ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ٨ـ

معيار توحيد القوائم المالية

معيار توحيد القوائم المالية

لجنة معايير المحاسبة
شعبان ١٤١٩ھـ
ديسمبر ١٩٩٨م

ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

١٣٠١

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ٨ـ

معيار توحيد القوائم المالية

تركت ھذه الصفحة فارغة

ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

١٣٠٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ٨ـ

معيار توحيد القوائم المالية

تقديــم :
ُتع ُّد المحاسبة من األدوات المھمة التي تساعد عل ى ض بط أعم ال المنش آت بأنواعھ ا
المختلف ة وتس اعد الق ائمين عليھ ا عل ى اتخ اذ الق رارات الص ائبة الت ي تكف ل اس تمرار تل ك
المنشآت ومساھمتھا في تقوية وتدعيم االقتصاد الوطني  ،ولذا قامت وزارة التجارة بدراسة
مستفيضة بغرض تطوير مھنة المحاسبة والمراجعة انتھت بصدور المرسوم الملكى الك ريم
رق م م ١٢/وت اريخ ١٤١٢/٥/١٣ھ ـ ال ذي تم ت بموجب ه الموافق ة عل ى نظ ام المحاس بين
الق انونيين وال ذي ي نص ف ي مادت ه التاس عة عش رة عل ى إنش اء الھيئ ة الس عودية للمحاس بين
الق انونيين ؛ وھ ي ھيئ ة تعم ل تح ت إش راف وزارة التج ارة للنھ وض بمھن ة المحاس بة
والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير ھذه المھنة واالرتقاء بمستواھا .وق د نص ت الفق رة )(١
م ن الم ادة ) (١٩م ن نظ ام المحاس بين الق انونيين عل ى أن م ن أغ راض الھيئ ة مراجع ة
وتطوير واعتماد معايير المحاسبة.
وفي ضوء ذلك قرر مجلس إدارة الھيئة تشكيل لجنة )لجنة معايير المحاسبة( تت ولى
إعداد وتطوير معايير المحاسبة التي يتعين على المنشآت على اختالف أشكالھا النظامي ة أو
نشاطھا الذي تباشره االلتزام بھا عن د إع داد الق وائم المالي ة لتل ك المنش آت  ،وأن يلت زم عن د
إعداد المع ايير بالئح ة إع داد مع ايير المحاس بة وتع ديلھا الت ي ت م اعتمادھ ا م ن قب ل مجل س
إدارة الھيئة برقم  ١/٢/٣وتاريخ ١٤١٤/٥/١٥ھـ الموافق ١٩٩٣/١٠/٣٠م.
ونظرا ألھمية موضوع توحيد القوائم المالية رأت اللجنة إعداد معي ار تفص يلي بھ ذا
الموضوع وكلفت الدكتور أحمد الھادي ك ريم ال دين )المستش ار( بإع داد مش روع المعي ار ،
وقام ت اللجن ة بمناقش ة مش روع المعي ار والدراس ة المرفق ة بمش روع المعي ار خ الل ع دة
اجتماعات .وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ض وء المالحظ ات
المقدمة .وبع د اعتمادھ ا م ن اللجن ة ت م إرس الھا ل ذوي االھتم ام واالختص اص وطل ب م نھم
تزويد الھيئة بما لديھم من مالحظات  ،كم ا تم ت مناقش ـة مش روع المعي ار ف ي لق اء مفت وح
حض ره ع دد م ن ذوي االھتم ام واالختص اص بمھن ة المحاس بة والمراجع ة م ن مھني ين
ومس ئولين حك وميين وأك اديميين ورج ال أعم ال  ،وقام ت اللجن ة بدراس ة م ا ورد م ن
مالحظ ات وتع ديل مش روع المعي ار بالمالحظ ات الت ي أخ ذ بھ ا ؛ وبعرض ه عل ى مجل س
إدارة الھيئ ة ص در ع ن المجل س ق رار ب رقم  ٤/٢/٥وت اريخ ١٤١٩/٩/١١ھ ـ المواف ـق
١٩٩٨/١٢/٢٩م قضى باعتماد المعيار.
وﷲ الموفق ،،،
األميــن العـــام
يوسف محمد المبارك
ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

