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القسم رقم 22
"االلتزامات وحقوق امللكية"
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين القسم رقم " 22االلتزامات وحقوق امللكية"
من املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ،الصادر عن مجلس املعايير
الدولية للمحاسبة ،كما صدرمن غيرأي تعديل.
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القسم 22

االلتزامات وحقوق امللكية
نطاق هذا القسم
1.22

يضع هذا القسم مبادئ تصنيف األدوات املالية على أنها التزامات أو حقوق ملكية ويتناول املحاسبة عن أدوات
حقوق امللكية املصدرة لألفراد أو األطراف األخرى الذين يتصرفون بصفتهم مستثمرين في أدوات حقوق امللكية (أي
بصفتهم مالكا) .ويتناول القسم " 26الدفع على أساس األسهم" املحاسبة عن املعاملة التي تحصل فيها املنشأة على
ً
سلع أو خدمات (بما فيها خدمات املوظفين) باعتبارها عوضا ألدوات حقوق امللكية الخاصة بها (بما في ذلك األسهم أو
خيارات األسهم) من املوظفين أو املوردين اآلخرين الذين يتصرفون بصفتهم موردين للسلع والخدمات.

2.22

يجب تطبيق هذا القسم عند تصنيف جميع أنواع األدوات املالية باستثناء:
ً
الحصص في املنشآت التابعة والزميلة واملشروعات املشتركة التي تتم املحاسبة عنها وفقا للقسم 9
(أ)
"القوائم املالية املوحدة واملنفصلة" أو القسم " 14االستثمارات في املنشآت الزميلة" أو القسم 15
"الحصص في املشروعات املشتركة".
(ب)

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

(ج)

العقود التي لها عوض محتمل في عملية تجميع أعمال (انظر القسم " 19تجميع األعمال والشهرة").
وينطبق هذا اإلعفاء فقط على املنشأة املستحوذة.

(د)

األدوات املالية والعقود وااللتزامات بموجب معامالت الدفع على أساس األسهم التي ينطبق عليها القسم
 ،26باستثناء أن الفقرات  6.22 - 3.22يجب تطبيقها على أسهم الخزينة املشتراة أو املباعة أو املصدرة
أو امللغاة املرتبطة بخطط خيارات أسهم املوظفين وخطط املوظفين لشراء األسهم وجميع الترتيبات
األخرى الخاصة بالدفع على أساس األسهم.

تصنيف أداة مالية على أنها التزامات أو حقوق ملكية
3.22

3.22أ

حقوق امللكية هي الحصة املتبقية من أصول املنشأة بعد طرح جميع التزاماتها .وااللتزام هو واجب حالي على املنشأة
ناش ئ عن أحداث سابقةُ ،ويتوقع أن ينتج عن تسويته تدفق خارج من املنشأة ملوارد تنطوي على منافع اقتصادية.
وتشمل حقوق امللكية االستثمارات من قبل مالك املنشأة ،إلى جانب الزيادات في تلك االستثمارات املكتسبة من خالل
ً
ً
العمليات املربحة واملبقاة لالستخدام في عمليات املنشأة ،مطروحا منها التخفيضات في استثمارات املالك نتيجة
للعمليات غير املربحة والتوزيعات التي تتم على املالك.
ً
يجب على املنشأة تصنيف األدوات املالية على أنها التزامات مالية أو حقوق ملكية وفقا لجوهر الترتيب التعاقدي
ً
وليس مجرد شكلها القانوني ،ووفقا لتعريفي االلتزام املالي وأداة حقوق امللكية .وما لم يكن للمنشأة حق غير مشروط
لتجنب تسوية واجب تعاقدي بتسليم نقد أو أصل مالي آخر ،فإن الواجب يستوفي تعريف االلتزام املالي ويتم
ً
تصنيفه على هذا النحو ،باستثناء تلك األدوات املصنفة على أنها أدوات حقوق ملكية وفقا للفقرة .4.22
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4.22

