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المعٌار المحاسبً الدولً الخامس والثالثون 
 

العملٌات المتوقفة 

  1998 (أبرٌل)تم اعتماد هذا المعٌار من قبل لجنة المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة فً شهر نٌسان 
 أو ما بعد 1999  (ٌناٌر)وٌسري على البٌانات المالٌة للفترات التً تبدأ فً أول كانون ثانً

. ذلك التارٌخ

صافً أرباح أو -  من المعٌار المحاسبً الدولً الثامن 22 و 19ٌلؽً هذا المعٌار الفقرات 
. األساسٌة و التؽٌرات فً السٌاسات المالٌة  الفترة، األخطاء صافً خسابر

، من المعٌار 32، 30، 29، 21، 20 من المقدمة والفقرات 8 تم تعدٌل الفقرة 1999 فً عام 
 من الملحق الثانً لتتماشى مع المصطلحات الفنٌة المستعملة فً المعٌار المحاسبً 4والفقرة 
والمعٌار " األحداث الالحقة لتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة "(1999عام  المعدل فً)10الدولً 

".  المخصصات، المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة"المحاسبً الدولً السابع و الثالثون 
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المعٌار المحاسبً الدولً الخامس والثالثون  
 

مقدمة 

العرض و االفصاحات  (معٌار المحاسبة الدولً الخامس والثالثون )ٌتناول هذا المعٌار  .1
المتعلقة بالعملٌات المتوقفة، وقد تم تناول هذا الموضوع بشكل مختصر نسبٌا فً الفقرات 

صافً ربح أو خسارة الفترة، األخطاء -  من معٌار المحاسبة الدولً الثامن19-22
والتؽٌرات الربٌسٌة فً السٌاسات المحاسبٌة، وٌحل معٌار المحاسبة الدولً الخامس 

والثالثون محل هذه الفقرات من معٌار المحاسبة الدولً الثامن، وٌصبح معٌار المحاسبة 
الدولً الخامس والثالثون نافذ المفعول بالنسبة للبٌانات المالٌة للفترات التً تبدأ فً األول 

 أو بعد هذا التارٌخ، وٌشجع على تطبٌق المعٌار بشكل 1999 (ٌناٌر)من كانون الثانً 
. أبكر

إن أهداؾ معٌار المحاسبة الدولً الخامس والثالثون وضع أساس لفصل المعلومات  .2
الخاصة بعملٌة ربٌسٌة ال تستمر بها المنشؤة عن المعلومات الخاصة بعملٌاتها المستمرة، 
ولتحدٌد الحد األدنى من اإلفصاحات حول عملٌة متوقفة، والتمٌٌز بٌن العملٌات المتوقفة 

والمستمرة ٌحسن من قدرة المستثمرٌن والدابنٌن والمستخدمٌن اآلخرٌن للبٌانات المالٌة على 
. إجراء التوقعات للتدفقات  النقدٌة للمنشؤة والقدرة على تحقٌق اإلٌراد والمركز المالً 

إن العملٌة المتوقفة هً جزء كبٌر نسبٌا من المنشؤة مثل قطاع عمل أو قطاع جؽرافً  .3
تقدٌم التقارٌر حول القطاعات، وتقوم المنشؤة - بموجب معٌار المحاسبة الدولً الرابع عشر 

بموجب خطة مفردة إما بالتخلص منها فعلٌا بكاملها أو باستبعادها من خالل التخلً عنها أو 
. بٌعها بالتدرٌج

ألن مصطلح "ٌستخدم هذا المعٌار مصطلح العملٌة المتوقفة بدال من العملٌة التً توقفت   .4
ٌعنً ضمنا أن االعتراؾ بالتوقؾ ضروري فقط عند أو  (فعل ماضً )العملٌة التً توقفت 

بالقرب من نهاٌة عملٌة توقؾ العملٌة أو النشاط، وٌتطلب هذا المعٌار أن تبدأ اإلفصاحات 
الخاصة بعملٌة متوقفة أبكر من ذلك عندما ٌتم تبنً خطة مفصلة رسمٌة للتخلص واإلعالن 

. عنها، أو عندما تكون المنشؤة قد تعاقدت بشؤن التخلص

ٌعتبر هذا المعٌار معٌار خاص بالعرض واإلفصاح، وهو ٌركز على كٌفٌة عرض عملٌة  .5
متوقفة فً البٌانات المالٌة لمنشؤة وما هً المعلومات التً ٌجب اإلفصاح عنها، وال ٌضع 
هذا المعٌار أٌة مبادئ جدٌدة لتقرٌر متى وكٌفٌة االعتراؾ بـ وقٌاس الدخل والمصروفات 
 ' والتدفقات النقدٌة والتؽٌرات فً الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالعملٌة المتوقفة وقٌاسها
وبدال من ذلك فهو ٌتطلب أن تتبع المنشؤة مبادئ االعتراؾ والقٌاس المتوفرة فً معاٌٌر 

. المحاسبة ا لدولٌة األخرى

بموجب هذا المعٌار ٌجب مبدبٌا اإلفصاح عن المعلومات الخاصة بتوقؾ مخطط له فً  .6
دخولها فً  (أ)المجموعة األولى من البٌانات المالٌة التً تصدرها المنشؤة وذلك بعد ما ٌلً، 

موافقة وإعالن مجلس  (ب )اتفاقٌة لبٌع جمٌع الموجودات الخاصة بعملٌة متوقفة، أو 
إدارتها أو هٌبة أخرى ذات اختصاص عن التوقؾ المخطط له ، وتشمل اإلفصاحات 

: المطلوبة ما ٌلً 

 وصؾ للعملٌة المتوقفة .
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  الجؽرافٌة التً تم اإلبالغ عنها فً  (القطاعات)العمل أو القطاع  (قطاعات )قطاع
. التقارٌر أن العملٌة المتوقفة تنتمً لها

  تارٌخ وطبٌعة عملٌة اإلفصاح األوًل .

 توقٌت اإلنجاز المتوقع .

 المبالػ المسجلة إلجمالً الموجودات وإجمالً المطلوبات التً سٌتم التخلص منها .

  مبالػ اإلٌراد والمصروفات والربح أو الخسارة قبل احتساب الضرٌبة التً تعود للعملٌة
. المتوقفة ومصروؾ ضرٌبة الدخل المتعلق بذلك 

  صافً التدفقات النقدٌة التً تعود لألنشطة التشؽٌلٌة واالستثمارٌة والتموٌلٌة للعملٌة
. المتوقفة

  مبلػ أي ربح أو خسارة ٌعترؾ به عند التخلص من الموجودات أو تسوٌة المطلوبات
. التً تعود للعملٌة المتوقفة ومصروؾ ضرٌبة الدخل المتعلق بذلك

  ًصافً أسعار البٌع بعد احتساب تكالٌؾ التخلص من بٌع صافً الموجودات هذه والت
دخلت المنشؤة من أجلها فً اتفاقٌة بٌع واحدة أو أكثر، والتوقٌت المتوقع لذلك، والمبالػ 

. المسجلة لصافً هذه الموجودات 

ٌجب على البٌانات المالٌة للفترات التً تلً اإلفصاح األوًل تحدٌث هذه اإلفصاحات، بما  .7
فً ذلك تقدٌم وصؾ ألٌة تؽٌرات هامة فً توقٌت أو مبلػ التدفقات النقدٌة الخاصة 
. بالموجودات والمطلوبات التً سٌتم التخلص  منها أو تسوٌتها وأسباب هذه التؽٌرات

ٌتم عمل االفصاحات إذا تم اعتماد خطة للتخلص واإلعالن عنها بعد نهاٌة فترة تقدٌم  .8
التقارٌر المالٌة للمنشؤة ولكن قبل المصادقة على إصدار البٌانات المالٌة للفترة، وتستمر 

