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إخالء المسؤولیة

راتتأثیمعالجةعنداالعتباربعینأخذھابیجّددةمحتمجاالولتتناأنھاكماإرشادیة،ثیقةولاھذهأنةظمالحجىیر
كافةةعاراموتتطلبددةمحوظروفحقائقعلىتعتمدلمحاسبیةاوالمعالجاتراتالعتباابأنالعلممع،19-دفیوك

.للیدلاھذافيضحةولماالجوانبطفقسلیولمالیةاریرلتقاادادإلعلیةدولارلمعاییاجوانب

.اإلنجلیزیةباللّغةالصادرةالرسمیّةالوثیقةعنمترجمةالوثیقةھذهأنّ مالحظةیرجىكما



كلمة

ةالعربیاالماراتدولةفياألعمالمجتمعإلىاإلرشاديالدلیلھذااقدمأنیسعدني
الغیرینالیقعدممناألوقاتھذهمثلفيللمساعدةالمعنیینالمصلحةوأصحابالمتحدة
التطورفي)19-كوفید(كورونافیروسجائحةاستمرتحیثالمسبوقةوغیرواضحة
لحفاظواالمرضتفشيمنللحدتنفیذھاتمالتياإلجراءاتأدتكماالعام،ھذابسرعة

النشاطعلىفیھاجدالالالتيالتحدیاتمنعددخلقإلىالبشریةاألرواحعلى
.المالیةالتقاریرعلىبظاللھاالقتوالتياالقتصادي

المالیةاآلثار"االرشاديالدلیلھذاالحساباتومدققيالمحاسبینجمعیةأعدت
فیھمبماالمھنةوممارسيالتنظیمیةالجھاتمعبالتعاون"19لـكوفیدوالمحاسبیة

.الدولةفيالكبرىوالتدقیقالمحاسبةشركات

الواألعملألنشطةوالمحاسبیةالمالیةالموضوعاتعلىاإلرشاديالدلیلھذایركز
ریرللتقاالدولیةالمعاییرمعیتوافقبمامعالجتھاوطرق19بـكوفیدالمتأثرةالرئیسیة

ومجالسنالمستثمرویحتاجحیثالدولةفيالمعتمدةالدولیةالمحاسبةومعاییرالمالیة
ةعالیمالیةمعلوماتإلىالمصلحةأصحابمنوغیرھموالمقرضونواإلداراتاإلدارة
.مضىوقتأيمنأكثراآلنالجودة

لعددیةإضافرئیسیةمحاسبیةاعتباراتاإلرشاديالدلیلھذایتضمنذلك،علىعالوة
جمالياإلالمحليالناتجفيكبیرةمساھمةلھاالتيالحیویةاالقتصادیةالقطاعاتمن

،)افقوالمروالغازالبترول(الطاقةقطاعذلكفيبماالمتحدةالعربیةاإلماراتلدولة
البناء،والتشییدقطاعالتجزئة،قطاعالتأمین،قطاعالمالیة،والخدماتالبنوكقطاع
.التحویلیةالصناعةقطاعالعقارات،قطاع

والنفیسيالغالبذلھاعلىالرشیدةقیادتناإلىبالشكرألتقدمالفرصةھذهأغتنمأنأود
حیةالصالرعایةممارسي-الدولةفياألولالدفاعخطأشكركماالجائحةھذهلمكافحة

.ذلكفيساھممنوكلوتضحیاتھمخدمتھموعلىأمنھمقبلالمجتمعسالمةلوضعھم-

ً أودكما لكذفيبمااالرشاداتھذهإعدادفيساھممنكلإلىبالشكرأتوجھأنختاما
یوفقنانأوجلعزالمولىسائالً الدولة،فيالمھنةوممارسيوالتدقیقالمحاسبةشركات

.المعطاءوطنناخدمةفي

معتمدمحاسب قانوني–ریاض عبدالرحمن المبارك 
جمعیة المحاسبین ومدققي الحسابات/ عن



مقدمة

فيبتسبوملعالاءنحاأجمیعفيیعرسلبشك)19-دفیوك(ناوروكروسفیانتشر
.دةلمواملحجاثحینمتھدیازببسببأكملھلعالميادلالقتصاقاطلناسعواطرابضا

ربیدالتاذتخاامت،رىألخادوللارارغعلىودةلمتحابیةرلعاراتإلماالةدوفي
علىودلقیارضفمتكمالصحيارلحجواقإلغالواللتنقوارلسفاودقیلمث،یةرازالحتا
ً تسساؤلماجھوات.تسساؤللملتشغیلیةاةطألنشا ديالقتصااطؤبالتباةطتبرمظروفا
یحرتسببسبالةطلبادلمعدةیاوزتماولحكالخدتدةیازلىإؤديیمما،لعالميا
،زونلمخاوىمستدةیاوزجإلنتاافيضنخفاالىإؤديیممابلطلاضنخفاوانفیوظلما

أداءعلىسلباًتنعكسالتياورألمانمارھغیولھیكلةادةعاإةطنشألىإباإلضافة
.تسساؤلما

لماليواديالقتصاارألثانبشأیعةرسستجابةالىإحاجةكناھتكان،دلحاھذاإلى
.لمالیةاتلبیاناادادعإدعن19-دفیولكلمالیةارآلثاامعالجةلجأنم،19-دفیوكلتفشي

العربیةاالماراتدولةفيلسلعوالمالیةاوراقألایئةوھدالقتصااوزارةعایةرتحت
راءلخبانمیقرفلبتشكیتلحسابااققيدمونلمحاسبیاجمعیةتقامالمتحدة،

لمحاسبةاتكارشساھمتحیث19-دفیولكلمحاسبیةّواالمالیةرآلثاالدراسةوالممارسین
ديشارإلاللیدلاھذاوتقدیمإعدادفيدةلمتحابیةرلعاراتإلماالةدوفيرىلكباقیقدلتوا

نعیفياذھخأبیجلتيالمحاسبیةوالمالیةاریرلتقاادادعإتلباطمتولحالمفّصل
رغیضعولاھذاعلىبللتغلتيراإلماالألعماامجتمعدةمساعرضبغرالعتباا
.وقلمسبا

لمحاسبةابقضایایتعلقفیمائیسیةرلاةطألنشاتمجاالديشارإلاللیدلاھذاشیناق
دعن19-دفیوكتفشيببسبرالعتباانبعیتسساؤلمااذھتأخأنبیجلتياحإلفصاوا
ضافیةإئیسیةرمحاسبیةراتعتبااديشارإلاللیدلانیتضمكما.لمالیةاتلبیاناادادعإ

إلجماليالمحليالناتجافيرةكبیمةھمسالھالتيایةولحیایةدالقتصااتاعاطلقانمددلع
،)فقرالما،زلغاواروللبتا(اقةطلاعاطقكلذفيبمادةلمتحابیةرلعاراتإلماالةدول
عاطقء،لبناوادلتشییاعاطق،ئةزلتجاعاطق،نلتأمیاعاطق،لمالیةاتمادلخواوكلبناعاطق
.یلیةولتحالصناعةاعاطق،راتلعقاا

عنداالعتباربعینأخذھابیجّددةمحتمجاالولتتناأنھاكماإرشادیة،ثیقةولاھذه
علىتعتمدلمحاسبیةاوالمعالجاتراتالعتباابأنالعلممع،19-دفیوكراتتأثیمعالجة
ریرلتقاادادإلعلیةدولارلمعاییاجوانبكافةةعاراموتتطلبددةمحوظروفحقائق

.للیدلاھذافيضحةولماالجوانبطفقسلیولمالیةا



فھرس المحتویات

6 )1المعیار المحاسبي الدولي رقم (االستدامة المالیة ومبدأ االستمراریة : 1القسم 

11 )من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة9المعیار رقم (انخفاض قیمة الموجودات المالیة : 2القسم 

19 )من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة9المعیار رقم (محاسبة التحوط :3القسم 

25 ) من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة13المعیار رقم (قیاس القیمة العادلة : 4القسم 

32 )36المعیار المحاسبي الدولي رقم (انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة : 5القسم 

39 )37المعیار المحاسبي الدولي رقم (المخصصات وااللتزامات الطارئة : 6القسم 

44 )1المعیار المحاسبي الدولي رقم (عرض البیانات المالیة : 7القسم 

48 ) من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة15المعیار رقم (االعتراف باإلیرادات : 8القسم 

52 )20المعیار المحاسبي الدولي رقم (المنح الحكومیة : 9القسم 

57
من المعاییر الدولیة 16المعیار رقم ) (التعدیالت، االستبعاد الجزئي، إلخ(عقود اإلیجار : 10القسم 

)إلعداد التقاریر المالیة

63
اسبي الدولي المعیار المح) (التغیرات في التقدیرات المحاسبیة الھامة(التغیرات في التقدیرات : 11القسم 

)8رقم 

70 )10المعیار المحاسبي الدولي رقم (األحداث الالحقة : 12القسم 

74 )34المعیار المحاسبي الدولي رقم (التقاریر المالیة المرحلیة : 13القسم 

77 )البترول والغاز، والمرافق(الطاقة قطاع: 14القسم 

85 قطاع البنوك والخدمات المالیة: 15القسم 

93 قطاع التأمین: 16القسم 

99 قطاع التجزئة: 17القسم 

109 قطاع التشیید والبناء: 18القسم 

115 قطاع العقارات: 19القسم 

122 قطاع الصناعة التحویلیة: 20القسم 

اإلرشادات العاّمة: الفصل األول

إرشادات القطاعات:الفصل الثاني

كلمة
مقدمة



:الفصل األول

االستدامة المالیة ومبدأ االستمراریة   : 1القسم 
)1المعیار المحاسبي الدولي رقم (

اإلرشادات العاّمة
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االستدامة المالیة ومبدأ االستمراریة                     
)1المعیار المحاسبي الدولي رقم (

مقدمة-1
قائھابواحتمالیةالتشغیلیةمرونتھابتقییمالعالممستوىعلىالمصلحةوأصحابالشركاتتقوم

التعامل،ةكیفیحولالسؤالیأتياالضطرابات،ھذهظلوفي.بعدھاوماالجائحةفترةخاللواستمراریتھا
علىةالجائحلھذهالمحتملةاآلثارھيومامنشأةألياالستمراریةمبدأافتراضمعالمناسب،الوقتفي

.المالیةتقاریرھا

یجیاتاستراتوتطبیقالمصلحةأصحابمختلفواستشارةمسبق،بشكلٍ التخطیطالمھممنولذلك،
مبدأحولالشكوكمنبمزیدتلقيوالتيجوھريیقینعدمحاالتأيومراعاةالمبكراالتصال

مجلسأعضاء(الشركةقبلمناالعتبارفيوضعھاینبغيالتياالعتباراتبعضیليفیما.االستمراریة
ساباتالحومدققي")الشركة"بمجتمعینإلیھمیُشارالمالیین،والمدراءواإلدارةالتدقیقولجاناإلدارة
.فیھاوالمشاركینالسوقإلىصلةوذاتوموثوقةكافیةمالیةمعلوماتتوفیرمنللتأكد

القیاس-أ
لمبدأوفقاالستمراراعلىالشركةقدرةتقییماإلدارةعلىیتعینالمالیة،التقاریرإلعدادالدولیةللمعاییروفقا

الشركةصفیةتتنويإمااإلدارةكانتإذااالستمراریةلمبدأوفقامستمرةغیرالشركةوتعتبر.االستمراریة
]1.25رقمالدوليالمحاسبيالمعیار[.بذلكالقیامسوىواقعيبدیللدیھالیسأوأعمالھاإیقافأو

المستقبلعنةالمتوفرالمعلوماتكافةبتقییماإلدارةتقوممناسباً،االستمراریةمبدأكانإذاماتقییمعند
اةمراعمع،)المدةتلكعلىیقتصراللكنالتقریر،تاریخمنشھراً 12لمدةاألقلعلىیكونوالذي(

األحداثتلكلالمتاحةالمحتملةالواقعیةواالستجاباتالظروف،فيالتغیراتأولألحداثالمحتملةالنتائج
]1.26رقمالدوليالمحاسبيالمعیار[.والظروف

:بشأنھالتفكیریجبالذيما
ذات2019سنةفيإعدادھاتمالتي2020سنةوتوقعاتموازناتتكونقدالحاالت،معظمفي•

یتطلبقد.والتجاریةاالقتصادیةواألوضاعالظروففيالسریعةللتغیراتنظراً اآلنمحدودارتباط
باحاألرھوامشوإجماليالمبیعاتلتوقعاتبالنسبةالمثالسبیلعلىجوھریة،مراجعةإجراءذلك

.الحالیةئةالبیظلفيتقییمھاإجراءفياإلدارةمساعدةیتسنىحتىالعامل،المالرأسفيوالتغیرات
تحدیثعدوب.معقولأسوأسیناریوذلكفيبماالسیناریوھات،مختلفاإلدارةتقییمیراعيأنالمھممن•

.لمالیةاباالتفاقیاتملتزمةتظلأنتتوقعكانتإذاماتقییمإلىاإلدارةتحتاجسوفالتوقعات،
عاتوتوقالشركةعملیاتعلىالحالیةوالظروفاألحداثتداعیاتبتقییماإلدارةتقومأنالمھممن•

الكافیةةالسیوللدیھاستتوفرالشركةكانتإذاماھياألھمالمسألةتكونأنعلىالنقدیة،التدفقات
.استحقاقھاعندبالتزاماتھاالوفاءالستمرار
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:مراعاةإلىالشركةتحتاجقدالمثال،سبیلعلى•
oالعالقة؛ذيواألثرالمنشأةأعمالنموذجفيالتغیرات
oوالتغیراتاالجتماعيوالتباعدالسالمةإجراءات(19-كوفیدلحائجةالفعلیةالحالیةالتكلفةحساب

؛)إلخاإلمدادات،سلسلةفي
oاإلیرادات؛خسارة/تراجع
oاألعمال؛نموذجعلىالمستقبلیةواآلثار19-كوفیدجائحةلمواكبةالمطلوبةاالستثمارات
o؛)التمویلتكالیفذلكفيبما(العاملالمالورأسالنقدیةالتدفقات
oالتعاقدیة؛المسائلأوالحالیةبااللتزاماتالوفاءعلىالقدرةعدم
oلىعشارفتالتيألجلالقروضعلىالتفاوضإعادةأوالدینلتعھداتاالمتثالفياإلخفاق

االستحقاق؛
oالحكومي؟؛للدعممؤھلالتجاريالنشاطھل
oاإلمدادات؛سلسلةفيالتوقفحاالت
oواإلضافیة؛التفشيلحاالتاألعمالنموذجتحملاختبارالتجاريالنشاطراعىھل
oالفترةالإقفقبلاالستمراریةمبدأتقییمعلىالعالقةذاتوالتوقیعاتالموافقاتعلىالحصول

:المثالسبیلعلى.المالیة
وقدتبدالھاسالسھلمنیكونالقدألنھنظراً التمویلتوفرمدىتقییمإعادةاإلدارةعلىیتعین

.الحالیةالظروفظلفيأعلىالتكالیفتكون
وجھاتوكالبنتجدوقدصعوبةأكثرالسنداتأسواقإلىالوصولتجدقدالتصنیفات،ظلفي

.القروضتسھیالتزیادةأوتجدیدفيرغبةأقلاألخرىاإلقراض
المقرضونیطلبقد ً ماناتضأوللغایةمرتفعةعائداتفيتتمثلقدوالتيجدیدة،شروطا

ً محّسنة، .المخاطرعالیةالقطاعاتفيللشركاتخصوصا
رفالمصدعمإلىیحتاجونوقدالنقدیةالسیولةفيمشاكلمنأنفسھمالمقرضونیعانيقد

.التمویلزیادة،أوتقدیم،استمرارمنیتمكنواحتىالمركزي
خدمةیفتكالفيكبیرةزیادةأجنبیةبعمالتمصنفةقروضلدیھمالذینالمقترضونیجدقد

