من تكاليف االقتراض على أنه مصروف في الفترة التي يتم فيھا تكبد التكاليف.
22

قد تقتني المنش أة األص ول بموجب ترتيب يس مح لھا بتأجيل الدفع بدون تحمل عبء فائدة ص ريحة .وعندما يكون من غير العملي
افتراض مبلغ الفائدة ،فإنه يتم إعادة عرض مثل ھذه األصول من تاريخ الدفع وليس من تاريخ الشراء.

23

]حُذفت[

24

في بداية الفترة األولى لتطبيق ھذا المعيار ،يتم إعادة عرض مكونات حقوق الملكية ،باس تثناء األرباح المبقاة وأي فائض إعادة
تقويم ،من خالل تطبيق مؤشر عام لألسعار من التواريخ التي تم فيھا المساھمة بالمكونات أو -خالف ذلك  -نشأتھا .ويتم استبعاد أي
فائض إعادة تقويم يكون قد نش أ في فترات س ابقة .وتش تق األرباح المبقاة ال ُمعاد عرض ھا من جميع المبالغ األخرى الواردة في قائمة
المركز المالي ال ُمعاد عرضھا.

 25في نھاية الفترة األولى وفي الفترات الالحقة ،يتم إعادة عرض جميع مكونات حقوق الملكية من خالل تطبيق مؤشر عام لألسعار من
بداية الفترة أو من تاريخ المساھمة ،إذا كان الحقا .ويتم اإلفصاح عن الحركات في حقوق الملكية للفترة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي
.1

قائمة الدخل الشامل
26

يتطلب ھذا المعيار التعبير عن جميع البنود الواردة في قائمة الدخل الش امل بوحدة القياس الجارية في نھاية فترة التقرير .ولذلك،
يلزم إعادة عرض جميع المبالغ من خالل تطبيق التغير في المؤش ر العام لألس عار من التواريخ التي تم فيھا –بش كل أولي  -تس جيل
بنود الدخل والمصروف في القوائم المالية.

المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي
27

في فترة التض خم ،تفقد المنش أة التي تحتفظ بأص ول نقدية زيادة عن االلتزامات النقدية قوة ش رائية وتكس ب المنش أة التي عليھا
التزامات نقدية زيادة عن األص ول النقدية قوة ش رائية بقدر ما تكون األص ول وااللتزامات غير مربوطة بمس توى س عر .يمكن أن
يُش تق ھذا المكس ب أو الخس ارة من ص افي المركز النقدي على أنه الفرق الناتج من إعادة عرض األص ول غير النقدية ،وحقوق
الملكية والبنود الواردة في قائمة الدخل الش امل والتعديل على األص ول وااللتزامات المربوطة بمؤش ر .ويمكن تقدير المكس ب أو
الخس ارة من خالل تطبيق التغير في مؤش ر عام لألس عار على المتوس ط المرجح للفترة للفرق بين األص ول النقدية وااللتزامات
النقدية.
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 28يُدرج المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي ضمن الربح أو الخسارة .ويتم إجراء مقاصة بين التعديل ،الذي تم وفقا للفقرة
 ،13على تلك األصول وااللتزامات المربوطة بالتغيرات في األسعار بموجب اتفاقية ،والمكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي.
تُعد بنود الدخل والمصروف األخرى ،مثل دخل ومصروف الفائدة ،وفروق صرف العملة األجنبية المتعلقة بأموال مستثمرة أو
مقترضة ،أيضا مرتبطة بصافي المركز النقدي .وبالرغم من أنه يتم اإلفصاح عن ھذه البنود بشكل منفصل ،إال أنه قد يكون من
ال ُمجْ ِدي أن يتم عرضھا مع المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي في قائمة الدخل الشامل.

القوائم المالية بالتكلفة الجارية
قائمة المركز المالي
29

ال يتم إعادة عرض البنود التي يتم التعبير عنھا بالتكلفة الجارية نظراً ألنه قد تم  -بالفعل –التعبير عنھا بوحدة القياس الجارية في
نھاية فترة التقرير .ويتم إعادة عرض البنود األخرى الواردة في قائمة المركز المالي وفقا للفقرتين  11و.25

قائمة الدخل الشامل
 30تقوم قائمة الدخل الشامل بالتكلفة الجارية ،قبل إعادة عرضھا ،بالتقرير –بشكل عام –عن التكاليف الجارية في الوقت الذي حدثت فيه
المعامالت أو األحداث المتعلقة بھا .ويتم تسجيل تكلفة المبيعات واالستھالك بالتكاليف الجارية في وقت االستھالك ،ويتم تسجيل
المبيعات والمصروفات األخرى بمبالغھا النقدية وقت حدوثھا .لذلك فإنه يلزم إعادة عرض جميع المبالغ بوحدة القياس الجارية في
نھاية فترة التقرير من خالل تطبيق مؤشر عام لألسعار.

المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي
31

تتم المحاسبة عن المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي وفقا للفقرتين  27و.28

الضرائب
 32قد ينشأ عن إعادة عرض القوائم المالية وفقا لھذا المعيار فروق بين المبلغ الدفتري لألصول وااللتزامات الفردية الواردة في قائمة
المركز المالي واألسس الضريبية لھا .وتتم المحاسبة عن ھذه الفروق وفقا لمعيار المحاسبة الدولي " 12ضرائب الدخل".

قائمة التدفقات النقدية
 33يتطلب ھذا المعيار التعبير عن جميع البنود الواردة في قائمة التدفقات النقدية بوحدة القياس الجارية في نھاية فترة التقرير.

األرقام المقابلة
34

يتم إعادة عرض األرقام المقابلة لفترة التقرير السابقة ،سواء كانت مستندة إلى منھج التكلفة التاريخية أو منھج التكلفة الجارية ،من
خالل تطبيق مؤشر عام لألسعار بحيث يتم عرض القوائم المالية المقارنة بوحدة القياس الجارية في نھاية فترة التقرير .يتم -أيضا –
التعبير بوحدة القياس الجارية في نھاية فترة التقرير عن المعلومات التي يتم اإلفصاح عنھا فيما يتعلق بفترات أبكر .ولغرض عرض
مبالغ المقارنة بعملة عرض مختلفة ،تنطبق الفقرتان )42ب( و 43من معيار المحاسبة الدولي .21

القوائم المالية الموحدة
 35قد يكون للمنشأة األم ،التي تقوم بالتقرير بعملة اقتصاد ذي تضخم جامح ،منشآت تابعة تقوم –أيضا –بالتقرير بعمالت اقتصادات ذات
تضخم جامح .يلزم إعادة عرض القوائم المالية ألي من مثل ھذه المنشآت التابعة من خالل تطبيق مؤشر عام لألسعار للبلد الذي تقوم
بالتقرير بعملته قبل أن يتم تضمينھا في القوائم المالية الموحدة التي تصدرھا منشأتھا األم .وعندما تكون مثل ھذه المنشأة التابعة منشأة
تابعة أجنبية ،فإنه تتم ترجمة قوائمھا المالية ال ُمعاد عرضھا بأسعار اإلقفال .يتم التعامل ،وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  ،21مع القوائم
المالية للمنشآت التابعة ،التي ال تقوم بالتقرير بعمالت اقتصادات ذات تضخم جامح.
36

إذا تم توحيد قوائم مالية لھا نھايات مختلفة لفترات التقرير ،فإنه يلزم إعادة عرض جميع البنود ،سواء غير النقدية أو النقدية ،بوحدة
القياس الجارية في تاريخ القوائم المالية الموحدة.
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اختيار واستخدام المؤشر العام لألسعار
 37يتطلب إعادة عرض القوائم المالية وفقا لھذا المعيار استخدام مؤشر عام لألسعار يعكس التغيرات في القوة الشرائية العامة .ومن
األفضل أن جميع المنشآت التي تقوم بالتقرير بعملة االقتصاد نفسه تستخدم المؤشر نفسه.

اقتصادات تتوقف عن كونھا ذات تضخم جامح
 38عندما يتوقف اقتصاد عن كونه ذا تضخم جامح وال تستمر المنشأة في إعداد وعرض القوائم المالية المعدة وفقا لھذا المعيار ،فإنه
يجب عليھا معالجة المبالغ ال ُمعبر عنھا بوحدة القياس الجارية في نھاية فترة التقرير الس ابقة على أنھا األس اس للمبالغ الدفترية
في قوائمھا المالية الالحقة.

اإلفصاحات
39

يجب القيام باإلفصاحات التالية:
)أ(

حقيقة أنه قد تم إعادة عرض القوائم المالية واألرقام المقابلة للفترات الس ابقة بالتغيرات في القوة الش رائية العامة للعملة
الوظيفية وأنھا ،كنتيجة لذلك ،يتم التعبير عنھا بوحدة القياس الجارية في نھاية فترة التقرير.

)ب( ما إذا كانت القوائم المالية تستند إلى منھج التكلفة التاريخية أو منھج التكلفة الجارية.
)ج( ماھية ومستوى مؤشر األسعار في نھاية فترة التقرير والحركة في المؤشر خالل فترة التقرير الحالية والسابقة.
40

يل زم إج راء اإلفص احات المطلوب ة بموج ب ھ ذا المعي ار لتوض يح أس اس التعام ل م ع آث ار التض خم ف ي الق وائم المالي ة .كم ا
يُقصد منھا -أيضا -توفير معلومات أخرى ضرورية لفھم ذلك األساس والمبالغ الناتجة.

تاريخ السريان
 41يصبح ھذا المعيار ساريا ً للقوائم المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في  1يناير  1990أو بعده.
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األدوات المالية :العرض
الھدف

1

]حذفت[

2

الھدف من ھذا المعيار ھو وضع مبادئ لعرض األدوات المالية على أنھا التزامات أو حقوق ملكية ،ومبادئ للمقاصة ب ين
األصول المالية وااللتزامات المالية .وھو ينطبق على تصنيف األدوات المالية ،م ن منظ ور ال ُمص ِدر ،إل ى أص ول مالي ة،
والتزامات مالية ،وأدوات حقوق ملكي ة ،وعل ى تص نيف الفائ دة ،وتوزيع ات األرب اح ،والخس ائر والمكاس ب ذات العالق ة,
وعلى الحاالت التي ينبغي فيھا المقاصة بين األصول المالية وااللتزامات المالية.

3

تكمل المبادئ الواردة في ھذا المعيار مبادئ إثبات وقياس األصول المالية وااللتزامات المالية الواردة في المعيار الدولي
للتقرير المالي " 9األدوات المالية" ،ومبادئ اإلفصاح عن المعلومات بشأنھا الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 7
"األدوات المالية :اإلفصاحات".

النطاق
4

يجب أن يُطبق ھذا المعيار من قبل جميع المنشآت على جميع أنواع األدوات المالية باستثناء:
)أ(

تلك الحصـص في المنشـآت التابعة ،أو المنشـآت الزميلة أو المشـروعات المشتـركة التي تتم المحاسبة عنھا
وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي " 10القوائم المالية الموحدة" ،أو معيار المحاسبة الدولي " 27القوائم
المالية المنفصلة" أو معيار المحاسبة الدولي " 28االستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات
المشتركة" .وبالرغم من ذلك ،في بعض الحاالت ،فإن المعيار الدولي للتقرير المالي  10أو معيار المحاسبة
الدولي  27أو معيار المحاسبة الدولي  28يتطلب من المنشأة ،أو يسمح لھا ،أن تحاسب عن الحصة في
منشأة تابعة أو منشأة زميلة أو مشروع مشترك باستخدام المعيار الدولي للتقرير المالي 9؛ وفي تلك الحاالت،
يجب على المنشآت تطبيق متطلبات ھذا المعيار .ويجب على المنشآت  -أيضا ً  -تطبيق ھذا المعيار على جميع
المشتقات المرتبطة بالحصص في المنشآت التابعة أو المنشآت الزميلة أو المشروعات المشتركة.

)ب(

حقوق والتزامات أرباب العمل بموجب خطط منفعة الموظف التي ينطبق عليھا معيار المحاسبة الدولي 19
"منافع الموظف".

)ج(

]حذفت[

)د(

عقود التأمين كما عُرفت في المعيار الدولي للتقرير المالي " 4عقود التأمين" .وبالرغم من ذلك ،ھذا المعيار
ينطبق على المشتقات التي تكون ُمضمنة في عقود التأمين إذا كان المعيار الدولي للتقرير المالي  9يتطلب من
المنشأة المحاسبة عنھا بشكل منفصل .عالوة على ذلك ،يجب على ال ُمص ِدر تطبيق ھذا المعيار على عقود
الضمان المالي إذا كان ال ُمص ِدر يطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  9عند إثبات وقياس العقود ،ولكن يجب
عليھا أن تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  4إذا كان ال ُمصدر قد اختار ،وفقا للفقرة )4د( من المعيار
الدولي للتقرير المالي  ،4تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  4عند إثباتھا وقياسھا.

)ھـ(

األدوات المالية الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  4ألنھا تتضمن سمة المشاركة االختيارية.
ويُعفى ال ُمصدر لھذه األدوات من تطبيق الفقرات  32-15وإرشادات التطبيق  35-25من ھذا المعيار،
والمتعلقة بتمييز االلتزامات المالية عن أدوات حقوق الملكية ،على ھذه السمات .وبالرغم من ذلك ،تخضع
ھذه األدوات لجميع المتطلبات األخرى لھذا المعيار .إضافة إلى ذلك ،فإن ھذا المعيار ينطبق على المشتقات
التي تكون ُمضمنة في ھذه األدوات )أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي .(9

)و(

األدوات الماليــة والعقود وااللتزامات بموجب معامــالت الدفع على أساس السھم التي ينطبق عليھا المعيار
الدولي للتقرير المالي " 2الدفع على أساس السھم" ،باستثناء:
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)(1

العقود التي تقع ضمن نطاق الفقرات  10-8من ھذا المعيار ،والتي ينطبق عليھا ھذا المعيار.

)(2

الفقرتان  33و  34من ھذا المعيار ،اللتان يجب تطبيقھما على أسھم الخزينة التي يتم شراؤھا أو
بيعھا أو إصدارھا أو إلغاؤھا فيما يتعلق بخطط خيار أسھم الموظف ،وخطط شراء أسھم الموظف،
وجميع ترتيبات الدفع األخرى على أساس السھم.

-5
7

]حذفت[

8

يجب تطبيق ھذا المعيار على العقود لشراء أو بيع بند غير مالي ،التي يمكن تسويتھا بالصافي نقدا أو بأداة مالية أخرى،
أو بمبادلة أدوات مالية ،كما لو كانت العقود أدوات مالية ،باستثناء العقود التي تم الدخول فيھا ويستمر االحتفاظ بھا
لغرض استالم أو تسليم بند غير مالي وفقا ً لمتطلبات المنشأة المتوقعة من الشراء أو البيع أو االستخدام .وبالرغم من
ذلك ،يجب تطبيق ھذا المعيار على تلك العقود التي تسمھا المنشأة على أنھا تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة وفقا ً للفقرة  5-2من المعيار الدولي للتقرير المالي " 9األدوات المالية ".

9

ھناك طرق متنوعة يمكن من خاللھا تسوية عقد لش راء أو بي ع بن د غي ر م الي بالص افي نق دا أو ب أداة مالي ة أخ رى أو م ن
خالل مبادلته بأدوات مالية .وتشمل:
)أ(

عندما تسمح شروط العقد ألي من الطرفين بتسويته بالصافي نقدا أو بأداة مالية أخرى أو من خالل مبادلته أدوات
مالية؛

)ب(

عندما تكون إمكانية التسوية بالصافي نقدا أو بأداة مالية أخرى أو من خالل المبادلة بأدوات مالية ،غير منصوص
عليھا صراحه في شروط العقد ،ولكن لدى المنشأة ممارسة لتسوية عقود مشابھة بالصافي نقدا أو بأداة مالية
أخرى أو من خالل مبادلتھا بادوات مالية )سواء مع الطرف المقابل ،أو بالدخول في عقود مقاصة أو ببيع العقد
قبل ممارسته أو انقضائه(.

)ج(

عندما ،لعقود مشابھة ،يكون لدى المنشأة ممارسة باستالم البند األساس وبيعه خالل فترة قصيرة بعد االستالم
لغرض توليد ربح من التقلبات قصيرة األجل في السعر أو ھامش ربح المتعامل.

)د(

عندما يكون البند غير المالي الذي ھو موضوع العقد قابالً للتحويل –بسھولة -إلى نقد.

العقد الذي ينطبق عليه البند )ب( أو )ج( ال يتم الدخول فيه بغرض استالم أو تسليم بند غير مالي وفقا لمتطلبات المنشأة
المتوقعة من الشراء أو البيع أو االستخدام ،ومن ثم ،فھو يقع ضمن نطاق ھذا المعيار .أما العقود األخرى التي تنطبق
عليھا الفقرة  8فيتم تقويمھا لتحديد ما إذا كان قد تم الدخول فيھا واالستمرار في االحتفاظ بھا لغرض استالم أو تسليم بند
غير مالي وفقا الحتياجات المنشأة المتوقعة من البيع أو الشراء أو االستخدام ،ومن ثم ،ما إذا كانت تقع ضمن نطاق ھذا
المعيار.
10

الخيار المكتوب لشراء أو بيع بند غير مالي والذي يمكن تسويته بالصافي نقدا أو بأداة مالية أخرى ،أو من خالل مبادلته
بأدوات مالية ،وفقا للفقرة )9أ( اأو )د( يقع ضمن نطاق ھذا المعيار .ومثل ھذا العقد ال يمكن الدخول فيه لغرض استالم أو
تسليم البند غير المالي وفقا لمتطلبات المنشأة المتوقعة من الشراء او البيع او االستخدام.

التعريفات )أنظر أيضا ً فقرات إرشادات التطبيق (23 -3
11

تستخدم المصطلحات التالية في ھذا المعيار بالمعاني المحددة:
األداة المالية أي عقد ينشأ عنه أصل مالي إلحدى المنشآت والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.
األصل المالي أي أصل يكون:
)أ(

نقداً؛ أو

)ب( أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى؛ أو
)ج( حقا ً تعاقديا ً:
)(1

في استالم نقد أو أصل مالي آخر من منشأة أخرى؛ أو

) (2في مبادلة أصول مالية أو التزامات مالية مع منشأة أخرى بموجب شروط يحتمل أن تكون مواتية
للمنشأة؛ أو
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)د(

عقد سوف أو قد تتم تسويته بأدوات حقوق ملكية في المنشأة ويكون:
) (1أداة غير مشتقة تكون أو قد تكون المنشأة ملتزمة مقابلھا باستالم عدد متغير من أدوات حقوق ملكية في
المنشأة؛ أو
) (2أداة مشتقة سوف أو قد تتم تسويتھا بخالف مبادلة مبلغ ثابت من النقد أو أصل مالي آخر بعدد ثابت من
أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة .ولھذا الغرض فإن أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة ال
تتضمن األدوات المالية القابلة لإلعادة المصنفة على أنھا أدوات حقوق ملكية وفقا للفقرتين 16أ و16ب،
أو األدوات التي تفرض على المنشأة التزاما ً بأن تسلم طرفا ً آخر نصيبا ً تناسبيا ً من صافي أصول المنشأة
فقط عند التصفية ويتم تصنيفھا على أنھا أدوات حقوق ملكية وفقا للفقرات 16ج و16د ،أو األدوات التي
تعد عقوداً الستالم أو تسليم أداوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة في المستقبل.

االلتزام المالي ھو أي التزام يكون:
)أ(

التزاما ً تعاقديا ً:
)(1

بتسليم نقد أو أصل مالي آخر إلى منشأة أخرى؛ أو

) (2بمبادلة أصول مالية أو التزامات مالية مع منشأة أخرى بموجب شروط يحتمل أن تكون غير مواتية
للمنشأة؛ أو
)ب(

عقداً سوف أو قد تتم تسويته بأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة ويكون:
) (1أداة غير مشتقة تكون أو قد تكون المنشأة ملتزمة مقابلھا بتسليم عدد متغير من أدوات حقوق الملكية
الخاصة بالمنشأة؛ أو
) (2أداة مشتقة سوف أو قد تتم تسويتھا بخالف مبادلة مبلغ ثابت من النقد أو أصل مالي آخر بعدد ثابت من
أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة .ولھذا الغرض ،فإن الحقوق ،أو الخيارات أو األذونات القتناء
عدد ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة مقابل مبلغ ثابت بأي عملة تعد أدوات حقوق
ملكية إذا عرضت المنشأة الحقوق أو الخيارات أو األذونات تناسبيا ً على جميع مالكيھا الحاليين لنفس
فئة أدوات حقوق الملكية فيھا غير المشتقة .ولھذه االغراض – أيضا  -فإن أدوات حقوق الملكية
الخاصة بالمنشأة ال تتضمن األدوات المالية القابلة لإلعادة التي يتم تصنيفھا على أنھا أدوات حقوق
ملكية وفقا للفقرتين 16أ و16ب ،أو األدوات التي تفرض على المنشأة التزاما بأن تسلم طرفا ً آخر
نصيبا ً تناسبيا ً من صافي أصول المنشأة فقط عند التصفية ويتم تصنيفھا على أنھا أدوات حقوق ملكية
وفقا للفقرتين 16ج و16د ،أو االدوات التي تعد عقودا الستالم أو تسليم أدوات حقوق الملكية الخاصة
بالمنشأة في المستقبل.

وكاستثناء من ذلك ،فإن األداة المستوفية لتعريف التزام مالي يتم تصنيفھا على أنھا أداة حقوق ملكية إذا كان لديھا
جميع السمات وتستوفي الشروط الواردة في الفقرين 16أ ،و16ب أو الفقرتين 16ج ،و16د.
أداة حقوق ملكية ھي أي عقد يدلل على حصة متبقية في أصول المنشأة بعد طرح جميع التزاماتھا.
القيمة العادلة ھي السعر الذي قد يتم استالمه مقابل بيع أصل أو دفعه مقابل تحويل التزام في معاملة منظمة بين
المشاركين في السوق في تاريخ القياس) .انظر المعيار الدولي للتقرير المالي " 13قياس القيمة العادلة"(.
األداة القابلة لإلعادة ھي أداة مالية تمنح حاملھا الحق في إعادة األداة إلى ال ُمصدر مقابل نقد أو أصل مالي آخر أو يتم
إعادتھا تلقائيا ً إلى ال ُمصدر عند وقوع حدث مستقبلي غير مؤكد أو وفاة حامل األداة أو تقاعده.
12

تم تعريف المصطلحات التالية في الملحق أ للمعيار الدولي للتقرير المالي  9أو ف ي الفق رة  9م ن معي ار المحاس بة ال دولي
" 39األدوات المالية :اإلثبات والقياس" ويتم استخدامھا في ھذا المعيار بالمعاني المحددة لھا الواردة في معيار المحاسبة
الدولي  39والمعيار الدولي للتقرير المالي .9













التكلفة المستنفدة ألصل مالي أو التزام مالي
إلغاء اإلثبات
مشتقة
طريقة الفائدة الفعلية
عقد الضمان المالي
التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
ارتباط ملزم
معاملة توقع
فاعلية التحوط
بند متحوط
أداة تحوط
محتفظ به للمتاجرة
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 الشراء أو البيع العادي
 تكاليف المعاملة
13

في ھذا المعي ار ،يش ير مص طلح "عق د" و "تعاق دي" إل ى اتفاقي ة ب ين ط رفين أو أكث ر لھ ا نت ائج اقتص ادية واض حة يك ون
لألطراف خيار محدود ،إن وجد ،لتجنبھا ،ألن االتفاقية عادةً ما تكون واجبة النف اذ بموج ب النظ ام .وق د تأخ ذ العق ود ،بم ا
فيھا األدوات المالية ،أشكاال متنوعة وال يلزم أن تكون مكتوبة.

14

في ھذا المعيار" ،المنشأة" تشمل األفراد وشركات التضامن والھيئات المسجلة ،وصناديق األمانة االستثمارية والوكاالت
الحكومية.

العرض
االلتزامات وحقوق الملكية )أنظر أيضا ً فقرات إرشادات التطبيق  ،14 -13وإرشادات التطبيق
29 -25أ(
15

يجب على المصدر ألداة مالية تصنيف األداة أو مكوناتھا ،عند اإلثبات األولي ،على أنھا التزام مالي أو أصل مالي أو
أداة حقوق ملكية وفقا لمضمون الترتيب التعاقدي وتعريفات االلتزام المالي واألصل المالي وأداة حقوق الملكية.

16

عند تطبيق المصدر للتعريفات الواردة في الفقرة  11لتحدي د م ا إذا كان ت أداة مالي ة ھ ي أداة حق وق ملكي ة وليس ت التزام ا ً
ماليا ً ،فإن األداة تكون أداة حقوق ملكية إذا ،وفقط إذا ،كانت مستوفية لكال الشرطين )أ( و )ب( أدناه:
)أ(

األداة ال تتضمن أي التزام تعاقدي:
) (1بتسليم نقد أو أصل مالي آخر إلى منشأة أخرى؛ أو
) (2بمبادلة أصول مالية أو التزامات مالية مع منشأة أخرى بموجب شروط يحتمل أن تكون غير مواتية للمصدر.

)ب(

إذا كانت األداة سوف أو قد تتم تسويتھا بأدوات حقوق ملكية المصدر ،فإنھا تكون:
) (1أداة غير مشتقة ال تتضمن التزاما ً تعاقديا ً على المصدر بتسليم عدد متغير من أدوات حقوق ملكيته؛ أو
) (2أداة مشتقة سوف تتم تسويتھا فقط بمبادلة ال ُمصدر مبلغا ُ ثابتا ً من النقد أو أصالً ماليا ً آخر بعدد ثابت من
أدوات حقوق الملكية الخاصة يه .ولھذا الغرض ،فإن الحقوق أو الخيارات أو األذونات باقتناء عدد ثابت من
أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة مقابل مبلغ ثابت بأي عملة ھي أدوات حقوق ملكية إذا كانت المنشأة
تعرض الحقوق أو الخيارات أو األذونات تناسبيا ً على جميع مالكيھا الحاليين لنفس فئة أدوات حقوق الملكية
غير المشتقة الخاصة بھا .ولھذه األغراض – أيضا  -فإن أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصدر ال تشمل
األدوات التي لھا جميع السمات ومستوفية للشروط الموضحة في الفقرتين 16أ و16ب ،أو الفقرتين 16ج و
16د ،أو األدوات التي تمثل عقوداً الستالم أو تسليم أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصدر في المستقبل.

االلتزام التعاقدي ،بما في ذلك االلتزام الناشئ عن أداة مالية مشتقة الذي ينتج عنه -أو قد ينتج عنه -مستقبالً الحصول على
أو تقديم أدوات حقوق ملكية المصدر ولكنه غير مستوف للشرطين )أ( و )ب( أعاله ،ال يعد أداة حقوق ملكية .وكاستثناء
من ذلك فإن األداة المستوفية لتعريف التزام مالي يتم تصنيفھا على أنھا أداة حقوق ملكية إذا كان لھا جميع السمات
ومستوفية للشروط المبينة في الفقرين 16أ و 16ب أو الفقرتين 16ج و 16د.

األدوات القابلة لإلعادة
16أ

تتضمن األداة المالية القابلة لإلعادة التزاما ً تعاق ديا ً عل ى ال ُمص در بإع ادة ش راء أو اس ترداد تل ك األداة مقاب ل نق د أو أص ل
مالي آخر عند ممارسة اإلعادة .وكاستثناء من تعريف االلتزام المالي فإن االداة التي تتضمن مثل ھذا االلتزام يتم تصنيفھا
على أنھا أداة حقوق ملكية إذا كانت لھا جميع السمات التالية:
)أ(

تمنح حاملھا الحق في نصيب تناسبي في صافي أصول المنشأة في حال تصفية المنشأة .صافي أصول المنشأة ھو
تلك األصول المتبقية بعد طرح جميع المطالبات األخرى على أصولھا .ويتم تحديد النصيب التناسبي عن طريق:
)(1

تقسيم صافي أصول المنشأة عند التصفية إلى وحدات متساوية المبلغ؛

) (2ضرب ذلك المبلغ في عدد الوحدات ال ُمحتفظ بھا من قبل حامل األداة المالية.
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)ب(

األداة ھي ضمن فئة األدوات التي تلي جميع الفئات األخرى لألدوات من حيث االستحقاق .ولتكون ضمن مثل فئة
اإلدوات ھذه فإن األداة:
)(1

ليس لھا أولوية على المطالبات األخرى على أصول المنشأة عند التصفية؛

) (2ال يلزم تحويلھا إلى أداة أخرى قبل أن تكون ضمن فئة األدوات التي تلي جميع الفئات األخرى لألدوات من
حيث االستحقاق.

16ب

)ج(

أن يكون لجميع األدوات المالية من فئة األدوات التي تلي جميع الفئات األخرى لألدوات من حيث االستحقاق
سمات مماثلة .على سبيل المثال ،يجب أن تكون جميعھا قابلة لإلعادة ،وأن تكون الصيغة أو الطريقة األخرى
المستخدمة في حساب سعر إعادة الشراء أو سعر االسترداد ھي نفسھا لجميع األدوات ضمن تلك الفئة.

)د(

باستثناء االلتزام التعاقدي على المصدر بإعادة شراء أو استرداد األداة مقابل نقد أو أصل مالي آخر ،ال تتضمن
األداة أي التزام تعاقدي بتسليم نقد أو أصل مالي آخر إلى منشأة أخرى ،أو مبادلة أصول مالية أو التزامات مالية
مع منشاة أخرى بموجب شروط يحتمل أن تكون غير مواتية للمنشأة ،وال تكون عقداً سوف أو قد تتم تسويته
بأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة كما ھو مبين في الفقرة الفرعية )ب( من تعريف االلتزام المالي.

)ھـ(

أن يكون إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة التي تُعزى لألداة على مدى عمر األداة مستنداً –بشكل كبير  -إلى
الربح أو الخسارة ،أو التغير في صافي األصول المثبتة أو التغير في القيمة العادلة لصافي األصول المثبتة
وغير المثبتة للمنشأة على مدى عمر األداة )غير متضمن أي آثار للألداة (.

ولتصنيف أداة على أنھا أداة حقوق ملكية ،فإنه باإلضافة إلى أن تكون لألداة جميع السمات المذكورة أعاله ،يجب أال يكون
للُمصدر أي أداة مالية أخرى أو عقد آخر له:
)أ(

إجمالي تدفقات نقدية يستند –بشكل كبير -إلى الربح أو الخسارة ،أو التغير في صافي األصول المثبتة أو التغير
في القيمة العادلة لصافي األصول المثبتة وغير المثبتة للمنشأة )غير متضمن أي آثار لمثل ھذه األداة أو العقد(

)ب(

التأثير بتقييد أو تحديد  -بشكل كبير  -العائد المتبقي لحملة األداة القابلة لإلعادة.

وألغراض تطبيق ھذا الشرط ،ال يجوز للمنشأة أن تأخذ في الحسبان عقوداً غير مالية مع حامل أداة مالية موضحة في
الفقرة 16أ يكون لھا أحكام وشروط تعاقدية مشابھة لألحكام والشروط التعاقدية لعقد ُمعادل قد يحدث بين غير حامل أداة
والمنشأة ال ُمصدرة .وإذا كانت المنشأة ال يمكنھا أن تحدد أن ھذا الشرط قد تم استيفاؤه ،فال يجوز لھا أن تصنف األداة
القابلة لإلعادة على أنھا أداة حقوق ملكية.

األدوات ،أو مكونات األدوات ،التي تفرض على المنشأة التزاما ً بأن تسلم طرفا ً آخر نصيبا ً تناسبيا ً من صافي
أصول المنشأة فقط عند التصفية
16ج

تتض من بع ض األدوات المالي ة التزام ا ً تعاق ديا ً عل ى المنش أة ال ُمص درة ب أن تس لم منش أة أخ رى نص يبا ً تناس بيا ً م ن
ص افي أص ولھا فق ط عن د التص فية .وينش أ االلت زام إم ا ألن ه م ن المؤك د ح دوث التص فية وأنھ ا خارج ة ع ن س يطرة
المنش أة )عل ى س بيل المث ال ،منش أة مح دودة العم ر( أو أنھ ا غي ر مؤك دة ولكنھ ا تخض ع الختي ار حام ل األداة.
وكاس تثناء م ن تعري ف االلت زام الم الي ،ف إن األداة الت ي تتض من مث ل ھ ذا االلت زام ي تم تص نيفھا عل ى أنھ ا أداة
حقوق ملكية إذا كانت لھا جميع السمات التالية:
)أ(

)ب(

تمنح حاملھا الحق في نصيب تناسبي من صافي أصول المنشأة في حال تصفية المنشأة .صافي أصول المنشأة
ھو تلك األصول المتبقية بعد طرح جميع المطالبات األخرى على أصولھا .ويتم تحديد النصيب التناسبي عن
طريق:
)(1

تقسيم صافي أصول المنشأة عند التصفية إلى وحدات متنساوية المبلغ؛

)(2

ضرب ذلك المبلغ في عدد الوحدات التي يحتفظ بھا حامل األداة المالية.

األداة ھي ضمن فئة األدوات التي تلي جميع الفئات األخرى لألدوات من حيث االستحقاق .ولتكون ضمن مثل فئة
األدوات ھذه فإن األداة:
) (1ليس لھا أولوية على المطالبات األخرى على أصول المنشأة عند التصفية؛
) (2ال يلزم تحويلھا إلى أداة أخرى قبل أن تكون ضمن فئة األدوات التي تلي جميع الفئات األخرى لألدوات
من حيث االستحقاق.
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)ج(
16د

يجب أن يكون لجميع األدوات المالية من فئة األدوات التي تلي جميع الفئات األخرى لألدوات من حيث
االستحقاق التزام تعاقدي مماثل على المنشأة المصدرة بأن تسلم نصيبا ً تناسبيا ً من صافي أصولھا عند التصفية.

ولتصنيف أداة علــى أنھا أداة حقوق ملكية ،فإنه باإلضــافة إلى أن تكون لألداة جميع السمات المذكورة أعــاله ،يجب أال
يكون للُمصدر أي أداة مالية أخرى أو عقد آخر له:
)أ(

إجمالي تدفقات نقدية يستند –بشكل كبير -إلى الربح أو الخسارة ،أو التغير في صافي األصول المثبتة أو التغير في
القيمة العادلة لصافي األصول المثبتة وغير المثبتة للمنشأة )غير متضمن أي آثار لمثل ھذه األداة أو العقد(

)ب( التأثير بتقييد أو تحديد – بشكل كبير  -العائد المتبقي لحملة األداة.
ألغراض تطبيق ھذا الشرط ،ال يجوز للمنشأة أن تأخذ في الحسبان عقوداً غير مالية مع حامل أداة موضحة في الفقرة
16ج يكون لھا أحكام وشروط تعاقدية مشابھة لألحكام والشروط التعاقدية لعقد ُمعادل قد يحدث بين غير حامل أداة
والمنشأة ال ُمصدرة .وإذا كانت المنشأة ال يمكنھا أن تحدد أن ھذا الشرط قد تم استيفاؤه ،فال يجوز لھا أن تصنف األداة على
أنھا أداة حقوق ملكية.

إعادة تصنيف األدوات القابلة لإلعادة واألدوات التي تفرض على المنشأة التزاما ً بأن تسلم طرفا ً آخر نصيبا ً
تناسبيا ً من صافي أصول المنشأة فقط عند التصفية
16ھـ

16و

يجب على المنشأة تصنيف األداة المالية على أنھا أداة حقوق ملكية وفقا ً للفقرتين 16أ و16ب ،أو الفقرتين 16ج و 16د من
التاريخ الذي تكون فيه لألداة جميع السمات وتكون فيه مستوفية للشروط المحددة في تلك الفقرات .ويجب على المنشأة
إعادة تصنيف األداة المالية من التاريخ الذي لم تعد فيه لألداة جميع السمات أولم تعد فيه األداة مستوفية لجميع الشروط
المحددة في تلك الفقرات .على سبيل المثال ،إذا قامت المنشأة باسترداد جميع أدواتھا غير القابلة لإلعادة ال ُمصدرة ،وأي
أداة قابلة لإلعادة ال تزال قائمة لھا جميع السمات وتستوفي جميع الشروط الواردة في الفقرتين 16أ و16ب ،فيجب على
المنشأة أن تعيد تصنيف األدوات القابلة لإلعادة على أنھا أدوات حقوق ملكية من التاريخ الذي تسترد فيه األدوات غير
القابلة لإلعادة.
يجب على المنشأة المحاسبة عن إعادة تصنيف أداة وفقا ً للفقرة 16ھـ كما يلي:
)أ(

يجب عليھا إعادة تصنيف أداة حقوق الملكية على أنھا التزام مالي من التاريخ الذي لم تعد فيه لألداة جميع السمات
أولم تعد فيه األداة مستوفية للشروط الواردة في الفقرتين 16أ و 16ب أو الفقرتين 16ج و 16د .ويجب أن يتم
قياس االلتزام المالي بالقيمة العادلة لألداة في تاريخ إعادة التصنيف .ويجب على المنشأة إثبات أي فرق بين القيمة
الدفترية ألداة حقوق الملكية والقيمة العادلة لاللتزام المالي في تاريخ إعادة التصنيف ضمن حقوق الملكية.

)ب( يجب عليھا إعادة تصنيف االلتزام المالي على أنه حقوق ملكية من التاريخ الذي تكون فيه لألداة جميع السمات
وتكون فيه مستوفية للشروط المحددة في الفقرتين 16أ و16ب أو الفقرتين 16ج و16د .ويجب أن يتم قياس أداة
حقوق الملكية بالقيمة الدفترية لاللتزام المالي في تاريخ إعادة التصنيف.

ال يوجد التزام تعاقدي بتسليم نقد أو أصل مالي آخر )الفقرة )16أ((
17

باستثناء الحاالت الموضحة في الفقرتين 16أ و16ب أو الفقرتين 16ج و16د ،فھناك سمة ھامة لتمييز االلتزام المالي عن
أداة حقوق الملكية وھي وجود التزام تعاقدي على أحد أطراف أداة مالية )ال ُمصدر( إما بتسليم نقد أو أصل مالي آخر إلى
الطرف اآلخر )حامل األداة( أو بمبادلة أصول مالية أو التزامات مالية مع حامل األداة بموجب شروط يحتمل أن تكون
غير مواتية لل ُمصدر .ورغم أنه يمكن أن يكون لحامل أداة حقوق الملكية الحق في استالم نصيب تناسبي من أي توزيعات
أرباح أو توزيعات أخرى لحقوق ملكية ،فإن ال ُمصدر ليس عليه التزام تعاقدي بإجراء مثل ھذه التوزيعات نظراً ألنه ال
يمكن أن يُطالب بتسليم نقد أو أصل مالي آخر إلى طرف آخر.

18

إن جوھر األداة المالية ،وليس شكلھا النظامي ،ھو الذي يحكم تصنيفھا في قائمة المركز المالي للمنشأة .وعادة ما يكون
الجوھر والشكل النظامي متفقان ،ولكن ليس دائما ً .وبعض األدوات المالية تأخذ الشكل النظامي لحقوق الملكية ولكنھا تعد
التزامات في جوھرھا ،وقد تجمع أدوات مالية أخرى بين السمات المرتبطة بأدوات حقوق الملكية والسمات المرتبطة
بااللتزامات المالية .على سبيل المثال:
)أ(

يعد التزاما ً ماليا ً  ،السھم الممتاز الذي يشترط االسترداد االلزامي من جانب ال ُمصدر مقابل مبلغ ثابت أو مبلغ يمكن
تحديده في تاريخ مستقبلي ثابت أو يمكن تحديده ،أو يمنح حامله الحق في مطالبة ال ُمصدر باسترداد األداة في
تاريخ معين أو بعده مقابل مبلغ ثابت أو يمكن تحديده.
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)ب( تعد التزاما ً ماليا ً ،األداة المالية التي تمنح حاملھا الحق في إعادتھا إلى ال ُمصدر مقابل نقد أو أصل مالي آخر )'أداة
قابلة لإلعادة'( ،باستثناء تلك األدوات المصنفة على أنھا أدوات حقوق ملكية وفقا ً للفقرتين 16أ و16ب أو الفقرتين
16ج و16د .وتعد األداة المالية التزاما ً ماليا ً حتى عندما يتم تحديد مبلغ النقد أو األصول المالية األخرى على
أساس مؤشر أو أي بند آخر يمكن أن يزداد أو ينخفض .إن وجود خيار لحامل األداة بإعادتھا إلى ال ُمصدر مقابل
نقد أو أصل مالي آخر يعني أن األداة القابلة لإلعادة تستوفي تعريف االلتزام المالي ،باستثناء تلك األدوات المصنفة
على أنھا أدوات حقوق ملكية وفقا ً للفقرتين 16أ و16ب أو الفقرتين 16ج و16د .فعلى سبيل المثال ،يمكن
للصناديق المشتركة ذات رأس المال غير المحدد ،وصناديق األمانة االستثمارية ،وشركات التضامن ،وبعض
المنشآت التعاونية ،أن تمنح حملة الوحدات فيھا أو أعضائھا الحق في استرداد حصصھم في ال ُمصدر في أي وقت
مقابل نقد ،وھو ما ينتج عنه تصنيف حصص حملة الوحدات أو األعضاء على أنھا التزامات مالية ،باستثناء تلك
األدوات المصنفة على أنھا أدوات حقوق ملكية وفقا للفقرتين 16أ و16ب أو الفقرتين 16ج و16د .وبالرغم من
ذلك ،فإن التصنيف على أنھا التزام مالي ال يمنع استخدام توصيفات مثل "صافي قيمة األصول العائدة إلى حملة
الوحدات" و"التغير في صافي قيمة األصول العائدة إلى حملة الوحدات" في القوائم المالية للمنشأة التي ليس لديھا
حقوق ملكية ُمساھم بھا )مثل بعض الصناديق المشتركة وصناديق األمانة االستثمارية ،أنظر المثال التوضيحي (7
أو استخدام إفصاح إضافي إلظھار أن مجموع حصص األعضاء يتكون من بنود مثل االحتياطيات التي تستوفي
تعريف حقوق الملكية واألدوات القابلة لإلعادة غير المستوفية له )أنظر المثال التوضيحي .(8
19

إذا كانت المنشأة ليس لھا حق غير مشروط لتجنب تسليم نقد أو أصل مالي آخر لتسوية التزام تعاقدي ،فإن االلتزام يستوفي
تعريف االلتزام المالي ،باستثناء تلك األدوات المصنفة على أنھا أدوات حقوق ملكية وفقا ً للفقرتين 16أ و16ب أو الفقرتين
16ج و16د .على سبيل المثال:
)أ(

القيد على قدرة المنشأة في الوفاء بالتزام تعاقدي ،مثل عدم إمكانية الوصول إلى العملة األجنبية أو الحاجة للحصول
على تصديق سلطة نظامية للسداد ،ال يبطل االلتزام التعاقدي على المنشأة أو الحق التعاقدي لحامل األداة بموجب
األداة.

)ب( االلتزام التعاقدي المشروط بممارسة الطرف المقابل حقه في أن يرد يعد التزاما ً ماليا ً ألن المنشأة ال تملك الحق
غير المشروط لتحاشي تقديم نقد أو أصل مالي آخر.
20

األداة المالية التي ال تُنشئ صراحةً التزاما ً تعاقديا ً بتسليم نقد أو أصل مالي آخر قد تُنشئ التزاما ً بشكل غير مباشر من خالل
أحكامھا وشروطھا .على سبيل المثال:
)أ(

قد تتضمن أداة مالية التزاما ً غير مالي يجب تسويته إذا ،وفقط إذا ،فشلت المنشأة في أن تجري توزيعات أو أن
تسترد األداة .وإذا كانت المنشأة تستطيع تجنب تحويل نقد أو أصل مالي آخر -فقط –من خالل تسوية االلتزام غير
المالي ،فإن األداة المالية تعد التزاما ً ماليا ً.

)ب( تعد األداة المالية التزاما ً ماليا ً إذا كانت تشترط أن تسلم المنشأة عند التسوية إما:
) (1نقداً أو أصالً ماليا ً آخر؛ أو
) (2أسھمھا التي يتم تحديد قيمتھا بما يزيد –بشكل كبير-عن قيمة النقد أو األصل المالي اآلخر.
وبرغم أن المنشأة ليس عليھا التزام تعاقدي صريح بتسليم نقد أو أصل مالي آخر ،فإن قيمة بديل التسوية باألسھم ھي
تلك التي تقوم المنشأة بتسويتھا نقداً .وعلى أية حال ،فإن حامل األداة لديه من حيث الجوھر ضمان استالم مبلغ
يساوي -على األقل -خيار التسوية نقدا )أنظر الفقرة .(21

التسوية بأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة )الفقرة )16ب((
21

ال يع د العق د أداة حق وق ملكي ة لمج رد أن ه ق د ين تج عن ه اس تالم أو تس ليم أدوات حق وق الملكي ة الخاص ة بالمنش أة.
فق د يك ون للمنش أة ح ق أو عليھ ا الت زام تعاق دي ب أن تس تلم أو تس لم ع دداً م ن أس ھمھا أو أدوات حق وق الملكي ة
الخاص ة بھ ا األخ رى الت ي تتغي ر بحي ث تك ون القيم ة العادل ة ألدوات حق وق ملكي ة المنش أة الت ي س يتم اس تالمھا او
تس ليمھا مس اوية لمبل غ الح ق أو االلت زام التعاق دي .وق د يك ون مث ل ھ ذا الح ق أو االلت زام التعاق دي بمبل غ ثاب ت أو
بمبل غ يتغي ر جزئي ا أو كلي ا ً اس تجابة للتغي رات ف ي متغي ر بخ الف س عر الس وق ألدوات حق وق الملكي ة الخاص ة
بالمنش أة )مث ل مع دل الفائ دة أو س عر س لعة أو س عر أداة مالي ة( .يوج د مث االن عل ى ذل ك ھم ا )أ( عق د لتس ليم ع دد
م ن أدوات حق وق الملكي ة الخاص ة بالمنش أة يس اوي ف ي قيمت ه 100وح دة عمل ة 4و)ب( عق د لتس ليم ع دد م ن
أدوات حق وق الملكي ة الخاص ة بالمنش أة بمق دار م ا يس اوي ف ي قيمت ه قيم ة  100أوقي ة م ن ال ذھب .ومث ل ھ ذا العق د
يع د التزام ا ً مالي ا ً عل ى المنش أة حت ى وإن ك ان يتوج ب عل ى المنش أة أو يمكنھ ا تس ويته بتس ليم أدوات حق وق الملكي ة
فيھ ا .وال يع د أداة حق وق ملكي ة نظ راً ألن المنش أة تس تخدم ع دداً متغي راً م ن أدوات حق وق الملكي ة الخاص ة بھ ا
كوس يلة لتس وية العق د .وبن ا ًء علي ه ،ف إن ھ ذا العق د ال ي دلل عل ى حص ة متبقي ة ف ي أص ول المنش أة بع د ط رح جمي ع
التزاماتھا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4في ھذا المعيار ،يتم تقويم المبالغ النقدية بـ 'وحدات العملة'.
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22

باس تثناء م ا ت م بيان ه ف ي الفق رة 22أ ،ف إن العق د ال ذي س تتم تس ويته م ن قب ل المنش أة باس تالم أو بتس ليم ع دد ثاب ت
م ن أدوات حق وق الملكي ة الخاص ة بالمنش أة ف ي مقاب ل مبل غ ثاب ت م ن النق د أو أص ل م الي آخ ر يع د أداة حق وق
ملكي ة .عل ى س بيل المث ال ،يع د أداة حق وق ملكي ة ،خي ار األس ھم ال ُمص در ال ذي يم نح الط رف المقاب ل الح ق ف ي
ش راء ع دد ثاب ت م ن أس ھم المنش أة بس عر ثاب ت أو بمبل غ أص لي ثاب ت منص وص علي ه لس ند .أم ا التغي رات ف ي
القيم ة العادل ة لعق د والت ي تنش أ ع ن التقلب ات ف ي مع دالت الفائ دة ف ي الس وق الت ي ال ت ؤثر ف ي مبل غ النق د أو
األص ول المالي ة األخ رى ال ذي ي تم دفع ه أو تس لمة ،أو ع دد أدوات حق وق الملكي ة ال ذي ي تم اس تالمه أو تس ليمه
عن د تس وية العق د ،فإنھ ا ال تح ول دون أن يك ون العق د أداة حق وق ملكي ة .واي ع وض ي تم اس تالمه )مث ل ع الوة
ي تم اس تالمھا مقاب ل خي ار أو إذن مكت وب عل ى أس ھم المنش أة( يض اف مباش رة إل ى حق وق الملكي ة .وأي ع وض
ي تم دفع ه )مث ل ع الوة ي تم دفعھ ا مقاب ل خي ار ت م ش راؤه( ي تم طرح ه مباش رة م ن حق وق الملكي ة .أم ا التغي رات ف ي
القيمة العادلة ألداة حقوق الملكية فال يتم إثباتھا في القوائم المالية.

22أ

إذا كانت أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة التي سيتم استالمھا أو تسليمھا من قبل المنشأة عند تسوية عقد تمثل أدوات
مالية قابلة لإلعادة لديھا جميع السمات ومس توفية لجمي ع الش روط الموض حة ف ي الفق رتين 16أ و16ب ،أو أدوات تف رض
على المنشأة التزاما ً بأن تسلم طرفا ً آخراً نصيبا ً تناسبيا ً من صافي أصول المنشأة -فقط -عند التص فية ولھ ا جمي ع الس مات
ومستوفية للشروط الموضحة في الفقرتين 16ج و16د ،فإن العقد يعد أصالً ماليا ً أو التزاما ً ماليا ً .ويشمل ھ ذا عق دا س وف
تتم تسويته عن طريق استالم المنشأة أو تسليمھا عدداً ثابتا ً من مث ل ھ ذه األدوات ف ي مقاب ل مبل غ ثاب ت م ن النق د أو أص ل
مالي آخر.

23

باستثناء الحاالت الموضحة في الفقرتين 16أ و16ب أو الفقرتين 16ج و16د ،فإن العقد الذي يتضمن التزاما ً على المنشأة
بشراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بھا مقابل نقد أو أصل مالي آخر ينشئ التزاما ً ماليا ً بالقيمة الحالية لمبلغ االسترداد
)على سبيل المثال ،بالقيمة الحالية لسعر إعادة الشراء اآلجل أو بسعر ممارسة الخيار أو بمبلغ آخر لالسترداد( .وھذا ھو
الحال نفسه حتى ولو كان العقد في حد ذاته أداة حقوق ملكية .ومن أمثلة ذلك التزام المنشأة بموجب عقد آجل بشراء أدوات
حقوق الملكية الخاصة بھا مقابل نقد .يتم إثبات االلتزام المالي -بشكل أولي -بالقيمة الحالية لمبلغ االسترداد ،وتتم إعادة
تصنيفه خارج حقوق الملكية .ويتم الحقا ً قياس االلتزام المالي وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  .9وإذا انقضى العقد
بدون تسليم ،فتتم إعادة تصنيف المبلغ الدفتري لاللتزام المالي إلى حقوق الملكية .إن االلتزام التعاقدي على المنشأة بشراء
أدوات حقوق الملكية الخاصة بھا ينشئ التزاما ً ماليا ً بالقيمة الحالية لمبلغ االسترداد حتى ولو كان االلتزام بالشراء
مشروطا ً بقيام الطرف المقابل بممارسة حق االسترداد )على سبيل المثال ،خيار اإلعادة المكتوب يمنح الطرف المقابل
الحق في بيع أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة إلى المنشأة مقابل سعر ثابت(.

24

العقد الذي سوف تتم تسويته عن طريق تسليم المنشأة أواستالمھا عدداً ثابتا ً من أدوات حقوق الملكية الخاصة بھا في مقابل
مبلغ متغير من النقد أو أصل مالي آخر يعد أصالً ماليا ً أو التزاما ً ماليا ً .مثال ذلك ھو عقد للمنشاة بأن تسلم  100من
أدوات حقوق الملكية الخاصة بھا مقابل مبلغ من النقد يتم حسابه بحيث يساوي قيمة  100أوقية من الذھب.

مخصصات التسوية المحتملة
25

قد تتطلب أداة مالية من المنشأة أن تسلم نقداً أو أصالً ماليا ً آخر ،أو بخالف ذلك أن تقوم بتسويھا بطريقة ستكون فيھا التزاما ً
ماليا ً في حالة وقوع أو عدم وقوع أحداث مستقبلية غير مؤكدة )أو عند حدوث نتائج ظروف غير مؤكدة( خارج سيطرة
كل من مصدر وحامل األداة ،مثل تغير في مؤشر سوق األسھم ،أو في الرقم القياسي السعار المستھلك ،أو في معدل
ٍ
الفائدة أو المتطلبات الضريبية ،أو في اإليرادات المستقبلية للمصدر ،أو صافي الدخل أو نسبة الدين إلى حقوق الملكية.
وال يكون لمصدر مثل ھذه األداة الحق غير المشروط في تجنب تسليم نقد أو أصل مالي آخر )أو بخالف ذلك ،تسويتھا
بطريقة ستكون فيھا التزاما ً ماليا ً( .لذلك فھي التزام مالي على ال ُمصدر مالم:
)أ(

يكـن الجزء من مخصص التسـوية المحتملة الذي يمكـن أن يتطلب التسوية نقداً أو بأصل مالي آخر )أو بخالف
ذلك بطريقة سيكون فيھا التزاما ً ماليا ً( غير حقيقي؛

)ب(

يكن ال ُمصدر مطالبا ً بتسوية االلتزام نقداً أو بأصل مالي آخر )أو بخالف ذلك بطريقة يكون معه التزاما ً ماليا ً (
فقط في حالة تصفية ال ُمصدر؛ أو

)ج(

يكن لألداة جميع السمات ومستوفية للشروط الواردة في الفقرتين 16أ و 16ب.

خيارات التسوية
26

عندما تمنح أداة مالية مشتقة أحد األطراف اختيار كيفية تسويتھا )م ثالً بإمك ان المص در أو حام ل األداة اختي ار التس وية
بالصافي نقدا أو بمبادلة أسھم بنقد( ،فإنھا تعد أصالً ماليا ً أو التزاما ً ماليا ً مالم ينتج ع ن جمي ع ب دائل التس وية ان تك ون
أداة حقوق ملكية.
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27

وكمثال على أداة مالية مشتقة مع خيار تسوية يمثل التزاما ً ماليا ً خيار أسھم بامكان المصدر أن يقرر تسويته بالصافي نقدا
أو بمبادلة أسھمه مقابل نقد .وبالمثل ،فإن بعض عقود شراء أو بيع بند غير مالي في مقابل أدوات حقوق الملكية الخاصة
بالمنشأة تقع ضمن نطاق ھذا المعيار ألنه يمكن تسويتھا إما بتسليم بند غير مالي أو بالصافي نقدا أو بأداة مالية أخرى
)أنظر الفقرات  .(10-8إن مثل ھذه العقود تعد أصوالً ماليةً أو التزامات ماليةً وليست أدوات حقوق ملكية.

األدوات المالية المركبة )أنظر أيضا ً فقرات إرشادات التطبيق  35 -30واألمثلة التوضيحية -9
(12
28

يجب على ُمصدر أداة مالية غير مش تقة تق ويم ش روط األداة المالي ة لتحدي د م ا إذا كان ت تتض من ك الً م ن الت زام ومك ون
بشكل منفصل على أنھا التزامات مالية أو أصول مالية أو أدوات حق وق
حقوق ملكية .ومثل ھذه العناصر يجب تصنيفھا
ٍ
ملكية وفقا ً للفقرة .15

29

تُثبت المنشأة مكونات األداة المالية التي )أ( تنشئ التزاما ً ماليا ً على المنش أة و)ب( تم نح حام ل األداة خي اراً بتحويلھ ا إل ى
أداة حقوق ملكية للمنشأة،
بشكل منفصل .على سبيل المثال ،فإن سنداً أو أداة مشابھة قابلة للتحويل من قبل حاملھا إلى عدد
ٍ
ثابت من األسھم العادية للمنشأة يعد أداة مالية مركبة .ومن منظور المنشأة ،فإن مثل ھذه األداة تتكون م ن مك ونين :الت زام
م الي )ترتي ب تعاق دي بتس ليم نق د أو أص ل م الي آخ ر( وأداة حق وق ملكي ة )خي ار ش راء يم نح حامل ه الح ق ،لفت رة زمني ة
محددة ،في تحويله إلى عدد ثابت من األسھم العادية للمنش أة( .إن األث ر االقتص ادي إلص دار مث ل ھ ذه األداة ھ و – بش كل
كبير  -نفس أثر اإلصدار المتزامن ألداة دين تتضمن شرطا ً بالتسوية المبكرة مع إصدار أذون ات بش راء أس ھم عادي ة ،أو
إص دار أداة دي ن بأذون ات منفص لة بش راء أس ھم .وفق ا ً ل ذلك ،ف ي ك ل األح وال تع رض المنش أة مكون ات االلت زام وحق وق
الملكية بشكل منفصل في قائمة مركزھا المالي.

30

مكونات عناصرااللتزام وعناصر حقوق الملكية ألداة قابلة للتحويل ال يتم تنقيح تصنيفھا نتيجة لتغير في ترجيح أن خيار
تحويل سوف تتم ممارسته ،حتى عندما يبدو أن ممارسة الخيار قد تكون لھا ميزة اقتصادية لبعض حملة األداة .فحملة
األدوات قد ال يتصرفون دائما بالطريقة التي تكون متوقعة ألن اآلثار الضريبية ،على سبيل المثال ،الناتجة عن التحويل قد
تختلف بين حملة األدوات .وعالوة على ذلك فإن احتمال التحويل يتغير من وقت آلخر .ويبقى االلتزام التعاقدي على
ال ُمصدر بأداء دفعات مستقبلية قائما إلى أن يتم إطفاؤه من خالل التحويل ،أو استحقاق األداة أو معاملة أخرى.

31

يتناول المعيار الدولي للتقرير المالي  9قياس األصول المالية وااللتزامات المالية .أدوات حقوق الملكية ھي أدوات تدلل
على حصة متبقية في أصول المنشأة بعد طرح جميع التزاماتھا .وبنا ًء عليه ،عندما يتم تخصيص المبلغ الدفتري األولي
ألداة مالية مركبة إلى مكونات حقوق الملكية ومكونات االلتزام لالداة ،فإن مكون حقوق الملكية يُعين له المبلغ المتبقي من
القيمة العادلة لألداة ككل بعد أن يطرح منھا المبلغ الذي يتم تحديده بشكل منفصل على أنه مكون االلتزام .أما قيمة أي
سمات مشتقة )مثل خيار الشراء( ال ُمضمنة في األداة المالية المركبة بخالف مكون حقوق الملكية )مثل خيار تحويل حقوق
ملكية( فيتم تضمينھا في مكون االلتزام .ويكون مجموع المبالغ الدفترية التي تم تعيينھا لمكوني االلتزام وحقوق الملكية،
عند اإلثبات االولي ،دائما ً مساويا للقيمة العادلة التي ستتم نسبتھا إلى األداة ككل .وال ينشأ أي مكسب أو خسارة عن
اإلثبات األولي لمكونات األداة بشكل منفصل.

32

في ظل المدخل الموضح في الفقرة  ،31فإن ُمصدر سند قابل للتحويل إلى أسھم عادية يقوم أوال بتحديد المبلغ الدفتري
لمكون االلتزام بقياس القيمة العادلة اللتزام مشابه )بما في ذلك أي سمات مشتقة ُمضمنة ليست حقوق ملكية( ليس له
مكون حقوق ملكية مرتبط به .ثم بعد ذلك يتم تحديد المبلغ الدفتري ألداة حقوق الملكية المتمثلة في خيار تحويل األداة إلى
أسھم عادية بطرح القيمة العادلة لاللتزام المالي من القيمة العادلة لألداة المالية المركبة ككل.

أسھم الخزينة )أنظر أيضا ً فقرة إرشادات التطبيق (36
33

إذا قام ت المنش أة بإع ادة اقتن اء أدوات حق وق الملكي ة الخاص ة بھ ا ،فيج ب ط رح تل ك األدوات )'أس ھم الخزين ة'( م ن
حقوق الملكية .وال يجوز إثب ات مكس ب أو خس ارة م ن ش راء أو بي ع أو إص دار أو إلغ اء أدوات حق وق الملكي ة الخاص ة
بالمنشأة ضمن الربح أو الخسارة .ويمكن للمنشأة أو أعضاء آخرين في المجموعة الموح دة اقتن اء مث ل أس ھم الخزين ة
تلك واالحتفاظ بھا .يجب إثبات العوض المدفوع أو ال ُمستلم مباشرة ضمن حقوق الملكية.

34

بشكل منفصل عن مبلغ أسھم الخزينة المحتفظ بھا إما في قائمة المرك ز الم الي أو ض من اإليض احات ،وفق ا ً
يتم اإلفصاح
ٍ
لمعي ار المحاس بة ال دولي "1ع رض الق وائم المالي ة" .وتق دم المنش أة إفص احا ً ب ذلك وفق ا ً لمعي ار المحاس بة ال دولي 24
"اإلفص احات ع ن الط رف ذي العالق ة" إذا أع ادت المنش أة اقتن اء أدوات حق وق الملكي ة الخاص ة بھ ا م ن أط راف ذوي
عالقة.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

9

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

معيار المحاسبة الدولي 32

الفائدة ،وتوزيعات األرباح ،والخسائر والمكاسب )أنظر أيضا ً فقرة إرشادات التطبيق (37
35

يجب إثبات الفائدة وتوزيعات األرباح والخس ائر والمكاس ب المتعلق ة ب أداة مالي ة أو بمك ون يع د التزام ا ً مالي ا ً عل ى أنھ ا
دخل أو مصروف ضمن الربح أو الخسارة .ويجب أن يتم إثبات التوزيعات على حملة أداة حقوق ملكية من قب ل المنش أة
ضمن حقوق الملكية مباشرة .وتجب المحاسبة ع ن تك اليف المعامل ة لمعامل ة حق وق ملكي ة عل ى أنھ ا حس م م ن حق وق
الملكية.

35أ

تجب المحاسبة عن ضريبة الدخل المتعلقة بالتوزيعات على حملة أداة حقوق ملكية وتكاليف المعاملة المتعلقة بمعاملة
حقوق ملكية وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي " 12ضرائب الدخل".

36

إن تصنيف أداة مالية على أنھا التزام مالي أو أداة حقوق ملكية ھو الذي يحدد ما إذا كانت الفائدة وتوزيعات األرباح
والخسائر والمكاسب المتعلقة بتلك األداة يتم إثباتھا على أنھا دخل أو مصروف ضمن الربح أو الخسارة .وعليه ،فإن
دفعات توزيع األرباح على األسھم التي يتم إثباتھا بكاملھا على أنھا التزامات يتم إثباتھا على أنھا مصروف بنفس
الطريقة كما ھي للفائدة على سند .وبالمثل ،فإن المكاسب والخسائر المرتبطة بعمليات استرداد أو عمليات إعادة تمويل
االلتزامات المالية يتم إثباتھا ضمن الربح أو الخسارة ،في حين أن عمليات استرداد أو عمليات إعادة تمويل أدوات
حقوق الملكية يتم إثباتھا على أنھا تغيرات في حقوق الملكية .أما التغيرات في القيمة العادلة ألداة حقوق الملكية فال يتم
إثباتھا في القوائم المالية.

37

تتحم ل المنش أة ع ادة تك اليف متنوع ة عن د إص دار أو اقتن اء أدوات حق وق الملكي ة الخاص ة بھ ا .ق د تتض من تل ك
التك اليف رس وم التس جيل والرس وم التنظيمي ة األخ رى والمب الغ المدفوع ة للمستش ارين الق انونيين والمحاس بين
والمستش اريين المھني ين األخ رين ،وتك اليف الطباع ة ورس وم الدمغ ة .ت تم المحاس بة ع ن تك اليف المعامل ة
المتعلق ة بمعامل ة حق وق الملكي ة عل ى أنھ ا حس م م ن حق وق الملكي ة بالق در ال ذي تُع د في ه تك اليف إض افية يمك ن
عزوھ ا مباش رةً إل ى معامل ة حق وق الملكي ة الت ي كان ت بخ الف ذل ك س يتم تجنبھ ا .ام ا تك اليف معامل ة حق وق
الملكية التي يتم التخلي عنھا فيتم إثباتھا على أنھا مصروف.

38

يتم تخصيص تكاليف المعاملة التي تتعلق بإصدار أداة مالية مركبة إلى مكونات االلتزام ومكونات حقوق الملكية لألداة
بما يتناسب مع تخصيص المتحصالت .تكاليف المعاملة التي تتعلق –بشكل مشترك -بأكثر من معاملة واحدة )على
سبيل المثال ،تكاليف طرح بعض األسھم لالكتتاب وإدراج أسھم أخرى في سوق األسھم وذلك في وقت متزامن( يتم
تخصيصھا إلى تلك المعامالت باستخدام أساس تخصيص منطقي ومتفق مع معامالت مشابھة.

39

مبلغ تكاليف المعاملة الذي تتم المحاسبة عنه على أنه حسم من حقوق الملكية في الفترة يتم االفصاح عنه بشكل منفصل
وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي .1

40

يمكن عرض توزيعات األرباح ،المصنفة على أنھا مصروف ،في قائمة )أو قائمتي( الربح أو الخسارة والدخل الشامل
اآلخر إما مع الفائدة على االلتزامات األخرى أو على أنھا بند منفصل .وباإلضافة إلى متطلبات ھذا المعيار ،فإن
اإلفصاح عن الفائدة وتوزيعات األرباح يخضع لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي  1والمعيار الدولي للتقرير المالي .7
وفي بعض الحاالت ،وبسبب الفروق بين الفائدة وتوزيعات األرباح فيما يتعلق بأمور مثل إمكانية حسمھا ألغراض
الضريبة ،فإنه يستحسن اإلفصاح عنھا بشك ٍل منفصل في قائمة )أو قائمتي( الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
تتم اإلفصاحات عن اآلثار الضريبية وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي .12

41

يتم إثبات المكاسب والخسائر المتعلقة بالتغيرات ف ي المبل غ ال دفتري اللت زام م الي عل ى أنھ ا دخ ل أو مص روف ض من
الربح أو الخسارة حتى عندما تكون متعلقة بأداة تتضمن حق ا ً ف ي الحص ة المتبقي ة ف ي أص ول المنش أة ف ي مقاب ل نق د أو
أصل مالي آخر )أنظر الفقرة )18ب(( .وبموج ب معي ار المحاس بة ال دولي  1ف إن المنش أة تع رض ،بش كل منفص ل ف ي
قائمة ال دخل الش امل ،أي مكس ب أو خس ارة ناش ئة ع ن إع ادة قي اس مث ل ھ ذه األداة عن دما تك ون مالئم ة لتوض يح أداء
المنشأة.

المقاصة بين أصل مالي والتزام مالي )انظر أيضا ً فقرات إرشادات التطبيق 38أ-إ38و ،وفقرة
إرشادات التطبيق .(39
42

يجب إجراء مقاصة بين األصل المالي وااللتزام المالي وعرض صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عندما ،وفقط عندما:
)أ(

يكون للمنشأة ،في الوقت الحاضر ،حق واجب النفاذ نظاميا ً في تسوية المبالغ المثبتة؛

)ب( تنوي المنشأة إما التسوية على أساس
صاف أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام بشكل متزامن.
ٍ
عند المحاسبة عن تحويل أصل مالي غير مؤھل إللغاء اإلثبات فال يجوز للمنشأة إجراء مقاصة بين األصل الذي يتم

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

10

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

معيار المحاسبة الدولي 32

تحويله وااللتزام المرتبط به )أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9الفقرة .(22.2.3
43

صاف عندما يعكس القيام بذلك التدفقات النقدية
يتطلب ھذا المعيار عرض األصول المالية وااللتزامات المالية على أساس
ٍ
المستقبلية المتوقعة للمنشأة من تسوية أداتين ماليتين منفصلتين أو أكثر .وعندما يكون للمنشأة الحق في استالم أو دفع مبلغ
صاف واحد وتنوي القيام بذلك ،فإنه ،في الواقع ،يك ون لھ ا أص ل م الي واح د فق ط أو عليھ ا الت زام م الي واح د فق ط .وف ي
ٍ
كل يتف ق م ع
ح االت أخ رى ،ي تم ع رض األص ول المالي ة وااللتزام ات المالي ة بش كل منفص ل ع ن بعض ھا ال بعض وبش ٍ
خصائصھا على أنھا موارد للمنشأة أو التزامات عليھا .ويجب على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات المطلوبة في الفقرات
13ب 13-ھـ من المعيار الدولي للتقرير المالي  7ل ألدوات المالي ة المثبت ة الت ي تق ع ض من نط اق الفق رة 13أ م ن المعي ار
الدولي للتقرير المالي .7

44

إن إجراء مقاصة بين أصل مالي مثبت والتزام مالي مثبت وعرض صافي المبلغ يختلف عن الغاء إثبات أصل مالي أو
التزام مالي .وبالرغم من أن المقاصة ال ينشأ عنھا إثبات مكسب أو خسارة ،إال أن إلغاء إثبات أداة مالية ال ينتج عنه -فقط
–إزالة البند ال ُمثبت سابقا ً من قائمة المركز المالي ،بل قد يؤدي  -أيضا ً  -إلى إثبات مكسب أو خسارة.

45

الحق في إجراء مقاصة ھو حق نظامي للمدين ،بموجب عقد أو خالفه ،في تسوية أو خالف ذلك إزالة كل أو جزء من
المبلغ واجب السداد للدائن من خالل استخدام مبلغ مستحق على الدائن في مقابل ذلك المبلغ .وقد يكون للمدين في الحاالت
غير العادية حق نظامي في استخدام مبلغ مستحق على طرف ثالث في مقابل المبلغ المستحق للدائن شريطة أن يكون
ھناك اتفاق بين األطراف الثالثة يحدد بشكل واضح حق المدين في إجراء مقاصة .ونظرا ألن الحق في إجراء مقاصة ھو
حق نظامي فإن الشروط التي تدعم الحق قد تتفاوت من سلطة قانونية إلى أخرى فضال عن أنه يجب اخذ التنظيمات التي
تنطبق على العالقات بين األطراف في الحسبان.

46

يؤثر وجود حق واجب النفاذ للمقاصة بين أصل مالي والتزام مالي على الحقوق وااللتزامات المرتبطة باألصل المالي
وااللتزام المالي ،وقد يؤثر على تعرض المنشأة للمخاطر االئتمانية ومخاطر السيولة .وبالرغم من ذلك ،وجود الحق في
حد ذاته ليس أساسًا كافيًا للمقاصة .وفي غياب نية لممارسة الحق أو التسوية بشكل متزامن ،فإن مبلغ وتوقيت التدفقات
النقدية المستقبلية للمنشأة ال يتأثران .وعندما تنوي المنشأة ممارسة الحق أو التسوية بشكل متزامن ،فإن عرض األصل
صاف يعكس – بشكل مناسب أكثر -مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة وكذلك
وااللتزام على أساس
ٍ
صاف دون الحق
المخاطر التي تتعرض لھا ھذه التدفقات النقدية .وإن نية طرف أوكال الطرفين التسوية على أساس
ٍ
القانوني للقيام بذلك ليست كافية لتبرير المقاصة ألن الحقوق وااللتزامات المرتبطة بأصل مالي بعينه والتزام مالي بعينه
تظل دون تغيير.

47

قد تتأثر نوايا المنشأة فيما يتعلق بتسوية أصول والتزامات معينة بممارساتھا لألعمال العادية ومتطلبات األسواق المالية
والظروف األخرى التي قد تحد من قدرتھا على التسوية بالصافي أو التسوية بشكل متزامن .وعندما يكون للمنشأة حق في
المقاصة ولكنھا ال تنوي التسوية بالصافي أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام بشكل متزامن ،فإنه يتم اإلفصاح عن أثر
الحق على تعرض المنشأة للمخاطر االئتمانية وفقا للفقرة  36من المعيار الدولي للتقرير المالي .7

48

قد تحدث التسوية المتزامنة ألداتين ماليتين من خالل ،على سبيل المثال ،عمل غرفة مقاصة في سوق مالي منظم أو
مبادلتھما وجھا لوجه .وفي مثل ھذه الحاالت فإن التدفقات النقدية تكون في الواقع معادلة لمبلغ صاف واحد وال يكون
ھناك تعرض لمخاطر ائتمانية أو مخاطر سيولة .وفي حاالت أخرى يمكن للمنشأة تسوية أداتين من خالل استالم ودفع
مبلغين منفصلين ،وتصبح معرضة لمخاطر ائتمانية لكامل مبلغ األصل أو معرضة لمخاطر سيولة لكامل مبلغ االلتزام.
ومثل ھذه التعرضات للمخاطر قد تكون كبيرة حتى ولو كانت لفترة قصيرة نسبيًا .وبنا ًء عليه ،فإن تحقيق أصل مالي
وتسوية التزام مالي تتم معالجتھما على أنھما متزامنان -فقط -عندما تحدث المعاملتان في اللحظة نفسھا.

49

بشكل عام ،ال تكون الشروط الواردة في الفقرة  42مستوفاة وعادة ما تكون المقاصة غير مناسبة عندما:

50

)أ(

يتم استخدام عدة أدوات مالية مختلفة لمحاكاة سمات أداة مالية واحدة )أداة مصطنعة(.

)ب(

تنشأ األصول المالية وااللتزامات المالية من أدوات مالية معرضة لنفس المخاطر األساسية )على سبيل المثال،
األصول وااللتزامات في محفظة عقود آجلة أو أدوات مشتقة اخرى( ولكنھا تتضمن أطرافا ً مقابلة مختلفة.

)ج(

يتم رھن االصول المالية أو األصول األخرى كضمان مقابل االلتزامات المالية غير الخاضعة لحق الرجوع.

)د(

يقوم مدين بتجنيب أصول مالية في صندوق أمانة استثماري بغرض سداد التزام دون أن يكون الدائن قد قبل بتلك
األصول لتسوية االلتزام ) على سبيل المثال ،ترتيب صندوق لسداد الدين(

)ھـ(

يتوقع أن يتم استرداد االلتزامات التي تم تحملھا ،نتيجة ألحداث أدت إلى نشوء خسائر ،من طرف ثالث بناء على
مطالبة يتم تقديمھا بموجب عقد تأمين.

قد تدخل المنشأة التي تباشر عدداً من معامالت األدوات المالية مع طرف مقابل واحد في "ترتيب مقاصة رئيس" مع ذل ك
الطرف المقابل .مثل ھذه االتفاقية تنص على تسوية واحدة بالصافي لجميع األدوات المالية التي تشملھا االتفاقي ة ف ي حال ة
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التخلف عن الوفاء بأي واحد من العق ود أو انھائ ه .تس تخدم المؤسس ات المالي ة ھ ذه الترتيب ات ع ادةً لت وفير الحماي ة مقاب ل
الخسارة في حالة اإلفالس أو الظروف األخرى التي ينتج عنھا عدم قدرة ط رف مقاب ل عل ى الوف اء بالتزامات ه .وع ادة م ا
ينش أ ع ن ترتي ب المقاص ة ال رئيس ح ق ف ي المقاص ة يص بح واج ب التنفي ذ وي ؤثر عل ى تحقي ق أو تس وية اص ول مالي ة
والتزامات مالية بعينھا -فقط – بعد حالة تخلف ع ن الوف اء أو ف ي ح االت أخ رى غي ر متوق ع نش وؤھا ف ي الس ياق الع ادي
لألعمال .وال ينص ترتيب المقاصة الرئيس على أساس للمقاصة ما لم يتم استيفاء كال الضابطين الواردين في الفق رة .42
وعن دما ال ت تم المقاص ة ب ين أص ول مالي ة والتزام ات مالي ة خاض عة لترتي ب مقاص ة رئ يس ،فإن ه ي تم اإلفص اح ع ن أث ر
الترتيب على تعرض المنشأة لمخاطر ائتمانية وفقا للفقرة  36من المعيار الدولي للتقرير المالي .7
-51
95

]حذفت[

تاريخ السريان والتحول
96

يج ب عل ى المنش أة أن تطب ق ھ ذا المعي ار عل ى الفت رات الس نوية الت ي تب دأ ف ي 1ين اير  2005أو بع ده .ويُ ْس َمح ب التطبيق
األبكر .وال يجوز للمنشأة تطبيق ھذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ قبل  1يناير  2005ما لم تكن تطبق –أيض ا -
معيار المحاسبة الدولي ) 39ال ُمصدر في ديسمبر  ،(2003بما في ذلك التعديالت المصدرة في مارس  .2004وإذا طبقت
المنشأة ھذا المعيار لفترة تبدأ قبل  1يناير  2005فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.

96أ

تطلّب "األدوات المالية القابلة لإلعادة وااللتزامات الناشئة عن التصفية" )التعديالت عل ى معي ار المحاس بة ال دولي 32
ومعي ار المحاس بة ال دولي  ،(1ال ُمص در ف ي فبراي ر  ،2008أن ي تم تص نيف األدوات المالي ة الت ي تتض من جمي ع الس مات
وتستوفي الشروط الواردة في الفقرتين 16أ و16ب أو الفقرتين16ج أو 16د على أنھا أداة حقوق ملكي ة ،وع دل الفق رات
 11و 16و 19-17و 22و 23و 25وإرشادات التطبيق13وإرشادات التطبي ق14وإرش ادات التطبي ق ،27وأدرج الفق رات
16أ16-و ،و22أ ،و96ب ،و96ج ،و97ج ،وإرشادات التطبيق 14أ14 -ك وإرشادات التطبيق29أ .ويج ب عل ى المنش أة
أن تطبق تلك التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في ا يناير  2009أو بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر .وإذا طبق ت المنش أة
التغييرات على فترة أبكر ،فيجب عليھا اإلفص اح ع ن تل ك الحقيق ة وتطبي ق التع ديالت ذات الص لة عل ى معي ار المحاس بة
الدولي  1ومعيار المحاسبة الدولي  39والمعيار الدولي للتقرير المالي  7وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير
المالي  2في الوقت نفسه.

96

أدخلت "األدوات المالي ة القابل ة لإلع ادة وااللتزام ات الناش ئة ع ن التص فية" اس تثنا ًء مح دوداً النط اق؛ ول ذلك ال يج وز
للمنشأة تطبيق االستثناء بالقياس.

96ج

يجب أن يقتصر تصنيف األدوات بموجب ھذا االستثناء على المحاسبة عن مثل ھذه األداة بموجب معيار المحاسبة الدولي
 1ومعيار المحاسبة الدولي  32ومعيار المحاسبة الدولي  39والمعيار الدولي للتقرير المالي  7والمعيار الدولي للتقرير
المالي  .9وال يجوز النظر إلى األداة على أنھا أداة حقوق ملكية بموجب إرشادات أخرى  -على سبيل المثال المعيار
الدولي للتقرير المالي .2

97

يجب تطبيق ھذا المعيار بأثر رجعي.

97أ

عدل معيار المحاسبة الدولي ) 1المنقح في  (2007المصطلحات المستخدمة في جميع أجزاء المعايير الدولية للتقرير المالي.
إضافة لذلك فقد عدل الفقرة  .40ويجب على المنشأة أن تطبق ھذه التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير 2009
أو بعده .وإذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي ) 1المنقح في  (2007لفترة أبكر فيجب تطبيق التعديالت لتلك الفترة
األبكر.

97ب

حذف المعيار الدولي للتقرير المالي  " 3تجميع األعمال" )المنقح في  (2008الفقرة )4ج( .ويجب على المنشأة أن تطبق
ھذا التعديل للفترات السنوية التي تبدأ في  1يوليو  2009أو بعده .وإذا طبقت المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي 3
)المنقح في  (2008لفترة أبكر فيجب أيضا تطبيق التعديل لتلك الفترة األبكر .وبالرغم من ذلك ،ال ينطبق التعديل على
العوض المحتمل الذي نشأ عن تجميع أعمال الذي كان له تاريخ استحواذ يسبق تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 3
)المنقح في  .(2008وبدالً من ذلك ،يجب على المنشأة أن تحاسب عن مثل ھذا العوض وفقا للفقرات 65أ65-ھـ من
المعيار الدولي للتقرير المالي ) 3المعدل في .(2010

97ج

عند تطبيق التعديالت الموضحة في الفقرة 96أ فإن المنشأة مطالبة بفصل األداة المالية المركبة التي تتضمن التزاما ً بأن
تسلم طرفا ً آخراً نصيبا ً تناسبيا ً من صافي أصول المنشأة فقط عند التصفية إلى مكوني التزام وحقوق ملكية منفصلين .وإذا
كان مكون االلتزام لم يعد قائما ً ،فإن التطبيق -بأثر رجعي -لتلك التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  32سيشمل فصل
مكونيين لحقوق الملكية .وسيكون المكون األول ضمن األرباح المبقاة ويمثل الفائدة المجمعة المتراكمة على مكون
االلتزام .ويمثل المكون اآلخر مكون حقوق الملكية األصلي .ولذلك ،ال يلزم المنشأة فصل ھذين المكونيين إذا لم يعد مكون
االلتزام قائما ً في تاريخ تطبيق التعديالت.
تم تعديل الفقرة  4من قبل "التحسينات في المعايير الدولية للتقرير المالي" ،ال ُمصدر في مايو  .2008ويجب على المنشأة
أن تطبق ذلك التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2009أو بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر .وإذا طبقت

97د
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المنشأة التعديل على فترة أبكر فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة وتطبيق التعديالت على الفقرة  3من المعيار الدولي
للتقرير المالي  7والفقرة  1من معيار المحاسبة الدولي  28والفقرة  1من معيار المحاسبة الدولي  31المصدر في مايو
 2008على تلك الفترة األبكر .ويسمح للمنشأة بتطبيق التعديل بأثر مستقبلي.
97ھـ

تم تعديل الفقرتين  11و 16من قبل "تصنيف إصدارات الحقوق" ،ال ُمص در ف ي اكت وبر  .2009ويج ب عل ى المنش أة أن
تطبق ذلك التعديل للفترات السنوية الت ي تب دأ ف ي  1فبراي ر  2010أو بع ده .ويس مح ب التطبيق األبك ر .وإذا طبق ت المنش أة
التعديل لفترة أبكر فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.

97و

]حذفت[

97ز

تم تعديل الفقرة 97ب من قبل "التحسينات في المعايير الدولية للتقرير المالي" ،المصدر في مايو  .2010ويحب على
المنشأة أن تطبق ذلك التعديل للفترات السنوية التي تبدأ في  1يوليو  2010أو بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر.

97ح

]حذفت[

97ط

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  10والمعيار الدولي للتقرير المالي " 11الترتيبات المشتركة" ،المص درين ف ي م ايو
 ،2011الفق رات )4أ( وإرش ادات التطبي ق .29يج ب عل ى المنش أة أن تطب ق تل ك التع ديالت عن د تطبيقھ ا المعي ار ال دولي
للتقرير المالي  10والمعيار الدولي للتقرير المالي .11

97ي

عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،13المصدر في مايو  ،2011تعريف القيمة العادلة في الفقرة  11وعدل الفقرتين 23
وإرشادات التطبيق .31يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت عند تطبيقھا المعيار الدولي للتقرير المالي .13

97ك

ع ّدل "عرض بنود الدخل الشامل اآلخر" )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  ،(1المصدر في يونيو  ،2011الفقرة
 .40ويجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل عند تطبيقھا معيار المحاسبة الدولي  1المعدل في يونيو .2011

97ل

حذف "المقاصة بين األصول المالية وااللتزامات المالية" )التعديالت على معي ار المحاس بة ال دولي  ،(32المص در ف ي
ديسمبر  ،2011الفقرة إرشادات التطبيق  38وأضاف فقرات إرشادات التطبيق38أ38-و .يجب على المنشأة أن تطبق تلك
التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2014أو بعده .ويجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت ب أثر رجع ي.
ويسمح بالتطبيق األبكر .وإذا طبقت المنشأة تلك التعديالت على فترة أبكر ،فيجب عليھا اإلفصاح عن تل ك الحقيق ة ويج ب
عليھا أيضا القيام باإلفصاحات المطلوبة بموج ب "اإلفص احات – المقاص ة ب ين األص ول المالي ة وااللتزام ات المالي ة"
)التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  (7المصدر في ديسمبر .2011

97م

عدل "اإلفصاحات – المقاصة بين األصول المالية وااللتزامات المالية" )التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي
 ،(7ال ُمصدر في ديس مبر  ،2011الفق رة  43بحي ث تتطل ب م ن المنش أة اإلفص اح ع ن المعلوم ات المطلوب ة ف ي الفق رتين
13ب 13-ھـ من المعيار الدولي للتقرير المالي  7لألصول المالي ة المثبت ة الت ي تق ع ض من نط اق الفق رة 13أ م ن المعي ار
الدولي للتقرير المالي  .7يجب على المنشأة أن تطب ق ذل ك التع ديل للفت رات الس نوية الت ي تب دأ ف ي 1ين اير  2013أو بع ده
وللفترات األولية ضمن تلك الفترات السنوية .ويجب على المنشأة أن تقدم اإلفصاحات المطلوبة بموجب ھ ذا التع ديل ب أثر
رجعي.

97ن

ع ّدل "التحسينات السنوية دورة  ،"2011-2009المصدر في مايو  ،2012الفقرات  35و 37و 39وأضاف الفقرة 35أ.
ويجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل بأثر رجعي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية والتغييرات
في التقديرات المحاسبية واألخطاء" للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2013أو بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر .وإذا
طبقت المنشأة ذلك التعديل لفترة أبكر فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.

97س

ع ّدل "المنش آت االس تثمارية" )التع ديالت عل ى المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي  10والمعي ار ال دولي للتقري ر الم الي
12ومعيار المحاسبة الدولي  ،(27المصدر في أكتوبر  ،2012الفقرة  .4يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل للفترات
الس نوية الت ي تب دأ ف ي 1ين اير  2014أو بع ده .ويس مح ب التطبيق األبك ر ل ـ "المنش آت االس تثمارية" .وإذا قام ت المنش أة
بالتطبيق األبكر لذلك التعديل فيجب عليھا –أيضا –أن تطبق جمي ع التع ديالت ال ُمض منة ف ي "المنش آت االس تثمارية" ف ي
الوقت نفسه.

97ع

]حذفت[

 97ف

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي " 15اإليرادات من العقود مع العمالء" ،ال ُمصدر في مايو  ,2014فقرة إرشادات
التطبيق .21يجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل عندما تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .15

 97ص

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9ال ُمصدر في يوليو  ،2014الفقرات 96 ,42 ,31 ,23 ,12 ,8 ,4 ,3ج ,إرشادات
التطبيق 2وإرشادات التطبيق 30وحذف الفقرات 97و97 ،ح و 97ع .يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما
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تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .9
97ق

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود اإليجار" المصدر في يناير  2016فقرات إرشادات التطبيق  9وإرشادات
التطبيق  .10يجب على المنشأة تطبيق ھذه التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .16

سحب اإلصدارات األخرى
98
99

يحل ھذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي " 32األدوات المالية :اإلفصاح والعرض" المنقح في .2000

5

يحل ھذا المعيار محل التفسيرات التالية:
)أ( تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة "" 5 "SICتصنيف األدوات المالية – مخصصات التسوية المحتملة"؛

)ب( تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة "" 16"SICرأس مال ال ُمساھم به – أدوات حقوق الملكية ،في المنشأة،
ال ُمعاد اقتناؤھا )أسھم الخزينة("؛ و
)ج( تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة ""17"SICحقوق الملكية  -تكاليف معاملة حقوق ملكية".
100

يسحب ھذا المعيار مسودة تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة ""SICم" 34األدوات المالية  -األدوات أو الحقوق
القابلة لالسترداد من قبل حاملھا"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 5في أغسطس  ،2005نقل مجلس معايير المحاسبة الدولية جميع اإلفصاحات المتعلقة باألدوات المالية إلى المعيار الدولي للتقرير المالي " 7األدوات المالية:
اإلفصاحات"
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ملحق
إرشادات التطبيق
معيار المحاسبة الدولي " 32األدوات المالية :العرض"
ھذا الملحق جزأ ال يتجزأ من المعيار.
إرشادات التطبيق1

توضح إرشادات التطبيق ھذه تطبيق جوانب معينه من المعيار.

إرشادات التطبيق2

ال يتناول المعيار إثبات أو قياس األدوات المالية .فقد تم تحديد المتطلبات عن إثبات وقياس األصول المالية
وااللتزامات المالية في المعيار الدولي للتقرير المالي .9

التعاريف )الفقرات (14-11
األصول المالية وااللتزامات المالية
إرشادات التطبيق3

العملة )النقد( ھي أصل مالي ألنھا تمثل وسيلة التبادل ولذلك فھي األساس الذي يتم بنا ًء عليه قياس جميع
المعامالت وإثباتھا في القوائم المالية .وتعد الوديعة النقدية في بنك أو مؤسسة مالية مشابھة أصالً ماليا ً ألنھا
تمثل الحق التعاقدي للمودع في الحصول على نقد من تلك المؤسسة أو سحب شيك أو أداة مالية مشابھة
مقابل الرصيد لصالح دائن سداداً اللتزام مالي.

إرشادات التطبيق 4من األمثلة الشائعة على األصول المالية التي تمثل حقا ً تعاقديا ً في استالم نقد في المستقبل وااللتزامات المالية
المقابلة التي تمثل التزاما ً تعاقديا ً بتسليم نقد في المستقبل ،اآلتي:
)أ( الحسابات التجارية المستحقة التحصيل والواجبة السداد
)ب( أوراق القبض وأوراق الدفع
)ج( القروض المستحقة التحصيل والواجبة السداد
)د( السندات المستحقة التحصيل والواجبة السداد
وفي كل حالة ،تتم مقابلة الحق التعاقدي ألحد األطراف في استالم )أو االلتزام بدفع( نقد مع التزام الطرف
اآلخر بالدفع )أو الحق في االستالم(.
إرشادات التطبيق5

نوع آخر من األدوات المالي ة ھ و الن وع ال ذي تك ون في ه المنفع ة االقتص ادية الت ي س يتم الحص ول عليھ ا أو
التنازل عنھا أداة مالية بخالف النقدية .على سبيل المثال ،ورقة دفع في سندات حكومية تعطي حاملھ ا الح ق
التعاق دي باالس تالم وتعط ي ال ُمص در االلت زام التعاق دي بتق ديم س ندات حكومي ة ،ول يس نق داُ .والس ندات ھ ي
أصول مالية نظراً ألنھا تمثل التزامات على الحكومة المصدرة بدفع نقد .وبنا ًء عليه ،فإن الورق ة ھ ي أص ل
مالي لحاملھا والتزام مالي على ال ُمصدر.

إرشادات التطبيق6

في العادة تزود أدوات الدين "المستمرة" )مثل السندات "المستمرة" وأوراق الدين وأوراق الدفع الرأسمالية
غير المضمونة( حاملھا بالحق التعاقدي باستالم دفعات على حساب الفائدة في تواريخ محددة ممتدة في
المستقبل غير المحدد ،إما بدون حق باستعادة المبلغ األصلي أو حق في استعادة المبلغ األصلي بموجب
شروط تجعله – إلى حد كبير  -من غير المرجح أو تجعله بعيداً جداً في المستقبل .على سبيل المثال ،قد
تصدر المنشأة أداة مالية تتطلب منھا أداء دفعات سنوية مستمرة تساوي معدل فائدة منصوص عليه بواقع
 %8يطبق على مبلغ اسمي أو على مبلغ أصلي مقداره  1,000وحدة عملة  .6وعلى فرض أن  %8ھو
سعر الفائدة في السوق لألداة عند إصدارھا ،فإن ال ُمصدر يتحمل التزاما ً تعاقديا بأن يُجري سلسلة دفعات
فائدة مستقبلية لھا قيمة عادلة )قيمة حالية( بمبلغ  1000وحدة عملة عند اإلثبات األولي .ويكون لحامل األداة
و ُمصدرھا أصل مالي والتزام مالي ،على التوالي.

إرشادات التطبيق7

الحق التعاقدي أو االلتزام التعاقدي باستالم أو تسليم أو تبادل أدوات مالية ھو في حد ذاته أداة مالية .وتستوفي
سلسلة حقوق تعاقدية أو التزامات تعاقدية تعريف أداة مالية إذا كانت سوف تؤدي  -في النھاية – إلى استالم
أو دفع نقد أو اقتناء أو إصدار أداة حقوق ملكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6في ھذه اإلرشادات ،يتم تقويم المبالغ النقدية بـ 'وحدات العملة'.
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إرشادات التطبيق8

قد تكون القدرة على ممارسة حق تعاقدي أو المطالبة بالوفاء بالتزام تعاقدي مطلقة أو ق د تك ون متوقف ة عل ى
وقوع حدث مستقبلي .على سبيل المثال ،الضمان المالي ھو حق تعاقدي للمقرض باستالم نقد م ن الض امن،
وھو التزام تعاقدي مقابل على الضامن بالدفع إلى المقرض ،إذا تخل ف المقت رض ع ن الوف اء .ويوج د الح ق
التعاق دي وااللت زام التعاق دي بس بب معامل ة س ابقة أو ح دث س ابق )تحم ل الض مان( ،حت ى ل و كان ت ق درة
المقرض على ممارسة حقه ومطالبة الضامن باألداء بموجب التزامه يتوقف كالھما عل ى تص رف مس تقبلي
بتخلف المقترض عن الوفاء .ويستوفي الحق وااللت زام المحتمل ين تعري ف األص ل الم الي وااللت زام الم الي،
حتى ولو كانت مثل ھذه األصول وااللتزامات ال يتم إثباتھ ا دائم ا ً ف ي الق وائم المالي ة .وق د تك ون بع ض ھ ذه
الحقوق وااللتزامات المحتملة عقود تأمين تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي .4

إرشادات التطبيق 9

ينشئ اإليجار عادة حقا ً للمؤجر باستالم ،والتزام على المستأجر بدفع ،سلسلة دفعات ھي  -بشكل كبير  -نفس
الدفعات المختلطة لمبلغ أصلي وفائدة بموجب اتفاقية قرض .ويحاسب المؤجر عن استثماره في المبلغ
المستحق بموجب عقد إيجار تمويلي وليس عن األصل المحدد ذاته الخاضع لإليجار التمويلي .وعليه ،يَ ُع ّد
المؤجر عقد اإليجار التمويلي أداة مالية .وبموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  ،16ال يثبت المؤجر حقه
في استالم دفعات اإليجار بموجب عقد إيجار تشغيلي .ويستمر المؤجر في المحاسبة عن األصل المحدد ذاته
وليس عن أي مبلغ مستحق في المستقبل بموجب العقد .ووفقا ً لذلك ،فإن المؤجر ال يَ ُع ّد عقد اإليجار
التشغيلي أداة مالية )باستثناء ما يتعلق بدفعات فردية مستحقة وواجبة السداد حاليًا بواسطة المستأجر(.

إرشادات التطبيق 10األصول المادية )مثل المخزون والعقار واآلالت والمعدات( ،وأصول حق االستخدام واألصول غير
الملموسة )مثل براءات االختراع والعالمات التجارية( ليست أصوال مالية .والسيطرة على ھذه األصول
المادية وأصول حق االستخدام واألصول غير الملموسة تھيئ فرصة لتوليد تدفقات نقدية داخلة أو أصل
مالي آخر ،ولكنھا ال تنشئ حقا ً حاليا ً باستالم نقد أو أصل مالي آخر.
إرشادات التطبيق 11األصول )مثل المصروفات المدفوعة مقدما( التي تكون المنفعة االقتصادية المستقبلية لھا ھي استالم بضاعة
أو تلقي خدمات ،بدالً عن الحق في استالم نقد أو أصل مالي آخر ،ليست اصوالً مالية .وبالمثل ،فإن بنوداً
مثل اإليرادات المؤجلة ومعظم التزامات الضمان ليست التزامات مالية ،نظراً ألن التدفق الخارج للمنافع
االقتصادية المرتبطة بھا ھو تسليم سلع وتقديم خدمات وليس التزاما ً تعاقديا ً بدفع نقد أو أصل مالي آخر.
إرشادات التطبيق 12االلتزامات أو األصول التي ليست تعاقدية )مثل ضرائب الدخل التي تنشأ نتيجة للمتطلبات النظامية التي
تفرضھا الحكومات( ال تعد التزامات مالية أو أصوالً مالية .تم تناول المحاسبة عن ضرائب الدخل في معيار
المحاسبة الدولي  .12وبالمثل ،فإن االلتزامات الضمنية  -كما عُرفت في معيار المحاسبة الدولي 37
"المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة" ال تنشأ عن عقود وھي ليست التزامات مالية.

أدوات حقوق الملكية
إرشادات التطبيق 13تشمل أمثلة أدوات حقوق الملكية األسھم العادية غير القابلة لإلعادة ،وبعض األدوات القابلة لإلعادة )انظر
الفقرتين 16أ و16ب( ،وبعض األدوات التي تفرض على المنشأة التزاما ً بأن تسلم طرفا ً آخراً نصيبا ً
تناسبيا ً من صافي أصول المنشأة فقط عند التصفية )أنظر الفقرتين 16ج و16د( ،وبعض أنواع األسھم
الممتازة )أنظر فقرتي إرشادات التطبيق 25وإرشادات التطبيق ،(26واألذونات أو خيارات الشراء المكتوبة
التي تسمح لحاملھا باالكتتاب في أو شراء عدد محدد من األسھم العادية غير القابلة لإلعادة في المنشأة
المصدرة مقابل مبلغ نقدي محدد أو أصل مالي آخر .والتزام المنشأة بإصدار أو شراء عدد محدد من أدوات
حقوق الملكية الخاصة بھا مقابل مبلغ نقدي محدد أو أصل مالي آخر ھو أداة حقوق ملكية للمنشأة )فيما عدا
ما ھو مبين في الفقرة 22أ( .وبالرغم من ذلك ،إذا كان مثل ھذا العقد يتضمن التزاما ً على المنشأة بدفع نقد
أو أصل مالي آخر )خالف عقد مصنف على أنه حقوق ملكية وفقا للفقرتين 16أ و16ب أو الفقرتين16ج
و16د( ،فإنه ينشئ أيضا ً التزاما ً مقابل القيمة الحالية لمبلغ االسترداد )أنظر فقرة إرشادات التطبيق) 27أ((.
ويتحمل ُمصدر األسھم العادية غير القابلة لإلعادة التزاما ً عندما يتصرف رسميًا الجراء توزيعات أرباح
ويصبح ملزما ً قانونًا أمام المساھمين بالقيام بذلك .وقد يكون ھذا ھو الحال بعد اإلعالن عن توزيعات أرباح
أو عند تصفية المنشأة بحيث تصبح أي أصول متبقية بعد الوفاء بااللتزامات متاحة للتوزيع على المساھمين.
إرشادات التطبيق 14خيار الشراء الذي يتم شراؤه أو عقد آخر مشابه مقتنى من قبل المنشأة ويعطيھا الحق في إعادة اقتناء عدد
محدد من أدوات حقوق الملكية الخاصة بھا مقابل تسليم مبلغ نقدي محدد أو أصل مالي آخر ليس أصالً ماليا ً
للمنشأة )فيما عدا ما ھو مبين في الفقرة 22أ( .وبدالً من ذلك ،فإن أي عوض مقابل ھذا العقد يتم طرحه من
حقوق الملكية.

فئة األدوات التي تلي جميع الفئات األخرى )الفقرتان 16أ)ب( و16ج)ب((
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إرشادات التطبيق14أ واحدة من سمات الفقرتين 16أ و16ج ھي أن األداة المالية ھي في فئة األدوات التي تلي جميع الفئات
األخرى.
إرشادات التطبيق14ب عند تحديد ما إذا كانت األداة ھي في فئة تلي جميع الفئات األخرى ،فإن المنشأة تقوم بتقويم حق األداة عند
التصفية كما لو كانت ستقوم بالتصفية في التاريخ الذي تقوم فيه بتصنيف األداة .ويجب على المنشأة إعادة
تقويم التصنيف إذا كان ھناك تغير في الظروف ذات الصلة .على سبيل المثال ،إذا كانت المنشأة تقوم
بإصدار أو استرداد أداة مالية أخرى ،فقد يؤثر ھذا على ما إذا كانت األداة المعنية ھي من فئة تلي جميع
الفئات األخرى.
إرشادات التطبيق14ج األداة التي لھا حق أولوية عند تصفية المنشأة ليست أداة لھا حق في نصيب تناسبي من صافي أصول
المنشأة .على سبيل المثال ،يكون لألداة حق أولوية عند التصفية إذا كانت تخول حاملھا الحق في توزيعات
أرباح ثابتة عند التصفية ،إضافة إلى حصة من صافي أصول المنشأة ،في حين أن األدوات األخرى في
الفئة التي تلي جميع الفئات األخرى ولھا حق في نصيب تناسبي من صافي أصول المنشأة ليس لھا نفس الحق
عند التصفية.
إرشادات التطبيق14د إذا كان للمنشأة فئة واحدة فقط من األدوات المالية ،فإن ھذه الفئة يجب أن تعامل كما لو كانت من فئة تلي
جميع الفئات األخرى.

مجموع التدفقات النقدية المتوقعة التي تُعزى لألداة على مدى عمر األداة )الفقرة  16أ )ھـ((
إرشادات التطبيق14ھـ مجموع التدفقات النقدية المتوقعة لألداة على مدى عمر األداة يجب أن يكون مستنداً – بشكل كبير  -إلى
الربح أو الخسارة ،أو التغير في صافي األصول المثبتة أو التغير في القيمة العادلة لصافي األصول المثبتة
وغير المثبتة للمنشأة على مدى عمر األداة .ويجب قياس الربح او الخسارة والتغير في صافي األصول
المثبتة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ذات الصلة.

المعامالت التي يتم الدخول فيھا من قبل حامل أداة بخالف صفته كمالك للمنشأة )الفقرتان 16أ
و16ج(
إرش ادات التطبي ق14و الحام ل ألداة مالي ة قابل ة لإلع ادة أو أداة تف رض عل ى المنش أة التزام ا ً ب أن تس لم طرف ا ً آخ راً نص يبا ً
تناس بيا ً م ن ص افي أص ول المنش أة فق ط عن د التص فية ق د ي دخل ف ي مع امالت م ع المنش أة بص فة
خ الف ص فة المال ك.على س بيل المث ال ،ق د يك ون حام ل األداة أيض ا ً موظف ا ً ف ي المنش أة .الت دفقات
النقدي ة واألحك ام والش روط التعاقدي ة ل ألداة الت ي تتعل ق بحام ل األداة بص فته مال ك المنش أة ھ ي فق ط
الت ي يج ب أخ ذھا ف ي الحس بان عن د تق ويم م ا إذا ك ان ينبغ ي تص نيف األداة عل ى أنھ ا حق وق ملكي ة
وفقا للفقرة 16أ أو الفقرة 16ج.
إرشادات التطبيق14ز ومثال ذلك ،شركة التضامن المحدودة التي يكون فيھا شركاء موصون وشركاء متضامنون .قد يوفر بعض
الشركاء المتضامنين ضمانا ً للمنشأة وقد يتم مكافأتھم مقابل توفير ذلك الضمان .في مثل ھذه الحاالت ،فإن
الضمان والتدفقات النقدية ذات الصلة تتعلق بحملة األداة بصفتھم ضامنين وليس بصفتھم مالكين للمنشأة.
وبنا ًء عليه ،فإن مثل ھذا الضمان والتدفقات النقدية ذات الصلة سوف لن ينتج عنھا أن يعد الشركاء
المتضامنون تالين للشركاء الموصين ،وسوف يتم تجاھلھم عند تقويم ما إذا كانت الشروط التعاقدية ألدوات
شركة التضامن المحدودة وأدوات شركة التضامن العامة متماثلة.
إرشادات التطبيق14ح مثال آخر ھو ترتيب المشاركة في الربح أو الخسارة الذي يخصص الربح أو الخسارة لحملة األدوات على
أساس الخدمات المقدمة أو المتولدة عن األعمال خالل السنوات الحالية والسنوات السابقة .مثل ھذه
الترتيبات ھي معامالت مع حملة األداة ليس بصفتھم مالكين وال يجوز أخذھم في الحسبان عند تقويم
السمات المذكورة في الفقرة 16أ أو الفقرة 16ج .وبالرغم من ذلك ،فإن ترتيبات المشاركة في الربح أو
الخسارة التي تخصص الربح أو الخسارة لحملة األدوات على أساس المبلغ اإلسمي ألدواتھم مقارنة بآخرين
في الفئة تمثل معامالت مع حملة األداة بصفتھم مالكين وينبغي أخذھم في الحسبان عند تقويم السمات
المذكورة في الفقرة 16أ أو الفقرة 16ج.
إرشادات التطبيق14ط التدفقات النقدية واألحكام والشروط التعاقدية لمعاملة بين حامل األداة )بصفته غير مالك( والمنشأة المصدرة
يجب أن تكون مشابھة لمعاملة مكافئة قد تحدث بين غير حامل األداة والمنشأة المصدرة.
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بشكل كبير العائد المتبقي
ال توجد أداة مالية أخرى أو عقد بإجمالي تدفقات نقدية تحدد أو تقيد
ٍ
لحامل األداة )الفقرتين 16ب و 16د(
إرشادات التطبيق14ك أحد الشروط لتصنيف ا األداة المالية ،التي بخالف ذلك تستوفي الضوابط الواردة في الفقرة 16أ أو الفقرة
16ج ،على أنھا حق ملكية ھو أال يكون للمنشأة أداة مالية أخرى أو عقد آخر يكون له )أ( مجموع تدفقات
نقدية يستند ،بشكل كبير ،إلى الربح أو الخسارة ،أو التغير في صافي األصول المثبتة أو التغير في القيمة
العادلة لصافي األصول المثبتة وغير المثبتة للمنشأة) ،ب( أثر في تحديد أو تقييد  -بشكل كبير  -العائد
المتبقي .األدوات اآلتية ،عندما يتم الدخول فيھا بشروط تجارية عادية مع أطراف غير ذات عالقة ،فإنھا من
غير المرجح أن تمنع األدوات من أن تصنف على أنھا حقوق ملكية ،والتي بخالف ذلك تستوفي األسس
الواردة في الفقرة 16أ أو الفقرة 16ج:
)أ( أدوات يستند مجموع تدفقاتھا النقدية  -بشكل كبير  -إلى أصول محددة للمنشأة.
)ب( أدوات يستند مجموع تدفقاتھا النقدية  -بشكل كبير  -إلى نسبة مئوية من اإليرادات.
)ج( عقود مصممة لمكافأة موظفين بصفتھم الفردية على خدمات يتم تقديمھا للمنشأة.
)د( عقود تتطلب دفع نسبة مئوية ضئيلة من الربح مقابل خدمات يتم تقديمھا وبضاعة يتم توريدھا.

األدوات المالية المشتقة
إرشادات التطبيق 15تتضمن األدوات المالية األدوات األساسية )مثل المبالغ المستحقة ،والمبالغ واجبة السداد وأدوات حقوق
الملكية( واألدوات المالية المشتقة )مثل الخيارات المالية ،والعقود المستقبلية والعقود اآلجلة ،ومقايضات
معدالت الفائدة ومقايضات العمالت( .األدوات المالية المشتقة تستوفي تعريف أداة مالية ،ووفقا ً لذلك ،فھي
ضمن نطاق ھذا المعيار.
إرشادات التطبيق 16تنشئ األدوات المالية المشتقة حقوقا ً والتزامات لھا األثر في تحويل واحد أو أكثر من المخاطر المتأصلة في
األداة المالية األساسية المعنية إلى أطراف األداة .فعند نشأتھا ،تعطي األدوات المالية المشتقة أحد األطراف
حقًا تعاقديًا لتبادل أصول مالية أو التزامات مالية مع طرف آخر بموجب شروط يحتمل أن تكون مواتية ،أو
تنشئ التزاما ً تعاقديا ً بتبادل أصول مالية أو التزامات مالية مع طرف آخر بشروط يحتمل أن تكون غير
مواتية .وبالرغم من ذلك ،ال ينتج عنھا ،عموما ً ،6تحويل األداة المالية األساسية المعنية عند إنشاء العقد ،وال
يحدث مثل ھذا التحويل بالضرورة عند استحقاق العقد .وتتضمن بعض األدوات كالً من الحق وااللتزام
بالقيام بالتبادل .ونظراً ألن شروط التبادل يتم تحديدھا عند إنشاء األداة المالية المشتقة ،فإنه كلما تغيرت
األسعار في األسواق المالية قد تصبح تلك الشروط إما مواتية أو غير مواتية .
إرشادات التطبيق 17يعطي خيار البيع أو الشراء لتبادل أصول مالية أو التزامات مالية )أي أدوات مالية بخالف أدوات حقوق
ملكية في منشأة( حامله حقا ً في أن يحصل على منافع اقتصادية مستقبلية محتملة مرتبطة بالتغيرات في
القيمة العادلة لألداة المالية أساس العقد .وبالعكس من ذلك ،يتحمل كاتب الخيار التزاما ً بالتنازل عن المنافع
االقتصادية المستقبلية المحتملة أو يتحمل خسائر محتملة لمنافع اقتصادية مرتبطة بالتغيرات في القيمة
العادلة لألداة المالية األساس .الحق التعاقدي لحامل األداة والتزام كاتبھا يستوفيان تعريف أصل مالي
ي أصل مالي ،بما في ذلك
والتزام مالي ،على التوالي .قد تكون األداة المالية التي ھي أساس عقد الخيار أ ﱠ
أسھم في منشآت أخرى وأدوات تحمل فائدة .وقد يتطلب الخيار من كاتب الخيار إصدار أداة دين ،بدالً من
تحويل أصل مالي ،ولكن األداة التي ھي أساس الخيار ستشكل أصالً ماليا ً لحامل األداة إذا تمت ممارسة
الخيار .إن حق حامل الخيار في مبادلة األصل المالي بموجب شروط يحتمل أن تكون مواتية والتزام حامل
األداة بمبادلة األصل المالي بموجب شروط يحتمل أن تكون غير مواتية يتميزان عن األصل المالي الذي
ھو أساس الخيار الذي سيتم تبادله عند ممارسة الخيار .وال تتأثر طبيعة حق حامل الخيار والتزام كاتبه
باحتمال ممارسة الخيار.
إرشادات التطبيق 18مثال آخر على أداة مالية مشتقة ھو عقد آجل ستتم تسويته في غضون ستة أشھر يقدم فيه أحد األطراف
)المشتري( وعوداً بتقديم 1.000.000وحدة عملة نقداً مقابل  1.000.000وحدة عملة مبلغ اسمي لسندات
حكومية بمعدل فائدة ثابت ،ويقدم الطرف اآلخر )البائع( وعوداً بتقديم 1.000.000وحدة عملة مبلغ اسمي
لسندات حكومية بمعدل فائدة ثابت مقابل 1.000.000وحدة عملة نقدًا .وخالل األشھر الستة ،سيكون لكال
الطرفين حق تعاقدي وعليه التزام تعاقدي بتبادل أدوات مالية .فإذا ارتفع سعر السوق للسندات الحكومية
فوق 1.000.000وحدة عملة ،فإن االشروط تكون مواتية للمشتري وغير مواتية البائع ،وإذا انخفض سعر
السوق تحت 1.000.000وحدة عملة ،فإن األثر سوف يكون العكس .ويكون للمشتري حق تعاقدي )أصل
مالي( مشابه للحق بموجب خيار شراء محتفظ به والتزام تعاقدي )التزام مالي( مشابه لاللتزام بموجب خيار
البيع المكتوب؛ ويكون للبائع حق تعاقدي )أصل مالي( مشابه للحق بموجب خيار البيع المحتفظ به والتزام
تعاقدي )التزام مالي( مشابه لاللتزام بموجب خيار شراء مكتوب .وكما في الخيارات ،ھذه الحقوق
والتعھدات التعاقدية تشكل أصوال مالية والتزامات مالية منفصلة ومتميزة عن األدوات المالية األساس
)السندات والنقد التي سيتم تبادلھا( .وعلى كال طرفي العقد اآلجل التزام باألداء في الوقت المتفق عليه ،في
حين أن األداء بموجب عقد الخيار يحدث فقط إذا وعندما يختار حامل الخيار ممارسته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6ھذا صحيح لمعظم ،ولكن ليس جميع األدوات المشتقة ،مثالً في بعض مقايضات معدالت الفائدة بين العمالت يتم تبادل المبلغ األصلي عند اإلنشاء )ويعاد تبادله
عند االستحقاق(.
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إرشادات التطبيق  19تتضمن العديد من األنواع األخرى من األدوات المشتقة حقا أو التزاما باجراء تبادل في المستقبل ،بما في ذلك
مقايضات معدالت الفائدة ومقايضات العملة ،والحدود العليا لمعدل الفائدة ،والتغطيات والحدود الدنيا،
وارتباطات القروض ،وتسھيالت إصدار األوراق التجارية وخطابات االئتمان .ويمكن النظر إلى عقد
مقايضة معدل فائدة على أنه نوع من العقود اآلجلة التي تتفق فيه األطراف على القيام بسلسلة من تبادالت
مستقبلية لمبالغ نقدية ،يحسب أحد المبالغ بالرجوع إلى معدل فائدة معوم واآلخر بالرجوع إلى معدل فائدة
ثابت .والعقود المستقبلية ھي نوع آخر من العقود اآلجلة ،تختلف بشكل أساس في أن العقود ذات نمط موحد
ويتم تداولھا في بورصة.