١٣٠٣

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ٨ـ

معيار توحيد القوائم المالية

تركت ھذه الصفحة فارغة

ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

١٣٠٤

ـ ٨ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

معيار توحيد القوائم المالية

فھـرس
معيار توحيد القوائم المالية والدراسة المرفقة به
م

الصفحة

الموضــــــــــــــــــــــــــــوع

المعيــــــــــــــار :
 ١ـ نطاق المعيـــــــــار

١٣١١

 ٢ـ ھــدف المعيـــــــار

١٣١١

 ٣ـ نص المعيـــــــــار

١٣١١

 ٤ـ اإلفصـــــــــــاح

١٣١٥

 ٥ـ التعاريـــــــــــف

١٣١٦

 ٦ـ سريان مفعول المعيــــار

١٣١٨

الدراسة المرفقة بالمعيار :
 ١مقدمــــــة.

١٣٢٣

٢

الھدف من إعداد قوائم مالية موحدة.

١٣٢٣

٣

أسس توحيد القوائم المالية للمجموعة )مفھوم السيطرة(.

١٣٢٣

ـ الواليات المتحدة األمريكية.

١٣٢٤

ـ المملكة المتحدة.

١٣٢٦

ـ لجنة معايير المحاسبة الدولية ).(IASC

١٣٢٧

ـ مشروع المعيار السعودي.

١٣٢٧

٤

إجراءات توحيد القوائم المالية.

١٣٢٨

٥

مفھوم المنشأة األم كأساس لتوحيد القوائم المالية.

١٣٢٨

ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

١٣٠٥

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ٨ـ

معيار توحيد القوائم المالية

م

الموضــــــــــــــــــــــــــــوع

الصفحة

٦

مفھوم الوحدة االقتصادية كأساس لتوحيد القوائم المالية.

١٣٢٨

٧

متطلبات المعايير المھنية فيما يتعلق بإجراءات توحيد القوائم المالية.

١٣٣٣

٨

المقارنة بين مشروع المعيار األمريكي  ،والمعيار البريطاني ،
والمعيار الدولي  ،ومشروع المعيار المقترح للمملكة.

١٣٣٥

٩

ملحق رقم ) (١سياسات توحيد القوائم المالي ة المطبق ة بواس طة بع ض
المنشآت في المملكة.

١٣٤٧

 ١٠ملح ق رق م ) (٢أمثل ة تش رح كيفي ة تطبي ق إج راءات توحي د الق وائم
المالية وفقا لمشروع المعيار المقترح.