يتم تصنيف بعض األدوات املالية التي تستوفي تعريف االلتزام على أنها حقوق ملكية ألنها تمثل الحصة املتبقية في
صافي أصول املنشأة:
ُ
صدر مقابل نقد أو أصل مالي
(أ)
األداة القابلة للرد هي أداة مالية تمنح حاملها الحق في إعادة بيع األداة إلى امل ِ
ً
ُ
صدر عند وقوع حدث مستقبلي غير مؤكد أو
آخر أو يتم استردادها أو إعادة شرائها تلقائيا من قبل امل ِ
عند وفاة أو تقاعد حامل األداةُ .وت َّ
صنف األداة القابلة للرد التي تملك جميع السمات اآلتية على أنها أداة
حقوق ملكية:

(ب)

5.22

()1

أن تمنح األداة حاملها الحق في نصيب تناسبي في صافي أصول املنشأة في حال تصفية املنشأة.
وصافي أصول املنشأة هو تلك األصول املتبقية بعد طرح جميع املطالبات األخرى التي على
أصولها.

()2

أن تكون األداة في فئة األدوات التالية في استحقاقها لجميع فئات األدوات األخرى.

()3

أن يكون هناك تطابق في السمات بين جميع األدوات املالية الواقعة في فئة األدوات التي تلي في
استحقاقها جميع فئات األدوات األخرى.

()4

أال تتضمن األداة أي واجب تعاقدي بتسليم نقد أو أصل مالي آخر إلى منشأة أخرى ،أو
مبادلة أصول مالية أو التزامات مالية مع منشاة أخرى بموجب شروط يحتمل أن تكون غير
ُ
صدر بإعادة شراء أو استرداد
مواتية للمنشأة ،وذلك باستثناء الواجب التعاقدي على امل ِ
ً
األداة مقابل نقد أو أصل مالي آخر ،وأال تكون األداة عقدا سيتم تسويته ،أو قد تتم تسويته،
بأدوات حقوق امللكية الخاصة باملنشأة.

()5

أن يكون إجمالي التدفقات النقدية املتوقعة التي يمكن عزوها لألداة على مدى عمر األداة
ً
مستندا بشكل كبير إلى الربح أو الخسارة ،أو التغير في صافي األصول املثبتة أو التغير في
القيمة العادلة لصافي األصول املثبتة وغير املثبتة للمنشأة على مدى عمر األداة (مع
استبعاد أي تأثيرات لألداة).

يتم تصنيف األدوات أو مكونات األدوات التالية في استحقاقها لجميع فئات األدوات األخرى على أنها
ً
حقوق ملكية إذا كانت تفرض على املنشأة واجبا بتسليم حصة تناسبية من صافي أصول املنشأة إلى طرف
آخر فقط عند التصفية.

فيما يلي أمثلة لألدوات املالية التي يتم تصنيفها على أنها التزامات وليس على أنها حقوق ملكية:
ً
ُت ّ
صنف األداة على أنها التزام إذا كان توزيع صافي األصول عند التصفية خاضعا ملبلغ أقص ى (سقف) .فعلى
(أ)
سبيل املثال ،إذا حصل حاملو األدوات عند التصفية على حصة تناسبية من صافي األصول ،ولكن كان
ً
هذا املبلغ محدودا بسقف وتم توزيع فائض صافي األصول على املؤسسات الخيرية أو الحكومة ،فال يتم
تصنيف األداة على أنها حقوق ملكية.
ُت ّ
صنف األداة القابلة للرد على أنها حقوق ملكية إذا حصل حاملها ،عند ممارسة خيار البيع ،على حصة
(ب)
ً
ً
ً
تناسبية من صافي أصول املنشأة مقيسة وفقا لهذا املعيار .ولكن ،إذا استحق حاملها مبلغا مقيسا على
أساس آخر (مثل مبادئ املحاسبة املحلية املتعارف عليها) ،فيتم تصنيف األداة على أنها التزام.
ُ
ُت ّ
صنف األداة على أنها التزام إذا كانت تلزم املنشأة بتقديم مدفوعات إلى حاملها قبل التصفية ،مثل
(ج)
توزيعات األرباح اإللزامية.
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(د)
(ه)

