اإلرشادات التطبيقية للمعيار الدولي للتقرير املالي
للمنشآت الصغيرة ومتوسطة احلجم

القسم
)(٥

قائمه الدخل الشامل وقائمة الدخل

مقدمة
أعــد هــذه اإلرشــادات التطبيقيــة مجموعــة مــن املستشــارين برعايــة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبني
القانونيــن ،وال تعــد هــذه اإلرشــادات بديـ ً
ـا 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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قائمه الدخل الشامل وقائمة الدخل

 .1هل هناك اختالف يف عرض ومسمى قائمة الدخل التي كان يتم عرضها وفق ًا للمعيار السعودي؟
نعــم ،يوجــد باملعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم مفهــوم لقيــاس شــامل ألداء الشــركة املالــي يشــمل ك ً
ال مــن
اإليــرادات واملصروفــات التــي يتحــدد مــن خاللهــا ربــح أو خســارة الفتــرة ،باإلضافــة إلــى التغيــرات األخــرى يف حقــوق امللكيــة مــا عــدا تلــك الناجتــة
مــن التعامــل مــع املــاك بصفتهــم مالكــن .ويعبــر عــن هــذا القيــاس مــن خــال قائمــة الدخــل الشــامل .ووفق ـاً للمعاييــر الســعودية ،فــإن تلــك
التغيــرات كانــت تعــرض يف قائمــة التغيــرات يف حقــوق املســاهمني.
وميكن للمنشأة أن تختار طريقتني لعرض مجموع الدخل الشامل كما يلي:
• قائمة واحدة يطلق عليها قائمة الدخل الشامل .
أو

• قائمتــن منفصلتــن إحداهمــا تســمى قائمــة الدخــل والتــي تنتهــي بالربــح أو اخلســارة  ،واألخــرى تســمى قائمــة الدخــل الشــامل ،والتــي تبــدأ

بالربــح أو اخلســارة مضافـاً إليــه عناصــر الدخــل الشــامل اآلخــر وصــوالً إلــى الدخــل الشــامل.

يعــد التغييــر يف طريقــة العــرض مــن أســلوب القائمــة الواحــدة إلــى أســلوب القائمتــن أو العكــس تغييــر ًا يف السياســات احملاســبية،
ويعالــج وفقـ ًا لقســم « 10السياســات احملاســبية ،والتقديــرات واألخطــاء».
 - 1/1ما هي بنود الدخل الشامل اآلخر ؟
تُثبت أربعة أنواع للدخل الشامل اآلخر ،عند نشوئها ،على أنها جزء من مجموع الدخل الشامل – خارج الربح أو اخلسارة :
( )1بعض املكاسب واخلسائر الناشئة عن ترجمة القوائم املالية لعملية أجنبية.
(انظر القسم « 30ترجمة العملة األجنبية»).
( )2بعض املكاسب أو اخلسائر اإلكتوارية (أنظر القسم « 28منافع املوظف»).
( )3بعض التغيرات يف القيم العادلة ألدوات التحوط.
(أنظر القسم « 12موضوعات أخرى خاصة باألدوات املالية»).
( )4التغيرات يف فائض إعادة تقومي العقارات واآلالت واملعدات التي مت قياسها وفق ًا لنموذج إعادة التقومي.
(أنظر القسم « 17العقارات واآلالت واملعدات»).

