
 اإلرشادات التطبيقية للمعيار الدولي للتقرير املالي
   للمنشآت الصغيرة ومتوسطة احلجم

القسم
(٦)

قائمة التغيرات يف حقوق أصحاب امللكية
وقائمة الدخل واألرباح املبقاة
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مقدمة

أعــد هــذه اإلرشــادات التطبيقيــة مجموعــة مــن املستشــارين برعايــة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبني 

القانونيــني، وال تعــد هــذه اإلرشــادات بديــًا عــن املعاييــر املعتمــدة، حيــث لــم تخضــع إلجــراءات إعتمــاد 

املعاييــر وال تغطــي كافــة متطلبــات املعاييــر، ومــع بــذل اجلهــد املعتــاد يف إعدادهــا، إال أن الهيئــة ال تضمــن 

خلوهــا مــن األخطــاء،  وال تتحمــل أي مســؤولية عــن أي خطــأ أو قصــور قــد يــرد يف هــذه اإلرشــادات .
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1. هــل هنــاك اختــاف يف عــرض قائمــة التغيــرات يف حقــوق أصحــاب رأس املــال وفقًا للمعيــار الســعودي واملعيار 
الدولــي للمنشــآت الصغيرة ومتوســطة احلجم؟

• يتطلــب املعيــار الســعودي عــرض قائمــة التغيــر يف حقــوق أصحــاب رأس املــال حينمــا تكــون املعامــات مــع املــاك معقــدة 
بحيــث ال يفــي عــرض قائمــة التغيــر يف األربــاح املبقــاة وحدهــا عــن وصــف تلــك املعامــات، ويف كافــة احلــاالت يجــب إبــراز 
ــاح املبقــاة« أو يف »قائمــة التغيــرات يف حقــوق أصحــاب رأس  التغيــرات يف حقــوق أصحــاب رأس املــال إمــا يف »قائمــة األرب

املــال«.
)فقرة رقم ٦27)

• يتطلــب املعيــار الدولــي ضمــن نطــاق القســم الســادس أن تعــرض التغيــرات يف حقــوق امللكيــة يف قائمــة التغيــر يف حقــوق 
أصحــاب امللكيــة. إال أنــه يف ظــل شــروط معينــة باختيــار املنشــأة ميكــن أن تعــرض التغيــرات يف قائمــة الدخــل واألربــاح املبقــاة.

ووفقًا للمعيار السعودي للعرض واإلفصاح العام:
- تعرض قائمة التغيرات يف حقوق أصحاب رأس املال:

√ التغيــرات يف رأس املــال املدفــوع ويف املنــح الرأســمالية. واالحتياطيــات واألربــاح املبقــاة املخصصــة وغيــر املخصصــة - كل 
علــى حــدة.

√ تبــرز قائمــة التغيــرات يف حقــوق أصحــاب رأس املــال أرصــدة أول املــدة لرأس املال املدفوع واملنح الرأســمالية واالحتياطيات 
واألربــاح املُبَْقــاة املخصصــة وغيــر املخصصــة، كلٌّ منهــا كبنــد منفصــل - وذلــك قبــل وبعــد أيــة تســويات تتعلــق باملــدد املاليــة 

السابقة.
√ يجــب أن تبــرز القائمــة املشــار إليهــا اإلضافــات واالســتبعادات مــن أرصــدة أول املــدة التــي وردت بالفقــرة الســابقة يف صلــب 

القائمــة مــع وصــف لطبيعــة كل إضافــة أو اســتبعاد.
)الفقرة ٦29- معيار العرض واإلفصاح العام(

1/1 هــل أضــاف املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم بنــودًا بعينهــا صراحــة للعــرض بقائمــة 
التغيــرات يف حقــوق أصحــاب امللكيــة؟

- نعم حيث تعرض قائمة التغيرات يف حقوق أصحاب امللكية التغيرات يف حقوق امللكية بحيث توضح: 
• ربح أو خسارة الفترة. 

