
1 
 

صادرة باالستناد  9112 لسنةإعادة التقٌٌم ض ئإثبات القٌمة والتصرف بفا تعلٌمات

( لسنة  11) من قانون االوراق المالٌة رقم /ب( 111/ص ( و )19)  المادتٌنألحكام 

( تارٌخ 111/9112)الصادرة بموجب قرار مجلس المفوضٌن رقم   9112

11/11/9112  

 

 ( 1المادة )

 (9112ض اعادة التقٌٌم لسنة ئ)تعلٌمات إثبات القٌمة والتصرف بفاتسمى هذه التعلٌمات 

 . 11/11/9112 وٌعمل بها اعتبار من تارٌخ

 

 ( 2المادة )

على كافة الشركات المصدرة الخاضعة لرقابة هٌئة االوراق المالٌة االلتزام  - أ

 باألسسالمالٌة مع مراعاة االلتزام  البٌانات دادبتطبٌق المعاٌٌر الدولٌة إلع

واالجراءات الواردة فً هذه التعلٌمات وكذلك مراعاة نص الفقرة )ب( من هذه 

 المادة . 

ٌترك للبنك المركزي تنظٌم اسس واجراءات اثبات القٌمة والتصرف بفائض  - ب

 اعادة التقٌٌم فٌما ٌخص البنوك الخاضعة لرقابته. 

 ( 3) المادة

( 2التقارٌر المالٌة رقم ) ٌتم االلتزام بالتطبٌق المبكر للمعٌار الدولً إلعداد - أ

وٌمنع سرٌان التطبٌق المبكر  1/1/9111اعتباراً من السنة المالٌة التً تبدأ فً 

 وما قبلها.  11/19/9111المالٌة كما فً  البٌانات لهذا المعٌار على

ٌتم االفصاح فً اٌضاح مستقل عن التغٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة الناتجة عن  - ب

( االدوات المالٌة وما نتج 2التطبٌق المبكر لمعٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم )

عن ذلك من التعدٌل ضمن بند الرصٌد االفتتاحً لكل من االرباح )الخسائر( 

ادلة لالستثمارات فً االدوات المالٌة، المدورة والتغٌر المتراكم فً القٌمة الع

قبل  9111عن الرصٌد كما فً أول كانون الثانً  باألرقامبحٌث ٌتم االفصاح 

من االرباح  لكلبعد التعدٌل  9111الرصٌد كما فً اول كانون الثانً التعدٌل و

والخسائر المدورة والتغٌر المتراكم فً القٌمة العادلة لالستثمارات فً االدوات 

 الٌة . الم
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القٌمة العادلة المقٌمة ب ٌتم ترحٌل التغٌر فً القٌمة العادلة ألدوات حقوق الملكٌة  -ج 

من خالل بنود الدخل الشامل االخر )االستراتٌجٌة( الى بند مستقل ضمن حقوق 

بالرصٌد الدائن لهذا التغٌر بالتوزٌع  فر التصرظالملكٌة فً قائمة المركز المالً وٌح

 فاء الخسائر او اي وجه من اوجه التصرف االخرى. طإ او الرسملة او

فً حال التخلص من أي من أدوات حقوق الملكٌة المقٌمة بالقٌمة العادلة من   - د

خالل بنود الدخل الشامل االخر )االستراتٌجٌة( بالبٌع او غٌره فٌتم نقل المبلغ المتحقق 

 )الخسائر( المدورة. من التغٌر فً القٌمة العادلة الى حساب االرباح 

ٌستثنً من االرباح القابلة للتوزٌع على المساهمٌن عند توزٌع االرباح ما ٌعادل   -هـ 

الرصٌد السالب )المدٌن( لحساب التغٌر فً القٌمة العادلة ألدوات حقوق الملكٌة 

على ان ، المقٌمة بالقٌمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخر )االستراتٌجٌة(

 المالٌة.بالبٌانات م االفصاح عن الربح القابل للتوزٌع ضمن االٌضاحات المرفقة ٌت

ال ٌقل االستثمار  ولغاٌات الرسملة فقط اذا كانالبند )هــ( اعاله، احكام ٌستثنى من  -و

 المستثمر بها.%( من رأسمال الشركة  5) عن 

 

  (4) المادة 

 المقٌمة بالقٌمة العادلة المالٌة للموجودات التقٌٌم فروقات بأرباح التصرف ٌحظر(   أ) 

