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القسم رقم 9
"القوائم املالية املوحدة واملنفصلة"
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين القسم رقم " 9القوائم املالية املوحدة
واملنفصلة" من املعيارالدولي للتقريراملالي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ،الصادرعن مجلس
املعاييرالدولية للمحاسبة ،كما صدرمن غيرأي تعديل.
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القسم 9

القوائم املالية املوحدة واملنفصلة
نطاق هذا القسم
1.9

يحدد هذا القسم الظروف التي تعرض فيها منشأة تطبق هذا املعيار القوائم املالية املوحدة وإجراءات إعداد تلك
ً
ً
القوائم وفقا لهذا املعيار .ويتضمن أيضا إرشادات بشأن القوائم املالية املنفصلة والقوائم املالية املجمعة في حال
ً
إعدادها وفقا لهذا املعيار .وإذا كانت املنشأة األم في حد ذاتها ال تخضع للمساءلة العامة ،فيجوز لها أن تعرض
ً
ً
قوائمها املالية املنفصلة وفقا لهذا املعيار ،حتى وإن كانت تعرض قوائمها املالية املوحدة وفقا للمعايير الدولية
ً
للتقريراملالي بنسختها الكاملة أو وفقا ملجموعة أخرى من املبادئ املحاسبية املتعارف عليها.

متطلب عرض القوائم املالية املوحدة
2.9

باستثناء ما هو مسموح أو مطالب به بموجب الفقرتين  3.9و3.9ج ،يجب على املنشأة األم أن تعرض قوائم مالية
موحدة توحد فيها استثماراتها في املنشآت التابعة .ويجب أن تشمل القوائم املالية املوحدة جميع املنشآت التابعة
للمنشأة األم.

3.9

ال يلزم أن تعرض املنشأة األم قوائم مالية موحدة في حال استيفاء كال الشرطين اآلتيين:
(أ)
(ب)

3.9أ

3.9ب

أن تكون املنشأة األم في حد ذاتها منشأة تابعة؛
ُ
أن تعرض منشأتها األم النهائية (أو أية منشأة أ ّم وسيطة) قوائم مالية موحدة ذات غرض عام تلتزم فيها
باملعايير الدولية للتقرير املالي بنسختها الكاملة أو تلتزم فيها بهذا املعيار.

مع مراعاة الفقرة 3.9ب ،ال يتم توحيد منشأة تابعة إذا تم االستحواذ عليها واالحتفاظ بها لغرض بيعها أو استبعادها
خالل سنة واحدة من تاريخ االستحواذ عليها (أي التاريخ الذي تكتسب فيه املنشأة املستحوذة السيطرة على األعمال
ً
املستحوذ عليها) .وتتم املحاسبة عن مثل هذه املنشأة التابعة وفقا للمتطلبات الواردة في القسم " 11األدوات املالية
ً
ً
األساسية" مثلها مثل االستثمارات الواردة في الفقرة (8.11د) ،وليس وفقا لهذا القسم .ويجب أيضا أن تقدم املنشأة
األم اإلفصاح الوارد في الفقرة 23.9أ.
ً
إذا تم في السابق استثناء منشأة تابعة من التوحيد وفقا للفقرة 3.9أ ولم يتم استبعادها خالل سنة واحدة من تاريخ
االستحواذ عليها (أي إن املنشأة األم ما زالت تمتلك السيطرة على املنشأة التابعة):
(أ)

(ب)

يجب على املنشأة األم توحيد املنشأة التابعة من تاريخ االستحواذ ما لم تستوف الشرط الوارد في الفقرة
3.9ب(ب) .ونتيجة لذلك ،إذا كان تاريخ االستحواذ يقع في فترة سابقة ،فيجب إعادة عرض الفترات
السابقة ذات الصلة.
إذا كان السبب في التأخير أحداث أو ظروف خارجة عن نطاق سيطرة املنشأة األم وكانت هناك أدلة كافية
في تاريخ التقرير تثبت أن املنشأة األم ما زالت ملتزمة بخطتها لبيع أو استبعاد املنشأة التابعة ،فيجب على
ً
املنشأة األم االستمرار في املحاسبة عن املنشأة التابعة وفقا للفقرة 3.9أ.
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3.9ج
4.9