• التغير يف الدخل الشامل للفترة بحيث يظهر بشكل منفصل ما يخص املنشأة األم وحصص امللكية غير املسيطرة.
• التغييــر يف السياســات احملاســبية وتصحيــح األخطــاء الــذي يتــم علــى بنــود حقــوق امللكيــة وذلــك لــكل مكــون حلقــوق امللكيــة، 

آثــار التطبيــق بأثــر رجعــي، أو التعديــل بأثــر رجعــي املثبتــة وفقــاً للقســم 10 »السياســات احملاســبية، والتقديــرات واألخطــاء«
•  لــكل مكــون حلقــوق امللكيــة، مطابقــة بــن املبلــغ الدفتــري يف بدايــة الفتــرة مــع املبلــغ الدفتــري يف نهايــة الفتــرة، مــع اإلفصــاح 

-بشــكل منفصــل- عــن التغيــرات الناجتــة عمــا يلي:
1. الربح أو اخلسارة.

2. الدخل الشامل اآلخر.
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3. مبالــغ اســتثمارات املــاك، وتوزيعــات األربــاح والتوزيعــات األخــرى علــى املــاك بصفتهــم مــاك، بحيــث تُظهــر - بشــكل 
ــى املــاك، والتغيــرات يف  ــاح والتوزيعــات األخــرى عل ــة، وتوزيعــات األرب منفصــل: إصــدارات األســهم، ومعامــات أســهم اخلزين

ــا فقــد الســيطرة. ــج عنه ــي ال ينت ــة الت ــة يف املنشــآت التابع حصــص امللكي

يتضــح ممــا ســبق أن التغيــر يف الدخــل الشــامل واملطابقــة بــن رصيــد بدايــة ونهايــة الفتــرة لبنــود الدخــل الشــامل اآلخــر همــا 
البنــدان اللــذان ميثــان مــا أضافــه املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم صراحــة لقائمــة التغيرات 

يف حقــوق أصحــاب امللكيــة .

► ويتضح مما ورد أعاه االختاف عن الفقرة ٦27 من املعيار السعودي يف اآلتي:
1. أوضــح املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم أن لــكل بنــد مــن بنــود حقــوق امللكيــة يتــم عــرض 

التغيــر ورصيــد أول املــدة وآخــر املــدة لــه، وهــو نفــس منهجيــة املعيــار الســعودي مــع إضافــة بعــض البنــود.
2. ركز املعيار الدولي على بنود لم تتم اإلشارة إليها مبعيار العرض واإلفصاح السعودي كاآلتي:- 

• املعيــار الدولــي: اإلشــارة إلــى بنــود الدخــل الشــامل اآلخــر والســابق عرضهــا يف قســم قائمــة الدخــل الشــامل وعــرض 
التغيــرات التــي وقعــت فيهــا خــال الفتــرة بصفــة عامــة وكذلــك أســهم اخلزينــة.

ــاة  ــاح املُبَْق ــال واألرب ــرات يف رأس امل ــى التغي ــود واقتصــر عل ــك البن ــل تل ــدم وجــود مث ــك لع ــم يشــر لذل ــعودي: ل ــار الس • املعي
واالحتياطيــات واملنــح الرأســمالية، وهنــا يجــب األخــذ يف االعتبــار اآلتــي:

● لــم يــرد ضمــن املعيــار الدولــي تصنيــف املنــح الرأســمالية ببنــود حقــوق امللكيــة، و تتــم معاجلــة املنــح احلكوميــة وفقــاً ملدخــل 
اإليــراد ووفقــاً لضوابــط معينــة يف القســم رقــم 24، وحتديــداً الفقــرة رقــم 24 ٫ . 4 وليــس ضمــن حقــوق امللكيــة. 

• أضــاف املعيــار الدولــي أن يتــم عــرض التغيــر يف حصــص حقــوق امللكيــة يف املنشــأة التابعــة التــي ال ينتــج عنهــا فقــدان ســيطرة 
يف قائمــة التغيــرات يف حقــوق أصحــاب امللكيــة. وتتســاوى املعاجلــة مــع تلــك املوصوفــة يف املعاييــر الســعودية، وإن لــم يُنـَـصَّ علــى 
العــرض بقائمــة التغيــرات يف حقــوق أصحــاب رأس املــال صراحــة يف املعيــار الســعودي فهــي كباقــي بنــود حقــوق امللكيــة ال بــد أن 
تخضــع لنفــس طريقــه العــرض، وال ميثــل ذلــك فارقــاً بــن اإلطاريــن الدولــي والســعودي حيــث طاملــا أن البيــع والشــراء لــم يترتــب 
عليــه تغييــر وضــع املنشــأة إلــى درجــة أقــل مــن الســيطرة لذلــك يثبــت فــرق ســعر البيــع عــن القيمــة الدفتريــة يف حقــوق امللكيــة. 

