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القسم رقم 34
"األنشطة املتخصصة"
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين القسم رقم  " 34األنشطة املتخصصة" من
املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ،الصادر عن مجلس املعايير الدولية
للمحاسبة ،كما صدرمن غيرأي تعديل.
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القسم 34

األنشطة املتخصصة
نطاق هذا القسم
1.34

يقدم هذا القسم إرشادات للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة التي تعمل في ثالثة أنواع من األنشطة
املتخصصة – الزراعة ،واألنشطة االستخراجية ،وامتيازات الخدمة العامة.

الزراعة
2.34

يجب على املنشأة التي تستخدم هذا املعيار والتي تقوم بنشاط زراعي أن تحدد سياستها املحاسبية لكل فئة من فئات
أصولها الحيوية كما يلي:
يجب على املنشأة أن تستخدم نموذج القيمة العادلة الوارد في الفقرات  7.34 - 4.34لتلك األصول
(أ)
الحيوية التي يمكن تحديد قيمتها العادلة بسهولة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما.
يجب على املنشأة أن تستخدم نموذج التكلفة الوارد في الفقرات  10.34 - 8.34لجميع األصول الحيوية
(ب)
األخرى.

اإلثبات
3.34

ً
ً
ً
ً
يجب على املنشأة أن تثبت أصال حيويا أو منتجا زراعيا فقط في الحاالت اآلتية:
عندما تسيطر املنشأة على األصل نتيجة ألحداث سابقة؛
(أ)
ن
عندما يكو من املرجح أن تتدفق للمنشأة املنافع االقتصادية املستقبلية املرتبطة باألصل؛
(ب)
عندما يمكن قياس القيمة العادلة لألصل أو تكلفته بطريقة يمكن االعتماد عليها دون تكلفة أو جهد ال
(ج)
مبرر لهما.

القياس – نموذج القيمة العادلة
4.34
5.34

6.34

ً
يجب على املنشأة أن تقيس األصل الحيوي عند اإلثبات األولى وفى كل تاريخ تقرير بقيمته العادلة مطروحا منها
ً
تكاليف البيع .ويجب إثبات التغيرات في القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع ضمن الربح أو الخسارة.
ً
يجب أن يتم قياس املنتج الزراعي املحصود من األصول الحيوية للمنشأة بقيمته العادلة مطروحا منها تكاليف البيع
عند الحصاد .ويكون مثل هذا القياس هو التكلفة في ذلك التاريخ عند تطبيق القسم " 13املخزون" أو تطبيق أي
قسم آخر منطبق من أقسام هذا املعيار.
عند تحديد القيمة العادلة ،يجب أن تأخذ املنشأة في الحسبان ما يلي:
إذا كانت هناك سوق نشطة لألصل الحيوي أو املنتج الزراعي في مكانه الحالي وبحالته الحالية ،فإن
(أ)
قُ
األسعار املعلنة في هذا السو تعد هي األساس املناسب لتحديد القيمة العادلة لذلك األصل .وإذا كان
للمنشأة وصول ألسواق نشطة مختلفة ،فيجب على املنشأة أن تستخدم السعر القائم في السوق الذي
تتوقع أن تستخدمه.
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(ب)

(ج)

(د)

ً
ً
إذا لم تكن هناك سوق نشطة ،فإن املنشأة تستخدم واحدا أو أكثر مما يلي ،إذا كان ذلك متاحا ،عند
تحديد القيمة العادلة:
السعر السوقي ألحدث معاملة بشرط عدم وجود تغير جوهري في الظروف االقتصادية في
()1
الفترة بين تاريخ تلك املعاملة ونهاية فترة التقرير؛
األسعار السوقية لألصول املشابهة مع إجراء التعديل الذي يعكس االختالفات بينها؛
()2
املعايير املرجعية للقطاع مثل قيمة حقل فواكه معبر عنها في شكل صندوق تصدير أو مكيال
()3
أو هكتار ،أو قيمة قطيع أبقار معبر عنها بالكيلو جرام من اللحوم.
في بعض الحاالت قد تؤدى مصادر املعلومات الواردة في (أ) أو (ب) أعاله إلى استنتاجات مختلفة بشأن
القيمة العادلة لألصل الحيوي أو املنتج الزراعي .وتأخذ املنشأة في الحسبان أسباب تلك االختالفات لكي
ً
تصل إلى أفضل تقدير يمكن االعتماد عليه للقيمة العادلة ضمن مدى ضيق نسبيا من التقديرات
املعقولة.
في بعض الظروف ،يمكن تحديد القيمة العادلة بسهولة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما بالرغم من عدم
توفر أسعار أو قيم محددة في السوق لألصول الحيوية بحالتها الحالية .ويجب على املنشأة أن تأخذ في
الحسبان ما إذا كانت القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية املتوقعة من األصل واملخصومة بمعدل
حالي محدد في السوق يمكن أن ينتج عنها قياس يمكن االعتماد عليه للقيمة العادلة.

