املعيارالدولي للتقريراملالي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة
القسم رقم " 11األدوات املالية األساسية"

القسم رقم 11
"األدوات املالية األساسية"
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين القسم رقم " 11األدوات املالية األساسية"
من املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ،الصادر عن مجلس املعايير
الدولية للمحاسبة ،كما صدرمن غيرأي تعديل.
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القسم 11

األدوات املالية األساسية
نطاق القسمين  11و12
1.11

يتناول هذا القسم مع القسم " 12موضوعات أخرى خاصة باألدوات املالية" إثبات وإلغاء إثبات األدوات املالية
(األصول املالية وااللتزامات املالية) ،وقياسها واإلفصاح عنها .وينطبق القسم  11على األدوات املالية األساسية وهو
ً
مالئم لجميع املنشآت .وينطبق القسم  12على األدوات واملعامالت املالية األخرى األكثر تعقيدا .وإذا كانت املنشأة ال
تدخل إال في املعامالت الخاصة باألدوات املالية األساسية ،فإن القسم  12ال ينطبق عليها .ومع ذلك ،فحتى املنشآت
التي ليس لديها سوى األدوات املالية األساسية يجب عليها أن تأخذ في الحسبان نطاق القسم  12للتأكد من أنها معفاة
منه.

اختيارالسياسة املحاسبية
2.11

يجب على املنشأة أن تختار تطبيق إما:
(أ)

متطلبات كل من القسمين  11و 12بالكامل؛ أو

(ب)

متطلبات القياس واإلثبات الواردة في املعيار الدولي للمحاسبة (" )39األدوات املالية :اإلثبات والقياس"1

ومتطلبات اإلفصاح الواردة في القسمين  11و.12
ً
وذلك للمحاسبة عن جميع أدواتها املاليةُ .ويعد اختيار املنشأة للبند "أ" أو "ب" اختيارا لسياسة محاسبية .وتتضمن
الفقرات  14.10 – 8.10متطلبات لتحديد الوقت املناسب إلدخال تغيير في السياسة املحاسبية ،وكيف ينبغي أن تتم
املحاسبة عن مثل هذا التغيير ،وما هي املعلومات التي ينبغي اإلفصاح عنها بشأن التغيير.

مقدمة للقسم 11
3.11
4.11

1

ً ً
ً ً
األداة املالية هي عقد ينش ئ أصال ماليا إلحدى املنشآت والتزاما ماليا أو أداة حقوق ملكية ملنشأة أخرى.
يتطلب القسم  11استخدام نموذج بالتكلفة املطفأة لجميع األدوات املالية األساسية باستثناء االستثمارات في
األسهم املمتازة غير القابلة للتحويل واألسهم العادية أو املمتازة غير القابلة للرد التي يتم تداولها في سوق عامة أو
ً
التي يمكن قياس قيمتها العادلة خالفا لذلك بطريقة يمكن االعتماد عليها بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما.

حتى تاريخ نسخ املعيار الدولي للتقرير املالي (" )9األدوات املالية" للمعيار الدولي للمحاسبة ( ،)39يجب على املنشأة أن تطبق النسخة السارية
من معيار املحاسبة ( )39في تاريخ تقرير املنشأة ،بالرجوع إلى منشور املعايير الدولية للتقرير املالي بنسختها الكاملة الذي يحمل العنوان
"املعايير الدولية للتقرير املالي املجمعة بدون التطبيق املبكر (الكتاب األزرق) .وعندما يتم نسخ معيار املحاسبة ( )39باملعيار الدولي للتقرير
املالي ( ،)9يجب على املنشأة أن تطبق معيار املحاسبة ( )39بنسخته التي كانت مطبقة مباشرة قبل نسخ املعيار الدولي للتقرير املالي ( )9ملعيار
املحاسبة ( .) 39وسيتم االحتفاظ بتلك النسخة للرجوع إليها على الصفحات اإللكترونية الخاصة باملنشآت الصغيرة واملتوسطة على املوقع
اإللكتروني ملجلس املعايير الدولية للمحاسبة (.)http://go.ifrs.org/IFRSforSMEs
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5.11

6.11

األدوات املالية األساسية الواقعة ضمن نطاق القسم  11هي تلك التي تستوفي الشروط الواردة في الفقرة  .8.11ومن
أمثلة األدوات املالية التي تستوفي عادة تلك الشروط:
(أ)

النقد.

(ب)

الودائع تحت الطلب والودائع محددة األجل عندما تكون املنشأة هي املودع ،مثل الحسابات املصرفية.

(ج)

الورقة التجارية والفواتير التجارية املحتفظ بها.

(د)

الحسابات وأوراق القبض والقروض مستحقة التحصيل ومستحقة السداد.

(ه)

السندات وأدوات الدين املشابهة.

االستثمارات في األسهم املمتازة غير القابلة للتحويل واألسهم العادية واملمتازة غير القابلة للرد.
(و)
ً
التعهدات باستالم قرض إذا كان التعهد ال يمكن تسويته بالصافي نقدا.
(ي)
من أمثلة األدوات املالية التي ال تستوفي عادة الشروط الواردة في الفقرة  ،8.11ومن ّ
ثم فهي تقع ضمن نطاق القسم
:12
(أ)

األوراق املالية املضمونة بأصول ،مثل التزامات الرهن املضمونة ،واتفاقيات إعادة الشراء وحزم املبالغ
مستحقة التحصيل التي يتم توريقها.

(ب)

الخيارات ،والحقوق ،واألذونات ،والعقود املستقبلية ،والعقود اآلجلة ومقايضات معدالت الفائدة التي
ً
يمكن تسويتها نقدا أو بمبادلة أداة مالية أخرى.
ً
األدوات املالية التي تستحق الوصف بأنها أدوات تحوط واملعينة على أنها كذلك وفقا للمتطلبات الواردة
في القسم .12

(د)

التعهدات بتقديم قرض إلى منشأة أخرى.

(ه)

ً
التعهدات باستالم قرض إذا كان التعهد يمكن تسويته بالصافي نقدا.

(ج)

نطاق القسم 11
7.11

ينطبق القسم  11على جميع األدوات املالية املستوفية لشروط الفقرة  8.11باستثناء ما يلي:
(أ)

ً
االستثمارات في املنشآت التابعة واملنشآت الزميلة واملشروعات املشتركة التي تتم املحاسبة عنها وفقا
للقسم " 9القوائم املالية املوحدة واملنفصلة" أو القسم " 14االستثمارات في املنشآت الزميلة" أو القسم
" 15االستثمارات في املشروعات املشتركة".

(ب)

األدوات املالية التي تستوفي تعريف حقوق امللكية الخاصة باملنشأة ،بما في ذلك مكون حقوق امللكية
لألدوات املالية املركبة التي تصدرها املنشأة (انظر القسم " 22االلتزامات وحقوق امللكية").