٭ ملــاذا ذكــر املعيــار الدولــي عنــد التعديــل يف السياســات وتصحيــح األخطــاء أن يعــرض التغيــر نتيجــة التطبيــق 
ــار  ــيَر  يف  املعي ــا ُأِش ــط كم ــاة فق ــاح املبق ــى األرب ــْر  إل ــم ُيِش ــة ول ــوق امللكي ــود حق ــى بن ــي عل ــر  رجع ــل بأث أو التعدي

الســعودي للعــرض واإلفصــاح العــام؟
إن آثــار التطبيــق بأثــر رجعــي أو التعديــل بأثــر رجعــي علــى بنــود يتــم قياســها مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر مــن املناســب أن 
تٌعالــج بتعديــل بنــد الدخــل الشــامل اآلخــر املرتبــط بالتعديــل، فيمــا عــدا إذا ثبـٌـت أن األثــر يخــص الربــح أو اخلســارة أو مــا نــص 

املعيــار الدولــي علــى وجــوب أن يعامــل بأثــر مســتقبلي. 
مثال: التعديل إلثبات عقد يخص احملاسبة عن التحوط لم تثبته املنشأة بدفاترها بنهاية العام:

عقــد مســتقبلي للتحــوط عــن مخاطــر فــروق عملــة أجنبيــة متوقعــة عــن معاملــة مســتقبلية مثــل التحــوط لتغيــر ســعر الصــرف 
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ــة أجنبيــة بســعر  ــة األجنبيــة مــن أحــد العمــاء باســتخدام عقــد يعطــي احلــق للمنشــأة لبيــع وحــدات عمل للمتحصــات بالعمل
مســتقبلي محــدد ســلفاً. وقــد وجــدت املنشــاة أنهــا لــم تثبــت التغيــر يف قيمــة تلــك األداة املاليــة كمــا تطلــب قســم 12 » املوضوعــات 
األخــرى لــأدوات املاليــة« وطاملــا لــم يُثبــت التغيــر يف قيمــة أداة التحــوط )التعاقــد املســتقبلي( فيجــب التعديــل بأثــر رجعــي بإثبــات 
اجلــزء الفعــال مــن التغيــر علــى الدخــل الشــامل اآلخــر ومصنفــاً بحســاب »احتياطــي اجلــزء الفعــال مــن التغيــر بــأدوات التحــوط 

للتدفقــات النقديــة« باالحتياطيــات بقائمــة املركــز املالــي. 

2/1   متى ميكن أن ُتعَرض قائمة الدخل واألرباح املبقاة؟ وما هي املعلومات التي تعرض يف تلك القائمة؟
√ إذا كانــت التغيــرات يف حقــوق ملكيــة املنشــأة خــال الفتــرات التــي تُعــرض لهــا قوائــم ماليــة تنشــأ - فقــط مــن الربــح أو 
ــرات يف السياســة احملاســبية فــإن  ــرة ســابقة، ومــن التغيي ــح أخطــاء فت ــاح، ومــن تصحي اخلســارة، ومــن تســديد توزيعــات األرب
للمنشــأة أن تعــرض قائمــة للدخــل واألربــاح املبقــاة بــدالً مــن قائمــة الدخــل الشــامل وقائمــة التغيــرات يف حقــوق أصحــاب امللكيــة.

• يجــب علــى املنشــأة أن تعــرض، يف قائمــة الدخــل واألربــاح املبقــاة، البنــود التاليــة باإلضافــة إلــى املعلومــات املطلوبــة مبوجــب 
القســم 5 »قائمــة الدخــل الشــامل وقائمــة الدخــل«: 

- األرباح املبقاة يف بداية فترة التقرير.
-  توزيعات األرباح املعلنة واملدفوعة أو واجبة السداد خال الفترة.