.المحلیةعملتھمالستھالكنتیجةً الدین
لالتمویلسحبفرصةللمقرضینالقروضاتفاقیاتفيالموجودةالتعھداتتتیحقد.
التشغیلیةلنتائجافيتراجععنھاینتجسوفالتفشيعلىالمترتبةالنتائجأناإلدارةاستنتجتإذا

لممراریةاالستمبدأأنلدرجةللغایةشدیدالتراجعھذاوأنالتقریر،تاریخبعدالماليوالمركز
مبدأفتراضافيالتغیرأنبمعنىالمالیة،البیاناتتعدیلذلكبعدینبغيفإنھمناسباً،یعد

ً یُعداالستمراریة 14-10رقميالدولالمحاسبيالمعیار[.المالیةالبیاناتتعدیلیستوجبحدثا
]15و

اإلفصاح-ب
ً االستمرارعلىالمنشأةقدرةحولجوھریةشكوكوجودعندمطلوبةاإلفصاحاتتعتبر بدألموفقا

ً المالیةالبیاناتإعداداستمرولوحتىالیقینعدمحاالتعناإلبالغیجب.االستمراریة لمبدأوفقا
.]25الفقرة1رقمالدوليالمحاسبيالمعیار[.االستمراریة
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:بشأنھالتفكیریجبالذيما
ةقدرحولالشكوكمنبمزیدتلقيقدأنھاعلىمحددةوالظروفاألحداثفیھتكونالذيالحدإلى•

ً االستمرارعلىالشركة ً مطلالیقینعدمحاالتعناإلفصاحیكوناالستمراریة،لمبدأوفقا كانتإذاوبا
نیقیعدمحاالتتوجدالبأنھاإلدارةاستنتاجكانأوجوھریةیقینعدمحاالتتمثلاألحداثھذه

ً یتضمنجوھریة .جوھریاً حكما
راتالتغیأواألخرىالتوقفوحاالتاللوجستیةوالخدماتاإلمداداتسلسلةفيالتوقفحاالتإن•

منعدیدالتحتاجقد.للشركةالعاملالمالرأسعلىخطیرةتداعیاتلھایكونقدالطلبفيالجوھریة
استخدامذلكفيبما،الحالیةالسوقلتقلباتلالستجابةالنقدیةللسیولةإدارتھاطریقةتغییرإلىالشركات
الشركةإدارةوكیفیةالتغیراتھذهتشرحإضافیةإفصاحاتإلىسنحتاجكما.بدیلةتمویلمصادر
.الصعبةاالقتصادیةالظروفھذهظلفيلدیھاالنقدیةللسیولة

تاإلفصاحاتتطلب:"المالیةاألدوات"المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن7رقمالمعیار•
الشركةاجتحتكما.المالیةاألدواتعنالناتجةالسیولةبمخاطرالمتعلقةالكمیةالبیاناتعناإلفصاح

ركیزاتتوأيالسابقةالفترةعنتغیراتأيذلكفيبماالمخاطر،لھذهإدارتھاكیفیةتوضیحإلى
تركیزمع،التفصیلمنمزیدإلىالمتطلباتھذهتتناولالتياإلفصاحاتتحتاجقد.السیولةلمخاطر
الدولیةالمعاییرمن33-7رقمالمعیار[.19-كوفیدجائحةلتداعیاتالشركةاستجابةعلىإضافي
]المالیةالتقاریرإلعداد

:المطلوبةالخاصةاإلفصاحاتعلىأمثلةیليفیما•
oولدیھا؛السیولةلمخاطرالشركةإدارةلكیفیةتوضیح
oنھایةفيوخاللبھااالعترافتمالتيبالسلفیاتالمتعلقةواإلخاللالتعثرحاالتعنإفصاحات

التقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن)ج(39رقموالمعیار19و18-7رقمالمعیار[.التقریرفترة
.]المالیة

o ًمنمزیدتقدیمیلزمقد،)19-كوفید(المستجدكورونافیروسأثروانتشارخطورةلشدةنظرا
.التفصیلیةاإلفصاحات

للشركاتبالنسبة-۲
.منشأةبكلالخاصةوالظروفالحقائقعلىالشركاتمحاسبةعلى19-كوفیدجائحةأثریتوقفسوف
:مراعاةالشركاتعلىیتعین
االستمراریةمبدأ
االستمرارعلىالشركةقدرةتقییمعند ً :یليبمایامالقإلىاإلدارةتحتاجقداالستمراریة،لمبدأوفقا

oالحساسیة،ونقاطالتوقعاتتحدیث ً المحددةالمخاطرعواملمراعاةمعمناسب،ھولماوفقا
ً المھممن.الممكنةالنتائجومختلف المثالبیلسعلىالحسبان،فياألسوأالسیناریوھاتوضعأیضا
.اللزومعند"الحظر"تداعیاتمراعاة

oالسیناریوھاتمختلففيالمتوقعةللتعھداتاالمتثالمراجعة.
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oىعلالشركةقدرةحولجوھریةبشكوكتلقيالتيالظروفأواألحداثمنللحدخططھاتقییم
ً االستمرار توفرمدىمتقییإعادةاإلدارةمنیتوقعقدالتحدید،وجھوعلى.االستمراریةلمبدأوفقا

.الأموواقعیةللتحقیققابلةخططھاكانتإذاماتقییمإلىالشركةوتحتاج.التمویل
واصلالتطریقعناالستمراریةمبدأتقییموإتمامإلعدادخطةوضعفيالتفكیرللشركاتیمكن•

.بةالمطلوالمعلوماتمقدارلفھمالحساباتومدققيالحوكمةعنالمسؤولینمعالمبكروالتنسیق



المعیار رقم (انخفاض قیمة الموجودات المالیة : 2القسم 
)من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة9

:الفصل األول
اإلرشادات العاّمة
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من 9المعیار رقم (انخفاض قیمة الموجودات المالیة 
)المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

مقدمة-1
ً المتوقعةاالئتمانخسائرنموذجنطاقضمنتقعمالیةأدواتأيلدیھاالمنشأةتكونعندما رقمللمعیاروفقا

لمستجداكورونافیروسأثرمراعاةالمنشأةعلىیتعینالمالیة،التقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن9
القروضاالعتبارفيوضعھاینبغيالتياألدواتوتتضمن.المتوقعةاالئتمانخسائرعلى)19-كوفید(

سائرالخأواألرباحخاللمنالعادلةبالقیمةالمقاسةغیرالدینوأدواتواألخرىالتجاریةالمدینةوالذمم
.القروضوالتزاماتالمالیةوالضماناتالمدینةاإلیجاروذممالعقودوموجودات

سابحعلىتغییراتالمالیةاألدوات–المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن9رقمالمعیارتضمن
ً .التجاریةالمدینةالذممعلىالمعدومةالدیونمخصصات إلعدادالدولیةالمعاییرمن9رقمللمعیاروفقا

ذلكبعدقومونویالفاتورة،تقدیمتاریخفيالمتوقعةالخسارةبحسابالشركاتتُطالبالمالیة،التقاریر
الشركاتأنالمتوقعةاالئتمانخسائرمصطلحویعني.الدفعتاریخحتىالخسارةلھذهتقدیراتھمبمراجعة

.الخسارةمبلغعلىوالمستقبلیةالحالیةاالقتصادیةالظروفتأثیرمدىإلىبالنظرمطالبة

المتوقعةاالئتمانخسائرقیاس-أ
مةالقیانخفاضلقیاسعامةمنھجیةالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن9رقمالمعیاریؤسس

ً .المالیةالموجوداتلبعضمبسطةومنھجیة ً القیمةانخفاضیُقاسالعامة،للمنھجیةوفقا :إماأنھعلىعموما
ذيالالمتوقعةاالئتمانخسائرمنالجزء"بأنھاتعرفالتي-شھراً 12لمدةالمتوقعةاالئتمانخسائر•

تحدثأنتملالمحمنالتيالمالیةاألدواتعلىالتعثرحاالتعنالناتجةالمتوقعةاالئتمانخسائریمثل
أو؛"التقریرتاریخمنشھراً 12خالل

التيتوقعةالماالئتمانخسائر"بأنھاتعرفالتي-المالیةاألداةعمرمدىعلىالمتوقعةاالئتمانخسائر•
."المالیةلألداةالمتوقعالعمرمدىعلىحدوثھاالمحتملالتعثرأحداثجمیععنتنتج

:بشأنھالتفكیریجبالذيما
المتغیرةالبیئةوتداعیاتاألساسیةالمبادئباقي-المتوقعةاالئتمانخسائروعرضقیاس
الظروفوأنجوھریةحاالتتعد19-كوفیدجائحةتفشيعنالناتجةالیقینعدمحاالتأنمنالرغمعلى
یمثل.لدیھاعةالمتوقاالئتمانخسائرتقدیرمنالمنشآتذلكیمنعأننتوقعالأنناإالتتغیر،أنالمؤكدمن

ً المتوقعةاالئتمانخسائرتقدیر إلىاستناداً األثرتقدیرالمستحیلمنأنھیعنيالذلكأنإالكبیراً،تحدیا
لبیئةاظلفيأعلىالمتوقعةاالئتمانخسائرتكونأنالمرجحمن.المتاحةوالداعمةالمعقولةالمعلومات

منیكونقدالتياألشیاءبعضیليفیما.19-كوفیدجائحةتفشيعنالناتجالسلبيلألثرنتیجةً الحالیة
:الحسبانفيوضعھاالمفید
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من9قمرالمعیارمتطلباتالستیفاءالمحتملةالنتائجنطاقتقییمعندجوھریةأحكامإجراءسیلزم•
ً متعكسالمتوقعةاالئتمانخسائربأنیفیدالذيالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییر محایداً بلغا
 ً ً المحتملة،النتائجمننطاقتقییمطریقعنتحدیدهیتممرجحا ذاتالمدینةللذممبالنسبةخصوصا
رعنصلھاالتيالعقودوموجوداتالتجاریینالمدینینأوالمدینةالقروضذمممثلاألطولاآلجال
بشكلٍ شائماً متوالفیھمبالغبشكلٍ متفائالً یكونالالذيذلكھوالمحایدالتقدیروإن.جوھريتمویل
.فیھمبالغ

ً المتوقعةاالئتمانخسائرقیاسیشكلأنالمحتملمناألحداث،تغیرلسرعةنظراً • سوف.اصاً ختحدیا
السابقةاألحداثحولالمتاحةالمعلوماتأفضلإلىاستناداً تقدیرإلىالتوصلإلىالمنشآتتحتاج

معدالتلىعتعدیالتإجراءیلزموسوف.المستقبلیةاالقتصادیةالظروفوتوقعاتالحالیةوالظروف
جبی)استخدامھاعند(الرسمیةالنماذجإحاللوحاالتالمخصصاتمقاییسفيالمتوقعةالخسائر

بتقییمعالقةذاتتكونجدیدةمعلوماتأيلتحدیدالمحّدثةوالظروفالحقائقمتابعةفياالستمرار
.التقریرتاریخفياألوضاع

للكل،مناسبةحدةوامنھجیةتوجدالالمتوقعة،االئتمانخسائرتقدیرفيالمستخدمةبالمنھجیةیتعلقفیما•
والبیاناتیةالمحلالظروفمثلعواملعلىبناءً المناسبةالمختلفةالمنھجیاتمنالعدیدھناكتكونوقد

یضلتعومخصصالدعمھذاأنحینوفيالحكومي،الدعمعلىالمدینینبعضیحصلوقد.المتاحة
قدتطبیقھا،متوإنحتىاإلجراءاتبعضلتطبیقالوقتبعضیلزموقدالنقدیة،التدفقاتفيالنقص
ومن.األخرىالتوریداتعلىالموظفینورواتباإلیجارمثلالدفعبنودلبعضاألولویةالمنشآتتعطي

تعثرأواتالدفعتأخراحتمالیةإلىذلكتخصیمعندبعنایةالحكوميالدعمآثارمراعاةیلزمسوفثم،
:مراعاتھاینبغيالتيالنقاطبعضیليوفیما.العمیل

o ًمنیدالعدبمراعاةالمنشآتالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن9رقمالمعیاریُطالبماعادة
ً تشكللمألنھانظراً بذلكالمنشآتمعظمتقومالقدذلك،ومع.السیناریوھات ً جوھفرقا فيریا

ً المنھجھذایكونالقد.الراھنةاالقتصادیةالبیئةظلفيالنتیجة بالنسبةوصاً خصاآلن،بعدمناسبا
التيودالعقوموجوداتالتجاریینوللمدینینأطولآجالذاتمدینةقروضذمملدیھاالتيللمنشآت

.جوھريتمویلعنصرلھا
أسوأ)ریوھاتسینا(سیناریولیعكسأكثرأوواحدسیناریوالمنشآتتضیفقدالمثال،سبیلعلى

دعمالصعبمنیكونوقد.األسوأللسیناریوھاتالمخصصالترجیحلزیادةأو/وللغایة
مراجعةتمیأنالمرجحومن.للغایةضئیلةتعثراحتمالیةتفترضالتياألساسیةالسیناریوھات

.التقریرتاریخفياألوضاعبتقییمصلةذاتإضافیةمعلوماتتوفرمعالتقدیرات
oالجزءاً كلتشالتياالئتمانیةالضماناتمناألخرىاألشكالأوالمالیةالضماناتمراعاةفقطیتمقد

ذلكعلىةالشائعاألمثلةومن.المتوقعةاالئتمانخسائرقیاسعندالمالیةالموجوداتبندمنیتجزأ
وجودالةحفيإالالعمالءلبعضبالبیعالتابعةللشركاتیُسمحالعندماالمجموعاتبعضفي

الضمانأوالماليالضمانوضعللمنشآتیمكنعندماحتى.ضمانخطابأوائتمانيضمان
اللكنھالخسارة،مخاطرمنفقطیقللقدالضمانھذاأنتذكرعلیھمیجبالحسبان،فياالئتماني

منانالضمیقدمالذيالطرفكانإذامامراعاةاإلدارةعلىیتعینكما.التعثراحتمالیةمنیقلل
ضماناتيفخصوصاً صلةذوذلكیكونقد.استحقاقھاعندبالتزاماتھالوفاءمنیتمكنأنالمرجح

للتعثریجةً نتالمقدرةالخسارةمراجعةینبغيكما.المنفصلةالحساباتفيالشركاتبینالقروض
-كوفیدةجائحأدتماإذاالخسارةھذهتزیدقدالمثال،سبیلفعلى؛)التعثرعندالمحتملةالخسارة(

.كضمانمرھونمالیةغیرموجوداتلبندالعادلةالقیمةفيانخفاضإلى19
oالمتفقتواریخالبعدالمبالغاستالمالمتوقعمنیكونعندماأوالتعاقدیةالسدادتواریختمدیدحالةفي

القیمةنظیريإضافمبلغاستالمحالةفيإالمتوقعةائتمانخسارةذلكعنینشأفقدتعاقدیاً،علیھا
وجھعلىذلكیؤثرقد.%0ھوالفعليالفائدةمعدلیكونعندماأوالضائعةالمالمقابلالزمنیة
دالعقوموجوداتوبعضالمدینةاإلیجارذمممثلاألطولاآلجالذاتالمدینةالذممعلىالتحدید

.والقروض
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o ًإلىاجتاحتتكونالقدالشركاتمعظمفإنالتجاریة،المدینةللذمماألجلقصیرةللطبیعةنظرا
ادیةاالقتصالظروففيالتغیراتلتواكبالمتوقعةاالئتمانخسائرتقدیراتتحدیثمراعاة

فيالنظرإعادةإلىاآلنالشركاتتلكتحتاجقدذلك،ومع.السابقةبالتجاربالعالقةذاتالمستقبلیة
.19-كوفیدجائحةتفشيعنھاأسفرالتيالخطیرةاالقتصادیةالتداعیاتبسببذلك

المالیة؟األداةعمرمدىعلىأوشھراً 12لمدةالمتوقعةاالئتمانخسائرقیاسسیتمكانإذاما
سائرختقاسالمبدئي،االعترافمنذكبیربشكلٍ زادتقد)التعثرمخاطر(االئتمانمخاطركانتإذا