(ج)

عقود اإليجار ،التي ينطبق عليها القسم " 20عقود اإليجار" أو الفقرة (3.12و) .ومع ذلك ،فإن متطلبات
إلغاء اإلثبات الواردة في الفقرات  38.11 – 33.11تنطبق على إلغاء إثبات مبالغ عقود اإليجار مستحقة
التحصيل املثبتة من قبل املؤجر ومبالغ عقود اإليجار مستحقة السداد املثبتة من قبل املستأجر،
وتنطبق متطلبات الهبوط في القيمة الواردة في الفقرات  26.11 – 21.11على مبالغ عقود اإليجار
مستحقة التحصيل املثبتة من قبل املؤجر.
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(د)

حقوق وواجبات أصحاب العمل بموجب خطط منافع املوظفين ،التي ينطبق عليها القسم " 28منافع
املوظفين".

(ه)

األدوات املالية والعقود والواجبات بموجب معامالت الدفع على أساس األسهم التي ينطبق عليها القسم
" 26الدفع على أساس األسهم".
ً
أصول التعويض من األطراف األخرى التي يتم املحاسبة عنها وفقا للقسم " 21املخصصات واالحتماالت"
(انظر الفقرة .)9.21

(و)

األدوات املالية األساسية
8.11

9.11

ً
يجب على املنشأة أن تحاسب عن األدوات املالية اآلتية على أنها أدوات مالية أساسية وفقا للقسم :11
(أ)

النقد.

(ب)

أداة دين (مثل حساب ،أو ورقة قبض ،أو قرض مستحق التحصيل أو السداد) تستوفي الشروط الواردة
في الفقرة .9.11

(ج)

التعهد باستالم قرض:
ً
ال يمكن تسويته بالصافي نقدا،
()1
ُيتوقع عند تنفيذ التعهد أن يستوفي الشروط الواردة في الفقرة .9.11
()2

االستثمار في األسهم املمتازة غير القابلة للتحويل واألسهم العادية أو األسهم املمتازة غير القابلة للرد.
(د)
ً
يجب أن تتم املحاسبة عن أداة الدين التي تستوفي جميع الشروط الواردة في البنود (أ) – (د) وفقا للقسم :11
املقيمة بالعملة ّ
أن تكون العوائد لحامل األداة (املقرض/الدائن) ّ
املقومة بها أداة الدين ّإما:
(أ)
()1
()2
()3
()4

(ب)

(ج)

ً ً
مبلغا ثابتا؛ أو
معدل عائد ثابت على مدى عمر األداة؛ أو
ً
ً
عائدا متغيرا يساوي ،خالل عمر األداة ،معدل فائدة مرجعي واحد معلن أو قابل للرصد
(مثل معدل الفائدة املعروض بين بنوك لندن (الليبور))؛ أو
ً
مزيجا من مثل هذه املعدالت الثابتة واملتغيرة ،شريطة أن تكون كل من املعدالت الثابتة
ً
واملتغيرة موجبة (مثال ،مقايضة معدل فائدة بمعدل ثابت موجب ومعدل متغير سالب لن
تستوفي هذا الضابط) .وبالنسبة لعوائد الفائدة ذات املعدالت الثابتة واملتغيرة ،يتم احتساب
الفائدة عن طريق ضرب معدل الفترة املنطبقة في املبلغ األصلي القائم خالل الفترة.

أال يوجد شرط تعاقدي يمكن ،أن يؤدي بنفسه إلى خسارة حامل األداة (املقرض/الدائن) للمبلغ األصلي
ُ
أو أية فائدة تخص الفترة الحالية أو الفترات السابقة .وال تعد أداة الدين التالية في استحقاقها ألدوات
ً
دين أخرى مثاال على مثل هذا الشرط التعاقدي.
ً
ُ
صدر (املقترض) أن يسدد أداة الدين مبكرا أو
أال تكون الشروط التعاقدية التي تسمح أو تتطلب من امل ِ
ُ
صدر (أي يطلب السداد) قبل
التي تسمح أو تتطلب من حامل األداة (املقرض /الدائن) أن يردها إلى امل ِ
استحقاقها ،مشروطة بأحداث مستقبلية بخالف ما يكون لحماية:
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()1

()2
(د)
9.11أ

ُ
صدر أو األداة (على سبيل املثال ،التعثر أو
الحامل من التغير في خطر االئتمان املرتبط بامل ِ
تخفيض مستوى التصنيف االئتماني ،أو خرق التعهدات املرتبطة بالقرض) أو التغير في
ُ
صدر؛ أو
السيطرة على امل ِ
ُ
صدر من التغيرات في أنظمة الضرائب أو األنظمة ذات الصلة.
الحامل أو امل ِ

أال تكون هناك عوائد مشروطة أو شروط سداد مشروطة باستثناء العائد ذي املعدل املتغير املوضح في
البند "أ" وشروط السداد املبكر املوضحة في البند "ج".

من أمثلة أدوات الدين التي تستوفي عادة الشروط الواردة في الفقرة (9.11أ)(:)4
(أ)

قرض بنكي بمعدل فائدة ثابت لفترة أولية ثم يتغير إلى معدل فائدة معلن أو معدل فائدة متغير قابل
للرصد بعد تلك الفترة؛

(ب)

قرض بنكي بفائدة يجب دفعها بمعدل فائدة معلن أو معدل فائدة متغير قابل للرصد زائد معدل ثابت
طوال فترة القرض ،على سبيل املثال معدل الليبور زائد  200نقطة أساس.

9.11ب

من أمثلة أدوات الدين التي تستوفي عادة الشروط الواردة في الفقرة (9-11ج) القرض البنكي الذي يسمح للمقترض
بإنهاء الترتيب في وق ت مبكر ،على الرغم من أنه قد يتطلب من املقترض دفع غرامة لتعويض البنك عن تكاليف إنهاء
املقترض للترتيب في وقت مبكر.

10.11

من أمثلة األدوات املالية التي تستوفي عادة الشروط الواردة في الفقرة :9.11
(أ)

الحسابات واألوراق التجارية املستحقة من املدينين التجاريين واملستحقة للدائنين التجاريين ،والقروض
من البنوك أو أطراف ثالثة أخرى.

