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المعيار الدولي رقم 9 بدياًل للمعيار 39 المحاسبي نهاية 2010
تقرير  أوض����ح 
ص����������ادر ع��ن 
العيب��ان  مكت�ب 
والعصيمي وشركاهم )إرنست 
الفنية  اجلنة  وعضو  ويونغ( 
الدائمة لوضع القواعد احملاسبية 
املعيار  ح��ول  التدقيق  وأدل��ة 
أنه  ال��دول��ي رق��م 9  احملاسبي 
كثر احلديث في اآلونة االخيرة 
او  التي حصلت  التعديالت  عن 
سوف حتصل على بعض معايير 
الدولية ومنها معيار  احملاسبة 
احملاسبة الدولي رقم )39( والذي 
يجري استبداله مبعيار التقارير 
املالية الدولي رقم )9( لذا نسرد 
من  بعضا  االيجاز  من  بشيء 

متطلبات هذا املعيار.

األدوات المالية )البديل للمعيار 
المحاسبي الدولي رقم 39(

التقرير أن االنتقاد  وأوضح 
واس���ع النطاق ملعيار احملاسبة 
الدول���ي رق���م 39 جاء بس���بب 
صعوبت���ه وتعقيداته املتعددة، 
مضيف���ا أنه في أبريل 2009 قام 
رؤس���اء مجموعة الدول ال� 20، 
املالي وعدد  ومجلس االستقرار 
من أصحاب مصلحة ذات نوعية 
عالي���ة بحث مجل���س املعايير 
الدولية على تخفيض تعقيدات 
معايير احملاسبة املتعلقة باألدوات 
املالي���ة والتع���اون مع واضعي 
معايير احملاس���بة في الواليات 
املتحدة األميركية بالعمل جاهدين 
على تطوير معايير محاس���بية 

موجودة.
 وبني التقرير أنه للتس���ريع 
في اس���تبدال معيار احملاس���بة 
الدولي )39( قام مجلس معايير 
احملاسبة الدولية بتقسيم املشروع 
إلى ثالث مراحل، على أن يكون 
التركي���ز الرئيس���ي للمرحل���ة 
األولى هو »التصنيف والقياس 
املراحل  أما  املالية«  للموجودات 
األخرى فتشتمل على »انخفاض 
القيمة لألدوات املالية« »ومحاسبة 
التح���وط« واملطلوب���ات املالية 

واالستبعاد.
وقال التقري���ر ان الهدف هو 
استبدال معيار احملاسبة الدولي 

معايير احملاس����بة الدولية كذلك 
بإصدار »مسودة للمناقشة« عن 
األدوات املالي����ة: إطف����اء التكلفة 
القيمة، مستدركا بأن  وانخفاض 
»مسودة للمناقشة« تنطبق على 
كافة املوجودات املالية واملطلوبات 
املالية التي سجلت وفقا لطريقة 
التكلفة املطفأة خالل املرحلة األولى 
من مشروع األدوات املالية وتقترح 
استخدام طريقة انخفاض القيمة 
بناء على مخاطر االئتمان املتوقعة 
والتدفقات النقدية املتوقعة لكافة 
املوجودات املالية التي مت قياسها 

وفقا لطريقة التكلفة املطفأة.
ولفت الى أن التطبيق الفعلي 
متوقع أن يكون خالل 3 سنوات من 
تاريخ إصدار املعيار بصورة نهائية 
)احتمال أال يكون قبل 2014(، حيث 
ان الردود من املعلومات املطلوبة 
واملالحظ����ات من نطاق واس����ع 
من األنش����طة تفيد بأنه سيكون 
من الض����روري احلاجة إلى فترة 
أطول من املعتاد للسماح باإلعداد 
لتعديل األنظمة وجتميع املعلومات 
املطلوبة لتقدير التدفقات النقدية 
املتوقعة، والتعليقات والردود على 
»مسودة املناقشة« تنتهي في 30 

يونيو 2010.