6.22

ُت ّ
صنف األداة القابلة للرد ،واملصنفة على أنها حقوق ملكية في القوائم املالية للمنشأة التابعة ،على أنها
التزام في القوائم املالية املوحدة للمنشأة األم.
ُ
ُ ّ
صدر مقابل
تصنف األسهم املمتازة على أنها التزام مالي إذا كانت تنص على االسترداد اإللزامي من جانب امل ِ
مبلغ ثابت أو قابل للتحديد في تاريخ محدد أو قابل للتحديد ،أو إذا كانت تعطي حاملها الحق في مطالبة
ُ
صدر باسترداد األداة في تاريخ معين أو بعده مقابل مبلغ ثابت أو قابل للتحديد.
امل ِ

تعد أسهم األعضاء في املنشآت التعاونية واألدوات املشابهة حقوق ملكية إذا:
(أ)
(ب)

كان لدى املنشأة حق غير مشروط برفض استرداد أسهم األعضاء ،أو
ً
كان االسترداد محظورا بشكل غير مشروط بموجب األنظمة أو اللوائح املحلية أو بموجب امليثاق الذي
يحكم املنشأة.

اإلصداراألصلي لألسهم أو أدوات حقوق امللكية األخرى
7.22

ُ
يجب على املنشأة أن تثبت إصدار األسهم أو أدوات حقوق امللكية األخرى على أنها حقوق ملكية عندما تصدر تلك
ً
األدوات ويكون الطرف اآلخر ملزما بتقديم نقد أو موارد أخرى للمنشأة مقابل األدوات:
(أ)

إذا تم إصدار أدوات حقوق امللكية قبل استالم املنشأة للنقد أو املوارد األخرى ،فيجب على املنشأة أن
تعرض املبلغ مستحق التحصيل كمقاصة لحقوق امللكية في قائمة مركزها املالي ،وليس كأصل.

(ب)

إذا استلمت املنشأة النقد أو املوارد األخرى قبل إصدار حقوق امللكية ،ولم يكن من املمكن مطالبة
املنشأة برد النقد أو املوارد األخرى املقبوضة ،فيجب على املنشأة أن ُتثبت الزيادة املقابلة لذلك في حقوق
امللكية بمقدار العوض املقبوض.

(ج)

إذا تم االكتتاب في أدوات حقوق امللكية ولكن دون إصدارها ،ولم تستلم املنشأة بعد النقد أو املوارد
ُ
األخرى ،فال يجوز للمنشأة أن تثبت أية زيادة في حقوق امللكية.

8.22

يجب على املنشأة أن تقيس أدوات حقوق امللكية ،بخالف تلك املصدرة كجزء من تجميع أعمال أو تلك املحاسب عنها
ً
ً
وفقا للفقرتين 15.22أ و15.22ب ،بالقيمة العادلة للنقد أو املوارد األخرى املحصلة أو مستحقة التحصيل ،مطروحا
منها تكاليف املعاملة .وإذا تم إرجاء الدفع وكانت القيمة الزمنية للنقود ذات أهمية نسبية ،فيجب أن يتم القياس
األولي على أساس القيمة الحالية.

9.22

يجب على املنشأة املحاسبة عن تكاليف معامالت حقوق امللكية على أنها تخفيض لحقوق امللكية .وتجب املحاسبة
ً
عن ضريبة الدخل املتعلقة بتكاليف املعاملة وفقا للقسم " 29ضريبة الدخل".

10.22

يتم تحديد كيفية عرض الزيادة في حقوق امللكية الناتجة عن إصدار األسهم أو أدوات حقوق امللكية األخرى في قائمة
ً
املركز املالي وفقا لألنظمة املعمول بها .فعلي سبيل املثال ،قد يكون من الالزم عرض القيمة االسمية لألسهم واملبلغ
املدفوع زيادة على القيمة االسمية بشكل منفصل.