الموجوداتباستثناء(شھراً 12لمدةقیاسھامنبدالً المالیةلألداةالمتوقعالعمرمدىعلىالمتوقعةاالئتمان
ً استُقوالتيالعقود،وموجوداتاألجلقصیرةالمدینةالذمممثلالمبسطة،للمنھجیةتخضعالتي علىدائما

.)المالیةلألداةالمتوقعالعمرمدىعلىالمتوقعةاالئتمانخسائرأساس

المبسطةالمنھجیةباستخدامالمقاسةالموجودات-ب
أوجاریةالتالمدینةللذمممسبطةبمنھجیةالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن9رقمالمعیاریسمح

التقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن15رقمالمعیارنطاقضمنمعاملةعنتنتجالتيالعقودموجودات
17رقمالدوليالمحاسبيالمعیارنطاقضمنمعامالتعنتنتجالتيالمدینةاإلیجاروذممالمالیة،

ً .المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن16رقموالمعیار صصمخیكونالمبسطة،للمنھجیةوفقا
ً الخسائر ً دائما .المالیةلألداةالمتوقعالعمرمدىعلىالمتوقعةاالئتمانلخسائرمساویا

:بشأنھالتفكیریجبالذيما
تخدامباسالمقاسةالعقودوموجوداتالمدینةاإلیجاروذممالتجاریةالمدینةالذممعلىالمترتبةاآلثارما

المبسطة؟المنھجیة
ً المتوقعةاالئتمانخسائرنموذجنطاقضمنالمالیةاألدواتتتضمن• المعاییرمن9رقمللمعیاروفقا

الدیوناراتواستثمالمدینةالقروضوذممواألخرىالتجاریةالمدینةالذممالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیة
ینبالقروضذلكفيبما(الخسائرأواألرباحخاللمنالعادلةبالقیمةبھاالمعترفغیراألخرى

.القروضوالتزاماتالمالیةوالضماناتالمدینةاإلیجاروذممالعقودوموجودات)الشركات
المتوقعةئتمانااللخسائرتخضعالتيالرئیسیةاألرصدةستكونالمؤسسیة،المجموعاتلمعظمبالنسبة•

ً .التجاریةالمدینةالذممھي المالیة،التقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن9رقمالمعیارلمتطلباتوفقا
المالیةاةلألدالمتوقعالعمرمدىعلىالمتوقعةاالئتمانخسائرالستخدامالمبسطةالمنھجیةتستخدم
علىحتويتالكانتإذاالعقودوموجوداتالتجاریةالمدینةالذمملتلكالمتوقعةاالئتمانخسائرلقیاس

ً .جوھريتمویلعنصر صفوفةمباستخدامالمتوقعةاالئتمانخسائربحسابالمنشآتتقومماغالبا
نصرعلھاالتيالمدینةوالذممالمدینةاإلیجارلذممالمبسطةبالمنھجیةالسماحیتمكما.مخصصات

.اختیاریةمحاسبیةسیاسةذلكلكنجوھري،تمویل
فيعھاوضمطلوب)الكلياالقتصادمعلوماتذلكفيبما(االستشرافیةالمعلوماتتزالالذلك،ومع•

ذكرناكما.ةالمتوقعاالئتمانخسائرقیاسوعنداألرصدةتلكعلىاالئتمانمخاطرتقییمعندالحسبان
متعلقةالاألسوأالسیناریوھاتمنأكثرأوواحدسیناریواالستشرافیةالمعلوماتتتضمنقدأعاله،
.19-كوفیدجائحةبتفشي

المنھجیة المبسطة

ً العقودوموجوداتالمؤھلةالتجاریةالمدینةالذمم معیارللوفقا
وذممالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن15رقم

المدینةاإلیجار

تنطبق على

لموجوداتابندعلىاالستحواذفیھایتمالتيالفترةنفسفي توقیت االعتراف المبدئي

المالیةلألداةالمتوقعالعمرمدىعلىالمتوقعةاالئتمانخسائر أساس قیاس مخصص الخسائر
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• ً .المخصصاتةمصفوفتطبیققبلمختلفةمجموعاتإلىالمدینةذممھابتقسیمالشركاتتقومماغالبا
المستجدكورونابفیروسمتأثربعضھامختلفةقطاعاتفيللعمالءالشركةتبیعقدالمثال،سبیلعلى

منتتض.التعثرمخاطرمنمختلفةلدرجاتتتعرضثمومناألخرى،منأكبربدرجة)19-كوفید(
العمالءنیفاتوتصالمنتجونوعالجغرافیةالمناطقالتقسیمھذافيمراعاتھاتتمقدالتياألخرىالعوامل

.)تجزئةأوجملةالمثال،سبیلعلى(العمیلوطبیعةوالضمانات
المعنیة،ةالمدینللذمماالئتمانمخاطرمحركاتأوالً نفھمأنالمھممنالحسبان،فيالتقسیموضععند•

ً .الحالیةالجائحةضوءفيتغیرتقدالمحركاتھذهتكونوكیف قسیمالتمستوىیكونماغالبا
ً یتطلبأمراً المطلوب قدالتيالحاالتالمنشأةتراعيأنیجبالقطاعاتتحدیدوعندجوھریاً،حكما

ً اإلضافيالتقسیمفیھایكون بعضفيلفردياالعمیلمستوىإلىنزوالً التقسیمیتدرجوقد.مطلوبا
ً الحاالت، أحدونیكعندماالمثال،سبیلعلى.المعدومةللدیونخاصمخصصبأنھیوصفماوغالبا
ً العمالء ً یتطلبفقدمالیة،ضائقةفيبكونھمعروفا علىالسابقةتالمعدالمعبالمقارنةزائداً مخصصا
فيائرللخسمحاسبيازدواجايحدوثوتفاديمراعاةالمھممن.االستحقاقفتراتفئاتجمیعمستوى

.المواقفھذه
فتراتلخالعمالئھاسلوكإلىانطالق،كنقطةالشركات،تنظرقدالوباء،تأثیرلنمذجةمحاولةٍ في•

ذلك،ومع.تقبلیةالمسللخسائركتقدیرالسابقةاالئتمانخسائرتجارباستخداموبالتاليالسابقة،الركود
رغیمنالمماثلالحجمذاتاالقتصاديوالنشاطالحركةمنكلعلىالمفروضةالقیودألننظراً 

لكتعلىتعدیالتإجراءفسیلزمالحدیث،العصرفيالدولمعظمفيحدثتقدتكونأنالمرجح
التعثرخاطرمزیادةإلىذلكیؤديوقد.الحالیةالفترةفيلالستخدامقابلةلجعلھاالتاریخیةالمعلومات

.المخصصاتمصفوفةفيزمنیةمجموعةلكلالمتوقعة
ً العمالءبعضیستغرققدوبالمثل،• فينالمدینیحجممنیزیدماللدفع،المعتادمنأطولوقتا

االئتمانمخاطربسببالتأخیرھذافیھیكونالذيالمدىإلىبعنایةالنظریجب.المتأخرةالمجموعات
لوصولاعلىقادرینغیرالموظفونكانإذاالمثال،سبیلعلى(تشغیلیةمشاكلعلىداللةمجردأو

مننلكالمتأخرة،الدفعاتعلىفائدةفرضفيالحقالموردینعقودمعظمتتضمن.)مكاتبھمإلى
ً تنفیذھایتمالالعملیةالناحیة اللمنشآتاكانتإذا.العمالءمعجیدةعالقاتعلىالحفاظأجلمندائما
ً سیتعین.مستحقةتكونأنینبغيفالفائدة،فرضتنوي المدینینسدادیةاحتمالفيالنظرإعادةأیضا

.تقریرفترةكلنھایةفيالمتوقعةاالئتمانخسائرقیاسعندحكومیةمبادراتأيوتأثیر

المبسطةالمنھجیةباستخدامالمقاسةغیرالموجودات-ج
 ً منذماناالئتمخاطرفيجوھریةزیادةھناككانتإذاماعلىالقیاسأساسیتوقفالعامة،للمنھجیةوفقا

العمردىمعلىمتوقعةائتمانخسائرأنھاعلىالمتوقعةاالئتمانخسائرقیاسیتم.المبدئياالعتراف
شكلبزادتقدالتقریر،تاریخفيالمالیة،األداةعلىاالئتمانمخاطركانتإذاالمالیةلألداةالمتوقع
.األولياالعترافمنذملحوظ

المنھجیة المبسطة

جیةمنھتغطیھاالالتياألخرىالمدینةوالذممالقروضجمیع
أخرى

تنطبق على

لموجوداتابندعلىاالستحواذفیھایتمالتيالفترةنفسفي توقیت االعتراف المبدئي

ةمتوقعائتمانخسائرأو(شھراً 12لمدةمتوقعةائتمانخسائر
بندفترةكانتإذاالمالیةلألداةالمتوقعالعمرمدىعلى

مخاطرفيجوھریةزیادةتحدثلمما،)أقصرالموجودات
مدىلىعمتوقعةائتمانخسائرأنھاعلىتُقاسعندئذاالئتمان،

.الزیادةعكسیتملمماالمالیة،لألداةالمتوقعالعمر

أساس قیاس مخصص الخسائر
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:بشأنھالتفكیریجبالذيما
دامباستخالمقاسةغیراألخرىوالموجوداتالشركاتبیناألرصدةذلكفيبماالمدینة،القروضذمم

االئتمانمخاطرفيالجوھریةالزیاداتتحدید-المبسطةالمنھجیة
ھيالمتوقعةماناالئتلخسائرتخضعالتيالرئیسیةاألرصدةستكونالمؤسسیة،المجموعاتلمعظمبالنسبة

ً .التجاریةالمدینةالذمم تستخدمالمالیة،التقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن9رقمالمعیارلمتطلباتوفقا
خسائریاسلقالمالیةلألداةالمتوقعالعمرمدىعلىالمتوقعةاالئتمانخسائرالستخدامالمبسطةالمنھجیة
تمویلعنصرعلىتحتويالكانتإذاالعقودوموجوداتالتجاریةالمدینةالذمملتلكالمتوقعةاالئتمان
مویلتعنصرلھاالتيالمدینةوالذممالمدینةاإلیجارلذممالمبسطةبالمنھجیةالسماحیتمكما.جوھري

.اختیاریةمحاسبیةسیاسةذلكلكنجوھري،
المعلوماتكونتقدبذلك،القیامعدمتختارعندماأوالمبسطة،المنھجیةباتباعللمنشآتالسماحیتمالعندما

كانتاإذماوبالتالياالئتمان،مخاطرفيجوھریةزیادةھناككانتإذاماتحدیدأجلمنمطلوبةاإلضافیة
المتوقعةاناالئتمخسائرمنبدالً مطلوبةالمالیةلألداةالمتوقعالعمرمدىعلىالمتوقعةاالئتمانخسائر

للمعیارلالكامالنموذجعلیھاینطبقالتيالمدینةالذممكافةعلىذلكینطبقوسوف.شھراً 12مدىعلى
بیندةاألرصومعظمالمدینةالقروضذممذلكفيبماالمالیة،التقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن9رقم

:یليمامراعاتھاینبغيالتيالعواملتتضمن.الشركات
علىسولیتعثر،حدوثاحتمالیةعلىاالئتمانمخاطرفيالجوھریةالزیادةتعتمد-التعثرمخاطر•

الزیادةاتتقییمعلىالحكومیةاإلعفاءاتبرامجبعضتؤثرالقدوبالتالي،.خسائروقوعاحتمالیة
المدینینإلىمباشرةالنقدتقدمالتيالبرامجتلكفيالنظروینبغي.االئتمانمخاطرفيالجوھریة
الكیانإلىرةمباشالمدفوعاتتقدمالتيالبرامجتلكلكنالتعثر،مخاطرمنتخففوبالتاليبسرعة،

زادتوإذا.یةالمعنالمدینةالذممعلىالتعثرمخاطرمنتقلللنخسائرأيعنللتعویضالتقاریرمقّدم
یُتوقعيالتالحاالتفيحتىاالئتمان،مخاطرفيجوھریةزیادةحدوثذلكیعنيفقدالتعثر،مخاطر

.بالكاملتنشأخسائرأياستردادفیھا
بـأحیانًاھإلییشار(المقابلللطرفالدفعآلجالتمدیداً الشركةتمنحعندما-الدفعاتسدادتأجیالت•

فيةجوھریزیادةوجودإلىیشیرھذاكانإذاماتقییماإلدارةعلىیتعین،")الدفعاتسدادتأجیل"
الدولیةالمعاییرمن9رقمالمعیارمن)م(17-5-5بالفقرةتتضمنحیثال،أماالئتمانمخاطر
وال.ماناالئتمخاطرفيجوھریةزیادةوجودعلىمحتملكمؤشرالسدادتأجیلالمالیةالتقاریرإلعداد
ً المالیةاألدواتمنمعینةفئاتفيالمقترضینلجمیعالدفعاتسدادتأجیالتمنحیؤديأنینبغي تلقائیا

ً ذلك،ومع.االئتمانمخاطرفيجوھریةزیادةشھدتقداألدواتھذهجمیعأناعتبارإلى یتمالغالبا
مخاطرفيجوھریةزیادةوجودحالةوفيالمؤسسات،قبلمنھذه"الشاملة"السدادتأجیالتمنح

.اصةالخوالظروفالحقائقضوءفيحدةعلىحالةكلأساسعلىتقییمھاینبغيفإنھاالئتمان،
تخدمیسماعادةً -االئتمانمخاطرفيالجوھریةالزیادةتقییممنالمنخفضةاالئتمانمخاطرإعفاء•

وكالةمناالستثماربدرجةاالئتمانيالتصنیفذاتالمالیةلألوراقالمنخفضةاالئتمانمخاطرإعفاء
تحویلعندأتنشالتيالشركاتبینالمدینةللذممالمجموعة،سیناریوفيأو،خارجیةائتمانيتصنیف

ً ذلك،ومع.عاملةشركةإلىخزینةمنالخارجيالدین ثحدوبینزمنیةفجوةھناكتكونماغالبا
المعاییرمن9رقمالمعیاریعطي.الخارجياالئتمانيالتصنیفوانخفاضاالئتمانمخاطرفيزیادة

یمكنماعلىكمثالاالستثماربدرجةالخارجياالئتمانيالتصنیفالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیة
ماناالئتمخاطر"تحدیدیجبأنھھوشموالً األكثرالمبدأإن-منخفضةائتمانمخاطرذواعتباره

من9رقمالمعیارمن22-5-5برقمالفقرة[.السوقفيالمشاركمنظورإلىبالرجوع"المنخفضة
لمدینرجيالخااالئتمانيالتصنیفكانوإنحتىذلك،ومع.]المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییر

السوقيفالمشاركیعدولمزمنیةفجوةوجودبسببفقطذلكوكاناالستثمار،بدرجةیزالالمعین
تقییملزمیوسوفالمنخفضةاالئتمانمخاطرإعفاءیتمفلنمنخفضة،ائتمانمخاطرذاتاألداةیعتبر
.االئتمانمخاطرفيالجوھریةالزیادةبخصوصاألداة
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یزالالالمنخفضةاالئتمانمخاطرإعفاءكانإذاماتقییمعنداالعتبارفيذلكاإلدارةتأخذأنویجب
 ً ً إلیھایُنظركانالتيالشركاتبینالقروضعلىساریا االئتمانينیفالتصنفسلھاأنھاعلىسابقا

.المقترضعنالصادرةاألخرىلألدوات
خسائریاساتقفيالواردةالتبسیطعملیاتفيالحالیةالبیئةفيالنظرإعادةیجب-النسبیةاألحكام•

ً السابقةالمتوقعةاالئتمان علىالمبررةالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن9رقمللمعیاروفقا
.لھاجوھريتأثیروجودعدمأساس

اإلفصاحات-د
یة،المالاألدواتعنمفصلةإفصاحاتالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن7رقمالمعیاریتطلب

 ً إدارةفياتتغییرھناككانتإذاوماإدارتھاوكیفیةالمالیة،المخاطرومدىبطبیعةیتعلقفیماخصوصا
.المالیةاألدوات
عیةنوإفصاحاتالخصوصوجھعلىالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن7رقمالمعیارویتطلب

.الفئةحسبوكمیة
:بشأنھالتفكیریجبالذيما

اإلفصاحات
المالیةاألدواتعنالناشئةالمخاطرعلى19-كوفیدلجائحةالجوھریةاآلثارتوضیحإلىالشركةستحتاج
الصلةتذاالخاصةاإلفصاحاتلتحدیداألحكاماستخدامإلىستحتاجكما.المخاطرلتلكإدارتھاوكیفیة

]المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن31-7رقمالمعیار[.األھدافتلكلتحقیقوالالزمةبأعمالھا
:یليماعلىالخاصةاإلفصاحاتأمثلةتشتمل

الئتمانابخسائرباالعترافارتباطھاوكیفیةالشركةفياالئتمانمخاطرإدارةممارساتعنمعلومات•
-كوفیدةلجائحاستجابةً المخاطرإدارةفيممارساتھاغیرتقدالشركةتكونربما.وقیاسھاالمتوقعة

صادرةةخاصتوجیھاتباتباعأوللمقترضینالدیونمنإعفاءاتمنحخاللمنالمثالسبیلعلى،19
.التنظیمیةالجھاتأوالحكوماتعن

قدالمثاللسبیعلىالمتوقعة،االئتمانخسائرلقیاسالمستخدمةوالمعلوماتواالفتراضاتاألسالیب•
االئتمانرخسائقیاسفيالمحّدثةاالستشرافیةالمعلوماتدمجكیفیةتوضیحإلىالشركةتحتاج

ً المتوقعة، :وخصوصا
oالصدماتلمواجھةتصمملمالتيالمتوقعةاالئتمانخسائرنماذجتحدیاتمعتعاملتكیف

والحالیة؛االقتصادیة
oالنماذجھذهعلىوالتعدیالتاإلحاللحاالتبحسابقامتكیف.