١٣٥٣

 ١١المصطلحات األجنبية المھمة وترجمتھا

١٣٦٤

ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

١٣٠٦

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ٨ـ

المعيــــــار

ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

١٣٠٧

معيار توحيد القوائم المالية

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ٨ـ

معيار توحيد القوائم المالية

تركت ھذه الصفحة فارغة

ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

١٣٠٨

ـ ٨ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

معيار توحيد القوائم المالية

فھـرس
معيار توحيد القوائم المالية
الموضــــــــــــــوع

الصفحة

 ١ـ نطاق المعيـــــــــار

١٣١١
١٣١١

 ٢ـ ھــدف المعيـــــــار

١٣١١

 ٣ـ نص المعيـــــــــار
 ٤ـ اإلفصـــــــــــاح

١٣١٥

 ٥ـ التعاريـــــــــــف

١٣١٦

 ٦ـ سريان مفعول المعيـــــار

ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

١٣٠٩

١٣١٨

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ٨ـ

معيار توحيد القوائم المالية

تركت ھذه الصفحة فارغة

ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

١٣١٠

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ٨ـ

معيار توحيد القوائم المالية

معيار توحيد القوائم المالية
 -١نطاق المعيار :
 ١/١يحدد ھذا المعيار متطلبات العرض واإلفصاح المتعلقة بالقوائم المالي ة الموح دة
للمنشآت الھادفة للربح  ،التي لھا منشآت تابعة بغض النظر عن حجمھا وشكلھا
النظامي.
)الفقرة (١٠١
 ٢/١ال ينطبق ھذا المعيار على المنشآت المملوكة بالكامل لمنشآت أخرى.
)الفقرة (١٠٢
 ٣/١تقرأ فق رات ھ ذا المعي ار ف ي س ياق م ا ورد م ن ش رح ف ي الدراس ة المرفق ة ب ه
وف ي إط ار أھ داف ومف اھيم المحاس بة المعتم دة م ن الھيئ ة ومعي ار الع رض
واإلفصاح العام.
)الفقرة (١٠٣
 ٤/١يطبق ھذا المعيار على االستثمارات ذات األھمية النسبية.
)الفقرة (١٠٤
 -٢ھدف المعيار :
يھ دف ھ ذا المعي ار إل ى تحدي د األس س الت ي ي تم بموجبھ ا توحي د الق وائم المالي ة
واإلج راءات الواج ب اتباعھ ا عن د إع داد تل ك الق وائم المالي ة ومتطلب ات الع رض
واإلفص اح المتعلق ة بھ ا  ،بحي ث تظھ ر  ،بع دل  ،المرك ز الم الي للمنش أة ونت ائج
أعمالھا.
)الفقرة (١٠٥
 -٣نص المعيار :
 ١/٣أسس توحيد القوائم المالية :
يجب توحيد القوائم المالية عندما تتوافر للمنشأة سيطرة على منش أة أو ع دد م ن
المنشآت األخرى )المنش آت التابع ة(  ،س واء أكان ت المنش أة )المنش آت( التابع ة
محلي ة أو أجنبي ة .وإذا كان ت الس يطرة عل ى المنش أة التابع ة مؤقت ة  ،أو كان ت
المنشأة التابعة في حالة إفالس ،أو إعادة تنظيم  ،فال يجب في ھذه الحالة توحيد
القوائم المالية لھذه المنشأة التابعة.
)الفقرة (١٠٦
 ٢/٣يحل ھذا المعيار محل الفقرات ) (٧٥١-٧٧٤من متطلبات معيار العرض
واإلفصاح العام المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة.
)الفقرة (١٠٧
ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

١٣١١

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ٨ـ

معيار توحيد القوائم المالية

 ٣/٣إجراءات توحيد القوائم المالية :
العمليات بين منشآت المجموعة الواحدة :
 ١/٣/٣يجب استبعاد جميع استثمارات منشآت المجموعة الواحدة فيما بينھا م ن
القوائم المالية الموحدة.
)الفقرة (١٠٨
 ٢/٣/٣يج ب اس تبعاد األرص دة والمع امالت المالي ة المتبادل ة ب ين منش آت
المجموعة الواحدة من القوائم المالي ة الموح دة .كم ا يج ب اس تبعاد كام ل
األرباح والخس ائر غي ر المحقق ة الناتج ة ع ن العملي ات والمع امالت ب ين
منشآت المجموعة الواحدة من القوائم المالية الموحدة.
)الفقرة (١٠٩
 ٣/٣/٣إذا كان ت األرب اح أو الخس ائر الم ذكورة ف ي الفق رة ) (١٠٩ناتج ة ع ن
مبيعات قام ت بھ ا منش أة تابع ة  ،حص ة الس يطرة فيھ ا أق ل م ن %١٠٠
فإنه يجب تقسيم تل ك األرب اح أو الخس ائر ب ين الم الك ف ي أس ھم المنش أة
التابعة  ،كل حسب نس بة ملكيت ه .وتخف يض حص ة ك ل مال ك ف ي ص افي
ربح المنشأة التابعة بمقدار حص ته م ن تل ك األرب اح أو الخس ائر الناتج ة
عن مبيعات التابعة إلى منشآت داخل المجموعة الواحدة.
)الفقرة (١١٠
 ٤/٣/٣عن د قي ام إح دى منش آت المجموع ة بش راء س ندات س بق أن أص درتھا
منشأة أخرى ف ي المجموع ة لط رف ثال ث خ ارج المجموع ة ف إن عملي ة
الش راء ف ي ھ ذه الحال ة تع ّد اس تردادا ض منيا للس ندات م ن وجھ ة نظ ر
المجموعة  ،وتع ّد أي مكاسب أو خسائر تنشأ عن عملية الش راء محقق ة.
وتن تج تل ك المكاس ب أو الخس ائر ع ن الف رق ب ين تكلف ة الش راء بالنس بة
للمنش أة المش ترية والقيم ة الدفتري ة للس ندات ف ي س جالت المنش أة
المص درة .وإذا كان ت حص ة الس يطرة ف ي المنش أة المص درة تق ل ع ن
 %١٠٠فإن ه يج ب تقس يم تل ك المكاس ب أو الخس ائر ب ين المنش أة
المسيطرة وحقوق الملكية غير المسيطرة  ،حسب نس بة حص ة ك ل منھ ا
في المنشأة  ،المصدرة بنفس الطريقة المذكورة في الفقرة ).(١٠٩
)الفقرة (١١١
حقوق الملكية غير المسيطرة :
 ٥/٣/٣ي تم خص م حص ة حق وق الملكي ة غي ر المس يطرة ف ي ص افي أرب اح
المنشآت التابعة للفترة المحاسبية الجاري ة م ن ص افي رب ح المجموع ة،
للوصول للربح الموحد للمجموعة.
)الفقرة (١١٢
ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

