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مقدمة

أعــد هــذه اإلرشــادات التطبيقيــة مجموعــة مــن املستشــارين برعايــة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبني 

القانونيــني، وال تعــد هــذه اإلرشــادات بديــًا عــن املعاييــر املعتمــدة، حيــث لــم تخضــع إلجــراءات إعتمــاد 

املعاييــر وال تغطــي كافــة متطلبــات املعاييــر، ومــع بــذل اجلهــد املعتــاد يف إعدادهــا، إال أن الهيئــة ال تضمــن 

خلوهــا مــن األخطــاء،  وال تتحمــل أي مســؤولية عــن أي خطــأ أو قصــور قــد يــرد يف هــذه اإلرشــادات .
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يهدف هذا القسم من التطبيق اإلرشادي لتغطية احملاور التالية:-

               متطلبات القسم اخلامس والثالثني من املعيار الدولى للمنشآت الصغيرة واملتوسطة احلجم.

               التوضيحات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني فيما يتعلق بالتحول  إلى املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة احلجم.

              اإلرشادات التطبيقية واألمثلة عن عملية التحول للمعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة احلجم.

احملور األول: متطلبات القسم اخلامس والثالثني من املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة احلجم.

1.  أهداف هذا احملور من القسم:-
• بصفة عامة يهدف هذا احملور من القسم من اإلرشادات التطبيقية إلى عرض ما يلي:-

1. نطاق تطبيق القسم. 
2. توصيــف أول قوائــم ماليــة متتثــل فيهــا املنشــأة إلــى تطبيــق املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم ألول مــرة 

ومتطلــب إيضــاح االلتــزام بهــذا املعيــار الواجــب عرضــه بتلــك القوائــم املاليــة.
3. توصيف إجراءات إعداد القوائم املالية يف تاريخ التحول.

4. األمــور التــي ال يجــوز أن تغيــر فيهــا املنشــأة السياســة احملاســبية التــي تتبعهــا بأثــر رجعــي عنــد التحــول والتــي اتبعتهــا ســابقاً ضمــن إطــار 
املعاييــر الســعودية.

5. اإلعفاءات التي ميكن للمنشأة أن تستفيد منها عند االمتثال للمعيار ألول مرة.
6. حالة عدم إمكان التطبيق بأثر رجعي للسياسة احملاسبية.

7. اإلفصاحات واملطابقات املطلوب عرضها لشرح أثر التحول. 
• وال يوجد نظير لهذا القسم يف املعايير السعودية وفقًا لطبيعة احلال.

١/١ ما هو نطاق تطبيق هذا القسم؟

ينطبــق هــذا القســم علــى املنشــأة التــي تطبــق املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم ألول مــرة بغــض النظــر عمــا 
إذا كانــت املنشــأة تطبــق النســخة الكاملــة مــن املعاييــر الدوليــة للتقريــر املالــي، أو كانــت تطبــق إطــار املعاييــر الســعودية قبــل التحــول مباشــرة، أو 
كانــت تعــرض قوائمهــا  املاليــة الســابقة وفقــاً  إلطــار تقريــر خــاص مثــل أســاس ضريبــة الدخــل ومتطلباتهــا. واملهــم أن تكــون القوائــم التــي ســتعرض 

يف إطــار متطلبــات هــذا املعيــار هــي قوائــم لغــرض عــام )انظــر القســم 1 »تعريــف القوائــم املاليــة لألغــراض العامــة«(.
ــان واضــح ضمــن  ــى بي ــرة الســابقة عل ــة للفت ــا املالي ــوي قوائمه ــم حتت ــار ولكــن ل ــات هــذا املعي ــي ســبق أن طبقــت متطلب وبالنســبة للمنشــآت الت
إيضاحــات القوائــم املاليــة عــن االلتــزام باملعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم ومبــا يوضــح االمتثــال دون خــروج  
عــن هــذا املعيــار ، فيجــوز لهــا تطبيــق هــذا القســم أو تطبيــق قســم 10 »السياســات احملاســبية والتقديــرات واألخطــاء«، وذلــك بتطبيــق التغيــرات 
التــي حدثــت يف السياســات احملاســبية )إن وجــدت( بأثــر رجعــي  كمــا لــو أن املنشــأة لــم تتوقــف عــن تطبيــق هــذا املعيــار مــع ضــرورة يف تلــك احلالــة 

أواًل

ثانيًا

ثالثًا

محتويات القسم األول
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عــرض اإلفصاحــات التــي تطلبهــا القســم 35 والتــي ســترد تاليــا يف هــذا القســم مــن التطبيقــات اإلرشــادية.   
2/١ متى ميكن أن تطبق املنشأة هذا القسم؟

1/2/1 تطبــق املنشــأة هــذا القســم يف أول قوائــم ماليــة متتثــل للمعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم؛ ولذلــك فــإن 
تعريــف »أول قوائــم ماليــة للمنشــأة متتثــل لهــذا املعيــار« هــي أول قوائــم ماليــة ســنوية توضــح  فيهــا املنشــأة صراحــة ودون حتفــظ امتثالهــا للمعيــار 
الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم. وتعــد القوائــم املاليــة وفقــاً لهــذا املعيــار هــي أول قوائــم ماليــة للمنشــأة متتثــل 

ملتطلباتــه إذا كانــت املنشــأة علــى ســبيل املثــال:
أ. لم تعرض قوائم مالية للفترات السابقة؛

ب. قامت بعرض أحدث قوائم مالية سابقة لها وفقاً للمتطلبات الوطنية التي ال تتفق مع هذا املعيار يف جميع النواحي؛ أو 
ج- قامت بعرض أحدث قوائم مالية سابقة لها وفقاً للنسخة الكاملة من املعايير الدولية للتقرير املالي.

2/2/1 تاريــخ التحــول إلــى املعيــار الدولــي  للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم هــو تاريــخ مــن التواريــخ الهامــة  عنــد التحــول 
حيــث إن املنشــأة بعــد ذلــك التاريــخ ســتعرض قوائمهــا املاليــة املقارنــة وفقــاً للمعيــار الدولــي  للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم. 

ويتــم تعريفــه كمــا يلــي:-
تاريــخ حتــول املنشــأة للمعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم:- هــو بدايــة أقــدم فتــرة ماليــة تقــدم عنهــا املنشــأة معلومــات 

مقارنــة كاملــة وفقــاً لهــذا املعيــار يف أول قوائــم ماليــة لهــا متتثــل لهــذا املعيــار.
مثال )1):-

قــررت املنشــأة »أ« وفقــاً ملتطلبــات الهيئــة الســعودية للمحاســبن القانونيــن باململكــة تطبيــق املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة 
ومتوســطة احلجــم عــام 2018. وقــد عرضــت قوائمهــا الســابقة لعــام 2017 وفقــاً للمعاييــر الســعودية ولذلــك ســتمتثل امتثــاال كامــا غيــر مشــروط 
للمعيــار الدولــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم بكافــة أقســامه وســتكون القوائــم املاليــة عــن الســنة املنتهيــة يف 31 ديســمبر 2018 مبثابــة 
ــى املنشــأة أن تطبــق الضوابــط  ــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم. ولذلــك فعل أول ســنة ماليــة تطبــق فيهــا املعي
واملتطلبــات واإلفصاحــات التــي وردت يف القســم 35 علــى قوائــم عــام  2018 وعلــى القوائــم املقارنــة لعــام 2017. ويعــد تاريــخ التحــول هــو بدايــة 
أبكــر فتــره زمنيــة معروضــة باألرقــام املقارنــة وهــو تاريــخ 1 ينايــر 2017 والــذي ميثــل نقطــة هامــة لعــرض القوائــم املقارنــة، حيــث يعــرض عندهــا 
ــر  ــي أجــري عليهــا تعديــات وإعــادة التصنيــف بســبب  أث ــى أرصــدة األصــول وااللتزامــات الت ــاح املبقــاة والتســويات عل ــى األرب ــر التحــول عل أث
التحــول عنــد تلــك النقطــة وتعــرض يف اإليضاحــات مطابقــة لبنــود حقــوق امللكيــة شــاملة األثــر علــى األربــاح املبقــاة وباقــي حســابات حقــوق امللكيــة 
عنــد تلــك النقطــة وذلــك قبــل التحــول) وفقــاً للمعاييــر الســعودية ( وبعــده ) وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة 

احلجــم( أيضــا.
3/١   توصيف إجراءات التحول التي يتطلبها املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة احلجم:-

علــى املنشــأة أن تقــوم بدراســة األرصــدة واملعامــات التــي أثبتــت وفقــاً إلطــار املعاييــر الســعودية وتــدرس الفــروق التــي وردت كفجــوة يف اإلثبــات 
أو القيــاس أو التصنيــف أو اإليضاحــات لتلــك البنــود عنــد تاريــخ التحــول واألثــر علــى األرصــدة االفتتاحيــة بتلــك النقطــة للقيــام مبــا يلــي:-

• إثبات جميع األصول وااللتزامات املطلوب إثباتها مبوجب املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة احلجم؛
• عدم إثبات أي بنود على أنها أصول أو التزامات إذا كان هذا املعيار ال يسمح بذلك اإلثبات؛

• إعــادة تصنيــف البنــود، التــي قامــت بإثباتهــا وفقــاً إلطــار تقريرهــا يف الســابق، علــى أنهــا نــوع واحــد مــن األصــول، أو االلتزامــات أو مكــون حلقــوق 
امللكيــة، ولكنهــا نــوع مختلــف مــن األصــول أو االلتزامــات أو مكــون حلقــوق امللكيــة وفقــاً لهــذا املعيــار؛

• أن تطبق املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة احلجم عند قياس جميع األصول وااللتزامات املثبتة.
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ويف حالــة وجــود اختــاف يف السياســات احملاســبية وفقــاً للمعيــار الدولــي عــن تلــك املطبقــة يف إطــار املعاييــر الســعودية واملعــدة وفقــاً لهــا القوائــم 
ــار تلــك التغيــرات  ــى املنشــأة بحــث آث ــى بنــود القوائــم املاليــة، وعل املاليــة ســابقاً، فــإن عليهــا  قيــاس األثــر التراكمــي للتغيــر يف تلــك السياســات عل
وتعديــل بنــود األصــول وااللتزامــات وتســوية تلــك الفــروق علــى األربــاح املبقــاة أو حســاب حقــوق ملكيــة آخــر مناســب عنــد نقطــة التحــول، ومــن ثــم 
تطبيــق تلــك السياســات احملاســبية علــى كل مــن ســنة التحــول وســنة املقارنــة، مــع توفيــر اإلفصاحــات التــي يتطلبهــا القســم 35 مــن املعيــار الدولــي 

للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم. 
مثال :-  

ســتصدر املنشــأة  أول قوائــم ماليــة متتثــل فيهــا للمعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم عــن العــام املالــي املنتهــي يف 
2018/12/31. ونظــرا ألن املنشــأة كانــت ترســمل تكاليــف اإلقــراض علــى األصــول املؤهلــة وفقــاً للمعاييــر الســعودية، فقــد ظهــر فــرق بالزيــادة يف بنــد 
العقــارات حتــى 1 ينايــر 2018 مببلــغ 100,000 ريــال عمــا ســيكون عليــه املبلــغ الدفتــري لــو مت قياســه وفــق للمعيــار الدولــي الــذي ال يســمح برســملة 
تكاليــف االقتــراض. وقــد بلــغ األثــر علــى الرصيــد االفتتاحــي يف تاريــخ التحــول )1 ينايــر 2017( 80,000 ريــال )واألثــر علــى عــام 2017 :20000ريــال(. 