(ب)

املبالغ مستحقة السداد بعملة أجنبية .ومع ذلك ،فإن أي تغير في املبلغ مستحق السداد بسبب التغير في
ً
سعر الصرف يتم إثباته ضمن الربح أو الخسارة وفقا ملا تتطلبه الفقرة .10.30

(ج)

القروض من أو للمنشآت التابعة أو املنشآت الزميلة التي تستحق الدفع عند طلبها.
ُ
صدر في سداد الفائدة أو املبلغ األصلي
أداة الدين التي ستصبح مستحقة التحصيل مباشرة إذا تعثر امل ِ
(مثل هذا الشرط ال يخالف الشروط الواردة في الفقرة .)9.11

(د)
11.11

من أمثلة األدوات املالية التي ال تستوفي الشروط الواردة في الفقرة ( 9.11وتقع بالتالي ضمن نطاق القسم :)12
(أ)
(ب)

(ج)
(د)

االستثمار في أداوت حقوق امللكية ملنشأة أخرى بخالف األسهم املمتازة غير القابلة للتحويل واألسهم
العـادية واملمتازة غير القابلة للرد (انظر الفقرة (8.11د)).
ً
ً
ً
ً
مقايضة معدل الفائدة التي تدر تدفقا نقديا موجبا أو سالبا ،أو تعهد آجل بشراء سلعة أو أداة مالية
ً
ً
قابلة للتسوية نقدا والتي يمكن أن يكون لها عند التسوية تدفق نقدي موجب أو سالب ،نظرا ألن مثل
هذه املقايضات والتعهدات اآلجلة ال تستوفي الشرط الوارد في الفقرة (9.11أ).
ً
الخيارات والعقود اآلجلة ،نظرا ألن العوائد التي يحصل عليها حامل األداة ليست ثابتة والشرط الوارد في
الفقرة (9.11أ) غير مستوفى.
ً
االستثمارات في الديون القابلة للتحويل ،نظرا ألن العائد الذي يحصل عليه حامل األداة يمكن أن يتغير
ُ
صدر وليس فقط مع تغير معدالت الفائدة في السوق.
مع تغير أسعار أسهم حقوق ملكية امل ِ
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اإلثبات األولي لألصول وااللتزامات املالية
12.11

ً
ُ
يجب على املنشأة أن تثبت األصل املالي أو االلتزام املالي فقط عندما تصبح املنشأة طرفا في الشروط التعاقدية
الخاصة باألداة.

القياس األولي
13.11

عند اإلثبات األولي ألصل مالي أو التزام مالي ،يجب على املنشأة قياس هذا األصل أو االلتزام بسعر املعاملة (بما في ذلك
ً
تكاليف املعاملة باستثناء القياس األولي لألصول وااللتزامات املالية التي تقاس الحقا بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة) ما لم يشكل الترتيب ،في الواقع ،معاملة تمويل للمنشأة (اللتزام مالي) أو الطرف املقابل (ألصل مالي) في
الترتيب .ويشكل الترتيب معاملة تمويل إذا تم تأجيل الدفع بما يتجاوز شروط األعمال العادية ،على سبيل املثال،
ملشتر من أجل بيع السلع ،أو إذا تم التمويل بمعدل فائدة ال يمثل معدالت
تقديم تسهيالت ائتمانية بدون فائدة
ٍ
السوق ،على سبيل املثال ،تقديم قرض ملوظف بدون فائدة أو بمعدل فائدة أقل من معدالت السوق .وإذا كان
الترتيب يشكل معاملة تمويل ،فيجب على املنشأة أن تقيس األصل املالي أو االلتزام املالي بالقيمة الحالية للدفعات
املستقبلية مخصومة بمعدل الفائدة السوقي ألداة دين مشابهة يتم تحديدها عند اإلثبات األولي.
أمثلة  -األصول املالية
-1

للقرض طويل األجل املقدم ملنشأة أخرى ،يتم إثبات املبلغ مستحق التحصيل بالقيمة الحالية للنقد
املستحق (بما في ذلك مدفوعات الفائدة ومدفوعات سداد أصل القرض) من تلك املنشأة.

-2

للسلع املبيعة إلى عميل بائتمان قصير األجل ،يتم إثبات املبلغ مستحق التحصيل باملبلغ النقدي غير
املخصوم مستحق التحصيل من تلك املنشأة ،والذي عادة ما يكون سعر الفاتورة.

-3

خال من الفائدة ملدة سنتين ،يتم إثبات املبلغ مستحق التحصيل بسعر
للبند املبيع إلى عميل بائتمان ٍ
ً
البيع النقدي الحالي لذلك البند .وعندما ال يكون سعر البيع النقدي الحالي معلوما ،فيمكن تقديره على
ً
أنه القيمة الحالية للنقد مستحق التحصيل مخصوما باستخدام معدل أو معدالت الفائدة السوقية
السائدة ملبلغ مشابه مستحق التحصيل.

-4

للشراء النقدي لألسهم العادية الخاصة بمنشأة أخرى ،يتم إثبات االستثمار باملبلغ النقدي املدفوع
القتناء األسهم.

أمثلة  -االلتزامات املالية
ً
للقرض املستلم من بنك ،يتم إثبات املبلغ مستحق السداد أوليا بالقيمة الحالية للنقد املستحق للبنك
-1
(بما في ذلك ،على سبيل املثال ،مدفوعات الفائدة ومدفوعات سداد أصل القرض).
-2

للسلع املشتراة من مورد بائتمان قصير األجل ،يتم إثبات املبلغ مستحق السداد باملبلغ غير املخصوم
ً
املستحق للمورد ،والذي عادة ما يكون سعر الفاتورة.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

5

© مؤسسة املعايير الدولية للتقرير املالي

املعيارالدولي للتقريراملالي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة
القسم رقم " 11األدوات املالية األساسية"

القياس الالحق
14.11

في نهاية كل فترة تقرير ،يجب على املنشأة أن تقيس األدوات املالية على النحو اآلتي ،دون أي حسم لتكاليف املعاملة
التي يمكن أن تتحملها املنشأة عند البيع أو أي استبعاد آخر:
(أ)

(ب)
(ج)

يجب أن تقاس أدوات الدين التي تستوفي الشروط الواردة في الفقرة (8.11ب) بالتكلفة املطفأة
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .وتوفر الفقرات  20.11 – 15.11إرشادات بشأن تحديد التكلفة
املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .ويجب أن ُتقاس أدوات الدين التي تصنف على أنها أصول
متداولة أو التزامات متداولة باملبلغ غير املخصوم للنقد أو العوض اآلخر املتوقع دفعه أو استالمه (أي
ً
صافيا من الهبوط في القيمة – انظر  )26.11 – 21.11ما لم يشكل الترتيب ،في الواقع ،معاملة تمويل
(انظر الفقرة .)13.11
ُ
يجب أن تقاس التعهدات باستالم قرض ،املستوفية للشروط الواردة في الفقرة (8.11ج) بالتكلفة (التي
ً
ً
تكون في بعض األحيان صفرا) مطروحا منها الهبوط في القيمة.
ُ
يجب أن تقاس االستثمارات في األسهم املمتازة غير القابلة للتحويل واألسهم العادية أو املمتازة غير
القابلة للرد على النحو اآلتي (توفر الفقرات  32.11 – 27.11إرشادات بشأن القيمة العادلة):
()1

()2

إذا كانت األسهم يتم تداولها في سوق عامة أو يمكن قياس قيمتها العادلة بطريقة أخرى
يمكن االعتماد عليها بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما ،فيجب أن ُيقاس االستثمار بالقيمة
العادلة مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة.
ً
ُ
يجب أن تقاس جميع االستثمارات األخرى من هذا القبيل بالتكلفة مطروحا منها الهبوط في
القيمة.