اإلفصاحات – نموذج القيمة العادلة
7.34

يجب على املنشأة أن تفصح ّ
عما يلي فيما يتعلق بأصولها الحيوية املقيسة بالقيمة العادلة:
وصف لكل فئة من فئات األصول الحيوية.
(أ)
الطرق واالفتراضات املهمة املطبقة في تحديد القيمة العادلة لكل صنف من املنتجات الزراعية عند
(ب)
الحصاد ولكل صنف من األصول الحيوية.
ً
مطابقة للتغيرات في املبلغ الدفتري لألصول الحيوية بين بداية ونهاية الفترة الحالية .ويجب أن تشمل
(ج)
املطابقة:
ً
املكسب أو الخسارة الناشئة عن التغيرات في القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع؛
()1
الزيادات الناتجة عن املشتريات؛
()2
النقص الناتج عن الحصاد؛
()3
الزيادات الناتجة عن تجميع األعمال؛
()4
صافي فروقات أسعار الصرف الناشئة عن ترجمة القوائم املالية إلى عملة عرض مختلفة،
()5
وعن ترجمة عملية أجنبية إلى عملة العرض الخاصة باملنشأة املعدة للتقرير؛
التغيرات األخرى.
()6
وال يلزم عرض هذه املطابقة للفترات السابقة.

القياس – نموذج التكلفة
8.34

يجب على املنشأة أن تقيس تلك األصول الحيوية التي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة بسهولة دون تكلفة أو جهد ال
ً
مبرر لهما بالتكلفة مطروحا منها أي إهالك متراكم وأي خسائر هبوط متراكم.
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9.34

ً
يجب على املنشأة أن تقيس املنتج الزراعي الذي تم حصاده من أصولها الحيوية بالقيمة العادلة مطروحا منها
التكاليف املقدرة لبيعه عند الحصادُ .ويعد هذا القياس هو التكلفة في ذلك التاريخ عند تطبيق القسم  13أو األقسام
األخرى في هذا املعيار.

اإلفصاحات – نموذج التكلفة
10.34

يجب على املنشأة أن تفصح ّ
عما يلي فيما يتعلق بأصولها الحيوية املقيسة باستخدام نموذج التكلفة:
وصف لكل فئة من فئات أصولها الحيوية.
(أ)
تفسير لسبب عدم القدرة على قياس القيمة العادلة بطريقة يمكن االعتماد عليها بدون تكلفة أو جهد ال
(ب)
مبرر لهما.
طريقة اإلهالك املستخدمة.
(ج)
األعمار اإلنتاجية أو معدالت اإلهالك املستخدمة.
(د)
ً
املبلغ الدفتري اإلجمالي واإلهالك املتراكم (مجموعا مع خسائر الهبوط املتراكم) في بداية ونهاية الفترة.
(هـ)

استكشاف املوارد املعدنية وتقويمها
11.34

يجب على املنشأة التي تستخدم هذا املعيار والتي تعمل في مجال استكشاف املوارد املعدنية أو تقويمها أن تضع
ً
سياسة محاسبية تحدد ما هي النفقات التي يتم إثباتها على أنها أصول االستكشاف والتقويم وفقا للفقرة  4.10وأن
تطبق تلك السياسة بشكل متسقُ .وت َ
عفى املنشأة من تطبيق الفقرة  5.10على سياساتها املحاسبية إلثبات وقياس
أصول االستكشاف والتقويم.