فكيــف تقــوم املنشــأة باحملاســبة عــن تلــك اآلثــار عنــد التحــول ؟
علــى املنشــأة تخفيــض الرصيــد االفتتاحــي لــكل مــن األربــاح املبقــاة واألصــول التــي مت الرســملة عليهــا مببلــغ 80000 ريــال يف 1 ينايــر 2017 كمــا لــو 
كانــت ســتعرض البنــود بقائمــة املركــز املالــي االفتتاحــي وفقــاً لهــذا املعيــار يف تاريــخ التحــول ) 1 ينايــر 2017( ووفقــا لسياســاته احملاســبية، وعلــى 
املنشــأة التعديــل بزيــادة تكلفــة التمويــل  لعــام 2017  ضمــن الربــح أو اخلســارة  لتوضــح تطبيــق السياســة اجلديــدة وعلــى املنشــاة عــرض املطابقــات 
يف اإليضاحــات التــي توضــح بنــود حقــوق امللكيــة وربــح وخســارة عــام 2017 قبــل )كمــا كانــت وفقــاً للمعاييــر الســعودية( وبعــد التحــول )وفقــاً للمعيــار 

الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم( . 
4/١ األمور التي ال يجوز فيها للمنشأة أن تغير السياسة احملاسبية بأثر رجعي عند التحول:-

تتمثل تلك األمور فيما يلي :
أ. إلغــاء إثبــات األصــول املاليــة وااللتزامــات املاليــة: ال يجــوز للمنشــأة بعــد التحــول إلــى هــذا املعيــار أن تثبــت األصــول وااللتزامــات املاليــة التــي مت إلغــاء 
إثباتهــا مبوجــب املعاييــر الســعودية ســابقاً. وعلــى العكــس، فيمــا يختــص باألصــول املاليــة وااللتزامــات املاليــة التــي كان ســيتم إلغــاء إثباتهــا مبوجــب 
هــذا املعيــار يف معاملــة حدثــت قبــل تاريــخ التحــول ولكــن مت إثباتهــا وفقــاً للمعاييــر الســعودية، فإنــه يف هــذه احلالــة ميكــن للمنشــأة أن تختــار بــن )أ( 
إلغــاء إثباتهــا عنــد تطبيــق املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم، أو )ب( االســتمرار يف إثباتهــا حتــى يتــم اســتبعادها 

أو تســويتها.
ب. احملاســبة عــن التحــوط: ال يجــوز للمنشــأة تغييــر محاســبتها عــن التحــوط قبــل تاريــخ التحــول إلــى املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة 
ومتوســطة احلجــم فيمــا يختــص بعاقــات التحــوط التــي لــم تعــد موجــودة يف تاريــخ التحــول. أمــا بالنســبة لعاقــات التحــوط التــي توجــد يف تاريــخ 

التحــول، فيجــب علــى املنشــأة اتبــاع متطلبــات احملاســبة عــن التحــوط الــواردة يف القســم 12.
ج. التقديــرات احملاســبية: غالبــا مــا ترتبــط  بافتراضــات إدارة املنشــأة وال ميكــن الرجــوع بتكلفــة وجهــد مبرريــن لبحــث تلــك  االفتراضــات ورصــد 
التغيــر فيهــا. ومبــا أن التقديــرات احملاســبية تتــم وفقــاً للمعلومــات املتوفــرة وقــت القيــام بتلــك التقديــرات، فإنــه مــن غيــر املناســب تعديــل تلــك 

ــة. ــرة الحق ــر يف فت ــى اإلدراك املتأخــر، أي اتضــاح نتيجــة التقدي ــاء عل ــي بن ــر رجع ــرات بأث التقدي
د. العمليــات غيــر املســتمرة.  ال يجــب يف حــال وجــود عمليــات غيــر مســتمرة  متثــل مكــون مــن مكونــات املنشــاة الــذى يســتوفى تعريــف العمليــات غيــر 

املســتمرة أن يتــم فصــل نتائــج الشــغيل ومكاســب وخســائر انخفــاض قيمــة األصــول ذات االرتبــاط بتلــك العمليــات بأثــر رجعــي عنــد التحــول.
هـــ. قيــاس احلقــوق غيــر املســيطرة:- يتــم تطبيــق متطلبــات الفقــرة 5. 6 فيمــا يختــص بتخصيــص الربــح أو اخلســارة والدخــل الشــامل بــن حصــة 
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احلقــوق غيــر املســيطرة ومــاك املنشــأة األم بأثــر مســتقبلي مــن تاريــخ التحــول إلــى املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة 
احلجــم )أو مــن أي تاريــخ أبكــر فتــرة يتــم فيهــا تطبيــق هــذا املعيــار إلعــادة عــرض عمليــات جتميــع األعمــال(.

ــة األساســية« والقســم 12  ــم املالي ــواردة يف القســم 11 »القوائ ــات ال ــق املتطلب ــى املنشــأة املطبقــة ألول مــرة تطبي ١. القــروض احلكوميــة: - يجــب عل
»موضوعــات أخــرى لــألدوات املاليــة« والقســم 24 »املنــح احلكوميــة« بأثــر مســتقبلي علــى القــروض احلكوميــة القائمــة يف تاريــخ التحــول إلــى هــذا 
املعيــار. ونتيجــة لذلــك، إذا لــم تقــم املنشــأة املطبقــة ألول مــرة مبوجــب املبــادئ احملاســبية املقبولــة بشــكل عــام لهــا يف الســابق بإثبــات وقيــاس القــروض 
احلكوميــة علــى أســاس يتفــق مــع هــذا املعيــار، فيجــب عليهــا اســتخدام املبلــغ الدفتــري مبوجــب املبــادئ احملاســبية املقبولــة بشــكل عــام لهــا يف الســابق 
للقــرض يف تاريــخ التحــول إلــى هــذا املعيــار باعتبــاره املبلــغ الدفتــري للقــرض يف ذلــك التاريــخ وعــدم إثبــات املنفعــة مــن أي قــرض حكومــي مبعــدل أقــل 

مــن ســعر الســوق علــى أنهــا منحــة حكوميــة.
أمثلة تطبيقية:-

1. منشــأة قامــت بإبــرام عقــد شــراء مســتقبلي يف 15 ديســمبر 2016 ل 1000 وحــدة مــن منتــج معــن بســعر 100 ريــال للتحــوط مــن ارتفــاع ســعر 
املنتــج اخلــام ولــم يكــن ذلــك لتأمــن الوفــاء باحتياجاتهــا مــن اخلــام  بقــدر مــا هــو للتحــوط املســتقبلي الرتفــاع الســعر وقــد كان الســعر املســتقبلي يف 
ــا. وقــد متــت تســوية هــذا التعاقــد يف 31 مــارس 2017 وشــراء  ــال تقريب ــة للعقــد 20,000 ري ــال للطــن والقيمــة العادل 31 ديســمبر 2016 ، 120 ري

وتصنيــع اخلــام والبيــع خــال 2017.
على املنشأة  يف هذه احلالة :- 

1- مبــا أن عاقــة التحــوط كانــت قائمــة يف تاريــخ التحــول فإنــه البــد مــن إثباتهــا وإثبــات آثارهــا وفقــاً للمحاســبة عــن عقــود التحــوط الــواردة بالقســم 
12  عنــد التحــول.

2- حصلــت املنشــأة علــى قــرض حكومــي يف 1 ينايــر 2016  يبلــغ 100,000 ريــال، وقيمتــه احلاليــة )إذا مــا مت احتســابها وإثباتهــا وفقــاً للمعيــار الدولــي( 
80,000 ريــال، يف حــن أنــه مقــدم بــا فوائــد مــن اجلهــة احلكوميــة للمنشــأة. وقــد أثبــت املنشــأة القــرض بالقيمــة اإلجماليــة ولــم تثبــت أثــر تقــدمي 

القــرض بــدون فائــدة كمنحــة حكوميــة.
على املنشأة  يف هذه احلالة :-

عند التحول أن تتعامل مع أثر تقدمي القرض بدون فائدة على أنه منحة حكومية بأثر مستقبلي اعتبارا من تاريخ التحول.
5/١ اإلعفاءات التي ميكن للمنشأة أن تستفيد منها عند االمتثال للمعيار ألول مرة:-

ــي  ــر املال ــي للتقري ــار الدول ــل للمعي ــة متتث ــم مالي ــك القســم يف أول قوائ ــواردة بذل ــاءات ال ــر مــن اإلعف  ميكــن للمنشــأة أن تســتفيد مــن واحــد أو أكث
ــي:- ــا يل ــاءات فيم ــك اإلعف ــل تل ــرة ومتوســطة احلجــم. وتتمث للمنشــآت الصغي

أ- جتميع األعمال:-
ميكــن للمنشــأة أال تقــوم بتطبيــق القســم 19 »جتميــع األعمــال والشــهرة« عنــد االمتثــال للمعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة 
احلجــم يف القوائــم املاليــة املعــدة وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم ألول مــرة. وعندمــا تختــار املنشــأة هــذا 
ــار الناجتــة بشــكل رجعــي عــن تقديــر القيمــة العادلــة لصــايف األصــول وحتديــد الشــهرة بعــد األخــذ يف  ــا منهــا احتســاب اآلث اإلعفــاء فليــس مطلوب

احلســبان االختافــات الــواردة  يف قســم 19 »جتميــع األعمــال والشــهرة« بــن املعاييــر الســعودية واملعيــار الدولــي. 
وعلــى املنشــأة يف تلــك احلالــة أن تعتمــد علــى قيــم األصــول وااللتزامــات والشــهرة التــي مت احتســابها وفقــاً للمعيــار الســعودي اخلــاص بتجميــع األعمــال 
مــع العلــم أن املنشــأة لــو اختــارت تطبيــق قســم 19 » جتميــع األعمــال والشــهرة « علــى إحــدى عمليــات التجميــع فيجــب عليهــا عــرض باقــي عمليــات 

التجميــع التــي متــت بعدهــا كاملــة وفقــاً لنفــس القســم .  
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ــم تكــن  ــع األعمــال إال أن املنشــأة ل ــار الســعودي لتجمي ــال وفقــاً للمعي ــون ري ــاء املنشــأة »ب« وبلغــت قيمــة الشــهرة ملي ــال: قامــت املنشــأة أ باقتن مث
حتتســب إطفــاء للشــهرة وفقــاً للمعيــار الســعودي وكانــت تخضــع الشــهرة فقــط الختبــار الهبــوط  يف القيمــة  بينمــا تطلــب القســم 18 »األصــول غيــر 
امللموســة بخــاف الشــهرة » وقســم 19 « جتميــع األعمــال والشــهرة » احتســاب إطفــاء لألصــول غيــر امللموســة التــي ال ميكــن حتديــد عمــرا لهــا ومنهــا 
الشــهرة وقــد اختــارت املنشــأة اإلعفــاء اخلــاص بعــدم تطبيــق قســم 19، فهــل يجــب علــى املنشــأة إعــادة احتســاب الشــهرة  أو احتســاب إطفــاء لهــا ؟ 
وفقــًا للمثــال فعلــى املنشــأة أال تعيــد احتســاب إطفــاء الشــهرة بأثــر رجعــي، ولذلــك عليهــا التجميــع وفقــاً للقيــم الناجتــة لألصــول وااللتزامــات عنــد 
االقتنــاء طاملــا طبقــت ســابقاً معيــار توحيــد القوائــم املاليــة الســعودي بشــكل صحيــح وعليهــا عــرض الشــهرة بقيمــة مليــون ريــال وعــدم إثبــات أي إطفــاء 

لهــا ســابق حيــث لــم تســمح املعاييــر الســعودية بذلــك. 

ب- معامات الدفع على أساس السهم:-
ليــس مطلوبــا مــن املنشــأة التــي تطبــق هــذا املعيــار ألول مــرة أن تقــوم بتعديــل القوائــم املاليــة لتشــمل أثــر تطبيــق القســم 26 »الدفــع علــى أســاس 

الســهم« إذا كانــت قــد قامــت مبنــح أدوات حقــوق امللكيــة مرتبطــة بتلــك املدفوعــات أو تســوية االلتزامــات املرتبطــة بهــا قبــل تاريــخ التحــول. 

ج-  القيمة العادلة على أنها التكلفة املفترضة:-
ميكــن للمنشــأة التــي تطبــق هــذا املعيــار علــى قوائمهــا املاليــة ألول مــرة أن تســتخدم القيمــة العادلــة يف تقييــم بنــد مــن بنــود العقــارات واآلالت واملعــدات 
أو العقــارات االســتثمارية أو األصــول غيــر امللموســة )مــع ماحظــة مــا ســيرد يف احملــور الثانــي مــن رأى وتوضيــح صــادر مــن الهيئــة الســعودية 

للمحاســبن القانونيــن بهــذا الشــأن(.
ومــن املفتــرض أن يكــون ذلــك بســبب أن الوصــول إلــى تكلفــة هــذا البنــد وفقــاً ملتطلبــات املعيــار الدولــي تنطــوي علــى مجهــودات وتكلفــة عاليــة مبــا 

يبــرر اســتخدام هــذا البديــل. 
مثال:-

منشــأة لديهــا عقــارات بقيمــة 1,000,000 ريــال والتــي مت التوصــل إلــى قيمــة 50% منهــا، وذلــك مــن خــال صكــوك نقــل امللكيــة والتــي حتــدد قيمــة 
العقــار و املؤيــدة للتكلفــة، وأمــا باقــي العقــارات فكانــت وفقــاً لهبــات مــن الشــركاء للشــركة ووفقــا لقيــم متفــق عليهــا مبــا أدى إلــى وجــود احتياطيــات 
اتفاقيــة  بحقــوق امللكيــة عنــد منــح تلــك العقــارات ونقــل ملكيتهــا دون وجــود تكلفــة تؤيــد قيمــة مــا مت االتفــاق عليــه يف تاريــخ املنــح أو اللجــوء ملقيــم يف 

ذلــك التاريــخ وقــد كانــت القيمــة العادلــة وفقــاً لتقريــر املقيــم يف تاريــخ التحــول 700,000 ريــال لتلــك العقــارات.
وفقًا للمثال:- 