١٣١٢

ـ ٨ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ٦/٣/٣تتكون حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي أصول المنشآت التابعة
الموحدة من :
أ  -قيمة حقوقھم في تاريخ تحقق السيطرة.
ب -حصتھم في التغيرات )الزيادة أو النقصان( التي حدثت في حقوق
الملكية من تاريخ السيطرة وحتى تاريخ إعداد القوائم المالية
الموحدة.
)الفقرة (١١٣
 ٧/٣/٣يجب إظھار حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي أصول المنشآت
التابعة كبند مستقل في قائمة المركز المالي الموحدة من ضمن حقوق
الملكية باسم )حقوق الملكية غير المسيطرة(.
)الفقرة (١١٤

السيطرة عن طريق الشراء :
 ) ٨/٣/٣ملغاة(
)الفقرة (١١٥
٩/٣/٣

) ملغاة(
)الفقرة (١١٦

 ) ١٠/٣/٣ملغاة(
)الفقرة (١١٧
 ) ١١/٣/٣ملغاة(
)الفقرة (١١٨
 ) ١٢/٣/٣ملغاة(
)الفقرة (١١٩
 ) ١٣/٣/٣ملغاة(
)الفقرة (١٢٠
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التغير في حصة السيطرة )نسبة الملكية في التابعة( :
 ١٤/٣/٣إذا حص ل تغي ر ف ي حص ة الس يطرة دون أن ي ؤدي إل ى فق د المنش أة
لسيطرتھا على التابعة فيجب :
 استخدام نسب حصص الملكية القائمة في تاريخ إعداد الق وائم المالي ةالموح دة لحس اب ك ل م ن حص ة المنش أة المس يطرة وحص ة حق وق
الملكية غير المسيطرة في صافي أصول التابعة.
 إجراء التسويات الالزمة لتحديد صافي الدخل الموحد وحصة حق وقالملكية غير المسيطرة في صافي دخل التابعة.
 ع دم إثب ات أي مكاس ب أو خس ائر تنش أ ع ن التغي رات ف ي حص ة)الفقرة (١٢١
السيطرة.
 ١٥/٣/٣في حالة بيع المنشأة المسيطرة لحصة السيطرة جزئيا أو كلي ا  ،األم ر
ال ذي يترت ب علي ه فق د الس يطرة  ،يج ب إثب ات المكاس ب أو الخس ائر
الناتجة عن عملية البيع فور إتمامھا .وتتمثل تلك المكاس ب أو الخس ائر
في الفرق بين سعر البيع والقيمة الدفترية للحصة المبيعة.
)الفقرة (١٢٢
 ١٦/٣/٣إذا احتفظ ت المنش أة باس تثمارات ف ي أي منش أة كان ت تابع ة ث م فق دت
السيطرة عليھا  ،فيجب تقويم تلك االستثمارات بقيمتھ ا العادل ة الجاري ة
في تاريخ فقد السيطرة.
)الفقرة (١٢٣
الفترات المالية :
 ١٧/٣/٣يج ب ع دم اس تبعاد منش أة تابع ة م ن الق وائم المالي ة الموح دة لمج رد
اختالف فترتھا المالية عن الفترة المالية للمنشأة المسيطرة.
)الفقرة (١٢٤
 ١٨/٣/٣يج ب أن تغط ي الق وائم المالي ة للمنش أة التابع ة المض منة ف ي الق وائم
المالية الموحدة نفس الفترات المالية التي تغطيھا القوائم المالي ة للمنش أة
المسيطرة .وإذا تأكد للمنشأة التابعة عدم مالءمة ذل ك لنش اطھا ،فيج وز
لھ ا الخ روج عن ه  ،ش ريطة أن تفص ح ع ن المب ررات الت ي أدت إل ى
ذلك.
)الفقرة (١٢٥
 ١٩/٣/٣عند اختالف الفترة المالية لمنش آت المجموع ة الواح دة يج ب اس تخدام
آخر قوائم مالية معدة للمنشآت التابع ة عل ى أال يزي د الف رق ب ين ت اريخ
إع دادھا وت اريخ إع داد الق وائم المالي ة للمنش آت المس يطرة  ،ف ي جمي ع