. اإلفصاحات حتى إكمال عملٌة التخلص

ٌجب إعادة بٌان المعلومات المقارنة للفترات السابقة التً عرضت فً البٌانات المالٌة التً  .9
، وذلك للفصل بٌن الموجودات والمطلوبات والدخل  تم إعدادها بعد اإلفصاح األوًل
والمصروفات والتدفقات النقدٌة المستمرة، ومن خالل الفصل بٌن العملٌات المتوقفة 

. والمستمرة بؤثر رجعً تتحسن قدرة مستخدم البٌانات المالٌة على إجراء التوقعات
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المحتوٌات 

المعٌار المحاسبً الدولً الخامس و الثالثون   

العملٌات المتوقفة 

الهدؾ 
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 21 - 20المخصصات                                                           

 26 - 22 خسابر االنخفاض فً القٌمة                                         
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 32 - 31اإلفصاحات األخرى                                                  
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            38اإلفصاح المنفصل لكل عملٌة متوقعة                                   
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 40 - 39 صدر البٌانات المالٌة أو اإلٌضاحات                               

 42 - 41بند لٌس ؼٌر عادي                                                   

 43                       (العملٌة المتوقفة  )االستخدام المقٌد للمصطلح  

 44فصاحات  إٌضاحٌة                                                    !

45 - 46إعادة بٌان الفترات السابق                     

      48 - 47                                اإلفصاح فً التقارٌر المالٌة المرحلٌة

 50 - 49تارٌخ النفاذ                

المالحق 

إفصاحات إٌضاحٌة - 1

 تصنٌؾ عملٌات الفترة السابقة- 2
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المعٌار المحاسبً الدولً الخامس و الثالثون 

للعملٌات المتوقفة 

ٌجب قراءة المعاٌٌر المطبوعة بالخط المابل الؽامق فً إطار التوجٌهات العامة وإرشادات 
التطبٌق فً هذا المعٌار وفً إطار المقدمة  للمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة، ولٌس القصد من 

. ( من المقدمة12راجع الفقرة )المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة أن تطبق على البنود ؼٌر المادٌة 

 الهدؾ 

هدؾ هذا المعٌار وضع مبادئ لتقدٌم التقارٌر حول المعلومات الخاصة بالعملٌات المتوقفة، مما 
ٌزٌد من قدرة مستخدمً البٌانات المالٌة على إجراء التوقعات للتدفقات النقدٌة للمنشؤة وقدرتها 
على تولٌد اإلٌرادات ومركزها المالً، وذلك بفصل المعلومات الخاصة بالعملٌات المتوقفة عن 

. العملٌات المستمرة

النطاق 

. ٌنطبق هذا المعٌار على جمٌع العملٌات المتوقؾ لكافة  المنشآت .1

تعرٌفات 

العملٌة المتوقفة 

 
: العملٌة المتوقفة هً الجزء من المنشؤة الذي .2

:  تقوم المنشؤة بموجب خطة مفردة بما ٌلً .أ 

  أو'demergerفصله التخلص منه فعلٌا بكامله مثل بٌعه فً عملٌة مفردة أو .1
.  إلى مساهمً المنشؤةoff -spinنقل ملكٌه الجزء المنفصل

وتسوٌة مطلوباته فرد  التخلص منه تدرٌجٌا مثل بٌع موجودات الجزء المتوقؾ .2
ٌا ،أو 

. استبعاده بالتخلً عنه .3

و .  ٌمثل خط عمل ربٌسً منفصل أو منطقة عمل جؽرافٌة ربٌسٌة منفصلة .ب 

.   ٌمكن تمٌٌزه تشؽٌلٌا و ألؼراض تقدٌم التقارٌر المالٌة .ج 

ٌمكن التخلص من عملٌة متوقفة بكاملها أو  ((أ)2فقرة )من التعرٌؾ  (أ)بموجب القٌاس  .3
. تدرٌجٌا، ولكن دابما حسب خطة شاملة إلٌقاؾ الجزء بكامله

إذا قامت المنشؤ ة ببٌع الجزء بكاملة فعلٌا فقد تكون النتٌجة ربحا صافٌا أو خسارة  .4
بالرؼم . صافٌة، وبالنسبة لهذا التوقؾ هناك تارٌخ واحد ٌتم فٌه الدخول فً اتفاقٌة ملزمة

من أن التحوٌل الفعلً للملكٌة والسٌطرة على العملٌة المتوقفة قد تحدث فً تارٌخ الحق، 
كذلك قد تتم الدفعات للبابع فً وقت االتفاقٌة أو فً وقت التحوٌل أو على مدى فترة 

 .مستقبلٌة مطولة
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من الجزء الربٌسً بكامله ٌمكن للمنشؤة إٌقاؾ الجزء                                    بدال من التخلص .5
فردٌا أو فً مجموعات )والتخلص منه ببٌع موجودا ته وتسوٌة مطلوباته  تدرٌجٌا 

، وبالنسبة للتخلص التدرٌجً بٌنما قد تكون النتٌجة الكلٌة ربحا صافٌا أو خسارة (صؽٌرة
صافٌة فقد ٌكون لبٌع أصل مفرد أو تسوٌة مطلوب مفرد تؤثٌر عكسً، عالوة على ذلك 

ال ٌوجد تارٌخ مفرد ٌتم فٌه الدخول فً اتفاقٌة بٌع شاملة ملزمة، وبدال من ذلك قد تتم 
مبٌعات الموجودات وتسوٌات المطلوبات على مدى فترة تبلػ عدة شهور أو حتى أطول 

من ذلك، وقد تقع نهاٌة فترة تقدٌم التقارٌر المالٌة ضمن فترة التخلص، وحتى ٌمكن 
. اعتبار العملٌة أنها عملٌة متوقفة ٌجب أن ٌكون التخلص حسب خطة مفردة ومنسقة

ٌمكن للمنشؤة إنهاء عملٌة بالتخلً عنها بدون مبٌعات فعلٌة للموجودات، وتعتبر العملٌة  .6
التً تم التخلً عنها أنها  عملٌة متوقفة إذا كانت تفً بالقٌاس الوارد فً التعرٌؾ، على 
أن تؽٌٌر نطاق العملٌة أو أسلوب إجرابها ال ٌعتبر تخلٌا عنها ألن العملٌة بالرؼم من أنه 

. تم تؽٌٌرها ال زالت مستمرة

كثٌرا ما تقوم منشآت األعمال بإؼالق المرافق أو التخلً عن منتجات أو حتى خطوط  .7
إنتاج وتقوم بتؽٌٌر حجم قواها العاملة استجابة لقوى السوق، وبٌنما ال تعتبر هذه األنواع 
من االستبعادات بشكل عام أنها عملٌات متوقفة بحد ذاتها حسب استخدام ذلك المصطلح 

. فً هذا المعٌار فإنها قد تحدث نتٌجة لعملٌة متوقفة

إال أنها قد  (2)فً الفقرة  (أ)تشتمل األمثلة على األنشطة التً ال تفً بالضرورة بالقٌاس   .8
 :                                           تفً به إذا اجتمعت مع ظروؾ أخرى كما ٌلً

 .                    اإلٌقاؾ التدرٌجً أو على مراحل لخط إنتاج أو أحد أنواع الخدمة .أ 