ورد للهيئــة الســعودية  للمحاســبن القانونيــن استفســارا يشــمل يف احــد حاالتــه حالــة شــبيهة بتلــك احلالــة )استفســار 43 ( وقــد عــرض االستفســار 
ضمــن االستفســارات والــردود علــى املوقــع اإللكترونــي للهيئــة فيمكــن الرجــوع إليــه ، واملنشــأة يف املثــال لديهــا تكلفــة للعقــارات ) ناشــئة عــن معاملــة 
مــع ماكهــا والتــي ترتــب عليهــا احتياطيــات أو مســاهمات إضافيــة لــراس املــال ( وإن لــم يتــم إثباتهــا بالقيمــة العادلــة فهــذا خطــأ ) أنظــر الفقــرة 
الفرعيــة مــن الفقــرة رقــم 287 يف بيــان مفاهيــم احملاســبة املاليــة الســعودية ( متــى توافــرت تلــك القيمــة يف وقتهــا وتطلــب النظــام أو اإلطــار الســابق    
)املعاييــر الســعودية ( ذلــك القيــاس وحيــث لــم يتضــح مــن املثــال أن املنشــأة التزمــت بذلــك املتطلــب وكمــا لــم يتضــح عــدم توافــر للتكلفــة يف إطــار 
املعاييــر الســعودية حيــث أن معلومــة التكلفــة كانــت متاحــة بشــكل ميكــن االعتمــاد عليــه ودون تكلفــة وجهــد غيــر مبرريــن واملنشــأة لــم تســتخدمها  )فيمــا 

يخــص 50% مــن العقــارات( فيمكــن للمنشــأة أن تســتخدم القيمــة العادلــة يف تاريــخ التحــول ويعــد ذلــك تصحيحــا خلطــأ محاســبي.
وال يعــد ذلــك اســتخداما للتكلفــة املفترضــة  يف تاريــخ التحــول ، ويتــم إثبــات الفــرق 200,000 ريــال بــن املــدرج دفتريــا والقيمــة العادلــة كتســوية علــى 
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حســاب األربــاح املبقــاة علــى أن مييــز ذلــك التصحيــح عــن تســويات التحــول األخــرى عنــد العــرض.
بافتــراض نفــس املثــال إال انــه لــم يتوافــر معلومــات ميكــن مــن خالهــا حتديــد التكلفــة للعقــار بتكلفــة وجهــد مبرريــن عندئــذ ســيكون اســتخدام القيمــة 

العادلــة كتكلفــة املفترضــة مبثابــة حــا للمشــكلة عنــد التحــول.
د-  قياس القيمة العادلة بسبب حدث معني على أنها التكلفة املفترضة:-

ميكــن أن يكــون لــدى املنشــأة حــدث قبــل التحــول أو خــال الفتــرة التــي تخــص القوائــم املاليــة التــي تطبــق فيهــا الشــركة ألول مــرة هــذا املعيــار ميكــن 
مــن خالــه الوصــول إلــى قيمــة عادلــة مثــل عمليــة تخصيــص ملنشــأة حكوميــة. 

هـــ-  فــروق الترجمــة املجمعــة:- يتطلــب القســم 30 »ترجمــة العملــة األجنبيــة« مــن املنشــأة تصنيــف بعــض فــروق الترجمــة علــى أنهــا مكــون مســتقل 
ضمــن حقــوق امللكيــة. ميكــن للمنشــأة املطبقــة ألول مــرة أن تختــار افتــراض أن فــروق الترجمــة املجمعــة جلميــع العمليــات األجنبيــة تســاوي صفــرا يف 

تاريــخ التحــول إلــى املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم.
و-  القوائم املالية املنفصلة:-

يتطلب قسم 14 »القوائم املالية املنفصلة« أن تقوم املنشأة بقياس االستثمار يف املنشأة الزميلة بأحد الطرق التالية:
1. القيمة العادلة. 

2. التكلفة. 
3. طريقة حقوق امللكية. 

ويف تاريــخ التحــول إذا اختــارت املنشــأة قيــاس اســتثمارها يف املنشــأة الزميلــة وفقــاً للتكلفــة فــإن عليهــا إمــا أن تختــار التكلفــة التــي ميكــن الوصــول 
إليهــا مــن خــال قســم رقــم 9 »القوائــم املاليــة املوحــدة واملســتقلة« أو مــن خــال القيمــة العادلــة كتكلفــة مفترضــة يف ذلــك التاريــخ. 

ز- األدوات املالية املركبة:-
علــى املنشــأة فصــل األداة املاليــة املركبــة إلــى مكونــي التــزام وحقــوق امللكيــة يف تاريــخ اإلصــدار. وال حتتــاج املنشــأة املطبقــة ألول مــرة إلــى ذلــك الفصــل 

إذا كان مكــون االلتــزام غيــر قائــم يف تاريــخ التحــول إلــى هــذا املعيــار. 
ح-  ضريبة الدخل املؤجلة:-

قــد تختــار املنشــأة التــي تطبــق املعيــار الدولــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم ألول مــرة أن تــدرج أثــر إثبــات األصــول والتزامــات الضريبيــة 
املؤجلــة وفقــاً للقســم 29 »ضرائــب الدخــل« بأثــر مســتقبلي مــن تاريــخ التحــول وليــس عــن طريــق التعديــل بأثــر رجعــي علــى األربــاح املبقــاة. 

ط-  ترتيبات امتياز اخلدمة العامة:-
ال يلــزم املنشــأة املطبقــة ألول مــرة تطبيــق الفقــرات12 -16 مــن القســم 34 »األنشــطة املتخصصــة« علــى ترتيبــات امتيــاز اخلدمــة العامــة التــي دخلــت 

فيهــا قبــل تاريــخ التحــول إلــى هــذا املعيــار.
ي-   األنشطة االستخراجية:- 

راجع فقرة10 .ي من القسم 35.
ك-   الترتيبات التي تنطوي على عقد إيجار:-

 راجع فقرة  10 ك  من القسم 35 »التحول للمعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة احلجم«. 
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ل -  التزامات انتهاء التشغيل املضمنة يف تكلفة العقارات واآلالت واملعدات:-  
يف حــال وجــود التزامــات إلعــادة تهيئــة املوقــع مبــا يســتلزم حتمــل املنشــأة تكلفــة لتفكيــك األصــل وتســليم املوقــع وفقــاً حلالــة متفــق عليهــا فيكــون علــى 
املنشــأة عمــل املخصــص الــازم للوفــاء مبــا هــو متطلــب منهــا إلعــادة املوقــع إلــى حالتــه األصليــة، وذلــك بالقيمــة احلاليــة إذا كانــت التدفقــات اخلارجــة 
متوقــع أن تكــون بعــد فتــرة تزيــد عــن العــام. ويتــم تكويــن املخصــص الــازم لذلــك ويرســمل علــى األصــل وال يثبــت كمصــروف وميكــن عنــد التحــول 

إثبــات االلتــزام وزيــادة تكلفــة األصــل بــدال مــن اعتبــار التاريــخ األصلــي هــو تاريــخ نشــوء االلتــزام. 
6/1   مــا اإلجــراء الواجــب اتخــاذه إذا لــم تتمكــن املنشــأة بشــكل عملــي مــن تطبيــق التعديــات الناجتــة عــن اختــاف السياســات 

بأثــر رجعــي والتــي اتضحــت بــني املعاييــر الســعودية واملعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم؟
إذا كان مــن غيــر املمكــن عمليــا للمنشــأة إجــراء تســوية واحــدة أو أكثــر مــن التعديــات الضروريــة يف تاريــخ التحــول، فإنــه يجــب علــى املنشــأة تطبيــق 
التعديــات يف أبكــر فتــرة ميكــن عمليــا إجــراء هــذه التعديــات فيهــا، ويجــب عليهــا حتديــد مــا هــي املبالــغ يف القوائــم املاليــة التــي لــم يتــم إعــادة 
عرضهــا. وإذا كان مــن غيــر املمكــن للمنشــأة عــرض أي مــن اإلفصاحــات املطلوبــة يف هــذا املعيــار فإنــه يجــب اإلفصــاح عــن هــذا التعــذر يف بعــض 
جوانــب التطبيــق بأثــر رجعــي مثــل توضيــح السياســة احملاســبية التــي تعــذر تطبيقهــا بأثــر رجعــي، وأبكــر ســنة ماليــة مت التعديــل عليهــا، وأســباب ذلــك.
ــي  ــر املال ــي للتقري ــار الدول ــول للمعي ــد التح ــي عن ــر  رجع ــات بأث ــل السياس ــد تعدي ــة عن ــات املطلوب ــة اإلفصاح ــي طبيع ــا ه 7/1 م

للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم؟
أ. يجب على املنشأة أن تشرح تأثير التحول من إطار املعايير السعودية إلى هذا املعيار على مركزها املالي وأدائها املالي وتدفقاتها النقدية.

ب. يجب أن تشمل أول قوائم مالية للمنشأة معدة وفقاً لهذا املعيار وصفا لطبيعة كل تغيير يف السياسات احملاسبية.
ج. يجــب أن تفصــح املنشــأة عــن مطابقــات حلقــوق ملكيتهــا التــي مت التقريــر عنهــا وفقــاً للمبــادئ احملاســبية املقبولــة قبــوال عامــا يف اململكــة قبــل 

ــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم يف كل مــن التاريخــن التاليــن:  التطبيــق مــع حقــوق ملكيتهــا وفقــاً للمعي
)1( تاريخ التحول إلى هذا املعيار.

)2( نهاية آخر فترة مت عرضها ضمن أحدث قوائم مالية سنوية معدة وفقاً للمبادئ احملاسبية املقبولة -بشكل عام- يف السابق. 
د- مطابقــة للربــح أو اخلســارة احملــددة وفقــاً إلطــار تقريرهــا يف الســابق آلخــر فتــرة ضمــن أحــدث قوائــم ماليــة ســنوية للمنشــأة مــع الربــح أو اخلســارة 

احملــدد وفقــاً لهــذا املعيــار لنفــس الفترة.

أصــدرت الهيئــة الســعودية للمحاســبن القانونيــن عــدة توضيحــات يف األمــور التــي كانــت محــل استفســارات عنــد تطبيــق عمليــة التحــول، وبالرغــم 
مــن أن بعــض التوضيحــات صــدرت يف ســياق تطبيــق املعاييــر الدوليــة للتقريــر املالــي بنســختها الكاملــة، فقــد أصــدرت الهيئــة توضيحــا بــأن جميــع 
التوضيحــات الصــادرة مــن الهيئــة فيمــا يخــص تطبيــق املعاييــر الدوليــة بنســختها الكاملــة تســري أيضــا علــى تطبيــق املعيــار الدولــي للمنشــآت الصغيــرة 

ومتوســطة احلجــم مــا لــم يتــم النــص علــى خــاف ذلــك.

احملور الثاني:-أهم التوضيحات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني فيما يتعلق بالتحول إلى املعيار الدولي 
للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة احلجم
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ونسرد هنا أهم تلك التوضيحات واآلراء التي تخص التحول والتي تتمثل فيما يلي:-
ــة  ــتهاكها نتيج ــرق اس ــول أو يف ط ــار األص ــرات يف أعم ــع التغي ــل م ــة التعام ــأن كيفي ــبة بش ــر احملاس ــة معايي ــن جلن ــح م 1/2 توضي
لتجزئتهــا بحســب مكوناتهــا الرئيســية لغــرض االســتهاك وفقــًا ملتطلبــات معيــار احملاســبة الدولــي رقــم )16( عنــد التحــول إلــى 

ــة:- ــر الدولي املعايي
ــة التعامــل مــع  ــة عــن كيفي ــر الدولي ــه ال توجــد إرشــادات واضحــة يف املعايي ــة أن ــر املوقــرة بالهيئ ــة املعايي ــح فقــد أوضحــت جلن ــا لهــذا التوضي ووفق
التغيــرات يف أعمــار األصــول أو االســتهاك وفقــاً ملتطلبــات معيــار 16 الدولــي يف طــرق اســتهاكها نتيجــة لتجزئتهــا بحســب مكوناتهــا الرئيســة لغــرض 
التحــول إلــى املعاييــر الدوليــة. ولــم تتوفــر أيضــا معلومــات كاملــة عــن جتــارب الــدول األخــرى خــال التحــول إلــى املعاييــر الدوليــة، وقــد وجــدت اللجنــة 
أن مثــل هــذا املوضــوع كان محــل نقــاش يف كنــدا ولكــن لــم يتــم التوصــل إلــى رأي بشــأنه. وقــد اطلعــت اللجنــة علــى بعــض تقاريــر الشــركات الكنديــة 
عنــد التحــول إلــى املعاييــر الدوليــة، ووجــدت أنهــا قــد تعاملــت مــع هــذا املوضــوع علــى أنــه سياســة محاســبية تســتلزم التغييــر بأثــر رجعــي تأسيســا 

علــى أن املعاييــر الكنديــة لــم تكــن تتضمــن نفــس متطلبــات املعاييــر الدوليــة. 
وعليه فقد خلصت اللجنة أنه يف حال وجود تغيير يف أعمار األصول مصحوبا بعملية تقسيم األصل ملكوناته عند التحول إلى اآلتي:- 

يجــب علــى الشــركة أن متــارس االجتهــاد املهنــي يف متييــز نتائــج مراجعتهــا يف التقديــر، ومــا يعــد تصحيحــا لســجل أصولهــا الثابتــة و مــا يعــد تغيــرا 
أخطــاء متراكمــة. 