عرض بنود الدخل الشامل اآلخر يف قائمة الدخل الشامل:
عناصــر الدخــل الشــامل اآلخــر بطبيعتهــا متثــل تغيــرات لــم تســتويف شــروط اإلثبــات ضمــن بنــود الربــح أو اخلســارة لذلــك تعــرض خــارج مؤشــر
الربــح أو اخلســارة  .فعلــى ســبيل املثــال قــد ال يتحقــق الربــح مــن فــروق ترجمــة القوائــم املاليــة لعمليــة أجنبيــة إال عنــد التخلــص منهــا .ويوفــر
املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم متطلبــات محــددة لكيفيــة عــرض بنــود الدخــل الشــامل اآلخــر بحســب مــا
ســتؤول إليــه عنــد حتققهــا ،أي هــل ســيتم إعــادة تصنيفهــا إلــى الربــح أو اخلســارة أم أنهــا ســتثبت مباشــرة يف حقــوق امللكيــة .وبشــكل محــدد
يطلــب املعيــار الدولــي مــا يلــي-:
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يعرض كل بند للدخل الشامل اآلخر (البنود الواردة يف الفقرة  2/1أعاله) مصنف بحسب طبيعته ومن خالل تصنيفني-:
 -1ما لن يعاد تصنيفه من خالل الربح واخلسارة ،وذلك يشمل:
• بعض املكاسب واخلسائر الناشئة عن ترجمة القوائم املالية لعملية أجنبية (انظر القسم « 30ترجمة العملة األجنبية»).
• بعض املكاسب أو اخلسائر اإلكتوارية (أنظر القسم « 28منافع املوظف»).

• التغيرات يف فائض إعادة تقومي العقارات واآلالت (أنظر القسم  »17العقارات واآلالت واملعدات).
 -2ما يعاد تصنيفه من خالل الربح واخلسارة عند استيفاء شروط معينة ،وذلك يشمل:
• بعض التغيرات يف القيم العادلة ألدوات التحوط.

 2/1هــل يجــب دائمـ ًا أن يتــم تســمية العنصــر األخيــر يف قائمــة الدخــل الشــامل «مجمــوع الدخــل الشــامل» إذا لــم يكــن لــدى
املنشــأة بنــود دخــل شــامل آخــر؟
إذا لــم يكــن لــدى املنشــأة بنــود للدخــل الشــامل اآلخــر ،فإنــه ميكنهــا اســتخدام مصطلــح آخــر بخــاف مجمــوع الدخــل الشــامل يف نهايــة القائمــة
لهــذا البنــد املســتقل مثــل «الربــح أو اخلســارة» أو «صــايف الدخــل» أو «صــايف اخلســارة».
 3/1يجب على املنشأة أن تفصح -بشكل منفصل – يف قائمة الدخل الشامل عن البنود التالية على أنها تخصيصات للفترة:

(أ) ربح أو خسارة الفترة اخلاص بـ:
( )1احلصة غير املسيطرة.
( )2مالك املنشأة األم.
(ب) مجموع الدخل الشامل للفترة واخلاص بـ:
( )1احلصة غير املسيطرة.
( )2مالك املنشأة األم.
 .2أهــم الفــروق بــن املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم  ،ومعيــار العــرض واإلفصــاح العــام
الســعودي املتعلــق بقائمــة الدخــل:
 1/2ال يطلــب املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم التمييــز بــن مجمــوع الدخــل مــن العمليــات الرئيســة املســتمرة
ومجمــوع الدخــل مــن العمليات املســتمرة.

 2/2يٌلــزم املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم بعــرض مســتقل لتكاليــف التمويــل ،كمــا يلــزم وفقـاً ملــا اعتمدتــه

الهيئــة الســعودية للمحاســبني القانونيــن بإفصــاح عــن تكاليــف التمويــل أو مصروفــات الفوائــد الناجتــة مــن قــروض تقليديــة وســندات باســتقالل
عــن تكاليــف أنــواع التمويــل األخــرى مثــل ،اإليجــار التمويلــي ،املرابحــات ،وتطبيــق قواعــد القيمــة الزمنيــة للنقــود ...الــخ ،مــع إفصاحــات كافيــة
متكــن املســتفيدين مــن التفريــق بــن األنــواع املختلفــة للمصروفــات التمويليــة .ويجــب أن تفصــح املنشــأة عــن مصروفــات الفوائــد مــن القــروض
التقليديــة والســندات أيــا كان مبلغهــا.