5.9

ً
إذا لم يكن للمنشأة األم أية منشآت تابعة بخالف املنشآت التابعة التي ال يلزم توحيدها وفقا للفقرتين 3.9أ و3.9ب،
فال يجوز لها أن تعرض قوائم مالية موحدة ،ولكن يجب عليها تقديم اإلفصاح الوارد في الفقرة 23.9أ.
املنشأة التابعة هي املنشأة التي تخضع لسيطرة املنشأة األم .والسيطرة هي سلطة التحكم في السياسات املالية
والتشغيلية ملنشأة معينة لغرض الحصول على منافع من أنشطتها .وعندما تقوم املنشأة بتأسيس منشأة ذات غرض
خاص إلنجاز هدف محدود ُوم َّ
عرف بدقة ،فيجب على املنشأة أن توحد املنشأة ذات الغرض الخاص عندما يشير
جوهر العالقة بينهما إلى أن املنشأة ذات الغرض الخاص تخضع لسيطرة تلك املنشأة (انظر الفقرات .)12.9-10.9
ُيفترض وجود السيطرة عندما تمتلك املنشأة األم ،بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل منشآت تابعة ،أكثر من
نصف القوة التصويتية في منشأة معينة .وقد ال يصح ذلك االفتراض في ظروف استثنائية إذا أمكن بشكل واضح
ً
إثبات أن هذه امللكية ال تشكل سيطرة .وتوجد السيطرة أيضا عندما تمتلك املنشأة األم نصف ،أو أقل من نصف،
القوة التصويتية ملنشأة ما ،ولكنها تملك على الرغم من ذلك:
(أ)

6.9
7.9
8.9

9.9

السلطة على أكثر من نصف الحقوق التصويتية بمقتض ى اتفاق مع مستثمرين آخرين؛ أو

سلطة التحكم في السياسات املالية والتشغيلية للمنشأة بموجب تشريع أو اتفاق؛ أو
(ب)
ُ
سلطة تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة أو الهيئة الحاكمة املعادلة له وتكون السيطرة على
(ج)
املنشأة من خالل ذلك املجلس أو تلك الهيئة؛ أو
سلطة اإلدالء بأغلبية األصوات في اجتماعات مجلس اإلدارة أو الهيئة الحاكمة املُعادلة له وتكون
(د)
السيطرة على املنشأة من خالل ذلك املجلس أو تلك الهيئة.
ً
يمكن أن تتحقق السيطرة أيضا عن طريق امتالك الخيارات أو األدوات القابلة للتحويل التي تكون قابلة للممارسة في
الوقت الحالي أو عن طريق وجود وكيل لديه القدرة على توجيه األنشطة ملصلحة املنشأة املسيطرة.
ُ
ال تستبعد منشأة تابعة من التوحيد فقط لسبب أن املنشأة املستثمرة هي كيان يوفر رأس املال الجريء أو منشأة
مشابهة.
ُ
ال تستبعد منشأة تابعة من التوحيد بسبب أن أنشطة أعمالها تختلف عن أنشطة أعمال املنشآت األخرى ضمن
عملية التوحيد .ويتم توفير املعلومات املالئمة عن طريق توحيد مثل هذه املنشآت التابعة واإلفصاح عن معلومات
إضافية في القوائم املالية املوحدة عن أنشطة األعمال املختلفة للمنشآت التابعة.
ً
ُ
ال تستبعد منشأة تابعة من التوحيد لسبب أنها تعمل في دولة تفرض قيودا على تحويل النقد أو األصول األخرى إلى
خارجها.