المعيار المحاسبي الدولي 39: 
محاسبة التحوط )المرحلة الثالثة(

يقوم مجلس معايير احملاسبة 
الدولية حاليا بالتواصل مع األطراف 
املعنية وذلك بهدف جتميع الردود 
لتطوير »مسودة املناقشة« حول 
محاس����بة التح����وط. وعليه من 
املتوقع أن ينشر املجلس بصورة 
املناقشة« حول  مبدئية »مسودة 
محاسبة التحوط في الربع األول 

من 2010.
وخالل الرب����ع األخير من عام 
2009 قام املجلس مبناقشة حتليل 
عن أهلية األدوات املالية املدارة بناء 
على مبدأ التدفقات النقدية املتعاقد 
عليها وفقا للقيمة العادلة للتحوط، 
وأكد املجلس بصورة مبدئية على 
أن األدوات املالية املدارة بناء على 
مبدأ التدفقات النقدية املتعاقد عليها 
هي مؤهلة لبن����ود التحوط على 

أساس القيمة العادلة.

رقم )39( بالكامل بحلول نهاية 
2010 من خالل اإلصدار التدريجي 
املالية  التقارير  ملراحل معي���ار 
الدولى رقم )9( »األدوات املالية« 
املذكور  الزمن���ي  وفقا لإلط���ار 

أدناه.
ولفت التقرير الى أن املعيار 
احملاسبي الدولي )39(: التصنيف 
والقي���اس للموج���ودات املالية 
)املرحلة األولى( مت في نوفمبر 
2009، وق���ام مجل���س معايير 
احملاسبة الدولية بإصدار ونشر 
املرحلة األولى من معيار التقارير 
املالي���ة الدولي رقم )9( ونوجز 
فيما يلي اجلزء املتعلق بتصنيف 
املالية من  وقياس املوج���ودات 

املعيار.

أدوات الدين

وفيم���ا يتعل���ق مبوجودات 
الدين، أش���ار التقرير إلى أن كل 
املوجودات املالي���ة التي تعتبر 
أدوات دين هي رهن الختبارين 
لتحديد ما إذا كان باإلمكان أن يتم 
الحقا القياس باستخدام طريقة 

التكلفة املطفأة:
� املوجودات احملتفظ بها وفقا 
 )Business Model( لنموذج األعمال
والتي تهدف لالحتفاظ باملوجودات 
لالستفادة من حتصيل التدفقات 
املتعاقد عليها )اختبار  النقدية 

تقدم الشركة )املنشأة( عليه لكل 
أداة مالية غير قابل للتغيير، ما 
لم تكن االستثمارات في األسهم 
محتفظا بها بغرض املتاجرة وفي 
هذه احلالة يجب أن يتم قياس تلك 

االستثمارات بالقيمة العادلة من 
خالل بيان األرباح واخلسائر.

المرحلة االنتقالية وتاريخ االلتزام 
بالمعيار

الفعلي بتطبيق  االلت����زام  إن 
معي����ار التقارير املالي����ة الدولي 
رقم 9 يبدأ م����ن 1 يناير 2013 مع 
السماح بالتطبيق املبكر للمرحلة 
األولى للفترة املنتهية في أو بعد 
31 ديس����مبر 2009، واملعيار غير 
متوافر للش����ركات )املنشآت( في 
الدول األوروبية واالحتاد األوروبي 

لم يؤيد تطبيقه بعد.
ويتطلب معيار التقارير املالية 
الدول����ي رق����م )9( تطبيقه بأثر 
رجعي، ومع هذا فإن تقدير ما إذا 
كان من املمكن قياس األدوات وفقا 
لطريقة التكلفة املطفأة أو القيمة 
املدرجة  العادلة يرتبط باألدوات 
في امليزانية العمومية للش����ركة 
)املنش����أة( بناء عل����ى احلقائق 
والظ����روف املتواف����رة في تاريخ 
الفترة  التطبيق األولي، وبيانات 
املقابلة يجب أال يتم إعادة تبويبها 
إذا كان املعيار سيتم تطبيقه للفترة 