يجب تقييم الهبوط في القيمة أو عدم قابلية التحصيل لألصول املالية في البنود "أ" و"ب" و"ج"(.)2
وتوفر الفقرات  26.11 – 21.11إرشادات في هذا الشأن.

التكلفة املطفأة وطريقة الفائدة الفعلية
15.11

التكلفة املطفأة لألصل املالي أو االلتزام املالي في كل تاريخ تقرير هي صافي املبالغ اآلتية:
املبلغ الذي ُيقاس به األصل املالي أو االلتزام املالي عند اإلثبات األولي.
(أ)
(ب)
(ج)
(د)

ً
مطروحا منه أي مدفوعات لسداد أصل القرض.
ً
ً
مضافا إليه أو مطروحا منه اإلطفاء املتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين املبلغ عند
اإلثبات األولي ومبلغ االستحقاق.
ً
مطروحا منه ،في حال األصل املالي ،أي تخفيض (بشكل مباشر أو من خالل استخدام حساب مخصص)
للهبوط في القيمة أو عدم قابلية التحصيل.

واألصول وااللتزامات املالية التي ليس لها معدل فائدة محدد ،والتي ال تتعلق بالترتيبات التي تشكل معاملة تمويل،
ً
ً
ُ
والتي يتم تصنيفها على أنها أصول متداولة أو التزامات متداولة تقاس أوليا بمبلغ غير مخصوم وفقا للفقرة .13.11
وتبعا لذلك ،ال ينطبق البند "ج" عليها.
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16.11

طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة املطفأة لألصل املالي أو االلتزام املالي (أو مجموعة من األصول
املالية أو االلتزامات املالية) وتخصيص دخل الفائدة أو مصروف الفائدة على مدى الفترة ذات الصلة .ومعدل
ً
الفائدة الفعلية هو املعدل الذي يخصم تماما املدفوعات أو املقبوضات النقدية املستقبلية املقدرة خالل العمر
ً
ً
املتوقع لألداة املالية ،أو خالل فترة أقصر عندما يكون ذلك مناسبا ،وصوال إلى املبلغ الدفتري لألصل املالي أو االلتزام
املالي .ويتم تحديد معدل الفائدة الفعلية على أساس املبلغ الدفتري لألصل املالي أو االلتزام املالي عند اإلثبات األولي.
وبموجب طريقة الفائدة الفعلية:
(أ)
(ب)

تكون التكلفة املطفأة لألصل (االلتزام) املالي هي القيمة الحالية للمقبوضات (املدفوعات) النقدية
املستقبلية مخصومة بمعدل الفائدة الفعلية،
ً
يكون مصروف (دخل) الفائدة في فترة معينة مساويا للمبلغ الدفتري لاللتزام (األصل) املالي في بداية الفترة
ً
مضروبا في معدل الفائدة الفعلية للفترة.

17.11

عند حساب معدل الفائدة الفعلية ،يجب على املنشأة أن تقدر التدفقات النقدية آخذة في الحسبان جميع البنود
التعاقدية لألداة املالية (على سبيل املثال ،خيارات السداد املبكر واالستدعاء والخيارات املشابهة) وخسائر االئتمان
املعلومة التي تم تحملها ،لكن ال يجوز لها أن تأخذ في الحسبان خسائر االئتمان املستقبلية املحتملة التي لم يتم
تحملها بعد.

18.11

عند احتساب معدل الفائدة الفعلية ،يجب على املنشأة أن تقوم بإطفاء أي رسوم ذات عالقة ،وأي تكاليف تمويل
مدفوعة أو مقبوضة (مثل "النقاط") ،وأي تكاليف للمعاملة وأي عالوات أو خصومات أخرى ،على مدى العمر
املتوقع لألداة باستثناء ما يلي :يجب على املنشأة أن تستخدم فترة أقصر إذا كانت هي الفترة التي تتعلق بها الرسوم أو
تكاليف التمويل املدفوعة أو املقبوضة أو تكاليف املعامالت أو العالوات أو الخصومات .ويكون هذا هو الحال عندما
تتم إعادة تسعير املتغير الذي تتعلق به الرسوم ،أو تكاليف التمويل املدفوعة أو املقبوضة ،أو تكاليف املعامالت ،أو
ً
العالوات أو الخصومات ،تبعا للمعدالت السوقية قبل االستحقاق املتوقع لألداة .وفي مثل هذه الحالة ،تكون فترة
اإلطفاء املناسبة هي الفترة التي تمتد حتى تاريخ إعادة التسعير التالي.

19.11

بالنسبة لألصول املالية وااللتزامات املالية ذات املعدل املتغير ،يؤدي إعادة التقدير الدوري للتدفقات النقدية إلظهار
أثر التغيرات الطارئة على معدالت الفائدة السوقية إلى تغيير معدل الفائدة الفعلية .وفي حالة وجود معدل متغير
ً
ألصل مالي أو التزام مالي تم إثباته أوليا بمبلغ يساوي املبلغ األصلي مستحق التحصيل أو مستحق السداد عند
ً
االستحقاق ،فإن إعادة تقدير دفعات الفائدة املستقبلية عادة ال يكون له أي تأثير كبير على املبلغ الدفتري لألصل أو
االلتزام.

20.11

إذا قامت املنشأة بتنقيح تقديراتها للمدفوعات أو املقبوضات ،فيجب على املنشأة أن تعدل املبلغ الدفتري لألصل
املالي أو االلتزام املالي (أو مجموعة األدوات املالية) إلظهار أثر التدفقات النقدية الفعلية واملنقحة املقدرة .ويجب على
املنشأة أن تقوم بإعادة احتساب املبلغ الدفتري عن طريق حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية
ُ
املقدرة بمعدل الفائدة الفعلية األصلي الخاص باألداة املالية .وتثبت املنشأة التعديل على أنه دخل أو مصروف ضمن
الربح أو الخسارة في تاريخ التنقيح.
مثال لتحديد التكلفة املطفأة لقرض مدته خمس سنوات باستخدام طريقة الفائدة الفعلية
ً
بتاريخ  1يناير  ،20×0اقتنت املنشأة سندا مقابل  900وحدة عملة ،وتكبدت تكاليف معاملة تبلغ  50وحدة عملة،
وهناك فائدة بمبلغ  40وحدة عملة مستحقة التحصيل في نهاية كل سنة ،على مدى السنوات الخمس التالية (31
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ديسمبر  31 - 20×0ديسمبر  .)20×4وتبلغ قيمة االسترداد اإللزامي للسند  1100وحدة عملة بتاريخ  31ديسمبر
.)20×4
املبلغ الدفتري في بداية
الفترة

دخل الفائدة بنسبة
*%6.9583

التدفق النقدي
الوارد

املبلغ الدفتري
في نهاية الفترة

وحدة عملة

وحدة عملة

وحدة عملة

وحدة عملة

20×0

950.000

66.10

()40.00

976.11

20×1

976.11

67.92

()40.00

1004.03

20×2

1004.03

69.86

()40.00

1033.89

20×3

1033.89

71.94

()40.00

1065.83

20×4

1065.83

74.16

()40.00

()1100.00

()1100.00

-

السنة

ُ
* معدل الفائدة الفعلية البالغ  6.9583هو املعدل الذي تخصم به التدفقات النقدية املتوقعة على السند
ً
وصوال إلى املبلغ الدفتري األولي.
= 5)1.069583(/40 + 4)1.069583(/40 + 3)1.069583(/40 + 2)1.069583(/40 + 1)1.069583(/40
950
(أ) البنود النقدية الواردة في هذا املستند ّ
مقومة بوحدات العملة.