 3/2يٌلــزم املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم وفق ـاً ملــا اعتمدتــه الهيئــة الســعودية للمحاســبني القانونيــن
بإفصــاح مســتقل عمــا يلــي

 .iاإلفصــاح عــن الدخــل مــن التمويــل أو دخــل الفوائــد الناجتــة مــن ودائــع وقــروض وســندات تقليديــة باســتقالل عــن املصــادر األخــرى مثــل اإليجــار
التمويلــي واملرابحــات ،وتطبيــق قواعــد القيمــة الزمنيــة للنقود...الــخ ،مــع إفصاحــات كافيــة متكــن املســتفيدين مــن التفريــق بــن األنــواع املختلفــة
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للدخــل مــن التمويــل أو دخــل الفوائــد .ويجــب أن تفصــح املنشــأة عــن دخــل الفوائــد مــن الودائــع والقــروض التقليديــة أيــا كان مبلغهــا.
 .iiاملكاســب األخــرى ،مفصلــة حســب األنــواع املختلفــة لهــذه املكاســب (علــى ســبيل املثــال تفصيــل املكاســب مــن بيــع األصــول املاليــة بحســب نــوع
األصــول املباعــة) ،مــع إفصاحــات كافيــة متكــن املســتفيدين مــن التفريــق بــن األنــواع املختلفــة لهــذه املكاســب األخــرى.
4/2

ال يجيز املعيار الدولي للمنشأة أن تعرض أو تصف أو تفصح عن أي بند من بنود الدخل أو املصروفات على أنه بند استثنائي.

5/2

يلــزم املعيــار الدولــي بعــرض النصيــب مــن ربــح أو خســارة االســتثمارات يف منشــآت زميلــة (أنظــر القســم « 14االســتثمارات يف املنشــآت

الزميلــة») ويف منشــآت تخضــع لســيطرة مشــتركة (أنظــر القســم « 15االســتثمارات يف املشــروعات املشــتركة») والتــي متــت احملاســبة عنهــا
باســتخدام طريقــة حقــوق امللكيــة.
 6/2مــن ضمــن التعديــات التــي ادخلتهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبني القانونيــن أن يتــم عــرض اإليــــــراد وذلــك يف ثــاث مجموعــات منفصلــة:
اإليــرادات مــن األنشــطة الرئيســة ،اإليــرادات التمويليــة أو إيــرادات الفوائــد (إذا لــم يكــن التمويــل هــو النشــاط الرئيــس للمنشــأة)،
واإليــرادات األخــرى ألن ذلــك ميثــل امتــداد ملــا اعتــاد عليــه املســتفيدون يف اململكــة مــن التفريــق بــن اإليــراد مــن األنشــطة الرئيســة ومــن األنشــطة
األخــرى .
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األمثلة والنماذج التطبيقيه واحلاالت العملية اخلاصه بقائمة الدخل الشامل وقائمة الدخل
ً
أوال-:عــرض قائمــة الدخــل الشــامل ( باســتخدام املدخــل الطبيعــي يف عــرض املصروفــات ) واختيــار بديــل عــرض قائمــة الدخــل
الشــامل مــن خــال قائمــة واحــدة تشــمل بنــود الربــح واخلســارة وبنــود الدخــل الشــامل اآلخــر وصـ ً
ـوال ملجمــوع الدخــل الشــامل
منوذج (  ) 1إرشادي :
ميكن عرض قائمة الدخل الشامل للمنشأة «أ» للسنة املنتهية يف  31ديسمبر  20X٧على النحو التالي :
		
منشأة «أ»  -قائمة الدخل الشامل للسنة املنتهية يف  31ديسمبر  20X٧كاالتي -:
		
20X6 20X7
ريال

ريال

								
		