.  إٌقاؾ عدة منتجات ضمن خط عمل مستمر حتى وإن كان ذلك على نحو مفاجا .ب 

.       نقل بعض أنشطة اإلنتاج أو التسوٌق الخاصة بخط عمل معٌن من موقع آلخر .ج 

.   إؼالق مرفق لتحقٌق تحسٌنات فً اإلنتاجٌة أو وفورات أخرى فً التكلفة .د 

.  بٌع شركة تابعة أنشطتها مشابهة ألنشطة الشركة األم أو الشركات التابعة األخرى .ه 

إن قطاع العمل أو القطاع الجؽرافً الذي  تصدر عنه التقارٌر كما هو معرؾ فً معٌار  .9
 من )ب)تقدٌم التقارٌر حول القطاعات ٌفً عادة بالقٌاس - المحاسبٌة الدولً الرابع عشر

، أي أنه ٌمثل خط عمل ربٌسً منفصل أو  منطقة ((ب)2فقرة )تعرٌؾ العملٌة المتوقفة 
جؽرافٌة للعملٌات، كما أن جزءا من القطاع كما هو معرؾ فً معٌار المحاسبة الدولً 

من التعرٌؾ، وبالنسبة للمنشؤة التً تعمل فً قطاع  (ب)الرابع عشر قد ٌفً بالقٌاس 
عمل أو قطاع جؽرافً مفرد وتبعا لذلك ال تقدم التقارٌر حول معلومات القطاعات فإن 

 .خط إنتاج  أو خط خدمة ربٌسٌٌن قد ٌحققان المقاٌٌس الواردة فً التعرٌفات

 
ٌسمح معٌار المحاسبة الدولً الرابع عشر إال أنه ال ٌتطلب تحدٌد مختلؾ مراحل  .10

المندمجة عمودٌا على أنها قطاعات عمل منفصلة، وقطاعات العمل المندمجة  العملٌات
.  من متطلبات تعرٌؾ العملٌة المتوقفة (ب)عمودٌا هذه قد تلبً القٌاس 
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من  (ج)القٌاس - ٌمكن تمٌٌز الجزء المكون تشؽٌلٌا وألؼراض تقدٌم التقارٌر المالٌة  .11
: فً الحاالت التالٌة ((ج)2فقرة )التعرٌؾ 

. إذا كان من الممكن أن تعزى موجوداته ومطلوباته العاملة له بشكل مباشر .أ 

و . له بشكل مباشر (إجمالً اإلٌراد)إذا كان من الممكن أن ٌعزى دخله  .ب 

إذا كان من الممكن آن ٌعزى على األقل ؼالبٌة مصروفاته التشؽٌلٌة له بشكل  .ج 
. مباشر

 تعزى الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات بشكل مباشر إلى جزء من المنشؤة  .12
إذا كانت ستنتهً عندما ٌباع الجزء المكون أو ٌتم التخلً عنه أو خالؾ ذلك التخلص 

فٌه، وتعزى الفابدة والتكلفة التموٌلٌة األخرى إلى عملٌة متوقفة فقط إذا كان الدٌن 
. المتعلق بذلك ٌعزى أٌضا بشكل مماثل إلى العملٌة المتوقفة

 حسب التعرٌؾ الوارد فً هذا المعٌار ٌتوقع أن تكون العملٌات المتوقفة قلٌلة الحدوث،  .13
وٌمكن اعتبار بعض التؽٌرات ؼٌر المصنفة على أنها عملٌات متوقفة بؤنها عملٌات 

إعادة هٌكلٌة إذا توفرت الشروط الالزمة لذلك، انظر المعٌار الدولً السابع والثالثون 
 .المخصصات، المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة

كذلك بعض األحداث التً نادرا ما تقع والتً ال تتوفر فٌها الشروط الخاصة العتبارها  .14
عملٌة متوقفة أو إعادة هٌكلة قد ٌنجم عنها بنود إٌراد أو مصروؾ تتطلب إفصاحا 

-   صافً الربح والخسارة عن الفترة-منفصال بموجب معٌار المحاسبة الدولً الثامن 
األخطاء والتؽٌرات الربٌسٌة فً السٌاسات المحاسبٌة ألن حجمها وطبٌعتها أو حدوثها 

. ٌجعلها مناسبة لتفسٌر أداء المنشؤة عن الفترة

فً الحقٌقة أن التصرؾ بجزء من المنشؤة مصنؾ على أنه عملٌة متوقفة بموجب هذا  .15
المعٌار ال ٌثٌر بحد ذاته التساإل حول مقدرة المنشؤة علً االستمرار، وٌتطلب معٌار 

اإلفصاح عن حاالت الشك فً قدرة - عرض البٌانات المالٌة- المحاسبة الدولً األول 
المنشؤة على االستمرار كمنشؤة ناجحة، وكذلك اإلفصاح عن أي استنتاج بؤن المنشؤة 

 .لٌست منشؤة قادرة على االستمرار

عملٌة اإلفصاح األوًل 

بالنسبة للعملٌة المتوقفة تعتبر عملٌة اإلفصاح األوًل حدوث واحد مما ٌلً، أٌهما ٌحدث  .16
: أوال

دخول المنشؤ ة فً اتفاقٌة بٌع ملزمة لكافة الموجودات  بشكل جوهري  و العابدة  .أ 
للعملٌة المتوقفة، أو 

الموافقة على خطة  (ا): قٌام مجلس اإلدارة أو هٌبة أخرى ذات اختصا ص بما ٌلً .ب 
.اإلعالن عن الخطة (2)مفصلة رسمٌة للتوقؾ و
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االعتراؾ والقٌاس 

ٌجب على المنشؤة تطبٌق مبادئ االعتراؾ والقٌاس الواردة  فً معاٌٌر المحاسبة الدولٌة  .17
األخرى ألؼراض تقرٌر موعد وكٌفٌة االعتراؾ وقٌاس التؽٌرات فً الموجودات 
. والمطلوبات وكذلك الدخل والمصروفات و التدفقات النقدٌة المتعلقة بعملٌة متوقفة

 ٌحدد هذا المعٌار أٌة مبادئ اعتراؾ وقٌاس، بل ٌتطلب أن تقوم المنشؤة باتباع مبادئ  .18
االعتراؾ والقٌاس المحددة فً المعاٌٌر األخرى، وهناك معٌاران قد ٌكونان مناسبٌن 

 :بهذا الخصوص وهما

و . انخفاض قٌمة الموجودات - معٌار المحاسبة الدولً السادس و الثالثون  .أ 

المخصصات والمطلوبات المحتملة - معٌار المحاسبة الدولً السابع والثالثون  .ب 
والموجودات  المحتملة، 

"  – المعاٌٌر األخرى التً قد ٌكون لها صلة تشمل معٌار المحاسبة الدولً التاسع عشر  .19
فٌما ٌتعلق باالعتراؾ بمنافع نهاٌة الخدمة، ومعٌار المحاسبة الدولً "  منافع الموظفٌن
الممتلكات والمصانع والمعدات فٌما ٌتعلق بالتخلص من هذه األنواع من - السادس عشر 

. الموجودات 

المخصصات 

العملٌة المتوقفة هً إعادة هٌكلة حسبما ٌتم تعرٌؾ هذا المصطلح فً المعٌار المحاسبً  .20
الدولً السابع والثالثون، المخصصات، والمطلوبات المحتملة والموجودات  المحتملة، 

: وٌوفر هذا المعٌار اإلرشاد فٌما ٌتعلق بمتطلبات هذا المعٌار، وٌشمل ذلك

حسب استعمال هذا المصطلح فً الفقرة " خطة مفصلة رسمٌة للتوقؾ"ما ٌشكل  .أ 
من هذا المعٌار و  (ب)16

من  (ب)16حسب استعمال هذا المصطلح فً الفقرة " إعالنا عن الخطة"ما ٌشكل  .ب 
. هذا المعٌار 

