املعيارالدولي للتقريراملالي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة
القسم رقم " 30ترجمة العملة األجنبية"

القسم رقم 30
"ترجمة العملة األجنبية"
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين القسم رقم " 30ترجمة العملة األجنبية"
من املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ،الصادر عن مجلس املعايير
الدولية للمحاسبة ،كما صدرمن غيرأي تعديل.
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القسم 30

ترجمة العملة األجنبية
نطاق هذا القسم
1.30

قد تزاول املنشأة األنشطة األجنبية بطريقتين .إحداها ،أنه قد يكون لديها معامالت بعمالت أجنبية ،واألخرى ،أنه قد
يكون لديها عمليات أجنبية .وإضافة لذلك ،قد تعرض املنشأة قوائمها املالية بعملة أجنبية .ويوضح هذا القسم
كيفية تضمين املعامالت بعملة أجنبية والعمليات األجنبية في القوائم املالية للمنشأة وكيفية ترجمة القوائم املالية إلى
عملة العرض .وقد تم تغطية املحاسبة عن األدوات املالية التي تستمد قيمتها من التغير في سعر صرف محدد لعملة
أجنبية (على سبيل املثال ،عقود الصرف اآلجلة للعمالت األجنبية) واملحاسبة عن التحوط للبنود التي بعمالت أجنبية
في القسم " 12موضوعات أخرى خاصة باألدوات املالية".

العملة الوظيفية
2.30
3.30

يجب على كل منشأة تحديد عملتها الوظيفية .والعملة الوظيفية للمنشأة هي عملة البيئة االقتصادية األساسية التي
تعمل فيها املنشأة.
ُ
ُ
البيئة االقتصادية األساسية التي تعمل فيها املنشأة هي عادة البيئة التي ت ِّولد فيها النقد وتنفقه بشكل رئيس ي .ولذلك،
فإن العوامل اآلتية هي أهم العوامل التي تأخذها املنشأة في الحسبان عند تحديد عملتها الوظيفية:
(أ)

4.30

()1

التي تؤثر بشكل رئيس ي على أسعار مبيعات السلع والخدمات (وستكون غالبا هي العملة التي
يتم بها تقويم وتسوية أسعار البيع لسلعها وخدماتها)،

()2

للبلد التي تحدد قوى املنافسة فيها ولوائحها بشكل رئيس ي أسعار بيع سلع املنشأة وخدماتها.

العملة التي تؤثر بشكل رئيس ي على تكاليف العمالة واملواد والتكاليف األخرى لتوريد السلع أو تقديم
(ب)
ً
الخدمات (وستكون غالبا هي العملة التي يتم بها تقويم وتسوية التكاليف).
ً
قد تقدم العوامل اآلتية أيضا دليال على العملة الوظيفية للمنشأة:
(أ)
(ب)

5.30

العملة:

العملة التي يتم بها توليد األموال من األنشطة التمويلية (إصدار أدوات الدين وأدوات حقوق امللكية).
ً
ُ
العملة التي تحفظ بها عادة املقبوضات من األنشطة التشغيلية.

تؤخذ العوامل اإلضافية أدناه في الحسبان عند تحديد العملة الوظيفية لعملية أجنبية ،وما إذا كانت عملتها
الوظيفية هي نفس العملة الوظيفية للمنشأة املعدة للتقرير (املنشأة املعدة للتقرير ،في هذا السياق ،هي املنشأة التي
تكون لديها عملية أجنبية في صورة منشأة تابعة لها ،أو فرع لها ،أو منشأة زميلة لها أو مشروع مشترك لها):
ً
ما إذا كان يتم تنفيذ أنشطة العملية األجنبية على أنها امتداد للمنشأة املعدة للتقرير ،بدال من أن يتم
(أ)
تنفيذها بدرجة كبيرة من االستقاللية .ومن أمثلة الحالة األولى ما يكون عندما تبيع العملية األجنبية فقط
بضائع مستوردة من املنشأة املعدة للتقرير وتحول املتحصالت إليها .ومن أمثلة الحالة الثانية ما يكون
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ً
ً
ً
ً
دخل وترتب قروضا ،ويكون
عندما تراكم العملية نقدا وبنودا نقدية أخرى ،وتتكبد مصروفات ،وتولد
ً
كل ذلك تقريبا بعملتها املحلية.
(ب)

ما إذا كانت املعامالت مع املنشأة املعدة للتقرير تشكل نسبة عالية أو منخفضة من أنشطة العملية
األجنبية.

