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 الجريدة الرسمية

 2022ة ـــــــــــــت إثبات القيمة والتصرف بفائض اعادة التقييم لسنتعليما
 2017لسنة  (18رقم ) ( من قانون األوراق املالية12صادرة استنادا ألحكام املادة )

 تستتتتمى  تتتت   التعليمتتتتاب )تعليمتتتتاب إثبتتتتاب الديمتتتتة والتصتتتترف بفتتتتائض إعتتتتا ة التديتتتتي   -1المتتتتا ة

 ي  نشر ا في الجريدة الرسمية.( ويعمل ب ا اعتبار من تار2022لسعة 
 

يكوع للكلماب والعباراب التوار ة فتي  ت   التعليمتاب المعتاني المخصصتة ل تا فتي  قتانوع    -2الما ة

 ااوراق المالية واالنةمة والتعليماب الصا رة بمدتضا .
 

عة لرقابتة الخاضت مع مراعاة الفدرة )ب( من     الما ة على  افة الشر اب المصتدرة    -   -3الما ة

  يئتتتة ااوراق الماليتتتة االلتتتتزام بتألبيتتتق المعتتتايير الدوليتتتة إلعتتتدا  التدتتتارير الماليتتتة 

 معتتايير المواستتبة الدوليتتة متتع مراعتتاة االلتتتزام بااستتس واالجتتراءاب التتوار ة فتتي و

     التعليماب.
  للبعك المر زت تعةي   سس واجراءاب إثباب الديمة والتصرف بفروقاب إعا ة التديي  -ب

 فيما يخل الج اب الخاضعة لرقابت . 
 تستةعى شر اب وةعا يق االستةمار المشترك من تألبيق احكام     التعليماب. -  
العا لة  يت  الرجوع التى المعيتار التدولي إلعتدا  التدتارير  ةل اياب تألبيق مف وم الديم   - 

 العا لة". ة("معيار قياس الديم13المالية رق  )
 

 ( يتتت  االعتتتراف بتتالت ير 9تألبيتتق المعيتتار التتدولي إلعتتدا  التدتتارير الماليتتة رقتت  ) ععتتد   -   -4المتتا ة

في الديمة العا لة للموجتو اب الماليتة المديمتة بالديمتة العا لتة متن  ت ل بعتو  التد ل 

الشامل اآل ر )االستراتيجية ( في بعد مستدل ضمن حدوق الملكيتة فتي قائمتة المر تز 

د التدائن ل ت ا الت يتر بتالتوزيع او الرستملة او إطفتاء المالي ويوةتر التصترف بالرةتي

 الخسائر او  ت وج  من  وج  التصرف اا رى. 
في حال التخلل من  ت متن الموجتو اب الماليتة  المديمتة بالديمتة العا لتة متن  ت ل  - ب

 بعتتو  التتد ل الشتتامل اآل تتر بتتالبيع او غيتتر  فيتتت  ندتتل المبلتتل المتودتتق متتن الت يتتر 

 ة التتتتى حستتتتاب ااربتتتتاح )الخستتتتائر( المتتتتدورة ضتتتتمن حدتتتتوق فتتتتي الديمتتتتة العا لتتتت

 الملكية، وتعتبر اارباح متوددة ويمكن توزيع ا.
 -يستةعى من اارباح ععد توزيع ا على المسا مين ما يلي  :   - 

ما يعا ل الرةيد السالب )المدين( لوساب الت ير في الديمتة العا لتة للموجتو اب  -1

ة متتتتن  تتتت ل بعتتتتو  التتتتد ل الشتتتتامل اآل تتتتر الماليتتتتة المديمتتتتة بالديمتتتتة العا لتتتت

)االستتتراتيجية( علتتى اع يتتت  اإلفصتتاح عع تتا وعتتن التترب  الدابتتل للتوزيتتع ضتتمن 

 اإليضاحاب المرفدة بالدوائ  المالية. 
 ما يعا ل حساب الموجو اب الضريبية المةجلة. -2
 ت مبتتالل يوةتتر التصتترف بمتتا يعا ل تتا متتن رةتتيد ااربتتاح المتتدورة بموجتتب  -3