عقود شراء أو بيع بنود غير مالية )الفقرات (10-8
إرشادات التطبيق 20ال تستوفي عقود شراء أو بيع بنود غير مالية تعريف أداة مالية نظرا ألن الحق التعاقدي ألحد األطراف في
استالم أصل غير مالي أو تلقي خدمة ،وااللتزام المقابل من قبل الطرف اآلخر ال ينشئ حقا ً أو التزاما ً حاليا ً
ألي من الطرفين في استالم ،أو تقديم أو تبادل أصل مالي .فعلى سبيل المثال ،العقود التي تنص على
التسوية فقط باستالم أو تقديم بند غير مالي )مثل خيار ،أو عقد مستقبلي أو آجل على فضة( ليست أدوات
مالية .العديد من عقود السلع ھي من ھذا النوع .بعضھا يتم تنميطه من حيث الشكل وتداوله في أسواق
منظمة بنفس الطريقة التي يتم بھا تداول بعض األدوات المالية المشتقة .على سبيل المثال ،عقد مستقبلي
لسلعة قد يتم شراؤه وبيعه فوراً مقابل نقد نظراً ألنھا مدرجة للتداول في بورصة وقد يتم تداولھا مرات
عديدة .وبالرغم من ذلك ،فإن األطراف التي تشتري وتبيع العقد ،في الواقع ،تتداول السلعة أساس العقد.
وإمكانية شراء أو بيع عقد سلعة مقابل نقد ،والسھولة التي يمكن أن يتم شراؤه أو بيعه بھا وإمكانية التفاوض
على تسوية نقدية لاللتزام الستالم أو تقديم السلعة ال يغير الطابع األساسي للعقد بالطريقة التي تنشئ أداة
مالية .ومع ذلك ،بعض عقود شراء أو بيع بنود غير مالية التي يمكن تسويتھا بالصافي أو بتبادل أدوات
مالية ،أو يمكن فيھا تحويل بند غير مالي فوراً إلى نقد ،تقع ضمن نطاق المعيار كما لو كانت أدوات مالية
)انظر الفقرة .(8
إرشادات التطبيق 21باستثناء ما ھو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي " 15اإليراد من العقود مع العمالء ،فإن العق د
الذي ينطوي على استالم أو تقديم أصول مادية ال يؤدي إلى نشوء أصل مالي ألحد األط راف والت زام م الي
على الطرف اآلخر ما لم يتم تأجيل سداد أي دفعة مقابلة إل ى م ا بع د الت اريخ ال ذي ي تم في ه تحوي ل األص ول
المادية .ھذا ھو الحال في حالة شراء أو بيع بضائع على أساس االئتمان التجاري.
إرشادات التطبيق 22بعض العقود مرتبطة بسلع ،ولكنھا ال تنطوي على تسوية من خالل االستالم أو التق ديم الم ادي للس لعة .فھ ي
تحدد التسوية من خالل دفعات نقدية يتم تحديدھا وفقا ً لمعادلة في العقد ،بدالً من خالل دفع مبالغ ثابت ة .عل ى
سبيل المثال ،أصل مبلغ سند يمكن حسابه بتطبيق سعر النفط في السوق في تاريخ استحقاق السند على كمية
محددة من النفط .ويتم تحديد مؤشر أصل المبلغ بالرجوع إلى سعر س لعة ،ولك ن ت تم تس ويته نق دًا فق ط .مث ل
ھذا العقد يشكل أداة مالية.
إرشادات التطبيق 23يشمل تعريف أداة مالية أيضا ً العقد الذي يؤدي إلى نشأة أصل غير مالي أو التزام غير مالي باإلضافة إلى
أصل مالي أو التزام مالي .غالبا ً تعطي مثل ھذه األدوات المالية أحد األطراف خياراً لمبادلة أصل مالي
مقابل أصل غير مالي .على سبيل المثال ،سند مرتبط بالنفط قد يعطي حامله الحق في استالم سلسلة دفعات
فائدة دورية ثابتة ومبلغ نقدي محدد عند االستحقاق ،مع خيار مبادلة أصل المبلغ بكمية محددة من النفط.
وتختلف الرغبة في ممارسة ھذا الخيار من وقت آلخر تبعا ً للقيمة العادلة للنفط بالمقارنة مع نسبة مبادلة
النقد بالنفط )سعر التبادل( المصاحبة للسند .وال تؤثر نوايا حامل السند فيما يتعلق بممارسة الخيار على
جوھر األصول المكونة له .األصل المالي لحامل السند وااللتزام المالي للمصدر يجعالن من السند أداة
مالية ،بغض النظر عن األنواع األخرى من األصول وااللتزامات التي يتم أيضا ً إنشاؤھا.
إرشادات التطبيق ] 24حذفت[

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

19

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

معيار المحاسبة الدولي 32

العرض

االلتزامات وحقوق الملكية )الفقرات (27-15
ال يوجد التزام تعاقدي بتقديم نقد أو أصل مالي آخر )الفقرات (20-17
إرشادات التطبيق 25يمكن إصدار أسھم ممتازة بحقوق متعددة .عند تحديد ما إذا كان السھم الممتاز ھو التزام مالي أو أداة حقوق
ملكية ،فإن المصدر يقوم بتقويم الحقوق المعينة الملحقة بالسھم لتحديد ما إذا كانت تظھر الخصائص
األساسية اللتزام مالي .على سبيل المثال ،السھم الممتاز الذي يشترط االسترداد في تاريخ محدد أو حسب
اختيار حامله ،يتضمن التزاما ً ماليا ً نظراً ألن المصدر عليه التزام بتحويل أصول مالية إلى حامل السھم.
واحتمال عدم قدرة المصدر على الوفاء بااللتزام باسترداد سھم ممتاز عندما يكون مطالبا ً تعاقديا بفعل ذلك،
سواء كان ذلك بسبب عدم وجود األموال ،أو قيد قانوني أو عدم كفاية األرباح أو االحتياطيات ،ال ينفي
وجود االلتزام .خيار المصدر باسترداد األسھم مقابل نقد ال يستوفي تعريف التزام مالي نظراً ألن المصدر
ليس عليه التزام حالي بتحويل أصول مالية إلى المساھمين .وفي ھذه الحالة ،فإن استرداد األسھم يكون فقط
حسب اختيار المصدر .وقد ينشأ التزام ،بالرغم من ذلك ،عندما يمارس مصدر األسھم خياره ،عادةً بإبالغ
المساھمين رسميا ً بوجود نية السترداد األسھم.
إرشادات التطبيق 26عندما تكون األسھم الممتازة غير قابلة لالسترداد ،فإن التصنيف المناسب يتم تحديده عن طريق الحقوق
األخرى الملحقة بھا .ويستند التصنيف إلى تقويم جوھر الترتيبات التعاقدية وتعريفات االلتزام المالي وأداة
حقوق الملكية .وعندما تكون التوزيعات على حملة األسھم الممتازة  -سوا ًء كانت مجمعة أو غير مجمعة،
خاضعة الختيار المصدر ،فإن األسھم ھي أدوات حقوق ملكية .وال يتأثر تصنيف السھم الممتاز على أنه
أداة حقوق ملكية أو التزام مالي؛ على سبيل المثال ،باآلتي:
)أ( تاريخ إجراء التوزيعات
)ب( نية إجراء توزيعات في المستقبل.
)ج( األثر السلبي المحتمل على سعر األسھم العادية للمصدر إذا لم يتم إجراء توزيعات )بسبب قيود على
دفع توزيعات على األسھم العادية إذا لم يتم دفع توزيعات على األسھم الممتازة(
)د(

مبلغ احتياطيات المصدر.

)ھـ( توقعات المصدر لربح أو خسارة فترة.
)و( قدرة أو عدم قدرة المصدر على التأثير على مبلغ ربحه أو خسارته للفترة.

التسوية بأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة )الفقرات (24-21
إرشادات التطبيق 27توضح األمثلة اآلتية كيفية تصنيف األنواع المختلفة للعقود على أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة:
)أ( العقد الذي تتم تسويته باستالم المنشأة أو تسليمھا عددا محددا من أسھمھا بدون أي عوض في المستقبل،
أو بمبادلة عدد محدد من أسھمھا بمبلغ نقدي محدد أو أصل مالي آخر ،ھو أداة حقوق ملكية )فيما عدا
ما ھو مبين في الفقرة 22أ( .ووفقا لذلك ،فإن أي عوض يتم استالمه أو دفعه مقابل مثل ھذا العقد تتم
إضافته مباشرة إلى حقوق الملكية أو طرحه مباشرة منھا .أحد األمثلة ھو خيار أسھم مصدر يمنح
الطرف المقابل حق شراء عدد محدد من أسھم المنشأة مقابل مبلغ نقدي محدد .وعلى الرغم من ذلك،
إذا كان العقد يتطلب من المنشأة شراء )استرداد( أسھمھا مقابل نقد أو أصل مالي آخر في تاريخ محدد
أو قابل للتحديد أو عند الطلب ،فإن المنشأة تقوم أيضا ً بإثبات التزام مالي للقيمة الحالية لمبلغ االسترداد
)مع استثناء األدوات التي لھا جميع السمات وتستوفي الشروط الواردة في الفقرات 16أ و16ب أو
الفقرات 16ج و16د( .أحد األمثلة ھو التزام المنشأة بموجب عقد آجل بإعادة شراء عدد محدد من
أسھمھا مقابل مبلغ محدد من النقد.
)ب( يؤدي التزام المنشأة بشراء أسھمھا مقابل نقد إلى نشأة التزام مالي مقابل القيمة الحالية لمبلغ االسترداد
حتى ولو كان عدد األسھم التي تكون المنشأة ملزمة بإعادة شرائھا غير محدد أو كان االلتزام مشروطا
بممارسة الطرف المقابل حقا باالسترداد )باستثناء ما ھو مبين في الفقرات 16أ و16ب أو الفقرات
16ج و16د( .أحد أمثلة االلتزام المشروط ھو خيار مصدر يتطلب من المنشأة إعادة شراء أسھمھا
مقابل نقد إذا مارس الطرف المقابل الخيار.
)ج( يعد العقد الذي تتم تسويته نقداً أو بأصل مالي آخر أصالً ماليا ً أو التزاما ً ماليا ً حتى ولو كان مبلغ النقد
أو األصل المالي اآلخر الذي سيتم استالمه أو تسليمه مستنداً إلى تغيرات في سعر السوق لحقوق
الملكية الخاصة بالمنشأة )باستثناء ما ھو مبين في الفقرات 16أ و16ب أو الفقرات 16ج و16د( .أحد
األمثلة ھو خيار أسھم تتم تسويته بالصافي نقدا.
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)د( يعد العقد الذي تتم تسويته بعدد متغير من أسھم المنشأة تساوي قيمتھا مبلغا ً محدداً أو مبلغا ً مستنداً إلى
التغيرات في متغير أساس أصالً ماليا ً أو التزاما ً ماليا ً )مثل سعر سلعة( .مثال ذلك ھو الخيار المكتوب
لشراء ذھب الذي ،إذا تمت ممارسته ،تتم تسويته بالصافي بأدوات المنشأة عن طريق قيام المنشأة
بتسليم عدد من تلك األدوات تساوي قيمتھا قيمة عقد الخيار .ويعد مثل ھذا العقد أصالً ماليا ً أو التزاما ً
ماليا ً حتى ولو كان المتغير موضوع العقد ھو سعر سھم المنشأة بدال من الذھب .وبالمثل ،العقد الذي
تتم تسويته بعدد محدد من أسھم المنشأة ،ولكن الحقوق الملحقة بتلك األسھم سيتم تغييرھا بحيث تساوي
قيمة التسوية مبلغا ً محدداً أو مبلغا ً مستنداً إلى التغيرات في متغير أساس ،يعد أصالً ماليا ً أو التزاما ً
ماليا ً.

مخصصات التسوية المحتملة )الفقرة (25
إرشادات التطبيق 28تتطلب الفقرة  25أنه إذا كان جزء من مخصص التسوية المحتملة التي يمكن أن تتطلب بأن تتم التسوية نقداً
أو بأصل مالي آخر )أو بطريقة أخرى التي سينتج عنھا أن تكون األداة التزاما ً ماليا ً( ،غير حقيقي ،فإن
مخصص التسوية ال يؤثر على تصنيف أداة مالية .وبالتالي ،فإن أي عقد يتطلب التسوية نقدا أو بعدد متغير
من أسھم المنشأة فقط عند وقوع حدث نادر للغاية ،وغير عادي إلى حد كبير ومن غير المرجح جدا حدوثه،
يعد أداة حقوق ملكية .وبالمثل ،فإن التسوية بعدد ثابت من أسھم المنشأة قد يتم منعھا تعاقديا ً في الظروف
التي تكون خارج سيطرة المنشأة ،ولكن إذا كانت ھذه الظروف ليس لھا إمكانية حقيقية للحدوث ،فإن
التصنيف على أنه أداة حقوق ملكية يعد مناسبا ً.

المعالجة في القوائم المالية الموحدة
إرشادات التطبيق 29في القوائم المالية الموحدة ،تعرض المنشأة الحصص غير المسيطرة  -أي حصص األطراف األخرى في
حقوق الملكية ودخل منشآتھا التابعة  -وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  1والمعيار الدولي للتقرير المالي .10
وعند تصنيف أداة مالية )أو مكون منھا( في قوائم مالية موحدة ،فإن المنشأة تأخذ في الحسبان جميع األحكام
والشروط المتفق عليھا بين أعضاء المجموعة وحملة األداة عند تحديد ما إذا كانت المجموعة ككل عليھا
التزام بتسليم نقد أو أصل مالي آخر فيما يتعلق باألداة أو تسويتھا بطريقة ينتج عنھا تصنيف التزام .وعندما
تصدر منشأة تابعة في مجموعة أداة مالية وتتفق المنشأة األم أو منشأة أخرى في المجموعة على شروط
إضافية مع حملة األداة مباشرة )على سبيل المثال ضمان( ،فقد ال يكون للمجموعة حق االختيار على
التوزيعات أو االسترداد .ورغم أن المنشأة التابعة قد تصنف األداة بالشكل المناسب في قوائمھا المالية
الفردية ،بغض النظر عن ھذه الشروط اإلضافية ،إال أن أثر االتفاقيات األخرى بين أعضاء المجموعة
وحملة األداة يؤخذ في الحسبان للتأكد من أن القوائم المالية الموحدة تعكس العقود والمعامالت التي تم
الدخول فيھا من قبل المجموعة ككل .وإلى المدى الذي يوجد فيه مثل ھذا االلتزام أو النص على التسوية،
فإن األداة )أو الجزء منھا الذي يخضع لاللتزام( يتم تصنيفه على أنه التزام مالي في القوائم المالية الموحدة.
إرشادات التطبيق29أ يتم تصنيف بعض أنواع األدوات التي تفرض التزاما ً تعاقديا ً على المنشأة على أنھا أدوات حقوق ملكية وفقا ً
للفقرتين 16أ و16ب أو الفقرتين 16ج و16د .ويعد التصنيف وفقا لھذه الفقرات استثنا ًء من المبادئ التي
بخالف ذلك تطبق في ھذا المعيار على تصنيف األداة .ھذا االستثناء ال يمتد إلى تصنيف الحصص غير
المسيطرة في القوائم المالية الموحدة .وبنا ًء عليه ،فإن األدوات التي تصنف على أنھا أدوات حقوق ملكية
وفقا ً إما للفقرتين 16أ و16ب أو الفقرتين 16ج و16د في القوائم المالية المنفصلة أو الفردية التي ھي
حصص غير مسيطرة يتم تصنيفھا في القوائم المالية الموحدة للمجموعة على أنھا التزامات.

األدوات المالية المركبة )الفقرات (32-28
إرشادات التطبيق 30تنطبق الفقرة  28فقط على مصدري األدوات المالية المركبة غير المشتقة .وال تتناول الفقرة  28األدوات
المالية المركبة من منظور حملة األدوات .ويتناول المعيار الدولي للتقرير المالي 9تصنيف وقياس األصول
المالية التي ھي أدوات مالية مركبة ،من منظور حامل األدوات.
إرشادات التطبيق 31الشكل الشائع لألداة المالية المركبة ھو أداة دين مع خيار تحويل مضمن فيھا ،مثل سند قابل للتحويل إلى أسھم
عادية من أسھم المصدر ،دون أي سمات مشتقة أخرى مضمنة فيه .وتتطلب الفقرة  28من مصدر مثل ھذه
األداة المالية أن يعرض مكون االلتزام ومكون حقوق الملكية بشكل منفصل في قائمة المركز المالي ،كما
يلي:
)أ(

يعد التزام المصدر بإجراء دفعات مجدولة للفائدة وأصل المبلغ التزاما ً ماليا ً يظل موجوداً طالما أنه لم
يتم تحويل األداة .وعند اإلثبات األولي ،فإن القيمة العادلة لمكون االلتزام ھي القيمة الحالية لسلسلة
التدفقات النقدية المستقبلية المحددة تعاقديا ً مخصومة بمعدل الفائدة المطبق في ذلك الوقت من قبل
السوق على األدوات التي لھا وضع قابل للمقارنة وتقدم – بشكل كبير  -نفس التدفقات النقدية ،بنفس
الشروط ،ولكن بدون خيار تحويل.

)ب( أداة حقوق الملكية ھي خيار مضمن لتحويل االلتزام إلى حقوق ملكية المصدر .ولھذا الخيار قيمة
عند اإلثبات األولي حتى عندما يكون سعر ممارسته غير مجز.
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إرشادات التطبيق 32عند تحويل أداة قابلة للتحويل عند االستحقاق ،فإن المنشأة تقوم بإلغاء إثبات مكون االلتزام وتثبته على أنه
حق ملكية .ويظل مكون حق الملكية األصلي على أنه حق ملكية )رغم أنه قد يتم تحويله من بند مستقل في
حقوق الملكية إلى بند مستقل آخر( .وليس ھناك مكسب أو خسارة على التحويل عند االستحقاق.
إرشادات التطبيق 33عندما تقوم المنشأة بإطفاء أداة قابلة للتحويل قبل االستحقاق من خالل استرداد مبكر أو إعادة شراء تظل في ه
مي زات التحوي ل األص لية دون تغيي ر ،ف إن المنش أة تق وم بتخص يص الع وض الم دفوع وأي تك اليف معامل ة
مقابل الشراء أو االسترداد على مكونات االلتزام وحقوق الملكية لألداة ف ي ت اريخ المعامل ة .وتتف ق الطريق ة
المستخدمة في تخصيص العوض المدفوع وتكاليف المعاملة على المكونات المنفصلة مع تلك المستخدمة في
التخصيص األصلي على المكونات المنفصلة للمتحصالت المستلمة م ن م ن قب ل المنش أة عن د إص دار األداة
القابلة للتحويل ،وفقا للفقرات .32-28
إرشادات التطبيق 34بمجرد إجراء تخصيص العوض ،فإن أي مكسب أو خسارة ناتجة تتم معالجتھا وفقا لمبادئ المحاسبة المطبقة
على المكون ذي االعالقة ،كما يلي:
)أ(

يتم إثبات مبلغ المكسب أو الخسارة المتعلق بمكون االلتزام ضمن الربح أو الخسارة.

)ب( يتم إثبات مبلغ العوض المتعلق بمكون حقوق الملكية ضمن حقوق الملكية.
إرشادات التطبيق 35قد تعدل المنشأة شروط أداة قابلة للتحويل للحث على التحويل المبكر ،على سبيل المثال ،عن طريق عرض
نسبة تحويل أكثر تفضيالً أو دفع عوض إضافي آخر في حالة التحويل قبل تاريخ محدد .ويتم إثبات الفرق،
في التاريخ الذي يتم فيه تعديل الشروط ،بين القيمة العادلة للعوض الذي يستلمه حامل األداة عند تحويل
األداة بموجب الشروط المعدلة والقيمة العادلة للعوض الذي يستلمه بموجب الشروط األصلية على أنه
خسارة ضمن الربح أو الخسارة.

أسھم الخزينة )الفقرتان 33و(34
إرشادات التطبيق 36ال يتم إثبات أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة على أنھا أصل مالي بغض النظر عن السبب الذي تمت
إعادة اقتنائھا من أجله .تتطلب الفقرة  33من المنشأة التي تقوم بإعادة اقتناء أدوات حقوق الملكية الخاصة
بھا أن تطرح أدوات حقوق الملكية تلك من حقوق الملكية .وبالرغم من ذلك ،عندما تحتفظ المنشأة بحقوق
الملكية الخاصة بھا بالنيابة عن آخرين ،مثل مؤسسة مالية تحتفظ بحقوق الملكية الخاصة بھا بالنيابة عن
عميل ،فإنه تكون ھناك عالقة وكالة ونتيجة لذلك فإن تلك المحتفظات ال تضمن في قائمة المركز المالي
للمنشأة.

الفائدة ،وتوزيعات األرباح ،والخسائر والمكاسب )الفقرات (41-35
إرشادات التطبيق 37يوضح المثال التالي تطبيق الفقرة  35على أداة مالية مركبة .افترض أن سھما ً ممتازاً غير مجمع لألرباح
قابل لالسترداد بشكل إلزامي مقابل نقد في غضون خمس سنوات ،ولكن توزيعات األرباح تستحق السداد
باختيار المنشأة قبل تاريخ االسترداد .مثل ھذه األداة ھي أداة مالية مركبة ،مكون االلتزام فيھا ھو القيمة
الحالية لمبلغ االسترداد .ويتم إثبات تفكيك الخصم على ھذا المكون ضمن الربح أو الخسارة وتصنيفه على
أنه مصروف فائدة .وأي توزيعات يتم دفعھا تكون متعلقة بمكون حقوق الملكية ،ووفقا ً لذلك ،فإنه يتم إثباتھا
على أنھا توزيع للربح أو الخسارة .وستنطبق معالجة مشابھة إذا كان االسترداد ليس الزاميا ً ولكن باختيار
حامل األداة ،أو إذا كان السھم قابالً للتحويل بشكل إلزامي إلى عدد متغير من األسھم العادية التي يتم
حسابھا لتساوي مبلغا ً محدداً أو مبلغا ً مستنداً إلى التغيرات في متغير أساس )مثل سلعة( .وبالرغم من ذلك،
إذا تمت إضافة اي توزيعات غير مدفوعة إلى مبلغ االسترداد ،فإن األداة بكاملھا تكون التزاما ً .وفي مثل
ھذه الحالة ،فإن أي توزيعات أرباح يتم تصنيفھا على أنھا مصروف فائدة.

مقاصة أصل مالي والتزام مالي )الفقرات (50-42
إرشادات التطبيق] 38حذفت[

الضابط بأن المنشأة ’لھا حاليا حق نافذ نظاما بمقاصة المبالغ المثبتة‘ )الفقرة ) 42أ((
إرشادات التطبيق38أ قد يكون حق المقاصة متاحا ً حاليا ً أو قد يكون متوقفا ً على حدث مستقبلي )على سبيل المثال ،قد يستحدث
الحق أو يصبح قابالً للمارسة فقط عند وقوع حدث مستقبلي ،مثل التوقف عن السداد ،أو إعسار أو إفالس
أحد األطراف المقابلة( .وحتى لو كان حق المقاصة غير متوقف على حدث مستقبلي ،فقد يكون فقط نافذاً
نظاما ً في السياق العادي لألعمال ،أو في حالة التوقف عن السداد ،أو في حالة إعسار أو إفالس ،أحد أو
جميع األطراف المقابلة.
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إرشادات التطبيق38ب الستيفاء الضوابط الواردة في الفقرة ) 42أ( ،يجب أن يكون للمنشأة حاليا ً حق نافذ نظاما ً إلجراء مقاصة.
وھذا يعني أن حق إجراء المقاصة:
)أ(

يجب أال يكون متوقفا ً على حدث مستقبلي.

)ب( يجب أن يكون نافذاً نظاما ً في جميع الظروف التالية:
)(1

السياق العادي لألعمال.
) (2حدوث توقف عن السداد.
) (3حالة إعسار أو إفالس المنشأة وجميع األطراف المقابلة.

إرشادات التطبيق38ج طبيعة ومدى حق المقاصة ،بما في ذلك أي شروط ملحقة بممارسته وما إذا كان سيظل باقيا ً في حالة التوقف
عن السداد أو اإلعسار أو اإلفالس ،قد تختلف من سلطة قضائية ألخرى .وتبعا لذلك ،ال يمكن االفتراض
بأن حق المقاصة متاح تلقائيا ً خارج السياق العادي لألعمال .على سبيل المثال ،قوانين اإلفالس أو اإلعسار
لسلطة قضائية قد تمنع ،أو تقيد ،حق المقاصة في حالة اإلفالس أو اإلعسار في بعض الظروف.
إرشادات التطبيق38د األنظمة التي تنطبق على العالقات بين األطراف )على سبيل المثال ،الشروط التعاقدية ،واألنظمة التي تحكم
العقد ،أو أنظمة التوقف عن السداد ،واإلعسار واإلفالس التي تنطبق على األطراف( يلزم أن تؤخذ في
الحسبان للتأكد عما إذا كان حق االمقاصة نافذاً في السياق العادي لألعمال ،وفي حالة التوقف عن السداد
وفي حالة إعسار أو إفالس المنشأة وجميع األطراف المقابلة )كما ھو محدد في فقرة إرشادات التطبيق38
ب )ب((.

صاف ،أو أن تحقق األصل وتسوي االلتزام
الضابط بأن ’المنشأة تنوي إما أن تٌسوي على أساس
ٍ
في وقت واحد‘ )الفقرة ) 42ب((
صاف أو
إرشادات التطبيق38ھـ الستيفاء الضابط الوارد في الفقرة ) 42ب( يجب أن يكون للمنشأة نية إما أن تسوي على أساس
ٍ
تحقق األصل وتسوي االلتزام في وقت واحد .ورغم أن المنشأة قد يكون لھا حق في أن تسوي على أساس
صاف ،إال انه قد ال يزال بإمكانھا أن تحقق األصل وتسوي االلتزام بشكل منفصل.
ٍ
إرشادات التطبيق38و إذا كان بإمكان المنشأة تسوية مبالغ بطريقة تكون معھا النتيجة ،في الواقع ،معادلة للتسوية على أساس
صاف ،فإن المنشأة سوف تستوفي الضوابط الواردة في الفقرة ) 42ب( .ويحدث ھذا إذا ،وفقط إذا ،كان
ٍ
آللية التسوية اإلجمالية سمات تزيل مخاطر االئتمان والسيولة أو تنتج عنھا مخاطر ائتمان وسيولة ضئيلة،
وإذا كانت ستعالج المبالغ المستحقة والمبالغ واجبة السداد في عملية تسوية واحدة .على سبيل المثال ،نظام
صاف ،الواردة في
تسوية إجمالية له جميع الخصائص التالية سوف يستوفي ضوابط التسوية على أساس
ٍ
الفقرة )42ب(:
)أ(

يتم تقديم األصول المالية وااللتزامات المالية المؤھلة للمقاصة عند نفس النقطة الزمنية إلجراء
المعالجة.

)ب(

بمجرد تقديم األصول المالية وااللتزامات المالية إلجراء المعالجة ،تكون األطراف ملتزمة بالوفاء
بتعھد التسوية

)ج(

ليس ھناك احتمال بتغير التدفقات النقدية التي تنشأ عن األصول وااللتزامات بمجرد تقديمھا إلجراء
المعالجة )ما لم تفشل المعالجة – أنظر البند )د( أدناه(

)د(

سوف تتم تسوية األصول وااللتزامات التي يتم ضمانھا بأوراق مالية على أساس نظام تحويل
أوراق مالية أو نظام مشابه )على سبيل المثال ،التسليم مقابل الدفع( ،بحيث أنه إذا فشل تحويل
األوراق المالية ،فإن معالجة المبلغ المستحق أو المبلغ واجب السداد ذي العالقة والذي تكون
األوراق المالية ضمان له سوف تفشل ھي أيضا ً )والعكس بالعكس(.

)ھـ(

أي من المعامالت التي تفشل ،كما ورد في البند )د( سوف يعاد إدخالھا إلجراء المعالجة حتى تتم
تسويتھا.

)و(

تتم التسوية من خالل نفس مؤسسة التسوية )على سبيل المثال ،بنك تسوية ،أو بنك مركزي أو
مؤسسة مركزية إليداع األوراق المالية(.

)ز(

يوجد تسھيل ائتماني طوال اليوم وأنه سوف يوفر مبالغ سحب على المكشوف كافية للتمكين من
معالجة الدفعات في تاريخ التسوية لكل طرف من األطراف ،وأن يكون مؤكداً عمليا ً أن التسھيالت
االئتمانية طوال اليوم سيتم الوفاء بھا عند المطالبة.
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إرشادات التطبيق 39ال يقدم المعيار معالجة محددة لما يسمى "أدوات مصطنعة" والتي ھي مجموعات من األدوات المالية
المنفصلة التي يتم اقتناؤھا واالحتفاظ بھا لمضاھاة خصائص أداة أخرى .على سبيل المثال ،دين طويل
األجل بمعدل فائدة معوم يجمع مع مقايضة أسعار فائدة تتضمن استالم دفعات معومة وإجراء دفعات محددة
يؤدي الى تركيب دين طويل األجل بمعدل فائدة ثابت .كل من األدوات المالية الفردية التي تشكل معا ً "أداة
مصطنعة" تمثل حقا ً أو التزاما ً تعاقديا ً بأحكامه وشروطه ويمكن تحويل او تسوية كل منھا بشكل منفصل.
وتكون كل أداة مالية معرضة لمخاطر قد تختلف عن المخاطر التي تتعرض لھا أدوات مالية أخرى .ووفقا ً
لذلك ،عندما تكون إحدى األدوات المالية في "أداة مصطنعة" أصالً وتكون األخرى التزاما ً ،فال تتم
صاف ما لم يستوفيا ضوابط
مقاصتھما وال يتم عرضھما في قائمة المركز المالي للمنشأة على أساس
ٍ
المقاصة الواردة في الفقرة .42
إرشادات التطبيق] 40حذفت[
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ربحية السھم
الھدف
ھدف ھذا المعيار ھو تحديد مبادئ لتحديد وعرض ربحية السھم ،وذلك لتحسين مقارنات األداء بين المنشآت المختلفة في
نفس فترة التقرير وبين فترات التقرير المختلفة للمنشأة نفسھا .ورغم أن لبيانات ربحية السھم حدوداً نظرا للسياسات
المحاسبية المختلفة التي قد تستخدم في تحديد "األرباح" ،فإن المقام ال ُمحدد بشكل ثابت يُحسن التقرير المالي .يركز ھذا
المعيار على مقام حساب ربحية السھم.

1

النطاق
يجب أن يطبق ھذا المعيار على

2

)أ(

)ب(

القوائم المالية المنفصلة أو الفردية للمنشأة:
)(1

التي تُتداول أسھمھا العادية أو أسھمھا العادية المحتمل إصدارھا في سوق عام )سوق أوراق مالية وطني
أو أجنبي أو سوق خارج المقصورة ،بما في ذلك األسواق المحلية أو اإلقليمية(.

)(2

التي تودع ،أو في سياق إيداع ،قوائمھا المالية لدى ھيئة لألوراق المالية أو ھيئة تنظيمية أخرى لغرض
إصدار أسھم عادية في سوق عام.

القوائم المالية الموحدة لمجموعة لھا منشأة أم:
)(1

تُتداول أسھمھا العادية أو أسھمھا العادية المحتمل إصدارھا في سوق عام )سوق أوراق مالية وطني أو
أجنبي أو سوق خارج المقصورة ،بما في ذلك األسواق المحلية أو اإلقليمية(.

)(2

تودع ،أو في سياق إيداع ،قوائمھا المالية لدى ھيئة لألوراق المالية أو ھيئة تنظيمية أخرى لغرض إصدار
أسھم عادية في سوق عام.

3

يجب على المنشأة التي تفصح عن ربحية السھم أن تحسب ربحية السھم وتفصح عنھا وفقا ً لھذا المعيار.

4

عندما تعرض المنشأة كالً من القوائم المالية الموحدة والقوائم المالية المنفصلة المعدة وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير
المالي" 10القوائم المالية الموحدة" ومعيار المحاسبة الدولي " 27القوائم المالية المنفصلة" على التوالي ،فإن
اإلفصاحات المطلوبة بموجب ھذا المعيار تُعرض – فقط  -على أساس المعلومات الموحدة .ويجب على المنشأة التي
تختار أن تفصح عن ربحية السھم على أساس قوائمھا المالية المنفصلة أن تعرض معلومات ربحية السھم تلك –
فقط  -في قائمتھا للدخل الشامل .وال يجوز للمنشاة أن تعرض معلومات ربحية السھم تلك في القوائم المالية
الموحدة.

4أ

إذا عرضت المنشأة بنود الربح أو الخسارة في قائمة دخل منفصلة كما ھو موضح في الفقرة 10أ من معيار المحاسبة
الدولي "1عرض القوائم المالية" )كما عُدل في  ،(2011فإنھا تعرض ربحية السھم في تلك القائمة المنفصلة فقط.

التعريفات
5

تستخدم المصطلحات التالية في ھذا المعيار بالمعاني المحددة:
مضاد التخفيض ھو زيادة في ربحية السھم أو تخفيض في خسارة السھم ناتجة عن افتراض أن األدوات القابلة
للتحويل قد ُحولت ،وأن الخيارات أو األذونات قد ُمورست ،أو أن األسھم العادية قد أُصدرت بنا ًء على استيفاء شروط
محددة.
اتفاقية أسھم محتملة ھي اتفاقية إلصدار أسھم تعتمد على استيفاء شروط محددة.
أسھم عادية قابلة لإلصدار بشروط ھي أسھم عادية قابلة لإلصدار مقابل عوض ضئيل أو بدون عوض نقدي أو
عوض آخر بنا ًء على استيفاء شروط محددة في اتفاقية أسھم محتملة.
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التخفيض ھو تخفيض في ربحية السھم أو زيادة في خسارة السھم ناتجة عن افتراض أن األدوات القابلة للتحويل قد
ُحولت ،وأن الخيارات أو األذونات قد ُمورست ،أو أن األسھم العادية قد أُصدرت بنا ًء على استيفاء شروط محددة.
الخيارات واألذونات ومعا ِدالتھما ھي أدوات مالية تمنح حاملھا حق شراء أسھم عادية.
السھم العادي ھو أداة حقوق ملكية في مرتبة تالية لجميع فئات أدوات حقوق الملكية األخرى.
السھم العادي المحتمل إصداره ھو أداة مالية أو عقد آخر قد يخول لحامله الحق في أسھم عادية.
خيارات بيع أسھم عادية ھي عقود تمنح حاملھا الحق في بيع أسھم عادية بسعر محدد لفترة محددة.

6

ال تشارك األسھم العادية في ربح الفترة إال بعد مشاركة األنواع األخرى من األسھم مثل األسھم الممتازة .وقد يكون
للمنشأة أكثر من فئة واحدة من األسھم العادية .لألسھم العادية من نفس الفئة الحقوق نفسھا في استالم توزيعات
األرباح.

7

من أمثلة األسھم العادية المحتمل إصدارھا:
)أ(

8

االلتزامات المالية أو أدوات حقوق الملكية ،بما في ذلك األسھم الممتازة ،التي تكون قابلة للتحويل إلى أسھم
عادية.

)ب(

الخيارات واألذونات.

)ج(

األسھم التي ستُصدر بنا ًء على استيفاء شروط ناتجة عن ترتيبات تعاقدية ،مثل شراء منشأة أعمال أو أصول
أخرى.

تستخــــدم المصطلحات المعــرفة في معيـــار المحاسبة الدولي " 32األدوات المالية – العرض" في ھذا المعيار
بنفس المعاني المحددة في الفقرة  11من معيار المحاسبة الدولي  ،32ما لم يُنوه إلى غير ذلك .يعرف معيار المحاسبة
الدولي  32األداة المالية ،واألصل المالي ،وااللتزام المالي وأداة حقوق الملكية ،ويوفر إرشادات بشأن تطبيق تلك
التعريفات .يعرف المعيار الدولي للتقرير المالي " 13قياس القيمة العادلة" القيمة العادلة ويحدد متطلبات تطبيق ذلك
التعريف.

القيــــاس

ربحية السھم األساس
9

يجب على المنشأة أن تحسب ربحية السھم األساس للربح أو الخسارة الخاصة بحملة األسھم العادية للمنشأة األم،
وللربح أو الخسارة من العمليات المستمرة  -إذا عُرضت  -الخاصة بحملة األسھم أولئك.

10

يجب حساب ربحية السھم األساس بقسمة الربح أو الخسارة الخاصة بحملة االسھم العادية للمنشاة األم )البسط(
على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية القائمة )المقام( خالل الفترة.

11

ھدف معلومات ربحية السھم األساس ھو توفير قياس لحصص كل سھم عادي للمنشأة األم في أداء المنشأة خالل فترة
التقرير.

األرباح
12

لغرض حساب ربحية السھم األساس ،فإن المبالغ الخاصة بحملة األسھم العادية للمنشاة األم والمتعلقة بما يلى:
)أ(

الربح أو الخسارة من العمليات المستمرة الخاصة بالمنشأة األم.

)ب(

الربح أو الخسارة الخاصة بالمنشأة األم.

يجب أن تكون ھي المبالغ في )أ( و)ب( معدلةً بمبالغ توزيعات أرباح األسھم الممتازة بعد الضريبة ،والفروق الناشئة
عن تسوية األسھم الممتازة واآلثار المشابھة األخرى لألسھم الممتازة المصنفة على أنھا حقوق ملكية.
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13

عند تحديد ربح أو خسارة الفترة الخاصة بحملة األسھم العادية للمنشأة األم ،تُدرج جميع بنود الدخل والمصروفات
الخاصة بحملة األسھم العادية للمنشأة األم والتي أُثبتت في الفترة ،بما في ذلك مصروف الضريبة وتوزيعات األرباح
على األسھم الممتازة المصنفة على أنھا التزامات )انظر معيار المحاسبة الدولي .(1

14

مبلغ توزيعات أرباح األسھم الممتازة بعد الضريبة الذي يُطرح من الربح أو الخسارة ھو:
)أ(

مبلــغ أي توزيعات أربــاح أسھم ممتازة بعد الضريبة على أسھم ممتازة غير مجمعة لألرباح معلنة ومتعلقة
بالفترة.

)ب(

مبلغ توزيعات أرباح األسھم الممتازة بعد الضريبة لألسھم الممتازة المجمعة لألرباح المطلوبة للفترة ،سواء
تم أم لم يتم اإلعالن عن التوزيعات .وال يشمل مبلغ توزيعات أرباح األسھم الممتازة للفترة مبلغ أي
توزيعات أرباح أسھم ممتازة ألسھم ممتازة مجمعة لألرباح مدفوعة أو معلنة خالل الفترة الحالية ومتعلقة
بالفترات السابقة.

15

األسھم الممتازة التي تشترط توزيع أرباح اولية منخفضة لتعوض المنشأة عن بيع األسھم الممتازة بخصم ،أو توزيع
أرباح أعلى من السائدة في السوق في الفترات التالية لتعوض المستثمرين عن شراء األسھم الممتازة بعالوة يُشار
إليھا أحيانا ً على أنھا أسھم ممتازة بمعدل متزايد .يُستنفد أي خصم أو عالوة إصدار أصلي ألسھم ممتازة بمعدل
متزايد الى األرباح المبقاة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ويعامل على أنه توزيع أرباح أسھم ممتازة ألغراض
حساب ربحية السھم.

16

يمكن إعادة شراء األسھم الممتازة بموجب عرض عطاء المنشأة لحملة تلك األسھم .وتمثل زيادة القيمة العادلة
للعوض المدفوع لحملة األسھم الممتازة عن المبلغ الدفتري لألسھم الممتازة عائداً لحملة األسھم الممتازة وعبئا ً على
األرباح المبقاة للمنشأة .ويُطرح ھذا المبلغ عند حساب الربح أو الخسارة الخاصة بحملة األسھم العادية للمنشأة األم.

17

يمكن أن يُحث على التحويل المبكر لألسھم الممتازة القابلة للتحويل من قبل المنشأة من خالل تغييرات مرغوب فيھا
في شروط التحويل األصلية أو دفع عوض إضافي .وتُعد زيادة القيمة العادلة لألسھم العادية أو العوض اآلخر
المدفوع عن القيمة العادلة لألسھم العادية القابلة لإلصدار بموجب شروط التحويل األصلية عائداً لحملة األسھم
الممتازة ،ويُطرح عند حساب الربح أو الخسارة الخاصة بحملة األسھم العادية للمنشأة األم.

18

عند حساب الربح أو الخسارة الخاصة بحملة األسھم العادية للمنشأة األم تُضاف أي زيادة في المبلغ الدفتري لألسھم
الممتازة عن القيمة العادلة للعوض المدفوع لتسويتھا.

األسھم
19

لغرض حساب ربحية السھم األساس ،يجب أن يكون عدد األسھم العادية ھو المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية
القائمة خالل الفترة.

20

يعكس استخدام المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية القائمة خالل الفترة احتمال أن مبلغ رأس مال حملة األسھم
تفاوت خالل الفترة كنتيجة لوجود عدد أكبر أو أصغر من األسھم القائمة في أي وقت .المتوسط المرجح لعدد األسھم
العادية القائمة خالل الفترة ھو عدد األسھم العادية القائمة في بداية الفترةُ ،معدلةً بعدد األسھم العادية المعاد شراؤھا
أو المصدرة خالل الفترة ،مضروبة في معامل ترجيح زمني .معامل الترجيح الزمني ھو عدد األيام التي تكون فيھا
األسھم قائمة كنسبة من مجموع عدد األيام في الفترة ،ويعد التقريب المعقول للمتوسط المرجح كافيا ً في كثير من
الحاالت.

21

تُدرج األسھم في المتوسط المرجح لعدد األسھم – عادة  -من التاريخ الذي يُعد فيه العوض مستحقا ً )والذي ھو -
بشكل عام  -تاريخ إصدارھا( ،على سبيل المثال:
)أ(

األسھم العادية المصدرة في مقابل نقد تُدرج عندما يكون النقد مستحقا ً.

)ب(

األسھم العادية المصدرة على إعادة االستثمار االختياري لتوزيعات األرباح على األسھم العادية أو الممتازة
تُدرج عند إعادة استثمار توزيعات األرباح.

)ج(

األسھــــم العاديــة المصدرة كنتيجة لتحويل أداة دين إلى أسھم عادية تُدرج من التاريخ الذي يتوقف فيه
استحقاق الفائدة.

)د(

األسھم العادية المصدرة عوضا ً عن الفائدة أو المبلغ األصلي لألدوات المالية األخرى تُدرج من التاريخ الذي
يتوقف فيه استحقاق الفائدة.
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)ھـ(

األسھم العادية المصدرة في مقابل تسوية التزام على المنشأة تُدرج من تاريخ التسوية.

)و(

األسھم العادية المصدرة على أنھا عوض مقابل اقتناء أصل بخالف النقد تُدرج من التاريخ الذي يُثبت فيه
االقتناء.

)ز(

األسھم العادية المصدرة مقابل أداء خدمات للمنشأة تُدرج عند تأدية الخدمات.

يُحدد توقيت إدراج األسھم العادية بموجب األحكام والشروط المرتبطة بإصدارھا .ويُبدَى االھتمام الواجب بجوھر
أي عقد مرتبط باإلصدار.
22

تُدرج األسھم العادية المصدرة على أنھا جزء من العوض المحول في تجميع منشآت ضمن المتوسط المرجح لعدد
األسھم من تاريخ االستحواذ .ھذا نظراً ألن المنشأة المستحوذة تُضمن في قائمتھا للدخل الشامل أرباح وخسائر
المنشأة المستحوذ عليھا من ذلك التاريخ.

23

األسھم العادية التي ستُصدر بنا ًء على تحويل أداة مالية قابلة للتحويل اإلجباري تُدرج في حساب ربحية السھم
األساس من التاريخ الذي يتم فيه الدخول في العقد.

24

تُعالج األسھم القابلة لإلصدار بشروط على أنھا قائمة وتُدرج في حساب ربحية السھم األساس – فقط  -من التاريخ
الذي عنده تُستوفى جميع الشروط الضرورية )أي أن األحداث قد وقعت( .األسھم التي تكون قابلة لإلصدار فقط بعد
مرور الوقت ال تُعد أسھما ً قابلة لإلصدار بشروط ،نظراً ألن مرور الوقت يعد أمراً مؤكداً .وال تتم معالجة األسھم
العادية القائمة التي يمكن إرجاعھا بشروط )أي عرضة لالستدعاء( على أنھا قائمة وتُستبعد من حساب ربحية السھم
األساس حتى التاريخ الذي لم تعد فيه األسھم عرضة لالستدعاء.

25

]حذفت[.

26

يجب تعديل المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية القائمة خالل الفترة ولجميع الفترات المعروضة باألحداث،
بخالف تحويل األسھم العادية المحتمل إصدارھا ،التي غيرت عدد األسھم العادية القائمة بدون تغيير مقابل في
الموارد.

27

قد تُصدر أسھم عادية ،أو قد يُخفض عدد األسھم العادية القائمة ،بدون تغيير مقابل في الموارد .ومن أمثلة ذلك:
)أ(

الرسملة أو إصدار أسھم مكافأة )يشار إليھا – أحيانا ً – على أنھا توزيع أرباح في شكل أسھم(.

)ب(

عنصر المكافأة في أي إصدار آخر ،على سبيل المثال عنصر المكافأة في إصدار حقوق لحملة األسھم
الحاليين.

)ج(

تجزئة السھم.

)د(

تجزئة السھم العكسية )تجميع األسھم(.

28

عند الرسملة أو إصدار أسھم مكافأة أو تجزئة السھم ،تُصدر األسھم العادية لحملة األسھم الحاليين بدون عوض
إضافي .وبنا ًء عليه ،يزداد عدد األسھم العادية القائمة بدون زيادة في الموارد .ويُعدل عدد األسھم العادية القائمة قبل
الحدث بالتغير التناسبي في عدد األسھم العادية القائمة كما لو أن الحدث وقع في بداية أبكر فترة معروضة .على
سبيل المثال ،عند إصدار أسھم مكافأة على أساس اثنين مقابل واحد ،يُضرب عدد األسھم العادية القائمة قبل اإلصدار
في ثالثة للحصول على المجموع الجديد لعدد لألسھم العادية ،أو في اثنين للحصول على عدد األسھم العادية
اإلضافية.

29

يُخفض تجميع األسھم العادية  -بشكل عام  -عدد األسھم العادية القائمة بدون تخفيض مقابل في الموارد .بالرغم من
ذلك ،عندما يكون األثر الكلى ھو إعادة شراء السھم بالقيمة العادلة ،فإن التخفيض في عدد األسھم العادية القائمة
يكون نتيجة تخفيض مقابل في الموارد .مثال ذلك تجميع أسھم ُمصاحب بتوزيع خاص لألرباح .يُعدل المتوسط
المرجح لعدد األسھم العادية القائمة ،خالل الفترة التي تحدث فيھا المعاملة ال ُمصاحبة ،وذلك بالتخفيض في عدد
األسھم العادية من التاريخ الذي يُثبت فيه التوزيع الخاص األرباح.
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ربحية السھم المخفضة
30

يجب على المنشأة أن تحسب مبالغ ربحية السھم المخفضة للربح أو الخسارة الخاصة بحملة األسھم العادية
للمنشأة األم و ،إذا عُرضت ،للربح أو الخسارة من العمليات المستمرة الخاصة بحملة األسھم أولئك.

31

لغرض حساب ربحية السھم المخفضة ،يجب على المنشأة أن تقوم بتعديل الربح أو الخسارة الخاصة بحملة األسھم
العادية للمنشأة األم ،والمتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة بآثار جميع األسھم العادية المحتمل إصدارھا
المخفضة.

32

يتفق ھدف ربحية السھم المخفضة مع ھدف ربحية السھم األساس – توفير قياس لحصة كل سھم عادي في أداء
المنشأة – على الرغم من تفعيل أثر جميع األسھم العادية المحتمل إصدارھا المخفضة القائمة خالل الفترة .نتيجة
لذلك:
)أ(

يزداد الربح أو الخسارة الخاصة بحملة األسھم العادية للمنشأة األم بمبلغ توزيعات األرباح والفائدة بعد
الضريبة ال ُمثبت خالل الفترة والمتعلق باألسھم العادية المحتمل إصدارھا المخفضة ،وتُعدل بأي تغيرات
أخرى في الدخل أو المصروف التي ستنتج من تحويل األسھم العادية المحتمل إصدارھا المخفضة.

)ب( يزداد المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية القائمة بالمتوسط المرجح لعدد األسھم العادية اإلضافية التي كانت
ستكون قائمة بافتراض تحويل جميع األسھم العادية المحتمل إصدارھا المخفضة.

األرباح
33

لغرض حساب ربحية السھم المخفضة ،يجب على المنشأة أن تعدل الربح أو الخسارة الخاصة بحملة األسھم
العادية للمنشأة األم ،كما ُحسبت وفقا ً للفقرة  ،12باألثر بعد الضريبة لما يلي:
)أ(

أي توزيعات أرباح أو بنود أخرى متعلقة باألسھم العادية المحتمل إصدارھا المخفضة طُرحت للوصول للربح أو
الخسارة الخاصة بحملة األسھم العادية للمنشأة األم كما ُحسبت وفقا ً للفقرة .12

)ب(

أي فائدة مثبتة خالل الفترة متعلقة باألسھم العادية المحتمل إصدارھا المخفضة.

)ج(

أي تغيرات أخرى في الدخل أو المصروف والتي كانت ستنتج من تحويل األسھم العادية المحتمل إصدارھا
المخفضة.

34

بعد تحويل األسھم العادية المحتمل إصدارھا إلى أسھم عادية ،لن تعد تظھر البنود المحددة في الفقرة ) 33أ( – )ج(.
وبدالً من ذلك ،يحق لألسھم العادية الجديدة أن تشارك في الربح أو الخسارة الخاصة بحملة األسھم العادية للمنشأة
األم .بنا ًء عليه ،يُعدل الربح أو الخسارة الخاصة بحملة األسھم العادية للمنشأة األم والمحسوبة وفقا ً للفقرة  12بالبنود
المحددة في الفقرة ) 33أ( – )ج( وبأي ضرائب متعلقة بھا .وتشمل المصروفات المرتبطة باألسھم العادية المحتمل
إصدارھا تكاليف المعاملة والخصومات التي تمت المحاسبة عنھا وفقا ً لطريقة معدل الفائدة الفعلي )أنظر المعيار
الدولي للتقرير المالي .(9

35

قد يؤدى تحويل األسھم العادية المحتمل إصدارھا إلى تغييرات تابعة في الدخل أو المصروفات .على سبيل المثال ،قد
يؤدى تخفيض مصروف الفائدة المتعلق باألسھم العادية المحتمل إصدارھا والزيادة الناتجة في الربح أو التخفيض
الناتج في الخسارة إلى زيادة في المصروف المتعلق بخطة مشاركة الموظفين غير االختيارية في الربح .لغرض
حساب ربحية السھم المخفضة يُعدل الربح أو الخسارة الخاصة بحملة األسھم العادية للمنشأة األم بأي من ھذه
التغييرات التابعة في الدخل أو المصروف.

األسھم
36

لغرض حساب ربحية السھم المخفضة ،يجب أن يكون عدد األسھم العادية ھو المتوسط المرجح لعدد األسھم
العادية محسوبا ً وفقا للفقرات 19و ،26مضافا ً إليه المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية التي ستُصدر عند تحويل
جميع األسھم العادية المحتمل إصدارھا المخفضة إلى أسھم عادية .ويجب افتراض أن األسھم العادية المحتمل
إصدارھا المخفضة قد ُحولت إلى أسھم عادية في بداية الفترة أو ،إذا كان الحقاً ،تاريخ إصدار األسھم العادية
المحتمل إصدارھا.

37

يجب تحديد األسھم العادية المحتمل إصدارھا المخفضة  -بشكل مستقل  -لكل فترة معروضة .عدد األسھم العادية
المحتمل إصدارھا المخفضة المدرج في الفترة السنوية حتى تاريخه ليس ھو المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية
المحتمل إصدارھا المخفضة المدرج في كل حساب لفترة أولية.
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38

تُرجح األسھم العادية المحتمل إصدارھا للفترة التي تكون فيھا قائمة .األسھم العادية المحتمل إصدارھا التي تُلغى أو
يُسمح بانقضائھا خالل الفترة تُدرج في حساب ربحية السھم المخفضة – فقط  -للجزء من الفترة التي تكون خاللھا
قائمة .األسھم العادية المحتمل إصدارھا التي حُولت إلى أسھم عادية خالل الفترة تُدرج في حساب ربحية السھم
المخفضة من بداية الفترة حتى تاريخ التحويل؛ ومن تاريخ التحويل ،تُدرج األسھم العادية الناتجة في كل من ربحية
السھم األساس وربحية السھم المخفضة.

39

يُحدد عدد األسھم العادية التي ستُصدر عند تحويل األسھم العادية المحتمل إصدارھا المخفضة على أساس شروط
األسھم العادية المحتمل إصدارھا .وعند وجود أكثر من أساس واحد للتحويل ،يفترض الحساب أفضل معدل تحويل
أو أفضل سعر ممارسة من وجھة نظر حامل األسھم العادية المحتمل إصدارھا.

40

قد تصدر منشأة تابعة ،أو مشروع مشترك أو منشأة زميلة أسھما ً عادية محتملة اإلصدار ألطراف بخالف المنشأة
األم أو مستثمرين لھم سيطرة مشتركة أو تأثير مھم على المنشأة المستثمر فيھا ،وتكون قابلة للتحويل إما إلى أسھم
عادية للمنشأة التابعة أو للمشروع المشترك أو المنشأة الزميلة أو أسھما ً عادية للمنشأة األم أو لمستثمرين لھم سيطرة
مشتركة أو تأثير مھم على المنشأة المستثمر فيھا )يشار إليھم بالمنشأة معدة التقرير( .إذا كان لتلك األسھم العادية
المحتمل إصدارھا للمنشأة التابعة أو المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة أثر مخفض على ربحية السھم األساس
للمنشأة المعدة للتقرير فإنھا تُدرج في حساب ربحية السھم المخفضة.

األسھم العادية المحتمل إصدارھا المخفضة
41

يجب معالجة األسھم العادية المحتمل إصدارھا على أنھا مخفضة عندما ،وفقط عندما ،يكون تحويلھا إلى أسھم
عادية سيخفض ربحية السھم أو يزيد خسارة السھم من العمليات المستمرة.

42

تستخدم المنشأة الربح أو الخسارة من العمليات المستمرة الخاصة بالمنشأة األم على أنه رقم رقابة لتحديد ما إذا كانت
األسھم العادية المحتمل إصدارھا مخفضة أو مضادة للتخفيض .ويُعدل الربح أو الخسارة من العمليات المستمرة
الخاصة بالمنشأة األم وفقا ً للفقرة  12وتستبعد البنود المتعلقة بالعمليات غير المستمرة.

43

تُعد األسھم العادية المحتمل إصدارھا مضادة للتخفيض عندما يؤدي تحويلھا إلى أسھم عادية لزيادة ربحية السھم – أو
تخفيض خسارة السھم من العمليات المستمرة .ال يفترض حساب ربحية السھم المخفضة تحويل أو ممارسة أو إصدار
آخر لألسھم العادية المحتمل إصدارھا التي سيكون لھا تأثير مضاد لتخفيض ربحية السھم.

44

عند تحديد ما إذا كانت األسھم العادية المحتمل إصدارھا مخفضة أو مضادة للتخفيض ،فإنه يجب األخذ في الحسبان
كل إصدار أو سلسلة من إصدارات األسھم العادية المحتمل إصدارھا  -بشكل مستقل  -وليس بشكل مجمع .قد يؤثر
الترتيب المستخدم ألخذ األسھم العادية المحتمل إصدارھا في الحسبان على ما إذا كانت مخفضة .وبنا ًء عليه،
ولتعظيم التخفيض في ربحية السھم األساس ،يُؤخذ كل إصدار أو سلسلة من إصدارات األسھم العادية المحتمل
إصدارھا في الحسبان بالترتيب من األكثر تخفيضا ً إلى األقل تخفيضاً ،أي أن األسھم العادية المحتمل إصدارھا
المخفضة األقل ربحية للسھم المضاف تُدرج في حساب ربحية السھم المخفضة قبل تلك األعلى ربحية للسھم
المضاف .وبشكل عام تُدرج الخيارات واألذونات أوالً نظراً ألنھا ال تؤثر على البسط في الحساب.

الخيارات ،واألذونات ومعا ِدالتھما
45

لغرض حساب ربحية السھم المخفضة ،يجب على المنشأة أن تفترض ممارسة خيارات وضمانات المنشأة
المخفضة .ويجب اعتبار أن المتحصالت المفترضة من تلك األدوات تم الحصول عليھا من إصدار أسھم عادية
بمتوسط سعر السوق لألسھم العادية خالل الفترة .يجب معالجة الفرق بين عدد األسھم العادية المصدرة وعدد
األسھم العادية التي كانت ستُصدر بمتوسط سعر السوق لألسھم العادية خالل الفترة على أنه إصدار أسھم عادية
بدون عوض.

46

تكون الخيارات واألذونات مخفضة عندما ينتج عنھا إصدار أسھم عادية بمقابل أقل من متوسط سعر السوق لألسھم
العادية خالل الفترة .ويكون مبلغ التخفيض ھو متوسط سعر السوق لألسھم العادية خالل الفترة مطروحا ً منه سعر
اإلصدار .وبنا ًء عليه ،فانه لحساب ربحية السھم المخفضة ،تُعامل األسھم العادية المحتمل إصدارھا على أنھا تتكون
كل مما يلي:
من ٍ
)أ(

عقد إلصدار عدد معين من األسھم العادية بمتوسط سعرھا السوقي خالل الفترة .ويفترض أن مثل ھذه
األسھم العادية قد سُعرت بطريقة عادلة وأنھا ليست مخفضة وال مضادة للتخفيض .ويتم تجاھلھا عند حساب
ربحية السھم المخفضة.

)ب(

عقد إلصدار باقي األسھم العادية بدون عوض .مثل ھذه األسھم العادية ال تولد متحصالت وليس لھا أثر على
الربح أو الخسارة الخاصة باألسھم العادية القائمة .وبنا ًء عليه ،تُعد ھذه األسھم مخفضة وتُضاف لعدد
األسھم العادية القائمة عند حساب ربحية السھم المخفضة.
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47

يكون للخيارات واألذونات أثر مخفض فقط عندما يفوق متوسط سعر السوق لألسھم العادية خالل الفترة سعر
ممارسة الخيارات أو األذونات )أي أنھا تستحق الممارسة( .وال تُعدل ربحية السھم التي تم التقرير عنھا سابقا ُ بأثر
رجعى لتعكس التغيرات في أسعار األسھم العادية.

47أ

لخيارات األسھم والترتيبات األخرى للمدفوعات على أساس السھم التي ينطبق عليھا المعيار الدولي للتقرير المالي 2
"المدفوعات على أساس السھم" ،يجب أن يشمل سعر اإلصدار المشار إليه في الفقرة  46وسعر الممارسة المشار
إليه في الفقرة  47القيمة العادلة )مقاسة وفقا ُ للمعيار الدولي للتقرير المالي  (2ألي سلع أو خدمات ستُورد للمنشأة في
المستقبل بموجب خيار األسھم أو ترتيب آخر للمدفوعات على أساس السھم.

48

تُعالج خيارات أسھم الموظفين التي تكون شروطھا محددة أو قابلة للتحديد واألسھم العادية غير المكتسبة على أنھا
خيارات عند حساب ربحية السھم المخفضة ،رغم أنھا قد تكون محتملة على اكتسابھا .وتُعالج على أنھا قائمة في
تاريخ المنح .وتُعالج خيارات أسھم الموظفين المستندة الى األداء على أنھا أسھم قابلة لإلصدار بشروط نظراً ألن
إصدارھا يُعد مشروطا ً باستيفاء شروط محددة باإلضافة إلى مرور الوقت.

األدوات القابلة للتحويل
49

يجب أن ينعكس األثر المخفض لألدوات القابلة للتحويل في ربحية السھم المخفضة وفقا ً للفقرات  33و.36

50

تعد األسھم الممتازة القابلة للتحويل مضادة للتخفيض عندما يفوق مبلغ توزيع األرباح المعلنة أو المجمعة على مثل
ھذه األسھم للفترة الحالية لسھم عادى يمكن الحصول عليه عند التحويل ربحية السھم األساس .وبالمثل ،يعد الدين
القابل للتحويل مضاداً للتخفيض عندما تفوق الفائدة عليه )بعد طرح الضريبة والتغييرات األخرى في الدخل أو
المصروف( لسھم عادي يمكن الحصول عليه عند التحويل ربحية السھم األساس.

51

قد يؤثر االسترداد أو التحويل المستحث لألسھم الممتازة القابلة للتحويل على جزء – فقط  -من األسھم الممتازة القابلة
للتحويل القائمة سابقا ً .في مثل ھذه الحاالت ،ولغرض تحديد ما إذا كانت األسھم الممتازة القائمة المتبقية مخفضة،
يُنسب أي عوض إضافي ُمشار إليه في الفقرة  17إلى تلك األسھم التي اُستردت أو حُولت .وتؤخذ األسھم ال ُمستردة
أو ال ُمحولة في الحسبان  -بشكل منفصل  -عن تلك األسھم التي لم تُسترد أو تُحول.

األسھم القابلة لإلصدار بشروط
52

كما في حساب ربحية السھم األساس ،تُعالج األسھم العادية القابلة لإلصدار بشروط على أنھا أسھم قائمة وتُدرج في
حساب ربحية السھم المخفضة إذا اُستوفيت الشروط )أي أن األحداث قد وقعت( .وتُدرج األسھم القابلة لإلصدار
بشروط من بداية الفترة )أو من تاريخ اتفاقية األسھم المحتملة ،إذا كان الحقا ً( .وإذا لم تُستوفى الشروط ،يستند عدد
األسھم القابلة لإلصدار بشروط والمدرجة في حساب ربحية السھم المخفضة على عدد األسھم التي ستكون قابلة
لإلصدار إذا كانت نھاية الفترة ھي نھاية فترة االحتمال .وال يسمح بإعادة العرض إذا لم تُستوفى الشروط عند
انقضاء فترة االحتمال.

53

إذا كان تحقيق أو المحافظة على مبلغ محدد ألرباح الفترة ھو الشرط إلصدار محتمل ،وإذا كان ذلك المبلغ قد تحقق
في نھاية فترة التقرير ولكن يجب المحافظة عليه لفترة إضافية بعد نھاية فترة التقرير ،حينذاك ،تُعالج األسھم العادية
اإلضافية على أنھا قائمة ،عند حساب ربحية السھم المخفضة ،إذا كان األثر مخفضا ً .وفي تلك الحالة ،يستند حساب
ربحية السھم المخفضة إلى عدد األسھم العادية التي ستُصدر إذا كان مبلغ األرباح في نھاية فترة التقرير ھو مبلغ
األرباح في نھاية فترة االحتمال .ونظراً ألن األرباح قد تتغير في فترة مستقبلة ،ال تُدرج مثل ھذه األسھم العادية
القابلة لإلصدار بشروط في حساب ربحية السھم األساس حتى نھاية فترة االحتمال نظراً لعدم استيفاء جميع الشروط
الضرورية.

54

قد يعتمد عدد األسھم العادية القابلة لإلصدار بشروط على سعر السوق المستقبلي لألسھم العادية .في تلك الحالة ،إذا
كان األثر مخفضاً ،يستند حساب ربحية السھم المخفضة إلى عدد األسھم العادية التي ستُصدر إذا كان سعر السوق
في نھاية فترة التقرير ھو سعر السوق في نھاية فترة االحتمال .وإذا كان الشرط يستند إلى متوسط أسعار السوق على
مدى فترة زمنية تمتد لما بعد نھاية فترة التقرير ،فإنه يُستخدم المتوسط للفترة الزمنية التي انقضت .ونظراً ألن سعر
السوق قد يتغير في فترة مستقبلية ،ال تُدرج مثل ھذه األسھم العادية القابلة لإلصدار بشروط في حساب ربحية السھم
األساس حتى نھاية فترة االحتمال نظراً لعدم استيفاء جميع الشروط الضرورية.

55

قد يعتمد عدد األسھم العادية القابلة لإلصدار بشروط على األرباح المستقبلية واألسعار المستقبلية لألسھم العادية .في
مثل تلك الحاالت ،يستند عدد األسھم العادية المدرجة في حساب ربحية السھم المخفضة إلى الشرطين معا ً )أي
األرباح حتى تاريخه وسعر السوق الجاري في نھاية فترة التقرير( .وال تُدرج األسھم العادية القابلة لإلصدار بشروط
في حساب ربحية السھم المخفضة ما لم يستوفى الشرطان معا ً.
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56

في حاالت أخرى ،يعتمد عدد األسھم العادية القابلة لإلصدار بشروط على شرط بخالف األرباح أو سعر السوق
)على سبيل المثال ،افتتاح عدد محدد من محالت التجزئة( .في مثل تلك الحاالت ،بافتراض بقاء الوضع الحالي
للشرط دون تغير حتى نھاية فترة االحتمال ،تُدرج األسھم العادية القابلة لإلصدار بشروط في حساب ربحية السھم
المخفضة وفقا ً للوضع في نھاية فترة التقرير.

57

تُدرج األسھم العادية المحتمل إصدارھا القابلة لإلصدار بشروط )بخالف تلك التي تغطيھا اتفاقية أسھم محتملة ،مثل
األدوات القابلة للتحويل القابلة لإلصدار بشروط( في حساب ربحية السھم المخفضة كما يلي:
)أ(

تحدد المنشأة ما إذا كان باإلمكان افتراض أن األسھم العادية المحتمل إصدارھا قابلة لإلصدار على أساس
الشروط المحددة إلصدارھا وفقا ً ألحكام السھم العادي المحتمل الواردة في الفقرات .56 – 52

)ب( إذا كان ينبغي أن تنعكس تلك األسھم العادية المحتمل إصدارھا في ربحية السھم المخفضة ،تحدد المنشأة
تأثيرھا على حساب ربحية السھم المخفضة بإتباع أحكام الخيارات واألذونات الواردة في الفقرات ،48 – 45
وأحكام األدوات القابلة للتحويل الواردة في الفقرات  ،51 - 49وأحكام العقود التي يمكن تسويتھا بأسھم عادية
أو نقد الواردة في الفقرات  ،61 – 58أو غير ذلك من األحكام ،بحسب ما ھو مناسب.
وبالرغم من ذلك ،ال تُفترض الممارسة أو التحويل لغرض حساب ربحية السھم المخفضة ما لم تُفترض الممارسة أو
التحويل ألسھم عادية محتملة اإلصدار قائمة مشابھة والتي ال تكون قابلة لإلصدار بشروط.

العقود التي يمكن تسويتھا بأسھم عادية أو نقد
58

عندما تصدر المنشأة عقداً يمكن تسويته بأسھم عادية أو نقد وفق ما تختاره المنشأة ،يجب على المنشأة أن
تفترض أن العقد سيُسوى بأسھم عادية ،ويجب إدراج األسھم العادية المحتمل إصدارھا الناتجة في ربحية السھم
المخفضة إذا كان األثر مخفضا ً.

59

عندما يُعرض مثل ھذا العقد لألغراض المحاسبية على أنه أصل أو التزام ،أو على أن لديه مكون حقوق ملكية
ومكون التزام ،يجب على المنشأة أن تعدل البسط ألي تغيرات في الربح أو الخسارة كانت ستنتج خالل الفترة إذا ما
صُنف العقد بالكامل على أنه أداة حقوق ملكية .ويشبه ذلك التعديل التعديالت المطلوبة الواردة في الفقرة .33

60

للعقود التي يمكن تسويتھا بأسھم عادية أو نقد وفق ما يختاره حامل العقد ،يجب استخدام التسوية النقدية أو
التسوية بأسھم ،أيھما أكثر تخفيضا ،في حساب ربحية السھم المخفضة.

61

مثال للعقد الذي يمكن تسويته بأسھم عادية أو نقد أداة الدين التي تعطي المنشأة ،عند االستحقاق ،الحق غير المقيد بأن
تسوي المبلغ األصلي بنقد أو بأسھمھا العادية الخاصة بھا .ومثال آخر خيار البيع المكتوب الذي يمنح حامله خيار
التسوية بأسھم عادية أو نقد.

الخيارات المشتراة
62

ال تُدرج عقود مثل خيارات البيع المشتراة وخيارات الشراء المشتراة )أي الخيارات المحتفظ بھا من قبل المنشأة على
أسھمھا العادية الخاصة بھا( في حساب ربحية السھم المخفضة نظراً ألن إدراجھا سيكون مضاداً للتخفيض .سيُمارس
خيار البيع – فقط  -إذا كان سعر الممارسة أعلى من سعر السوق ،وسيُمارس خيار الشراء – فقط  -إذا كان سعر
الممارسة أقل من سعر السوق.

خيارات البيع المكتوبة
63

تنعكس العقود التي تتطلب أن تُعيد المنشأة شراء أسھمھا ،مثل خيارات البيع المكتوبة وعقود الشراء اآلجلة ،في
حساب ربحية السھم المخفضة إذا كان األثر مخفضا .إذا كانت تلك العقود تستحق الممارسة خالل الفترة )أي أن
سعر الممارسة أو سعر التسوية أعلى من متوسط سعر السوق لتلك الفترة( ،فإنه يجب حساب األثر المخفض
المحتمل على ربحية السھم كما يلي:
)أ(

يجب افتراض أنه ستُصدر فـــي بداية الفترة أسھم عادية كــافية )بمتوسط سعر السوق خالل الفترة( لزيادة
المتحصالت للوفاء بالعقد.

)ب(

يجب افتراض أن المتحصالت من اإلصدار تستخدم للوفاء بالعقد )أي إلعادة شراء األسھم العادية(.

)ج(

يجب إدراج األسھم العادية اإلضافية )الفرق بين عدد األسھم العادية المفترض إصدارھا وعدد األسھم العادية
المستلمة من الوفاء بالعقد( في حساب ربحية السھم المخفضة.
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التعديالت بأثر رجعى
64

إذا زاد عدد األسھم العادية أو العادية المحتمل إصدارھا القائمة كنتيجة للرسملة ،أو إصدار أسھم مكافأة أو تجزئة
السھم ،أو إذا نقص كنتيجة لتجزئة السھم العكسية ،فإنه يجب أن يُعدل حساب ربحية السھم األساس وربحية
السھم المخفضة لكل الفترات المعروضة بأثر رجعى .وإذا حدثت ھذه التغيرات بعد فترة التقرير ولكن قبل اعتماد
القوائم المالية لإلصدار ،فإن حسابات حصة السھم للقوائم المالية المعروضة لتلك الفترات أو أي فترات سابقة
يجب أن تستند إلى العدد الجديد لألسھم .ويجب أن يُفصح عن حقيقة أن حسابات حصة السھم تعكس مثل ھذه
التغييرات في عدد األسھم .باإلضافة الى ذلك ،يجب أن تُعدل ربحية السھم االساس والمخفضة لكل الفترات
المعروضة بآثار األخطاء والتسويات الناتجة عن التغييرات في السياسات المحاسبية التي تمت المحاسبة عنھا
بأثر رجعى.

65

ال تقوم المنشأة بإعادة عرض ربحية السھم المخفضة ألي فترة سابقة معروضة ألجل تغييرات في االفتراضات
المستخدمة في حسابات ربحية السھم أو ألجل تحويل األسھم العادية المحتمل إصدارھا إلى أسھم عادية.

العرض
66

يجب على المنشأة أن تعرض في قائمة الدخل الشامل ربحية السھم األساس والمخفضة للربح أو الخسارة من
العمليات المستمرة الخاصة بحملة األسھم العادية للمنشأة األم وللربح أو الخسارة الخاصة بحملة االسھم العادية
للمنشأة األم للفترة وذلك لكل فئة من األسھم العادية التي لھا حق مختلف للمشاركة في ربح الفترة .يجب على
المنشأة أن تعرض ربحية السھم األساس والمخفضة بدرجة متساوية من األھمية لجميع الفترات المعروضة.

67

تُعرض ربحية السھم لكل فترة تُعرض لھا قائمة دخل شامل .إذا تم التقرير عن ربحية السھم المخفضة لفترة واحدة
على األقل ،يجب التقرير عنھا لجميع الفترات المعروضة ،حتى ولو كانت مساوية لربحية السھم األساس .إذا تساوت
ربحية السھم األساس مع ربحية السھم المخفضة ،يمكن القيام بعرض مزدوج في بند واحد مستقل في قائمة الدخل
الشامل.

67أ

إذا عرضت المنشأة بنود الربح أو الخسارة في قائمة منفصلة كما ھو موضح في الفقرة 10أ من معيار المحاسبة
الدولي ) 1ال ٌمعدل في  ،(2011فإنھا تعرض ربحية السھم األساس والمخفضة ،كما ھو مطلوب في الفقرتين 66
و ،67في تلك القائمة المنفصلة.

68

يجب على المنشأة التي تقوم بالتقرير عن عملية غير مستمرة أن تفصح عن مبالغ ربحية السھم األساس
والمخفضة للعملية غير المستمرة إما في قائمة الدخل الشامل أو في اإليضاحات.

 68أ

إذا عرضت المنشأة بنود الربح أو الخسارة في قائمة منفصلة كما ھو موضح في الفقرة 10أ من معيار المحاسبة
الدولي ) 1ال ُمعدل في  ،(2011فإنھا تعرض ربحية السھم األساس والمخفضة للعملية غير المستمرة ،كما ھو
مطلوب في الفقرة  ،68في تلك القائمة المنفصلة أو في اإليضاحات.

69

يجب على المنشأة أن تعرض ربحية السھم األساس والمخفضة ،حتى لو كانت المبالغ سالبة )أي خسارة السھم(.

اإلفصاح
 70يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي:
)أ(

المبالغ المستخدمة على أنھا بسط في حساب ربحية السھم األساس والمخفضة ،ومطابقة تلك المبالغ مع
الربح أو الخسارة الخاصة بالمنشأة األم للفترة .ويجب أن تشمل المطابقة األثر المنفرد لكل فئة من األدوات
التي تؤثر على ربحية السھم.

)ب(

المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية المستخدم على أنه مقام في حساب ربحية السھم األساس والمخفضة،
ومطابقة ھذان المقامان مع بعضھما البعض .ويجب أن تشمل المطابقة األثر المنفرد لكل فئة من األدوات
التي تؤثر على ربحية السھم.

)جـ(

األدوات )بما في ذلك األسھم القابلة لإلصدار بشروط( التي يُحتمل أن تخفض ربحية السھم األساس في
المستقبل ،ولكن لم تُدرج في حساب ربحية السھم المخفضة نظراً ألنھا مضادة للتخفيض للفترة )الفترات(
المعروضة.

)د(

وصــف معامالت السھـــم العادي أو معامــالت السھم العادي المحتمل إصداره ،بخالف تلك التي تمت المحاسبة
عنھا وفقا ً للفقرة  ،64والتي تحدث بعد فترة التقرير والتي كانت ستغير  -بشكل جوھري  -عدد األسھم
العادية أو األسھم العادية المحتمل إصدارھا القائمة في نھاية الفترة إذا حدثت تلك المعامالت قبل نھاية فترة
التقرير.
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71

ومن أمثلة المعامالت الواردة بالفقرة ) 70د( ما يلي:
)أ(

إصدار أسھم مقابل نقد.

)ب(

إصدار أسھم عندما تستخدم المتحصالت في تسديد دين أو أسھم ممتازة قائمة في نھاية فترة التقرير.

)ج(

استرداد أسھم عادية قائمة.

)د(

تحويل أو ممارسة األسھم العادية المحتمل إصدارھا القائمة في نھاية فترة التقرير إلى أسھم عادية.

)ھـ(

إصدار خيارات ،أو ضمانات ،أو أدوات قابلة للتحويل.

)و(

تحقيق الشروط التي قد ينتج عنھا إصدار أسھم قابلة لإلصدار بشروط.

ال تُعدل مبالغ ربحية السھم بمثل تلك المعامالت التي تحدث بعد فترة التقرير نظراً ألن مثل تلك المعامالت ال تؤثر
على مبلغ رأس المال المستخدم في تحقيق ربح أو خسارة الفترة.
72

قد تتضمن األدوات المالية والعقود األخرى المولدة ألسھم عادية محتملة اإلصدار شروطا ً وأحكاما ً تؤثر على قياس
ربحية السھم األساس والمخفضة .وقد تحدد تلك الشروط واألحكام ما إذا كانت أي أسھم عادية محتملة اإلصدار
مخفضة ،وفي ھذه الحالة ،تحدد األثر على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة وأي تعديالت تالية على الربح أو
الخسارة الخاصة بحملة األسھم العادية .ويشجع على اإلفصاح عن شروط وأحكام مثل ھذه األدوات المالية والعقود
األخرى ،إذا لم يكن ذلك مطلوبا ً )انظر المعيار الدولي للتقرير المالي " 7األدوات المالية :االفصاح"(.

73

إذا أفصحت المنشأة ،باإلضافة إلى ربحية السھم األساس والمخفضة ،عن مبالغ لحصة السھم باستخدام مكون تم
التقرير عنه في قائمة الدخل الشامل بخالف ذلك المطلوب بموجب ھذا المعيار ،فإنه يجب حساب مثل تلك المبالغ
باستخدام المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية المحدد وفقا ً لھذا المعيار .ويجب أن يُفصح  -بدرجة متساوية من
األھمية  -عن المبالغ األساسية والمخفضة للسھم المتعلقة بمثل ھذا المكون وعرضھا في اإليضاحات .ويجب على
المنشأة أن تبين األساس الذي تم عليه تحديد رقم )أرقام( البسط ،بما في ذلك تحديد ما إذا كانت المبالغ لحصة
السھم ھي قبل الضريبة أو بعد الضريبة .وإذا استخدم مكون لقائمة الدخل الشامل والذي لم يتم التقرير عنه على
أنه بند مستقل في قائمة الدخل الشامل ،فإنه يجب اجراء مطابقة بين المكون المستخدم وبند مستقل تم التقرير عنه
في قائمة الدخل الشامل.

 73أ

تنطبق الفقرة  – 73أيضا ً  -على المنشأة التي تفصح ،باإلضافة إلى ربحية السھم األساس والمخفضة ،عن مبالغ
حصة السھم باستخدام بند للربح أو الخسارة تم التقرير عنه ،بخالف ذلك المطلوب بموجب ھذا المعيار.

تاريخ السريان
74

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2005أو بعده .ويُشجع على
التطبيق األبكر .إذا قامت المنشأة بتطبيق المعيار على فترة تبدأ قبل أول يناير  2005فإنه يجب عليھا أن تفصح عن
ھذه الحقيقة.

 74أ

ع ّدل معيار المحاسبة الدولي ) 1ال ُمنقح في  (2007المصطلحات المستخدمة في المعايير الدولية للتقرير المالي.
وباإلضافة لذلك ،أضاف الفقرات  4أ و 67أ و 68أ و 73أ .يجب على المنشأة أن تُطبق ھذه التعديالت على الفترات
السنوية التي تبدأ في  1يناير  2009أو بعده .وإذا قامت المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي ) 1ال ُمنقح في
 (2007على فترة أبكر ،فإنه يجب عليھا أن تُطبق تلك التعديالت على تلك الفترة األبكر.

 74ب

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  10والمعيار الدولي للتقرير المالي " 11الترتيبات المشتركة" ،المصدر في مايو
 ،2011الفقرات  4و 40و أ .11يجب على المنشأة أن تطبق ھذه التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير
المالي  10والمعيار الدولي للتقرير المالي .11

 74ج

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،13المصدر في مايو  2011الفقرات  8و47أ وأ .2يجب على المنشأة أن تطبق
ھذه التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .13

 74د

ع ّدل "عرض بنود الدخل الشامل اآلخر" )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  (1المصدر في يونيو 2011
الفقرات 4أ ،و67أ ،و68أ ،و73أ .يجب على المنشأة أن تطبق ھذه التعديالت عندما تطبق معيار المحاسبة الدولي 1
المعدل في يونيو .2011
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74ھـ

عدًل المعيار الدولي للتقرير المالي " 9األدوات المالية" المصدر في يوليو  2014الفقرة  .34يجب على المنشأة تطبيق
ذلك التعديل عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .9

سحب اإلصدارات األخرى
75

يحل ھذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي " 33ربحية السھم" )المصدر في .(1997

76

يحل ھذا المعيار محل تفسير اللجنة الدائمة " 24ربحية السھم – األدوات المالية والعقود األخرى التي يمكن
تسويتھا بأسھم".
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الملحق أ
إرشادات التطبيق
يشكل ھذا الملحق جزءاَ ال يتجزأ من المعيار
الربح أو الخسارة الذي يمكن نسبته إلى المنشأ األم
أ1

لغرض حساب الربحية للسھم على أساس القوائم المالية الموحدة فإن الربح أو الخسارة الذي يمكن نسبته إلى المنشأة
األم يشير إلى الربح أو الخسارة للمنشأة الموحدة بعد التعديل مقابل الحصص غير المسيطرة.
إصدارات حقوق األولوية

أ2

في العادة ال يؤدي إصدار أسھم عادية عند ممارسة أو تحويل أسھم عادية محتملة إلى نشوء عنصر عالوة .وھذا سببه
أن األسھم العادية المحتملة عادة ما يتم إصدارھا بالقيمة العادلة ,مما يؤدي إلى تغيير متناسب معھا في الموارد المتاحة
للمنشأة .ولكن ,في إصدار حقوق األولوية فإن سعر الممارسة غالبا ما يكون أقل من القيمة العادلة لألسھم.
لذلك ,وكما ھو مذكور في الفقرة )27ب( فإن مثل إصدار حقوق األولوية ھذا يتضمن عنصر عالوة .وإذا تم عرض
إصدار حقوق األولوية على جميع المساھمين الحاليين فإن عدد األسھم العادية الذي يستخدم في حساب الربحية
األساسية والمخفضة للسھم لجميع الفترات السابقة إلصدار حقوق األولوية ھو عدد األسھم العادية القائمة قبل اإلصدار
مضروبا في المعامل اآلتي:
القيمة العادلة للسھم فورا قبل ممارسة حقوق األولوية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القيمة العادلة النظرية للسھم دون حقوق األولوية
يتم حساب القيمة العادلة النظرية للسھم دون حقوق األولوية بإضافة مجموع القيمة العادلة لألسھم الذي كان قبل
ممارسة حقوق األولوية مباشرة إلى المتحصالت من ممارسة حقوق األولوية ،والقسمة على عدد األسھم القائمة بعد
ممارسة حقوق األولوية .وإذا كانت حقوق األولوية سيتم تداولھا في تداول عام بشكل منفصل عن األسھم قبل تاريخ
الممارسة فإن القيمة العادلة يتم قياسھا عند إقفال العمل في اليوم األخير الذي يتم فيه تداول األسھم مع حقوق األولوية.

رقم الرقابة
لتوضيح تطبيق فكرة رقم الرقابة المبينة في الفقرتين  42و 43إفتراض أن منشأة لديھا ربح من عمليات
أ3
مستمرة منسوب إلى المنشأة األم بمبلغ  4,800وحدة عملة 1وخسارة من عمليات غير مستمرة منسوبة إلى المنشأة األم
بمبلغ  7,200وحدة عملة وخسارة يمكن منسوبة إلى المنشأة األم بمبلغ  2,400وحدة عملة ،ولديھا  000,2سھم عادي
و 400سھم عادي محتمل قائم .ربحية السھم األساسية للمنشأة ھي 2,40وحدة عملة للعمليات المستمرة و) (3,60وحدة
عملة للعمليات غير المستمرة و ) (1,20وحدة عملة للخسارة .تضاف األسھم العادية المحتملة وعددھا  400إلى
حساب ربحية السھم المخفضة ألن ربحية السھم الناتجة  2,00وحدة عملة المتعلقة بالعمليات المستمرة ھي ربحية
مخفضة على افتراض عدم وجود أثر ربح أو خسارة لألسھم العادية المحتملة البالغ عددھا  .400وألن الربح من
العمليات المستمرة المنسوب إلى المنشأة األم ھو رقم الرقابة فإن المنشأة تضيف أيضا األسھم العادية المحتملة تلك
البالغ عددھا  400سھم في حساب المبالغ األخرى لربحية السھم حتى ولو كانت مبالغ ربحية السھم الناتجة مضادة
للتخفيض إلى مبالغ ربحية السھم األساسية المقارنة ،أي أن خسارة السھم أقل ]) 3,00وحدة عملة( للسھم فيما يتعلق
بالخسارة من العمليات غير المستمرة و) 1,00وحدة عملة( للسھم فيما يتعلق بالخسارة[.

متوسط سعر السوق لألسھم العادية
أ4

لغرض حساب ربحية السھم المخفضة ،فإن متوسط سعر السوق لألسھم العادية التي يفترض أن يتم إصدارھا يتم
حسابه على أساس متوسط سعر السوق لألسھم العادية خالل الفترة .ونظريا ً فإن كل معاملة في السوق ألسھم عادية
للمنشأة يمكن إضافتھا عند تحديد متوسط سعر السوق .ولكن من الناحية العملية فإن المتوسط البسيط لألسعار
األسبوعية أو األسعار الشھرية كافية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1في ھذا اإلرشاد فإن المبالغ النقدية ھي من فئة "وحدة عملة"
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أ5

عموما ً فإن أسعار اإلقفال في السوق كافية لحساب متوسط سعر السوق .ولكن عندما تتذبذب األسعار بشكل كبير فان
متوسط األسعار المرتفعة والمنخفضة ينتج عادة سعرا يمثل األسعار بشكل أفضل .والطريقة التي تستخدم لحساب
متوسط سعر السوق تستخدم بشكل ثابت ما لم تصبح غير ممثلة ألسعار السوق بسبب تغير الظروف .على سبيل
المثال فإن المنشأة التي تستخدم سعر اإلقفال في السوق لحساب متوسط سعر السوق لسنوات عديدة تكون فيھا األسعار
مستقرة نسبيا قد تتحول إلي متوسط أسعار مرتفعة و منخفضة إذا بدا األسعار في التذبذب تذبذبا كبيراً ولم تعد أسعار
اإلقفال في السوق تمثل متوسط السعر.

الخيارات واألذونات وما يعادلھا
أ6

يفترض أن تتم ممارسة الخيارات واألذونات لشراء أداة قابلة للتحويل عندما يكون متوسط األسعار لكل من األداة القابلة
للتحويل واألسھم العادية التي يمكن الحصول عليھا عند التحويل فوق سعر الممارسة لكل من الخيارات واألذونات.
ولكن الممارسة ال يمكن إفتراضھا ما لم يتم أيضا افتراض تحويل أدوات قائمة مشابھة قابلة للتحويل ,إن وجدت.

أ7

قد تجيز أو تطلب الخيارات أو األذونات تقديم دين أو أدوات أخرى من ديون أو أدوات المنشأة )أو منشأتھا األم أو
منشأة تابعة( سداداً لجميع أو جزء من سعر الممارسة .وفي حساب ربحية السھم المخفضة فإن ھذه الخيارات أو
األذونات لھا أثر مخفض إذا )أ( تجاوز متوسط سعر السوق لألسھم العادية ذات الصلة للفترة سعر الممارسة) .ب(
كان سعر البيع لألداة التي سيتم تقديمھا أقل من ذلك السعر الذي يمكن تقديم األداة به بموجب إتفاقية الخيار أو اإلذن
وكان الحسم الناتج عن ذلك يضع سعر ممارسة فعال أقل من سعر السوق لألسھم العادية التي يمكن الحصول عليھا
عند الممارسة .وفي حساب ربحية السھم المخفضة فإن ھذه الخيارات أو األذونات يفترض أن تتم ممارستھا ويفترض
أن يتم تقديم الدين أو األدوات األخرى .وإذا كان تقديم نقد يعد أكثر نفعا ً لحامل الخيار أو اإلذن وكان العقد يجيز تقديم
نقد فإنه يتم اإلفتراض بأنه سيتم تقديم نقد .ويتم رد الفائدة )بعد طرح الضريبة( على أي دين يفترض أنه سيتم تقديمه
على اعتبار أنھا تعديل في البسط.

أ8

تعامل بنفس المعاملة األسھم الممتازة التي تخضع ألحكام مشابھة أو األدوات األخرى التي تنطوي على خيارات
تحويل تسمح للمستثمر بدفع نقد مقابل سعر تحويل أكثر نفعا ً

أ9

قد تتطلب األحكام ذات الصلة ببعض الخيارات أو األذونات استخدام المتحصالت التي يتم الحصول عليھا من ممارسة
تلك األدوات في إطفاء دين على المنشأة أو أدوات أخرى من أدوات المنشأة )أو منشأتھا األم أو منشأتھا التابعة(.
وفي حساب ربحية السھم المخفضة فإن تلك الخيارات أو األذونات يفترض أن تتم ممارستھا وأن يتم استخدام
المتحصالت لشراء الدين بمتوسط سعره في السوق بدال من شراء أسھم عادية .ولكن المتحصالت الزائدة عن المبلغ
المستخدم للشراء المفترض للدين ,التي يتم الحصول عليھا من الممارسة المفترضة ,تؤخذ في الحسبان )اي يفترض
أن يتم استخدامھا إلعادة شراء أسھم عادية( في حساب ربحية السھم المخفضة .الفائدة )بعد طرح الضريبة( على أي
دين يفترض أن يتم شراؤه يتم ردھا على أنھا تعديل في البسط.

خيارات البيع المكتوبة
أ 10

لتوضيح تطبيق الفقرة  63إفترض أن منشأة لديھا  120خيار بيع مكتوب على أسھمھا العادية بسعر ممارسة بمبلغ
 35وحدة نقد .متوسط سعر السوق ألسھمھا العادية للفترة ھو  28وحدة نقد .في حساب ربحية السھم المخفضة فإن
المنشأة تفترض أنھا قد أصدرت  150سھما بواقع  28وحدة نقد للسھم في بداية الفترة للوفاء بإلتزام الرد القائم لديھا
بواقع  4,200وحدة نقد .الفرق بين عدد  150سھما عاديا الصادرة وعدد  120سھما عاديا ً التي تم الحصول عليھا
من الوفاء بخيار رد ) 30سھما عاديا إضافيا( يضاف إلى البسط في حساب ربحية السھم المخفضة.

أدوات المنشآت التابعة والمشاريع المشتركة والمنشآت الزميلة
أ11

األسھم العادية المحتملة لمنشأة تابعة أو مشروع مشترك أو منشأة زميلة القابلة للتحويل إما إلى أسھم عادية للمنشأة
تابعة أو المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة أو القابلة للتحويل إلى أسھم عادية للمنشأة األم أو مستثمرين لھم
سيطرة مشتركة أو تأثير ھام على المنشأة المستثمر فيھا )يشار إليھم بالمنشأة المعدة للتقرير( تضاف في حساب
ربحية السھم المخفضة كاآلتي:
)أ(

األدوات الصادرة عن منشأة تابعة او مشروع مشترك أو منشأة زميلة التي تم ّكن حامليھا من الحصول
على أسھم عادية من أسھم المنشأة التابعة أو المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة تضاف في حساب
بيانات ربحية السھم المخفضة للمنشأة التابعة أو المشروع أو المنشأة الزميلة .ومن ثم فإن تلك الربحيات
للسھم تضاف في حسابات ربحية السھم للمنشأة المعدة للتقرير بنا ًء على ملكية المنشأة المعدة للتقرير
ألدوات المنشأة التابعة أو المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة.

)ب(

أدوات المنشأة التابعة أو المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة التي يمكن تحويلھا إلى أسھم عادية للمنشأة
المعدة للتقرير تؤخذ في الحسبان ضمن األسھم العادية المحتملة للمنشأة المعدة لتقرير لغرض حساب
ربحية السھم المخفضة .وبالمثل فإن الخيارات أو األذونات الصادرة عن منشأة تابعة أو مشروع مشترك
أو منشأة زميلة لشراء أسھم عادية من أسھم المنشأة المعدة للتقرير تؤخذ في الحسبان ضمن األسھم العادية
المحتملة للمنشأة المعدة للتقرير في حساب ربحية السھم المخفضة الموحدة للسھم.
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أ12

لغرض تحديد األثر على ربحية السھم من األدوات الصادرة عن منشأة معدة للتقرير التي يمكن تحويلھا إلي أسھم
عادية لمنشأة تابعة أو مشروع مشترك أو منشأة زميلة فإن األدوات يفترض بأنھا قد تم تحويلھا وأن البسط )الربح أو
الخسارة المنسوبة إلى حملة األسھم العادية في المنشأة األم( قد تم تعديله حسب الضرورة وفقا للفقرة  .33إضافة إلى
تلك التعديالت فإن البسط يتم تعديله مقابل التغير في الربح أو الخسارة المسجل من قبل المنشأة المعدة للتقرير )مثل
الدخل من توزيعات األرباح أو الدخل من طريقة حقوق الملكية( المنسوب إلى الزيادة في عدد األسھم العادية القائمة
للمنشأة التابعة أو المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة نتيجة التحويل المفترض .ال يتأثر حساب مقام ربحية السھم
المخفضة ألن عدد األسھم العادية القائمة للمنشأة المعدة للتقرير ال يتغير عند التحويل المفترض.

أدوات حقوق الملكية المشاركة واألسھم العادية ذات الفئتين
أ13

أ14

تتضمن حقوق الملكية لبعض المنشآت:
)أ(

األدوات التي تشارك في توزيعات األرباح مع األسھم العادية طبقا ً لمعادلة محددة مسبقا )على سبيل
المثال اثنان مقابل واحد( وبحد أعلى ,أحيانا ً ,على حدود المشاركة )على سبيل المثال ,لغاية ,ولكن ليس
أكثر من ,مبلغ محدد لكل سھم(.

)ب(

فئة أسھم عادية بمعدل توزيعات أرباح مختلف عن معدل فئة أسھم عادية أخرى ولكن دون حقوق مسبقة
أو حقوق ذات أولوية أعلى.

لغـــرض حســـاب ربحية السھم المخفضة فإنه يفترض التحويل فيما يتعلق بتلك األدوات الموصوفة في الفقرة أ13
القابلة للتحويل إلى أسھم عادية إذا كان األثر مؤديا ً للتخفيض .وفيما يتعلق بتلك األدوات غير القابلة للتحويل إلى فئة
أسھم عادية فإن الربح أو الخسارة للفترة يتم تخصيصه إلى الفئات المختلفة من األسھم وأدوات حقوق الملكية
المشاركة وفقا لحقوقھا في توزيعات األرباح أو الحقوق األخرى في المشاركة في األرباح غير الموزعة .ولحساب
ربحية السھم األساسية والمخفضة:
)أ(

فإن الربح أو الخسارة المنسوب إلى حملة األسھم عادية من أسھم المنشأة األم يتم تعديله )تخفيض الربح
وزيادة الخسارة( بمبلغ توزيعات األرباح المعلنة في الفترة لكل فئة من األسھم وبمبلغ توزيعات األرباح
التعاقدية )او الفائدة على السندات المشاركة( التي يجب دفعھا عن الفترة )على سبيل المثال توزيعات
األرباح المتراكمة غير المدفوعة(.

)ب(

يتم تخصيص الربح أو الخسارة المتبقي على األسھم العادية أو أدوات حقوق الملكية المشاركة في حدود
أن تشارك كل أداة في الربحية كما لو كان قد تم توزيع جميع الربح أو الخسارة للفترة .ويتم تحديد
مجموع الربح أو الخسارة المخصص لكل فئة من فئات أدوات حقوق الملكية بإضافة المبلغ المخصص
لتوزيعات األرباح والمبلغ المخصص لجزء المشاركة معا.

)ج(

تتم قسمة مجموع مبلغ الربح أو الخسارة المخصص لكل فئة من فئات أدوات حقوق الملكية على عدد
األدوات القائم التي يتم تخصيص الربحية لھا لتحديد ربحية السھم لألداة.

لحساب ربحية السھم المخفضة فإن جميع األسھم العادية المحتملة التي يفترض أن يكون قد تم إصدارھا تضاف إلى
األسھم العادية القائمة.

األسھم المدفوعة قيمتھا جزئيا
أ15

في حالة ان تكون األسھم قد أصدرت ولكن لم يتم دفع قيمتھا كاملة فإنھا تعامل في حساب ربحية السھم األساسية على
أنھا جزء من سھم عادي إلى القدر الذي يكون لھا الحق في المشاركة في توزيعات األرباح خالل الفترة المتعلقة
بسھم عادي مدفوعة قيمته بالكامل.

أ16

في حدود أن تكون األسھم المدفوعة قيمتھا جزئيا ال يحق لھا في المشاركة في توزيعات األرباح خالل الفترة فإنھا
تعامل في حساب ربحية السھم المخفضة على أنھا مماثلة لألذونات أو الخيارات .الرصيد غير المدفوع يفترض بأنه
يمثل متحصالت مستخدمة لشراء أسھم عادية .عدد األسھم المضافة في ربحية السھم المخفضة ھو الفرق بين عدد
األسھم المكتتب فيھا وعدد األسھم التي يفترض أنه قد تم شراؤھا.
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التقرير المالي األولي
الھدف
الھدف من ھذا المعيار ھو تحديد الحد األدنى لمحتوى التقرير المالي األولي وتحديد مبادئ االثبات والقياس في القوائم المالية الكاملة
أو المختصرة لفترة أولية .إن التقرير المالي األولي الذي يُوفر في الوقت المناسب ويمكن االعتماد عليه يحسن قدرة المستثمرين،
والدائنين ،واآلخرين على فھم قدرة المنشأة على أن تولد أرباح وتدفقات نقدية وفھم وضعھا المالي وسيولتھا.

النطاق
1

ال يحدد ھذا المعيار  -بشكل ملزم  -أي المنشآت ينبغي أن تُطالب بأن تنشر تقارير مالية أولية ،أو بأي معدل تكرار
تنشرھا ،أو مدى سرعة النشر بعد نھاية الفترة األولية .بالرغم من ذلك ،غالبا ما تطالب الحكومات ،ومنظمو األوراق
المالية ،وأسواق األوراق المالية ،والھيئات المحاسبية المنشآت ،التي تُتداول– في سوق عامة  -أوراقھا المالية التي تمثل
دين أو حقوق الملكية ،بأن تنشر تقارير مالية أولية .ينطبق ھذا المعيار إذا كانت المنشأة مطالبة أو اختارت أن تنشر
تقريراً ماليا ً أوليا ً وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي ) .(IFRSsوتشجع لجنة معايير المحاسبة الدولية 1المنشآت التي
تُتداول أوراقھا المالية في سوق عامة على أن توفر التقارير المالية األولية التي تتوافق مع مبادئ اإلثبات ،والقياس،
واإلفصاح المحددة في ھذا المعيار .وبشكل محدد ،تُشجع المنشآت التي تُتداول أوراقھا المالية في سوق عامة على:
)أ(

أن توفر تقارير مالية أولية  -على األقل  -اعتباراً من نھاية النصف األول من سنتھا المالية.

)ب(

أن تجعل تقاريرھا المالية األولية متاحة في موعد ال يتجاوز  60يوما ً بعد نھاية الفترة األولية.

2

يتم تقويم كل تقرير مالي ،سنوي أو أولي ،بذاته من حيث مدى توافقه مع المعايير الدولية للتقرير المالي .إن حقيقة أن
المنشأة قد ال تكون وفرت تقارير مالية أولية خالل سنة مالية معينة أو قد تكون وفرت تقارير مالية أولية ال تلتزم بھذا
المعيار ،ال تمنع القوائم المالية السنوية للمنشأة من التوافق مع معايير المحاسبة الدولية إذا كانت بخالف ذلك تعد متوافقة
مع معايير المحاسبة الدولية.

3

إذا ُوصف التقرير المالي األولي لمنشأة ما بأنه يلتز ٌم بالمعايير الدولية للتقرير المالي ،فإنه يجب أن يكون ملتزما ً بجميع
متطلبات ھذا المعيار .وتتطلب الفقرة  19إفصاحات معينة في ھذا الصدد.

التعريفات
4

تستخدم المصطلحات التالية في ھذا المعيار بالمعاني المحددة:
الفترة األولية ھي فترة تقرير مالي أقصر من سنة مالية كاملة.
التقرير المالي األولي يعنى تقريراً ماليا ً يتضمن إما مجموعة كاملة من القوائم المالية )كما ھو موضح في معيار المحاسبة
الدولي " 1عرض القوائم المالية" )ال ُمنقح في  ،(2007أو مجموعة من القوائم المالية المختصرة )كما ھو موضح في
ھذا المعيار( وذلك لفترة أولية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*حل مجلس معايير المحاسبة الدولية الذي بدأ اعماله في  ،2001محل لجنة معايير المحاسبة الدولية.
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محتوى التقرير المالي األولي
5

يعرف معيار المحاسبة الدولي  1المجموعة الكاملة من القوائم المالية بأنھا تشمل المكونات التالية:
)أ(

قائمة المركز المالي كما في نھاية الفترة.

)ب(

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للفترة.

)ج(

قائمة التغيرات في حقوق الملكية للفترة.

)د(

قائمة التدفقات النقدية للفترة.

)ھ(

إيضاحات ،تشمل ملخصا ً للسياسات المحاسبية المھمة والمعلومات التوضيحية األخرى.

)ھ أ(

معلومات مقارنة فيما يتعلق بالفترة السابقة كما ھو محدد في الفقرتين  38و38أ من معيار المحاسبة الدولي .1

)و(

قائمة المركز المالي كما في بداية الفترة السابقة عندما تطبق المنشأة سياسة محاسبية بأثر رجعي أو تُعيد عرض
بنود في قوائمھا المالية بأثر رجعي ،أو عندما تُصنف بنوداً في قوائمھا المالية وفقا ً للفقرات 40أ – 40د من
معيار المحاسبة الدولي .1

ويمكن أن تستخدم المنشأة عناوين للقوائم المالية بخالف تلك المستخدمة في ھذا المعيار .فعلى سبيل المثال ،يمكن أن
تستخدم المنشأة عنوان "قائمة الدخل الشامل" بدالً عن "قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر".
6

لمراعاة اعتبارات توفير المعلومات في الوقت المناسب والتكلفة ولتجنب تكرار معلومات تم التقرير عنھا سابقاً ،قد تُطالب
المنشأة أو قد تختار أن توفر معلومات أقل في التواريخ األولية بالمقارنة مع قوائمھا المالية السنوية .ويعرف ھذا المعيار
الحد األدنى لمحتوى التقرير المالي األولي بأنه يشمل القوائم المالية المختصرة واإليضاحات التوضيحية المختارة .ويقصد
من التقرير المالي األولي أن يوفر تحديثا ً آلخر مجموعة كاملة من القوائم المالية السنوية .ومن ثم ،فھو يركز على األنشطة،
واألحداث ،والظروف الجديدة وال يكرر المعلومات التي تم التقرير عنھا سابقا ً.

7

ال يوجد في ھذا المعيار ما يقصد منه أن يمنع المنشأة أو يثنيھا عن نشر مجموعة كاملة من القوائم المالية )كما ھو موضح
في معيار المحاسبة الدولي  (1في تقريرھا المالي األولي ،وليس مجرد قوائم مالية مختصرة وإيضاحات توضيحية مختارة.
وال يمنع ھذا المعيار المنشأة أو يثنيھا عن تضمين القوائم المالية األولية المختصرة أكثر من الحد األدنى للبنود المستقلة أو
اإليضاحات التوضيحية المختارة كما ھو محدد في ھذا المعيار .تنطبق إرشادات اإلثبات والقياس في ھذا المعيار  -أيضا ً -
على القوائم المالية الكاملة لفترة أولية ،وتشمل تلك القوائم جميع اإلفصاحات المطلوبة بموجب ھذا المعيار )بشكل محدد
إفصاحات اإليضاح المختار الواردة في الفقرة 16أ( إضافة إلى تلك المطلوبة بموجب المعايير الدولية األخرى للتقرير
المالي.

الحد األدنى لمكونات التقرير المالي األولي
8

8أ

يجب أن يشمل التقرير المالي األولي ،كحد أدنى ،المكونات التالية:
)أ(

قائمة مختصرة للمركز المالي.

)ب(

قائمة مختصرة أو قوائم مختصرة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

)ج(

قائمة مختصرة للتغيرات في حقوق الملكية.

)د(

قائمة مختصرة للتدفقات النقدية.

)ھ(

إيضاحات توضيحية مختارة.

إذا عرضت المنشأة بنود الربح أو الخسارة في قائمة منفصلة ،كما ھو موضح في الفقرة 10أ من معيار المحاسبة الدولي
) 1ال ُمعدل في  ،(2011فإنھا تعرض معلومات أولية مختصرة من تلك القائمة.
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شكل ومحتوى القوائم المالية األولية
9

إذا قامت المنشأة بنشر مجموعة كاملة من القوائم المالية في تقريرھا المالي األولي ،فإنه يجب أن يتوافق شكل ومحتوى
تلك القوائم مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي  1للمجموعة الكاملة من القوائم المالية.

10

إذا قامت المنشأة بنشر مجموعة من القوائم المالية المختصرة في تقريرھا المالي األولي ،فإنه يجب أن تشمل تلك
القوائم ،كحد أدنى ،كالً من العناوين والمجاميع الفرعية التي كانت متضمنة في أحدث قوائمھا المالية السنوية
واإليضاحات التوضيحية المختارة كما ھو مطلوب بموجب ھذا المعيار .كما يجب أن تُدرج بنوداً مستقلة أو إيضاحات
إضافية إذا كان حذفھا سيجعل القوائم المالية األولية المختصرة مضللة.

11

يجب على المنشأة أن تعرض ربحية السھم األساس والمخفضة للفترة األولية ،في القائمة التي تعرض مكونات الربح أو
الخسارة لتلك الفترة ،عندما تكون المنشأة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي " 33ربحية السھم".2

11أ

إذا عرضت المنشأة بنود الربح أو الخسارة في قائمة منفصلة ،كما ھو موضح في الفقرة 10أ من معيار المحاسبة الدولي
) 1ال ُمعدل في  ،(2011فإنھا تعرض ربحية السھم األساس والمخفضة في تلك القائمة.

12

يوفر معيار المحاسبة الدولي ) 1ال ُمنقح في  (2007إرشادات لھيكل القوائم المالية .وتشرح إرشادات معيار المحاسبة الدولي
 1الطرق التي يمكن أن تعرض بھا قائمة المركز المالي ،وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية.

13

]حذفت[

14

إذا كانت أحدث القوائم المالية السنوية للمنشأة قوائم موحدة ،فإن التقرير المالي األولي يُعد على أساس التوحيد .وال تُعد
القوائم المالية المنفصلة للمنشأة األم متسقة أو قابلة للمقارنة مع القوائم الموحدة الواردة بأحدث تقرير مالي سنوي .إذا تضمن
التقرير المالي السنوي للمنشأة القوائم المالية المنفصلة للمنشأة األم إضافة إلى القوائم المالية الموحدة ،فإن ھذا المعيار ال
يتطلب وال يمنع إدراج القوائم المنفصلة للمنشأة األم في التقرير المالي األولي للمنشأة.

األحداث والمعامالت المھمة
15

15أ

يجب على المنشأة أن تدرج في تقريرھا المالي األولي توضيحا ً لألحداث والمعامالت التي تعد مھمة لفھم التغيرات في
المركز المالي للمنشأة وأدائھا منذ نھاية آخر فترة تقرير سنوية .ويجب أن تؤدي المعلومات ال ُمفصح عنھا فيما يتعلق بتلك
األحداث والمعامالت إلى تحديث المعلومات ذات الصلة المعروضة في أحدث تقرير مالي سنوي.
سوف يتمكن مستخدم التقرير المالي األولي للمنشأة من الوصول الى أحدث تقرير مالي سنوي لتلك المنشأة .وبنا ًء عليه ،فليس
من الضروري أن توفر اإليضاحات المرفقة بالتقرير المالي األولي تحديثات غير مھمة  -نسبيا ً  -للمعلومات التي تم التقرير
عنھا في اإليضاحات الواردة بأحدث تقرير مالي سنوي.

15ب فيما يلي قائمة باألحداث والمعامالت التي سيكون اإلفصاح عنھا مطلوبا ً إذا كانت مھمة :وھذه القائمة ليست حصرية.
)أ(

تخفيض قيمة المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق وعكس مثل ذلك التخفيض.

)ب(

إثبات خسارة من الھبوط في قيمة األصول المالية ،والعقارات ،واآلالت والمعدات ،واألصول غير الملموسة
واألصول الناتجة من العقود مع العمالء ،واألصول األخرى ،وعكس خسارة الھبوط.

)ج(

عكس أي مخصصات لتكاليف إعادة الھيكلة.

)د(

اقتناء واستبعاد بنود العقارات ،واآلالت والمعدات.

)ھ(

إرتباطات لشراء عقارات ،وآالت ومعدات.