بيع الخيارات والحقوق واألذونات
11.22

يجب على املنشأة تطبيق املبادئ الواردة في الفقرات  10.22 – 7.22على حقوق امللكية املصدرة عن طريق بيع
الخيارات والحقوق واألذونات وأدوات حقوق امللكية املشابهة.
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الرسملة أو إصدارأسهم املنحة وتجزئة األسهم
12.22

ً
الرسملة أو إصدار أسهم املنحة ُ(يشار إليها أحيانا بتوزيعات األرباح في شكل أسهم) هي إصدار أسهم جديدة
ً
ً
للمساهمين بما يتناسب مع مساهماتهم الحالية .فعلى سبيل املثال ،يمكن أن تعطي املنشأة مساهميها سهما واحدا
من أسهم توزيعات األرباح أو أسهم املنحة عن كل خمسة أسهم يمتلكونهاّ .أما تجزئة األسهم فهي تقسيم أسهم املنشأة
الحالية إلى أسهم متعددة .فعلى سبيل املثال ،يمكن أن يحصل كل مساهم ،في تجزئة األسهم ،على سهم إضافي عن
كل سهم يمتلكه .وفي بعض الحاالت ،تلغى األسهم التي كانت قائمة في السابق وتستبدل بأسهم جديدة .وال تغير
الرسملة وعمليات إصدار أسهم املنحة وتجزئة األسهم في إجمالي حقوق امللكية .ويجب على املنشأة إعادة تصنيف
ً
املبالغ ضمن حقوق امللكية وفقا ملا تقتضيه األنظمة املعمول بها.

الدين القابل للتحويل أو األدوات املالية املركبة املماثلة
13.22

ّ
مكون التزام ومكون
عند إصدار أدوات الدين القابلة للتحويل أو األدوات املالية املركبة املماثلة التي تحتوي على ِ
ً
حقوق ملكية معا ،يجب على املنشأة تخصيص املتحصالت بين مكون االلتزام ومكون حقوق امللكية .وللقيام
ً
بالتخصيص ،يجب على املنشأة أن تحدد أوال مبلغ مكون االلتزام بما يساوي القيمة العادلة اللتزام مماثل ال يملك
خاصية التحويل أو مكون حقوق ملكية مماثل متصل به .ويجب على املنشأة تخصيص املبلغ املتبقي على أنه مكون
حقوق امللكية .ويجب أن يتم تخصيص تكاليف املعاملة بين مكون الدين ومكون حقوق امللكية على أساس القيم
العادلة النسبية لكل منهما.

14.22

ال يجوز للمنشأة أن تعدل التخصيص في فترة الحقة.

15.22

في الفترات الالحقة إلصدار األدوات ،يجب على املنشأة املحاسبة عن مكون االلتزام كما يلي:
ً
وفقا للقسم " 11األدوات املالية األساسية" إذا كان مكون االلتزام يستوفي املتطلبات الواردة في الفقرة
(أ)
ُ
 .9.11وفي هذه الحاالت ،يجب على املنشأة أن تثبت بشكل منتظم أي فرق بين مكون االلتزام واملبلغ
األصلي مستحق الدفع في تاريخ االستحقاق على أنه مصروف فائدة إضافي باستخدام طريقة الفائدة
الفعلية (انظر الفقرات .)20.11 – 15.11
ً
يستوف مكون االلتزام الشروط
وفقا للقسم " 12موضوعات أخرى خاصة باألدوات املالية " إذا لم
(ب)
ِ
الواردة في الفقرة .9.11

التخلص من االلتزامات املالية باستخدام أدوات حقوق امللكية
15.22أ

قد تعيد املنشأة التفاوض بشأن شروط التزام مالي مع أحد دائني املنشأة مما ينتج عنه قيام املنشأة بالتخلص من
االلتزام ،بشكل كامل أو جزئي ،عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية إلى الدائن .ويمثل إصدار أدوات حقوق امللكية
ً ً
ً
عوضا مدفوعا وفقا للفقرة  .38.11ويجب على املنشأة قياس أدوات حقوق امللكية املصدرة بقيمتها العادلة .ولكن إذا
لم يمكن قياس القيمة العادلة ألدوات حقوق امللكية املصدرة بطريقة يمكن االعتماد عليها بدون تكلفة أو جهد ال
مبرر لهما ،فيجب قياس أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة لاللتزام املالي الذي تم التخلص منه .ويجب على املنشأة
ً
إلغاء إثبات االلتزام املالي ،أو جزء منه ،وفقا للفقرات .38.11 - 36.11
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15.22ب إذا كان جزء من العوض املدفوع يتعلق بتعديل شروط الجزء املتبقي من االلتزام ،فيجب على املنشأة تخصيص
ً
العوض املدفوع بين الجزء الذي تم التخلص منه من االلتزام والجزء الذي ال يزال قائما .وينبغي القيام بهذا
التخصيص على أساس معقول .وفي حالة إدخال تعديل كبير على الجزء املتبقي من االلتزام ،فيجب على املنشأة
ً
املحاسبة عن التعديل على أنه تخلص من االلتزام األصلي وإثبات اللتزام جديد وفقا ملتطلبات الفقرة .37.11
15.22ج ال يجوز للمنشأة تطبيق الفقرتين 15.22أ و15.22ب على املعامالت في الحاالت التي يكون فيها:
ً
الدائن أيضا مساهم مباشر أو غير مباشر ويتصرف بصفته مساهم حالي مباشر أو غير مباشر؛ أو
(أ)
(ب)
(ج)