صا رة عن ال يئتة  و الج تاب الرقابيتة اا ترى، او يدترر المجلتس التشريعاب ال

 حةر التصرف ب ا بمدتضى قراراب مسببة.
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 لرسميةالجريدة ا

 ( وبمتتا يختتل الت يتتر 9ععتتد تألبيتتق المعيتتار التتدولي إلعتتدا  التدتتارير الماليتتة رقتت  )   -   -5المتتا ة

بتتاح فتتي الديمتتة العا لتتة للموجتتو اب الماليتتة المديمتتة بالديمتتة العا لتتة متتن  تت ل اار

والخستتائر )للمتتتاجرة( فيتتت  إظ ار تتا ببعتتد مستتتدل   أربتتاح غيتتر متوددتتة فتتي قائمتتة 

الت يراب في حدوق الملكية ضمن بعتد  ااربتاح المتدورة ، ويتت  اإلفصتاح ععت  ضتمن 

 إيضاح اارباح المدورة المرفق بالدوائ  المالية .

وجتتو اب الماليتتة يوةتتر التصتترف بتتالتوزيع والرستتملة اربتتاح فروقتتاب التديتتي  للم - ب

 المديمتتة بالديمتتة العا لتتة متتن  تت ل ااربتتاح والخستتائر ) للمتتتاجرة( إلتتى حتتين بيتتع 

 ويمكن توزيع ا. ة    الموجو اب او التخلل مع ا حيث تعتبر اارباح متودد
 

يجتتوز للشتتر ة اعتمتتا  نمتتوذ  الكلفتتة  و نمتتوذ  إعتتا ة التديتتي  ععتتد تألبيتتق معيتتار    -   -6المتتا ة

 ( المتعلق بالممتلكاب والمعداب.16لدولي رق  )المواسبة ا

إذا  عيد تديي  بعد من بعو  العداراب واآلالب والمعداب، فإن  يجب  ع يُعا  تديي   امتل  - ب

فئة العداراب واآلالب والمعداب التي يعتمي إلي ا   ا ااةل،  ما يجب اع تتت  عمليتة 

فرق جو رت بين الديمتة إعا ة التديي  بشكل  ورت ومعتة  بشكل يضمن عدم وجو  

 العا لة لألةل المعا  تدييم  وقيمت  الدفترية.

ععد اعتما  نموذ  إعا ة التديي  ، يت  إظ ار الرةيد المترا    لفروقاب إعا ة التديتي    - 

  بعد مستدل ضمن حدوق الملكية وال يجتوز التصترف ب ت ا الرةتيد اال بعتد االستتبعا  

الرةتتيد متتن حستتاب الفتتائض التتى حستتاب ااربتتاح تصتتعيف  ةاو البيتتع حيتتث يتتت  إعتتا 

)الخسائر( المدورة مباشرة  وع المرور في قائمة  اارباح  و الخسائر،  ما يمكن  ع 

   يُوتتول بعتتض الفتتائض  ثعتتاء استتتخدام ااةتتل متتن قبتتل المعشتتأة وفتتي مةتتل  تت   الوالتتة

معتا  سيكوع مبلتل الفتائض الموتول  تو الفترق بتين االستت  ك علتى  ستاس المبلتل ال

 تدييم  لألةل واالست  ك على  ساس التكلفة ااةلية لألةل.
 

يجتتوز للشتتر ة اعتمتتا  نمتتوذ  الكلفتتة  و نمتتوذ  الديمتتة العا لتتة ععتتد تألبيتتق المعيتتار    -   -7المتتا ة

 ( والمتعلق باالستةماراب العدارية.40المواسبي رق   )
ديمة العا لة ضمن اإليضاحاب في حال اعتما  نموذ  الكلفة فإن  يجب اإلفصاح عن ال  -ب

 المرفدة بالبياناب المالية.
في حتال اعتمتا  نمتوذ  الديمتة العا لتة فإنت  يوةتر التصترف بأربتاح فروقتاب الديمتة    - 