)و(

تسويات قضائية.

)ز(

تصحيح أخطاء فترة سابقة.

)ح(

التغيرات في الظروف التجارية أو االقتصادية التي تؤثر على القيمة العادلة لألصول المالية وااللتزامات المالية
للمنشأة ،وذلك سواء كانت تلك األصول أو االلتزامات مثبتة بالقيمة العادلة أو بالتكلفة المستنفدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2عُدلت ھذه الفقرة من قبل "التحسينات على المعايير الدولية للتقرير المالي" المصدر في مايو  2008لتوضيح نطاق معيار المحاسبة الدولي .34
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15ج

-16

)ط(

أي تخلف عن سداد قرض أو إخالل باتفاقية قرض لم تتم معالجته في نھاية فترة التقرير أو قبلھا.

)ي(

المعامالت مع الطرف ذي العالقة.

)ك(

التحويالت بين مستويات سلسلة القيمة العادلة المستخدمة في قياس القيمة العادلة لألدوات المالية.

)ل(

التغيرات في تصنيف األصول المالية نتيجة تغير غرض أو استخدام تلك األصول.

)م(

التغيرات في االلتزامات المحتملة أو األصول المحتملة.

توفر عدد من المعايير الدولية األخرى للتقرير المالي إرشادات تتعلق بمتطلبات اإلفصاح عن كثير من البنود الواردة بالفقرة
15ب .عندما يكون الحدث أو المعاملة مھما ً لفھم التغيرات في المركز المالي وأداء المنشأة منذ أخر فترة تقرير سنوي،
فينبغي أن يقدم التقرير المالي األولي للمنشأة إيضاحا وتحديثا للمعلومات ذات الصلة المتضمنة في القوائم المالية آلخر
فترة تقرير سنوية.
]حذفت[

اإلفصاحات األخرى
16أ

باإلضافة إلى اإلفصــاح عن األحـــداث والمعامالت المھمــة وفقا ً لما ورد بالفقرات 15-15ج ،فإنه يجب على المنشأة أن
تدرج المعلومات التالية ،ضمن اإليضاحات المرفقة بقوائمھا المالية األولية أو أي مكان في التقرير المالي األولي ،يجب
تقديم اإلفصاحات التالية في القوائم المالية األولية أو أن تدرج من خالل اإلحالة بإشارات مرجعية في القوائم المالية
األولية لبعض القوائم األخرى )مثل تعليقات اإلدارة أو تقرير المخاطر( المتاح لمستخدمي القوائم المالية بنفس شروط
القوائم المالية األولية وفي نفس الوقت .إذا لم يكن لمستخدمي القوائم المالية إمكانية الدخول للمعلومات المقدمة من
خالل اإلحالة بإشارات مرجعية بنفس الشروط وفي نفس الوقت فإن التقرير المالي غير مكتمل .ويجب عادة التقرير
عن المعلومات على أساس من بداية السنة المالية حتى تاريخه.
)أ(

بيان بأنه أُتبعت السياسات المحاسبية وطرق الحساب نفسھا في القوائم المالية األولية بالمقارنة مع أحدث قوائم
مالية سنوية أو؛ إذا تم تغيير تلك السياسات والطرق ،وصف لطبيعة وأثر التغيير.

)ب(

تعليقات توضيحية عن موسمية ،أو دورية العمليات األولية.

)ج(

طبيعة ومبلغ البنود المؤثرة على األصول ،أو االلتزامات ،أو حقوق الملكية ،أو صافي الدخل ،أو التدفقات النقدية
والتي تعد استثنائية بسبب طبيعتھا ،أو حجمھا ،أو حدوثھا.

)د(

طبيعة ومبلغ التغييرات في تقديرات المبالغ التي تم التقرير عنھا في الفترات األولية السابقة للسنة المالية
الحالية ،أو التغييرات في تقديرات المبالغ التي تم التقرير عنھا في السنوات المالية السابقة.

)ھـ(

إصدارات ،وإعادة شراء وتسديدات أوراق مالية تمثل دين وأوراق مالية تمثل حقوق ملكية.

)و(

توزيعات األرباح المدفوعة )مجمعة أو لكل سھم(  -بشكل منفصل  -لألسھم العادية واألسھم األخرى.

)ز(

المعلومات القطاعية التالية )اإلفصاح عن المعلومات القطاعية في التقرير المالي األولي للمنشأة يكون مطلوبا ً فقط
إذا كان المعيار الدولي للتقرير المالي " 8القطاعات التشغيلية" يتطلب من تلك المنشأة أن تفصح عن
المعلومات القطاعية في قوائمھا المالية السنوية(:
)(1

اإليرادات من العمالء الخارجيين ،إذا اُدرجت في قياس ربح أو خسارة القطاع ،التي تتم مراجعتھا من
قبل متخذ القرارات التشغيلية الرئيس أو بطريقة أخرى تُرفع  -بشكل منتظم  -لمتخذ القرارات التشغيلية
الرئيس.

)(2

اإليرادات فيما بين القطاعات ،إذا اُدرجت في قياس ربح أو خسارة القطاع ،التي تتم مراجعتھا من قبل
متخذ القرارات التشغيلية الرئيس أو بطريقة أخرى ،تُرفع  -بشكل منتظم  -لمتخذ القرارات التشغيلية
الرئيس.

)(3

قياس ربح ،أو خسارة القطاع.

)(4

قياس مجموع األصول وااللتزامات لقطاع معين يتم التقرير عنه إذا كانت مثل ھذه المبالغ تُرفع  -بشكل
منتظم  -لمتخذ القرارات التشغيلية الرئيس وإذا كان ھناك تغيراً ذا أھمية نسبية عن المبلغ ال ُمفصح عنه
في آخر قوائم مالية سنوية لذلك القطاع الذي يتم التقرير عنه.

)(5

وصف لالختالفات في أساس تحديد القطاعات ،أو في أساس قياس ربح أو خسارة القطاع عن آخر
قوائم مالية سنوية.
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)(6

مطابقة مجموع قياسات ربح أو خسارة القطاعات التي يتم التقرير عنھا مع ربح أو خسارة المنشأة قبل
مصروف الضريبة )دخل الضريبة( والعمليات غير المستمرة .بالرغم من ذلك ،إذا كانت المنشأة
تخصص بنوداً مثل مصروف الضريبة )دخل الضريبة( على القطاعات التي يتم التقرير عنھا ،فإنه يمكن
للمنشأة مطابقة مجموع قياسات ربح أو خسارة القطاعات مع الربح أو الخسارة بعد تلك البنود .ويجب
تحديد وتوضيح بنود المطابقة ذات األھمية النسبية  -بشكل منفصل  -في تلك المطابقة.

)ح(

األحداث بعد الفترة األولية والتي لم تنعكس في القوائم المالية للفترة األولية.

)ط(

أثر التغيرات في تكوين المنشأة خالل الفترة األولية ،بما في ذلك تجميع المنشآت ،واكتساب أو فقد السيطرة على
المنشآت التابعة واالستثمارات طويلة االجل ،وإعادة الھيكلة ،والعمليات غير المستمرة .وفي حالة تجميع
المنشآت ،يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 3
"تجميع المنشآت".

)ي(

لألدوات المالية ،اإلفصاحات عن القيمة العادلة المطلوبة بموجب الفقرات )93 – 91ح( ،و ،96 – 94و 98و99
من المعيار الدولي للتقرير المالي " 13قياس القيمة العادلة" والفقرات  ،25و ،26و 30 – 28من المعيار
الدولي للتقرير المالي " 7األدوات المالية :اإلفصاحات".

)ك(

للمنشـــآت التي تصبح ،أو تتوقف عن كونھا ،منشـــآت استثمارية ،كما عُرفت في المعيار الدولي للتقرير المالي

" 10القوائم المالية الموحدة" ،اإلفصاحات في المعيار الدولي للتقرير المالي " 12اإلفصاح عن الحصص
في المنشآت األخرى" الفقرة 9ب.
)ل(

17
18

تفصيل اإليرادات من العقود من العمالء المطلوبة وفقا ً للفقرات  115-114من المعيار الدولي للتقرير المالي 15
"اإليرادات من العقود مع العمالء".

]حذفت[

اإلفصاح عن االلتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي
19

إذا كان التقرير المالي األولي للمنشأة ملتزما ً بھذا المعيار ،فيجب أن يُفصح عن تلك الحقيقة .وال يجوز وصف تقرير
مالي أولي بأنه ملتزم بالمعايير الدولية للتقرير المالي ما لم يكن ملتزما ً بجميع متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي.

الفترات التي يُتطلب أن تُعرض لھا قوائم مالية أولية
20

يجب أن تشمل التقارير األولية القوائم المالية األولية )المختصرة ،أو الكاملة( للفترات كما يلي:
)أ(

قائمة المركز المالي كما في نھاية الفترة األولية الحالية وقائمة مركز مالي مقارنة كما في نھاية السنة المالية
السابقة مباشرة.

)ب(

قوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للفترة األولية الحالية وتراكميا ً للسنة المالية الحالية حتى تاريخه ،مع
قوائم مقارنة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للفترات األولية للمقارنة )حالية ومن بداية السنة حتى
تاريخه( من السنة المالية السابقة مباشرة .وكما ھو مسموح به بموجب معيار المحاسبة الدولي ) 1ال ُمعدل في
 ،(2011يمكن أن يعرض التقرير األولي لكل فترة قائمة أو قوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

)ج(

قائمة التغيرات في حقوق الملكية تراكميا ً من بداية السنة المالية الحالية حتى تاريخه ،مع قائمة مقارنة للفترة
المقارنة من بداية السنة حتى تاريخه من السنة المالية السابقة مباشرة.

)د(

قائمة التدفقات النقدية تراكميا ً من بداية السنة المالية الحالية حتى تاريخه ،مع قائمة مقارنة للفترة للمقارنة من
بداية السنة حتى تاريخه من السنة المالية السابقة مباشرة.

21

للمنشأة التي تكون أعمالھا موسمية بدرجة عالية ،فإن المعلومات المالية لالثني عشر شھراً حتى نھاية الفترة األولية،
والمعلومات المقارنة لفترة االثني عشر شھراً السابقة قد تكون مفيدة .ومن ثم ،تُشجع المنشآت التي تكون أعمالھا موسمية
بدرجة عالية على األخذ في الحسبان التقرير عن مثل تلك المعلومات ،باإلضافة للمعلومات المطلوبة في الفقرة السابقة.

22

يوضح الجزء )أ( من األمثلة التوضيحية المرفقة بھذا المعيار الفترات المطلوب أن تعرض من قبل المنشأة التي تقوم
بالتقرير بشكل نصف سنوي والمنشأة التي تقوم بالتقرير بشكل ربع سنوي.
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األھمية النسبية
23

عند تحديد كيفية إثبات ،أو قياس ،أو تصنيف ،أو اإلفصاح عن بند ما ألغراض التقرير المالي األولي ،يجب تقدير
األھمية النسبية فيما يتعلق بالبيانات المالية األولية .وعند إجراء تقديرات لألھمية النسبية ،يجب إدراك أن القياسات
األولية قد تعتمد  -إلى حد كبير  -على التقديرات أكثر من اعتمادھا على قياسات البيانات المالية السنوية.

24

يعرف معيار المحاسبة الدولي  1ومعيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية ،والتغييرات في التقديرات
المحاسبية واألخطاء" ،بنداً ما على أنه ذو أھمية نسبية إذا كان حذفه ،أو سوء عرضه ،سيؤثر على القرارات االقتصادية
لمستخدمي القوائم المالية .ويتطلب معيار المحاسبة الدولي  1اإلفصاح عن البنود ذات األھمية النسبية  -بشكل منفصل -
بما في ذلك )على سبيل المثال( العمليات غير المستمرة ،ويتطلب معيار المحاسبة الدولي  8اإلفصاح عن التغيرات في
التقديرات المحاسبية ،واألخطاء ،والتغييرات في السياسات المحاسبية .وال يتضمن المعياران إرشادات كمية بشأن
األھمية النسبية.

25

في حين أن الحكم الشخصي يكون مطلوبا ً – دائما ً  -عند تقدير األھمية النسبية ،فإن ھذا المعيار يؤسس قرارات اإلثبات
واإلفصاح على بيانات للفترة األولية بذاتھا ألسباب تتعلق بقابلية األرقام األولية للفھم .وبالتالي ،على سبيل المثال ،تُثبت
البنود االستثنائية ،والتغيرات في السياسات أو التقديرات المحاسبية ،واألخطاء ويُفصح عنھا على أساس األھمية النسبية
فيما يتعلق ببيانات الفترة األولية لتجنب االستنتاجات المضللة التي قد تنتج عن عدم اإلفصاح .إن الھدف األساسي ھو
ضمان أن يشمل التقرير المالي األولي جميع المعلومات المالئمة لفھم المركز المالي للمنشأة وأدائھا خالل الفترة األولية.

اإلفصاح في القوائم المالية السنوية
26

خالل الفترة األولية الختامية من السنة المالية ،إذا تم  -بشكل جوھري  -تغير تقدير مبلغ تم التقرير عنه في فترة أولية
ولكن لم يتم نشر تقرير مالي منفصل لتلك الفترة األولية الختامية ،فيجب أن يُفصح عن طبيعة ومبلغ ذلك التغيير في
التقدير في إيضاح مرفق بالقوائم المالية السنوية لتلك السنة المالية.

27

يتطلب معيار المحاسبة الدولي  8اإلفصاح عن طبيعة )وإذا كان عمليا ً( مبلغ التغير في تقدير له إما أثر ذو أھمية نسبية في
الفترة الحالية ،أو يتوقع أن يكون له أثر ذو أھمية نسبية في الفترات الالحقة .وتتطلب الفقرة 16أ)د( من ھذا المعيار
إفصاحا ً مشابھا ً في التقرير المالي األولي .وتشمل األمثلة التغييرات في التقديرات في الفترة األولية الختامية المتعلقة
بتخفيضات المخزون ،أو إعادة الھيكلة ،أو خسائر الھبوط التي تم التقرير عنھا في فترة أولية سابقة من السنة المالية .يتفق
اإلفصاح المطلوب بموجب الفقرة السابقة مع متطلب معيار المحاسبة الدولي  8وقد قصد أن يكون ضيق النطاق – بحيث
يتعلق فقط بالتغيير في التقدير .وال تطالب المنشأة بأن تقوم بإدراج معلومات مالية إضافية للفترة األولية في قوائمھا
المالية السنوية.

اإلثبات والقياس

نفس السياسات المحاسبية كالسنوية
28

29

يجب على المنشأة أن تطبق في قوائمھا المالية األولية السياسات المحاسبية نفسھا كال ُمطبقة في قوائمھا المالية
السنوية ،باستثناء ما يتم إجراؤه من تغييرات في السياسات المحاسبية بعد تاريخ أحدث قوائم مالية سنوية والتي
ستنعكس في القوائم المالية السنوية التالية .وبالرغم من ذلك ،يجب أال يؤثر تكرار تقرير المنشأة )سنوياً ،أو نصف
سنوي ،أو ربع سنوي( على قياس نتائجھا السنوية .ولتحقيق ذلك الھدف ،يجب اجراء القياسات ألغراض التقرير
األولي على أساس من بداية السنة حتى تاريخه.
إن مطالبة المنشأة بأن تطبق في قوائمھا المالية األولية السياسات المحاسبية نفسھا كما ھي في قوائمھا المالية السنوية قد
يبدو أنه يوحي بأن قياسات الفترة األولية يتم إجراؤھا كما لو كانت كل فترة أولية قائمة بذاتھا كفترة تقرير مستقلة .بالرغم
من ذلك ،فإن الفقرة  ،28من خالل نصھا على أنه يجب أال يؤثر تكرار تقرير المنشأة على قياس نتائجھا السنوية ،تقر بأن
الفترة األولية تعد جز ًء من سنة مالية أكبر .وقد تنطوي القياسات من بداية السنة حتى تاريخه على تغيرات في تقديرات
مبالغ تم التقرير عنھا في فترات أولية سابقة من السنة المالية الحالية .ولكن مبادئ إثبات األصول ،وااللتزامات ،والدخل،
والمصروفات في الفترات األولية ھي نفسھا كما في القوائم المالية السنوية.
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30

للتوضيح:
)أ(

مبادئ إثبات وقياس خسائر تخفيض المخزون ،أو إعادة الھيكلة ،أو الھبوط في فترة أولية ھي نفسھا التي كانت
ستتبعھا المنشأة إذا أعدت قوائم مالية سنوية فقط .بالرغم من ذلك ،إذا اُثبتت وقيست تلك البنود في إحدى الفترات
األولية وتغير التقدير في فترة أولية الحقة من تلك السنة المالية ،فإنه يتم تغيير التقدير األصلي في الفترة األولية
الالحقة ،إما بإثبات مبلغ مستحق إضافي للخسارة ،أو بعكس المبلغ ال ُمثبت سابقا ً.

)ب(

التكلفة التي ال ينطبق عليھا تعريف أصل في نھاية فترة أولية ال تٌؤجل في قائمة المركز المالي ،إما انتظاراً
لمعلومات مستقبلية تتعلق بما إذا انطبق عليھا تعريف أصل ،أو لتمھيد األرباح خالل الفترات األولية في السنة
المالية.

)ج(

يُثبت مصروف ضريبة الدخل في كل فترة أولية على أساس أفضل تقدير للمتوسط المرجح لمعدل ضربيه الدخل
السنوي المتوقع للسنة المالية الكاملة .وقد يلزم تعديل مبالغ المصروف المستحق لضريبة الدخل في إحدى
الفترات األولية في فترة أولية الحقة من السنة المالية ،إذا تغير تقدير معدل ضريبة الدخل السنوي.

31

بموجب "إطار إلعداد وعرض القوائم المالية" )"اإلطار"( ،3اإلثبات "ھو إجراء إلدراج بند في الميزانية أو قائمة الدخل،
ينطبق عليه تعريف عنصر ،ويستوفي ضوابط اإلثبات" .تعد تعريفات األصول ،وااللتزامات ،والدخل ،والمصروفات
أساسية لإلثبات ،في نھاية كل من فترات التقرير المالية السنوية واألولية.

32

لألصول ،تنطبق نفس اختبارات المنفعة االقتصادية المستقبلية في التواريخ األولية وفي نھاية السنة المالية للمنشأة .التكاليف
التي بحكم طبيعتھا ،ستكون غير مؤھلة لتصنف على أنھا أصول في نھاية السنة المالية ستكون – أيضا ً  -غير مؤھلة
لتصنف على أنھا أصول في التواريخ األولية .بالمثل ،يجب أن يمثل االلتزام في نھاية فترة تقرير أولية التزاما ً موجوداً في
ذلك التاريخ  -تماما ً  -مثل ما يجب أن يكون في نھاية فترة تقرير سنوية.

33

أحد الخصائص األساس للدخل )اإليراد( والمصروفات ھو أن ما يتعلق بھا من تدفقات داخلة وتدفقات خارجة من أصول
والتزامات قد حدثت مسبقا ً .وإذا حدثت تلك التدفقات الداخلة والتدفقات الخارجة ،فإنه يُثبت االيراد والمصروف المتعلق بھا،
وبخالف ذلك فإنه ال يُثبت .ينص "اإلطار" على أنه 'تُثبت المصروفات في قائمة الدخل عندما ينشأ نقص في المنافع
االقتصادية المستقبلية متعلق بنقص في أصل ،أو زيادة في التزام يمكن قياسه بطريقة يمكن االعتماد عليھا .ال يسمح
"اإلطار" بإثبات بنود في الميزانية ال ينطبق عليھا تعريف األصول أو االلتزامات'.

34

عند قياس األصول ،وااللتزامات ،والدخل ،والمصروفات ،والتدفقات النقدية التي يتم التقرير عنھا في قوائمھا المالية ،فإن
المنشأة التي تقوم بالتقرير سنويا ً فقط تكون قادرة على األخذ في الحسبان المعلومات التي تصبح متاحة على مدار السنة
المالية .وتكون قياساتھا -بالفعل – على أساس من بداية السنة حتى تاريخه.

35

تستخدم المنشأة التي تقوم بالتقرير بشكل نصف سنوي المعلومات المتاحة في منتصف السنة أو بعد ذلك بوقت قصير في
إجراء القياسات في قوائمھا المالية لفترة الستة أشھر األولى ،والمعلومات المتاحة في نھاية السنة أو بعد ذلك بوقت قصير
لفترة االثني عشر شھراً .ستعكس قياسات االثني عشر شھراً التغيرات المحتملة في تقديرات المبالغ التي تم التقرير عنھا
لفترة الستة أشھر األولى .ال تُعدل المبالغ التي تم التقرير عنھا في التقرير المالي األولي لفترة الستة أشھر األولي بأثر
رجعي .بالرغم من ذلك ،تتطلب الفقرات 16أ)د( و 26أن يُفصح عن طبيعة ومبلغ أي تغييرات مھمة في التقديرات.

36

تقيس المنشأة التي تقوم بالتقرير بشكل متكرر  -أكثر من نصف سنوي  -الدخل والمصروفات على أساس من بداية السنة
حتى تاريخه لكل فترة أولية مستخدمة المعلومات المتاحة عند إعداد كل مجموعة من القوائم المالية .سوف تعكس مبالغ
الدخل والمصروفات التي تم التقرير عنھا في الفترة األولية الحالية أي تغييرات في تقديرات المبالغ التي تم التقرير عنھا في
الفترات األولية السابقة من السنة المالية .وال تُعدل المبالغ التي تم التقرير عنھا في الفترات األولية السابقة بأثر رجعي.
بالرغم من ذلك ،تتطلب الفقرات 16أ )د( و 26أن يُفصح عن طبيعة ومبلغ أي تغييرات مھمة في التقديرات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3تبني مجلس معايير المحاسبة الدولية "إطار إلعداد وعرض القوائم المالية" للجنة معايير المحاسبة الدولية في  .2001وفي سبتمبر  2010استبدل مجلس معايير
المحاسبة الدولية "اإلطار" بـ "إطار مفاھيم التقرير المالي".
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اإليرادات المستلمة موسميا ً ،أو دوريا ً ،أو من حين آلخر
37

ال يجوز توقع اإليرادات التي تستلم موسمياً ،أو دورياً ،أو من حين آلخر خالل السنة المالية ،أو تأجيلھا ،في تاريخ أولي
إذا كان التوقع أو التأجيل سيكون غير مناسب في نھاية السنة المالية للمنشأة.

38

تتضمن األمثلة على ذلك إيراد توزيعات األرباح ،ورسوم االمتياز ،والمنح الحكومية .باإلضافة لذلك ،تكتسب بعض
المنشآت  -بشكل ثابت  -إيرادات أكثر في فترات أولية معينة من السنة المالية بالمقارنة بفترات أولية أخرى ،على سبيل
المثال ،اإليرادات الموسمية من تجارة التجزئة .تُثبت مثل تلك اإليرادات عند حدوثھا.

التكاليف ال ُمحملة بشكل غير منتظم خالل السنة المالية
39

يجب توقع التكاليف التي تُحمل  -بشكل غير منتظم  -خالل السنة المالية للمنشأة ،أو تأجيلھا ،ألغراض التقرير االولي -
وذلك فقط  -إذا كان من المناسب  -أيضا ً – توقع أو تأجيل ذلك النوع من التكلفة في نھاية السنة المالية.

تطبيق مبادئ اإلثبات والقياس
40

يوفر الجزء )ب( من األمثلة التوضيحية المرفقة بھذا المعيار أمثلة على كيفية تطبيق المبادئ العامة لإلثبات والقياس ال ُمحددة
في الفقرات .39-28

استخدام التقديرات
41

يجب تصميم إجراءات القياس التي سيتم اتباعھا في تقرير مالي أولي بحيث تضمن أن المعلومات الناتجة يمكن االعتماد
عليھا ،وأنه تم اإلفصاح  -بشكل مناسب  -عن جميع المعلومات المالية ذات األھمية النسبية التي تكون مالئمة لفھم
كل من التقارير المالية السنوية واألولية تكون – دائما -
المركز المالي ،أو أداء المنشأة .في حين أن القياسات في ٍ
مستندة إلى تقديرات معقولة ،فإن إعداد التقارير المالية األولية – غالبا  -يتطلب استخدام طرق التقدير بشكل اوسع
بالمقارنة بالتقارير المالية السنوية.

42

يقدم الجزء )ج( من األمثلة التوضيحية المرفقة بھذا المعيار أمثلة على كيفية استخدام التقديرات في الفترات األولية.

إعادة عرض الفترات األولية ال ُمعد عنھا تقرير سابقا ً
43

44

45

يجب أن ينعكس التغير في السياسة المحاسبية ،بخالف التغير المحدد له فترة انتقالية بموجب معيار دولي جديد للتقرير
المالي ،من خالل ما يلي:
)أ(

إعادة عرض القوائم المالية للفترات األولية السابقة من السنة المالية الحالية وللفترات األولية المقارنة في أي من
السنوات السابقة التي سيتم إعادة عرضھا في القوائم المالية السنوية ،وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي .8

)ب(

عندما يكون من غير العملي تحديد االثر التراكمي في بداية السنة المالية لتطبيق سياسة محاسبية جديدة على كل
الفترات السابقة ،تعديل القوائم المالية للفترات األولية السابقة من السنة الحالية ،والفترات األولية المقارنة من
السنوات المالية السابقة لتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة  -بأثر مستقبلي  -من أول تاريخ عملي.

أحد أھداف المبدأ السابق ھو ضمان تطبيق سياسة محاسبية واحدة على فئة معينة من المعامالت على مدار كامل السنة
المالية .بموجب معيار المحاسبة الدولي  ،8ينعكس التغير في السياسة المحاسبية من خالل تطبيقه بأثر رجعي ،مع إعادة
عرض البيانات المالية للفترة السابقة حتى أبكر فترة ممكنة عمليا ً .بالرغم من ذلك ،إذا كان من غير العملي تحديد المبلغ
التراكمي للتعديل المتعلق بالسنوات المالية السابقة ،حينئذ ،بموجب معيار المحاسبة الدولي  8تُطبق السياسة الجديدة  -بأثر
مستقبلي  -من أبكر تاريخ عملي .أثر المبدأ الوارد في الفقرة  43ھو في المطالبة بأن يُطبق أي تغير في السياسة المحاسبية
خالل السنة المالية الحالية ،إما بأثر رجعي ،أو إذا كان ذلك غير عملي ،بأثر مستقبلي ،من تاريخ ال يتجاوز بداية السنة
المالية.
إن السماح بأن تنعكس التغييرات المحاسبية اعتباراً من تاريخ أولي خالل السنة المالية ،قد يسمح بتطبيق سياستين
محاسبيتين مختلفتين على فئة معينة من المعامالت خالل سنة مالية واحدة .وسينتج عن ذلك صعوبات تخصيص ،ونتائج
عمليات مبھمة ،وتحليل معقد لمعلومات الفترة األولية وعدم قابلية لفھمھا.
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تاريخ السريان
46

يعد ھذا المعيار ساريا ً على القوائم المالية للفترات التي تبدأ في  1يناير  1999أو بعده .ويُشجع على التطبيق األبكر
للمعيار.

47

ع ّدل معيار المحاسبة الدولي ) 1ال ُمنقح في  (2007المصطلحات المستخدمة في جميع أجزاء المعايير الدولية للتقرير
المالي .باإلضافة الى ذلك ،عدل الفقرات  ،4و ،5و ،8و ،11و ،12و 20وحذف الفقرة  13وأضاف الفقرات 8أ و11أ.
يجب على المنشأة أن تُطبق ھذه التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2009أو بعده .وإذا طبقت
المنشأة معيار المحاسبة الدولي ) 1ال ُمنقح في  (2007على قترة أبكر ،فإنه يجب عليھا أن تُطبق التعديالت على تلك
الفترة األبكر.

48

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي ) 3ال ُمنقح في  (2008الفقرة  .(1)16يجب على المنشأة أن تُطبق ذلك التعديل على
الفترات التي تبدأ في  1يوليو  2009أو بعده .وإذا كانت المنشأة تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي ) 3ال ُمنقح في
 (2008على قترة أبكر ،فإنه يجب عليھا – أيضا ً – أن تُطبق التعديالت على تلك الفترة األبكر.

49

ع ّدلت "التحسينات على المعايير الدولية للتقرير المالي" في مايو  2010الفقرات  ،15و ،27و ،35و ،36وأضاف
الفقرات 15أ15-ج ،و16أ ،وحذف الفقرات  .18-16يجب على المنشأة أن تطبق ھذه التعديالت على الفترات السنوية
التي تبدأ في 1يناير  2011أو بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر .وإذ طبقت المنشأة التعديالت على فترة أبكر فإنه يجب
عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة.

50

أضاف المعيار الدولي للتقرير المالي  ،13ال ُمصدر في مايو  ،2011الفقرة 16أ)ي( .يجب على المنشأة أن تطبق ذلك
التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .13

51

ع ّدل "عرض بنود الدخل الشامل اآلخر" )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  ،(1ال ُمصدرة في يونيو ،2011
الفقرات  ،8و8أ ،و11أ ،و .20يجب على المنشأة أن تطبق ھذه التعديالت عندما تطبق معيار المحاسبة الدولي 1
ال ُمعدل في يونيو .2011

52

ع ّدلت "التحسينات السنوية دورة  ،"2011 – 2009ال ُمصدرة في مايو  ،2012الفقرة  5على أنه تعديل تابع مشتق
من تعديل معيار المحاسبة الدولي " 1عرض القوائم المالية" .يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل  -بأثر رجعي -
وفقا لمعيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" للفترات
السنوية التي تبدأ في  1يناير  2013أو بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر .وإذا طبقت المنشأة ذلك التعديل على فترة أبكر
فإنه يجب عليھا أن تُفصح عن تلك الحقيقة.

53

ع ّدلت "التحسينات السنوية دورة  ،"2011 – 2009ال ُمصدرة في مايو  2012الفقرة 16أ .يجب على المنشأة أن
تطبق ذلك التعديل  -بأثر رجعي  -وفقا لمعيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية ،والتغيرات في التقديرات
المحاسبية واألخطاء" على الفترات السنوية التي تبدأ في 1يناير  2013أو بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر .وإذا طبقت
منشأة ذلك التعديل على فترة أبكر فإنه يجب عليھا أن تُفصح عن تلك الحقيقة.

54

عدلت "المنشآت االستثمارية" )التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  ،10والمعيار الدولي للتقرير المالي
 ،12ومعيار المحاسبة الدولي  (27ال ُمصدرة في أكتوبر  ،2012الفقرة 16أ .يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل
للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2014أو بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر لـ "المنشآت االستثمارية" .وإذا طبقت
منشأة ذلك التعديل في وقت أبكر فإنه يجب عليھا – أيضا – أن تطبق جميع التعديالت المتضمنة في "المنشآت
االستثمارية" في نفس الوقت.

55

عدًل المعيار الدولي للتقرير المالي  "15اإليرادات من العقود مع العمالء" الصادر في مايو  2014الفقرتين  15ب و16
أ .يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .15

56

عدًلت التحسينات السنوية في المعايير الدولية للتقرير المالي دورة  2014 – 2012الصادرة في سبتمبر  2014الفقرة
16أ .يجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل بأثر رجعي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية
والتغييرات في التقديرات المحاسبة واألخطاء" على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2016أو بعده .يجوز
التطبيق قبل ھذا التاريخ .إذا طبقت منشأة التعديل على فترة أسبق فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.

57

عدَلت مبادرة اإلفصاح )التعديالت في معيار المحاسبة الدولي  (1الصادرة في ديسمبر  2014الفقرة  .5يجب على
المنشأة تطبيق ذلك التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2016أو بعده .يجوز تطبيق ذلك التعديل قبل ھذا
التاريخ.
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أمثلة توضيحية
ترفق ھذه األمثلة بمعيار المحاسبة الدولي  ،34ولكنھا ليست جز ًء منه

أ توضيح الفترات المطلوب أن تُعرض

توضح األمثلة التالية تطبيق المبدأ الوارد في الفقرة .20

منشأة تنشر تقارير مالية أولية بشكل نصف سنوي
أ 1تنتھى السنة المالية للمنشأة في  31ديسمبر )سنة تقويمية( .ستعرض المنشأة القوائم المالية التالية )مختصرة أو كاملة( في تقريرھا
المالي األولي نصف السنوي كما في  30يونيو : 20×1
قائمة المركز المالي:

 30يونيو 20×1

 31ديسمبر
20×0

في
 6شھور تنتھى في

 30يونيو 20×1

 30يونيو 20×0

 6شھور تنتھى في

 30يونيو 20×1

 30يونيو 20×0

 30يونيو 20×1

 30يونيو 20×0

قائمة الدخل الشامل:
قائمة التدفقات النقدية:
قائمة التغييرات في حقوق الملكية:

 6شھور تنتھى في

منشأة تنشر تقارير مالية أولية بشكل ربع سنوي
أ 2تنتھى السنة المالية للمنشأة في  31ديسمبر )سنة تقويمية( .ستعرض المنشأة القوائم المالية التالية )مختصرة أو كاملة( في تقريرھ ا
المالي ربع السنوي كما في  30يونيو :20×1
قائمة المركز المالي:

 30يونيو 20×1

 31ديسمبر
20×0

في
 6شھور تنتھى في
 3شھور تنتھى في

 30يونيو 20×1
 30يونيو 20×1

 30يونيو 20×0
 30يونيو 20×0

 6شھور تنتھى في

 30يونيو 20×1

 30يونيو 20×0

قائمة الدخل الشامل:
قائمة التدفقات النقدية:
قائمة التغييرات في حقوق الملكية:

 6شھور تنتھى في

 30يونيو 20×1

 30يونيو 20×0

ب أمثلة على تطبيق مبادئ االثبات والقياس
فيما يلى أمثلة لتطبيق المبادئ العامة لإلثبات والقياس الموضحة في الفقرات .39 - 28

ضرائب المرتبات ومساھمات التأمين التي يدفعھا صاحب العمل
ب 1إذا كانت ضرائب المرتبات أو المساھمات التي يدفعھا صاحب العمل في صناديق التأمين المضمونة من الحكومة تُقدر على
أساس سنوي ،فإن المصروف المتعلق بصاحب العمل يُثبت في الفترات األولية باستخدام متوسط معدل سنوي مقدر فعال
لضريبة المرتبات أو لمعدل المساھمة في التأمين ،بالرغم من أن جز ًء كبيراً من المدفوعات قد يتم القيام به مبكراً في السنة
المالية .وأحد األمثلة الشائعة ھو ما يدفعه صاحب العمل من ضريبة مرتبات أو مساھمة التأمين التي تُفرض حتى حد أقصى
معين من األرباح لكل موظف .وللموظفين أصحاب الدخول األعلى فإن الحد األقصى للدخل يتم الوصول إليه قبل نھاية السنة
المالية ،وال يقوم صاحب العمل بإجراء مدفوعات إضافية خالل نھاية السنة المالية.

الصيانة أو اإلصالحات الدورية الرئيسة المخططة
ب 2إن تكاليف الصيانة أو اإلصالحات الدورية الرئيسة المخططة ،أو أي نفقات موسمية أخرى ،التي يُتوقع أن تحدث في وقت
متأخر من السنة ال يُتنبأ بھا ألغراض التقرير األولي إال إذا تسبب حدث ما في وجود التزام قانوني أو ضمني على المنشأة .إن
مجرد النية أو الضرورة لتحمل نفقة متعلقة بالمستقبل ليس كافيا ً لنشأة التزام.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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المخصصات
ب 3يُثبت المخصص عندما ال يكون لدى المنشأة بديل واقعي إال إجراء تحويل لمنافع اقتصادية كنتيجة لحدث ترتب عليه وجود
التزام قانوني أو التزام ضمني .ويُعدل مبلغ االلتزام بالزيادة أو النقص مع إثبات الخسارة أو المكسب المقابل في الربح أو
الخسارة ،وذلك إذا تغير أفضل تقدير للمنشأة لمبلغ االلتزام.
ب 4يتطلب المعيار أن تطبق المنشأة نفس ضوابط إثبات وقياس المخصص في التواريخ األولية كما ستكون في نھاية السنة المالية .إن
وجود أو عدم وجود التزام بتحويل منافع ليس مرتبطا ً بطول فترة التقرير .بل إنه مسألة حقيقة.

مكافآت نھاية السنة
ب 5تتنوع طبيعة مكافآت نھاية السنة على نحو واسع .ويتم اكتساب بعضھا لمجرد استمرار عالقة العمل خالل فترة زمنية .وتُكتسب
ف-
ص رْ ٍ
بعض المكافآت على أساس نتيجة األعمال الشھرية أو ربع السنوية أو السنوية .وقد تك ون تل ك المكاف آت – عل ى نح و ِ
اختيارية أو تعاقدية أو مستندة إلى سنوات من السوابق التاريخية.
ب 6تُقدر المكافآت ألغراض التقرير األولي إذا ،وإذا فقط) ،أ( كانت المكافأة التزام ا ً قانوني ا ً أو نتيج ة ممارس ة س ابقة تجع ل المكاف أة
التزاما ً ضمنيا ً ال يوجد أمام المنشأة بديل واقعى له سوى القيام بالمدفوعات) .ب( أنه يمكن إجراء تق دير لاللت زام يمك ن االعتم اد
عليه  ،ويوفر معيار المحاسبة الدولي " 19منافع الموظف" إرشادات بھذا الصدد.

مدفوعات اإليجار المحتملة
ب 7يمكن أن تعد مدفوعات اإليجار المحتملة مثاالً لتعھد قانوني أو ضمني والذي يُثبت على أنه التزام .إذا نص عقد اإليجار على
مدفوعات محتملة تستند إلى ما يحققه المستأجر من مستوى معين من المبيعات السنوية ،فإن االلتزام يمكن أن ينشأ في الفترات
األولية من السنة المالية قبل تحقيق المستوى السنوي المطلوب من المبيعات ،وذلك إذا كان المستوى المطلوب من المبيعات من
المتوقع أن يتحقق وال يكون أمام المنشأة ،بنا ًء على ذلك ،أي بديل واقعى آخر سوى القيام بمدفوعات اإليجار المستقبلية.

األصول غير الملموسة
ب 8ستطبق المنشأة تعريف ،وضوابط إثبات ،األصل غير الملموس بالطريقة نفسھا في الفترة األولية كما في الفترة السنوية .تُثبت
التكاليف التي تتحملھا المنشأة قبل استيفاء ضوابط إثبات األصل غير الملموس على أنھا مصروف .وتُثبت التكاليف التي تتحملھا
المنشأة بعد نقطة محددة في الوقت المناسب الذي اُستوفيت فيه ضوابط اإلثبات على أنھا جزء من تكلفة األصل غير الملموس.
يعد أمراً غير مبرراً تأجيل التكاليف على أنھا أصول في قائمة المركز المالي األولية على أمل أنه سيتم الوفاء بضوابط اإلثبات
الحقا ً في السنة المالية.

معاشات التقاعد
ب 9تُحسب تكاليف معاشات التقاعد للفترة األولية على أساس من بداية السنة حتى تاريخ ه باس تخدام مع دل تكلف ة المعاش ات المح ددة
إكتواريا ً في نھاية السنة المالية السابقة ،بعد تعديله بتقلبات السوق الكبيرة منذ ذل ك الوق ت وباألح داث المھم ة لم رة واح دة ،مث ل
تعديالت الخطة ،والتقليصات ،والتسويات.

اإلجازات ،والعطالت ،وحاالت الغياب قصيرة األجل األخرى المدفوعة
ب 10حاالت الغياب المدفوعة المجمعة ھي تلك الحاالت التي ترحل ويمكن استخدامھا ف ي فت رات مس تقبلية ،وذل ك إذا ك ان اس تحقاق
الفترة الحالية غير مستخدم بالكامل .ويتطل ب معي ار المحاس بة ال دولي " 19من افع الموظ ف" أن تق يس المنش أة التكلف ة المتوقع ة
لحاالت الغياب المدفوعة المجمعة وااللتزام عنھا وذلك بالمبلغ الذي تتوق ع المنش أة أن تدفع ه كنتيج ة لالس تحقاق غي ر المس تخدم
الذي تجمع في نھاية فترة التقرير .وينطبق نفس المبدأ – أيضا ً  -في نھاي ة فت رات التقري ر الم الي األولي ة .وبص ورة عكس ية ،ال
تثبت المنشأة أي مصروف أو التزام بالنسبة لحاالت الغياب المدفوعة غير المجمعة في نھاية فترة التقرير األولية ،مثل ما أنھا ال
تثبت أي شيء في نھاية فترة التقرير السنوية.

تكاليف أخرى مخططة ولكن تحدث بشكل غير منتظم
ب 11قد تشمل موازن ة المنش أة بع ض التك اليف المتوق ع أن ي تم تحملھ ا  -بش كل غي ر من تظم  -خ الل الس نة المالي ة ،مث ل المس اھمات
الخيرية وتكاليف تدريب الموظفين .عادة ما تكون ھذه التكاليف اختيارية رغم أنھا مخطط ة وتمي ل إل ى أن تتك رر م ن س نة إل ى
أخرى .إن إثبات التزام في نھاية فترة التقرير المالي األولي لمثل ھذه التكاليف التي لم تتحملھا المنشأة بعد ال يتفق  -بصفة عامة
 مع تعريف االلتزام.ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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قياس مصروف ضريبة الدخل األولية
ب 12يُحدد استحقاق مصروف ضريبة الدخل األولية باستخدام معدل الضريبة الذى سيكون قابالً للتطبيق على مجموع األرباح
السنوية المتوقعة ،وذلك ھو ،المتوسط المقدر للمعدل السنوي الفعال لضريبة الدخل الذى يُطبق على الدخل قبل الضريبة للفترة
األولية.
ب 13يتفق ھذا مع الفكرة األساسية المحددة في الفقرة رقم  28أنه يجب أن تطبق نفس مبادئ اإلثبات المحاسبي والقياس في التقرير
المالي األولي كما ھي مطبقة في القوائم المالية السنوية .ويتم تقدير ضرائب الدخل على أساس سنوي .ويتم حساب مصروف
ضريبة الدخل للفترة األولية بتطبيق معدل الضريبة الذي سينطبق على مجموع األرباح السنوية المتوقعة على الدخل قبل
الضريبة للفترة األولية ،وھو المتوسط المقدر للمعدل السنوي الفعال للضريبة .وقد يعكس ذلك المتوسط المقدر للمعدل السنوي
مزيجا ً من ھيكل متصاعد لمعدل الضريبة المتوقع أن يُطبق على أرباح السنة الكاملة ،بما في ذلك التغييرات التي تم فرضھا أو
التي تعد في حكم المفروضة في معدالت ضريبة الدخل والمخطط أن تطبق الحقا ً في السنة المالية .ويوفر معيار المحاسبة
الدولي " 12ضريبة الدخل" إرشادات للتغييرات التي –تعد في حكم المفروضة في معدالت الضريبة .ويمكن أن يعاد تقدير
المتوسط المقدر للمعدل السنوي لضريبة الدخل على أساس من بداية السنة حتى تاريخه ،بما يتفق مع الفقرة رقم  28من المعيار.
وتتطلب الفقرة 16أ اإلفصاح عن أي تغير كبير في التقدير.
ب 14إلى الحد الذى يكون فيه ذلك عمليا ً ،يُحدد متوسط مقدر لمعدل سنوي فعال لضريبة الدخل منفصل لكل سلطة قانونية ضريبية،
وينطبق – بشكل منفرد  -على الدخل قبل الضريبة للفترة األولية لكل سلطة قانونية .وبالمثل ،إذا طُبقت معدالت ضريبة دخل
مختلفة على أصناف مختلفة من الدخل )مثل المكاسب الرأسمالية أو الدخل المكتسب في صناعات معينة( ،فإلى المدى الذي
يكون فيه ذلك عمليا ً ،يجب تطبيق معدل منفصل لكل صنف بعينه من الدخل قبل الضريبة للفترة األولية .ورغم أن ھذه الدرجة
من الدقة تكون مرغوبة ،فإنه قد ال يكون تحقيقھا عمليا ً في جميع الحاالت ،ويُستخدم متوسط مرجح للمعدالت عبر السطات
القانونية أو عبر أصناف الدخل ،إذا كان تقريبا ً معقوالً ألثر استخدام معدالت أكثر تحديداً.
15ب لتوضيح تطبيق المبدأ السابق ،منشأة تق وم ب التقرير بش كل رب ع س نوي تتوق ع أن تحق ق ربح ا ق دره  10000قب ل الض ريبة لك ل
ربع ،وتعمل في ظل سلطة قانونية مع معدل ضريبة قدره  %20على الـ  20000األولى من األرباح الس نوية و %30عل ى ك ل
األرباح التي تزيد عن ذلك .وقد تماثلت األرباح الفعلية مع التوقعات ،ويظھر الجدول التالي مبلغ مصروف ضريبة ال دخل ال ذي
سيتم التقرير عنه في كل ربع سنة:
سنوي
الربع
الربع
الربع
الربع
الرابع
الثالث
الثاني
األول
10000
2500
2500 2500
مصروف الضريبة 2500
مبلغ الضريبة المتوقع دفعه لكامل السنة على  40000﷼ دخل قبل الضريبة ھو  10000﷼.
ب 16ومثال آخر ،منشأة تقوم بالتقرير بشكل ربع سنوي تحقق ربحا قدره  15000قبل الضريبة خ الل الرب ع األول ولكنھ ا تتوق ع أن
تتحمل خسارة قدرھا  5000خالل كل ربع من الثالثة أرباع المتبقية م ن الس نة )وبالت الي يك ون ل ديھا دخ ل ق دره ص فر للس نة(.
وتعمل في سلطة قانونية من المتوقع أن يبلغ المتوس ط المق در لمع دل ض ريبة ال دخل الس نوي فيھ ا  .%20يظھ ر الج دول الت الي
مبلغ مصروف ضريبة الدخل الذي يتم التقرير عنه في كل ربع سنة:
سنوي
الربع
الربع
الربع
الربع
الرابع
الثالث
الثاني
األول
0
)(1000
)(1000
)(1000
مصروف الضريبة 3000

االختالف بين سنة التقرير المالي والسنة الضريبية
ب 17إذا اختلفت سنة التقرير المالي عن السنة الضريبية ،يُقاس مصروف ضريبة الدخل للفترات األولية لسنة التقرير المالي تلك
باستخدام متوسط مرجح مقدر منفصل لمعدالت الضريبة الفعالة لكل من سنوات ضريبة الدخل وتطبيقه على الجزء من الدخل
قبل الضريبة المكتسب خالل سنوات ضريبة الدخل تلك.
ب 18للتوضيح ،تنتھي سنة التقرير المالي إلحدى المنشآت في  30يونيو وتقوم بالتقرير بشكل رب ع س نوي .وتنتھ ي س نتھا الض ريبية
في  31ديسمبر .تحقق المنشأة ربحا قبل الضريبة قدره  10000في كل ربع سنة للسنة المالية التي تبدأ من أول يوليو م ن الس نة
 ،1وتنتھي في  30يونيو من السنة  .2المتوسط المقدر لمعدل ضريبة الدخل السنوي ھ و  %30ف ي الس نة  ،1و %40ف ي الس نة
.2
السنة المنتھية
الربع المنتھى الربع المنتھى الربع المنتھى
الربع المنتھى
في  30يونيو
في  31ديسمبر في  31مارس في  30يونيو
في  30سبتمبر
السنة 2
السنة 2
السنة 2
السنة 1
السنة 1
14000
4000
4000 3000
مصروف الضريبة 3000
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الحوافز الضريبية
ب 19تمنح بعض السلطات الضريبية المكلفين حوافز مقابل الضريبة واجبة السداد تستند إلى مبالغ النفقات الرأس مالية ،والص ادرات،
ونفقات البحث والتطوير ،أو إلى أسس أخرى .وتنعكس المنافع الضريبية المتوقعة من ھذه النوعية للسنة الكاملة ،بشكل عام ،في
حساب معدل الضريبة السنوي الفعال المقدر ،نظراً ألن ھذه الحوافز تمنح وتحسب عل ى أس اس س نوي بموج ب معظ م الق وانين
واللوائح الضريبية .ومن ناحية أخ رى ،ف إن المن افع الض ريبية الت ي تتعل ق بح دث يق ع م رة واح دة تُثب ت عن د حس اب مص روف
ضريبة الدخل في تلك الفترة األولية ،وبنفس الطريقة فإن معدالت الضريبة الخاصة التي تنطبق على أصناف معين ة م ن ال دخل
ال تُدمج في معدل ضريبة سنوي فعال واحد .باإلضافة إلى ذلك ،فإنه في بعض السلطات القانونية بينم ا ي تم التقري ر ع ن المن افع
أو الحوافز الضريبية ،بما في ذلك تلك الحوافز المتعلقة بالنفقات الرأسمالية ومس تويات التص دير ،ف ي إق رارات الض ريبة ،فإنھ ا
تشبه بشكل كبير منحة حكومية ويتم إثباتھا في الفترة األولية التي تنشأ فيھا.

ترحيل الخسارة الضريبية والحوافز الضريبية للخلف ولألمام
ب 20تنعكس منافع ترحيل خسارة ضريبية للخلف في الفترة األولية التي تحدث فيھ ا الخس ارة الض ريبية ذات العالق ة .وي نص معي ار
المحاسبة الدولي  12على أن ه ' يج ب إثب ات المن افع المتعلق ة بخس ارة ض ريبية ،والت ي يمك ن ترحيلھ ا للخل ف الس ترداد ض ريبة
حالية لفترة سابقة ،على أنھا أصل‘ .ويتم  -أيضا ً  -إثبات التخفيض المقابل في مصروف الضريبة أو الزيادة المقابل ة ف ي ال دخل
الضريبي.
ب 21ينص معيار المحاسبة الدولي  12على أنه 'يجب إثبات أصل ضريبي مؤجل لترحيل الخسائر الضريبية غير المستخدمة
والحوافز الضريبية غير المستخدمة لألمام إلى المدى الذى يكون فيه من المحتمل أن يتحقق ربح مستقبلي خاضع للضريبة يتم
في مقابله االستفادة من الخسائر الضريبية غير المستخدمة والحوافز الضريبية غير المستخدمة‘ .ويوفر معيار المحاسبة الدولي
 12ضوابطا ً لتقدير احتمال الربح الضريبي الذي يتم في مقابله االستفادة من الخسائر والحوافز الضريبية غير المستخدمة.
وتنطبق ھذه الضوابط في نھاية كل فترة أولية ،وإذا اُستوفيت ،فإن أثر ترحيل الخسائر الضريبية لألمام سينعكس عند حساب
المتوسط المقدر لمعدل ضريبة الدخل السنوي الفعال.
ب 22للتوضيح ،لدى منشآه تقوم بالتقرير بشكل ربع س نوي ف ي بداي ة الس نة المالي ة الحالي ة خس ارة تش غيلية مرحل ة لألم ام ألغ راض
ضريبة الدخل قدرھا  ،10000ولم يُثبت أصل ضريبي مؤجل لھا .حققت المنشأة ربحا قدره  10000في الربع األول م ن الس نة
الحالية ،وتتوقع أن تحقق ربحا قدره  10000في كل ربع من الثالثة أرباع المتبقية .باستبعاد الخسارة المرحلة لألمام ،يتوق ع أن
يكون المتوسط المقدر لمعدل ضريبة الدخل السنوي  .%40فإن مصروف الضريبة يكون كما يلي:
سنوي
الربع
الربع
الربع
الربع
الرابع
الثالث
الثاني
األول
مصروف الضريبة 3000

3000

3000

3000

12000

تغييرات سعر الشراء التعاقدية أو المتوقعة
ب 23يتم التنبؤ بتخفيضات أو خصومات الحجم والتغييرات التعاقدية األخرى في أسعار المواد الخام ،أو العمل ،أو السلع والخدمات
األخرى المشتراة ،في الفترات األولية ،من قبل ك ِل من الدافع والمحصل ،إذا كان من المحتمل أن تكون قد اُكتسبت أو أنھا
ستحدث .وبالتالي يتم التنبؤ بتخفيضات وخصومات الحجم التعاقدية ولكن ال يتم التنبؤ بالتخفيضات والخصومات االختيارية
نظراً ألن األصل أو االلتزام الناتج عنھا لن يفي بالشروط الواردة في "إطار المفاھيم" بأن األصل يجب أن يكون مورداً يخضع
لسيطرة المنشأة كنتيجة لحدث سابق ،وأن االلتزام يجب أن يكون تعھداً حاليا ً من المتوقع أن ينتج عن تسويته تدفق خارج
للموارد.

االستھالك واإلطفاء
ب 24يستند االستھالك واإلطفاء ألي فترة أولية إلى األصول المملوكة – فقط  -خالل تلك الفترة األولية .وال يأخذ في الحسبان
األصول المخطط المتالكھا أو استبعادھا الحقا ً في السنة المالية.

المخزون
ب 25يُقاس المخزون ألجل التقرير المالي األولي بالمبادئ نفسھا كما في نھاية السنة المالية .ويضع معيار المحاسبة الدولي 2
"المخزون" معايير إلثبات وقياس المخزون .ويثير المخزون مشاكل معينة في نھاية أي فترة تقرير مالي نظراً للحاجة لتحديد
كميات المخزون ،وتكاليفه ،وصافي قيمته القابلة للتحقق .مع ذلك تنطبق مبادئ القياس نفسھا على المخزون األولي .ولتوفير
التكلفة والوقت ،تستخدم المنشآت – غالبا ً  -التقديرات لقياس المخزون في التواريخ األولية بقدر أكبر من استخدامھا في نھاية
فترات التقرير السنوية .فيما يلي أمثلة لكيفية تطبيق اختبار صافي القيمة القابلة للتحقق في تاريخ أولي وكيفية معالجة انحرافات
التصنيع في التواريخ األولية.
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صافي قيمة المخزون القابلة للتحقق
ب 26يُحدد صافي قيمة المخزون القابلة للتحقق بالرجوع إلى أسعار البيع والتكاليف المتعلقة باالستكمال واالستبعاد في التواريخ
األولية .وستقوم المنشأة بعكس التخفيض في القيمة القابلة للتحقق في فترة الحقة – فقط  -عندما سيكون من المناسب القيام بذلك
في نھاية السنة المالية.
ب ] 27حذفت[

انحرافات تكاليف التصنيع للفترة األولية
ب 28تُثبت انحرافات السعر ،والكفاءة ،واإلنفاق ،والحجم لمنشأة صناعية في الدخل في تواريخ التقرير األولية بالقدر نفسه الذي تثبت
به تلك االنحرافات في الدخل في نھاية السنة المالية .ليس من المناسب تأجيل االنحرافات التي يتوقع استيعابھا بنھاية السنة نظراً
ألنه قد ينتج عن ذلك التقرير عن المخزون في التاريخ األولي بأقل أو بأكثر من نصيبه من تكلفة التصنيع الفعلية.

مكاسب وخسائر ترجمة العملة األجنبية

ب 29تقاس مكاسب وخسائر ترجمة العملة األجنبية إلعداد التقارير المالية األولية بالمبادئ نفسھا كما في نھاية السنة المالية.
ب 30يحدد معيار المحاسبة الدولي " 21آثار التغييرات في أسعار صرف العمالت األجنبية" كيفية ترجمة القوائم المالية للعمليات
األجنبية إلى عملة العرض ،بما في ذلك إرشادات الستخدام متوسط أسعار صرف العملة األجنبية ،أو أسعار إقفالھا ،وإرشادات
إلثبات التعديالت الناتجة ضمن الربح أو الخسارة ،أو ضمن الدخل الشامل اآلخر .ووفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  ،21يستخدم
متوسط األسعار الفعلي وأسعار اإلقفال الفعلية للفترة األولية .وال تتنبأ المنشآت ببعض التغييرات المستقبلية في أسعار صرف
العملة األجنبية في الجزء المتبقي من السنة المالية الحالية عند ترجمة العمليات األجنبية في تاريخ أولي.
ب 31إذا كان معيار المحاسبة الدولي  21يتطلب إثبات تعديالت الترجمة على أنھا دخل أو مصروف في الفترة التي تنشأ فيھا ،فإن
ذلك المبدأ ينطبق خالل كل فترة أولية .وال تؤجل المنشآت بعض تعديالت ترجمة العملة األجنبية في تاريخ أولي إذا كان يُتوقع
أن تُعكس التعديالت قبل نھاية السنة المالية.

التقرير المالي األولي في االقتصاديات ذات التضخم الجامح
ب 32تُعد التقارير المالية األولية في االقتصاديات ذات التضخم الجامح بالمبادئ نفسھا كما في نھاية السنة المالية.
ب 33يتطلب معيار المحاسبة الدولي  " 29التقرير المالي في االقتصاديات ذات التضخم الجامح" أن تعرض القوائم المالية للمنشأة
التي تقوم بالتقرير بعملة اقتصاد ذي تضخم جامح بوحدة القياس الجارية في نھاية فترة التقرير ،مع إدراج المكسب أو الخسارة
على صافي المركز النقدي في صافي الدخل .ويُعاد عرض البيانات المالية المقارنة التي تم التقرير عنھا للفترات السابقة  -أيضا ً
 بوحدة القياس الجارية.ب 34تتبع المنشآت تلك المبادئ نفسھا في التواريخ األولية ،وب ذلك تع رض جمي ع البيان ات األولي ة بوح دة القي اس كم ا ھ ي ف ي نھاي ة
الفت رة األولي ة ،م ع إدراج المكس ب أو الخس ارة الناتج ة عل ى ص افي المرك ز النق دي ف ي ص افي دخ ل الفت رة األولي ة .وال تق وم
المنشآت بجعل إثبات المكسب أو الخسارة سنويا ً .وال تستخدم المنشآت معدل تضخم سنوي مقدر في إعداد تقرير مالي أولي ف ي
اقتصاد ذي تضخم جامح.

الھبوط في قيمة األصول
ب 35يتطلب معيار المحاسبة الدولي " 36الھبوط في قيمة األصول" إثبات خسارة الھبوط إذا انخفض المبلغ القابل لالسترداد الى
أقل من المبلغ الدفتري.
ب 36يتطلب ھذا المعيار أن تطبق المنشأة ضوابط اختبار ،وإثبات ،وإلغاء الھبوط في أي تاريخ أولي نفسھا كما ستكون في نھاية
سنتھا المالية .ولكن ال يعنى ذلك أنه يجب على المنشأة بالضرورة أن تجري حسابا ً تفصيليا ً للھبوط في نھاية كل فترة أولية.
وإنما ستراجع المنشأة مؤشرات الھبوط الكبير منذ نھاية أحدث سنة مالية وذلك لتحديد ما إذا كانت ھناك حاجة لمثل ھذا
الحساب.
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ج أمثلة على استخدام التقديرات
توضح األمثلة التالية تطبيق المبدأ الوارد في الفقرة .41
ج 1المخزون :قد ال تُطلب إجراءات الجرد الكامل وإجراءات التقويم للمخزون في التواريخ األولية ،رغم أنھ ا ق د ت تم ف ي نھاي ة الس نة
المالية .وقد يكون كافيا ً إجراء تقديرات في التواريخ األولية تستند إلى ھوامش المبيعات.
ج 2تصنيفات األصول وااللتزامات المتداولة وغير المتداولة :قد تجري المنشآت فحصا ً  -أكثر دقة  -لتصنيف األصول وااللتزامات إلى
متداولة أو غير متداولة ،في تواريخ التقرير السنوي عن ما تجريه في التواريخ األولية.
ج 3المخصصات :قد يكون تحديد المبلغ المناسب للمخصص )مثل مخصص الضمانات ،والتكاليف البيئية وتكاليف إعادة تھيئة الموقع(
معقداً وغالبا ً ما يكون مكلفا ً ومستھلكا ً للوقت .أحيانا ً تُشرك المنشآت خبراء من الخارج للمساعدة في الحسابات السنوية .يقتضي
إجراء تقديرات مشابھة في التواريخ األولية  -غالبا ً  -تحديث المخصص السنوي السابق بدالً من إشراك خبراء من الخارج لعمل
حساب جديد.
ج 4المعاشات :يتطلب معيار المحاسبة الدولي " 19منافع الموظف" من المنشأة أن تحدد القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة
والقيمة العادلة ألصول الخطة في نھاية كل فترة تقرير ،كما يشجع المنشأة على أن تُشرك إكتواريا ً مؤھالً مھنيا ً في قياس
االلتزامات .وألغراض التقرير األولي ،فإنه يتم الوصول إلى القياس الذى يمكن االعتماد عليه – غالبا ً – من خالل استقراء آخر
تقويم إكتوارى.
ج 5ضرائب الدخل :قد تحسب المنشآت مصروف ضريبة الدخل والتزام ضريبة الدخل المؤجلة في تواريخ سنوية بتطبيق معدل
الضريبة لكل سلطة قانونية بعينھا على قياسات الدخل لكل سلطة قانونية .وتقر الفقرة ب14بأنه بينما أن تلك الدرجة من الدقة
مرغوبة – أيضا ً  -في تواريخ التقرير األولي ،فإنھا قد ال تكون قابلة للتحقيق في جميع الحاالت ،ويستخدم متوسط مرجح
للمعدالت عبر السلطات القانونية أو عبر أصناف الدخل إذا كان ذلك يعد تقريبا ً معقوالً آلثر استخدام معدالت أكثر تحديداً.
ج 6البنود المحتملة :قد ينطوي قياس البنود المحتملة على آراء خبراء قانونيين أو غيرھم من المستشارين .وأحيانا ً يتم الحصول على
تقارير رسمية من خبراء مستقلين فيما يتعلق بالبنود المحتملة .قد تكون مثل ھذه اآلراء عن الدعاوي القضائية ،والمطالبات،
والتقديرات ،والبنود المحتملة وحاالت عدم التأكد األخرى مطلوبة أو قد  -أيضا ً  -ال تكون مطلوبة في التواريخ األولية.
ج 7إعادة التقويم ومحاسبة القيمة العادلة :يسمح معيار المحاسبة الدولي" 16العقارات واآلالت والمعدات" للمنشأة بأن تختار ،على
أنه سياستھا المحاسبية ،نموذج إعادة التقويم حيث يُعاد تقويم بنود العقارات واآلالت والمعدات إلى القيمة العادلة .وبالمثل يتطلب
معيار المحاسبة الدولي " 40العقارات االستثمارية" من المنشأة أن تقيس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية .ولتلك القياسات ،قد
تعتمد المنشأة على مثمنين مؤھلين مھنيا ً في تواريخ التقرير السنوية وليس في تواريخ التقرير األولية.
ج 8المطابقات داخل الشركة :بعض األرصدة داخل الشركة والتي يتم مطابقتھا – على مستوى مفصل  -عند إعداد القوائم المالية
الموحدة في نھاية السنة المالية قد يتم مطابقتھا – على مستوى أقل تفصيالً  -عند إعداد القوائم المالية الموحدة في تاريخ أولي.
ج 9الصناعات المتخصص ة :نظراً للتعقيد ،والتكلفة ،والوقت ،فإن قياسات الفترة األولية ف ي الص ناعات المتخصص ة ق د تك ون أق ل دق ة
عنھا في نھاية السنة المالية .مثال ذلك حساب احتياطيات التأمين من قبل شركات التأمين.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

15

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

معيار المحاسبة الدولي 36

معيار المحاسبة الدولي 36

الھبوط في قيمة األصول
الھدف

ھدف ھذا المعيار ھو أن يحدد اإلجراءات التي تطبقھا المنشأة لتضمن أن أصولھا مسجلة بما ال يزيد عن مبلغھا الممكن
استرداده .ويكون األصل مسجالً بما يزيد عن المبلغ الممكن استرداده منه إذا كان مبلغه الدفتري يتجاوز المبلغ الذي
سيتم استرداده من خالل استخدام األصل أو بيعه .إذا كان ھذا ھو الحال ،فإن األصل يوصف بأنه قد ھبطت قيمته
ويتطلب المعيار من المنشأة أن تثبت خسارة ھبوط .ويحدد المعيار  -أيضا ً – متى ينبغي للمنشأة أن تعكس خسارة
الھبوط ويحدد اإلفصاحات.

1

النطاق
2

يجب أن يُطبق ھذا المعيار في المحاسبة عن الھبوط لجميع األصول ،بخالف:
)أ(

المخزون )انظر معيار المحاسبة الدولي " 2المخزون"(؛

)ب(

أصول العقد واألصول التي تنشأ عن تكاليف الحصول على عقد أو الوفاء به والتي يتم إثباتھا وفقا ً للمعيار
الدولي للتقرير المالي " 15االيراد من العقود مع العمالء"؛

)ج(

أصول الضريبة المؤجلة )انظر معيار المحاسبة الدولي " 12ضرائب الدخل"(؛

)د(

األصول التي تنشأ عن منافع الموظف )انظر معيار المحاسبة الدولي " 19منافع الموظف"(؛

)ھـ(

األصول المالية التي ھي ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي " 9األدوات المالية"؛

)و(

العقــار االستثمــاري الذي يتم قياســه بالقيمة العــادلة )انظــر معيــار المحاسبــة الدولي " 40العقاــرات
االستثمارية"(؛

)ز(

األصول الحيوية المتعلقة بالنشاط الزراعي والتي تقع في نطاق معيار المحاسبة الدولي " 41الزراعة" والتي
يتم قياسھا بالقيمة العادلة مطروحا منھا تكاليف البيع؛

)ح(

تكاليف االستحواذ المؤجلة ،واألصول غير الملموسة ،التي تنشأ من الحقوق التعاقدية للمؤمن بموجب عقود
التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي " 4عقود التأمين"؛

)ط(

األصــول غير المتــداولة )أو مجموعات االستبعاد( المصنفــة على أنھــا محتفظ بھا للبيع وفقا ً للمعيار الدولي
للتقرير المالي " 5األصول غير المتداولة المحتفظ بھا للبيع والعمليات غير المستمرة".

3

ال ينطبق ھذا المعيار على المخزون ،أو األصول الناشئة عن عقود اإلنشاء ،أو أصول الضريبة المؤجلة ،أو األصول
الناشئة عن منافع الموظف ،أو األصول المصنفة على أنھا محتفظ بھا للبيع )أو المضافة إلى مجموعة استبعاد مصنفة
على أنھا محتفظ بھا للبيع( ألن المعايير الدولية للتقرير المالي الحالية المنطبقة على ھذه األصول تتضمن متطلبات
إلثبات وقياس ھذه األصول .

4

ينطبق ھذا المعيار على األصول المالية المصنفة على أنھا:
)أ(
)ب(
)ج(

منشآت تابعة ،كما عُرفت في المعيار الدولي للتقرير المالي " 10القوائم المالية الموحدة"

منشآت زميلة ،كما عُرفت في معيار المحاسبة الدولي " 28االستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات
المشتركة"؛
المشروعات المشتركة ،كما عُرفت في المعيار الدولي للتقرير المالي " 11الترتيبات المشتركة".

لھبوط قيمة األصول المالية األخرى ،راجع المعيار الدولي للتقرير المالي .9

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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ال ينطبق ھذا المعيار على األصول المالية ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9أو العقار االستثماري الذي يتم
قياسه بالقيمة العادلة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  ،40أو األصول الحيوية المتعلقة بالنشاط الزراعي التي يتم
قياسھا بالقيمة العادلة مطروحا ً منھا تكاليف البيع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  .41وبالرغم من ذلك فإن ھذا
المعيار ينطبق على األصول المسجلة بالمبلغ المعاد تقويمه )أي القيمة العادلة في تاريخ إعادة التقويم مطروحا ً منھا أي
مجمع استھالك الحق وأي مجمع خسائر ھبوط الحقة( وفقا ً للمعايير الدولية األخرى للتقرير المالي مثل نموذج إعادة
التقويم الوارد في معيار المحاسبة الدولي " 16العقارات واآلالت والمعدات" ومعيار المحاسبة الدولي " 38األصول
غير الملموسة" .الفرق الوحيد بين القيمة العادلة لألصل وقيمته العادلة مطروحا ً منھا تكاليف االستبعاد ھو التكاليف
اإلضافية المباشرة التي تُعزى الستبعاد األصل.

5

)أ(

عندما تكون تكاليف االستبعاد غير ذات أھمية فإن المبلغ الممكن استرداده من األصل المعاد تقويمه يكون
بالضرورة قريبا ً من ،أو أكبر من ،قيمته المعاد تقويمھا .وفي ھذه الحالة ،وبعد أن تكون متطلبات إعادة التقويم
قد تم تطبيقھا ،فإنه من غيرالمرجح أن يكون األصل المعاد تقويمه قد ھبطت قيمته وال يلزم تقدير المبلغ
الممكن استرداده.

)ب(

]حذفت[

)ج(

إذا كانت تكاليف االستبعاد ال يمكن تجاھلھا فإن القيمة العادلة مطروحا ً منھا تكاليف استبعاد األصل المعاد
تقويمه تكون بالضرورة أقل من قيمته العادلة .بنا ًء عليه فإن األصل المعاد تقويمه سيكون قد ھبطت قيمته إذا
كانت قيمة استخدامه أقل من مبلغه المعاد تقويمه .في ھذه الحالة ،وبعد أن تكون متطلبات إعادة التقويم قد تم
تطبيقھا ،تطبق المنشأة ھذا المعيار لتحدد ما إذا كان األصل قد ھبطت قيمته.

التعاريف
6

تستخدم المصطلحات التالية في ھذا المعيار بالمعاني المحددة لھا:
المبلغ الدفتري ھو المبلغ الذي يتم إثبات األصل به بعد خصم أي مجمع استھالك )استنفاد( وأي مجمع خسائر ھبوط
عليه .
بشكل كبي ٍر عن
وحدة توليد نقد ھي أصغر مجموعة أصول قابلة للتحديد تولد تدفقات نقدية داخلة تكون مستقلة
ٍ
التدفقات النقدية الداخلة من أصول أو مجموعة أصول أخرى.
لكل من وحدة توليد النقد قيد
أصول الشركة ھي األصول خالف الشھرة التي تسھم في التدفقات النقدية المستقبلية ٍ
الفحص وأي وحدات توليد نقد أخرى.
تكاليف االستبعاد ھي التكاليف اإلضافية التي تُعزى بشكل مباشر الستبعاد أصل أو وحدة توليد نقد ،باستثناء تكاليف
التمويل ومصروف ضريبة الدخل.
المبلغ القابل لالستھالك ھو تكلفة األصل ،أو مبلغ آخر تم إحالله محل التكلفة في القوائم المالية ،مطروحا ً منه قيمته
المتبقية.
االستھالك )االستنفاد( ھو التخصيص المنتظم للمبلغ القابل لالستھالك لألصل على مدى عمره اإلنتاجي.

2

القيمة العادلة ھي الثمن الذي يمكن أن يتم استالمه مقابل بيع أصل أو دفعه مقابل تحويل التزام في معاملة منظمة
بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس) .انظر المعيار الدولي للتقرير المالي " 13قياس القيمة العادلة"(.
خسارة الھبوط ھي المبلغ الذي يزيد به المبلغ الدفتري ألصل أو وحدة توليد نقد عن مبلغه الممكن استرداده.
المبلغ الممكن استرداده من أصل أو وحدة توليد نقد ھو قيمته العادلة مطروحا ً منھا تكاليف االستبعاد وقيمة
استخدامه أيھما أكبر.
العمر اإلنتاجي ھو إما:
)أ(

الفترة الزمنية المتوقع خاللھا استخدام األصل من قبل المنشاة؛ أو

)ب(

عدد المنتجات أو الوحدات المشابھة المتوقع أن تحصل عليھا المنشأة من األصل.

قيمة االستخدام ھي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع الحصول عليھا من أصل أو وحدة توليد نقد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2في حالة االصل غير الملموس فإن مصطلح "استنفاد" يستخدم بشكل عام بدال من "استھالك" .وللمصطلحين نفس المعنى.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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تحديد األصل الذي قد تكون ھبطت قيمته
7

تحدد الفقرات  17-8متى يجب أن يتم تحديد المبلغ الممكن استرداده .وتستخدم ھذه المتطلبات مصطلح "أصل" ولكنھ ا
تنطبق بنفس القدر على أصل منفرد أو وحدة توليد نقد .ويتكون الجزء المتبقي من ھذا المعيار مما يلي:
)أ(

تحدد الفقرات  57-18المتطلبات لقياس المبلغ الممكن استرداده .تستخدم ھذه المتطلبات  -أيضا  -مصطلح
"أصل" ولكنھا تنطبق بنفس القدر على أصل منفرد ووحدة توليد نقد.

)ب(

تحدد الفقرات  108-58المتطلبات إلثبات وقياس خسائر الھبوط .تم تناول إاثبات وقياس خسائر الھبوط
لألصول المنفردة خالف الشھرة في الفقرات  .64-58وتتناولت الفقرات  108-65إثبات وقياس خسائر
الھبوط لوحدات توليد النقد والشھرة.

)ج(

تحدد الفقرات  116-109المتطلبات لعكس خسائر ھبوط مثبتة في فترات سابقة ألصل أو وحدة توليد نقد .مرة
أخرى ،تستخدم ھذه المتطلبات مصطلح "أصل" ولكنھا تنطبق بنفس القدر على أصل منفرد أو وحدة توليد
نقد .تم تحديد المتطلبات اإلضافية لألصل المنفرد في الفقرات  ،121-117ولوحدة توليد النقد في الفقرتين
 122و ،123وللشھرة في الفقرتين  124و.125

)د(

تحدد الفقرات  133-126المعلومات المطلوب اإلفصاح عنھا بشأن خسائر الھبوط وعكس خسائر الھبوط
لألصول ووحدات توليد النقد .وتحدد الفقرات  137-134متطلبات إفصاح إضافية لوحدات توليد النقد التي
ُخصصت لھا شھرة أو أصول غير ملموسة ذات أعمار إنتاجية غير محددة ألغراض اختبار الھبوط.

8

يكون األصل قد ھبطت قيمته عندما يزيد مبلغه الدفتري عن مبلغه الممكن استرداده .توضح الفقرات  14-12بعض
المؤشرات على أن خسارة ھبوط قد حدثت .وإذا ُوجدت أي من ھذه المؤشرات ،فإن المنشأة مطالبة بإجراء تقدير
رسمي للمبلغ الممكن استرداده .وباستثناء ما ھو موضح في الفقرة  ،10فإن ھذا المعيار ال يتطلب من المنشأة أن تجري
تقديراً رسميا ً للمبلغ الممكن استرداده إذا لم يوجد مؤشر على خسارة ھبوط.

9

ُقوم في نھاية كل فترة تقرير ما إذا كان ھناك أي مؤشر على أن أصالً ما قد ھبطت قيمته .إذا
يجب على المنشأة أن ت ﱢ
وجد مثل ھذا المؤشر ،فيجب على المنشأة أن تقدر مبلغ األصل الممكن استرداده.

10

بغض النظر عما إذا كان ھناك أي مؤشر على الھبوط ،فإنه يجب على المنشأة – أيضا ً -أن:
)أ(

تختبراألصل غير الملموس ذا العمر اإلنتاجي غير المحدد أو األصل غير الملموس غير المتاح لالستخدام بعد
لتحديد الھبوط سنويا ً بمقارنة مبلغه الدفتري بمبلغه الممكن استرداده .اختبار الھبوط ھذا يمكن إجراؤه في
أي وقت خالل الفترة السنوية ،شريطة أن يتم إجراؤه في الوقت نفسه من كل سنة .ويمكن اختبار أصول
غير ملموسة مختلفة لتحديد الھبوط في أوقات مختلفة .وبالرغم من ذلك ،إذا كان مثل ھذا األصل قد تم
إثباته أوليا ً خالل الفترة السنوية الحالية ،فإنه يجب اختبار ذلك األصل لتحديد الھبوط قبل نھاية الفترة
السنوية الحالية.

)ب(

تختبر الشھرة التي يتم اقتناؤھا في تجميع أعمال لتحديد الھبوط سنويا ً وفقا للفقرات .99-80

11

إن قدرة أصل غير ملموس على توليد منافع اقتصادية مستقبلية كافية السترداد مبلغه الدفتري تكون ،عادة ،عرضة لعدم
التأكد قبل إتاحة األصل لالستخدام بدرجة أكبر مما ھو عليه بعد إتاحته لالستخدام .وبالتالي ،فإن ھذا المعيار يتطلب من
المنشأة أن تختبر ،على األقل سنوياً ،المبلغ الدفتري ألصل غير ملموس غير متاح لالستخدام بعد لتحديد الھبوط .

12

عند تقويم ما إذا كان ھناك أي مؤشر على أن أصالً ما قد ھبطت قيمته ،فإنه يجب على المنشأة أن تنظر في المؤشرات
التالية كحد أدنى:
المصادر الخارجية للمعلومات
)أ(

ھناك مؤشرات يمكن مالحظتھا على أن قيمة األصل قد انخفضت خالل الفترة بشكل جوھري بأكثر مما يمكن
توقعه نتيجة مرور الوقت أو االستخدام العادي.

)ب(

حدثت خالل الفترة ،أو أنھا ستحدث في المستقبل القريب ،تغيرات كبيرة لھا أثر عكسي على المنشأة في
البيئة التقنية ،أو السوقية أو االقتصادية أو القانونية التي تعمل فيھا المنشأة أو في السوق التي يكون
األصل موجھا ً لھا.

)ج(

معدالت الفائدة في السوق أو معدالت السوق األخرى للعائد على االستثمارات قد زادت خالل الفترة ،ومن
المرجح أن تؤثر تلك الزيادات على معدل الخصم المستخدم في حساب قيمة استخدام األصل وتخفض المبلغ
الممكن استرداده من األصل بشكل ذي أھمية نسبية.

)د(

المبلغ الدفتري لصافي أصول المنشأة أكبر من قيمتھا السوقية.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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المصادر الداخلية للمعلومات
)ھـ(

توفر دليل على تقادم األصل أو تلفه ماديا ً.

)و(

تغيرات كبيرة لھا أثر عكسي على المنشأة قد حدثت خالل الفترة ،أو يتوقع أن تحدث في المستقبل القريب،
في المدى الذي يستخدم فيه أو يتوقع أن يستخدم فيه ،أو الطريقة التي يستخدم بھا أو يتوقع أن يستخدم به
ااألصل  .وتشمل ھذه التغيرات أن يصبح األصل عاطالً ،وخطط عدم استمرار العملية التي ينتمي إليھا
األصل أو إعادة ھيكلتھا ،وخطط استبعاد األصل قبل التاريخ المتوقع سابقاً ،وإعادة تقدير العمر اإلنتاجي
3
لألصل على أنه محدد بدالً من كونه غير محدد.

)ز(

توفر دليل من التقارير الداخلية يشير إلى أن األداء االقتصادي لألصل أسوأ ،أو سيكون أسوأ ،مما كان
متوقعا ً.

توزيع أرباح من منشأة تابعة أو مشروع مشترك أو منشأة زميلة
)ح(

الستثمار في منشأة تابعة ،أو مشروع مشترك أو منشأة زميلة ،يُثبت المستثمر توزيع األرباح من االستثمار
ويتوفر دليل على أن:
)(1

المبلغ الدفتري لالستثمار في القوائم المالية المنفصلة يزيد عن المبالغ الدفترية في القوائم المالية
الموحدة لصافي أصول المنشأة المستثمر فيھا بما في ذلك الشھرة ذات الصلة؛ أو

)(2

توزيع األرباح يزيد عن مجموع الدخل الشامل للمنشأة التابعة ،أو المشروع المشترك أو المنشأة
الزميلة في الفترة التي يتم فيھا اإلعالن عن توزيع األرباح.

13

القائمة الواردة في الفقرة  12ليست حصرية .ويمكن أن تكتشف المنشأة مؤشرات أخرى على أن أصالً قد يكون ھبطت
قيمته وھذه  -أيضا ً  -ستتطلب من المنشأة أن تحدد مبلغ األصل الممكن استرداده أو ،في حالة الشھرة ،إجراء اختبار
ھبوط القيمة وفقا ً للفقرات .99-80

14

الدليل من التقارير الداخلية الذي يشير إلى احتمال ھبوط قيمة األصل يتضمن وجود:
)أ(

تدفقات نقدية القتناء األصل ،أو احتياجات نقدية الحقة لتشغيله وصيانته ،ھي أعلى بكثير من تلك المقدرة
ابتدا ًء؛ أو

)ب(

صافي تدفقات نقدية فعلية أو ربح أو خسارة تشغيلية متدفقة من األصل أسوأ بكثير من تلك المقدرة ابتدا ًء؛ أو

)ج(

انخفاض كبير في صافي تدفقات نقدية مقدرة أو ربح تشغيلي ،أو ارتفاع كبير في خسارة مقدرة ،متدفقة من
األصل؛ أو

)د(

خسائر تشغيلية أو صافي تدفقات نقدية خارجة لألصل ،عندما تُجمع مبالغ الفترة الحالية مع المبالغ المقدرة
للمستقبل.

15

كما تمت اإلشارة إليه في الفقرة  ،10يتطلب ھذا المعيار أن يتم اختبار األصل غير الملموس الذي له عمر إنتاجي غير
محدد أو غير متاح لالستخدام بعد والشھرة لتحديد الھبوط في قيمھا ،على األقل سنويا ً .وبمعزل عن عندما تنطبق
المتطلبات الواردة في الفقرة  ،10فإن مفھوم األھمية النسبية ينطبق عند تحديد ما إذا كان يلزم تقدير المبلغ الممكن
استرداده من األصل .فعلى سبيل المثال ،إذا أظھرت حسابات سابقة أن المبلغ الممكن استرداده من األصل أكبر بكثير
من مبلغه الدفتري ،فال يلزم المنشأة أن تعيد تقويم المبلغ الممكن استرداده من األصل إذا لم تكن قد وقعت أحداث
ستزيل ذلك الفرق .وبالمثل ،فإن التحليل السابق قد يظھر أن المبلغ الممكن استرداده من األصل ليس حساسا ً لواحد )أو
أكثر( من المؤشرات المدرجة في الفقرة .12

16

وكإيضاح للفقرة  ،15إذا زادت معدالت الفائدة في السوق أو مع دالت الس وق األخ رى للعائ د عل ى االس تثمارات خ الل
الفترة ،فإن المنشأة غير مطالبة بأن تُجري تقديراً رسميا ً للمبلغ الممكن استرداده من األصل في الحاالت التالية:
)أ(

إذا كان من غير المرجح أن يتأثر معدل الخصم المستخدم في حساب قيمة استخدام األصل بالزيادة في معدالت
السوق تلك .فعلى سبيل المثال ،قد ال يكون للزيادات في معدالت الفائدة قصيرة األجل أثر ذي أھمية نسبية
على معدل الخصم المستخدم ألصل عمره اإلنتاجي المتبقي طويل.

)ب(

إذا كان من المرجح أن يتأثر معدل الخصم المستخدم في حساب قيمة استخدام األصل بالزيادة في معدالت
السوق تلك ولكن تحليل الحساسية السابق للمبلغ الممكن استرداده يظھر أنه:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3بمجرد أن يستوفي األصل الضوابط ليتم تصنيفه على أنه محتفظ به للبيع )أو يكون مضمنا ً في مجموعة مصنفة على أنھا محتفظ بھا للبيع( ،فإنه
يستثنى من نطاق ھذا المعيار وتتم المحاسبة عنه وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي " 5األصول غير المتداولة المحتفظ بھا للبيع والعمليات غير
المستمرة".
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17

)(1

من غير المحتمل أن يكون ھناك انخفاض ذي أھمية نسبية في المبلغ الممكن استرداده نظراً ألنه من
المرجح  -أيضا  -أن تزيد التدفقات النقدية المستقبلية )مثالً في بعض الحاالت ،قد تكون المنشأة
قادرة على أن تبرھن على أنھا تعدل إيراداتھا لتعوض عن أي زيادة في معدالت السوق(؛ أو

)(2

من غير المرجح أن يؤدي االنخفاض في المبلغ الممكن استرداده إلى خسارة ھبوط ذات أھمية نسبية.

عندما يوجد مؤشر على أن أصالً ما قد ھبطت قيمته ،فإن ھذا قد يشير إلى أن العمر اإلنتاجي المتبقي ،أو طريقة االستھالك
)االستنفاد( أو القيمة المتبقية لألصل يلزم أن تتم مراجعتھا وتعديلھا وفقا ً للمعيار المنطبق على األصل ،حتى لو لم يتم
إثبات خسارة ھبوط لألصل.

قياس المبلغ الممكن استرداده
18

يعــرف ھذا المعيار المبلــغ الممكن استرداده على أنــه القيمة العادلة ألصل أو وحدة توليد نقد مطروحا ً منھا تكاليف
االستبعاد أو قيمة استخدامه ،أيھما أكبر .تحدد الفقرات  57-19المتطلبات لقياس المبلغ الممكن استرداده .تستخدم ھذه
المتطلبات مصطلح "أصل" ولكنھا تنطبق بنفس القدر على أصل منفرد أو وحدة توليد نقد.

19

كل من القيمة العادلة لألصل مطروحا ً منھا تكاليف االستبعاد وقيمة استخدامه .إذا كان
ليس من الضروري دائما ً تحديد ٍ
أي من ھذين المبلغين يزيد عن المبلغ الدفتري لألصل ،فاألصل لم تھبط قيمته وليس من الضروري تقدير المبلغ
اآلخر.

20

قد يكون من الممكن قياس القيمة العادلة مطروحا منھا تكاليف االستبعاد ،حتى ولو لم يكن ھناك سعر معلن في سوق نشطة
ألصل مماثل .وبالرغم من ذلك ،أحيانا ً سيكون من غير الممكن قياس القيمة العادلة مطروحا ً منھا تكاليف االستبعاد
نظراً ألنه ليس ھناك أساس إلجراء تقدير يمكن أن يعتمد عليه للسعر الذي ستتم به معاملة منظمة لبيع األصل بين
مشاركين في السوق في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية .في ھذه الحالة ،يمكن أن تستخدم المنشأة قيمة
استخدام األصل على أنھا مبلغ االصل الممكن استرداده.

21

إذا لم يكن ھناك سبب لالعتقاد بأن قيمة استخدام األصل تزيد بقدر ذي أھمية نسبية عن قيمته العادلة مطروحا ً منھا
تكاليف االستبعاد ،فيمكن استخدام القيمة العادلة لألصل مطروحا ً منھا تكاليف االستبعاد على أنھا مبلغ األصل الممكن
استرداده .وسيكون ،غالبا ً ،ھذا ھو الحال ألصل محتفظ به لالستبعاد .ھذا نظراً ألن قيمة استخدام األصل المحتفظ به
لالستبعاد ستكون مكونة بشك ٍل رئيس من صافي متحصالت االستبعاد ،ألن التدفقات النقدية المستقبلية من االستخدام
المستمر لألصل إلى حين استبعاده من المرجح أن تكون غير ذات أھمية.

22

بير عن
يُحدد المبلغ الممكن استرداده من أصل منفرد ،ما لم يكن األصل ال يولد تدفقات نقدية داخلة تكون مستقلة بشك ٍل ك ٍ
التدفقات من أصول أو مجموعات أصول أخرى .وإذا كان ذلك ھو الحال ،فيُحدد المبلغ الممكن استرداده من وحدة
توليد النقد التي ينتمي إليھا األصل )انظر الفقرات  ،(103-65إال إذا كانت:

23

)أ(

القيمة العادلة لألصل مطروحا ً منھا تكاليف االستبعاد أكبر من مبلغه الدفتري؛ أو

)ب(

قيمة استخدام األصل يمكن تقديرھا على أنھا قريبة من قيمته العادلة مطروحا ً منھا تكاليف االستبعاد ويمكن
قياس القيمة العادلة مطروحا ً منھا تكاليف االستبعاد.

في بعض الحاالت ،قد توفر التقديرات والمتوسطات والطرق الحسابية المختصرة تقريبات معقولة للعمليات الحسابية
المفصلة الموضحة في ھذا المعيار لتحديد القيمة العادلة مطروحا ً منھا تكاليف االستبعاد أو قيمة االستخدام.

قياس المبلغ الممكن استرداده من األصل غير الملموس الذي له عمر إنتاجي غير محدود
24

تتطلب الفقرة  10أن يتم اختبار األصل غير الملموس الذي له عمر إنتاجي غير محدود لتحديد الھبوط في قيمته على
أساس سنوي بمقارنة مبلغه الدفتري بمبلغه الممكن استرداده ،بغض النظر عما إذا كان ھناك أي مؤشر على أنه قد
ھبطت قيمته .وبالرغم من ذلك ،يمكن أن يُستخدم أحدث حساب تفصيلي للمبلغ الممكن استرداده من مثل ھذا األصل تم
القيام به في فترة سابقة في اختبار الھبوط لذلك األصل في الفترة الحالية ،شريطة أن يتم استيفاء جميع الضوابط التالية:

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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)أ(

لم تتغير األصول وااللتزامات المكونة لوحدة توليد النقد بشك ٍل جوھري منذ أحدث حساب تم القيام به للمبلغ
الممكن استرداده وذلك إذا كان األصل غير الملموس ال يولد تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستمر
مستقلة بشك ٍل
كبير عن تلك التدفقات من األصول أو مجموعات األصول األخرى وأنه بالتالي يتم اختباره
ٍ
لتحديد الھبوط في قيمته على أنه جزء من وحدة توليد النقد التي ينتمي إليھا؛

)ب(

أسفر أحدث حساب للمبلغ الممكن استرداده عن مبلغ يزيد عن المبلغ الدفتري لألصل بھامش كبير؛

)ج(

ضعف احتمال أن يكون المبلغ الممكن استرداده الذي يتم تحديده حاليا ً أقل من المبلغ الدفتري لألصل ،وذلك
استناداً إلى تحليل األحداث التي قد وقعت والظروف التي قد تغيرت منذ أحدث حساب للمبلغ الممكن
استرداده.

القيمة العادلة مطروحا ً منھا تكاليف االستبعاد
-25
27

]حُذفت[

28

يتم حسم تكاليف االستبعاد ،بخالف تلك التي قد تم إثباتھا على أنھا التزامات ،عند قياس القيمة العادلة مطروحا ً منھا
تكاليف االستبعاد .من أمثلة ھذه التكاليف التكاليف القانونية ورسوم التصديق وضرائب المعامالت المشابھة وتكاليف
إزالة األصل والتكاليف اإلضافية المباشرة لتھيئة األصل لحالة بيعه .وبالرغم من ذلك ،فإن منافع إنھاء الخدمة )كما
عُرفت في معيار المحاسبة الدولي  (19والتكاليف المرتبطة بتخفيض أو إعادة تنظيم أعمال بعد استبعاد األصل ليست
تكاليف إضافية مباشرة الستبعاد األصل.

29

أحيانا ً ،سيتطلب استبعاد األصل أن يتحمل المشتري التزاما ً وتكون ھناك قيمة عادلة واحدة فقط مطروحا ً منھا تكاليف
االستبعاد متاحة لك ٍل من األصل وااللتزام .توضح الفقرة  78كيفية معالجة مثل ھذه الحاالت.

قيمة االستخدام
30

31

32

يجب أن تنعكس العناصر التالية في حساب قيمة استخدام األصل:
)أ(

تقدير للتدفقات النقدية المستقبلية التي تتوقع المنشأة الحصول عليھا من األصل؛

)ب(

التوقعات عن التغيرات المحتملة في مبلغ أو توقيت تلك التدفقات النقدية المستقبلية؛

)ج(

القيمة الزمنية للنقود ،ممثلة في معدل الفائدة الخالي من المخاطر الحالي في السوق؛

)د(

ثمن تحمل حالة عدم التأكد المصاحبة لألصل؛

)ھـ(

العوامل األخرى ،مثل ضعف السيولة التي كان سيعكسھا المشاركون في السوق في تسعير التدفقات النقدية
المستقبلية التي تتوقع المنشأة الحصول عليھا من األصل.

يتضمن تقدير قيمة استخدام األصل الخطوات التالية:
)أ(

تقدير التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة والخارجة التي يمكن الحصول عليھا من االستخدام المستمر لألصل
ومن استبعاده في النھاية؛

)ب(

تطبيق معدل الخصم المناسب على تلك التدفقات النقدية المستقبلية.

العناصر المحددة في الفقرة "30ب" ،و"د" ،و"ھـ" يمكن أن تنعكس إما كتعديالت على التدفقات النقدية المستقبلية أو
تعديالت على معدل الخصم .ومھما كانت الطريقة التي تطبقھا المنشأة لتعكس التوقعات عن التغيرات المحتملة في مبلغ
أو توقيت التدفقات النقدية المستقبلية ،فإن النتيجة يجب أن تكون انعكاسا ً للقيمة الحالية المتوقعة للتدفقات النقدية
المستقبلية ،أي المتوسط المرجح لجميع النتائج المحتملة .يوفر الملحق "أ" إرشادات إضافية على استخدام أساليب
القيمة الحالية في قياس قيمة استخدام األصل.
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األساس لتقديرات التدفقات النقدية المستقبلية
33

يجب على المنشأة عند قياس قيمة االستخدام:
)أ(

إسناد توقعات التدفقات النقدية إلى افتراضات معقولة ومؤيدة تمثل أفضل تقديرات اإلدارة لمدى الظروف
االقتصادية التي ستكون قائمة خالل المدة المتبقية من العمر اإلنتاجي لألصل .ويجب إعطاء وزن أكبر للدليل
الخارجي.

)ب(

إسناد توقعات التدفقات النقدية إلى أحدث الموازنات /التوقعات المالية المصدقة من قبل اإلدارة ،ولكن يجب أن
تُستثنى أي تدفقات نقدية مستقبلية داخلة أو خارجة يُتوقع أن تنشأ من عمليات إعادة ھيكلة مستقبلية أو من
تحسين أو تعزيز أداء األصل .ويجب أن تغطي التوقعات المستندة إلى ھذه الموازنات/التوقعات فترة خمس
سنوات كحد أقصى ،ما لم يمكن تبرير فترة أطول.

)ج(

تقدير توقعات التدفقات النقدية لما بعد الفترة التي تغطيھا أحدث الموازنات/التوقعات عن طريق تعميم التوقعات
المستندة إلى الموازنات/التوقعات باستخدام معدل نمو ثابت أو متراجع للسنوات الالحقة ،ما لم يمكن تبرير
معدل متزايد .وال يجوز أن يزيد معدل النمو ھذا عن متوسط معدل النمو في المدى الطويل للمنتجات ،أو
الصناعات ،أو البلد أو البلدان التي تعمل فيھا المنشأة ،أو للسوق التي يُستخدم فيھا األصل ،ما لم يمكن تبرير
معدل أعلى.

34

قوم اإلدارة معقولية االفتراضات التي تستند إليھا توقعاتھا الحالية للتدفقات النقدية عن طريق فحص أسباب االختالفات
تُ ﱢ
بين توقعات التدفقات النقدية السابقة والتدفقات النقدية الفعلية .ويجب على اإلدارة أن تتأكد من أن االفتراضات التي
استندت إليھا توقعاتھا الحالية للتدفقات النقدية متسقة مع النتائج الفعلية السابقة ،شريطة أن تجعل تأثيرات األحداث أو
الظروف الالحقة التي لم تكن قائمة عند توليد تلك التدفقات النقدية ذلك مناسبا ً.

35

ال تتاح ،بشكل عام ،الموازنات /التوقعات التفصيلية والصريحة والتي يمكن االعتماد عليھا للتدفقات النقدية المستقبلية
لفترات أطول من خمس سنوات .ولھذا السبب ،فإن تقديرات اإلدارة للتدفقات النقدية المستقبلية تكون مستندة إلى أحدث
الموازنات/التوقعات لخمس سنوات كحد اقصى .يمكن أن تستخدم االدارة توقعات تدفقات نقدية مستندة إلى
موازنات/توقعات مالية لفترة أطول من خمس سنوات إذا كانت واثقة من أن تلك التوقعات يمكن االعتماد عليھا ،وكانت
قادرة على أن تبرھن على قدرتھا ،استنادا إلى الخبرة السابقة ،على توقع التدفقات النقدية بدقة على مدى تلك الفترة
األطول.

36

يتم تقدير توقعات التدفقات النقدية حتى نھاية العمر اإلنتاجي لألصل عن طريق تعميم توقعات التدفقات النقدية المستندة إلى
موازنات تقديرية/توقعات مالية باستخدام معدل نمو للسنوات الالحقة .ويكون ھذا المعدل ثابتا ً أو متراجعا ً مالم تكن الزيادة
في المعدل متفقة مع معلومات موضوعية عن أنماط على مدى دورة عمر منتج أو صناعة .وإذا كان مناسبا ً ،فإن معدل
النمو يكون صفرا أو سالبا ً.

37

عندمـــا تكون الظروف مواتية ،فإنه يُرجـح أن يدخل الســوق منافسون ويقيدون النمو .بنا ًء عليه ،سوف تجد المنشآت
صعوبة في تجاوز متوسط معدل النمو التاريخي على المدى الطويل )قل ،عشرين عاما ً( للمنتجات ،أو الصناعات ،أو
البلد أو البلدان التي تعمل فيھا المنشأة ،أو للسوق التي يُستخدم فيھا األصل.

38

عند استخدام معلومات من الموازنات /التوقعات المالية ،فعلى المنشأة أن تنظر فيما إذا كانت المعلومات تعكس افتراضات
معقولة ومؤيدة وتمثل أفضل تقديرات اإلدارة لمجموعة الظروف االقتصادية التي ستكون قائمة على مدى العمر االنتاجي
المتبقي لألصل.

مكونات تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية
39

40

يجب أن تشمل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية:
)أ(

توقعات التدفقات النقدية الداخلة من االستخدام المستمر لألصل؛

)ب

توقعات التدفقات النقدية الخارجة التي يتم بالضرورة إنفاقھا لتوليد التدفقات النقدية الداخلة من االستخدام
المستمر لألصل )بما في ذلك التدفقات النقدية الخارجة إلعداد األصل لالستخدام( ويمكن أن تُعزى ،أو
تُخصص على أساس معقول وثابت ،بشكل مباشر إلى األصل؛

)ج(

صافي التدفقات النقدية ،إن وجدت ،التي سيتم الحصول عليھا )أو دفعھا( مقابل استبعاد األصل في نھاية
عمره اإلنتاجي.

تعكس تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ومعدل الخصم افتراضات متسقة عن زيادات السعر التي يمكن عزوھا إلى
التضخم العام .بنا ًء عليه ،عندما يتضمن معدل الخصم أثر زيادات السعر التي يمكن عزوھا إلى التضخم العام ،فإن
التدفقات النقدية المستقبلية يتم تقديرھا بشكل اسمي .وعندما يستثني معدل الخصم أثر زيادات السعر التي يمكن عزوھا

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

7

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

معيار المحاسبة الدولي 36

إلى التضخم العام ،فإن التدفقات النقدية المستقبلية يتم تقديرھا بشكل حقيقي )لكنھا تشمل زيادات أو تناقصات السعر
المعين المستقبلية(.
41

تشمل توقعات التدفقات النقدية الخارجة تلك التدفقات لمقابلة الخدمة اليومية لألصل إضافة إلى المصروفات اإلضافية
المستقبلية التي يمكن عزوھا بشكل مباشر أو تخصيصھا على أساس معقول وثابت ،إلى استخدام األصل.

42

عندمـــا ال يتضمن المبلــغ الدفتري لألصل بع ُد جميــع التدفقات النقدية الخارجــة التي سيتم إنفاقھا قبل أن يصبح جاھزاً
لالستخدام أو البيع ،فإن تقدير التدفقات النقدية المستقبلية الخارجة يشمل تقديراً ألي تدفقات نقدية خارجة أخرى يتوقع أن
يتم إنفاقھا قبل أن يصبح األصل جاھزاً لالستخدام أو البيع .فعلى سبيل المثال ،ھذا ھو الحال لمبنى قيد اإلنشاء أو
لمشروع تطوير لم يكتمل بعد.

43

ولتجنب احتسابھا مرتين ،فإن تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ال تشمل:

44

45

)أ(

التدفقات النقدية الداخلة من األصول التي تولد تدفقات نقدية داخلة مستقلة
كبير عن التدفقات النقدية الداخلة
بشكل
ٍ
ٍ
من األصل قيد الفحص )على سبيل المثال األصول المالية مثل المبالغ مستحقة التحصيل(؛

)ب(

التدفقات النقدية الخارجة التي تتعلق بتعھدات تم إثباتھا على أنھا التزامات )على سبيل المثال ،المبالغ مستحقة
السداد للدائنين التجاريين أومعاشات التقاعد أوالمخصصات(.

يجب تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لألصل في حالته الحالية .وال يجوز أن تشمل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية
التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة الداخلة أو الخارجة المتوقع أن تنشأ من:
)أ(

إعادة ھيكلة مستقبلية لم ترتبط بھا المنشأة بعد؛ أو

)ب(

تحسين أو تعزيز أداء األصل.

نظراً ألن التدفقات النقدية المستقبلية يتم تقديرھا لألصل في حالته الحالية ،فإن قيمة االستخدام ال تعكس:
)أ(

التدفقـــات النقدية المستقبليـة الخارجـة أو الوفــورات ذات العالقة في التكلفة )على سبيل المثال التخفيضات في
تكاليف الموظفين( أو المنافع التي يتوقع أن تنشأ من إعادة ھيكلة مستقبلية لم ترتبط بھا المنشأة بعد؛ أو

)ب(

التدفقات النقدية المستقبلية الخارجة التي تحسن أو تعزز أداء األصل أو التدفقات النقدية الداخلة ذات العالقة التي
يتوقع أن تنشأ من تلك التدفقات الخارجة.

46

إعادة الھيكلة ھي برنامج يُخطط من قبل اإلدارة وتتحكم به ويغير بشكل ذي أھمية نسبية إما نطاق األعمال التي تقوم بھا
المنشأة أو الطريقة التي تُؤدى بھا األعمال .يتضمن معيار المحاسبة الدولي " 37المخصصات وااللتزامات المحتملة
واألصول المحتملة" إرشادات توضح متى تكون المنشأة مرتبطة بإعادة ھيكلة.

47

عندما تصبح المنشأة مرتبطة بإعادة ھيكلة ،ف إن بع ض األص ول يُ رجح أن تت أثر بإع ادة الھيكل ة ھ ذه .وبمج رد أن تص بح
المنشأة مرتبطة بإعادة الھيكلة فإن:
)أ(

تقديراتھا للتدفقات النقدية المستقبلية الداخلة والخارجة بغرض تحديد قيمة االستخدام تعكس الوفورات في التكلفة
والمنافع األخرى من إعادة الھيكلة )استناداً إلى أحدث موازنات  /توقعات مالية مصدقة من قبل اإلدارة؛

)ب(

تقديراتھا للتدفقات النقدية المستقبلية الخارجة إلعادة الھيكلة يتم تضمينھا في مخصص إعادة الھيكلة وفقا ً لمعيار
المحاسبة الدولي .37

يوضح المثال التوضيحي  5أثر إعادة ھيكلة مستقبلية على حساب قيمة االستخدام.
48

وإلى حين تتحمل المنشأة تدفقات نقدية خارج ة تُحس ن أو تُع زز أداء األص ل ،ف إن تق ديرات الت دفقات النقدي ة المس تقبلية ال
تتضمن التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة الداخلة التي يتوقع أن تنشأ من الزيادة في المنافع االقتصادية المرتبط ة بالت دفق
النقدي الخارج )أنظر المثال التوضيحي .(6

49

تتضمن تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية التدفقات النقدية المستقبلية الخارجة الضرورية للحفاظ على مستوى المنافع
االقتصادية المتوقع أن تنشأ من األصل في حالته الحالية .وعندما تتكون وحدة توليد نقد من أصول لھا أعمار إنتاجية
تقديرية مختلفة ،جميعھا تعد أساسية للتشغيل المستمر للوحدة ،فإن استبدال األصول التي لھا أعمار إنتاجية أقصر يعد
جزءاً من الخدمة اليومية للوحدة عند تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بالوحدة .وبالمثل ،عندما يتكون أصل
واحد من مكونات لھا أعمار إنتاجية تقديرية مختلفة ،فإن استبدال المكونات التي لھا أعمار إنتاجية أقصر يعد جزءاً من
الخدمة اليومية لألصل عند تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتولدة عن األصل.

50

ال يجوز أن تشمل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية:
)أ(

)ب(

التدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة من أنشطة تمويلية؛ أو
مقبوضات أو مدفوعات ضريبة الدخل.
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51

تعكس التدفقات النقدية المستقبلية افتراضات تكون متسقة مع الطريقة التي يتم بھا تحديد معدل الخصم .وبخالف ذلك ،فإن
أثر بعض االفتراضات سيتم عده مرتين أو سيتم تجاھله .ونظراً ألن القيمة الزمنية للنقود تؤخذ في الحسبان عن طريق
خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ،فإن ھذه التدفقات النقدية ال تتضمن التدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة من
األنشطة التمويلية .وبالمثل ،نظراً ألن معدل الخصم يتم تحديده على أساس قبل الضريبة ،فإنه يتم – أيضا ً -تقدير التدفقات
النقدية المستقبلية على أساس قبل الضريبة.

52

تقدير صافي التدفقات النقدية التي ستحصل )أو ستدفع( مقابل استبعاد أصل في نھاية عمره اإلنتاجي يجب أن يكون ھو
المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن تحصل عليه من استبعاد األصل في معاملة تتم على أساس تنافس حر بين طرفين على
علم ،ولديھما رغبة ،بعد خصم التكاليف المقدرة لالستبعاد.

53

تقدير صافي التدفقات النقدية التي ستحصل )أو ستدفع( مقابل استبعاد أصل في نھاية عم ره االنت اجي ي تم تحدي ده بطريق ة
مماثلة للطريقة التي يتم بھا تحديد القيمة العادلة لألصل مطروحا ً منھا تكاليف االستبعاد ،باس تثناء أن ه ،عن د تق دير ص افي
التدفقات النقدية تلك:
)أ(

تستخدم المنشأة األسعار السائدة في تاريخ التقدير ألصول مماثلة وصلت إلى نھاية عمرھا اإلنتاجي وقد اشتغلت
تحت ظروف مماثلة لتلك الظروف التي سيتم استخدام األصل فيھا.

)ب( تٌعدل المنشأة ھذه األسعار بتأثير كل من الزيادات المستقبلية في األسعار نتيجة التضخم العام والزيادات المستقبلية
في األسعار الخاصة .وبالرغم من ذلك ،إذا كانت تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية من االستخدام المستمر
لألصل وسعر الخصم تستثني تأثير التضخم العام ،فالمنشأة – أيضا ً  -تستثني ھذا التأثير من تقدير صافي التدفقات
النقدية من االستبعاد.
53أ

تختلف القيمة العادلة عن قيمة االستخدام .فالقيمة العادلة تعكس االفتراضات التي سيستخدمھا المشاركون في السوق عند
تسعير األصل .وبالمقابل ،قيمة االستخدام تعكس آثار العوامل التي قد تكون خاصة بالمنشأة وال تنطبق على المنشآت
بشكل عام للمشاركين
أي من العوامل التالية إلى المدى الذي ال تتاح فيه
ٍ
عامة .فعلى سبيل المثال ،القيمة العادلة ال تعكس ٍ
في السوق:
)أ(

القيمة اإلضافية المتحصل عليھا من تجميع األصول )مثل إنشاء محفظة عقارات استثمارية في أماكن مختلفة(؛

)ب( التآزر اإليجابي بين األصل الذي يتم قياسه واألصول األخرى؛
)ج( الحقوق القانونية أو القيود القانونية الخاصة بالمالك الحالي لألصل فقط،
)د(

منافع الضريبة أو أعباء الضريبة الخاصة بالمالك الحالي لألصل.

التدفقات النقدية المستقبلية بالعملة األجنبية
54

يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية بالعملة التي سيتم توليدھا بھا ثم خصمھا باستخدام معدل خصم مناسب لتلك العملة .تقوم
المنشأة بترجمة القيمة الحالية باستخدام سعر الصرف الفوري في تاريخ حساب قيمة االستخدام.

معدل الخصم
55

يجب أن يكون معدل )معدالت( الخصم ھو معدل )معدالت( الخصم قبل الضريبة الذي يعكس)تعكس( تقويمات السوق
الحالية لما يلي:
)أ(

القيمة الزمنية للنقود؛

)ب(

المخاطر الخاصة باألصل التي لم يتم لھا تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية.

56

المعدل الذي يعكس التقديرات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة باألصل ھو العائد الذي سيطلبه
المستثمرون إذا كانوا سيختارون استثمارا سيولد تدفقات نقدية بمبالغ وتوقيت وحالة مخاطر تعادل تلك التي تتوقع
المنشأة أن تحصل عليھا من األصل .ويتم تقدير ھذا المعدل من المعدل الضمني في المعامالت السوقية الحالية ألصول
مماثلة أو من المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال لمنشأة مدرجة لھا أصل واحد )أو محفظة أصول( مماثلة من حيث
إمكانيات الخدمة والمخاطر لألصل قيد الفحص .وبالرغم من ذلك ،فإن معدل )معدالت( الخصم المستخدمة لقياس قيمة
استخدام األصل ال يجوز أن يعكس المخاطر التي عدلت لھا تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية .وبخالف ذلك ،فإن تأثير
بعض االفتراضات سيتم عده مرتين.

57

عندما يكون المعدل الخاص باألصل ليس متاحا ً بشكل مباشر من السوق ،فإن المنشأة تستخدم بدائل لتقدير معدل الخصم.
يوفر الملحق أ إرشادات إضافية عن تقدير معدل الخصم في مثل ھذه الظروف.
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إثبات وقياس خسارة الھبوط

58

تحدد الفقرات  64-59المتطلبات إلثبات وقياس خسائر الھبوط ألصل منفرد بخالف الشھرة .إثبات وقياس خسائر الھبوط
لوحدات توليد النقد والشھرة تم تناولھا في الفقرات .108-65

59

عندما ،وفقط عندما ،يكون المبلغ الممكن استرداده من األصل أقل م ن مبلغ ه ال دفتري ،فيج ب تخف يض المبل غ ال دفتري
لألصل إلى المبلغ الممكن استرداده .ذلك التخفيض ھو خسارة ھبوط.

60

يجب إثبات خسارة الھبوط فورا ضمن الربح أو الخسارة ،مالم يكن األصل مسجالً بمبل غ إع ادة تق ويم وفق ا لمعي ار آخ ر
)على سبيل المثال ،وفقا لنموذج إعادة التقويم الوارد في معيار المحاسبة الدولي  .(16يجب معالجة أي خس ارة ھب وط
ألصل معاد تقويمه على أنھا تخفيض إعادة تقويم وفقا ً لذلك المعيار اآلخر.

61

يتم إثبات خسارة الھبوط ألصل لم يُعاد تقويمه ضمن الربح أو الخسارة .وبالرغم من ذلك ،فإن خسارة الھبوط ألصل تمت
إعادة تقويمه يتم إثباتھا ضمن الدخل الشامل اآلخر بالقدر الذي ال تتجاوز فيه خسارة الھبوط المبلغ في فائض إعادة
التقويم لذلك األصل نفسه .مثل خسارة الھبوط ھذه ألصل تمت إعادة تقويمه تخفض فائض إعادة التقويم لذلك األصل.

62

عندما يكون المبلغ المقدر لخسارة الھبوط أكبر من المبلغ الدفتري لألصل الذي يتعلق به ،فيجب على المنشأة أن تُثبت
التزاما ً إذا ،وفقط إذا ،كان ذلك مطلوبا ً بموجب معيار آخر.