التي تبدأ قبل 1 يناير 2012.
استبدال معيار احملاسبة الدولي 
رقم 39: إطفاء التكلفة وانخفاض 

القيمة )املرحلة الثانية(
في نوفمبر 2009 قام مجلس 

»منوذج األعمال«(.
� إذا كان���ت ش���روط التعاقد 
املالية تش���ير في  للموجودات 
تاريخ مح���دد للتدفقات النقدية 
التي تعتبر السداد فقط لألصل 

والفوائ���د املس���تحقة بناء على 
األصل القائم )اختبار »خصائص 
 Characteristics »املوجودات املالية

.)of the financial assets
أنه يجب  الى  التقرير  ولفت 

املالية  قياس كافة املوج���ودات 
التي تعتبر استثمارات في األسهم 
بالقيمة العادلة إما من خالل بيان 
الدخل الش���امل أو بيان األرباح 
واخلسائر. ويكون االختيار الذي 

في تقرير مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم:

   أشار التقرير اجلديد الى ان أثر تطبيق معيار التقارير املالية الدولي 
رقم )9( س��يختلف من شركة »منشاة« إلى أخرى. ونذكر أدناه بعض 
األمثلة عن أث��ر قواعد التصنيف اجلديدة والقواعد املرحلة االنتقالية 
وتأثيره��ا على بيان األرباح واخلس��ائر: في بع��ض احلاالت، أداة مت 
قياسها سابقاً بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح واخلسائر حسب 
متطلبات املعيار احملاس��بي الدول��ي )39( وحالياً مت تصنيفها بالتكلفة 
املطفأة حسب متطلبات معيار التقارير املالية رقم )9( في هذه احلالة، 
فقط جزء من اخلس��ائر س��تعكس من خالل بيان األرباح واخلسائر 
نتيجة لتحس��ن أوضاع السوق عند تطبيق املعيار اجلديد. في حاالت 
أخرى، أداة مت قياس��ها سابقاً بالتكلفة املطفأة حسب متطلبات معيار 
احملاس��بة الدولي )39( وأعيد تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل بيان 

األرباح واخلسائر حس��ب متطلبات معيار التقارير املالية الدولي )9(. 
في حالة أدوات امللكية املسجلة سابقاً كاستثمارات متاحة للبيع، ومتت 
إعادة تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح واخلس��ائر عند 
تطبيق معيار التقارير املالية رقم )9(. في حالة أدوات امللكية املس��جلة 
س��ابقاً كاستثمارات متاحة للبيع واملعنية )Designated(بالقيمة العادلة 
من خالل بيان الدخل الش��امل عند تطبيق معيار التقارير املالية رقم 
)9(. أي هبوط في القيم��ة العادلة ولم يتم قيده كانخفاض في القيمة 
سيظل في بيان الدخل الشامل. بالنسبة ألدوات املالية )والتي لم تنخفض 
قيمتها( ومسجلة سابقاً كاستثمارات متاحة للبيع ومت تصنيفها وفقاً 
ملبدأ التكلفة املطفأة عند تطبيق معيار التقارير املالية الدولي رقم )9( ، 

فإن أي مبالغ مت إدراجها في بيان الدخل الشامل سيتم عكسها.

أوضح التقرير أنه إضافة إلى 
ما سبق هناك عدة حتديات تواجه 
الشركات )املنشآت( لالنتقال إلى 
تطبيق معيار التقارير املالية الدولي 
رقم )9( ونذكر أدناه بعض من هذه 

التحديات: 
� حتتاج الشركات إلى تقييم كل 
األدوات املالية التي ستتأثر مببدأ 
القياس اجلديد، وبالتالي حتتاج 
إلى إجراء التعديالت الالزمة على 