األح وال  ،ع ن ثالث ة أش ھر ويج ب ف ي ھ ذه الحال ة إج راء التس ويات
الالزمة إلثبات أثر األحداث والمعامالت الت ي قام ت بھ ا التابع ة خ الل
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المدة بين التاريخين  ،إذا كانت تل ك األح داث والمع امالت ت ؤثر ت أثيرا
مھما في المركز المالي أو نتائج العمليات الموحدة.
)الفقرة (١٢٦
السياسات المحاسبية :
 ٢٠/٣/٣يج ب أن تس تخدم المنش آت التابعـ ـة سياسـ ـات محاسبيـ ـة متماثل ة م ع
السياس ات المحاس بية للمنش أة المس يطرة  ،فيم ا يتعل ق بالعملي ات
المتشابھة  ،إال إذا اقتضت الضرورة غير ذلك .وف ي ھ ذه الحال ة يج ب
إجراء التعديالت الالزمة عند إعداد القوائم المالي ة الموح دة م ع توزي ع
اآلث ار المترتب ة عل ى تل ك التع ديالت ب ين المنش أة المس يطرة وحق وق
الملكية غير المسيطرة في المنشأة التابعة.
)الفقرة (١٢٧
 ٢١/٣/٣يج ب ع دم اس تبعاد منش أة تابع ة م ن الق وائم المالي ة الموح دة لمج رد
اختالف سياستھا المحاسبية عن السياسة المحاسبية للمنشأة المسيطرة.
)الفقرة (١٢٨
القوائم المالية المجمعة :
 ٢٢/٣/٣يجب اتباع نف س إج راءات توحي د الق وائم المالي ة ال واردة ف ي الفق رات
) ١٠٨إلى  (١٢٧من ھذا المعيار عند إعداد القوائم المالية المجمعة.
)الفقرة (١٢٩
اإلفصاح :
يجب اإلفصاح عما يأتي عند إعداد القوائم المالية الموحدة :
 ١/٤السياسة التي تتبعھا المنشأة المسيطرة إلعداد القوائم المالي ة الموح دة لمنش آتھا
التابعة  ،ويجب أن يكون ھذا اإلفصاح جزءا من إيضاح السياس ات المحاس بية
المھمة.
)الفقرة (١٣٠
 ٢/٤نسبة حقوق الملكية للمنشأة المسيطرة في المنشآت التابعة التي تش ملھا الق وائم
المالية الموحدة.
)الفقرة (١٣١
 ٣/٤نس بة حق وق الملكي ة للمنش أة المس يطرة ف ي المنش آت التابع ة الت ي ال تش ملھا
القوائم المالية الموحدة.
)الفقرة (١٣٢
 ٤/٤أساس المحاسبة عن المنشآت التابعة التي ال تشملھا القوائم المالية الموحدة.
)الفقرة (١٣٣
 ٥/٤الش ھرة الت ي تنش أ نتيج ة للس يطرة ع ن طري ق الش راء ض من األص ول غي ر
الملموسة في قائمة المركز المالي الموحدة.
)الفقرة (١٣٤
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 ٦/٤الفت رة المالي ة الت ي تغطيھ ا الق وائم المالي ة للمنش أة التابع ة  ،الت ي ال تتف ق م دة
قوائمھا المالية مع المدة المالية للقوائم المالية للمنشأة المسيطرة.
)الفقرة (١٣٥
 ٧/٤األحداث التي ترتبط بالمنش أة التابع ة  ،أو العملي ات والمع امالت الت ي أجرتھ ا
تل ك المنش أة خ الل الم دة ب ين الفت رة المالي ة للمنش أة المس يطرة والفت رة المالي ة
للمنشأة التابعة  ،التي ال تتفق مدتھا المالية مع المدة المالية للمنشأة المسيطرة.
)الفقرة (١٣٦
 ٨/٤حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في دخل أو خسارة المنشأة التابعة.
)الفقرة (١٣٧
 ٩/٤كشف بأسماء ومقار ونسب وقيم الملكية في المنشآت التابعة.
)الفقرة (١٣٨
 -٥التعاريــف :
 ١/٥السيطــرة :
ھ ي مق درة المنش أة عل ى اس تخدام  ،أو توجي ه اس تخدام  ،أص ول منش أة أخ رى