املبيعات

XX

XX

						
اإليرادات األخرى

XX

XX

التغير يف املخزون من السلع التامة وحتت التشغيل

XX

XX

		
املواد اخلام واملواد االستهالكية املستخدمة

XX

XX

					
مصروف مرتبات ومزايا املوظفني

XX

XX

مصروف اإلهالك واإلطفاء		

XX

XX

		
انخفاض قيمة املمتلكات واملنشآت واملعدات

XX

XX

		
املصاريف األخرى

			

XX

XX

		
تكاليف التمويل

			

XX

XX

		

XX

XX

الربح قبل الضريبة والزكاة							

xx

xx

									
مصروف الضريبة والزكاة

XX

XX

								
الربح أو اخلسارة

xx

xx

		
حصة ربح الشركات الزميلة

االيضاح

بنود الدخل الشامل اآلخر (لن يتم إعادة تصنيفها إلى
الربح أو اخلسارة)		:
املكاسب أو(اخلسائر) االكتوارية عن التزام خطط منافع املوظفني احملددة ،بعد خصم الضريبة *		
			
إجمالي الدخل الشامل للعام

				

xx

xx

xx

xx

مالحظــة  :يف هــذا املثــال تُعــرض املصروفــات يف قائمــة الدخــل الشــامل وفق ـاً لطبيعتهــا (انظــر الفقــرة  .)11 . 5بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت
املصروفــات يتــم حتليلهــا حســب الوظيفــة أو بطبيعتهــا ،فعنــد عــرض اجلــزء اخلــاص بعناصــر الدخــل الشــامل اآلخــر ضمــن قائمــة الدخــل الشــامل،
فــإن بنــود الدخــل الشــامل اآلخــر يجــب أن تصنــف حســب طبيعتهــا (انظــر الفقــرة ( 5. 5ز)) .كمــا يجــب تصنيــف بنــود الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى
البنــود التــي إمــا تلــك التــي لــن يتــم إعــادة تصنيفهــا إلــى الربــح أو اخلســارة ،أو تلــك التــي ســيتم إعــادة تصنيفهــا إلــى الربــح أو اخلســارة عنــد اســتيفاء
شــروط محــددة (انظــر الفقــرة ( 5. 5ز)) .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يجــب علــى املنشــأة عــرض بنــود إضافيــة ،والعناويــن واملجاميــع الفرعيــة يف قائمــة
الدخــل الشــامل عندمــا يكــون هــذا العــرض هــو العــرض ذو الصلــة لتفهــم األداء املالــي للمنشــأة (انظــر الفقــرة .)9 . 5
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النمــوذج  : 2عــرض قائمــة الدخــل الشــامل ( باســتخدام املدخــل الوظيفــي يف عــرض املصروفــات ) واختيــار بديــل عــرض قائمــة
الدخــل الشــامل مــن خــال قائمــة واحــدة تشــمل بنــود الربــح واخلســارة وبنــود الدخــل الشــامل اآلخــر وصـ ً
ـوال ملجمــوع الدخــل
الشــامل.
تتبــع منشــأة «أ» األم التــي متتلــك «ب» (شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل) ،نهج ـ ًا يف إعــداد قائمــة واحــده للدخــل الشــامل لعــرض
األداء املالــي للمجموعــة .وميكــن أن تعــرض القائمــة الواحــدة للدخــل الشــامل علــى النحــو التالــي:
قائمة الدخل الشامل املوحدة الصادرة عن منشأة «أ» للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 20X7

											

20X7

20X6

ريال

ريال

											
املبيعات

xx

xx

										
تكلفة املبيعات

xx

xx

										
مجمل الربح

xx

xx

									
مصروفات البيع و التوزيع

xx

xx

املصروفات العمومية واإلدارية								

xx

xx

										
تكاليف التمويل

xx

xx

								
احلصة يف صافى ربح الشركات الزميلة

xx

xx

				

xx

xx

								
مصروف الضريبة والزكاة

xx

xx

							
ربح العام من العمليات املستمرة

xx

xx

								
خسارة العام من العمليات املتوقفة

xx

xx

ربح(خسارة) العام								

xx

xx

										