املنشآت ذات الغرض الخاص
10.9

قد يتم تأسيس منشأة إلنجاز هدف محدود (على سبيل املثال ،إلنجاز عقد إيجار ،أو للقيام بأنشطة بحث وتطوير،
أو لتوريق أصول مالية) .وقد تأخذ مثل هذه املنشآت ذات الغرض الخاص شكل شركة مساهمة أو صندوق أمانة أو
ً ً
شركة تضامن أو منشأة أشخاص .ويتم تأسيس املنشآت ذات الغرض الخاص غالبا وفقا لترتيبات نظامية تفرض على
عملياتها متطلبات صارمة.

11.9

يجب على املنشأة أن تعد قوائم مالية موحدة تشمل املنشأة وأية منشآت ذات غرض خاص تخضع لسيطرة تلك
املنشأة .وباإلضافة إلى الظروف املوضحة في الفقرة  ،5.9فقد تشير الظروف اآلتية إلى أن املنشأة تسيطر على منشأة
ذات غرض خاص (هذه ليست قائمة شاملة):
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(أ)

أن أنشطة املنشأة ذات الغرض الخاص يتم تنفيذها نيابة عن املنشأة وفق احتياجات أعمالها املحددة؛
أو

(ب)

أن تكون للمنشأة السلطات النهائية التخاذ القرارات في أنشطة املنشأة ذات الغرض الخاص حتى ولو تم
تفويض سلطة اتخاذ القرارات اليومية؛ أو
أن يكون للمنشأة الحق في الحصول على أغلبية منافع املنشأة ذات الغرض الخاصً ،
وبناء عليه ،قد تكون
ُمعرضة للمخاطر التي تنشأ بشكل عرض ي نتيجة ألنشطة املنشأة ذات الغرض الخاص؛ أو

(د)

أن تحتفظ املنشأة بأغلبية املخاطر املتبقية ،أو مخاطر امللكية ،املتعلقة باملنشأة ذات الغرض الخاص أو
بأصولها.

(ج)

12.9

ال تنطبق الفقرتان  10.9و 11.9على خطط منافع ما بعد انتهاء الخدمة أو خطط منافع املوظفين طويلة األجل
األخرى التي ينطبق عليها القسم " 28منافع املوظفين".

إجراءات التوحيد
13.9

تعرض القوائم املالية املوحدة معلومات مالية عن املجموعة على أنها منشأة اقتصادية واحدة .وعند إعداد القوائم
املالية املوحدة ،يجب على املنشأة أن:
ً
ً
ُتجمع القوائم املالية للمنشأة األم ومنشآتها التابعة  -بندا بندا عن طريق ّ
ضم البنود املتماثلة إلى بعضها
(أ)
وذلك لألصول وااللتزامات وحقوق امللكية والدخل واملصروفات؛
(ب)

تزيل املبلغ الدفتري الستثمار املنشأة األم في كل منشأة تابعة وحصة املنشأة األم في حقوق ملكية كل
منشأة تابعة؛
ُ
تقيس وتعرض الحصة غير املسيطرة في ربح أو خسارة املنشآت التابعة املوحدة لفترة التقرير بشكل
منفصل عن حصة مالك املنشأة األم؛

(د)

تقيس وتعرض الحصة غير املسيطرة في صافي أصول املنشآت التابعة املوحدة بشكل منفصل عن حقوق
ملكية مساهمي املنشأة األم في املنشآت التابعة .وتتكون الحصة غير املسيطرة في صافي األصول من:
ً
ً
مبلغ الحصة غير املسيطرة في تاريخ التجميع األصلي محسوبا وفقا للقسم " 19تجميع
()1
األعمال والشهرة"؛

(ج)

14.9

نصيب الحصة غير املسيطرة من التغيرات في حقوق امللكية منذ تاريخ التجميع.
()2
ُ
ُت َّ
حدد نسب الربح أو الخسارة والتغيرات في حقوق امللكية املخصصة ملالك املنشأة األم وللحصة غير املسيطرة على
أساس حصص امللكية الحالية وال تعكس املمارسة املحتملة للخيارات أو التحويل املحتمل للخيارات أو لألدوات
القابلة للتحويل.