الدائن واملنشأة خاضعين للسيطرة من قبل نفس الطرف أو األطراف قبل املعاملة وبعدها وينطوي جوهر
املعاملة على توزيع لحقوق امللكية من قبل املنشأة ،أو دفع مساهمات للمنشأة؛ أو
ً
التخلص من االلتزام املالي عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية وفقا للشروط األصلية لاللتزام املالي
(انظر الفقرات .)15.22 – 13.22

أسهم الخزينة
16.22

ً
أسهم الخزينة هي أدوات حقوق امللكية للمنشأة التي سبق إصدارها ،ثم تم الحقا إعادة اقتنائها من قبل املنشأة.
ويجب على املنشأة أن تطرح من حقوق امللكية القيمة العادلة للعوض املعطى مقابل أسهم الخزينة .وال يجوز للمنشأة
ُ
أن تثبت مكسبا أو خسارة في الربح أو الخسارة من شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أسهم الخزينة.

التوزيعات على املالك
17.22

يجب على املنشأة أن تخفض حقوق امللكية بمبلغ التوزيعات على املالك( ،حملة أدوات حقوق ملكيتها) .ويجب أن تتم
ً
املحاسبة عن ضريبة الدخل املتعلقة بالتوزيعات على املالك وفقا للقسم .29
ً
ً
توزع املنشأة أحيانا أصوال بخالف النقد على مالكيها (توزيعات غير نقدية) .وعندما تعلن املنشأة عن هذا التوزيع
ويكون عليها التزام بتوزيع أصول غير نقدية على مالكها ،فإنه يجب عليها إثبات التزام .ويجب عليها أن تقيس االلتزام
بالقيمة العادلة لألصول التي سيتم توزيعها ما لم تستوف الشروط الواردة في الفقرة 18.22أ .ويجب على املنشأة في
نهاية كل فترة تقرير وفي تاريخ التسوية أن تعيد النظر في املبلغ الدفتري لتوزيعات األرباح مستحقة السداد وأن تعدلها
بما يعكس التغيرات في القيمة العادلة لألصول التي سيتم توزيعها ،وأي تغيرات في هذا املبلغ الدفتري يتم إثباتها في
حقوق امللكية على أنها تعديالت على مبلغ التوزيع .وعندما تقوم املنشأة بتسوية توزيعات األرباح مستحقة الدفع،
ُ
يجب عليها أن تثبت في الربح أو الخسارة أي فرق بين املبلغ الدفتري لألصول املوزعة واملبلغ الدفتري لتوزيعات األرباح
مستحقة الدفع.

18.22أ

إذا لم يكن من املمكن قياس القيمة العادلة لألصول التي سيتم توزيعها بصورة يمكن االعتماد عليها بدون تكلفة أو
جهد ال مبرر لهما ،فيجب قياس االلتزام باملبلغ الدفتري لألصول التي سيتم توزيعها .وإذا أمكن قياس القيمة العادلة
لألصول التي سيتم توزيعها بصورة يمكن االعتماد عليها بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما قبل التسوية ،فإنه ُيعاد
ً
قياس االلتزام بالقيمة العادلة مع إدخال أي تعديل مقابل لذلك على مبلغ التوزيع واملحاسبة عنه وفقا للفقرة .18.22