العا لة بأت وج  من  وج  التصرف ويت  إظ ار تا  أربتاح غيتر متوددتة ببعتد مستتدل 

 المدورة.في قائمة الت ييراب في حدوق الملكية ضمن بعد اارباح 
 وية ر يجب إجراء تديي  سعوت الحق من قبل مددرين عداريين مر صين ومعتمدين    - 

فرق التديي  في قائمة اارباح او الخسائر ، ويوةتر التصترف بأربتاح فروقتاب الديمتة 

 العا لة بأت وج  من  وج  التصرف .
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 الجريدة الرسمية

 
 ـةجملس مفوضي  هيئة األوراق املالي رئيس

 ـيــــــــــــــــــــليث كامل العجلونــــــــ
 

عداريتتة، اذا انألبدتتت يجتتوز للشتتر ة توويتتل الممتلكتتاب والمعتتداب التتى االستتتةماراب ال - تتـ

 علي تتتا شتتتروط التوويتتتل بموجتتتب متأللبتتتاب المعيتتتار التتتدولي إلعتتتدا  التدتتتارير الماليتتتة 

 بالديمتتتتة العا لتتتتة بتتتتتاري  التوويتتتتل ويتتتتت  إظ تتتتار فتتتترق إعتتتتا ة التديتتتتي  ، ( 40رقتتتت  )

 بتاري  التوويتل  بعتد مستتدل ضتمن حدتوق الملكيتة و ال يجتوز التصترف ب ت ا الرةتيد 

لبيتتع حيتتث يتتت  إعتتا ة تصتتعيف الرةتتيد متتن حستتاب الفتتائض التتى اال بعتتد التتتخلل او ا

ااربتتاح  و الخستتائر  متتا  ةااربتتاح )الخستتائر( المتتدورة مباشتترة  وع المتترور فتتي قائمتت

يمكن  ع يُوول بعض الفتائض  ثعتاء استتخدام ااةتل متن قبتل المعشتأة. وفتي مةتل  ت   

علتى  ستاس المبلتتل الوالتة، ستيكوع مبلتل الفتتائض الموتول  تو الفترق بتتين االستت  ك 

 المعا  تدييم  لألةل واالست  ك على  ساس التكلفة ااةلية لألةل.

تستتتةعي الشتتر اب اإلستت مية متتن حةتتر توزيتتع  ربتتاح استتتةمارات ا العداريتتة المدتعتتاة  -و  

 ب رض توقع الزيا ة في قيمت ا.
 

يق معيار المواسبة التدولي يوةر التصرف بفروقاب التديي  وإعا ة التديي  العاتجة من تألب  -8الما ة

( المتعلق بالموجو اب البيولوجية، ويت  إظ ار ا واإلفصاح عع تا ضتمن إيضتاح 41رق  )

 اارباح المدورة المرفق بالدوائ  المالية.
 

تلتتتزم الشتتر اب المصتتدرة الخاضتتعة لرقابتتة  يئتتة ااوراق الماليتتة ل ايتتاب إعتتدا  الدتتوائ    -9المتتا ة

  -ي:المالية الموحدة بما يل

تألبيتتق احكتتام  تت   التعليمتتاب علتتى الدتتوائ  الماليتتة للشتتر اب التابعتتة والشتتر اب   -  

 الخاضعة لسيألرت ا. 

 اع تكتتتوع حصتتتت ا متتتن نتتتتائج  عمتتتال الشتتتر اب الوليفتتتة متوافدتتتة متتتع  حكتتتام  - ب

     التعليماب. 

 

 للمجلتتتس اةتتتدار  ستتتس تتتتعة  احتستتتاب الديمتتتة العا لتتتة للموجتتتو اب التتتوار ة فتتتي  -10المتتتا ة

( 13التعليماب باالستعا  الى متأللباب المعيار الدولي إلعدا  التدارير الماليتة رقت  )    

 وشروط المددرين العدارين.
 

 .2011يل ى العمل بتعليماب إثباب الديمة والتصرف بفائض إعا ة التديي  لسعة  -11الما ة