األرصدة واملعامالت داخل املجموعة
15.9

ُ
ُ
تزال بالكامل األرصدة واملعامالت داخل املجموعة ،بما في ذلك الدخل واملصروفات وتوزيعات األرباح .وتزال بالكامل
ُ
األرباح والخسائر الناتجة عن املعامالت داخل املجموعة واملثبتة ضمن األصول مثل املخزون والعقارات واآلالت
واملعدات .وقد تشير الخسائر داخل املجموعة إلى حدوث هبوط في القيمة يتطلب اإلثبات في القوائم املالية املوحدة
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(انظر القسم " 27الهبوط في قيمة األصول") .وينطبق القسم " 29ضريبة الدخل" على الفروقات املؤقتة التي تنشأ
عن إزالة األرباح والخسائر الناتجة عن املعامالت داخل املجموعة.

التماثل في تاريخ التقرير
16.9

يجب أن تكون القوائم املالية للمنشأة األم ومنشآتها التابعة املُستخدمة في إعداد القوائم املالية املوحدة ُم َّ
عدة في
ً
نفس تاريخ التقرير ما لم يكن ذلك غير ممكن عمليا .وإذا لم يكن من املمكن عمليا إعداد القوائم املالية ملنشأة تابعة
في نفس تاريخ تقرير املنشأة األم ،فيجب على املنشأة األم توحيد املعلومات املالية للمنشأة التابعة باستخدام أحدث
َّ ً
معدلة بآثار املعامالت أو األحداث املهمة التي حدثت بين تاريخ تلك القوائم املالية وتاريخ
قوائم مالية للمنشأة التابعة،
القوائم املالية املوحدة.

التماثل في السياسات املحاسبية
17.9

يجب إعداد القوائم املالية املوحدة باستخدام سياسات محاسبية متماثلة للمعامالت ولألحداث والظروف األخرى
املتماثلة التي تقع في ظل ظروف متشابهة .وفي حالة استخدام أحد أعضاء املجموعة لسياسات محاسبية بخالف تلك
ُ
املطبقة في القوائم املالية املوحدة للمعامالت واألحداث املماثلة التي تقع في ظل ظروف مشابهة ،فيتم إجراء التعديالت
املناسبة على القوائم املالية لذلك العضو عند إعداد القوائم املالية املوحدة.

االستحواذ على املنشآت التابعة واستبعادها
18.9

ً
ابتداء من تاريخ االستحواذ حتى التاريخ الذي تتوقف
ُيدرج دخل ومصروفات املنشأة التابعة في القوائم املالية املوحدة
فيه املنشأة األم عن السيطرة على املنشأة التابعة .وعندما تتوقف املنشأة األم عن السيطرة على منشأة تابعة ،فإنه
يتم إثبات الفرق بين املتحصالت من استبعاد املنشأة التابعة ومبلغها الدفتري في تاريخ فقدان تلك السيطرة ضمن
الربح أو الخسارة في قائمة الدخل الشامل املوحدة (أو في قائمة الدخل ،في حال عرضها) على أنه املكسب أو
ً
ُ
الخسارة من استبعاد املنشأة التابعة .وفيما يخص املبلغ املتراكم املثبت في الدخل الشامل اآلخر وفقا للقسم 30
"ترجمة العملة األجنبية" ألي فروقات في صرف العمالت األجنبية ،تتعلق بمنشأة تابعة أجنبية ،فإن ذلك املبلغ ال يتم
إعادة تصنيفه إلى الربح أو الخسارة عند استبعاد املنشأة التابعة.

19.9

عندما تتوقف منشأة عن كونها منشأة تابعة ولكن املنشأة املستثمرة (املنشأة األم السابقة) تستمر في االحتفاظ
ً
باستثمار في املنشأة التابعة السابقة ،فإن ذلك االستثمار تجب املحاسبة عنه على أنه أصل مالي وفقا للقسم  11أو
ً
ابتداء من تاريخ توقف املنشأة عن كونها منشأة تابعة ،شريطة
القسم " 12موضوعات أخرى خاصة باألدوات املالية"
أال تصبح منشأة زميلة (ففي تلك الحالة ينطبق القسم " 14االستثمارات في املنشآت الزميلة") أو منشأة خاضعة
لسيطرة مشتركة (ففي تلك الحالة ينطبق القسم " 15االستثمارات في املشروعات املشتركة") .ويجب اعتبار أن املبلغ
الدفتري لالستثمار في التاريخ ا لذي تتوقف فيه املنشأة عن كونها منشأة تابعة هو التكلفة عند القياس األولي لألصل
املالي.