18.22

18.22ب ال تنطبق الفقرتين  18.22و18.22أ على توزيع أصل غير نقدي يخضع في النهاية للسيطرة من قبل نفس الطرف أو
األطراف قبل وبعد التوزيع .وينطبق هذا االستثناء على القوائم املالية املنفصلة واملنفردة واملوحدة للمنشأة التي
تقوم بالتوزيع.
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الحصة غيراملسيطرة واملعامالت في أسهم منشأة تابعة موحدة
19.22

في القوائم املالية املوحدة ،تكون الحصة غير املسيطرة في صافي أصول املنشأة التابعة ُم َّ
ضمنة في حقوق امللكية.
ويجب على املنشأة أن تعامل التغيرات في الحصة املسيطرة للمنشأة األم في املنشأة التابعة والتي ال تؤدي إلى فقدان
ً
السيطرة على أنها معامالت مع املالك بصفتهم مالكا .وعليه ،يتم تعديل املبلغ الدفتري للحصة غير املسيطرة بما
يعكس التغير في حصة املنشأة األم في صافي أصول املنشأة التابعة .ويجب إثبات أي فرق بين املبلغ الذي تم تعديل
الحصة غير املسيطرة به والقيمة العادلة للعوض املدفوع أو املستلم ،إن وجد ،مباشرة في حقوق امللكية ويجب أن
ً
ً
ُ
ُينسب إلى مالك املنشأة األم .وال يجوز للمنشأة أن تثبت مكسبا أو خسارة من هذه التغيرات .وال يجوز أيضا للمنشأة
ُ
أن تثبت أي تغير في املبالغ الدفترية لألصول (بما فيها الشهرة) أو االلتزامات نتيجة لهذه املعامالت.

اإلفصاحات
20.22

إذا لم يمكن قياس القيمة العادلة بطريقة يمكن االعتماد عليها ،وبدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما ،لألصول التي
سيتم توزيعها على النحو املبين في الفقرتين  18.22و18.22أ ،فيجب على املنشأة اإلفصاح عن تلك الحقيقة وعن
ً
األسباب التي ستجعل قياس القيمة العادلة بطريقة يمكن االعتماد عليها منطويا على تكلفة أو جهد ال مبرر لهما.
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ملحق للقسم 22

ُ
صدرباملحاسبة عن الدين القابل للتحويل
مثال على قيام امل ِ

ً
هذا امللحق مرفق بالقسم  22ولكنه ليس جزءا منه .وهو يقدم إرشادات لتطبيق متطلبات الفقرات .15.22 - 13.22

في يناير  20×5أصدرت املنشأة  500سند قابل للتحويل .وقد أصدرت السندات بقيمة اسمية تبلغ  100وحدة عملة وملدة 5
سنوات ،وبدون تحمل أي تكاليف للمعاملة .وبلغت املتحصالت اإلجمالية من اإلصدار  50000وحدة عملة .والفائدة مستحقة
ً
ً
الدفع في نهاية كل سنة بمعدل فائدة سنوية يبلغ  .%4وكل سند قابل للتحويلً ،
بناء على رغبة حامله ،إلى  25سهما عاديا في أي
وقت حتى تاريخ االستحقاق .وفي وقت إصدار السندات ،كان معدل الفائدة السوقية للديون املماثلة التي ليست لها خاصية
التحويل .%6
ً
عند إصدار األداة ،يجب أوال تقويم مكون االلتزامُ ،وينسب الفرق بين إجمالي املتحصالت من اإلصدار (وهو القيمة العادلة لألداة
بأكملها) والقيمة العادلة ملكون االلتزام إلى مكون حقوق امللكية .ويتم احتساب القيمة العادلة ملكون االلتزام عن طريق تحديد
قيمته الحالية باستخدام معدل خصم بنسبة  .%6وفيما يلي توضيح للعمليات الحسابية وقيود اليومية:
وحدة عملة
املتحصالت من إصدار السندات (أ)

50000

القيمة الحالية للمبلغ األصلي في نهاية الخمس سنوات (انظر العمليات الحسابية أدناه)

37363

القيمة الحالية للفائدة مستحقة الدفع في نهاية كل سنة ملدة خمس سنوات

8425

القيمة الحالية لاللتزام ،وهي القيمة العادلة ملكون االلتزام (ب)

45788

املتبقي ،وهو القيمة العادلة ملكون حقوق امللكية (أ) – (ب)

