املعيارالدولي للتقريراملالي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة
القسم رقم " 31التضخم الجامح"

القسم رقم 31
"التضخم الجامح"
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين القسم رقم " 31التضخم الجامح" من
املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ،الصادر عن مجلس املعايير الدولية
للمحاسبة ،كما صدرمن غيرأي تعديل.
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القسم 31

التضخم الجامح
نطاق هذا القسم
1.31

ينطبق هذا القسم على املنشآت التي تكون عملتها الوظيفية هي عملة اقتصاد ذي تضخم جامح .ويتطلب هذا القسم
من مثل هذه املنشآت إعداد قوائم مالية ُم َّ
عدلة بآثار التضخم الجامح.

االقتصاد ذو التضخم الجامح
2.31

ّ ً
ً
ً
طلقا ُي ّ
عد عنده االقتصاد ُمتسما بالتضخم الجامح .ويجب على إدارة املنشأة االجتهاد
ال يضع هذا القسم معدال م
ً
أخذا في الحسبان كل املعلومات املتاحة والتي تتضمن على سبيل املثال ال الحصر املؤشرات املمكنة اآلتية للتضخم
الجامح:
ً
يفضل عموم السكان االحتفاظ بثروتهم في صورة أصول غير نقدية أو بعملة أجنبية مستقرة نسبيا .ويتم
(أ)
ً
فورا استثمار املبالغ املحتفظ بها بالعملة املحلية للحفاظ على القوة الشرائية.
ً
يتعامل عموم السكان مع املبالغ النقدية ليس بالعملة املحلية ولكن بعملة أجنبية مستقرة نسبيا .ويمكن
(ب)
أن يتم اإلعالن عن األسعار بتلك العملة.
تتم املبيعات واملشتريات َ
ألجل بأسعار تعوض الخسارة املتوقعة للقوة الشرائية خالل فترة االئتمان ،حتى
(ج)
ولو كانت الفترة قصيرة.
(د)

يتم ربط معدالت الفائدة واألجور واألسعار بمؤشر لألسعار.

(هـ)

يقارب معدل التضخم املتراكم على مدى ثالث سنوات ،أو يتجاوز ،نسبة .%100

وحدة القياس في القوائم املالية
3.31

4.31

ُ
يجب التعبير عن كل املبالغ املعروضة في القوائم املالية للمنشأة التي تعد عملتها الوظيفية عملة اقتصاد ذي تضخم
ً
جامح بوحدة القياس الجارية في نهاية فترة التقرير .ويجب أيضا التعبير عن املعلومات املقارنة للفترة السابقة
املطلوبة بموجب الفقرة  ،14.3وأي معلومات فيما يتعلق بفترات أسبق ،بوحدة القياس الجارية في تاريخ التقرير.
ً
تتطلب إعادة عرض القوائم املالية وفقا لهذا القسم استخدام مؤشر عام لألسعار ،يعكس التغيرات في القوة
الشرائية العامة .وتتوفر في معظم االقتصادات مؤشر عام معترف به لألسعار ،يتم إعداده عادة من قبل الحكومة،
وتتبعه املنشآت.

إجراءات إعادة عرض القوائم املالية املعدة على أساس التكلفة التاريخية
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قائمة املركزاملالي
5.31

ً
يتم إعادة عرض مبالغ قائمة املركز املالي عن طريق تطبيق مؤشر عام لألسعار إذا لم يكن معبرا عنها بوحدة القياس
الجارية في نهاية فترة التقرير.

6.31

ال يتم إعادة عرض البنود النقدية ألنه يتم التعبير عنها بوحدة القياس الجارية في نهاية فترة التقرير .والبنود النقدية
ً
هي النقود املحتفظ بها والبنود التي سيتم استالمها أو دفعها نقدا.

7.31

يتم تعديل األصول وااللتزامات املربوطة بالتغيرات في األسعار بموجب اتفاقية ،مثل السندات والقروض املربوطة
ً
ُ
وفقا لالتفاقية ،ويتم عرضها بهذا املبلغ املُ ّ
عدل في قائمة املركز املالي املعاد عرضها.
بمؤشر،
ُ
تعد جميع األصول وااللتزامات األخرى غير نقدية:

8.31

(أ)

(ب)

(ب أ)

(ج)