الحصة غيراملسيطرة في املنشآت التابعة
20.9

يجب على املنشأة أن تعرض الحصة غير املسيطرة في قائمة املركز املالي املوحدة ضمن حقوق امللكية ،وذلك بشكل
ً
منفصل عن حقوق ملكية مالك املنشأة األم ،وفقا ملا هو مطلوب بموجب الفقرة (2.4ف).
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21.9

22.9

يجب على املنشأة أن تفصح عن الحصة غير املسيطرة في ربح أو خسارة املجموعة بشكل منفصل في قائمة الدخل
ً
ً
الشامل ،وفقا ملا هو مطلوب بموجب الفقرة ( 6.5أو في قائمة الدخل ،في حال عرضها ،وفقا ملا هو مطلوب بموجب
الفقرة .)7.5
يجب أن ُينسب الربح أو الخسارة وكل مكون من مكونات الدخل الشامل اآلخر ملالك املنشأة األم وللحصة غير
املسيطرة .ويجب أن ُينسب مجموع الدخل الشامل ملالك املنشأة األم وللحصة غير املسيطرة حتى وإن أدى ذلك إلى
تحول الحصة غير املسيطرة إلى رصيد سالب.

اإلفصاحات في القوائم املالية املوحدة
23.9

23.9أ

يجب تقديم اإلفصاحات اآلتية في القوائم املالية املوحدة:
(أ)

حقيقة أن القوائم هي قوائم مالية موحدة.

(ب)

األساس الستنتاج وجود سيطرة عندما ال تمتلك املنشأة األم ،بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من
خالل منشآتها التابعة ،أكثر من نصف القوة التصويتية.

(ج)

أي اختالف بين تاريخ التقرير للقوائم املالية الخاصة باملنشأة األم وتاريخ التقرير للقوائم املالية الخاصة
ُ
بمنشآتها التابعة املستخدمة في إعداد القوائم املالية املوحدة.

(د)

طبيعة ومدى أي قيود جوهرية (ناتجة ،على سبيل املثال ،عن ترتيبات االقتراض أو عن متطلبات
تنظيمية) على قدرة املنشآت التابعة على تحويل األموال إلى املنشأة األم في شكل توزيعات أرباح نقدية أو
قدرتها على سداد القروض.

باإلضافة إلى متطلبات اإلفصاح الواردة في القسم  ،11يجب على املنشأة األم اإلفصاح عن مجموع املبلغ الدفتري
لالستثمارات في املنشآت التابعة التي لم يتم توحيدها (انظر الفقرات 3.9أ 3.9 -ج) في تاريخ التقرير ،إما في قائمة
املركز املالي أو في اإليضاحات.

القوائم املالية املنفصلة
عرض القوائم املالية املنفصلة
24.9
25.9

ال يتطلب هذا املعيار عرض قوائم مالية منفصلة للمنشأة األم أو لكل منشأة من املنشآت التابعة.
ّ
أي مما يلي:
القوائم املالية املنفصلة هي مجموعة ثانية من القوائم املالية تعرضها املنشأة باإلضافة إلى ٍّ
قوائم مالية موحدة ُم ّ
عدة بواسطة املنشأة األم؛ أو
(أ)
(ب)
(ج)

ُ
قوائم مالية ُم ّ
عدة بواسطة املنشأة األم املعفاة من إعداد قوائم مالية موحدة بموجب الفقرة 3.9ج؛ أو
ُ ً
قوائم مالية معدة بواسطة منشأة ليست منشأة أ ّما ،ولكنها مستثمرة في منشأة زميلة أو لها حصة بصفتها
منشأة مشاركة في مشروع مشترك.