ما إذا كانت التدفقات النقدية من أنشطة العملية األجنبية تؤثر بشكل مباشر على التدفقات النقدية
(ج)
للمنشأة املعدة للتقرير وأنها متاحة للتحويل إليها سهولة.
ً
(د) ما إذا كانت التدفقات النقدية من أنشطة العملية األجنبية كافية لخدمة الواجبات القائمة واملتوقعة عادة فيما
يتعلق بالديون ،بدون توفير أموال من املنشأة املعدة للتقرير.

التقريربالعملة الوظيفية عن املعاملت بعملة أجنبية
اإلثبات األولى
6.30

املعاملة بعملة أجنبية هي معاملة ُمقومة بعملة أجنبية أو معاملة تتطلب تسويتها بعملة أجنبية ،بما في ذلك املعامالت
التي تنشأ عند قيام املنشأة بما يلي:
ً
شراء أو بيع سلع أو خدمات يكون سعرها ُمقوما بعملة أجنبية؛ أو
(أ)
(ب)
(ج)

7.30
8.30

اقتراض أو إقراض أموال حينما تكون املبالغ مستحقة السداد أو مستحقة التحصيل ُمقومة بعملة
أجنبية؛ أو
القيام بطرق أخرى باقتناء أو استبعاد أصول ،أو تحمل أو تسوية التزاماتُ ،مقومة بعملة أجنبية.

يجب على املنشأة أن تسجل املعاملة بعملة أجنبية عند اإلثبات األولي بالعملة الوظيفية ،عن طريق تطبيق سعر
الصرف الفوري بين العملة الوظيفية والعملة األجنبية في تاريخ املعاملة على املبلغ بالعملة األجنبية.
ً
ً
تاريخ املعاملة هو التاريخ الذي تتأهل فيه املعاملة ألول مرة لإلثبات وفقا لهذا املعيار .وألسباب عمليةُ ،يستخدم غالبا
سعر يقارب السعر الفعلي في تاريخ املعاملة ،على سبيل املثال ،يمكن أن ُيستخدم متوسط السعر ألسبوع أو شهر
لجميع املعامالت بكل عملة أجنبية تحدث خالل تلك الفترة .ومع ذلكُ ،يعد استخدام متوسط السعر لفترة ما غير
مناسب إذا كانت أسعار الصرف تتقلب بشكل كبير.

التقريرفي نهاية فترات التقريراللحقة
9.30

يجب على املنشأة في نهاية كل فترة تقرير:
(أ)

ترجمة البنود النقدية التي بعملة أجنبية باستخدام سعر اإلقفال؛

(ب)

ترجمة البنود غير النقدية ،التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية ،باستخدام سعر الصرف
في تاريخ املعاملة؛

(ج)

ترجمة البنود غير النقدية ،التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية ،باستخدام أسعار الصرف في
التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة.
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10.30

يجب على املنشأة أن تثبت فروقات الصرف الناشئة عن تسوية البنود النقدية ،أو عن ترجمة البنود النقدية بأسعار
تختلف عن تلك التي تمت ترجمتها بها عند اإلثبات األولي خالل الفترة أو في الفترات السابقة ،ضمن الربح أو الخسارة
في الفترة التي تنشأ فيها ،باستثناء ما تم توضيحه في الفقرة .13.30

11.30

عندما يتطلب قسم آخر في هذا املعيار إثبات مكسب أو خسارة من بند غير نقدي ضمن الدخل الشامل اآلخر ،فإن
املنشأة يجب عليها إثبات أي جزء من املكسب أو الخسارة ناتج من سعر الصرف ضمن الدخل الشامل اآلخر .وفي
املقابل ،عندما يتم إثبات مكسب أو خسارة من بند غير نقدي ضمن الربح أو الخسارة ،فإن املنشأة يجب عليها إثبات
أي جزء من املكسب أو الخسارة ناتج من سعر الصرف ضمن الربح أو الخسارة.