األنظمة احملاسبية.
� هناك عدد من املجاالت ستتطلب 
االجتهاد والتفسير من قبل معدي 
املالي����ة واحملاس����بني  البيان����ات 
القانونيني )مدققي احلس����ابات( 
وعلى س����بيل املثال م����ا إذا كان 
 )Business Model( منوذج األعمال
يدار بطريقة نشطة من أجل حتقيق 

التغير في القيمة العادلة.
� األدوات املالي����ة الت����ي أعيد 
تصنيفها باستخدام »التعديالت 
على التصنيف وفقا ملعيار احملاسبي 
الدولي رق����م )39(« الصادرة في 
أكتوب����ر 2008 ق����د حتت����اج إلى 
إع����ادة تصنيفها م����رة أخرى إلى 
العادلة، وهذا يعتمد  القيمة  مبدأ 
على منوذج األعمال وخصائصها 

.)Characteristics(
� إن إع����ادة تصنيف ش����رائح 
من ديون األوراق املالية سيكون 
معقدا ألنها س����تخضع للفحص 
الكامن من خالل النظر في مجموعة 

املوجودات.
� إذا نتيج����ة تطبي����ق معيار 
التقارير املالي����ة الدولي رقم )9( 
إعادة يتم تصنيف املوجودات املالية 
من مبدأ القيمة العادلة من خالل 
األرباح واخلسائر إلى مبدأ التكلفة 
املطفأة، ومن غير املمكن تطبيق 
محاسبة التحوط بأثر رجعي. فإن 
أرقام السنة السابقة )املقارنة( إذا 
كانت مذكورة قد حتتاج إلى توضيح 

في حالة الربح أو اخلس����ارة من 
العادلة له����ذه املوجودات  القيمة 
والتي مت عكسها بالسنة السابقة 
مقابل التغير في قيمة املش����تقات 
املالية. إضافة إلى ذلك أن التأثير 
في املرحلة االنتقالية على األرباح 

احملتفظ بها قد يكون جوهريا في 
 Hedged( حالة أن البند احملتاط له
Item( مت قياسه بأثر رجعي وفقا 
ملبدأ التكلفة املطفأة وأن املشتقات 

ظلت بالقيمة العادلة. 
� حتتاج الشركات )املنشأة( إلى 

حتديد تأثير الضرائب واجلهات 
اإلش����رافية عند تطبي����ق معيار 
التقارير املالية الدولي رقم )9(، وأن 
هذا يعني تغييرا في طريقة القياس 
واألثر املترتب على صافي األرباح 

واخلسائر للفترة املشمولة.

تأثيرات واضحة على تطبيق المعيار الجديد

6 تحديات تواجه تطبيق المعيار 

يونيو 2009

طلب معلومات 
عن االنخفاض

 في القيم

مسودة للمناقشة 
محاسبة التحوط

احتمال تعديل 
مسودة المناقشة

المعيار بصورة نهائية 
انخفاض القيمة

استبدال كامل لمعيار 
المحاسبة الدولي )39(

المعيار بصورة نهائية 
محاسبة التحوط

المعيار بصورة نهائية 
االستبعاد

المعيار بصورة نهائية التصنيف 
والقياس )المطلوبات المالية(

مسودة للمناقشة 
التصنيف 
والقياس

المعيار بصورة نهائية 
التصنيف والقياس 

)الموجودات المالية(

مسودة للمناقشة 
التكلفة المطفأة

 وانخفاض القيمة

يوليو ـ ديسمبر 2010أبريل ـ يونيو 2010يناير ـ يونيو 2010نوفمبر 2009يوليو 2009

اسهم ملكية مشتقات مالية

ال ال

ال

ال

ال
نعم

نعم

نعم
نعم

نعم

القيمة العادلة من خالل بيان األرباح 
والخسائر

دين

الملكية بغرض المتاجرةنموذج األعمال )اختبار(

خيار القيمة العادلة

خصائص الموجودات المالية 
)اختبار(

خيار القيمة العادلة من خالل بيان 
الدخل الشامل

القيمة العادلة من خالل بيان التكلفة المطفأة
الدخل الشامل

تقــرير