الكتساب منافع اقتصادية .وتنشأ سيطرة منشأة عل ى منش آت أخ رى بع دة ط رق
من أمثلتھا توافر أي مما يلي :
أ – ام تالك )بص ورة مباش رة أو غي ر مباش رة( أكث ر م ن  %٥٠م ن ص افي
أصول المنشأة األخرى.
ب -ام تالك حق وق أقلي ة م ع وج ود الق درة عل ى توجي ه السياس ات المالي ة
والتشغيلية للمنشأة األخرى بموجب اتفاق سابق.
ج  -امتالك حقوق أقلية ذات نسبة عالية من األسھم التي لھا حق التص ويت ف ي
المنشأة األخرى  ،مع عدم امتالك جھة أخرى )منشأة أو مجموعة موح دة
من المستثمرين( حصة جوھرية م ن األس ھم الت ي لھ ا ح ق التص ويت ف ي
المنشأة األخرى.
د -امتالك حقوق أقلية مع وجود ح ق نظ امي )ق انوني( ت تحكم بموجب ه المنش أة
في استخدام أصول المنشاة األخرى وتوجيه سياساتھا المالية والتشغيلية.
)الفقرة (١٣٩
 ٢/٥السيطرة المؤقتة :
تعد سيطرة منشأة على منشأة أخرى مؤقتة في الحاالت التالية :
أ – إذا كان ھناك الت زام عل ى المنش اة ب أن تتخل ى ع ن الس يطرة خ الل ع ام م ن
تاريخ السيطرة.
ب -إذا قررت إدارة المنشأة التخلص م ن المنش أة التابع ة خ الل ع ام م ن ت اريخ
السيطرة.
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)الفقرة (١٤٠
 ٣/٥المنشأة المسيطرة :
ھي المنشأة التي تسيطر على منشأة تابعة واحدة أو أكثر.
)الفقرة (١٤١
 ٤/٥المنشأة التابعة :
ھ ي أي منش أة تس يطر عليھ ا منش أة أخ رى س واء أكان ت محلي ة )مس جلة ف ي
المملكة( أو أجنبية )مسجلة خارج المملكة(.
)الفقرة (١٤٢
 ٥/٥حقوق الملكية غير المسيطرة :
ھي عبارة عن تل ك الحص ة م ن ص افي أص ول وص افي نت ائج عملي ات المنش أة
التابعة التي ال تمتلكھا المنشأة المسيطرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
)الفقرة (١٤٣
 ٦/٥القيمة العادلة :
بالنس بة لألص ول  :ھ ي القيم ة الت ي يك ون المش تري راغب ا ف ي دفعھ ا والب ائع
راغبا في تسلمھا ثمنا لألصل في سوق مفتوحة وليس عليھا قيود.
بالنس بة لاللتزام ات  :ھ ي القيم ة الحالي ة لاللت زام  ،أي قيم ة الت دفقات النقدي ة
الخارجة مخصومة بمعدل الخصم المناسب.
)الفقرة (١٤٤
 ٧/٥القوائم المالية الموحدة :
ھي القوائم المالية للمجموعة والتي يتم عرضھا كم ا ل و أنھ ا ق وائم مالي ة لوح دة
محاسبية واحدة ھي المجموعة.
)الفقرة (١٤٥
 ٨/٥المجموعــة :
عبارة عن المنشأة المسيطرة وجميع منشآتھا التابعة.
)الفقرة (١٤٦
 ٩/٥القوائم المالية المجمعة :
عبارة عن تجمي ع للمرك ز الم الي ونت ائج األعم ال لع دة منش آت يملكھ ا ش خص
فرد.
)الفقرة (١٤٧
 -٦سريان مفعول المعيار :
يجب أن تعد وفق ھذا المعيار القوائم المالية التي تعد عن فترة مالية تب دأ بع د ص دور
المعيار.
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)الفقرة (١٤٨
تم اعتماد مشروع المعيار النھائي من قبل لجنة معايير المحاسبة :
أ.د .عبدالرحمن إبراھيم الحميد )جامعة الملك سعــــود(
د .عبدﷲ قاسـم يمانــي )جامعة الملك عبد العزيـــز(