11.34أ فيما يلي أمثلة على النفقات التي يمكن تضمينها في القياس األولي ألصول االستكشاف والتقويم (القائمة ليست شاملة):
اقتناء حقوق االستكشاف؛
(أ)
الدراسات الطبوغرافية والجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية؛
(ب)
التنقيب االستكشافي؛
(ج)
حفر الخنادق؛
(د)
أخذ العينات؛
(هـ)
األنشطة املتعلقة بتقويم الجدوى الفنية واإلمكانية التجارية الستخراج مورد معدني.
(و)
ال يجوز إثبات النفقات املتعلقة بتطوير املوارد املعدنية على أنها أصول استكشاف وتقويم.
11.34ب يجب قياس أصول االستكشاف والتقويم عند اإلثبات األولي بالتكلفة .وبعد اإلثبات األولي ،يجب على املنشأة تطبيق
القسم " 17العقارات واآلالت واملعدات" والقسم " 18األصول غير امللموسة بخالف الشهرة" على أصول االستكشاف
ً
والتقويم وفقا لطبيعة األصول املقتناة مع مراعاة الفقرات 11.34د – 11.34و .وإذا كان على املنشأة التزام بتفكيك أو
ً
إزالة بند ،أو إعادة املوقع إلى حالته األصلية ،فإن مثل هذه الواجبات والتكاليف يتم املحاسبة عنها وفقا للقسم 17
والقسم " 21املخصصات واالحتماالت".
11.34ج يجب تقويم أصول االستكشاف والتقويم للتحقق من الهبوط في قيمتها عندما تشير الحقائق والظروف إلى أن املبلغ
الدفتري ألحد أصول االستكشاف والتقويم قد يتجاوز املبلغ املمكن استرداده منه .ويجب على املنشأة قياس وعرض
ً
أية خسارة هبوط ناتجة واإلفصاح عنها وفقا للقسم " 27الهبوط في قيمة األصول" ،باستثناء ما هو منصوص عليه في
الفقرة 11.34و أدناه.
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11.34د

ً
ألغراض أصول االستكشاف والتقويم فقط ،يجب تطبيق الفقرة 11.34ه بدال من الفقرات  10.27 – 7.27عند
تحديد أصل االستكشاف والتقويم الذي قد تكون قيمته قد هبطت .وتستخدم الفقرة 11.34ه مصطلح "أصول"
ولكنها تنطبق على أصول االستكشاف والتقويم املنفصلة أو وحدة توليد النقد ،على السواء.

11.34ه تشير واحدة أو أكثر من الحقائق والظروف اآلتية إلى أنه ينبغي على املنشأة اختبار أصول االستكشاف والتقويم
للتحقق من الهبوط في قيمتها (القائمة ليست شاملة):
انقضاء الفترة التي يكون للمنشأة فيها الحق لالستكشاف في منطقة محددة خالل الفترة ،أو قرب
(أ)
انقضائها في املستقبل ،مع عدم توقع تجديدها؛ أو
(ب)

وجود نفقات جوهرية ،غير مرصودة في امليزانية وغير مخطط لها ،على املزيد من أعمال استكشاف املوارد
املعدنية وتقويمها في املنطقة املحددة؛ أو

عدم كشف أعمال استكشاف املوارد املعدنية وتقويمها في املنطقة املحددة عن كميات مجدية من
(ج)
ً
الناحية التجارية من املوارد املعدنية واتخاذ املنشأة قرارا بعدم استمرار مثل هذه األنشطة في املنطقة
املحددة؛ أو
ً
وجود بيانات كافية تشير إلى أنه ،بالرغم من احتمال املض ي قدما في تطوير املنطقة املحددة ،فإن املبلغ
(د)
الدفتري ألصل االستكشاف والتقويم من غير املرجح أن يتم استرداده بالكامل من خالل التطوير الناجح
أو من خالل البيع.
ً
يجب على املنشأة إجراء اختبار الهبوط وإثبات أية خسارة هبوط ،وفقا للقسم .27
11.34و

يجب على املنشأة أن تقرر سياسة محاسبية لتخصيص أصول االستكشاف والتقويم على وحدات توليد النقد أو
مجموعات وحدات توليد النقد لغرض تقييم مثل هذه األصول للتحقق من الهبوط في قيمتها.