الربح قبل الضريبة والزكاة				

اإليضاح

			
بنود الدخل الشامل اآلخر:
			
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو اخلسارة:
		
الفروق الناجتة من ترجمة العمليات األجنبية(صايف من الضريبة)*

xx

xx

		
خسائر اكتوارية على التزامات خطة منافع املوظفني احملددة (صايف من الضريبة)*

xx

xx

										

xx

xx

			
البنود التي ميكن إعادة تصنيفها الحق ًا يف الربح أو اخلسارة:
التغير يف القيمة العادلة ألدوات التحوط ملخاطر سعر الفائدة املتغير ( ،صايف من الضرائب وتسوية إعادة التصنيف) *
										

xx

xx

			

xx

xx

						
إجمالي الدخل الشامل اآلخر للعام

xx

xx

							
مجموع الدخل الشامل للعام

xx

xx

		
احلصة من الدخل الشامل اآلخر يف الشركات الزميلة
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* يف هــذا املثــال ،ويف جميــع األمثلــة التاليــة ،يتــم توضيــح العــرض بالصــايف لعناصــر الدخــل الشــامل اآلخــر يف قائمــة واحــدة للدخــل الشــامل .فعلــى
ســبيل املثــال :فــإن مبلــغ التغيــر يف القيمــة العادلــة ألدوات التحــوط واملثبــت يف الدخــل الشــامل اآلخــر خــال الفتــرة مت عرضــه بالصــايف مــن املبلــغ
الــذي مت إعــادة تصنيفــه إلــى الربــح أو اخلســارة واثــر الضرائــب  ،وقــد طلــب القســم  12يف الفقــرة (29. 12ج) و (د) أن يعــرض املبلــغ الــذي مت إعــادة
تصنيفــه مــن الدخــل الشــامل إلــى الربــح واخلســارة باإليضاحــات.
وكمثال على اإليضاح الواجب عرضه فيما اذا استخدم العرض بأعاله ، ،يكون على النحو التالي(كمقتطف):
(إيضاح رقم )....بنود الدخل الشامل األخر (بالصايف)-:
 التغير يف القيمة العادلة ألدوات التحوط								

20X7

20X6

							

ريال

ريال

			
(النقص)  /الزيادة يف القيمة العادلة ألدوات التحوط خالل العام

xx

xx

إعادة التصنيف إلى الربح أو اخلسارة 					

()xx

()xx

									

xx

xx

									
ضريبة الدخل

()xx

()xx

xx

xx

		
التغير يف القيمة العادلة ألدوات التحوط  ،بالصايف من الضرائب وتسوية إعادة التصنيف

منــوذج إرشــادي  :4كمــا يف النمــوذج اإلرشــادي(  ،) 1ووفقـ ًا للمدخــل الطبيعــي يف عــرض املصروفــات باســتثناء أن املنشــأة «أ» ليــس لديهــا أي بنــد مــن بنــود
الدخــل الشــامل اآلخــر يف أي عــام .ميكــن عــرض قائمــة الدخــل الشــامل منشــأة «أ» للســنة املنتهيــة يف  31ديســمبر  20X7علــى النحــو التالــي:
منشأة «أ»  -قائمة الدخل الشامل للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 20X7
20X7

										

												
										

20X6
املعدلة

اإليضاح ريال

ريال

											
املبيعات

xx

xx

										
اإليرادات األخرى

xx

xx

						
التغير يف املخزون من السلع التامة وحتت التشغيل

xx

xx

							
املواد اخلام واملواد االستهالكية املستخدمة

xx

xx

									
مصروف منافع املوظفني

xx

xx

مصروف االستهالك									

xx

xx

							
الهبوط يف قيمة العقارات واآلالت واملعدات

xx

xx
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املصاريف األخرى

xx

xx

										
تكاليف التمويل

xx

xx

								
احلصة يف ربح الشركات الزميلة

xx

xx

								
الربح قبل الضريبة والزكاة

xx

xx

									
مصروف الضريبة والزكاة

xx

xx

									
**الربح أو اخلسارة

xx

xx

ثاني ًا :عرض قائمة الدخل الشامل يف ظل العمليات الغير مستمرة -املتوقفة-:
يف التعريفــات امللحقــة باملعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم يتــم تعريــف العمليــة الغيــر مســتمرة  -املتوقفــة بأنهــا:
مكــون مــن املنشــأة مت التخلــص منــه ،أو محتفــظ بــه للبيــع ،و:

أ -ميثل خطاً رئيسياً منفص ً
ال لألعمال أو منطقة جغرافية منفصلة للعمليات؛
ب -جزء من خطة واحدة منسقة للتخلص من خط رئيسي أو منطقة عمليات جغرافية منفصلة؛ أو

ج -هي شركة تابعة مت شراؤها حصرياً بهدف إعادة البيع.

ويعــرف املكــون مــن املنشــأة بأنــه «النطــاق مــن التشــغيل والتدفقــات النقديــة التــي ميكــن متييزهــا بوضــوح ،مــن الناحيــة التشــغيلية وألغــراض إعــداد
التقاريــر املاليــة ،عــن بقيــة املنشــأة» .وبالتالــي ،فــإن بيــع أحــد مكونــات املنشــأة ليــس يف حــد ذاتــه عمليــة متوقفــة؛ حيــث يجــب تطبيــق الشــروط الــواردة
يف الفقــرات الفرعيــة (أ) أو (ب) أو (ت) مــن التعريــف .وعندمــا يســتويف أحــد مكونــات املنشــأة تعريــف العمليــة املتوقفــة ،يتــم عــرض نتائجهــا كمبلــغ
واحــد بعــد الربــح أو(اخلســارة ) مــن العمليــات املســتمرة .
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يحــدد القســم  27الهبــوط يف قيمــة األصــول «خطــط وقــف األصــل عــن العمــل أو إعــادة الهيكلــة للعمليــة التشــغيلية التــي ينتمــي
إليهــا األصــل» وعمليــة التخطيــط للتخلــص مــن أصــل مــا قبــل التاريــخ املتوقــع تعــد علــى أنهــا مصــادر داخليــة توضــح معلومــات قــد تشــير إلــى أن
األصــل قــد تعــرض لهبــوط يف القيمــة (انظــر الفقــرة ( 9-27و)) .مبــا يجعــل مــن الضــروري علــى املنشــأة أن جتــري اختبــار هبــوط القيمــة أيضـاً علــى
األصــول ذي الصلــة (انظــر الفقــرة .)7 .27

وتتطلــب الفقــرة ( ( 5 .5هـــ) « )»2أن يتــم إثبــات خســارة الهبــوط باألصــل الناجتــة عــن اختبــار الهبــوط وفق ـاً لقســم  ،27إن وجــدت ،والتــي تتعلــق
بأصــول اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻤﻟﺘﻮﻗﻔﺔ وبحيــث يتــم إدراجهــا يف مبلــغ وحيــد يعــرض ضمــن اﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻤﻟﺘﻮﻗﻔﺔ (الغيــر مســتمرة) يف قائمــة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ

(صايف من الضريبة) تالياً لصايف الربح واخلسارة من العمليات املستمرة .حتى وان لم يتم بيع األصل حتى نهاية فتره التقرير.
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أمثلة – عرض عمليات متوقفة :
املثال  : 1تشغل شركة «أ» منطقتني رئيسيتني للتشغيل – مرحلة تصنيعية للبالستيك وصناعة املالبس بالتجزئة.

