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مقدمة

19-كوفيدسميمستجدبوباء2019سنةنهايةمعالعالمأصيبقد

لتوالياعلىالعالمدولباقيفيانتشرثمالصيندولةمنبدأوالذى

:ظهورفيذلكتسببوقدسريعبشكل

.الوباءانتشارعنالناجمةالمشاكل* 

.المشاكلهذهعنالناجمةاالقتصاديةاآلثار* 
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ليةالماالقوائمفيتأكددرجةإضفاءهوألجهزتناالرقابيالعملأنحيث•

.بالرقابةالمشمولةالجهاتعنالصادرة

اسبةالمحمعاييرأوالدوليةالمحاسبةمعاييرسواءالمحاسبةمعاييروأن•

والمبادئوالفروضالمفاهيمتتضمنIPSASsالعامالقطاعفيالدولية

.الماليةالقوائمإعدادعندبهاااللتزاميجبالتي

القوائمتلكعليهاتبنىمحاسبيةافتراضاتحددتقدالمحاسبةمعاييرأن•

عناحواإلفصللقياسإجراءاتإتخاذتتطلبكماتوافرهامنالتأكدينبغي

.الماليةالفتراتفيتقعالتياألحداث تسببمما

.  الماليةقوائمهاإعدادعنداألعباءمنمزيد•

إعدادعندبهاااللتزاممنالتأكدالماليةالقوائممدققيالسادةمنتطلب•

.الماليةالقوائم

القوائمإعدادعلى19-كوفيداثارالويبنارهذافينطرحفسوف

.  المالية
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تطبيقعلى19كوفيدآثارالويبنارهذافينناقشسوف

:التاليةالمعايير
الماليةالقوائمعرضالدوليةالمحاسبةمعاييرمن( 1)رقممعيار[ 1]

.الماليةالبياناتعرضIPSASsمعاييرمن1معياريقابلهوما

فتاارةبعااداألحااداثالدوليااةالمحاساابةمعاااييرماان( 10)رقااممعيااار[ 2]

بعاداألحاداث IPSASsمعايير( 14)رقممعيارمنيقابلهوماالتقرير

.التقريرإعدادتاريخ

قيمةفياالنخفاضالدوليةالمحاسبةمعاييرمن( 36)رقممعيار[ 3]

االنخفاض( 21)رقممعيارIPSASsمعاييرمنيقابلهومااألصول

قيمفياالنخفاض( 26)رقممعيارللنقدالمولدةغيراألصولقيمفي

.للنقدالمولدةاألصول

يةاالساتممارالعقااراتالدولياةالمحاسابةمعاييرمن( 40)رقممعيار[ 4]
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:الماليةالقوائمعرض( 1)رقممعيار: أوالا 

عرض( 1)رقممعيارعلى19كوفيدعلىالمترتبةاألثارتتممل

:جوانب3فيالماليةالقوائم

بيةالمحاسالفروضمنفرضغيابفيللشكالمنشآتتعرض[ 1]

.االستمراريةفرضفيويتممل

تتأثروالتيمحاسبيةتقديراتعلىتحتوياألصولبنودمعظم[ 2]

يةاالقتصادالتداعياتنتيجةتحقيقهامنالتأكدعدمبحالة

.19-كوفيدلفيروس

اماتالتزإلىالمتداولةوااللتزاماتاألصولبعضتبويبإعادة[ 3]

.  األجلطويلة
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قد يؤدي للشك في توفر فرض االستمرارية 19-كوفيد

مفهوم

فرض

االستمرا

رية

غيابأثر

فرض

االستمرار

علىية

القوائم

المالية

التأثيرات

-دلكوفيالمحتملة

فرضعلى19

االستمرارية

الماليةوالقوائم

مسؤولي

ات

المدقق
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كد واالفصاح
 
:حاالت عدم التا

مفهو

م

عدم

التأكد

نواع البيانات 
 
ا

كد
 
من حيث درجة التا

بيانات 

مؤكدة

بيانات 
غير

مؤكدة

واجبات
ة
 
إدارة المنشا
للبيانات

غير الموكدة
مسؤو

ليات

المدقق
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صول وااللتزامات المتداولة
 
عادة تبويب بعض اال ا 
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.فترات سماح للمستحقات الحكومية: الحكومات•
قساط القروض والمديونيات•

 
جيل ا

 
.البنوك تا

قساط: القروض الدائنية•
 
جيل اال

 
.تا

جيل سداد: العمالء•
 
.فترات سماح وتا

قراض مدين• جيل سداد المستحقات: ا 
 
.تا

عاااااااااااادة تبوياااااااااااب االلتزاماااااااااااات  ا 
المتداولاااااااة التاااااااي تزياااااااد فتااااااارات
لاا جياال  السااماح عاان ساانة ا 

 
ى التا

التزامات غير متداولة

صااول المتد
 
عااادة تبويااب اال اولااة ا 

جياااااااال
 
التااااااااي تزيااااااااد فتاااااااارات التا

صاول غ
 
لاى ا يار السماح عن سنة ا 

متداولة
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يراألحداث بعد فترة التقر( 10)معيار رقم 

نواع 
 
ا

حداث
 
اال

تعدل 
القوائم
المالية

ال تعدل
القوائم
المالية

القوائم المالية
2019عن عام 

القوائم المالية
2020عن عام 

تعديل ال
للقوائم

إفصاحات 
فقط

أحداث تعدل للقوائم•
وأحداث إفصاحات فقط•

دون تعديل للقوائم
(تطبيق المعيار)
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صول( 36)معيار المحاسبة رقم 
 
الهبوط في قيمة اال

مفهوم 

الهبوط في

قيمة 

األصول

على هبوط قيمة األصول19-مؤشرات سببها كوفيد

ي االستثمارات الت

تتم المحاسبة 

عنها بطريقة 

.حقوق الملكية

ة األصول الثابت

واألصول غير 

الملموسة 

.بخالف الشهرة

الشهرة

الهبوط في

قيمة 

األصول في

معايير 

IPSASs
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العقارات االستثمارية( 40)معيار المحاسبة رقم 

مفهوم 

العقارات 

ةاالستثماري
االعتراف في 

معايير 

المحاسبة 

الدولية، 

ومعايير

IPSASs

هبوط قيمة العقارات -1

االستثمارية

ات تغيير استخدام العقار-2

االستثمارية

على 19-أثر كوفيد

العقارات االستثمارية
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مع تمنياتنا 

لكم جميعًا بالسالمة 

اننا وأن يرفع هللا الوباء عن أوط

ويحفظنا


