متطلبات إعداد القوائم المالية
في ظل جائحة كوفيد 19 -
إعداد وعرض
رئيس قطاع
النظام المحاسبي الموحد والمعايير
الجودة

محاسب /عالء الدين عبد الرحمن

رئيس قطاع
التفتيش الفني ورقابة

محاسب /محمد جمعة
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مقدمة
قد أصيب العالم مع نهاية سنة  2019بوباء مستجد سمي كوفيد19 -
والذى بدأ من دولة الصين ثم انتشر في باقي دول العالم على التوالي
بشكل سريع وقد تسبب ذلك في ظهور:
* المشاكل الناجمة عن انتشار الوباء.
* اآلثار االقتصادية الناجمة عن هذه المشاكل.
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• حيث أن العمل الرقابي ألجهزتنا هو إضفاء درجة تأكد في القوائم المالية
الصادرة عن الجهات المشمولة بالرقابة.

• وأن معايير المحاسبة سواء معايير المحاسبة الدولية أو معايير المحاسبة
الدولية في القطاع العام  IPSASsتتضمن المفاهيم والفروض والمبادئ
التي يجب االلتزام بها عند إعداد القوائم المالية.
• أن معايير المحاسبة قد حددت افتراضات محاسبية تبنى عليها تلك القوائم
ينبغي التأكد من توافرها كما تتطلب إتخاذ إجراءات للقياس واإلفصاح عن
المالية.
تسبب
األحداث التي تقع في الفترات مما

• مزيد من األعباء عند إعداد قوائمها المالية.
• تطلب من السادة مدققي القوائم المالية التأكد من االلتزام بها عند إعداد
القوائم المالية.

فسوف نطرح في هذا الويبنار اثار كوفيد 19 -على إعداد القوائم
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سوف نناقش في هذا الويبنار آثار كوفيد  19على تطبيق
المعايير التالية:
[ ]1معيار رقم ( )1من معايير المحاسبة الدولية عرض القوائم المالية
وما يقابله معيار  1من معايير  IPSASsعرض البيانات المالية.
[ ]2معيااار رقاام ( )10ماان معااايير المحاساابة الدوليااة األحااداث بعااد فتاارة
التقرير وما يقابله من معيار رقم ( )14معايير  IPSASsاألحاداث بعاد
تاريخ إعداد التقرير.
[ ]3معيار رقم ( )36من معايير المحاسبة الدولية االنخفاض في قيمة
األصول وما يقابله من معايير  IPSASsمعيار رقم ( )21االنخفاض
في قيم األصول غير المولدة للنقد معيار رقم ( )26االنخفاض في قيم
األصول المولدة للنقد.
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أوالا :معيار رقم ( )1عرض القوائم المالية:
تتممل األثار المترتبة على كوفيد  19على معيار رقم ( )1عرض
القوائم المالية في  3جوانب:
[ ]1تعرض المنشآت للشك في غياب فرض من الفروض المحاسبية
ويتممل في فرض االستمرارية.
[ ]2معظم بنود األصول تحتوي على تقديرات محاسبية والتي تتأثر
بحالة عدم التأكد من تحقيقها نتيجة التداعيات االقتصادية
لفيروس كوفيد .19 -
[ ]3إعادة تبويب بعض األصول وااللتزامات المتداولة إلى التزامات
طويلة األجل.
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كوفيد 19-قد يؤدي للشك في توفر فرض االستمرارية

مفهوم
فرض
االستمرا
رية

أثر غياب
فرض
االستمرار
ية على
القوائم
المالية

التأثيرات
المحتملة لكوفيد-
 19على فرض
االستمرارية
والقوائم المالية

مسؤولي
ات
المدقق
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حاالت عدم التاكد واالفصاح:

مفهو
م
عدم
التأكد

انواع البيانات
من حيث درجة التاكد

بيانات
مؤكدة

بيانات
غير
مؤكدة

واجبات
إدارة المنشاة
للبيانات
غير الموكدة

مسؤو
ليات
المدقق
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اعادة تبويب بعض االصول وااللتزامات المتداولة
• الحكومات :فترات سماح للمستحقات الحكومية.
• البنوك تاجيل اقساط القروض والمديونيات.
• القروض الدائنية :تاجيل االقساط.
• العمالء :فترات سماح وتاجيل سداد.
• اقراض مدين :تاجيل سداد المستحقات.

اع ا ا ا ا ااادة تبوي ا ا ا ا ااب االلتزام ا ا ا ا ااات
المتداولا ا ااة التا ا ااي تزيا ا ااد فت ا ا ارات
التاجياال السااماح عاان ساانة ال اى
التزامات غير متداولة

اعااادة تبويااب االصااول المتداولااة
الت ا ا ااي تزي ا ا ااد فتا ا ا ارات التاجي ا ا اال
السماح عن سنة الاى اصاول غيار
متداولة
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معيار رقم ( )10األحداث بعد فترة التقرير

القوائم المالية
عن عام 2019

انواع
االحداث
تعدل
القوائم
المالية

ال تعدل
القوائم
المالية

ال تعديل
للقوائم
إفصاحات
فقط

القوائم المالية
عن عام 2020

• أحداث تعدل للقوائم
• وأحداث إفصاحات فقط
دون تعديل للقوائم
(تطبيق المعيار)
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معيار المحاسبة رقم ( )36الهبوط في قيمة االصول
مؤشرات سببها كوفيد 19-على هبوط قيمة األصول
مفهوم
الهبوط في
قيمة
األصول

االستثمارات التي
تتم المحاسبة
عنها بطريقة
حقوق الملكية.

األصول الثابتة
واألصول غير
الملموسة
بخالف الشهرة.

الشهرة

الهبوط في
قيمة
األصول في
معايير
IPSASs
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معيار المحاسبة رقم ( )40العقارات االستثمارية

مفهوم
العقارات
االستثمارية

أثر كوفيد 19-على
العقارات االستثمارية
االعتراف في
معايير
المحاسبة
الدولية،
ومعايير
IPSASs

 -1هبوط قيمة العقارات
االستثمارية

 -2تغيير استخدام العقارات
االستثمارية
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مع تمنياتنا
لكم جميعًا بالسالمة
وأن يرفع هللا الوباء عن أوطاننا
ويحفظنا
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