ٌحدد المعٌار المحاسبً الدولً السابع والثالثون متى ٌجب االعتراؾ بمخصص، وفً  .21
بعض الحاالت فإن الظرؾ الذي ٌلزم المنشؤة ٌحدث بعد نهاٌة فترة تقدٌم التقارٌر 

المالٌة، ولكن قبل مصادقة مجلس اإلدارة على إصدار للبٌانات المالٌة للفترة، وتتطلب 
.  من هذا المعٌار افصاحات عن عملٌة مستمرة فً مثل هذه الظروؾ29الفقرة 

 

 
 
 
 

خسابر االنخفاض فً القٌمة 

إن الموافقة على خطة للتوقؾ واإلعالن عنها هو داللة على أن الموجودات العابدة  .22
للعملٌة المتوقفة قد تنخفض قٌمتها أو أنه ٌجب زٌادة أو عكس خسارة االنخفاض فً القٌم 

التً تم االعتراؾ بها سابقا لهذه الموجودات، وبناء على ذلك وبموجب معٌار المحاسبة 
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انخفاض قٌمة الموجودات تقدر المنشؤة المبلػ القابل - الدولً السادس والثالثٌن 
صافً قٌمة بٌع األصل أو قٌمته المستخدمة أٌهما )لالسترداد لكل أصل للعملٌة المتوقفة 

وتعترؾ بالخسارة فً انخفاض القٌمة أو بعكس خسارة انخفاض سابقة إن  (أعلى
 .وجدت

عند تطبٌق معٌار المحاسبة الدولً السادس والثالثٌن على عملٌة متوقفة تحدد المنشؤة  .23
فٌما إذا كان المبلػ القابل لالسترداد ألصل لعملٌة متوقفة قد تم تقٌٌمه لهذا األصل أو 

معرفة فً معٌار المحاسبة الدولً السادس والثالثٌن على أنها )لألصل  لوحدة تولٌد النقد
قابلة للتحدٌد تشمل األصل الذي تتم مراجعته والتً تولد  أصؽر مجموعة موجودات

ال تعتمد إلى حد كبٌر على التدفقات  المستمر والتً تدفقات نقدٌة داخلة من االستعمال
:        أخرى، مثال ذلك النقدٌة الداخلٌة من موجودات أو مجموعات موجودات 

ًٌا فإن أي أصل من موجودات  .أ  إذا قامت المنشؤة ببٌع العملٌة المتوقفة بكاملها فعل
العملٌة المتوقفة ال ٌولد تدفقات نقدٌة داخلة بشكل مستقل عن الموجودات األخرى 

ضمن العملٌة المتوقفة، وعلى ذلك ٌحدد المبلػ القابل لالسترداد للعملٌة المتوقفة 
ككل، وتوزع خسارة انخفاض القٌمة إن وجدت بٌن موجودات العملٌة المتوقفة 

. بموجب معٌار المحاسبة الدولً السادس والثالثون

إذا قامت المنشؤة بالتخلص من العملٌة المتوقفة بطرق أخرى مثل المبٌعات  .ب 
التدرٌجٌة فؤنهٌتم تحدٌد المبلػ القابل لالسترداد للموجودات الفردٌة، إال إذا بٌعت 

 . الموجودات فً مجموعات

إذا تخلت المنشؤة عن العملٌة المتوقفة فإنه ٌتم تحدٌد القٌمة القابلة لالسترداد  .ج 
. للموجودات الفردٌة كما هو مبٌن فً معٌار المحاسبة الدولً السادس و الثالثون

 بعد اإلعالن عن خطة قد تدل المفاوضات مع المشترٌن المحتملٌن للعملٌة المتوقفة أو  .24
اتفاقٌات البٌع الفعلٌة الملزمة على أن موجودات العملٌة المتوقفة قد تعانً مزٌدا من 
االنخفاض أو أن خسابر انخفاض القٌمة المعترؾ بها لهذه الموجودات فً الفترات 

السابقة قد نقصت، ونتٌجة لذلك عندما تقع مثل هذه األحداث تقوم المنشؤة بإعادة تقدٌر 
المبلػ القابل لالسترداد لموجودات العملٌة المتوقفة وتعترؾ بخسابر االنخفاض الناتجة 

. أو عكوسات خسابر االنخفاض بموجب معٌار المحاسبة الدولً السادس و الثالثون

لوحدة   ) ٌعتبر السعر فً اتفاقٌة بٌع ملزمة أنه أفضل دلٌل على صافً سعر البٌع لألصل  .25
أو لحركة النقد الداخل المقدرة من التخلص  النهابً عند تحدٌد قٌمة األصل  (تولٌد النقد

. المستخدمة (قٌمة وحدة تولٌد النقد)

المبلػ )لعملٌة متوقفة المبلػ المسجل  (المبلػ القابل لالسترداد) تشمل القٌمة االلدفترٌة  .26
ألٌة شهرة ٌمكن تخصٌصها على أساس معقول وثابت لتلك العملٌة  (القابل  لالسترداد

. المتوقفة
العرض واإلفصاح 

اإلفصاح  األوًل 

ٌجب على المنشؤة أن تدخل المعلومات التالٌة المتعلقة بعملٌة متوقفة فً بٌاناتها المالٌة  .27
حسب  التعرٌؾ )ابتداء من البٌانات المالٌة للفترة،التً تتم فٌها عملٌة اإلفصاح األوًل 

(: 16فً الفقرة 
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.  و صؾ للعملٌة المتوقفة .أ 

الجؽرافٌة التً ٌبلػ فً التقارٌر  أن  (القطاعات )العمل أو القطاع (قطاعات) قطاع  .ب 
. العملٌة  المتوقفة  تنتمً لها بموجب معٌار المحاسبة الدولً الرابع عشر

.  تارٌخ  وطبٌعة عملٌة اإلفصاح  األوًل .ج 

التارٌخ  أو الفترة التً ٌتوقع  خاللها  أن ٌتم التوقؾ إذا  كان معروفا أو  قابال  .د 
. للتحدٌد

المبالػ الدفترٌة فً تارٌخ  المٌزانٌة  العمومٌة إلجمالً  الموجودات و إجمالً   .ه 
. المطلوبات التً سٌتم التخلص  بها

 مبالػ اإلٌراد  و المصروفات والربح أو الخسارة  قبل الضرٌبة من األنشطة  .و 
العادٌة العابدة للعملٌة المتوقفة خالل فترة تقدٌم التقارٌر المالٌة الحالٌة، ومصروؾ 

من معٌار المحاسبة   (ح)81ضرٌبة  الدخل المتعلق بذلك حسبما تتطلبه الفقرة 
الدولً الثانً عشر و 

مبالػ  صافً التدفقات النقدٌة العابدة  لألنشطة التشؽٌلٌة واالستثمارٌة والتموٌلٌة   .ز 
. للعملٌة المتوقفة خالل فترة تقدٌم التقارٌر المالٌة الحالٌة

عند قٌاس الموجودات والمطلوبات و اإلٌرادات والمصروفات والمكاسب والخسابر و  .28
التدفقات النقدٌة لعملٌة متوقفة لؽرض اإلفصاحات المطلوبة بموجب هذا المعٌار فإنه 

ٌمكن أن تعزى هذه البنود لعملٌة متوقفة إذا كان سٌتم التخلص  منها أو تسوٌتها أو 
تخفٌضها أو إلؽاإها عندما ٌتم التوقؾ، وٌجب عدم تخصٌص هذه البنود للعملٌة المتوقفة 

. إلى الحد الذي تستمر به بعد إتمام التوقؾ

 إذا تمت عملٌة إفصاح أولً بعد فترة تقدٌم التقارٌر المالٌة  للمنشؤة ولكن قبل المصادقة  .29
على إصدار البٌانات المالٌة على هذه البٌانات المالٌة أن تشتمل على اإلفصاحات  