63

بعد إثبات خسارة الھبوط ،يجب تعديل قسط مصروف االستھالك )االستنفاد( لألصل في الفترات المستقبلية لتخصيص
المبلغ الدفتري المعدل لألصل ،مطروحا ً منه قيمته المتبقية )إن وجدت( ،على أساس منتظم على مدى عمره اإلنتاجي
المتبقي.

64

إذا تم إثبات خسارة ھبوط ،فإن أي أصول أو التزامات ضريبة مؤجلة ذات عالقة يتم تحديدھا وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي
 12عن طريق مقارنة المبلغ الدفتري المعدل لألصل بأساسه الضريبي )انظر المثال التوضيحي .(3

وحدات توليد النقد والشھرة
65

تحدد الفقرات  108-66والملحق ج المتطلبات لتحديد وحدة توليد النقد التي ينتمي إليھا األصل وتحديد المبلغ الدفتري وإثبات
خسائر الھبوط لوحدات توليد النقد والشھرة.

تحديد وحدة توليد النقد التي ينتمي إليھا أصل
66

عندما يكون ھناك مؤشر على احتمال ھبوط قيمة األصل ،فإنه يجب تقدير المبلغ الممكن استرداده من األصل بمفرده.
وعندما ال يكون ممكنا ً تقدير المبلغ الممكن استرداده من األصل بمفرده ،فإنه يجب على المنشأة أن تحدد المبلغ الممكن
استرداده من وحدة توليد النقد التي ينتمي إليھا األصل )وحدة توليد النقد التي ينتمي إليھا األصل(.

67

ال يمكن تحديد المبلغ الممكن استرداده من أصل بمفرده إذا:
)أ(

لم يمكن تقدير قيمة االستخدام لألصل بحيث تكون قريبة من قيمته العادلة مطروحا ً منھا تكاليف االستبعاد
)على سبيل المثال عندما يكون من غير الممكن تقدير التدفقات النقدية المستقبلية من االستخدام المستمر
لألصل بأنھا غير ذات أھمية(؛

)ب(

كبير عن تلك التدفقات النقدية من األصول األخرى.
بشكل
لم يولد األصل تدفقات نقدية مستقلة
ٍ
ٍ

في مثل ھذه الحاالت فإن قيمة االستخدام والمبلغ الممكن استرداده المبني عليھا يمكن تحديدھما -فقط –لوحدة توليد النقد
التي ينتمي إليھا األصل.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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مثال
منشأة تعدينية تمتلك سكة حديدية خاصة لدعم أنشطتھا التعدينية .يمكن بيع السكة الحديدية الخاصة فقط كخردة وال تولد
كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من األصول األخرى في المنجم.
بشكل
تدفقات نقدية داخلة مستقلة
ٍ
ٍ

ليس باإلمكان تقدير المبلغ الممكن استرداده من السكة الحديدية الخاصة ،ألنه ال يمكن تحديد قيمة استخدامھا ومن
المحتمل أن تكون مختلفة عن قيمة الخردة .وبالتالي ،فإن المنشأة تقوم بتقدير مبلغ وحدة توليد النقد التي تنتمي
إليھا السكة الحديدية ،أي المنجم ككل.
68

كما عُرفت في الفقرة  ،6فإن وحدة توليد النقد التي ينتمي إليھا األصل ھي أصغر مجموعة أصول تشمل األصل وتولد
كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من األصول أو مجموعة األصول األخرى .إن تحديد
بشكل
تدفقات نقدية داخلة مستقلة
ٍ
ٍ
وحدة توليد النقد التي ينتمي إليھا األصل ينطوي على اجتھاد .وإذا كان المبلغ الممكن استرداده ال يمكن تحديده ألصل
بمفرده فإن المنشأة تقوم بتحديد أدنى مجموعة أصول تولد تدفقات نقدية داخلة مستقلة بشكل كبير.

مثال
تقدم شركة حافالت خدمات بموجب عقد مع بلدية يتطلب حدا أدنى من الخدمة على كل خط من خمسة خطوط مستقلة.
يمكن تحديد األصول المخصصة لكل خط والتدفقات النقدية من كل خط بشكل مستقل .أحد الخطوط يعمل بخسارة
كبيرة.

ألن المنشأة ليس لديھا خيار تقليص أي خط حافالت فإن أدنى مستوى من التدفقات النقدية الداخلة القابلة للتحديد
والمستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من أصول أو مجموعات أصول أخرى ھو التدفقات النقدية
الداخلة المولدة من الخطوط الخمسة مجتمعة .أي أن وحدة توليد النقد لكل خط ھي شركة الحافالت ككل.
69

التدفقات النقدية الداخلة ھي تدفقات داخلة لنقد وما يعادل النقد مستلمة من أطراف خارج المنشأة .وفي تحديد ما إذا كانت
التدفقات النقدية الداخلة من أصل )أو مجموعة أصول( مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من أصول )أو
مجموعات أصول( أخرى ،فإن المنشأة تأخذ في الحسبان العوامل المختلفة بما في ذلك كيفية مراقبة اإلدارة لعمليات
المنشأة )مثالً من خالل خطوط اإلنتاج ،واألعمال ،والمواقع الفردية ،والمناطق اإلقليمية( أو كيفية اتخاذ اإلدارة للقرارات
عن استمرار أو استبعاد أصول المنشأة وعملياتھا .يوفر المثال التوضيحي  1أمثلة على تحديد وحدة توليد نقد.

70

في حالة وجود سوق نشطة للمنتجات التي ينتجھا أصل أو مجموعة أصول فإن ذلك األصل أو مجموعة األصول يجب
تعيينه على أنه وحدة توليد نقد ،حتى ولو كان يتم استخدام بعض أو كل اإلنتاج داخليا ً .وإذا كانت التدفقات النقدية
الداخلة التي يولدھا أصل أو وحدة توليد نقد تتأثر بتسعير التحويل الداخلي فيجب على المنشأة استخدام أفضل تقديرات
اإلدارة للسعر)األسعار( المستقبلي الذي يمكن تحقيقه في معاملة تتم على أساس تنافس حر في تقدير:
)أ(

التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة المستخدمة في تحديد قيمة أصل أو وحدة توليد نقد؛

)ب(

ألي أصول أو وحدات توليد نقد أخرى تتأثر
التدفقات النقدية المستقبلية المستخدمة في تحديد قيمة االستخدام ٍ
بتسعير التحويل الداخلي.

71

حتى إذا كان جزء من المنتج أو كل المنتج الذي ينتجه أصل أو مجموعة أصول يستخدم من قبل وحدات أخرى للمنشأة
)على سبيل المثال ،منتج في مرحلة وسيطة من عملية إنتاج( ،فإن ذلك األصل أو مجموعة األصول يشكل وحدة توليد نقد
منفصلة إذا كانت المنشأة تستطيع بيع اإلنتاج في سوق نشطة .وذلك ألن األصل أو مجموعة األصول تستطيع توليد
تدفقات نقدية داخلة مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من أصول أو مجموعات أصول أخرى .وعند استخدام
المعلومات المستندة إلى الموازنات /التوقعات التي تتعلق بمثل وحدة توليد النقد ھذه أو أي أصل آخر أو وحدة توليد نقد
أخرى تتأثر بتسعير التحويل الداخلي ،فإن المنشأة تعدل ھذه المعلومات إذا كانت أسعار التحويل الداخلي ال تعكس أافضل
تقديرات اإلدارة لألسعار المستقبلية التي يمكن الحصول عليھا في معاملة تتم على أساس تنافس حر.

72

ت من فترة ألخرى لنفس األصل أو نفس أنواع األصول ،ما لم يكن التغيير مبرراً.
شكل ثاب ٍ
يجب تعيين وحدات توليد النقد ب ٍ

73

عندما تقرر المنشأة أن األصل ينتمي إلى وحدة توليد نقد مختلفة عن تلك التي كان ينتمي إليھا في فترات سابقة ،أو أن أنواع
األصول المجمعة لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليھا أصل قد تغيرت ،فإن الفقرة  130تتطلب إفصاحات عن وحدة توليد
النقد ،عندما تُثبت أو تعكس خسارة ھبوط لوحدة توليد النقد.

المبلغ الممكن استرداده والمبلغ الدفتري لوحدة توليد نقد
ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

11

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

معيار المحاسبة الدولي 36

74

إن المبلغ الممكن استرداده من وحدة توليد النقد ھو القيمة العادلة لوحدة توليد النقد مطروحا ً منھا تكاليف االستبعاد أوقيمة
استخدامھا أيھما أكبر .ولغرض تحديد المبلغ الممكن استرداده من وحدة توليد النقد فإن أي إشارة في الفقرات  57-19إلى
"أصل" تقرأ على أنھا إشارة إلى "وحدة توليد نقد".

75

يجب تحديد المبلغ الدفتري لوحدة توليد نقد على أساس متسق مع الطريقة التي يتم بھا تحديد المبلغ الممكن استرداده
من وحدة توليد النقد.

76

المبلغ الدفتري لوحدة توليد نقد:
)أ(

يتضمن المبلغ الدفتري لتلك األصول التي يمكن فقط عزوھا بشكل مباشر ،أو تخصيصھا على أساس معقول
وثابت ،إلى وحدة توليد النقد وستولد التدفقات النقدية الداخلة المستقبلية المستخدمة في تحديد قيمة االستخدام
لوحدة توليد النقد،

)ب(

ال يتضمن المبلغ الدفتري ألي التزام قد تم اثباته ،ما لم يكن المبلغ الممكن استرداده من وحدة توليد النقد ال
يمكن تحديده دون أخذ ھذا االلتزام في الحسبان.

ھذا نظراً ألن القيمة العادلة لوحدة توليد النقد مطروحا ً منھا تكاليف االستبعاد وقيمة استخدامھا يتم تحديدھما باستثناء
التدفقات النقدية التي تتعلق باألصول التي ليست جزءاً من وحدة توليد النقد وااللتزامات التي قد تم إثباتھا )انظر الفقرتين
 28و.(43
77

عندما يتم تجميع األصول لتقويم إمكانية االسترداد ،فمن المھم تضمين جميع األصول التي تولد أو تستخدم لتوليد تيار
التدفقات النقدية الداخلة ذات الصلة في وحدة توليد النقد .بخالف ذلك ،فإن وحدة توليد النقد قد تبدو قابلة لالسترداد بالكامل
في حين أنه في الحقيقة قد حدثت خسارة ھبوط .وفي بعض الحاالت ،ورغم أن بعض األصول تسھم في التدفقات النقدية
المستقبلية المقدرة لوحدة توليد نقد ،فإنه ال يمكن تخصيصھا لوحدة توليد النقد على أساس معقول وثابت .وقد يكون ھذا
ھو الحال بالنسبة للشھرة أو أصول الشركة مثل أصول المركز الرئيسي .توضح الفقرات  103-80كيفية التعامل مع ھذه
األصول في اختبار وحدة توليد النقد للھبوط.

78

قد يكون من الضروري أن تؤخذ في الحسبان بعض االلتزامات المثبتة لتحديد المبلغ الممكن استرداده من وحدة توليد النقد.
وقد يحدث ذلك إذا كان استبعاد وحدة توليد النقد سيتطلب من المشتري تحمل التزام .وفي ھذه الحالة فإن القيمة العادلة
مطروحا منھا تكاليف االستبعاد )أو التدفق النقدي المقدر من االستبعاد النھائي( لوحدة توليد النقد ھو ثمن بيع أصول
وحدة توليد النقد وااللتزام معا مطروحا منه تكاليف االستبعاد .وإلجراء مقارنة مفيدة بين المبلغ الدفتري لوحدة توليد النقد
والمبلغ الممكن استرداده منھا فإن المبلغ الدفتري لاللتزام يخصم عند تحديد كل من قيمة استخدام وحدة توليد النقد ومبلغھا
الدفتري.

مثال
شركة تقوم بتشغيل منجم في دولة تتطلب القوانين فيھا أن يقوم المالك بإعادة الموقع إلى حالته عند االنتھاء من أعمال
التعدين .وتشمل تكلفة إعادة الموقع إلى حالته استبدال الغطاء الصخري الذي تجب إزالته قبل بدء أعمال التعدين .وتم
إثبات مخصص لتكاليف استبدال الغطاء الصخري بمجرد إزالة الغطاء الصخري .وتم إثبات المبلغ الذي تم تخصيصه
على أنه جزء من تكلفة المنجم ويتم استھالكه على مدى العمر اإلنتاجي للمنجم .المبلغ الدفتري لمخصص مقابل تكاليف
اإلعادة ھو  500وحدة عملة وھو ما يعادل القيمة الحالية لتكاليف اإلعادة.
تقوم المنشأة باختبار المنجم لتحديد الھبوط .وحدة توليد النقد للمنجم ھي المنجم ككل .حصلت المنشأة على عروض
مختلفة لشراء المنجم بسعر يقارب  800وحدة عملة .ويعكس ذلك السعر حقيقة أن المشتري سيلتزم بإعادة الغطاء
الصخري إلى حالته .تكاليف االستبعاد للمنجم ليست ذات أھمية .وقيمة استخدام المنجم تساوي تقريبا  1200وحدة عملة
باستثناء تكاليف إعادة الموقع إلى حالته .المبلغ الدفتري للمنجم ھو  1000وحدة عملة.
يتبع..

يتبع...
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مثال

القيمة العادلة لوحدة توليد النقد مطروحًا منھا تكاليف االستبعاد ھي  800وحدة نقدية .ويأخذ ھذا المبلغ في الحسبان
تكاليف إعادة الموقع إلى حالته والتي تم بالفعل تكوين مخصص لھا .ونتيجة لذلك فإن قيمة االستخدام لوحدة توليد
النقد يتم تحديدھا بعد أخذ تكاليف اإلعادة في الحسبان وبذلك تقدر بـ  700وحدة عملة ) 1200وحدة عملة مطروحًا
منھا  500وحدة عملة( .والمبلغ الدفتري لوحدة توليد النقد ھو  500وحدة عملة وھو المبلغ الدفتري للمنجم
)1000وحدة عملة( مطروحًا منھا المبلغ الدفتري لمخصص تكاليف إعادة الموقع إلى حالته ) 500وحدة عملة(.
ولذلك ،فإن المبلغ الممكن استرداده من وحدة توليد النقد يزيد عن مبلغھا الدفتري.
)أ( في ھذا المعيار المبالغ النقدية مقومة بوحدات عملة "وحدات عملة".

79

ألسباب عملية فإن المبلغ الممكن استرداده م ن وح دة تولي د النق د ي تم تحدي ده أحيانً ا بع د األخ ذ ف ي الحس بأن األص ول الت ي
ليس ت ج ز ًءا م ن وح دة تولي د النق د )عل ى س بيل المث ال ،المب الغ المس تحقة م ن الم دينين أو األص ول المالي ة األخ رى( أو
االلتزامات التي قد تم إثباتھا )على سبيل المثال ،المبالغ المستحقة للدائنين ومعاشات التقاعد والمخصصات األخرى( .وفي
مثل ھذه الحاالت فإن المبلغ الدفتري لوحدة توليد النقد تتم زيادته بالمبلغ الدفتري لتلك األصول وتخفيضه بالمبلغ الدفتري
لتلك االلتزامات.

الشھرة

تخصيص الشھرة لوحدات توليد النقد
80

لغرض اختبار الھبوط ،يجب تخصيص الشھرة التي يتم اقتناؤھا في تجميع أعمال  -من تاريخ االستحواذ  -لكل وحدة
من وحدات توليد النقد ،أو مجموعات وحدات توليد النقد للمنشأة المستحوذة ،والتي يتوقع أن تستفيد من تآزر
التجميع ،بغض النظر عما إذا كانت األصول أو االلتزامات األخرى للمنشأة المستحوذ عليھا مخصصة لھذه الوحدات أو
مجموعات الوحدات .كل وحدة أو مجموعة وحدات يتم تخصيص الشھرة لھا يجب أن:
)أ(

تمثل المستوى األدنى في المنشأة الذي تتم فيه مراقبة الشھرة ألغراض اإلدارة الداخلية

)ب( ال تكون أكبر من قطاع تشغيلي كما عُرف بموجب الفقرة  5من المعيار الدولي للتقرير المالي " 8القطاعات
التشغيلية" قبل التجميع.
81

الشھرة التي يتم إثباتھا في تجميع أعمال تعد أصالً يمثل المنافع االقتصادية المستقبلية التي تنشأ من األصول األخرى التي
يتم اقتناؤھا في تجميع أعمال وال يتم تحديدھا بشكل فردي وال إثباتھا بشكل منفصل .وال تولد الشھرة تدفقات نقدية –
بشكل مستقل – عن األصول أو مجموعات األصول ،وتسھم غالبا ً في التدفقات النقدية لوحدات توليد نقد متعددة .وفي
بعض األحيان ال يمكن تخصيص الشھرة على أساس غير جزافي لوحدات توليد النقد الفردية ،ولكن فقط لمجموعات
وحدات توليد نقد .ونتيجة لذلك ،فإن المستوى األدنى في المنشأة الذي تتم فيه مراقبة الشھرة ألغراض اإلدارة الداخلية
يتكون أحيانًا من عدد من وحدات توليد النقد والتي تتعلق بھا الشھرة ،ولكن ال يمكن تخصيص الشھرة لھا .يجب قراءة
اإلشارات الواردة في الفقرات  99-83والمحلق ج إلى وحدة توليد النقد التي يتم تخصيص الشھرة لھا على أنھا – أيضا -
إشارات إلى مجموعة وحدات توليد النقد التي يتم تخصيص الشھرة لھا.

82

ينتــج عن تطبيق المتطلبــات الواردة في الفقرة  80اختبار الشھــرة لتحديد الھبوط في مستوى يعكس الطريقة التي تدير
المنشأة بھا عملياتھا والطريقة التي ترتبط الشھرة طبيعيا بھا .وبنا ًء عليه ،فإن تطوير أنظمة تقرير إضافية ليس ضروريا ُ
عادة.

83

قد ال تتوافق وحدة توليد النقد التي يتم تخصيص الشھرة لھا لغرض اختبار الھبوط مع المستوى الذي يتم فيه تخصيص
الشھرة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي " 21آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية" لغرض قياس مكاسب
وخسائر العمالت األجنبية .فعلى سبيل المثال ،إذا كانت المنشأة مطالبة بموجب معيار المحاسبة الدولي  21بتخصيص
الشھرة إلى مستويات دنيا نسبيًا لغرض قياس مكاسب وخسائر العمالت األجنبية فھي ليست مطالبة بالقيام باختبار الھبوط
في قيمة الشھرة في نفس المستوى ما لم تقم أيضًا بمراقبة الشھرة عند ھذا المستوى ألغراض اإلدارة الداخلية.

84

إذا كان التخصيص األولي للشھرة التي يتم اقتناؤھا في تجميع أعمال ال يمكن أن يتم قبل نھاية الفترة السنوية التي يتم
فيھا تجميع األعمال فإن التخصيص األولي يتم قبل نھاية الفترة السنوية األولى التي تبدأ بعد تاريخ االستحوذ.
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85

بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي " 3تجميع األعمال" ،إذا أمكن تحديد المحاسبة األولية عن تجميع أعمال بشكل مؤقت
فقط في نھاية الفترة التي يتم فيھا التجميع ،فإن المنشأة المستحوذة:
)أ(

تحاسب عن التجميع باستخدام تلك القيم المؤقتة.

)ب(

تُثبت أي تعديالت لتلك القيم المؤقتة نتيجة إلكمال المحاسبة األولية في فترة القياس ،والتي سوف لن تزيد عن
اثني عشر شھرا من تاريخ االستحواذ.

في مثل ھذه الحاالت ،قد ال يكون -أيضا ً  -باإلمكان إكمال التخصيص األولي للشھرة التي يتم إثباتھا في التجميع قبل نھاية
الفترة السنوية التي يتم فيھا التجميع .وإذا كان ذلك ھو الحال فعلى المنشأة اإلفصاح عن المعلومات المطلوبة بموجب
الفقرة .133
86

إذا ت م تخص يص الش ھرة لوح دة تولي د نق د وقام ت المنش أة باس تبعاد إح دى العملي ات ف ي تل ك الوح دة ،ف إن الش ھرة
المرتبطة بالعملية المستبعدة يجب أن:
)أ(

تُض ﱠمن في المبلغ الدفتري للعملية عند تحديد المكسب أو الخسارة على االستبعاد؛

)ب(

تُقاس على أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء من وحدة توليد النقد المحتفظ به ،ما لم تكن المنشأة
بشكل أفضل الشھرة المرتبطة بالعملية المستبعدة.
قادرة على أن تبرھن على أن ھناك طريقة أخرى تعكس
ٍ

مثال
باعت منشأة بمبلغ 100وحدة عملة عملية كانت جز ًء من وحدة توليد نقد تم تخصيص الشھرة لھا .الشھرة المخصصة
للوحدة ال يمكن تحديدھا أو ربطھا بمجموعة أصول في مستوى أدنى من تلك الوحدة ،إال جزافيا .المبلغ الذي يمكن
استرداده من ذلك الجزء من وحدة توليد النقد المحتفظ به  300وحدة عملة.

نظراً ألن الشھرة المخصصة لوحدة توليد النقد ال يمكن تحديدھا بشكل غير جزافي أو ربطھا بمجموعة أصول في
مستوى أدنى من تلك الوحدة ،فإن الشھرة المرتبطة بالعملية التي يتم استبعادھا يتم قياسھا على أساس القيم النسبية
للعملية المستبعدة وذلك الجزء من الوحدة المحتفظ به .وبنا ًء عليه ،فإن  25في المائة من الشھرة المخصصة لوحدة
توليد النقد يضمن في المبلغ الدفتري للعملية التي قد تم بيعھا.

87

إذا قامت المنشأة بإعادة تنظيم ھيكل إعداد تقريرھا بطريقة تغير تكوين واحدة أو أكثر من وحدات توليد النقد التي كان
قد تم تخصيص شھرة لھا ،فإنه يجب أن يتم إعادة تخصيص الشھرة إلى الوحدات المتأثرة .ويجب أن تُجرى إعادة
التخصيص ھذه باستخدام مدخل قيمة نسبي مماثل لذلك الذي تم استخدامه عند استبعاد المنشأة لعملية في وحدة توليد
بشكل أفضل الشھرة المرتبطة بالعملية
نقد ،ما لم تكن المنشأة قادرة على أن تبرھن على أن ھناك طريقة أخرى تعكس
ٍ
المعاد تنظيمھا.

مثال
تم تخصيص شھرة في السابق لوحدة توليد نقد "أ" .والشھرة المخصصة للوحدة "أ" ال يمكن تحديدھا أو ربطھا
بمجموعة أصول في مستوى أدنى من "أ" إال جزافيا ً .يتم تقسيم "أ" ودمجھا في ثالث وحدات توليد نقد ھي "ب" و"ج"
و"د".

نظراً ألن الشھرة المخصصة للوحدة "أ" ال يمكن تحديدھا بشكل غير جزافي أو ربطھا بمجموعة أصول في
مستوى أدنى من "أ" ،فيتم إعادة تخصيصھا إلى الوحدات "ب" و"ج" و"د" على أساس القيم النسبية لألجزاء
الثالثة للوحدة "أ" قبل دمج تلك األجزاء مع "ب" و"ج" و"د".

اختبار وحدات توليد نقد لھا شھرة لتحديد الھبوط
88

89

كما ھو موضح في الفقرة  ،81عندما تكون الشھرة متعلقة بوحدة توليد نقد ولكن لم يتم تخصيصھا لتلك الوحدة ،فإن
الوحدة يجب اختبارھا لتحديد الھبوط ،متى ما كان ھناك مؤشر على أن الوحدة قد تكون ھبطت قيمتھا ،من خالل
مقارنة المبلغ الدفتري ،باستثناء أي شھرة ،مع مبلغھا الممكن استرداده .ويجب إثبات اي خسارة ھبوط وفقا للفقرة
.104
عندما تتضمن وحدة توليد النقد الموضحة في الفقرة  88في مبلغھا الدفتري اصالً غير ملموس له عمر إنتاجي غير محدود
أو غير متاح لالستخدام بعد ويمكن اختبار ذلك األصل لتحديد الھبوط فقط كجزء من وحدة توليد النقد ،فإن الفقرة 10
تتطلب أن يتم اختبار الوحدة – أيضًا  -سنويا ً لتحديد الھبوط.
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90

-91
95

يجب اختبار وحدة توليد النقد التي يتم تخصيص شھرة لھا لتحديد الھبوط سنوياً ،ومتى ما كان ھناك مؤشر على أن
الوحدة قد ھبطت قيمتھا ،من خالل مقارنة المبلغ الدفتري ،بما في ذلك الشھرة ،مع المبلغ الممكن استرداده من
الوحدة .وعندما يكون المبلغ الممكن استرداده من الوحدة يزيد عن المبلغ الدفتري للوحدة ،فإن الوحدة والشھرة
المخصصة لتلك الوحدة يجب النظر إليھما على أنھما لم تھبط قيمتھما .وعندما يزيد المبلغ الدفتري للوحدة عن المبلغ
الممكن استرداده من الوحدة ،فيجب على المنشأة إثبات خسارة ھبوط وفقا ً للفقرة .104
]حُذفت[

توقيت اختبارات الھبوط
96

يمكن إجراء اختبار الھبوط السنوي لوحدة توليد نقد تم تخصيص شھرة لھا في أي وقت خالل فترة سنوية ،شريطة أن
يتم االختبار في الوقت نفسه من كل سنة .وقد يتم إجراء اختبار لوحدات توليد نقد مختلفة لتحديد الھبوط في أوقات
مختلفة .وبالرغم من ذلك ،إذا كان بعض أو كل الشھرة المخصصة لوحدة توليد نقد قد تم االستحواذ عليه في تجميع
أعمال خالل الفترة السنوية الحالية ،فيجب اختبار تلك الوحدة لتحديد الھبوط قبل انتھاء الفترة السنوية الحالية.

97

إذا كانت األصول التي تشكل وحدة توليد النقد التي تم تخصيص شھرة لھا يتم اختبارھا لتحديد الھبوط في الوقت نفسه
الذي يتم فيه اختبار الوحدة التي تضم الشھرة ،فإنه يجب اختبارھا لتحديد الھبوط قبل الوحدة التي تضم الشھرة.
وبالمثل ،إذا كانت وحدات توليد النقد التي تشكل مجموعة من وحدات توليد النقد التي تم تخصيص شھرة لھا يتم
اختبارھا لتحديد الھبوط في الوقت نفسه مع مجموعة الوحدات التي تضم الشھرة ،فإن الوحدات الفردية يجب اختبارھا
لتحديد الھبوط قبل مجموعة الوحدات التي تضم الشھرة.

98

في وقت اختبار وحدة توليد نقد تم تخصيص شھرة لھا لتحديد الھبوط ،قد يكون ھناك مؤشر على ھبوط في قيمة أصل في
الوحدة التي تتضمن الشھرة .في مثل ھذه الحاالت فإن المنشأة تقوم باختبار األصل لتحديد الھبوط أوالً ،وتقوم بإثبات أي
خسارة من الھبوط لذلك األصل قبل اختبار وحدة توليد النقد التي تتضمن الشھرة لتحديد الھبوط .وبالمثل قد يكون ھناك
مؤشر على ھبوط قيمة وحدة توليد نقد في مجموعة وحدات تتضمن الشھرة .في مثل ھذه الحاالت ،فإن المنشأة تختبر
الوحدة المولدة للنقد لتحديد الھبوط اوالً ،وتُثبت أي خسارة ھبوط لتلك الوحدة ،قبل أن تختبر مجموعة الوحدات التي تم
تخصيص شھرة لھا لتحديد الھبوط.

99

يمكن استخدام أحدث عملية حسابية تفصيلية تم إجراؤھا في فترة سابقة للمبلغ الممكن استرداده من وحدة توليد نقد تم
تخصيص شھرة لھا في اختبار الھبوط لتلك الوحدة في الفترة الحالية شريطة أن يتم استيفاء جميع الضوابط التالية:
)أ(

أن تكون األصول وااللتزامات المكونة للوحدة لم يحدث فيھا تغير كبير منذ تم القيام بأحدث حساب للمبلغ
الممكن استرداده.

)ب(

أن أحدث حساب للمبلغ الممكن استرداده قد نتج عنه مبلغ يزيد عن المبلغ الدفتري للوحدة بھامش جوھري

)ج(

أنه استناداً إلى تحليل األحداث التي قد وقعت والظروف التي قد تغيرت منذ القيام بأحدث حساب للمبلغ الممكن
استرداده فإن احتمال تحديد ان يكون المبلغ الممكن استرداده حاليا أقل من المبلغ الدفتري الحالي للوحدة ھو
احتمال بعيد.

أصول الشركة
100

تتضمن أصول الشركة مجموعات أصول أو أصول أقسام مثل مبنى المركز الرئيس أو مبنى قسم للمنشأة ،أو جھاز معالجة
بيانات إلكترونية أو مركز أبحاث .ويحدد ھيكل المنشأة ما إذا كان األصل مستوف للتعريف المحدد في ھذا المعيار ألصول
الشركة لوحدة توليد نقد بعينھا .والخصائص المميزة ألصول الشركة ھي أنھا ال تولد تدفقات نقدية داخلة مستقلة عن تدفقات
األصول أو مجموعات األصول االخرى وال يمكن أن يُعزى مبلغھا الدفتري إلى وحدة توليد النقد قيد الفحص.

101

نظراً ألن أصول الشركة ال تولد تدفقات نقدية داخلة منفصلة ،فإن المبلغ الممكن استرداده من أص ل ش ركة بمف رده ال يمك ن
تحديده إال إذا قررت اإلدارة استبعاد األصل .ونتيجة لذلك فإذا كان ھناك مؤشر على احتمال ھبوط في قيمة أصل شركة فإن
المبلغ الممكن استرداده يتم تحديده للوحدة المولدة للنقد أو مجموعة الوحدات المولدة للنقد التي ينتمي إليھا أصل الشركة وتتم
مقارنته بالمبلغ الدفتري لوحدة توليد النقد او مجموعة وحدات توليد النقد ھذه .يتم إثبات أي خسارة ھبوط وفقا للفقرة .104

102

عند اختبار وحدة توليد نقد لتحديد الھبوط ،يجب على المنشأة تحديد جميع أصول الشركة التي تتعلق بوحدة توليد النقد قيد
الفحص .وإذا كان جز ًء من المبلغ الدفتري ألصل شركة:
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)أ(

يمكن تخصيصه على أساس معقول وثابت لتلك الوحدة ،فيجب على المنشأة أن تقارن المبلغ الدفتري للوحدة ،بما
في ذلك جزء المبلغ الدفتري ألصل الشركة الذي تم تخصيصه للوحدة ،مع مبلغھا الممكن استرداده .ويجب أن يتم
إثبات أية خسارة ھبوط وفقا ً للفقرة .104

)ب( ال يمكن تخصيصه على أساس معقول وثابت لتلك الوحدة ،فيجب على المنشأة أن:

103

)(1

تقارن المبلغ الدفتري للوحدة ،باستثناء أصل الشركة ،مع المبلغ الممكن استرداده منھا وإثبات أية
خسارة ھبوط وفقا ً للفقرة ,104

)(2

تعين أصغر مجموعة لوحدات توليد النقد التي تتضمن وحدة توليد النقد قيد الفحص والتي يمكن أن
يخصص لھا جزء من المبلغ الدفتري ألصل الشركة على اساس معقول وثابت.

)(3

تقارن المبلغ الدفتري لمجموعة وحدات توليد النقد تلك ،بما في ذلك جزء المبلغ الدفتري ألصل الشركة
المخصص لمجموعة الوحدات ،مع المبلغ الممكن استرداده من مجموعة الوحدات .ويجب إثبات أي
خسارة ھبوط وفقا للفقرة .104

يوضح المثال التوضيحي  8تطبيق ھذه المتطلبات على أصول الشركة.

خسارة الھبوط لوحدة توليد نقد
104

يجب أن يتم إثبات خسار ھبوط لوحدة توليد نقد )أصغر مجموعة من وحدات توليد نقد تم تخصيص شھرة أو أصل شركة
لھا( عندما ،وفقط عندما ،يكون المبلغ الممكن استرداده من الوحدة )أو مجموعة الوحدات( أقل من المبلغ الدفتري
للوحدة )مجموعة الوحدات( .ويجب أن يتم تخصيص خسارة الھبوط لتخفيض المبلغ الدفتري ألصول الوحدة )أو
مجموعة الوحدات( حسب الترتيب االتي:
)أ(

أوالً ،لتخفيض المبلغ الدفتري ألي شھرة تم تخصيصھا لوحدة )أو مجموعة وحدات( توليد النقد؛

)ب( ثم ،لألصول االخرى للوحدة )أو مجموعة الوحدات( بالتناسب على أساس المبلغ الدفتري لكل أصل في الوحدة
)مجموعة الوحدات(.
ويجب أن تعامل ھذه التخفيضات في المبالغ الدفترية على أنھا خسائر ھبوط قيمة أصول فردية ويتم إثباتھا وفقا ً للفقرة
.60
105

عند تخصيص خسارة ھبوط وفقا ً للفقرة  ،104ال يجوز للمنشأة تخفيض المبلغ الدفتري ألصل إلى ما دون القيمة األعلى
من بين القيم التالية:
)أ(

قيمته العادلة مطرو ًحا منھا تكاليف االستبعاد )إذا كانت قابلة للقياس(

)ب(

قيمة استخدامه )إذا كانت قابلة للتحديد(

)ج(

صفر

يجب أن يتم تخصيص مبلغ خسارة الھبوط بالتناسب لألصول
خالف ذلك سيتم تخصيصه لألصل.

األخرى في الوحدة )مجموعة الوحدات( ،والذي كان

106

عندما ال يكون من الممكن عمليا ً تقدير المبلغ الممكن استرداده من كل أصل بمفرده لوحدة توليد نقد ،فإن ھذا المعيار يتطلب
تخصيصا جزافيا ً لخسارة الھبوط بين أصول تلك الوحدة  ,بخالف الشھرة  ,نظراً ألن جميع أصول وحدة توليد النقد تعمل
سويًا.

107

إذا كان المبلغ الممكن استرداده من أصل بمفرده ال يمكن تحديده )انظر الفقرة :(67
)أ(

يتم إثبات خسارة ھبوط لألصل إذا كان مبلغه الدفتري أكبر من قيمته العادلة مطروحا منھا تكاليف االستبعاد أو
نتائج إجراءات التخصيص المبينة في الفقرتين  104و ،105أيھما أكبر؛

)ب(

ال يتم إثبات خسارة ھبوط لألصل إذا لم يحدث ھبوط في قيمة وحدة توليد النقد ذات العالقة .وينطبق ذلك حتى لو
كانت القيمة العادلة لألصل مطروحًا منھا تكاليف االستبعاد أقل من مبلغه الدفتري.

مثال
ماكينة تعرضت لتلف مادي ولكنھا ال تزال تعمل ،رغم أنھا ال تعمل كما كانت تعمل قبل أن تتعرض للتلف .إن القيمة
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العادلة للماكينة مطروحا منھا تكاليف االستبعاد اأقل من مبلغھا الدفتري .والماكينة ال تولد تدفقات نقدية داخلة مستقلة.
وأصغر مجموعة أصول قابلة للتحديد تتضمن الماكينة وتولد تدفقات نقدية داخلة مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية
من األصول األخرى ھي خط اإلنتاج الذي تنتمي إليه الماكينة .يُظھر المبلغ الممكن استرداده من خط االنتاج أن خط
اإلنتاج ككل لم تھبط قيمته.
إفتراض  :1الموازنات  /التوقعات المعتمدة من قبل اإلدارة ال تعكس تعھداً من اإلدارة باستبدال الماكينة.

وال يمكن تقدير المبلغ الممكن استرداده من الماكينة بمفردھا نظراً ألن قيمة استخدام الماكينة:
)أ( قد تختلف عن قيمتھا العادلة مطروحًا منھا تكاليف االستبعاد
)ب( يمكن تحديدھا فقط لوحدة توليد النقد التي تنتمي إليھا الماكينة )خط اإلنتاج(
لم تھبط قيمة خط اإلنتاج .بنا ًء عليه ،ال يتم إثبات خسارة ھبوط للماكينة .ومع ذلك ،فإن المنشأة قد تحتاج إلى إعادة
تقويم فترة االستھالك أو طريقة االستھالك للماكينة .وربما يكون مطلوبا فترة استھالك أقصر أو طريقة استھالك
أسرع لتعكس العمر اإلنتاجي المتبقي للماكينة أو النمط الذي يتوقع أن تستھلك به المنافع االقتصادية من قبل المنشأة.
افتراض  :2الموازنات /التوقعات المعتمدة من قبل اإلدارة تعكس تعھدا من اإلدارة باستبدال الماكينة وبيعھا في المستقبل
القريب .والتدفقات النقدية من االستخدام المستمر للماكينة إلى حين استبعادھا تُقدر ب أنھا غير ذات أھمية.

يمكن تقدير قيمة استخدام الماكينة على أنھا قريبة من قيمتھا العادلة مطروحا منھا تكاليف االستبعاد .بنا ًء عليه ،فإن
المبلغ الممكن استرداده من الماكينة يمكن تحديده وال يتم النظر إلى وحدة توليد النقد التي تنتمي إليھا الماكينة )اي
خط االنتاج( .ونظراً ألن القيمة العادلة للماكينة مطروحا منھا تكاليف االستبعاد أقل من مبلغھا الدفتري ،فإنه يتم
إثبات خسارة ھبوط للماكينة.

108

بعد أن يكون قد تم تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرتين  104و ،105يجب إثبات التزام مقابل أي مبلغ متبقي من خسارة
الھبوط لوحدة توليد نقد عندما ,وفقط عندما ,يكون ذلك مطلوبًا بموجب معيار دولي آخر للتقرير المالي.

عكس خسارة الھبوط
109

تحدد الفقرات  116-110المتطلبات لعكس خسارة ھبوط تم إثباتھا ألصل أو وحدة توليد نقد في فترات سابقة .تستخدم ھذه
المتطلبات مصطلح "أصل" :ولكنھا تنطبق بنفس القدر على أصل منفرد أو وحدة توليد نقد .وقد تم تحديد متطلبات إضافية
لألصل المنفرد في الفقرات  ،121-117ولوحدة توليد النقد في الفقرتين  122و 123وللشھرة في الفقرتين  124و.125

110

يجب على المنشأة أن تقوم في نھاية كل فترة تقرير بتقويم ما إذا كان ھناك أي مؤشر على أن خسارة ھبوط ُمثبتة في
فترات سابقة ألصل خالف الشھرة ربما لم تعد موجودة أو أنھا قد انخفضت .وعندما يوجد أي مؤشر من ھذا القبيل،
فيجب على المنشأة أن تقدر المبلغ الممكن استرداده من األصل.

111

عند تقويم ما إذا كان ھناك اي مؤشر على أن خسارة ھبوط مثبتة في فترات سابقة ألصل خالف الشھرة ربما لم تعد
موجودة أو أنھا قد انخفضت ،فإنه يجب على المنشأة ان تأخذ في الحسبأن ،كحد أدنى ،المؤشرات التالية:
المصادر الخارجية للمعلومات
)أ(

ھناك مؤشرات يمكن مالحظتھا على أن قيمة األصل قد ازدادت بشكل جوھري خالل الفترة.

)ب(

حدثت خالل الفترة ،أو أنھا ستحدث في المستقبل القريب ،تغيرات مھمة لھا أثر إيجابي على المنشأة في البيئة
التقنية ،أو السوقية ،أو االقتصادية أو القانونية التي تعمل فيھا المنشأة أو في السوق التي يكون األصل موجھاً
لھا.

)ج(

معدالت الفائدة في السوق أو معدالت السوق األخرى للعائد على االستثمارات قد انخفضت خالل الفترة ،ومن
المرجح أن تؤثر تلك االنخفاضات على معدل الخصم المستخدم في حساب قيمة استخدام األصل وتزيد المبلغ
الممكن استرداده من األصل بشكل ذي أھمية نسبية.

المصادر الداخلية للمعلومات
)د( (

حدثت خالل الفترة ،أو يتوقع أن تحدث في المستقبل القريب ،تغيرات مھمة لھا أثر إيجابي على المنشأة في
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المدى الذي يستخدم فيه أو يتوقع أن يستخدم فيه أو الطريقة التي يستخدم بھا أو يتوقع أن يستخدم بھا األصل.
وتشمل ھذه التغيرات التكاليف التي تم تحملھا خالل الفترة لتحسين أو تعزيز أداء األصل أو إعادة ھيكلة العملية
التي ينتمي إليھا األصل.
)ھـ(

يتوفر دليل من التقارير الداخلية يشير إلى أن األداء االقتصادي لألصل ھو أفضل ،أو سيكون أفضل ،مما كان
متوقعا ً.

112

تعكس مؤشـــرات االنخفاض المحتمل في خسارة الھبوط الواردة في الفقرة  111بشكل رئيس المؤشرات لخسارة ھبوط
محتملة في الفقرة .12

113

عندما يكون ھناك مؤشر على أن خسارة ھبوط تم إثباتھا ألصل خالف الشھرة ربما لم تعد موجودة أو قد تكون انخفضت،
فإن ھذا قد يشير إلى أن العمر اإلنتاجي المتبقي وطريقة االستھالك )االستنفاد( أو القيمة المتبقية قد يلزم أن تُنقح وتُعدل وفقا
للمعيار الدولي للتقرير المالي المنطبق على األصل ،حتى ولو لم يتم عكس خسارة ھبوط لألصل.

114

يجب عكس خســارة ھبوط مثبتة في فترات سابقــة ألصل خــالف الشــھرة عندما ،وفقط عندما ،يكون ھناك تغيير في
التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ الممكن استرداده من األصل منذ آخر خسارة ھبوط تم إثباتھا .وعندما يكون ھذا ھو
الحال ،فتجب ،باستثناء ماھو موضح في الفقرة  ،117زيادة المبلغ الدفتري لألصل إلى مبلغه الممكن استرداده .تلك
الزيادة ھي عكس خسارة الھبوط.

115

يُظھر عكس خسارة الھبوط زيادة في الخدمة المقدرة المحتملة لألصل ،إما من االستخدام أو من البيع ،منذ التاريخ الذي قامت
فيه المنشأة في آخر مرة بإثبات خسارة ھبوط لذلك األصل .تتطلب الفقرة  130من المنشأة تحديد التغيير في التقديرات الذي
تسبب في الزيادة في الخدمة المقدرة المحتملة .تشمل أمثلة التغييرات في التقديرات:

116

)أ(

تغييراً في األساس للمبلغ الممكن استرداده )أي ما إذا كان المبلغ الممكن استرداده يستند إلى القيمة العادلة مطرو ًحا
منھا تكاليف االستبعاد أو قيمة االستخدام(؛ أو

)ب(

إذا كان المبلغ الممكن استرداده يستند إلى قيمة االستخدام ،تغييراً في مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية المستقبلية
المقدرة أو في معدل الخصم؛ أو

)ج(

إذا كان المبلغ الممكن استرداده يستند إلى القيمة العادلة مطروحًا منھا تكاليف االستبعاد ،تغيراً في تقدير مكونات
القيمة العادلة مطروحًا منھا تكاليف االستبعاد.

قد تصبح قيمة استخدام األصل أكبر من مبلغ األصل الدفتري فقط نظراً الن القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة تزداد كلما
أصبحت تلك التدفقات أقرب .بنا ًء عليه ،فإن خسارة الھبوط ال يتم عكسھا فقط بسبب مرور الوقت )يسمى في بعض األحيان
"تفكيك" الخصم( ،حتى ولو أصبح المبلغ الممكن استرداده من األصل أكبر من مبلغه الدفتري.

عكس خسارة ھبوط ألصل منفرد
117

المبلغ الدفتري بعد الزيادة التي تُعزى إلى عكس خسارة ھبوط ألصل خالف الشھرة يجب أال يزيد عن المبلغ الدفتري الذي
كان سيتم تحديده )الصافي بعد االستنفاد أو االستھالك( فيما لو لم يتم إثبات خسارة ھبوط لألصل في السنوات السابقة.

118

أي زيادة في المبلغ الدفتري ألصل خالف الشھرة عن المبلغ الدفتري الذي كان سيتم تحديده )الصافي بعد االستنفاد أو
االستھالك( فيما لو لم يتم إثبات خسارة ھبوط لألصل في السنوات السابقة تعد إعادة تقويم .وفي المحاسبة عن مثل إعادة
التقويم ھذه فإن المنشأة تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي الذي ينطبق على األصل.

119

يجب إثبات عكس خسارة الھبوط ألصل خالف الشھرة فورا ضمن الربح أو الخسارة ،ما لم يكن األصل مسجالً بمبلغ تمت
إعادة تقويمه بموجب معيار دولي آخر للتقرير المالي )على سبيل المثال ،نموذج إعادة التقويم في معيار المحاسبة
الدولي  .(16ويجب معالجة أي تخفيض في خسارة الھبوط ألصل تمت إعادة تقويمه على أنه زيادة من إعادة تقويم
بموجب ذلك المعيار الدولي اآلخر للتقرير المالي.

120

يتم إثبات عكس خسارة ھبوط ألصل تمت إعادة تقويمه ضمن الدخل الشامل اآلخر ،وھي تزيد فائض إعادة التقويم لذلك
األصل .وبالرغم من ذلك ،وبقدر ما يكون قد تم في السابق إثبات خسارة ھبوط ضمن الربح أو الخسارة لنفس األصل الذي
تمت إعادة تقويمه ،فإن عكس خسارة الھبوط تلك يتم – أيضا  -إثباتھا ضمن الربح أو الخسارة.

121

بعد إثبات عكس خسارة الھبوط ،يجب تعديل قسط االستھالك )االستنفاد( لألصل ف ي الفت رات المس تقبلية لتخص يص المبل غ
مطروحا منه قيمته المتبقية )إن وجدت( على أساس منتظم على مدى عمره اإلنتاجي المتبقي.
الدفتري المعدل لألصل
ً

عكس خسارة الھبوط لوحدة توليد النقد
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122

يجب أن يخصص عكس خسارة الھبوط لوحدة توليد النقد ألصول الوحدة  -باستثناء الشھرة – بالتناسب مع المبالغ الدفترية
لتلك األصول .وتجب معاملة ھذه الزيادات في المبالغ الدفترية على أنھا عكس لخسائر الھبوط لألصول المنفردة وإثباتھا
وفقا ً للفقرة .119

123

عند تخصيص مبلغ عكس خسارة الھبوط لوحدة توليد النقد وفقا ً للفقرة  ،122ال يجوز زيادة المبلغ الدفتري ألصل ألكثر
من المبلغين التاليين ايھما أصغر:
)أ(

المبلغ الممكن استرداده منھا )إذا كان قابالً للتحديد(

)ب(

المبلغ الدفتري الذي كان سيتم تحديده )الصافي بعد االستنفاد أو االستھالك( فيما لو لم يتم إثبات خسارة ھبوط لألصل
في السنوات السابقة.

يجب تخصيص مبلغ عكس خسارة الھبوط ،الذي كان خالفا لذلك سيتم تخصيصه على األصل ،بالتناسب على األصول
األخرى في الوحدة ،باستثناء الشھرة.

عكس خسارة ھبوط للشھرة
124

خسارة الھبوط المثبتة للشھرة ال يجوز عكسھا في فترة الحقة.

125

يمنع معيار المحاسبة الدولي " 38األصول غير الملموسة" إثبات الشھرة المتولدة داخليًا .أي زيادة في المبلغ الممكن
استرداده من الشھرة في الفترات التي تلي إثبات خسارة ھبوط لتلك الشھرة ،من المرجح أن تكون زيادة في الشھرة المتولدة
داخليا ً بدالً من كونھا عكسا ً لخسارة ھبوط مثبتة للشھرة المقتناة.

اإلفصاح

126

يجب على المنشأة االفصاح عما يلي لكل فئة من فئات األصول:
)أ(

مبلغ خسائر الھبوط التي تم إثباتھا ضمن الربح أو الخسارة خالل الفترة والبند )البنود( المستقل في قائمة الدخل الشامل
الذي تم إدراج خسائر الھبوط تلك فيه.

)ب( مبلغ عكس خسائر الھبوط التي تم إثباتھا ضمن الربح أو الخسارة خالل الفترة والبند )البنود( المستقل في قائمة الدخل
الشامل الذي تم عكس خسائر الھبوط تلك فيه.
)ج(

مبلغ خسائر الھبوط على األصول المعاد تقويمھا التي تم إثباتھا ضمن الدخل الشامل اآلخر خالل الفترة.

)د(

مبلغ عكس خسائر الھبوط على األصول المعاد تقويمھا التي تم إثباتھا ضمن الدخل الشامل اآلخر خالل الفترة.

127

فئة األصول ھي مجموعة أصول متشابھة من حيث طبيعتھا واستخدامھا في عمليات المنشأة.

128

يمكن عرض المعلومات المطلوبة في الفقرة  126مع المعلومات األخرى التي يتم اإلفصاح عنھا لفئة األصول .على سبيل
المثال ،يمكن تضمين ھذه المعلومات في مطابقة المبلغ الدفتري للعقارات ،واآلالت والمعدات ،في بداية ونھاية الفترة ،وفقا
لما ھو مطلوب في معيار المحاسبة الدولي .16

129

يجب على المنشأة التي تقدم معلومات قطاعية وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  8اإلفصاح عما يلي لكل قطاع يجب إعداد
تقرير عنه:
)أ(

مبلغ خسائر الھبوط التي تم إثباتھا ضمن الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر خالل الفترة.

)ب( مبلغ عكس خسائر الھبوط التي تم إثباتھا ضمن الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر خالل الفترة.

130

يجب على المنشأة اإلفصاح عما يلي ألصل منفرد )بما في ذلك الشھرة( ،أو وحدة توليد نقد تم إثبات أو عكس خسارة
ھبوط لھا خالل الفترة:
)أ(

األحدث والظروف التي أدت إلى إثبات أوعكس خسارة الھبوط.

)ب(

مبلغ خسارة الھبوط الذي تم إثباته أو عكسه.

)ج(

ألصل منفرد:

)(1

طبيعة األصل

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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)(2
)د(

لوحدة توليد نقد:
)(1

وصف لوحدة توليد النقد )مثل :ما إذا كانت خط إنتاج ،أو آالت ،أو عملية تجارية ،أو منطقة جغرافية ،أو
قطاعا ً يجب اعداد تقرير عنه كما عُرف في المعيار الدولي للتقرير المالي .(8

)(2

مبلغ خسارة الھبوط التي تم إثباتھا أو عكسھا حسب فئات األصول و ،إذا كانت المنشأة تقدم معلومات
قطاعية وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،8حسب القطاع الذي يجب إعداد تقرير عنه،

)(3

إذا كان تجميع األصول في فئات لتحديد وحدة توليد النقد قد تغير منذ التقدير السابق للمبلغ الممكن
استرداده من وحدة توليد النقد )إن وجد( ،وصف للطريقة الحالية والسابقة لتجميع األصول وأسباب
تغيير الطريقة التي يتم بھا تعيين وحدة توليد النقد.

)ھـ(

المبلغ الممكن استرداده لألصل )وحدة توليد النقد( وما إذا كان المبلغ الممكن استرداده من األصل )من وحدة
مطروحا منھا تكاليف االستبعاد أو قيمة استخدامه.
توليد النقد( ھو قيمته العادلة
ً

)و(

إذا كان المبلغ الممكن استرداده ھو القيمة العادلة
مطروحا منھا تكاليف االستبعاد ،فيجب على المنشأة أن تفصح
ً
عن المعلومات التالية:

)ز(
131

إذا كانت المنشأة تقدم معلومات قطاعية وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،8القطاع الذي يجب تقديم
تقرير عنه الذي ينتمي إليه األصل.

)(1

مستوى تسلسل القيمة العادلة )انظر المعيار الدولي للتقرير المالي  (13الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمة
العادلة لألصل )وحدة توليد النقد( بأكملھا )دون األخذ في الحسبأن ما إذا كانت "تكاليف االستبعاد" يمكن
مالحظتھا(.

)(2

لقياسات القيمة العادلة المصنفة في المستوى  2والمستوى  3من تسلسل القيمة العادلة ،وصف لطريقة
مطروحا منھا تكاليف االستبعاد .وإذا كان ھناك تغيير
)طرق( التقويم المستخدمة في قياس القيمة العادلة
ً
في طريقة التقويم ،فيجب على المنشأة أن تفصح عن ذلك التغيير وسبب )أسباب( إجراء التغيير.

)(3

لقياسات القيمة العادلة المصنفة في المستوى  2والمستوى  3من تسلسل القيمة العادلة ،كل افتراض
مطروحا منھا تكاليف االستبعاد .واالفتراضات
رئيس استندت إليه اإلدارة في تحديدھا للقيمة العادلة
ً
الرئيسة ھي تلك التي يكون المبلغ الممكن استرداده من األصل )وحدة توليد النقد( أكثر حساسية لھا.
ضا  -أن تفصح عن معدل )معدالت( الخصم المستخدم في القياس الحالي
ويجب على المنشأة – أي ً
مطروحا منھا تكاليف االستبعاد قد تم قياسھا باستخدام أحد
والقياس السابق عندما تكون القيمة العادلة
ً
طرق القيمة الحالية.

إذا كان المبلغ الممكن استرداده ھو قيمة االستخدام ،معدل )معدالت( الخصم المستخدم في التقدير الحالي والتقدير
السابق )إن وجد( لقيمة االستخدام.

يجب على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات التالية عن مجموع خسائر الھبوط وعن مجموع عكس خسائر الھبوط التي تم
إثباتھا خالل الفترة والتي لم يتم اإلفصاح عن أي معلومات عنھا وفقا للفقرة .130
)أ(

الفئات الرئيسة لألصول المتأثرة بخسائر الھبوط والفئات الرئيسة لألصول المتأثرة بعكس خسائر الھبوط .

)ب(

األحداث والظروف الرئيسة التي أدت إلى إثبات خسائر الھبوط وعكس خسائر الھبوط ھذه.

132

تُشجع المنشأة على أن تفصح عن االفتراضات المستخدمة لتحديد المبلغ الممكن استرداده من األصول )وحدات توليد النقد(
خالل الفترة .وبالرغم من ذلك ،فإن الفقرة  134تتطلب من المنشأة أن تفصح عن معلومات عن التقديرات المستخدمة لقياس
المبلغ الممكن استرداده من وحدة توليد النقد عندما يتم تضمين شھرة أو أصل غير ملموس له عمر إنتاجي غير محدود في
المبلغ الدفتري لتلك الوحدة.

133

إذا لم يكن ،وفقا للفقرة  ،84قد تم في نھاية الفترة تخصيص أي جزء من الشھرة المقتناة ضمن تجميع أعمال خالل الفترة إلى
وحدة توليد نقد )مجموعة وحدات( فيجب اإلفصاح عن المبلغ الذي لم يتم تخصيصه جنبا إلى جنب مع أسباب بقاء ذلك
المبلغ دون تخصيص.
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التقديرات المستخدمة لقياس المبالغ الممكن استردادھا من وحدات توليد النقد التي تتضمن
شھرة أو أصوالً غير ملموسة لھا أعمار إنتاجية غير محدودة
134

يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات المطلوبة بموجب )أ()-و( لكل وحدة توليد نقد )مجموعة وحدات( والتي يكون
المبلغ الدفتري للشھرة أو األصول غير الملموسة التي لھا أعمار إنتاجية غير محدودة الذي تم تخصيصه لتلك الوحدة
)مجموعة الوحدات( كبيراً بالمقارنةً مع مجموع المبلغ الدفتري للشھرة أو األصول غير الملموسة التي لھا أعمار
إنتاجية غير محدودة للمنشأة.
)أ(

المبلغ الدفتري للشھرة الذي تم تخصيصه للوحدة )مجموعة الوحدات(.

)ب(

المبلغ الدفتري لألصول غير الملموسة التي لھا أعمار إنتاجية غير محدودة الذي تم تخصيصه للوحدة مجموعة
الوحدات(.

)ج(

األساس الذي تم بنا ًء عليه تحديد المبلغ الممكن استرداده من الوحدة )مجموعة الوحدات( )أي قيمة االستخدام
مطروحا منھا تكاليف االستبعاد(
أو القيمة العادلة
ً

)د(

إذا كان المبلغ الممكن استرداده من الوحدة )مجموعة الوحدات( يستند إلى قيمة االستخدام:
)(1

كل افتراض رئيس استندت إليه اإلدارة في توقعاتھا للتدفقات النقدية للفترة التي تغطيھا أحدث
الموازنات/التوقعات .االفتراضات الرئيسة ھي تلك التي يكون المبلغ الممكن استرداده من الوحدة
)مجموعة الوحدات( أكثر حساسية لھا.

)(2

وصف لطريقة اإلدارة لتحديد القيمة )القيم( االتي تم تعيينھا لكل افتراض رئيس سواء كانت ھذه
القيمة )القيم( تعكس تجربة سابقة أو ،حسب مقتضى الحال ،متفقة مع المصادر الخارجية
للمعلومات ،وإذا لم تكن كذلك ،كيف ولماذا تختلف عن التجربة السابقة أو المصادر الخارجية
للمعلومات.

)(3

الفترة التي توقعت اإلدارة على مداھا التدفقات النقدية بنا ًء على الموازنات/التوقعات التي تمت
المصادقة عليھا من قبل اإلدارة ،وعند استخدام فترة اطول من خمس سنوات لوحدة توليد نقد
)مجموعة وحدات( ،توضيح لماذا تكون تلك الفترة االطول مبررة.

)(4

معدل النمو المستخدم في استنباط توقعات التدفقات النقدية بعد الفترة التي تغطيھا أحدث الموازنات
/التوقعات ،ومبرر استخدام أي معدل نمو يزيد عن متوسط معدل النمو طويل االجل للمنتجات ،أو
الصناعات ،أو البلد أو البلدان التي تعمل فيھا المنشأة ،أو للسوق التي تكون الوحدة )مجموعة
الوحدات( موجھة لھا.

)(5
)ھـ(

معدل )معدالت( الخصم المطبق على توقعات التدفقات النقدية

مطروحا منھا
عندما يكون المبلغ الممكن استرداده من الوحدة )مجموعة الوحدات( يستند إلى القيمة العادلة
ً
تكاليف االستبعاد ،طريقة)طرق( التقويم المستخدم في قياس القيمة العادلة مطروحا منھا تكاليف االستبعاد.
والمنشأة غير مطالبة بأن تقدم اإلفصاحات المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  .13وإذا لم يتم
قياس القيمة العادلة مطروحا منھا تكاليف االستبعاد باستخدام السعر المعلن لوحدة )مجموعة وحدات(
مماثلة ،فيجب على المنشأة اأن تفصح عن المعلومات التالية:
)(1

مطروحا منھا تكاليف االستبعاد.
كل افتراض رئيس استندت إليه اإلدارة في تحديدھا للقيمة العادلة
ً
االفتراضات الرئيسة ھي تلك التي يكون المبلغ الممكن استرداده من الوحدة )مجموعة الوحدات(
أكثر حساسية لھا.

)(2

وصف لطريقة اإلدارة لتحديد القيمة )أو القيم( التي تم تعيينھا لكل افتراض رئيس وما إذا كانت تلك
القيم تعكس تجربة سابقة أو أنھا ،حسب مقتضى الحال ،متفقة مع مصادر خارجية للمعلومات،
وإذا لم تكن كذلك ،كيف ولماذا تختلف عن التجربة السابقة أو المصادر الخارجية للمعلومات.

)2أ(

مستوى تسلسل القيمة العادلة )انظر المعيار الدولي للتقرير المالي  (13الذي يتم فيه تصنيف قياس
فئة القيمة العادلة بأكملھا )دون أخذ إمكانية مالحظة تكاليف االستبعاد في الحسبان(.
عندما يكون ھناك تغييرا في طريقة التقويم ،التغيير وسبب )أسباب( إجراء التغيير.

)2ب(

إذا تم قياس القيمة العادلة مطروحا منھا تكاليف االستبعاد باستخدام توقعات التدفقات النقدية المخصومة ،فيجب على
المنشأة اأن تفصح عن المعلومات التالية:
ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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) (3الفترة التي على مداھا توقعت اإلدارة التدفقات النقدية.
) (4معدل النمو المستخدم الستنباط توقعات التدفقات النقدية.
) (5معدل )معدالت( الخصم المطبق على توقعات التدفقات النقدية.
)و(

135

إذا كان تغيرا محتمل بشكل معقول في افتراض رئيس استندت إليه اإلدارة في تحديدھا للمبلغ الممكن استرداده
من الوحدة )مجموعة الوحدات( سوف يتسبب في زيادة المبلغ الدفتري للوحدة )مجموعة الوحدات( عن
مبلغھا الممكن استرداده:
)(1

المبلغ الذي يزيد به المبلغ الممكن استرداده من الوحدة )مجموعة الوحدات( عن مبلغھا الدفتري.

)(2

القيمة التي تم تعيينھا لالفتراض الرئيس.

)(3

المبلغ الذي يجب أن تتغير به القيمة االتي تم تعينھا لالفتراض الرئيس ،بعد إدراج أي آثار مترتبة
على ذلك التغيير على المتغيرات األخرى المستخدمة لقياس المبلغ الممكن استرداده ،لكي يكون
المبلغ الممكن استرداده من الوحدة )مجموعة الوحدات( مساويا لمبلغھا الدفتري.

إذا كان قد تم تخصيص بعض أو كل المبلغ الدفتري لشھرة أو أصول غير ملموسة لھا أعمار إنتاجية غير محددوة عبر
وحدات )مجموعات وحدات( توليد نقد متعددة ،وكان المبلغ المخصص بھذه الطريقة لكل وحدة )مجموعة وحدات(
ليس كبيرا بالمقارنة مع مجموع المبلغ الدفتري للشھرة أو األصول غير الملموسة التي لھا أعمار إنتاجية غير
محدودة للمنشأة فيجب اإلفصاح عن تلك الحقيقة ،باإلضافة إلى مجموع المبلغ الدفتري للشھرة أو األصول غير
الملموسة التي لھا أعمار إنتاجية غير محدودة الذي تم تخصيصه لتلك الوحدات )مجموعات الوحدات( .إضافة إلى
ذلك ،إذا كانت المبالغ الممكن استردادھا ألي من تلك الوحدات )مجموعات الوحدات( تستند إلى نفس االفتراض أو
االفتراضات الرئيسة وكان مجموع المبلغ الدفتري للشھرة أو األصول غير الملموسة التي لھا أعمار إنتاجية غير
محدودة المخصص لھا كبيرا بالمقارنة مع مجموع المبلغ الدفتري للشھرة أو األصول غير الملموسة التي لھا أعمار
إنتاجية غير محدودة للمنشأة ،فعلى المنشأة اإلفصاح عن تلك الحقيقة ،جنبا إلى جنب مع:
)أ(

مجموع المبلغ الدفتري للشھرة المخصصة لتلك الوحدات )مجموعات الوحدات(.

)ب(

مجموع المبلغ الدفتري لألصول غير الملموسة التي لھا أعمار إنتاجية غير محدودة الذي تم تخصيصه لتلك الوحدات
)مجموعات الوحدات(.

)ج(

وصف لالفتراض )االفتراضات( الرئيس.

)د(

وصف لطريقة اإلدارة لتحديد القيمة)القيم( التي تم تعيينھا لالفتراض)االفتراضات( الرئيس سواء كانت تلك القيمة
)القيم( تعكس تجربة سابقة أو ،حسب مقتضى الحال ،تتفق مع مصادر خارجية للمعلومات ،وإذا لم تكن كذلك ،كيف
ولماذا تختلف عن التجربة السابقة أو المصادر الخارجية للمعلومات.

)ھـ(

إذا كان تغيير محتمل بشكل معقول في االفتراض)االفتراضات( الرئيس سوف يتسبب في أن يزيد مجموع المبالغ
الدفترية للوحدات )مجموعات الوحدات( عن مبالغھا الممكن استردادھا:

)(1

المبلغ الذي يزيد به مجموع المبلغ الممكن استرداده من الوحدات )مجموعات الوحدات( عن مجموع
مبالغھا الدفترية.

)(2

القيمة )القيم( التي تم تعيينھا لالفتراض )االفتراضات( الرئيس.

)(3

المبلغ الذي يجب أن تتغير به القيمة )القيم( االتي تم تعيينھا لالفتراض)االفتراضات( الرئيس ،بعد
إدراج أي آثار ناتجة عن التغيير على المتغيرات األخرى المستخدمة لقياس المبلغ الممكن استرداده،
لكي يصبح مجموع المبالغ الممكن استردادھا للوحدات)مجموعات الوحدات( مساويا لمجموع
مبالغھا الدفترية.

136

يمكن ،وفقا للفقرة  24أو  99ترحيل أحدث عملية حسابية تفصيلية تم إجراؤھا في فترة سابقة للمبلغ الممكن استرداده من
وحدة توليد نقد )مجموعة وحدات( واستخدامھا في اختبار الھبوط لتلك الوحدة )مجموعة الوحدات( في الفترة الحالية
شريطة استيفاء الضوابط المحددة .وعندما تكون ھذه ھي الحال فإن المعلومات المتعلقة بتلك الوحدة )مجموعة الوحدات(
التي تم إدراجھا في اإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرتين  134و 135تتعلق بالعملية الحسابية المرحلة للمبلغ الممكن
استرداده.

137

يوضح المثال التوضيحي  9اإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرتين  134و.135

أحكام التحول وتاريخ السريان
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138

]حُذفت[

139

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار على:
)أ(

الشھرة واألصول غير الملموسة التي يتم اقتناؤھا في تجميع أعمال ويكون تاريخ االتفاق المتعلق بھا في 31
مارس  2004أو بعده.

)ب(

جميع األصول األخرى بأثر مستقبلي من بداية الفترة السنوية األولى التي تبدأ في  31مارس  2004أو بعده.

140

تُشجع المنشآت التي تنطبق عليھا الفقرة  139بتطبيق متطلبات ھذا المعيار قبل تواريخ السريان المحددة في الفق رة .139
وبالرغم من ذلك ،إذا قامت المنشأة بتطبيق ھذا المعيار قبل تواريخ السريان تلك ،فيجب عليھا – أيضا – أن تطبق المعيار
الدولي للتقرير المالي  3ومعيار المحاسبة الدولي ) 38كما نُقح في  (2004في الوقت نفسه.

140أ

ع ّدل معيار المحاسبة الدولي " 1عرض القوائم المالية" )كما نُقح في  (2007المصطلحات المستخدمة في جميع المعايير
الدولية للتقرير المالي .إضافة إلى ذلك فقد عدل المعيار الفقرات  ،61و ،120و ،126و .129يجب على المنشأة أن تطبق
تلك التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2009أو بعده .وإذا قامت المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة
الدولي ) 1كما نُقح في  (2007على فترة أبكر ،فيجب تطبيق التعديالت على تلك الفترة األبكر.

140ب

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي ) 3كما نُقح في  (2008الفقرات  ،65و ،81و ،85و ،139وحذف الفقرات 95-91
و 138وأضاف الملحق )ج( .يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير
 2009أو بعةد .وإذا قامت المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي ) 3كما نُقح في  (2008على فترة أبكر ،فيجب  -أيضا
 -تطبيق التعديالت على تلك الفترة األبكر.

140ج

عُدلت الفقرة )134ھـ( بموجب "التحسينات على المعايير الدولية للتقرير المالي" ال ُمصدر في مايو  .2008يجب على
المنشأة أن تطبق ذلك التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2009ويسمح بالتطبيق األبكر .وإذا
قامت منشأة بتطبيق التعديل على فترة أبكر فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.

140د

أضاف "تكلفة االستثمار في منشأة تابعة ،أو منشأة خاضعة لسيطرة مشتركة أو منشأة زميلة )التعديالت على المعيار
الدولي للتقرير المالي " 1تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة" ومعيار المحاسبة الدولي  (27ال ُمصدر في
مايو  ،2008الفقرة )12ح( .يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل بأثر مستقبلي على الفترات السنوية التي تبدأ في 1
يناير  2009أو بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر .وإذا قامت المنشأة بتطبيق التعديالت ذات العالقة الواردة في الفقرات 4
و38أ من معيار المحاسبة الدولي  27على فترة أبكر ،فيجب عليھا تطبيق التعديل الوارد في الفقرة )12ح( في الوقت
نفسه.

140ھـ

ع ًدل "التحسينات في المعايير الدولية للتقرير المالي" ال ُمصدر في ابريل  2009الفقرة  )80ب( .يجب على المنشأة أن
تطبق ذلك التعديل بأثر مستقبلي على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2010أوبعده .ويسمح بالتطبيق األبكر .وإذا
قامت المنشأة بتطبيق التعديل على فترة أبكر فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.

140و

]حُذفت[

140ز

]حُذفت[

140ح

ع ًدل المعيار الدولي للتقرير المالي  10والمعيار الدولي للتقرير المالي  11ال ُمصدرين في مايو ،2011الفقرة  ،4والعنوان
أعلى الفقرة )12ح( والفقرة )12ح( .يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت عند ما تطبق المعيار الدولي للتقرير
المالي  10والمعيار الدولي للتقرير المالي .11

140ط

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،13ال ُمصدر في مايو ،2011الفقرات  ،5و ،6و ،12و ،20و ،22و ،28و ،78و،105
و ،111و ،130وحذف الفقرات  27-25وأضاف الفقرة 53أ .يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت عندما تطبق
المعيار الدولي للتقرير المالي .13

140ي

في مايو  2013تم تعديل الفقرتين  130و 134والعنوان أعلى الفقرة  .138يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت بأثر
رجعي على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2014أو بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر .وال يجوز للمنشأة أن تطبق
تلك التعديالت على الفترات )بما في ذلك فترات المقارنة( التي ال تقوم فيھا  -أيضا  -بتطبيق المعيار الدولي للتقرير
المالي .13

140ك

]حُذفت[
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140ل

ع ًدل المعيار الدولي للتقرير المالي " 15اإليرادات من العقود مع العمالء" ،ال ُمصدر في مايو  ،2014الفقرة  .2يجب
على المنشأة تطبيق ذلك التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .15

140م

ع ًدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9ال ُمصدر في يوليو  ،2014الفقرات  ,4 ,2و 5وحذف الفقرات 140و ،و140ز,
و140ك .يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .9

سحب معيار المحاسبة الدولي ) 36ال ُمصدر في (1998
141

يحل ھذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي " 36الھبوط في قيمة األصول " )ال ُمصدر في .(1998

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

24

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

معيار المحاسبة الدولي 36

الملحق أ
استخدام طرق القيمة الحالية لقياس قيمة االستخدام
يُعد ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من المعيار .فھو يقدم إرشاداً على استخدام طرق القيمة الحالية في قياس قيمة االستخدام .ورغم أن
اإلرشاد يستخدم مصطلح 'األصول ' ،فإنه ينطبق بنفس القدر على مجموعة أصول تشكل وحدة توليد نقد.

مكونات قياس القيمة الحالية
أ1

أ2

توضح العناصر التالية مجتمعة الفوارق االقتصادية بين األصول:
)أ(

تقدير التدفقات النقدية المستقبلية التي تتوقع المنشأة أن تحصل عليھا من األصل؛

)ب(

التوقعات عن التغيرات المحتملة في مبلغ أو توقيت تلك التدفقات النقدية المستقبلية؛

)ج(

القيمة الزمنية للنقود ،ممثلة في معدل الفائدة الخالي من المخاطر الحالي في السوق؛

)د(

ثمن تحمل حالة عدم التأكد المصاحبة لألصل؛

)ھ ـ(

العوام ل األخ رى ،الن ي ال يمك ن تحدي دھا أحيان ا ً ) ،مث ل ض عف الس يولة( الت ي سيعكس ھا المش اركون ف ي
السوق في تسعير التدفقات النقدية المستقبلية التي تتوقع المنشأة أن تحصل عليھا من األصل.

يقابل ھذا الملحق بين مدخلين لحساب القيمة الحالية ،أي منھما يمكن استخدامه لتقدير قيمة استخدام األصل ،تبعا ً للظروف .ففي
ظل المدخل "التقليدي" ،فإن التعديالت للعوامل )ب()-ھـ( الموضحة في الفقرة أ 1مدرجة في معدل الخصم .وفي ظل مدخل
"التدفق النقدي المتوقع" فإن العوامل )ب( ،و)د( و)ھـ( تتسبب في تعديالت عند التوصل إلى التدفقات النقدية المتوقعة المعدلة
مقابل المخاطر .وأيا ً كان المدخل الذي تتبناه المنشأة ليعكس التوقعات عن التغيرات المحتملة في مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية،
فإن الناتج ينبغي أن يكون عاكسا ً للقيمة الحالية للتدفقات النقدية ،أي المتوسط المرجح لجميع النتائج المحتملة.

مبادئ عامة
أ3

سوف تختلف الطرق المستخدمة لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية ومعدالت الفائدة من حالة إلى أخرى تبعا ً للظروف المحيطة
باألصل المعني .وبالرغم من ذلك فإن المبادئ العامة التالية ھي التي تحكم أي استخدام لطرق القيمة الحالية عند قياس
األصول:
)أ(

يجب أن تعكس معدالت الفائدة التي تستخدم لخصم التدفقات النقدية االفتراضات التي تتفق مع تلك المصاحبة للتدفقات
النقدية المقدرة .وبخالف ذلك ،فإن أثر بعض االفتراضات سيتم احتسابه مرتين أو تجاھله .على سبيل المثال ،معدل
خصم بنسبة  12في المائة قد يتم تطبيقه على تدفقات نقدية تعاقدية من قرض مستحق التحصيل .ذلك المعدل يعكس
التوقعات عن حاالت التخلف عن السداد المستقبلية لقروض ذات خصائص معينة .ال يجوز أن يتم استخدام ذلك
المعدل نفسه لخصم تدفقات نقدية متوقعة نظراً الن تلك التدفقات النقدية تعكس بالفعل االفتراضات عن حاالت
التخلف عن السداد المستقبلية.

)ب(

ينبغي أن تكون التدفقات النقدية التي يتم تقديرھا ومعدالت الخصم خالية من كل من التحيز والعوامل التي ال عالقة
لھا باألصل المعني .على سبيل المثال ،إظھار صافي التدفقات النقدية المقدرة بأقل من قيمتھا عن عمد لتعزيز
الربحية المستقبلية الظاھرية ألصل يدخل التحيز في القياس.

)ج(

يجب أن تعكس التدفقات النقدية المقدرة أو معدالت الخصم سلسلة النتائج الممكنة بدالً من أن تعكس مبلغا ً واحداًھو
األكثر ترجيحا ،أو ھو أدنى مبلغ ممكن أو ھوأقصى مبلغ ممكن.

المدخل التقليدي ومدخل التدفقات النقدية المتوقعة للقيمة الحالية
المدخل التقليدي
أ4

لقد استخدمت التطبيقات المحاسبية للقيمة الحالية ،تقليدياً ،مجموعة واحدة من التدفقات النقدية المقدرة ومعدل خصم واحد ،عادة
يوصف على أنه "المعدل المتناسب مع المخاطر" .وفي الواقع ،المدخل التقليدي يفترض أن معدل الخصم الواحد المتعارف
عليه يمكن أن يستوعب جميع التوقعات عن التدفقات النقدية المستقبلية وعالوة المخاطر المناسبة .وبنا ًء عليه ،فإن المدخل
التقليدي يضع جل التركيز على اختيار معدل الخصم.

أ5

في بعض الظروف ،مثل تلك التي يمكن فيھا مالحظة أصول قابلة للمقارنة في السوق ،يكون المدخل التقليدي سھل التطبيق
نسبيا .ولألصول التي لھا تدفقات نقدية تعاقدية ،فإنه يتفق مع النمط الذي فيه يصف المشاركون في السوق األصول ،كما في
حالة "سند بفائدة  12في المائة"
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أ6

وبالرغم من ذلك ،فإن المدخل التقليدي قد ال يعالج بشكل مناسب بعض مشاكل القياس المعقدة ،مثل قياس األصول غير المالية
التي ليس ألحد بنودھا سوق أو ال يوجد له بند قابل للمقارنة .يتطلب البحث الصحيح عن 'معدل يتناسب مع المخاطر' تحليالً
لبندين على األقل  -أصل موجود في السوق وله معدل فائدة ملحوظ واألصل الذي يتم قياسه .ويجب استنتاج معدل الخصم
المناسب للتدفقات النقدية التي يتم قياسھا من معدل الفائدة الملحوظ في ذلك األصل اآلخر .وللوصول لذلك االستنتاج ،يجب أن
تكون خصائص التدفقات النقدية لألصل اآلخر مشابھة لخصائص األصل الذي يتم قياسه .وبنا ًء عليه ،يجب أن يقوم القياس بما
يلي:
يحدد سلسلة التدفقات النقدية التي سيتم خصمھا؛

)أ(

)ب( يحدد أصالً آخر في السوق يبدو أن له خصائص تدفقات نقدية مشابھة؛
)ج( يقارن سالسل التدفقات النقدية من البندين لضمان أنھا متشابھة )على سبيل المثال ،ھل كال المجموعتين تدفقات نقدية
تعاقدية ،أم أن إحداھما تدفقات نقدية تعاقدية واألخرى تدفقات نقدية مقدرة؟(؛
)د(

يقّوم ما إذا كان ھناك عنصراُ في أحد البنود غير موجود في البند اآلخر )على سبيل المثال ،ھل أحدھما أقل سيولة من
اآلخر؟(؛

)ھ(

يق ّوم ما إذا كان من المرجح أن تسلك كلتا سلسلتي التدفقات النقدية )أي تتغيران( نمطا ً متشابھا ً في أحوال اقتصادية
متغيرة.

مدخل التدفق النقدي المتوقع
أ7

مدخل التدفق النقدي المتوقع ھو ،في بعض الحاالت ،أداة قياس أكثر فعالية من المدخل التقليدي .ففي تطوير قياس ما ،يستخدم
مدخل التدفق النقدي المتوقع كل التوقعات عن التدفقات النقدية الممكنة بدالً من التدفق النقدي الواحد األكثر ترجيحا ً .على سبيل
المثال ،قد يكون التدفق النقدي  100وحدة عملة ،أو  200وحدة عملة أو  300وحدة عملة باحتماالت  10في المائة ،و 60في
المائة و 30في المائة على التوالي .التدفق النقدي المتوقع ھو  220وحدة عملة.عليه فإن مدخل التدفق النقدي المتوقع يختلف
عن المدخل التقليدي من حيث التركيز على التحليل المباشر للتدفقات النقدية المعنية وعلى صياغات أكثر صراحة
لالفتراضات المستخدمة في القياس.

أ8

يسمح مدخل التدفق النقدي المتوقع -أيضا  -باستخدام طرق القيمة الحالية عندما يكون توقيت التدفق النقدي غير مؤكد .على
سبيل المثال ،قد يتم الحصول على تدفق نقدي  1,000وحدة عملة في سنة ،أو سنتين أو ثالث سنوات باحتماالت  10في
المائة ،و 60في المائة و 30في المائة ,على التوالي .يُوضح المثال التالي حساب القيمة الحالية المتوقعة في تلك الحالة.
القيمة الحالية لـ  1.000وحدة عملة في عام واحد عند %5

 952.38وحدة عملة

احتمال

%10.00

القيمة الحالية لـ  1.000وحدة عملة في عامين عند %5.25

 902.73وحدة عملة

احتمال

%60.00

القيمة الحالية لـ  1.000وحدة عملة في  3أعوام %5.50

 95.24وحدة عملة
 541.64وحدة عملة

 851.61وحدة عملة
%30.00

القيمة الحالية المتوقعة

 255.48وحدة عملة
 892.36وحدة عملة

أ9

القيمة الحالية المتوقعة لمبلغ  892.6وحدة عملة تختلف عن الزعم التقليدي ألفضل تقدير ل  902.73وحدة عملة )بنسبة
االحتمال  60في المائة( .يتطلب الحساب التقليدي للقيمة الحالية المطبق على ھذا المثال قراراً عن أي التوقيتات الممكنة
تُستخدم للتدفقات النقدية ،وتبعا ً لذلك ،سوف ال تعكس احتماالت التوقيتات األخرى .وذلك نظراً ألن معدل الخصم في أي
حساب تقليدي للقيمة العادلة ال يمكن أن يعكس حاالت عدم التأكد في التوقيت.

أ10

استخدام االحتماالت ھو عنصر أساس في مدخل التدفق النقدي المتوقع .ويتساءل البعض عما إذا كان تعيين احتماالت لتقديرات
على درجة عالية من الذاتية يوحي بدقة أكبر مما ھو موجود في الواقع .وبالرغم من ذلك ،التطبيق الصحيح للمدخل التقليدي
)كما تم توضيحه في الفقرة أ (6يتطلب التقديرات والذاتية نفسھا دون توفير الشفافية الحسابية لمدخل التدفقات النقدية المتوقعة.

أ11

العديد من التقديرات التي طُورت في الممارسة الحالية تتضمن بشكل غير رسمي عناصر التدفقات النقدية المتوقعة .وباإلضافة
إلى ذلك ،فإن المحاسبين غالبا ً يواجھون الحاجة لقياس أصل باستخدام معلومات محدودة عن احتماالت التدفقات النقدية
الممكنة .على سبيل المثال ،قد تواجه المحاسب الحاالت التالية:
)أ(

المبلغ المقدر يقع في موقع ما بين  50وحدة عملة و 250وحدة عملة ،ولكن ال يوجد مبلغ في النطاق أكثر ترجيحا ً من
أي مبلغ آخر .استناداً إلى تلك المعلومات المحدودة ،فإن التدفق النقدي المتوقع المقدر ھو  150وحدة عملة ]
).{2/(250+50
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)ب( المبلغ المقدر يقع في موقع ما بين  50وحدة عملة و 250وحدة عملة ،والمبلغ األكثرترجيحا ً ھو  100وحدة عملة.
وبالرغم من ذلك فإن االحتماالت المتعلقة بكل مبلغ غير معلومة .استناداً إلى تلك المعلومات المحدودة ،فإن التدفق
النقدي المتوقع المقدر ھو  133.33وحدة عملة ]).[3/(250+100+50
)ج( سيكون المبلغ المقدر  50وحدة عملة )باحتمال  10في المائة( 250 ،وحدة نقدية )باحتمال  30في المائة( أو  100وحدة
عملة )باحتمال  60في المائة( .استناداً إلى تلك المعلومات المحدودة ،فإن التدفق النقدي المتوقع المقدر ھو  140وحدة
عملة ]).[(0.60×100) + (0.30×250) + (0.10×50
في كل حالة ،يُرجح أن يوفر التدفق النقدي المقدر المتوقع تقديراً أفضل لقيمة االستخدام من المبلغ األدنى ،أو المبلغ األكثر
ترجيحاً ،أو المبلغ األكبر مأخوذاً بمفرده.
أ12

يخضع تطبيق مدخل التدفق النقدي المتوقع لقيد التكلفة والمنفعة .في بعض الحاالت ،قد يكون لمنشأة وصول لبيانات وافرة وقد
تكون قادرة على تطوير العديد من سيناريوھات التدفقات النقدية .وفي حاالت أخرى ،قد تكون المنشأة غير قادرة على تطوير
أكثر من صياغات عامة عن تقلب التدفقات النقدية دون تحمل تكلفة كبيرة .يلزم المنشأة الموازنة بين تكلفة الحصول على
معلومات إضافية وزيادة إمكانية االعتماد التي ستحدثھا المعلومات في القياس.

أ13

يرى البعض أن طرق التدفق النقدي المتوقع غير مناسبة لقياس بند لوحده أو بند له عدد محدود من النتائج الممكنة .وھم يقدمون
مثاال ألصل بنتيجتين ممكنتين :احتمال بنسبة  90في المائة أن يكون التدفق النقدي  10وحدة عملة واحتمال بنسبة  10في
المائة أن يكون التدفق النقدي  1,000وحدة عملة .ويالحظون أن التدفق النقدي المتوقع في ذلك المثال ھو  109وحدة عملة
وينتقدون تلك النتيجة على أنھا ال تمثل أيا ً من المبالغ التي يمكن دفعھا في النھاية.

أ14

تعكس التأكيدات مثل التي تم عرضھا أعاله أساس الخالف مع الھدف من القياس .فإذا كان الھدف ھو تجميع التكاليف التي سيتم
تحملھا ،فإن التدفقات النقدية المتوقعة قد ال تنتج تقديراً يمثل بصدق تقدير التكلفة المتوقعة .وبالرغم من ذلك ،فإن ھذا المعيار
معني بقياس المبلغ الممكن استرداده من األصل .ومن غير المرجح أن يكون المبلغ الممكن استرداده من األصل في ھذا المثال
 10وحدات عملة ،حتى لو كان ذلك ھو التدفق النقدي األكثر ترجيحا ً .ھذا نظراً ألن قياس  10وحدات عملة ال يدرج حالة عدم
التأكد للتدفق النقدي في قياس األصل .وبدالً من ذلك ،يتم عرض التدفق النقدي غير المؤكد كما لو كان تدفقا ً نقديا ً مؤكداً .ال
توجد منشأة رشيدة ستبيع أصالُ له ھذه الخصائص مقابل 10وحدات عملة.

معدل الخصم
أ15

أيا ً كان المدخل الذي تتبناه المنشأة لقياس قيمة االستخدام لألصل ،فال يجوز أن تعكس معدالت الفائدة المستخدمة لخصم
التدفقات النقدية المخاطر التي يتم بھا تعديل التدفقات النقدية المقدرة .بخالف ذلك ،فإن أثر بعض االفتراضات سيتم احتسابه
مرتين.

أ16

عندما يكون المعدل الخاص بأصل ما غير متاح مباشرة من السوق ،فإن المنشأة تستخدم البدائل لتقدير معدل الخصم .والغرض
ھو تقدير ،بقدر اإلمكان ،تقويم السوق لما يلي:

أ17

أ18

)أ(

القيمة الزمنية للنقود للفترات حتى نھاية العمر اإلنتاجي لألصل؛

)ب(

العوامل )ب( ،و)د( و)ھـ( الموضحة في الفقرة أ ،1بالقدر الذي لم تسبب فيه تلك العوامل تعديالت عند التوصل إلى
التدفقات النقدية التقديرية.

كنقطة بداية في إجراء مثل ھذا التقدير ،فإن المنشأة قد تأخذ في الحسبأن المعدالت التالية:
)أ(

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال للمنشأة محدداً باستخدام طرق مثل نموذج تسعير األصول الرأسمالية؛

)ب(

معدل االقتراض اإلضافي للمنشأة؛

)ج(

معدالت االقتراض األخرى في السوق.

بالرغم من ذلك ،ھذه المعدالت يجب تعديلھا:
)أ(

لتعكس الطريقة التي يقوم بھا السوق المخاطر الخاصة المرتبطة بالتدفقات النقدية المقدرة لألصل؛

)ب( لتستثني المخاطر التي ال عالقة لھا بالتدفقات النقدية المقدرة لألصل أو التي تم بھا تعديل التدفقات النقدية المقدرة.
وينبغي األخذ في الحسبأن المخاطر مثل مخاطر البلد ومخاطر العملة ومخاطر السعر.
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أ19

معدل الخصم يكون مستقالً عن ھيكل رأس مال المنشأة والطريقة التي تكون المنشأة قد مولت بھا شراء األصل ،نظراً ألن
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع أن تنشأ من األصل ال تعتمد على الطريقة التي مولت بھا المنشأة شراء األصل.

أ20

تتطلب الفقرة  55أن يكون معدل الخصم المستخدم ھو المعدل قبل الضريبة .وبنا ًء عليه ،عندما يكون األساس المستخدم
لتقدير معدل الخصم ھو المعدل بعد الضريبة ،فإن ذلك األساس يتم تعديله ليعكس المعدل قبل الضريبة.

أ21

تستخدم المنشأة ،عادة ،معدل خصم واحد لتقدير قيمة استخدام األصل .وبالرغم من ذلك ،تستخدم المنشأة معدالت خصم
منفصلة لفترات مستقبلية مختلفة عندما تكون قيمة االستخدام حساسة لالختالف في المخاطر لفترات مختلفة أو لھيكل آجال
معدالت الفائدة.

الملحق ج
اختبار وحدات توليد النقد المخصصة لھا شھرة والحصص غير المسيطرة لتحديد الھبوط في
قيمتھا

ھذا الملحق جزء ال يتجزأ من المعيار

ج 1وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي ) 3كما نُقح في عام  (2008فإن المنشأة المستحوذة تقوم بإثبات الشھرة اعتباراً من تاريخ
االستحواذ باعتبارھا الزيادة في )أ( عن )ب( أدناه:
)أ( مجموع ما يلي:
) (1العوض المحول الذي يتم قياسه وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،3الذي يتطلب عموما ً القيمة العادلة في تاريخ
االستحواذ؛
) (2مبلغ أي حصة غير مسيطرة في األعمال المستحوذ عليھا الذي يتم قياسه وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 3؛
) (3في تجميع أعمال ينجز على مراحل ،القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ للحصة في حقوق الملكية التي كانت المنشأة
المستحوذة تحتفظ بھا في السابق في األعمال المستحوذ عليھا.
)ب( صافي مبالغ األصول المقتناة القابلة للتحديد وااللتزامات التي تم تحملھا في تاريخ االستحواذ مقاسة وفقا ً للمعيار الدولي
للتقرير المالي.3

تخصيص الشھرة
ج 2تتطلب الفقرة  80من ھذا المعيار أن يتم تخصيص الشھرة التي يتم اقتناؤھا في تجميع أعمال على كل وحدة من وحدات توليد
النقد ،أو مجموعات توليد النقد ،في المنشأة المستحوذة ،والتي يُتوقع أن تستفيد من التآزر اإليجابي للتجميع ،بغض النظر عما إذا
كانت أصول أو التزامات أخرى للمنشأة المستحوذ عليھا يتم تعيينھا لتلك الوحدات أو مجموعات الوحدات .ومن الممكن تخصيص
بعض قوى التآزر اإليجابي الناتجة من تجميع األعمال إلى وحدة توليد نقد ليس للحصة غير المسيطرة حصة فيھا.

االختبار لتحديد الھبوط
ج 3ينطوي االختبار لتحديد الھبوط على مقارنة المبلغ الممكن استرداده من وحدة توليد النقد مع المبلغ الدفتري لوحدة توليد النقد.
ج 4إذا كانت المنشأة تقوم بقياس الحصص غير المسيطرة على أنھا الحصة النسبية للحصص غير المسيطرة في صافي األصول
القابلة للتحديد لمنشأة تابعة في تاريخ االستحواذ وليس بالقيمة العادلة ،فإن الشھرة التي تخص الحصص غير المسيطرة تدرج في
المبلغ الممكن استرداده من وحدة توليد النقد المتعلقة بھا ولكن ال يتم إثباتھا في القوائم المالية للمنشأة المستحوذة .ونتيجة لذلك ،يجب
على المنشأة أن تُجمع المبلغ الدفتري للشھرة المخصصة للوحدة بحيث يتضمن الشھرة التي تخص الحصص غير المسيطرة .ثم تتم
مقارنة ھذا المبلغ الدفتري المعدل مع المبلغ الممكن استرداده من الوحدة لتحديد ما إذا كانت وحدة توليد النقد قد ھبطت قيمتھا.

تخصيص خسائر الھبوط

ج 5تتطلب الفقرة  104أن يتم أوالً تخصيص أي خسارة ھبوط يتم تحديدھا لتخفيض المبلغ الدفتري للشھرة المخصصة للوحدة ومن ثم
لألصول األخرى بالتناسب على أساس المبلغ الدفتري لكل أصل في الوحدة.
ج 6إذا كانت منشأة تابعة ،أو جزء من منشأة تابعة ،لھا حصة غير مسيطرة ھي نفسھا وحدة توليد نقد ،فإن خسارة الھبوط يتم
تخصيصھا بين المنشأة األم والحصة غير المسيطرة على األساس نفسه الذي يتم بنا ًء عليه تخصيص الربح أو الخسارة.
ج 7إذا كانت منشأة تابعة ،أو جزء من منشأة تابعة ،لھا حصة غير مسيطرة ھي جزء من وحدة توليد نقد أكبر ،فإن خسائر الھبوط في
قيمة الشھرة يتم تخصيصھا ألجزاء وحدة توليد النقد التي لھا حصة غير مسيطرة واألجزاء التي ليس لھا حصة غير مسيطرة.
وينبغي تخصيص خسائر الھبوط على أجزاء وحدة توليد النقد على أساس ما يلي:
)أ( القيم الدفترية النسبية للشھرة لألجزاء قبل الھبوط ،وذلك بالقدر الذي يكون فيه الھبوط متعلقا ً بالشھرة في وحدة توليد النقد؛
)ب( القيم الدفترية النسبية لصافي األصول القابلة للتحديد لالجزاء قبل الھبوط ،وذلك بالقدر الذي يكون فيه الھبوط متعلقا ً باألصول
القابلة للتحديد في وحدة توليد النقد .ويتم تخصيص أي ھبوط مثل ھذا على أصول أجزاء كل وحدة بالتناسب على أساس المبلغ
الدفتري لكل أصل في الجزء
في تلك األجزاء التي لھا حصة غير مسيطرة ،فإن خسارة الھبوط يتم تخصيصھا بين األم والحصة غير المسيطرة على األساس
نفسه الذي يتم بنا ًء عليه تخصيص الربح أو الخسارة.
ج 8إذا كانت خسارة الھبوط التي تخص حصة غير مسيطرة تتعلق بشھرة لم يتم إثباتھا في القوائم المالية الموحدة لألم )أنظر الفقرة
ج ،(4فإن ذلك الھبوط ال يتم إثباته على أنه خسارة .في مثل ھذه الحاالت ،فقط خسارة الھبوط المتعلقة بالشھرة المخصصة للمنشأة
األم يتم إثباتھا على أنھا خسارة ھبوط في قيمة الشھرة.
ج 9المثال التوضيحي  7يوضح اختبار الھبوط لوحدة توليد نقد غير مملوكة بالكامل لھا شھرة.
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المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة

الھدف
ھدف ھذا المعيار ھو ضمان تطبيق ضوابط إثبات وأسس قياس مناسبة على المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة
وأنه يتم اإلفصاح عن معلومات كافية ضمن اإليضاحات لتمكين المستخدمين من فھم طبيعتھا وتوقيتھا ومبلغھا.

النطاق
1

يجب على جميع المنشآت تطبيق ھذا المعيار عند المحاسبة عن المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة ،باستثناء:
)أ(

تلك الناشئة عن عقود قيد التنفيذ ،إال إذا كان العقد متوقعا ً خسارته.

)ب( ]حذفت[
)ج( تلك التي يشملھا معيار آخر.
2

ال ينطبق ھذا المعيار على األدوات المالية )بما في ذلك الضمانات( التي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي " 9األدوات
المالية".

3

العقود قيد التنفيذ ھي العقود التي بموجبھا لم ينفذ أي من طرفي العقد أيا ً من التزاماته أو قد نفذ كال الطرفين التزاماتھما –بشكل جزئي
-وبقدر متسا ٍو .وال ينطبق ھذا المعيار على العقود قيد التنفيذ إال إذا كانت متوقعا ً خسارتھا.

4

]حذفت[

5

عندما يتعامل معيار آخر مع نوع محدد من المخصصات أو االلتزامات المحتملة أو األصول المحتملة ،تطبق المنشأة ذلك المعيار
بدال من ھذا المعيار .فعلى سبيل المثال ،يتم تناول بعض أنواع المخصصات في معايير عن:
)أ(

]حذفت[

)ب( ضرائب الدخل )أنظر معيار المحاسبة الدولي " 12ضرائب الدخل"(.
)ج( عقود اإليجار )أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود االيجار"( .وعلى الرغم من ذلك ،يتم تطبيق ھذا المعيار ألي
عقد إيجار يصبح عقداً متوقعا ً خسارته قبل تاريخ بداية عقد اإليجار كما ھو محدد في المعيار الدولي للتقرير المالي .16
ويتم تطبيق ھذا المعيار أيضا ً على عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار التي يكون فيھا األصل محل العقد ذا قيمة
منخفضة ،والتي يحاسب عنھا وفقا ً للفقرة  6من المعيار الدولي للتقرير المالي  16والتي أصبحت عقوداً متوقعا ً خسارتھا.
)د( منافع الموظف )أنظر معيار المحاسبة الدولي " 19منافع الموظف"(.
)ھـ( عقود التأمين )أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي " 4عقود التأمين"( ولكن ،ينطبق ھذا المعيار على المخصصات
وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة للمؤ ﱢمن ،بخالف تلك الناشئة عن التزاماته وحقوقه التعاقدية بموجب عقود تأمين
تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي .4
)و(

العوض المحتمل لمنشأة مستحوذة ضمن تجميع أعمال )أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي " 3تجميع األعمال"(.

)ز( اإليرادات من العقود مع العمالء )أنظر المع يار ا لدولي للتقرير المالي " 15اإليرادات من العقود مع العمالء"( .ولكن،
نظراً ألن المعيار الدولي للتقرير المالي  15ال يتض من متطلبات محددة لتناول العقود مع العمالء المتوقع خس ارتھا أو التي
قد أصبحت عقوداً متوقعا ً خسارتھا ،ينطبق ھذا المعيار على مثل ھذه الحاالت.
6

]حذفت[
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7

يعرف ھذا المعيار المخصصات على أنھا التزامات غير مؤكدة التوقيت أو المبلغ .في بعض الدول ،يستخدم مصطلح 'مخصص'
أيضا  -في سياق بنود مثل االستھالك ،والھبوط في قيمة األصول والديون المشكوك في تحصيلھا .تُعد ھذه تعديالت للمبالغ الدفتريةلألصول وال يتم تناولھا في ھذ المعيار.

8

تحدد معايير أخرى ما إذا كان يتم معالجة النفقات على أنھا أصول أو على أنھا مصروفات .ال يتم تناول ھذه الموضوعات في ھذا
المعيار .وبناء عليه ،فإن ھذا المعيار ال يمنع وال يتطلب رسملة التكاليف المثبتة عندما يتم إنشاء مخصص.

9

ينطبق ھذا المعيار على مخصصات إعادة الھيكلة )بما في ذلك العمليات غير المستمرة( .وعندما تستوفي إعادة ھيكلة تعريف عملية
غير مستمرة ،قد تُتطلب إفصاحات إضافية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي " 5األصول غير المتداولة المحتفظ بھا للبيع
والعمليات غير المستمرة".

التعريفات
10

تستخدم المصطلحات اآلتية في ھذا المعيار بالمعاني المحددة:
المخصص ھو التزام في توقيت أو بمبلغ غير مؤكد.
االلتزام ھو التزام قائم على المنشأة ينشأ عن أحداث سابقة ،من المتوقع أن ينتج عن تسويته تدفق خارج لموارد من المنشأة
تنطوي على منافع اقتصادية.
الحدث الملزم ھو حدث يُو ِجد التزاما ً قانونيا ً أو ضمنيا ً ينتج عنه أال يكون للمنشأة بديل واقعي سوى تسوية ذلك االلتزام.
االلتزام القانوني ھو التزام ينشأ عن:
)أ(

عقد )من خالل شروطه الصريحة أو الضمنية(؛ أو

)ب( تشريع؛ أو
)ج(

إعمال آخر للقانون.

االلتزام الضمني ھو التزام ينشأ عن تصرفات المنشأة حيث:
)أ(

من واقع نمط ثابت لممارسة سابقة ،أو سياسات معلنة أو تصريح متداول محدد -بشكل كاف – تكون المنشأة قد أوحت
لألطراف األخرى بأنھا سوف تقبل مسئوليات معينة.

)ب( وكنتيجة لذلك ،تكون المنش أة قد أوجدت توقعا س اري المفعول من جانب تلك األطراف األخرى بأنھا س وف تقوم بالوفاء
بتلك المسئوليات.
االلتزام المحتمل ھو:
)أ( التزام ممكن ينشأ عن أحداث سابقة وسوف يتأكد وجوده -فقط  -بوقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من األحداث المستقبلية
غير المؤكدة والتي ليست كلھا ضمن سيطرة المنشأة ،أو
)ب( التزام قائم ينشأ عن أحداث سابقة ولكن لم يتم إثباته نظراً ألنه:
) (1من غير المحتمل أنه سوف يُتطلب تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية لتسوية االلتزام؛ أو
) (2ال يمكن قياس مبلغ االلتزام بطريقة يمكن االعتماد عليھا بشكل كاف.
األصل المحتمل ھو أصل ممكن ينشأ عن أحداث سابقة وسوف يتأكد وجوده -فقط  -بوقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من
األحداث المستقبلية غير المؤكدة والتي ليست كلھا ضمن سيطرة المنشأة.
العقد المتوقع خسارته ھو عقد تتجاوز فيه التكاليف ،التي ال يمكن تجنبھا للوفاء بااللتزامات بموجب العقد ،المنافع االقتصادية
المتوقع استالمھا بموجبه.
إعادة الھيكلة برنامج يتم التخطيط له ومراقبته من قبل اإلدارة ،ويغير بشكل ذي أھمية نسبية – إما من:
)أ(

نطاق األعمال التي تباشرھا المنشأة؛ أو

)ب( الطريقة التي يتم بھا تسيير األعمال.
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المخصصات وااللتزامات األخرى
11

يمكن تمييز المخصصات عن االلتزامات األخرى مثل المبالغ المستحقة السداد للدائنين التجاريين والمصروفات المستحقة نظراً ألنه
ھناك عدم تأكد بشأن توقيت أو مبلغ اإلنفاق المستقبلي المطلوب عند التسوية .وفي المقابل:
)أ(

المبالغ المستحقة السداد للدائنين التجاريين ھي التزامات بالدفع مقابل سلع أو خدمات قد تم استالمھا أو توريدھا وقد تم
فوترتھا أو االتفاق عليھا رسميا مع المورد؛

)ب( المصروفات المستحقة ھي التزامات بالدفع مقابل سلع أو خدمات قد تم استالمھا أو توريدھا ولكن لم يتم الدفع مقابلھا ،أو
فوترتھا أو االتفاق عليھا رسميا مع المورد ،وتشمل المبالغ المستحقة للموظفين )على سبيل المثال ،المبالغ المتعلقة بأجر
اإلجازة المستحق( .ورغم أنه من الضروري في بعض األحيان تقدير مبلغ أو توقيت المصروفات المستحقة ،إال أن عدم
التأكد يكون –عادة – أقل بكثير منه للمخصصات.
يتم التقرير –عادة  -عن المصروفات المستحقة على أنھا جزء من المبالغ المستحقة السداد للدائنين التجاريين ولآلخرين ،في حين
يتم التقرير عن المخصصات بشكل منفصل.

العالقة بين المخصصات وااللتزامات المحتملة
12

بش كل عام ،تُعد جميع المخص ص ات محتملة ألنھا تكون غير مؤكدة من حيث توقيتھا أو مبلغھا .ولكن ،داخل ھذا المعيار يس تخدم
مص طلح 'محتمل' لاللتزامات واألص ول التي لم يتم إثباتھا نظراً ألن وجودھا س وف يتأكد -فقط  -بوقوع أو عدم وقوع واحد أو
أكثر من األحداث المستقبلية غير المؤكدة والتي ليست كلھا ضمن سيطرة المنشأة .إ ضافة لذلك ،يستخدم مصطلح 'التزام محتمل'
لاللتزامات التي ال تستوفي ضوابط اإلثبات.

13

يميز ھذا المعيار بين:
)أ(

المخصصات – التي يتم إثباتھا على أنھا التزامات )بافتراض أنه يمكن إجراء تقدير يمكن االعتماد عليه( نظراً ألنھا التزامات
قائمة ومن المحتمل أنه سوف يُتطلب تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية لتسوية االلتزام.

)ب( االلتزامات المحتملة – التي لم يتم إثباتھا على أنھا التزامات نظراً ألنھا إما:
) (1التزامات ممكنة ،إذ ال يزال يتعين التأكد مما إذا كان على المنشأة التزام قائم يمكن أن يؤدي إلى تدفق خارج لموارد
تنطوي على منافع اقتصادية؛ أو
) (2التزامات قائمة ال تستوفي ضوابط اإلثبات الواردة في ھذا المعيار )نظراً ألنه إما من غير المحتمل أنه سوف يُتطلب
تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية لتسوية االلتزام ،أو ألنه ال يمكن إجراء تقدير يمكن االعتماد عليه
بشكل كاف لمبلغ االلتزام(.

اإلثبات
المخصصات
14

يجب إثبات مخصص عندما:
)أ(

يكون على المنشأة التزام قائم )قانوني أو ضمني( نتيجة لحدث سابق؛

)ب( يكون من المحتمل أنه سوف يُتطلب تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية لتسوية االلتزام؛
)ج(

يمكن إجراء تقدير بطريقة يمكن االعتماد عليھا لمبلغ االلتزام.

وإذا لم يتم استيفاء ھذه الشروط ،ال يجوز إثبات مخصص.

االلتزام القائم
15

في حاالت نادرة ،قد ال يكون واضحا ما إذا كان ھناك التزام قائم .وفي ھذه الحاالت ،يُعد حدث سابق أنه ينشئ التزاما قائما ً إذا،
كان من المرجح أنه ،أكثر من أنه ال ،يوجد التزام قائم في نھاية فترة التقرير ،مع األخذ في الحسبان جميع األدلة المتاحة.
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16

في جميع الحاالت تقريبا سوف يكون واضحا ما إذا كان حدث سابق قد أنشأ التزاما قائما ً .وفي حاالت نادرة ،على سبيل المثال في
دعوى قضائية ،قد يكون ھناك خالف فيما إذا كانت أحداث معينة قد وقعت أو فيما إذا كانت تلك األحداث قد نتج عنھا التزام قائم.
وفي مثل ھذه الحالة ،تقرر المنشأة ما إذا كان يوجد التزام قائم في نھاية فترة التقرير باألخذ في الحسبان جميع األدلة المتاحة ،بما
في ذلك ،على سبيل المثال ،رأي الخبراء .ويتضمن الدليل الذي يؤخذ في الحسبان أي دليل إضافي توفره أحداث بعد فترة التقرير.
وبنا ًء على مثل ھذا الدليل:
)أ( عندما يكون من المرجح أنه ،أكثر من أنه ال ،يوجد التزام قائم في نھاية فترة التقرير ،تثبت المنشأة مخصصا ً ) إذا تم استيفاء
ضوابط اإلثبات(؛
)ب( عن دما يك ون م ن الم رجح أن ه ال يوج د الت زام ق ائم ف ي نھاي ة فت رة التقري ر ،تفص ح المنش أة ع ن الت زام محتم ل ،م ا ل م
تكن إمكانية تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية بعيدة )أنظر الفقرة .(86

الحدث السابق
17

يس ﱠمى الحدث الس ابق الذي يؤدي إلى التزام قائم الحدث الملزم .وليكون الحدث حدثا ملزما ،فإنه من الض روري أال يكون للمنش أة
بديل واقعي سوى تسوية االلتزام الذي أوجده الحدث .وتكون ھذه ھي الحالة -فقط:
)أ(

عندما يمكن إنفاذ تسوية االلتزام بموجب القانون ،أو

)ب( في حالة التزام ضمني ،عندما يوْ ِجد الحدث )الذي قد يكون تصرفا من المنشأة( توقعات سارية المفعول لدى األطراف
األخرى بأن المنشأة سوف تقوم بالوفاء بااللتزام.
18

تتعامل القوائم المالية مع المركز المالي للمنش أة في نھاية فترة تقريرھا وليس مع مركزھا المحتمل في المس تقبل .لذلك ،ال يتم
إثبات مخص ص للتكاليف التي يلزم تكبدھا للتش غيل في المس تقبل .وااللتزامات -فقط  -التي يتم إثباتھا في قائمة المركز المالي
للمنشأة ھي تلك التي توجد في نھاية فترة التقرير.

19

االلتزامات -فقط  -التي تنشأ عن أحداث سابقة والموجودة -بشكل مستقل  -عن تصرفات المنشأة المستقبلية )أي التسيير المستقبلي
ألعمالھا( ھي التي يتم إثباتھا على أنھا مخصصات .ومن أمثلة مثل ھذه االلتزامات الغرامات أو تكاليف التنظيف مقابل األضرار
البيئية المخالفة للقانون ،وكالھما سيؤدي إلى تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية عند التسوية بغض النظر عن
التصرفات المستقبلية للمنشأة .وبالمثل ،تثبت المنشأة مخصصا ً لتكاليف إزالة تجھيزات نفطية أو محطة طاقة نووية بقدر ما تكون
المنشأة ملتزمة بإصالح الضرر الذي تسببت فيه -بالفعل .وفي المقابل ،وبسبب الضغوط التجارية أو المتطلبات القانونية ،قد تنوي
المنشأة أو يلزمھا القيام باإلنفاق للتشغيل بطريقة معينة في المستقبل )على سبيل المثال ،من خالل تركيب مرشحات دخان في نوع
معين من المصانع( .ونظراً ألن المنشأة تستطيع تجنب اإلنفاق المستقبلي من خالل تصرفاتھا المستقبلية ،على سبيل المثال من
خالل تغيير طريقة التشغيل الخاصة بھا ،فليس عليھا التزام قائم بذلك اإلنفاق المستقبلي وال يتم إثبات مخصص.

20

ينطوي االلتزام -دائما – على طرف آخر وھو الذي يُستحق له االلتزام .وبالرغم من ذلك ،ليس من الضروري معرفة ھوية الطرف
الذي يُستحق له االلتزام— ففي الواقع ،يمكن أن يكون االلتزام تجاه العموم بوجه عام .ونظراً ألن االلتزام ينطوي –دائما ً  -على
تعھد لطرف آخر ،يترتب على ذلك أن قرار اإلدارة أو مجلس اإلدارة ال ينشأ عنه التزام ضمني في نھاية فترة التقرير ما لم يكن قد
كاف  -إلحداث توقع ساري المفعول لديھم
تم إبالغ القرار قبل نھاية فترة التقرير إلى أولئك المتأثرين به بطريقة محدده –بشكل
ٍ
بأن المنشأة سوف تقوم بالوفاء بمسئولياتھا.