تحتاجقدقعة؛المتواالئتمانخسائرعنالناشئةالمبالغبتقییمتسمحالتيوالنوعیةالكمیةالمعلومات•
عنالناتجةراتالتأثیإلیصالاالستكمالأوالتعدیلإلىسابقاً عنھااإلفصاحتمالتيالتحلیالتأنواع

.بوضوح19-كوفیدجائحة
حولىواألخرالمستقبلیةالرئیسیةالمصادرحولالشركةبھاقامتالتياالفتراضاتعنالمعلومات

إجراءإلىتؤديبأنھامةمخاطرتضمنوالتيالتقریر،تاریخفيالتقدیراتفيالیقینعدمحاالت
الدولیةالمعاییرمن)ل(–)ح(35و)و(35-7رقمالمعیار[.التالیةالمالیةالسنةخاللجوھریةتعدیالت

]125-1رقمالدوليالمحاسبيوالمعیارالمالیة،التقاریرإلعداد
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ً القیمةانخفاضخسائرعرض1رقمالدوليالمحاسبيالمعیارمن82الفقرةتتطلب 9رقمللمعیاروفقا
خسائرخصممیتأالیجب.منفصلكبندالدخلبیانبدایةفيالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن

كانتإذاقةالسابالسنواتخاللتقدیمھتمالمنفصلالعرضھذایكونالوقد.اإلیراداتمنالقیمةانخفاض
نممزیدھناكیكونأنالمحتملمنذلك،ومع.مھمةغیرالسنویةوالحركاتالمتوقعةاالئتمانخسائر
.االئتمانمخاطروزیادة19-كوفیدجائحةتفشيأعقابفيالمتطلبھذاعلىالتركیز

للشركاتبالنسبة-۲
المالیةالبیاناتعرض
لبكالخاصةوالظروفالحقائقعلىالمالیةاألداةقیمةانخفاضعلى19-كوفیدجائحةأثریتوقفسوف
:الشركاتعلىیجبالمتوقعة،االئتمانلخسائروبالنسبة.منشأة

االقتصادیةالتوقعاتمراعاة•
oإضافیة؛اقتصادیةلسیناریوھاتحاجةھناككانتإذاما
oمتخصص؛ائتمانيحكمإلىاستناداً مطلوبة،النموذجنتائجعلىالتعدیالتكانتإذاما
oوجھعلىالمتأثرةالمناطقأوالمصّدرین/العمالءأنواعبوضوحیسجلالقیاسكانإذاما

؛19-كوفیدلجائحةاالقتصادیةباآلثارالخصوص
oبالنقد؛واالحتفاظاالئتمانخطوطعلىأوسعنطاقعلىاالعتمادمثلالعمالء،سلوكفيالتغیرات
oوالتنظیمیة؛الجھةأوالحكومةمنللمقترضینمقدمدعمأيأثر
oعلى)الحدودوزیاداتوالتحمل،التعدیل،مثل(الشركةقبلمنلھامخططإجراءاتأيتأثیر

.المتوقعةالنقدیةالتدفقات
إضافیة؛اقتصادیةلسیناریوھاتحاجةھناككانتإذااالئتمانمامخاطرتقییمإعادةمراعاة•

oاحتمالیاتضمن19-كوفیدجائحةعلىالمترتبةالتعثرمخاطرفيالتغیراتإدراجسیتمكانإذاما
المناسب؛الوقتفيالفردیةللتعرضاتالتعثر

oفيیراتالتغالمثال،سبیلعلىاالئتمان،مخاطرفيالجوھریةالزیادةتحدیدفينوعیةعواملدمج
الحدود؛زیادةأوالسدادتأجیالتطلباتأوالعمیلسلوك

oجماعي؛أساسعلىاالئتمانمخاطرفيالجوھریةالزیادةتقییم
–المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن7رقمالمعیاربموجبالمطلوبةاإلفصاحاتتقدیممراعاة•

.اإلفصاحات:المالیةاألدوات
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من المعاییر 9المعیار رقم (محاسبة التحوط 
)الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

مقدمة-1
وكیفیةللمخاطرالشركةتعرضعلى19-كوفیدجائحةعنالناتجةاالقتصادیةاالضطراباتتؤثرقد

عیارالمبموجبالمخاطرإلدارةاستراتیجیتھامنكجزءالتحوطمحاسبةالشركةطبقتوإذا.لھاإدارتھا
إلعدادالدولیةالمعاییرمن9رقمالمعیارأووالقیاساالعتراف:المالیةاألدوات39رقمالدوليالمحاسبي

:كانإذافیماالنظرإلىتحتاجفقدالمالیة،األدوات–المالیةالتقاریر

التقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن9رقمالمعیارفيالواردةالتحوطمحاسبةبمعاییرالوفاءیستمر•
؛39رقمالدوليالمحاسبيالمعیارأوالمالیة

والخسائر؛أواألرباحضمنبھلالعترافللتحوطفعالیةعدمتوجد•

.الخسائرأورباحاألإلىتصنیفھاإعادةإلىالنقدیةالتدفقاتتحوطاحتیاطيفيالمتراكمةالمبالغتحتاج•

مستوفاةتعدلمالتحوطمعاییر-أ
الموادبیعوشراءعملیاتمثلالمتوقعة،للمعامالتالنقدیةالتدفقاتتحوطاتفيالشركاتتدخلماعادةً 
جداً حالمرجمنكانإذافقطبشأنھمتحوطبندأنھاعلىالمتوقعةالمعاملةتحدیدیمكن.والمخزونالخام

في19-وفیدكجائحةتفشيیتسبب.التقریرتاریخفيالتوقعاتالتقییمھذایعكسأنویجب.حدوثھا
سبیلىعلالصناعیة،والقطاعاتالمناطقمنالعدیدفيللمعامالتوالمتوقعةالفعلیةاألحجامانخفاض

من3-3-6-9رقموالمعیار،)ج(88-39رقمالدوليالمحاسبيالمعیار[الطائراتوقودمشتریاتالمثال
]المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییر

ھابشأنمتحوطمتوقعةمعاملةحدوثاحتمالیةتقلیلإلى)19-كوفید(المستجدكورونافیروستفشيأدىإذا
وبالمثل،.لتحوطلفعالیةعدمھناكیكونقدأوالتحوطمحاسبةعالقةإنھاءیلزمفقدتوقیتھا،علىالتأثیرأو
ً الجزئياإلنھاءإلىالكبیرةاالحتمالیةذاتالمتوقعةالمعامالتحجمانخفاضیؤديقد 9رقممعیارللوفقا

رقموالمعیار،)ب(101-39رقمالدوليالمحاسبيالمعیار[.المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن
]317-6جبو،)ب(27-5-6بو،25-5-6بو،9-6-5-6

إذاماتحدیدإلىالشركةتحتاجللغایة،محتملةتعدلمالمتوقعةالمعاملةألنالتحوطعالقةإیقافیتمعندما
:المعاملةكانتإذا.الأمحدوثھامتوقعیزالالالمعاملةكانت
oالمتراكمةالتحوطأداةعلىالخسائرأواألرباحفإنحدوثھا،المتوقعمنیزالال ً حتیاطيافيسابقا

وأالمستقبلیة؛النقدیةالتدفقاتحدوثلحینعامبشكلموجودةستظلالنقدیةالتدفقات
oالتحوطداةأعلىالمتراكمةالخسائرأواألرباحتصنیفإعادةیلزمعندئذٍ حدوثھا،المتوقعمنیعدلم

والمعیار،)ج(–)ب(101-39رقمالدوليالمحاسبيالمعیار[.الخسائرأواألرباحإلىالفورعلى
]المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن)ب(–)أ(12-5-6-9رقم
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19-كوفیدجائحةلتفشينتیجةً المالیةلألداةالتعاقدیةالشروطعلىتغییراتأيتؤثرقدذلك،علىوعالوة
علىالعادلةالقیمةتحوطمحاسبةالبنكیطبققدالمثال،سبیلعلى.بشأنھمتحوطكبنداألداةأھلیةعلى

نازلتوإذا.المبكرةالسحوباتحاالتفيكبیرةغراماتوأحكامھاشروطھاتتضمنالتيألجلالودائع
أنھاعلىالعقوداعتباریمكنعندئذٍ مبكراً،الودائعبسحبللعمالءللسماحغراماتفرضفيحقھعنالبنك
العادلةمةللقیتعرضھناكیكونلنألنھتوقفتقدالتحوطعالقةأنذلكیعنيوقد.الطلبتحتودائع

من47-13رقموالمعیار،)د(87جبو،)ب(118زأ-39رقمالدوليالمحاسبيالمعیار[.للتحوط
]المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییر

:بشأنھالتفكیریجبالذيما
• ً لمعامالتاأي(المتوقعةالمعامالتعنالناشئةللمخاطرالتعرضمنبالتحوطالمنشآتتقومماغالبا

الدولياسبيالمحالمعیاریتطلبالتحوط،لمحاسبةللتأھل.)بعدبھامؤكدالتزامیوجدالالتيالمتوقعة
المعامالتسیاقوفي.للغایةمحتملةالمتوقعةالمعاملةتكونأنأخرى،أموربینمن،39رقم

."عدمھمنأكبراحتمال"منبكثیرأكبرحدوثاحتمالیةإلى"للغایةمحتمل"مصطلحیشیرالمتوقعة،
التيالعواملمنمجموعةھناك،19-كوفیدجائحةتفشيضوءفيمعاملةحدوثاحتمالیةتقییموعند

المثاللسبیعلىالعوامل،ھذهوتتضمن.الخاصةوالظروفالحقائقعلىاعتماداً صلة،ذاتتكونقد
:یليماالحصر،ال
oلدیھمالذینزئةالتجتجارالمثال،سبیلعلى(المعاملةتنفیذعلىللمنشأةوالتشغیلیةالمالیةالقدرة

؛)عملیاتھاقلصتالتيالطیرانشركاتأومغلقة،متاجر
o؛19-كوفیدجائحةلتفشينتیجةً للمنشأةالمعدلةالعملخطط
oإلىتحتاجقدالتيالتصنیعمنشأةالمثال،سبیلعلى(معیننشاطفياضطراباتحدوثاحتمالیة

و؛)اإلغالقاوالنشاطتغییر
oالتجاريضالغرنفسلتحقیقكبیرحدٍ إلىالمختلفةالخصائصذاتالمعامالتاستخداماحتمالیة

.)الخدماتأوالبضاعةتوصیلطرقتغییرالمثال،سبیلعلى(
لمناسبةاالمعالجةستعتمد.التحوطمحاسبةإیقافیجبللغایة،محتملةالمتوقعةالمعاملةتعدلمإذا•

یزالاللةالمعامكانتإذاماعلىالمتوقفةالتحوطاتبھذهالمتعلقةالمتراكمةاألخرىالشاملةلإلیرادات
.حدوثھامتوقع

التحوطفعالیةعدم-ب
االئتمانومخاطرالمقابلللطرفاالئتمانمخاطرمنكلفيالتغیراتتأثیراالعتبارفيالشركةتأخذ

.التحوطفعالیةعدموقیاسالتحوطفعالیةتقییمعندبھاالخاصة
:بشأنھالتفكیریجبالذيما
فعالیةاختبارمنكلٍ على19-كوفیدجائحةتفشيعنالناشئةالمتزایدةاالئتمانمخاطرتؤثرأنیمكن•

.التحوطفعالیةعدموقیاسالتحوط
لةالعادالقیمةتغیراتفإنتحوط،ألداةاالئتمانمخاطرفيزیادةھناككانتإذاذلك،علىوعالوة•

ً تعویضھایتمالاالئتمانمخاطرزیادةبسبب إلىالعائدةشأنھبالمتحوطالبندقیمةفيبالتغیراتعموما
.لفعالیةامتطلباتفشلحتىأوالفعالیةعدمزیادةإلىذلكیؤديوقد.بشأنھالمتحوطالمخاطربند
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التحوطاحتیاطيفيلالستردادالقابلةغیرالخسائر-ج
وتتوقعخسارة،ثلیممعیننقدیةتدفقاتلتحوطالنقدیةالتدفقاتتحوطاحتیاطيفيالمتراكمالمبلغكانإذا

الشركةومتقعندئذٍ المستقبلیة،الفتراتفيمنھاجزءأوالخسارةھذهكاملاستردادإمكانیةعدمالشركة
)د(11-5-6-9رقمالمعیار[.الخسائرأواألرباحإلىاستردادهیتوقعالالذيالمبلغتصنیفبإعادةفوراً 

.المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن)3(
:بشأنھالتفكیریجبالذيما
:المثالسبیلعلى.ذلكحدوثمخاطرزیادةإلى19-كوفیدجائحةتفشيیؤديقد•

oأداةعلىارةخستستردالوقدللمخزونالمستقبلیةالمشتریاتبشأنبالتحوطتقومالتيالشركة
أوالبنود؛لتلكالمتوقعةالمبیعاتخاللمنالتحوط

oعلىسارةختستردالوقدثابتبسعرمالیةموجوداتبندشراءبشأنبالتحوطقامتالتيالشركة
لمحاسبياالمعیار[.االئتمانیةالقیمةمنخفضأصبحالمالیةالموجوداتبندألننظراً التحوطأداة

التقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن)3()د(11-5-6-9رقموالمعیار،98–97-39رقمالدولي
]المالیة

اإلفصاح-د
المخاطرإدارةةالستراتیجیتطبیقھاكیفیةعناإلفصاحعلیھایتعینالتحوط،محاسبةشركةتطبقعندما

إلعدادالدولیةالمعاییرمنأ21-7رقمالمعیار[.المستقبلیةالنقدیةوتدفقاتھاالماليأدائھاعلىوالتأثیرات
إلعدادالدولیةالمعاییرمن)ب(ج24وو،23–ھـ23وأ،21-7رقمالمعیار[[المالیةالتقاریر
]المالیةالتقاریر

:بشأنھالتفكیریجبالذيما
استخدامإلىالشركةوستحتاجاإلفصاحاتھذهعلى19-كوفیدجائحةتفشيیؤثرأنالمحتملمن•