صافي االستثمارفي عملية أجنبية
12.30

13.30

قد يكون لدى املنشأة بند نقدي مستحق التحصيل من عملية أجنبية أو مستحق السداد لها .والبند الذي لم يتم
التخطيط لتسويته والذي من غير املحتمل أن تتم تسويته في املستقبل املنظور هو ،في جوهره ،جزء من صافي
ً
استثمار املنشأة في تلك العملية األجنبية ،وتتم املحاسبة عنه وفقا للفقرة  .13.30وقد تشمل مثل هذه البنود
ً
النقدية مبالغ مستحقة التحصيل طويلة األجل أو قروضا طويلة األجل ،ولكنها ال تشمل املبالغ مستحقة التحصيل
من املدينين التجاريين أو مستحقة السداد إلى الدائنين التجاريين.
ً
يجب إثبات فروقات الصرف التي تنشأ عن بند نقدي يشكل جزءا من صافي استثمار املنشأة املعدة للتقرير في عملية
أجنبية ضمن الربح أو الخسارة في القوائم املالية املنفصلة للمنشأة املعدة للتقرير أو في القوائم املالية املنفردة
للعملية األجنبية ،حسب مقتض ى الحال .وفي القوائم املالية التي تشمل العملية األجنبية واملنشأة املعدة للتقرير (على
سبيل املثال ،القوائم املالية املوحدة عندما تكون العملية األجنبية منشأة تابعة) ،يجب إثبات فروقات الصرف هذه
ضمن الدخل الشامل اآلخر ويتم التقرير عنها على أنها مكون من مكونات حقوق امللكية .وال يجوز إثباتها ضمن الربح
أو الخسارة عند استبعاد صافي االستثمار.

تغييرالعملة الوظيفية
14.30

عندما يكون هناك تغيير في العملة الوظيفية للمنشأة ،فإن املنشأة يجب عليها تطبيق إجراءات الترجمة املنطبقة على
العملة الوظيفية الجديدة بأثر مستقبلي من تاريخ التغيير.

15.30

كما هو موضح في الفقرات  ،5.30 - 2.30تعكس العملة الوظيفية للمنشأة املعامالت واألحداث والظروف األساس
ذات الصلة باملنشأةً .
وبناء عليه ،فإن العملة الوظي فية ال يمكن تغييرها بعد تحديدها إال إذا كان هناك تغيير في تلك
املعامالت واألحداث والظروف األساس .فعلى سبيل املثال ،قد يؤدي تغيير العملة التي تؤثر بشكل رئيس ي على أسعار
بيع السلع والخدمات إلى تغيير العملة الوظيفية للمنشأة.

16.30

تتم املحاسبة عن أثر تغيير العملة الوظيفية بأثر مستقبلي .وبعبارة أخرى ،تترجم املنشأة جميع البنود إلى العملة
الوظيفية الجديدة باستخدام سعر الصرف في تاريخ التغيير .وتتم معالجة املبالغ املترجمة الناتجة للبنود غير النقدية
على أنها تكلفتها التاريخية.
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استخدام عملة عرض بخلف العملة الوظيفية
الترجمة لعملة العرض
17.30

يمكن أن تعرض املنشأة قوائمها املالية بأية عملة (أو عمالت) .وإذا كانت عملة العرض تختلف عن العملة الوظيفية
للمنشأة ،فإن املنشأة يجب عليها أن تترجم بنود الدخل واملصروفات واملركز املالي إلى عملة العرض .فعلى سبيل
املثال ،عندما تضم املجموعة منشآت فردية لها عمالت وظيفية مختلفة ،فإن بنود الدخل واملصروفات واملركز املالي
لكل منشأة يتم التعبير عنها بعملة مشتركة بحيث يمكن عرض القوائم املالية املوحدة.

18.30

يجب على املنشأة التي ال تكون عملتها الوظيفية عملة اقتصاد ذي تضخم جامح أن تترجم نتائجها ومركزها املالي إلى
عملة عرض مختلفة باستخدام اإلجراءات اآلتية:
(أ)

يجب ترجمة األصول وااللتزامات لكل قائمة معروضة من قوائم املركز املالي (أي بما في ذلك أرقام
املقارنة) بسعر اإلقفال في تاريخ قائمة املركز املالي تلك.

(ب)

يجب ترجمة الدخل واملصروفات لكل قائمة من قوائم الدخل الشامل (أي بما في ذلك أرقام املقارنة)
بأسعار الصرف في تواريخ املعامالت.

19.30

يجب إثبات جميع فروقات الصرف الناتجة ضمن الدخل الشامل اآلخر ويجب التقرير عنها على أنها
(ج)
ً
مكون لحقوق امللكية .وال يجوز إعادة تصنيفها الحقا ضمن الربح أو الخسارة.
ً
ألسباب عملية ،يمكن للمنشأة أن تستخدم سعرا يقارب أسعار الصرف في تواريخ املعامالت ،على سبيل املثال،
متوسط السعر للفترة ،لترجمة بنود الدخل واملصروف .ومع ذلكُ ،يعد استخدام متوسط السعر لفترة ما غير
مناسب إذا كانت أسعار الصرف تتقلب بشكل كبير.