21

الحدث الذي ال ينشأ عنه التزام على الفور قد يفعل ذلك في تاريخ الحق ،بسبب تغيرات في القانون أو بسبب تصرف )على سبيل
المثال ،تصريح عام محدد بشكل كاف( من قبل المنشأة ينشأ عنھا التزام ضمني .فعلى سبيل المثال ،عندما يحدث ضرر بيئي قد ال
يكون ھناك التزام بعالج اآلثار .ولكن ،التس بب في الض رر س وف يص بح حدثا ً ملزما ً عندما يتطلب قانون جديد أن يتم معالجة
توجد التزاما ً ضمنيا ً.
الضرر الموجود أو عندما تقبل المنشأة علنا المسئولية عن اإلصالح بطريقة ِ

22

عندما ال يكون قد تم بع ُد وضع اللمسات األخيرة لتفاصيل قانون جديد مقترح ،فإنه ينشأ التزام -فقط  -عندما يكون في حكم المؤكد
أن التش ريع س يتم َس نﱠه بص يغته الحالية .ولغرض ھذا المعيار ،فإنه يتم معالجة مثل ھذا االلتزام على أنه التزام قانوني .تجعل
االختالفات في الظروف المحيطة ب َس نﱠ القوانين من المس تحيل تحديد حدث واحد بمفرده يجعل في حكم المؤكد َس نﱠ القانون .في
العديد من الحاالت ،سوف يكون من المستحيل أن يكون في حكم المؤكد َس ﱠن قانون إلى أن يتم َسنﱠه.
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التدفق الخارج المحتمل لموارد تنطوي على منافع اقتصادية
23

ليتأھل التزام لإلثبات ،يجب أن يكون ھناك ليس -فقط  -التزام قائم ولكن -أيض ا -احتمال تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع
اقتص ادية لتس وية ذلك االلتزام .ولغرض ھذا المعيار ،1يعد تدفق خارج لموارد أو حدث آخر أنه محتمل إذا كان من المرجح أنه،
أكثر من أنه لن ،يقع الحدث ،أي أن احتمال أن الحدث س وف يقع أكبر من احتمال أنه س وف لن يقع .وعندما يكون من غير
المحتمل أن يوجد التزام قائم ،تفصح المنشأة عن التزام محتمل ،ما لم تكن إمكانية تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية
بعيدة )أنظر الفقرة .(86

24

عندما يكون ھناك عدد من االلتزامات المتش ابھة )مثل ض مانات المنتجات أو العقود المتش ابھة( فإنه يتم تحديد احتمال أنه س وف
يُتطلب تدفق عند التس وية من خالل األخذ في الحس بان فئة االلتزامات ككل .وبالرغم من أن احتمال التدفق الخارج ألجل أي بند
واحد قد يكون طفيفا ،أي أنه قد يكون من المحتمل –إلى حد بعيد  -أنه س وف يلزم بعض التدفق الخارج للموارد لتس وية الفئة من
االلتزامات ككل .وإذا كانت تلك ھي الحالة ،فإنه يتم إثبات مخصص )إذا تم استيفاء ضوابط اإلثبات األخرى(.

تقدير يمكن االعتماد عليه لاللتزام
25

يعد استخدام التقديرات جز ًء ال يتجزأ من إعداد القوائم المالية وال يقوض من إمكانية االعتماد عليھا .وھذا صحيح -بشكل خاص -
في حالة المخص ص ات ،التي ھي بطبيعتھا غير مؤكدة أكثر من معظم البنود األخرى في قائمة المركز المالي .وباس تثناء في
حاالت نادرة للغاية ،س وف تكون المنش أة قادرة على تحديد نطاق المخرجات الممكنة ولذلك يمكنھا إجراء تقدير لاللتزام الذي
يمكن االعتماد عليه -بشكل كاف -الستخدامه في إثبات مخصص.

26

في الحالة النادرة للغاية حيث ال يمكن فيھا إجراء تقدير يمكن االعتماد عليه ،يوجد التزام ال يمكن إثباته .يتم اإلفص اح عن ذلك
االلتزام على أنه التزام محتمل )أنظر الفقرة .(86

االلتزامات المحتملة
27

ال يجوز للمنشأة أن تثبت التزاما محتمالً.

28

يتم اإلفص اح عن االلتزام المحتمل ،كما ھو مطلوب بموجب الفقرة  ،86ما لم تكن إمكانية تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع
اقتصادية بعيدة.

29

عندما تكون المنشأة ملتزمة –بشكل مشترك وبشكل منفرد  -عن التزام ،تتم معالجة ذلك الجزء من االلتزام الذي يتوقع الوفاء به من
قبل أطراف أخرى على أنه التزام محتمل .وتثبت المنشأة مخصصا ً لذلك الجزء من االلتزام الذي ألجله يحتمل تدفق خارج لموارد
تنطوي على منافع اقتصادية ،باستثناء الحاالت النادرة للغاية حيث ال يمكن إجراء تقدير يمكن االعتماد عليه.

30

قد تظھر االلتزامات المحتملة بطريقة لم يتم توقعھا –بشكل أولي .ولذلك ،يتم تقويمھا بشكل مستمر -لتحديد ما إذا كان قد أصبح من
المحتمل تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية .وإذا أ صبح من المحتمل أنه سوف يُتطلب تدفق خارج لمنافع اقتصادية
مس تقبلية ألجل بند تم التعامل معه –س ابقا ً -على أنه التزام محتمل ،فإنه يتم إثبات مخص ص في القوائم المالية للفترة التي يحدث
فيھا التغير في االحتمال )باستثناء الحاالت النادرة للغاية التي ال يمكن فيھا إجراء تقدير يمكن االعتماد عليه(.

األصول المحتملة
31

ال يجوز للمنشأة أن تثبت أصالً محتمالً.

32

تنش أ األص ول المحتمل ة -ع ادة  -ع ن أح داث غي ر مخط ط لھ ا أو أخ رى غي ر متوقع ة ينش أ عنھ ا إمكاني ة ت دفق داخ ل
لمنافع اقتصادية إلى المنشأة .مثال لذلك دعوى تقيمھا المنشأة من خالل إجراءات قانونية ،حيث النتيجة غير مؤكدة.

33

ال يتم إثبات األصول المحتملة في القوائم المالية حيث قد ينتج عن ھذا إثبات دخل قد ال يتحقق أبدا .ولكن ،عندما يكون تحقق الدخل
في حكم المؤكد عندئذ ال يُعد األصل المتعلق به أصالً محتمالً ويكون من المناسب إثباته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ال ينطبق -بالضرورة -تفسير 'محتمل' الوارد في ھذا المعيار على أنه 'من المرجح أنه أكثر من أنه ال' في المعايير األخرى.
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34

يتم اإلفصاح عن األصل المحتمل ،كما ھو مطلوب بموجب الفقرة  ،89عندما يكون من المحتمل تدفق داخل لمنافع اقتصادية.

35

يتم تقويم األصول المحتملة بشكل مستمر لضمان أن تنعكس التطورات  -بشكل مناسب  -في القوائم المالية .وإذا أ صبح في حكم
المؤكد أنه سوف يحدث تدفق داخل لمنافع اقتصادية ،يتم إثبات األصل والدخل المتعلق به في القوائم المالية للفترة التي يحدث فيھا
التغير .وإذا أصبح من المحتمل تدفق داخل لمنافع اقتصادية ،تفصح المنشأة عن األصل المحتمل )أنظر الفقرة .(89

القياس
أفضل تقدير
36

يجب أن يكون المبلغ ال ُمثبت على أنه مخصص ھو أفضل تقدير لإلنفاق المطلوب لتسوية االلتزام القائم في نھاية فترة التقرير.

37

أفض ل تقدير لإلنفاق المطلوب لتس وية االلتزام القائم ھو المبلغ الذي –بتبرير منطقي  -قد تدفعه المنش أة لتس وية االلتزام في نھاية
فترة التقرير أو تحوله إلى طرف ثالث في ذلك الوقت .وس وف يكون من المس تحيل ،غالباً ،أو باھظ التكاليف ،تس وية التزام أو
تحويله في نھاية فترة التقرير .ولكن ،تقدير المبلغ الذي –بتبرير منطقي  -قد تدفعه المنش أة لتس وية االلتزام يمنح أفض ل تقدير
لإلنفاق المطلوب لتسوية االلتزام القائم في نھاية فترة التقرير.

38

يتم تحديد التقديرات للمخرجات ولألثر المالي من خالل اجتھاد إدارة المنشأة ،الذي تكمله الخبرة مع معامالت مشابھة ،وفي بعض
الحاالت تقارير من خبراء مستقلين .ويشمل الدليل الذي يؤخذ في الحسبان أي دليل إضافي توفره األحداث بعد فترة التقرير.

39

يتم الت عامل مع حاالت عدم التأكد المحيطة بالمبلغ الذي يتم إثباته على أنه مخص ص بعدة طرق وفقا ً للظروف .وعندما ينطوي
المخص ص الذي يتم قياس ه على عدد كبير من البنود ،فإنه يتم تقدير االلتزام بترجيح جميع المخرجات الممكنة بحس ب االحتماالت
المرتبطة بھا .اس م ھذه الطريقة االحص ائية للتقدير 'القيمة المتوقعة' .ولذلك ،يختلف المخص ص تبعا لما إذا كان احتمال خس ارة
مبلغ معين ،على س بيل المثال ،ھو  60في المائة أو  90في المائة .وعندما يكون ھناك نطاق متص ل من المخرجات الممكنة،
وتكون كل نقطة في ذلك النطاق مرجحة بنفس قدر أي نقطة أخرى ،فإنه يتم استخدام نقطة الوسط من النطاق.

مثال
تبيع المنشأة سلعا ً بضمان يتم بموجبه تغطية العمالء مقابل تكلفة إصالح أي عيوب في التصنيع تصبح ظاھرة خالل الستة أشھر
األولى بعد الشراء .إذا تم الكشف عن عيوب طفيفة في جميع المنتجات المباعة ،فإنه قد ينتج عنھا تكاليف إصالح قدرھا 1
مليون .وإذا تم الكشف عن عيوب رئيسة في جميع المنتجات المباعة ،فإنه قد ينتج عنھا تكاليف إصالح قدرھا  4مليون .تشير
الخبرة السابقة والتوقعات المستقبلية للمنشأة إلى أنه ،للسنة القادمة 75 ،في المائة من السلع المباعة لن يكون فيھا عيوب ،وأن
 20في المائة من السلع المباعة سيكون فيھا عيوب طفيفة وأن  5في المائة من السلع المباعة سيكون فيھا عيوب رئيسة .وفقا
للفقرة  ،24تقوم المنشأة بتقويم احتمال تدفق خارج مقابل التزامات الضمان ككل.
القيمة المتوقعة لتكلفة اإلصالحات ھي:
) %75من صفر(  20%) +من 1مليون(  5%) +من  4مليون( = 400,000
40

عندما يتم قياس التزام واحد ،فإن المخرجة الفردية األكثر ترجيحا ً يمكن أن تكون ھي أفضل تقدير لاللتزام .ولكن ،حتى في ھذه
الحالة ،تأخذ المنشأة في الحسبان المخرجات الممكنة األخرى .وعندما تكون المخرجات الممكنة األخرى إما في الغالب أعلى أو في
الغالب أقل من المخرجة األكثر ترجيحاً ،فإن أفضل تقدير سوف يكون مبلغا ً أعلى أو أقل .فعلى سبيل المثال ،إذا كان يتعين على
المنشأة عالج خطأ خطير في مصنع رئيس قامت بإنشائه لعميل ،فإن المخرجة الفردية األكثر ترجيحا ً يمكن أن تكون نجاح اإلصالح
من أول محاولة بتكلفة  ،1000ولكن يتم إنشاء مخصص بمبلغ أكبر إذا كان ھناك فرصة كبيرة ألن يكون من الضروري إجراء
المزيد من المحاوالت.
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41

يتم قياس المخصص قبل الضريبة ،ألن آثار المخصص على الضريبة ،والتغييرات فيه ،يتم التعامل معھا بموجب معيار المحاسبة
الدولي .12

المخاطر وحاالت عدم التأكد
42

يجب األخذ في الحسبان المخاطر وحاالت عدم التأكد ،التي تحيط -حتما  -بالعديد من األحداث والظروف ،عند التوصل إلى أفضل
تقدير لمخصص.

43

إن المخاطر تص ف التقلب في المخرجات .والتعديل ألجل المخاطر قد يزيد من المبلغ الذي يتم به قياس االلتزام .ويلزم توخي
الحذر عند القيام باجتھادات في ظل حاالت عدم ال تأكد ،بحيث ال يتم إظھار الدخل أو األص ول بأكبر من قيمتھا وال يتم إظھار
المص روفات أو االلتزامات بأقل من قيمتھا .ولكن ،ال تبرر حالة عدم التأكد إنش اء مخص ص ات زائدة عن الالزم أو المبالغة
المتعمدة في قيمة االلتزامات .فعلى س بيل المثال ،إذا تم تقدير التكاليف المتوقعة لمخرجة معاكس ة -بش كل بارز  -على أس اس
متحفظ ،عندئذ ال يتم -بش كل متعمد  -التعامل مع تلك المخرجة على أنھا األكثر احتماالً مما ھي عليه -في الواقع .ويلزم بذل
العناية لتجنب تكرار التعديل مرتين ألجل المخاطر وحالة عدم التأكد مع ما يترتب على ذلك من مبالغة في قيمة المخصص.

44

يتم اإلفصاح عن حاالت عدم التأكد التي تحيط بمبلغ اإلنفاق بموجب الفقرة )85ب(.

القيمة الحالية
45

عندما يكون أثر القيمة الزمنية للنقود ذا أھمية نس بية ،فيجب أن يكون مبلغ المخص ص ھو القيمة الحالية للنفقات المتوقع أن
تكون مطلوبة لتسوية االلتزام.

46

بسبب القيمة الزمنية للنقود ،فإن المخصصات المتعلقة بالتدفقات النقدية الخارجة التي تنشأ مباشرة بعد فترة التقرير يكون عبئھا
أكثر بالمقارنة بتلك التدفقات النقدية الخارجة بنفس المبلغ ولكن تنشأ الحقا .لذلك يتم خصم المخصصات ،عندما يكون األثر ذا
أھمية نسبية.

47

يجب أن يكون معدل )أو معدالت( الخصم ھو معدل )أو معدالت( ما قبل الضريبة الذي يعكس )تعكس( تقويمات السوق الحالية
للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة بااللتزام .وال يجوز أن يعكس معدل )معدالت( الخصم المخاطر التي ألجلھا تم تعديل
تقديرات التدفق النقدي المستقبلي.

األحداث المستقبلية
48

يجب أن تنعكس األحداث المس تقبلية ،التي يمكن أن تؤثر على المبلغ المطلوب لتس وية التزام ،في مبلغ المخص ص عندما يكون
ھناك دليل موضوعي كاف على أنھا سوف تقع.

49

يمك ن أن تك ون األح داث المس تقبلية المتوقع ة مھم ة -بش كل خ اص – عن د قي اس المخصص ات .فعل ى س بيل المث ال ،ق د
تعتق د المنش أة أن ه س يتم تخف يض تكلف ة تنظي ف موق ع ف ي نھاي ة عم ره م ن خ الل التغي رات المس تقبلية ف ي التقني ة .يعك س
المبل غ ال ُمثب ت توقع ا ً معق والً لم راقبين موض وعيين ،وم ؤھلين فني ا ،م ع األخ ذ ف ي الحس بان جمي ع األدل ة المتاح ة فيم ا
يتعل ق بالتقني ة الت ي س وف تك ون متاح ة ف ي وق ت التنظي ف .وعلي ه ،فإن ه م ن المناس ب ،عل ى س بيل المث ال ،تض مين
تخفيض ات التكلف ة المتوقع ة المرتبط ة ب الخبرة المتزاي دة ف ي اس تخدام التقني ة الحالي ة ،أو التكلف ة المتوقع ة الس تخدام
التقني ة الحالي ة ف ي عملي ة تنظي ف أكب ر أو أكث ر تعقي داً مم ا ت م تنفي ذه م ن قب ل .ولك ن ،ال تتوق ع المنش أة تط وير تقني ة جدي دة
كاف.
بالكامل للتنظيف ما لم يكن ذلك مدعوما ً بدليل موضوعي
ٍ

50

ي تم األخ ذ ف ي الحس بان ،عن د قي اس الت زام موج ود ،أث ر تش ريع جدي د متوق ع عن دما يوج د دلي ل موض وعي ك اف عل ى أن ه
ف ي حك م المؤك د َس ﱠن التش ريع .إن تن وع الظ روف الت ي تنش أ –عملي ا ً  -تجع ل م ن المس تحيل تحدي د ح دث واح د بمف رده
ي وفر دل يال موض وعيا كافي ا ً ف ي ك ل حال ة .ويك ون ال دليل مطلوب ا ً بش أن م ا ال ذي س وف يتطلب ه التش ريع وم ا إذا ك ان ف ي
حك م المؤك د أن ي تم َس نﱠه وتطبيق ه ف ي حين ه .وف ي الكثي ر م ن الح االت ،س وف ال يوج د ال دليل الموض وعي الك افي إل ى أن
يتم َسنﱠ التشريع الجديد.
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االستبعاد المتوقع لألصول
51

ال يجوز أخذ المكاسب من االستبعاد المتوقع لألصول في الحسبان عند قياس مخصص.

52

ال تؤخذ المكاسب من االستبعاد المتوقع لألصول في الحسبان عند قياس مخصص ،حتى لو كان االستبعاد المتوقع وطيد االرتباط
بالحدث الذي ينشأ عنه المخصص .وبدال من ذلك ،تثبت المنشأة المكاسب من االستبعادات المتوقعة لألصول في الوقت الذي يحدده
المعيار الذي يتعامل مع األصول المعنية.

التعويضات
53

عندما يكون من المتوقع أن يتم تعويض بعض من أو جميع اإلنفاق المطلوب لتس وية مخص ص من قبل طرف آخر ،فإنه يجب
إثبات التعويض عندما ،وفقط عندما ،يكون في حكم المؤكد أنه سيتم استالم التعويض إذا قامت المنشأة بتسوية االلتزام .ويجب
معالجة التعويض على أنه أصل منفصل .وال يجوز أن يتجاوز المبلغ الذي يتم إثباته للتعويض مبلغ المخصص.

54

في قائمة الدخل الشامل ،يمكن أن يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص بالصافي بعد طرح المبلغ الذي تم إثباته للتعويض.

55

تكون المنشأة –أحيانا ً –قادرة على أن تعھد إلى طرف آخر بدفع جزء من أو جميع اإلنفاق المطلوب لتسوية مخصص )على سبيل
المثال ،من خالل عقود تأمين ،أو شروط التعويض أو ضمانات الموردين( .وقد يقوم الطرف اآلخر إما بتعويض المبالغ المدفوعة
من قبل المنشأة أو بسداد المبالغ –بشكل مباشر.

56

في معظم الحاالت ،تظل المنشأة ملتزمة بكامل المبلغ المعني بحيث يكون على المنشأة تسوية المبلغ بالكامل إذا فشل الطرف الثالث
في السداد ألي سبب .في ھذا الحالة ،يتم إثبات مخصص لكامل مبلغ االلتزام ،ويتم إثبات أصل منفصل للتعويض المتوقع عندما
يكون في حكم المؤكد أنه سيتم استالم التعويض إذا قامت المنشأة بتسوية االلتزام.

57

في بعض الحاالت ،لن تكون المنشأة ملتزمة بالتكاليف المعنية إذا فشل الطرف الثالث في السداد .وفي مثل ھذه الحالة ،فإنه ليس
على المنشأة التزام بتلك التكاليف وال يتم إدراجھا في المخصص.
كما ورد في الفقرة  ،29يُعد االلتزام الذي تكون المنش أة ملتزمة به –بش كل مش ترك وبش كل منفرد  -التزاما محتمال بقدر ما يكون
متوقعا ً أن تتم تسويته من االلتزام عن طريق أطراف أخرى.

58

التغييرات في المخصصات
59

يجب إعادة النظر في المخصصات في نھاية كل فترة تقرير وتعديلھا لتعكس أفضل تقدير حالي .وإذا لم يعد من المحتمل أنه سوف
يُتطلب تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية لتسوية االلتزام ،فإنه يجب عكس المخصص.

60

عند استخدام الخصم ،يزداد المبلغ الدفتري للمخصص في كل فترة ليعكس مرور الوقت .ويتم إثبات ھذه الزيادة على أنھا تكلفة
اقتراض.

استخدام المخصصات
61
62

يجب استخدام المخصص -فقط  -ألجل النفقات التي تم – أساسا – إثبات المخصص ألجلھا.
النفقات -فقط  -التي تتعلق بالمخصص األصلي ھي التي تتم تسويتھا مقابله .إن تسوية نفقات مقابل مخصص تم إثباته  -أساسا َ -
لغرض آخر يخفي تأثير حدثين مختلفين.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

8

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

معيار المحاسبة الدولي 37

تطبيق قواعد اإلثبات والقياس
الخسائر التشغيلية المستقبلية
63

ال يجوز إثبات مخصصات للخسائر التشغيلية المستقبلية.

64

ال تستوفي الخسائر التشغيلية المستقبلية تعريف االلتزام الوارد في الفقرة  10وال الضوابط العامة الموضوعة إلثبات للمخصصات
والواردة في الفقرة .14

65

يُعد توقع خس ائر تش غيلية مس تقبلية مؤش راً على أن أص والً تش غيلية معينة قد تھبط قيمتھا .تختبر المنش أة ھذه األص ول للھبوط في
قيمتھا بموجب معيار المحاسبة الدولي " 36الھبوط في قيمة األصول".

العقود المتوقع خسارتھا
66

إذا كان لدى لمنشأة عقد متوقع خسارته ،فإنه يجب إثبات االلتزام القائم بموجب العقد وقياسه على أنه مخصص.

67

يمكن إلغاء العديد من العقود )على سبيل المثال ،بعض أوامر الشراء الروتينية( دون دفع تعويض إلى الطرف اآلخر ،ولذلك فإنه ال
يكون ھناك التزام .وتنشأ عن عقود أخرى حقوق والتزامات لك ٍل من الطرفين المتعاقدين .وعندما تجعل األحداث من مثل ھذا العقد
عقدا متوقع خسارته ،فإن العقد يقع ضمن نطاق ھذا المعيار ويوجد التزام يتم إثباته .وتقع العقود قيد التنفيذ ،غير المتوقع خسارتھا،
خارج نطاق ھذا المعيار.

68

يعرف ھذا المعيار العقد المتوقع خسارته على أنه عقد تتجاوز فيه التكاليف ،التي ال يمكن تجنبھا للوفاء بااللتزامات بموجب العقد،
المنافع االقتصادية المتوقع استالمھا بموجبه .وتعكس التكاليف التي ال يمكن تجنبھا بموجب العقد أقل صافي تكلفة للخروج من
العقد ،والتي ھي تكلفة الوفاء به أو أي تعويض أو غرامات تنشأ عن الفشل في الوفاء به ،أيھما أقل.

69

قبل وضع مخصص منفصل لعقد متوقع خسارته ،تثبت المنشأة خسارة الھبوط التي قد تكون حدثت في قيمة األصول المخصصة
لذلك العقد )أنظر معيار المحاسبة الدولي .(36

إعادة الھيكلة
70

فيما يلي أمثلة لألحداث التي يمكن أن تندرج تحت تعريف إعادة الھيكلة:
)أ(

بيع أو إيقاف خط أعمال.

)ب( إغالق مواقع أعمال في بلد أو منطقة أو نقل أنشطة أعمال من بلد أو منطقة إلى أخرى.
)ج( التغييرات في ھيكل اإلدارة ،على سبيل المثال استبعاد طبقة من اإلدارة.
)د( إعادة التنظيم األساسية التي يكون لھا أثر ذا أھمية نسبية على طبيعة وتركيز عمليات المنشأة.
71

يتم إثبات مخصص لتكاليف إعادة الھيكلة -فقط  -عندما يتم استيفاء الضوابط العامة إلثبات المخصصات الواردة في الفقرة .14
وتوضح الفقرات  83-72كيف يتم تطبيق الضوابط العامة لإلثبات على إعادة الھيكلة.
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72

ينشأ التزام ضمني بإعادة الھيكلة -فقط – عندما تكون المنشأة:
)أ(

لديھا خطة رسمية تفصيلية إلعادة الھيكلة تحدد على األقل:
)(1

األعمال أو جزء من األعمال المعنية.

)(2

المواقع الرئيسة المتأثرة.

) (3موقع ووظيفة الموظفين الذين سيتم تعويضھم مقابل إنھاء خدماتھم ،وعددھم التقريبي.
) (4النفقات التي سوف يتم االضطالع بھا.
) (5متى سوف يتم تنفيذ الخطة.
)ب( قد أحدثت توقعا ساري المفعول لدى أولئك المتأثرين بأنھا ستنفذ إعادة الھيكلة بالبدء في تنفيذ تلك الخطة أو اإلعالن عن
سماتھا الرئيسة ألولئك المتأثرين بھا.
73

يتوفر الدليل على أن المنشأة قد بدأت في تنفيذ خطة إعادة ھيكلة ،على سبيل المثال ،من خالل تفكيك المصنع أو بيع األصول أو من
خالل اإلعالن العام عن السمات الرئيسة للخطة .ويشكل اإلعالن العام عن خطة تفصيلية إلعادة الھيكلة التزاما ً ضمنيا ً إلعادة
الھيكلة -فقط  -إذا تم بالطريقة والتفصيل الكافي )أي تحديد السمات الرئيسية للخطة( الذي يُحدث توقعات سارية المفعول لدى
األطراف األخرى مثل العمالء ،والموردين والموظفين )أو ممثليھم( بأن المنشأة سوف تنفذ إعادة الھيكلة.

74

لتكون الخطة كافية إلنشاء التزام ضمني عند تبليغھا إلى أولئك المتأثرين بھا ،فإنه يلزم أن يتم تخطيط تنفيذھا ليبدأ في أقرب وقت
ممكن وأن يتم االنتھاء منھا في إطار زمني يجعل من غير المحتمل إجراء تغييرات مھمة على الخطة .وإذا كان متوقعا أنه سيكون
ھناك تأخر ألجل طويل قبل أن تبدأ إعادة الھيكلة أو أن إعادة الھيكلة ستأخذ وقتا طويال  -بشكل غير معقول ،فمن غير المحتمل أن
تحدث الخطة توقعا ساريا ً المفعول لدى اآلخرين بأن المنشأة ملتزمة -حاليا  -بإعادة الھيكلة ،نظراً ألن اإلطار الزمني يتيح للمنشأة
فرصا ً لتغيير خططھا.

75

ال ينشأ عن قرار اإلدارة أو مجلس اإلدارة بإعادة الھيكلة ،الذي يتم اتخاذه قبل نھاية فترة التقرير ،التزام ضمني في نھاية فترة التقرير
ما لم تكن المنشأة قبل نھاية فترة التقرير:
)أ(

قد بدأت في تنفيذ خطة إعادة الھيكلة؛ أو

)ب( قد أبلغت خطة إعادة الھيكلة إلى أولئك المتأثرين بھا بطريقة محددة -بشكل كاف  -إلحداث توقع ساري المفعول لديھم بأن
المنشأة سوف تنفذ إعادة الھيكلة.
إذا بدأت المنشأة في تنفيذ خطة إعادة ھيكلة ،أو أعلنت عن سماتھا الرئيسية إلى أولئك المتأثرين بھا ،فقط بعد فترة التقرير ،فإنه
يُتطلب اإلفصاح بموجب معيار المحاسبة الدولي" 10األحداث بعد فترة التقرير" ،إذا كانت إعادة الھيكلة ذات أھمية نسبية ويمكن
أن يؤثر عدم اإلفصاح عنھا على القرارات االقتصادية التي يتخذھا المستخدمون على أساس القوائم المالية.
76

ب الرغم م ن أن ه ال ي تم إيج اد الت زام ض مني -فق ط  -بق رار م ن اإلدارة ،إال أن ه ق د ين تج الت زام ع ن أح داث أخ رى أبك ر م ع
مث ل ھ ذا الق رار .فعل ى س بيل المث ال ،ف إن المفاوض ات م ع ممثل ي الم وظفين بش أن دفع ات إنھ اء الخدم ة ،أو م ع المش ترين
عل ى بي ع عملي ة ،ق د تك ون ت م االنتھ اء منھ ا وأنھ ا -فق ط  -بانتظ ار تص ديق مجل س اإلدارة .وح ال الحص ول عل ى مث ل ھ ذا
التص ديق وإبالغ ه إل ى األط راف األخ رى ،يك ون عل ى المنش أة الت زام ض مني بإع ادة الھيكل ة ،إذا ت م اس تيفاء الش روط
الواردة في الفقرة .72

77

في بعض الدول ،تكون السلطة العليا مخولة لمجلس يضم في عضويته ممثلين عن مصالح آخرين غير اإلدارة )مثل الموظفين( أو
قد يكون من الضروري إخطار مثل ھؤالء الممثلين قبل اتخاذ قرار المجلس .ونظراً ألن قرارا من قبل مثل ھذا المجلس ينطوي
على إبالغ ھؤالء الممثلين ،فإنه يمكن أن ينتج عنه التزام ضمني بإعادة الھيكلة.

78

ال ينشأ التزام ببيع عملية مالم تكن المنشأة ملتزمة بالبيع ،أي أن ھناك اتفاقية بيع ملزمة.
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79

حتى عندما تكون المنشأة قد اتخذت قرارا ببيع عملية وأعلنت ذلك القرار إلى العموم ،فال يمكن أن تكون ملتزمة بالبيع مالم يكن قد
تم تحديد
مشتر وكان ھناك اتفاقية بيع ملزمة .وإلى حين أن يكون ھناك اتفاقية بيع ملزمة ،فإن المنشأة سوف تكون قادرة على تغيير
ٍ
مشتر بشروط مقبولة .وعندما يتم تصور عملية بيع عملية
رأيھا وسيكون عليھا بالفعل اتخاذ إجراء آخر إذا لم يكن باإلمكان إيجاد
ٍ
على أنھا جزء من إعادة ھيكلة ،فإن أصول العملية يتم إعادة النظر فيھا للھبوط في قيمتھا ،بموجب معيار المحاسبة الدولي .36
وعندما يكون البيع جز ًء –فقط  -من إعادة ھيكلة ،فإنه يمكن أن ينشأ التزام ضمني باألجزاء األخرى من إعادة الھيكلة قبل أن توجد
اتفاقية بيع ملزمة.

80

يجب أن يشمل مخصص إعادة الھيكلة -فقط  -النفقات التي تنشأ عن إعادة الھيكلة ،والتي تستوفي كال مما يلي:
)أ(

تستلزمھا إعادة الھيكلة بالضرورة؛

)ب( غير مرتبطة باألنشطة المستمرة للمنشأة.
81

ال يشمل مخصص إعادة الھيكلة تكاليف مثل:
)أ(

إعادة تدريب أو نقل الموظفين المستمرين؛ أو

)ب( التسويق؛ أو
)ج( االستثمار في أنظمة وشبكات توزيع جديدة.
تتعلق ھذه النفقات بتسيير األعمال مستقبال وليست التزامات بإعادة الھيكلة في نھاية فترة التقرير .ويتم إثبات مثل ھذه النفقات على
نفس األساس كما لو كانت قد نشأت -بشكل مستقل  -عن إعادة الھيكلة.
82

ال يتم تضمين الخسائر التشغيلية المستقبلية التي يمكن تحديدھا حتى تاريخ إعادة الھيكلة في المخصص ،ما لم تكن تتعلق بعقد متوقع
خسارته كما تم تعريفه في الفقرة .10

83

كما ھو مطلوب بموجب الفقرة  ،51ال تؤخذ المكاس ب من االس تبعاد المتوقع لألص ول في الحس بان عند قياس مخص ص إعادة
الھيكلة ،حتى ولو كان بيع األصول يُتصور على أنه جزء من إعادة الھيكلة.

اإلفصاح
84

يجب على المنشأة اإلفصاح ،لكل فئة مخصص ،عن:
)أ(

المبلغ الدفتري في بداية ونھاية الفترة.

)ب( المخصصات اإلضافية التي تم إنشاؤھا في الفترة ،بما في ذلك الزيادات في المخصصات الحالية.
)ج( المبالغ المستخدمة )أي المنفقة والمحملة على المخصص( خالل الفترة.
)د( المبالغ غير المستخدمة المعكوسة خالل الفترة.
)ھـ( الزيادة خالل الفترة في المبلغ المخصوم الناشئ عن مرور الوقت وأثر أي تغير في معدل الخصم.
ال تُعد المعلومات المقارنة مطلوبة.
85

يجب على المنشأة اإلفصاح عما يلي لكل فئة مخصص:
)أ(

وصف موجز لطبيعة االلتزام والتوقيت المتوقع ألي تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية ناتج عنه.

)ب( اإلشارة إلى حاالت عدم التأكد بشأن مبلغ تلك التدفقات الخارجة أو توقيتھا .وعندما يكون من الضروري تقديم معلومات
كافية ،فإنه يجب على المنشأة اإلفصاح عن االفتراضات الرئيسة التي يتم وضعھا فيما يتعلق باألحداث المستقبلية ،كما
تم تناولھا في الفقرة .48
)ج( مبلغ أي تعويض متوقع ،مع بيان مبلغ أي أصل قد تم إثباته لذلك التعويض المتوقع.
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86

ما لم تكن إمكانية أي تدفق خارج للتسوية بعيدة ،فإنه يجب على المنشأة اإلفصاح ،لكل فئة التزام محتمل في نھاية فترة التقرير،
عن وصف موجز لطبيعة االلتزام المحتمل ،وعندما يكون عمليا ً ،عن:
)أ(

تقدير ألثره المالي ُمقاس بموجب الفقرات .52–36

)ب( إشارة إلى حاالت عدم التأكد المتعلقة بمبلغ أي تدفق خارج أو توقيته.
)ج( إمكانية أي تعويض.
87

عند تحديد أي المخصصات أو االلتزامات المحتملة يمكن تجميعھا لتشكل فئة ،فإنه من الضروري األخذ في الحسبان ما إذا كانت
طبيعة البنود متشابھة -بشكل كاف  -لكي يكون عرض واحد لھا مستوفيا للمتطلبات الواردة في الفقرات )85أ( و)ب( و)86أ(
و)ب( .وعليه ،فقد يكون من المناسب معالجة المبالغ المتعلقة بضمانات منتجات مختلفة على أنھا فئة واحدة من المخصصات،
ولكنه من غير المناسب معالجة المبالغ المتعلقة بضمانات عادية والمبالغ الخاضعة إلجراءات قانونية على أنھا فئة واحدة.

88

عندما ينش أ مخص ص والتزام محتمل عن نفس مجموعة الظروف ،تقوم المنش أة باإلفص احات المطلوبة بموجب الفقرات 86–84
بطريقة تظھر الصلة بين المخصص وااللتزام المحتمل.

89

عندما يكون من المحتمل تدفق داخل لمنافع اقتص ادية ،فإنه يجب على المنش أة اإلفص اح عن وص ف موجز لطبيعة األص ول
المحتملة في نھاية فترة التقرير ،وتقدير ألثرھا المالي ،عندما يكون ذلك عملياُ ،م قاس ا ً باس تخدام المبادئ الموض وعة
للمخصصات والواردة في الفقرات .52–36

90

من المھم أن تتجنب اإلفصاحات عن األصول المحتملة إعطاء مؤشرات مضللة الحتمال نشوء دخل.

91

عندما ال يتم اإلفصاح عن أي من المعلومات المطلوبة بموجب الفقرتين  86و  89نظراً ألنه من غير العملي القيام بذلك ،فيجب
النص على تلك الحقيقة.

92

في حاالت نادرة للغاية ،يمكن توقع أن يضر اإلفصاح عن بعض أو جميع المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات - 89–84بشكل
خطير  -بمركز المنشأة التي ھي في خالف مع أطراف أخرى بشأن موضوع المخصص ،أو االلتزام المحتمل أو األصل المحتمل.
في مثل ھذه الحاالت ،ال يلزم المنشأة اإلفصاح عن المعلومات ،ولكن يجب عليھا اإلفصاح عن الطبيعة العامة للخالف ،إلى جانب
حقيقة أنه لم يتم اإلفصاح عن المعلومات ،وسبب عدم اإلفصاح عنھا.

مقتضيات التحول
93

يجب التقرير عن أثر تطبيق ھذا المعيار في تاريخ سريانه )أو في تاريخ أبكر( على أنه تعديل على الرصيد االفتتاحي لألرباح
المبقاة للفترة التي تم فيھا تطبيق المعيار ألول مرة .وتشجع المنشآت على تعديل الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة ألبكر فترة
معروضة وإعادة عرض المعلومات المقارنة ،ولكنھا ليست مطالبة بذلك .وإذا لم يتم إعادة عرض المعلومات المقارنة ،فيجب
اإلفصاح عن ھذه الحقيقة.

94

]حذفت[

تاريخ السريان
95

يصبح ھذا المعيار ساريا ً للقوائم المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في  1يوليو  1999أو بعده .ويشجع على التطبيق األبكر .وإذا
طبقت المنشأة ھذا المعيار لفترات تبدأ قبل  1يوليو  ،1999فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.

96

]حذفت[
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97

]حذفت[

98

]حذفت[(

99

ع ّدل "التحسينات السنوية في المعايير الدولية للتقرير المالي دورة  ،"2012–2010ال ُمصدر في ديسمبر  ،2013الفقرة  5على
أنه تعديل تابع نشأ عن تعديل للمعيار الدولي للتقرير المالي .3يجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل بأثر مستقلي على تجميع
األعمال الذي ينطبق عليه تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي .3

100

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي " 15اإليرادات من العقود مع العمالء" ،ال ُمصدر في مايو  ،2014الفقرة  5وحذف الفقرة .6
يجب على المنشأة تطبيق ھذين التعديلين عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .15

 101ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9ال ُمصدر في يوليو  ،2014الفقرة  2وحذف الفقرتين  97و .98يجب على المنشأة تطبيق ھذين
التعديلين عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير الدولي .9
 102ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  16المصدر في يناير  2016الفقرة  .5يجب على المنشأة تطبيق ھذه التعديالت عند تطبيق
المعيار الدولي للتقرير المالي .16
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األصول غير الملموسة
الھـدف
ھدف ھذا المعيار ھو تحديد المعالجة المحاسبية لألصول غير الملموسة التي ال يتم التعامل معھا – على وجه التحديد – في
معيار آخر .ويتطلب ھذا المعيار من المنشأة أن تُثبت أصألً غير ملموس عندما ،وعندما فقط ،تُستوفى ضوابط محددة .يحدد
المعيار – أيضا – كيف يُقاس المبلغ الدفتري لألصول غير الملموسة ويتطلب إفصاحات محددة عن األصول غير الملموسة.

1

النطـاق
يجب أن يُطبـق ھـذا المعيـار عند المحاسـبة عن األصول غيـر الملمـوسـة ،باستثناء:

2

3

)أ(

األصول غير الملموسة التي تقع ضمن نطاق معيار آخر؛

)ب(

األصول المالية ،كما عُرفت في معيار المحاسبة الدولي " 32األدوات المالبة :العرض"؛

)ج(

إثبات وقياس أصول االستكشاف والتقويم )انظر المعيار الدولي للتقرير المالي " 6استكشاف الموارد المعدنية
وتقويمھا"(.

)د(

اإلنفاق على تطوير واستخراج المعادن ،والنفط ،والغاز الطبيعي والموارد غير المتجددة المشابھة.

عندما يحدد معيار آخر المحاسبة عن نوع محدد ألصل غير ملموس ،فإنه يجب على المنشأة أن تطبق ذلك المعيار بدال من
ھذا المعيار .فعلى سبيل المثال ،ال ينطبق ھذا المعيار على:
)أ (

4

األصول غير الملموسة ال ُمحتفظ بھا من قبل المنشأة للبيع في السياق العادي لألعمال )انظر معيار المحاسبة الدولي
" 2المخزون"(.

)ب (

أصول الضريبة المؤجلة )انظر معيار المحاسبة الدولي " 12ضرائب الدخل"(.

)ج(

عقود اإليجار لألصول غير الملموسة التي يتم المحاسبة عنھا وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود
اإليجار".

)د(

أصول تنشأ عن منافع الموظف )انظر معيار المحاسبة الدولي " 19منافع الموظف"(.

)ھـ(

األصول المالية كما عُرفت في معيار المحاسبة الدولي  .32تم تناول إثبات وقياس بعض األصول المالية من خالل
المعيار الدولي للتقرير المالي " 10القوائم المالية الموحدة" ،ومعيار المحاسبة الدولي " 27القوائم المالية
المنفصلة" ،ومعيار المحاسبة الدولي " 28االستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة".

)و(

الشھرة ال ُمقتناة ضمن عملية تجميع أعمال )انظر المعيار الدولي للتقرير المالي " 3تجميع األعمال"(.

)ز(

تكاليف اإلقتناء المؤجلة ،واألصول غير الملموسة ،الناشئة عن حقوق تعاقدية لمؤ ّمن بموجب عقود تأمين تقع
ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي " 4عقود التأمين" .ويحدد المعيار الدولي للتقرير المالي  4متطلبات
إفصاح محددة عن تكاليف اإلقتناء المؤجلة تلك ،وليس عن تلك األصول غير الملموسة .وبنا ًء عليه ،تنطبق
متطلبات اإلفصاح الواردة في ھذا المعيار على تلك األصول غير الملموسة.

)ح(

األصول غير الملموسة غير المتداولة ال ُمصنفة على أنھا محتفظ بھا للبيع )أو ال ُمدرجة ضمن مجموعة استبعاد
ُمصنفة على أنھا محتفظ بھا للبيع( وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي " 5األصول غير المتداولة المحُتفظ بھا للبيع
والعمليات غير المستمرة".

)ط(

األصول الناتجة من العقود مع العمالء التي تم إثباتھا وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي " 15اإليرادات من العقود
مع العمالء".

قد تُضمن بعض األصول غير الملموسة في ،أو على ،كيان مادي مثل قرص مدمج )في حالة برنامج الحاسب االلي( ،أو
وثيقة نظامية )في حالة ترخيص أو براءة اختراع( أو فيلم .وعند تحديد ما إذا كان ينبغي معالجة األصل الذي يتضمن
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عناصر غير ملموسة وملموسة – معا ً – بموجب معيار المحاسبة الدولي " 16العقارات واالالت والمعدات" ،أو على أنه
أصل غير ملموس بموجب ھذا المعيار ،تستخدم المنشأة االجتھاد الشخصي لتقدير أي عنصر يُعد أكثر أھمية .فعلى سبيل
المثال ،يُعد برنامج الحاسب االلي ،لمعدة آلية تعمل بالتحكم اآللي وال يمكن أن تعمل بدون ھذا البرنامج المحدد ،جز ًء ال
يتجزأ من الحاسب اآللي المتعلق به ويُعالج على أنه عقارات وآالت ومعدات .وتنطبق المعالجة ذاتھا على نظام التشغيل
لحاسب آلي .وعندما ال يكون البرنامج جز ًء ال يتجزأ من الحاسب اآللي المتعلق به ،فإنه يُعالج على أنه أصل غير ملموس.
5

ينطبق ھذا المعيار على ،من بين أشياء أخرى ،اإلنفاق على اإلعالن ،والتدريب ،واإلعداد والتجھيز للتشغيل ،وأنشطة
البحث والتطوير .وتُوجه أنشطة البحث والتطوير إلى تطوير المعرفة .بنا ًء عليه ،وبالرغم من أنه قد ينتج عن ھذه االنشطة
أصل له كيان مادي )مثل نموذج أولي( ،فإن العنصر المادي لألصل يُعد ثانويا ً لمكونه غير الملموس ،أي المعرفة الكامنة
فيه.

6

الحقوق المحتفظ بھا بواسطة المستأجر بموجب اتفاقيات الترخيص لبنود مثل أفالم الصورة المتحركة ،وتسجيالت الفيديو،
والمسرحيات ،والمخطوطات ،وبراءات االختراع ،وحقوق التاليف والنشر تقع ضمن نطاق ھذا المعيار ،وتستثنى من نطاق
المعيار الدولي للتقرير المالي . 16

7

قد تحدث استثناءات من نطاق معيار ما عندما تكون األنشطة أو المعامالت متخصصة – إلى حد بعيد –بحيث أنه ينشأ عنھا
قضايا محاسبية قد يلزم التعامل معھا بطريقة مختلفة .تنشأ مثل تلك القضايا عند المحاسبة عن اإلنفاق على استكشاف أو
تطوير واستخراج النفط والغاز وركاز المعادن في الصناعات االستخراجية وفي حالة عقود التأمين .بنا ًء عليه ،ال ينطبق
ھذا المعيار على اإلنفاق على مثل تلك األنشطة والعقود .وبالرغم من ذلك ،ينطبق ھذا المعيار على األصول غير الملموسة
األخرى ال ُمستخدمة )مثل برنامج الحاسب االلي( ،والنفقات األخرى التي يتم تحملھا )مثل تكاليف اإلعداد والتجھيز
للتشغيل( ،في الصناعات االستخراجية أو من قبل المؤ ّمنين.

التعـريـفات
8

تُستخدم المصطلحات التالية في ھذا المعيار بالمعاني المحددة لھا:
اإلطفاء ھو التخصيص المنتظم للمبلغ القابل لالستھالك لألصل غير الملموس على مدى عمره اإلنتاجي.
األصل ھو مورد:
)أ(

ُمسيطر عليه من قبل منشأة نتيجة ألحداث سابقة؛

)ب(

يُتوقع تدفق منافع اقتصادية مستقبلية منه إلى المنشأة.

المبلغ الدفتري ھو المبلغ الذي تُثبت به المنشأة األصل في قائمة المركز المالي بعد طرح أي مجمع إطفاء ومجمع خسائر
الھبوط في قيمته.
التكلفة ھي مبلغ النقد أو ُم َعا ِدالت النقد المدفوع أو القيمة العادلة لعوض آخر قُدم إلقتناء أصل في وقت إقتنائه أو تشييده ،أو،
عندما يكون منطبقاً ،المبلغ المنسوب لذلك األصل عند إثباته – بشكل أولي – وفقا ً لمتطلبات محددة لمعايير دولية أخرى للتقرير
المالي ،مثل المعيار الدولي للتقرير المالي " 2الدفع على أساس السھم".
المبلغ القابل لالستھالك ھو تكلفة األصل ،أو مبلغ آخر حل محل التكلفة ،مطروحا ً منه قيمتة المتبقية.
التطوير ھو تطبيق نتائج بحث أو معرفة اخرى على خطة أو تصميم إلنتاج مواد خام ،أو أجھزة ،أو منتجات ،أو عمليات ،أو
نظم أو خدمات جديدة أو محسنة – بشكل جوھري ،وذلك قبل البدء في اإلنتاج التجاري أو االستخدام.
القيمة الخاصة بالمنشأة ھي القيمة الحالية للتدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة أن تنشأ عن االستخدام المستمر لألصل وعن
استبعاده في نھاية عمره اإلنتاجي أو التي تتوقع أن تتحملھا عند تسوية التزام.
القيمة العادلة ھي السعر الذي سيُستلم لبيع أصل أو سيُدفع لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق في
تاريخ القياس )انظر المعيار الدولي للتقرير المالي " 13قياس القيمة العادلة"(.
خسارة الھبوط ھي المبلغ الذي يزيد به المبلغ الدفتري ألصل عن المبلغ الممكن استرداده منه.
األصل غير الملموس ھو أصل غير نقدي قابل للتحديد ليس له كيان مادي ملموس.
األصول النقدية ھي أموال ُمحتفظ بھا ،وأصول ستُستلم ،في شكل مبالغ نقدية ثابتة أو يمكن تحديدھا.
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البحث ھو دراسة أصلية ومخططة تُنفذ مع توقع اكتساب فھم ومعرفة علمية أو فنية جديدة.
القيمة المتبقية ألصل غير ملموس ھي المبلغ المقدر الذي ستحصل عليه المنشأة – في الوقت الحالي – من استبعاد األصل،
بعد طرح التكاليف المقدرة لالستبعاد ،وذلك إذا كان األصل – بالفعل – في العمر وبالحالة المتوقع أن يكون عليھا في نھاية
عمره االنتاجي.
العمر اإلنتاجي ھو:
الفترة التي يُتوقع أن يكون األصل خاللھا متاحاً لالستخدام من قبل المنشأة؛ أو

)أ(
)ب(

عدد وحدات اإلنتاج ،أو ما شابھھا ،ال ُمتوقع أن تحصل عليھا المنشأة من األصل.

األصول غير الملموسة
9

تنفق المنشآت – عادةً – موارد ،أو تتحمل التزامات ،عند اقتناء موارد غير ملموسة ،أو عن تطويرھا ،أو الحفاظ عليھا أو
تحسينھا مثل المعرفة العلمية أو الفنية ،وتصميم وتطبيق عمليات أو نظم جديدة ،والتراخيص ،والملكية الفكرية ،ومعرفة
السوق والعالمات التجارية )بما في ذلك أسماء العالمة وعناوين النشر( .ومن األمثلة الشائعة للبنود المشمولة بھذه العناوين
العريضة برنامج الحاسب االلي ،وبراءات االختراع ،وحقوق التأليف والنشر ،وأفالم الصورة المتحركة ،وقوائم العمالء،
وحقوق خدمة الرھن العقاري ،وتراخيص الصيد ،وحصص االستيراد ،واالمتيازات ،والعالقات بالعمالء أو الموردين ،ووالء
العمالء ،والنصيب من السوق وحقوق التسويق.

10

ال تستوفي جميع البنود ال ُموضحة في الفقرة  9تعريف األصل غير الملموس ،أي القابلية للتحديد ،والسيطرة على مورد،
ووجود منافع اقتصادية مستقبلية .وعندما ال يستوفي بند يقع ضمن نطاق ھذا المعيار تعريف األصل غير الملموس ،تُثبت
النفقة الالزمة إلقتنائه أو لتوليده – داخليا ً – على أنھا مصروف عند تحملھا .وبالرغم من ذلك ،عندما يُقتنى البند ضمن عملية
تجميع أعمال ،فإنه يشكل جز ًء من الشھرة ال ُمثبته في تاريخ االستحواذ )انظر الفقرة .(68

القابلية للتحديد
11

يتطلب تعريف األصل غير الملموس أن يكون األصل غير الملموس قابالً للتحديد لتمييزه عن الشھرة .وتُعد الشھرة ال ُمثبتة
ضمن عملية تجميع أعمال أصال يعبر عن المنافع االقتصادية المستقبلية الناشئة عن أصول أخرى ُمقتناه ضمن عملية تجميع
أعمال والتي ال تُحدد – بشكل منفرد – وال تُثبت – بشكل منفصل .وقد تنتج المنافع االقتصادية المستقبلية عن التفاعل بين
األصول ال ُمقتناه القابلة للتحديد أو عن االصول التي ال تُؤھل – بشكل منفرد – لإلثبات في القوائم المالية.

12

يكون األصل قابالً للتحديد عند أي مما يلي:
)أ(

يكون قابال لالنفصال ،أي قابال أن يُفصل عن المنشأة أو يُجتزأ منھا ،وأن يُباع أو يحول ،أو يرخص أو يُؤجر ،أو تتم
ُمبادلته ،إما بشكل منفرد أو مع عقد ذي عالقة ،أو أصل أو التزام قابل للتحديد ،بغض النظر عما إذا كانت المنشأة تنوي
عمل ذلك أم ال ،أو

)ب(

ينشأ عن حقوق تعاقدية أو حقوق نظامية أخرى ،بغض النظر عما إذا كانت ھذه الحقوق قابلة للتحويل أو قابلة لالنفصال
عن المنشأة أو عن حقوق والتزامات أخرى.

السيطرة
13

تسيطر المنشأة على أصل عندما يكون لديھا السلطة للحصول على المنافع االقتصادية المستقبلية المتدفقة من المورد الرئيس،
ولتقييد حصول اآلخرين على تلك المنافع .وتنبع قدرة المنشأة على السيطرة على المنافع االقتصادية المستقبلية من األصل
غير الملموس – عادةً – من الحقوق النظامية التي تكون واجبة النفاذ في محكمة نظامية .وفي غياب الحقوق النظامية ،يكون
التدليل على السيطرة أكثر صعوبة .وبالرغم من ذلك ،ال يُعد وجوب النفاذ النظامي للحق شرطا ضروريا للسيطرة نظرا ألن
المنشأة قد تكون قادرة أن تسيطر على المنافع االقتصادية المستقبلية بطريقة أخرى.
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14

قد تنشأ عن معرفة السوق والمعرفة الفنية منافع اقتصادية مستقبلية .وتسيطر المنشأة على تلك المنافع عندما تكون المعرفة،
على سبيل المثال ،محمية بموجب حقوق نظامية مثل حقوق التأليف والنشر ،أو بموجب تقييد باتفاق تجاري )حيثما يكون
مسموحا ً به( ،أو بموجب إلزام نظامي للموظفين بالحفاظ على السرية.

15

قد يكون لدى المنشأة فريق من الموظفين المھرة ،وقد تكون قادرة على تحديد مھارات إضافية للموظفين تؤدي إلى منافع
اقتصادية مستقبلية من التدريب .ويمكن أن تتوقع المنشأة – أيضا – أن الموظفين سوف يستمرون في جعل مھاراتھم متاحة
للمنشأة .وبالرغم من ذلك ،يكون للمنشأة – عادةً – سيطرة غير كافية على المنافع االقتصادية المستقبلية المتوقعة الناشئة عن
فريق من الموظفين المھرة وعن التدريب بحيث تستوفي تلك العناصر تعريف األصل غير الملموس .ولسبب مشابه ،من غير
المحتمل أن تستوفي موھبة إدارية أو فنية محددة تعريف األصل غير الملموس ،مالم تكن محمية بموجب حقوق نظامية
الستخدامھا وللحصول على المنافع االقتصادية المستقبلية المتوقعة منھا ،وتستوفي – أيضا ً – االجزاء االخرى من التعريف.

16

قد يكون لدى المنشأة ملف للعمالء أو نصيب من السوق ،ونظراً لجھودھا في بناء عالقات مع العمالء ووالئھم ،تتوقع أن
العمالء سوف يستمرون في المتاجرة مع المنشأة .وبالرغم من ذلك ،وفي غياب حقوق نظامية للحماية ،أو طرق أخرى
للسيطرة على العالقات مع العمالء أو والء العمالء للمنشأة ،يكون للمنشأة – عادةً – سيطرة غير كافية على المنافع االقتصادية
المتوقعة من العالقات مع العمالء ووالئھم) ،مثل ملف العمالء ،واالنصبة من السوق ،والعالقات مع العمالء ووالء العمالء(
بحيث تستوفي تلك العناصر تعريف األصول غير الملموسة .وفي غياب حقوق نظامية لحماية العالقات مع العمالء ،توفر
المعامالت التبادلية لنفس العالقات غير التعاقدية مع العمالء أو ما شابھھا )بخالف التي تُعد جز ًء من عملية تجميع أعمال(
دليال على أن المنشأة – مع ذلك – قادرة على أن تسيطر على المنافع االقتصادية المستقبلية المتوقعة المتدفقة من العالقات مع
العمالء .ونظراً ألن مثل تلك المعامالت التبادلية توفر – أيضا ً – دليال على أن العالقات مع العمالء قابلة لإلنفصال ،فإن ھذه
العالقات مع العمالء تستوفي تعريف األصل غير الملموس.

المنافع االقتصادية المستقبلية
17

يمكن أن تشمل المنافع االقتصادية المستقبلية المتدفقة من أصل غير ملموس إيرادا من بيع منتجات أو خدمات ،أو فورات في
التكلفة ،أو منافع أخرى ناتجة عن استخدام األصل من قبل المنشأة .فعلى سبيل المثال ،قد يخفض استخدام الملكية الفكرية في
عملية إنتاج من تكاليف اإلنتاج المستقبلية بدال من أن يزيد من اإليرادات المستقبلية.

اإلثبات والقياس
18

يتطلب إثبات بند على أنه أصل غير ملموس من المنشأة أن تُدلل على أن البند يستوفي:
)أ(

تعريف األصل غير الملموس )انظر الفقرات (17–8؛

)ب( ضوابط اإلثبات )انظر الفقرات .(23–21
ينطبق ھذا المتطلب على التكاليف التي تم تحملھا – بشكل أولي – إلقتناء أصل غير ملموس ،أو توليده داخلياً ،وتلك التي تم
تحملھا – الحقا ً – لإلضافة إليه أو الستبدال جزء منه ،أو لخدمته.
19

تتناول الفقرات  32–25تطبيق ضوابط اإلثبات على األصول غير الملموسة ال ُمقتناه – بشكل منفصل ،وتتناول الفقرات –33
 43تطبيقھا على األصول غير الملموسة المقتناة ضمن عملية تجميع أعمال .وتتناول الفقرة  44القياس األولي لألصول غير
الملموسة ال ُمقتناه عن طريق منحة حكومية ،وتتناول الفقرات  47–45مبادالت األصول غير الملموسة ،وتتناول الفقرات
 50–48معالجة الشھرة ال ُمتولدة داخليا ً .وتتناول الفقرات  67–51القياس واإلثبات األولي لألصول غير الملموسة ال ُمتولدة
داخليا ً.

20

من طبيعة األصول غير الملموسة أنه ،في كثير من الحاالت ،ال توجد إضافات لمثل ھذا األصل أو استبداالت لجزء منه.
ووفقا ً لذلك ،على األرجح أن تحافظ معظم النفقات الالحقة على المنافع االقتصادية المستقبلية المتوقعة الكامنة في أصل غير
ملموس موجود ،بدالً من أن تستوفي تعريف األصل غير الملموس وضوابط اإلثبات الواردة في ھذا المعيار .باإلضافة إلى
ذلك ،يكون من الصعب – غالبا ً – أن تُنسب النفقة الالحقة– بشكل مباشر – إلى أصل غير ملموس معين وليس إلى األعمال
ككل .وبنا ًء عليه ،فإن من النادر جدا أن تُثبت ضمن المبلغ الدفتري ألصل نفقة الحقة ـ نفقة تم تحملھا بعد اإلثبات األولي
ألصل غير ملموس تم اقتناؤه أو بعد اكتمال أصل غير ملموس تم توليده داخليا ً .واتساقا ً مع الفقرة  ،63يُثبت – عادةً – ضمن
الربح أو الخسارة النفقة الالحقة – عند تحملھا – على العالمات ،وعناويين الصحف ،وعناويين النشر ،وقوائم العمالء ،والبنود
المشابھة في الجوھر )سواء ُمقتناة خارجيا ً أو ُمتولدة داخليا ً( .وذلك نظراً ألنه ال يمكن تمييز مثل ھذه النفقة عن نفقة لتطوير
األعمال ككل.
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21

يجب أن يُثبت أصل غير ملموس عندما ـ وعندما فقط:
)أ(

يكون من المحتمل أن المنافع االقتصادية المستقبلية المتوقعة التي تعود إلى األصل سوف تتدفق إلى المنشأة؛

)ب(

يمكن قياس تكلفة األصل – بطريقة يمكن االعتماد عليھا.

22

يجب على المنشأة أن تقدر احتمال المنافع االقتصادية المستقبلية المتوقعة باستخدام افتراضات معقولة لھا ما يدعمھا،
والتي تمثل أفضل تقديرات اإلدارة لمجموعة الظروف االقتصادية التي سوف توجد على مدى العمر اإلنتاجي لألصل.

23

تستخدم المنشأة االجتھاد الشخصي لتقدير درجة التأكد المرتبطة بتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية التي تعود إلى استخدام
األصل وذلك على أساس األدلة المتاحة في وقت اإلثبات األولي ،مع إعطاء وزن أكبر لألدلة الخارجية.

24

يجب أن يُقاس األصل غير الملموس – بشكل أولي – بالتكلفة.

االقتناء المنفصل
25

عادة ،سوف يعكس السعر الذي تدفعه منشأة لتقتني – بشكل منفصل – أصالً غير ملموس التوقعات بشأن احتمال أن المنافع
االقتصادية المستقبلية المتوقعة الكامنة في األصل سوف تتدفق إلى المنشأة .وبعبارة أخرى ،تتوقع المنشأة أن يكون ھناك تدفقا
داخالً من المنافع االقتصادية ،حتى عندما يكون ھناك عدم تأكد بشأن توقيت التدفق الداخل ،أو مبلغه .وبنا ًء عليه ،يُعد ضابط
اإلثبات المتعلق باالحتمالية ،والوارد في الفقرة )21أ(ُ ،مستوفى– دائما ً – لألصول غير الملموسة التي تُقتنى – بشكل منفصل.

26

باإلضافة إلى ذلك ،يمكن – عادةً – أن تُقاس تكلفة األصل غير الملموس الذي تم اقتناؤه – بشكل منفصل – بطريقة يمكن
االعتماد عليھا .ويكون ھذا ھو الحال – بشكل خاص – عندما يكون عوض الشراء في شكل نقد أو أصول نقدية أخرى.

27

تشمل تكلفة األصل غير الملموس الذي تم إقتناؤه بشكل منفصل:

28

29

30

)أ(

سعر شرائه ،بما في ذلك رسوم االستيراد وضرائب المشتريات غير القابلة للرد ،بعد طرح الخصومات التجارية
والتخفيضات؛

)ب(

أي تكلفة تعود – بشكل مباشر – إلى إعداد األصل لالستخدام المقصود له.

ومن أمثلة التكاليف التي تعود – بشكل مباشر – إلى األصل:
)أ(

تكاليف منافع الموظف )كما عُرفت في معيار المحاسبة الدولي  (19والتي تنشأ – بشكل مباشر – عن تجھيز األصل
ليكون في حالة صالحة للعمل.

)ب(

األتعاب المھنية التي تنشأ – بشكل مباشر – عن تجھيز األصل ليكون في حالة صالحة للعمل.

)ج(

تكاليف اختبار ما إذا كان األصل يعمل – بشكل سليم.

ومن أمثلة النفقات التي ال تُعد جز ًء من تكلفة األصل غير الملموس:
)أ(

تكاليف تقديم منتج جديد أو خدمة جديدة )بما في ذلك تكاليف أنشطة اإلعالن والترويج(.

)ب(

تكاليف مباشرة األعمال في موقع جديد أو مع فئة جديدة من العمالء )بما في ذلك تكاليف تدريب الموظفين(.

)ج(

التكاليف اإلدارية والعمومية األخرى.

يتوقف إثبات التكاليف ضمن المبلغ الدفتري لألصل غير الملموس عندما يكون األصل بالحالة الالزمة له ليكون قابالً للتشغيل
بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة .وبنا ًء عليه ،ال تُدرج التكاليف التي تم تحملھا عند استخدام أصل غير ملموس ،أو نقله
من مكان إلى آخر ،ضمن المبلغ الدفتري لذلك لألصل .فعلى سبيل المثال ،ال تُدرج التكاليف التالية ضمن المبلغ الدفتري
لألصل غير الملموس:
)أ(
)ب(

التكاليف التي تم تحملھا بينما األصل قابالً للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة ولم يُستخدم بعد.
خسائر التشغيل األولي ،مثل تلك التي يتم تحملھا إلى أن ينمو الطلب على مخرجات األصل.
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31

تحدث بعض العمليات فيما يتعلق بتطوير أصل غير ملموس ،ولكنھا ال تُعد ضرورية لجعل األصل بالحالة الالزمة له ليكون
قابالً للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل االدارة .قد تحدث ھذه العمليات العرضية قبل أو أثناء أنشطة التطوير .ونظرا ألن
العمليات العرضية ال تُعد ضرورية لجعل األصل بالحالة الالزمة له ليكون قابالً للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة،
فإن دخل العمليات العرضية ،والمصروفات المتعلقة به ،تُثبت – مباشرة – ضمن الربح أو الخسارة ،وتُضمن في تصنيفات
الدخل والمصروف المتعلقة بھما.

32

إذا تم تأجيل الدفع مقابل أصل غير ملموس ،لما يتجاوز مدد االئتمان العادية ،فإن تكلفته ھي ُمعا ِدل السعر النقدي .ويُثبت
الفرق بين ُمعا ِدل السعر النقدي وإجمالي المدفوعات على أنه فائدة على مدى فترة االئتمان ،ما لم تُرسمل مثل ھذه الفائدة وفقا ً
لمعيار المحاسبة الدولي " 23تكاليف االقتراض".

اإلقتناء كجزء من عملية تجميع أعمال
33

وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي " 3تجميع األعمال" ،عندما يُقتنى أصل غير ملموس ضمن عملية تجميع أعمال ،تكون
تكلفة ذلك األصل غير الملموس ھي قيمته العادلة في تاريخ االستحواذ .وسوف تعكس القيمة العادلة لألصل غير الملموس
توقعات المشاركين في السوق في تاريخ االستحواذ بشأن احتمال أن المنافع االقتصادية المستقبلية المتوقعة الكامنة في األصل
سوف تتدفق إلى المنشأة .وبعبارة أخرى ،تتوقع المنشأة أن يكون ھناك تدفقا ً داخالً من المنافع االقتصادية ،حتى عندما يكون
ھناك عدم تأكد بشأن توقيت التدفق الداخل ،أو مبلغه .وبنا ًء عليه ،يُعد ضابط اإلثبات المتعلق باالحتمالية ،والوارد في الفقرة
)21أ( ،مستوف ًى – دائما ً – لألصول غير الملموسة المقتناة ضمن عملية تجميع أعمال .وعندما يكون األصل ،الذي تم اقتناؤه
ضمن عملية تجميع أعمال ،قابالً لالنفصال أو ينشأ عن حقوق تعاقدية أو حقوق نظامية أخرى ،فإنه توجد معلومات كافية
لقياس القيمة العادلة لألصل – بطريقة يمكن االعتماد عليھا .وبالتالي ،يُعد ضابط القياس الذي يمكن االعتماد عليه ،والوارد
في الفقرة )21ب( ،مستوف ًى – دائما ً – لألصول غير الملموسة المقتناة ضمن عمليات تجميع أعمال.

34

وفقا ً لھذا المعيار والمعيار الدولي للتقرير المالي ) 3ال ٌمنقح في  ،(2008تُثبت المنشأة المستحوذة في تاريخ االستحواذ – بشكل
منفصل عن الشھرة – أصالً غير ملموس للمنشأة المستحوذ عليھا ،بغض النظر عما إذا كان قد تم إثبات األصل من قبل
المنشأة المستحوذ عليھا قبل عملية تجميع األعمال أم ال .ويعني ھذا أن تثبت المنشأة المستحوذة مشروعا ً جاريا ً للبحث
والتطوير للمنشأة المستحوذ عليھا على أنه أصل – بشكل منفصل عن الشھرة – عندما يستوفي المشروع تعريف األصل غير
جار للبحث والتطوير للمنشأة المستحوذ عليھا تعريف األصل غير الملموس عندما:
الملموس .ويستوفي مشروع ٍ
)أ(

يستوفي تعريف األصل؛

)ب(

يكون قابالً للتحديد ،أي يكون قابالً لالنفصال أو ينشأ عن حقوق تعاقدية أو حقوق نظامية أخرى.

أصل غير ملموس تم اقتناؤه ضمن عملية تجميع أعمال
35

عندما يكون األصل غير الملموس ،الذي تم اقتناؤه ضمن عملية تجميع أعمال ،قابالً لالنفصال أو ينشأ عن حقوق تعاقدية أو
حقوق نظامية أخرى ،فإنه توجد معلومات كافية لقياس القيمة العادلة لألصل – بطريقة يمكن االعتماد عليھا .وفي حالة وجود
نطاق من المخرجات المحتملة باحتماالت مختلفة للتقديرات المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل غير الملموس ،فإن درجة
عدم التأكد تدخل في قياس القيمة العادلة لألصل.

36

قد يكون األصل غير الملموس ،الذي تم اقتناؤه ضمن عملية تجميع أعمال ،قابالً لالنفصال ،ولكن – فقط – مع عقد ذي عالقة،
أو أصل أو التزام قابل للتحديد .وفي مثل ھذه الحاالت ،تُثبت المنشأة المستحوذة األصل غير الملموس – بشكل منفصل عن
الشھرة – ولكن مع البند ذي العالقة.

37

يمكن للمنشأة المستحوذة أن تُثبت مجموعة من األصول غير الملموسة المتكاملة على أنھا أصل واحد شريطة أن يكون
لالصول المنفردة أعمار إنتاجية متشابھة .على سبيل المثال ،يُستخدم مصطلح "العالمة" ومصطلح "إسم العالمة" – غالبا ً –
على أنھما مرادفات للعالمات التجارية والعالمات األخرى .وبالرغم من ذلك ،فإن األولى ھي مصطلحات تسويقية عامة
والتي تُستخدم – عادةً – لإلشارة إلى مجموعة من األصول المتكاملة مثل العالمة التجارية )أو عالمة الخدمة( وما يتعلق بھا
من اسم تجاري ،وصيغ ،ووصفات وخبرة تكنولوجية.
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41

]حُذفت[

اإلنفاق الالحق على مشروع بحث وتطوير تحت اإلعداد تم اقتناؤه
42

نفقة البحث أو التطوير التي:
)أ(

تتعلق بمشروع بحث أو تطوير تحت اإلعداد تم اقتناؤه – بشكل منفصل – أو ضمن عملية تجميع أعمال ،و ُمثبت على
أنه أصل غير ملموس؛

)ب( ويتم تحملھا بعد اقتناء ذلك المشروع
يجب المحاسبة عنھا وفقا ً للفقرات .62–54

43

جار للبحث أو التطوير تم اقتناؤه
إن تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات  62–54يعني أن النفقة الالحقة على مشروع ٍ
– بشكل منفصل – أو ضمن عملية تجميع أعمال و ُمثبت على أنه أصل غير ملموس:
)أ(

تُثبت على أنھا مصروف عند تحملھا ،إذا كانت نفقة على البحث؛

)ب(

تُثبت على أنھا مصروف عند تحملھا ،إذا كانت نفقة على التطوير والتي ال تستوفي ضوابط اإلثبات الورادة في
الفقرة 57على أنھا أصل غير ملموس،

)ج(

جار تم اقتناؤه للبحث أو التطوير ،إذا كانت نفقة على التطوير والتي تستوفي
تُضاف إلى المبلغ الدفتري لمشروع ٍ
ضوابط اإلثبات الورادة في الفقرة .57

اإلقتناء عن طريق منحة حكومية
44

في بعض الحاالت ،قد يُقتنى أصل غير ملموس بدون مقابل ،أو مقابل عوض اسمي ،عن طريق منحة حكومية .وقد
يحدث ھذا عندما تحول حكومة ،أو تخصص لمنشأة أصوال غير ملموسة مثل حقوق الھبوط بالمطار ،أو تراخيص لتشغيل
محطات الراديو أو التليفزيون ،أو تصاريح أو حصص االستيراد أو حقوق للحصول على الموارد المقيدة األخرى .وطبقا ً
لمعيار المحاسبة الدولي " 20المحاسبة عن المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدة الحكومية" ،يمكن للمنشأة أن تختار
أن تُثبت كالً من األصل غير الملموس والمنحة – بشكل أولي – بالقيمة العادلة .أما إذا اختارت المنشأة أال تُثبت األصل
– بشكل أولي – بالقيمة العادلة ،فإن المنشأة تُثبت األصل – بشكل أولي – بمبلغ إسمي )المعالجة األخرى المسموح بھا
بموجب معيار المحاسبة الدولي  (20مضافا إليھا أي نفقة تعود – بشكل مباشر – إلى إعداد األصل لالستخدام المقصود
له.

ُمبادالت األصول
45

قد يُقتنى واحد أو أكثر من األصول غير الملموسة في مقابل أصل أو أصول غير نقدية ،أو مزيج من أصول نقدية وغير
نقدية .ويشير النقاش التالي – فقط – إلى ُمبادلة أصل غير نقدي واحد بآخر ،ولكنه ينطبق – أيضا – على جميع ال ُمبادالت
الموضحة في الجملة السابقة .وتُقاس تكلفة مثل ھذا األصل غير الملموس بالقيمة العادلة ما لم )أ( تفتقر معاملة ال ُمبادلة
إلى الجوھر التجاري ،أو )ب( يكن من غير الممكن قياس القيمة العادلة ألي من األصل ال ُمستلم أو األصل ال ُمتنازل عنه
بطريقة يمكن االعتماد عليھا .ويُقاس األصل الذي تم اقتناؤه بھذه الطريقة حتى إذا لم تستطع المنشأة أن تلغي إثبات
األصل المتنازل عنه – في الحال .وإذا لم يُقاس األصل الذي تم اقتناؤه بالقيمة العادلة ،فإن تكلفته تُقاس بالمبلغ الدفتري
لألصل ال ُمتنازل عنه.

46

تحدد المنشأة ما إذا كان لمعاملة ُمبادلة جوھر تجاري أم ال باألخذ في الحسبان المدى الذي إليه يُتوقع أن تتغير تدفقاتھا
النقدية المستقبلية نتيجة للمعاملة .ويكون لمعاملة ُمبادلة جوھر تجاري عندما:
)أ(

يختلف تكوين )أي مخاطر ،وتوقيـت ،ومبلغ( التدفقـات النقديـة من األصل ال ُمسـتلم عن تكوين التدفقات النقدية
من األصل ال ُمحول .أو

)ب(

تتغير ،نتيجة لل ُمبادلة ،القيمة الخاصة بالمنشأة للجزء من عمليات المنشأة ال ُمتأثر بالمعاملة.

)ج(

يكون الفرق في )أ( أو )ب( كبيراً بالنسبة للقيمة العادلة لألصول ال ُمتبادلة.
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لغرض تحديد ما إذا كان لمعاملة ُمبادلة جوھر تجاري ،فإن القيمة الخاصة بالمنشأة للجزء من عمليات المنشأة ال ُمتأثر
بالمعاملة يجب أن تعكس التدفقات النقدية بعد الضرائب .وقد تكون نتائج ھذه التحليالت واضحة دون حاجة المنشأة
إلجراء حسابات مفصلة.
47

تُحدد الفقرة )21ب( أن شرط إثبات أصل غير ملموس ھو أن يكون من الممكن قياس تكلفه األصل – بطريقة يمكن
االعتماد عليھا .ويكون من الممكن قياس القيمة العادلة لألصل غير الملموس – بطريقة يمكن االعتماد عليھا – عندما )أ(
ال يكون التقلب في نطاق قياسات القيمة العادلة المعقولة لذلك األصل كبيراً أو )ب( يكون من الممكن تقدير احتماالت
التقديرات المتنوعة ضمن النطاق – بشكل معقول – واستخدامھا عند قياس القيمة العادلة .فإذا كانت المنشأة قادرة على
قياس القيمة العادلة – بطريقة يمكن االعتماد عليھا – ألي من األصل ال ُمستلم أو األصل ال ُمتنازل عنه ،فإن القيمة العادلة
لألصل ال ُمتنازل عنه تُستخدم لقياس التكلفة ما لم تكن القيمة العادلة لألصل ال ُمستلم بَيّنه أكثر – بشكل واضح.

الشھرة المتولدة داخليا
48

ال يجوز أن تُثبت الشـھرة ال ُمتولدة داخليـا ً على أنھا أصل.

49

في بعض الحاالت ،يتم تحمل نفقة لتوليد منافع اقتصادية مستقبلية ،ولكن ال ينتج عنھا نشوء أصل غير ملموس يستوفي
ضوابط اإلثبات الواردة في ھذا المعيار .وتوصف مثل ھذه النفقة – غالبا ً – بأنھا تساھم في شھرة متولدة داخليا ً .وال تُثبت
الشھرة ال ُمتولدة داخليا ً على أنھا أصل نظراً النھا ليست مورداً قابالً للتحديد )أي أنھا ليست قابالً لالنفصال وال ينشأ عنھا
حقوق تعاقدية أو حقوق نظامية أخرى( ُمسيطر عليه من قبل المنشأة والذي يمكن قياسه بالتكلفة – بطريقة يمكن االعتماد
عليھا.

50

يمكن للفروق ،بين القيمة العادلة للمنشأة والمبلغ الدفتري لصافي أصولھا القابلة للتحديد – في أي وقت – أن تستخلص
نطاقا ً من العوامل التي تؤثر على القيمة العادلة للمنشأة .وبالرغم من ذاك ،ال تعبر مثل تلك الفروق عن تكلفة األصول
غير الملموسة ال ُمسيطر عليھا من قبل المنشأة.

األصول غير الملموسة ال ُمتولدة داخلياً
51

يكون من الصعب – في بعض األحيان – تقويم ما إذا كان األصل غير الملموس ال ُمتولد داخليا ً يؤھّل لإلثبات بسبب
مشاكل في:
)أ(

تحديد ما إذا كان ،ومتى يكون ،ھناك أصالً قابالً للتحديد والذي سوف يولد منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة؛

)ب(

تحديد تكلفة األصل – بطريقة يمكن االعتماد عليھا .ففي بعض الحاالت ،ال يمكن تمييز تكلفة توليد أصل غير
ملموس داخليا عن تكلفة المحافظة أو تعزيز شھرة المنشأة ال ُمتولدة داخليا ً أو تكلفة تشغيل العمليات اليومية.

وبنا ًء عليه ،باالضافة إلى االلتزام بالمتطلبات العامة لإلثبات والقياس االولي لألصل غير الملموس ،فإن المنشأة تطبق
المتطلبات واإلرشادات الواردة في الفقرات  67–52على جميع األصول غير الملموسة ال ُمتولدة داخليا.
52

ولتقويم ما إذا كان األصل غير الملموس ال ُمتولد داخليا يستوفي ضوابط اإلثبات ،فإن المنشأة تُصنف توليد األصل إلى:
)أ(

مرحلة البحث؛

)ب(

مرحلة التطوير.

ورغم أنه تم تعريف مصطلحي "البحث" و"التطوير" ،فإن لمصطلحي "مرحلة البحث" و"مرحلة التطوير" معنى أوسع
لغرض ھذا المعيار.
53

وعندما ال تستطيع المنشأة أن تميز مرحلة البحث عن مرحلة التطوير لمشروع داخلي إلنشاء أصل غير ملموس ،فإن
المنشأة تعالج اإلنفاق على ذلك المشروع كما لو أنه تم تحمله – فقط– في مرحلة البحث.
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مرحلة البحث
54

ال يجوز أن يُثبت األصل غير الملموس الناشئ عن البحث )أو عن مرحلة البحث لمشروع داخلي( .ويجب أن يُثبت
اإلنفاق على البحث )أو على مرحلة البحث لمشروع داخلي( عند تحمله على أنه مصروف.

55

في مرحلة البحث لمشروع داخلي ،ال تستطيع المنشأة أن تُدلل على وجود األصل غير الملموس الذي سوف يولد منافع
اقتصادية مستقبلية محتملة .وبنا ًء عليه ،تُثبت ھذه النفقة عند تحملھا على أنھا مصروف.

56

من أمثلة أنشطة البحث:
)أ(

أنشطة تھدف إلى الحصول على معرفة جديدة.

)ب(

البحث عن تطبيقات لنتائج البحث أو لمعرفة أخرى ،وتقويمھا واالختيار النھائي لھا.

)ج(

البحث عن بدائل لمواد خام ،أو أجھزة ،أو منتجات ،أو عمليات ،أو نظم أو الخدمات.

)د(

صياغة ،وتصميم ،وتقويم ،البدائل المحتملة من مواد ،أو اجھزة ،أو منتجات ،أو عمليات ،أو نظم أو خدمات
جديدة أو ُمحسنة ،واالختيار النھائي لھا.

مرحلة التطوير
57

يجب أن يُثبت األصل غير الملموس الناشئ عن التطوير )أو عن مرحلة التطوير لمشروع داخلي( عندما ،وعندما فقط،
تستطيع المنشأة أن تُدلل على جميع ما يلي:
)أ(

الجدوى الفنية من استكمال األصل غير الملموس بحيث يكون متاحا لالستخدام أو البيع.

)ب(

نيتھا أن تستكمل األصل غير الملموس وأن تستخدمة أو تبيعه.

)ج (

قدرتھا على أن تستخدم األصل غير الملموس أو أن تبيعه.

)د (

الكيفية التي سيولد بھا األصل غير الملموس المنافع االقتصادية المستقبلية المحتملة .فمن بين أمور أخرى ،تستطيع
المنشأة أن تدلل على وجود سوق لمخرجات األصل غير الملموس ،أو لألصل غير الملموس ذاته ،أو على فائدة
األصل غير الملموس إذا كان سيُستخدم داخليا ً.

)ھـ(

توفر الموارد الفنية والمالية والموارد االخرى لتستكمل التطوير ولتستخدم األصل غير الملموس أو تبيعه.

)و(

قدرتھا على أن تقيس – بطريقة يمكن االعتماد عليھا – النفقة التي تعود إلى األصل غير الملموس خالل تطويره.

58

في مرحلة التطوير لمشروع داخلي ،تستطيع المنشأة ،في بعض الحاالت ،أن تحدد أصالً غير ملموس وأن تدلل على أن
األصل سوف يولد منافع اقتصادية مستقبلية محتملة .وذلك نظراً الن مرحلة التطوير للمشروع تُعد متقدمة أكثر عن
مرحلة البحث.

59

من أمثلة أنشطة التطوير:

60

)أ(

تصميم ،وتشييد ،واختبار نماذج أولية ونماذج ما قبل اإلنتاج أو ما قبل االستخدام.

)ب(

تصميم أدوات ،وموجھات ،وقوالب تنطوي على تقنية جديدة.

)ج(

تصميم ،وتشييد ،وتشغيل مصنع تجريبي والذي ال يكون ذي حجم مجد – بشكل اقتصادي – لإلنتاج التجاري.

)د(

تصميم ،وتشييد ،واختبار بديل ُمختار من مواد ،أو أجھزة ،أو منتجات ،أو عمليات ،أو نظم أو خدمات جديدة
أو ُمحسنة.

لتُدلل على الكيفية التي سيولد بھا األصل غير الملموس المنافع االقتصادية المستقبلية المحتملة ،تُقدر المنشأة المنافع
االقتصادية المستقبلية التي ستُستلم من األصل باستخدام المبادئ الواردة في معيار المحاسبة الدولي " 36الھبوط في قيمة
األصول" .فإذا كان األصل سوف يولد منافع اقتصادية– فقط – باالشتراك مع أصول أخرى ،فإن المنشأة تطبق مفھوم
وحدات توليد النقد الوارد في معيار المحاسبة الدولي .36
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61

ويمكن التدليل على توفر الموارد الستكمال األصل غير الملموس ،واستخدامه والحصول على المنافع منه من خالل،
على سبيل المثال ،خطة أعمال تظھر الموارد الفنية ،والمالية والموارد األخرى الالزمة وقدرة المنشأة على تأمين تلك
الموارد .في بعض الحاالت ،تدلل المنشأة على توفر التمويل الخارجي من خالل الحصول على إشارة من مقرض على
رغبته في أن يمول الخطة.

62

يمكن – عادةً – لنظم التكاليف للمنشأة أن تقيس – بطريقة يمكن االعتماد عليھا – تكلفة توليد أصل غير ملموس داخليا ً،
مثل الرواتب والنفقات األخرى التي يتم تحملھا لتأمين حقوق التأليف والنشر أو التراخيص أو تطوير برنامج الحاسب
االلي.

63

ال يجوز أن تُثبت العالمات ،وعناويين الصحف ،وعناويين النشر ،وقوائم العمالء ،والبنود المشابھة – من حيث
الجوھر – ال ُمتولدة داخليا ً على أنھا أصول غير ملموسة.

64

ال يمكن تمييز اإلنفاق على العالمات ،وعناويين الصحف ،وعناويين النشر ،وقوائم العمالء ،والبنود المشابھة – من حيث
الجوھر– ال ُمتولدة داخليا ً عن تكلفة تطوير األعمال ككل .وبنا ًء عليه ،ال تُثبت مثل تلك البنود على أنھا اصول غير
ملموسة.

تكلفة أصل غير ملموس ُمتولد داخلياً
65

لغرض الفقرة  ،24فإن تكلفة األصل غير الملموس ال ُمتولد داخليا ً ھي مجموع اإلنفاق الذي تم تحمله من تاريخ استيفاء
األصل غير الملموس – ألول مرة – ضوابط اإلثبات الواردة في الفقرات  ،21و ،22و .57تمنع الفقرة  71إعادة إثبات
نفقة ُمثبته – سابقا ً – على أنھا مصروف.

66

تشمل تكلفة األصل غير الملموس ال ُمتولد داخليا ً جميع التكاليف التي تعود – بشكل مباشر– والضرورية إلنشاء ،وإنتاج،
وإعداد األصل ليكون قابالً للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة .ومن أمثلة التكاليف التي تعود – بشكل مباشر –
إلى األصل:
)أ(

تكاليف المواد الخام والخدمات ال ُمستخدمة أو ال ُمستھلكة في توليد األصل غير الملموس.

)ب(

تكاليف منافع الموظف )كما عُرفت في معيار المحاسبة الدولي  (19الناشئة عن توليد األصل غير الملموس.

)ج(

أتعاب تسجيل حق نظامي.

)د(

إطفاء براءات االختراع والتراخيص التي تُستخدم لتوليد األصل غير الملموس.

ويحدد معيار المحاسبة الدولي  23ضوابط إلثبات الفائدة على أنھا أحد عناصر تكلفة أصل غير ملموس ُمتولد داخليا ً.
67

ال يُعد ما يلي مكونات لتكلفة األصل غيرالملموس ال ُمتولد داخليا ً:
)أ(

النفقات البيعية ،واإلدارية ،والعمومية األخرى ،إال إذا كان من الممكن أن تُنسب ھذه النفقة – بشكل مباشر –
إلى إعداد األصل لالستخدام.

)ب(

الخسائر المحددة نتيجة عدم الكفاءة ،والتشغيل األولي ،والتي تم تحملھا قبل أن يحقق األصل األداء المخطط.

)ج(

اإلنفاق على تدريب الموظفين على تشغيل األصل.
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مثال يوضح الفقرة 65
)أ(

تطور منشأة عملية إنتاجية جديدة .وخالل  ،20×5تم تحمل نفقة قدرھا  1000وحدة نقد  ،منھا  900وحدة نقد تم
تحملھا قبل  1ديسمبر  ،20×5و 100وحدة نقد تم تحملھا بين  1ديسمبر  20×5و 31ديسمبر  .20×5والمنشأة قادرة
على أن تُدلل ،في  1ديسمبر  ،20×5على أن العملية اإلنتاجية استوفت ضوابط اإلثبات على أنھا أصل غير ملموس.
ويُقدر أن يكون المبلغ الممكن استرداده من المعرفة الكامنة في العملية )بما في ذلك التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية
الستكمال العملية قبل أن تكون متاحة لالستخدام(  500وحدة نقد.

في نھاية  ،20×5تُثبت العملية اإلنتاجية على أنھا أصل غير ملموس بتكلفة قدرھا  100وحدة نقد )النفقة التي تم
تحملھا من تاريخ استيفاء ضوابط اإلثبات ،أي  1ديسمبر  .(20×5تُثبت النفقة التي تم تحملھا قبل  1ديسمبر 20×5
وقدرھا  900وحدة نقد على أنھا مصروف نظرا ألن ضوابط اإلثبات لم تُستوف حتى  1ديسمبر  .20×5وال تشكل
ھذه النفقة جز ًء من تكلفة العملية اإلنتاجية ال ُمثبتة في قائمة المركز المالي.
خالل  ،20×6تبلغ النفقة التي تم تحملھا  2000وحدة نقد .وفي نھاية  ،20×6يقدر أن يكون المبلغ الممكن استرداده
من المعرفة الكامنة في العملية )بما في ذلك التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية الستكمال العملية قبل أن تكون متاحة
لالستخدام(  1900وحدة نقد.

في نھاية  ،20×6تبلغ تكلفة العملية اإلنتاجية  2100وحدة نقد ) 100وحدة نقد نفقة ُمثبته في نھاية  20×5زائد 2000
وحدة نقد نفقة ُمثبته في  .( 20×6تُثبت المنشأة خسارة ھبوط قدرھا  200وحدة نقد لتعدل المبلغ الدفتري للعملية قبل
خسارة الھبوط ) 2100وحدة نقد( إالى المبلغ الممكن استرداده منھا )1900وحدة نقد( .وسوف تُعكس خسارة الھبوط
ھذه في فترة الحقة عندما تُستوفى متطلبات عكس خسارة الھبوط الواردة في معيار المحاسبة الدولي .36
)أ( في ھذا المعيار ،تُقوم المبالغ النقدية بـ "وحدات نقد".

إثبات مصروف
68

69

69أ

يجب أن يُثبت اإلنفاق على البند غير الملموس عند تحمله على أنه مصروف ،ما لم:
)أ(

يشكل جز ًء من تكلفة أصل غير ملموس والذي يستوفي ضوابط اإلثبات )انظر الفقرات (67–18؛ أو

)ب(

يكن البند قد تم اقتناؤه ضمن عملية تجميع أعمال وال يمكن إثباته على أنه أصل غير ملموس .وعندما يكون ھذا
ھو الحال ،فإنه يشكل جز ًء من المبلغ المثبت على أنه شھرة في تاريخ االستحواذ )انظر المعيار الدولي للتقرير
المالي .(3

في بعض الحاالت ،يتم تحمل النفقة لتوفير منافع إقتصادية مستقبلية للمنشأة ،لكن بدون أن يتم إقتناء أو إنشاء أصل
غير ملموس أو أصل آخر يمكن إثباته .ففي حالة توريد بضائع ،تُثبت المنشأة مثل تلك النفقة على أنھا مصروف عندما
يكون لھا الحق في الحصول على تلك البضائع .وفي حالة تقديم خدمات ،تُثبت المنشأة النفقة على أنھا مصروف عندما
تتلقى الخدمات .على سبيل المثال ،يُثبت اإلنفاق على البحث عند تحمله على أنه مصروف )انظر الفقرة  ،(54باستثناء
عندما يُقتنى كجزء من عملية تجميع أعمال .وتشمل األمثلة األخرى للنفقة التي تُثبت عندما يتم تحملھا على أنھا
مصروف:
)أ(

اإلنفاق على أنشطة اإلعداد والتجھيز للتشغيل )تكاليف اإلعداد والتجھيز للتشغيل( ،ما لم يُدرج ھذا اإلنفاق
في تكلفة بند من بنود العقارات ،واآلالت والمعدات وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  .16وقد تتكون تكاليف
اإلعداد والتجھيز للتشغيل من تكاليف التأسيس مثل التكاليف النظامية والسكرتارية التي يتم تحملھا لتأسيس
منشأة نظامية ،واإلنفاق الفتتاح مرفق أو عمل جديد )أي تكاليف ما قبل االفتتاح( أو اإلنفاق لبدء عمليات
جديدة أو إطالق منتجات أو عمليات جديدة )أي تكاليف ما قبل التشغيل(.

)ب(

اإلنفاق على أنشطة التدريب.

)ج(

اإلنفاق على أنشطة اإلعالن والترويج )بما في ذلك كتالوجات الطلب بالبريد(.

)د(

اإلنفاق على تغيير موقع ،أو إعادة تنظيم ،جزء من منشأة أو كلھا.

يكون للمنشأة الحق في الحصول على البضائع عندما تمتلكھا .وبالمثل ،يكون لھا الحق في الحصول على السلع عندما يتم
تصنيعھا من قبل المورد وفقا ألحكام عقد التوريد وتستطيع المنشأة أن تطلب تسليمھا في مقابل الدفع .وتُتلقى الخدمات
عندما يتم أداؤھا من قبل المورد وفقا لعقد بأن تُقدم للمنشأة ،وليس عندما تستخدمھا المنشأة لتقدم خدمة أخرى ،على سبيل
المثال لتقدم إعالنا ً للعمالء.
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70

ال تمنع الفقرة  68المنشأة من أن تُثبت مبلغا ً مدفوعا ً مقدما ً على أنه أصل عندما يتم القيام بالدفع مقابل السلع مقدما ً قبل
حصول المنشأة على حق الحصول على تلك السلع .وبالمثل ،ال تمنع الفقرة  68المنشأة من أن تثبت مبلغا ً مدفوعا ً مقدما ً
على أنه أصل عندما يتم القيام بالدفع مقابل الخدمات مقدما قبل تلقي المنشأة لتلك الخدمات.

ال تُثبت المصروفات السابقة على أنھا أصل
71

ال يجوز – في تاريخ الحق – أن يُثبت االنفاق على بند غير ملموس ،والذي سبق أن اُثبت – بشكل أولي – على أنه
مصروف ،على أنه جزء من تكلفة أصل غير ملموس.

القياس بعد اإلثبات
72

73

يجب على المنشأة أن تختار إما نموذج التكلفة الوارد في الفقرة  74أو نموذج إعادة التقويم الوارد في الفقرة  75على
أنه سياسة محاسبية لھا .عندما تتم المحاسبة عن أصل غير ملموس باستخدام نموذج إعادة التقويم ،فإنه يجب
المحاسبة – أيضا – عن جميع األصول األخرى في فئته باستخدام النموذج نفسه ،إال إذا لم يكن ھناك سوق نشطة لتلك
األصول.
فئة األصول غير الملموسة ھي مجموعة من األصول ذات الطبيعة واالستخدام المتشابھة في عمليات المنشأة .ويُعاد
تقويم البنود ضمن مجموعة األصول غير الملموسة – بشكل متزامن – لتجنب إعادة التقويم االختياري لألصول والتقرير
عن مبالغ في القوائم المالية تعبر عن خليط من التكاليف والقيم في تواريخ مختلفة.

نموذج التكلفة
74

بعد اإلثبات األولي ،يجب أن يُسجل األصل غير الملموس بتكلفته مطروحا ً منھا أي مجمع إطفاء وأي مجمع خسائر
ھبوط.

نموذج إعادة التقويم
75

بعد اإلثبات اأاولي ،يجب أن يُسجل األصل غير الملموس بمبلغ إعادة التقويم ،وھو قيمته العادلة في تاريخ إعادة
التقويم مطروحا ً منھا أي مجمع إطفاء الحق وأي مجمع خسائر ھبوط الحقة .ولغرض إعادة التقويمات بموجب ھذا
المعيار ،فإنه يجب أن تُقاس القيمة العادلة بالرجوع إلى سوق نشطة .ھذا ويجب إجراء إعادة التقويمات – بشكل
منتظم – بحيث ال يختلف المبلغ الدفتري لألصل – بشكل ذي أھمية نسبية – عن قيمته العادلة في نھاية فترة التقرير.

76

ال يسمح نموذج إعادة التقويم بـ:
)أ(

إعادة تقويم األصول غير الملموسة التي لم تُثبت – سابقا ً – على أنھا أصول؛ أو

)ب( اإلثبات األولي لألصول غير الملموسة بمبالغ بخالف التكلفة.
77

يُطبق نموذج إعادة التقويم بعد أن يُثبت األصل – بشكل أولي – بالتكلفة .وبالرغم من ذلك ،عندما يُثبت جزء – فقط –
يستوف ضوابط اإلثبات حتى مرحلة ما خالل العملية
من تكلفة أصل غير ملموس على أنه أصل نظرا ألن األصل لم
ِ
)انظر الفقرة  ،(65فإنه يمكن أن يُطبق نموذج إعادة التقويم على ذلك األصل بالكامل .يمكن أن يُطبق نموذج إعادة التقويم
– أيضا – على األصل غير الملموس الذي تم تلقيه عن طريق منحة حكومية واُثبت بمبلغ اسمي )انظر الفقرة .(44

78

من غير الشائع وجود سوق نشطة لألصل غير الملموس ،بالرغم من أن ذلك قد يحدث .فعلى سبيل المثال ،في بعض
السلطات القانونية ،قد يوجد سوق نشطة لتراخيص سيارات األجرة ،أو تراخيص صيد األسماك أو حصص اإلنتاج القابلة
للتحويل من غير قيود .وبالرغم من ذلك ،ال يمكن أن يوجد سوق نشطة للعالمات ،أو عناويين الصحف ،أو حقوق النشر
للموسيقى واألفالم ،أو براءات االختراع أو العالمات التجارية ،نظراً ألن كل أصل من ھذه األصول فريد من نوعه.
أيضا ،رغم أن األصول غير الملموسة تُشترى وتُباع ،فإنه يتم التفاوض حول العقود بين مشترين وبائعين بعينھم ،كما
أن المعامالت غير متكررة نسبيا ً .ولھذه األسباب ،فإن السعر المدفوع ألحد األصول قد ال يوفر دليال كافيا للقيمة العادلة
آلخر .عالوة على ذلك ،ال تكون األسعار – غالبا ً – متاحة للعموم.
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79

يعتمد تكرار إعادة التقويمات على تقلب القيم العادلة لألصول غير الملموسة محل إعادة التقويم .فعندما تختلف القيمة
العادلة لألصل ال ُمعاد تقويمه – بشكل ذي أھمية نسبية – عن مبلغه الدفتري ،فإن إعادة تقويم إضافي يُعد ضروريا ً .قد
تعاني بعض األصول غير الملموسة من تحركات كبيرة ومتقلبة في القيمة العادلة ،وبالتالي تتطلب إعادة تقويم سنوي.
وتكون مثل إعادة التقويمات المتكررة ھذه غير ضرورية – فقط – لألصول غير الملموسة التي تكون التحركات في
قيمتھا العادلة ضئيلة.

80

عندما يعاد تقويم األصل غير الملموس ،فإن المبلغ الدفتري لھذا األصل يتم تعديله إلى المبلغ المعاد تقويمه .وفي تاريخ
إعادة التوييم تتم معالجة األصل بإحدى الطرق التالية:
)أ(

تعديل إجمالي القيمة الدفترية بطريقة تتفق مع إعادة تقويم القيمة الدفترية لألصل .على سبيل المثال ،قد يتم
تعديل إجمالي المبلغ الدفتري بالرجوع إلى بيانات سوقية قابلة للمالحظة أو قد تتم إعادة عرضھا بشكل تناسبي
مع التغير في المبلغ الدفتري .يتم تعديل مجمع اإلطفاء في تاريخ التقويم ليعادل الفرق بين إجمالي المبلغ
الدفتري لألصل ومبلغه الدفتري بعد األخذ في الحسبان مجمع خسائر الھبوط ،أو

)ب(

استبعاد مجمع اإلطفاء مقابل إجمالي المبلغ الدفتري لألصل.

وبعد مبلغ التسوية في مجمع اإلطفاء جز ًء من الزيادة أو التخفيض في المبلغ الدفتري الذي تتم المحاسبة عنه وفقا ً
للفقرات  85و .86
81

عندما ال يمكن إعادة تقويم أصل غير ملموس في فئة أصول غير ملموسة ُمعاد تقويمھا نظرا لعدم وجود سوق
نشطة لھذا األصل ،فإنه يجب أن يُسجل األصل بتكلفته مطروحا ً منھا أي مجمع إطفاء وخسائر ھبوط.

82

عندما ال يعد من الممكن قياس القيمة العادلة ألصل غير ملموس ُمعاد تقويمه بالرجوع إلى سوق نشطة ،فإن المبلغ
الدفتري لألصل يجب أن يكون مبلغ إعادة تقويمه في تاريخ آخر إعادة تقويم بالرجوع إلى السوق النشطة مطروحا ً
منه أي مجمع إطفاء الحق وأي مجمع خسائر ھبوط الحقة.

83

قد تشير حقيقة أنه لم يعد يوجد سوق نشطة ألصل غير ملموس ُمعاد تقويمه أن األصل قد ھبطت قيمته وأنه يلزم أن
يُختبر وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي .36

84

عندما يمكن أن تُقاس القيمة العادلة لألصل بالرجوع إلي سوق نشطة في تاريخ قياس الحق ،فإن نموذج إعاده التقويم
يُطبق من ھذا التاريخ.

85

عندما يزداد المبلغ الدفتري ألصل غير ملموس نتيجة إلعادة التقويم ،فإنه يجب أن تُثبت الزيادة ضمن الدخل الشامل
اآلخر وأن تُجمع ضمن حقوق الملكية تحت عنوان فائض إعادة التقويم .وبالرغم من ذلك ،فإنه يجب أن تُثبت الزيادة
ضمن الربح أو الخسارة بالقدر الذي يعكس انخفاض إعادة تقويم ُمثبت – سابقا ً – ضمن الربح أو الخسارة لألصل
نفسه.

86

عندما ينخفض المبلغ الدفتري ألصل غير ملموس نتيجة إلعادة التقويم ،فإنه يجب أن يُثبت االنخفاض ضمن الربح
أو الخسارة .وبالرغم من ذلك ،فإنه يجب أن يُثبت االنخفاض ضمن الدخل الشامل اآلخر بقدر أي رصيد دائن في
فائض إعادة التقويم متعلق بذلك األصل .ويقلص االنخفاض ال ُمثبت ضمن الدخل الشامل اآلخر من المبلغ ال ُمجمع
ضمن حقوق الملكية تحت عنوان فائض إعادة التقويم.

87

يمكن أن يُحول فائض إعادة التقويم المتراكم ضمن حقوق الملكية – بشكل مباشر – إلى األرباح المبقاة عندما يتحقق
الفائض .ويمكن أن يتحقق الفائض بالكامل عند تخريد األصل أو استبعاده .وبالرغم من ذلك ،قد يتحقق بعض الفائض
عندما يُستخدم األصل من قبل المنشأة؛ وفي مثل ھذه الحالة ،يكون مبلغ الفائض المحقق ھو الفرق بين اإلطفاء ال ُمستند
إلى المبلغ الدفتري ال ُمعاد تقويمه لألصل واإلطفاء الذي كان سيُثبت باالستناد إلى التكلفة التاريخية لألصل .وال يُجرى
التحويل من فائض إعادة التقويم إلى األرباح المبقاة من خالل الربح أو الخسارة.
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العمر اإلنتاجي

88

يجب على المنشأة أن تقدر ما إذا كان العمر اإلنتاجي لألصل غير الملموس محدودا أو غير محدود ،وإذا كان محدوداً،
طول أو عدد وحدات اإلنتاج أو الوحدات المشابھة التي تشكل ذلك العمر اإلنتاجي .ويجب أن يُعد األصل غير الملموس
من قبل المنشأة أن له عمر إنتاجي غير محدود عندما ـ اسناداً إلى تحليل جميع العوامل ذات الصلة ـ ال يكون ھناك
نھاية ُمتوقعة للفترة التي يُتوقع خاللھا أن يولد األصل صافي تدفقات نقدية داخلة للمنشأة.

89

تستند المحاسبة عن األصل غير الملموس إلى عمره اإلنتاجي .حيث يتم إطفاء األصل غير الملموس الذي له عمر
إنتاجي محدود )انظر الفقرات  ،(106–97في حين ال يتم إطفاء األصل غير الملموس الذي له عمر إنتاجي غير محدود
)انظر الفقرات  .(110–107وتوضح األمثلة المرفقة بھذا المعيار تحديد العمر اإلنتاجي لألصول غير الملموسة
المختلفة ،والمحاسبة الالحقة عن تلك االصول على أساس تقديرات العمر اإلنتاجي.

90

تؤخذ الكثير من العوامل في الحسبان عند تحديد العمر اإلنتاجي لألصل غير الملموس ،بما في ذلك:
)أ (

االستخدام المتوقع لألصل من قبل المنشأة وما إذا كان من الممكن إدارة األصل – بشكل كفء – من قبل
فريق إدارة آخر.

)ب (

دورات حياة المنتج النموذجية لألصل والمعلومات العامة عن تقديرات األعمار اإلنتاجية لألصول المشابھة
التي تستخدم بطريقة مشابھة.

)ج(

التقادم الفني ،أوالتكنولوجي ،أوالتجاري أو األنواع األخرى من التقادم.

)د(

استقرار الصناعة التي يعمل فيھا األصل والتغيرات في طلب السوق على المنتجات أو الخدمات المنُتجة من
األصل.

)ھـ(

التصرفات المتوقعة من قبل المنافسين أو المنافسين المحتملين.

)و(

مستوى نفقة الصيانة المطلوب للحصول على المنافع اإلقتصادية المستقبلية المتوقعة من األصل وقدرة المنشأة
ونيتھا للوصول إلى مثل ذلك المستوى.

)ز(

فترة السيطرة على األصل والقيود النظامية أو ما شابھھا على استخدام األصل ،مثل تواريخ انتھاء عقود
اإليجار المتعلقة به.

)ح(

ما إذا كان العمر اإلنتاجي لألصل يعتمد على العمر اإلنتاجي لألصول األخرى للمنشأة.

91

إن مصطلح "غير محدود" ال يعني "غير متناھي" .يعكس العمر اإلنتاجي لألصل غير الملموس – فقط – ذلك المستوى
من نفقة الصيانة المستقبلية المطلوب للحفاظ على األصل عند مستوى أدائه ال ُمقدر في وقت تقدير العمر اإلنتاجي
لألصل ،وقدرة المنشأة ونيتھا للوصول إلى مثل ذلك المستوى .ويجب أال يعتمد استنتاج أن العمر اإلنتاجي لألصل
غير الملموس غير محدود على النفقة المستقبلية ال ُمخططة بما يزيد عن تلك المطلوبة للحفاظ على األصل عند ذلك
المستوى من األداء.

92

في ضوء تاريخ التغيرات السريعة في التكنولوجيا ،فإن برنامج الحاسب االلي وأصول غير ملموسة أخرى كثيرة تكون
عرضة للتقادم التقني .وبنا ًء عليه ،فإنه غالبا ً ما سيكون الحال أن عمرھا اإلنتاجي قصير .قد تشير االنخفاضات
المستقبلية المتوقعة في أسعار بيع بند تم إنتاجه باستخدام أصل غير ملموس مؤشراً إى توقع التقادم التقني أو التجاري
لألصل ،والذي بدوره قد يعكس االنخفاض في المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في األصل.

93

قد يكون العمر اإلنتاجي لألصل غير الملموس طويال جدا أو حتى غير محدود .وتبرر حاالت عدم التاكد تقدير العمر
اإلنتاجي لألصل غير الملموس على أساس الحيطة والحذر ،ولكنھا ال تبرر اختيار عمر يكون قصيراً – بشكل غير
واقعي.
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94

ال يجوز أن يزيد العمر اإلنتاجي لألصل غير الملموس ،الذي ينشأ عن حقوق تعاقدية أو حقوق نظامية أخرى ،عن
فترة الحقوق التعاقدية أو الحقوق النظامية االخرى ،ولكن يمكن أن يكون أقصر باالعتماد على الفترة التي تتوقع
المنشأة أن يُستخدم األصل خاللھا .وإذا تم إحالة الحقوق التعاقدية أو الحقوق النظامية االخرى ألجل مقيد يمكن
تجديده ،فإنه يجب أن يشتمل العمر اإلنتاجي لألصل غير الملموس على فترة )فترات( التجديد – فقط – عندما يوجد
دليل يدعم التجديد من قبل المنشأة بدون تكلفة كبيرة .أما العمر اإلنتاجي للحق ال ُمعاد اقتناؤه وال ُمثبت على أنه أصل
غير ملموس ضمن عملية تجميع أعمال فھو الفترة التعاقدية المتبقية من العقد الذي بمقتضاه ُمنح الحق وال يجوز
أن يشتمل على فترات التجديد.

95

قد يكون ھناك عوامل اقتصادية ونظامية تؤثر على العمر اإلنتاجي لألصل غير الملموس .تحدد العوامل االقتصادية
الفترة التي سوف تُستلم خاللھا المنافع االقصادية المستقبلية من قبل المنشأة .وقد تقيد العوامل النظامية الفترة التي
تحصل خاللھا المنشأة على ھذه المنافع .ويعد العمر اإلنتاجي ھو الفترة األقصر من الفترات المحددة بموجب تلك
العوامل.

96

يشير وجود العوامل التالية ،من بين غيرھا ،إلى أن المنشأة ستكون قادرة على أن تجدد الحقوق التعاقدية أو الحقوق
النظامية األخرى بدون تكلفة كبيرة:
)أ (

وجود دليل ،من المحتمل أن يستند إلى الخبرة ،بأن الحقوق التعاقدية والحقوق النظامية األخرى سوف تُجدد.
وإذا كان التجديد مشروطا بموافقة طرف ثالث ،فإن ھذا يتضمن دليالً بأن الطرف الثالث سوف يعطي موافقته.

)ب (

وجود دليل بأنه سوف يتم استيفاء أي من الشروط الضرورية للحصول على التجديد.

)ج(

أن تكلفة التجديد بالنسبة للمنشأة ليست كبيرة عندما تُقارن بالمنافع االقتصادية المستقبلية ال ُمتوقع أن تتدفق إلى
المنشأة من التجديد.

فإذا كانت تكاليف التجديد كبيرة عندما تُقارن بالمنافع االقتصادية المستقبلية ال ُمتوقع أن تتدفق إلى المنشأة من التجديد،
فإن تكلفة "التجديد" تعبر ،في جوھرھا ،عن تكلفة إقتناء أصل غير ملموس جديد في تاريخ التجديد.

األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحدودة
فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء
97

يجب أن يُخصص المبلغ القابل لإلستھالك ألصل غير ملموس ذي عمر إنتاجي محدود على أساس منتظم على مدى
عمره اإلنتاجي .ويجب أن يبدأ اإلطفاء عندما يكون األصل متاحا ً لالستخدام ،أي عندما يكون في الموقع وبالحالة
الالزمة ليكون قابالً للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة .ويجب أن يتوقف اإلطفاء في التاريخ الذي يُصنف
فيه األصل على أنه ُمحتفظ به للبيع )أو يُدرج فيه ضمن مجموعة استبعاد ُمصنفه على أنھا محتفظ بھا بالبيع( وفقا ً
للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،5أو التاريخ الذي يُلغى فيه إثبات األصل ،أيھما أبكر .ويجب أن تعكس طريقة اإلطفاء
ال ُمستخدمة النمط الذي يتوقع أن تُستھلك به المنافع االقتصادية المستقبلية لألصل من قبل المنشأة .فإذا كان من غير
الممكن أن يُحدد ذلك النمط – بطريقة يمكن االعتماد عليھا ،فإنه يجب أن تُستخدم طريقة القسط الثابت .ويجب ان يُثبت
عبء اإلطفاء لكل فترة ضمن الربح أو الخسارة ما لم يسمح أو يتطلب ھذا المعيار أو غيره بأن يُدرج ضمن المبلغ
الدفتري ألصل آخر.

98

يمكن أن تُستخدم تشكيلة من طرق اإلطفاء لتخصيص المبلغ القابل لإلستھالك لألصل على أساس منتظم على مدى عمره
اإلنتاجي .وتشمل ھذه الطرق طريقة القسط الثابت ،وطريقة الرصيد المتناقص ،وطريقة وحدات اإلنتاج .وتُختار الطريقة
ال ُمستخدمة على أساس النمط المتوقع الستھالك المنافع االقتصادية المستقبلية ال ُمتوقعة الكامنة في األصل ،وتُطبق –
بشكل ثابت – من فترة إلى أخرى ،مالم يوجد تغير في النمط ال ُمتوقع الستھالك تلك المنافع االقتصادية المستقبلية.
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98أ

98ب

98ج

99

ھناك إفتــراض قابل للدحض بأن طــريقة اإلطفاء التي تعتمــد على اإليرادات المتولــدة من نشاط يتضمن استخدام
أصل غير ملموس غير مناسبة .اإليرادات المتولدة من النشاط الذي يتضمن استخدام أصل غير ملموس تعكس عادة
عوامل ال ترتبط مباشرة باستھالك المنافع اإلقتصادية الكامنة في األصل غير الملموس .على سبيل المثال ،تتأثر
اإليرادات بمدخالت وعمليات أخرى وأنشطة البيع والتغيرات في حجم المبيعات واألسعار .قد يتأثر مكون سعر
اإليرادات بالتضخم الذي ليس له تأثير على الطريقة التي يتم بھا استھالك األصل .ھذا اإلفتراض يمكن التغلب عليه
فقط في ظروف محددة.
)أ(

حيث يتم التعبير عن األصل غير الملموسكمقياس لإليرادات كما ھو مبين في الفقرة 98ج ،أو

)ب(

عندما يمكن إثبات أن اإليرادات واستھالك المنافع اإلقتصادية لألصل غير الملموس مترابطة إلى حد كبير.

