املعيارالدولي للتقريراملالي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة
القسم رقم " 4قائمة املركزاملالي"

القسم رقم 4
"قائمة املركزاملالي"
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين القسم رقم " 4قائمة املركز املالي" من
املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ،الصادر عن مجلس املعايير الدولية
للمحاسبة ،مع األخذ في االعتبار التعديالت املشار إليها أدناه ،والتي تعد عند إقرارها جزءا ال
يتجزأ من متطلبات املعيار الواجبة التطبيق في اململكة العربية السعودية:
التعديالت املدخلة على الفقرات:
11.4

(إضافة)

11.4

يجب على املنشأة أن تفصحّ ،إما في قائمة املركز املالي أو في اإليضاحات ،عن التصنيفات الفرعية التالية للبنود
املستقلة املعروضة:
(أ)
(ب)

(ج)

العقارات واآلالت واملعدات بتصنيفات تناسب املنشأة.
ُ
املبالغ مستحقة التحصيل من املدينين التجاريين وغيرهم ،بحيث تظهر بشكل منفصل املبالغ املستحقة من
األطراف ذات العالقة ،واملبالغ املستحقة من األطراف األخرى ،واملبالغ مستحقة التحصيل الناشئة عن الدخل
املستحق الذي لم تصدر له فواتير بعد .كما يجب تفصيل هذه الحسابات وفقا لطبيعة التمويل الذي نشأت
عنه وشروطه العامة (على سبيل املثال أرصدة مدينين ناتجة من تمويل تقليدي ،تمويل مرابحة) ،مع
إفصاحات كافية تمكن املستفيدين من التفريق بين أنواع حسابات املدينين املختلفة.
املخزون ،بحيث ُيظهر بشكل منفصل مبالغ املخزون:
)1

املحتفظ به لغرض البيع في السياق العادي لألعمال.

)2

الذي في مرحلة اإلنتاج لغرض البيع.

)3

الذي في شكل مواد خام أو إمدادات من املقرر استخدامها في عملية اإلنتاج أو في تقديم الخدمات.

(د)

املبالغ مستحقة السداد للدائنين التجاريين وغيرهم ،بحيث تظهر بشكل منفصل املبالغ مستحقة السداد
للموردين التجاريين ،واملبالغ مستحقة السداد لألطراف ذات العالقة ،والدخل واالستحقاقات املؤجلة.

(هـ)

مخصصات منافع املوظفين واملخصصات األخرى

(و)

فئات حقوق امللكية ،مثل رأس املال املدفوع وعالوة اإلصدار واألرباح املبقاة وبنود الدخل واملصروف املثبتة،
ً
وفقا ملتطلبات هذا املعيار ،ضمن الدخل الشامل اآلخر واملعروضة بشكل منفصل في حقوق امللكية.

(ز)

يتم تفصيل اإلفصاح عن األصول املالية (متضمنة النقد ،واالستثمارات) وفقا لطبيعتها وشروطها العامة وذلك
كما يلي:
.1

النقد.
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.2
.3
.4
.5

.6

(ح)

معادالت النقد ،مفصلة وفقا لطبيعتها وشروطها العامة ،مع إفصاحات كافية تمكن املستفيدين من
التفريق بين معادالت النقد املختلفة.
الودائع ألجل ،مفصلة وفقا لطبيعتها وشروطها العامة (على سبيل املثال ودائع تقليدية ،وودائع
مرابحة) ،مع إفصاحات كافية تمكن املستفيدين من التفريق بين الودائع ألجل املختلفة.
املبالغ املستحقة ،مفصلة وفقا لطبيعتها وشروطها العامة (على سبيل املثال إقراض تقليدي ومرابحة)،
مع إفصاحات كافية تمكن املستفيدين من التفريق بين املبالغ تحت التحصيل املختلفة
االستثمارات في األسهم ،مفصلة إلى استثمارات مباشرة ،واستثمارات في محافظ وصناديق استثمارية،
مع تفصيل لألنواع املختلفة لتلك املحافظ والصناديق (على سبيل املثال صناديق متوافقة مع
الشريعة ،وصناديق غير متوافقة ،وفقا للتصنيف الصادر من مدير الصندوق) ،مع إفصاحات كافية
تمكن املستفيدين من التفريق بين األنواع املختلفة لالستثمارات.
اإلفصاح عن االستثمارات في السندات باستقالل عن الصكوك ،مع تفصيل لكل منها وفقا لطبيعتها
وشروطها العامة ،مع إفصاحات كافية تمكن املستفيدين من التفريق بين األنواع املختلفة للسندات
والصكوك.