اتاإلفصاحأمثلةوتشتمل.ألعمالھاوالضروریةالصلةذاتالخاصةاإلفصاحاتلتحدیداألحكام
:یليماعلىالخاصة

oللمخاطر؛الشركةإدارةكیفیةفيالتغیرات
oالتحوط؛فعالیةعدمعلىالتأثیرات
oوإعادةحدوثھا،المتوقعمنیعدلمولكنالتحوطلمحاسبةتخضعكانتالتيالمتوقعةالمعامالت

والخسائر؛أواألرباحإلىالعالقةذاتالتصنیف
oأواألرباحإلىالنقدیةالتدفقاتتحوطاحتیاطيمنلالستردادالقابلةغیرالخسائرتصنیفإعادة

.الخسائر

للشركاتبالنسبة-۲
.منشأةبكلالخاصةوالظروفالحقائقعلىالشركاتمحاسبةعلى19-كوفیدجائحةأثریتوقفسوف

:مراعاةالشركاتعلىویتعین
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التحوطمحاسبة
تزالالالنقدیةتالتدفقاتحوطاتفيبشأنھامتحوطكبنودالمصنفةالمتوقعةالمعامالتكانتإذاماتقییم•

حدوثھاوقعالمتمنیزالالكانإذافیماالنظریتمللغایة،محتملةغیرالمعاملةكانتإذا.للغایةمحتملة
.الأم

تفشيعنةوالناتجبشأنھاالمتحوطالمالیةلألداةالتعاقدیةالشروطفيتغییراتأيكانتإذاماتحدید•
ً بنداً لتكوناألداةأھلیةعلىتؤثر19-كزفیدجائحة .بشأنھمتحوطا

شأنھابالمتحوطوالبنودالتحوطبأدواتالخاصةاالئتمانمخاطرفيالتغییراتكانتإذاماتقییم•
.التحوطفعالیةعدموقیاسالتحوطفعالیةتقییمعلىتؤثر19-كوفیدجائحةتفشيعنوالناشئة

الفتراتفيھااستردادسیتمالنقدیةالتدفقاتتحوطاحتیاطيفيالمتراكمةالخسائركانتإذاماتقییم•
.المستقبلیة

من7رقممعیارللوفقاالسنویةالمالیةوالبیاناتالمرحلیةالمالیةالبیاناتفيالمناسباإلفصاحمراعاة•
.المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییر
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)المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

:الفصل األول
اإلرشادات العاّمة
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من 13المعیار رقم (قیاس القیمة العادلة 
)المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

مقدمة-1
مناألولالربعفيالمالیةاألسواقعلىكبیربشكل)19-كوفید(المستجدكورونافیروستفشيأثرلقد

ً األسھمأسواقوشھدت.2020عام إلىالخزانةسنداتعائداتوصلت.التقلباتوزادتحاداً انخفاضا
یعكسماض،المقترتعثرحالفياالئتمانمقایضةعقودمؤشراتارتفعتكماالقیاسیة،مستویاتھاأدنى

القیمونتكقدوالمطلوبات،الموجوداتمنللعدیدبالنسبة.الشركاتلدىالتعثرحاالتزیادةمنمخاوف
والمخاطرلیقیناعدموزیادةالنقدیة،التدفقاتتوقعاتفيالتغیراتیعكسماكبیر،بشكلتغیرتالعادلة

.المتزایدة

معیارلبیتطعندماالعادلةالقیمةقیاس-المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن13رقمالمعیارینطبق
قیاساتحولبإفصاحاتأوالعادلةالقیمةبقیاساتیسمحأوالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمنآخر

فيمدخالتوالواالفتراضاتالعادلةالقیمةقراراتفيالنظرإعادةإلىالشركاتوستحتاج.العادلةالقیمة
.مختلفةأوجدیدةمعلوماتتتوفرعندماوسنويمرحليتقریرتاریخكل

العادلةالقیمةقیاس-أ
سیتملذياالسعرأنھاعلىالعادلةالقیمةالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن13رقمالمعیاریعّرف
شاركینالمبینمنتظمةمعاملةفيالمطلوباتبندتحویلمقابلدفعھأوماموجوداتبندلبیعاستالمھ
إلعدادالدولیةالمعاییرمن9-13رقمالمعیار(."البیعسعر"عنعبارةأنھاأيالقیاس،تاریخفيبالسوق
)المالیةالتقاریر

فيشاركونالمسیضعھاالتيالمطلوباتبندأوالموجوداتبندخصائصاالعتبارفيالعادلةالقیمةتأخذ
وقد.)ستخداماوأفضلأعلى(للمنشأةالمحددةالخططأواالستخدامإلىتستندالوالتياالعتبار،فيالسوق

دبناستخدامأوبیععلىالمفروضةالقیودأوالموجوداتبندوموقعحالةالخصائصھذهتتضمن
.الموجودات

:بشأنھالتفكیریجبالذيما
العادلة؟القیمةقیاسعلى)19-كوفید(المستجدكورونافیروستفشيأثركیف
السوقظروفیعكسماالسوق،فيالمشاركونسیستخدمھاالتياالفتراضاتباستخدامالعادلةالقیمةتقاس

القتصادیةااآلثارحولالمؤكدةغیرللتقدیراتنتیجةً صعوبةأكثراألمرھذاأصبح.القیاستاریخفي
.)19-كوفید(المستجدكورونافیروسلتفشي

المدرجالسعرفإنالعادلة،القیمةقیاس-المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن13رقمللمعیاروفقًا
وإذاالعادلة،مةللقیموثوقیةاألكثرالدلیلیوفر)السوقفيالمشاركسیدفعھالذيالسعر(نشطةسوقفي

یمكنمادیلتعأوالسابقةالخبرةباستخدامیُسمحال.العادلةالقیمةلقیاساستخدامھفیجبمتاًحا،كان
ً تسعیراً اعتباره -13رقمالمعیار[.السوقأسعارفيالالحقةالتغیراتضوءفيالقیاستاریخفيمنخفضا

الذاتھ،دبحالنشاط،أوالحجمفياالنخفاضأنكما.]المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن79و77
.)ةمنتظملیستالمعامالتأنبمعنى(العادلةالقیمةلیسالمدرجالسعرأنإلىبالضرورةیُشیر
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فيظرالنإعادةإلىالشركاتتحتاجقداالستثماریة،العقاراتمثلالمالیة،غیرللموجوداتبالنسبة
لتفشيتیجةً نتغیرقدیكونربماذلكألنالموجوداتلبنداستخداموأفضلأعلىبخصوصالمتخذةقراراتھا
المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن13رقمالمعیارویتطلب.)19-كوفید(المستجدكورونافیروس

 ً ً تقییما عنالنظربصرف،الحالیةالبیئةفياقتصادیةفوائدتحقیقعلىالسوقفيالمشاركلقدرةوفقا
.الموجوداتلبندالمقصودأوالحالياالستخدام

بھاالتيوقالسأي(المطلوباتبندأوالموجوداتلبندالرئیسیةالسوقتأكیدإعادةالشركاتعلىیتعین
فيالمشاركوناسیستخدمھالتياالفتراضاتباستخدامالعادلةالقیمةوتحدیدالنشاط،منومستوىحجمأكبر

.المطلوباتبندأوالموجوداتبندتسعیرعندالسوق
النشطةالسوق-ب
لتوفیریینكافوحجمبتكرارالمطلوباتبندأوالموجوداتبندمعامالتفیھاتتمسوقھيالنشطةالسوقإن

.المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمنأ13رقمالمعیار.مستمرةبصفةالتسعیرمعلومات
إلعدادالدولیةالمعاییرمن77-13رقمالمعیار(.األولالمستوىأسعارتعدیلعدمعامبشكلیجب

.)المالیةالتقاریر
:بشأنھالتفكیریجبالذيما
ال؟أمنشطةالسوقكانتإذاماتحدیدعندمراعاتھایجبالتيالعواملما
بندأووداتالموجلبندالسوقفيالنشاطمستوىأوحجمفيكبیرانخفاضھناكأنالمنشأةاستنتجتإذا

فيظتلوحالتيالمدرجةاألسعارأوللمعامالتالتحلیلمنمزیدإجراءالمنشأةعلىیتعینالمطلوبات،
تمثلالةالملحوظالمعامالتأسعارأنإلىذاتھبحدالنشاطفيالكبیراالنخفاضیشیروال.السوقتلك

.العادلةالقیمة
يالتبالعواملقائمةالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن13رقمالمعیارمن"37ب"الفقرةتقدم

بنشاطلقیتعفیماالنشاطمستوىأوحجمفيكبیرانخفاضھناككانإذاماتحدیدعندمراعاتھاینبغي
:یليما)حصرالولیسالمثالسبیلعلى(تقییمھاالمنشأةعلىیجبالتيالعواملوتتضمن.العاديالسوق

ندلب)أولیةسوقأي،(الجدیدةلإلصداراتسوق،غیابأوالسوق،نشاطفيكبیرانخفاضھناك•
.المماثلةالمطلوباتأوالموجوداتأوالمطلوباتبندأوالموجودات

.الحدیثةالمعامالتمنالقلیلھناك•
.الحالیةالمعلوماتباستخداماألسعارعروضإعدادیتمال•
بعضلمثال،اسبیلعلى(السوقصانعيبینأوالوقتبمرورإماكبیر،بشكلاألسعارعروضتختلف•

.)بالوساطةتعملالتياألسواق
ً مرتبطةكانتالتيالمؤشرات• ً سابقا ً ارتباطا المطلوباتندبأوالموجوداتلبندالعادلةبالقیموثیقا

المطلوباتندبأوالموجوداتلبندالعادلةللقیمةالحدیثةبالمؤشراتواضحبشكلٍ مرتبطةغیرأصبحت
.ھذا

معدالتلمث(األداءمؤشراتأوالعوائدأوالضمنیةالنقدیةالسیولةمخاطرفروقفيكبیرةزیادةھناك•
بتقدیرمقارنتھاعندالمدرجةاألسعارأوالملحوظةللمعامالت)الخسارةشدةأوالسدادعنالعجز
حولالمتاحةسوقالبیاناتجمیعاالعتبارفياألخذمعالمتوقعة،النقدیةللتدفقاتالتقاریرمقدمةالمنشأة

.المطلوباتبندأوالموجوداتلبندبااللتزامالوفاءلعدماألخرىوالمخاطراالئتمان
.والطلبالعرضبینالفرقفيكبیرةزیاداتھناكأووالطلبالعرضبینكبیرفارقھناك•
.)رئیسیةسوقإلىرئیسیةسوقالمثال،سبیلعلى(للجمھورالمتاحةالمعلوماتقلة•
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للشركةیمكنفھل،)األولالمستوىمدخالتأحدبمعنى،(نشطةسوقفيمدرجسعرھناككانإذا
العادلة؟القیمةتحدیدعندالكبیرةالسوقتقلباتفترةفيالمدرجالسعرتجاھلأوتعدیل

فيلسوقافيالمشاركینبینمنتظمةمعاملةبھستتمالذيالسعرتحدیدھو"العادلةالقیمة"منالھدفإن
ظة،الملحوالمعامالتتجاھلأوتعدیلالمناسبمنیكونولن.القیاسبتاریخموجودةكانتظروفظل
ناكھعام،وبشكل.منتظمةغیرأنھاعلىالمعامالتھذهتحدیدیتمحیثللغایةالنادرةالظروففيإال

لیس)األولالمستوىمدخالتأحدبمعنى،(نشطةسوقفيالمعاملةسعرأنالستنتاجللغایةمرتفعمستوى
 ً ً منتظما .المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن13رقمللمعیاروفقا
سوقفيدالبنلھذاالمدرجالسعرأنھاعلىالماليالموجوداتلبندالعادلةالقیمةحسابیجبعلیھ،وبناءً 
ً نشطة ً السعر"بـعادةً إلیھایشار(بھاالمحتفظالكمیةفيمضروبا ھوھذاوسیظل.")الكمیةفيمضروبا
.الكبیرةالسوقتقلباتأوقاتفيحتىالحال

الزمیلةوالتابعةالشركاتفيلالستثماراتالمستخدمةالقیمةتقدیرعندمراعاتھایجبالتيالعواملما
المشتركة؟واالئتالفات

:األرباحخصمنموذجاستخدامتمإذا
كورونافیروسلتفشيالمحتملالتأثیرلتعكسالمتوقعوالنموالمتوقعةاألرباحتوزیعاتتعدیلیجب•

فيباحاألرتوزیعاتإعالنعلىفیھاالمستثمرالشركةوقدرةوتوقیتمبلغعلى)19-كوفید(المستجد
.المستقبل

حقوقتكلفةعلىتعدیالتإضافةیجبمنخفضاً،یكونماعادةً المخاطرمنالخاليالمعدلأنبما•
أوةبالشركالخاصةاألخرىوالمخاطروالتقلبات)األمرلزمإذا(والسیولةالحجمحیثمنالملكیة

.المطلوبالعائدتقدیرعنداالستثمار
:المخصومةالنقدیةالتدفقاتطریقةاستخدامتمإذا
على19-فیدكوجائحةلتفشيالمحتملللتأثیرالواسعالنطاقاالعتباربعینالتوقعاتتأخذأنیجب•

ومتطلباتالعاملالمالرأسومتطلباتوالمنافسةالمستھلكینطلبفيالتغیراتذلكفيبمااألعمال،
.الطویلإلىالمتوسطالمدیینعلىاألعمالونموالتمویل

المحتملالتأثیرنطاقلتقدیرواألفضلواألساسیةاألسوأللحاالتالسیناریوھاتتحلیلفيالنظرینبغي•
إلىالمتوسطدیینالمعلىالنموومعدالتالقیموسلسلةللشركة،المتوقعةالنقدیةالتدفقاتعلىللتفشي
.الطویل

تكلفةأومانياالئتالتصنیففيتغییرأيلمراعاةالمالرأسلتكلفةالمرجحالمتوسطتعدیلیجبكما•
.فیھاالمستثمربالشركةالخاصةاألخرىالمخاطروعالوةاالقتراض

التقییم)أسالیب(وأسلوبمنھجیة-ج
للظروفاسبةالمنالتقییمأسالیبالمنشأةتختارمطلوبات،بندأوموجوداتلبندالعادلةالقیمةتحدیدعند

استخداممنالمستخدمةاألسالیبتزیدأنویجب.العادلةالقیمةلقیاسكافیةبیاناتلھاتتوفروالتي
من61-13رقمالمعیار.الملحوظةغیرالمدخالتاستخداموتقلیلالعالقةذاتالملحوظةالمدخالت

.المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییر
قییمالت)أسالیب(أسلوبمتطلباتالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن13رقمالمعیاریحددال

اتمطلوببندأوموجوداتلبندنشطةسوقفيمدرجسعرھناككانإذاإالاستخدامھا،المطلوبالمحددة
ً فقطواحدتقییمأسلوبھناكسیكونالحاالت،بعضفي.مماثل حاالتوفيدلة،العاالقیمةلتقییممناسبا

الدولیةالمعاییرمن63-13رقمالمعیار.مالءمةأكثرواحدتقییمأسلوبمنأكثراستخدامسیكونأخرى،
.المالیةالتقاریرإلعداد
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منالنطاقعةواسفئةباعتبارهالتقییمإلىالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن13رقمالمعیاریشیر
التقییمأسالیبندرجت.معینخیارتسعیرنموذجمثلمعینأسلوبإلى"التقییمأسلوب"یشیربینمااألسالیب،
إلعدادالدولیةالمعاییرمن62-13رقمالمعیار(منھجیاتثالثضمنالعادلةالقیمةلقیاسالمستخدمة

:)المالیةالتقاریر
السوقمنھجیة•
الدخلمنھجیة•
التكلفةمنھجیة•

:بشأنھالتفكیریجبالذيما
صلة؟ذاتالحاليالتقییموأسلوبمنھجیةھل

رقمالمعیارمتطلباتتستوفيوالتيبالفعلالمطبقةالتقییمومنھجیاتسیاساتاستخدامالشركاتعلىیتعین
ممكندحأقصىإلىالملحوظةالمدخالتاستخداملزیادةالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن13