-  إعادة عرض األرباح املبقاة لتصحيح أخطاء فترة سابقة.
-  إعادة عرض األرباح املبقاة للتغييرات يف السياسة احملاسبية.

-  األرباح املبقاة يف نهاية فترة التقرير. 

ــنوات  ــاء س ــح أخط ــل لتصحي ــر التعدي ــد أث ــة بع ــوق امللكي ــاب حق ــر يف أصح ــة التغي ــرض قائم ــمل ع ــال : يش مث
ــة:- ــم املالي ــود القوائ ــد بن ــبية ألح ــة  احملاس ــر السياس ــي لتغي ــر  رجع ــل بأث ــابقة، والتعدي س

فيمــا يلــي عــرض قائمــة التغيــر يف حقــوق امللكيــة للعــام 20x1 وإيضاحــات التعديــل بأثــر رجعــي علــى رصيــد األربــاح املبقــاة إثــر 
-:20x0 اكتشــاف األخطــاء التــي تخــص العــام
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شركة / منشأه ......................

الكيان القانوني ....................

قائمة التغير يف حقوق امللكية

عن السنة املالية املنتهية يف   /    /
املتعلقحقوق امللكية املتعلقة مبساهمي الشركة األم

بحصص 
امللكية غير 
املسيطرة

رأس املالإيضاح
االحتياطي 

النظامي
االحتياطي 

العام
األرباح املُبَْقاة

)املعدلة(

االحتياطيات
األخرى

إيضاح رقم 11
اإلجمالي

إجمالي 
حقوق امللكية

*الرصيد كما يف 
 20x1 1 يناير

)سابق قبل 
التعديل(

1010،000،000100،00075،0001،000،00050،00011،225،0001،247،22212،472،222

تسويات سنوات 
سابقة

 1 /10،10
2/ 10،

)45،000()45،000( -- )45،000( 

الرصيد املعدل  
يف  1 يناير،  

20x1
1010،000،000100،00075،000955،00050،00011،180،0001،247،22212،427،222

250،000250،00027،777277،777صايف ربح السنة
حتويل 

االحتياطي 
النظامي 

25000)25،000(------

إجمالي الدخل 
الشامل اآلخر

12200،000200،0005000205،000

)100،000()10،000()90،000()90،000(توزيعات األرباح
الرصيد كما 

يف 31 ديسمبر 
20x1

10،000،000125،00075،0001،090،000250،00011،540،0001،269،99912،809،999

*عرضــت قائمــة التغيــر يف حقــوق امللكيــة لعــام واحــد ألغــراض املثــال ويتطلــب العــرض  للقوائــم املاليــة ســنتن علــى األقــل، فيمــا لــو 
كان باملثــال عرضــت قائمــة 20x0 املقارنــة كان ســيعرض ربــح عــام 20x0 املعــدل وصــوالً إلــى األربــاح املبقــاة املعدلــة بقيمــة 955٫000 

)20x1 ريــال وهــو )الرصيــد االفتتاحــي املعــدل بعــام
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إيضاح )10( تسويات سنوات سابقة:-
قامــت الشــركة خــال العــام 20x1 مبراجعــة بعــض املعاجلــات احملاســبية التــي أظهــرت أخطــاًء محاســبية يف اإلثبــات والقيــاس 
يف بعــض بنــود القوائــم املاليــة يف ضــوء سياســاتها احملاســبية، وقــد أســفر ذلــك عــن التعديــل بأثــر رجعــي عــن تصحيــح تلــك 
األخطــاء الهامــة وإعــادة عــرض أرقــام القوائــم املاليــة املقارنــة والتســوية علــى رصيــد األربــاح املبقــاة ليصبــح الرصيــد املعــدل* 
    :20x0ســابقا قبــل التعديــل( 20 املعــدل 55٫000 ريــالx0 وقــد بلــغ ربــح عــام )20: 1٫000٫000ريــالx0 ً955٫000 ريــال )ســابقا
100٫000ريــال( وتضمــن األثــر تخفيــض أرصــدة املدينــن املتنوعــن مببلــغ 25٫000 ريــال )قبــل التعديــل 120٫000 ريــال(، 
 20x0 وتخفيــض أراٍض بغــرض التطويــر مببلــغ 20٫000 ريــال )قبــل التعديــل 1٫050٫000 ريــال ( يف مقابــل تخفيــض ربــح عــام