ترتيبات امتيازالخدمة العامة
12.34

ترتيبات امتياز الخدمة العامة هي ترتيب تتعاقد بموجبه الحكومة أو جهة أخرى من جهات القطاع العام (املانح) مع
مشغل من القطاع الخاص على تطوير (أو تحديث) وتشغيل وصيانة أصول البنية التحتية الخاصة باملانح مثل
الطرق أو الجسور أو األنفاق أو املطارات أو شبكات توزيع الطاقة أو السجون أو املستشفيات .وفى تلك الترتيبات،
ينظم املانح أو يتحكم في الخدمات التي يجب على املشغل تقديمها باستخدام هذه األصول ،وإلى من يجب عليه
ً
تقديمها ،وبأي األسعار ،ويتحكم أيضا في أية حصة متبقية مهمة في هذه األصول في نهاية أجل الترتيب.

13.34

هناك صنفان رئيسيان من ترتيبات امتياز الخدمة العامة:
في النوع األول ،يحصل املشغل على أصل مالي – حق تعاقدي غير مشروط للحصول على مبلغ نقدي أو
(أ)
أصل مالي آخر محدد أو قابل للتحديد من الحكومة في مقابل إنشاء أو تحديث أصل من أصول القطاع
العام ،وبعد ذلك تشغيل وصيانة هذا األصل لفترة زمنية معينة .ويتضمن هذا الصنف ضمانات من
الحكومة بدفع أي عجز بين املبالغ املستلمة من مستخدمي الخدمة العامة واملبالغ املحددة أو القابلة
للتحديد.
في النوع اآلخر ،يحصل املشغل على أصل غير ملموس – الحق في فرض رسوم على استخدام أصل
(ب)
ُ
القطاع العام الذي قام بإنشائه أو تحديثه وبعد ذلك تشغيله وصيانته ملدة زمنية معينة .وال يعد الحق في
ً
فرض رسوم على املستخدمين حقا غير مشروط في الحصول على نقدية ألن املبالغ متوقفة على مدى
استخدام الجمهور للخدمة.
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ٌ
وفى بعض األحيان ،يمكن أن يتضمن ٌ
واحد كال النوعين :فبقدر قيام الحكومة بإعطاء ضمان غير مشروط
عقد
ً
ً
بالدفع مقابل إنشاء أصل القطاع العام ،يكون لدى املشغل أصال ماليا؛ وبقدر اعتماد املشغل على استخدام
الجمهور للخدمة للحصول على مدفوعات ،يكون لدى املشغل أصل غير ملموس.

املحاسبة – نموذج األصل املالي
14.34

يجب على املشغل إثبات أصل مالي بقدر ما يكون له من حق تعاقدي غير مشروط في استالم نقد أو أصل مالي آخر من
املانح أو بتوجيه منه مقابل خدمات اإلنشاء .ويجب على املشغل قياس األصل املالي بالقيمة العادلة .وبعد ذلك ،يجب
أن يتبع القسم " 11األدوات املالية األساسية" والقسم " 12موضوعات أخرى خاصة باألدوات املالية" عند املحاسبة
عن األصل املالي.

املحاسبة – نموذج األصل غيرامللموس
15.34

يجب على املشغل إثبات أصل غير ملموس بقدر ما يحصل عليه من حق (ترخيص) في فرض رسوم على مستخدمي
الخدمة العامة .ويجب على املشغل قياس األصل غير امللموس بشكل أولي بالقيمة العادلة .وبعد ذلك ،يجب عليه أن
يتبع القسم  18عند املحاسبة عن األصل غير امللموس.

إيراد التشغيل
16.34

يجب على املشغل في ترتيبات امتياز الخدمة العامة إثبات اإليراد وقياسه واإلفصاح عنه وفقا للقسم " 23اإليراد"
بالنسبة للخدمات التي يؤديها.
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