يتم تفصيل اإلفصاح عن االلتزامات املالية (متضمنة السحب على املكشوف والدائنون وااللتزامات املالية
األخرى) وفقا لطبيعتها وشروطها العامة كما يلي:
.1

حسابات السحب على املكشوف ،مفصلة حسب طبيعتها وشروطها العامة (على سبيل املثال تقليدي أو
تورق) ،مع إفصاحات كافية تمكن املستفيدين من التفريق بين األنواع املختلفة للسحب على
املكشوف .ويجب توفير هذا اإلفصاح حتى لو تم التعامل مع السحب على املكشوف على أنه ضمن
إدارة النقد ومعادالت النقد.

.2

املبالغ مستحقة السداد ،مفصلة حسب طبيعتها وشروطها العامة (على سبيل املثال بنوك دائنة
بقروض تقليدية ،أو تورق ،موردين تجاريين على أساس تقليدي أو مرابحة) ،مع إفصاحات كافية تمكن
املستفيدين من التفريق بين األنواع املختلفة لحسابات الدائنين.

.3

اإلفصاح عن السندات باستقالل عن الصكوك ،مع تفصيل لكل منها وفقا لطبيعتها وشروطها العامة،
مع إفصاحات كافية تمكن املستفيدين من التفريق بين األنواع املختلفة للسندات والصكوك.

سبب اإلضافة:
تمت إضافة عدد من العناصر لإلفصاحات املطلوبة وذلك لتوفير معلومات للمستثمرين الذين تتأثر قراراتهم االستثمارية بفهمهم
لطبيعة عمليات الشركة ومدى توافقها مع الضوابط الشرعية.
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القسم 4

قائمة املركزاملالي
نطاق هذا القسم
1.4

ُ
يحدد هذا القسم املعلومات التي تعرض في قائمة املركز املالي وكيفية عرضها .وتعرض قائمة املركز املالي (التي ُيشار
ً
إليها أحيانا بامليزانية) أصول املنشأة والتزاماتها وحقوق ملكيتها كما هي في تاريخ محدد  -نهاية فترة التقرير.

ُ
املعلومات التي تعرض في قائمة املركزاملالي
2.4

ً
كحد أدنى ،يجب أن تشمل قائمة املركز املالي بنودا مستقلة تعرض املبالغ اآلتية:
ُ
عادالت النقد.
(أ)
النقد وم ِ
(ب)

املبالغ مستحقة التحصيل من املدينين التجاريين وغيرهم.

(ج)

األصول املالية (باستثناء املبالغ املوضحة في (أ)( ،ب)( ،ي)( ،ك)).

(د)

املخزون

(هـ)
(هـ أ)

العقارات واآلالت واملعدات.
ً
العقارات االستثمارية املسجلة بالتكلفة مطروحا منها اإلهالك والهبوط في القيمة املتراكمين.

(و)

العقارات االستثمارية املسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

(ز)

األصول غيرامللموسة.

(ح)

ً
األصول الحيوية املسجلة بالتكلفة مطروحا منها اإلهالك والهبوط في القيمة املتراكمين.

(ط)

األصول الحيوية املسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

(ى)

االستثمارات في املنشآت الزميلة.

(ك)

االستثمارات في املنشآت التي تخضع لسيطرة مشتركة.

(ل)

املبالغ مستحقة السداد للدائنين التجاريين وغيرهم.

(م)

االلتزامات املالية (باستثناء املبالغ املوضحة في (ل)( ،ع)).

(ن)

التزامات وأصول الضريبة الحالية.

(س)

ً
التزامات الضريبة املؤجلة وأصول الضريبة املؤجلة (يجب تصنيفها دائما على أنها بنود غير متداولة).

(ع)

املخصصات.

(ف)

الحصة غير املسيطرة ،ويتم عرضها ضمن حقوق امللكية بشكل منفصل عن حقوق امللكية الخاصة
بمالك املنشأة األم.