 وتتم احملاسبة عما يف التقدير بأثر مستقبلي؛ وتتم احملاسبة عما يعد تصحيحا ألخطاء متراكمة بأثر رجعي.
وتــرى اللجنــة أن اإلجــراء األمثــل يف حــال كان التغيــر تصحيحــا ألخطــاء محاســبية هــو أن يتــم تطبيــق التصحيــح علــى القوائــم املاليــة املعــدة وفقــًا 
للمعاييــر الســعودية للفتــرة التــي تســبق مباشــرة التحــول إلــى املعاييــر الدوليــة، ولكــن بالنظــر إلــى مقارنــة منفعــة مثــل هــذا التطبيــق مــع تكلفتــه، 
وحيــث،  إن الشــركات الســعودية بشــكل عــام لــم تكــن تطبــق التطبيــق األمثــل فيمــا يتعلــق بوحــدة احملاســبة لغــرض تطبيــق االســتهالك عــن طريــق فصــل 
املكونــات فــإن آثــار مثــل هــذا التصحيــح ميكــن معاجلتهــا ضمــن التعديــالت األخــرى الناجتــة عــن التحــول مــع إفصــاح منفصــل يبــني األثــر علــى القوائــم 

املاليــة فيمــا لــو أن ذلــك التصحيــح قــد مت قبــل التحــول إلــى املعاييــر الدوليــة.
مثال:-

منشــأة تصــدر قوائــم متتثــل لهــذا املعيــار ألول مــرة يف عــام 2018 لديهــا ضمــن العقــارات واآلالت املعــدات ناقلــة بقيمــة 600,000 ريــال اقتنتهــا عــام 
2016، وعنــد التحــول للمعيــار الدولــي اتضــح أنــه ألغــراض تشــغيلية  فــان السياســة البــد أن تشــمل  القيــام بإحــال للمحــرك كل 4 ســنوات )بتكلفــة 
ــت املنشــأة تســتخدم عمــرا  ــوع مــن النشــاط، وكان ــات لهــذا الن ــة يف التشــغيل وتواكــب املتطلب ــى ميكــن أن تســتمر الناقل ــال( حت قدرهــا 300,000 ري
افتراضيــا للناقلــة 5 ســنوات إال أن القيــام بذلــك اإلحــال للمكــون الهــام مــن شــأنه أن يوضــح أن العمــر االفتراضــي الصحيــح للناقلــة هــو 8 ســنوات 

)بــدون احملــرك(.
على املنشأة وفقًا للمثال السابق القيام مبا يلي :-

• أن تقــوم بعــد فصــل املكونــات بدراســة فــرق االســتهاك الناشــئ عــن تغيــر العمــر االفتراضــي لهيــكل الناقلــة وباقــي األجــزاء بدون احملــرك )600,000 
- 300,000( 300,000 ريال حيث كان االســتهاك الســابق عن عام 2016 )300,000 /5( 60,000 ريال واملفترض أن يكون )8/300,000( 37,500 

ريــال وفقــاً لتقديراتهــا بعــد فصــل املكونــات، وبالتالــي يجــب تخفيــض االســتهاك بقيمــة 22,500 ريال.
• أن تــدرس إن كان أوجــب أن يعالــج ذلــك األثــر مســتقبليا بقســمة القيمــة الدفتريــة علــى العمــر االفتراضــي اجلديــد )300,000-600,000(/ 7( = 
34,285 ريــال )وبذلــك فــإن الفــرق يؤثــر علــى مصــروف االســتهاك  العــام احلالــي واألعــوام التاليــة( وبالتالــي يــوزع األثــر علــى العــام احلالــي واألعــوام 
التاليــة  )37500 اإلهــاك الصحيــح - 34285 )الراجــع للتقديــر اجلديــد( =3,215 ريــال *7 ســنوات = 22,505 ريــال أو تعديــل املبلــغ علــى األربــاح 
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املبقــاة باعتبــار ذلــك التصحيــح تعديــا مــع التعديــات الناجتــة عــن التحــول مــع إفصــاح يبــن األثــر علــى القوائــم املاليــة. 
مــع العلــم أن علــى القائــم بذلــك التعديــل أن يأخــذ يف االعتبــار متطلبــات الفقــرة 14٫35 بالقســم رقــم 35 التحــول للمعيــار الدولــي للتقريــر املالــي 

للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم عنــد اإلفصــاح عــن أثــر ذلــك. 
والتــي توضــح أنــه إذا أصبحــت املنشــأة علــى علــم بأخطــاء وقعــت يف ظــل إطــار تقريرهــا يف الســابق، فــإن املطابقــات املطلوبــة مبوجــب الفقــرة 13٫35 
)ب( و )ج( والتــي تتطلــب عمليــة التحــول اإلفصــاح عنهــا يجــب أن مييــز بهــا تصحيــح تلــك األخطــاء عــن التغيــرات يف السياســات احملاســبية كلمــا 

أمكــن ذلــك عمليــاً.
2/2 توضيــح مــن جلنــة معاييــر احملاســبة حــول كيفيــة التعامــل مــع العقــارات واآلالت واملعــدات )األصــول الثابتــة( املســتهلكة دفتريــًا 

وليــس لهــا قيمــة متبقيــة والتــي ال تــزال تســتخدم عنــد التحــول إلــى املعاييــر الدوليــة:-
ورد للهيئــة الســعودية للمحاســبن القانونيــن عــدد مــن االستفســارات حــول املعاجلــة احملاســبية املناســبة عنــد التحــول إلــى املعاييــر الدوليــة فيمــا 
يتعلــق بالتعامــل مــع األصــول الثابتــة التــي لــم حتتســب لهــا قيمــة متبقيــة وقــد اســتهلكت بالكامــل يف تاريــخ التحــول والتــي تــزال تعمــل بشــكل فعــال.

وقد كان رأي الهيئة:-
عنــد التحــول إلــى املعاييــر الدوليــة فــإن املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم 1 »تطبيــق املعاييــر الدوليــة ألول مــرة« ينــص يف الفقــرة رقــم 14 علــى أنــه 
»يجــب أن تكــون التقديــرات وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر املالــي يف تاريــخ التحــول إلــى املعاييــر الدوليــة للتقريــر املالــي متفقــة مــع التقديــرات التــي 
متــت لنفــس التاريــخ وفقــاً للمبــادئ احملاســبية املقبولــة بشــكل عــام )لهــا يف الســابق( بعــد التعديــات لبيــان أي فــرق يف السياســات احملاســبية )مــا 
لــم يكــن هنــاك دليــل موضوعــي علــى أن تلــك التقديــرات كانــت خاطئــة«. وعليــه فإنــه ال يجــوز للشــركات عنــد التحــول إلــى املعاييــر الدوليــة تعديــل 
املبلــغ الدفتــري لألصــول التــي كانــت تســتهلك وفقــاً للمعاييــر الســعودية حتــى لــو وصــل ذلــك املبلــغ إلــى الصفــر، مــا لــم يكــن هنــاك خطــأ واضــح يف 
تقديــر العمــر اإلنتاجــي لتلــك األصــول. )ملزيــد مــن املعلومــات انظــر باقــي التوضيــح الصــادر عــن جلنــة معاييــر احملاســبة واملنشــور علــى موقــع الهيئــة 

الســعودية للمحاســبن القانونيــن (.
٣/2 توضيــح مــن جلنــة معاييــر احملاســبة حــول اســتخدام خيــار »التكلفــة املفترضــة - deemed cost « عنــد التحــول إلــى املعاييــر 

الدوليــة:-
خــال الفتــرة التــي تلــت اعتمــاد الهيئــة ملعيــار التقريــر املالــي رقــم )1( تبــن للجنــة معاييــر احملاســبة يف الهيئــة الســعودية للمحاســبن القانونيــن مــن 
خــال االستفســارات التــي وردتهــا حــول اســتخدام الشــركات خليــار »التكلفــة املفترضــة - deemed cost« أن اســتخدام الشــركات لهــذا اخليــار 

بــدون توضيــح للهــدف مــن وجــوده قــد يــؤدي إلــى ممارســات تؤثــر علــى عدالــة القوائــم املاليــة، ومــن أمثلــة املمارســات التــي قــد حتــدث مــا يلــى 
)غير املرغوب فيها(:- 

• أن يتــم تطبيــق هــذا اخليــار علــى عقــارات اســتثمارية مــن جملــة عقــارات اســتثمارية أخــرى لهــا نفــس اخلصائــص، وذلــك بهــدف إعــادة تقــومي بعضهــا 
دون اآلخــر مــن غيــر مبــرر. 

• تطبيق هذا اخليار لغرض استخدام فروق إعادة التقومي بهدف تعزيز حقوق امللكية )من خال إعادة تقومي وتضخيم األرباح املبقاة(. 
• ومنهــا أيضــا تقــومي األصــول عنــد التحــول باســتخدام خدمــات مــن استشــارين داخليــن يشــغلون مناصــب وظيفيــة لديهــا وذلــك خافــا ملــا أوجبتــه 

الهيئــة عنــد اعتمادهــا ملعاييــر احملاســبة باســتخدام خدمــات خبيــر تثمــن مســتقل.
وحيث إن املمارسات السابقة غير مقبولة ومتثل انتقاء محاسبيا أو خلال يف التطبيق فقد أوضحت الهيئة ما يلي:-

 ينبغي النظر إلى خيار استخدام القيمة العادلة عند التحول إلى املعايير الدولية واعتبارها التكلفة املفترضة لبند من بنود العقارات واآلالت
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 واملعدات، أو العقارات االستثمارية، أو األصول غير امللموسة أنه حل ملشكلة »وليس خيار قياس بديا«، فإن املجلس الدولي بنى السماح 
باســتخدام القيمــة العادلــة باعتبارهــا »التكلفــة املفترضــة« لبنــد مــن بنــود العقــارات واآلالت واملعــدات، أو العقــارات االســتثمارية، أو األصــول غيــر 
امللموســة علــى أســاس عــدم وجــود معلومــات التكلفــة لــدى املنشــأة، أو علــى أســاس التكاليــف واملجهــودات العاليــة جلمــع هــذه املعلومــات املفقــودة 
عــن التكلفــة أو تقديرهــا، وعليــه فــإن قــرار املنشــأة باســتخدام خيــار »التكلفــة املفترضــة« لبنــد مــن بنــود العقــارات واآلالت واملعــدات، أو العقــارات 

االســتثمارية، أو األصــول غيــر امللموســة يجــب أن يأخــذ يف احلســبان مــا يلــي:
أ- استخدام هذا اخليار فقط يف حالة عدم توفر معلومات التكلفة عن ذلك البند وقت التحول إلى املعايير الدولية.

ب- ال يجــوز اســتخدام هــذا اخليــار علــى بنــد واحــد مــن البنــود املكونــة لفئــة مــن العقــارات واآلالت واملعــدات، أو العقــارات االســتثمارية، أو األصــول 
غيــر امللموســة، ال تتوافــر لــه معلومــات التكلفــة بــدون جهــود عاليــة إذا كانــت معلومــات التكلفــة لبنــود أخــرى أيضــا ال ميكــن توفيرهــا بــدون جهــود 

عاليــة. 
مثال:- 

منشــأة لديهــا إحــدى املعــدات كانــت قــد أثبتــت مبوجــب اتفــاق الشــركاء علــى القيــام بتكويــن شــركة فيمــا بينهــم، ولذلــك مت االتفــاق علــى قيمتهــا، 
وكان قــد مت االتفــاق علــى تخفيضــات لألصــول املقدمــة مــن الشــركاء ولذلــك كانــت األصــول ال تعكــس قيمتهــا العادلــة، وعنــد التحــول قــررت الشــركة 
تقــومي فقــط تلــك اآللــة بالقيمــة العادلــة حيــث إنهــا توضــح زيــادة عــن القيمــة الدفتريــة ، يف حــن فيمــا يخــص باقــي اآلالت املقدمــة مــن الشــركاء رفــض 

الشــركاء أن يتــم  تقوميهــا  لعلمهــم بانخفــاض القيمــة العادلــة ، فهــل يعــد ذلــك مقبــوال؟
وفقاً ملا ورد يف املثال:-

 فهــذا غيــر مقبــول وفقــاً لتوضيــح الهيئــة الســعودية للمحاســبن القانونيــن بأعــاه، فعلــى املنشــأة بعــد التحقــق مــن عــدم توافــر املعلومــات الكافيــة 
عــن التكلفــة للمعــدات وقــت التحــول، أن تســتعن مبقيــم )مثمــن( معتمــد للقيــام بالتقييــم عنــد التحــول وأن يكــون لديــه اخلبــرة والترخيــص الــازم 
للقيــام بتلــك اخلدمــة، وعلــى املنشــأة أن تقيــم كافــة اآلالت التــي ال يوجــد لهــا تكلفــة والتــي ال ميكــن الوصــول إليهــا بــدون تكلفــة وجهــود عاليــة، حيــث 
إن القيــم االتفاقيــة ال تعكــس القيــم العادلــة ليــس فقــط لآللــة ذات القيمــة العادلــة األكبــر ولكــن لــكل اآلالت، وال ينبغــي االنتقــاء يف اســتخدام مدخــل 

قيــاس محاســبي علــى بعــض البنــود دون غيرهــا يف نفــس التصنيــف  لألصــول ذات نفــس اخلصائــص. 

1/٣    مــا هــي أهــم األمثلــة علــى التعديــل بأثــر  رجعــي علــى األرصــدة االفتتاحيــة نتيجــة اختــاف السياســات احملاســبية لبنــود 
القوائــم املاليــة والتــي ميكــن أن تنشــأ عنــد التحــول للمعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم؟  

• إلغــاء إثبــات أي نفقــات تطويــر وأي مصروفــات تأســيس مت رســملتها وفقــاً للمعيــار الســعودي ضمــن األصــول غيــر امللموســة حيــث ال يجيــز املعيــار 
الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم ذلــك. 