عند اختيار طريقة اإلطفاء المناسبة وفقا ً للفقرة  ،98يمكن للمنشأة تحديد العامل المحدد المھيمن المتأصل في األصل
غير الملموس .على سبيل المثال ،العقد الذي يحدد حقوق المنشأة في استخدام األصل غير الملموس قد يحدد استخدام
المنشأة لألصل غير الملموس في مدة محددة مسبقا ً من السنوات )أي وقت( ،أوعدد الوحدات المنتجة ،أو كمبلغ
إجمالي ثابت من اإليرادات التي سيتم توليدھا .تحديد مثل ھذا العامل المحدد المھمين يمكن في الغالب أن يعد بمثابة
نقطة إنطالق لتحديد األساس المناسب لإلطفاء ،ولكن قد يتم تطبيق أساس آخر إذا كان يعكس النمط المتوقع الستھالك
المنافع االقتصادية عن قرب.
في الظروف التي يكون فيھا تحقيق مستوى من اإليرادات ھو العامل المھمين المتأصل في األصل غير الملموس،
فإن اإليرادات التي ستتولد يمكن أن تكون أساسا ً مناسبا ً لإلطفاء .على سبيل المثال ،يمكن للمنشأة إقتناء إمتياز
إلكتشاف واستخراج الذھب من من منجم للذھب .قد يكون إنتھاء العقد على أساس مبلغ ثابت من إجمالي اإليرادات
التي تتولد من االستخراج )على سبيل المثال ،قد يسمح عقد باستخراج الذھب من من المنجم حتى تبلغ اإليرادات
التراكمية من بيع الذھب  2مليار وحدة عمله( وليس على أساس الوقت أو على كمية الذھب المستخرج .وفي مثال
آخر ،قد يكون الحق في تشغيل طريق برسم عبور معتمدا على مبلغ إيرادات إجمالي ثابت يتولد من الرسوم التراكمية
)على سبيل المثال ،قد يسمح عقد بتشغيل الطريق برسم العبور حتى يبلغ المبلغ التراكمي للرسوم المتولدة من تشغيل
الطريق  100مليون وحدة عملة( .وفي الحالة التي تعد فيھا اإليرادات ھي العامل المحدد المھيمن في عقد استخدام
األصل غير الملموس ،فإن اإليرادات التي سيتم توليدھا قد تكون أساسا ً مناسبا ً إلطفاء األصل غير الملموس شريطة
أن يحدد العقد المبلغ اإلجمالي الثابت لإليرادات التي ستتولد والتي يتم بموجبھا تحديد اإلطفاء.
يُثبت اإلطفاء – عادةً – ضمن الربح أو الخسارة .وبالرغم من ذلك ،تُستنفد – أحيانا ً – المنافع االقتصادية المستقبلية
الكامنة في األصل في إنتاج أصول أخرى .وفي ھذه الحالة ،يشكل عبء اإلطفاء جز ًء من تكلفة األصل االخر
ويُدرج ضمن مبلغه الدفتري .على سبيل المثال ،يُدرج إطفاء األصول غير الملموسة ال ُمستخدمة في العملية اإلنتاجية
ضمن المبلغ الدفتري للمخزون )انظر معيار المحاسبة الدولي "2المخزون"(.

القيمة المتبقية
100

يجب أن يُفترض أن القيمة المتبقية لألصل غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدود ستكون صفراً ،ما لم:
)أ(

يوجد ارتباط من قبل طرف ثالث بأن يشتري األصل في نھاية عمره اإلنتاجي؛ أو

)ب( يوجد سوق نشطة لألصل )كما عُرفت في المعيار الدولي للتقرير المالي  (13و:
)(1

يمكن أن تُحدد القيمة المتبقية بالرجوع إلى تلك السوق؛ و

)(2

من المحتمل أنه سوف توجد مثل تلك السوق في نھاية العمر االنتاجي لألصل.

101

يُحدد المبلغ القابل لالستھالك لألصل ذي العمر اإلنتاجي المحدود بعد طرح قيمته المتبقية .تعني القيمة المتبقية التي
تزيد عن الصفر – ضمنا ً – أن المنشأة تتوقع أن تستبعد األصل غير الملموس قبل نھاية عمره االقتصادي.

102

يستند تقدير القيمة المتبقية لألصل إلى المبلغ الممكن استرداده من االستبعاد باستخدام األسعار السائدة في تاريخ
التقدير لبيع أصل مشابه والذي وصل لنھاية عمره اإلنتاجي والذي تم تشغيله في ظل ظروف مشابھة لتلك التي
سوف يستخدم في ظلھا األصل .ويجب أن تُراجع القيمة المتبقية – على األقل – في نھاية كل سنة مالية .وتتم
المحاسبة عن التغير في القيمة المتبقية لألصل على أنه تغيير في تقدير محاسبي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 8
"السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء".
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103

قد تزيد القيمة المتبقية لألصل غير الملموس إلى مبلغ يعادل المبلغ الدفتري لألصل ،أو أكبر منه .وعندما يحدث ذلك،
يكون عبء اإلطفاء لألصل صفراً ما لم وحتى تنخفض قيمته المتبقية – الحقا ً – إلى مبلغ أقل من المبلغ الدفتري لألصل.

مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء
104

يجب أن تُراجع فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لألصل غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدود –على األقل – في
نھاية كل سنة مالية .وعندما يختلف العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل عن التقديرات السابقة ،فإنه يجب – تبعا ً لذلك –
أن يتم تغيير فترة اإلطفاء .وإذا كان ھناك تغير في النمط ال ُمتوقع الستھالك المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في
األصل ،فإنه يجب أن يتم تغيير طريقة اإلطفاء لتعكس النمط ال ُم َغيّر .ويجب أن تتم المحاسبة عن مثل ھذه التغييرات
على أنھا تغييرات في التقديرات المحاسبية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي .8

105

خالل عمر األصل غير الملموس ،قد يصبح من الواضح أن تقدير عمره اإلنتاجي غير مناسب .على سبيل المثال ،قد
يشير إثبات خسارة ھبوط إلى أنه يلزم أن يتم تغيير فترة اإلطفاء.

106

مع مرور الوقت ،قد يتغير النمط ال ُمتوقع أن تتدفق به المنافع االقتصادية المستقبلية إلى المنشأة من األصل غير الملموس.
على سبيل المثال ،قد يصبح من الواضح أن طريقة الرصيد المتناقص لإلطفاء تُعد مناسبة بدالً من طريقة القسط الثابت.
مثال آخر ھو عندما يُؤجل استخدام الحقوق ال ُمتمثلة في ترخيص إنتظارا لتصرف بشأن المكونات األخرى لخطة العمل.
في ھذه الحالة ،قد ال تُستلم المنافع االقتصادية التي تتدفق من األصل حتى فترات الحقة.

األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحدودة

107

ال يجوز أن يتم إطفاء أصل غير ملموس ذي عمر إنتاجي غير محدود.

108

وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  ،36فإن المنشأة ُمطالبة بأن تختبر األصل غير الملموس ذا العمر اإلنتاجي غيرالمحدود
للھبوط ،وذلك بمقارنة المبلغ الممكن استرداده منه مع مبلغه الدفتري
)أ(

سنوياً ،و

)ب(

حينما يكون ھناك مؤشراً على أن قيمة األصل غير الملموس ربما تكون ھبطت.

مراجعة تقدير العمر اإلنتاجي
109

يجب أن يُراجع العمر اإلنتاجي لألصل غير الملموس الذي ال يتم إطفاؤه – كل فترة – لتحديد ما إذا كانت األحداث
والظروف ما تزال تدعم تقدير عمر إنتاجي غير محدود لألصل .فإذا لم تكن كذلك ،فإنه يجب المحاسبة عن التغيير في
تقدير العمر اإلنتاجي من غير محدود إلى محدود على أنه تغيير في تقدير محاسبي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي .8

110

وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  ،36فإن إعادة تقدير العمر اإلنتاجي لألصل غير الملموس على أنه محدود بدالً من غير
محدود يُعد مؤشراً على أن قيمة األصل غير الملموس ربما تكون ھبطت .نتيجة لذلك ،تختبر المنشأة األصل للتحقق من
الھبوط في قيمته وذلك بمقارنة المبلغ الممكن استرداده منه ،ال ُمحدد وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  ،36مع مبلغه الدفتري،
وإثبات أي زيادة في المبلغ الدفتري عن المبلغ الممكن استرداده على أنه خسارة ھبوط.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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إمكانية استرداد المبلغ الدفتري ـ خسائر الھبوط
111

لتحديد ما إذا كانت قيمة أصل غير ملموس قد ھبطت ،تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولي  .36حيث يوضح ذلك
المعيار متى وكيف تراجع المنشأة المبلغ الدفتري ألصولھا ،وكيف تحدد المبلغ الممكن استرداده من األصل ،ومتى تُثبت
خسارة ھبوط أو تعكسھا.

التخريدات واالستبعادات
112

يجب أن يُلغى إثبات األصل غير الملموس:
)أ( عند االستبعاد؛ أو
)ب( عندما ال يُتوقع منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده.

113

يجب أن يُحدد المكسب أو الخسارة الناشئة عن إلغاء إثبات أصل غير ملموس بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد،
إن وجدت ،والمبلغ الدفتري لألصل .ويجب أن يُثبت ضمن الربح أو الخسارة عندما يُلغى إثبات األصل )ما لم يتطلب
المعيار الدولي للتقرير المالي  16خالف ذلك عند البيع وإعادة االستئجار( .وال يجوز أن تُصنف المكاسب على أنھا
إيراد.

114

قد يحدث استبعاد األصل غير الملموس بطرق متنوعة )مثل بالبيع ،أو بالدخول في عقد تأجير تمويلي ،أو بالتبرع(.
تاريخ استبعاد األصل غير الملموس ھو تاريخ حصول المتلقي على السيطرة على األصل وفقا ً لمتطلبات تحديد متى يتم
استيفاء إلتزام األداء في المعيار الدولي للتقرير المالي  .15وينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  16على االستبعاد
بالبيع وإعادة االستئجار.

115

عندما تُثبت المنشأة ،وفقا لمبدأ اإلثبات الوارد في الفقرة  ،21تكلفة استبدال جزء من أصل غير ملموس ضمن المبلغ
الدفتري لألصل ،فإنھا – حينذاك – تلغي إثبات المبلغ الدفتري للجزء ال ُمستبدل .وعندما ال يكون من الممكن – عمليا ً –
للمنشأة أن تحدد المبلغ الدفتري للجزء ال ُمستبدل ،فإنه يمكنھا أن تستخدم تكلفة االستبدال كمؤشر لما كانت عليه تكلفة
الجزء ال ُمستبدل في وقت إقتنائه أو توليده داخليا ً.

115أ

في حالة الحق ال ُمعاد اقتناؤه ضمن عملية تجميع أعمال ،إذا اُعيد – الحقا ً – إصدار )بيع( الحق إلى طرف ثالث ،فإنه
يجب أن يُستخدم المبلغ الدفتري المتعلق به ـ إن وجد ـ عند تحديد المكسب أو الخسارة من إعادة اإلصدار.

116

يتم تحديد مبلغ العوض المدرج في المكسب أو الخسارة الناتجة من استبعاد األصل غير الملموس وفقا ً لمتطلبات تحديد
سعر المعاملة في الفقرات  72-47من المعيار الدولي للتقرير المالي  .15الحقا ً يجب المحاسبة عن التغيرات في مبلغ
العوض المدرج في الربح أو الخسارة وفقا ً لمتطلبات التغيرات في سعر المعاملة في المعيار الدولي للتقرير المالي .15

117

ال يتوقف إطفاء األصل غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدود عندما يتوقف استخدام األصل غير الملموس ،ما لم
يكن األصل قد استھلك بالكامل أو صُنف على أنه ُمحتفظ به للبيع )أو ُمدرج ضمن مجموعة استبعاد ُمصنفه على أنھا
ُمحتفظ بھا للبيع( وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي .5
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اإلفصــاح
عــام
118

يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي لكل فئة من األصول غير الملموسة ،مع تمييز األصول غير الملموسة ال ُمتولدة
داخليا ً عن األصول غير الملموسة األخرى:
)أ(

ما إذا كانت األعمار اإلنتاجية غير محدودة أو محدودة و ،إذا كانت محددوة ،األعمار اإلنتاجية أو معدالت اإلطفاء
ال ُمستخدمة.

)ب(

طرق اإلطفاء المستخدمة لألصول غير الملموسة ذات األعمال اإلنتاجية المحدودة.

)ج (

إجمالي المبلغ الدفتري وأي مجمع إطفاء ) ُمضاف إلى مجمع خسائر الھبوط( في بداية ونھاية الفترة.

)د (

البند )البنود( المستقل في قائمة الدخل الشامل الذي اُدرج فيه أي إطفاء ألصول غير ملموسة.

)ھـ(

مطابقة المبلغ الدفتري في بداية ونھاية الفترة بحيث تظھر:
) (1اإلضافات ،بحيث تبين – بشكل منفصل – تلك التي من التطوير الداخلي ،وتلك ال ُمقتناة – بشكل منفصل ،وتلك
ال ُمقتناة من خالل عمليات تجميع أعمال.
) (2األصول ال ُمصنفة على أنھا ُمحتفظ بھا للبيع أو ال ُمدرجة ضمن مجموعة استبعاد ُمصنفة على أنھا ُمحتفظ بھا
للبيع وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،5واالستبعادات األخرى.
) (3الزيادات أو النقصان خالل الفترة الناتجة عن إعادة التقويمات بموجب الفقرات  ،75و ،85و ،86وعن خسائر
الھبوط ال ُمثبته أو المعكوسة ضمن الدخل الشامل اآلخر وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ) 36إن وجدت(.
) (4خسائر الھبوط ال ُمثبتة ضمن الربح أو الخسارة خالل الفترة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي ) 36إن وجدت(.
) (5خسائر الھبوط المعكوسة ضمن الربح أو الخسارة خالل الفترة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ) 36إن وجدت(.
) (6أي إطفاء ُمثبت خالل الفترة.
) (7صافي فروق صرف العملة الناشئ عن ترجمة القوائم المالية إلى عملة العرض ،أو عن ترجمة عملية أجنبية
إلى عملة العرض للمنشأة.
) (8التغيرات األخرى ضمن المبلغ الدفتري خالل الفترة.

119

فئة األصول غير الملموسة ھي مجموعة من األصول ذات الطبيعة واالستخدام المتشابه في عمليات المنشأة .ومن أمثلة
الفئات المنفصلة:
)أ (

أسماء العالمة.

)ب (

عناوين الصحف وعناوين النشر.

)ج(

برنامج الحاسب االلي.

)د(

التراخيص واالمتيازات.

)ھـ(

حقوق التأليف والنشر ،وبراءات االختراع ،وحقوق الملكية الصناعية ،وحقوق الخدمة والتشغيل.

)و(

الوصفات ،والصيغ ،والنماذج ،والتصاميم ،والنماذج األولية.

)ز(

األصول غير الملموسة تحت التطوير.

يتم تفصيل )تجميع( الفئات المذكورة أعاله في فئات أصغر )أكبر( إذا كان سينتج عن ھذا معلومات أكثر مالءمة
لمستخدمي القوائم المالية.
120

تفصح المنشأة عن معلومات عن األصول غير الملموسة التي ھبطت قيمتھا وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  36باإلضافة
إلى المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة )118ھـ()).((5)–(3
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121

122

123

يتطلب معيار المحاسبة الدولي  8من المنشأة أن تفصح عن طبيعة ومبلغ التغيير قي تقدير محاسبي والذي له أثر ذو
أھمية نسبية في الفترة الحالية أو يتوقع أن يكون له أثر ذو أھمية نسبية في الفترات الالحقة .وقد ينشأ مثل ھذا اإلفصاح
عن التغييرات في:
)أ (

تقدير العمر اإلنتاجي ألصل غير ملموس؛ أو

)ب (

طريقة اإلطفاء؛ أو

)ج(

القيم المتبقية.

يجب على المنشأة أن تفصح– أيضا ً – عن:
)أ(

لألصل غير الملموس ال ُمقوم على أن له عمر إنتاجي غير محدود ،المبلغ الدفتري لذلك األصل واألسباب التي
تدعم تقدير عمر إنتاجي غير محدود .وعند إبداء ھذه األسباب ،يجب على المنشأة أن تصف العامل )العوامل(
التي لعبت دوراً مھماً في تحديد أن األصل له عمر إنتاجي غير محدود.

)ب(

وصف أي أصل غير ملموس منفرد ،ومبلغه الدفتري وفترة اإلطفاء المتبقية له ،والذي يُعد ذا أھمية نسبية
للقوائم المالية للمنشأة.

)ج(

لألصول غير الملموسة ال ُمقتناة عن طريق منحة حكومية وال ُمثبتة – بشكل أولي – بالقيمة العادلة )انظر الفقرة
:(44
)(1

القيمة العادلة ال ُمثبتة – بشكل أولي – لھذه األصول؛

)(2

مبلغھا الدفتري؛

)(3

ما إذا كانت ُمقاسة بعد اإلثبات بموجب نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقويم.

)د(

وجود أصول غير ملموسة والتي قُيدت ملكيتھا ومبالغھا الدفترية ،والمبالغ الدفترية لألصول غير الملموسة
المرھونة كضمان اللتزامات.

)ھـ(

مبلغ االرتباطات التعاقدية إلقتناء أصول غير ملموسة.

عندما تصف المنشأة العامل )العوامل( التي لعبت دوراً مھما ً في تحديد أن العمر اإلنتاجي لألصل غير الملموس غير
محدود ،فإن المنشأة تأخذ في الحسبان قائمة العوامل الواردة في الفقرة .90

األصـول غيـر الملموسة ال ُمقاسة بعـد اإلثبات باسـتخدام نمـوذج إعـادة التقويم
124

عندما تتم المحاسبة عن األصول غير الملموسة بمبالغ إعادة التقويم ،فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي:
)أ(

125

بحسب فئة األصول غير الملموسة:
)(1

تاريخ سريان إعادة التقويم؛

)(2

المبلغ الدفتري لالصول غير الملموسة ال ُمعاد تقويمھا؛

)(3

المبلغ الدفتري الذي كان سيتم إثباته فيما لو تم قياس فئة األصول غير الملموسة ال ُمعاد تقويمھا بعد
االثبات باستخدام نموذج التكلفة الوارد في الفقرة .74

)ب(

مبلغ فائض إعادة التقويم الذي يتعلق باإلصول غير الملموسة في بداية ونھاية الفترة ،بحيث يبين التغيرات خالل
الفترة وأي قيود على توزيع الرصيد على حملة االسھم.

)ج(

]حُذفت[

قد يكون من الضروري أن تُجمع فئات األصول ال ُمعاد تقويمھا في فئات أكبر ألغراض اإلفصاح .وبالرغم من ذلك،
ال تُجمع الفئات إذا كان سينتج عن ھذا مزيج من فئة األصول غير الملموسة التي تشمل مبالغ ُمقاسة بموجب كل من
نموذجي التكلفة وإعادة التقويم.
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نفقة البحث والتطوير
126

يجب على المنشأة أن تفصح عن إجمالي مبلغ نفقة البحث والتطوير ال ُمثبت على أنه مصروف خالل الفترة.

127

تشمل نفقة البحث والتطوير جميع النفقات التي تعود – بشكل مباشر – إلى أنشطة البحث أو التطوير )انظر الفقرتين
 66و 67لإلرشادات حول نوع اإلنفاق الذي يُدرج لغرض متطلب اإلفصاح الوارد في الفقرة .(126

المعلومات األخرى
128

تُش َجع المنشأة ،ولكنھا غير ُمطالبة ،بأن تُفصح عن المعلومات التالية:
)أ (

وصف ألي أصل غير ملموس تم أطفاؤه بالكامل وال يزال في االستخدام.

)ب (

وصف مختصر لألصول غير الملموسة المھمة ال ُمسيطر عليھا من قبل المنشأة ولكنھا لم تُثبت على أنھا
أصول نظراً ألنھا لم تستوف ضوابط اإلثبات الواردة في ھذا المعيار أو نظراً ألنه تم اقتناؤھا أو توليدھا قبل
أن تصبح نسخة معيار المحاسبة الدولي " 38األصول غير الملموسة" ال ُمصدرة في  1998سارية.

مقتضيات التحول وتاريخ السريان
129

] ُحذفت[

130

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار:
)أ (

على المحاسبة عن األصول غير الملموسة ال ُمقتناة ضمن عمليات تجميع أعمال يكون تاريخ االتفاق بشأنھا
في  31مارس  2004أو بعده؛ و

)ب (

على المحاسبة عن جميع األصول غير الملموسة األخرى – بأثر مستقبلي – من بداية الفترة السنوية األولى
التي تبدأ في  31مارس  2004أو بعده .وبالتالي ،ال يجوز للمنشأة أن تعدل المبلغ الدفتري لألصول غير
الملموسة ال ُمثبتة في ھذا التاريخ .وبالرغم من ذلك ،يجب على المنشأة ،في ذلك التاريخ ،أن تطبق ھذا المعيار
إلعادة تقدير األعمار اإلنتاجية لمثل تلك األصول غير الملموسة .وعندما تغير المنشأة تقديرھا للعمر اإلنتاجي
ألصل ،كنتيجة إلعادة التقدير ھذا ،فإنه يجب المحاسبة عن ذلك التغيير على أنه تغيير في تقدير محاسبي وفقا
لمعيار المحاسبة الدولي .8

130أ

يجب على المنشأة أن تطبق التعديالت الواردة في الفقرة  2على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2006أو بعده.
وإذا طبقت المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي  6على فترة أبكر ،فإنه يجب أن تُطبق ھذه التعديالت على تلك الفترة
األبكر.

130ب

ع ّدل معيار المحاسبة الدولي " 1عرض القوائم المالية" )ال ُمنقح في  (2007المصطلحات ال ُمستخدمة في جميع أجزاء
المعايير الدولية للتقرير المالي .باإلضافة إلى أنه عدل الفقرات  ،85و ،86و)118ھـ( ) .(3ويجب على المنشأة أن
تطبق تلك التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2009أو بعده .وإذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة
الدولي ) 1ال ُمنقح في  (2007على فترة أبكر ،فإنه يجب أن تُطبق التعديالت على تلك الفترة األبكر.

130ج

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي ) 3ال ُمنقح في  (2008الفقرات  ،12و ،35 –33و ،68و ،69و ،94و 130وحذف
الفقرتين  38و 129وأضاف الفقرة )115أ( .عدل "التحسينات على المعايير الدولية للتقرير المالي" المصدرة في
أبريل  2009الفقرتين  36و .37ويجب على المنشأة أن تطبق – بأثر مستقبلي – تلك التعديالت على الفترات السنوية
التي تبدأ في  1يوليو  2009أو بعده .ومن ثم ،ال يجوز أن تُعدل المبالغ ال ُمثبتة لألصول غير الملموسة والشھرة ضمن
عمليات تجميع أعمال سابقة .وإذا طبقت المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي ) 3ال ُمنقح في  (2008على فترة أبكر،
فإنه يجب عليھا أن تطبق التعديالت على تلك الفترة األبكر وأن تفصح عن تلك الحقيقة.
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130د

130ھـ

عُدلت الفقرات  ،69و 70و 98وأُضيفت الفقرة 69أ بموجب "التحسينات على المعايير الدولية للتقرير المالي" المصدرة
في مايو  .2008ويجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير 2009أو بعده.
ويُسمح بالتطبيق األبكر .وإذا طبقت المنشأة تلك التعديالت على فترة أبكر ،فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة.
]حُذفت[

130و

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  10والمعيار الدولي للتقرير المالي " 11الترتيبات المشتركة" ،المصدر في مايو
 ،2011الفقرة )3ھـ( .يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  10والمعيار
الدولي للتقرير المالي .11

130ز

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،13ال ُمصدر في مايو  ،2011الفقرات  ،8و ،33و ،47و ،50و ،75و ،78و،82
و ،84و 100و ،124وحذف الفقرات 39ـ  41و)130ھـ( .ويجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت عنما تطبق
المعيار الدولي للتقرير المالي .13

130ح ع ّدلت "التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي دورة  "2012 – 2010الصادرة في ديسمبر  2013الفقرة .80
يجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يوليو  2014أو بعده .يسمح بالتطبيق األبكر
من ھذا التاريخ .إذا طبقت المنشأة التعديل على فترة أبكر فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة.
 130ط يجب على المنشأة تطبيق التعديل الذي أدخلته "التحسينات السنوية دورة  "2012 – 2010على جميع إعادات التقويم التي
تم إثباتھا في الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد تاريخ التطبيق األولي لھذه التعديالت وفي الفترة السنوية السابقة مباشرة.
يجوز للمنشأة أيضا عرض معلومات المقارنة المعدلة ألي فترات سابقة تم عرضھا ،لكنھا ليست مطالبة بذلك .وإذا
عرضت أي منشأة معلومات مقارنة غير معدلة ألي فترات سابقة فيجب عليھا أن تحدد بوضوح المعلومات التي لم يتم
تعديلھا وأن تبين أنه قد تم عرضھا على أساس مختلف وأن تشرح ذلك األساس.
130ي

ع ّدل "توضيح الطرق المقبولة لإلستھالك واإلطفاء" )التعديالت في معيار المحاسبة الدولي  16ومعيار المحاسبة الدولي
 (38الصادرة في مايو  2014الفقرتين  92و 98واضاف الفقرات 98أ – 98ج .يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت
مستقبليا على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2016أو بعده .يسمح بالتطبيق قبل ھذا التاريخ .إذا طبقت منشأة تلك
التعديالت على فترة سابقة يجب عليھا االفصاح عن تلك الحقيقة..

 130ك

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي " 15اإليرادات من العقود من العمالء" الصادر في مايو  2014الفقرات  3و114
و .116يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي.15

130ل

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي  16الصادر في يناير  2016الفقرات  ،3و ،6و ،113و .114يجب على المنشأة
تطبيق ھذه التعديالت عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .16

ُمبادالت األصول المتشابھة
131

يعني المتطلب الوارد في الفقرتين  129و)130ب( بأن يُطبق ھذا المعيار – بأثر مستقبلي – أنه إذا قيست ُمبادلة أصول
قبل تاريخ سريان ھذا المعيارعلى أساس المبلغ الدفتري لألصل ال ُمتنازل عنه ،فإن المنشأة ال تعيد عرض المبلغ الدفتري
لألصل الذي تم اقتناؤه ليعكس قيمته العادلة في تاريخ االقتناء.

التطبيق المبكر
132

تُشجع المنشآت التي تنطبق عليھا الفقرة  130على أن تطبق متطلبات ھذا المعيار قبل تواريخ السريان المحددة في الفقرة
 .130وبالرغم من ذلك ،إذا طبقت المنشأة ھذا المعيار قبل تواريخ السريان تلك ،فإنه يجب عليھا – أيضا – أن تطبق
المعيار الدولي للتقرير المالي  3ومعيار المحاسبة الدولي ) 36ال ُمنقح في  (2004في الوقت نفسه.

سحب معيار المحاسبة الدولي ) 38ال ُمصدر في (1998
133

يحل ھذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي " 38األصول غير الملموسة" )ال ُمصدر في .(1998
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العقارات االستثمارية

الھدف
1

ھدف ھذا المعيار ھو تحديد المعالجة المحاسبية للعقار االستثماري ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة.

النطاق
2

يجب أن يتم تطبيق ھذا المعيار إلثبات ،وقياس العقار االستثماري واإلفصاح عنه.

3

]حذفت[

4

ال ينطبق ھذا المعيار على:
)أ(

األصول الحيوية المتعلقة بالنشاط الزراعي )أنظر معيار المحاسبة الدولي " 41الزراعة"(؛

)ب(

حقوق التعدين واالحتياطيات المعدنية مثل النفط ،والغاز الطبيعي والموارد غير المتجددة المشابھة.

التعريفات
5

تُستخدم المصطلحات التالية في ھذا المعيار بالمعاني المحددة:
المبلغ الدفتري ھو المبلغ الذي به يتم إثبات األصل في قائمة المركز المالي.
التكلفة ھي مبلغ النقد ،أو ُمعادالت النقد ،المدفوع أو القيمة العادلة لعوض آخر تم تقديمه القتناء أصل في وقت
اقتنائه أو إنشائه ،أو ،عندما يكون منطبقا ،المبلغ الذي يُنسب لذلك األصل عند إثباته -ابتدا ًء -وفقا للمتطلبات
المحددة للمعايير الدولية األخرى للتقرير المالي ،مثل المعيار الدولي للتقرير المالي " 2الدفع على أساس السھم".
القيمة العادلة ھي الثمن الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل ،أو الذي سيتم دفعه مقابل تحويل التزام ،في معاملة في
ظروف اعتيادية منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس) .أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي 13
"قياس القيمة العادلة"(.
العقار االستثماري ھو عقار )أرض أو مبنى – أو جزء من مبنى – أو كالھما( محتفظ به )من قبل المالك أو من قبل
المستأجر كأصل حق استخدام( لكسب إيرادات إيجاريه أو إلنماء رأس المال أو لكليھما ،وليس:
)أ(

الستخدامه في إنتاج أو توريد سلع أو تقديم خدمات أو ألغراض إدارية؛ أو

)ب(

لبيعه في السياق العادي لألعمال.

عقار يشغله المالك ھو عقار محتفظ به )من قبل المالك أو من قبل المستأجر كأصل حق استخدام( الستخدامه في
إنتاج أو توريد سلع أو تقديم خدمات أو ألغراض إدارية.

تصنيف العقار على أنه عقار استثماري أو عقار يشغله المالك
6

]حذفت[

7

يتم االحتفاظ بالعقار االستثماري لكسب إيرادات إيجاريه أو إلنماء رأس المال أو لكليھما .وبنا ًء عليه ،يولد العقار
االستثماري تدفقات نقدية مستقلة – إلى حد كبير – عن األصول األخرى المحتفظ بھا من قبل المنشأة .وھذا ما يميز
العقار االستثماري عن العقار الذي يشغله المالك .إن إنتاج السلع أو توريدھا أو تقديم الخدمات )أو استخدام العقار
ألغراض إدارية( يولد تدفقات نقدية يمكن ع َْزوھا – ليس فقط -إلى العقار ،ولكن أيضا ً إلى األصول األخرى المستخدمة
في عملية اإلنتاج أو التوريد .وينطبق معيار المحاسبة الدولي " 16العقارات واآلالت والمعدات" على العقار المملوك
الذي يشغله المالك ،وينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  16على العقار الذي يشغله المالك المحتفظ به بواسطة
مستأجر كأصل حق استخدام.
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8

9

فيما يلي أمثلة على العقار االستثماري:
)أ(

أرض محتفظ بھا إلنماء رأس المال على المدى الطويل وليس للبيع في األجل القصير في السياق العادي
لألعمال.

)ب(

أرض محتفظ بھا الستخدام مستقبلي غير محدد حاليا ً) .وإذا لم تحدد المنشأة أنھا ستستخدم األرض كعقار
يشغله المالك أو للبيع في األجل القصير في السياق العادي لألعمال ،فإن األرض تعد ُمحتفظا ً بھا إلنماء رأس
المال(.

)ج(

مبنى تمتلكه المنشأة )أو أصل حق استخدام يتعلق بمبنى محتفظ به بواسطة المنشأة( وتم استئجاره بموجب
واحد أو أكثر من عقود اإليجار التشغيلي.

)د(

مبنى شاغر ولكن يُحتفظ به ليتم تأجيره بموجب عقد واحد أو أكثر من عقود اإليجار التشغيلي.

)ھـ(

عقار يجري تشييده أو تطويره الستخدامه مستقبال على أنه عقار استثماري.

فيما يلي أمثلة على البنود التي ال تُعد عقاراً استثمارياً ،وبنا ًء عليه ،تقع خارج نطاق ھذا المعيار:
)أ(

عقار بقصد البيع في السياق العادي لألعمال أو في مرحلة التشييد أو التطوير لمثل ھذا البيع )أنظر معيار
المحاسبة الدولي " 2المخزون"( ،على سبيل المثال ،عقار تم اقتناؤه – حصريا ً -بغية االستبعاد الالحق في
المستقبل القريب أو لتطويره وإعادة بيعه.

)ب(

]حذفت[

)ج(

عقار يشغله المالك )انظر معيار المحاسبة الدولي  16والمعيار الدولي للتقرير المالي  ،(16بما في ذلك )من
بين أمور أخرى( عقار محتفظ به الستخدامه مستقبال على أنه عقار يشغله المالك ،أو عقار محتفظ به للتطوير
المستقبلي واالستخدام الالحق على أنه عقار يشغله المالك ،أو عقار يشغله الموظفون )سواء يدفع الموظفون
إيجاراً بأسعار السوق أم ال( ،وعقار يشغله المالك بانتظار االستبعاد.

)د(

]حُذفت[

)ھـ(

عقار مؤجر لمنشأة أخرى بموجب عقد تأجير تمويلي.

10

تشتمل بعض العقارات على جزء محتفظ به لكسب إيرادات إيجاريه أو إلنماء رأس المال وعل ى ج زء آخ ر مح تفظ ب ه
لالستخدام في إنتاج أو توريد سلع أو تقديم خدمات أو ألغراض إدارية .ف إذا ك ان م ن الممك ن بي ع ھ ذه األج زاء -بش كل
منفص ل )أو تأجيرھ ا -بش كل منفص ل  -بموج ب عق د ت أجير تم ويلي( ،ف إن المنش أة تحاس ب ع ن ھ ذه األج زاء -بش كل
منفصل .وإذا كان من غير الممكن بيع ھذه األجزاء  -بشكل منفصل ،فإن العقار يُعد عقاراً اس تثماريا ً – فق ط – إذا ك ان
يُحتفظ بجزء غير مھم لالستخدام في إنتاج أو توريد سلع أو تقديم خدمات أو ألغراض إدارية.

11

عاونَة لشاغلي العقار الذي تح تفظ ب ه .تق وم المنش أة بمعالج ة مث ل ھ ذا العق ار
في بعض الحاالت ،تقدم المنشأة خدمات ُم ِ
على أنه عقار استثماري إذا كانت الخدمات غير مھمة بالنسبة للترتيب كك ل .مث ال ذل ك عن دما يق دم مال ك مبن ى مكتب ي
خدمات األمن والصيانة إلى المستأجرين الذين يشغلون المبنى.

12

في حاالت أخرى ،تكون الخدمات المقدمة مھمة .على سبيل المثال ،إذا كانت المنشأة تمتلك فندقا وتديره ،فإن الخ دمات
المقدمة إلى النزالء تكون مھمة بالنسبة للترتيب ككل .وبنا ًء عليه ،فإن فندقا يديره المالك يعد عقاراً يشغله المالك ول يس
عقاراً استثماريا.

13

عاونَة مھمة جدا إلى حد أن العقار ال يكون مؤھالً ليٌعد عقاراً استثماريا ُ .على
قد يصعب تحديد ما إذا كانت الخدمات ال ُم ِ
سبيل المثال ،يحيل مالك الفندق -أحيانا ً -بعض المسئوليات إلى أطراف ثالثة بموجب عقد إدارة .وتختلف شروط مثل
ھذه العقود – على نحو واسع .فمن ناحية ،قد يكون مركز المالك -في جوھره  -مركز مستثمر سلبي .ومن ناحية
أخرى ،قد يكون المالك -ببساطة  -أسند الوظائف اليومية إلى جھة خارجية في حين احتفظ ھو بالتعرض الجوھري
للتقلبات في التدفقات النقدية المتولدة عن عمليات الفندق.

14

ھن اك حاج ة لالجتھ اد عن د تحدي د م ا إذا ك ان العق ار م ؤھالً ليُع د عق اراً اس تثماريا ً .وتض ع المنش أة ض وابط
بحي ث ت تمكن م ن ممارس ة ذل ك االجتھ اد -بش كل ثاب ت  -وفق ا لتعري ف العق ار االس تثماري ولإلرش ادات ذات
العالق ة ال واردة ف ي الفق رات  .13–7تتطل ب الفق رة )75ج( م ن المنش أة أن تفص ح ع ن ھ ذه الض وابط عن دما
يصعب التصنيف.
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14أ

15

ھناك – أيضا  -حاجة لالجتھاد عند تحديد ما إذا كان اقتناء عقار استثماري ھو اقتناء أصل أو مجموعة من األصول أو
أنه تجميع أعمال يقع ضمن نطاق المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي " 3تجمي ع األعم ال" .وينبغ ي الرج وع إل ى المعي ار
الدولي للتقرير المالي  3لتحديد ما إذا كان يُعد تجميعا لألعمال أم ال .يتعل ق التَنَ ا ُول ال وارد ف ي الفق رات  14-7م ن ھ ذا
المعيار بما إذا كان العقار يُعد عقاراً يشغله المالك أو عقاراً استثمارياً ،أم ال ،وليس بتحديد ما إذا كان اقتن اء العق ار يٌع د
تجميع أعمال ،كما تم تعريفه في المعيار الدولي للتقري ر الم الي  ،3أم ال .إن تحدي د م ا إذا كان ت معامل ة معين ة تس توفي
تعريف تجميع األعمال كما تم تعريفه في المعيار الدولي للتقرير المالي  ،3وتتضمن عقاراً استثماريا كما تم تعريفه ف ي
ھذا المعيار ،يتطلب التطبيق المنفصل لكل من المعيارين.
في بعض الحاالت ،تمتلك المنشأة عق اراً يك ون م ؤجراً لمنش أتھا األم أو منش أة تابع ة أخ رى ،وتش غله تل ك المنش آت .ال
يكون العق ار م ؤھالً ليُع د عق اراً اس تثماريا ُ ف ي الق وائم المالي ة الموح دة ،نظ راً ألن العق ار يُع د عق اراً يش غله المال ك م ن
منظور المجموعة .وبالرغم من ذلك ،من منظور المنشأة التي تمتلكه ،فإن العقار يُعد عق اراً اس تثماريا ً إذا ك ان يس توفي
التعريف الوارد ف ي الفق رة  .5وبن ا ًء علي ه ،يق وم الم ؤجر بمعالج ة العق ار عل ى أن ه عق ار اس تثماري ف ي قوائم ه المالي ة
الفردية.

اإلثبات
16

يجب أن يتم إثبات العقار االستثماري على أنه أصل عندما ،وفقط عندما:
)أ(

يكون من المحتمل أن المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالعقار االستثماري المملوك سوف تتدفق إلى
المنشأة؛

)ب(

يكون من الممكن قياس تكلفة العقار االستثماري – بطريقة يمكن االعتماد عليھا.

17

تقوم المنشأة ،بموجب مبدأ اإلثب ات ھ ذا ،بتق ويم جمي ع تك اليف عقارھ ا االس تثماري ح ال تحملھ ا .وتش مل ھ ذه التك اليف
التكاليف التي تم تحملھا -ابتدا ًء -القتناء العقار االستثماري والتكاليف التي تم تحملھا – الحق ا -لإلض افة إل ى العق ار ،أو
استبدال جزء منه ،أو خدمته.

18

بموجب مبدأ اإلثبات الوارد في الفق رة  ،16ال يج وز للمنش أة أن تثب ت تك اليف الخدم ة اليومي ة لمث ل ھ ذا العق ار ض من
المبلغ الدفتري للعقار .وبدالً من ذلك ،يتم إثبات ھذه التكاليف ضمن الربح أو الخسارة ح ال تحملھ ا .إن تك اليف الخدم ة
اليومية ھي – بشكل رئيس -تكاليف العمالة والمواد االستھالكية ،وقد تشمل تكلفة األجزاء الثانوية .وغالبا ً ما يتم وصف
الغرض من ھذه النفقات على أنه ألجل "إصالحات وصيانة" العقار.

19

ق د ي تم اقتن اء أج زاء م ن العق ارات االس تثمارية م ن خ الل االس تبدال .فعل ى س بيل المث ال ،ق د تك ون الج دران الداخلي ة
استبداال للجدران األصلية .وبموجب مبدأ اإلثبات ،تثبت المنشأة تكلفة اس تبدال ج زء م ن عق ار اس تثماري موج ود ح ال
تحمل تلك التكلفة في المبلغ الدفتري للعقار االس تثماري ،وذل ك إذا كان ت ض وابط اإلثب ات ق د ت م اس تيفاءھا .وي تم إلغ اء
إثبات المبلغ الدفتري لتلك األجزاء التي يتم استبدالھا وفقا لمقتضيات إلغاء اإلثبات الواردة في ھذا المعيار.

19أ

يجب إثبات العقار االستثماري المحتفظ به بواسطة مستأجر كأصل حق استخدام وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي .16

القياس عند اإلثبات
20

يجب أن يتم قياس العقار االستثماري المملوك -ابتدا ًء -بتكلفته .ويج ب أن ي تم إدراج تك اليف المعامل ة ض من القي اس
األولي.

21

تشتمل تكلفة عقار استثماري تم شراؤه على سعر شرائه وأية نفقات أخرى يمكن ع َْزوھا – بشكل مباش ر -إل ى العق ار.
وتشمل النفق ات الت ي يمك ن ع َْزوھ ا – بش كل مباش ر -إل ى العق ار ،عل ى س بيل المث ال ،األتع اب المھني ة مقاب ل الخ دمات
القانونية ،وضرائب نقل الملكية وتكاليف المعاملة األخرى.

22

]حُذفت[

23

ال تتم زيادة تكلفة العقار االستثماري بـ:
)أ(

تكاليف بدء التشغيل )ما لم تكن ضرورية لجلب العقار إلى الحالة الالزمة ليكون قابالً للتشغيل بالطريقة
المقصودة من قبل اإلدارة( ،أو

)ب(

خسائر التشغيل المتكبدة قبل أن يحقق العقار االستثماري مستوى اإلشغال المخطط له ،أو

)ج(

المبالغ غير العادية للفاقد من المواد الخام ،أو العمالة ،أو الموارد األخرى التي يتم تحملھا عند تشييد العقار أو
تطويره.
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24

إذا تم تأجيل الدفع مقابل عقار استثماري ،فإن تكلفته تكون ھي السعر النقدي المعادل .ويتم إثبات الفرق بين ھذا المبلغ
ومجموع الدفعات على أنه مصروف فائدة على مدى فترة االئتمان.

25

]حذفت[

26

]حذفت[

27

قد يتم اقتناء واحد أو أكثر من العقارات االستثمارية بمبادلتھا بأصل أو بأصول غير نقدية ،أو بمزيج من أصول نقدية
وغير نقدية .ويشير التَنَا ُول التالي إلى ُمبادلة أصل غير نقدي واحد بآخر ،ولكنه ينطبق – أيضا -على جميع ال ُمبادالت
الموضحة في الجملة السابقة .يتم قياس تكلفة مثل ھذا العقار االستثماري بالقيمة العادلة ،إال عندما )أ( تفتقر معاملة
ال ُمبادلة إلى مضمون تجاري ،أو )ب( ال يكون من الممكن قياس القيمة العادلة ال لألصل ال ُمستلم وال لألصل المتنازل
عنه -بطريقة يمكن االعتماد عليھا .ويتم قياس األصل الذي تم اقتناؤه بھذه الطريقة حتى إذا كانت المنشأة ال تستطيع
إلغاء إثبات األصل المتنازل عنه – في الحال .إذا لم يتم قياس األصل الذي تم اقتناؤه بالقيمة العادلة ،فإن تكلفته تقاس
بالمبلغ الدفتري لألصل المتنازل عنه.

28

تحدد المنشأة م ا إذا ك ان لمعامل ة ُمبادل ة مض مون تج اري أم ال باألخ ذ ف ي الحس بان م دى التغي ر المتوق ع ف ي ت دفقاتھا
النقدية المستقبلية نتيجة للمعاملة .ويكون لمعاملة ُمبادلة مضمونً تجاري إذا:
)أ(

كان التكوين العام )المخاطر ،والتوقيت والمبلغ( للتدفقات النقدية لألصل ال ُمستلم يختلف عن التكوين العام
للتدفقات النقدية لألصل ال ُمحول ،أو

)ب(

إذا تغيرت ،نتيجة لل ُمبادلة ،القيمة الخاصة بالمنشأة لذلك الجزء من عمليات المنشأة المتأثر بالمعاملة،

)ج(

وكان الفرق في )أ( أو )ب( كبيراً بالنسبة للقيمة العادلة لألصول التي تمت ُمبادلتھا.

ولغرض تحديد ما إذا كان لمعاملة ال ُمبادلة مضمونً تجاريً ،فإن القيمة الخاصة بالمنشأة لذلك الجزء من عمليات
المنشأة المتأثر بالمعاملة يجب أن تعكس التدفقات النقدية بعد الضريبة .قد تكون نتيجة ھذه التحليالت واضحة دون أن
يتعين على المنشأة إجراء حسابات تفصيلية.
29

يمكن قياس القيمة العادلة لألصل -بطريقة يمكن االعتماد عليھا -إذا )أ( لم يكن التباين في مدى القياسات المعقولة للقيمة
العادلة لذلك األصل كبيراً أو )ب( أمكن تق ويم احتم االت التق ديرات المختلف ة الت ي تق ع ض من النط اق -بش كل معق ول -
واستخدامھا عند قياس القيمة العادلة .إذا كانت المنشأة قادرة على قياس القيمة العادلة ألي من األصل المستلم أو األصل
المتنازل عنه -بطريقة يمكن االعتماد عليھا -فإن القيمة العادلة لألصل ال ُمتنازل عنه تستخدم عندئذ لقي اس التكلف ة م ا ل م
تكن القيمة العادلة لألصل ال ُمستلم بائِنة بشكل أوضح.

29أ

يج ب قي اس العق ار االس تثماري المح تفظ ب ه بواس طة مس تأجر كأص ل ح ق اس تخدام إبت دا ًء بتكلفت ه وفق ا ً للمعي ار ال دولي
للتقرير المالي .16

القياس بعد اإلثبات
السياسة المحاسبية
30

أخذا في الحسبان االستثناءات الموضحة في الفقرة 32أ يجب على المنشأة أن تختار إما نموذج القيمة العادلة ال وارد
في الفقرات  55–33أو نموذج التكلفة الوارد في الفقرة  56على أنه سياستھا المحاسبية ،ويجب عليھا أن تطبق تلك
السياسة على جميع عقاراتھا االستثمارية.

31

ي نص معي ار المحاس بة ال دولي " 8السياس ات المحاس بية والتغي رات ف ي التق ديرات المحاس بية واألخط اء" عل ى أن
التغيير الطوعي في السياسة المحاسبية يجب أن يتم – فقط -إذا كان ين تج ع ن التغيي ر ق وائم مالي ة تق دم معلوم ات يمك ن
االعتماد عليھا وأكثر مالءمة عن آث ار المع امالت ،أو األح داث أو الظ روف األخ رى عل ى المرك ز الم الي للمنش أة ،أو
أدائھا المالي أو تدفقاتھا النقدية .ومن غير المرجح -بدرجة كبيرة – أنه سوف ينتج عن تغيير م ن نم وذج القيم ة العادل ة
إلى نموذج التكلفة عرض أكثر مالءمة.

32

يتطلب ھذا المعيار من جميع المنشآت أن تقوم بقياس القيمة العادل ة للعق ار االس تثماري ،إم ا لغ رض القي اس )إذا كان ت
المنش أة تس تخدم نم وذج القيم ة العادل ة( أو اإلفص اح )إذا كان ت تس تخدم نم وذج التكلف ة( .وتُش جع المنش أة -ولكنھ ا غي ر
مطالبة -على قياس القيمة العادلة للعقار االستثماري عل ى أس اس تق ويم م ن قب ل خبي ر تثم ين مس تقل لدي ه مؤھ ل مھن ي
معترف به وذي صلة ولديه خبرة حديثة في موقع وصنف العقار االستثماري الذي يتم تقويمه.

32أ

يجوز للمنشأة أن:
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)أ(

تختار إما نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة لجميع العقارات االستثمارية المعززة اللتزامات تدفع عائدا
يرتبط – بشكل مباشر -بالقيمة العادلة ،أو بالعوائد من أصول محددة بما فيھا ذلك العقار االستثماري؛

)ب(

تختار إما نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة لجميع العقارات االستثمارية األخرى ،بغض النظر عما تم
اختياره في البند )أ(.

32ب

تدير بعض شركات التأمين والمنشآت األخرى صندوق عقارات داخلي يقوم بإصدار وحدات اسمية ،مع احتفاظ
المستثمرين ببعض الوحدات في عقود مترابطة واحتفاظ المنشأة بأخرى .ال تسمح الفقرة 32أ للمنشأة بقياس جزء من
العقارات التي يحتفظ بھا الصندوق بالتكلفة وقياس جزء آخر بالقيمة العادلة.

32ج

إذا قامت المنشأة باختيار نموذجين مختلفين للصنفين المذكورين في الفقرة 32أ ،فإن مبيع ات العق ارات االس تثمارية م ا
بين مجموعات األصول التي يتم قياسھا باستخدام نم وذجين مختلف ين يج ب أن ي تم إثباتھ ا بالقيم ة العادل ة ويج ب أن ي تم
إثبات التغير المتراكم في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة .وتبعا ً لذلك ،إذا تم بيع عقار استثماري من مجموعة يتم
فيھا استخدام نموذج القيمة العادلة إلى مجموعة يتم فيھا استخدام نموذج التكلفة ،فإن القيمة العادلة للعقار في تاريخ البيع
تصبح تكلفته المفترضة.

نموذج القيمة العادلة
33

بعد اإلثبات األولي ،يجب على المنشأة التي تختار نموذج القيمة العادلة أن تقيس جميع عقاراتھا االستثمارية بالقيمة
العادلة ،باستثناء الحاالت الموضحة في الفقرة .53

34

]حذفت[

35

يج ب أن ي تم إثب ات المكس ب أو الخس ارة الناش ئة ع ن تغي ر ف ي القيم ة العادل ة للعق ار االس تثماري ض من ال ربح أو
الخسارة للفترة التي ينشأ فيھا.

-36
39
40

]حُذفت[
عند قياس القيمة العادلة لعقار استثماري وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،13فإنه يجب على المنشأة أن تتأكد من أن
القيمة العادلة تعكس ،من بين أمور أخرى ،دخل اإليجار من عقود اإليجار الحالية واالفتراضات األخرى التي
سيستخدمھا المشاركون في السوق عند تسعير عقار استثماري في ظل ظروف السوق الحالية.

40أ

عند استخدام مستأجر نموذج القيمة العادلة لقياس العقار االستثمار محتفظ به كأصل حق استخدام ،فإنه يجب قياس أصل
حق االستخدام بالقيمة العادلة ،وليس العقار محل العقد.

41

يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي  16األساس لإلثبات األولي لتكلفة العقار االستثماري المحتفظ ب ه بواس طة مس تأجر
كأصل حق استخدام .وتتطلب الفقرة  33أن يتم إعادة قياس العقار االستثمار المحتفظ به بواسطة المستأجر كأص ل ح ق
استخدام عندما يكون ذلك الزما بالقيمة العادلة ،إذا إختارت المنشأة نموذج القيمة العادلة .وعندما تك ون دفع ات اإليج ار
وفقا ً لمعدالت السوق ،فإن القيم ة العادل ة للعق ار االس تثماري المح تفظ ب ه بواس طة المس تأجر كأص ل ح ق اس تخدام عن د
االقتن اء ،بع د ط رح جمي ع دفع ات اإليج ار المتوقع ة )بم ا ف ي ذل ك تل ك المتعلق ة بااللتزام ات المثبت ة( ،ينبغ ي أن تك ون
صفرا .وبالتالي ،فإن إعادة قياس أص ل ح ق االس تخدام م ن التكلف ة وفق ا ً للمعي ار ال دولي للتقري ر الم الي  16إل ى القيم ة
العادلة وفقا للفقرة ) 33أخذاً في الحسبان المتطلبات ال واردة ف ي الفق رة  (50ينبغ ي أال ينش أ عن ه أي مكس ب أو خس ارة
أولية ،ما لم يتم قي اس القيم ة العادل ة ف ي أوق ات مختلف ة .وھ ذا ق د يح دث عن د اختي ار تطبي ق نم وذج القيم ة العادل ة بع د
اإلثبات األولي.

-42
47
48

]حُذفت[

49

في حاالت استثنائية ،يوجد دليل واضح عند اقتناء المنشأة عقاراً استثماريا ً -ألول مرة )أو عندما يصبح عقار حالي
عقاراً استثماريا -ألول مرة -بعد تغيير في االستخدام( على أن التباين في مدى القياسات المعقولة للقيمة العادلة سيكون
كبيراً جداً ،وأنه من الصعب جدا تقويم احتماالت النتائج المختلفة ،بحيث تنتفي الفائدة من قياس واحد للقيمة العادلة .قد
يشير ھذا إلى أنه من غير الممكن قياس القيمة العادلة للعقار -بطريقة يمكن االعتماد عليھا  -على أساس مستمر )أنظر
الفقرة .(53
]حُذفت[
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50

عند تحديد المبل غ ال دفتري لعق ار اس تثماري بموج ب نم وذج القيم ة العادل ة ،ف إن المنش أة ال تحس ب – بش كل م زدوج -
األصول أو االلتزامات التي يتم إثباتھا على أنھا أصول أو التزامات منفصلة .فعلى سبيل المثال:
)أ(

تُعد المعدات مثل المصاعد أو أجھزة التكييف – غالبا ً – جز ًء ال يتجزأ من المبنى ويتم إدراجھا – بشكل عام -
ضمن القيمة العادلة للعقار االستثماري ،بدالً من إثباتھا -بشكل منفصل -على أنھا عقارات ،وآالت ومعدات.

)ب(

إذا تم تأجير مكتب على أساس أنه مؤثث ،فإن القيمة العادلة للمكتب تشمل – بشكل عام – القيمة العادلة
لألثاث ،نظراً ألن دخل اإليجار يتعلق بمكتب مؤثث .وعندما يتم إدراج األثاث ضمن القيمة العادلة للعقار
االستثماري ،فإن المنشأة ال تثبت ذلك األثاث على أنه أصل منفصل.

)ج(

ال تشمل القيمة العادلة للعقار االستثماري دخل اإليجار التشغيلي المقدم أو المستحق ،نظراً ألن المنشأة تقوم
بإثباته على أنه التزام أو أصل منفصل.

)د(

تعكس القيمة العادلة للعقار االستثماري ال ُمحتفظ به بواسطة مستأجر كأصل حق استخدام التدفقات النقدية
المتوقعة )بما في ذلك دفعات اإليجار المتغيرة المتوقع أن تصبح واجبة السداد( .ومن ثم ،إذا كان التقويم الذي
تم الحصول عليه لعقار ھو بالصافي بعد طرح جميع المدفوعات المتوقع أن تتم ،فإنه سوف يكون من
الضروري إعادة إضافة أي التزام إيجار مثبت ،للوصول إلى المبلغ الدفتري للعقار االستثماري باستخدام
نموذج القيمة العادلة.

51

]حُذفت[

52

في بعض الحاالت ،تتوقع المنشأة أن القيمة الحالية لمدفوعاتھا المتعلقة بعق ار اس تثماري )بخ الف الم دفوعات األخ رى
المتعلق ة بااللتزام ات المثبت ة( س وف تزي د ع ن القيم ة الحالي ة للمتحص الت النقدي ة ذات العالق ة .تطب ق المنش أة معي ار
المحاس بة ال دولي " 37المخصص ات ،وااللتزام ات المحتمل ة واألص ول المحتمل ة" لتحدي د م ا إذا ك ان عليھ ا أن تثب ت
التزاماً ،وإذا كان ثمة التزام فكيف تقيسه.

عدم القدرة على قياس القيمة العادلة -بطريقة يمكن االعتماد عليھا
53

ھناك افتراض -يمكن دحضه -بأن المنشأة تس تطيع قي اس القيم ة العادل ة للعق ار االس تثماري -بطريق ة يمك ن االعتم اد
عليھا -على أساس مس تمر .وب الرغم م ن ذل ك ،ف ي ح االت اس تثنائية ،يوج د دلي ل واض ح عن د اقتن اء المنش أة عق اراً
استثماريا ً -ألول مرة )أو عندما يصبح عقار حالي عقاراً استثماريا ً -ألول مرة -بعد تغيير في االستخدام( على أنه م ن
غير الممكن قياس القيمة العادلة للعقار االستثماري -بطريقة يمكن االعتماد عليھ ا -عل ى أس اس مس تمر .وينش أ ھ ذا
عن دما ،وفق ط عن دما ،يك ون س وق العق ارات المماثل ة غي ر نش ط )مث ل وج ود مع امالت حديث ة قليل ة ،أو أن ع روض
األسعار ليست حالية أو أن أسعار المع امالت المرص ودة تش ير إل ى أن الب ائع ق د اض طر للبي ع( وأن القياس ات البديل ة
التي يمكن االعتماد عليھا للقيمة العادلة )على سبيل المثال ،ال ُمستندة إلى توقعات التدفقات النقدي ة المخص ومة( غي ر
متاحة .وإذا قررت المنش أة أن القيم ة العادل ة لعق ار اس تثماري قي د التش ييد ال يمك ن قياس ھا -بطريق ة يمك ن االعتم اد
عليھا -ولكنھا تتوقع أنه سيمكن قي اس القيم ة العادل ة للعق ار – بطريق ة يمك ن االعتم اد عليھ ا -عن د اكتم ال التش ييد،
فإنه يجب عليھا أن تقيس ذلك العقار االستثماري قيد التشييد بالتكلفة إلى أن يصبح من الممكن قياس قيمته العادل ة -
بطريقة يمكن االعتماد عليھا-أو إلى أن يتم اكتمال التشييد )أيھما أبك ر( .وإذا ق ررت المنش أة أن القيم ة العادل ة لعق ار
استثماري )بخالف عقار قيد التشييد( ال يمكن قياسھا -بطريقة يمكن االعتماد عليھا -على أساس مس تمر ،فإن ه يج ب
على المنشأة أن تقيس ذلك العقار االستثماري باستخدام نموذج التكلفة الوارد في معيار المحاس بة ال دولي  16للعق ار
االس تثماري الممل وك أو وفق ا ً للمعي ار ال دولي للتقري ر الم الي  16للعق ار االس تثماري المح تفظ ب ه بواس طة مس تأجر
كأصل حق استخدام .ويجب أن تُفترض القيمة المتبقية للعقار االستثماري بأنھا صفر .ويجب على المنش أة االس تمرار
في تطبيق معيار المحاسبة الدولي  16أو المعيار الدولي للتقرير المالي  16إلى حين استبعاد العقار االستثماري.

53أ

بمجرد أن تصبح المنشأة قادرة على أن تقيس -بطريقة يمكن االعتماد عليھا -القيمة العادلة لعقار اس تثماري قي د التش ييد
كان يقاس – سابقا ً -بالتكلفة ،فإنه يجب عليھا أن تقيس ذلك العقار بقيمته العادلة .وبمجرد اكتمال تشييد ذلك العقار ،فإن ه
يُفترض أن القيمة العادلة يمكن قياسھا -بطريقة يمكن االعتماد عليھا .وإذا لم يكن ذلك ھو الح ال ،وفق ا للفق رة  ،53فإن ه
يجب أن تتم المحاسبة عن العقار باستخدام نموذج التكلفة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  16لألصول المملوكة أو المعيار
الدولي للتقرير المالي  16للعقار االستثماري المحتفظ به بواسطة مستأجر كأصل حق استخدام.

53ب

يمكن دحض االفتراض بأن القيمة العادلة لعقار استثماري قيد التشييد يمكن قياسھا -بطريقة يمكن االعتماد عليھا -فق ط
عند اإلثبات األولي .وقد ال تخلص المنشأة ،التي قامت بقي اس بن د لعق ار اس تثماري قي د التش ييد بالقيم ة العادل ة ،إل ى أن
القيمة العادلة للعقار االستثماري الذي تم استكماله ال يمكن قياسھا -بطريقة يمكن االعتماد عليھا.

54

في الحــاالت االستثنائية التي تضطر فيھـا المنشـأة ،للسبب المبين في الفقرة  ،53أن تقيس عقـاراً استثماريا ً باستخـدام
نموذج التكلفة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  16أو المعيار الدولي للتقرير المالي  ،16فإنھا تقيس جميع عقاراتھا
االستثمارية األخرى ،بما في ذلك العقار االستثماري قيد التشييد ،بالقيمة العادلة .وفي ھذه الحاالت ،رغم أن المنشأة قد
تستخدم نموذج التكلفة لعقار استثماري واحد ،فإنه يجب عليھا أن تستمر في المحاسبة عن كل من العقارات المتبقية
باستخدام نموذج القيمة العادلة.
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55

إذا قام ت المنش أة – س ابقا ً – بقي اس عق ار اس تثماري بالقيم ة العادل ة ،فإن ه يج ب عليھ ا أن تس تمر ف ي قي اس
العق ار بالقيم ة العادل ة إل ى ح ين اس تبعاده )أو إل ى أن يص بح العق ار عق اراً يش غله المال ك أو إل ى أن تب دأ
المنش أة ف ي تط وير العق ار لبيع ه – الحق ا ً -ف ي الس ياق الع ادي لألعم ال( حت ى ول و أص بحت مع امالت الس وق
المماثلة أقل تكراراً أو أصبحت أسعار السوق غير متاحة بسھولة.

نموذج التكلفة
56

بعد اإلثبات األولي ،يجب على المنشأة التي تختار نموذج التكلفة أن تقيس عقارھا االستثماري:
)أ(

وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي " 5األصول غير المتداولة المحتفظ بھا للبيع والعمليات غير
المستمرة"،إذا استوفت الضوابط لتصنف على أنھا محتفظ بھا للبيع )أو المدرجة ضمن مجموعة استبعاد
تم تصنيفھا على أنھا محتفظ بھا للبيع(.

)ب(

وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  16إذا كان محتفظ بھا بواسطة مستأجر كأصل حق استخدام وليس
محتفظ بھا للبيع وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي .5

)ج(

وفقا ً للمتطلبات الورادة في معيار المحاسبة الدولي  16لنموذج التكلفة في جميع الحاالت األخرى.

التحويالت
57

يجب أن تتم التحويالت إلى العقارات االستثمارية ،أو منھ ا ،عن دما -وفق ط عن دما -يوج د تغيي ر ف ي االس تخدام ،يتب ين
من:
)أ(

بدء شغل المالك للعقار ،للتحويل من عقار استثماري إلى عقار يشغله المالك؛ أو

)ب(

بدء التطوير بغية البيع ،للتحويل من عقار استثماري إلى مخزون؛ أو

)ج(

انتھاء شغل المالك للعقار ،للتحويل من عقار يشغله المالك إلى عقار استثماري ،أو

)د(

بدء عقد تأجير تشغيلي لطرف آخر ،للتحويل من مخزون إلى عقار استثماري.

)ھـ(

]حُذفت[

58

تتطلب الفقرة )57ب( من المنشأة أن تحول عقاراً من عقار اس تثماري إل ى مخ زون عن دما ،وفق ط عن دما ،يك ون ھن اك
تغيير في االستخدام ،يتبين من بدء التطوير بغيه البيع .وعندما تقرر المنشأة استبعاد عقار استثماري دون تطويره ،فإنھا
تستمر في معالجة العقار على أنه عقار استثماري إلى حين إلغاء إثباته )حذفه من قائمة المركز المالي( وال تعالجه على
أنه مخزون .وبالمثل ،إذا قامت المنشأة بالبدء في إعادة تطوير عقار استثماري حالي لغرض اس تخدام مس تقبلي مس تمر
على أنه عقار استثماري ،فإن العقار يظ ل عق اراً اس تثماريا ً وال ي تم إع ادة تص نيفه عل ى أن ه عق ار يش غله المال ك خ الل
إعادة التطوير.

59

تنطبق الفق رات  65-60عل ى قض ايا اإلثب ات والقي اس الت ي تظھ ر عن دما تس تخدم المنش أة نم وذج القيم ة العادل ة لعق ار
استثماري .وعندما تستخدم المنشأة نموذج التكلفة ،فإن التحويالت بين عقار استثماري ،وعقار يشغله المالك والمخزون
ال تغير المبلغ الدفتري للعقار المحول وال تغير تكلفة ذلك العقار ألغراض القياس أو اإلفصاح.

60

للتحويل من عقار استثماري مسجل بالقيمة العادلة إلى عقار يشغله المالك أو مخزون ،فإن التكلفة المفترض ة للعق ار
ألج ل المحاس بة عن ه – الحق ا -وفق ا لمعي ار المحاس بة ال دولي  ،16أو المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي  ،16أو معي ار
المحاسبة الدولي  2يجب أن تكون قيمته العادلة في تاريخ التغيير في االستخدام.

61

عندما يصبح عقار يش غله المال ك عق اراً اس تثماريا س يتم تس جيله بالقيم ة العادل ة ،فإن ه يج ب عل ى المنش أة أن تطب ق
معيار المحاسبة الدولي  16للعقار المملوك والمعيار الدولي للتقرير الم الي  16للعق ار المح تفظ ب ه بواس طة مس تأجر
كأصل حق استخدام حتى تاريخ التغيي ر ف ي االس تخدام .ويج ب عل ى المنش أة أن تع الج أي ف رق ف ي ذل ك الت اريخ ب ين
المبلغ الدفتري للعقار وفقا لمعي ار المحاس بة ال دولي 16أو المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي  16وقيمت ه العادل ة ب نفس
الطريقة كما لو كان إعادة تقويم وفقا لمعيار المحاسبة الدولي .16

62

حتى ذلك التاريخ الذي يصبح فيه عقار يشغله المالك عقاراً استثماريا ي تم تس جيله بالقيم ة العادل ة ،ف إن المنش أة تس تھلك
العقار )أو أصل حق االستخدام( وتثبت أية خسائر ھبوط تكون قد حدثت .وتعالج المنشأة أي فرق ف ي ذل ك الت اريخ ب ين
المبل غ ال دفتري للعق ار وفق ا لمعي ار المحاس بة ال دولي  16أو المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي  16وقيمت ه العادل ة ب نفس
الطريقة كما لو كان إعادة تقويم وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  .16وبعبارة أخرى:
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63
64
65

)أ(

يتم إثبات أي انخفاض ناتج في المبلغ الدفتري للعقار ضمن الربح أو الخسارة .وبالرغم من ذلك ،فإنه وفي
حدود المبلغ الذي أدرج ضمن فائض إعادة التقويم لذلك العقار ،يتم إثبات االنخفاض ضمن الدخل الشامل
اآلخر ،ويخفض به فائض إعادة التقويم ضمن حقوق الملكية.

)ب(

تتم معالجة أية زيادة ناتجة في المبلغ الدفتري كما يلي:
)(1

يتم إثبات الزيادة ضمن الربح أو الخسارة إلى الحد الذي تؤدي فيه الزيادة إلى عكس خسارة ھبوط
سابقة في قيمة ذلك العقار .وال يزيد المبلغ الذي يتم إثباته ضمن الربح أو الخسارة عن المبلغ الالزم
إلعادة المبلغ الدفتري إلى المبلغ الدفتري الذي كان سيتم تحديده )بالصافي بعد طرح االستھالك( لو
لم يتم إثبات خسارة الھبوط.

)(2

يتم إثبات أي جزء متبقي من الزيادة ضمن الدخل الشامل اآلخر ويزداد به فائض إعادة التقويم ضمن
حقوق الملكية .وعند استبعاد العقار االستثماري -الحقا ً – فإنه يجوز تحويل فائض إعادة التقويم الذي
تم إدراجه ضمن حقوق الملكية إلى األرباح المبقاة .وال يتم التحويل من فائض إعادة التقويم إلى
األرباح المبقاة من خالل الربح أو الخسارة.

للتحويل من مخزون إلى عقار استثماري سيتم تسجيله بالقيمة العادلة ،يجب أن يتم إثبات أي فرق بين القيمة العادلة
للعقار في ذلك التاريخ ومبلغه الدفتري السابق ضمن الربح أو الخسارة.
تتفق معالجة التحويالت من مخزون إلى عقار استثماري سيتم تسجيله بالقيمة العادلة مع معالجة مبيعات المخزون.
عندما تستكمل المنشأة تشييد أو تطوير عقار استثماري تم تشييده ذاتيا وسيتم تسجيله بالقيمة العادل ة ،فإن ه يج ب أن
يُثبت أي فرق بين القيمة العادلة للعقار في ذلك التاريخ ومبلغه الدفتري السابق ضمن الربح أو الخسارة.

االستبعادات

66

يجب أن يتم إلغاء إثبات العقار االستثماري )حذفه من قائمة المركز المالي( عند استبعاده أو عن دما ي تم س حب العق ار
االستثماري -بشكل دائم -من االستخدام وال يُتوقع منافع اقتصادية مستقبلية من استبعاده.

67

قد يتم استبعاد عقار استثماري عن طريق البيع أو من خالل ال دخول ف ي عق د إيج ار تم ويلي .وت اريخ االس تبعاد للعق ار
االستثماري المباع ھو التاريخ الذي يكتسب فيه المستلم الس يطرة عل ى العق ار االس تثماري وذل ك وفق ا ً لمتطلب ات تحدي د
متى يكون قد تم الوف اء ب التزام أداء وال واردة ف ي المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي  .15وينطب ق المعي ار ال دولي للتقري ر
المالي  16على االستبعاد الذي يتم من خالل الدخول في عقد إيجار تمويلي وعلى البيع وإعادة االستئجار.

68

إذا قامت المنشأة بإثبات تكلفة استبدال جزء من عقار استثماري ضمن المبلغ الدفتري لألصل-وفقا ً لمبدأ اإلثبات ال وارد
في الفقرة  -16فإنھا تلغي إثبات المبلغ الدفتري للجزء ال ُمستبدل .ولعقار استثماري تمت المحاسبة عنه باستخدام نم وذج
التكلفة ،قد ال يكون الجزء ال ُمستبدل جز ًء تم استھالكه -بشكل منفصل .وعندما يكون م ن غي ر العمل ي للمنش أة أن تح دد
المبلغ الدفتري للجزء ال ُمستبدل ،فإن ه يمك ن أن تس تخدم تكلف ة االس تبدال عل ى أنھ ا مؤش ر لم ا كان ت علي ه تكلف ة الج زء
ال ُمس تبدل ف ي الوق ت ال ذي ت م في ه اقتن اؤه أو تش ييده .وبموج ب نم وذج القيم ة العادل ة ،ق د تعك س القيم ة العادل ة للعق ار
االستثماري – بالفعل -أن الجزء الذي سيتم استبداله قد فقد قيمت ه .وف ي ح االت أخ رى ،ق د يك ون م ن الص عب تب ين ك م
ينبغي تقليص القيمة العادلة للج زء ال ذي يج ري اس تبداله .إن الب ديل لتقل يص القيم ة العادل ة للج زء ال ُمس تبدل ،عن دما ال
يكون القيام بذلك عمليا ً ،ھو أن يتم إدراج تكلفة االستبدال ضمن المبلغ الدفتري لألصل ثم يتم إعادة تقويم القيمة العادلة،
على النحو الذي يكون مطلوبا ً لإلضافات التي ال تنطوي على استبدال.

69

يجب أن يتم تحديد المكاسب أو الخسائر الناشئة عن تخريد أو استبعاد عقار استثماري على أنھا الفرق بين صافي
متحصالت االستبعاد والمبلغ الدفتري لألصل ،ويجب أن يتم إثباتھا ضمن الربح أو الخسارة )ما لم يتطلب المعيار
الدولي للتقرير المالي  16خالف ذلك عند البيع وإعادة االستئجار( في فترة التخريد أو االستبعاد.

70

يتم تحديد مبلغ العوض ،ليتم إدراجه ضمن المكسب أو الخسارة الناشئة عن إلغاء إثبات عقار استثماري ،وفقا ً لمتطلبات
تحديد سعر المعاملة الواردة في الفقرات  72-47من المعيار الدولي للتقرير المالي  .15ويجب المحاسبة عن التغييرات
الالحقة عل ى المبل غ المق در للع وض ال ُم درج ض من المكس ب أو الخس ارة وفق ا لمتطلب ات التغيي رات ف ي س عر المعامل ة
والواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي .15

71

تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولي  37أو معايير أخرى ،بحسب ما ھو مناس ب ،عل ى أي ة التزام ات تبق ي عليھ ا بع د
استبعاد عقار استثماري.

72

يجب أن ي تم إثب ات التع ويض م ن قب ل أط راف ثالث ة مقاب ل العق ار االس تثماري ال ذي ھبط ت قيمت ه ،أو ت م فق ده أو ت م
التنازل عنه ،ضمن الربح أو الخسارة عندما يصبح التعويض مستحق التحصيل.
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73

إن الھبوط في قيمة عقار استثماري أو خسائره ،والمطالبات بالتعويض أو مدفوعاته ذات العالقة من قبل أط راف ثالث ة،
وأي شراء أو تشييد -يتم الحقا ً -ألصول لالستبدال ،ھي أحداث اقتصادية منفصلة وتتم المحاسبة عنھا -بشكل منفصل –
كما يلي:
)أ(

يتم إثبات الھبوط في قيمة العقار االستثماري وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي 36؛

)ب(

يتم إثبات تخريدات أو استبعادات العقار االستثماري وفقا للفقرات  71-66من ھذا المعيار؛

)ج(

يتم إثبات التعويض من قبل أطراف ثالثة مقابل العقار االستثماري الذي ھبطت قيمته ،أو تم فقده أو تم التنازل
عنه ،ضمن الربح أو الخسارة عندما يصبح مستحق التحصيل؛

)د(

يتم تحديد تكلفة األصول التي تمت إعادتھا لما كانت عليه ،أو تم شراؤھا أو تشييدھا على أنھا استبداالت وفقاً
للفقرات  29-20من ھذا المعيار.

اإلفصاح

نموذج القيمة العادلة ونموذج التكلفة
74

يجب تطبيق اإلفصاحات أدناه باإلضافة إلى تلك الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  .16فوفقا ً للمعيار الدولي
للتقرير المالي  ،16يقدم مالك العقار االستثماري اإلفصاحات التي يقدمھا المؤجر حول عقود اإليجار التي دخل فيھا.
أما المستأجر الذي يحتفظ بالعقار االستثماري كأصل حق استخدام فإنه يقدم إفصاحات المستأجر المطلوبة وفقا ً للمعيار
الدولي للتقرير المالي  ،16ويقدم إفصاحات المؤجر ألي من عقود اإليجار التشغيلي التي دخل فيھا.

75

يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي:
)أ(

ما إذا كانت تطبق نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة.

)ب(

]حذفت[

)ج(

عندما يصعب التصنيف )أنظر الفقرة  :(14الضوابط التي تستخدمھا المنشأة في تمييز العقار االستثماري عن
العقار الذي يشغله المالك وعن العقار ال ُمحتفظ به للبيع في السياق العادي لألعمال.

)د(

]حُذفت[

)ھـ(

المدى الذي تستند فيه القيمة العادلة للعقار االستثماري )كما تم قياسھا أو اإلفصاح عنھا في القوائم المالية( إلى
تقويم خبير تثمين مستقل حاصل على مؤھل مھني معترف به وذي صلة ولديه خبرة حديثة في موقع وصنف
العقار االستثماري الذي يجري تقويمه .وإذا لم يتوفر مثل ھذا التقويم ،فإنه يجب أن يتم اإلفصاح عن تلك
الحقيقة.

)و(

المبالغ التي تم إثباتھا ضمن الربح أو الخسارة لـما يلي:
)(1

دخل اإليجار من عقار استثماري؛

)(2

مصروفات التشغيل المباشرة )بما في ذلك اإلصالحات والصيانة( الناشئة عن العقار االستثماري الذي تولد
عنه دخل إيجار خالل الفترة؛

) (3مصروفات التشغيل المباشرة )بما في ذلك اإلصالحات والصيانة( الناشئة عن العقار االستثماري الذي لم
يتولد عنه دخل إيجار خالل الفترة؛
) (4التغير المتراكم في القيمة العادلة ،الذي تم إثباته ضمن الربح أو الخسارة ،عند بيع عقار استثماري من
مجموعة أصول يتم فيھا استخدام نموذج التكلفة إلى مجموعة يتم فيھا استخدام نموذج القيمة العادلة
)أنظر الفقرة 32ج(.
)ز(

وجود قيود على قابلية تحقق عقار استثماري أو على تحويل الدخل ومتحصالت االستبعاد ،ومقدار تلك القيود.

)ھـ(

االلتزامات التعاقدية لشراء أو تشييد أو تطوير عقار استثماري ،أو مقابل إصالحات أو صيانة أو تحسينات.
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نموذج القيمة العادلة
76

باإلضافة إلى اإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة  ،75فإنه يجب على المنشأة التي تطبق نموذج القيمة العادلة الوارد
في الفقرات  55-33أن تفصح عن مطابقة بين المبالغ الدفترية للعقار االستثماري في بداية ونھاية الفترة ،تظھر
ما يلي:
)أ(

اإلضافات ،بحيث تفصح -بشكل منفصل -عن تلك اإلضافات الناتجة عن عمليات اقتناء وتلك الناتجة عن نفقة
الحقة تم إثباتھا ضمن المبلغ الدفتري لألصل؛

)ب(

اإلضافات الناتجة عن عمليات اقتناء من خالل تجميع أعمال؛

)ج(

األصول التي تم تصنيفھا على أنھا محتفظ بھا للبيع أو التي تم إدراجھا ضمن مجموعة استبعاد تم تصنيفھا على
أنھا محتفظ بھا للبيع وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  5واالستبعادات األخرى؛

)د(

صافي المكاسب أو الخسائر من تعديالت القيمة العادلة؛

)ھـ(

صافي فروق أسعار الصرف الناشئة عن ترجمة القوائم المالية إلى عملة عرض مختلفة ،وعن ترجمة عملية
أجنبية إلى عملة عرض المنشأة معدة التقرير؛

)و(

التحويالت إلى ومن مخزون وعقار يشغله المالك؛

)ز(

التغييرات األخرى.

77

عندما يتم تعديل تقويم تم الحصول عليه لعقار استثماري -بشكل جوھري-لغرض القوائم المالي ة ،عل ى س بيل المث ال،
لتجنب ازدواجية عد األصول أو االلتزامات التي يتم إثباتھا على أنھ ا أص ول والتزام ات منفص لة كم ا ھ و موض ح ف ي
الفقرة  ،50فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن مطابقة بين التقويم الذي تم الحصول عليه والتقويم المعدل الذي تم
تضمينه في القوائم المالية ،مع اإلظھار -بشكل منفصل -المبلغ المجمع ألية التزامات مثبتة لعقد إيجار تك ون ق د تم ت
إعادة إضافتھا ،وأية تعديالت مھمة أخرى.

78

في الحاالت االستثنائية المشار إليھا ف ي الفق رة  ،53عن دما تق وم المنش أة بقي اس عق ار اس تثماري باس تخدام نم وذج
التكلفة ال وارد ف ي معي ار المحاس بة ال دولي  16أو وفق ا ً للمعي ار ال دولي للتقري ر الم الي  ،16ف إن المطابق ة المطلوب ة
بموجب الفقرة  76يجب أن تفصح عن المبالغ المتعلقة بذلك العقار االستثماري -بشكل منفصل -ع ن المب الغ المتعلق ة
بالعقارات االستثمارية األخرى .باإلضافة إلى ذلك ،يجب على المنشأة أن تفصح عن:
)أ(

وصف للعقار االستثماري؛

)ب(

توضيح لماذا ال يمكن قياس القيمة العادلة -بطريقة يمكن االعتماد عليھا؛

)ج(

إذا كان ممكناً ،مدى التقديرات الذي يٌرجح -بدرجة عالية -أن تقع ضمنه القيمة العادلة؛

)د(

عند استبعاد عقار استثماري غير مسجل بالقيمة العادلة:
) (1حقيقة أن المنشأة قد استبعدت عقاراً استثماريا ً غير مسجل بالقيمة العادلة؛
) (2المبلغ الدفتري لذلك العقار االستثماري في وقت البيع؛
) (3مبلغ المكسب أو الخسارة الذي تم إثباته.

نموذج التكلفة
79

باإلضافة إلى اإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة  ،75فإنه يجب على المنشأة التي تطب ق نم وذج التكلف ة ال وارد ف ي
الفقرة  56أن تفصح عن:
)أ(

طرق االستھالك المستخدمة؛

)ب( األعمار اإلنتاجية أو معدالت االستھالك المستخدمة؛
)ج(

إجمالي المبلغ الدفتري ومجمع االستھالك ) ُمضافا ً إليه مجمع خسائر الھبوط( في بداية ونھاية الفترة؛

)د(

مطابقة للمبلغ الدفتري للعقار االستثماري في بداية ونھاية الفترة ،بحيث تُظھر ما يلي:
)(1

اإلضافات ،بحيث تفصح -بشكل منفصل -عن تلك اإلضافات الناتجة عن عمليات اقتناء وتلك الناتجة
عن نفقة الحقة تم إثباتھا على أنھا أصل؛

)(2

اإلضافات الناتجة عن عمليات اقتناء من خالل تجميع أعمال؛

)(3

األصول التي تم تصنيفھا على أنھا محتفظ بھا للبيع أو التي تم إدراجھا ضمن مجموعة استبعاد تم
تصنيفھا على أنھا محتفظ بھا للبيع وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  5واالستبعادات األخرى؛

)(4

االستھالك؛
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)ھـ(

)ه(

مبلغ خسائر الھبوط التي تم إثباتھا ،ومبلغ خسائر الھبوط التي تم عكسھا ،خالل الفترة وفقا ً لمعيار
المحاسبة الدولي 36؛

)(6

صافي فروق أسعار الصرف الناشئة عن ترجمة القوائم المالية إلى عملة عرض مختلفة ،وعن
ترجمة عملية أجنبية إلى عملة عرض المنشأة معدة التقرير؛

)(7

التحويالت إلى ومن مخزون وعقار يشغله المالك؛

)(8

التغييرات األخرى.

القيمة العادلة للعقار االستثماري .وفي الحاالت االستثنائية الموضحة في الفقرة  ،53عندما ال تستطيع
المنشأة قياس القيمة العادلة للعقار االستثماري -بطريقة يمكن االعتماد عليھا – فإنه يجب عليھا أن تفصح
عن:
)(1

وصف للعقار االستثماري؛

)(2

توضيح لماذا ال يمكن قياس القيمة العادلة -بطريقة يمكن االعتماد عليھا؛

)(3

إذا كان ممكنا ً؛ مدى التقديرات الذي يُرجح -بدرجة عالية -أن تقع ضمنه القيمة العادلة.

مقتضيات التحول
نموذج القيمة العادلة
80

يجب على المنشأة ،التي طبقت -سابقا ً -معيار المحاسبة الدولي  (2000) 40وتختار -للمرة األولى -أن تصنف بعض
أو جميع حصص العقار المؤھلة ال ُمحتفظ بھا بموجب عقود تأجير تشغيلي وتحاسب عنھا على أنھا عقار اس تثماري،
أن تثبت أثر ذلك االختيار على أنه تعديل للرصيد االفتت احي لألرب اح المبق اة للفت رة الت ي ي تم فيھ ا االختي ار ألول م رة.
باإلضافة إلى ذلك:
)أ(

)ب(

إذا كانت المنشأة قد قامت سابقا ً باإلفصاح للعموم )في القوائم المالية أو بطريقة أخرى( -عن القيمة العادلة
لتلك الحصص العقارية ) ُمقاسة على أساس يستوفي تعريف القيمة العادلة الوارد في المعيار الدولي للتقرير
المالي  ،(13فإن المنشأة تُشجع ،ولكنھا غير مطالبة ،على أن:
)(1

تعدل الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة ألبكر فترة معروضة تم لھا اإلفصاح عن مثل تلك القيمة
العادلة للعموم؛

)(2

تعيد عرض معلومات المقارنة لتلك الفترات؛

إذا لم تكن المنشأة قد قامت سابقا ً باإلفصاح للعموم عن المعلومات الموضحة في البند )أ( ،فإنه ال يجوز لھا
أن تعيد عرض معلومات المقارنة ويجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة.

81

يتطلب ھذا المعيار معالجة مختلفة عن تلك التي يتطلبھا معيار المحاسبة الدولي  .8حيث يتطلب معيار المحاسبة الدولي
 8أن يتم إعادة عرض معلومات المقارنة ما لم يكن من غير العملي إعادة مثل ھذا العرض.

82

عن دما تطب ق المنش أة ھ ذا المعي ار -للم رة األول ى ،ف إن تع ديل الرص يد االفتت احي لألرب اح المبق اة يش مل إع ادة
تصنيف أي مبلغ محتفظ به في فائض إعادة التقويم للعقار االستثماري.

نموذج التكلفة
83

ينطبق معيار المحاسبة الدولي  8على أي تغيير في السياسات المحاسبية يتم إجراؤه عندما تطبق المنشأة ھذا المعيار -
ألول مرة -وتختار استخدام نموذج التكلفة .ويشمل أثر التغيير في السياسات المحاس بية إع ادة تص نيف أي مبل غ مح تفظ
به في فائض إعادة التقويم للعقار االستثماري.

84

يجب أن يتم تطبيق متطلبات الفق رات - 29-27ب أثر مس تقبلي -عل ى المع امالت المس تقبلية فق ط فيم ا يتعل ق بالقي اس
األولي لعقار استثماري يتم اقتناؤه في معاملة مبادلة أصول.
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تجميع األعمال
84أ

أضاف "التحسينات السنوية دورة  "2013-2011ال ُمصدر ف ي ديس مبر  2013الفق رة 14أ وعنوان ا ً قب ل الفق رة .6
ويجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل – بأثر مستقبلي -لعمليات اقتناء عقار استثماري وذل ك م ن بداي ة أول فت رة
طبقت لھا ذلك التعديل .وبالتالي ،فإنه ال يجوز أن يتم تعديل المحاسبة عن عمليات اقتناء عقار استثماري في الفترات
السابقة .وبالرغم من ذلك ،فإنه يجوز للمنشأة أن تخت ار تطبي ق التع ديل عل ى عملي ات اقتن اء فردي ة لعق ار اس تثماري
تكون قد حدثت قبل بداية أول فترة سنوية تقع في تاريخ بدء السريان أو بعده إذا ،وفقط إذا ،كانت المعلومات الالزم ة
لتطبيق التعديل على تلك المعامالت األبكر متاحة للمنشأة.

المعيار الدولي للتقرير المالي 16
84ب

يجب على المنشأة التي تطب ق المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي  16والتع ديالت المتعلق ة بھ ذا المعي ار ألول م رة تطبي ق
متطلبات التحول الواردة في الملحق ج من المعيار الدولي للتقرير المالي  16لعقارھا االس تثماري المح تفظ ب ه كأص ل
حق استخدام.

تاريخ السريان
85

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار للفترات السنوية الت ي تب دأ ف ي  1ين اير  2005أو بع ده .ويش جع عل ى التطبي ق
األبكر .وإذا قامت المنشأة بتطبيق ھذا المعيار لفترة سنوية تبدأ قبل  1يناير  ،2005فإنه يجب عليھا أن تفصح ع ن تل ك
الحقيقة.

85أ

ع ّدل معيار المحاسبة الدولي " 1عرض القوائم المالية" )المنقح في  (2007المصطلحات المستخدمة عبر المعايير
الدولية للتقرير المالي .باإلضافة إلى ذلك ،عدل الفقرة  .62ويجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت للفترات السنوية
التي تبدأ في  1يناير  2009أو بعده .وإذا قامت المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي ) 1المنقح في  (2007لفترة
أبكر ،فإنه يجب أن يتم تطبيق التعديالت لتلك الفترة األبكر.

85ب

ع ّدل "التحس ينات عل ى المع ايير الدولي ة للتقري ر الم الي" ،ال ُمص در ف ي  ،2008الفق رات  ،8و ،9و ،48و ،53و54
و ،57وحذف الفقرة  22وأضاف الفقرتين 53أ و53ب .يحب على المنِش أة أن تطب ق تل ك التع ديالت – ب أثر مس تقبلي -
للفترات التي تبدأ في  1يناير  2009أو بعده .ويُسمح للمنشأة بأن تطبق التعديالت على العقارات االستثمارية قيد التشييد
من أي تاريخ قبل  1يناير  2009شريطة أن يكون قد تم قي اس الق يم العادل ة للعق ارات االس تثمارية قي د التش ييد ف ي تل ك
التواريخ .ويُسمح بالتطبيق األبكر .وإذا قامت المنشأة بتطبيق التعديالت لفترة أبكر ،فإنه يجب عليھا أن تفصح ع ن تل ك
الحقيق ة وف ي نف س الوق ت أن تطب ق التع ديالت عل ى الفق رتين  5و81ھ ـ م ن معي ار المحاس بة ال دولي " 16العق ارات
واآلالت والمعدات".

85ج

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،13ال ُمصدر ف ي م ايو  ،2011تعري ف القيم ة العادل ة ال وارد ف ي الفق رة  ،5وع دل
الفق رات  ،26و ،29و ،32و ،40و ،48و ،53و53ب ،و 80-78و85ب ،وح ذف الفق رات  ،39-36و ،47-42و،49
و 51و75د .يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت عند قيامھا بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .13

85د

أَضاف "التحسينات السنوية دورة  ،"2013-2011ال ُمصدر في ديسمبر  ،2013عناوين قبل الفقرة  6وبعد الفقرة 84
وأضاف الفقرتين 14أ و84أ .يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في  1يوليو 2014
أو بعده .ويُسمح بالتطبيق األبكر .وإذا قامت المنشأة بتطبيق تلك التعديالت على فترة أبكر ،فإنه يجب عليھا أن تفصح
عن تلك الحقيقة.

85ھـ

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي " 15اإليرادات من العقود مع العمالء" ،ال ُمصدر في مايو  ،2014الفقرات )3ب(،
و ,9و ,67و .70يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .15

85و

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  16المصدر في يناير  2016نطاق معيار المحاسبة الدولي  40بتعريف العقار
االستثماري ليشمل كالً من العقار االستثماري المملوك والعقار المحتفظ به بواسطة مستأجر كأصل حق استخدام.
وع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  16الفقرات  ،5و ،7و ،8و ،9و ،16و ،20و ،30و ،41و ،50و ،53و53أ،
و ،54و ،56و ،60و ،61و ،62و ،67و ،69و ،74و ،75و ،77و 78وأضاف الفقرات 19أ ،و29أ ،و40أ ،و84ب
والعناوين المرتبطة بھا وحذف الفقرات  ،3و ،6و ،25و ،26و .34يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عند تطبيق
المعيار الدولي للتقرير المالي .16

سحب معيار المحاسبة الدولي (2000) 40
86

يحل ھذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي " 40العقارات االستثمارية" )ال ُمصدر في عام .(2000
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الزراعة

الھدف
ھدف ھذا المعيار ھو تحديد المعالجة المحاسبية واإلفصاحات المتعلقة بالنشاط الزراعي.

النطاق
1

2

يجب أن يُطبق ھذا المعيار للمحاسبة عما يلي عندما تكون متعلقة بالنشاط الزراعي:
)أ(

األصول الحيوية ،باستثناء النباتات المثمرة؛

)ب(

المنتج الزراعي عند نقطة الحصاد؛

)ج(

المنح الحكومية المشمولة بالفقرات  34و.35

ال ينطبق ھذا المعيار على:
)أ(

األرض المتعلقة بالنشاط الزراعي )أنظر معيار المحاسبة الدولي " 16العقارات واآلالت والمعدات"
ومعيار المحاسبة الدولي " 40العقارات االستثمارية"(.

)ب(

النباتات المثمرة المتعلقة بالنشاط الزراعي )أنظر معيار المحاسبة الدولي  .(16وبالرغم من ذلك ،ينطبق
ھذا المعيار على المنتج الذي ينمو على تلك النباتات المثمرة.

)ج(

المنح الحكومية المتعلقة بالنباتات المثمرة )أنظر معيار المحاسبة الدولي " 20المحاسبة عن المنح
الحكومية واإلفصاح عن المساعدات الحكومية"(.

)د(

األصول غير الملموسة المتعلقة بالنشاط الزراعي )أنظر معيار المحاسبة الدولي " 38األصول غير
الملموسة"(.

)ھـ(

أصول حق االستخدام الناتجة من استئجار أرض تتعلق بنشاط زراعي )أنظر المعيار الدولي للتقرير
المالي " 16عقود اإليجار"(.

3

يطبق ھذا المعيار على المنتج الزراعي ،وھو اإلنتاج المحصود من األصول الحيوية للمنشأة ،عند نقطة الحصاد.
وبعدئ ٍذ ،يتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي " 2المخزون" أو معيار آخر مناسب للتطبيق .ومن ثم ،فإن ھذا المعيار ال
يتناول تصنيع المنتج الزراعي بعد الحصاد ،على سبيل المثال ،تحويل العنب إلى عصير من قبل أحد مصنعي
العصير الذي قام بزراعة العنب .ففي حين أن مثل ھذا التصنيع قد يكون امتداداً منطقيا ً وطبيعيا ً للنشاط الزراعي،
وأن األحداث التي تقع قد تحمل بعض التشابه مع التحول الحيوي ،إال أن مثل ھذا التصنيع ال يندرج ضمن تعريف
النشاط الزراعي الوارد في ھذا المعيار.

4

يقدم الجدول أدناه أمثلة على األصول الحيوية ،والمنتج الزراعي ،والمنتجات التي ھي نتاج التصنيع بعد الحصاد:
األصول الحيوية

المنتج الزراعي

المنتجات التي ھي نتاج
التصنيع بعد الحصاد

الغنم
األشجار في مزرعة أخشاب
ماشية األلبان
األبقار
نباتات القطن
قصب السكر
نباتات التبغ
شجيرات الشاي
كرمات العنب
أشجار الفاكھة
نخيل الزيت
أشجار المطاط

الصوف
األشجار المقطوعة
الحليب
الذبائح
القطن المحصود
القصب المحصود
األوراق المقطوفة
األوراق المقطوفة
العنب المقطوف
الفاكھة المقطوفة
الفاكھة المقطوفة
عصارة الشجر المحصودة

الغزل ،السجاد
األلواح ،ونشارة الخشب
الجبن
النقانق ،لحم األبقار المصنع
الخيوط والمالبس
السكر
التبغ المصنع
الشاي
العصير
الفاكھة المصنعة
زيت النخيل
منتجات المطاط

بعض النباتات ،على سبيل المثال ،شجيرات الشاي ،وكرمات العنب ،ونخيل الزيت ،وأشجار المطاط ،تستوفي –عادة
–تعريف نبات مثمر وتقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  .16وبالرغم من ذلك ،فإن المنتج الذي ينمو على
النباتات المثمرة ،على سبيل المثال ،أوراق الشاي ،والعنب ،وثمرة نخيل الزيت ولبن الشجر ،يقع ضمن نطاق معيار
المحاسبة الدولي .41
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التعريفات

التعريفات المتعلقة بالزراعة
5

تستخدم المصطلحات التالية في ھذا المعيار بالمعاني المحددة:
النشاط الزراعي ھو إدارة المنشأة للتحول الحيوي وحصاد األصول الحيوية بغرض بيعھا أو بغرض تحويلھا إلى
منتج زراعي أو إلى أصول حيوية إضافية.
المنتج الزراعي ھو اإلنتاج المحصود من األصول الحيوية للمنشأة.
النبات المثمر ھو نبات حي:
)أ(

يستخدم في انتاج أو توريد منتج زراعي؛

)ب( يُتوقع أن يتحمل المنتج ألكثر من فترة واحدة؛
)ج(

لديه احتمال بعيد أن يتم بيعه على أنه منتج زراعي ،باستثناء مبيعات الخردة العرضية.

األصل الحيوي ھو حيوان حي أو نبات.
التحول الحيوي يشمل عمليات النمو ،والتدھور ،واإلنتاج ،والتكاثر التي تسبب تغيرات نوعية أو كمية في األصل
الحيوي.
تكاليف البيع ھي التكاليف اإلضافية التي تعزى –بشكل مباشر -إلى استبعاد أصل ،باستثناء تكاليف التمويل
وضرائب الدخل.
مجموعة أصول حيوية ھي تجميع للحيوانات الحية أو النباتات المتشابھة.
الحصاد ھو فصل المنتج عن األصل الحيوي أو إنھاء العمليات الحيوية لألصل الحيوي.
5أ

5ب

ال يُعد مايلي نباتات مثمرة:
)أ(

النباتات المزروعة إلى أن تحصد على أنھا منتج زراعي )على سبيل المثال ،أشجار يتم تنميتھا الستخدامھا
كخشب(؛

)ب(

النباتات المزروعة إلنتاج منتج زراعي عندما يكون ھناك أكثر من احتمال بعيد أن المنشأة سوف –أيضا –
تحصد وتبيع النبات على أنه منتج زراعي ،بخالف مبيعات الخردة العرضية )على سبيل المثال ،األشجار
التي يتم زراعتھا ألجل ثمارھا وخشبھا(؛

)ج(

المحاصيل السنوية )على سبيل المثال ،الذرة والقمح(.

عندما ال تعد تستخدم النباتات المثمرة لتحمل منتجا ً فإنه قد يتم قطعھا وبيعھا على أنھا خردة ،على سبيل المثال ،لتستخدم
على أنھا حطب .إن مثل مبيعات الخردة العرضية تلك ال تمنع النبات من استيفاء تعريف نبات مثمر.

5ج

المنتج الذي ينمو على النباتات المثمرة يُعد أصالً حيويا ً.

6

يشمل النشاط الزراعي نطاقا ً متنوعا ً من األنشطة؛ على سبيل المثال ،تربية الماشية ،وزراع ة الغاب ات ،والمحاص يل
الس نوية أو المعم رة ،وزراع ة البس اتين والم زارع ،وزراع ة الزھ ور وتربي ة األحي اء المائي ة )بم ا ف ي ذل ك تربي ة
األسماك( .وتوجد سمات معينة مشتركة ضمن ھذا التنوع:
)أ(

القدرة على التغيير .الحيوانات الحية والنباتات قادرة على التحول الحيوي.

)ب(

إدارة التغيير .تسھﱢل اإلدارة التحول الحيوي من خالل تعزيز ،أو على األقل تثبيت ،الظروف الالزمة لكي
تحدث العملية )على سبيل المثال ،مستويات المغذيات ،والنداوة ،ودرجة الحرارة ،والخصوبة ،والضوء(.
تميز مثل ھذه اإلدارة النشاط الزراعي عن األنشطة األخرى .فعلى سبيل المثال ،ال يُعد الحصاد من مصادر
ال تتم إدارتھا )مثل صيد السمك في المحيطات أو قطع األشجار في الغابات( نشاطا زراعيا ً.

)ج(

قياس التغيير .يتم قياس ومتابعة التغيير في النوعية )على سبيل المثال ،ال ِميزَة الوراثية ،والكثافة ،والنضج،
والغالف الدھني ،والمحتوى البروتيني ،وقوة األلياف( أو الكمية )على سبيل المثال ،النسل ،والوزن،
والمتر المكعب ،وطول األلياف أو قطرھا ،وعدد البراعم( الذي أحدثه التحول الحيوي أو الحصاد كوظيفة
إدارية روتينية.
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7

ينتج عن التحول الحيوي األنواع التالية من النتائج:
)أ(

تغييرات في األصل من خالل ) (1النمو )زيادة في كمية أو تحسن في نوعية حيوان أو نبات( ،أو )(2
التدھور )انخفاض في كمية أو تردي في نوعية حيوان أو نبات( ،أو ) (3التكاثر )إنتاج حيوانات حية أو
نباتات إضافية(؛ أو

)ب(

إنتاج منتج زراعي مثل عصارة الشجر وأوراق الشاي والصوف والحليب.

تعريفات عامة
8

تستخدم المصطلحات التالية في ھذا المعيار بالمعاني المحددة:
المبلغ الدفتري ھو المبلغ الذي به يتم إثبات األصل في قائمة المركز المالي.
القيمة العادلة ھي الثمن قد يتم استالمه مقابل بيع أصل ،أو الذي قد يتم دفعه مقابل تحويل التزام ،في معاملة في
ظروف اعتيادية منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس) .أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي 13
"قياس القيمة العادلة"(
المنح الحكومية ھي كما تم تعريفھا في معيار المحاسبة الدولي .20

9

]حُذفت[

اإلثبات والقياس
10

يجب على المنشأة أن تثبت أصالً حيويا ً أو منتجا ً زراعيا ً عندما ،وفقط عندما:
)أ(

تسيطر المنشأة على األصل نتيجة ألحداث سابقة؛

)ب(

يكون من المحتمل أن المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة باألصل سوف تتدفق إلى المنشأة؛

)ج(

يمكن قياس القيمة العادلة لألصل أو تكلفته -بطريقة يمكن االعتماد عليھا.

11

في النشاط الزراعي ،يمكن أن يبرھن على السيطرة ،على سبيل المثال ،من الملكية القانونية للماشية ووضع العالمات
التجارية على الماشية أو بخالف ذلك وسمھا عند االقتناء ،أو الوالدة ،أو الفطام .ويتم تقويم المنافع المستقبلية -عادة
– عن طريق قياس الصفات العضوية المھمة.

12

يجب أن يتم قياس األصل الحيوي ،عند اإلثبات األولي وفي نھاية كل فترة تقرير ،بقيمته العادلة مطروحا منھا
تكاليف البيع ،باستثناء الحالة الموضحة في الفقرة  30حيث ال يمكن قياس القيمة العادلة -بطريقة يمكن االعتماد
عليھا.

13

يجب أن يتم قياس المنتج الزراعي المحصود من األصول الحيوية للمنشأة بقيمته العادلة مطروحا منھا تكاليف البيع
عند نقطة الحصاد .ويكون مثل ھذا القياس ھو التكلفة في ذلك التاريخ عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي 2
"المخزون" أو معيار آخر مناسب للتطبيق.

14

]حُذفت[

15

يمكن تيسير قياس القيمة العادلة ألصل حيوي أو منتج زراعي من خالل تجميع األصول الحيوية أو المنتج الزراعي
وفقا ً للصفات المھمة ،على سبيل المثال ،وفقا ً للعمر أو النوعية .وتختار المنشأة تلك الصفات المقابلة للصفات
المستخدمة في السوق على أنھا أساس للتسعير.

16

تبرم المنشآت -غالبا ً -عقوداً لبيع أصولھا الحيوية أو محصولھا الزراعي في تاريخ مستقبلي .وال تُعد األسعار التعاقدية
بالضرورة -مالئمة لقياس القيمة العادلة ،نظراً ألن القيمة العادلة تعكس ظروف السوق الحالية التي في ظلھاسيدخل المشترون والبائعون المشاركون في السوق في معاملة .ونتيجة لذلك ،ال يتم تعديل القيمة العادلة لألصل
الحيوي أو المنتج الزراعي بسبب وجود عقد .وفي بعض الحاالت ،قد يكون عقد بيع أصل حيوي أو منتج زراعي
عقداً خاسراً ،كما تم تعريفه في معيار المحاسبة الدولي " 37المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول
المحتملة" .وينطبق معيار المحاسبة الدولي  37على العقود الخاسرة.

-17
21

]حُذفت[

22

ال تُدرج المنشأة أي تدفقات نقدية لتمويل األصول ،أو الضرائب ،أو إعادة إنشاء األصول البيولوجية بعد الحصاد
)على سبيل المثال ،تكلفة إعادة زرع األشجار-بعد الحصاد -في غابة مزروعة(.

23

]حُذفت[
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24

25

قد تقارب التكلفة -في بعض األحيان -القيمة العادلة ،وتحديداً عندما:
)أ(

يكون قد حدث تحول حيوي طفيف منذ تكبد التكلفة األولية )على سبيل المثال ،الشتالت التي ُزرعت -
مباشرة -قبل نھاية فترة التقرير أو الماشية المقتناة حديثا(؛ أو

)ب(

ال يُتوقع أن يكون تأثير التحول الحيوي على السعر ذا أھمية نسبية )على سبيل المثال ،النمو األولي في
دورة إنتاج مدتھا  30سنة لمزرعة صنوبر(.

تكــــون األصـــول الحيوية -غالبا ً -ملتحمة عضويا ً باألرض )على سبيل المثال ،األشجار في غابة مزروعة( .وقد ال
تكون ھناك سوق منفصلة لألصول الحيوية التي تكون ملتحمة باألرض ولكن قد توجد سوق نشطة لألصول ال ُم ْؤتَلِفة
كحزمة واحدة ،أي األصول الحيوية ،واألرض البكر ،والتحسينات على األرض .ويمكن للمنشأة أن تستخدم
المعلومات المتعلقة باألصول ال ُم ْؤتَلِفة لتقيس القيمة العادلة لألصول الحيوية .على سبيل المثال ،يمكن أن يتم طرح
القيمة العادلة لألرض البكر والتحسينات على األرض من القيمة العادلة لألصول ال ُم ْؤتَلِفة للوصول إلى القيمة العادلة
لألصول الحيوية.

المكاسب والخسائر
26

يجب أن يتم إدراج المكسب أو الخسارة الناشئة عند اإلثبات األولي ألصل حيوي بالقيمة العادلة مطروحا ً منھا تكاليف
البيع ،والناشئة عن تغير في القيمة العادلة لألصل الحيوي مطروحا منھا تكاليف البيع ،ضمن الربح أو الخسارة
للفترة التي تنشأ فيھا.

27

قد تنشأ خسارة عند اإلثبات األولي ألصل حيوي ،نظراً ألن تكاليف البيع يتم طرحھا عند تحديد القيمة العادلة مطروحا
منھا تكاليف بيع األصل الحيوي .وقد ينشأ مكسب عند اإلثبات األولي ألصل حيوي ،مثالً عند والدة عجل.

28

يجب أن يتم إدراج المكسب أو الخسارة الناشئة عند اإلثبات األولي للمنتج الزراعي بالقيمة العادلة مطروحا منھا
تكاليف البيع ضمن الربح أو الخسارة للفترة التي تنشأ فيھا.

29

قد ينشأ المكسب أو الخسارة عند اإلثبات األولي للمنتج الزراعي كنتيجة للحصاد.

عدم القدرة على قياس القيمة العادلة -بطريقة يمكن االعتماد عليھا
30

ھناك افتراض بأنه يمكن قياس القيمة العادلة لألصل الحيوي بطريقة يمكن االعتماد عليھا .وبالرغم من ذلك ،يمكن
دحض ذلك االفتراض -فقط -عند اإلثبات األولي لألصل الحيوي الذي ال تتاح له أسعار سوق معلنة ،وللذي يتقرر
بشكل واضح أن القياسات البديلة لقيمته العادلة ال يمكن االعتماد عليھا .في مثل ھذه الحالة ،فإنه يجب أن يتم
قياس ذلك األصل الحيوي بتكلفته مطروحا منھا أي مجمع استھالك وأي مجمع خسائر ھبوط .وبمجرد أن يصبح
من الممكن قياس القيمة العادلة لمثل ذلك األصل الحيوي -بطريقة يمكن االعتماد عليھا – فإنه يجب على المنشأة
أن تقيسه بقيمته العادلة مطروحا منھا تكاليف البيع .وبمجرد أن يستوفي أصل حيوي غير متداول الضوابط
ليصنف على أنه محتفظ به للبيع )أو يتم إدراجه ضمن مجموعة استبعاد تم تصنيفھا على أنھا محتفظ بھا للبيع(
وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي " 5األصول غير المتداولة المحتفظ بھا للبيع والعمليات غير المستمرة"،
فإنه يُفترض أن القيمة العادلة يمكن قياسھا -بطريقة يمكن االعتماد عليھا.

31

يمكن دحض االفتراض الوارد في الفقرة - 30فقط -عند اإلثبات األولي .وتستمر المنشأة التي قامت -سابقا ً -بقياس
أصل حيوي بقيمته العادلة مطروحا منھا تكاليف البيع في قياس األصل الحيوي بقيمته العادلة مطروحا منھا تكاليف
البيع إلى حين استبعاده.

32

في جميع الحاالت ،تقيس المنشأة المنتج الزراعي عند نقطة الحصاد بقيمته العادلة مطروحا منھا تكاليف البيع .ويعكس
ھذا المعيار وجھة النظر بأن القيمة العادلة للمنتج الزراعي عند نقطة الحصاد يمكن دائما قياسھا -بطريقة يمكن
االعتماد عليھا.

33

لتحديد التكلفة ،ومجمع االستھالك ومجمع خسائر الھبوط ،يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان معيار المحاسبة
الدولي  ،2ومعيار المحاسبة الدولي  ،16ومعيار المحاسبة الدولي " 36الھبوط في قيمة األصول".
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المنح الحكومية

34

يج ب أن ي تم إثب ات المنح ة الحكومي ة غي ر المش روطة المتعلق ة بأص ل حي وي ُمق اس بقيمت ه العادل ة مطروح ا منھ ا
تكاليف البيع ضمن الربح أو الخسارة ،عندما ،وفقط عندما ،تصبح المنحة الحكومية مستحقة التحصيل.

35

إذا كانت المنحة الحكومية المتعلقة بأصل حيوي ُمقاس بقيمته العادلة مطروحا منھا تكاليف البيع مشروطة ،بما في
ذلك عندما تتطلب منحة حكومية من المنشأة عدم مزاولة نشاط زراعي معين ،فإنه يجب على المنشأة أن تثبت
المنحة الحكومية ضمن الربح أو الخسارة عندما ،وفقط عندما ،يتم استيفاء الشروط المرتبطة بالمنحة الحكومية.

36

تتنوع أحكام وشروط المنح الحكومية .فعلى سبيل المثال ،قد تتطلب منحة من منشأة أن تعمل بالزراعة في موقع بعينه
لمدة خمس سنوات وتتطلب من المنشأة أن ترد كامل المنحة إذا عملت بالزراعة لمدة أقل من خمس سنوات .في ھذه
الحالة ،ال يتم إثبات المنحة ضمن الربح أو الخسارة إال بعد مرور السنوات الخمس .بالرغم من ذلك ،إذا كانت
شروط المنحة تسمح بأن يتم االبقاء على جزء منھا وفقا ً للوقت الذي انقضى ،فإن المنشأة تُثبت ذلك الجزء ضمن
الربح أو الخسارة مع مرور الوقت.

37

ينطبق معيار المحاسبة الدولي  ،20عندما تتعلق منحة حكومية بأصل حيوي ُمقاس بتكلفته مطروحا منھا أي مجمع
استھالك وأي مجمع خسائر ھبوط )أنظر الفقرة .(30

38

يتطلب ھذا المعيار معالجة مختلفة عن معيار المحاسبة الدولي  ،20عندما تتعلق المنحة الحكومية بأصل حيوي ُمقاس
بقيمته العادلة مطروحا منھا تكاليف البيع أو عندما تتطلب المنح ة الحكومي ة م ن المنش أة ع دم مزاول ة نش اط زراع ي
بعينه .ينطبق معيار المحاسبة الدولي - 20فقط -على منحة حكومية متعلقة بأصل حيوي ُمقاس بتكلفته مطروحا منھ ا
أي مجمع استھالك وأي مجمع خسائر ھبوط.

اإلفصاح
39

]حُذفت[

عام
40

يجب على المنش أة أن تفص ح ع ن مجم وع المكس ب أو الخس ارة الناش ئة خ الل الفت رة الحالي ة عن د اإلثب ات األول ي
لألصول الحيوية والمنتج الزراعي وعن التغير في القيمة العادلة مطروحا منھا تكاليف البيع لألصول الحيوية.

41

يجب على المنشأة أن تقدم وصفا ً لكل مجموعة من األصول الحيوية.

42

يمكن لإلفصاح المطلوب بموجب الفقرة  41أن يأخذ شكل وصف سردي أو كمي.