.  للفترة التً تؽطٌها تلك البٌانات المالٌة27المحددة فً الفقرة 

 كانون األول 31 على سبٌل المثال ٌقوم مجلس إدارة منشؤة تنتهً سنتها المالٌة فً  .30
 2 0 ×5(دٌسمبر) كانون األول 15 باعتماد خطة لعملٌة متوقفة فً 20×5(دٌسمبر)

، وٌصادق مجلس اإلدارة على 20×6(ٌناٌر) كانون الثانً 10وٌعلن عن تلك الخطة فً 
، تشمل البٌانات 20×6 (مارس) نٌسان 20 فً 20×5إصدار البٌانات المالٌة لعام 

 .27 اإلفصاحات التً تتطلبها الفقرة 20× 5المالٌة لعام 

 

 
 

 اإلفصاحات األخرى 

عندما تتخلص المنشؤة من موجودات  أو تقوم بتسوٌة مطلوبات تعود لعملٌة متوقفة، أو  .31
أو تسوٌة هذه المطلوبات فانه ٌجب علٌها  تدخل فً اتفاقٌات ملزمة لبٌع هذه الموجودات،

 : أن تدخل فً بٌاناتها المالٌة المعلومات التالٌة عند ما تتم هذه  ألحداث

بالنسبة ألي مكسب أو خسارة  ٌعترؾ بها عند التخلص من  الموجودات أو  تسوٌة  .أ 
مبلػ الربح أو الخسارة  قبل احتساب   (1  ):المطلوبات العابدة لعملٌة متوقفة
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ضرٌبة  الدخل المتعلق بالربح  أو الخسارة حسبما تتطلبه  مصروؾ  (2)الضرٌبة 
الدولً الثانً عشر و   من معٌار  المحاسبة (ح)81الفقرة 

 (بعد خصم تكالٌؾ التخلص   المتوقعة  )صافً سعر البٌع  أو مدى األسعار  .ب 
الموجودات التً دخلت المنشؤة ألجلها فً  اتفاقٌة  بٌع  واحدة  ملزمة  لصافً  هذه

أو أكثر، والوقت المتوقع الستالم هذه التدفقات النقدٌة  والمبلػ  المسجل لصافً هذه 
. الموجودات 

قد ٌحدث التخلص من الموجودات وتسوٌة المطلوبات واتفاقٌات البٌع الملزمة المشار  .32
، أو فً الفترة التً ٌحدث فٌها  إلٌها فً الفقرة السابقة بالتزامن مع اإلفصاح األوًل

اإلفصاح األوًل أو فً فترة الحقة، وبموجب معٌار المحاسبة الدولً العاشر األمور 
الطاربة واألحداث الالحقة لتارٌخ المٌزانٌة التً تقع بعد تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة إذا تم 
بالفعل بٌع بعض الموجودات العابدة  لعملٌة متوقفة أو كانت خاضعة التفاقٌة بٌع ملزمة 

واحدة أو أكثر تم الدخول بها بعد نهاٌة السنة المالٌة ولكن قبل مصادقة مجلس اإلدارة 
على إصدار البٌانات المالٌة فإنه ٌجب أن تشمل البٌانات المالٌة اإلفصاحات المطلوبة فً 

 إذا كان عدم اإلفصاح ٌإثر فً قدرة مستخدمً البٌانات المالٌة على إجراء 31الفقرة 
.   التقٌٌمات والقرارات المناسبة

تحدٌث اإلفصاحات 

  ٌجب على المنشؤة أن تدرج فً 31 و27  باإلضافة  إلى اإلفصاحات  فً الفقرتٌن .33
بٌاناتها  المالٌة  للفترات  الالحقة للفترة التً تحدث فٌها عملٌة اإلفصاح األوًل وصفا 

ألٌة تؽٌرات هامة فً مبلػ أو توقٌت التدفقات النقدٌة المتعلقة بالموجودات  والمطلوبات 
. التً سٌتم التخلص  منها أو تسوٌتها واألحداث التً تسبب هذه التؽٌرات

تشمل األمثلة على األحداث و األنشطة التً سٌتم اإلفصاح عنها طبٌعة وشروط اتفاقٌات  .34
البٌع الملزمة للموجودات وفصل الموجودات من خالل تحوٌل أسهم ملكٌة منفصلة إلى 

 .مساهمً المنشؤة، والموافقات القانونٌة أو التنظٌمٌة

 فً البٌانات المالٌة للفترات 34-27  ٌجب  أن تستمر اإلفصاحات  المطلوبة فً الفقرات .35
التالٌة  بما فٌها الفترة التً سٌتم فٌها إتمام التوقؾ ، وٌتم إتمام التوقؾ عندما  تكتمل 

 )الخطة بشكل أساسً أو ٌتم التخلً عنها بالرؼم من  أن الدفعات من  المشتري 
. للبابع قد ال تكون قد تمت بعد (المشترٌن 

 

إذا تخلت  المنشؤة أو انسحبت من خطة أبلػ عنها فً السابق  أنها عملٌة متوقفة فإنه    .36
. ٌجب  اإلفصاح عن هذه  الحقٌقة و أثرها

لؽرض تطبٌق الفقرة السابقة  ٌشمل اإلفصاح عن األثر عكس  أٌة خسارة سابقة فً  .37
. انخفاض القٌمة أو مخصص تم االعتراؾ به فٌما ٌتعلق بالعملٌة المتوقفة

اإلفصاح المنفصل لكل عملٌة متوقفة 

.   ٌجب عرض أٌة إفصاحات ٌتطلبها هذا المعٌار بشكل منفصل لكل عملٌة متوقفة .38
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عرض اإلفصاحات المطلوبة 

صلب البٌانات المالٌة أو اإلٌضاحات 

  أما فً إٌضاحات البٌانات  37-27ٌمكن عرض اإلفصاحات المطلوبة فً الفقرات  .39
المالٌة أو فً صلب البٌانات المالٌة، فٌما عدا بالنسبة لإلفصاح عن مبلػ الكسب أو 
الخسارة قبل احتساب الضرٌبة المعترؾ به عند التخلص من الموجودات أو تسوٌة 

. فٌجب إظهاره  فً صلب بٌان الدخل  ((أ)31فقرة )المطلوبات العابدة للعملٌة المتوقفة 

فً صلب بٌان  (ز)27، (و)27ٌشجع على عرض اإلفصاحات المطلوبة فً الفقرتٌن  .40
. الدخل وبٌان التدفق النقدي على التوالً

لٌست بنداً ؼٌر عادي 

.  ٌجب أن ال تعرض العملٌة المتوقفة على أنها بنًد ؼٌر اعتٌادي .41

دخل أو "ٌعرؾ معٌار المحاسبة الدولً الثامن البنود ؼٌر االعتٌادٌة على أنها  .42
مصروفات تنشؤ من أحداث أو عملٌات متمٌزة بشكل واضح عن األنشطة االعتٌادٌة 

المثاالن على البنود ؼٌر ". للمنشؤة ولذلك ال ٌتوقع تكرارها كثٌرا أو بشكل منتظم
االعتٌادٌة المقدمان فً معٌار المحاسبة الدولً الثامن هما مصادرة ملكٌة الموجودات 

. والكوارث الطبٌعٌة، وكالهما نوعان ألحداث لٌست ضمن سٌطرة إدارة المنشؤة
والعملٌة المتوقفة كما هً معرفة فً هذا المعٌار ٌجب أن تكون بناء على خطة مفردة 