4212

يقوم مصدر السندات بعمل قيد اليومية التالي عند اإلصدار في  1يناير :20×5
النقد

50000
45788

التزام مالي – سند قابل للتحويل

4212

حقوق ملكية

ً
يمثل املبلغ  4212وحدة عملة خصما على إصدار السندات ،وبالتالي يمكن أن يظهر القيد "باملجمل":
50000

النقد

4212

خصم السندات
50000

التزام مالي – سند قابل للتحويل
حقوق ملكية

4212
ً
ُ
صدر خصم السندات وفقا للجدول التالي:
بعد اإلصدار ،يطفئ امل ِ
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(أ)

(ب)

(ج)

(د)

(هـ)

دفعة الفائدة
(وحدة عملة)

إجمالي مصروف
الفائدة (وحدة
عملة)

إطفاء خصم
السندات (وحدة
عملة) = (ب) ( -أ)

خصم السندات
(وحدة عملة)

صافي االلتزام
(وحدة عملة)

= (د) ( -جـ)

= ( - 50000د)

= ( x %6هـ)
4212

45788

20×5/1/1
20×5/12/31

2000

2747

747

3465

46535

20×6/12/31

2000

2792

792

2673

47327

20×7/12/31

2000

2840

840

1833

48167

20×8/12/31

2000

2890

890

943

49057

20×9/12/31

2000

2943

943

0

50000

10000

14212

4212

املجموع

ُ
صدر بعمل قيد اليومية التالي:
في نهاية عام  ،20×5يقوم امل ِ
مصروف فائدة

2747
747

خصم السندات

2000

النقد

العمليات الحسابية

القيمة الحالية للمبلغ األصلي  50000وحدة عمله بمعدل %6
 50000وحدة عملة 37363 = 5 8)1.06( /وحدة عملة.

القيمة الحالية ألقساط الفائدة السنوية  2000وحدة عملة = ( 50000وحدة عملة ×  )%4مستحقة الدفع في نهاية كل سنة ملدة
خمس سنوات.
ً
ً
تعد دفعات الفائدة السنوية البالغة  2000وحدة عملة قسطا سنويا – تدفق نقدي لعدد ( )nمحدود من الدفعات الدورية (،)c
مستحقة التحصيل في التواريخ من  1إلى  .nولحساب القيمة الحالية لهذا القسط السنوي ،يتم خصم الدفعات املستقبلية
حسب معدل الفائدة الدوري ( )iباستخدام املعادلة التالية:
القيمة الحالية = ] 1 - 1[ x C
I

(n)i+1
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ً
وبناء عليه ،تكون القيمة الحالية لدفعات الفائدة البالغة  2000وحدة عملة هي:
( 2000وحدة عملة 8425 = ]5 8)1.06/1([ -1[ × )0.06 /وحدة عملة
وهذا يكافئ مجموع القيم الحالية للخمس دفعات املنفردة التي قيمة كل منها  2000وحدة عملة كما يلي:
وحدة عملة
القيمة الحالية لدفعة الفائدة في  31ديسمبر 1.06/2000 =20×5

1887

القيمة الحالية لدفعة الفائدة في  31ديسمبر 2 8 1.06 /2000 =20×6

1780

القيمة الحالية لدفعة الفائدة في  31ديسمبر 3 8 1.06 /2.000 =20×7

1679

القيمة الحالية لدفعة الفائدة في  31ديسمبر 4 8 1.06 /2.000 =20×8

1584

القيمة الحالية لدفعة الفائدة في  31ديسمبر 5 8 1.06 /2.000 =20×9

1495

اإلجمالي

8425

وتوجد طريقة أخرى لالحتساب وهي باستخدام أحد جداول القيمة الحالية لألقساط العادية التي تدفع في نهاية الفترة ،لخمس
فترات ،بمعدل فائدة  %6للفترة (ويمكن الوصول إلى مثل هذه الجداول بسهولة على اإلنترنت) .ومعامل القيمة الحالية هو
 .4.2124وبضرب هذا املعامل في مبلغ القسط السنوي البالغ  2000وحدة عملة يتم تحديد القيمة الحالية البالغة  8425وحدة
عملة.
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