• إلغــاء إثبــات تكلفــة االقتــراض التــي مت رســملتها ضمــن تكلفــة األصــول التــي كانــت مؤهلــة لذلــك وفقــاً للمعيــار الســعودي حيــث ال يجيــز املعيــار 
الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم ذلــك.

• فصل مكونات األصول وإثبات معدات احتياطية ضمن بنود العقارات واآلالت واملعدات بعد إعادة تصنيفها من املخزون. 
• تعديــل طريقــة حتديــد تكلفــة املخــزون إلــى إحــدى الطــرق الــواردة يف القســم 13 بخــاف طريقــة الــوارد أخيــرا صــادر أوالً التــي ال يســمح بهــا املعيــار 

الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم . 

احملور الثالث:- أهم االستفسارات واألمثلة التطبيقية عن التحول من املعايير السعودية للمعيار الدولي للتقرير املالي 
للمنشآت الصغيرة ومتوسطة احلجم 
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2/٣      ما هي أهم أمثلة إعادة التصنيف التي ميكن أن تنتج على األرصدة االفتتاحية عند التحول؟
• إعادة تصنيف العقارات االستثمارية )بالقيمة العادلة أو بالتكلفة(.

• إعادة تصنيف األصول احليوية )بالقيمة العادلة محسوما منها تكلفة البيع املقدرة( أو بالتكلفة.
• إعادة تصنيف األصول املالية )بالقيمة العادلة من خال الربح أو اخلسارة / بالتكلفة املستنفذة / أو بالتكلفة(.

ــرة  ــي للمنشــآت الصغي ــر املال ــي للتقري ــار الدول ــد يف املعي ــكل بن ــي حددهــا القســم اخلــاص ب ــط الت ــات والضواب ــات للمتطلب ــك التصنيف  وتخضــع تل
ومتوســطة احلجــم.

األمثلة التطبيقية:
   مثال: 

 تقــوم املنشــأة )أ( بالتحــول مــن املعاييــر الســعودية إلــى املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم ألول مــرة، وذلــك إلعــداد 
ــة لعــام املالــي املنتهــي يف 2018/12/31. وقــد عرضــت عليــك املعلومــات اآلتيــة لوضــع التعديــات الازمــة للتحــول يف ضــوء فهمــك  قوائمهــا املالي

للمعيــار الدولــي بأقســامه املختلفــة وخاصــة القســم 35 )التحــول للمعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــات الصغيــرة ومتوســطة احلجــم(.
ــال(، ومت  ــون ري ــة يف 31 ديســمبر 2016 )12 ملي ــا العادل ــت قيمته ــد بلغ ــال ، وق ــون ري ــا 10 ملي ــت تكلفته ــدى املنشــأة اســتثمارات يف أســهم بلغ 1. ل
تصنيفهــا اســتثمارات متاحــة للبيــع يف ظــل املعاييــر الســعودية بالتكلفــة لعــدم وجــود قيمــة عادلــة يعتمــد عليهــا. وقــد قــررت املنشــأة تطبيــق األقســام 
11 و 12 مــن املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم ومــع عــدم اختيــار تطبيــق متطلبــات معيــار احملاســبة الدولــي رقــم 
39 ) والــذي يســمح املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم بتطبيقــه باختيــار املنشــأة(. وبلغــت القيمــة العادلــة لتلــك 

االســتثمارات يف 31 ديســمبر 2017 )9 مايــن ريــال( والتــي أمكــن التوصــل إليهــا عنــد التحــول دون تكلفــة وجهــد غيــر مبرريــن.
2. قامــت املنشــأة بقيــاس صــايف االلتــزام الناشــئ عــن خطــة منافــع املوظفــن احملــددة واملتمثلــة يف مدفوعــات تــرك اخلدمــة وكانــت بيانــات اخلطــة 

كاآلتــي:
• بلــغ مخصــص تــرك اخلدمــة 10 مايــن ريــال يف 31 ديســمبر 2016، يف حــن بلــغ إجمالــي االلتــزام احملــدد بطريقــة وحــدة االئتمــان املخططــة  وفقــاً 
لتقريــر اخلبيــر االكتــواري 9 مايــن ريــال يف ذلــك التاريــخ. وبلــغ مخصــص تــرك اخلدمــة يف 31 ديســمبر 2017 ) 11٫5 مليــون ريــال(. يف حــن بلــغ 

إجمالــي االلتــزام احملــدد بطريقــة وحــدة االئتمــان املخططــة  وفقــاً لتقريــر اخلبيــر االكتــواري 10٫25 مايــن ريــال يف ذلــك التاريــخ.
• معــدل اخلصــم 5% وقامــت املنشــأة بســداد ٫25  مليــون ريــال مقابــل منفعــة تــرك اخلدمــة. وبلغــت تكلفــة اخلدمــة عــن الســنة ٫5 مليــون ريــال وفقــاً 
ــة ضمــن عناصــر  ــي تنشــأ عــن اختــاف االفتراضــات االكتواري ــة الت ــات املكاســب واخلســائر االكتواري ــم إثب لطريقــة وحــدة االئتمــان املخططــة. ويت

الدخــل الشــامل اآلخــر كسياســة محاســبية.
3. يف 1 ينايــر 2017 لــدى املنشــأة مجموعــة مــن العقــارات واآلالت واملعــدات، التــي مت اقتناؤهــا عنــد تأســيس املنشــأة منــذ 5 ســنوات، تفصيلهــا كمــا 

يلي:
أ. آالت ومعــدات مســتهلكة بالكامــل وفقــاً لسياســة الشــركة احملاســبية قبــل التحــول )ال توجــد أخطــاء(، ولكــن مت تقوميهــا يف تاريــخ التحــول مببلــغ 

)٫5 مليــون ريــال( 
ــت عليهــا كمنحــة مــن املســاهمن يف ســنة ســابقة وأثبتــت »  ب. لــدى الشــركة أرض غيــر مســتغلة يف األعمــال التشــغيلية، كانــت الشــركة قــد حصل
مســاهمات مــن حتــت راس مــال أضافــى« يف حقــوق امللكيــة بقيمــة رمزيــة )٫1 مليــون ريــال(، وبلغــت القيمــة العادلــة لهــا عنــد التحــول )1 مليــون ريــال(. 
ج.لــدى املنشــأة  مبنــى مت اقتنــاؤه مببلــغ 3 مليــون ريــال منــذ خمــس ســنوات مشــيد علــى أرض حكوميــة ، والعمــر االفتراضــي لــه 50 عامــا، ومجمــع 
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اإلهــاك يف تاريــخ التحــول )3, مليــون ريــال(، يف حــن قــدرت القيمــة العادلــة للمبنــى بـــ )2٫8 مليــون ريــال( يف 1 ينايــر 2017 بواســطة مقيــم معتمــد، 
وقــد بلغــت املبالــغ التــي متثــل التزامــا علــى املنشــأة إلزالــة وفــك املبنــى بالقيمــة احلاليــة عنــد تاريــخ التحــول يف 1 ينايــر 2017 مبلــغ )5, مليــون ريــال( 

ومعــدل اخلصــم 5% )اختــارت املنشــأة للمبانــي اســتخدام سياســة منــوذج التكلفــة  يف القيــاس الاحــق(.
د. لم يكن هناك تغير يف القيمة العادلة عن القيمة الدفترية جوهريا يف 31 ديسمبر 2017 للمبنى أو األراضي. 

4. قامــت املنشــأة بالتحــوط ملخاطــر ســعر الصــرف للمتحصــات بعملــة اليــورو مــن أحــد عمائهــا، واملقــدرة خــال األشــهر الثاثــة األولــى مــن 2017 
مببلــغ )مليــون يــورو(، ولذلــك تعاقــدت املنشــأة علــى بيــع مليــون يــورو مســتقبليا بعقــد مســتقبلي ميكــن ممارســته مــن أول ينايــر وحتــى نهايــة مــارس 
لعــام 2017. والســتمرار ذات املخاطــر مت جتديــد التعاقــد عــن نفــس الفتــرة لعــام 2018 )العــام التالــي(، وذلــك وفقــاً لســعر صــرف محــدد ســلفا لتأمــن 
خطــر انخفــاض ســعر صــرف اليــورو. وقــد اســتوفت محاســبة التحــوط الضوابــط الضروريــة وفقــاً للقســم 12. وبلغــت قيمــة التعاقــد وفقــاً ملــا يحققــه 
مــن وفــر )1 مليــون ريــال( كقيمــة عادلــة وبلغــت قيمــة اخلســائر املتوقعــة يف ســعر اليــورو وفقــاً لســعر الصــرف املســتقبلي املتوقــع 85 ٫ مليــون ريــال 
والــذي ميثــل اجلــزء الفعــال )اى يقابلــه تغطيــه مبكاســب مــن التعاقــد بنفــس القيمــة(، وغالبــا مــا تتحقــق نفــس النتائــج والتوقعــات عنــد التســوية والتــي 
تتــم خــال األشــهر الثاثــة التاليــة كل عــام، ولــم يتــم إثبــات أي قيــم ســابقاً ناجتــة عــن تلــك املعامــات، وتثبــت املنشــأة األربــاح فقــط عنــد تســوية العقــد 

وفقــاً لإلطــار الســابق حيــث لــم تثبــت املنشــأة قيمــة عادلــة للعقــد ســابقاً.
 املطلــوب: حتديــد األثــر علــى عناصــر الدخــل الشــامل اآلخــر  وقائمــة الدخــل الشــامل وعــرض املركــز املالــي االفتتاحــي يف تاريــخ التحــول يف 1 ينايــر 
2017 و 31 ديســمبر 2017 والدخــل الشــامل لعــام 2017 مــع العلــم أن رصيــد األربــاح املبقــاة يف 31 ديســمبر 2016 يبلــغ )10 مايــن ريــال( وصــايف 

ربــح العــام املنتهــي يف 2017/12/31 يبلــغ )1 مليــون ريــال(.
املقترحات واملناقشة 

 أواًل: األثر على املركز املالي االفتتاحي يف 1 يناير 2017:
• تعــرض االســتثمارات وفقــاً للقســم 11 بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو اخلســارة إال يف حالــة التكلفــة واجلهــد غيــر املبرريــن للوصــول للقيمــة 
العادلــة. وحيــث توصلــت املنشــأة إلــى القيمــة العادلــة ولــم تســتخدم إعفــاء التكلفــة واجلهــد غيــر املبرريــن، فتبعــا لذلــك ووفقــا لفقــرة )8( مــن القســم 
35 مــن املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم، فإنــه عنــد التحــول تثبــت املكاســب املترتبــة علــى التقييــم يف الرصيــد 
االفتتاحــي لألربــاح املبقــاة ضمــن تســويات التحــول، وتعــد القيمــة العادلــة هــي التكلفــة يف تاريــخ التحــول وقيمتهــا 12 مليونــا، ويتــم إثبــات فــرق التقــومي  
مببلــغ 2 مليــون ريــال ضمــن تســويات التحــول يف الرصيــد االفتتاحــي لألربــاح املبقــاة . ويفصــح عــن األثــر ضمــن إيضــاح مطابقــة بنــود حقــوق امللكيــة 
والتــي تعــرض األرصــدة كمــا يف املعاييــر الســعودية وتلــك املعروضــة يف ظــل املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم عنــد 

نقطــة التحــول وذلــك لعــرض األثــر يف بدايــة عــام 2017.
قيود اليومية :-

            مليون ريال              مليون ريال 
                  2                                  من ح / استثمارات متاحة للبيع

                                          2                   إلى ح/ األرباح املبقاة 
                  12                                من ح / أصول مالية بالقيمة العادلة من خال الربح واخلسارة 

                                          12                 إلى ح / االستثمارات املتاحة للبيع  
• يتــم تعديــل قيمــة مخصــص تــرك خدمــة العاملــن إلــى القيمــة االكتواريــة اللتــزام خطــة منافــع املوظفــن احملــددة مببلــغ 9 مايــن ريــال ،   

ويتــم إثبــات مليــون ريــال كتســوية دائنــة علــى األربــاح املبقــاة يف 1 ينايــر 2017.
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           مليون ريال               مليون ريال          
     1                               من ح / مخصص ترك اخلدمة 

                                1              إلى ح / األرباح املبقاة 
• ال يجــوز اســتخدام إعــادة التقــومي كتكلفــة مفترضــة يف ظــل توافــر بيانــات كافيــة عــن التكلفــة التــي ميكــن االعتمــاد عليهــا، ففــي ظــل توافــر التكلفــة 
التــي ميكــن االعتمــاد عليهــا فــا داعــي الســتخدام إعــادة التقــومي كتكلفــة مفترضــة، كمــا ال يجــوز اســتخدام إعــادة التقــومي ألصــول مســتهلكة بالكامــل 
وتعديــل أعمارهــا كتعديــل علــى تقديــرات ســابقة مــا لــم يكــن هنــاك خطــأ واضــح. وعلــى املنشــأه أن تختــار بــن منــوذج التكلفــة وإعــادة التقــومي وفقــاً 
للقســم 17 يف القيــاس الاحــق وأن تقــوم بإعــادة النظــر يف العمــر االفتراضــي لألصــول املســتخدمة ســنويا، أمــا تاريــخ التحــول نفســه فــال ميكــن عنــده 