. إلدارة المنشؤة لبٌع أو التخلص من جزء ربٌس من العمل

" العملٌة المتوقفة"االستخدام المقٌد لمصطلح 

ٌجد عدم تسمٌة إعادة الهٌكلة أو عملٌة أو حدث ال ٌلبً تعرٌؾ العملٌة المتوقفة فً هذا   .43
 .المعٌار على أنها عملٌة متوقفة
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اإلفصاحات اإلٌضاحٌة 

. أمثلة على العرض و االفصاحات التً ٌتطلبها هذا المعٌار (1)ٌقدم الملحق رقم  .44
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إعادة بٌان الفترات السابقة 

ٌجب إعادة بٌان المعلومات المقارنة  للفترات السابقة التً عرضت فً البٌانات المالٌة   .45
المعدة بعد اإلفصاح  األوًل وذلك للفصل بٌن الموجودات والمطلوبات والدخل 

والمصروفات والتدفقات النقدٌة المستمرة والمتوقفة بطرٌقة مشابهة للطرٌقة المطلوبة فً 
. 43-27الفقرات 

. تطبٌق الفقرة السابقة (2)ٌوضح الملحق رقم  .46

اإلفصاح فً التقارٌر المالٌة المرحلٌة 

ٌجب أن تقدم اإلٌضاحات عن التقارٌر المالٌة المرحلٌة وصفا  ألٌة أنشطة أو أحداث   .47
هامة منذ  نهاٌة  أحدث تقرٌر سنوي ٌتعلق بعملٌة متوقفة وأٌة تؽٌرات هامة فً مبلػ أو 

توقٌت التدفقات النقدٌة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات التً سٌتم التخلص  منها أو 
.  تسوٌتها

تقدٌم التقارٌر المالٌة  - 34ٌتفق هذا المبدأ مع األسلوب فً معٌار المحاسبة الدولً رقم  .48
المرحلٌة حٌث إن المقصود باإلٌضاحات فً التقرٌر المالً المرحلً إٌضاح التؽٌرات 

. الهامة منذ آخر تارٌخ تقرٌر سنوي 
 

تارٌخ النفاذ 

ٌصبح معٌار المحاسبة  الدولً هذا نافذ المفعول للبٌانات المالٌة التً تؽطً الفترات التً  .49
أو بعد ذلك، و ٌشجع هذا  المعٌار على   1999(ٌناٌر)تبدأ  فً األول من كانون الثانً 

. تطبٌقه فً البٌانات المالٌة للفترات التً تنتهً بعد نشر هذا المعٌار

 

صافً -  من معٌار المحاسبة الدولً الثامن 22 - 19ٌحل هذا المعٌار محل الفقرات  .50
. الربح أو الخسارة للفترة، األخطاء والتؽٌرات الربٌسٌة فً السٌاسات المحاسبٌة

 
 
 
 

 

 

 

 

 

( 1)ملحق رقم
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إفصاحا ت إٌضاحٌة 

وؼرض الملحق إٌضاح  تطبٌق  هذا الملحق إٌضاحً فقط وال ٌشكل جزءا من المعاٌٌر،
. المعاٌٌر للمساعدة فً إٌضاح  معناها

الحقابق 

أنه  (قسم المالبس )شركة س لها ثالث قطاعات هً أ، ب، ج، وقد اعتبر القطاع ج  .1
ؼٌر متفق مع االتجاه على المدى الطوٌل للشركة، وعلى ذ لك فقد قررت اإلدارة 

 صوت مجلس إدارة 20*1 (نوفمبر) تشرٌن الثانً 15التخلص من القطاع ج، وفً 
شركة س بالموافقة على التخلص وصدر إعالن بذلك، وفً ذلك التارٌخ بلؽت القٌمة 

 ناقصة 105الموجودات ) 90الدفترٌة لصافً موجودات القطاع ج ما مقداره 
، وقد حدد صافً المبلػ القابل لالسترداد للموجودات المسجلة (15المطلوبات 

، وتوصلت الشركة إلى أنه ٌجب االعتراؾ بخسارة فً 85 على أنه 105بمقدار
 (دٌسمبر) كانون األول 31، وفً 20انخفاض القٌمة قبل احتساب الضرٌبة مقدارها 

 ناقصة 85الموجودات )70 بلؽت القٌمة الدفترٌة لصافً موجودات القطاع ج 2*. 1
 تشرٌن 15، ولم ٌحدث مزٌد من انخفاض فً قٌمة الموجودات بٌن (15المطلوبات 

. عندما تم إعداد البٌانات المالٌة (دٌسمبر) كانون األول 31و  (نوفمبر)الثانً 

 عندما استمر المبلػ المسجل لصافً موجودات القطاع 20*2 (سبتمبر) أٌلول 30وفً  .2
 وقعت شركة س على عقد ملزم قانونٌا لبٌع القطاع ج، وٌتوقع أن ٌتم 70ج بمقدار 
، والمبلػ القابل لالسترداد لصافً 20*. 3 (ٌناٌر) كانون الثانً 31البٌع فً 

، وبناء على ذلك المبلػ تتطلب معاٌٌر المحاسبة الدولٌة وجوب 60الموجودات هو 
 31، إضافة إلى ذلك وقبل 10االعتراؾ بخسارة إضافٌة فً انخفاض القٌمة مقدارها 

 ٌلزم عقد البٌع شركة س إنهاء خدمة موظفٌن محددٌن 2 0*.3  (ٌناٌر)كانون الثانً 
 30 ٌتم دفعها فً 30فً القطاع ج متحملة بذلك تكلفة نهاٌة خدمة متوقعة مقدارها 

، وتتطلب معاٌٌر المحاسبة الدولٌة االعتراؾ بمطلوب 2 0*3 (ٌونٌو)حزٌران 
والمصروؾ المتعلقة به بمقدار هذا المبلػ، وقد استمرت شركة س فً تشؽٌل القطاع ج 

 بلػ المبلػ المسجل 2 0*2 (دٌسمبر) كانون األول 31،و فً 20 * 2خالل عام 
 80 مكونا من موجودات مقدارها 45لصافً موجودات القطاع ج اآلن ما مقداره 

،  (30بما فً ذلك مخصص لتكلفة اإلنهاء المتوقع البالؽة ) 35ناقصا المطلوبات البالؽة
%. 30وٌبلػ معدل ضرٌبة الدخل للشركة 

. (دٌسمبر) كانون األول 31  تقوم شركة س بإعداد بٌاناتها المالٌة سنوٌا فً .3

 

 

 

 

 20* 1البٌانات المالٌة لعام 
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 20* 1إٌضاح للبٌانات المالٌة لعام 

:  فٌما ٌلً إٌضاح للبٌانات المالٌة لشركة س .4

 أعلن مجلس اإلدارة عن خطة للتخلص من 2 0 *1عام  (نوفمبر) تشرٌن الثانً 15         فً 
القطاع ج وهو قسمنا الخاص بالمالبس، وهذا التصرؾ ٌتفق مع استراتٌجٌة الشركة على 

المدى الطوٌل بتركٌز أنشتطها فً مجال صناعة وتوزٌع األؼذٌة والمشروبات والتخلص من 
األنشطة التً لٌس لها عالقة بذلك، وتقوم الشركة بشكل نشط بالبحث عن مشتر للقطاع ج 

 بلؽت 2 0*1عام  (دٌسمبر) كانون األول 31، وفً 2 0*2وتؤمل إتمام البٌع فً نهاٌة عام 
 2 0*، وخالل عام ا15 وبلؽت مطلوباتها85القٌمة الدفترٌة لموجودات القطاع ج ما مقداره 
 مع منفعة ضرٌبٌة للمنشؤة 2لضرٌبة مقدارها !تحمل القطاع ج خسارة تشؽٌلٌة قبل احتساب 