الدولیةالمعاییرمن13رقمالمعیارویشیر.ممكنحدأقصىإلىالملحوظةغیرالمدخالتاستخداموتقلیل
قدالتغییراتأنباالعترافمعمتسق،بشكلٍ التقییمأسالیبتطبیقیجبأنھإلىالمالیةالتقاریرإلعداد
.الظروفظلفيتمثیالً أكثرأومتساوٍ بشكلالعادلةالقیمةیمثلقیاسإلىالتغییرأدىإذامضمونةتكون
بتفشيأثرةالمتالحالیةالبیئةفيمالءمةاألكثرالتقییمأسلوبفيالنظرالشركاتعلىیجبذلك،ومع

.)19-كوفید(كورونافیروس
تقییم؟أسلوبباستخدامالعادلةالقیمةقیاسعندمراعاتھیجبالذيما

اسلوبتخدامباسالعادلةالقیمةقیاسعندمراعاتھاینبغيالتيالرئیسیةوالمخاطرالعواملبعضتتضمن
:یليماتقییم

فيكبیرفاٍض انخإلىالفیروسالحتواءاتخاذھاتمالتيالتدابیرتؤديقد.االقتصاديالنشاطمستویات•
ً ستأثیراً لھایكونوقدوالخدمات،السلععلىوالطلباإلنتاجحیثمناالقتصاديالنشاط علىلبیا

.المخصومةالنقدیةالتدفقاتتقییمطریقةفيالمستخدمةالمتوقعةالمستقبلیةالنقدیةالتدفقات
اناالئتممخاطرزیادةإلىالمؤكدةغیراالقتصادیةالبیئةأدت.السیولةومخاطراالئتمانمخاطر•

االئتمانمخاطرأو/والخاصةاالئتمانمخاطرتزیدقدوبالتالي،.الشركاتمنللعدیدالسیولةومخاطر
.التقییمأسالیبفيكمدخالتالمستخدمةالمقابلللطرف

التوقعاتراءإجعندالیقینعدممنمستوىأكبرالعادلةالقیمةقیاساتتعكسأنیجب.بالمخاطرالتنبؤ•
جائحةلتفشيياالقتصاداألثرومدةبحجمالتنبؤلصعوبةنظراً القریب،المدىعلىوالمالیةاالقتصادیة

.19-كوفید
بالعمالتكبیرةمشتریاتأومبیعاتلدیھاالتيالشركاتتتأثرقد.األجنبیةالعمالتصرفمخاطر•

ً األجنبیة .الصرفأسعارفيبالحركاتسلبا
سبببكبیربشكلاالستخراجیةالصناعاتفيالعاملةالشركاتتتأثرقد.السلعأسعارمخاطر•

ً اقتصتعتمدالتيالبلدانفيالشركاتتتعرضقدوكذلك،.السلعأسعارفياالنخفاض السلعھذهعلىادیا
.السلبیةاالقتصادیةلآلثارأكبرمخاطرإلى

زدادیوقد.المخاطرلھذهاألخرىوالتعدیالتالمخاطرعالواتمقدارلتحدیدجوھریةأحكامإجراءیلزمقد
 ُ على(العادلةللقیمةالمتدرجالنظامفيالثالثالمستوىضمنالمصنفةالعادلةالقیمةقیاساتعددأیضا
.)الحالیةبیئةالفيكبیرةأصبحتالتياالئتمانمخاطرمثلالملحوظةغیرالمدخالتبسببالمثال،سبیل
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اإلفصاحات-د
التيالمعلوماتعنباإلفصاحالمنشأةالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن13رقمالمعیاریطالب
إلعدادالدولیةالمعاییرمن91-13رقمالمعیار[:یليمماكلتقییمعلىالمالیةبیاناتھامستخدميتساعد

]المالیةالتقاریر
بیانيفمتكررغیرأومتكررأساسعلىالعادلةبالقیمةالمقاسةوالمطلوباتللموجوداتبالنسبة•

.یاساتالقتلكإلعدادالمستخدمةوالمدخالتالتقییمأسالیبالمبدئي،االعترافبعدالماليالمركز
تأثیر،)الثالثالمستوى(الملحوظةغیرالھامةالمدخالتباستخدامالعادلةالقیمةلقیاساتبالنسبة•

.للفترةاألخرىالشاملةاإلیراداتأوالخسائرأواألرباحعلىالقیاسات
:بشأنھالتفكیریجبالذيما

المرحلیةالتقاریر
اتإفصاحمنالعدیدبتقدیمالشركاتالمرحلیةالمالیةالتقاریر34رقمالدوليالمحاسبيالمعیاریطالب
بمایة،الماللألدواتالعادلةالقیمةقیاسحولالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن13رقمالمعیار

.العادلةیمةللقالمتدرجالنظامفيالمستویاتبینالھامةوالتحویالتالحساسیةعناإلفصاحاتذلكفي
التيوالمعامالتاألحداثبتفسیرالشركات34رقمالدوليالمحاسبيالمعیاریطالبذلك،علىوعالوة

ثم،ومن.یراألخالسنويالتقریرتاریخمنذوأدائھاللشركةالماليالمركزفيالتغیراتلفھممھمةتعتبر
كانتإذاوبةمطلالمالیةغیروالمطلوباتالمالیةغیربالموجوداتالمتعلقةالعادلةالقیمةإفصاحاتتعتبر

المعیار[.بیركبشكلالعادلةالقیمتتغیرعندماالحالھوھذایكونقد.الحالیةالمرحلیةالفترةلفھمجوھریة
.)]ي(أ16و،15-34رقمالدوليالمحاسبي
السنویةالتقاریر

غیروالمدخالتدیةالنقبالتدفقاتالتنبؤعلىاالقتصادیةالمؤكدةغیرالتقدیراتفيالزیادةلتأثیرنظراً 
فقد،)اطرالمخحسبالمعدلةالخصممعدالتبعضمثل(التقییمأسالیبفيالمستخدمةاألخرىالملحوظة

حكامواألاالفتراضاتعنإفصاحاتجانبإلى-الحساسیةعنإفصاحاتتقدیمإلىالشركاتتحتاج
ھذهعتبرت.العادلةالقیمةتحدیدكیفیةفھممنالمستخدمینلتمكین-اإلدارةبھاتقومالتيالرئیسیة

ادلةالعالقیمةقیاس-المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن13رقمللمعیاروفقاً مطلوبةاإلفصاحات
الدولیةالمعاییرمن13رقمالمعیاریحتويكما.المالیةالبیاناتعرض1رقمالدوليالمحاسبيوالمعیار

النظاممنثالثالالمستوىإلىالمبالغتحویلیتمعندماخاصةإفصاحمتطلباتعلىالمالیةالتقاریرإلعداد
.الحساسیةإفصاحاتذلكفيبماالعادلة،للقیمةالمتدرج
للقیمةالمتدرجامالنظمنالثالثوالمستوىالثانيالمستوىضمنالمصنفةالعادلةالقیمةلقیاساتبالنسبة
القیمةقیاسيفالمستخدمةوالمدخالتالتقییم)أسالیب(ألسلوبوصفتقدیمالشركةعلىیتعینالعادلة،
.التغییرھذاإجراء)أسباب(وسببالتقییمأسالیبفيتغییروأيالعادلة،

للشركاتبالنسبة-۲
المالیةالبیاناتعرض
.منشأةبكلالخاصةوالظروفالحقائقعلىالشركاتمحاسبةعلى19-كوفیدجائحةأثریتوقفسوف
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:كانإذامامراعاة•
oبتاریخلسوقاوظروفالمتاحةالمعلوماتعلىبناءً السوقفيالمشاركینافتراضاتیعكسالتقییم

والقیاس؛
oأثیراتوالتالیقینعدمزیادةمنتنشأقدالتيالمخاطرعالواتیتضمنالتقییمكانإذامامراعاة

.المستجدكورونافیروسلتفشياألخرى
وىالمستضمنالتصنیفإلىیؤديقدمامھمة،أصبحتالملحوظةغیرالمدخالتكانتإذامامراعاة•

.إضافیةإفصاحاتویتطلبالثالث
للتقدیراتیةالرئیسوالمصادروالحساسیاتالرئیسیةاالفتراضاتحولاإلفصاحاتنطاقتوسیعمراعاة•

.المؤكدةغیر



انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة :5القسم 
)36المعیار المحاسبي الدولي رقم (

:الفصل األول
اإلرشادات العاّمة
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انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة 
)36المعیار المحاسبي الدولي رقم (

مقدمة-1
وقةمسبغیرضغوطأً یضعاألوسعاالقتصادعلىوتأثیره)19-كوفید(المستجدكورونافیروستفشيإن

والمسائلةالسیولعلىوالتركیزالقریبالمدىعلىاألعمالأولویاتوستكون.والشركاتالمجتمعاتعلى
ً االنتباهیجبذلك،ومع.باالستمراریةالمتعلقةالمحتملة العمومیةانیةالمیزفيالموجوداتقیمةإلىأیضا

النظرضبغسؤالوھذا.قیمتھافيلالنخفاضتعرضتقدالموجوداتھذهكانتإذافیماالنظرومتطلبات
لكاتالممتمنكبیرةأرصدةلدیھاالتيالمنشآتلتلكخاصاھتمامإیالءیجبلكنالصناعة،قطاععن

ھاإجراؤتمالتيالتقییماتتكونالوقد.ملموسةغیرموجوداتأو/ومادیةشھرةأووالمعداتواآلالت
تقییماتالھذهتحتاجسوفتقدیر،أقلوعلى.صالحةأشھربضعةقبلالموجوداتھذهقیمةانخفاضحول
.الشركاتجمیععلىلذلكالمحتملوالتأثیر19-كوفیدجائحةتفشيضوءفيفیھاالنظرإعادةإلى

بھاالمعترفالتالیةالموجوداتعلىالموجوداتقیمةانخفاض،36رقمالدوليالمحاسبيالمعیاریطبق
.للمنشأةالمالیةالبیاناتفي
التجاریة؛الشھرة•
الملموسة؛غیرالموجودات•
والمعدات؛واآلالتالممتلكات•
االستخدام؛حقموجودات•
ً معالجتھاتمتالتيالمشتركةواالئتالفاتالزمیلةالشركات• ً محاسبیا الملكیة؛وقحقلطریقةوفقا
والعادلة؛بالقیمةالمقاسةغیراالستثماریةالعقارات•
ً بھمعترفعقدإنجازأوعلىالحصولتكالیف• التقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن15رقمللمعیاروفقا

ً القیمةانخفاضمتطلباتتطبیقبعدالمالیة، الدولیةالمعاییرمن103إلى101-15رقمللمعیاروفقا
.المالیةالتقاریرإلعداد

القیمةانخفاضمؤشرات-أ
األعمارذاتالملموسةغیروالموجوداتالتجاریةالشھرةاختبار36رقمالدوليالمحاسبيالمعیاریتطلب

ً واحدةمرةاألقلعلىالقیمةفياالنخفاضبخصوصالمحددةغیراإلنتاجیة المالیةیرغوالموجوداتسنویا
ؤشراتمعلىأمثلةالمعیارویقدم.)مسببحدث(القیمةفيمحتملانخفاضعلىداللةوجودعنداألخرى
:ذلكفيبماالمسببة،األحداث

البیئةفيأوالسوقفي)القریبالمستقبلفيستحدثأو(الفترةخاللمھمةتغییراتحدوثعند•
ً أثراً التغییراتلھذهوسیكونالشركةفیھاتعملالتياالقتصادیة و؛الشركةعلىسلبیا
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معیارال[.السوقفيرسملتھاقیمةمنأعلىالشركةموجوداتلصافيالدفتریةالقیمةتكونعندما•
]12و10و9-36رقمالدوليالمحاسبي

نمللعدیداالقتصادیةالظروففيكبیرتدھورفي)19-كوفید(المستجدكورونافیروستفشيآثارتسببت
ً یشكلقدماأخرى،لشركاتاالقتصادیةالمؤكدةغیرالتقدیراتفيوزیادةالشركات، .سببةمأحداثا

واإلنشاءاتجزئةالتوتجارةوالترفیھوالسیاحةالسفرقطاعاتمثل-كبیربشكلالقطاعاتبعضتأثرت•
.والتعلیموالتأمینوالتصنیع

كمالسلع،اأسعارفيباالنخفاضكبیربشكلاالستخراجیةالصناعاتفيالعاملةالشركاتتأثرت•
ً تعتمدالتيالبلدانفيالشركاتتعرضت اآلثاراطرمخمنأكبردرجةإلىالسلعھذهعلىاقتصادیا

.السلبیةاالقتصادیة
،)جرةالمؤالعقاراتعنالناتجةاالستخدامحقوموجودات(االستثماریةالعقاراتأنواعبعضتأثرت•

كورونایروسفلتفشينتیجةً كبیربشكلالصناعیة،والعقاراتللتجزئةالمخصصةالعقاراتمثل
فعدمنمؤقتاً عملیاتھمإیقافعلىأُجبرواالذینالمستأجرونیتمكنالوقد.)19-كوفید(المستجد
أقلأیضاً یصبحونوقد.أقلإیجارمبلغعلىالتفاوضإعادةیطلبونقدأوالقریبالمدىعلىاإلیجار
ُ مماثلةاعتباراتتنطبق.ائتمانیةجدارة طائراتالمثل(الموجوداتتؤجرالتيالشركاتعلىأیضا
.النقللقطاع)الشحنوسفن

:بشأنھالتفكیریجبالذيما
:لحاليااالقتصاديالمناخظلفيالتحدیدوجھعلىصلةذاتالتالیةالقیمةانخفاضمؤشراتتكونقد
األصلیة؛الموازنةمنبكثیرأقلالفعليالمالياألداء•
السابقة؛التوقعاتمنبكثیرأقلالنقديالتدفق•
ابقة؛السبالتقدیراتمقارنةاألجلطویلةأو/واألجلمتوسطةالنمومعدالتفيالجوھریةالتغیرات•
الموجودات؛لصافيالدفتریةالقیمةمنأقلالسوقرسملة•
إلخ؛المتوقفة،والعملیاتالھیكلةوإعادةاألعمالنموذجفيالمعلنالتغیر•
السفر؛أوالتصدیرأواالستیرادعلىالقدرةعدممثلالعملیات،علىالمفروضةالقیود•
للمنشأة؛المالرأستكلفةزیادة•
األخرى؛السوقعائدمعدالتأوالسوقفيالفائدةأسعارتغیر•
للمنشأة؛نقدیةالالتدفقاتعلىتؤثرالتيالسلعأسعارأواألجنبیةالعمالتصرفأسعارفيالتقلبات•
واالستثماریة؛المشاریعتأجیل•
وقدشاملةتلیسالقائمةھذه.لھاالسوقرسملةقیمةتتجاوزللمنشأةالموجوداتلصافيالدفتریةالقیمة•

مجردھيالمعیارفيوالمذكورةأعالهالموجودةالمؤشراتإن.الساحةعلىأخرىمؤشراتتظھر
.فقطأمثلة
للمستأجرینالقیمةانخفاضاعتبارات

غیرالموجوداتقیمةانخفاضعلىالمنطبقة36رقمالدوليالمحاسبيالمعیاروإجراءاتمبادئتنطبق
ستخداماالحقموجوداتاختبارعام،بشكلٍ ویتم،.االستخدامحقموجوداتعلىبالتساوياألخرىالمالیة

.الستخداماحقموجوداتبھاتتعلقالتياألكبرللنقدالمنتجةالوحدةمنكجزءالقیمةانخفاضبخصوص
یتمالتكلفةبویُقاساالستثماريالعقارتعریفیستوفيالذياالستخدامحقموجوداتبندفإنذلك،ومع

.ةمستقلنقدیةتدفقاتینتجألنھنظراً منفصلبشكلٍ القیمةانخفاضبخصوصاختباره
منالعادلةلقیمةباوتُقاساالستثماريالعقارتعریفتستوفيالتياالستخدامحقموجوداتاستبعادویتم