اختيارالسياسة املحاسبية
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26.9

عندما تعد املنشأة األم أو املنشأة املستثمرة في منشأة زميلة أو املنشأة املشاركة بحصة في منشأة تخضع لسيطرة
ً
مشتركة قوائم مالية منفصلة وتصفها بأنها معدة وفقا للمعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة،
فإن تلك القوائم يجب أن تلتزم بجميع متطلبات هذا املعيار باستثناء أنه يجب على املنشأة أن تطبق سياسة
للمحاسبة عن استثماراتها في املنشآت التابعة واملنشآت الزميلة واملنشآت التي تخضع لسيطرة مشتركة في قوائمها
املالية املنفصلةّ ،إما:
ً
بالتكلفة مطروحا منها الهبوط في القيمة؛ أو
(أ)
(ب)
(ج)

بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة؛ أو
ً
باستخدام طريقة حقوق امللكية وفقا لإلجراءات املبينة في الفقرة .8.14

ويجب على املنشأة أن تطبق السياسة املحاسبية نفسها لجميع االستثمارات الواقعة في فئة واحدة (املنشآت التابعة ،أو
املنشآت الزميلة ،أو املنشآت التي تخضع لسيطرة مشتركة) ،ولكنها تستطيع اختيار سياسات مختلفة للفئات املختلفة.

اإلفصاحات في القوائم املالية املنفصلة
27.9

عندما تعد املنشأة األم أو املنشأة املستثمرة في منشأة زميلة أو املنشأة املشاركة بحصة في منشأة تخضع لسيطرة
مشتركة قوائم مالية منفصلة ،فإن تلك القوائم املالية املنفصلة يجب أن تفصح ّ
عما يلي:
(أ)
(ب)

حقيقة أن القوائم هي قوائم مالية منفصلة،
ُ
وصف للطرق املستخدمة للمحاسبة عن االستثمارات في املنشآت التابعة ،واملنشآت الخاضعة للسيطرة
املشتركة ،واملنشآت الزميلة،

ويجب أن تحدد القوائم املالية املوحدة أو القوائم املالية الرئيسية األخرى التي تتعلق بها.

القوائم املالية املجمعة
28.9
29.9

القوائم املالية املجمعة هي مجموعة واحدة من القوائم املالية ملنشأتين أو أكثر خاضعتين لسيطرة واحدة (كما هو
مبين في الفقرة (2.19أ)) .وال يتطلب هذا املعيار إعداد قوائم مالية مجمعة.
ً
ُ
عندما تعد املنشأة املستثمرة قوائم مالية مجمعة وتصفها بأنها معدة وفقا للمعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت
الصغيرة واملتوسطة ،فإن تلك القوائم يجب أن تلتزم بجميع متطلبات هذا املعيار .ويجب إزالة املعامالت واألرصدة
فيما بين الشركات؛ ويجب إزالة األرباح أو الخسائر الناتجة عن املعامالت فيما بين منشآت املجموعة التي تم إثباتها
ضمن األصول مثل املخزون ،والعقارات واآلالت واملعدات؛ ويجب أن تكون القوائم املالية للمنشآت املشمولة في
ً
القوائم املالية املجمعة ُم َّ
عدة في نفس تاريخ التقرير ما لم يكن ذلك غير ممكن عمليا؛ ويجب اتباع سياسات محاسبية
متماثلة للمعامالت ولألحداث األخرى املتماثلة التي تقع في ظل ظروف متشابهة.
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اإلفصاحات في القوائم املالية املجمعة
30.9

يجب أن تفصح القوائم املالية املجمعة عما يلي:
(أ)

حقيقة أن القوائم املالية هي قوائم مالية مجمعة.

(ب)

سبب إعداد القوائم املالية املجمعة.

(ج)

أساس تحديد املنشآت املشمولة في القوائم املالية املجمعة.

(د)

أساس إعداد القوائم املالية املجمعة.

(هـ)

اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة ،املطلوبة بموجب القسم " 33اإلفصاحات عن األطراف ذات
العالقة".
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