الرجــوع يف تقديــرات ســابقة لألصــول األخــرى غيــر املســتهلكة.
• يعــاد تصنيــف األراضــي مــن أصــول ثابتــة إلــى عقــارات اســتثمارية، وعلــى الشــركه تقوميهــا بالقيمــة العادلــة )انظر القســم 16 »العقارات االســتثمارية(، 
إال إذا كان هنــاك جهــد وتكلفــة غيــر مبرريــن، فيمكنهــا اســتخدام مدخــل التكلفــة يف القســم 17 »العقــارات واآلالت واملعــدات«، وعرضهــا كعقــارات 
اســتثمارية بالتكلفــة. ونظــرا ألن املنشــأة لــم تثبــت تلــك األراضــي بقيمتهــا العادلــة وقــت اقتنائهــا وفقــاً ملتطلبــات املعاييــر احملاســبية الســعودية، فــإن 
ذلــك يعــد خطــأ محاســبيا يجــب تصحيحــه قبــل التحــول إلــى املعيــار الدولــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم، واإلفصــاح عــن أثــره علــى األرصدة 

االفتتاحيــة يف تاريــخ التحــول باســتقال عــن اإلفصحــات األخــرى املطلوبــة عــن أثــر التحــول. 
• يتــم اســتخدام القيمــة الدفتريــة ملبنــى املصنــع البالعــة 2٫7 مليــون، ثــم يتــم إثبــات مخصــص التفكيــك واإلزالــه بالقيمــة احلاليــة يف تاريــخ التحــول، 
ويتــم تعليــة القيمــة الدفتريــة لاصــل بنفــس القيمــة فتكــون القيمــة )2٫7 مليــون + 5, مليــون( 3٫2 مايــن ريــال. وحيــث اختــارت الشــركة معاجلــة 
مخصــص الفــك واإلزالــة وإعــادة التهيئــة بأثــر مســتقبلي بــإدراج القيمــة منــذ بــدء التحــول وفقــًا لقســم 35 وإعفاءاتــه فــال تعديــل علــى األربــاح املبقــاة 

بهــذا الصــدد(. 
قيــود إثبــات تقييــم األراضــي )العقــارات االســتثمارية بالقيمــة العادلــة وقــت االقتنــاء وتصنيفهــا مــن األصــول الثابتــة( وإثبــات مخصــص التفكيــك 

واإلزالــة كاآلتــي:-
• قيد إثبات تصحيح اخلطا باثبات قيمة األراضي بخالف القيمة العادلة :-                                                      

                    مليون ريال              مليون ريال
                       9,                                        من ح/ األصول الثابتة

                                                   9,                  إلى ح / األرباح املبقاة 
                                                        

• قيد أعادة تصنيف األصول الثابته ) األراضي ( الى عقارات  استثمارية :-  
                      1                                        من ح/ العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة 

                                                1                     إلى   ح / األصول الثابتة 
• قيد إثبات مخصص الفك والتركيب بالرسملة على األصل :-  
                       5,                                          من ح / املباني

                                                5,                       إلى ح / مخصص التفكيك واإلزالة والتهيئة
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• يف حــدود اخلســائر احملتملــة عنــد بيــع عملــة اليــورو احملصلــة متثــل الزيــادة يف قيمــة العقــد العادلــة تغطيــة فعالــة لذلــك اخلطــر و يتــم   
إثبــات الـــ 85000 ريــال ) 085, مليــون ( كمكاســب ناشــئة عــن التحــوط يف التغيــر يف ســعر الصــرف ضمــن عناصــر الدخــل الشــامل اآلخــر )اجلــزء 
الفعــال مــن التحــوط لتغيــرات ســعر  صــرف العملــة يف املعاملــة املتوقعــة( مــع إثبــات 15000 ) 015 , مليــون ريــال( ضمــن الربــح واخلســارة لتمثــل اجلــزء 
غيــر الفعــال )اجلــزء املتراكــم والــذي يطلــق عليــه اجلــزء غيــر الفعــال، انظــر قســم 12 فقــرة 23( ويتــم إثبــات أدوات ماليــة للتحــوط )بالقيمــة العادلــة (

ضمــن األصــول املتداولــة بقيمــة 100,000 ريــال ، وعنــد حتصيــل املبلــغ يكــون هنــاك خســائر فــروق عملــة محققــه بقائمــة الدخــل بقيمــه 85000 ريــال 
ويقابلهــا تســوية مكســب العقــد )اجلــزء الفعــال ( بإعــادة تصنيــف 85000 ريــال مــن عناصــر الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى الربــح أو اخلســارة )فقــرة 35 

.9 ب(.
                      مدين                  دائن
                       ريال                   ريال

                 100,000                               من ح / أدوات مالية للتحوط عن أسعار الصرف
                                                                         إلى  مذكورين 

                                             15,000              ح/ األرباح املبقاة **

                                                                    اجلزء غير الفعال من من تقييم أدوات مالية معينه للتحوط عن سعر الصرف
                                              85,000           ح/ اجلزء الفعال من تقييم أدوات مالية معينة للتحوط عن سعر الصرف

 )عناصر الدخل الشامل الى اآلخر (
** حيــث ان العقــد يجــدد ســنويا والنتائــج مســتمرة يف نفــس الســياق عنــد تســويته فــان ذات األثــر يتــم ادراجــه علــى ربــح وخســارة عــام 2017 وعناصــر 

الدخــل الشــامل اآلخــر فضــا عــن تســوية إعــادة تصنيــف اجلــزء الفعــال مــن عناصــر الدخــل الشــامل اآلخــر للربــح أواخلســارة عنــد تســوية العقــد 
خــال 2017 .

ثانيًا: املركز املالي يف 3١ ديسمبر 20١7:
• األصــول املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو اخلســارة :- تتــم إعــادة قيــاس االســتثمارات يف األســهم املتداولــة بالقيمــة العادلــة، وتبعــا لذلــك 

يتــم إثبــات  3 مليــون خســائر غيــر محققــة عــن تقــومي أصــول ماليــة بالقيمــة العادلــة ضمــن الربــح أو اخلســارة. 
•  منافــع املوظفــني )مخصــص تــرك اخلدمــة (:- تتمثــل حســبة مخصــص تــرك اخلدمــة ومــا يثبــت بالربــح واخلســارة و اخلســائر االكتواريــة التــي تثبــت 

ببنــود الدخــل الشــامل اآلخــر يف اآلتــي:-
وفقــاً لطريقــة وحــدة اإلئتمــان املخططــة فــإن احلركــة علــى مخصــص تــرك اخلدمــة تكــون كاآلتــي )9 مايــن ريــال رصيــد أول املــدة+ 45, مليــون ريــال 
)9مليــون*5% تكلفــة التمويــل علــى رصيــد صــايف االلتــزام بــأول الســنة( + تكلفــة اخلدمــة 5, مليــون ريــال - 25, مليــون ريــال مســدد لتــرك اخلدمــة 
ــزام منافــع املوظفــن 31  ــد الت ــال )رصي ــون ري ــواري( = 10٫25 ملي ــر االكت ــة )وفقــاً لتقري ــال فــروق إفتراضــات اكتواري ــون ري خــال العــام + 55, ملي
ديســمبر 2017(. وحيــث مت إثبــات التــزام منافــع موظفــن خــال العــام فــإن مصــروف مخصــص تــرك اخلدمــة الســابق حتميلــه علــى قائمــة الدخــل 

وفقــاً للمعاييــر الســعودية  )11٫5مليــون ريــال - 10 مليــون ريــال+ 25, مليــون ريــال مســدد( = 1٫75 مليــون ريــال. 
فإنــه يتــم إجــراء تعديــل علــى الربــح أواخلســارة  يف 3١ ديســمبر 20١7 حيــث وفقــاً خلطــة منافــع املوظفــن فــإن تكلفــة اخلدمــة بلغــت )5, مليــون ريــال( وتكلفــة 

التمويــل )45, مليــون ريــال(.
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ومــن ثــم يتــم إلغــاء مخصــص الســابق تكوينــه بقائمــة الدخــل وفقــاً للمعاييــر الســعودية بقيمــة 1٫75 مليــون ريــال ثــم  يتــم إثبــات مصــروف منافــع 
ــال والتــي تتمثــل تتمثــل يف  القيــد اآلتــي: املوظفــن عــن مخصــص تــرك اخلدمــة بقيمــة 1٫5 مليــون ري

                                                      
                                              مدين               دائن

                                            مليون ريال        مليون  ريال 
                                                                                   من  مذكورين

                                                5,                               ح/تكلفة اخلدمة )املرتبات واملزايا(
                                               45,                              ح/ فائدة متويلية )مصروفات متويلية(

                                               55,                              ح/ فروق اكتوارية )تثبت بعناصر الدخل الشامل اآلخر(
                                                                    1٫5              إلى ح  / التزامات منافع املوظفن 

 فيكون الرصيد ملنافع ترك اخلدمة ضمن التزامات منافع املوظفن )9  مليون +  1٫5 مليون - 25, مليون  = 10٫25 ماين ريال(      
يتم تسوية مبلغ 0٫55 مليون ريال كفروق متثل خسائر اكتوارية ضمن عناصر الدخل الشامل اآلخر.  

بالنســبة للمبانــي )العقــارات واآلالت واملعــدات( :- يبلــغ اســتهاك العــام )3٫5  مليــون * 2 % = 070, مليــون ريــال( حيــث إن تكلفــة املبنــى  بعــد إضافــة 
مخصــص الفــك والتركيــب = )3 مليــون + 5, مليــون مخصــص الفــك واإلزالــة( = 3٫5 مليــون ريــال وقيمــة مجمــع االســتهاك يف تاريــخ التحــول ))3 

مليــون/ 50 ســنه (* 5 (=3, مليــون
• وتكــون القيمــة الدفتريــة  للمبنــى يف 31 ديســمبر 2017= )3٫5 مليــون -3, مليــون )مجمــع االســتهاك حتــى 1 ينايــر 2017( - 070, مليــون = 
3٫13 مليــون ريــال(. وحيــث إن اآلالت مهلكــة دفتريــا فــا تعديــل مطلــوب وبذلــك تصبــح القيمــة الدفتريــة للعقــارات واآلالت واملعــدات = 3٫13  مليــون 

+ صفــر )اآلالت( =3٫13 مايــن . مــع العلــم ان تكلفــة التمويــل ملخصــص التفكيــك =5, مليــون*5%=25 0, مليــون

              القيود احملاسبية :-
                                                                          إثبات مصروف اهاك املبنى بعد رسملة مخصص الفك والتركيب 

                                          070 ,                                             من ح /مصروف اإلستهاك 
                                                               070 ,                              إلى ح/ مجمع االستهاك 

                                                                            إثبات تكلفة التمويل احملتسبه ملخصص الفك والتركيب 
                                         25 0,                                              من ح/ تكلفة التمويل 

                                                                25 0,                            إلى ح/مخصص الفك والتركيب 

ثالثًا: األثر على األرباح املبقاة واالحتياطيات األخرى )الدخل الشامل اآلخر(:-
إلعــداد املطابقــات التــي يتطلبهــا قســم ٣٥ » التحــول للمعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم » والتــي 
ســيتم عرضهــا بصفحــات )21 ،22، 23 ( فــإن آثــار التحــول علــى األربــاح املبقــاة وباقــي بنــود حقــوق املكيــة يف تاريــخ التحــول وكذلــك اآلثــار علــى قائمــة 

الدخــل الشــامل لعــام 2017 ) األرقــام املقارنــة ( ميكــن احتســابها كمــا يلــي :-
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• األربــاح املبقــاة يف 1 ينايــر 2017= 10 مليــون + 2 مليــون )تقييــم االســتثمارات( + 1 مليــون )عــن مخصــص تــرك اخلدمــة( + 9.  مليــون )تصحيــح 
تقييــم العقــارات االســتثمارية( + 015,  مليــون )تعديــل عــن محاســبة التحــوط- اجلــزء غيــر الفعــال الزائــد عــن خســائر العملــة احملققــة( = 13٫915 

مليونــا. 
• االحتياطيات )الدخل الشامل االخر يف 1 يناير2017 ( = 085, مليون ريال الناشئة عن عقد التحوط. 

ــاح العــام - 010, مليــون )فــرق اســتهاك عــن مخصــص الفــك = 5./50  • األربــاح املبقــاة يف 31 ديســمبر 2017 = 13٫915 مليــون + 1 مليــون أرب
=010, مليــون ريــال( +8, مليــون )فــرق مخصــص عــن مصــروف وفوائــد منافــع املوظفــن = 1٫75 - 95,( - 3 مايــن انخفــاض االســتثمارات املاليــة 
بالقيمــة العادلــة + 015, مليــون )اجلــزء غيــر الفعــال مــن عقــد حتــوط املعامــات املتوقعــة عــن تقييــم 31 ديســمبر 2017 ( + 085, مليــون )تســوية 
ــة  إعــادة تصنيــف اجلــزء الفعــال عــن عقــود التحــوط عــن عــام 2017 ( - 25 0, مليــون )5.,5%( الفوائــد التمويليــة عــن مخصــص التفكيــك واإلزال

=12٫780 مليــون ريــال. 
• الدخــل الشــامل اآلخــر )االحتياطيــات األخــرى( يف 31 ديســمبر 2017 = 085,  مليــون )رصيــد اول 2017(** - 85 0 , مليــون )تســوية إعــادة 
ــون ــة(= )465,( ملي ــون )فــروق إفتراضــات اكتواري ــال يف 31 ديســمبر 2017 ( - 55, ملي ــون ) اجلــزء الفع ــب 31 مــارس 2017 (** + 085, ملي تبوي

كما تعرض تلك األرصدة بالقوائم املالية والتغيرات باملطابقات التي توضح اآلثار بأعاه باإليضاحات كما يلي :-
شركة ................