يف  30ديســمبر  ،201yحصلــت الشــركة علــى عــرض لشــراء اخلــط اإلنتاجــي للبالســتيك وتبعـاً لذلــك حصلــت الشــركة علــى عــرض لبيــع ذلــك اخلــط
وقامــت شــركة «أ» بالتخلــص مــن اخلــط املمثــل ملرحلــة تصنيعيــة للبالســتيك يف  31ديســمبر مببلــغ  1،000،000ريــال عندمــا كانــت القيمــة الدفتريــة
ملبنــى هــذا اخلــط هــي  450،000ريــال  ،واآلالت  300،000ريــال وعالمــة جتاريــة  200,000ريــال .وال يوجــد لضآلــة العمليــة التشــغيلية أصــول أو
التزامــات بخــاف ذلــك .وتبلــغ ضريبــة الدخــل  10.000ريــال علــى مكاســب التخلــص مــن ذلــك اخلــط املمثــل لعمليــه تصنيــع البالســتيك.

حققــت عمليــة تصنيــع البالســتيك ربح ـاً بعــد الضريبــة قــدره  200،000ريــال علــى عملياتهــا التجاريــة للســنة املنتهيــة يف  31ديســمبر  201yالعــام
احلالــي ( 201xالعــام الســابق 220,000 :ريــال (ربحــاً بعــد الضريبــة)).

وفق ـاً لقســم ( 27الهبــوط يف قيمــة األصــول) مــن املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم  ،فــإن قــرار بيــع خــط إنتــاج
ميثــل أحــد مراحــل تصنيــع البالســتيك أدى إلــى توفــر معلومــات داخليــة عــن خســائر ونتيجــة لذلــك فقــد كان متطلــب نتيجــة لذلــك إجــراء اختبــار
انخفــاض قيمــة األصــول األخــرى يف العمليــة التشــغيلية لباقــي خــط البالســتيك ووفقـاً لنتائــج االختبــار لــم ينتــج خســارة لهبــوط القيمــة خــاف تلــك
الناجتــة عــن البيــع .
يوضح ما يلي إحدى طرق العرض التي ميكن للمنشأة أن تتبعها للوفاء مبتطلبات يف الفقرة ( 5’5هـ) من املعيار.
مقطع من قائمة الدخل الشامل للمنشأة للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2X20
								

		
201y
اإليضاح

											
		
ريال

201x
ريال

				
ربح السنة من العمليات املستمرة
						
ربح السنة من العملية الغير مستمرة
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** 240,000

220,000

				
صافى ربح العام
(**) مكاسب البيع =  1,000,000ريال قيمة التخلص  450,000 -ريال  300,000 -ريال –  200,000ريال
=  50,000ريال (قبل الضريبة) عند االستبعاد.
 50,0000ريال  10,000 -ريال (ضريبة) =  40,000ريال (املكاسب بعد الضريبة) .
 40,000ريال  200,000 +ريال بعد الضريبة من العملية املتوقفة =  240,000ريال
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املثال :2
كمــا ورد باملثــال الســابق .ومــع ذلــك ،يف هــذا املثــال ،علــى الرغــم مــن أن إدارة منشــأه « أ» ملتزمــة بخطــة واحــدة متســقة ومعتمــده مت توضيحهــا
واإلعــان عنهــا للتخلــص مــن أحــد خطــوط البالســتيك ،فإنهــا لــم تكــن قــد انتهــت بعــد مــن بيــع العمليــة.
يف  31ديســمبر  ، 201yقــدرت القيمــة العادلــة لألصــول اخلاصــة باخلــط اإلنتاجــي بعــد اســتبعاد تكاليــف البيــع ألصــول اخلــط
الــوارد بخطــة البيــع بقيمــة  1,000,000ريــال .
مقطع من قائمة الدخل الشامل للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2X20
		
201y
اإليضاح

201x

										
		
ريال

ريال

								
				
ربح السنة من العمليات املستمرة

12

					
ربح السنة من العملية الغير مستمرة

**200,000

220,00

				
صايف ربح العام

(**) 200,000ريــال هــي عبــاره عــن ربــح اخلــط اإلنتاجــي حيــث أن القيمــة العادلــة مطروحـاً منهــا تكاليــف البيــع املقــدرة تزيــد عــن القيمــة الدفتريــة