.36رقمالدوليالمحاسبيالمعیارنطاق
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 ً نموذجیقتطبعدماختیارللمستأجریمكنالمالیة،التقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن16رقمللمعیاروفقا
يالتاإلیجاروعقوداألجلقصیرةاإلیجارعقودأياإلیجار،عقودبعضعلىاالستخدامحقموجودات

بتضمینرالمستأجیقومھذه،اإلیجارلعقودوبالنسبة.القیمةمنخفضالمعنيالموجوداتبندفیھایكون
المنتجةللوحدةتردادلالسالقابلالمبلغحسابعندالنقدیةالتدفقاتتوقعاتفيالمستقبلیةاإلیجارمدفوعات

.)المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن5-16رقمالمعیار(للنقد
للمؤجرینالقیمةانخفاضاعتبارات

الدفتریةلقیمةافيالمعنيالمؤجرالموجوداتبندبتضمینالمؤجریقومالتشغیلي،اإلیجارلعقودبالنسبة
یةالمستقبلالنقدیةالمقبوضاتالمؤجرویدرج.36رقمالدوليالمحاسبيالمعیارویطبقللنقدالمنتجةللوحدة

الدولیةالمعاییرمن9رقمالمعیارالشركةتطبقذلك،علىوعالوة.بھالخاصةالنقدیةالتدفقاتتوقعاتفي
.القیمةانخفاضبخصوصبھاالخاصةالمدینةاإلیجارذممالختبارالمالیةالتقاریرإلعداد

)الخصمومعدالتالنقدیةالتدفقات(لالستردادالقابلالمبلغتحدید-ب
ً العادلةقیمتھفيالموجوداتلبندلالستردادالقابلةالقیمةتتمثل استخدامھ،وقیمةعاداالستبتكالیفناقصا
منھ،علیھاولالحصیمكنالتيالنقدیةالتدفقاتحیثمنالموجوداتلبندقیمةأكبرذلكویعكس.أكبرأیھما

لدولياالمحاسبيالمعیار[.التجاریةاألعمالفياستخدامھفياالستمرارخاللمنأوبیعھطریقعنإما
.]6الفقرة36رقم
:بشأنھالتفكیریجبالذيما

النقدیةالتدفقاتتقدیرفيالموجودةالتحدیات
ً المستقبلیةالنقدیةالتدفقاتتقدیریمثلقد المؤكدةغیرالتقدیراتزیادةبسببالشركاتمنللعدیدكبیراً تحدیا

.االقتصادیة
تمثلوداعمةعقولةمافتراضاتإلىالنقديالتدفقتوقعاتتستندأنیجباالستخدام،قیدالقیمةبندتحت•

اجياإلنتالعمرمدىعلىموجودةستكونالتياالقتصادیةالظروفلنطاقاإلدارةتقدیراتأفضل
المعیار[.الخارجیةلألدلةأكبرترجیحإعطاءیتم.للنقدالمنتجةالوحدةأوالموجوداتلبندالمتبقي

)]أ(33-36رقمالدوليالمحاسبي
ً العادلةالقیمةبندتحت• منظورمنتخدمةالمسواالفتراضاتالتقدیراتتكوناالستبعاد،تكالیفناقصا

]المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن22-13رقمالمعیار[.السوقفيالمشاركین
:بعنایةیليمامراعاةیجبعلیھ،وبناءً 

التأثیرلتعكسالقیمةانخفاضالختبارالمستخدمةالنقدیةالتدفقاتوتوقعاتاالفتراضاتتحدیثیجب•
؛)19-كوفید(المستجدكورونافیروسلتفشيالمحتمل

خفاضالنسابقاختبارتاریخمناألخرىواالفتراضاتوالتوقعاتالموازناتفيالنظرإعادةیجب•
روفالظلتعكسموجودات،بندمنلالستردادالقابلالمبلغلتحدیداستخدامھاتموالتيالقیمة،

ً العمومیة،المیزانیةتاریخفياالقتصادیة المؤكدة؛غیروالتقدیراتالمتزایدةالمخاطرلمعالجةخصوصا
منیكونقدالنقدیة،التدفقاتتوقعاتفيتحدیاتمنذلكعنینتجوماالیقینعدمدرجةالرتفاعنظراً 
المركزیةفالمصارعنالصادرةاالقتصادیةالتوقعاتمثلخارجیةمصادرعلىالتوقعاتتلكبناءالمفید

.األخرىالدولیةوالمنظماتالمرموقة
الدولیةماتوالمنظالمناطقبعضفيالحكوماتتعھدتاألسواق،علىوالمالیةاالقتصادیةاآلثارلتخفیف

وحالةشروطھمفإلىالشركاتوستحتاج.الماليوالدعمالسیولةمخصصاتوتوفیرالمالیة،الحوافزبتقدیم
.بھمالخاصةالنقدیةالتدفقاتتوقعاتعلىلھایكونقدالذيالتأثیرفيوالنظرالمخصصاتھذه



36128 من

الخصممعدلفيالمخاطرعكس
وعلىالمخاطرمنالخاليالمعدلعلىكبیراً تأثیراً )19-كوفید(المستجدكورونافیروسلتفشيیكونقد

يفالمستخدمة)التنبؤومخاطرالدولةومخاطرالتمویلمخاطرمثل(بالمنشأةالخاصةالمخاطرعالوات
وأ1أ-36رقمالدوليالمحاسبيالمعیار[.المستقبلیةالنقدیةالتدفقاتلخصمالمناسبالخصممعدلتحدید

]18وأ16
مدةأومدةالنفسلھاالتيالحكومیةالسنداتعلىالعائدعلىعامبشكلالمخاطرمنالخاليالمعدلیعتمد
علىلعائداانخفضالدول،بعضوفي.للنقدالمنتجةالوحدةأوالموجوداتلبندالنقدیةللتدفقاتمماثلة

فياالنخفاضیُترجمالذلك،ومع.2020عاممناألولالربعخاللاألجلطویلةالحكومیةالسندات
لخصمامعدلفيانخفاضاتإلىالحكومیةالسنداتعلىالعائدانخفاضعقبالمخاطرمنالخاليالمعدل
روفظفياألخرىالمخاطرأو/واالئتمانمخاطرعالواتفيالمحتملةالزیاداتبسبببالشركةالخاص
.الشركة
النقدیةالتدفقاتتوقعمنھجیةفيالنظر
لبضعةياالقتصاداالضطرابمنتتراوحسیناریوھاتمعالمؤكدة،غیرالكلياالقتصادلتوقعاتنظراً 
فإنكبیر،ركودإلىتؤدياالضطرابمنطویلةفترةإلىطبیعتھ،إلىاالقتصاديالنشاطعودةقبلأشھر
التدفقاتعاتتوقمنأوسعنطاقھناكیكونوربماالمعتادمنبكثیرأعلىسیكونالتقدیرفيالیقینعدم

.معقولبشكلالمحتملةالنقدیة
:النقدیةالتدفقاتلتوقعطریقتیناستخدامیمكن

ویحاً؛ترجاألكثرالنقديالتدفقأوواحد،نقديتدفقتوقعتستخدمالتيالتقلیدیة،الطریقة•
.باالحتمالیةلمرجحةاالنقدیةالتدفقاتتوقعاتمنالعدیدتستخدموالتيالمتوقعة،النقدیةالتدفقاتطریقة•

]14أإلى4أ-36رقمالدوليالمحاسبيالمعیار[
المتوقعةالنقدیةقاتالتدفطریقةاستخدامفيالتفكیرالمفیدمنیكونقدالعالیة،الیقینعدمدرجةإلىبالنظر

ً .التقلیدیةالطریقةمنبدالً  بدالً لكنالمخاطر،بحسبةالنقدیالتدفقاتتعدیلیتمالالتقلیدیة،للطریقةووفقا
ً .الخصممعدلتحدیدفيالمخاطرتنعكسذلك،من عدمنعكسیالمتوقعة،النقدیةالتدفقاتلطریقةوفقا

المستخدمة،االحتمالیةةالمرجحالنقدیةالتدفقاتتوقعاتمختلففيالمستقبلیةالنقدیةالتدفقاتبشأنالیقین
ً وأكثردراسةبطبیعتھاالمتوقعةالنقدیةالتدفقاتطریقةوتتطلب.الخصممعدلفيولیس للنطاقضوحا

التقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن26ب-13رقمالمعیار[.المحتملةالمستقبلیةللنتائجالمعتادمناألوسع
]7أ-36رقمالدوليالمحاسبيوالمعیارالمالیة،

 ً تعدیالتلنقدیةاالتدفقاتلخصمالمستخدمالسعریعكسأالیجبالشركة،تطبقھاالتيالطریقةكانتوأیا
العواملبعضتأثیرحسابسیتموإال،.صحیحوالعكسالمقدرةالنقدیةالتدفقاتفيدمجھاتمالتيالعوامل
]56و55-36رقمالدوليالمحاسبيالمعیار[.مرتین

اإلفصاحات-ج
حددة،المغیراإلنتاجیةاألعمارذاتالملموسةغیروالموجوداتالشھرةقیمةانخفاضاختبارسیاقفي

القابللغالمبلتحدیدالمستخدمةالرئیسیةاالفتراضاتعناإلفصاح36رقمالدوليالمحاسبيالمعیاریتطلب
االفتراضاتأحدفيمعقولبشكلالمحتملالتغییركانإذاالحساسیةعنإفصاحاتیتطلبكما.لالسترداد
علىوعالوة.الستردادلالقابلةقیمتھاعنللنقدالمنتجةللوحدةالدفتریةالقیمةزیادةفيیتسببقدالرئیسیة

ةالرئیسیاالفتراضاتعناإلفصاحالمالیةالبیاناتعرض1رقمالدوليالمحاسبيالمعیاریتطلبذلك،
بتاریخینالیقعدمحاالتلتقدیراتواألخرىالمستقبلیةالرئیسیةالمصادرحولالشركةتضعھاالتي

جوداتللموالدفتریةالقیمعلىجوھريتعدیلإلىتؤديكبیرةمخاطرعلىتنطويوالتيالتقریر،
-)د(134-36ورقم،129و125-1رقمالدوليالمحاسبيالمعیار[.التالیةالمالیةالسنةفيوالمطلوبات

)]و(
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:بشأنھالتفكیریجبالذيما
الموجزةالمرحلیةالتقاریر
فياتالتغیرومقدارطبیعةعناإلفصاحالمرحلیةالمالیةالتقاریر34رقمالدوليالمحاسبيالمعیاریتطلب

للمعیاروفقاً صاحاإلفتتطلبالتيوالمعامالتاألحداثعلىأمثلةً القیمةانخفاضخسائروتعتبر.التقدیرات
عندما،34رقمالدوليالمحاسبيالمعیارفيمذكورھوكما.كبیرةكانتإذا34رقمالدوليالمحاسبي

تقریرترةفآخرمنذللمنشأةالمالياألداءأوالماليالمركزفيالتغیراتلفھمجوھریةمعاملةأوحدثیكون
یقدمأنفیجبمرحلیة،فترةفيبھاالمعترفالكبیرةالقیمةانخفاضخسائرمعالحالھوكماسنوي،
ً تفسیراً للشركةالمرحلةالماليالتقریر فترةآلخرالمالیةاناتالبیفيالواردةالصلةذاتللمعلوماتوتحدیثا
ھذافيمراعاتھاالمطلوبالعالقةذاتاإلفصاحات36رقمالدوليالمحاسبيالمعیاریقدم.سنويتقریر
.)]د(أ16وج،15و،)ب(ب15-34رقمالدوليالمحاسبيالمعیار[.الصدد

السنویةالتقاریر
المھممناً،جوھرییكونأنالمحتملمنالمستقبلحولاإلدارةالفتراضاتالمصاحبالیقینعدمألننظراً 

دةالمؤكغیرالتقدیراتدرجةفھمعلىالمستخدمینلمساعدةقویةإفصاحاتبإعداداإلدارةتقومأن
فيالممكنةلمعقولةاللتغیراتلالستردادالقابلالمبلغوحساسیةلالستردادالقابلالمبلغتقدیرفيالموجودة

حولرةاإلدانظروجھاتعناإلفصاحالمناسبمنیكونقدالمثال،سبیلعلى.الرئیسیةاالفتراضات
فیروستفشيلالمتوقعالتأثیرومدةخطورةدرجةمثل(الكلياالقتصادبتوقعاتالمرتبطةالیقینعدمدرجة

وإغالقاإلمداداتسلسلةعلىللتوقفالمحتملةاألھمیةأو/و)الشركةأعمالعلىالمستجدكورونا
.ذلكإلىوماالطلبوانخفاضالمصانع

للشركاتبالنسبة-۲
القیمةانخفاضاعتبارات

قدللنالمنتجةوحداتھاأوالشركةموجوداتقیمةانخفاضعلىمؤشراتأيھناككانإذافیماالنظر•
جھووعلى.فردیةبصورةاختبارھاتموالتي)ینطبقحیثمااالستخدام،حقموجوداتمتضمنة(

:یليماتقییمیتمالتحدید،
oوالشركة؛أعمالعلى،19-كوفیدجائحةتفشيالحتواءاتخاذھاتمالتيالتدابیر،آثار
oالسوقیةالرسملةیتجاوزالموجوداتصافيكانإذا.

الشركة،طبقھتمابقدرالتالیةالبنودتعكسالنقدیةالتدفقاتوتوقعاتالموازناتكانتإذافیماالنظر•
:التقریرتاریخفيالمتاحةالمعلوماتإلىاستناداً 

o؛19-كوفیدجائحةآثاروحدةمدةبشأناألخرىالدولیةوالمؤسساتالمركزیةالمصارفتوقعات
oللنقد؛المنتجةبالوحداتالخاصةالخدماتأوالمنتجاتعلىوالطلبالعرض
oاالقتصاديالنشاطتراجع
oالصحي؛الحجروقیودوالسفرالتنقلعلىالمفروضةالقیودتداعیات
oوالسلع؛وأسعارالصرفأسعارآثار
oالدولیةوالمنظماتالدولةتقدمھاالتيالماليوالدعمالسیولةوتوفیراالقتصاديالتحفیزأنشطة.
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بماخیرة،األاآلونةفيالتقییمعملیاتعلىالمطبقةالخصممعدالتتحدیثتمقدكانإذافیماالنظر•
.التقریرتاریخفيالسائدةالمخاطربیئةیعكس

المصادرواالفتراضاتبأھمالمتعلقةاإلفصاحاتوكذلكالحساسیةبشأناإلفصاحاتتحسینمراعاة•
.والسنویةالمرحلیةالتقاریرفيالتقدیراتفيالیقینلعدمالرئیسیة

.االعتبارفيوضعھایجببالتزاماتمحملةعقودأيھناككانإذاماتقییم•



المعیار (المخصصات وااللتزامات الطارئة : 6القسم 
)37المحاسبي الدولي رقم 

:الفصل األول
اإلرشادات العاّمة
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المخصصات والمطلوبات -37المعیار المحاسبي الدولي رقم 
)37المعیار المحاسبي الدولي رقم (الطارئة والموجودات الطارئة 

مقدمة-1
ً )19-كوفید(المستجدكورونافیروستفشيأثر ریقطعنالمثالسبیلعلىالشركات،منالعدیدعلىسلبا

إغالقإلىیؤديوالعمالةنقصفيیتسببماالتورید،سالسلوتعطیللدیھا،اإلنتاجعملیاتعلىالتأثیر
بعضططتخقدالمقابل،وفيمعینة؛عملیاتوقفأوتقلیصفياإلدارةتفكروقد.والمنشآتالمتاجر

.الھیكلةإعادةإلىیؤديقدذلككل.جدیدةعملفرصةالستكشافالشركات
-كوفید(المستجدوروناكفیروسلتفشينتیجةً للخسائرمسببةالحالیةالبیعأوالشراءعقودبعضتصبحقد