الهبوط في قيمة األصول املالية املقيسة بالتكلفة أو التكلفة املطفأة
اإلثبات
21.11

22.11

في نهاية كل فترة تقرير ،يجب على املنشأة أن ُت ّ
قيم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على الهبوط في قيمة أي أصول
ِ
مالية مقيسة بالتكلفة أو التكلفة املطفأة .وإذا كان هناك دليل موضوعي على حدوث هبوط في القيمة ،فيجب على
ً
ُ
املنشأة أن تثبت خسارة الهبوط في القيمة ضمن الربح أو الخسارة مباشرة.
من بين األدلة املوضوعية على الهبوط في قيمة أصل مالي أو مجموعة من األصول البيانات القابلة للرصد التي تنمو
إلى علم مالك األصل عن األحداث اآلتية املسببة للخسارة:
ُ
صدر أو امللتزم؛ أو
(أ)
الصعوبات املالية الكبيرة التي يواجهها امل ِ
(ب)

اإلخالل بأحد العقود ،مثل التعثر في ،أو التأخر عن ،سداد الفائدة أو املبلغ األصلي؛ أو

(ج)

قيام الدائن ،ألسباب اقتصادية أو قانونية تتعلق بالصعوبات املالية التي يواجهها املدين ،بمنح املدين
ً
امتيازا ما كان للدائن أن ينظر في منحه للمدين في ظروف أخرى.؛ أو

(د)

احتمال أن املدين سيدخل في حالة إفالس أو صورة أخرى من صور إعادة التنظيم املالي؛ أو
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23.11
24.11

إشارة البيانات القابلة للرصد إلى حدوث انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة
(ه)
من مجموعة أصول مالية منذ اإلثبات األولي لتلك األصول ،حتى وإن كان االنخفاض ال يمكن ربطه بعد
باألصول املالية الفردية في املجموعة ،مثل الظروف االقتصادية الوطنية أو املحلية السلبية أو التغيرات
السلبية في ظروف الصناعة.
ً
يمكن أن تكون هناك عوامل أخرى أيضا تدل على حدوث هبوط في القيمة ،بما في ذلك التغيرات املهمة التي يكون لها
تأثير سلبي والتي تشهدها البيئة التقنية ،أو السوقية ،أو االقتصادية أو النظامية التي يعمل فيها املصدر.
يجب على املنشأة أن ُت ّ
قيم كل أصل من األصول املالية اآلتية بشكل فردي لتحديد الهبوط في قيمته:
ِ
(أ)

جميع أدوات حقوق امللكية بغض النظر عن أهميتها،

األصول املالية األخرى التي تكون لكل منها أهمية مستقلة بذاتها.
(ب)
يجب على املنشأة أن ُت ّ
ً
سواء لكل أصل على حدة أو لكل
قيم األصول املالية األخرى لتحديد الهبوط في قيمتها،
ِ
مجموعة يتم إنشاؤها على أساس التشابه في خصائص مخاطر االئتمان.

القياس
25.11

يجب على املنشأة أن تقيس خسارة الهبوط في القيمة لألصول املالية اآلتية املقيسة بالتكلفة أو التكلفة املطفأة كما
يلي:
ً
بالنسبة لألصل املالي املقيس بالتكلفة املطفأة وفقا للفقرة (14.11أ) ،تكون خسارة الهبوط في القيمة هي
(أ)
الفرق بين املبلغ الدفتري لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية املقدرة مخصومة بمعدل الفائدة
الفعلية األصلي لألصل .وإذا كان ملثل هذا األصل املالي معدل فائدة متغير ،فإن معدل الخصم املستخدم
لقياس أية خسارة هبوط في القيمة هو معدل الفائدة الفعلية الحالي املحدد بموجب العقد.
ً
ً
بالنسبة لألصل املالي املقيس بالتكلفة مطروحا منها الهبوط في القيمة وفقا للفقرة ( 14.11ب) و (ج)(،)2
(ب)
تكون خسارة الهبوط في القيمة هي الفرق بين املبلغ الدفتري لألصل وأفضل تقدير (والذي بالضرورة
ً
ً
سيكون تقريبيا) للمبلغ (الذي يمكن أن يكون صفرا) الذي كانت ستستلمه املنشأة مقابل األصل إذا كان
سيتم بيعه في تاريخ التقرير.

العكس
26.11

في حالة انخفاض مبلغ خسارة الهبوط في القيمة ،في فترة الحقة ،وكان من املمكن ربط االنخفاض بشكل موضوعي
بحدث واقع بعد إثبات الهبوط (مثل التحسن في التصنيف االئتماني للمدين) ،فيجب على املنشأة أن تعكس خسارة
ً
الهبوط في القيمة املثبتة سابقا ّإما بشكل مباشر أو عن طريق تعديل أحد حسابات املخصصات .وال يجوز أن ينتج
عن عملية العكس مبلغ دفتري لألصل املالي (صاف من أي حساب مخصص) يزيد ّ
عما كانت ستكون عليه قيمة املبلغ
ً
ُ
الدفتري لو أنه لم يتم إثبات الهبوط في القيمة سابقا .ويجب أن تثبت املنشأة مبلغ العكس ضمن الربح أو الخسارة
مباشرة.

القيمة العادلة
27.11

يجب أن تستخدم املنشأة التسلسل التالي لتقدير القيمة العادلة لألصل:
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(أ)

أفضل األدلة على القيمة العادلة هو السعر املعلن ألصل مطابق (أو أصل مماثل) في سوق نشطة.
ويكون هذا عادة هو سعر العرض الحالي.