الشكل النظامي ..........
قائمة املركز املالي

كافة األرقام بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خاف ذلك
                                      كما يف 31 ديسمبر 2018    كما يف 31 ديسمبر2017     كما يف 1 يناير 2017                                                                       

األصول غير املتداولة   
العقارات واآلالت واملعدات )بالصايف(                                                         3130                                3200
عقارات استثمارية )بالقيمة العادلة(                                                           1000                                1000

 إجمالي األصول غير املتداولة
األصول املتداولة

أصول مالية بالقيمة العادلة من خال الربح أو اخلسارة                                   9000                                12000
أدوات مالية للتحوط عن سعر الصرف                                                        100                                  100

إجمالي األصول 
حقوق امللكية وااللتزامات 

حقوق امللكية 

** عقــد التحــوط ضــد مخاطــر فــروق العملــة يتــم جتديــده ســنويا ويعمــل علــى تغطيــة خســائر فــروق العملــة للثــاث أشــهر التاليــة مــن تاريــخ القوائــم املاليــة ، ويف 31 مــارس مــن عامــي 2017 و2018 

حتققــت اخلســائر ســنويا مبــا يدعــو الــى إثبــات تســوية العقــد وإعــادة تصنيــف اجلــزء الفعــال مــن العقــد مــن عناصــر الدخــل الشــامل االخــر الــى الربــح واخلســارة ،فضــا علــى أن اجلــزء غيــر الفعــال 

يثبــت ضمــن الربــح أو اخلســارة كمــا ورد كتعديــل علــى األربــاح املبقــاة يف تاريــخ التحــول وكذلــك األربــاح املبقــاة يف 31 ديســمبر 2017 لتضمــن اثــره بربــح وخســارة العــام .
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XXX                           XXX                                                                              رأس املال
األرباح املبقاة                                                                         12780                           13915

االحتياطيات األخرى                                                                 )465(                              85
إجمالي حقوق امللكية                                                                                          12٣1٥                                       14000

االلتزامات غير املتداولة 
التزام منافع املوظفن                                                               10250                           9000
مخصص إعادة التهيئة                                                               525                              500 

إجمالي االلتزامات املتداولة 
االلتزامات املتداولة 

xxx                             xxx                                                                                املوردون
xxx                             xxx                                                       الدائنون وأرصدة دائنة أخرى

إجمالي حقوق امللكية وااللتزامات                                              

**عرضت فقط  قائمة املركز املالي البنود املتأثرة باملثال وال ميثل النموذج منوذجا إرشاديا
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شركة ...............
الشكل النظامي  .......

 قائمة الدخل الشامل
)كافة األرقام بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خاف ذلك(

                                                              السنة املالية املنتهية                  السنة املالية املنتهية 
                                                               يف ٣1 ديسمبر 2018            يف ٣1 ديسمبر 2017   

                                                                                                             »املعدلة«                                            
اإليرادات                                                                                                  10,000

تكلفة اإليرادات                                                                                           )10125(
مجمل الربح                                                                                                                                             )12٥)
مصروفات عمومية                                                                                        )500(
مصروفات البيع والتوزيع                                                                                 )450(

مصروفات تشغيل أخرى 
ربح أو خسارة فروق العملة                                                                                 00
ناجت عقود التحوط لفروق العملة                                                                           15
تكلفة التمويل                                                                                                )25(

الربح )اخلسارة( قبل الزكاة الشرعية
الزكاة الشرعية                                                                                              )50(

صايف )اخلسارة(                                                                                          )1135(
بنود الدخل الشامل اآلخر 

بنود ال يتم إعادة تصنيفها الحقا من خال الربح واخلسارة  
اخلسائر االكتوارية عن خطة منافع ترك اخلدمة                                                      )550(                                                                                

بنود يتم تبويبها الحقا من خال الربح واخلسارة                                                                                                                      
اجلزء الفعال من أدوات حتوط سعر الصرف 2018                                                     85
تسوية تصنيف اجلزء الفعال عن عقود حتوط منتهية بـ 2017                                       )85(

إجمالي الدخل الشامل                                                                                                                      )168٥)

**عرضت فقط  قائمة األرباح واخلسائر والدخل الشامل البنود التي تأثرت وفقاً للمثال وال ميثل النموذج بأعاه  منوذجا إرشاديا 
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10. مطابقــة بنــود حقــوق امللكيــة عنــد التحــول يف 1 ينايــر 2017 وفقــًا للمعاييــر الســعودية وكمــا عرضــت وفقــًا للمعيــار الدولــي 
للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم:-

)جميع األرقام باأللف ريال(

رأس املالاإليضاح
 االحتياطي
النظامي

 األرباح
املبقاة

االحتياطيات األخرى
)الدخل الشامل اآلخر(

اإلجمالي

 الرصيد كما يف 1 يناير 2017
(وفقًا للمعايير السعودية)

10,000010,000

 أثر تعديل االستثمارات بأدوات
 حقوق امللكية بالقيمة العادلة

 من خال الربح واخلسارة
2,0002,000

 أثر تعديل مخصص ترك
اخلدمة بالقيمة االكتوراية

1,0001,000

 أثر تصحيح اخلطأ بتكلفة
* العقارات االستثمارية

900900

 أثر إثبات  عقود وفقًا حملاسبة
التحوط  بالقيمة العادلة

1585100

 الرصيد كما يف 1 يناير 2017
 وفقًا للمعيار الدولي للتقرير

 املالي للمنشآت الصغيرة
 ومتوسطة احلجم

13,9158514,000

*أثر تصحيح تكلفة األراضي ضمن العقارات االستثمارية
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11.مطابقــة بنــود حقــوق امللكيــة يف ٣1 ديســمبر 2017 وفقــًا للمعاييــر الســعودية وكمــا عرضــت وفقــًا للمعيــار الدولــي للتقريــر املالــي 
للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجم:-

)جميع األرقام باأللف ريال(

رأس املالاإليضاح
 االحتياطي
النظامي

 األرباح
املبقاة

االحتياطيات األخرى
)الدخل الشامل اآلخر(

اإلجمالي

 الرصيد كما يف 1 يناير 2017
(وفقًا للمعايير السعودية)

10000010000

أثر تسويات تعديل األرصدة 
االفتتاحية عند التحول يف 

1 يناير 2017
3915854000

حقوق امللكية كما يف 1 يناير 
2017 )وفقًا للمعيار الدولي 

للتقرير املالي للمنشآت 
الصغيرة ومتوسطة احلجم(

10139158514000

 ربح العام )املعدل( بعد أثر
 تعديات الناشئة عن تطبيق
 املعيار الدولي للتقرير املالي

 للمنشآت الصغيرة ومتوسطة
 احلجم

12 )1135()1135(

عناصر الدخل الشامل 
)بالصايف من تسوية إعادة 

التبويب(
 )550()550(

 إجمالي الدخل الشامل لعام
2017 

)1135()550 ()1685(

أرصدة حقوق امللكية  كما يف 
1 يناير 2017 )وفقًا للمعيار 

الدولي للتقرير املالي للمنشآت 
الصغيرة ومتوسطة احلجم(

12780)465(12315
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12. مطابقة الربح واخلسارة لعام 2017:-
وفقــًا حلســبة األربــاح املبقــاة الــواردة بصفحــة 18:- يف ٣1 ديســمبر 2017 = 1٣.91٥ مليــون + 1 مليــون أربــاح العــام  إضافــة الــى 
التعديــات التــي متــت علــى ربــح وخســارة العــام بســبب التحــول ) - 010, )فــرق اســتهاك عــن مخصــص الفــك = ٥,/٥0 =010, مليــون 
ــة  ــتثمارات املالي ــاض االس ــون انخف ــني = 1.7٥ - 9٥,(  - ٣ ملي ــع املوظف ــد مناف ــروف وفوائ ــن مص ــص ع ــرق مخص ــال + 8,  مليون)ف ري
ــعار  ــرات يف أس ــة للتغي ــة مرتفع ــة احتمالي ــات ذات درج ــوط ملعام ــبة حت ــن محاس ــال م ــر الفع ــزء غي ــة + 01٥, )اجل ــة العادل بالقيم
صــرف عملــة أجنبيةعــن تقييــم ٣1 ديســمبر 2017 + 08٥, مليــون )احملقــق مــن اجلــزء الفعــال عــن عقــود التحــوط عــن عــام( 2017- 
(٥, *٥%( 2٥ 0, مليــون )الفوائــد التمويليــة عــن مخصــص التفكيــك واإلزالــة ((=12.780 مليــون ريــال ونخلــص مــن ذلــك أن املطابقــة 

الواجــب اإلفصــاح عنهــا لربــح وخســارة العــام تكــون كمــا يلــي:-

باأللف ريالالتعديات

1000 صايف ربح العام كما بقائمة الدخل وفقاً للمعايير السعودية.

  فرق استهاك أصل بعد تعديل قيمته الدفترية بالتزام إنهاء التشغيل
وتكلفة التمويل املرتبطة )مبخصص إعادة التهيئة( التزام إنهاء التشغيل

)35(

 فرق إثبات التزام منافع املوظفن عن خطة املنافع احملددة لترك
  اخلدمة وفقاً للقيمة احلالية احملتسبة اكتواريا عن العام

800

 اجلزء غير الفعال من عقود التحوط ملعامات ذات درجة احتمالية
 مرتفعة مرتبطة بعقود شراء مستقبلي لعملة أجنبية

15

 اجلزء الفعال من عقود التحوط لعقود مستقبليه لشراء عمات أجنبية
 الناجت عن التسوية بعام 2017

85

 إثبات اخلسارة غير احملققة عن استثمارات مت تصنيفها أصول مالية
بالقيمة العادلة من خال الربح أو اخلسارة

)3,000(

 صايف خسارة العام وفقاً للمعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت
 الصغيرة ومتوسطة احلجم

 )1,135(

مثال 2 )شرح اثر التحول بإيضاحات القوائم املالية (:-
 تضمنــت قائمــة املركــز املالــي للمنشــأة يف 31 ديســمبر  2016 مبلــغ  5000 ريــال تتمثــل يف نفقــات مت إنفاقهــا لتطويــر أحــد منتجاتهــا وقــد اســتوفت 
تلــك النفقــات الضوابــط التــي حددهــا معيــار البحــوث والتطويــر الســعودي لذلــك مت إثباتهــا كأصــل غيــر ملمــوس يف 31 ديســمبر 2016 ومت تقديــر 
عمــره اإلنتاجــي بخمــس ســنوات. وعنــد التحــول للمعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم، الــذي ال يســمح برســملة تكلفــة 

التطويــر، فقــد قامــت املنشــأة باآلتــي :.
• تعديــل الرصيــد االفتتاحــي يف 1 ينايــر 2017 لألصــول غيــر امللموســة وإلغــاء إثبــات تكلفــة تطويــر املنتجــات بقيمــة 5000 ريــال والتــي مت إثباتهــا قبــل 

تاريــخ التحــول للمعيــار الدولــي يف 31 ديســمبر 2016. 
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•  تخفيض رصيد األرباح املبقاة )املعدلة( يف 1 يناير 2017 مقابل التخفيض يف قيمة األصول غير امللموسة.
• إلغاء مبلغ إطفاء أصل التطوير البالغ 1000 ريال  لتعديل الربح واخلسارة يف قائمة الدخل الشامل عند إدراجها كقوائم مقارنة لسنة 2018.