43

تُشجع المنشأة على تقديم وصف كمي لكل مجموعة من األصول الحيوية ،مع التمييز بين األصول الحيوية لالستھالك
واألصول الحيوية لإلنتاج أو بين األصول الحيوية مكتملة النم و واألص ول الحيوي ة ف ي ط ور النم اء ،بحس ب م ا ھ و
مناس ب .فعل ى س بيل المث ال ،يمك ن للمنش أة أن تفص ح ع ن المب الغ الدفتري ة لألص ول الحيوي ة لالس تھالك واألص ول
الحيوية لإلنتاج بحسب المجموعة .ويمكن للمنشأة -باإلض افة إل ى ذل ك –أن تقس م تل ك المب الغ الدفتري ة ب ين األص ول
مكتملة النمو واألصول في طور النماء .يوفر ھذا التمييز معلومات قد تكون مفي دة ف ي تق ويم توقي ت الت دفقات النقدي ة
المستقبلية .وتفصح المنشأة عن أساس إجراء أي من مثل ھذا التمييز.

44

األصول الحيوية لالستھالك ھي تلك التي سيتم حصادھا على أنھا منتج زراعي أو بيعھا على أنھا أصول حيوية .من
األمثلة على األصول الحيوية لالستھالك الماشية بقصد إنتاج اللحوم ،والماشية المحتفظ بھا للبيع ،واألسماك في
المزارع ،والمحاصيل مثل الذرة والقمح ،والمنتج الذي ينمو على النبات المثمر واألشجار التي تتم زراعتھا ألجل
الخشب .أما األصول الحيوية لإلنتاج فھي التي بخالف األصول الحيوية لالستھالك ،على سبيل المثال ،الماشية التي
يُنتج منھا الحليب ،وأشجار الفاكھة التي يتم حصاد الفاكھة منھا .ال تُعد األصول الحيوية لإلنتاج منتجا ً زراعياً،
ولكنھا ،بدال من ذلك ،يتم االحتفظ بھا لتحمل منتج.

45

يمكن تصنيف األصول الحيوية إما على أنھا أصول حيوية مكتملة النمو أو أصوالً حيوية ف ي ط ور النم اء .األص ول
الحيوية مكتملة النمو ھي تلك التي قد حققت مواصفات قابلة للحصاد )لألص ول الحيوي ة لالس تھالك( أو تك ون ق ادرة
على تحمل مواسم حصاد منتظمة )لألصول الحيوية لإلنتاج(.
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46

-47
48
49

50

يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي ،إذا لم يُفصح عنه في مكان آخر ضمن المعلومات المنشورة مع القوائم
المالية:
)أ(

طبيعة أنشطتھا التي تنطوي على كل مجموعة من األصول الحيوية؛

)ب(

القياسات غير المالية أو التقديرات للكميات المادية لـ:
)(1

كل مجموعة من األصول الحيوية للمنشأة في نھاية الفترة؛

)(2

محصول المنتج الزراعي خالل الفترة.

]حُذفت[
يجب على المنشأة أن تفصح عن:
)أ(

وجود أصول حيوية تكون ملكيتھا مقيدة ،والمبالغ الدفترية لھا ،والمبالغ الدفترية لألصول الحيوية
المرھونة كضمان اللتزامات.

)ب(

مبلغ االرتباطات لتطوير أو اقتناء أصول حيوية؛

)ج(

استراتيجيات إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالنشاط الزراعي.

يجب على المنشأة أن تعرض مطابقة للتغيرات في المبلغ الدفتري لألًصول الحيوية بين بداية ونھاية الفترة الحالية.
ويجب أن تشمل المطابقة:
)أ(

المكسب أو الخسارة الناشئة عن التغيرات في القيمة العادلة مطروحا منھا تكاليف البيع؛

)ب(

الزيادات بسبب المشتريات؛

)ج(

النقص الذي يعزى إلى مبيعات وأصول حيوية ُمصنفة على أنھا محتفظ بھا للبيع )أو المدرجة ضمن
مجموعة استبعاد تم تصنيفھا على أنھا محتفظ بھا للبيع( وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 5؛

)د(

النقص بسبب الحصاد؛

)ھـ(

الزيادات الناتجة عن تجميع أعمال؛

)و(

صافي فروق أسعار الصرف الناشئة عن ترجمة القوائم المالية إلى عملة عرض مختلفة ،وعن ترجمة
عملية أجنبية إلى عملة عرض المنشأة معدة التقرير؛

)ز(

التغيرات األخرى.

51

يمكن أن تتغير القيمة العادلة مطروحا منھا تك اليف بي ع أص ل حي وي بس بب ك ل م ن التغي رات العض وية والتغي رات
السعرية ف ي الس وق .يُع د اإلفص اح المنفص ل ع ن التغي رات العض وية والس عرية مفي داً ف ي تق ويم أداء الفت رة الحالي ة
والتوقعات المستقبلية ،تحديداً عندما تكون ھناك دورة إنتاجية أطول من س نة واح دة .وف ي مث ل ھ ذه الح االت ،تُش جع
المنشأةعلى اإلفصاح ،بحسب المجموعة أو خالف ذلك ،عن مبلغ التغير في القيمة العادلة مطروحا منھا تكاليف البيع
ال ُمدرج ضمن الربح أو الخسارة بسبب التغيرات العض وية وبس بب التغي رات الس عرية .تُع د ھ ذه المعلوم ات– بش كل
عام -أقل فائدة عندما تكون ال دورة اإلنتاجي ة أق ل م ن س نة واح دة )عل ى س بيل المث ال ،عن د تربي ة ال دجاج أو زراع ة
محاصيل الحبوب(.

52

ينتج عن التح ول الحي وي ع دد م ن أن واع التغي ر العض وي—النم و ،والت دھور ،واإلنت اج ،والتك اثر ،وك ل منھ ا قاب ل
للرصد والقياس .ولكل من ھذه التغي رات العض وية عالق ة مباش رة بالمن افع االقتص ادية المس تقبلية .ويُع د -أيض ا -أي
تغير في القيمة العادلة ألصل حيوي بسبب الحصاد تغيراً عضويا ً.

53

يكون النشاط الزراعي -غالبا ً -عرضة لمخاطر المناخ ،والمرض ،والمخاطر الطبيعية األخرى .وإذا وقع حدث ينش أ
عنه بند دخل أو مصروف ذو أھمية نسبية ،فإنه يتم اإلفصاح عن طبيعة ومبلغ ذلك البند وفقا لمعيار المحاسبة الدولي
" 1عرض القوائم المالية" .وتشمل أمثلة مثل ھذا الحدث تفش ي م رض خطي ر ،وفيض ان ،وجف اف أو ص قيع ش ديد،
وانتشار الحشرات.
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إفصاحات إضافية عن األصول الحيوية حيثما ال يمكن قياس القيمة العادلة -بطريقة يمكن
االعتماد عليھا
54

إذا كانت المنشأة تقيس األصول الحيوية بتكلفتھا مطروحا منھا أي مجمع استھالك وأي مجمع خسائر ھبوط )أنظر
الفقرة  (30في نھاية الفترة ،فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي لمثل ھذه األصول الحيوية:
)أ(

وصف لألصول الحيوية؛

)ب(

توضيح لماذا ال يمكن قياس القيمة العادلة -بطريقة يمكن االعتماد عليھا؛

)ج(

إذا كان ممكنا ،نطاق التقديرات التي يُرجح -بدرجة كبيرة -أن تقع ضمنھا القيمة العادلة؛

)د(

طريقة االستھالك المستخدمة؛

)ھـ( األعمار االنتاجية أو معدالت االستھالك المستخدمة؛
)و(
55

إجمالي المبلغ الدفتري ومجمع االستھالك )المجمع مع مجمع خسائر الھبوط( في بداية الفترة ونھايتھا.

إذا قامت المنشأة ،خالل الفترة الحالية ،بقياس أصول حيوية بتكلفتھا مطروحا منھا أي مجمع استھالك وأي مجمع
خسائر ھبوط )أنظر الفقرة  ،(30فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن أي مكسب أو خسارة مثبتة عند استبعاد
مثل ھذه األصول الحيوية ويجب أن تفصح المطابقة المطلوبة بموجب الفقرة  50عن المبالغ المتعلقة بمثل ھذه
األصول الحيوية -بشكل منفصل .باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تتضمن المطابقة المبالغ التالية ال ُمدرجة ضمن الربح
أو الخسارة والمتعلقة بتلك األصول الحيوية:
)أ(

خسائر الھبوط؛

)ب( عكس خسائر الھبوط؛
)ج(
56

االستھالك.

إذا أصبحت القيمة العادلة ألصول حيوية ُمقاسة -سابقا ً -بتكلفتھا مطروحا ً منھا أي مجمع استھالك وأي مجمع
خسائر ھبوط قابلة للقياس -بطريقة يمكن االعتماد عليھا -خالل الفترة الحالية ،فإنه يجب على المنشأة أن تفصح
عما يلي لتلك األصول الحيوية:
)أ(

وصف لألصول الحيوية؛

)ب(

توضيح لماذا أصبحت القيمة العادلة قابلة للقياس -بطريقة يمكن االعتماد عليھا؛

)ج(

أثر التغيير.

المنح الحكومية
57

يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي فيما يتعلق بالنشاط الزراعي الذي يشمله ھذا المعيار:
)أ(

طبيعة المنح الحكومية ال ُمثبتة في القوائم المالية ،وحدودھا؛

)ب(

الشروط غير المستوفاة واالحتماالت األخرى المرتبطة بالمنح الحكومية؛

)ج(

االنخفاض الكبير المتوقع في مستوى المنح الحكومية.

تاريخ السريان والتحول

58

يصبح ھذا المعيار ساريا ً على القوائم المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في  1يناير  2003أو بعده .ويُشجع
على التطبيق األبكر .وإذا قامت المنشأة بتطبيق ھذا المعيار للفترات التي تبدأ قبل  1يناير  ،2003فإنه يجب عليھا أن
تفصح عن تلك الحقيقة.

59

ال يضع ھذا المعيار أي مقتضيات تحول محددة .وتتم المحاسبة عن تطبيق ھذا المعيار وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي 8
"السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء".

60

عدﱢلت الفقرات  ،5و ،6و ،17و ،20و 21وح ِذفت الفقرة  14بموجب "التحسينات على المعايير الدولية للتقرير
المالي" ال ُمصدر في مايو  .2008يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت –بأثر مستقبلي -للفترات السنوية التي
تبدأ في  1يناير  2009أو بعده .ويُسمح بالتطبيق األبكر .وإذا قامت المنشأة بتطبيق التعديالت لفترة أبكر ،فإنه يجب
عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة.
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61

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،13ال ُمصدر في مايو  ،2011الفقرات  ،8و ،15و ،16و ،25و 30وحذف الفقرات
 ،9و ،21-17و ،23و ،47و .48يجب على المنشأة تطبيق ھذه التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي
.13

62

ع ّدل "الزراعة :النباتات المثمرة )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  16ومعيار المحاسبة الدولي  ،(41ال ُمصدر
في يونيو  ،2014الفقرات  ,24 ,8 ,5 – 1و 44وأضاف الفقرات 5أ – 5ج و .63يجب على المنشأة تطبيق تلك
التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2016أو بعده .ويُسمح بالتطبيق األبكر .إذا طبقت المنشأة تلك
التعديالت على فترة أبكر ،فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة .ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت -بأثر
رجعي -وفقا لمعيار المحاسبة الدولي .8

63

في فترة التقرير التي يتم فيھا تطبيق "الزراعة :النباتات المثمرة" )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  16ومعيار
المحاسبة الدولي  (41ألول مرة ال يلزم المنشأة اإلفصاح عن المعلومات الكمية المطلوبة بموجب الفقرة )28و( من
معيار المحاسبة الدولي  8للفترة الحالية .وبالرغم من ذلك ،يجب على المنشأة أن تعرض المعلومات الكمية المطلوبة
بموجب الفقرة )28و( من معيار المحاسبة الدولي  8لكل فترة معروضة سابقة.

64

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،16المصدر في يناير 2016م الفقرة  .2يجب على المنشأة تطبيق ھذا التعديل
عندما تقوم بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .16
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التغيرات في االلتزامات القائمة باإلزالة واإلعادة إلى الحالة األصلية وااللتزامات المشابھة

المراجع








المعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود اإليجار".
معيار المحاسبة الدولي " 1عرض القوائم المالية" )ال ُمنقح في (2007
معيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية ،والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء"
معيار المحاسبة الدولي " 16العقارات واآلالت والمعدات" )ال ُمنقح في (2003
معيار المحاسبة الدولي " 23تكاليف االقتراض"
معيار المحاسبة الدولي " 36الھبوط في قيمة األصول" )المعدل في (2004
معيار المحاسبة الدولي " 37المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة"

الخلفية
1

على العديد من المنش آت التزامات بتفكيك وإزالة بنود العقارات واآلالت والمعدات وإعادتھا إلى الحالة األص لية .وفي ھذا التفس ير
يش ار لمثل ھذه االلتزامات على أنھا "االلتزامات باإلزالة واإلعادة إلى الحالة األص لية وااللتزامات المش ابھة" .وبموجب معيار
المحاسبة الدولي  ،16تشمل تكلفة بند العقارات واآلالت والمعدات التقدير األولي لتكاليف تفكيك وإزالة البند وإعادة الموقع الذي يقع
فيه البند إلى حالته األص لية ،التي تتحمل المنش أة االلتزام بھا إما عندما يتم اقتناء البند أو كنتيجة الس تخدام البند خالل فترة محددة
ألغراض غير إنتاج مخزون خالل تلك الفترة .ينطوي معيار المحاس بة الدولي  37على متطلبات بش أن كيفية قياس االلتزامات
باإلزالة ،واإلعادة إلى الحالة األصلية وااللتزامات المشابھة .يقدم ھذا التفسير إرشادات بشأن كيفية المحاسبة عن آثار التغيرات في
قياس االلتزامات القائمة باإلزالة ،واإلعادة إلى الحالة األصلية وااللتزامات المشابھة.

النطاق
2

ينطبق ھذا التفسير على التغيرات في قياس أي التزام قائم باإلزالة أو اإلعادة إلى الحالة األصلية أو التزام مشابه يكون في آن معا:
)أ(

قد تم إثباته على أنه جزء من تكلفة بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات وفقا لمعيار المحاس بة الدولي  16أو كجزء من
تكلفة أصل حق االستخدام وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي 16؛

)ب( قد تم إثباته على أنه التزام وفقا لمعيار المحاسبة الدولي .37
فعلى سبيل المثال ،قد يوجد التزام باإلزالة أو اإلعادة إلى الحالة األصلية أو التزام مشابه بتفكيك آالت ،أو إصالح األضرار البيئية
في الصناعات االستخراجية ،أو إزالة معدات.

اإلشكال
3

يتناول التفسير كيف ينبغي أن تتم المحاسبة عن أثر األحداث التالية التي تغير قياس التزام قائم باإلزالة أو اإلعادة إلى الحالة األصلية
أو التزام مشابه:
)أ(

تغير في التدفق الخارج المقدر لموارد تنطوي على منافع اقتصادية )أي التدفقات النقدية( المطلوب لتسوية االلتزام.

)ب( تغير في معدل الخصم الحالي المستند إلى السوق كما تم تعريفه في الفقرة  47من معيار المحاسبة الدولي ) 37يشمل ذلك
التغيرات في القيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة بااللتزام(.
)ج( زيادة تعكس مرور الوقت )يشار إليھا -أيضا -على أنھا تخفيض الخصم(.
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اإلجماع
4

يجب أن تتم المحاس بة ،وفقا للفقرات  7 – 5أدناه ،عن التغيرات في قياس التزام قائم باإلزالة واإلعادة إلى الحالة األص لية والتزام
مشابه ينتج عن تغيرات في الوقت أو المبلغ ال ُمقدر للتدفقات الخارجة لموارد تنطوي على منافع اقتصادية مطلوبة لتسوية االلتزام أو
عن تغير في معدل الخصم.

5

إذا تم قياس األصل ذي العالقة باستخدام نموذج التكلفة:
)أ(

مع مراعاة الفقرة )ب( ،يجب إضافة التغيرات في االلتزام إلى تكلفة األصل ذي العالقة ،أو طرحھا منه ،في الفترة الحالية.

)ب( ال يجوز أن يتجاوز المبلغ الذي يتم طرحه من تكلفة األصل مبلغه الدفتري .وإذا تجاوز االنخفاض في االلتزام المبلغ الدفتري
لألصل ،فإن الزيادة يجب إثباتھا مباشرة ضمن الربح أو الخسارة.
)ج( إذا نتج عن التعديل إضافة إلى تكلفة األصل ،فيجب على المنشأة األخذ في الحسبان ما إذا كان ھذا يُعد مؤشراً على أن المبلغ
الدفتري الجديد لألصل قد ال يكون من الممكن استرداده –بشكل كامل .وإذا كان يُعد مؤشراً على مثل ھذا ،فإنه يجب على
المنشأة اختبار األصل للھبوط من خالل تقدير المبلغ الممكن استرداده منه وتجب المحاسبة عن أي خسارة ھبوط ،وفقا لمعيار
المحاسبة الدولي .36
6

إذا تم قياس األصل ذي العالقة باستخدام نموذج إعادة التقويم:
)أ(

تعدل التغيرات في االلتزام من فائض أو عجز إعادة التقويم الذي تم إثباته -سابقا ً على ذلك األصل ،بحيث:
) (1يجب )مع مراعاة الفقرة )ب(( إثبات االنخفاض في االلتزام ض من الدخل الش امل اآلخر وزيادة فائض إعادة التقويم
ض من حقوق الملكية ،باس تثناء أنه يجب إثباته ض من الربح أو الخس ارة بالقدر الذي يعكس عجز إعادة تقويم على
األصل تم إثباته –سابقا ً  -ضمن الربح أو الخسارة.
) (2يجب إثبات الزيادة في االلتزام ضمن الربح أو الخسارة ،باستثناء أنه يجب إثباتھا ضمن الدخل الشامل اآلخر وتخفيض
فائض إعادة التقويم ضمن حقوق الملكية بقدر أي رصيد دائن موجود في فائض إعادة التقويم يتعلق بذلك األصل.

)ب( في حالة أن االنخفاض في االلتزام يتجاوز المبلغ الدفتري الذي كان سيتم إثباته فيما لو كان قد تم تسجيل األصل بموجب نموذج
التكلفة ،فإن الزيادة يجب إثباتھا مباشرة ضمن الربح أو الخسارة.
)ج( يُعد التغير في االلتزام مؤشراً على أن األصل قد يتعين إعادة تقويمه لضمان أن المبلغ الدفتري ال يختلف –بشكل ذي أھمية
نسبية  -عن ذلك الذي كان سيتم تحديده باستخدام القيمة العادلة في نھاية فترة التقرير .ويجب أن تؤخذ أي إعادة تقويم من ھذا
القبيل في الحسبان عند تحديد المبالغ التي يتم إثباتھا ضمن الربح أو الخسارة أو ضمن الدخل الشامل اآلخر بموجب البند )أ(.
وإذا كانت إعادة التقويم ضرورية ،فإن جميع األصول من تلك الفئة يجب أن يتم إعادة تقويمھا.
)د( يتطلب معيار المحاسبة الدولي  1االفصاح ضمن قائمة الدخل الشامل عن كل مكون لدخل أو مصروف شامل آخر .ولاللتزام
بھذا المتطلب ،فإن التغير في فائض إعادة التقويم الناشئ عن تغير في االلتزام يجب تحديده واإلفصاح عنه -بشكل منفصل -
على ھذا النحو.
7

يتم استھالك المبلغ المعدل القابل لالستھالك لألصل على مدى عمره اإلنتاجي .لذلك ،عندما يبلغ األصل ذو العالقة نھاية عمره
اإلنتاجي ،فإنه يجب إثبات جميع التغيرات الالحقة في االلتزام ضمن الربح أو الخسارة حال حدوثھا .وينطبق ھذا في ظل كل من
نموذج التكلفة ونموذج إعادة التقويم.

 8يجب إثبات التخفيض الدوري للخصم ضمن الربح أو الخسارة على أنه تكلفة تمويل حال حدوثه .وغير مسموح بالرسملة بموجب معيار
المحاسبة الدولي .23
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تاريخ السريان
9

يجب على المنشأة تطبيق ھذا التفسير للفترات السنوية التي تبدأ في  1سبتمبر  2004أو بعده .ويشجع على التطبيق األبكر .وإذا طبقت
المنشأة التفسير لفترة تبدأ قبل  1سبتمبر  2004أو بعده ،فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.

9أ

ع ّدل معيار المحاسبة الدولي ) 1ال ُمنقح في  (2007المصطلحات المستخدمة في جميع أجزاء المعايير الدولية للتقرير المالي .باإلضافة
إلى ذلك ،عدل الفقرة  .6يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2009أو بعده .وإذا طبقت
المنشأة معيار المحاسبة الدولي ) 1المنقح في  (2007لفترة أبكر ،فإنه يجب تطبيق التعديالت لتلك الفترة األبكر.

9ب عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي  16المصدر في يناير  2016الفقرة  .2يجب على المنشأة تطبيق ھذه التعديالت عند تطبيق المعيار
الدولي للتقرير المالي .16

التحول
 10تجب المحاسبة عن التغييرات في السياسات المحاسبية وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية والتغييرات
في التقديرات المحاسبية واألخطاء".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1إذا طبقت المنشأة ھذا التفسير لفترة تبدأ قبل  1يناير  ،2005فإنه يجب على المنشأة االمتثال لمتطلبات اإلصدار السابق لمعيار المحاسبة الدولي  ،8الذي كان بعنوان "صافي
الربح أو الخسارة للفترة واألخطاء األساسية والتغييرات في السياسات المحاسبية" ،ما لم تكن المنشأة تطبق النسخة المنقحة لذلك المعيار لتلك الفترة األبكر.
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أسھم األعضاء في المنشآت التعاونية واألدوات المشابھة

المراجع


المعيار الدولي للتقرير المالي " 9األدوات المالية"



المعيار الدولي للتقرير المالي " 13قياس القيمة العادلة"



معيار المحاسبة الدولي " 32األدوات المالية :اإلفصاح والعرض" )ال ُمنقح في (2003

1

الخلفية
1

ي تم تأس يس التعاوني ات والمنش آت المش ابھة األخ رى م ن قب ل مجموع ات م ن األش خاص لتلبي ة احتياج ات اقتص ادية
واجتماعية مشتركة .وفي العادة فإن القوانين الوطنية تعرف التعاونية على أنھا مسعى اجتماعي لتعزيز التقدم االقتصادي
ألعضائھا من خالل عملية تجارية مشتركة )مبدأ المساعدة الذاتية( .وغالب ا م ا توص ف حص ص األعض اء ف ي التعاوني ة
على أنھا أسھم األعضاء أو وحداتھم أو ما شابه ذلك ،ويتم اإلشارة إليھا أدناه على انھا أسھم األعضاء.

2

يح دد معي ار المحاس بة ال دولي  32مب ادئ تص نيف األدوات المالي ة عل ى أنھ ا التزام ات مالي ة أو حق وق ملكي ة .وعل ى
الخصوص فإن تل ك المب ادئ تنطب ق عل ى تص نيف األدوات القابل ة لإلع ادة الت ي تس مح لحاملھ ا بإع ادة تل ك األدوات إل ى
المص در مقاب ل نق د أو أداة مالي ة أخ رى .إن تطبي ق تل ك المب ادئ عل ى أس ھم األعض اء ف ي المنش آت التعاوني ة واألدوات
المشابھة أم ٌر ص عب .وق د طل ب بع ض ذوي االھتم ام بمجل س مع ايير المحاس بة الدولي ة المس اعدة ف ي فھ م كيفي ة تطبي ق
مبادئ معيار المحاسبة الدولي  32على أسھم األعضاء واألدوات المشابھة التي لھا سمات معينة والحاالت التي تؤثر فيھا
تلك السمات على تصنيفھا على أنھا التزامات أو حقوق ملكية.

النطاق
3

ينطبق ھذا التفسير على األدوات المالية الواقع ة ض من نط اق معي ار المحاس بة ال دولي  ,32بم ا ف ي ذل ك األدوات المالي ة
ال ُمصدرة ألعضاء المنشآت التعاونية والتي تدلل عل ى حص ة ملكي ة األعض اء ف ي المنش أة .وال ينطب ق ھ ذا التفس ير عل ى
األدوات المالية التي سوف يتم أو قد يتم تسويتھا بأدوات حقوق ملكية المنشأة ذاتھا.

اإلشكال
4

العدي د م ن األدوات المالي ة ،بم ا ف ي ذل ك أس ھم األعض اء ،لھ ا خص ائص حق وق الملكي ة ،بم ا ف ي ذل ك حق وق التص ويت
وحقوق المشاركة في توزيعات األرب اح .وتم نح بع ض األدوات المالي ة حاملھ ا الح ق ف ي طل ب االس ترداد مقاب ل نق د أو
أصل مالي آخر ،ولكنھا قد تتضمن أو تخضع لقيود بشأن ما إذا كانت األدوات المالية سوف يتم اس تردادھا .فكي ف ينبغ ي
تقويم شروط االسترداد تلك عند تحديد ما إذا كانت األدوات المالية يجب تصنيفھا على أنھا التزامات أو حقوق ملكية؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1في أغسطس  ،2005تم تعديل معيار المحاسبة الدولي  32إلى معيار المحاسبة الدولي " 32األدوات المالية :العرض" .وفي فبراير  2008عدل مجلس معايير
المحاسبة الدولية معيار المحاسبة الدولي  32بحيث يتطلب المعيار تصنيف األدوات على أنھا حقوق ملكية إذا كان لتلك األدوات جميع السمات وتستوفي الشروط
الواردة في الفقرتين 16أ و16ب ،أو الفقرتين 16ج و16د من معيار المحاسبة الدولي .32
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اإلجماع
5

ال يتطلب الحق التعاقدي لحامل األداة المالية )بما في ذلك أسھم األعضاء في المنشآت التعاونية( في طلب االسترداد،
في حد ذاته ،تصنيف األداة المالية على أنھا التزام مالي .وبدالً من ذلك ،يجب على المنشأة األخذ في الحسبان جميع
شروط وأحكام األداة المالية عند تحديد تصنيفھا على أنھا التزام مالي أو حقوق ملكية .وتتضمن تلك الشروط واألحكام
األنظمة المحلية واللوائح ذات الصلة ،وعقد تأسيس المنشأة الحاكم والساري في تاريخ التصنيف ،ولكن ليس التعديالت
المستقبلية المتوقعة على تلك األنظمة ،أو اللوائح أو عقد التأسيس.

6

أسھم األعضاء التي يتم تصنيفھا على أنھا حقوق ملكية إذا لم يكن لألعضاء الحق في طلب االسترداد تعد حقوق ملكية
إذا توفر أحد الشرطين الموضحين في الفقرتين  7و 8أو إذا كان ألسھم األعضاء جميع السمات وكانت تستوفي جميع
الشروط الواردة في الفقرتين 16أ و16ب ،أو الفقرتين 16ج و16د من معيار المحاسبة الدولي  .32وتعد الودائع تحت
الطلب ،بما في ذلك الحسابات الجارية ،وحسابات الودائع والعقود المشابھة التي تنشأ عندما يتصرف األعضاء على
أنھم عمالء ،التزامات مالية على المنشأة.

7

تعد أسھم االعضاء حقوق ملكية إذا كان للمنشأة حق غير مشروط في رفض استرداد أسھم األعضاء.

8

يمكن لألنظمة أو اللوائح المحلية أو عقد تأسيس المنشأة الحاكم فرض أنواع عديدة من الحظر على استرداد أسھم
األعضاء ،على سبيل المثال الحظر غير المشروط أو الحظر الذي يستند إلى ضوابط السيولة .فإذا كان االسترداد
محظورا دون شرط بموجب نظام أو الئحة محلية أو عقد تأسيس المنشأة الحاكم ،فإن أسھم األعضاء تعد حقوق ملكية.
ولكن ،الحظر في النظام ،أو الالئحة المحلية أو عقد تأسيس المنشأة الحاكم الذي يحظر االسترداد فقط إذا تم استيفاء )أو
لم يتم استيفاء( شروط –مثل قيود السيولة –ال ينتج عنھا اعتبار أسھم األعضاء حقوق ملكية.

9

قد يكون الحظر غير المشروط مطلقا ً ،بأن تكون جميع االستردادات محظورة .وقد يكون الحظر غير المشروط جزئيا ً،
بأن يحظر استرداد أسھم األعضاء إذا كان االسترداد سيتسبب في انخفاض أسھم األعضاء أو مبلغ رأس المال المدفوع
من أسھم األعضاء إلى ما دون مستوى معين .وتعد أسھم األعضاء الزائدة عن الحظر على االسترداد التزامات ،مالم
يكن للمنشأة الحق غير المشروط في رفض االسترداد كما ھو موضح في الفقرة  7أو أن يكون ألسھم األعضاء جميع
السمات وتستوفي جميع الشروط الواردة في الفقرتين 16أ و16ب ،أو الفقرتين 16ج و16د من معيار المحاسبة الدولي
 .32وفي بعض الحاالت ،قد يتغير من وقت آلخر عدد األسھم أو مبلغ رأس المال المدفوع الخاضع للحظر على
االسترداد .ومثل ھذا التغيير في الحظر على االسترداد يؤدي إلى تحويل ما بين االلتزامات المالية وحقوق الملكية.

10

يجـب على المنشــأة عند اإلثبات األولي قيــاس التزامھا المالي  -مقابل االسترداد – بالقيمـة العادلـة .وفي حالة أسھم
األعضاء التي لھا سمة االسترداد ،تقيس المنشأة القيمة العادلة لاللتزام المالي مقابل االسترداد بما ال يقل عن أقصى
مبلغ واجب السداد ،بموجب أحكام االسترداد في عقد تأسيس المنشأة الحاكم أو النظام المنطبق ،مخصوما ً من أول
تاريخ يكون فيه المبلغ مطلوب دفعه )أنظر المثال .(3

11

وفقا لما ھو مطلوب بموجب الفقرة  35من معيار المحاسبة الدولي  ،32فإن التوزيعات على حملة أدوات حقوق الملكية
يتم إثباتھا مباشرة ضمن حقوق الملكية .وتعد الفائدة وتوزيعات األرباح والعوائد األخرى المتعلقة باألدوات المالية التي
يتم تصنيفھا على أنھا التزامات مالية مصروفات ،بغض النظر عما إذا كانت تلك المبالغ المدفوعة يتم توصيفھا بشكل
نظامي -على أنھا توزيعات أرباح أو فائدة أو خالف ذلك.

12

يقدم الملحق ،والذي يُعد جزءاً ال يتجزأ من اإلجماع ،أمثلة على تطبيق ھذا اإلجماع.

اإلفصاح
13

عندما يؤدي تغير في حظر االسترداد إلى تحويل ما بين االلتزامات المالية وحقوق الملكية ،فإن ه يج ب عل ى المنش أة أن
تفصح
بشكل منفصل عن مبلغ وتوقيت وسبب التحويل.
ٍ
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تاريخ السريان

14

تاريخ سريان ھذا التفسير ومتطلباته للتحول ھي نفسھا كما ھي لمعيار المحاسبة الدولي ) 32المنقح في  .(2003ويجب
على المنشأة أن تطبق ھذا التفسير للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2005أو بعده .وإذا طبقت المنشأة ھذا التفسير
لفترة تبدأ قبل  1يناير  2005فيجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة .يجب تطبيق ھذا التفسير بأثر رجعى.

14أ

يجب على المنشأة تطبيق التعديالت الواردة في الفقرات  6و  9و أ 1و أ 12للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير 2009
أو بعده .وإذا كانت المنشأة تطبق "األدوات المالية القابلة لإلعادة وااللتزامات الناشئة عن التصفية" )التعديالت في
معيار المحاسبة الدولي  32ومعيار المحاسبة الدولي  (1ال ُمصدر في فبراير  2008على فترة أبكر ،فيجب تطبيق
التعديالت الواردة في الفقرات  6و  9و أ 1و أ 12على تلك الفترة األبكر.

15

] حذفت[

16

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،13المصدر في مايو  ،2011الفقرة أ .8يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل
عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .13

17

ع ّدل "التحسينات السنوية دورة  ،"2011-2009ال ُمصدر في مايو  ،2012الفقرة  .11يجب على المنشأة تطبيق ذلك
التعديل بأثر رجعى وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية
واألخطاء" للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2013أو بعده .وإذا طبقت المنشأة ذلك التعديل على معيار
المحاسبة الدولي  32كجزء من "التحسينات السنوية دورة ) "20011-2009ال ُمصدر في مايو  (2012لفترة أبكر،
فيجب تطبيق التعديل الوارد في الفقرة  11على تلك الفترة األبكر.

18

]حذفت[

19

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9ال ُمصدر في يوليو  ،2014الفقرتين أ 8وأ 10وحذف الفقرتين  15و .18يجب
على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .9
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الملحق
أمثلة على تطبيق اإلجماع
ھذا الملحق جزء ال يتجزأ من التفسير
أ1

يقدم ھذا الملحق سبعة أمثلة لتطبيق إجماع لجنة تفسيرات المع ايير الدولي ة للتقري ر الم الي .وال تش كل األمثل ة قائم ة ش املة،
ومن المحتمل وجود أنماط أخرى للواقع .يفترض كل مثال أنه ال توجد شروط بخالف تلك الواردة في وقائع المثال تتطل ب
تصنيف األداة المالية على أنھا التزام مالي وأن األداة المالي ة ل يس ل ديھا جمي ع الس مات أو ال تس توفي الش روط ال واردة ف ي
الفقرتين 16أ و16ب أو الفقرتين 16ج و16د من معيار المحاسبة الدولي .32

الحق غير المشروط في رفض االسترداد )الفقرة (7
مثال 1
الوقائع
أ2

ينص عقد تأسيس المنشأة على أن تتم االستردادات بمحض اختيار المنشأة .وال يقدم عقد التأسيس مزيداً من التفصيل أو قي ًدا
على حق االختيار ذلك .ولم ترفض المنشأة أبداً ،على مدار تاريخھا ،استرداد أسھم األعض اء ،عل ى ال رغم م ن أن المجل س
الحاكم لديه الحق في القيام بذلك.

التصنيف
أ3

للمنشأة الحق غير المشروط في رفض االس ترداد ،وتُع د أس ھم األعض اء حق وق ملكي ة .يض ع معي ار المحاس بة ال دولي 32
مبادئ للتصنيف تستند إلى شروط األداة المالية ويشير إلى أن السجل التاريخي للمدفوعات االختيارية ،أو نية القي ام بھ ا ،ال
يستدعي تصنيف التزام .تنص فقرة إرشادات التطبيق  26من معيار المحاسبة الدولي  32على أنه:
عندما تكون األسھم الممتازة غير قابلة لالسترداد ،فإن التصنيف المناسب تحدده الحقوق األخرى الملحقة بھا .يستند التصنيف إلى
تقويم جوھر الترتيبات التعاقدية وتعريفات االلتزام المالي وأداة حقوق ملكية .وعندما تكون التوزيعات على حملة األسھم الممتازة،
سوا ًء كانت ُمجمعة أو غير ُمجمعة ،وفق تقدير ال ُمصدر ،فإن األسھم تُعد أدوات حقوق ملكية .وال يتأثر تصنيف سھم ممتاز على أنه
أداة حقوق ملكية أو التزام مالي ،على سبيل المثال ،بما يلي:
)أ(

سجل تاريخي للقيام بتوزيعات؛ أو

)ب (

نية القيام بتوزيعات في المستقبل؛ أو

)ج(

تأثير سلبي محتمل على سعر األسھم العادية للمصدر إذا لم يتم القيام بتوزيعات )بسبب القيود على دفع توزيعات
األرباح على األسھم العادية إذا لم يتم دفع توزيعات األرباح على األسھم الممتازة(؛

) د(

مبلغ احتياطيات ال ُمصدر؛

)ھـ(

توقعات ال ُمصدر بربح او خسارة للفترة؛ أو

) و(

قدرة ال ُمصدر ،أو عدم قدرته ،على التأثير في مبلغ أرباحه أو خسائره للفترة.

مثال 2
الوقائع
أ4

ينص عقد تأسيس المنشأة على أن تتم االستردادات بمحض اختيار المنشأة .ولكن ينص عقد التأسيس على أن يكون التصديق
على االسترداد تلقائي إال إذا كانت المنشأة غير قادرة على القيام بالمدفوعات دون خرق اللوائح المحلية المتعلقة بالسيولة أو
االحتياطيات.

التصنيف
أ5

ليس للمنشأة الحق غير المشروط في رفض االسترداد وتُعد أسھم األعضاء التزاما ماليا .تستند القيود الموضحة أعاله إلى
قدرة المنشأة على تسوية التزامھا .وھي تقيد االستردادات فقط إذا لم يتم استيفاء متطلبات السيولة أو االحتياطي ،وعندئذ فقط
إلى حين يتم استيفاؤھا .وعليه ،فإنھا ،وفقا للمبادئ المحددة في معيار المحاسبة الدولي  ,32ال ينتج عنھا تصنيف االداة المالية
على أنھا حقوق ملكية .تنص فقرة إرشادات التطبيق  25من معيار المحاسبة الدولي  32على ما يلي:
يمكن إصدار األسھم الممتازة بالعديد من الحقوق .وعند تحديد ما إذا كان سھم ممتاز يعد التزاما ً ماليا ً أو أداة حقوق ملكية ،يقوم
ال ُمصدر بتقويم الحقوق المحددة الملحقة بالسھم لتحديد ما إذا كان يظھر الخاصية األساس لاللتزام المالي .على سبيل المثال ،فإن سھما
ممتازا يشترط االسترداد في تاريخ محدد أو بحسب اختيار حامله يتضمن التزاما ماليا ألن ال ُمصدر عليه التزام بتحويل أصول مالية
إلى حامل السھم .واحتمال عدم قدرة المصدر على الوفاء بالتزام السترداد سھم ممتاز عندما يكون القيام بذلك مطلوبا تعاقديا،
سواء كان ذلك بسبب عدم وجودأاموال أو بسبب قيد نظامي أو عدم كفاية األرباح أو االحتياطيات ،ال يلغي االلتزام] .تأكيد
مضاف[
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حظر االسترداد )الفقرتين  8و(9
مثال 3
الوقائع
أ6

أصدرت منشأة تعاونية أسھما إلى أعضائھا في تواريخ مختلفة وبمبالغ مختلفة في السابق كما يلي:
)أ(

في  1يناير  100,000 ،20×1سھم بقيمة  10وحدة عملة للسھم ) 1,000,000وحدة عملة(؛

)ب(

في  1يناير 100,000 ،20×2سھم بقيمة  20وحدة عملة للسھم ) 2,000,000وحدة عملة إضافية ،وبذلك يكون
إجمالي األسھم ال ُمصدرة  3,000,000وحدة عملة(.

األسھم قابلة لالسترداد عند الطلب بالمبلغ الذي أصدرت به.
أ7

ينص عقد تأسيس المنشأة على أن االستردادات المجمعة ال يمكن أن تتجاوز  20بالمائة من أعلى عدد ألسھم أعضائھا القائمة
في أي وقت .وفي  31ديسمبر  ،20×2كان للمنشاة  200,000سھما قائما ،وھو أعلى عدد ألسھم االعضاء القائمة في أي
وقت ولم يتم استرداد أي أسھم في السابق .وفي  1يناير  ،20×3تقوم المنشأة بتعديل عقد تأسيسھا الحاكم وتزيد من المستوى
المسموح به لالستردادات المجمعة إلى  25بالمائة من أعلى عدد ألسھم اعضائھا القائمة في أي وقت.

التصنيف

قبل تعديل عقد التأسيس الحاكم
أ8

تُعد أسھم األعضاء التي تتجاوز حظر االسترداد التزامات مالية .وتقيس المنشأة التعاونية ھذا االلتزام المالي بالقيمة العادلة عند
اإلثبات األولي .وألن ھذه األسھم قابلة لالسترداد عند الطلب ،فإن المنشأة التعاونية تقيس القيمة العادلة لمثل تلك االلتزامات
المالية وفقا ً للفقرة  47من المعيار الدولي للتقرير المالي ' :13ال تقل القيمة العادلة اللتزام مالي بميزة تحت الطلب )مثل وديعة
تحت الطلب( عن المبلغ الواجب سداده عند الطلب .'...بناء عليه ،فإن المنشأة التعاونية تصنف الحد األقصى للمبلغ واجب
السداد عند الطلب بموجب أحكام االسترداد على أنه التزامات مالية.

أ9

في  1يناير  ،20×1كان الحد االقصى للمبلغ واجب السداد بموجب أحكام االسترداد ھو  20,000سھم بقيمة  10وحدات عملة
للسھم وبناء عليه فإن المنشأة تصنف  200,000وحدة عملة على أنھا التزام مالي و 800,000وحدة عملة على أنھا حقوق
ملكية .ولكن ،في  1يناير 20×2وبسبب اإلصدار الجديد لألسھم بقيمة  20وحدة عملة للسھم ،يزداد الحد األقصى للمبلغ واجب
السداد بموجب أحكام االسترداد إلى  40,000سھم بقيمة  20وحدة عملة للسھم .وإصدار أسھم إضافية بقيمة  20وحدة عملة
للسھم يُنشئ التزاما ً جديداً يُقاس عند اإلثبات األولي بالقيمة العادلة .يكون االلتزام بعد إصدار ھذه األسھم ھو  20بالمائة من
إجمالي األسھم ال ُمصدرة ) ،(200,000يتم قياسھا بقيمة 20وحدة عملة للسھم ،أو  800,000وحدة عملة .وھذا يتطلب إثبات
التزام إضافي يبلغ  600,000وحدة عملة .وفي ھذا المثال ،ال يتم إثبات أي مكسب أو خسارة .وبناء عليه ،فإن المنشأة تصنف
اآلن  800,000وحدة عملة على أنھا التزامات مالية و 2,200,000وحدة عملة على أنھا حقوق ملكية .يفترض ھذا المثال أن
ھذه المبالغ ال يتم تغييرھا بين  1يناير  20×1و 31ديسمبر .20×2

بعد تعديل عقد التأسيس الحاكم
أ 10بعد التغيير في عقد تأسيسھا الحاكم ،يمكن أن تُطالب المنشأة التعاونية اآلن باسترداد كحد أقصى  25في المائة من اسھمھا
القائمة أو كحد أقصى  50,000سھم بقيمة  20وحدة عملة للسھم .وبناء عليه ،فإن المنشأة التعاونية تصنف في  1يناير20×3
مبلغ  1,000,000وحدة نقدية على أنه التزامات مالية باعتباره الحد األقصى للمبلغ واجب السداد عند الطلب بموجب أحكام
االسترداد ،كما ھو محدد وفقا ً للفقرة  47في المعيار الدولي للتقرير المالي  .13ولذلك فإنھا في  1يناير 20×3تحول من حقوق
الملكية إلى االلتزامات المالية مبلغ  200,000وحدة عملة ،مبقية على مبلغ  2,000,000وحدة نقدية مصنفا على أنه حقوق
ملكية .وفي ھذا المثال ،ال تقوم المنشأة بإثبات مكسب أو خسارة على التحويل.
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مثال 4
الوقائع
أ 11يحظر النظام المحلي الح اكم لعملي ات المنش آت التعاوني ة ،أو أحك ام عق د التأس يس الح اكم للمنش أة ،عل ى المنش أة اس ترداد أس ھم
األعضاء إذا كانت ،باستردادھا ،ستقلص رأس المال المدفوع من أسھم األعض اء دون  75بالمائ ة م ن أعل ى مبل غ ل راس الم ال
المدفوع من أسھم األعض اء .وأن أعل ى مبل غ للمنش أة تعاوني ة ھ و  1,000,000وح دة عمل ة .ورص يد رأس الم ال الم دفوع ف ي
نھاية فترة التقرير ھو 900.000وحدة عملة.

التصنيف
أ 12في ھذه الحالة ،يتم تصنيف  750,000وحدة عملة على أنھا حقوق ملكية ويتم تصنيف  150,000وحدة عملة على أنھا
التزامات مالية .وباإلضافة إلى الفقرات التي سبق ذكرھا ،تنص الفقرة )18ب( من معيار المحاسبة الدولي  32على أن:

 ...األداة المالية التي تمنح حاملھا الحق في إعادتھا إلى المصدر مقابل نقد أو أصل مالي آخر )'أداة قابلة لإلعادة'( تعد التزاما ً مالياً،
باستثناء تلك األدوات المصنفة على أنھا أدوات حقوق ملكية وفقا ً للفقرتين 16أ و16ب أو الفقرتين 16ج و16د .وتُعد األداة المالية التزاما ً
ماليا ً حتى عندما يتم تحديد مبلغ النقد أو األصول المالية األخرى على أساس مؤشر أو أي بند آخر يحتمل الزيادة او النقصان .إن وجود
خيار لدى حامل األداة بإعادتھا إلى المصدر مقابل نقد أو أصل مالي آخر يعني أن األداة القابلة لإلعادة تستوفي تعريف االلتزام المالي،
باستثناء تلك األدوات المصنفة على أنھا أدوات حقوق ملكية وفقا ً للفقرتين 16أ و 16ب أو الفقرتين 16ج و16د.

أ 13يختلف حظر االسترداد الموضح في ھذا المثال عن القيود الموضحة في الفقرة  19وفقرة إرشادات التطبيق 25من معيار
المحاسبة الدولي  .32وتعد تلك القيود حدودا لقدرة المنشأة على دفع المبلغ واجب السداد من االلتزام المالي ،أي أنھا تحول دون
دفع االلتزام فقط إذا تم استيفاء شروط محددة .وفي المقابل ،فإن ھذا المثال يبين حظراً غير مشروط على االستردادات التي
تتجاوز مبلغا ً محدداً ،بغض النظر عن قدرة المنشأة على استرداد أسھم األعضاء )مثالً ،بالنظر إلى مواردھا النقدية ،أو أرباحھا
أو احتياطياتھا القابلة للتوزيع( .في الواقع ،فإن حظر االسترداد يمنع المنشأة من تحمل أي التزام مالي السترداد أكثر من مبلغ
محدد من رأس المال المدفوع .لذلك ،فإن الجزء من األسھم الخاضع لحظر االسترداد ال يعد التزاما ً ماليا ً .وفي حين أن أسھم كل
عضو يمكن أن تكون قابلة لالسترداد -بشكل منفرد -إال أن جز ًءا من إجمالي األسھم القائمة ال يكون قابال لالسترداد تحت أي
ظروف بخالف تصفية المنشأة.

مثال 5
الوقائع
أ 14وقائع ھذا المثال ھي كما ورد في المثال  .4باإلضافة إلى ذلك ،في نھاية فترة التقرير ،تمنع متطلبات السيولة التي تفرضھا
السلطة القانونية المحلية المنشأة من استرداد أي من أسھم األعضاء مالم تكن حيازاتھا من النقد واالستثمارات قصيرة األجل
أكبر من مبلغ محدد .ويكون أثر متطلبات السيولة ھذه في نھاية فترة التقرير ھو أن المنشاة ال يمكنھا دفع أكثر من 50,000
وحدة عملة السترداد أسھم األعضاء.

التصنيف
أ 15كما في المثال  ،4تصنف المنشأة  750,000وحدة عملة على أنھا حقوق ملكية و 150,000وحدة عملة على أنھا التزام مالي.
وسبب ذلك ھو أن المبلغ المصنف على أنه التزام يستند إلى حق المنشأة غير المشروط في رفض االسترداد وليس إلى القيود
المشروطة التي تمنع االسترداد -فقط -إذا لم يتم استيفاء شروط السيولة أو شروط أخرى وإلى أن يحين وقت استيفاؤھا .وتنطبق
أحكام الفقرة 19وفقرة إرشادات التطبيق  25من معيار المحاسبة الدولي  32في ھذه الحالة.

مثال 6
الوقائع
أ 16يحظر عقد التأسيس الحاكم للمنشأة عليھا استرداد أسھم األعضاء ،باستثناء ذلك القدر من المتحصالت التي تم استالمھا من
إصدار أسھم أعضاء إضافية ألعضاء جدد أو حاليين خالل السنوات الثالث السابقة .ويجب استخدام المتحصالت من إصدار
أسھم األعضاء السترداد األسھم التي طلب األعضاء استردادھا .وخالل السنوات الثالث السابقة ،بلغت المتحصالت من إصدار
أسھم األعضاء  12.000وحدة عملة ولم يتم استرداد أي من أسھم األعضاء.

التصنيف
أ 17تصنف المنشأة  12,000وحدة عملة من أسھم األعضاء على أنھا التزامات مالية .وبما يتفق مع االستنتاجات الموضحة في
المثال  ،4ال تعد أسھم األعضاء الخاضعة لحظر غير مشروط على االسترداد التزامات مالية .ينطبق مثل ھذا الحظر غير
المشروط على مبلغ مسا ٍو للمتحصالت من األسھم المصدرة قبل السنوات الثالث السابقة ،وبنا ًء عليه فإن ھذا المبلغ يتم تصنيفه
على أنه حقوق ملكية .ولكن ،ال يخضع مبلغ مسا ٍو للمتحصالت من أي أسھم مصدرة في السنوات الثالث السابقة للحظر غير
المشروط على االسترداد .وبنا ًء عليه ،فإن المتحصالت من إصدار أسھم األعضاء في السنوات الثالث السابقة تنشئ التزامات
مالية إلى أن تصبح غير متاحة السترداد أسھم األعضاء .ونتيجةً لذلك ،يكون على المنشأة التزام مالي مسا ٍو للمتحصالت من
األسھم المصدرة خالل السنوات الثالث السابقة ،بالصافي بعد طرح أي استردادات خالل تلك الفترة.
ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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مثال 7
الوقائع
أ 18المنشأة ھي بنك تعاوني .ينص النظام المحلي الحاكم لعمليات البنوك التعاونية على أن يكون  50في المائة على االقل من
إجمالي 'االلتزامات القائمة' )مصطلح تم تعريفه في اللوائح ليشمل حسابات أسھم األعضاء( على المنشأة في شكل رأس مال
األعضاء المدفوع .وأثر الالئحة ھو أنه إذا كانت جميع االلتزامات القائمة على المنشأة التعاونية في شكل أسھم أعضاء ،فإنھا
تكون قادرة على استردادھا جميعھا .في  31ديسمبر  20×1على المنشأة إجمالي التزامات قائمة قدرھا  200,000وحدة عملة،
منھا  125,000وحدة عملة تمثل حسابات أسھم األعضاء .تسمح شروط حسابات أسھم األعضاء لحاملھا باستردادھا عند
الطلب وليس ھناك حدود لالسترداد في عقد تأسيس المنشأة.

التصنيف
أ 19في ھذا المثال تصنف أسھم األعضاء على أنھا التزامات مالية .ويُعد حظر االسترداد مشابھا ً للقيود الموضحة في الفقرة 19
وفقرة إرشادات التطبيق  25من معيار المحاسبة الدولي  .32ويعد القيد حداً مشروطا ً لقدرة المنشأة على دفع المبلغ واجب
السداد من التزام مالي ،أي أنھا تمنع دفع االلتزام -فقط -إذا تم استيفاء شروط محددة .وبشكل أكثر تحديداً ،ال يمكن مطالبة
المنشأة باسترداد مجمل مبلغ أسھم االعضاء ) 125.000وحدة عملة( إذا كانت قد سددت جميع التزاماتھا األخرى )75.000
وحدة عملة( .وبالتالي ،فإن حظر االسترداد ال يمنع المنشأة من تحمل التزام مالي السترداد أكثر من عدد محدد من أسھم
االعضاء أو مبلغ رأس المال المدفوع .ويسمح للمنشأة فقط بتأجيل االسترداد إلى أن يتم استيفاء شرط ،أي تسديد االلتزامات
األخرى .وال تخضع أسھم األعضاء في ھذا المثال لحظر غير مشروط على االسترداد ولھذا يتم تصنيفھا على أنھا التزامات
مالية.
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الحقوق في حصص ناشئة عن صناديق اإلزالة واإلعادة إلى الحالة األصلية واإلصالح البيئي
المراجع


المعيار الدولي للتقرير المالي " 9األدوات المالية"



المعيار الدولي للتقرير المالي " 10القوائم المالية الموحدة"



المعيار الدولي للتقرير المالي " 11الترتيبات المشتركة"



معيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واالخطاء"



معيار المحاسبة الدولي " 28االستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة"



معيار المحاسبة الدولي " 37المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة"

الخلفية
1

الغرض من ص ناديق اإلزالة واإلعادة إلى الحالة األص لية واإلص الح البيئي ،التي يش ار إليھا في ھذا المعيار على أنھا "ص ناديق
اإلزالة" أو "الص ناديق" ،ھو إفراد أص ول لتمويل بعض أو جميع تكاليف إزالة آالت )مثل محطة طاقة نووية( أو معدات معينة
)مثل س يارات( ،أو في تولي إص الح بيئي )مثل عالج تلوث المياه أو إعادة أرض منجم إلى حالتھا األص لية( ،والتي يُش ار إليھا معا
على أنھا "ازالة"

2

قد تكون المساھمات في ھذه الصناديق اختيارية أو مطلوبة بموجب تنظيم أو قانون .وقد تأخذ الصناديق أحد الھياكل التالية:
)أ( الصناديق التي يتم تأسيسھا من قبل ُمساھم واحد لتمويل التزامات اإلزالة الخاصة به ،سوا ًء لموقع معين ،أو لعدد من المواقع
الموزعة جغرافيا ً.
)ب( الص ناديق التي يتم تأس يس ھا بمس اھمين متعددين لتمويل ما عليھم من التزامات فردية أو مش تركة باإلزالة ،عندما يحق
للمساھمين التعويض عن مصروفات اإلزالة بقدر مساھماتھم مضافا ً اليھا أي أرباح فعلية على تلك المساھمات مطروحا ً منھا
نصيبھم من تكاليف إدارة الصندوق .وقد يكون على المساھمين التزام بالقيام بمساھمات إضافية ،على سبيل المثال ،في حالة
إفالس مساھم آخر.
)ج( الصناديق التي يتم تأسيسھا بمساھمين متعددين لتمويل ما عليھم من التزامات فردية أو مشتركة باإلزالة عندما يستند المستوى
المطلوب من المساھمات إلى النشاط الحالي للمساھم وتستند المنفعة التي يحصل عليھا المساھم إلى نشاطه السابق .وفي مثل
ھذه الحاالت ،فإنه يوجد عدم تماثل محتمل بين مبلغ المساھمات التي قام بھا مساھم )مستنداً إلى النشاط الحالي( والقيمة التي
يمكن تحقيقھا من الصندوق )مستندة إلى النشاط السابق(.

3

بشكل عام ،مثل ھذه الصناديق لديھا السمات التالية:
)أ(

تتم إدارة الصندوق -بشكل منفصل  -من قبل أمناء مستقلين.

)ب( تقوم المنشآت )المساھمون( بمساھماتھا في الصندوق ،والتي يتم استثمارھا في تشكيلة من األصول يمكن أن تشمل استثمارات
في كل من الدين وحقوق الملكية ،وتكون متاحة للمساعدة في سداد تكاليف اإلزالة عن المساھمين .يحدد األمناء الكيفية التي
يتم بھا استثمار المساھمات ،في إطار القيود التي تضعھا الوثائق الحاكمة للصندوق وأي تشريع أو لوائح أخرى تنطبق عليه.
)ج( يُبقي المساھمون على االلتزام بسداد تكاليف اإلزالة .وبالرغم من ذلك ،فإنه باستطاعة المساھمين الحصول على تعويض عن
تكاليف اإلزالة من الصندوق في حدود تكاليف اإلزالة التي تم تكبدھا أو نصيب المساھم من أصول الصندوق ،أيھما أقل.
)د( يمكن أن يكون للمساھمين وصول مقيد ،أو ليس لديھم وصول ،ألي فائض في أصول الصندوق زيادة عن تلك المستخدمة
للوفاء بتكاليف اإلزالة المؤھلة.
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النطاق
4

ينطبق ھذا التفسير على المحاسبة ،في القوائم المالية للمساھم ،عن الحصص الناشئة عن صناديق اإلزالة والتي لھا كل من السمتين
التاليتين:
)أ(

تتم إدارة األصول بشكل منفصل )إما من خالل االحتفاظ بھا في منشأة مستقلة نظاميا ً أو على أنھا أصول تم إفرادھا في منشأة
أخرى(؛

)ب( يُعد حق المساھم في الوصول إلي األصول مقيداً.
5

يمكن أن تُعد الحصة المتبقية في الصندوق ،والتي تتجاوز الحق في التعويض ،مثل حق تعاقدي في التوزيعات حال تم االنتھاء من
جميع اإلزالة أو تم تصفية الصندوق ،أداة حقوق ملكية تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  9وال تقع ضمن نطاق ھذا
التفسير.

اإلشكاالت
6

إن اإلشكاالت التي تم تناولھا ھذا التفسير ھي:
)أ(

كيف ينبغي على المساھم أن يحاسب عن حصته في الصندوق؟

)ب( عندما يكون على المساھم التزام بالقيام بمساھمات إضافية ،على سبيل المثال ،في حالة إفالس مساھم آخر ،كيف تنبغي المحاسبة
عن ذلك االلتزام؟

اإلجماع
المحاسبة عن حصة في الصندوق
7

يجب على المس اھم إثبات التزامه بدفع تكاليف اإلزالة على أنھا التزام وإثبات حص ته في الص ندوق -بش كل منفص ل  -ما لم يكن
المساھم غير ملتزم بدفع تكاليف اإلزالة حتى ولو لم يدفعھا الصندوق.

8

يجب على المس اھم تحديد ما إذا كانت له س يطرة أو س يطرة مش تركة ،أو تأثير مھم ،على الص ندوق وذلك بالرجوع إلى المعيار
الدولي للتقرير المالي  ،10والمعيار الدولي للتقرير المالي  ،11ومعيار المحاس بة الدولي  .28وإذا كان كذلك ،فإنه يجب على
المساھم المحاسبة عن حصته في الصندوق وفقا لتلك المعايير.

9

إذا لم يكن للمس اھم س يطرة ،أو س يطرة مش تركة ،أو تأثير مھم ،على الص ندوق ،فإنه يجب على المس اھم إثبات حقه في اس تالم
التعويض من الصندوق على أنه تعويض وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  .37ويجب قياس ھذا التعويض بأي مما يلي ،أيھما أقل:
)أ(

مبلغ التزام اإلزالة الذي تم إثباته؛ أو

)ب( نصيب المساھم من القيمة العادلة لصافي أصول الصندوق التي تخص المساھمين.
يجب إثبات التغيرات في القيمة الدفترية للحق في استالم التعويض بخالف المساھمات في الصندوق ،والمدفوعات منه ،ضمن الربح
أو الخسارة في الفترة التي تحدث فيھا ھذه التغيرات.

المحاسبة عن االلتزامات بالقيام بمساھمات إضافية
 10عندما يكون على المساھم التزام بالقيام بمساھمات إضافية محتملة ،على سبيل المثال ،في حالة إفالس مساھم آخر ،أو إذا انخفضت
قيمة األصول االستثمارية ال ُمحتفظ بھا من خالل الصندوق إلى حد أنھا تُعد غير كافية للوفاء بالتزامات الصندوق بالتعويض ،فإن ھذا
االلتزام يُعد التزاما ً محتمالً يقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  .37ويجب على المساھم إثبات التزام -فقط  -إذا كان من المحتمل
القيام بمساھمات إضافية.
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اإلفصاح
11

يجب على المساھم اإلفصاح عن طبيعة حصته في الصندوق وأي قيود على الوصول لألصول التي في الصندوق.

 12عندما يكون على المس اھم التزام بالقيام بمس اھمات إض افية محتملة لم يتم إثباتھا على أنھا التزام )أنظر الفقرة  ،(10فإنه يجب عليه
القيام باإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة  86من معيار المحاسبة الدولي .37
 13عندما يحاسب المساھم عن حصته في الصندوق وفقا للفقرة  ،9فإنه يجب عليه القيام باإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة )85ج( من
معيار المحاسبة الدولي .37

تاريخ السريان
14

يجب على المنشأة تطبيق ھذا التفسير للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2006أو بعده .ويشجع على التطبيق األبكر .وإذا طبقت
المنشأة ھذا التفسير على فترة تبدأ قبل  1يناير  ،2006فإنه يجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.

14أ ]حذفت[
14ب ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  10والمعيار الدولي للتقرير المالي  ،11ال ُمصدرين في مايو  ،2011الفقرتين  ،8و .9ويجب على
المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  10والمعيار الدولي للتقرير المالي .11
14ج ]حذفت[
14د ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي ,9ال ُمص در في يوليو  ,2014الفقرة  5وحذف الفقرتين 14أ و14ج .ويجب على المنش أة تطبيق
تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي.9

التحول
15

يجب المحاسبة عن التغييرات في السياسات المحاسبية وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي .8
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االلتزامات الناشئة عن المشاركة في سوق محددة–نفايات األجھزة الكھربائية وااللكترونية

المراجع



معيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء"
معيار المحاسبة الدولي " 37المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة"

الخلفية
1

تحدد الفقرة  17من معيار المحاس بة الدولي  37الحدث الملزم على أنه حدث س ابق يؤدي إلى التزام حالي ليس للمنش أة بديل واقعي
سوى تسويته.

2

تنص الفقرة  19من معيار المحاسبة الدولي  37على أن المخصصات يتم إثباتھا -فقط  -مقابل 'التزامات تنشأ عن أحداث سابقة
والموجودة -بشكل مستقل -عن تصرفات المنشأة المستقبلية'.

3

لقد أثار توجيه االتحاد األوروبي بش أن نفايات األجھزة الكھربائية وااللكترونية ،والذي ينظم تجميع ،ومعالجة ،وإص الح نفايات
األجھزة واس تبعادھا بش كل س ليم –بيئيا ،تس اؤالت بش أن متى ينبغي إثبات االلتزام بإزالة نفايات األجھزة الكھربائية وااللكترونية.
ويميز التوجيه النفايات 'الجديدة' عن 'التاريخية' والنفايات من العائالت الخاص ة عن النفايات من مص ادر بخالف العائالت الخاص ة.
وتتعلق النفايات الجديدة بالمنتجات التي تم بيعھا بعد  13أغس طس  .2005وألغراض التوجيه ،يفترض أن جميع األجھزة المنزلية
التي تم بيعھا قبل ذلك التاريخ ينشأ عنھا نفايات تاريخية.

4

ينص التوجيه على أنه ينبغي أن يتحمل تكلفة إدارة نفايات األجھزة المنزلية التاريخية منتجو ذلك النوع من األجھزة التي توجد في
السوق خالل فترة يتم تحديدھا في التشريع المنطبق في كل دولة عضو )فترة القياس( .وينص التوجيه على أنه يجب على كل دولة
عضو وضع آلية لجعل المنتجين يساھمون في التكلفة -بشكل تناسبي 'على سبيل المثال ،بما يتناسب مع نصيب كل منھم من السوق
بحسب نوع األجھزة'.
قد يتم تعريف العديد من المصطلحات المستخدمة في التفسير مثل 'النصيب من السوق' و'فترة القياس' بشكل مختلف جدا في التشريع
المنطبق في كل دولة من الدول األعضاء .فعلى سبيل المثال ،قد يكون طول فترة القياس سنة أو شھرا واحدا -فقط .وبالمثل ،قد يختلف
قياس النصيب من السوق والصيغ الخاصة بحساب االلتزام في التشريعات الوطنية المختلفة .وبالرغم من ذلك ،تؤثر جميع ھذه األمثلة
-فقط –على قياس االلتزام ،الذي ال يقع ضمن نطاق التفسير.

5

النطاق
6

يقدم ھذا التفسير إرشادات بشأن إثبات االلتزامات ،في القوائم المالية للمنتجين ،عن إدارة النفايات بموجب توجيه االتحاد االوروبي
بشأن نفايات األجھزة الكھربائية وااللكترونية فيما يتعلق بمبيعات األجھزة المنزلية التاريخية.

7

ال يتناول التفسير النفايات الجديدة وال النفايات التاريخية من مصادر بخالف العائالت الخاصة .ويغطي معيار المحاسبة الدولي 37
بش كل كاف  -االلتزام عن إدارة مثل ھذه النفايات .وبالرغم من ذلك ،إذا كان ،في التش ريع الوطني ،تتم معالجة النفايات الجديدة منالعائالت الخاص ة بطريقة مش ابھة للنفايات التاريخية من العائالت الخاص ة ،تطبق مبادئ التفس ير بالرجوع إلى التس لس ل الھرمي
الوارد في الفقرات  12–10من معيار المحاس بة الدولي  .8ويعد التس لس ل الھرمي الوارد في معيار المحاس بة الدولي - 8أيض ا -
مناسبا ً للتنظيمات األخرى التي تفرض التزامات بطريقة مشابھة لنموذج تخصيص التكلفة المحدد في توجيه االتحاد األوروبي.
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اإلشكاالت
 8طلب من لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي ،في سياق إزالة نفايات األجھزة الكھربائية وااللكترونية ،تحديد ما الذي يشكل
الحدث الملزم ،وفقا للفقرة )14أ( من معيار المحاسبة الدولي  ،37ألجل إثبات مخصص لتكاليف إدارة النفايات:




تصنيع أو بيع األجھزة المنزلية التاريخية؟ أو
المشاركة في السوق خالل فترة القياس؟ أو
تكبد تكاليف في تنفيذ أنشطة إدارة النفايات؟

اإلجماع
وفقا للفقرة )14أ( من معيار المحاسبة الدولي  ،37فإن المشاركة في السوق خالل فترة القياس تُعد ھي الحدث الملزم .ونتيجة لذلك،
ال ينش أ التزام عن تكاليف إدارة نفايات األجھزة المنزلية التاريخية عندما يتم تص نيع المنتجات أو بيعھا .ونظراً ألن االلتزام مقابل
األجھزة المنزلية التاريخية مرتبط بالمش اركة في الس وق خالل فترة القياس ،وليس بإنتاج أو بيع البنود التي س يتم اس تبعادھا ،فإنه
ليس ھناك التزام ما لم ،وإلى أن ،يوجد نص يب من الس وق خالل فترة القياس .وقد يكون توقيت الحدث الملزم -أيض ا -مس تقال عن
الفترة المحددة التي يتم فيھا تنفيذ أنشطة إدارة النفايات وتكبد التكاليف ذات العالقة.

9

تاريخ السريان
 10يجب على المنشأة تطبيق ھذا التفسير للفترات السنوية التي تبدأ في  1ديسمبر  2005أو بعده .ويشجع على التطبيق األبكر .وإذا طبقت
المنشأة التفسير لفترة تبدأ قبل  1ديسمبر  ،2005فإنه يجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.

التحول
11

يجب المحاسبة عن التغيرات في السياسات المحاسبية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي .8
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تطبيق مدخل إعادة العرض بموجب معيار المحاسبة الدولي " 29التقرير المالي في االقتصادات ذات
التضخم الجامح"

المراجع



معيار المحاسبة الدولي " 12ضرائب الدخل"
معيار المحاسبة الدولي  " 29التقرير المالي في االقتصادات ذات التضخم الجامح"

الخلفية
1

يقدم ھذا التفس ير إرش ادات حول كيفية تطبيق متطلبات معيار المحاس بة الدولي  29في فترة التقرير التي تحدد 1فيھا المنش أة وجود
تض خم جامح في اقتص اد عملتھا الوظيفية ،عندما ال يكون فيه تض خم جامح في الفترة الس ابقة ،وبنا ًء عليه ،تعيد المنش أة عرض
قوائمھا المالية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي .29

اإلشكاالت
2

اإلشكاالت التي يتناولھا ھذا التفسير ھي:
)أ(

كيف ينبغي تفسير المتطلب " ...معبراً عنھا بوحدة القياس الجارية في نھاية فترة التقرير" في الفقرة  8من معيار المحاسبة
الدولي  29عندما تطبق المنشأة المعيار؟

)ب( كيف ينبغي أن تحاسب المنشأة عن بنود الضريبة المؤجلة االفتتاحية في قوائمھا المالية المعاد عرضھا؟

اإلجماع
3

في فترة التقرير التي تحدد فيھا المنشأة وجود تضخم جامح في اقتصاد عملتھا الوظيفية الذي لم يكن فيه تضخم في الفترة السابقة ،فإنه
يجب على المنشأة أن تطبق متطلبات معيار المحاسبة الدولي  29كما لو كان االقتصاد فيه تضخم دائما ً .وبنا ًء عليه ،فيما يتعلق بالبنود
غير النقدية التي يتم قياسھا بالتكلفة التاريخية ،فإن قائمة المركز المالي االفتتاحية للمنشأة في بداية أبكر فترة تم عرضھا في القوائم
المالية يجب أن يعاد عرضھا لتعكس أثر التضخم من التاريخ الذي تم فيه اقتناء األصول وتم فيه تكبد االلتزامات أو تحملھا وحتى
نھاية فترة التقرير .وللبنود غير النقدية المسجلة في قائمة المركز المالي االفتتاحية بمبالغ جارية في تواريخ بخالف تواريخ االقتناء
أو التكبد تلك ،فإن إعادة العرض تلك يجب أن تعكس بدالً من ذلك أثر التضخم من التواريخ التي تم فيھا تحديد تلك المبالغ الدفترية
وحتى نھاية فترة التقرير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1يستند تحديد التضخم الجامح إلى اجتھاد المنشأة بشأن الضوابط الواردة في الفقرة  3من معيار المحاسبة الدولي .29
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4

في نھاية فترة التقرير يتم إثبات وقياس بنود الضريبة المؤجلة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  .12وبالرغم من ذلك ،فإن أرقام الضريبة
المؤجلة في قائمة المركز المالي االفتتاحية لفترة التقرير يجب تحديدھا كاآلتي:
)أ(

تعيد المنشأة قياس بنود الضريبة المؤجلة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  12بعد أن تكون قد قامت بإعادة عرض المبالغ االسمية
الدفترية لبنودھا غير النقدية في تاريخ قائمة المركز المالي االفتتاحية لفترة التقرير بتطبيق وحدة القياس في ذلك التاريخ.

)ب( تتم إعادة عرض بنود الضريبة المؤجلة التي سبق قياسھا وفقا للفقرة )أ( للتغير في وحدة القياس من تاريخ قائمة المركز المالي
االفتتاحية لفترة التقرير وحتى نھاية فترة التقرير تلك .
وتطبق المنشأة المنھج الوارد في )أ( و )ب( عند إعادة عرض بنود الضريبة المؤجلة في قائمة المركز المالي االفتتاحية ألي فترات
مقارنة يتم عرضھا في القوائم المالية المعاد عرضھا لفترة التقرير التي تطبق فيھا المنشأة معيار المحاسبة الدولي .29
5

بعد أن تكون المنشأة قد قامت بإعادة عرض قوائمھا المالية ،فإن جميع األرقام المقابلة في القوائم المالية لفترة تقرير الحقة ،بما في
ذلك بنود الضريبة المؤجلة ،تتم إعادة عرضھا بتطبيق التغير في وحدة القياس لفترة القياس الالحقة تلك فقط للقوائم المالية المعاد
عرضھا لفترة التقرير السابقة.

تاريخ السريان
6

يجب على المنشأة تطبيق ھذا التفسير على الفترات السنوية التي تبدأ في  1مارس  2006أو بعده .ويشجع التطبيق األبكر .وإذا طبقت
المنشأة ھذا التفسير على القوائم المالية لفترة تبدأ قبل  1مارس  2006فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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التفسير  10للجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي

التقرير المالي األولي والھبوط
المراجع


المعيار الدولي للتقرير المالي " 9االدوات المالية"



معيار المحاسبة الدولي " 34التقرير المالي األولي"



معيار المحاسبة الدولي " 36الھبوط في قيمة األصول"

خلفية
1

تُطالب المنشــأة بتقويم الشھرة لتحــديد الھبوط في قيمتھا في نھاية كل فترة تقرير و ،إذا كان ذلك مطلوباً ،إثبات خسارة
الھبوط في ذلك التاريخ وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  .36بالرغم من ذلك ،قد تتغير الظروف في نھاية فترة التقرير
التالية بحيث أن خسارة الھبوط ستكون قد انخفضت أو تم تجنبھا لو أن تقويم الھبوط قد تم فقط في ذلك التاريخ .يوفر ھذا
التفسير دليالً إرشاديا ً عما إذا كان يجب عكس خسارة الھبوط تلك بأي حال.

2

يتنــاول التفسير التداخل بين متطلبــات معيار المحاسبة الدولي  34وإثبات خســائر الھبوط في قيمة الشھرة في معيار
المحاسبة الدولي  ،36وأثر ذلك التداخل على القوائم المالية األولية والسنوية الالحقة.

اإلشكال
3

تتطلب الفقرة  28من معيار المحاسبة الدولي  34من المنشأة أن تطبق في قوائمھا المالية األولية السياسات المحاسبية نفسھا
كما ھي في قوائمھا المالية السنوية .وھي تنص  -أيضا  -على أنه "يجب أال يؤثر تكرار تقرير المنشأة )سنوياً ،أو نصف
سنوي ،أو ربع سنوي( على قياس نتائجھا السنوية .ولتحقيق ذلك الھدف ،يجب إجراء القياسات ألغراض التقرير األولي
على أساس من بداية السنة حتى تاريخه".

4

تنص الفقرة  124من معيار المحاسبة الدولي  36على أنه "ال يجوز في فترة الحقة عكس خسارة الھبوط ال ُمثبتة في قيمة
الشھرة".

-5
6
7
7

]حذفت[
يتناول التفسير الموضوع التالي:
ھل يجب على المنشأة عكس خسائر الھبوط المثبتة في قيمة الشھرة في فترة أولية إذا لم تكن الخسارة سيتم إثباتھا ،أو أن
خسائر أقل سيتم إثباتھا ،لو أن تقييم الھبوط قد تم  -فقط  -في نھاية فترة تقرير الحقة؟

اإلجماع
8

ال يجوز للمنشأة عكس خسائر الھبوط ال ُمثبتة في فترة أولية سابقة فيما يتعلق بالشھرة.

9

ال يجوز للمنشأة توسيع نطاق ھذا اإلجماع من منطلق التشابه مع حاالت أخرى يحتمل فيھا وجود تعارض بين معيار
المحاسبة الدولي  34والمعايير االخرى.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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تاريخ السريان والتحول
10

- 11
13
14

يجب على المنشأة أن تطبق التفسير على الفترات السنوية التي تبدأ في 1نوفمبر  2006أو بعده .ويشجع على التطبيق
المبكر .وإذا قامت المنشأة بتطبيق التفسير لفترة مالية تبدأ قبل نوفمبر  ،2006فإنه يجب عليھا أن تُفصح عن تلك الحقيقة.
يجب على المنشأة أن تطبق التفسير على الشھرة  -بأثر مستقبلي  -اعتباراً من تاريخ بدء تطبيقھا لمعيار المحاسبة الدولي
36؛ ويجب عليھا أن تطبق التفسير على االستثمارات في أدوات حقوق الملكية أو في أصول مالية مسجلة بالتكلفة  -بأثر
مستقبلي  -من تاريخ بدء تطبيقھا لضوابط القياس الواردة بمعيار المحاسبة الدولي .39
] حذفت[
ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  9الصادر في يوليو  2014الفقرات  7 ,2 ,1و 8وحذف الفقرات  ,6 ,5و.13 – 11
يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .9
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ترتيبات امتياز الخدمة العامة
المراجع

المالية"1

"إطار إعداد وعرض القوائم
المعيار الدولي للتقرير المالي " 1تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة"
المعيار الدولي للتقرير المالي " 7األدوات المالية :اإلفصاحات"
المعيار الدولي للتقرير المالي " 9األدوات المالية"
المعيار الدولي للتقرير المالي " 15اإليرادات من العقود مع العمالء"
المعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود اإليجار".
معيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء"
معيار المحاسبة الدولي " 16العقارات ،واآلالت والمعدات"
معيار المحاسبة الدولي " 20المحاسبة عن المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدة الحكومية"
معيار المحاسبة الدولي " 23تكاليف االقتراض"
معيار المحاسبة الدولي " 32األدوات المالية :العرض"
معيار المحاسبة الدولي " 36الھبوط في قيمة األصول"
معيار المحاسبة الدولي " 37المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة"
معيار المحاسبة الدولي " 38األصول غير الملموسة"
تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة "" 29 – "SICترتيبات امتياز الخدمة العامة :اإلفصاحات"2

















الخلفية
1

تقليديا ،جرت األمور في العديد من الدول على أن يتم تشييد وتشغيل وصيانة البنية التحتية للخدمات العامة–مثل الطرق ،والجسور،
واألنفاق ،والسجون ،والمستشفيات ،والمطارات ،ومرافق توزيع المياه ،وإمدادات الطاقة وشبكات االتصاالت– من قبل القطاع
العام وتمويلھا من خالل اعتمادات الموازنة العامة.

2

في بعض الدول ،أدخلت الحكومات ترتيبات الخدمة التعاقدية لجذب مشاركة القطاع الخاص في تطوير ،وتمويل ،وتشغيل وصيانة
تلك البنية التحتية .وقد تكون البنية التحتية موجودة بالفعل ،أو قد يتم تشييدھا خالل فترة ترتيب الخدمة .ينطوي الترتيب الذي يقع
ضمن نطاق ھذا التفسير -عادة – على منشأة قطاع خاص )مشغل( تقوم بتشييد البنية التحتية المستخدمة لتقديم الخدمة العامة أو
ترقيتھا )على سبيل المثال ،من خالل زيادة سعتھا( وتشغيل وصيانة تلك البنية التحتية لفترة محددة من الوقت .يدفع للمشغل مقابل
خدماته على مدى فترة الترتيب .يحكم الترتيب عقد يحدد معايير األداء ،واآلليات لتعديل األسعار ،والترتيبات لتسوية الخالفات.
ويوصف مثل ھذا الترتيب -غالبا  -بأنه ترتيب امتياز الخدمة العامة 'بناء -تشغيل-تحويل' ،أو 'إعادة تأھيل -تشغيل -تحويل' أو 'من
العام-إلى-الخاص'.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1في سبتمبر  2010استبدل مجلس معايير المحاسبة الدولية "اإلطار" بـ "اطار مفاھيم التقرير المالي".
 2عدل تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  12عنوان تفسير لجنة التفسيرات الولية السابقة " ،29 "SICالذي كان في السابق "اإلفصاح – ترتيبات امتياز
الخدمة العامة".
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إن س مة ترتيبات الخدمة ھذه ھي طابع الخدمة العامة لاللتزام الذي يتعھد به المش غل .والس ياس ة العامة ھي أن الخدمات المتعلقة
لزم ترتيب الخدمة المشغل تعاقديا
بالبنية التحتية يتم تقديمھا للعموم ،بغض النظر عن ھوية الطرف الذي يقوم بتشغيل الخدمات .ويُ ِ
بتقديم الخدمات إلى العموم نيابة عن منشأة القطاع العام .والسمات المشتركة األخرى ھي:

3

)أ(

أن الطرف الذي يمنح ترتيب الخدمة )المانح( ھو منشأة قطاع عام ،بما في ذلك ھيئة حكومية ،أو منشأة قطاع خاص آلت
إليھا المسؤولية عن الخدمة.

)ب( أن المشغل مسؤول -على األقل -عن بعض من إدارة البنية التحتية والخدمات ذات الصلة وال يتصرف -فقط – على أنه
مجرد وكيل نيابة عن المانح.
)ج( أن العقد يحدد األسعار األولية التي يقوم المشغل بجبايتھا وينظم تعديالت األسعار على مدى فترة ترتيب الخدمة.
)د(

أن المش غل ملزم بتس ليم البنية التحتية إلى المانح في نھاية فترة الترتيب بالحالة المحددة لھا في مقابل عوض قليل أو بدون
عوض إضافي ،بغض النظر عن الطرف الذي مولھا –بشكل أولي.

النطاق
4

يقدم ھذا التفسير إرشادات بشأن المحاسبة من قبل المشغلين لترتيبات امتياز الخدمة العامة من العام-إلى-الخاص.

5

ينطبق ھذا التفسير على ترتيبات امتياز الخدمة العامة من العام-إلى-الخاص إذا:
)أ(

كان المانح يتحكم في ،أو ينظم ،الخدمات التي يجب على المشغل تقديمھا بواسطة البنية التحتية ,وإلى من يجب عليه تقديمھا
لھم ،وبأي األسعار؛

)ب( كان المانح يتحكم -من خالل الملكية ،أو حق االنتفاع أو خالف ذلك -في أي حص ة متبقية مھمة في البنية التحتية بنھاية
أجل الترتيب.
6

تقع البنية التحتية المستخدمة ،طوال مجمل عمرھا اإلنتاجي )أصول لمدى الحياة( ،في ترتيب امتياز الخدمة العامة من العام-إلى-
الخاص ض من نطاق ھذا التفس ير إذا تم اس تيفاء الش روط الواردة في الفقرة )5أ( .تقدم فقرات إرش ادات التطبيق  8 -1إرش ادات
بشأن تحديد ما إذا كانت ،وإلى أي حد ،تقع ترتيبات امتياز الخدمة العامة من العام-إلى-الخاص ضمن نطاق ھذا التفسير.

7

ينطبق ھذا التفسير على كل من:
)أ( البنية التحتية التي يقوم المشغل بتشييدھا أو اقتنائھا من طرف ثالث لغرض ترتيب الخدمة.
)ب( البنية التحتية القائمة التي يمنح المانح المشغل حق الوصول إليھا لغرض ترتيب الخدمة.
ال يحدد ھذا التفس ير كيفية المحاس بة عن البنية التحتية التي كان محتفظا بھا ومثبتة على أنھا عقارات وآالت ومعدات من قبل
المش غل قبل دخوله في ترتيب الخدمة .تنطبق متطلبات إلغاء اإلثبات للمعايير الدولية للتقرير المالي )الواردة في معيار المحاس بة
الدولي  (16على مثل ھذه البنية التحتية.
ال يحدد ھذا التفسير كيفية المحاسبة من قِبَل المانحين.

8
9

اإلشكاالت
10

يبين ھذا التفسير المبادئ العامة بشأن إثبات وقياس االلتزامات والحقوق المتعلقة بھا في ترتيبات امتياز الخدمة العامة .وقد وردت
متطلبات اإلفصاح عن معلومات بشأن ترتيبات امتياز الخدمة العامة في تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة " .29 "SICأما
اإلشكاالت التي يتناولھا ھذا التفسير فھي:
)أ(

معالجة حقوق المشغل في البنية التحتية.

)ب( إثبات وقياس عوض الترتيب.
)ج( خدمات التشييد أو الترقية.
ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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)د(

خدمات التشغيل.

)ھـ(

تكاليف االقتراض.

)و( المعالجة المحاسبية الالحقة لألصل المالي واألصل غير الملموس.
)ز(

البنود المقدمة من قبل المانح إلى المشغل.

اإلجماع
معالجة حقوق المشغل في البنية التحتية
11

ال يجوز إثبات البنية التحتية ،التي تقع ضمن نطاق ھذا التفسير ،على أنھا عقارات وآالت ومعدات للمشغل نظراً ألن ترتيب الخدمة
التعاقدي ال ينقل الحق في التحكم في استخدام البنية التحتية العامة إلى المشغل .للمشغل حق الوصول إلى البنية التحتية لتقديم الخدمة
العامة نيابة عن المانح وفقا للشروط المحددة الواردة في العقد.

إثبات وقياس عوض الترتيب
12

بموجب ش روط الترتيبات التعاقدية التي تقع ض من نطاق ھذا التفس ير ،فإن المش غل يتص رف على أنه مزود خدمة .يقوم المش غل
بتش ييد أو ترقية البنية التحتية )خدمات التش ييد أو الترقية( المس تخدمة لتقديم خدمة عامة ويقوم بتش غيل وص يانة تلك البنية التحتية
)خدمات التشغيل( لفترة محددة من الزمن.

13

يجب على المشغل إثبات وقياس اإليراد ،وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،15مقابل الخدمات التي يؤديھا .تحدد طبيعة العوض
المعالجة المحاسبية الالحقة عنه .في الفقرات  26–23أدناه ،تم تفصيل المحاسبة الالحقة عن العوض ال ُمستلم على أنه أصل مالي
وعلى أنه أصل غير ملموس.

خدمات التشييد أو الترقية
14

يجب على المشغل المحاسبة عن خدمات التشييد أو الترقية وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي .15

العوض المقدم من قبل المانح إلى المشغل
15

إذا قدم المشغل خدمات تشييد أو ترقية ،فإنه يجب إثبات العوض ال ُم ستلم أو مستحق تحصيل من قبل المشغل وفقا للمعيار الدولي
للتقرير المالي  .15وقد يكون العوض حقوقا في:
)أ(

أصل مالي؛ أو

)ب( أصل غير ملموس.
16

يجب على المشغل إثبات أصل مالي بقدر ما يكون له حق تعاقدي غير مشروط في استالم نقد أو أصل مالي آخر من المانح أو
بتوجيه منه مقابل خدمات التشييد؛ وللمانح القليل من حرية التصرف ،إن وجدت ،لتجنب دفعه ،ألن االتفاقية -عادة -تكون واجبة
النفاذ بموجب القانون .وللمشغل حق غير مشروط في أستالم نقد إذا ضمن المانح –بشكل تعاقدي  -أن يدفع إلى المشغل )أ( مبالغ
محددة أو يمكن تحديدھا أو )ب( العجز ،إن وجد ،بين المبالغ المستلمة من مستخدمي الخدمة العامة والمبالغ المحددة أو التي يمكن
تحديدھا ،حتى ولو كان الدفع مشروطا ً بأن يضمن المشغل أن البنية التحتية تستوفي متطلبات محددة للجودة والكفاءة.

17

يجب على المش غل إثبات أص ل غير ملموس بقدر ما يحص ل عليه من حق )ترخيص( في فرض رس وم على مس تخدمي الخدمة
العامة .ال يُعد الحق في فرض رس وم على مس تخدمي الخدمة العامة حقا غير مش روط في اس تالم نقد نظراً ألن المبالغ مش روطة
بمدى استخدام الجمھور للخدمة.

18

إذا تم الدفع للمشغل مقابل خدمات التشييد -جزئيا – بواسطة أصل مالي و-جزئيا – بواسطة أصل غير ملموس ،فإنه من الضروري
المحاسبة -بشكل منفصل  -عن كل مكون لعوض المشغل .يجب –بشكل أولي  -إثبات العوض ال ُمستلم أو مستحق التحصيل مقابل
كال المكونين وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي .15

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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19

يجب أن يتم تحديد طبيعة العوض المقدم من قبل المانح إلى المشغل بالرجوع إلى شروط العقد ،والقانون وثيق الصلة بموضوع
العقد ،في حال وجوده .وتحدد طبيعة العوض المحاسبة الالحقة كما تم وصفھا في الفقرات  .26–23وبالرغم من ذلك ،فوفقا للمعيار
الدولي للتقرير المالي  ،15يتم تصنيف كال النوعين من العوض على أنھما أصل عقد خالل فترة التشييد أو الترقية.

خدمات التشغيل
20

يجب على المشغل المحاسبة عن خدمات التشغيل وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي.15

االلتزامات التعاقدية بإعادة البنية التحتية إلى مستوى محدد من الصالحية لالستخدام
21

قد يكون على المشغل التزامات تعاقدية ،يجب عليه الوفاء بھا على أنھا شرط لترخيصه )أ( بصيانة البنية التحتية إلى مستوى محدد
من الصالحية لالستخدام أو )ب( بإعادة البنية التحتية إلى حالة محددة قبل أن يتم تسليمھا إلى المانح بنھاية ترتيب الخدمة .يجب
إثبات وقياس ھذه االلتزامات التعاقدية بصيانة البنية التحتية أو بإعادتھا إلى الحالة المحددة ،باستثناء أي عنصر ترقية )أنظر الفقرة
 ،(14وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  ،37أي بأفضل تقدير لإلنفاق الذي قد يكون مطلوبا لتسوية االلتزام الحالي في نھاية فترة
التقرير.

تكاليف االقتراض التي يتكبدھا المشغل
22

وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  ،23يجب أن يتم إثبات تكاليف االقتراض التي تعود إلى الترتيب على أنھا مصروف في الفترة التي
يتم تكبدھا فيھا ما لم يكن للمشغل حق تعاقدي في أستالم أصل غير ملموس )حق في فرض رسوم على مستخدمي الخدمة العامة(.
في ھذه الحالة ،يجب أن تتم رسملة تكاليف االقتراض التي تعود إلى الترتيب خالل مرحلة التشييد من الترتيب وفقا لذلك المعيار.

األصل المالي
23
24

يطبق معيار المحاسبة الدولي  32والمعيارين الدوليين للتقرير المالي  7و 9على األصل المالي الذي يتم إثباته بموجب الفقرتين 16
و.18
تتم المحاسبة عن المبلغ المستحق على المانح أو بتوجيه منه وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  9بحسب ما يتم قياسه بـ:
)أ(

التكلفة المستنفدة؛ أو

)ب( القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ أو
)ج( القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
25

إذا تم قياس المبلغ المستحق على المانح بالتكلفة المستنفدة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإن المعيار الدولي
للتقرير المالي  9يتطلب إثبات الفائدة المحسوبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية في الربح أو الخسارة.

األصل غير الملموس
26

ينطبق معيار المحاسبة الدولي  38على األصل غير الملموس الذي يتم إثباته وفقا للفقرتين  17و .18وتقدم الفقرات  47–45من
معيار المحاسبة الدولي  38إرشادات بشأن قياس األصول غير الملموسة التي يتم اقتناؤھا مقابل أصل أو أصول غير نقدية أو توليفة
من األصول النقدية وغير النقدية.

البنود ال ُمقدمة من قبل المانح إلى المشغل
27

وفقا للفقرة  ،11ال يتم إثبات بنود البنية التحتية ،التي يمنح المان ُح المشغ َل حق الوصول إليھا ألغراض ترتيب الخدمة ،على أنھا
عقارات وآالت ومعدات للمشغل .وقد يقدم المانح -أيضا  -بنوداً أخرى إلى المشغل والتي يستطيع المشغل أن يحتفظ بھا أو يعاملھا
حسبما يرغب .إذا كانت مثل ھذه األصول تشكل جز ًء من العوض المستحق السداد من قبل المانح مقابل الخدمات ،فإنھا ال تُعد منحا ً
حكومية كما تم تعريفھا في معيار المحاسبة الدولي  .20وبدال من ذلك ،تتم المحاسبة عنھا على أنھا جزء من سعر المعاملة كما تم
تعريفه في المعيار الدولي للتقرير المالي .15
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تاريخ السريان
28

يجب على المنشأة تطبيق ھذا التفسير للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2008أو بعده .ويسمح بالتطبيق األبكر .وإذا طبقت
المنشأة ھذا التفسير لفترة تبدأ قبل  1يناير  ،2008فإنه يجب عليھا االفصاح عن تلك الحقيقة.

28أ–

]حُذفت[

28د

عدل المعيار الدولي للتقرير المالي " 15االيرادات من العقود مع العمالء" ،ال ٌمصدر في مايو  ،2014قسم 'المراجع' والفقرات
 ،15–13و ،20–8و .27ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .15

28ج

28ھـ ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9ال ُمصدر في يوليو  ،2014الفقرات  25–23وحذف الفقرات 28أ–28ج .يجب على المنشأة
تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .9
28و ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  16المصدر في يناير 2016م فقرة إرشادات التطبيق  ، 8والملحق ب .يجب على المنشأة تطبيق
تلك التعديالت عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .16

التحول
29

مع مراعاة الفقرة  ،30تتم المحاسبة عن التغييرات في السياسة المحاسبية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  ،8أي بأثر رجعي.

30

ألي ترتيب خدمة معين ،إذا كان من غير العملي للمش غل تطبيق ھذا التفس ير -بأثر رجعي  -في بداية أبكر فترة معروض ة ،فإنه
يجب عليه:
)أ(

إثبات األصول المالية واألصول غير الملموسة التي كانت موجودة في بداية أبكر فترة معروضة.

)ب( استخدام المبالغ الدفترية السابقة لتلك األصول المالية واألصول غير الملموسة )مھما يكن تصنيفھا -سابقا ً( على أنھا مبالغھا
الدفترية كما في ذلك التاريخ.
)ج( اختبار األصول المالية واألصول غير الملموسة التي تم إثباتھا في ذلك التاريخ للھبوط ،ما لم يكن ذلك من غير العملي ،وفي
ھذه الحالة يجب اختبار المبالغ للھبوط كما في بداية الفترة الحالية.
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الملحق أ
إرشادات التطبيق

يُعد ھذا المحق جز ًء ال يتجزأ من التفسير.

النطاق )الفقرة (5
إرشادات التطبيق 1تبين الفقرة  5من ھذا التفسير أن البنية التحتية تقع ضمن نطاق التفسير عندما تنطبق الشروط التالية:
)أ(

كان المانح يتحكم في ،أو ينظم ،الخدمات التي يجب على المشغل تقديمھا بواسطة البنية التحتية ،وإلى من
يجب عليه تقديمھا لھم ،وبأي األسعار.

)ب( كان المانح يتحكم -من خالل الملكية ،أو حق االنتفاع أو خالف ذلك -بأي حصة متبقية مھمة في البنية التحتية
بنھاية أجل الترتيب.
إرشادات التطبيق2

يمكن أن يكون التحكم أو التنظيم المشار اليھما في الشرط )أ( بموجب عقد أو خالفه )مثالً من خالل جھة تنظيمية(،
وتشمل الحاالت التي يشتري فيھا المانح جميع المخرجات وتلك التي يشتري فيھا مستخدمون آخرون بعض أو جميع
المخرجات .وعند تطبيق ھذا الشرط ،يجب األخذ في الحسبان المانح وأي أطراف ذي عالقة معا .وإذا كان المانح
منشأة قطاع عام ،فإن القطاع العام ككل ،باإلضافة إلى أي جھات تنظيمية تعمل للمصلحة العامة ،يجب اعتبارھا
طرفا ً ذا عالقة بالمانح ألغراض ھذا التفسير.

إرش ادات التطبيق3

لغرض الش رط )أ( ،ال يلزم المانح أن يكون لديه تحكم كامل في الس عر :يكفي أن الس عر يتم تنظيمه من قبل المانح،
أو العقد أو جھة تنظيمية ،على س بيل المثال ،بآلية حد أعلى لألس عار .وبالرغم من ذلك ،يجب تطبيق الش رط على
جوھر االتفاقية .ويجب تجاھل السمات غير األساسية ،مثل الحد األعلى الذي سوف يطبق –فقط  -في الحاالت التي
يس تبعد حدوثھا .وفي المقابل ،إذا كان عقد ،على س بيل المثال ،يفيد بمنح المش غل حرية تحديد األس عار ،ولكن أي
زيادة في الربح ترد إلى المانح ،فإنه يتم تحديد حد أعلى لعائد المشغل ويكون قد تم استيفاء عنصر السعر في اختبار
التحكم.

إرشادات التطبيق 4لغرض الشرط )ب( ،يجب أن يقيد تحكم المانح في أي حصة متبقية مھمة من القدرة العملية للمشغل على بيع أو رھن
البنية التحتية وأن تعطي المانح حقا مستمراً في االستخدام طوال فترة الترتيب .الحصة المتبقية في البنية التحتية ھي
القيمة الجارية ال ُمقدرة للبنية التحتية إذا كانت -بالفعل  -بالعمر وفي الحالة المتوقعة في نھاية فترة الترتيب.
إرشادات التطبيق 5يجب تمييز التحكم عن اإلدارة .فإذا كان المانح يبقي على ك ٍل من درجة التحكم الموضحة في الفقرة )5أ( وأي حصة
متبقية مھمة في البنية التحتية ،فإن المش غل يدير -فقط  -البنية التحتية نيابة عن المانح ،حتى ولو أنه يكون له في
العديد من الحاالت حرية واسعة في التصرف اإلداري.
إرشادات التطبيق 6يحدد الشرطان )أ( و)ب( -معا  -متى يتم التحكم في البنية التحتية ،بما في ذلك أي استبداالت مطلوبة )أنظر الفقرة
 ،(21من قبل المانح لمدى عمرھا االقتصادي .فعلى سبيل المثال ،إذا كان يتعين على المشغل استبدال جزء من بند
للبنية التحتية خالل فترة الترتيب )مثل الطبقة العليا من الطريق أو سطح مبنى( ،فإنه يجب األخذ في الحسبان بند
البنية التحتية ككل .وعليه ،فإنه يتم استيفاء الشرط )ب( لكامل البنية التحتية ،بما في ذلك الجزء الذي يتم استبداله ،إذا
كان المانح يتحكم في أي حصة متبقية مھمة في البديل النھائي لذلك الجزء.
إرش ادات التطبي ق 7ف ي بع ض األحي ان ي تم –جزئي ا ً  -تنظ يم اس تخدام البني ة التحتي ة بالطريق ة الموض حة ف ي الفق رة )5أ( وال ي تم –
تنظيم جزء آخر .وبالرغم من ذلك ،تأخذ ھذه الترتيبات مجموعة متنوعة من األشكال:
)أ(

أي بنية تحتية يمكن فصلھا -ماديا  -ويكون باإلمكان تشغيلھا -بشكل مستقل  -وتستوفي تعريف وحدة توليد نقد
كما تم تعريفھا في معيار المحاسبة الدولي  ،36فإنه يجب أن يتم تحليلھا -بشكل منفصل  -إذا كان يتم استخدامھا
–بشكل كامل  -ألغراض غير منظمة .فعلى سبيل المثال ،قد ينطبق ھذا على جناح خاص في مستشفى ،حيث
يتم استخدام بقية المستشفى من قبل المانح لعالج المرضى العموميين.

)ب( عندما ال يتم تنظيم أنشطة ثانوية بحتة )مثل متجر مستشفى( ،فإنه يجب تطبيق اختبارات التحكم كما لو كانت
تلك الخدمات غير موجودة ،ألنه في الحاالت التي يتحكم فيھا المانح في الخدمات بالطريقة الموضحة في الفقرة
 ،5فإن وجود أنشطة ثانوية ال ينتقص من تحكم المانح في البنية التحتية.
إرشادات التطبيق8

قد يكون للمشغل الحق في استخدام البنية التحتية التي يمكن فصلھا الموضحة في فقرة إرشادات التطبيق)7أ( ،أو
المرافق المستخدمة لتقديم الخدمات الثانوية غير ال ُمنظمة الموضحة في فقرة إرشادات التطبيق)7ب( .وفي أي من
الحالتين قد يكون ھناك -من حيث الجوھر  -عقد إيجار من المانح إلى المشغل ،وإذا كان كذلك ،فيجب المحاسبة عنه
وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي .16
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تفسير لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي 14
معيار المحاسبة الدولي  – 19القيد على أصل منفعة ُمحددة ،ومتطلبات الحد األدنى للتمويل

وتفاعلھا

المراجع






معيار المحاسبة الدولي " 1عرض القوائم المالية".
معيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية ،والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء".
معيار المحاسبة الدولي " 19منافع الموظف " )ال ُمعدل في .(2011
معيار المحاسبة الدولي  "37المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة".

الخلفية
1

تقيد الفقرة  64من معيار المحاسبة الدولي  19قياس صافي أصل منفعة ُمحددة بالفائض في خطة المنفعة ال ُمحددة
أو الحد األعلى لألصل أيھما أقل .تعرف الفقرة  8من معيار المحاسبة الدولي  ،19الحد األعلى لألصل على أنه
"القيمة الحالية ألي منافع اقتصادية متاحة في شكل مبالغ ُمستردة من الخطة أو تخفيضات في المساھمات المستقبلية
للخطة" .وقد نشأت تساؤالت حول متى ينبغي أن تُعد المبالغ ال ُمستردة أو التخفيضات في المساھمات المستقبلية
متاحة ،بشكل محدد – متى يوجد متطلب حد أدنى للتمويل.

2

يوجد متطلب حد أدنى للتمويل في العديد من الدول لتحسين ضمان منفعة ما بعد التوظيف ال ُمتعھد بھا ألعضاء
خطة منفعة الموظف .تشترط مثل ھذه المتطلبات – عادةً – حداً أدنى لمبلغ أو مستوى المساھمات التي يجب أن
تُقدم للخطة على مدى فترة ُمحددة .بنا ًء عليه ،قد يحد متطلب حد أدنى للتمويل من قدرة المنشأة على أن تخفض
المساھمات المستقبلية.

3

إضافة إلى ذلك ،قد يتسبب القيد على قياس أصل منفعة ُمحددة في أن يُعد متطلب حد أدنى للتمويل مرھقا ً .ولن
يؤثر – عادةً – متطلب بتقديم مساھمات لخطة على قياس أصل آو التزام المنفعة ال ُمحددة .ھذا نظرا ألن المساھمات
– بمجرد دفعھا – سوف تصبح أصوالً للخطة وبالتالي يكون صافي االلتزام اإلضافي صفراً .بالرغم من ذلك ،قد
ينشأ عن متطلب حد أدنى للتمويل التزام إذا كانت المساھمات المطلوبة سوف ال تكون متاحة للمنشأة بمجرد أن
يتم دفعھا.

3أ

في نوفمبر  ،2009عدل مجلس معايير المحاسبة الدولية تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 14
إلزالة نتيجة غير مقصودة ناشئة عن معالجة مبالغ المساھمات المستقبلية المدفوعة مقدما ً في بعض الظروف
عندما يكون ھناك متطلب لحد أدنى للتمويل.

النطاق
4

ينطبق ھذا التفسير على جميع المنافع ال ُمحددة لما بعد التوظيف ومنافع الموظف ال ُمحددة طويلة األجل األخرى.

5

لغرض ھذا التفسير ،فإن متطلبات الحد األدنى للتمويل ھي أي متطلبات لتمويل خطة منفعة لما بعد التوظيف أو
خطة منفعة ُمحددة طويلة األجل أخرى.

اإلشكاالت
6

اإلشكاالت التي تم تناولھا في ھذا التفسير ھي:
)أ(

متى ينبغي أن تعد المبالغ ال ُمستردة أو التخفيضات في المساھمات المستقبلية متاحة وفقا لتعريف الحد
األعلى لألصل الوارد في الفقرة  8من معيار المحاسبة الدولي .19

)ب(

كيف يمكن أن يؤثر متطلب حد أدنى للتمويل على إتاحة تخفيضات في المساھمات المستقبلية.

)ج(

متى يمكن أن ينشأ عن متطلب حد أدنى للتمويل التزام.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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اإلجماع
إتاحة مبلغ ُمسترد أو تخفيض في المساھمات المستقبلية
7

يجب على المنشأة أن تحدد مدى إتاحة مبلغ ُمسترد أو تخفيض في المساھمات المستقبلية وفقا ً ألحكام وشروط الخطة
وأي متطلبات تشريعية في السلطة القانونية للخطة.

8

تكون منفعة اقتصادية ،في شكل مبلغ ُمسترد أو تخفيض في المساھمات المستقبلية ،متاحة عندما تستطيع المنشأة أن
تحققھا في مرحلة ما خالل عمر الخطة أو عندما تُسوى التزامات الخطة .وبالتحديد ،قد تكون مثل ھذه المنفعة
االقتصادية متاحة حتى ولو لم تكن قابلة للتحقق – مباشرةً – في نھاية فترة التقرير.

9

ال تعتمد المنفعة االقتصادية المتاحة على كيف تنوي المنشأة أن تستخدم الفائض .يجب على المنشأة أن تحدد الحد
األقصى للمنفعة االقتصادية التي تكون متاحة من المبالغ ال ُمستردة ،أو التخفيضات في المساھمات المستقبلية أو
مزيج من كليھما .ال يجوز للمنشأة أن تثبت المنافع االقتصادية من مزيج من المبالغ ال ُمستردة والتخفيضات في
المساھمات المستقبلية على أساس افتراضات تكون متعارضة.

10

وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  ،1يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات حول المصادر الرئيسة لعدم تأكد التقدير
في نھاية فترة التقرير التي لھا مخاطر كبيرة في التسبب في تعديل – ذي أھمية نسبية – للمبلغ الدفتري لصافي
األصل أو االلتزام ال ُمثبت في قائمة المركز المالي .وقد يشمل ھذا اإلفصاح أي قيود على القدرة الحالية على تحقق
الفائض أو اإلفصاح عن األساس ال ُمستخدم في تحديد مبلغ المنفعة االقتصادية المتاحة.

المنفعة االقتصادية المتاحة على أنھا مبلغ ُمسترد

الحق في مبلغ ُمسترد
11

يكون مبلغ ُمسترد متاحا ً للمنشأة – فقط – عندما يكون لدى المنشأة حق غير مشروط في مبلغ ُمسترد:
)أ(

خالل عمر الخطة ،بدون افتراض أن التزامات الخطة يجب أن تُسوى من أجل الحصول على المبلغ
ال ُمسترد )مثالً في بعض السلطات القانونية ،قد يكون لدى المنشأة حق في مبلغ ُمسترد خالل عمر الخطة،
بغض النظر عما إذا كانت التزامات الخطة قد تم تسويتھا( ،أو

)ب(

بافتراض التسوية المتدرجة اللتزامات الخطة – مع مرور الوقت – إلى أن يترك جميع األعضاء الخطة،
أو

)ج(

بافتراض التسوية الكاملة اللتزامات الخطة في حدث واحد )أي عندما تنتھي خطة(.

يمكن أن يوجد حق غير مشروط في مبلغ ُمسترد أيا ً كان مستوى التمويل للخطة في نھاية فترة التقرير.
12

عندما يعتمد حق المنشأة في مبلغ ُمسترد من الفائض على حدوث ،أو عدم حدوث ،واحد أو أكثر من األحداث
المستقبلية غير المؤكدة غير الخاضعة – بشكل كامل – لسيطرتھا ،فإنه ليس لدى المنشأة حق غير مشروط وال يجوز
لھا أن تثبت أصالً.

قياس المنفعة االقتصادية
13

يجب على المنشأة أن تقيس المنفعة االقتصادية المتاحة على أنھا مبلغ ُمسترد ،بمبلغ الفائض في نھاية فترة التقرير
)وھو القيمة العادلة ألصول الخطة مطروحا ً منھا القيمة الحالية اللتزام المنفعة ال ُمحددة( الذي يكون لدى المنشأة حق
في استالمه على أنه مبلغ ُمسترد ،مطروحا ً منه أي تكاليف مرتبطة به .على سبيل المثال ،إذا كان المبلغ ال ُمسترد
سيخضع لضريبة بخالف ضريبة الدخل ،يجب على المنشأة أن تقيس مبلغ المبلغ ال ُمسترد بالصافي بعد الضريبة.

14

عند قياس المبلغ ال ُمسترد المتاح عندما تنتھي الخطة )الفقرة )11ج(( ،يجب على المنشأة أن تُدرج تكاليف الخطة
لتسوية التزامات الخطة والقيام باالسترداد .على سبيل المثال ،يجب على المنشأة أن تطرح األتعاب المھنية عندما
تُدفع ھذه من قبل الخطة وليس من قبل المنشأة ،وتكاليف أي أقساط تأمين قد تُتطلب لضمان االلتزام عند االنتھاء.

15

عندما يُحدد المبلغ ال ُمسترد على أنه كامل مبلغ الفائض ،أو نسبة منه – بدالً من مبلغ ثابت – فإنه ال يجوز للمنشأة
أن تُجري تعديالً للقيمة الزمنية للنقود ،حتى ولو كان المبلغ ال ُمسترد قابالً للتحقق – فقط – في تاريخ مستقبلي.
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المنفعة االقتصادية المتاحة على أنھا تخفيض في المساھمة
16

عندما ال يكون ھناك متطلب حد أدنى لتمويل المساھمات المتعلقة بخدمة مستقبلية ،تكون المنفعة االقتصادية المتاحة
على أنھا تخفيض في المساھمات المستقبلية ھي تكلفة الخدمة المستقبلية على المنشأة لكل فترة على مدى العمر
المتوقع للخطة أو العمر المتوقع للمنشأة أيھما أقصر .ويُستثنى من تكلفة الخدمة المستقبلية على المنشأة المبالغ التي
سوف يتم تحملھا من قبل الموظفين.

17

يجب على المنشأة أن تحدد تكاليف الخدمة المستقبلية باستخدام افتراضات تتفق مع تلك ال ُمستخدمة عند تحديد التزام
المنفعة ال ُمحددة ومع الحالة التي توجد في نھاية فترة التقرير كما ھو ُمحدد بموجب معيار المحاسبة الدولي  .19بنا ًء
عليه ،ال يجوز للمنشأة أن تفترض تغييراً في المنافع التي ستُقدم من قبل الخطة في المستقبل إلى أن تُعدل الخطة
ويجب عليھا أن تفترض قوى عاملة مستقرة في المستقبل ما لم تُجري المنشأة تخفيضا ً في عدد الموظفين الذين
تشملھم الخطة .وفي الحالة األخيرة ،يجب أن ينطوي االفتراض حول القوى العاملة المستقبلية على التخفيض.

أثر متطلب الحد األدنى للتمويل على المنفعة االقتصادية المتاحة على أنھا تخفيض في
المساھمات المستقبلية
18

يجب على المنشأة أن تحلل أي متطلب حد أدني للتمويل في تاريخ ُمحدد إلى المساھمات التي تكون مطلوبة لتغطية
)أ( أي عجز موجود لخدمة سابقة على أساس الحد األدنى للتمويل و)ب( الخدمة المستقبلية.

19

ال تؤثر المساھمات لتغطية أي عجز موجود على أساس الحد األدنى للتمويل ،فيما يتعلق بالخدمات ال ُمتلقاة بالفعل،
على المساھمات المستقبلية لخدمة مستقبلية .وقد تؤدي إلى التزام وفقا للفقرات .26–23

20

عندما يكون ھناك متطلب حد أدنى لتمويل مساھمات متعلقة بخدمة مستقبلية ،فإن المنفعة االقتصادية المتاحة على
أنھا تخفيض في المساھمات المستقبلية تكون ھي مجموع:
)أ(

أي مبلغ يخفض مساھمات مستقبلية لمتطلب حد أدنى للتمويل مقابل الخدمة المستقبلية نظرا ألن المنشأة
قامت بمدفوعات مقدما ً )أي دفعت المبلغ قبل أن تكون ُمطالبة بفعل ذلك( ،و

)ب(

تكلفة الخدمة المستقبلية ال ُمقدرة في كل فترة وفقا ً للفقرات  16و ،17مطروحا منھا المساھمات ال ُمقدرة
لمتطلب الحد األدنى التمويل التي ستكون مطلوبة مقابل خدمة مستقبلية في تلك الفترات إذا لم يكن ھناك
مبلغ مدفوع مقدما ً كما ھو موضح في البند )أ(.