(ب)

ملزمة أو معاملة حديثة ألصل
عندما تكون األسعار املعلنة غير متاحة ،فإن أي سعر في اتفاقية بيع ِ
مطابق (أو أصل مشابه) في معاملة تتم بإرادة حرة بين أطراف تتوفر لديهم املعرفة والرغبة في التعامل
ً
ً
ً
يوفر دليال على القيمة العادلة .وعلى الرغم من ذلك ،فإن هذا السعر قد ال يكون تقديرا جيدا للقيمة
العادلة إذا كان هناك تغير مهم في الظروف االقتصادية أو كان هناك فاصل زمني كبير بين تاريخ اتفاقية
امللزمة أو املعاملة وبين تاريخ القياس .وإذا كان بإمكان املنشأة إثبات أن سعر آخر معاملة ال ُيعد
البيع ِ
ً
ً
تقديرا جيدا للقيمة العادلة (على سبيل املثال ،ألنه يعكس املبلغ الذي ستستلمه املنشأة أو تدفعه في
فعندئذ يتم تعديل ذلك السعر.
معاملة اضطرارية أو تصفية إجبارية أو بيع بثمن بخس)،
ٍ

(ج)

ملزمة أو معامالت
إذا كانت السوق الخاصة باألصل ليست نشطة وال توجد هناك أي اتفاقيات بيع ِ
ً
ً
ُ
حديثة ألصل مطابق (أو أصل مشابه) تعد في حد ذاتها تقديرا جيدا للقيمة العادلة ،فإن املنشأة تقدر
القيمة العادلة باستخدام أسلوب تقويم آخر .ويكون الهدف من استخدام أسلوب التقويم تقدير السعر
الذي كانت ستتم به املعاملة في تاريخ القياس في عملية تبادل تتم بإرادة حرة وبدافع االعتبارات التجارية
املعتادة.

تشير أقسام أخرى من هذا املعيار إلى إرشادات قياس القيمة العادلة الواردة في الفقرات  ،32.11 – 27.11بما في
ذلك القسم  ،9والقسم  ،12والقسم  ،14والقسم  ،15والقسم " 16العقارات االستثمارية" والقسم " 17العقارات
واآلالت واملعدات" ،والقسم .28

أسلوب التقويم
28.11

تتضمن أساليب التقويم استخدام املعامالت السوقية الحديثة التي تتم بإرادة حرة ألصل مطابق بين أطراف تتوفر
لديها املعرفة والرغبة في التعامل ،في حال توفر هذه املعامالت ،مع الرجوع إلى القيمة العادلة الحالية ألصل آخر
يماثل إلى حد كبير األصل الذي يتم قياسه وتحليل التدفقات النقدية املخصومة ونماذج تسعير الخيارات .وإذا كان
هناك أسلوب تقويم ُيستخدم على نحو شائع من قبل املشاركين في السوق لتسعير األصل وثبت أن هذا األسلوب يوفر
تقديرات يمكن االعتماد عليها لألسعار التي يتم الحصول عليها في معامالت السوق الفعلية ،فينبغي على املنشأة
استخدام ذلك األسلوب.

29.11

الهدف من استخدام أسلوب التقويم هو أن يتم تحديد السعر الذي كانت ستتم به املعاملة في تاريخ القياس في
عملية تبادل تتم بإرادة حرة وبدافع االعتبارات التجارية املعتادة .ويتم تقدير القيمة العادلة على أساس نتائج أسلوب
التقويم الذي يحقق أقص ى استفادة من مدخالت السوق ،ويعتمد بأقل قدر ممكن على املدخالت التي تحددها
املنشأة .ويتوقع أن يصل أي أسلوب تقويم إلى تقدير يمكن االعتماد عليه للقيمة العادلة إذا:
(أ)

كان هذا األسلوب يعكس بشكل معقول الكيفية التي من املتوقع أن يتم تسعير األصل بها في السوق،

(ب)

كانت املدخالت في أسلوب التقويم تمثل بشكل معقول توقعات السوق ومقاييس عوامل تحقيق العوائد
في مقابل تحمل املخاطر املتأصلة في األصل.

عدم وجود سوق نشطة
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30.11

تكون القيمة العادلة لالستثمارات في األصول ،التي ليس لها سعر سوق معلن في سوق نشطة ،قابلة للقياس بطريقة
يمكن االعتماد عليها إذا:
ً
كان التقلب في مدى التقديرات املعقولة للقيمة العادلة لذلك األصل ليس كبيرا ،أو
(أ)
(ب)

31.11

32.11

كانت احتماالت مختلف التقديرات الواقعة ضمن املدى يمكن تقييمها بدرجة معقولة واستخدامها في
تقدير القيمة العادلة.

هناك أوضاع عديدة ال يكون من املرجح فيها أن تحدث تقلبات كبيرة في نطاق التقديرات املعقولة للقيمة العادلة
ً
لألصول التي ليس لها سعر سوق معلن .ويمكن عادة تقدير القيمة العادلة لألصل الذي اقتنته املنشأة من طرف
خارجي .ولكن في حال اتساع نطاق التقديرات املعقولة للقيمة العادلة وعدم إمكانية تقييم التقديرات املختلفة بشكل
معقول ،فإن املنشاة تمتنع عن قياس األصل بالقيمة العادلة.
ً
إذا لم يعد متاحا التوصل إلى مقياس يمكن االعتماد عليه للقيمة العادلة ألصل معين مقيس بالقيمة العادلة (أو إذا
ً
لم يكن ذلك متاحا بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما عند توفر مثل هذا اإلعفاء (انظر الفقرتين (14.11ج)
ً
و(8.12ب)) ،فإن املبلغ الدفتري لألصل في آخر تاريخ كان فيه األصل قابال للقياس بطريقة يمكن االعتماد عليها يصبح
ً
هو تكلفته الجديدة .ويجب على املنشأة أن تقيس األصل بمبلغ هذه التكلفة مطروحا منها الهبوط في القيمة إلى أن
ً
ً
يصبح متاحا التوصل إلى مقياس للقيمة العادلة يمكن االعتماد عليه (أو يصبح متاحا التوصل إليه بدون تكلفة أو
جهد ال مبرر لهما عند توفر مثل هذا اإلعفاء).

إلغاء إثبات أصل مالي
33.11

ال يجوز للمنشأة إلغاء إثبات األصل املالي إال في إحدى الحاالت اآلتية:
(أ)

انقضاء أو تسوية الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل املالي؛ أو

(ب)

قيام املنشأة بتحويل ما يقارب جميع مخاطر ومنافع امللكية ،املرتبطة باألصل املالي إلى طرف آخر؛ أو

(ج)

قيام املنشأة ،رغم احتفاظها ببعض مخاطر ومنافع امللكية املهمة ،بنقل السيطرة على األصل إلى طرف
آخر وامتالك الطرف اآلخر للقدرة العملية على بيع األصل بأكمله إلى طرف ثالث ليس بذي عالقة وقدرته
على ممارسة تلك القدرة بشكل منفرد ودون الحاجة لفرض قيود إضافية على عملية النقل .وفي هذه
الحالة ،يجب على املنشأة:
()1

إلغاء إثبات األصل،

()2

إثبات أي حقوق وواجبات تم االحتفاظ بها أو تم إنشاؤها في عملية النقل ،على نحو منفصل.