(ص)

حقوق امللكية الخاصة بمالك املنشأة األم.
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3.4

ً
يجب على املنشأة أن تعرض بنودا مستقلة وعناوين رئيسية ومجاميع فرعية إضافية في قائمة املركز املالي عندما يكون
مثل هذا العرض مالئما لفهم املركزاملالي للمنشأة.

تمييزاملتداول عن غيراملتداول
4.4

يجب على املنشأة أن تعرض األصول املتداولة وغير املتداولة ،وااللتزامات املتداولة وغير املتداولة ،على أنها تصنيفات
ً
ُ
منفصلة في قائمة مركزها املالي ،وفقا للفقرات  ،8.4 - 5.4إال عندما يوفر العرض املستند إلى السيولة معلومات يمكن
االعتماد عليها وأكثر مالءمة .وعند انطباق ذلك االستثناء ،يجب عرض جميع األصول وااللتزامات ،مرتبة بحسب
ً
ً
درجة سيولتها (تنازليا أو تصاعديا).

األصول املتداولة
5.4

يجب على املنشأة أن تصنف األصل على أنه متداول عندما:
(أ)

تتوقع تحقق األصل ،أو تنوي بيعه أو استخدامه ،خالل دورة التشغيل العادية للمنشأة؛ أو

(ب)

تحتفظ باألصل بشكل رئيس ي لغرض املتاجرة؛ أو
ً
تتوقع تحقق األصل خالل مدة اثني عشر شهرا بعد تاريخ التقرير؛ أو
ً
ً
ً
يكون األصل نقدا ،أو معادال للنقد ،ما لم يكن خاضعا لقيود على استبداله أو استخدامه لتسوية التزام
ً
ملدة اثني عشر شهرا على األقل بعد تاريخ التقرير.

(ج)
(د)
6.4

يجب على املنشأة أن تصنف جميع األصول األخرى على أنها أصول غير متداولة .وعندما تكون دورة التشغيل العادية
ً
للمنشأة غير قابلة للتحديد بشكل واضح ،فيفترض أن مدتها اثنا عشر شهرا.

االلتزامات املتداولة
7.4

يجب على املنشأة أن تصنف االلتزام على أنه متداول عندما:
ُ
تتوقع أن تسوي االلتزام خالل دورة التشغيل العادية للمنشأة؛
(أ)
تحتفظ بااللتزام بشكل رئيس ي لغرض املتاجرة؛
(ب)
ً
يكون االلتزام واجب التسوية خالل اثني عشر شهرا بعد تاريخ التقرير؛
(ج)
ً
ُ
ال يكون للمنشأة حق غير مشروط في تأجيل تسوية االلتزام ملدة اثنى عشر شهرا على األقل بعد تاريخ
(د)
التقرير.

8.4

يجب على املنشأة أن تصنف جميع االلتزامات األخرى على أنها غير متداولة.

ترتيب البنود وشكل البنود في قائمة املركزاملالي
9.4

ُ
ال يحدد هذا املعيار الترتيب أو الشكل الذي تعرض به البنود .وال تقدم الفقرة  2.4سوى قائمة بالبنود التي تختلف في
طبيعتها أو وظيفتها لدرجة تبرر عرضها بشكل منفصل في قائمة املركز املالي .وإضافة إلى ذلك:
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(أ)
(ب)
10.4

ً
ُت َ
درج بنود مستقلة عندما يكون حجم أو طبيعة أو وظيفة بند أو مجموعة بنود متشابهة سببا في جعل
ً
العرض بشكل منفصل مالئما لفهم املركز املالي للمنشأة.
ً
يمكن تعديل الوصف املستخدم للبنود أو ملجموعة البنود املتشابهة ،وتعديل تسلسلها ،وفقا لطبيعة
املنشأة ومعامالتها ،وذلك لتوفير املعلومات التي تعد مالئمة لفهم املركز املالي للمنشأة.

يستند االجتهاد حول ما إذا كان سيتم عرض بنود إضافية بشكل منفصل إلى تقييم جميع ما يلي:
(أ)

مبالغ وطبيعة وسيولة األصول.

(ب)

وظيفة األصول داخل املنشأة.

(ج)

مبالغ وطبيعة وتوقيت استحقاق االلتزامات.