)*(

د .عبدالستار أبو غـده )دلـة البركـة(

)*(

أ .عطا حمد البيــوك )محاسب قانوني(
)*(

د .عبدﷲ حسن العبدالقادر)جامعةالملك فھد للبترول والمعادن(

أ .بكر عبد ﷲ أبو الخير )محاسب قانوني(

د .محمد صالح الطاسان )جامعة الملك سعـــــــود(

أ .عبدالعزيز صالح الفريح )محاسب قانوني(

أ .إبراھيم حمد الضويحي )مصلحة الزكاة والدخـــــل(

أ .عادل عبد العزيز بودي )محاسب قانوني(

د .عبدﷲ عبدالعزيز العبدالقادر )الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية(

وتم اعتماد المعيار من قبل مجلس إدارة الھيئ ة بموج ب الق رار رق م  ٤/٢/٥وت اريخ
١٤١٩/٩/١١ھـ الموافق ١٩٩٨/١٢/٢٩م .ويتكون مجلس اإلدارة من معالي وزير التجارة
األستاذ أسامة بن جعفر فقيه رئيسا ً  ،وعضوية كل من :
عبدالعزيز عبدﷲ أبوحيمـــد )نائب رئيس ديوان المراقبة العامة(

عبدالعزيز راشد الراشد )محاسب قانونــــي(

منصور محمود عبدالغفـــار )مدير عام مصلحة الزكاة والدخل(

إبراھيم محمد السبيـل )محاسب قانونـــــي(

منيـر نـوار العتيبـــــي )وكيـــل وزارة التجـــارة(

سامي بھاء الدين السراج )محاسب قانونــــي(

د .عبدالرحمن ابراھيـم الحميــــد )أستاذ بجامعة الملك سعود(

أحمد الزامل السليــم )محاسب قانونـــــي(

د .عبدﷲ قاسـم يمانــي )أستاذ مشارك بجامعة الملك عبدالعزيز(

د .محمد عبدﷲ الشبانــي )محاسب قانونــي(

د .خليل عبدالفتــاح كـردي )مجلس الغرف التجارية والصناعية(

عبدالمجيد أحمد مھنـدس )محاسب قانونــي( )*(

)*(

اعتذر عن حضور االجتماع.
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