ويجب تخصيص املبلغ الدفتري لألصل املنقول بين الحقوق أو الواجبات املحتفظ بها وتلك املنقولة على
ً
أساس قيمها العادلة النسبية في تاريخ النقل .ويجب قياس الحقوق والواجبات املترتبة حديثا بقيمها
ً
العادلة في ذلك التاريخ .ويجب إثبات أي فرق بين العوض املستلم واملبالغ املثبتة وامللغي إثباتها وفقا لهذه
الفقرة ضمن الربح أو الخسارة في فترة النقل.
34.11

إذا لم ينتج عن عملية النقل إلغاء إثبات ألن املنشأة احتفظت بمخاطر ومنافع ملكية مهمة لألصل املنقول ،فيجب
ً ً
على املنشأة أن تستمر في إثبات األصل املنقول بأكمله ويجب أن ُتثبت التزاما ماليا مقابل العوض املستلم .وال يجوز
ُ
إجراء مقاصة لألصل وااللتزام .وفي الفترات الالحقة ،يجب على املنشأة أن تثبت أي دخل على األصل املنقول وأي
مصروف متكبد على االلتزام املالي.
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35.11

ً
ً
عندما يقدم ناقل األصل ضمانا رهنيا غير نقدي (مثل أدوات دين أو حقوق ملكية) إلى املنقول إليه ،فإن املحاسبة
عن الضمان الرهني من قبل الناقل واملنقول إليه تعتمد على ما إذا كان املنقول إليه له حق أن يبيع أو يرهن الضمان
الرهني وعلى ما إذا كان الناقل قد تعثر في السداد .ويجب على الناقل واملنقول إليه أن يحاسبا عن الضمان الرهني على
النحو اآلتي:
(أ)

إذا كان املنقول إليه له الحق بموجب عقد أو حسب العرف في بيع الضمان الرهني أو في رهنه ،فيجب على
ً
الناقل أن ُيعيد تصنيف ذلك األصل في قائمة املركز املالي الخاصة به (مثال على أنه أصل تم إقراضه ،أو
أدوات حقوق ملكية مرهونة ،أو مبلغ إعادة شراء مستحق التحصيل) بشكل منفصل عن األصول
األخرى.

(ب)

إذا قام املنقول إليه ببيع الضمان الرهني املرهون له ،فيجب عليه إثبات املتحصالت من البيع وإثبات
التزام مقيس بالقيمة العادلة مقابل الواجب الذي عليه بإعادة الضمان الرهني.

(ج)

إذا تعثر الناقل في السداد بموجب شروط العقد ولم يعد يملك حق استعادة الضمان الرهني ،فيجب
عليه إلغاء إثبات الضمان الرهني ،ويجب على املنقول إليه إثبات الضمان على أنه أصل خاص به مقيس
ً
أوليا بالقيمة العادلة .وإذا كان املنقول إليه قد باع بالفعل الضمان الرهني ،فإنه يلغي إثبات الواجب
الذي عليه بإعادة الضمان.

(ج)

باستثناء ما هو منصوص عليه في البند (ج) ،يجب على الناقل أن يستمر في تسجيل الضمان الرهني على
أنه أصل خاص به ،وال يجوز للمنقول إليه إثبات الضمان على أنه أصل.

املستحق إللغاء اإلثبات
مثال – النقل
ِ
باعت املنشأة مجموعة من مبالغها مستحقة التحصيل ألحد البنوك بأقل من مبلغها االسمي .وتستمر املنشأة في
معالجة التحصيالت من املدينين بالنيابة عن البنك ،بما في ذلك إرسال الكشوفات الشهرية ،ويدفع البنك للمنشأة
ً
رسما بسعر السوق في مقابل خدمة تحصيل املبالغ املستحقة .واملنشأة ملزمة بتوريد جميع املبالغ املحصلة إلى
ً
البنك فورا  ،لكن ليس عليها أي واجب تجاه البنك مقابل التباطؤ في الدفع أو عدم الدفع من قبل املدينين .ففي
هذه الحالة ،نقلت املنشأة للبنك ما يقارب جميع مخاطر ومنافع امللكية املرتبطة باملبالغ مستحقة التحصيل .ومن
ّ
ثم ،تزيل املنشأة املبالغ مستحقة التحصيل من قائمة املركز املالي الخاصة بها (أي تلغي إثباتها) ،وال تظهر أي التزام
ُ
فيما يتعلق باملتحصالت املستلمة من البنك .وتثبت املنشأة خسارة يتم احتسابها بالفرق بين املبلغ الدفتري للمبالغ
ً
ُ
مستحقة التحصيل في وقت البيع واملتحصالت املستلمة من البنك .وتثبت املنشأة التزاما بقدر األموال التي حصلتها
من املدينين ولكنها لم توردها بعد إلى البنك.
املستحق إللغاء اإلثبات
مثال – النقل غير
ِ
الحقائق في هذا املثال هي نفس الحقائق املذكورة في املثال السابق باستثناء أن املنشأة قد وافقت على أن تشتري
مرة أخرى من البنك أي مبالغ مستحقة التحصيل يكون املدين بها قد تأخر في دفع املبلغ األصلي أو الفائدة املتعلقة
ً
بها ألكثر من  120يوما .ففي هذه الحالة ،احتفظت املنشأة بخطر التباطؤ في الدفع أو عدم الدفع من قبل
املدينين -وهو خطر كبير فيما يتعلق باملبالغ مستحقة التحصيل .ومن ّ
ثم ،ال تعالج املنشأة املبالغ مستحقة
ً
التحصيل على أنها قد تم بيعها إلى البنك ،وال تلغي إثباتها .وبدال من ذلك ،فإنها تعالج املتحصالت من البنك على
أنها قرض مضمون باملبالغ مستحقة التحصيل .وتستمر املنشأة في إثبات املبالغ مستحقة التحصيل على أنها أصل
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إلى أن يتم تحصيلها أو شطبها على أنها غير قابلة للتحصيل.

إلغاء إثبات التزام مالي
36.11

ال يجوز للمنشأة أن تلغي إثبات االلتزام املالي (أو جزء منه) إال عندما يتم التخلص منه – أي عند الوفاء بالواجب
املحدد في العقد ،أو عند إلغائه أو انقضائه.

37.11

إذا تبادل مقترض ومقرض أدوات مالية بشروط مختلفة إلى حد كبير ،فيجب على املنشآت أن تحاسب عن املعاملة
على أنها تخلص من االلتزام املالي األصلي وإثبات اللتزام مالي جديد .وباملثل ،يجب على املنشأة أن تحاسب عن أي
تعديل كبير في شروط االلتزام املالي القائم أو جزء منه (سواء كان السبب في ذلك الصعوبات املالية التي يواجهها
املدين أم ال) على أنه تخلص من االلتزام املالي األصلي وإثبات اللتزام مالي جديد.
ُ
يجب على املنشأة أن تثبت ضمن الربح أو الخسارة أي فرق بين املبلغ الدفتري لاللتزام املالي (أو ذلك الجزء من االلتزام
املالي) الذي تم التخلص منه أو نقله إلى طرف آخر والعوض املدفوع ،بما في ذلك أي أصول غير نقدية منقولة أو
التزامات تم تحملها.