 52 وتحمل مصروفات بقٌمة 50 حقق القطاع ج إٌرادات بقٌمة 2 0*1، خالل عام 1مقدار
، والتدفق النقدي الخارج 4وكذلك  بلػ التدفق النقدي الخارج لقطاع ج من األنشطة التشؽٌلٌة

. 3، والتدفق النقدي الداخل من األنشطة التموٌلٌة 7من األنشطة االستثمارٌة 

 20* 2البٌانات المالٌة لعام 

 20*2  (دٌسمبر) كانون األول 31المٌزانٌة العمومٌة كما فً 

ٌجب اإلفصاح عن المبالػ المسجلة إلجمالً موجودات وإجمالً مطلوبات القطاع ج   .5
. 20*2  (دٌسمبر) كانون األول 31فً 

 20* 2بٌان الدخل لعام 

 كما ٌلً، وٌرجى مالحظة 2 0 *2،* 20* 1من الممكن تقدٌم بٌان الدخل للمنشؤة لعامً .6
 لفصل العملٌات المستمرة والمتوقفة حسبما تتطلبه 2 0*1أنه تم إعادة بٌان عام 

 : من هذا المعٌار45الفقرة
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العملٌات المستمرة        

 (و ب القطاع ا )
العملٌات المتوقفة    

 المنشؤة ككل (القطاع ج)
 2x20 1x20 2x20 1x20 2x20 1x20 

 140  140 50  40 90  100 اإلٌراد
 (92)  (90) (27)  (30) (65)  (60) المصروفات التشؽٌلٌة
الخسارة فً انخفاض 

 (20)  (10) (20)  (10) __  __ القٌمة
مخصصات مكافآت 

نهاٌة الخدمة 
 للموظفٌن

__  __ (30)  __ (30)  __ 

قبل  (الخسارة)الربح
الضرٌبة من األنشطة 

 28  10 3  (30) 25  40 التشؽٌلٌة
 (15)  (25) (5)  (5) (10)  (20) مصروؾ الفابدة

قبل  (الخسارة)الربح 
 13  (15) (2)  (35) 15  20 الضرٌبة

مصروؾ ضرٌبة 
 (6)  4 1  10 (7)  (6) الدخل
من  (الخسارة)الربح

األنشطة التشؽٌلٌة بعد 
 7  (11) (1)  (25) 8  14 الضرابب
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:      أخذ البدابل هو أنه ٌمكن عرض بٌان الدخل كما ٌلً .7
        

 20×2 20×1 
، القطاعٌن أ )العملٌات المستمرة

        (ب
   90    100 اإلٌراد

   (65)    (60) المصروفات التشؽٌلٌة                             
الربح قبل الضرٌبة من األنشطة 

   25    40 التشؽٌلٌة   
   (10)    (20) مصروؾ الفابدة

   15    20 الربح قبل الضرٌبة
   (7)    (6) مصروؾ ضرٌبة الدخل

 8    14   الربح بعد الضرٌبة
 

        (القطاع ج)العملٌة المتوقفة 
   50    40 اإلٌراد

   (27)    (30) المصروفات التشؽٌلٌة
   (20)    (10) الخسارة فً انخفاض القٌمة         

مخصص مكافؤة نهاٌة الخدمة 
 للموظفٌن

(30)    __   

من األنشطة  (الخسارة)الربح 
 التشؽٌلٌة

(30)    3   

   (5)    (5) مصروؾ الفابدة
   (2)    (35) قبل الضرٌبة         (الخسارة)الربح 

   1    10 مصروؾ ضرٌبة الدخل
الخسارة بعد ضرٌبة )الربح 
 (الدخل

  (25)    (1) 

        إجمالً المنشؤة 
من األنشطة  (الخسارة)الربح 
 العادٌة

  (11)    7 
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. كبدٌل لعرض بٌان الدخل السابق ٌسمح باإلفصاح من خالل اإلٌضاحات .8

 20× 2بٌان التدفق النقدي لعام 

من الممكن فصل التدفقات النقدٌة الخاصة بالعملٌات المستمرة والمتوقفة فً صلب بٌان  .9
، وبالتناوب ٌسمح باإلفصاح عن إٌضاح، وتشمل خٌارات 2*. 2التدفق النقدي لعام 

أشكال  العرض لصدر بٌان التدفق النقدي أشكاال مشابهة لشكلً بٌان الدخل المبٌنٌن فً 
 أي مع االستمرار والتوقؾ المبٌنٌن فً أعمدة منفصلة أو مع االستمرار 7، 6الفقرتٌن 

 .والتوقؾ اللذٌن وضع مجموعهما الفرعً فً عمود منفصل 
 

 2×. 2إٌضاح  للبٌانات المالٌة لعامة 

: فٌما ٌلً إٌضاح للبٌانات المالٌة لشركة س  .10
 أعلن مجلس اإلدارة عن خطة للتخلص 20 × 1عام  (نوفمبر) تشرٌن الثانً 15فً 

 2 0×2عام  (سبتمبر) أٌلول 30من القطاع ج و هو قسمنا الخاص بالمالبس، وفً 
، وقررت الشركة التخلص 60وقعت الشركة عقد لبٌع القطاع ج إلى الشركة ي مقابل 

من القطاع ج  ألن عملٌات القطاع ج فً مجال منفصل عن مجاالت العمل الربٌسٌة 
التً تشكل اتجاه الشركة على المدى الطوٌل  (صناعة وتوزٌع األؼذٌة والمشروبات )

،عالوة على ذلك لم ٌكن معدل عابد القطاع ج مساو لمعدل عابد القطاعٌن اآلخرٌن 
قبل منفعة ) 10للشركة خالل الفترة، وقد تم تخفٌض موجودات القطاع ج بمقدار 

مقابل صافً مبلؽها  القابل لالسترداد، واعترفت ا لشركة  (3ضرٌبة الدخل البالؽة 
ٌتم  (9قبل منفعة ضرٌبة الدخل البالؽة ) 30بمخصص لمكافآت نهاٌة الخدمة مقداره 

 لموظفٌن محددٌن فً القطاع ج تنتهً وظابفهم 2 0×3(ٌونٌو) حزٌران 30دفعها فً 
 0×3عام   (ٌناٌر ) كانون الثان31ًنتٌجة للبٌع، وقد أنجزت عملٌة بٌع القطاع ج فً 

 ألن إدارة 4، و اعترفت الشركة بؤصل ضرٌبة الدخل المإجلة المتعلقة بذلك البالؽة 2
الشركة تعتقد أنه من المحتمل أن العملٌات المستمرة للقطاعٌن أ، ب ستحقق ربحا كافٌا 

. خاضعا للضرٌبة للسماح باستخدام منفعة أصل الضرٌبة المإجلة

 20* 3البٌانات المالٌة  لعام  

 أو إٌضاحات البٌانات المالٌة بالفصل بٌن  20 *3ٌجب أن تقوم البٌانات المالٌة لعام  .11
، والبٌانات الخاصة 20* 2العملٌات المستمرة والعملٌات المتوقفة بؤسلوب مشابه لعام 

 المعروضة ألؼراض المقارنة ٌنبؽً فصلها بشكل مشابه، 20* 3باألعوام السابقة لعام 
 كافة اإلفصاحات التً تتطلبها 20*3 وٌجب أن تشمل إٌضاحات البٌانات المالٌة لعام 

.  من هذا المعٌار، بما فً  ذلك حقٌقة أن التوقؾ قد تم 35الفقرة 
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  1المكسب من التصرؾ