يتم تسجيل بعض البنود غير النقدية باملبالغ الجارية في نهاية فترة التقرير ،مثل صافي القيمة القابلة
للتحقق والقيمة العادلة ،لذلك ال يتم إعادة عرضها .ويتم إعادة عرض جميع األصول وااللتزامات
األخرى غير النقدية.
ً
معظم البنود غير النقدية يتم تسجيلها بالتكلفة أو بالتكلفة مطروحا منها اإلهالك؛ وعليه يتم التعبير
ً
عنها باملبالغ الجارية في تاريخ اقتنائها .ويتم تحديد التكلفة ،أو التكلفة مطروحا منها اإلهالك ،التي ُيعاد
عرضها لكل بند عن طريق تطبيق التغير في أحد املؤشرات العامة لألسعار ،من تاريخ االقتناء إلى نهاية
فترة التقرير ،على التكلفة التاريخية للبند وإهالكه املتراكم.
يتم تسجيل بعض البنود غير النقدية باملبالغ الجارية في تواريخ أخرى بخالف تاريخ االقتناء أو تاريخ
التقرير ،على سبيل املثال ،العقارات واآلالت واملعدات التي تمت إعادة تقويمها في تاريخ سابق .وفي هذه
الحاالت ،يتم إعادة عرض املبالغ الدفترية من تاريخ إعادة التقويم.
ً
ُ
يتم تخفيض املبلغ املعاد عرضه لبند غير نقدي ،وفقا للقسم " 27الهبوط في قيمة األصول" عندما
يتجاوز املبلغ املمكن استرداده منه.

9.31

في بداية الفترة األولى لتطبيق هذا القسم ،يتم إعادة عرض مكونات حقوق امللكية ،باستثناء األرباح املبقاة وأي
ً
فائض إعادة تقويم ،عن طريق تطبيق مؤشر عام لألسعار بدءا من التواريخ التي تمت فيها املساهمة باملكونات أو
التواريخ التي نشأت فيها املكونات بأية صورة أخرى .ويتم استبعاد أي فائض إعادة تقويم يكون قد نشأ في فترات
ُ
ُ
سابقة .وتشتق األرباح املبقاة املعاد عرضها من جميع املبالغ األخرى الواردة في قائمة املركز املالي املعاد عرضها.

10.31

في نهاية الفترة األولى وفي الفترات الالحقة ،يتم إعادة عرض جميع مكونات حقوق امللكية الخاصة باملالك عن طريق
ً
ً
تطبيق مؤشر عام لألسعار بدءا من بداية الفترة أو من تاريخ املساهمة ،إذا كان متأخرا .ويتم اإلفصاح عن التغيرات
ً
في حقوق ملكية املالك للفترة وفقا للقسم " 6قائمة التغيرات في حقوق امللكية وقائمة الدخل واألرباح املبقاة".

قائمة الدخل الشامل وقائمة الدخل
11.31

يجب التعبير عن جميع البنود الواردة في قائمة الدخل الشامل (وقائمة الدخل ،في حال عرضها) بوحدة القياس
الجارية في نهاية فترة التقرير .ولذلك ،يلزم إعادة عرض جميع املبالغ عن طريق تطبيق التغير في املؤشر العام لألسعار
ً
بدءا من التواريخ التي تم فيها بشكل أولي إثبات بنود الدخل واملصروفات في القوائم املالية .وإذا كان التضخم العام
ً
ً
متوازن تقريبا على مدار الفترة ،وكانت بنود الدخل واملصروفات تنشأ بصورة متوازنة تقريبا على مدار الفترة ،فقد
يكون من املناسب استخدام معدل متوسط للتضخم.
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قائمة التدفقات النقدية
12.31

يجب على املنشأة التعبير عن جميع البنود الواردة في قائمة التدفقات النقدية بوحدة القياس الجارية في نهاية فترة
التقرير.

املكسب أو الخسارة من صافي املركزالنقدي
13.31

في فترة التضخم ،تفقد املنشأة التي تحتفظ بأصول نقدية زيادة عن االلتزامات النقدية قوة شرائية ،وتكسب املنشأة
التي عليها التزامات نقدية زيادة عن األصول النقدية قوة شرائية ،طاملا لم تكن األصول وااللتزامات مربوطة بمستوى
أسعار .ويجب على املنشأة أن تضمن املكسب أو الخسارة من صافي املركز النقدي في الربح أو الخسارة .ويجب على
ً
املنشأة مقاصة التعديل الذي تم إجراؤه وفقا للفقرة  7.31على تلك األصول وااللتزامات املربوطة بموجب اتفاقية
بالتغيرات في األسعار مقابل املكسب أو الخسارة من صافي املركز النقدي.

االقتصادات التي لم تعد ذات تضخم جامح
14.31

ً
عندما ال َي ُعد اقتصاد ما ذا تضخم جامح وال تستمر املنشأة في إعداد وعرض القوائم املالية املُ َّ
عدة وفقا لهذا القسم،
ُ
فإن املنشأة يجب عليها معالجة املبالغ املعبر عنها بعملة العرض في نهاية فترة التقرير السابقة على أنها األساس
للمبالغ الدفترية في قوائمها املالية الالحقة.

اإلفصاحات
15.31

يجب على املنشأة التي ينطبق عليها هذا القسم اإلفصاح ّ
عما يلي:
(أ)

ً
حقيقة أنه قد تم إعادة عرض القوائم املالية وبيانات الفترات السابقة األخرى تبعا للتغيرات في القوة
الشرائية العامة للعملة الوظيفية.

(ب)

ماهية ومستوى مؤشر األسعار في تاريخ التقرير والتغيرات خالل فترة التقرير الحالية وفترة التقرير
السابقة.

(ج)

مبلغ املكسب أو الخسارة من البنود النقدية.
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