38.11

اإلفصاحات
39.11

تشير اإلفصاحات أدناه إلى اإلفصاحات املتعلقة بااللتزامات املالية املقيسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة .واملنشآت التي لها أدوات مالية أساسية فقط (وبالتالي ال تطبق القسم  )12لن تكون عليها أي التزامات مالية
مقيسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،ومن ّ
ثم ،ال يلزمها تقديم هذه اإلفصاحات.

اإلفصاح عن السياسات املحاسبية لألدوات املالية
40.11

ً
وفقا للفقرة  ،5.8يجب على املنشأة أن تفصح ،في ملخص السياسات املحاسبية املهمة ،عن أساس (أو أسس)
القياس املستخدم لألدوات املالية والسياسات املحاسبية األخرى املالئمة لفهم القوائم املالية.

قائمة املركزاملالي – فئات األصول املالية وااللتزامات املالية
41.11

يجب على املنشأة أن تفصح عن املبالغ الدفترية لكل فئة من فئات األصول املالية وااللتزامات املالية اآلتية في تاريخ
التقرير ،باإلجماليّ ،إما في قائمة املركز املالي أو في اإليضاحات:

(ب)

األصول املالية املقيسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (الفقرة (14.11ج)( )1والفقرتان
 8.12و.)9.12
ُ
األصول املالية التي تعد أدوات دين مقيسة بالتكلفة املطفأة (الفقرة (14.11أ)).
ً
ُ
األصول املالية التي تعد أدوات حقوق ملكية مقيسة بالتكلفة مطروحا منها الهبوط في القيمة (الفقرة
(14.11ج)( ))2والفقرتان  8.12و.)9.12

(د)

االلتزامات املالية املقيسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (الفقرتان  8.12و.)9.12

(ه)

االلتزامات املالية املقيسة بالتكلفة املطفأة (الفقرة (14.11أ)).

(أ)

(ج)
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(و)

ً
تعهدات القروض املقيسة بالتكلفة مطروحا منها الهبوط في القيمة (الفقرة (14.11ب)).

42.11

يجب على املنشأة أن تفصح عن معلومات تساعد مستخدمي قوائمها املالية على تقويم أهمية األدوات املالية ملركزها
ً
وأدائها املالي .على سبيل املثال ،تتضمن عادة مثل هذه املعلومات فيما يخص الديون طويلة األجل أحكام وشروط
أداة الدين (مثل معدل الفائدة ،واالستحقاق وجدول السداد ،والقيود التي تفرضها أداة الدين على املنشأة).

43.11

لجميع األصول املالية وااللتزامات املالية املقيسة بالقيمة العادلة ،يجب على املنشأة أن تفصح عن أساس تحديد
القيمة العادلة ،على سبيل املثال ،سعر السوق املعلن في سوق نشطة أو أسلوب التقويم .وعند استخدام إحدى
طرق التقويم ،يجب على املنشأة أن تفصح عن االفتراضات املطبقة في تحديد القيمة العادلة لكل فئة من فئات
األصول املالية أو االلتزامات املالية .فعلى سبيل املثال ،تفصح املنشأة ،عند االقتضاء ،عن معلومات عن االفتراضات
املتعلقة بمعدالت السداد املبكر ومعدالت خسائر االئتمان املقدرة ومعدالت الفائدة أو معدالت الخصم.
ً
ً
إذا لم يعد متاحا التوصل إلى مقياس يمكن االعتماد عليه للقيمة العادلة ،أو إذا لم يكن ذلك متاحا بدون تكلفة أو
جهد ال مبرر لهما عند توفر مثل هذا اإلعفاء ،ألي أدوات مالية كان سيتطلب األمر قياسها في أي ظروف أخرى بالقيمة
ً
العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقا لهذا املعيار ،فيجب على املنشأة أن تفصح عن تلك الحقيقة ،وعن املبلغ
الدفتري لتلك األدوات املالية ،وعن أسباب اشتمال قياس القيمة العادلة بطريقة يمكن االعتماد عليها على تكلفة أو
جهد ال مبرر لهما في حال استخدام هذا اإلعفاء.

44.11

إلغاء اإلثبات
45.11

إذا قامت منشأة بنقل أصول مالية إلى طرف آخر في معاملة ال تستحق إلغاء اإلثبات (انظر الفقرات – 33.11
 ،)35.11فيجب على املنشأة أن تفصح ّ
عما يلي لكل فئة من هذه األصول املالية:
(أ)

طبيعة األصول.

(ب)

طبيعة مخاطر ومنافع امللكية التي تظل املنشأة معرضة لها.

(ج)

املبالغ الدفترية لألصول وألي التزامات مرتبطة بها تستمر املنشأة في إثباتها.

الضمان الرهني
46.11

ً
عندما تكون املنشأة قد رهنت أصوال مالية على أنها ضمان رهني مقابل التزامات أو التزامات محتملة ،فيجب عليها أن
تفصح عما يلي:
(أ)

املبلغ الدفتري لألصول املالية املرهونة على أنها ضمان رهني.

(ب)

األحكام والشروط املتعلقة برهنها.

التعثرفي سداد القروض مستحقة السداد واإلخالل بشروطها
47.11

فيما يتعلق بالقروض مستحقة السداد واملثبتة في تاريخ التقرير والتي يكون هناك إخالل بشروطها أو تعثر في سداد
املبلغ األصلي أو الفائدة أو األموال املجنبة للسداد أو تعثر في الوفاء بشروط االسترداد دون معالجة ذلك بحلول تاريخ
التقرير ،يجب على املنشأة أن تفصح ّ
عما يلي:
(أ)

تفاصيل ذلك اإلخالل أو التعثر.
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(ب)

املبلغ الدفتري للقروض ذات العالقة مستحقة السداد في تاريخ التقرير.

(ج)

ما إذا كان قد تمت معالجة اإلخالل أو التعثر ،أو تم إعادة التفاوض على شروط القروض مستحقة
السداد ،قبل املصادقة على إصدار القوائم املالية.

بنود الدخل أو املصروف أو املكاسب أو الخسائر
48.11

يجب على املنشأة أن تفصح عن بنود الدخل أو املصروف أو املكاسب أو الخسائر اآلتية:
(أ)

الدخل أو املصروف أو املكاسب أو الخسائر ،بما في ذلك التغيرات في القيمة العادلة ،املثبتة على:
()1

األصول املالية املقيسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

()2

االلتزامات املالية املقيسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

()3

األصول املالية املقيسة بالتكلفة املطفأة.

()4

االلتزامات املالية املقيسة بالتكلفة املطفأة.

(ب)

مجموع دخل الفائدة ومجموع مصروف الفائدة (محسوبين باستخدام طريقة الفائدة الفعلية) لألصول
املالية أو االلتزامات املالية غير املقيسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

(ج)

مبلغ أية خسارة هبوط في القيمة لكل فئة من فئات األصول املالية.
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