) 45٫000 ريــال( . وكانــت التعديــات علــى النحــو اآلتــي:

1/10 املدينون املتنوعون:-  
تصحيــح خطــأ احتســاب مصــروف اإليجــار املقــدم بالزيــادة عــن املــدة التــي تخــص الرصيــد بقيمــة 25000 ريــال والتــي لــم يتــم 

إثباتهــا يف مصــروف إيجــار عــام 20x0 كاآلتــي:
20x0                                                              

                                                                                                           »املعدلة«
                                                                ريال 

الرصيد كما يف 1 يناير )قبل التعديل(                120،000
تسويات سنوات سابقة                                  )25،000(

الرصيد كما يف 31 ديسمبر )املعدل(                    95،000 

2/10 أراضي بغرض التطوير:- 
تقــوم الشــركة بتطويــر بعــض األراضــي كمــا ورد بإيضــاح رقــم ..... والتــي اشــتملت عــام 20x0  علــى مبلــغ 20،000 ريــال ضمــن 
الدراســات الفنيــة للمشــروع ســبق إضافتهــا ضمــن تكلفــة األراضــي علــى ســبيل اخلطــأ متثــل مصروفــات دعايــة وإعــان والفتــات 
ــل  ــر التعدي ــل وأث ــد التعدي ــل وبع ــد قب ــة وإعــان 20x0  وكان الرصي ــات دعاي ــى مصروف ــا إل ــح بتوجيهه للمشــروع ومت التصحي

كاآلتــي: 
  20x0                                                            
                                                           »املعدلة«
                                                              ريال 

الرصيد كما يف 1 يناير )قبل التعديل(                1،050،000
تسويات سنوات سابقة                                 )20،000(

الرصيد كما يف 31 ديسمبر )املعدل(                1،030،000

ــر للضرائــب تــدرج  ــر الضرائــب يهمــل ) صفــر( وفــى حــال وجــود أث ــار أن أث ــاح املبقــاة باعتب ــى رصيــد األرب ــال عل *أدرجــت التســويات  يف هــذا املث
ــر الضرائــب. ــاح املبقــاة بالصــايف بعــد حســم أث ــى األرب التســويات عل
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إيضاح )11 ( االحتياطيات األخرى:-
املتعلق بالشركة األم يف التغير يف االحتياطات األخرى

احتياطي 
فائض 

إعادة تقومي 
العقارات 
واآلالت 
واملعدات

احتياطي 
مكاسب 
وخسائر 
ترجمة 

القوائم املالية 
لعملية أجنبية

احتياطي 
اجلزء الفعال 
من أدوات 
التحوط 
للتدفق 
النقدي

احتياطي 
املكاسب 
واخلسائر 

االكتوارية عن 
خطط املنافع 

احملددة

اإلجمالي
حصص
امللكية

غير املسيطرة

الرصيد كما يف 1 يناير  
20x1

25,00010,00010,0005,00050,000

التغيرات خال العام
التغير يف فائض إعادة 
تقومي اآلالت واملعدات .**

75,00075,0005,000

التغير يف احتياطي ترجمة 
القوائم املالية لعملية أجنبية

50,00050,000

التغير يف احتياطي اجلزء 
الفعال من أدوات التحوط 

للتدفق النقدي
40,00040,000

التغير يف احتياطي املكاسب 
واخلسائر االكتوارية عن 

خطط املنافع احملددة
35,00035,000

100,00060,00050,00040,000250,0005,000
** بلــغ التغيــر يف فائــض إعــادة التقييــم 75000 ريــال منهــا 50000 ريــال تتمثــل يف التغيــر يف فائــض إعــادة التقــومي للعقــارات 

واآلالت واملعــدات للشــركات التابعــة ويتمثــل الرصيــد 25000 ريــال يف التغيــر يف فائــض إعــادة التقــومي للشــركة األم.