ــر و31  ــة يف 1 يناي ــود حقــوق امللكي ــر مبطابقــة بن ــام 2017 وعــرض األث ــح واخلســارة  لع ــك التعديــات يف مطابقــة الرب ــر تل ــم اإلفصــاح عــن أث • يت
ــي:- ــة كمــا يل ــم املالي ــود القوائ ــى بن ــر التطبيــق ألول مــرة عل ــم عــرض إيضــاح ســردي يوضــح أث ديســمبر 2017. ويت

أثر تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة احلجم ألول مرة:-
األصول غير امللموسة :-

تضمــن رصيــد األصــول غيــر امللموســة يف 31 ديســمبر 2016 رصيــدا يتمثــل يف تطويــر منتجــات بتكلفــة 5000 ريــال والــذي يشــمل النفقــات التــي 
ــرة  ــي للمنشــآت الصغي ــر املال ــي للتقري ــار الدول ــار الســعودي. إال أن املعي ــاً للمعي ــر املنتجــات وفق ــة تطوي ــة لرســملة تكلف تســتويف الشــروط الضروري
ومتوســطة احلجــم ال يســمح برســملة تكلفــة التطويــر ويطلــب إثبــات تكلفــة األبحــاث والتطويــر كمصروفــات. ولذلــك مت تعديــل كل مــن رصيــد األصــول 
غيــر امللموســة ورصيــد األربــاح املبقــاة  يف 1 ينايــر 2017 بأثــر التســوية الناجتــة عــن التحــول للمعيــار الدولــي. وعــدل ربــح أو خســارة العــام املالــي 
ــغ 250,000 ريــال وفقــاً للمعيــار الدولــي )31 ديســمبر 2017 وفقــاً للمعاييــر الســعودية:249000 ريــال( وذلــك  املنتهــي يف 2017/12/31  والــذى بل
بأثــر تخفيــض مصــروف اإلطفــاء وزيــادة ربــح العــام بنصيــب عــام 2017 مــن اإلطفــاء  بقيمــة 1000 ريــال وقــد بلــغ رصيــد األصــول غيــر امللموســة » 

املعــدل« كمــا يلــي:
 2017                                                                                                

                                                                                              »املعدلة«
                                                                                                 ريال 
الرصيد كما يف 1 يناير  2017 )وفقاً للمعايير السعودية(                          50,000

 أثر تطبيق قسم 18 وعدم رسملة تكلفة التطوير وفقاً للمعيار الدولي            )5,000(
الرصيد كما يف ا يناير 2017  »املعدل« وفقاً للمعيار الدولي                       45,000 
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 حقوق امللكية املتعلقة مبساهمي الشركة األم
املتعلق

 بحصص
 امللكية غير
املسيطرة

 إجمالي حقوق
امللكية رأس املالإيضاح

 االحتياطي
النظامي

 االحتياطي
العام

 األرباح
املبقاة

)املعدلة(

االحتياطيات
األخرى

 إيضاح رقم
12

اإلجمالي

 الرصيد كما
 يف 1 يناير

2017   
1110,000,000100,00075,000995,000 50,00011,220,0001,247,22212,467,222

صايف دخل 
السنة )قبل 
التحول - 

وفقاً للمعايير 
السعودية  
 249,000

ريال(

250,000250,00027,777277,777

 حتويل
 االحتياطي
  النظامي

25000)25,000(------

 إجمالي
 الدخل
 الشامل
 اآلخر

200,000200,0005000205,000

 توزيعات
األرباح

)90,000()90,000()10,000()100,000(

 الرصيد
 كما يف 31
 ديسمبر
2017 

10,000,000125,00075,0001,130,000250,00011,580,0001,269,99912,849,999
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إيضاح )11( - مطابقة بنود حقوق امللكية يف ٣1 ديسمبر 2017:-

 حقوق امللكية املتعلقة مبساهمي الشركة األم
املتعلق

 بحصص
 امللكية غير
املسيطرة

 إجمالي حقوق
امللكية رأس املالإيضاح

 االحتياطي
النظامي

 االحتياطي
العام

 األرباح
املبقاة

)املعدلة(

االحتياطيات
األخرى

 إيضاح رقم
12

اإلجمالي

الرصيد كما 
يف 1 يناير  
2017 )كما 
باملعايير 

السعودية(  

10,000,000100,00075,0001000٫000   50,00011,225,0001,247,22212,472,222

 أثر التحول
 بإلغاء إثبات

 تكلفة التطوير
 وتخفيض

األرباح املبقاة

  )5000()5000(-)5000(

الرصيد كما 
يف ا يناير  
2017 )وفقاً 

للمعيار الدولي 
للتقرير املالي 

للمنشآت 
الصغيرة 
ومتوسطة 
احلجم( 

10,000,000100,00075,000995,00050,00011,220,001,247,22212,467,222

يجب على املنشأة أن تفصح عن مصروفات البحوث والتطوير باإلجمالي بشكل منفصل ضمن عرض عام 20١7
مثال )٣): )شامل على فصل املكونات بالعقارات واآلالت واملعدات والفحص الرئيسي قسم )17( وتكلفة االقتراض - قسم 2٥)

متتلــك منشــأة للنقــل البحــري عــددا مــن ســفن النقــل التــي يقــدر عمرهــا اإلنتاجــي بـــ 50 ســنة. وحتتفــظ املنشــأة مبحــركات احتياطيــة لضمان اســتمرار 
عمــل تلــك الســفن بقيمــة مليونــي ريــال مت اقتناؤهــا يف 1 ينايــر 2016م، وكانــت املنشــأة تصنــف احملــركات االحتياطيــة والتــي تعــد ذات قيمــة مهمــة 
ضمــن املخــزون يف إطــار املعيــار الســعودي للمخــزون، وذلــك منــذ 1 ينايــر 2016م. ويف إطــار تطبيــق املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة 
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ومتوســطة احلجــم، فــإن إثبــات احملــركات االحتياطيــة يتفــق مــع ضوابــط إثبــات العقــارات واآلالت واملعــدات مــن حيــث املنافــع املســتقبلية املرتبطــة 
ــب تشــغيلي  ــات األصــل )ســفينة نقــل( كمطل ــا رئيســيا ألحــد مكون ــل مكون ــاك اســتبداال هامــا )إحــال حملــرك( ميث ــك األصــول، وكذلــك فــإن هن بتل
يجــرى بانتظــام كل 4 ســنوات، وقــد أجــرى آخــر اســتبدال للمحــرك يف 1 ينايــر 2016م بقيمــة 300,000 ريــال، وقامــت املنشــأة برســملته علــى الســفينة 
واســتهاكه ضمــن األصــل )ذو العمــر االفتراضــي البالــغ 50 ســنة(، وقامــت املنشــأة يف نفــس التاريــخ بتكبــد تكلفــة الفحــص الــدوري الرئيســي الــذي 
يجــرى كل أربــع ســنوات، وأثبتــت تكلفــة الفحــص ضمــن الربــح واخلســارة بقيمــة 60000 ريــال، وكانــت املنشــأة قــد قامــت برســملة تكلفــة اقتــراض 
ضمــن تكلفــة إحــدى الســفن التــي تطلــب إجــراء حتســينات بهــا اســتدعى احلصــول علــى قــرض لتمويــل تلــك التحســينات الرئيســة وبلغــت قيمــة تكلفــة 

االقتــراض التــي مت رســملتها املتعلقــة بالقــرض 20,000 ريــال يف 31 ديســمبر 2016. 
املطلوب: 

توضيــح أثــر التحــول للمعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم يف تاريــخ التحــول، وفقــاً للقســم )17( »العقــارات واآلالت 
واملعــدات« والقســم )25( »تكلفــة االقتــراض« والقســم )35( »التحــول للمعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم ألول مــرة«، 
علمــا بــأن القوائــم املاليــة األولــى التــي تلتــزم فيهــا املنشــأة بتطبيــق املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم هــي قوائــم 
ــار املترتبــة علــى ذلــك يف 1 ينايــر 2017 والقيــود  عــام 2018م، وأنهــا تعــرض ســنة مقارنــة واحــدة عــن عــام 2017م وترغــب املنشــأة يف دراســة اآلث

احملاســبية عنــد تلــك النقطــة.
احلـل:

حيــث إن املنشــأة تعــرض أول قوائــم ماليــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم يف عــام 2018م )عــام التطبيــق 
األول(، وتعــرض قوائــم مقارنــة لعــام وحيــد وهــو عــام 2017م، فســيكون تاريــخ التحــول هــو 1 ينايــر 2017م، ويف ذلــك التاريــخ ســتراجع املنشــأة 
سياســاتها عنــد التحــول، ووفقــا للقســم )35( الفقــرة )6(، ســيتم إثبــات أي تغيــر يف السياســات علــى أنــه تســوية علــى الرصيــد االفتتاحــي لألربــاح 
املبقــاة أو حســاب آخــر مناســب حلقــوق امللكيــة وتعــدل األرصــدة الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات عنــد التحــول )والتــي متثــل األرصــدة االفتتاحيــة يف 1 
ينايــر2017(. وســوف يتــم فصــل املكونــات املتماثلــة يف منــط االســتخدام والعمــر االفتراضــي عــن تكلفــة األصــل حســبما هــو مطلــوب مبوجــب القســم 

)17( »العقــارات واآلالت واملعــدات«.**
ــون  ــر اإلنتاجــي للمك ــى العم ــاء عل ــرة ومتوســطة احلجــم بن ــي للمنشــآت الصغي ــر املال ــي للتقري ــار الدول ــاً للمعي ــة وفق ــة الدفتري ــم احتســاب القيم يت
املســتبدل )احملــرك( وهــو)4 ســنوات(  وقيمتــه )300,000 ريــال( يف 1 ينايــر 2017 لتصبــح القيمــة الدفتريــة للمحــرك )300,000 - )300,000 /4(( 
= 225,000 ريــال، وحيــث إنــه كان قــد ســبق احتســاب اســتهاك لعــام واحــد لذلــك املكــون )احملــرك املســتبدل( ضمــن األصــل )الســفينة ( )ذات العمــر 
االفتراضــي املقــدر بخمســون عامــا( قبــل التحــول، فوفقــا للمعيــار الســعودي لألصــول الثابتــة فقــد كان احملــرك يهلــك ضمــن األصــل الرئيســي وكانــت 
قيمتــه الدفتريــة )300,000 - )300,000 *50/1(( = 294,000، ويكــون علــى املنشــأة إجــراء القيــد اآلتــي ضمــن تســويات التحــول إلعــادة تبويــب ذلــك 

املكــون )احملــرك( وإثبــات فــرق االســتهاك:
** يجــب علــى املنشــأة أن تفصــح إن لــم تتمكــن مــن التوصــل إلــى آثــار تطبيــق املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم 

الناجتــة عــن فصــل أي مكونــات أخــرى مهمــة لتلــك الســفن ) قــد يكــون هنــاك تكلفــة محــركات مــن فتــرات ســابقة متضمنــة بتكلفــة الســفن ( لألعــوام 
قبــل عــام 2016 وذلــك يف حــال تعــذر القيــام بذلــك بتكلفــة وجهــد مبرريــن وبشــكل عملــي للفتــرات األخــرى فيمــا قبــل تاريــخ التحــول ،كمــا إن عليهــا 
فصــل باقــي املكونــات بخــاف احملــركات طاملــا ثبــت لهــا منــط اســتخدام وعمــر افتراضــي مختلــف عــن املكونــات األخــرى وإحــال هــام دوري كمتطلــب 

للتشــغيل يف ذلــك النشــاط .



28

• القيد احملاسبي )1(: إثبات فصل املكونات ألحد األصول يف 1 يناير 2017:
                                من مذكورين

   300,000     ح / احملركات 
   69,000       ح / األرباح املبقاة  

   6,000        ح/ مجمع استهاك الناقات 
                      إلى مذكورين

                             300,000         ح/ الناقات )السفن(
                             75,000            ح/ مجمع استهاك احملركات

• القيد احملاسبي)2( :- رسملة تكلفة الفحص الرئيسي يف 1 يناير 2017م.
يجــب أن ترســمل تكلفــة الفحــص الــدوري الرئيســي بالقيمــة الدفتريــة بعــد خصــم اســتهاك عــام 2016م وفقــاً لفقــرة )17. 7( باملعيــار الدولــي للتقريــر 

املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم، والــذي ســبق أن أثبــت كمصــروف يف 2016م وفقــاً للمعاييــر الســعودية.
          45,000  من ح  / محركات الناقات )الفحص الرئيسي(. 

                           45,000    إلى ح / األرباح املبقاة.  
القيمــة الدفتريــة للفحــص الرئيســي الواجــب رســملتها وفقــاً لقســم 17 مــن املعيــار الدولــي = )60,000 *)4/3(( = 45,000 ريــال.  حيــث مــن املفتــرض 
أنــه قــد مــر عــام يف تاريــخ التحــول مــن تاريــخ آخــر فحــص وأن الفحــص الرئيســي مفتــرض أن يكــون قــد اســتهلك بقيمــة 15,000 ريــال مــا ميثــل 

اســتهاك عــام 2016
• القيــد احملاســبي)٣( :- إثبــات املعــدات االحتياطيــة الهامــة الســابق إثباتهــا ضمــن املخــزون )فقــرة 17. ٥( ضمــن العقــارات واآلالت 

واملعــدات وفقــًا للمعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم. 
                     مدين          دائن 
                     ريال            ريال 

                                          من مذكورين
                   40,000                  ح / األرباح املبقاة        

               1,960,000                 ح / املعدات االحتياطية للمحركات )بند عقارات وآالت ومعدات(
                                         2000,000                            إلى ح / املخزون.

* قيمة استهاك املعدات االحتياطية املقتناة يف 1 يناير 2016 بعد رسملتها )وفقاً للمعيار الدولي يف 1 يناير 2017م(
وحتى تاريخ التحول = )2000,000 / 50 سنة( = 40,000 ريال

• القيــد احملاســبي)4( :- إلغــاء إثبــات تكلفــة االقتــراض الســابق رســملتها، حيــث أن القســم 2٥ »تكلفــة االقتــراض« ال يجيــز رســملة 
هــذه التكلفــة. 

        مدين            دائن 
        ريال              ريال 

    20,000                               من ح األرباح املبقاة                           
                        20,000                 إلى ح / الناقات )السفن(