عرض املعلومات ّإما في قائمة املركزاملالي أو في اإليضاحات
11.4

يجب على املنشأة أن تفصحّ ،إما في قائمة املركز املالي أو في اإليضاحات ،عن التصنيفات الفرعية التالية للبنود
املستقلة املعروضة:
(أ)
(ب)

(ج)

12.4

العقارات واآلالت واملعدات بتصنيفات تناسب املنشأة.
ُ
املبالغ مستحقة التحصيل من املدينين التجاريين وغيرهم ،بحيث تظهر بشكل منفصل املبالغ املستحقة
من األطراف ذات العالقة ،واملبالغ املستحقة من األطراف األخرى ،واملبالغ مستحقة التحصيل الناشئة
عن الدخل املستحق الذي لم تصدر له فواتير بعد.
املخزون ،بحيث ُيظهر بشكل منفصل مبالغ املخزون:
()1

املحتفظ به لغرض البيع في السياق العادي لألعمال.

()2

الذي في مرحلة اإلنتاج لغرض البيع.

()3

الذي في شكل مواد خام أو إمدادات من املقرر استخدامها في عملية اإلنتاج أو في تقديم
الخدمات.

(د)

املبالغ مستحقة السداد للدائنين التجاريين وغيرهم ،بحيث تظهر بشكل منفصل املبالغ مستحقة السداد
للموردين التجاريين ،واملبالغ مستحقة السداد لألطراف ذات العالقة ،والدخل واالستحقاقات املؤجلة.

(هـ)

مخصصات منافع املوظفين واملخصصات األخرى.

فئات حقوق امللكية ،مثل رأس املال املدفوع وعالوة اإلصدار واألرباح املبقاة وبنود الدخل واملصروف
(و)
ً
املثبتة ،وفقا ملتطلبات هذا املعيار ،ضمن الدخل الشامل اآلخر واملعروضة بشكل منفصل في حقوق
امللكية.
يجب على املنشأة التي لديها رأس مال مساهم به أن تفصح ّ
عما يليّ ،إما في قائمة املركز املالي أو في اإليضاحات:
(أ)

لكل فئة من فئات رأس املال املساهم به:
()1

عدد األسهم املصرح بها.

()2

عدد األسهم املصدرة واملدفوعة بالكامل ،واملصدرة التي لم تدفع بالكامل.

()3

القيمة االسمية للسهم ،أو أن األسهم ليست لها قيمة اسمية.
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(ب)

()4

مطابقة عدد األسهم القائمة في بداية ونهاية الفترة .وال يلزم عرض هذه املطابقة للفترات
السابقة.

()5

الحقوق واالمتيازات والقيود املرتبطة بتلك الفئة ،بما في ذلك القيود على توزيع األرباح
وتسديد رأس املال.

()6

أسهم املنشأة املحتفظ بها من قبل املنشأة أو من قبل منشآتها التابعة أو الزميلة.

()7

األسهم املحتفظ بها إلصدارها بموجب خيارات وعقود لبيع األسهم ،بما في ذلك الشروط
واملبالغ.

وصف كل احتياطي ضمن حقوق امللكية.

13.4

يجب على املنشأة التي ليس لديها رأس مال مساهم به ،مثل شركة التضامن أو صندوق األمانة ،أن تفصح عن
معلومات معادلة لتلك املطلوبة بموجب الفقرة (12.4أ)ُ ،تظهر التغيرات خالل الفترة في كل صنف من أصناف حقوق
امللكية ،والحقوق واالمتيازات والقيود املرتبطة بكل صنف من هذه األصناف.

14.4

إذا كان لدى املنشأة في تاريخ التقرير اتفاق بيع ملزم يقض ي باستبعاد رئيس ي ألصول أو مجموعة من األصول
وااللتزامات ،فيجب على املنشأة أن تفصح عن املعلومات اآلتية:
(أ)

وصف لألصل (األصول) أو مجموعة األصول وااللتزامات.

(ب)

وصف لحقائق وظروف البيع أو الخطة.

(ج)

املبلغ الدفتري لألصول ،أو املبالغ الدفترية لألصول وااللتزامات إذا انطوى االستبعاد على مجموعة من
األصول وااللتزامات.
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