 ببورصة المتداولةغٌر غٌر المدرجة و لالسهم( للمتاجرة) والخسائر االرباح خالل من

  .عمان

 من العادلة بالقٌمةالمقٌمة  المالٌة للموجودات التقٌٌم فروقات بأرباح بالتصرف ٌسمح( ب)

 -: ٌلً ما شرٌطة ،ببورصة عمان والمتداولةالمدرجة  لالسهم( للمتاجرة) االرباح خالل

( جلسة 15( اشهر من السنة المالٌة، وبواقع )1تداول أسهم الشركة آلخر) .1
 تداول. 

  .ارباح فروقات التقٌٌم احتساب لغاٌات واحدة كوحدة المحفظة اسهم تعامل ان .9

   .ارباح فروقات التقٌٌم مجموع من%( 51) نسبتهال تزٌد  ماب استخدام .1

 .لجوء الشركة لالقتراض لغاٌات توزٌع االرباح النقدٌةعدم  .4
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  ( 5المادة )

( المتعلق 41اعتماد مبدأ الكلفة عند تطبٌق معٌار المحاسبة الدولً رقم ) - أ

باالستثمارات العقارٌة مع مراعاة االفصاح عن القٌمة العادلة ضمن االٌضاحات 

المالٌة، وعلى الشركات التً اتبعت مبدأ القٌمة العادلة فً  بالبٌاناتالمرفقة 

القٌمة العادلة فً السنوات السابقة  السنوات السابقة تعدٌل نتائجها بما ٌتفق مع مبدأ

 تعدٌل نتائجها بما ٌتفق مع مبدأ الكلفة بالتعاون مع محاسبٌها القانونٌٌن. 

تثنً الشركات االسالمٌة من مع مراعاة ما ورد فً البند )أ( من هذه المادة تس - ب

بغرض توقع الزٌادة فً  هتطبٌق مبدأ الكلفة بالنسبة الستثماراتها العقارٌة المقتنا

 قٌمتها. 

 ( 6المادة )

ر التصرف بفروقات التقٌٌم وإعادة التقٌٌم الناتجة عن تطبٌق معٌار المحاسبة الدولً ظٌح

رها ببند مستقل كأرباح غٌر متحققة ( المتعلق بالموجودات البٌولوجٌة، وٌتم إظها41رقم )

فً قائمة التغٌرات فً حقوق الملكٌة ضمن بند االرباح المدورة، واالفصاح عنها ضمن 

 المالٌة.  بالبٌاناتاٌضاح االرباح المدورة المرفق 

 

 ( 7المادة )

 ( المتعلق بالممتلكات16تطبٌق معٌار المحاسبة الدولً رقم )عند اعتماد مبدأ الكلفة ) أ ( 

 ألول خمس سنوات من تارٌخ تملك الممتلكات والمعدات. والمعدات

تارٌخ من ( سنوات 5بعد مرور )اعادة تقدٌر الممتلكات والمعدات ٌجوز للشركة ) ب ( 

 غٌر متحققة فًاظهارها ببند مستقل كأرباح و، للمرة االولى الممتلكات والمعدات تملك

عن آلٌة  االفصاح وٌتم ،وقات اعادة التقدٌرفر بند ضمن الملكٌة حقوق فً التغٌرات قائمة

، وٌحظر التصرف بها باي وجه من المالٌة بالبٌانات المرفقة االٌضاحات ضمن التقدٌر

 اوجه التصرف.
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 ( 8المادة )

 بٌاناتهاإعداد تلتزم الشركات المصدرة الخاضعة لرقابة هٌئة االوراق المالٌة لغاٌات 

 المالٌة الموحدة بما ٌلً : 

المالٌة للشركات التابعة والشركات  البٌاناتتطبٌق احكام هذه التعلٌمات على  - أ

 . لسٌطرتهاالخاضعة 

ان تكون حصتها من نتائج اعمال الشركات الحلٌفة متوافقة مع احكام هذه  - ب

 التعلٌمات. 

 (9ادة )الم

بتقدٌر القٌمة المتعلقة ٌلغى العمل بتعلٌمات االسس المحاسبٌة والمعاٌٌر واجبة التطبٌق 

 . 9111بفائض إعادة التقٌٌم لسنة العادلة والتصرف  

 