21

يجب على المنشأة أن تقدر المساھمات المستقبلية لمتطلب حد أدنى للتمويل مقابل خدمة مستقبلية باألخذ في الحسبان
أثر أي فائض موجود ُمحدد باستخدام أساس الحد األدنى للتمويل ولكن باستثناء المبلغ المدفوع مقدما ً ال ُموضح في
الفقرة )20أ( .ويجب على المنشأة أن تستخدم االفتراضات المتفقة مع أساس الحد األدنى للتمويل و ،ألي عوامل غير
ُمحددة بموجب ذلك األساس ،االفتراضات المتفقة مع تلك ال ُمستخدمة عند تحديد التزام المنفعة ال ُمحددة ومع الحالة
التي توجد في نھاية فترة التقرير كما حُددت بموجب معيار المحاسبة الدولي  .19ويجب أن يتضمن التقدير أي
تغيرات متوقعة نتيجة دفع المنشأة الحد األدنى من المساھمات عندما تكون واجبة السداد .بالرغم من ذلك ،ال يجوز
أن يتضمن التقدير أثر التغيرات المتوقعة في أحكام وشروط أساس الحد األدنى للتمويل التي لم تُسن – بشكل جوھري
– أو يُتفق عليھا – بشكل تعاقدي – في نھاية فترة التقرير.

22

عندما تحدد المنشأة المبلغ ال ُموضح في الفقرة )20ب( ،وعندما تزيد المساھمات المستقبلية لمتطلب الحد األدنى
للتمويل مقابل خدمة مستقبلية عن تكلفة الخدمة المستقبلية طبقا لمعيار المحاسبة الدولي  ،19في أي فترة ُمحددة ،فإن
تلك الزيادة تخفض مبلغ المنفعة االقتصادية المتاحة على أنھا تخفيض في المساھمات المستقبلية .وبالرغم من ذلك،
ال يمكن – مطلقا ً – أن يكون المبلغ ال ُموضح في الفقرة )20ب( أقل من الصفر.

عندما يمكن أن ينشأ عن متطلب حد أدنى للتمويل التزام
23

عندما يكون على المنشأة التزام بموجب متطلب حد أدنى للتمويل بأن تدفع مساھمات لتغطي عجزاً موجوداً على
أساس الحد األدنى للتمويل فيما يتعلق بخدمات تم تلقيھا بالفعل ،فإنه يجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كانت المساھمات
واجبة السداد ستكون متاحة على أنھا مبلغ ُمسترد أو تخفيض في المساھمات المستقبلية بعد أن تُدفع في الخطة.

24

بالقدر الذي سوف تكون فيه المساھمات الواجبة السداد غير متاحة بعد أن تُدفع في الخطة ،يجب على المنشأة أن
تثبت التزاما عندما ينشأ االلتزام .ويجب أن يخفض االلتزام من صافي أصل المنفعة ال ُمحددة أو أن يزيد من صافي
التزام المنفعة ال ُمحددة بحيث أنه ال يتوقع مكسب أو خسارة نتيجة تطبيق الفقرة  64من معيار المحاسبة الدولي 19
عندما تُدفع المساھمات.

25
26

]حذفت[
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تاريخ السريان
27

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا التفسير للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2008أو بعده .ويُسمح بالتطبيق
األبكر.

27أ

ع ّدل معيار المحاسبة الدولي ) 1ال ُمنقح في  (2007المصطلحات المستخدمة في جميع أجزاء المعايير الدولية
للتقارير المالية .باإلضافة إلى أنه عدل الفقرة  .26يجب على المنشأة أن تطبق ھذه التعديالت للفترات السنوية
التي تبدأ في  1يناير  2009أو بعده .عندما تطبق منشأة معيار المحاسبة الدولي ) 1ال ُمنقح في  (2007لفترة أبكر،
فإنه يجب أن تُطبق التعديالت لتلك الفترة األبكر.

27ب

أضاف "مبالغ متطلب حد أدنى للتمويل مدفوعة مقدما ً" الفقرة 3أ وعدل الفقرات  18–16و .22–20يجب على
المنشأة أن تطبق ھذه التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2011أو بعده .ويُسمح بالتطبيق األبكر.
وعندما تطبق منشأة التعديالت لفترة أبكر ،فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة.

27ج

ع ّدل معيار المحاسبة الدولي ) 19ال ُمعدل في  (2011الفقرات  ،1و ،6و 17و 24وحذف الفقرتين  25و .26يجب
على المنشأة أن تطبق ھذه التعديالت عندما تطبق معيار المحاسبة الدولي ) 19ال ُمعدل في .(2011

التحول
28

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا التفسير من بداية الفترة األولى المعروضة في القوائم المالية األولى التي ينطبق
عليھا التفسير .ويجب على المنشأة أن تثبت أي تعديل أولي ينشأ عن تطبيق ھذا التفسير ضمن األرباح المبقاة في
بداية تلك الفترة.

29

يجب على المنشأة أن تطبق التعديالت الواردة في الفقرات 3أ ،و 18–16و 22–20من بداية أبكر فترة مقارنة
معروضة في القوائم المالية األولى التي تطبق فيھا المنشأة ھذا التفسير .وإذا طبقت المنشأة ھذا التفسير – سابقا ً –
قبل أن تطبق التعديالت ،فإنه يجب عليھا أن تثبت التعديل الناتج عن تطبيق التعديالت ضمن األرباح المبقاة في
بداية أبكر فترة مقارنة معروضة.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

4

© مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 16

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 16

التحوطات لصافي استثمار في عملية أجنبية

المراجع



المعيار الدولي للتقرير المالي " 9األدوات المالية"



معيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء"



معيار المحاسبة الدولي " 21آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية"

الخلفية
1

لدى العديد من المنشآت المعدة للتقرير استثمارات في عمليات أجنبية )كما تم تعريفھا في معيار المحاسبة الدولي  21الفقرة .(8
وقد تكون مثل ھذه العمليات األجنبية منشآت تابعة ،أو منشآت زميلة ،او مشروعات مشتركة أو فروع .يتطلب معيار المحاسبة
لكل واحدة من عملياتھا األجنبية على أنھا عملة البيئة االقتصادية الرئيسة لتلك
الدولي  21من المنشأة أن تحدد العملة الوظيفية ٍ
العملية .وعند ترجمة النتائج والمركز المالي لعملية أجنبية إلى عملة العرض ،فإن المنشأة مطالبة بأن تثبت فروق صرف
العمالت األجنبية ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى حين استبعاد العملية األجنبية.

2

سوف يتم تطبيق المحاسبة عن تحوط مخاطر العملة األجنبية التي تنشأ عن صافي استثمار في عملية أجنبية -فقط  -عندما يتم
إدراج صافي أصول تلك العملية األجنبية في القوائم المالية .1وقد يكون البند الذي يتم التحوط له من جھة مخاطر العملة األجنبية
التي تنشأ عن صافي االستثمار في عملية أجنبية عبارة عن مبلغ من صافي األصول مساو للمبلغ الدفتري لصافي أصول العملية
األجنبية ،أو أقل منه.

3

يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي  9وسم بند ُمتحوط له مؤھل وأدوات تح وط مؤھل ة ف ي عالق ة للمحاس بة ع ن التح وط .وإذا
كانت ھناك عالقة تحوط موسومة ،في حالة تحوط صافي استثمار فإنه يتم إثبات المكسب أو الخسارة م ن أداة التح وط ،الت ي ي تم
تحديدھا على أنھا تحوط فاعل لصافي االستثمار ،ضمن الدخل الشامل اآلخر ويتم تضمينه م ع ف روق ص رف العم الت األجنبي ة
التي تنشأ عن ترجمة نتائج العملية األجنبية ومركزھا المالي.

4

قد تتعرض منشأة لديھا العديد من العمليات األجنبية لعدد من مخاطر العملة األجنبية .ويقدم ھذا التفسير إرشادات بشأن تحديد
مخاطر العملة األجنبية التي تتأھل على أنھا مخاطر ُمتحوط لھا في تحوط لصافي استثمار في عملية أجنبية.

5

يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي  9للمنشأة بأن تسم أداة مالية سواء كانت مشتقة أو غير مشتقة )أو توليفة من أدوات مالية
مشتقة وغير مشتقة( على أنھا أدوات تحوط لمخاطر عملة أجنبية .ويقدم ھذا التفسير إرشادات بشأن أين يمكن ،ضمن مجموعة،
االحتفاظ بأدوات التحوط التي تُعد تحوطات لصافي استثمار في عملية أجنبية حتى تتأھل للمحاسبة عن التحوط.

6

يتطل ب معي ار المحاس بة ال دولي  21والمعي ار ال دولي للتقري ر الم الي  9إع ادة تص نيف المب الغ ال ُمجمع ة ال ُمثبت ة ض من
ال دخل الش امل اآلخ ر ،والمتعلق ة بك ل م ن ف روق ص رف العم الت األجنبي ة الناش ئة ع ن ترجم ة النت ائج والمرك ز الم الي
لعملي ة أجنبي ة والمكس ب أوالخس ارة م ن أداة التح وط الت ي ي تم تحدي دھا عل ى أنھ ا تح وط فاع ل لص افي اس تثمار ،م ن
حق وق الملكي ة إل ى ال ربح او الخس ارة عل ى أنھ ا تع ديل إع ادة تص نيف عن دما تس تبعد المنش أة األم العملي ة األجنبي ة .ويق دم
ھ ذا التفس ير إرش ادات بش أن الكيفي ة الت ي ينبغ ي عل ى المنش أة أن تح دد بھ ا المب الغ الت ي ي تم إع ادة تص نيفھا م ن حق وق
الملكية إلى الربح أو الخسارة لكل من أداة التحوط والبند ال ُمتحوط له.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وس وف يك ون ھ ذا ھ و الح ال بالنس بة للق وائم المالي ة الموح دة ،والق وائم المالي ة ت تم فيھ ا المحاس بة ع ن اس تثمارات تمث ل منش آت زميل ة أو مش روعات
1
مش تركة باس تخدام طريق ة حق وق الملكي ة والق وائم المالي ة الت ي تتض من فرع ا أو عملي ة مش تركة كم ا ت م تعريفھ ا ف ي المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي 11
"الترتيبات المشتركة".
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النطاق
7

ينطبق ھذا التفسير على المنشأة التي تتحوط لمخاطر العملة األجنبية الناشئة عن صافي استثماراتھا في عملي ات أجنبي ة وترغ ب
في تأھيلھا للمحاسبة عن التحوط وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  .9وللتسھيل ،يشير ھذا التفسير لمث ل تل ك المنش أة عل ى أنھ ا
المنش أة األم وللق وائم المالي ة الت ي ي تم فيھ ا إدراج ص افي أص ول العملي ات األجنبي ة عل ى أنھ ا الق وائم المالي ة الموح دة .وجمي ع
اإلش ارات إل ى المنش أة األم تنطب ق –ب نفس الطريق ة  -عل ى المنش أة الت ي ل ديھا ص افي اس تثمار ف ي عملي ة أجنبي ة تع د مش روعا ً
مشتركاً ،أو منشأة زميلة أو فرعا ً.

8

ينطبق ھذا التفسير -فقط -على التحوطات لصافي االستثمارات في عمليات أجنبية؛ وال يجوز أن يتم بالقياس تطبيقه على األنواع
األخرى من المحاسبة عن التحوط.

اإلشكاالت
9

قد يتم االحتفاظ باالستثمارات في عمليات أجنبية –بشكل مباشر  -من قبل المنشأة األم أو –بشكل غير مباش ر  -م ن قب ل منش أتھا
أو منشآتھا التابعة .واإلشكاالت التي تم تناولھا في ھذا التفسير ھي:
)أ(

)ب(

)ج(

طبيعة المخاطر المتحوط لھا ومبلغ البند المتحوط له الذي يمكن أن يتم له وسم عالقة تحوط:
)(1

ما إذا كان يمكن للمنشأة األم أن تسم –فقط -فروق صرف العمالت األجنبية الناشئة عن الفرق بين العملتين
الوظيفيتين للمنشأة األم وعمليتھا األجنبية على أنھا المخاطر ال ُمتحوط لھا ،أو ما إذا كان يمكن لھا -أيضا –أن
تسم فروق صرف العمالت األجنبية الناشئة عن الفرق بين عملة عرض القوائم المالية الموحدة للمنشأة األم
والعملة الوظيفية للعملية األجنبية على أنھا المخاطر ال ُمتحوط لھا.

)(2

إذا كانت المنشأة األم تحتفظ بالعملية األجنبية بشكل غير مباشر؛ ما إذا كان يمكن أن تتضمن المخاطر لمتحوط
لھا -فقط  -فروق صرف العمالت األجنبية الناشئة عن الفروق في العملتين الوظيفيتين بين العملية األجنبية
ومنشأتھا األم المباشرة ،أو ما إذا كان يمكن -أيضا -أن تتضمن المخاطر المتحوط لھا أي فروق صرف
عمالت أجنبية بين العملة الوظيفية للعملية األجنبية وألي منشأة أُ ﱟم وسيطة أو نھائية )أي ما إذا كانت حقيقة أن
صافي االستثمار في العملية األجنبية يحتفظ به من خالل المنشأة األم الوسيطة تؤثر في المخاطر االقتصادية
على المنشأة األم النھائية(.

في أي مكان ضمن المجموعة يمكن االحتفاظ بأداة التحوط:
)(1

ما إذا كان من الممكن تأسيس عالقة مؤھلة للمحاسبة عن التحوط -فقط  -إذا كانت المنشاة التي تتحوط لصافي
استثمارھا طرفا ً في أداة التحوط أو ما إذا كان يمكن ألية منشأة ضمن المجموعة ،بغض النظر عن عملتھا
الوظيفية ،أن تحتفظ بأداة التحوط؛

)(2

ما إذا كانت طبيعة أداة التحوط )مشتقة أو غير مشتقة( أو طريقة التوحيد تؤثر في تقويم فاعلية التحوط.

ما ھي المبالغ التي ينبغي إعادة تصنيفھا من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة على أنھا تعديالت إعادة تصنيف
عند استبعاد العملية األجنبية:
)(1

عندمــا يتم استبعاد عمليــة أجنبية كانت ُمتحــوطا ً لھا؛ ما ھي المبالغ من احتياطي ترجمة العمالت األجنبية
للمنشأة األم المتعلقة بأداة التحوط والمتعلقة بتلك العملية األجنبية ،التي ينبغي أن يتم إعادة تصنيفھا من حقوق
الملكية إلى الربح أو الخسارة في القوائم المالية الموحدة للمنشأة األم؛

)(2

ما إذا كانت طريقة التوحيد تؤثر في تحديد المبالغ التي يتم إعادة تصنيفھا من حقوق الملكية إلى الربح أو
الخسارة.

اإلجماع
طبيعة المخاطر ال ُمتحوط لھا ومبلغ البند ال ُمتحوط له الذي يمكن وسم عالقة تحوط له
10

يمكن تطبيق المحاسبة عن التحوط -فق ط  -عل ى ف روق ص رف العم الت األجنبي ة الناش ئة ب ين العمل ة الوظيفي ة للعملي ة األجنبي ة
والعملة الوظيفية للمنشأة األم.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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11

في التحوط لمخاطر العملة األجنبي ة الناش ئة ع ن ص افي اس تثمار ف ي عملي ة أجنبي ة ،يمك ن أن يك ون البن د ال ُمتح وط ل ه مبلغ ا م ن
صافي األصول مساو للمبلغ الدفتري لصافي أصول العملية األجنبية في القوائم المالية الموحدة للمنشأة األم ،أو أقل من ه .ويعتم د
المبلغ الدفتري لصافي أصول العملية األجنبية الذي يمكن وسمه على أنه البند ال ُمتحوط له في القوائم المالية الموحدة للمنشأة األم
على ما إذا كانت أي منشأة أُ ﱟم للعملية األجنبية من مس توى أق ل ق د طبق ت المحاس بة ع ن التح وط عل ى جمي ع ص افي أص ول تل ك
العملية األجنبية ،أو على جزء منھا ،وـن تلك المحاسبة قد تم اإلبقاء عليھا في القوائم المالية الموحدة للمنشأة األم.

12

يمكن وسم المخاطر ال ُمتحوط لھا على أنھا مخاطر العملة األجنبية الناشئة بين العملة الوظيفية للعملية األجنبية والعملة الوظيفية
ألي منشأة أُ ﱟم )سواء كانت المنشأة األم المباشرة أو الوسيطة أو النھائية( لتلك العملية األجنبية .وال تؤثر حقيقة أن صافي
االستثمار يتم االحتفاظ به من خالل منشأة أُ ﱟم وسيطة على طبيعة المخاطر االقتصادية الناشئة عن تعرض المنشأة األم النھائية
لمخاطر العملة األجنبية.

13

قد يتأھل التعرض لمخاطر العملة األجنبية الناشئة عن صافي استثمار في عملية أجنبية للمحاسبة عن التحوط مرة واحدة فقط في
القوائم المالية الموحدة .لذلك ،فإذا تم تحوط لنفس صافي أصول عملية أجنبية من قبل أكثر من منش أة أُ ﱟم ض من المجموع ة )عل ى
سبيل المثال كل من المنشأة األم المباشرة والمنشأة األم غير المباشرة( لنفس المخاطر ،فإن عالقة تح وط واح دة ھ ي الت ي س وف
تتأھل للمحاسبة عن التحوط في القوائم المالية الموحدة للمنشأة األم النھائية .وال يلزم منشأة أُ ّما ً أخرى من مستوى أعلى المحافظة
على عالقة التحوط الموسومة من قبل المنشأة األم في قوائمھا المالية الموحدة .ولكن إذا لم تحافظ المنشأة األم م ن مس توى أعل ى
على عالقة التحوط فإن المحاسبة عن التحوط التي يتم تطبيقھا م ن قب ل المنش أة األم م ن مس توى أدن ي يج ب عكس ھا قب ل أن ي تم
إثبات المحاسبة عن التحوط من قبل المنشأة األم التي ھي من مستوى أعلى.

أين يمكن االحتفاظ بأداة التحوط
14

يمكن وسم أداة مشتقة أو غير مشتقة )أو توليفة من أدوات مشتقة وغير مشتقة( على أنھا أداة تحوط في تحوط لصافي استثمار في
عملية أجنبية .ويمكن االحتفاظ بأداة )أدوات( التحوط من قبل أي منشأة أو منشآت ضمن المجموعة طالما انه قد تم استيفاء
متطلبات الوسم والتوثيق والفاعلية الواردة في الفقرة  1.4.6من المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9والمتعلقة بتحوط صافي
استثمار .وتحديدا ،ينبغي توثيق استراتيجية التحوط للمجموعة –بشكل واضح  -بسبب احتمال وجود وسوم مختلفة عند مستويات
مختلفة للمجموعة.

15

لغرض تقويم الفاعلية ،فإن التغير في قيمة أداة التحوط المتعلق بمخاطر صرف العمالت األجنبية يتم حسابه بالرجوع إلى العملة
الوظيفية للمنشأة األم التي يتم قياس المخاطر المتحوط لھا مقابل عملتھا الوظيفية وفقا ً لتوثيق المحاسبة عن التحوط .وتبعا للمكان
الذي يتم االحتفاظ فيه بأداة التحوط ،ففي غياب المحاسبة عن التحوط يمكن إثبات إجمالي التغير في القيمة ضمن الربح أو
الخسارة ،أو ضمن الدخل الشامل اآلخر ،أو في كليھما .ولكن تقويم الفاعلية ال يتأثر بما إذا كان التغير في قيمة أداة التحوط قد تم
إثباته ضمن الربح أو الخسارة أو ضمن الدخل الشامل اآلخر .وكجزء من تطبيق المحاسبة عن التحوط ،فإن إجمالي الجزء
الفاعل للتغير تتم إضافته ضمن الدخل الشامل اآلخر .وال يتأثر تقويم الفاعلية بما إذا كانت أداة التحوط ھي أداة مشتقة أو غير
مشتقة وال بطريقة التوحيد.

استبعاد عملية أجنبية ُمتحوط لھا
16

عندما يتم استبعاد عملية أجنبية كان قد تم التحوط لھا ،فإن المبلغ المعاد تصنيفه من احتياطي ترجمة العمالت األجنبية إلى الربح
أو الخسارة على أنه تعديل إعادة تصنيف في القوائم المالية الموحدة للمنشأة األم المتعلق بأداة التحوط يكون ھو المبلغ المطلوب
تحديده وفقا للفقرة  14-5-6من المعيار الدولي للتقرير المالي  .9وذلك المبلغ ھو المكسب أو الخسارة المجمعة من أداة التحوط
التي تم تحديدھا على أنھا تحوط فاعل.

17

المبلغ ال ُمعاد تصنيفه من احتياطي ترجمة العمالت األجنبية إلى الربح أو الخسارة في القوائم المالية الموحدة للمنشأة األم المتعلق
بصافي االستثمار في تلك العملية األجنبية وفقا ً للفقرة  48من معيار المحاسبة الدولي  21ھو المبلغ الذي يُضمن في احتياطي
ترجمة العمالت األجنبية لتلك المنشأة األم فيما يتعلق بتلك العملية األجنبية .وفي القوائم المالية الموحدة للمنشأة األم النھائية ،ال
يتأثر مجموع صافي المبلغ الذي يتم إثباته في احتياطي ترجمة العمالت األجنبية المتعلق بجميع العمليات األجنبية بطريقة
التوحيد .ولكن سواء كانت المنشأة األم النھائية تستخدم الطريقة المباشرة أو طريقة خطوة بخطوة للتوحيد 2فإن ذلك قد يؤثر على
المبلغ الذي يتم تضمينه في احتياطي ترجمة العمالت األجنبية المتعلق بعملية أجنبية بعينھا .وقد ينتج عن استخدام طريقة خطوة
بخطوة للتوحيد إعادة تصنيف مبلغ مختلف عن ذلك المستخدم لتحديد فاعلية التحوط إلى الربح أو الخسارة .ويمكن إزالة ھذا
الفرق بتحديد المبلغ المتعلق بتلك العملية األجنبية الذي كان من الممكن أن ينشأ فيما لو كان قد تم استخدام الطريقة المباشرة
للتوحيد .وال يتطلب معيار المحاسبة الدولي  21إجراء مثل ھذا التعديل .ولكنه خيار السياسة المحاسبية الذي ينبغي اتباعه بشكل
ثابت لجميع صافي االستثمارات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2الطريقة المباشرة ھي طريقة التوحيد التي تتم فيھا ترجمة القوائم المالية للعملية األجنبية مباشرة إلى العملة الوظيفية للمنشأة األم النھائية .أما طريقة خطوة بخطوة فھي
طريقة التوحيد التي تتم فيھا أوال ترجمة القوائم المالية للعملية األجنبية إلى العملة الوظيفية ألي منشأة )منشآت( أم وسيطة ومن ثم تتم ترجمتھا إلى العملة الوظيفية للمنشأة
األم النھائية )أو عملة العرض إذا كانت مختلفة(.
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تاريخ السريان
18

يجب على المنشأة تطبيق ھذا التفسير للفترات السنوية التي تبدأ في  1أكتوبر  2008أو بعده .ويجب على المنشأة تطبيق التعديل
على الفقرة  14الذي تم بموجب "التحسينات في المعايير الدولية للتقرير المالي" ،ال ُمصدر في إبريل  ،2009للفترات السنوية
التي تبدأ في  1يوليو  2009أو بعده .ويُسمح بالتطبيق األبكر لك ٍل منھما .وإذا قامت المنشأة بتطبيق ھذا التفسير لفترة تبدأ قبل 1
أكتوبر  ،2008أو التعديل على الفقرة  14قبل  1يوليو  ،2009فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.

18أ

]حذفت[

18ب

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9ال ُمصدر في يوليو  ،2014الفقرات  ,3و ,7–5و ,14و ,16ارشادات التطبيق 1وارشادات
التطبيق 8وحذف الفقرة 18أ .يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي.9

التحول
19

يحدد معيار المحاسبة الدولي  8كيفية تطبيق المنشأة لتغيير في السياسة المحاسبية ناتج عن التطبيق األولي لتفسير ما .وليس
مطلوبا من المنشأة االلتزام بتلك المتطلبات عند تطبيقھا ھذا التفسير ألول مرة .وإذا ما وسمت منشأة أداة تحوط على أنھا تحوط
لصافي استثمار ولكن التحوط ال يستوفي شروط المحاسبة عن التحوط الواردة في ھذا التفسير ،فيجب على المنشأة تطبيق
المعيار الدولي للتقرير المالي  9لكي ال تستمر في المحاسبة عن ذلك التحوط بأثر مستقبلي.
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الملحق
إرشادات التطبيق

يُعد ھذا الملحق جزء ال يتجزأ من التفسير.
إرشادات التطبيق1

يوضح ھذا الملحق تطبيق التفسير باستخدام ھيكل الشركات الموضح أدناه .وفي جميع الحاالت يتم اختب ار فاعلي ة
عالقات التحوط الموضحة وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،9بالرغم من أن ھذا االختب ار ل م ت تم مناقش ته ف ي
ھذا الملحق .وتقوم المنش أة األم ،بكونھ ا المنش أة األم النھائي ة ،بع رض قوائمھ ا المالي ة الموح دة بعملتھ ا الوظيفي ة
وھي اليورو .تُعد كل من المنشآت التابعة مملوكة بالكامل .يتضمن صافي استثمار المنشأة األم في المنشأة التابعة
"ب" الب الغ  500ملي ون جني ة اس ترليني )العمل ة الوظيفي ة ھ ي الجني ه االس ترليني( م ا يع ادل  159ملي ون جني ه
اس ترليني م ن ص افي اس تثمار المنش أة التابع ة "ب" الب الغ  300ملي ون دوالر ف ي ص افي االس تثمار ف ي المنش أة
التابعة "ج" )العملة الوظيفية ھي ال دوالر األمريك ي( .وبعب ار ٍة أخ رى ،ف إن ص افي أص ول المنش أة التابع ة "ب"
بخالف استثمارھا في المنشأة التابعة "ج" ھو  341مليون جنيه استرليني.

طبيعة المخاطر ال ُمتحوط لھا التي يمكن وسم عالقة تحوط لھا )الفقرات (13-10
إرشادات التطبيق2

كل من المنشآت التابعة "أ" و "ب" و"ج" من مخاطر ص رف
تستطيع المنشأة األم التحوط لصافي استثمارھا في ٍ
العمالت األجنبي ة ب ين العم الت الوظيفي ة لك ل منھ ا )ال ين الياب اني ،والجني ه االس ترليني و ال دوالر األمريك ي( و
الي ورو .إض افة ل ذلك ،تس تطيع المنش أة األم التح وط م ن مخ اطر س عر ص رف العملت ين األجنبيت ين ال دوالر
األمريكي /الجنيه االس ترليني ب ين العملت ين ال وظيفتين للمنش أة التابع ة "ب" والمنش أة التابع ة "ج" .وف ي قوائمھ ا
المالي ة الموح دة تس تطيع المنش أة التابع ة "ب" التح وط لص افي اس تثمارھا ف ي المنش أة التابع ة "ج" م ن مخ اطر
صرف العمالت األجنبية بين العملتين ال وظيفتين لك ل منھم ا وھم ا ال دوالر األمريك ي والجني ه االس ترليني .وف ي
األمثلة التالية فإن المخاطر الموسومة ھي مخ اطر س عر الص رف الف وري للعم الت األجنبي ة ألن أدوات التح وط
ليست مشتقات .وإذا كانت أدوات التحوط عقودا آجلة فإن المنشأة األم تستطيع وسم مخاطر سعر الص رف اآلج ل
للعمالت األجنبية.
العملة الوظيفية للمنشأة األم )اليورو(
 500مليون جنيه

 400,000مليون ين
العملة الوظيفية للمنشأة التابعة أ )الين
الياباني(

العملة الوظيفية للمنشأة التابعة ب
)الجنيه االسترليني(

مبلغ البند المتحوط له الذي يمكن وسم عالقة تحوط له )الفقرات (13-10
إرشادات التطبيق3

ترغب المنشأة األم في التحوط من مخاطر صرف العمالت األجنبية من صافي استثمارھا في المنشأة التابعة
"ج" .افترض أن المنشأة التابعة "أ" لديھا اقتراض خارجي قدره  300مليون دوالر أمريكي .وان صافي أصول
المنشأة التابعة "أ" في بداية فترة التقرير يبلغ  400,000مليون ين ياباني بما في ذلك المتحصالت من االقتراض
الخارجي البالغ  300مليون دوالر أمريكي.

إرشادات التطبيق4

يمكن ان يكون البند المتحوط له مبلغا ً من صافي األصول مساويا ً للمبلغ الدفتري لصافي اس تثمار المنش أة األم ف ي
المنش أة التابع ة "ج" ) 300ملي ون دوالر( ف ي قوائمھ ا المالي ة الموح دة ،أو أق ل من ه .تس تطيع المنش أة األم ،ف ي
قوائمھا المالية الموحدة ،وسم االقتراض الخارجي البالغ  300مليون دوالر أمريكي في المنش أة التابع ة "أ" عل ى
أن ه تح وط م ن مخ اطر س عر الص رف الف وري للعملت ين األجنبيت ين لليورو/ال دوالر األمريك ي المتعلق ة بص افي
استثمارھا في صافي أصول المنشأة التابعة "ج" البالغ  300مليون دوالر امريكي .وفي ھذه الحالة ،فإن ك ال م ن
فرق سعر صرف العملت ين األجنبيت ين الي ورو /ال دوالر األمريك ي عل ى االقت راض الخ ارجي الب الغ  300ملي ون
دوالر أمريكي في المنشأة التابع ة "أ" وف رق س عر ص رف العملت ين األجنبيت ين الي ورو /ال دوالر األمريك ي عل ى
صافي االستثمار في المنشأة التابع ة "ج" الب الغ  300ملي ون دوالر أمريك ي ي تم تض مينھما ف ي احتي اطي ترجم ة
العمالت األجنبية في القوائم المالية الموحدة للمنشأة األم بعد تطبيق المحاسبة عن التحوط.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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إرشادات التطبيق5

في غياب المحاسبة عن التحوط فإن إجمالي فرق سعر صرف العملتين األجنبيبتين الدوالر األمريكي /اليورو
على االقتراض الخارجي البالغ  300مليون دوالر أمريكي في المنشأة التابعة "أ" يتم إثباته في القوائم المالية
الموحدة للمنشأة األم كاآلتي:
• تغير سعر الصرف الفوري للعملتين األجنبيتين الدوالر األمريكي /الين الياباني ،المترجم إلى اليورو ،ضمن
الربح أو الخسارة،
• تغير سعر الصرف الفوري للعملتين األجنبيتين الين الياباني /اليورو ضمن الدخل الشامل اآلخر.
وبدالً من الوسم الوارد في فقرة إرشادات التطبيق ،4فإن المنشأة األم تستطيع في قوائمھا المالية الموحدة وسم
االقتراض الخارجي البالغ  300مليون دوالر في المنشأة التابعة "أ" على أنه تحوط من مخاطر سعر الصرف
الفوري للعملتين األجنبيتين الجنيه االسترليني /الدوالر األمريكي بين المنشأة التابعة "ج" والمنشأة التابعة "ب".
وفي ھذه الحالة فإن إجمالي فرق سعر صرف العملتين األجنبيتين الدوالر األمريكي /اليورو على االقتراض
الخارجي البالغ  300مليون دوالر أمريكي في المنشأة التابعة "أ" يتم بدالً من ذلك إثباته في القوائم المالية
الموحدة للمنشأة األم كما يلي:
•
•
•

إرشادات التطبيق6

تغير سعر الصرف الفوري للعملتين األجنبيتين الجنيه االسترليني /الدوالر األمريكي ضمن احتياطي ترجمة
العمالت األجنبية المتعلق بالمنشأة التابعة "ج".
تغير سعر الصرف الفوري للعملتين األجنبيتين الجنيه االسترليني /الين الياباني ،ال ُمترجم إلى اليورو ،ضمن
الربح أو الخسارة،
تغير سعر الصرف الفوري للعملتين األجنبيتين الين الياباني /اليورو ضمن الدخل الشامل اآلخر.

ال تستطيع المنشأة األم وسم االقتراض الخارجي البالغ  300مليون دوالر أمريكي في المنشأة التابعة "أ" على أنه
تحوط لكل من مخاطر سعر الصرف الفوري للعملتين األجنبيتين اليورو /الدوالر األمريكي ومخاطر سعر
الصرف الفوري للعملتين األجنبيتين الجنيه االسترليني /الدوالر األمريكي في قوائمھا المالية الموحدة .ذلك أن
اداة التحوط الواحدة تستطيع تحوط المخاطر الموسومة نفسھا مرة واحدة فقط .وال تستطيع المنشأة التابعة "ب"
تطبيق المحاسبة عن التحوط في قوائمھا المالية الموحدة ألن أداة التحوط يتم االحتفاظ بھا خارج المجموعة التي
تضم المنشأة التابعة "ب" والمنشأة التابعة "ج".

في أي مكان ضمن المجموعة يمكن االحتفاظ بأداة التحوط )الفقرتان  14و(15؟
إرشادات التطبيق7

كما ورد في فقرة إرشادات التطبيق ،5فإن إجمالي التغير في القيمة فيما يتعلق بمخاطر صرف العمالت األجنبي ة
على االقت راض الخ ارجي الب الغ  300ملي ون دوالر أمريك ي ف ي المنش أة التابع ة "أ" ي تم تس جيله ض من ك ٍل م ن
ال ربح أو الخس ارة )مخ اطر س عر الص رف الف وري لل دوالر األمريك ي /ال ين الياب اني( وال دخل الش امل اآلخ ر
)مخاطر سعر الصرف الفوري لليورو /الين الياباني( في القوائم المالية الموحدة للمنشأة األم في غي اب المحاس بة
كل من المبلغين لغرض تقويم فاعلية التحوط الموسوم في فقرة إرشادات التطبيق 4ألن
عن التحوط .ويتم تضمين ٍ
التغير ف ي قيم ة ك ٍل م ن أداة التح وط والبن د المتح وط ل ه ي تم حس ابه ب الرجوع إل ى الي ورو وھ و العمل ة الوظيفي ة
للمنشأة األم مقابل الدوالر األمريك ي وھ و العمل ة الوظيفي ة للمنش أة التابع ة "ج" ،وفق ا ً لتوثي ق التح وط .وال ت ؤثر
طريقة التوحيد )أي الطريقة المباشرة أو طريقة خطوة بخطوة( على تقويم فاعلية التحوط.

المبالغ ال ُمعاد تصنيفھا إلى الربح أو الخسارة عند استبعاد عملية أجنبية )الفقرتان 16
و(17
إرشادات التطبيق8

عند استبعاد المنشأة التابعة "ج" ،فإن المبالغ ال ُمعاد تصنيفھا من احتياطي ترجمة العمالت األجنبية إلى الربح أو
الخسارة في القوائم المالية الموحدة للمنشأة األم ھي:
)أ( فيما يتعلق باالقتراض الخارجي البالغ  300مليون دوالر أمريكي للمنشأة التابعة "أ" :المبلغ الذي يتطلب
المعيار الدولي للتقرير المالي  9تحديده ،أي إجمالي التغير في القيمة فيما يتعلق بمخاطر صرف العمالت
األجنبية الذي تم إثباته ضمن الدخل الشامل اآلخر على أنه الجزء الفاعل من التحوط؛
)ب( فيما يتعلق بصافي االستثمار البالغ  300مليون دوالر أمريكي في المنشأة التابعة "ج" :المبلغ الذي يتم
تحديده بطريقة التوحيد التي تتبعھا المنشأة .وإذا استخدمت المنشأة األم الطريقة المباشرة ،فإن احتياطي
ترجمة العمالت األجنبية لديھا فيما يتعلق بالمنشأة التابعة "ج" يتم تحديده مباشرةً بسعر صرف العملتين
األجنبيتين اليورو /الدوالر األمريكي .وإذا استخدمت المنشأة األم طريقة خطوة بخطوة ،فإن احتياطي
صرف العمالت األجنبية لديھا فيما يتعلق بالمنشأة التابعة "ج" يتم تحديده باحتياطي صرف العمالت
األجنبية الذي تقوم بإثباته المنشأة التابعة "ب" الذي يعكس سعر صرف العملتين األجنبيتين الجنيه
االسترليني /الدوالر األمريكيُ ،مترجم إلى العملة الوظيفية للمنشأة األم باستخدام سعر صرف العملتين
األجنبيتين اليورو /الجنيه االسترليني .وال يتطلب استخدام المنشأة األم لطريقة التوحيد خطوة بخطوة في
فترات سابقة منھا أو يمنعھا من تحديد مبلغ احتياطي صرف العمالت األجنبية الذي سيُعاد تصنيفه عندما
تستبعد المنشأة التابعة "ج" ليكون ھو المبلغ الذي كان سيتم إثباته فيما لو كانت قد استخدمت بصفة دائمة
الطريقة المباشرة ،اعتمادا على سياستھا المحاسبية.
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تحوط أكثر من عملية أجنبية واحدة )الفقرات  ،11و ،13و(15
إرشادات التطبيق9

توضح األمثلة التالية أن المخاطر ،التي يمكن التحوط منھا في القوائم المالية الموحدة للمنشأة األم ،ھي دائما
المخاطر بين عملتھا الوظيفية )اليورو( والعملتين الوظيفيتين للمنشأتين التابعتين "ب" و"ج" .وبغض النظر عن
كيفية وسم التحوطات ،فإن الحد األقصى للمبالغ التي يمكن أن تكون تحوطات فاعلة يتم تضمينھا في احتياطي
ترجمة العمالت األجنبية في القوائم المالية الموحدة للمنشأة األم عند تحوط ك ٍل من العمليتين األجنبيتين ھما300
مليون دوالر لمخاطر سعر صرف اليورو /الدوالر األمريكي ومبلغ  341مليون جنيه استرليني لمخاطر سعر
صرف اليورو /الجنيه االسترليني .وتضاف التغيرات األخرى في القيمة بسبب التغيرات في أسعار صرف
العمالت األجنبية ضمن الربح أو الخسارة الموحد للمنشأة األم .وبكل تأكيد ،فإن بإمكان المنشأة األم وسم مبلغ
 300مليون دوالر أمريكي -فقط  -للتغيرات في سعر الصرف الفوري للعملتين األجنبيتين الدوالر األمريكي/
الجنيه االسترليني أو  500مليون جنيه استرليني -فقط  -للتغيرات في سعر الصرف الفوري للعملتين األجنبيتين
الجنيه االسترليني /اليورو.

بكل من الدوالر األمريكي والجنيه االسترليني
المنشأة األم تحتفظ بأدوات تحوط ٍ
إرش ادات التطبي ق 10ق د ترغ ب المنش أة األم ف ي التح وط م ن مخ اطر ص رف العم الت األجنبي ة المتعلق ة بص افي اس تثمارھا ف ي
المنش أة التابع ة "ب" وك ذلك تل ك المتعلق ة بالمنش أة التابع ة "ج" .افت رض أن المنش أة األم تح تفظ ب أدوات
تح وط مناس بة ُمقوم ة بال دوالر األمريك ي والجني ه االس ترليني تس تطيع وس مھا عل ى أنھ ا تحوط ات
لص افي اس تثماراتھا ف ي المنش أة التابع ة "ب" والمنش اة التابع ة "ج" .وتش مل الوس وم الت ي تس تطيع
المنشأة األم القيام بھا في قوائمھا المالية الموحدة على ما يلي ،ولكنھا ال تقتصر عليھا:
)أ(

أداة تحوط بمبلغ  300مليون دوالر أمريكي موسومة على أنھا تحوط لصافي االستثمار البالغ 300
مليون دوالر أمريكي في المنشأة التابعة "ج" مع اعتبار ـن المخاطر ھي التعرض لسعر الصرف
الفوري للعملتين األجنبيتين )اليورو /الدوالر األمريكي( بين المنشأة األم والمنشأة التابعة "ج" وأداة
تحوط تصل إلى مبلغ  341مليون جنيه استرليني موسومة على أنھا تحوط لصافي االستثمار البالغ 341
مليون جنيه استرليني في المنشأة التابعة "ب" مع اعتبار ـن المخاطر ھي التعرض لسعر الصرف
الفوري للعملتين األجنبيتين )اليورو /الجنيه االسترليني( بين المنشأة األم والمنشأة التابعة "ب".

)ب( أداة تحوط بمبلغ  300مليون دوالر أمريكي موسومة على أنھا تحوط لصافي االستثمار البالغ  300مليون
دوالر أمريكي في المنشأة التابعة "ج" مع اعتبار ـن المخاطر ھي التعرض لسعر الصرف الفوري
للعملتين األجنبيتين )الجنيه االسترليني /الدوالر األمريكي( بين المنشأة التابعة "ب" والمنشأة التابعة "ج"
وأداة تحوط تصل إلى مبلغ  500مليون جنيه استرليني موسومة على أنھا تحوط لصافي االستثمار البالغ
 500مليون جنيه استرليني في المنشأة التابعة "ب" مع اعتبار أن المخاطر ھي التعرض لسعر الصرف
الفوري للعملتين األجنبيتين )اليورو /الجنيه االسترليني( بين المنشأة األم والمنشأة التابعة "ب".
إرشادات التطبيق 11تختلف مخاطر سعر صرف اليورو /الدوالر األمريكي من صافي اس تثمار المنش أة األم ف ي المنش أة التابع ة "ج"
عن مخاطر سعر صرف الي ورو /الجني ه االس ترليني م ن ص افي اس تثمار المنش أة األم ف ي المنش أة التابع ة "ب".
ولك ن ف ي الحال ة الموض حة ف ي فق رة إرش ادات التطبي ق)10أ( ،ف إن المنش أة األم بوس مھا أداة التح وط بال دوالر
األمريك ي الت ي تح تفظ بھ ا تك ون ق د تحوط ت بالفع ل –وبالكام ل – م ن مخ اطر س عر ص رف الي ورو /ال دوالر
األمريكي من صافي استثمارھا ف ي المنش أة التابع ة "ج" .وإذا قام ت المنش أة األم أيض ا ً بوس م أداة تح وط بالجني ه
االسترليني تحتفظ بھا على أنھا تح وط لص افي اس تثمارھا الب الغ  500ملي ون جني ه اس ترليني ف ي المنش أة التابع ة
"ب" ،ف إن مبل غ  159ملي ون جني ه اس ترليني م ن ص افي االس تثمار ذل ك ،ال ذي يمث ل المبل غ المع ادل بالجني ه
االسترليني لصافي استثمارھا بالدوالر األمريكي ف ي المنش أة التابع ة "ج" ،س يكون ق د ت م التح وط ل ه م رتين م ن
مخاطر سعر صرف الجنيه االسترليني /اليورو في القوائم المالية الموحدة للمنشأة األم.
إرشادات التطبيق 12في الحالة الموضحة في فقرة إرشادات التطبيق)10ب( ،إذا وسمت المنش أة األم المخ اطر المتح وط لھ ا عل ى أنھ ا
التعرض لسعر الصرف الفوري للعملتين األجنبيتين )الجنيه االسترليني /الدوالر األمريك ي( ب ين المنش أة التابع ة
"ب" والمنشأة التابعة "ج" ،فإن ذلك الجزء فقط المتعلق بسعر صرف الجنيه االسترليني /الدوالر األمريك ي م ن
التغير في قيمة أداة تحوطھا البالغة  300مليون دوالر أمريكي ھو الذي يتم تضمينه في احتياطي ترجمة العمالت
األجنبية للمنشأة األم المتعلق بالمنشأة التابعة "ج" .أما المتبقي من التغير )المعادل للتغير في سعر ص رف الجني ه
االسترليني /اليورو على  159مليون جنيه استرليني( فيتم تضمينه ضمن الربح أو الخسارة الموحد للمنش أة األم،
كما ورد في فقرة إرشادات التطبيق  .5وألن وسم مخاطر سعر صرف الدوالر األمريكي /الجنيه االسترليني بين
المنشأتين التابعتين "ب" و "ج" ال يشمل مخاطر سعر صرف الجنيه االسترليني /اليورو ،فإن المنشأة األم تكون
قادرة -أيضا ً  -على وسم مبل غ يص ل إل ى  500ملي ون جني ه اس ترليني م ن ص افي اس تثمارھا ف ي المنش أة التابع ة
"ب" م ع اعتب ار أن المخ اطر ھ ي التع رض لس عر الص رف الف وري للعملت ين األجنبيت ين )الجني ه االس ترليني/
اليورو( بين المنشأة األم والمنشأة التابعة "ب".
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المنشأة التابعة "ب" تحتفظ بأداة تحوط بالدوالر األمريكي
إرشادات التطبيق 13افترض أن المنشاة التابعة "ب" تحتفظ بدين خارجي يبلغ  300مليون دوالر أمريكي والذي تم تحويل متحصالته
إلى المنشأة األم من خالل قرض بين الشركتين ُمقوم بالجنيه االسترليني .وألن كالً من أصولھا والتزاماتھا قد
زادت بمبلغ  159مليون جنيه استرليني ،فإن صافي أصول المنشأة التابعة "ب" لم يتغير .تستطيع المنشأة التابعة
"ب" وسم الدين الخارجي على أنه تحوط من مخاطر سعر صرف الجنيه االسترليني /الدوالر األمريكي على
صافي استثمارھا في المنشأة التابعة "ج" في قوائمھا المالية الموحدة .ويمكن للمنشأة األم المحافظة على وسم
المنشاة التابعة "ب" ألداة التحوط تلك على أنھا تحوط لصافي استثمارھا البالغ  300مليون دوالر امريكي في
المنشأة التابعة "ج" من مخاطر سعر صرف الجنيه االسترليني /الدوالر األمريكي )أنظر الفقرة  ،(13وتستطيع
المنشأة األم وسم أداة التحوط بالجنيه االسترليني التي تحتفظ بھا على أنھا تحوط لصافي االستثمار بكامله البالغ
 500مليون جنيه استرليني في المنشاة التابعة "ب" .ويتم تقويم التحوط األول ،الموسوم من قبل المنشأة التابعة
"ب" ،بالرجوع إلى العملة الوظيفية للمنشأة التابعة "ب" )الجنيه االسترليني( ويتم تقويم التحوط الثاني ،الموسوم
من قبل المنشأة األم ،بالرجوع إلى العملة الوظيفية للمنشأة األم )اليورو( .وفي ھذه الحالة ،فإن مخاطر سعر
صرف الجنيه االسترليني /الدوالر األمريكي من صافي استثمار المنشأة األم في المنشأة التابعة "ج" ھي -فقط -
التي يكون قد تم التحوط منھا في القوائم المالية الموحدة للمنشأة األم بأداة التحوط بالدوالر األمريكي ،وليس
مخاطر سعر صرف اليورو/الدوالر األمريكي بكاملھا .ولذلك فإن مخاطر سعر صرف اليورو/الجنيه االسترليني
بكاملھا من صافي استثمار المنشأة األم البالغ  500مليون جنيه استرليني في المنشأة التابعة "ب" يمكن التحوط
منھا في القوائم المالية الموحدة للمنشأة األم.
إرشادات التطبيق 14ولكن المحاسبة عن قرض المنشأة األم البالغ  159مليون جنيه استرليني المستحق السداد إلى المنشأة التابعة "ب"
يجب أخذھا -أيضا -في الحسبان .وإذا لم يُعتبر قرض المنشأة األم المستحق السداد جز ًءمن صافي استثمارھا في
المنشأة التابعة "ب" ،بسبب أنه ال يستوفي الشروط الواردة في الفقرة  15من معيار المحاسبة الدولي  ،21فإن
فرق سعر صرف العملتين األجنبيتين الجنيه االسترليني /اليورو الناشئ عن ترجمته سيتم إدراجه ضمن الربح أو
الخسارة الموحدة للمنشأة األم .وإذا ما تم اعتبار القرض البالغ  159مليون جنيه استرليني المستحق السداد إلى
المنشأة التابعة "ب" على أنه جزء من صافي استثمار المنشأة األم ،فإن صافي االستثمار ذلك سيكون -فقط -
بمبلغ  341جنيه استرليني ويتم تخفيض المبلغ الذي ستسمة المنشأة األم على أنه البند المتحوط له من مخاطر
سعر صرف الجنيه االسترليني /اليورو من  500مليون جنيه استرليني إلى  341مليون جنيه استرليني وفقا
لذلك.
إرشادات التطبيق 15إذا قامت المنشأة األم بعكس عالقة التحوط الموسومة من قبل المنشأة التابعة "ب" ،فإنه يمكن للمنشأة األم وسم
االقتراض الخارجي البالغ  300مليون دوالر أمريكي الذي تحتفظ به المنشأة التابعة "ب على أنه تحوط لصافي
استثمارھا البالغ  300مليون دوالر أمريكي في المنشأة التابعة "ج" من مخاطر سعر صرف اليورو /الدوالر
األمريكي ووسم أداة التحوط بالجنيه االسترليني التي تحتفظ بھا بنفسھا على أنھا تحوط فقط لمبلغ يصل إلى 341
كل من
مليون جنيه استرليني من صافي االستثمار في المنشأة التابعة "ب" .وفي ھذه الحالة ،فإن فاعلية ٍ
التحوطين سيتم حسابھا بالرجوع إلى العملة الوظيفية للمنشأة األم )اليورو( .وتبعا ً لذلك ،فإن كال من التغير،
بسعر صرف الدوالر األمريكي /الجنيه االسترليني ،في قيمة االقتراض الخارجي الذي تحتفظ به المنشأة التابعة
"ب" والتغير ،بسعر صرف الجنيه االسترليني /اليورو ،في قيمة قرض المنشأة األم المستحق السداد إلى المنشأة
التابعة "ب" )أما يعادل بسعر صرف الدوالر األمريكي /اليورو في مجموعه( سيتم تضمينھما في احتياطي
ترجمة العمالت األجنبية في القوائم المالية الموحدة للمنشأة األم .وألن المنشأة األم قد تحوطت بالفعل –وبالكامل
– من مخاطر سعر صرف اليورو/الدوالر األمريكي على صافي استثمارھا في المنشأة التابعة "ج" ،فإنھا
تستطيع التحوط لمبلغ يصل -فقط -إلى  341مليون جنيه استرليني من مخاطر سعر صرف اليورو/الجنيه
االسترليني على صافي استثمارھا في المنشأة التابعة "ب".
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التفسير الدولي  17للجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي

توزيعات أصول غير نقدية على المالك
المراجع









المعيار الدولي للتقرير المالي  " 3تجميع األعمال" )المنقح في (2008
المعيار الدولي للتقرير المالي " 5األصول غير النقدية المحتفظ بھا للبيع وعمليات التوزيع"
المعيار الدولي للتقرير المالي " 7األدوات المالية :اإلفصاحات"
المعيار الدولي للتقرير المالي " 10القوائم المالية الموحدة"
المعيار الدولي للتقرير المالي " 13قياس القيمة العادلة"
معيار المحاسبة الدولي " 1عرض القوائم المالية" )المنقح في (2007
معيار المحاسبة الدولي " 10األحداث بعد فترة التقرير"

خلفية
1

تقـــوم المنشأة – أحيانا – بتوزيـع أصول بخالف النقدية )األصول غير النقدية( على أنھا توزيعات أرباح على
مالكھا1بصفتھم مالك .في تلك الحاالت ،يمكن للمنشأة  -أيضا ً  -أن تمنح مالكھا خيار استالم إما أصول غير نقدية أو
بديل نقدي .وقد تلقت لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي طلبات إلرشادات عن كيفية محاسبة المنشأة عن
مثل تلك التوزيعات.

2

ال توفر المعايير الدولية للتقرير المالي دليالً إرشاديا عن الكيفية التي ينبغي على المنشأة أن تقيس بھا التوزيعات على
مالكھا )يشار إليھا عادة بتوزيعات األرباح( .يتطلب معيار المحاسبة الدولي  1من المنشأة أن تعرض تفاصيل
توزيعات األرباح المثبتة على أنھا توزيعات على المالك إما في قائمة التغيرات في حقوق الملكية او في اإليضاحات
المرفقة بالقوائم المالية.

النطاق
3

ينطبق ھذا التفسير على األنواع التالية من التوزيعات غير التبادلية لألصول من قبل المنشأة على مالكھا بصفتھم مالك:
)أ(

توزيعات األصول غير النقدية )مثل بنود العقارات واآلالت والمعدات ،أو منشآت األعمال كما عُرفت في
المعيار الدولي للتقرير المالي  ،3أو حصص ملكية في منشأة أخرى أو مجموعات االستبعاد كما عُرفت في
المعيار الدولي للتقرير المالي .(5

)ب(

التوزيعات التي تمنح المالك خيار استالم إما اصول غير نقدية أو بديل نقدي.

4

ينطبق ھذا التفسير  -فقط  -على التوزيعات التي يُعالج فيھا  -بشكل متساوي  -جميع المالك لنفس الفئة من أدوات
حقوق الملكية.

5

ال ينطبق ھذا التفسير على توزيع أصل غير نقدي والذي يخضع في النھاية للسيطرة من قبل نفس الطرف أو األطراف
قبل وبعد التوزيع .وينطبق ھذا االستثناء على القوائم المالية المنفصلة ،والمنفردة ،والموحدة للمنشأة التي تقوم بالتوزيع.

6

وفقا للفقرة  ،5ال ينطبق ھذا التفسير عندما يخضع األصل غير النقدي في النھاية للسيطرة من قبل نفس األطراف قبل
وبعد التوزيع .وتنص الفقرة ب 2من المعيار الدولي للتقرير المالي  3على أنه 'يجب اعتبار مجموعة من األفراد أنھم
يسيطرون على منشأة ما ،عندما ،ونتيجة لترتيبات تعاقدية ،يكون لديھم – بشكل جماعي  -سلطة التحكم في سياساتھا
المالية والتشغيلية وذلك للحصول على منافع من أنشطتھا' .وبنا ًء عليه ،حتى يكون التوزيع خارج نطاق ھذا التفسير
استناداً إلى أن نفس األطراف ھي التي تسيطر على األصل قبل وبعد التوزيع ،يجب أن يكون ،نتيجة لترتيبات تعاقدية،
لدي مجموعة من حملة األسھم بعينھم تسلموا التوزيع مثل تلك السلطة الجماعية النھائية على المنشاة التي تقوم
بالتوزيع.

7

وفقا للفقرة  ،5ال ينطبق ھذا التفسير عندما توزع منشأة بعض حصص ملكيتھا في منشأة تابعة ولكنھا تحتفظ بالسيطرة
على المنشأة التابعة .تقوم المنشأة ،التي تقوم بتوزيع ينتج عنه إثبات المنشاة لحصة غير مسيطرة في المنشأة التابعة لھا،
بالمحاسبة عن التوزيع وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي .10

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1تعرف الفقرة  7من معيار المحاسبة الدولي  1المالك على أنھم حملة األدوات المصنفة على أنھا حقوق ملكية.
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8

يتناول ھذا التفسير – فقط  -المحاسبة من قبل الشركة التي تقوم بتوزيع أصل غير نقدي .وال يتناول المحاسبة من قبل
حملة األسھم الذين يتسلمون مثل ھذا التوزيع.

اإلشكال
9

عندما تعلن المنشأة عن توزيع ويصبح عليھا التزام بأن توزع األصول المعنية على مالكھا ،يجب عليھا أن تثبت التزاماً
بتوزيع أرباح واجب السداد .وبالتالي ،يتناول ھذا التفسير الموضوعات التالية:
)أ(

متى ينبغي على المنشأة أن تثبت توزيع أرباح واجب السداد؟

)ب(

ما ھي الكيفية التي ينبغي على المنشأة أن تقيس بھا توزيع أرباح واجب السداد؟

)ج(

عند قيام المنشأة بتسوية توزيع أرباح واجب السداد ،كيف ينبغي عليھا أن تقوم بالمحاسبة عن أي فرق بين
المبلغ الدفتري لألصول الموزعة والمبلغ الدفتري لتوزيع أرباح واجب السداد؟

إجماع اآلراء
توقيت إثبات توزيع األرباح واجب السداد
10

يجب أن يُثبت االلتزام بدفع توزيع أرباح عندما يتم اعتماد توزيع أرباح  -بالشكل المناسب  -ويصبح خارج تصرف
المنشاة ،وھو التاريخ الذي:
)أ(

يتم فيه التصديق من قبل السلطة المعنية ،مثل حملة األسھم ،على اإلعالن بتوزيع أرباح ،من قبل اإلدارة أو
مجلس اإلدارة مثالً ،إذا كانت السلطة القانونية تتطلب ھذا التصديق ،أو

)ب(

يتم فيه اإلعالن عن توزيع أرباح ،من قبل اإلدارة أو مجلس اإلدارة مثالً ،إذا كانت السلطة القانونية ال تتطلب
تصديقا ً إضافيا ً.

قياس توزيع األرباح واجب السداد
11

يجب على المنشأة أن تقيس االلتزام بتوزيع أصول غير نقدية على أنھا توزيعات أرباح على مالكھا بالقيمة العادلة
لألصول التي سيتم توزيعھا.

12

إذا كانت المنشأة تمنح مالكھا خيار استالم إما أصل غير نقدي أو بديل نقدي ،فيجب على المنشأة أن تقدر توزيع
األرباح واجب السداد باألخذ في الحسبان كال من القيمة العادلة لكل بديل واالحتمال المرتبط باختيار المالك لكل
بديل.

13

في نھاية كل فترة تقرير وفي تاريخ التسوية ،يجب على المنشأة أن تراجع وتعدل المبلغ الدفتري لتوزيع األرباح
واجب السداد ،وأن تثبت أي تغيرات في المبلغ الدفتري لتوزيع األرباح واجب السداد ضمن حقوق الملكية على أنھا
تعديالت لمبلغ التوزيع.

المحاسبة عن أي فرق بين المبلغ الدفتري لألصول الموزعة والمبلغ الدفتري لتوزيع
األرباح واجب السداد عند تسوية المنشأة توزيع األرباح واجب السداد
14

عند تسوية المنشأة لتوزيع األرباح واجب السداد ،يجب عليھا أن تثبت الفرق في حالة وجوده ،بين المبلغ الدفتري
لألصول الموزعة والمبلغ الدفتري لتوزيع األرباح واجب السداد ضمن الربح أو الخسارة.

العرض واإلفصاح
15

يجب على المنشأة أن تعرض الفرق الموضح في الفقرة  14على أنه بند مستقل ضمن الربح أو الخسارة.

16

يجب على المنشأة أن تُفصح عن المعلومات التالية ،إذا كان منطبقا ً:
)أ(

المبلغ الدفتري لتوزيع األرباح واجب السداد في بداية ونھاية الفترة.

)ب(

الزيادة أو النقص ،نتيجة التغير في القيمة العادلة لألصول التي سيتم توزيعھا ،في المبلغ الدفتري المثبت
خالل الفترة وفقا للفقرة .13
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17

إذا قامت المنشأة باإلعالن عن توزيع أرباح بتوزيع أصل غير نقدي ،بعد نھاية فترة التقرير وقبل التصديق على
القوائم المالية لإلصدار فيجب عليھا أن تُفصح عن:
)أ(

طبيعة األصل الذي سيتم توزيعه.

)ب(

المبلغ الدفتري لألصل الذي سيتم توزيعه كما في نھاية فترة التقرير.

)ج(

القيمة العادلة لألصل الذي سيتم توزيعه كما في نھاية فترة التقرير ،إذا كانت مختلفة عن مبلغھا الدفتري،
ومعلومات عن الطريقة )الطرق( المستخدمة لقياس تلك القيمة العادلة والمطلوبة بموجب الفقرات )93ب(،
و)ز( و)ط( و 99من المعيار الدولي للتقرير المالي .13

تاريخ السريان
18

يجب على المنشأة أن تطبق ھذا التفسير  -بأثر مستقبلي  -على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يوليو  2009أو بعده.
وال يسمح بالتطبيق بأثر رجعي .ويسمح بالتطبيق المبكر .إذا طبقت المنشأة ھذا التفسير على فترة تبدأ قبل  1يوليو
 ،2009يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة وأيضا ً أن تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي ) 3ال ُمنقح في ،(2008
ومعيار المحاسبة الدولي ) 27ال ُمعدل في مايو  ،(2008والمعيار الدولي للتقرير المالي ) 5ال ُمعدل بموجب ھذا
التفسير(.

19

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،10المصدر في مايو  ،2011الفقرة  .7يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل
عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .10

20

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،13المصدر في مايو  2011الفقرة  17يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل
عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .13
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إطفاء االلتزامات المالية بأدوات حقوق الملكية

المراجع









إطار إلعداد وعرض القوائم المالية
المعيار الدولي للتقرير المالي " 2الدفع على أساس السھم"
المعيار الدولي للتقرير المالي " 3تجميع األعمال"
المعيار الدولي للتقرير المالي " 9األدوات المالية"
المعيار الدولي للتقرير المالي " 13قياس القيمة العادلة"
معيار المحاسبة الدولي " 1عرض القوائم المالية"
معيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء"
معيار المحاسبة الدولي " 32األدوات المالية :العرض"
1

الخلفية
1

قد يعيد مدين ودائن التفاوض بشأن شروط التزام مالي مما ينتج عنه قيام المدين بإطفاء االلتزام –بشكل كامل أو بشكل جزئي
– من خالل إصدار أدوات حقوق ملكية إلى الدائن .ويُشار إلى ھذه المعامالت -أحيانا – على أنھا "مقايضات الدين بحقوق
الملكية" .وقد تلقت لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي طلبات إلرشادات بشأن كيفية المحاسبة عن مثل ھذه
المعامالت.

النطاق
2

يتناول ھذا التفسير المحاسبة من قبل المنشأة عندما تتم إعادة التفاوض بشأن شروط التزام مالي وينتج عنھا قيام المنشأة
بإصدار أدوات حقوق ملكية إلى دائن المنشأة إلطفاء كل االلتزام المالي أو جزء منه .وال يتناول المحاسبة من قبل الدائن.

3

ال يجوز للمنشأة تطبيق ھذا التفسير على معامالت في حاالت يكون فيھا:
)أ(

الدائن -أيضا ً  -مساھما مباشرا أو غير مباشر ويتصرف بصفته مساھم حالي مباشر أو غير مباشر.

)ب( الدائن والمنشأة خاضعان للسيطرة من قبل نفس الطرف أو األطراف قبل المعاملة وبعدھا وينطوي جوھر المعاملة
على توزيع لحقوق ملكية من قبل المنشأة ،أو مساھمات في حقوق الملكية إلى المنشأة.
)ج(

إطفاء االلتزام المالي من خالل إصدار أسھم عادية يتم وفقا ً للشروط األصلية لاللتزام المالي.

اإلشكاالت
4

يتناول ھذا التفسير اإلشكاالت التالية:
)أ(

ھل تُعد أدوات حقوق ملكية المنشأة التي يتم إصدارھا إلطفاء كل االلتزام مالي ،أو جزء منه" ،عوضا ً مدفوعا ً" وفقاً
للفقرة 3-3-3من المعيار الدولي للتقرير المالي 9؟

)ب( كيف ينبغي على المنشأة أن تقوم بالقياس –بشكل أولي  -ألدوات حقوق الملكية التي تم إصدارھا إلطفاء مثل ھذا
االلتزام المالي؟
)ج( كيف ينبغي على المنشأة المحاسبة عن أي فرق بين المبلغ الدفتري لاللتزام المالي الذي تم إطفاؤه ومبلغ القياس
األولي ألدوات حقوق الملكية ال ُمصدرة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1في سبتمبر  ،2010استبدل مجلس معايير المحاسبة الدولية "اإلطار" بـ "إطار مفاھيم التقرير المالي".
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اإلجماع
5

وفق ا للفق رة  3.3.3م ن المعي ار ال دولي للتقري ر الم الي  ،9يع د إص دار أدوات حق وق ملكي ة المنش أة إل ى ال دائن إلطف اء ك ل
االلتزام مالي ،أو جزء منه ،عوضا م دفوعا .ويج ب عل ى المنش أة ح ذف االلت زام الم الي )أو ج زء م ن االلت زام الم الي( م ن
قائمة مركزھا المالي عندما ،وفقط عندما ،يكون قد تم إطفاؤه وفقا ً للفقرة 1.3.3من المعيار الدولي للتقرير المالي .9

6

عندما يتم اإلثبات –بشكل أولي  -ألدوات حقوق الملكية التي تم إصدارھا إلى الدائن إلطفاء كل االلتزام المالي أو جزء منه،
فإنه يجب على المنشأة قياسھا بالقيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية ال ُمصدرة ،ما لم يكن من غير الممكن قياس تلك القيمة
العادلة –بطريقة يمكن االعتماد عليھا.

7

إذا كان من غير الممكن قياس القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية ال ُمصدرة –بطريقة يمكن االعتماد عليھا ،فإنه يجب عندئذ
قياس أدوات حقوق الملكية بحيث تعكس القيمة العادلة لاللتزام المالي الذي تم إطفاؤه .وعند قياس القيمة العادلة اللتزام مالي
تم إطفاؤه وينطوي على ميزة تحت الطلب )مثل وديعة تحت الطلب( ،فإنھا ال تنطبق الفقرة  47من المعي ار ال دولي للتقري ر
المالي .13

8

إذا تم إطفاء جزء -فقط  -من االلتزام المالي ،فيجب على المنشأة تقويم ما إذا كان جزء من العوض المدفوع يتعلق بتعديل في
شروط االلتزام الذي يبقى قائما ً .وإذا كان جزء من العوض المدفوع يتعلق بتعديل في شروط الجزء المتبقي من االلتزام،
فإنه يجب على المنشأة تخصيص العوض المدفوع بين ذلك الجزء من االلتزام الذي تم إطفاؤه وذلك الجزء من االلتزام الذي
يبقى قائما ً .ويجب على المنشأة األخذ في الحسبان جميع الحقائق والظروف ذات الصلة المتعلقة بالمعاملة عند القيام بھذا
التخصيص.

9

يجب إثبات الفرق بين المبلغ ال دفتري لاللت زام الم الي )أو الج زء م ن االلت زام الم الي( ال ذي ت م إطف اؤه ،والع وض الم دفوع،
ضمن الربح أو الخسارة ،وفقا ً للفقرة  3-3-3من المعيار الدولي للتقرير المالي  .9ويجب إثبات –بشكل أولي -وقياس أدوات
حقوق الملكية ال ُمصدرة في التاريخ الذي يتم فيه إطفاء االلتزام المالي )أو جزء من ذلك االلتزام(.

10

عندما يتم إطفاء جزء -فقط  -من االلتزام المالي ،فإنه يجب تخصيص العوض وفقا ً للفقرة  .8ويجب أن يشكل العوض
ال ُمخصص لاللتزام المتبقي جز ًء من تقويم ما إذا كانت شروط ذلك االلتزام المتبقي قد تم تعديلھا فعليا .فإذا كان االلتزام
المتبقي قد تم تعديله فعليا ،فإنه يجب على المنشأة المحاسبة عن التعديل على أنه إطفاء لاللتزام األصلي وإثبات التزام جديد
كما ھو مطلوب بموجب الفقرة  2-3-3من المعيار الدولي للتقرير المالي .9

11

يجب على المنشأة اإلفصاح عن المكسب أو الخسارة التي يتم إثباتھا وفقا ً للفقرتين  9و 10على أنھا بن د مس تقل ض من ال ربح
أو الخسارة أو ضمن اإليضاحات.

تاريخ السريان والتحول

12

يجب على المنشأة تطبيق ھذا التفسير للفترات السنوية التي تب دأ ف ي  1يولي و  2010أو بع ده .ويُس مح ب التطبيق األبك ر .وإذا
قامت المنشأة بتطبيق ھذا التفسير لفترة تبدأ قبل  1يوليو  ،2010فيجب عليھا اإلفصاح عن تلك الحقيقة.

13

يجب على المنشأة تطبيق التغيير في السياسة المحاسبية وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  8من بداية أبكر فترة مقارنة يتم
عرضھا.

14

]حذفت[

15

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،13ال ُمصدر في مايو  ،2011الفقرة  .7ويجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل عند
تطبيقھا المعيار الدولي للتقرير المالي .13

16

]حذفت[

17

ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9ال ُمصدر في يوليو  ،2014الفقرات  ,9 ,7 ,5 ,4و 10وحذف الفقرتين  14و .16يجب
على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .9
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تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة اإلنتاج من منجم سطحي

المراجع


"إطار مفاھيم التقرير المالي"



معيار المحاسبة الدولي " 1عرض القوائم المالية"



معيار المحاسبة الدولي " 2المخزون"



معيار المحاسبة الدولي " 16العقارات واآلالت والمعدات"



معيار المحاسبة الدولي " 38األصول غير الملموسة"

الخلفية
1

في عمليات التعدين السطحي ،قد تجد المنشآت أنه من الضروري إزالة فضالت حفر المنجم )"الطبقة الصخرية أو الترابية"( للوصول
إلى طبقات المعدن الخام .ويٌعرف ھذا النشاط إلزاله فضالت الحفر بأنه "إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية".

2

يتم عادة خالل مرحلة تطوير المنجم )قبل بداية اإلنتاج( ،رسملة تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية باعتبارھا جز ًء من التكلفة
القابلة لالستھالك لبناء ،وتطوير وتشييد المنجم .ويتم استھالك أو استنفاد تلك التكاليف المرسملة على أساس منتظم ،عادةً باستخدام
طريقة وحدات اإلنتاج ،بمجرد بداية اإلنتاج.

3

قد تستمر منشأة تعدين في رفع الطبقة الصخرية أو الترابية وتكبد تكاليف إلزالة الطبقة الصخرية أو الترابية خالل مرحلة اإلنتاج من
المنجم.

4

ليس من الضروري ،عند إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة اإلنتاج ،أن تكون المواد التي يتم إزالتھا فضالت حفر بنسبة
%100؛ ففي أغلب األحيان س تكون مزيجا ً من المعدن الخام وفض الت الحفر .ويمكن أن تتراوح نس بة المعدن الخام إلى فض الت
الحفر من رتبة متدنية غير ذات جدوى اقت صادية إلى رتبة عالية مربحة .وقد ينتج عن إزالة مواد ذات ن سبة متدنية من المعدن الخام
إلى فض الت الحفر بعض المواد الص الحة لالس تخدام ،التي يمكن اس تخدامھا إلنتاج المخزون .وقد تؤدي ھذه اإلزالة -أيض ا  -إلى
الوص ول إلى طبقات أعمق من المواد التي تحتوي على نس بة أعلى من المعدن الخام إلى فض الت الحفر .ومن ثم يعود على المنش أة
منفعتان من نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية :المعدن الخام الصالح لالستخدام الذي يمكن استخدامه إلنتاج المخزون وتحسين
لفرص الوصول إلى كميات إضافية من المواد التي سيتم تعدينھا في فترات مستقبلية.

5

يأخ ذ ھ ذا التفس ير ف ي الحس بان توقي ت وكيفي ة المحاس بة -بش كل منفص ل  -ع ن تل ك المنفعت ين الناش ئتين ع ن نش اط إزال ة
الطبقة الصخرية أو الترابية ،وكذلك كيفية قياس تلك المنفعتين –بشكل أولي  -والحقا ً.

النطاق
6

ينطبق ھذا التفس ير على تكاليف إزالة فض الت الحفر التي يتم تكبدھا في نش اط التعدين الس طحي خالل مرحلة اإلنتاج من المنجم
)تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة اإلنتاج(.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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اإلشكاالت
يتناول ھذا التفسير اإلشكاالت التالية:

7

)أ (

إثبات تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة اإلنتاج على أنھا أصل.

)ب( القياس األولي لألصل الناشئ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية.
)ج( القياس الالحق لألصل الناشئ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية.

اإلجماع
إثبات تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة اإلنتاج على أنھا أصل
8

يجب على المنشأة المحاسبة عن تكاليف نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية وفقا ً لمبادئ معيار المحاسبة الدولي " 2المخزون"،
وذلك بقدر المنفعة التي تتحقق من نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في شكل مخزون يتم إنتاجه .ويجب على المنشأة إثبات ھذه
التكاليف على أنھا أصل غير متداول ،بقدر المنفعة التي تُعد تحسينا ً لفرص الوصول إلى المعدن الخام ،في حال تم استيفاء الضوابط
الواردة في الفقرة  9أدناه .ويشير ھذا التفسير إلى األصل غير المتداول على أنه "األصل الناشئ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو
الترابية".

9

يجب على المنشأة إثبات األصل الناشئ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية إذا ،وفقط إذا ،تم استيفاء كل ما يلي:

10

)أ (

من المحتمل أن تتدفق إلى المنشأة المنفعة االقتصادية المستقبلية )تحسين لفرص الوصول إلى كتلة المعدن الخام( المرتبطة
بنشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية.

)ب(

تستطيع المنشأة تحديد المكون لكتلة المعدن الخام التي قد تم تحسين فرص الوصول إليھا.

)ج(

يمكن -بطريقة يمكن االعتماد عليھا  -قياس التكاليف المتعلقة بنشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية والمرتبطة بذلك المكون.

يجب المحاس بة عن األص ل الناش ئ عن نش اط إزالة الطبقة الص خرية أو الترابية على أنه تحس ين إض افي في أص ل قائم .وبعبارة
أخرى ،ستتم المحاسبة عن األصل الناشئ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية على أنه جزء من أصل قائم.

 11يكون تصنيف األصل الناشئ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية على أنه أصل ملموس أو أصل غير ملموس ھو نفسه كما
لألصل القائم .وبعبارة أخرى ،فإن طبيعة ھذا األصل القائم ھي التي ستحدد ما إذا كان يجب على المنشأة أن تصنف األصل الناشئ
عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية على أنه أصل ملموس أو أصل غير ملموس.

القياس األولي لألصل الناشئ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية
12

يجب على المنشأة –بشكل أولي  -قياس األصل الناشئ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية بالتكلفة ،بكونھا مجموع التكاليف
المتكبدة -بشكل مباشر  -ألداء نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية بالتكلفة والذي يحسن من فرص الوصول إلى المكون المحدد
للمعدن الخام ،زائداً حصة من التكاليف اإلضافية التي تعزى له –بشكل مباشر .قد تحدث بعض العمليات العرضية في نفس وقت
نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة اإلنتاج ،ولكنھا ليست ضرورية الستمرار نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية
في مرحلة اإلنتاج كما ھو مخطط له .وال يجوز إدراج التكاليف المرتبطة بھذه العمليات العرضية ضمن تكلفة األصل الناشئ عن
نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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 13عندما ال يمكن تحديد -بشكل منفصل  -تكلفة األصل الناشئ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية وتكلفة المخزون الذي تم
إنتاجه ،فإن يجب على المنشأة تخصيص تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة اإلنتاج بين كل من المخزون الذي تم
إنتاجه واألصل الناشئ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية باستخدام أساس للتخصيص يستند إلى مقياس مالئم لإلنتاج .وھذا
المقياس لإلنتاج يجب احتسابه للمكون المحدد لكتلة المعدن الخام ،ويجب استخدامه كمؤشر مرجعي لتحديد قدر المنفعة المستقبلية
الناشئة عن النشاط اإلضافي .ومن أمثلة مثل ھذه المقاييس:
)أ(

تكلفة المخزون المنتج بِالنّ ْسبَ ِة إلى التكلفة المتوقعة.

)ب(

حجم فضالت الحفر المستخرجة بِالنّ ْسبَ ِة إلى الحجم المتوقع ،وذلك لحجم معين من إنتاج المعدن الخام.

)ج(

المحتوى المعدني للمعدن الخام المستخرج بِالنّ ْسبَ ِة إلى المحتوى المعدني المتوقع استخراجه ،وذلك لكمية معينة من المعدن
الخام المنتج.

القياس الالحق لألصل الناشئ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية
14

بعد اإلثبات األولي ،يجب تسجيل األصل الناشئ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية إما بتكلفته أو بمبلغه المعاد تقويمه
مطروحا منه االستھالك أو االستنفاد وخسائر الھبوط ،بنفس الطريقة المستخدمة لألصل القائم الذي يُعد جز ًء منه.

15

يجب استھالك أو استنفاد األصل الناشئ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية على أساس منتظم ،على مدى العمر اإلنتاجي
المتوقع للمكون المحدد لكتلة المعدن الخام التي يصبح من الممكن الوصول إليھا كنتيجة لنشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية.
ويجب تطبيق طريقة وحدات اإلنتاج ما لم تكن ھناك طريقة أخرى أكثر مناسبة.

 16سيختلف العمر اإلنتاجي المتوقع للمكون المحدد لكتلة المعدن الخام ،والذي يستخدم عند استھالك أو استنفاد األصل الناشئ عن نشاط
إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية ،عن العمر اإلنتاجي المتوقع الذي يستخدم عند استھالك أو إطفاء المنجم نفسه واألصول المرتبطة
بعمر المنجم .ويٌستثنى من ذلك تلك الحاالت المحدودة التي فيھا يحقق نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية تحسينا ً لفرص الوصول
إلى مجمل كتلة المعدن الخام المتبقية .فعلى سبيل المثال ،يمكن أن يحدث ھذا قرب نھاية العمر اإلنتاجي للمنجم عندما يمثل المكون
المحدد الجزء األخير من كتلة المعدن الخام التي يتم استخراجھا.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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الملحق أ
تاريخ النفاذ والتحول
يُعد ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من ھذا التفسير وله نفس صالحية األجزاء األخرى من التفسير.
أ1

يجب على المنشأة تطبيق ھذا التفسير للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير 2013م أو بعده .ويُسمح بالتطبيق األبكر .وإذا طبقت
المنشأة ھذا التفسير لفترة أبكر ،فإنه يجب عليھا اإلفصاح عن ھذه الحقيقة.

أ2

يجب على المنش أة تطبيق ھذا التفس ير على تكاليف إزالة الطبقة الص خرية أو الترابية في مرحلة اإلنتاج والتي يتم تكبدھا في بداية
أبكر فترة معروضة أو بعدھا.

أ3

في بداية أبكر فترة معروضة ،يجب إعادة تصنيف رصيد أي أصل تم إثباته -سابقا ً – نتج عن نشاط إلزالة الطبقة الصخرية أو الترابية
تم القيام به خالل مرحلة اإلنتاج )"األصل السابق الناشئ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية"( على أنه جزء من األصل
القائم الذي يرتبط به نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية ،بقدر المتبقي من المكون المحدد لكتلة المعدن الخام الذي يمكن أن يكون
مرتبطا ً باألصل السابق الناشئ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية .ويجب استھالك أو استنفاد مثل ھذه األرصدة على مدى
العمر اإلنتاجي المتوقع المتبقي للمكون المحدد لكتلة المعدن الخام الذي يرتبط به كل رصيد ألصل سابق ناشئ عن نشاط إزالة الطبقة
الصخرية أو الترابية.

أ4

إذا لم يكن ھناك مكون محدد لكتلة المعدن الخام يرتبط به األصل السابق الناشئ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية ،فإنه
يجب إثباته في األرباح المبقاة االفتتاحية في بداية أبكر فترة معروضة.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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الرسوم

المراجع
•

معيار المحاسبة الدولي " 1عرض القوائم المالية"

•

معيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء"

•

معيار المحاسبة الدولي " 12ضرائب الدخل"

•

معيار المحاسبة الدولي " 20المحاسبة عن المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدة الحكومية"

•

معيار المحاسبة الدولي " 24اإلفصاحات عن الطرف ذي العالقة"

•

معيار المحاسبة الدولي " 34التقارير المالية األولية"

•

معيار المحاسبة الدولي " 37المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة"

•

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي "" 6 "IFRICااللتزامات الناشئة عن المشاركة في سوق محددة– نفايات األجھزة
الكھربائية واإللكترونية"

الخلفية
1

قد تقرض الحكومة رسوما ً على المنشأة .وقد تلقت لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي طلبات إلرشادات بشأن المحاسبة عن الرسوم
في القوائم المالية للمنشأة التي تدفع الرسوم .ويتعلق التساؤل بالتوقيت الذي يتم فيه إثبات التزام بدفع الرسوم التي تتم المحاسبة عنھا وفقا ً لمعيار
المحاسبة الدولي " 37المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة".

النطاق
2

يتناول ھذا التفسير المحاسبة عن االلتزام بدفع رسم عندما يقع ذلك االلتزام ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  .37ويتناول -أيضا ً  -المحاسبة
عن التزام بدفع الرسم الذي يكون توقيته ومبلغه مؤكدان.

3

ال يتناول ھذا التفسير المحاسبة عن التكاليف التي تنشأ عن إثبات التزام بدفع رسم .ينبغي على المنشأة تطبيق المعايير األخرى إلقرار ما إذا كان
إثبات التزام بدفع رسم ينشأ عنه أصل أو مصروف.

 4ألغراض ھذا التفسير ،يُعد الرسم تدفقا ً خارجا ً لموارد تنطوي على منافع اقتصادية ،تفرضه الحكومات على المنشآت وفقا ً لتشريع )أي أنظمة و/أو
لوائح( ،بخالف:
)أ( تلك التدفقات الخارجة من الموارد والتي تقع ضمن نطاق معايير أخرى )مثل ضرائب الدخل التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي
" 12ضرائب الدخل"(.
)ب( الغرامات أو الجزاءات األخرى التي يتم فرضھا بسبب خرق التشريع.
تشير "الحكومة" إلى الحكومة ،والوكاالت الحكومية والھيئات المشابھة سوا ًء كانت محلية ،أو وطنية أو دولية.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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5

إن الدفعة المقدمة من قبل المنشأة ألجل اقتناء أصل ،أو تقديم خدمات بموجب اتفاقية تعاقدية مع الحكومة ال تستوفي تعريف رسم.

6

المنشأة غير ُمطالبة بتطبيق ھذا التفسير على االلتزامات التي تنشأ عن مخطط تبادل حقوق إطالق االنبعاثات.

اإلشكاالت
7

لتوضيح المحاسبة عن التزام بدفع رسم ،يتناول ھذا التفسير اإلشكاالت التالية:
)أ (

ما ھو الحدث الملزم الذي ينشأ عنه إثبات التزام بدفع رسم؟

)ب( ھل ينشأ عن الحتمية االقتصادية لالستمرار في التشغيل خالل فترة مستقبلية التزام ضمني بدفع رسم سوف يكون المتسبب فيه التشغيل
خالل تلك الفترة المستقبلية؟
)ج( ھل يعني افتراض االستمرارية أن يكون على المنشأة التزام قائم بدفع رسم سوف يتسبب فيه التشغيل خالل تلك الفترة المستقبلية؟
)د(

ھل يتم إثبات االلتزام بدفع رسم في لحظة زمنية معينة ،أم أنه ينشأ ،في بعض الحاالت ،بشكل تدريجي مع مرور الوقت؟

)ھـ( ما ھو الحدث الملزم الذي ينشأ عنه إثبات التزام بدفع رسم سوف ينشأ إذا تم الوصول إلى حد أدنى معين؟
)و( ھل مبادئ إثبات االلتزام بدفع رسم ،في القوائم المالية السنوية والقوائم المالية األولية ھي نفسھا؟

اإلجماع
8

إن الحدث الملزم الذي ينشأ عنه التزام بدفع رسم ھو النشاط المتسبب في دفع الرسم ،كما ھو محدد في التشريع .فعلى سبيل المثال ،إذا كان النشاط
المتسبب في دفع الرسم ھو توليد إيراد في الفترة الحالية وكان احتساب ذلك الرسم يستند إلى اإليراد الذي تولد في فترة سابقة ،فإن الحدث الملزم
لذلك الرسم ھو توليد إيراد في الفترة الحالية .ويعد توليد اإليراد في الفترة السابقة ضرورياً ،ولكنه ليس كافيا ،إليجاد التزام حالي.

9

ليس على المنشأة التزام ضمني بدفع رسم سوف يكون المتسبب له التشغيل خالل فترة مستقبلية كنتيجةً لكون المنشأة مضطرة له -اقتصاديا –
لالستمرار في التشغيل خالل تلك الفترة المستقبلية.

 10ال يعني إعداد القوائم المالية في ظل افتراض االستمرارية أن على المنشأة التزام قائم بدفع رسم سيكون المتسبب فيه التشغيل خالل فترة مستقبلية.
11

يتم إثبات االلتزام بدفع رسم –بشكل تدريجي  -إذا كان الحدث الملزم يقع على مدى فترة من الزمن )أي إذا كان النشاط الذي يتسبب في دفع
الرسم ،كما ھو محدد بموجب التشريع ،يحدث على مدى فترة من الزمن( .فعلى سبيل المثال ،إذا كان الحدث الملزم ھو توليد اإليراد على مدى
فترة من الزمن ،فإنه يتم إثبات االلتزام المقابل بحسب ما تولد المنشأة ذلك اإليراد.

12

إذا كان االلتزام بدفع رسم ينشأ عندما يتم الوصول إلى حد أدنى ،فإنه يجب أن تكون المحاسبة عن االلتزام الذي ينشأ عن ذلك االلتزام متوافقة
مع المبادئ المحددة في الفقرات  14-8لھذا التفسير )وبالتحديد ،الفقرتين  8و .(11فعلى سبيل المثال ،إذا كان الحدث الملزم ھو الوصول إلى حد
أدنى للنشاط )مثل حد أدنى لمبلغ اإليراد أو المبيعات المتولدة أو المخرجات المنتجة( ،فإنه يتم إثبات االلتزام المقابل عندما يتم الوصول إلى ذلك
الحد األدنى للنشاط.

13

يجب على المنشأة تطبيق نفس مبادئ اإلثبات في التقرير المالي األولي التي تطبقھا في القوائم المالية السنوية .ونتيجة لذلك ،فإن االلتزام بدفع
رسم:
)أ(

ال يجوز إثباته في التقرير المالي األولي إذا لم يكن ھناك التزام قائم بدفع الرسم في نھاية فترة التقرير المالي األولي.

)ب( يجب إثباته في التقرير المالي األولي إذا وجد التزام قائم بدفع الرسم في نھاية فترة التقرير المالي األولي.
14

يجب على المنشأة إثبات أصل إذا كانت قد قامت بدفع رسم مقدما ً ولكن ليس عليھا بعد التزام قائم بدفع ذلك الرسم.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي "21 "IFRIC

الملحق أ
تاريخ النفاذ والتحول
يُعد ھذا الملحق جز ًء ال يتجزأ من ھذا التفسير وله نفس صالحية األجزاء األخرى من التفسير.
أ1

يجب على المنشأة تطبيق ھذا التفسير للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير 2014م أو بعده .ويُسمح بالتطبيق األبكر .وإذا طبقت المنشأة ھذا
التفسير لفترة أبكر ،فإنه يجب عليھا اإلفصاح عن ھذه الحقيقة.

أ2

يجب المحاسبة عن التغييرات في السياسات المحاسبية الناتجة من التطبيق األولي لھذا التفسير -بأثر رجعي  -وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي 8
"السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء".

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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المساعدة الحكومية – عدم وجود عالقة محددة باألنشطة التشغيلية

المراجع




معيار المحاسبة الدولي "8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء"
معيار المحاسبة الدولي " 20المحاسبة عن المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدة الحكومية"

اإلشكال
1

في بعض الدول قد تھدف المساعدة الحكومية للمنشآت إلى التشجيع أو الدعم طويل األجل ألنشطة األعمال إما في أقاليم معينة أو قطاعات صناعية
معينة .وقد ال تكون شروط الحصول على مثل ھذه المساعدة مرتبطة بشكل محدد باألنشطة التشغيلية للمنشأة .أمثلة مثل ھذه المساعدة ھي
تحويالت الموارد من قبل الحكومات إلى المنشآت التي:
)أ(

تعمل في صناعة بعينھا؛ أو.

)ب( تستمر في العمل في صناعات تمت خصخصتھا حديثا ً؛ أو
)ج(
2

تبدأ أو تستمر في إدارة اعمالھا في مناطق أقل تطوراً.

القضية ھي ما إذا كانت مثل ھذه المساعدة الحكومية ھي "منحة حكومية" ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  20وبنا ًء عليه ،تجب المحاسبة
عنھا وفقا لھذا المعيار.

اإلجماع
 3تستوفي المساعدة الحكومية للمنشآت تعريف المنح الحكومية الوارد في معيار المحاسبة الدولي  20حتى لو لم تكن ھناك شروط تتعلق بشكل محدد
باألنشطة التشغيلية للمنشأة بخالف المتطلب بأن تعمل في أقاليم معينة أو قطاعات صناعية معينة .مثل ھذه المنح ال يجوز إضافتھا بشكل مباشر
إلى حصص حملة األسھم.

تاريخ االجماع
يناير .1998

تاريخ السريان
يصبح ھذا التفسير ساريا ً في  1أغسطس  .1998ويجب أن تتم المحاسبة عن التغييرات في السياسة المحاسبية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي .8

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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ضرائب الدخل–التغيرات في الوضع الضريبي للمنشأة أو لحملة أسھمھا

المراجع
معيار المحاسبة الدولي " 1عرض القوائم المالية" )ال ُمنقح في (2007
معيار المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء"
معيار المحاسبة الدولي " 12ضرائب الدخل"





اإلشكال
1

قد يكون للتغير في الوض ع الض ريبي لمنش أة أو لحملة أس ھمھا آثار على المنش أة من خالل زيادة أو تخفيض ما عليھا أو لھا من
التزامات أو أص ول الض ريبة .وقد يحدث ذلك ،على س بيل المثال ،بعد إدراج أدوات حقوق ملكية المنش أة في الس وق المالية أو بعد
إعادة ھيكلة حقوق ملكية المنشأة .وقد يحدث ھذا -أيضا – بعد انتقال حامل أسھم مسيطر إلى بلد أجنبي .ونتيجة لمثل ھذا الحدث ،قد
تخضع المنشأة للضريبة  -بشكل مختلف؛ على سبيل المثال ،قد تكسب أو تخسر حوافز ضريبية أو تصبح خاضعة لمعدل ضريبة
مختلف في المستقبل.

2

قد يكون لتغير في الوضع الضريبي للمنشأة أو لحملة أسھمھا أثر فوري على ما على المنشأة أو لھا من التزامات أو أصول الضريبة
الحالية .قد يزيد أو يُخفّض التغير من التزامات أو أصول الضريبة المؤجلة ال ُمثبتة من قبل المنشأة ،باالعتماد على أثر التغير في
الوضع الضريبي على اآلثار الضريبية التي سوف تنشأ عن استرداد أو تسوية المبلغ الدفتري ألصول والتزامات المنشأة.

3

اإلشكال ھو كيف ينبغي على المنشأة المحاسبة عن اآلثار الضريبية للتغير في الوضع الضريبي لھا أو لحملة أسھمھا.

اإلجماع
4

ال ينشأ عن التغير في الوضع الضريبي للمنشأة أو لحملة أسھمھا زيادات أو تخفيضات في المبالغ المثبتة خارج الربح أو الخسارة.
ويجب إدراج اآلثار على الضريبة الحالية والمؤجلة للتغير في الوضع الضريبي للمنشأة أو لحملة أسھمھا ضمن الربح أو الخسارة
للفترة ،ما لم تكن تلك اآلثار تتعلق بمعامالت أو أحداث ينتج عنھا ،في نفس الفترة أو فترة مختلفة ،إض افة أو تحميل مباش ر على
المبلغ المثبت لحقوق الملكية أو على المبالغ المثبتة ض من الدخل الش امل اآلخر .وتلك اآلثار على الض ريبة التي تتعلق بتغيرات في
المبلغ المثبت لحقوق الملكية ،في نفس الفترة أو فترة مختلفة )غير مدرجة ض من الربح أو الخس ارة( ،يجب تحميلھا أو إض افتھا –
بشكل مباشر  -على حقوق الملكية .أما تلك اآلثار على الضريبة التي تتعلق بالمبالغ المثبتة ضمن الدخل الشامل اآلخر فيجب إثباتھا
ضمن الدخل الشامل اآلخر.

تاريخ اإلجماع
أغسطس .1999

تاريخ السريان
يصبح ھذا اإلجماع ساريا ً في  15يوليو  .2000ويجب المحاسبة عن التغييرات في السياسات المحاسبية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي .8
عدل معيار المحاسبة الدولي )ال ُمنقح في  (2007المصطلحات المستخدمة في جميع أجزاء المعايير الدولية للتقرير المالي .إضافة لذلك ،فقد عدل
الفقرة  .4يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2009أو بعده .وإذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي
)ال ُمنقح في  (2007لفترة أبكر ،فيجب تطبيق تلك التعديالت لتلك الفترة األبكر.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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ترتيبات امتياز الخدمة العامة :إفصاحات

المراجع


المعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود اإليجار"



معيار المحاسبة الدولي " 1عرض القوائم المالية" )المنقح في (2007



معيار المحاسبة الدولي " 16العقارات واآلالت والمعدات" )المنقح في (2003



معيار المحاسبة الدولي " 37المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة"



معيار المحاسبة الدولي " 38األصول غير الملموسة" )المنقح في (2004



تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي "" 12 "IFRICترتيبات امتياز الخدمة العامة"

اإلشكال
1

2

قد تدخل المنشأة )المشغل( في ترتيب مع منشأة أخرى )المانح( لتقديم خدمات تتيح للعموم حق الوصول إلى مرافق اقتصادية واجتماعية
رئيسة .قد يكون المانح منشأة قطاع عام أو منشأة قطاع خاص ،بما في ذلك ھيئة حكومية .ومن أمثلة ترتيبات امتياز الخدمة العامة مرافق
معالجة وإمداد المياه ،والطرق السريعة ،ومواقف السيارات ،واألنفاق ،والجسور ،والمطارات ،وشبكات االتصاالت .ومن أمثلة الترتيبات
التي ال تُعد ترتيبات امتياز خدمة عامة قيام المنشأة باالستعانة بمصادر خارجية لتشغيل خدماتھا الداخلية )مثل مقصف الموظفين ،وصيانة
المبنى ،ووظائف المحاسبة وتقنية المعلومات(.
ينطوي ترتيب امتياز الخدمة العامة –بشكل عام -على نقل المانح ما يلي إلى المشغل ألجل فترة االمتياز:
)أ( الحق في تقديم خدمات تتيح للعموم حق الوصول إلى مرافق اقتصادية واجتماعية رئيسة،
)ب( في بعض الحاالت ،الحق في استخدام أصول ملموسة ،أو أصول غير ملموسة ،أو أصول مالية محددة،
وفي المقابل على المشغل:
)ج( التعھد بتقديم الخدمات وفقا ألحكام وشروط معينة خالل فترة االمتياز؛
)د( عندما يكون ُمنطبقا ً ،التعھد بأن يتم في نھاية فترة االمتياز إعادة الحقوق التي تم الحصول عليھا في بداية فترة االمتياز و/أو ال ُمكتسبة
خالل فترة االمتياز.

3

إن الخاصية المشتركة لجميع ترتيبات امتياز الخدمة العامة ھي أن المشغل يحصل على حق ،ويتحمل بالتزام ،تقديم خدمات عامة.

4

اإلشكال ھو ماھي المعلومات التي ينبغي اإلفصاح عنھا ضمن اإليضاحات الواردة في القوائم المالية لمشغل ولمانح.

5

تناولت-بالفعل – المعايير الدولية الموجودة للتقرير المالي جوانب وإفص احات معينة تتعلق ببعض ترتيبات امتياز الخدمة العامة )على
سبيل المثال ،ينطبق معيار المحاسبة الدولي  16على اقتناء بنود من العقارات واآلالت والمعدات ،وينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي
 16على عقود إيجار األص ول ،وينطبق معيار المحاس بة الدولي  38على اقتناء األص ول غير الملموس ة( .وبالرغم من ذلك ،قد ينطوي
ترتيب امتياز خدمة عامة على عقود تنفيذية لم يتم تتناولھا في المعايير الدولية للتقرير المالي ،ما لم تكن العقود ُمتوقع خس ارتھا ،وفي
ھذه الحالة يطبق معيار المحاسبة الدولي  .37لذلك ،يتناول ھذا التفسير إفصاحات إضافية لترتيبات امتياز الخدمة العامة.

ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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اإلجماع
6

عند تحديد اإلفصاحات المناسبة ضمن اإليضاحات ،يجب األخذ في الحسبان جميع جوانب ترتيب امتياز الخدمة العامة .ويجب على المشغل
والمانح اإلفصاح عما يلي في كل فترة:
وصف للترتيب.

)أ(

)ب( الشروط المھمة للترتيب التي قد تؤثر على مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية ،وتوقيتھا ،والتأكد منھا )مثل فترة االمتياز ،وتواريخ
إعادة التسعير واألساس الذي يتم بنا ًء عليه تحديد إعادة التسعير أو إعادة التفاوض(.
)ج( طبيعة ومدى )مثل الكمية ،أو الفترة الزمنية او المبلغ بحسب ما ھو المناسب(:
) (1الحقوق في استخدام أصول محددة.
) (2االلتزامات بتقديم ،أو الحقوق في توقع تقديم ،خدمات.
) (3االلتزامات باقتناء ،أو بناء ،بنود من العقارات واآلالت والمعدات.
) (4االلتزامات بتسليم ،أو الحقوق في استالم ،أصول محددة في نھاية فترة االمتياز.
) (5خيارات التجديد واإلنھاء.
) (6الحقوق وااللتزامات األخرى )مثل إصالحات رئيسة(.
)د(

التغييرات في الترتيب التي تحدث خالل الفترة.

)ھـ( الكيفية التي تم بھا تصنيف ترتيب الخدمة.
6أ

يجب على المشغل اإلفصاح عن مبلغ اإليراد واألرباح أو الخسائر التي تم إثباتھا في الفترة عند مبادلة خدمات تشييد مقابل أصل مالي أو
أصل غير ملموس.

7

يجب تقديم اإلفصاحات المطلوبة وفقا ً للفقرة  6من ھذا التفسير -بشكل منفرد  -لكل ترتيب امتياز خدمة عامة ،أو بشكل مجمع -لكل فئة
لترتيبات امتياز الخدمة العامة .والفئة ھي تجميع لترتيبات امتياز خدمة عامة تنطوي على خدمات ذات طبيعة متشابھة )على سبيل المثال،
خدمات تحصيل الرسوم ،واالتصاالت ومعالجة المياه(.

تاريخ اإلجماع
مايو . 2001

تاريخ السريان

يصبح ھذا التفسير ساريا ً من  31ديسمبر .2001
يجب على المنشأة تطبيق التعديل الوارد في الفقرتين )6ھـ( و6أ للفترات التي تبدأ في 1يناير  2008أو بعده .وإذا طبقت المنشأة تفسير لجنة تفسيرات
المعايير الدولية للتقرير المالي  12لفترة أبكر ،فإنه يجب تطبيق التعديل لتلك الفترة األبكر.
ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  16المصدر في يناير  2016الفقرة  .5يجب على المنشأة تطبيق ھذه التعديالت عند تطبيق المعيار الدولي
للتقرير المالي .16
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تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة "32"SIC

األصول غير الملموسة ـ تكاليف موقع على اإلنترنت
المراجع









المعيار الدولي للتقرير المالي " 3تجميع األعمال"
المعيار الدولي للتقرير المالي " 15اإليرادات من العقود مع العمالء"
المعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود اإليجار"
معيار المحاسبة الدولي " 1عرض القوائم المالية" )ال ُمنقح في سبتمبر (2007
معيار المحاسبة الدولي  " 2المخزون" )ال ُمنقح في (2003
معيار المحاسبة الدولي  " 16العقارات ،واآلالت والمعدات")ال ُمنقح في (2003
معيار المحاسبة الدولي  " 36الھبوط في قيمة األصول" )ال ُمنقح في (2004
معيار المحاسبة الدولي  " 38األصول غير الملموسة")ال ُمنقح في (2004

اإلشكال
1

قد تتحمل المنشأة نفقة داخلية لتطوير موقع على اإلنترنت خاص بھا وتشغيله للوصول الداخلي أو الخارجي .وقد يُستخدم موقع
على اإلنترنتُ ،مصمم للوصول الخارجي ،ألغراض متنوعة مثل الترويج والدعاية للمنتجات والخدمات الخاصة بالمنشأة ،وتقديم
خدمات إلكترونية ،وبيع منتجات وخدمات .وقد يُستخدم موقع على اإلنترنتُ ،مصمم للوصول الداخلي ،لحفظ سياسات الشركة
وتفاصيل عمالئھا ،وللبحث عن المعلومات المالئمة.

2

يمكن توضيح مراحل تطوير موقع على اإلنترنت كما يلي:
)أ (

التخطيط ويشمل إجراء دراسات الجدوى ،وتحديد األھداف والمواصفات ،وتقويم البدائل واختيار األفضليات.

)ب (

تطوير التطبيق والبنية األساس—ويشمل الحصول على اسم المجال ،وشراء وتطوير األجھزة وبرمجيات التشغيل،
وتحميل التطبيقات ال ُمطورة واختبار اإلجھاد.

)ج(

تطوير التصميم التخطيطي—ويشمل تصميم شكل صفحات اإلنترنت.

)د(

تطوير المحتوى—ويشمل إنشاء ،وشراء ،وإعداد وتحميل المعلومات ،ذات الطبيعة النصية أو التخطيطية ،على الموقع
على اإلنترنت قبل استكمال تطوير الموقع على اإلنترنت .ھذه المعلومات يمكن إما أن تُحفظ في قواعد بيانات منفصلة
تتكامل مع )أو يتم الوصول إليھا من( الموقع على اإلنترنت أو أن تًرمز – مباشرةً – في صفحات اإلنترنت.

3

ما إن يكتمل تطوير الموقع على اإلنترنت ،تبدأ مرحلة التشغيل .وخالل ھذه المرحلة ،تقوم المنشأة بصيانة وتعزيز التطبيقات،
والبنية األساس ،والتصميم التخطيطي ،ومحتوى الموقع على اإلنترنت.

4

عند المحاسبة عن إنفاق داخلي على تطوير موقع على اإلنترنت خاص بالمنشأة وتشغيله للوصول الداخلي أو الخارجي ،تكون
اإلشكاالت ھي:

5

)أ (

ما إذا كان الموقع على اإلنترنت ھو أصل غير ملموس ُمتولد داخليا ً يخضع لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي 38؛ و

)ب (

المعالجة المحاسبية المناسبة لمثل ھذا اإلنفاق.

ال ينطبق ھذا التفسير على اإلنفاق على شراء ،وتطوير ،وتشغيل أجھزة )مثالً خوادم اإلنترنت ،وخوادم التدريج ،وخوادم اإلنتاج،
ووصالت اإلنترنت( موقع على اإلنترنت .مثل ھذه النفقة يُحاسب عنھا بموجب معيار المحاسبة الدولي  .16باإلضافة إلى ذلك،
عندما تتحمل المنشأة نفقة على موفر خدمة إنترنت يستضيف موقع المنشأة على اإلنترنت ،فإنه تُثبت النفقة ،عندما يتم تلقي
الخدمات ،على أنھا مصروف بموجب معيار المحاسبة الدولي  ،88 .1و"اإلطار".1
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6

ال ينطبق معيار المحاسبة الدولي  38على األصول غير الملموسة ال ُمحتفظ بھا من قبل المنشأة للبيع في السياق العادي لألعمال
)انظر معيار المحاسبة الدولي  2والمعيار الدولي للتقرير المالي  (15أو عقود إيجار األصول غير الملموسة التي يتم المحاسبة
عنھا وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  .16ومن ثم ،ال ينطبق ھذا التفسير على اإلنفاق على تطوير أو تشغيل موقع على اإلنترنت
)أو برمجيات موقع على اإلنترنت( للبيع لمنشأة أخرى أو تلك التي يتم المحاسبة عنھا وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي 16

اإلجماع
7

الموقع على اإلنترنت الخاص بالمنشأة ،والذي ينشأ عن التطوير ،والذي يكون ألجل الوصول الداخلي أو الخارجي ،ھو أصل غير
ملموس متولد داخليا ً يخضع لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي .38

8

يجب أن يُثبت الموقع على اإلنترنت الذي ينشأ عن التطوير على أنه أصل غير ملموس عندما ،وفقط عندما ،تستطيع المنشأة،
باإلضافة إلى االلتزام بالمتطلبات العامة لإلثبات والقياس األولي ال ُموضحة في معيار المحاسبة الدولي  ،21 .38أن تستوفي
المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي  .57 .38بالتحديد ،قد تكون المنشأة قادرة على أن تستوفي متطلب التدليل على
الكيفية التي سيولد بھا موقعھا على اإلنترنت منافع اقتصادية مستقبلية محتملة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي )57 .38د( عندما،
على سبيل المثال ،يكون الموقع على اإلنترنت قادرا على توليد إيرادات ،بما في ذلك اإليرادات المباشرة من تمكين تقديم الطلبات.
تكون المنشأة غير قادرة على التدليل على الكيفية التي سيولد بھا موقع على اإلنترنت ،تم تطويره – فقط أو بشكل رئيس – للترويج
والدعاية لمنتجاتھا وخدماتھا الخاصة بھا ،منافع اقتصادية مستقبلية محتملة ،وبالتالي يجب أن يُثبت كامل اإلنفاق على تطوير مثل
ھذا الموقع على اإلنترنت على أنه مصرف عند تحمله.

9

يجب أن تتم المحاسبة عن أي إنفاق داخلي على تطوير وتشغيل موقع على اإلنترنت خاص بالمنشأة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي
 .38ويجب أن تُقوم طبيعة كل نشاط تم تحمل نفقة ألجله )مثالً تدريب الموظفين وصيانة الموقع على اإلنترنت( ومرحلة تطوير
الموقع على اإلنترنت أو ما بعد التطوير عند تحديد المعالجة المحاسبية المناسبة )تم توفير إرشادات إضافية في المثال التوضيحي
المرافق لھذا التفسير( .فعلى سبيل المثال:
)أ (

تشبه مرحلة التخطيط – في طبيعتھا – مرحلة البحث في معيار المحاسبة الدولي  .56–54 .38يجب أن تُثبت النفقة
التي تم تحملھا في ھذه المرحلة على أنھا مصروف عندما يتم تحملھا.

)ب (

تشبه مرحلة التطبيق وتطوير البنية األساس ،ومرحلة التصميم التخطيطي ،ومرحلة تطوير المحتوى ،بالقدر الذي
يكون فيه المحتوى قد تم تطويره ألغراض بخالف الدعاية والترويج للمنتجات والخدمات الخاصة بالمنشأة – في
طبيعتھا– مرحلة التطوير في معيار المحاسبة الدولي  .64–57 .38يجب أن تُدرج النفقة التي تم تحملھا في ھذه
المراحل ضمن تكلفة موقع على اإلنترنت ُمثبت على أنه أصل غير ملموس وفقا للفقرة  8من ھذا التفسير عندما يمكن
نسبه النفقة – بشكل مباشر – وتكون ضرورية إلنشاء أو إنتاج أو إعداد الموقع على اإلنترنت ليكون قادرا على العمل
بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة .على سبيل المثال ،يجب أن تُدرج النفقة على شراء أو إنشاء محتوى )بخالف
المحتوى الذي يعلن ويروج للمنتجات والخدمات الخاصة بالمنشأة( بشكل محدد لموقع على اإلنترنت ،أو النفقة التي
تمكن من استخدام المحتوى )مثالً أتعاب اقتناء ترخيص إلعادة إنتاج( على الموقع على اإلنترنت ،ضمن تكلفة التطوير
عندما يُستوفى ھذا الشرط .وبالرغم من ذلك ،وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  ،71. 38ال يجوز أن تُثبت النفقة على بند
غير ملموس أ ُثبت – بشكل أولي – على أنه مصروف في القوائم المالية السابقة ،على أنھا جزء من تكلفة أصل غير
ملموس في تاريخ الحق )مثالً ،عندما تُستنفد تكاليف حق النشر والتأليف بالكامل ،ويتم توفير المحتوى – الحقا ً – على
موقع على اإلنترنت(.

)ج(

يجب أن تُثبت النفقة التي يتم تحملھا في مرحلة تطوير المحتوى ،بالقدر الذي تم به تطوير المحتوى لإلعالن والترويج
للمنتجات والخدمات الخاصة بالمنشأة )مثالً الصور الفوتوغرافية الرقمية للمنتجات( ،على أنھا مصروف عند تحملھا
وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ()69 .38ج( .على سبيل المثال ،عند المحاسبة عن نفقة على خدمات مھنية الخذ صور
رقمية للمنتجات والخدمات الخاصة بالمنشأة ولتعزيز عرضھا ،فإنه يجب أن تُثبت النفقة على أنھا مصروف عند تلقي
الخدمات المھنية خالل العملية ،وليس عند عرض الصور الرقمية على الموقع على اإلنترنت.

)د(

تبدأ مرحلة التشغيل بمجرد أن يكتمل تطوير موقع على اإلنترنت .ويجب أن تُثبت النفقة التي يتم تحملھا في ھذه
المرحلة على أنھا مصروف عندما يتم تحملھا ما لم تستوفي ضوابط اإلثبات في معيار المحاسبة الدولي .18. 38
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 1اإلشارة إلى "اإلطار" ھي إلى "إطار إعداد وعرض القوائم المالية" للجنة معايير المحاسبة الدولية ،ال ُمعتمد من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في  .2001وفي سبتمبر
 2010استبدل مجلس معايير المحاسبة الدولية "اإلطار" بـ "إطار مفاھيم التقرير المالي".

10

بعد اإلثبات األولي ،يجب أن يُقاس الموقع على اإلنترنت ،الذي يُثبت على أنه أصل غير ملموس بموجب الفقرة  8من ھذا التفسير،
بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي  .87–72. 38وينبغي أن يكون أفضل تقدير للعمر اإلنتاجي للموقع على اإلنترنت قصيراً.

تاريخ اإلجماع
مايو .2001

تاريخ السريان
يصبح ھذا التفسير ساريا في  25مارس  .2002ويجب أن تتم المحاسبة عن آثار تطبيق ھذا التفسير باستخدام متطلبات التحول الواردة في
نسخة معيار المحاسبة الدولي  38ال ُمصدرة في  .1998بنا ًء عليه ،عندما ال يستوفي موقع على اإلنترنت ضوابط اإلثبات على أنه أصل غير
ملموس ،ولكنه اُثبت – سابقا ً – على أنه أصل ،فإنه يجب إلغاء إثبات البند في التاريخ الذي يصبح فيه ھذا التفسير ساريا .عندما يوجد موقع
على اإلنترنت وتستوفي نفقة

تطوير ضوابط اإلثبات على أنه أصل غير ملموس ،ولكن لم يُثبت – سابقا ً – على أنه أصل ،فإنه ال يجوز أن يُثبت األصل غير الملموس في
التاريخ الذي يصبح فيه ھذا التفسير ساريا .عندما يوجد موقع على اإلنترنت وتستوفى نفقة تطويره ضوابط اإلثبات على أنه أصل غير
ملموس ،اُثبت سابقا على أنه أصل وتم قياسه – بشكل أولي – بالتكلفة ،فإن المبلغ ال ُمثبت – بشكل أولي – يُعد على أنه قد تم تحديده بشكل
صحيح.
عدل معيار المحاسبة الدولي ) 1ال ُمنقح في  (2007المصطلحات المستخدمة في جميع أجزاء المعايير الدولية للتقرير المالي .باإلضافة إلى
أنه عدل الفقرة  .5يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2009أو بعده .وعندما تطبق المنشأة
معيار المحاسبة الدولي ) 1ال ُمنقح في  (2007لفترة أبكر ،فإنه يجب أن تُطبق التعديالت لتلك الفترة األبكر.
ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي " 15االيرادات من العقود مع العمالء" الصادر في مايو  2014قسم "المراجع" والفقرة  .6يجب على
المنشأة تطبيق ذلك التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .15
ع ّدل المعيار الدولي للتقرير المالي  16الصادر في يناير  2016الفقرة  .6يجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل عند تطبيق المعيار الدولي
للتقرير المالي .16
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