عندما ) 2 0×2عام  (سبتمبر) أٌلول 30فً :  فٌما ٌلً تؽٌٌر طفٌؾ على حقابق المثال  .12
وقعت شركة س على  (70كان المبلػ المسجل لصافً موجودات القطاع ج ما مقداره 

، واستمر العقد بإلزام الشركة بتكالٌؾ 60 ولٌس 120مقابل  (ج )عقد ملزم لبٌع القطاع 
، وفً تلك الحالة لم ٌكن سٌتم االعتراؾ 30مكافآت نهاٌة الخدمة للموظفٌن البالؽة 

 وسٌتم االعتراؾ بالمخصص قبل الضرٌبة 20×2بخسارة انخفاض القٌمة فً عام، 
 سٌتم االعتراؾ بدخل قبل 2 0×3وفً عام 20×2  كالتزام ومصروؾ فً 3 0البالػ 

 سٌتم عرضه 39 عندما تتم العملٌة، وبموجب الفقرة 50الضرٌبة عند التخلص مقداره 
 .فً صدر بٌان الدخل 

  20*3فٌما ٌلً مثال على الكٌفٌة التً قد ٌظهر بها بٌان الدخل لعام  .13
       

 3×20 2×20 
         (القطاعٌن أ،ب)العملٌات المستمرة 

   100    150  اإلٌراد
   (60)    (102)  المصروفات

   -40    48  الربح قبل الضرٌبة من األنشطة التشؽٌلٌة
   (20)    (20)  الفابدة

   (20)    (28)  الربح قبل الضرٌبة
   (6)    (10)  مصروؾ ضرٌبة الدخل

 14    18    الربح بعد الضرٌبة
 

        (القطاع ج)العملٌة المتوقعة 
   40   3  اإلٌراد

   (30)   (5)  المصروفات قبل ضرابب الدخل
   (30)   __  مخصص مكافآت نهاٌة الخدمة للموظفٌن    

قبل الضرٌبة من  األنشطة  (الخسارة)الربح 
 التشؽٌلٌة                              

 
(2)   (20)   

   (5)   (صفر)  الفابدة
   (25)   (2)  قبل الضرٌبة (الخسارة)الربح 

   7   صفر  مصروؾ ضرٌبة الدخل            
   (18)  (2)   بعد ضرٌبة الدخل (الخسارة)الربح 

      50  الكسب من توقؾ القطاع ج               
      (15)  الضرٌبة علٌه

 __    35   الكسب بعد الضرٌبة عن توقؾ القطاع ج
        :إجمالً المنشؤة

 (4)    51   الربح من األنشطة العادٌة
             

                                                 
1
 وحيىما أعتمذ فإن هزا انمثال 1998 رنك انىاسد في وسخت  انمعياس انخامس وانثالثىن انمعتمذ في ن هزا انقسم مه انمثال تم تغييشي ع 

نألجذاث انمستقبهيت  انمتىقعت أن تخفط انمبهغ  " وانتي كان ممكه أن تسمح 59كان متىافقا  مع انمتطهباث انمقتشحت في مسىدة انعشض  

يسمح بهزي انمعامهت، "انمخصصاث، انمطهىباث انمحتمهت وانمىجىداث انمحتمهت"إال أن انمعياس انسابع وانثالثىن . انمحذد كمخصص 

 .نزنك تم تعذيم هزا انمثال نيتىافق مع انمعياس انسابع وانثالثىن
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( 2)ملحق رقم 

تصنٌؾ عملٌات الفترة السابقة 

هذا الملحق إٌضاحً  فقط وال ٌشكل جزءا من المعاٌٌر، وؼرض الملحق إٌضاح تطبٌق 
. المعاٌٌر للمساعدة فً إٌضاح معناها 

الحقابق 

 إعادة تقدٌم المعلومات المقارنة للفترات السابقة المعروضة فً البٌانات 45تتطلب الفقرة .1
، وذلك للفصل بٌن الموجودات والمطلوبات والدخل  المالٌة بعد عملٌة اإلفصاح األوًل

والمصروفات والتدفقات النقدٌة المستمرة والمتوقفة بؤسلوب ٌشابه األسلوب الذي تتطلبه 
. 43- 27 الفقرات

: ٌجب أخذ مجموعة التؽٌرات التالٌة فً المنشؤة بعٌن االعتبار .2

. العملٌات أ، ب، ج، د جمعٌها كانت مستمرة فً العامٌن األول والثانً  .أ 

 (اعتمدت للتخلص منها وتم التخلص منها بالفعل)فً السنة الثالثة توقفت العملٌة د  .ب 

  (اعتمدت للتخلص منها وتم التخلص منها بالفعل)فً السنة الرابعة توقفت العملٌة ب .ج 

. (و)فً السنة الخامسة تم امتالك العملٌة  .د 

: ٌوضح الجدول التالً تصنٌؾ العملٌات المستمرة والمتوقفة فً ظل الظروؾ السابقة .3
 

البٌانات المالٌة للسنة الثالثة 
 (اعتمدت ونشرت فً أوابل السنة الرابعة)

األرقام المقارنة للسنة الثالثة األرقام المقارنة للسنة الثانٌة 
متوقفة مستمرة متوقفة مستمرة 

 أ  أ 
 ب  ب 

 ج  ج 
  د  

 
البٌانات المالٌة للسنة الرابعة 

 (اعتمدت ونشرت فً أوابل السنة الخامسة)

ألرقام المقارنة للسنة الرابعة ألرقام المقارنة للسنة الثالثة 
متوقفة مستمرة متوقفة مستمرة 

 أ  أ 
ب  ب  

 ج  ج 
د  د  
 ه   
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البٌانات المالٌة للسنة الخامسة 
 (اعتمدت ونشرت فً أوابل السنة السادسة)

ألرقام المقارنة للسنة الخامسة ألرقام المقارنة للسنة الرابعة 
متوقفة مستمرة متوقفة مستمرة 

 أ  أ 
  ب  

 ج  ج 
 ه  ه 
 و   
 

لو تمت الموافقة واإلعالن عن توقؾ العملٌة ب فً أوابل السنة الرابعة قبل مصادقة  .4
مجلس إدارة المنشؤة على إصدار البٌانات المالٌة للسنة الثالثة فإّن العملٌة ب كانت 

ستتصؾ على أنها عملٌة متوقفة فً البٌانات المالٌة للسنة الثالثة واألرقام المقارنة للسنة 
: الثانٌة كما ٌلً

 

البٌانات المالٌة للسنة الثالثة 
 (تم اعتمادها فً السنة الرابعة بعد الموافقة ؼلى إٌقاؾ العملٌة ب واإلعالن عنها  )

ألرقام المقارنة للسنة الثالثة ألرقام المقارنة للسنة الثانٌة 
متوقفة مستمرة متوقفة مستمرة 

 أ  أ 
ب  ب  

 ج  ج 
د  د  

 

إذا تم ألي سبب إعداد بٌانات مالٌة مقارنة لخمس سنوات فً السنة الخامسة ٌكون  .5
 :العملٌات المستمرة والمتوقفة كما ٌلً تصنٌؾ

 

البٌانات المالٌة للسنة الخامسة 

األرقام المقارنة 
للسنة األولى 

األرقام المقارنة 
للسنة الثانٌة 

األرقام المقارنة 
للسنة الثالثة 

األرقام المقارنة 
للسنة الرابعة 

األرقام المقارنة 
للسنة الخامسة 

متوقمستمرة متوقفة مستمرة 
فة 

متوقمستمرة 
فة 

متوقمستمرة 
فة 

متوقمستمرة 
فة 

 أ  أ  أ  أ  أ 
  ب  ب  ب  ب  

 ج  ج  ج  ج  ج 
    د  د  د  
 ه  ه       
 و         
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