فــا يوجــد هبــوط يف قيمــه األصــول ومت فقــط عــرض نتائــج اخلــط اإلنتاجــي (بعــد الضريبــة يف رقــم منفصــل ) .
املثال : 3
كمــا ورد باملثــال رقــم  .2ومــع ذلــك  ،يف هــذا املثــال  ،فــإن اختبــار االنخفــاض يف قيمــه أصــول اخلــط والناجمــة عــن قــرار بيــع عمليــة اخلــط اإلنتاجــي
 ،نتــج عنــه خســارة انخفــاض بالقيمــة (قبــل الضريبــة) يف  31ديســمبر مــن  50,000ريــال.
افترض  ٪ 20األثر الضريبي فيما يتعلق بالهبوط .
مقطع من قائمة الدخل الشامل للمنشأة للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 201y
								

		
201y
اإليضاح

										
		
ريال

201x
ريال

				
ربح السنة من العمليات املستمرة
				
ربح السنة من العملية الغير مستمرة(املتوقفة)
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**160,000

220,000

					
صافى ربح العام

(**) خســارة انخفــاض القيمــة  50,000ريــال  -تأثيــر الضرائــب علــى خســارة االنخفــاض يف القيمــة  10,000ريــال = خســارة بقيمــة  40,000ريــال
بعــد الضريبــة .
ربــح (خســارة ) العمليــات املتوقفــة =  200,000ريــال بعــد الضريبــة مــن العمليــة املتوقفــة قبــل خســارة انخفــاض القيمــة  40,000 -ريــال (خســارة
االنخفــاض بعــد الضريبــة)=  160,000ريــال.
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ثالث ًا :اإلفصاح بشكل منفصل عن حصة األم وامللكية الغير مسيطرة من الربح أو (اخلسارة) والدخل الشامل.
 6 .5يجب على املنشأة أن تفصح عن البنود التالية بشكل منفصل يف قائمة الدخل الشامل املوحدة للفترة -:
( )1الربح أو اخلسارة للفترة والذي يتعلق بـ:
( أ ) احلصة غير املسيطرة .
(ب) مالكي الشركة األم.
( )2إجمالي الدخل الشامل للفترة والذي يتعلق بـ:
( أ ) احلصة غير املسيطرة .
(ب) مالكي الشركة األم.

مثال  -: 4اإلفصاح املنفصل يف قائمة الدخل الشامل
كما يف النموذج اإلرشادي  -:2يتم اإلفصاح عن نصيب شركة األم عن احلقوق الغير مسيطرة على النحو اآلتي يف قائمة الدخل الشامل -:
باإلضافة إلى عناصر القائمة املعروضة يف منوذج إرشادي  ، 2فإن شركة «أ» سوف تعرض االتي ( بأسفل قائمة الدخل الشامل) :
قائمة الدخل الشامل املوحدة للشركة « أ « للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 201y
										

201y

201x

										

ريال

ريال

الربح العائد إلى -:
									
الشركة األم

xx

xx

								
احلقوق غير املسيطرة

xx

xx

										

xx

xx

إجمالي الدخل الشامل العائد إلى-:
									
الشركة األم

xx

xx

								
احلقوق غير املسيطرة

xx

xx

										

xx

xx

**بعــض األمثلــة يف هــذا القســم مســتوحاة مــن األمثلــة الــواردة باإلرشــادات اخلاصــة باملعيــار الدولــي للتقريــر املالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة
احلجــم لتــي تصدرهــا مؤسســة املعاييــر الدوليــة للتقريــر املالــي.
**كافــة النمــاذج إرشــادية وتهــدف إلــى التوضيــح ولذلــك فهــى ال متثــل املتطلبــات الكاملــة فيمــا اذا طبقــت كافــة أقســام املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي
للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة احلجــم .
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