20.30

تنتج فروقات الصرف املشار إليها في الفقرة (18.30ج) من:
(أ)

ترجمة الدخل واملصروفات بأسعار الصرف في تواريخ املعامالت ،واألصول وااللتزامات بسعر اإلقفال.

(ب)

ترجمة صافي األصول االفتتاحي بسعر إقفال يختلف عن سعر اإلقفال السابق.

وعندما تتعلق فروقات الصرف بعملية أجنبية يتم توحيدها ولكنها ليست مملوكة بالكامل ،فإن فروقات الصرف
ُ
املتراكمة الناشئة عن الترجمة والتي تنسب إلى الحصة غير املسيطرة يتم تخصيصها إلى الحصة غير املسيطرة ،ويتم
إثباتها على أنها جزء منها في قائمة املركز املالي املوحدة.
21.30

يجب على املنشأة التي تكون عملتها الوظيفية عملة اقتصاد ذي تضخم جامح أن تترجم نتائجها ومركزها املالي إلى
عملة عرض مختلفة باستخدام اإلجراءات املحددة في القسم " 31التضخم الجامح".

ترجمة العملية األجنبية إلى عملة عرض املستثمر
22.30

عند دمج أصول والتزامات العملية األجنبية ودخلها ومصروفاتها مع تلك الخاصة باملنشأة املعدة للتقرير ،يجب على
املنشأة أن تتبع إجراءات التوحيد العادية ،مثل إزالة األرصدة البينية واملعامالت املتبادلة داخل املجموعة مع منشأة
تابعة (انظر القسم " 9القوائم املالية املوحدة واملستقلة") وإجراءات الترجمة املوضحة في الفقرات .21.30 – 17.30
ً
سواء كان قصير األجل أو طويل األجل ،ال يمكن إزالته
وبالرغم من ذلك ،فإن األصل (أو االلتزام) النقدي البيني،
ً
مقابل االلتزام (أو األصل) البيني املقابل له بدون إظهار نتائج تقلبات العملة في القوائم املالية املوحدة .وذلك نظرا ألن
ً
ُ
عرض املنشأة املعدة للتقرير ملكسب أو خسارة من خالل تقلبات
البند النقدي يمثل تعهدا بتحويل عملة إلى أخرى وي ِّ
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العملةً .
وبناء عليه ،فإن املنشأة املعدة للتقرير تستمر في إثبات أي فرق صرف من هذا القبيل في القوائم املالية
ً
املوحدة ضمن الربح أو الخسارة ،وإذا كان فرق الصرف ناشئا عن الحاالت املوضحة في الفقرة  ،13.30فيجب على
املنشأة إثباته على أنه دخل شامل آخر.
23.30

إن أية شهرة ناشئة عن االستحواذ على عملية أجنبية وأي تعديالت ،بسبب القيمة العادلة ،على املبالغ الدفترية
لألصول وااللتزامات الناشئة عن االستحواذ على تلك العملية األجنبية يجب معالجتها على أنها أصول والتزامات
ً
للعملية األجنبية .وعليه ،يجب التعبير عنها بالعملة الوظيفية للعملية األجنبية ويجب ترجمتها بسعر اإلقفال وفقا
للفقرة .18.30

اإلفصاحات
24.30

في الفقرتين  26.30و ،27.30تنطبق اإلشارات إلى "العملة الوظيفية" ،في حالة املجموعة ،على العملة الوظيفية
للمنشأة األم.

25.30

يجب على املنشأة اإلفصاح عن:

26.30

27.30

(أ)

مبلغ فروقات الصرف التي تم إثباتها ضمن الربح أو الخسارة خالل الفترة ،باستثناء تلك الناشئة عن
ً
أدوات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقا للقسم " 11األدوات املالية
األساسية" والقسم .12

(ب)

مبلغ فروقات الصرف التي نشأت خالل الفترة وتم تصنيفها في مكون منفصل لحقوق امللكية في نهاية
الفترة.

يجب على املنشأة أن تفصح عن العملة التي يتم بها عرض القوائم املالية .وعندما تكون عملة العرض مختلفة عن
العملة ال وظيفية ،فإن املنشأة يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة ،ويجب عليها اإلفصاح عن العملة الوظيفية
وعن سبب استخدام عملة عرض مختلفة.
عندما يكون هناك تغيير في العملة الوظيفية ً
سواء للمنشأة املعدة للتقرير أو لعملية أجنبية مهمة ،فإن املنشأة يجب
عليها اإلفصاح عن تلك الحقيقة وعن سبب تغيير العملة الوظيفية.
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