ً وتتطلب)19 وقدالتعاقدیةأوالقانونیةبالتزاماتھاللوفاءالشركاتتكافحقدذلك،علىوعالوة.مخصصا
ً عنھینتجوالذياألداء،عدمأوالسدادفيالتأخیراتمثللغرامات،تتعرض .صمخصتكوینأیضا

 ً أوعمالاألتوقفعنالناتجةالخسارةمخاطرمنالحدأولتقلیلالتأمینوثائقالمنشآتتبرمماغالبا
.األخرىاألحداث

:أدناهفیھاللنظرتحدیدھاتمالتيالمحاسبیةاآلثارمنمتنوعةمجموعةسبقماعنینتجقد
الھیكلةإعادةمخصصات•
بخسائرمحملةعقود•
غرامات•
طارئةموجودات•

حالي؛التزامالمنشأةلدىیكونعندمافقطبمخصصاالعتراف37رقمالدوليالمحاسبيالمعیاریتطلب
ً للمواردالخارجالتدفقیكونأنالمحتملومن وال.ثوقموتقدیرإجراءویمكنااللتزام؛لتسویةمطلوبا

استردادیفتكالأوالمستقبلیةالتشغیللتكالیفمخصصاتبتكوین37رقمالدوليالمحاسبيالمعیاریسمح
االلتزامطبیعةعناإلفصاحالمنشأةمن37رقمالدوليالمحاسبيالمعیارویتطلب.المستقبلیةاألعمال

.االقتصادیةللمنافعالخارجيللتدفقالمتوقعوالتوقیت
التقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن103-15.101رقمللمعیارالقیمةانخفاضمتطلباتتطبیقتم•

.المالیة

الھیكلةإعادةمخصص-أ
 ً یتم.الھیكلةإعادةلمخصصاتخاصةتوجیھاتتوفیریتم،37رقمالدوليالمحاسبيللمعیاروفقا

:التالیینالشرطیناستیفاءعندفقطالھیكلةإعادةبمخصصاالعتراف
والھیكلة؛إلعادةمفصلةرسمیةخطةتوجد•
ً الشركةقدمت• ً توقعا تنفیذفيبدءالطریقعنإماأيتنفیذھا،سیتمالخطةبأنالمتأثرینإلىصحیحا

]72-37رقمالدوليالمحاسبيالمعیار[.بھاللمتأثرینالرئیسیةسماتھاعناإلعالنأوالخطة
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:بشأنھالتفكیریجبالذيما
تفشيلنتیجةاإلنتاجیةمنشآتھاإحدىإغالققررتالشركاتإحدىأنلنفترضالمثال،سبیلعلى•

والتوقیتھا،إغالقسیتمالتيالمنشأةتحدیدمعخطتھا،عنالشركةأعلنتوإذا.المستجدكورونافیروس
بمخصصافباالعترتقومعندئذلتسریحھم،تخططالذینللموظفینالتقریبيوالعددلإلغالقالمقدر
ترافلالعذاتھاحدفيكافیةالھیكلةإعادةخطةعلىالشركةإدارةمجلسموافقةتعدوال.ھیكلةإعادة

]75-37رقمالدوليالمحاسبيالمعیار[.ھیكلةإعادةبمخصص
للمتطلباتفقًاوالھیكلةإعادةمنكجزءتسریحھمتمالذینللموظفینالخدمةنھایةبتعویضاتاالعترافیتم

والتي]19رقمالدوليالمحاسبيالمعیار[الموظفینتعویضات-19رقمالدوليالمحاسبيللمعیارالخاصة
.الدلیلھذافيتناولھایتملم

بخسائرالمحملةالعقود-ب
للمتطلباتفقًاوالھیكلةإعادةمنكجزءتسریحھمتمالذینللموظفینالخدمةنھایةبتعویضاتاالعترافیتم

والتي]19رقمالدوليالمحاسبيالمعیار[الموظفینتعویضات-19رقمالدوليالمحاسبيللمعیارالخاصة
.الدلیلھذافيتناولھایتملم
:بشأنھالتفكیریجبالذيما
المثالسبیلعلىترتفع،أنالمتوقعمنكانأوالتكالیفارتفعتإذابخسائرمحمالً البیععقدیصبحقد•

یصبحوقد.إضافیینموظفینتعیینأوبدیلموردعنالبحثأواإلنتاجإیقافإلىتحتاجالشركةألن
ً البیععقد انخفاضألنالالمثسبیلعلىأقل،المنافعتكونأنالمتوقعمنكانإذابخسائرمحمالً أیضا

شروطدراسةاتالشركعلىیجبتفادیھا،یمكنالالتيالتكالیفتقییموعند.األسعارعلىیؤثرالطلب
.القاھرةوالقوةاإلنھاءبنودذلكفيبمابعنایة،العقد

التوقعاتعكسإلىالشركةتحتاجبالخسائر،المحملالعقدالختباروالمنافعالتكالیفتوقعاتإعدادعند•
االستردادلیةقابتقییماتفيالمستخدمةتلكمعالمتوافقةاالفتراضاتواستخدامالتقریرتاریخفي

اعاألوضتغیرلسرعةونظراً .المالیةغیرالموجوداتقیمةانخفاضالمثالسبیلعلىاألخرى،
التيالتوقعاتتحدیثإلىالشركةتحتاجفقد،)19-كوفید(المستجدكورونافیروسبتفشيالمحیطة
.قریرالتتاریخفيوالتوقعاتوالظروفالمتاحةالمعلوماتلتعكسالتقریرتاریخقبلأجرتھا

ً لألموالالزمنیةالقیمةتأثیركانإذابخسائرالمحملالعقدمخصصخصمیتم• المصارفلتعم.جوھریا
التأثیربشأنالمتزایدةللمخاوفاستجابةً الفائدةأسعارخفضعلىالدولمنالعدیدفيالمركزیة

منالخالیةاألسعارعلىبدورهیؤثرقدوالذي؛)19-كوفید(المستجدكورونالفیروساالقتصادي
ً والتيالمخاطر، تمإذاخصمالمعدلتحدیثإلىالشركاتوتحتاج.المخصصاتلخصمتستخدمماغالبا

.تغییره

الغرامات-ج
 ً ومنتفادیھنیمكالوالذيحالي،التزامالشركةلدىكانإذاالمالیة،التقاریرإلعدادالدولیةللمعاییروفقا

منانكإذابمخصصباالعترافالشركةتقوماالقتصادیة،للمواردخارجتدفقعنھینتجأنالمتوقع
.موثوقبشكلالمبلغتقدیرالممكن

:بشأنھالتفكیریجبالذيما
القوةبنودسیماالبھ،المعمولالقانونتفسیرفيوالنظرالحالیةعقودھامراجعةإلىالشركاتتحتاج•

.)19-كوفید(المستجدكورونافیروستفشيعنناجمالتزاملدیھاكانإذامالتحدیدالقاھرة،
االمتثالدملعالمثالسبیلعلىإضافیة،بمخصصاتاالعترافذلكیستوجبقدالحاالت،بعضفي•

قاھرةقوةنھاأعلىالدولبعضفيالجائحةإلىیُنظرقدالمقابل،وفي.بھاالمعمولواللوائحللقوانین
االستعانةییمالتقھذایتطلبوقد.اإللغاءأوالتسلیمفيالتأخرأواألداءعدمغراماتعنالتنازلیتموقد

.قانونیینبمستشارین
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الطارئةالموجودات-د
ةالمطلوبالمصاریفكلأوبعضاستردادالمتوقعمنیكونعندما،37رقمالدوليالمحاسبيللمعیاروفقًا

ً كدالمؤمنیكونعندما،وفقطعندما،باالسترداداالعترافیتمآخر،طرفقبلمنمخصصلتسویة تقریبا
استردادأيمقابلالمخصصمبلغتخفیضیتمال.لاللتزامالمنشأةتسویةعندالمستردةالمبالغاستالمیتمأن

لبندبھمعترفالللمبلغیُسمحوالمنفصلموجوداتكبنداالستردادمعالتعاملیتمذلك،منوبدالً .متوقع
.المخصصمبلغیتجاوزبأناالستردادموجودات

:بشأنھالتفكیریجبالذيما
ً مؤقتباإلغالقالشركاتبعضمطالبةالفیروسانتشارعلىللسیطرةالمتخذةالخطواتمن• یكونقد.ا

.اإلغالقتكالیفكلأوبعضاستردادمنوتتمكناألعمالاستمراریةعلىتأمینالمنشأةلدى
شركةقبلتعندماعادةً ذلكویحدث.مؤكداً االستردادیكونعندماالتأمینھذامثلبمنافعاالعترافیتم•

ً .اماتھابالتزالوفاءیمكنھاالتأمینشركةبأنثقةعلىاإلدارةوتكونصالحةمطالبةوجودالتأمین وغالبا
.عنھاتعوضالتيالتكالیفعنالحقوقتفيالتأمینبمنافعاالعترافیتمما

منفصلكلٍ بشتأمیناستردادموجوداتبندأيتصنیفمعالمالي،المركزبیانفيبالمقاصةیسمحال•
نزیلتبعدالدخلبیانفيبالمخصصالمتعلقةالمصاریفإدراجیمكن،ذلكومع.مخصصأيعن
.مقابلاستردادأي

للشركاتبالنسبة-۲
لبكالخاصةوالظروفالحقائقعلىالمالیةاألداةقیمةانخفاضعلى19-كوفیدجائحةأثریتوقفسوف
:الشركاتعلىیجبالمتوقعة،االئتمانلخسائربالنسبة.منشأة

الھیكلةإعادةمخصصات-أ
الموجوداتقیمةفيانخفاضالھیكلةإلعادة)خطةإلىالحاجةأو(الخطةعنینتجكانإذامامراعاة•

.اللزومعندالقیمةانخفاضاختباروإجراء
بأنھیحةصحتوقعاتلدیھمبالخطةالمتأثرینوأنالھیكلة،إلعادةمفصلةرسمیةخطةوجودمنالتأكد•

.ھیكلةإعادةبمخصصاالعترافقبلتنفیذھا،سیتم
تدفقاتأليالمتوقعوالتوقیتالھیكلة،إعادةمخصصطبیعةحولوشفافةواضحةإفصاحاتتقدیم•

،)ب(98-1رقمالدوليالمحاسبيالمعیار[.العالقةذاتالیقینعدموحاالتناتجةاقتصادیةمنافع
)]ب(–)أ(85-37و،125و

والغراماتبخسائرالمحملةالعقود-ب
منأقلالعقدمنالخروجتكلفةكانتإذامالتحدیدالرئیسیةوالبیعالشراءعقودفياإلنھاءبنودمراجعة•

القاھرةالقوةبندتحتیندرج)19-كوفید(المستجدكورونافیروسكانإذاماومراعاة.بھالوفاءتكلفة
.دولتكفي

متوافقةاضاتاالفترأنمنوالتأكد.بخسائرالمحملةالعقودالختباروالمنافعالتكالیفتوقعاتتحدیث•
تالمعدالكانتإذامماوالتحقق.القیمةانخفاضتحلیلمثلأخرى،ألغراضالمعدةالتوقعاتمع

.تغیرتقدالمخصصاتلخصمالمستخدمةالمخاطرمنالخالیة
.رورةالضعندالقانونیینبالخبراءواالستعانةبالغراماتالخاصةالبنوكلدراسةالعقودمراجعة•
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االعترافعندإجراؤھاتمالتيوالتقدیراتاألحكامحولمغزىوذاتواضحةإفصاحاتتقدیم•
.وقیاسھابالمخصصات

الطارئةالموجودات-ج
بموجبمغطاة19-كوفیدجائحةتفشيعنالناتجةالخسائركانتإذافیماالنظراإلدارةعلىیجب•

.بھاالخاصةالتأمینوثائق
للتنوعاً نظرالمنشأة،لدىاألعمالتوقفعلىالتأمینوثائقوأحكاملشروطدقیقتحلیلإجراءیلزم•

تغطيالتيوثائقالوبعض.التأمینبموجبالمغطاةالخسائرومستوىبطبیعةالمتعلقةالبنودفيالكبیر
معناتمقارتتطلبأطولفترةمدىعلىعادةً تقاسوالتيالتشغیلیةالھوامشأواإلیراداتخسائر

.السابقةالسنواتفيالمماثلةالفترات
.جوھریةالطارئةالموجوداتكانتإذاالمالیةالبیاناتفيالمناسبةاإلفصاحاتتقدیمیجب•



المعیار المحاسبي (عرض البیانات المالیة : 7القسم 
)1الدولي رقم 

:الفصل األول
اإلرشادات العاّمة
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عرض البیانات المالیة                                                                
)1المعیار المحاسبي الدولي رقم (

مقدمة-1
بتفشيمباشرغیرأو/ومباشربشكلالمتأثرةللمنشآتالمالیةالبیاناتعناإلفصاحمتطلباتستختلف

ً عنھینتجقدالتفشيألنونظراً .المعلوماتوتوافرالماليالتأثیرحجمحسبعلى19-كوفیدجائحة أیضا
ً المنشأةتحتاجقدسابقًا،عنھااإلفصاحأوبھاباالعترافالمنشأةتقملمیقینعدمحاالتأوالتزامات أیضا

علىالتفشيأثیرتلتوضیحالمالیةالبیاناتفيإضافیةمعلوماتعناإلفصاحسیتمكانإذافیماالنظرإلى
یستلإفصاحاتذلكعنینتجوقد.طارئةمطلوبات/وموجوداتمخصصاتتتضمنقدالتيالجوانب

.المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمنمحددمعیاربموجبمطلوبةبالضرورة

الوثیقة،منأخرىجوانبفيتناولھاتمالتياإلفصاحاتالمالیةالبیاناتبعرضالخاصالقسمیتناولال
جائحةتفشيتأثیراتعنباإلبالغصلةذاتتكونقدالتياإلضافیةاالعتباراتبعضفقطیتضمنلكن

.19-كوفید

والتقدیراتباألحكامالخاصةاإلفصاحات-أ
حولاإلدارةخذھاتتالتياألحكامفھمعلىالمالیةالبیاناتمستخدميتساعدبطریقةاإلفصاحاتتقدیمیلزم

المعلوماتومدىطبیعةوتختلف.الیقینعدمحاالتلتقدیراتواألخرىالمستقبلیةالرئیسیةالمصادر
ً المقدمة المنشأةىعلیتعینالتياإلفصاحاتأنواعأمثلةمن.األخرىوالظروفاالفتراضلطبیعةوفقا
:یليماتقدیمھا

األخرىالمؤكدةغیرالتقدیراتأواالفتراضطبیعة•
أسبابذلكفيبما،احتسابھایتضمنھاالتيوالتقدیراتواالفتراضاتلألسالیبالدفتریةالمبالغحساسیة•

الحساسیة
یتعلقفیماالتالیةالمالیةالسنةخاللالمعقولةالممكنةالنتائجونطاقالیقینعدملحالةالمتوقعالحل•

المتأثرةوالمطلوباتللموجوداتالدفتریةبالمبالغ
إذاوالمطلوبات،الموجوداتبتلكالمتعلقةالسابقةاالفتراضاتعلىإجراؤھاتمالتيللتغییراتتوضیح•

حلدونالیقینعدمظل
:بشأنھالتفكیریجبالذيما
برؤیةلمالیةاالبیاناتمستخدميتزویدخاصبشكلٍ المھممنالیقین،عدمأوقاتفيالتقاریرإعدادعند•

ئیسیةالرواألحكاماالفتراضاتوفھمالحالیةالیقینعدمحالةمواجھةفيالمنشأةمرونةحولمناسبة
.المالیةالمعلوماتإعدادعنداتخاذھاتمالتي
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لإلفصاح1رقمالدوليالمحاسبيالمعیارفيالخاصةالمتطلباتاالعتباربعیناإلدارةتأخذأنیجب•
یاساتالستلكتطبیقعنداتخاذھایتمالتيأھمیةاألكثرواألحكامالھامة،المحاسبیةالسیاساتعن

تكونوقد.لیةالمستقبالفتراتفياألرباحتعدیلإلىتؤديأنالمرجحمنالتيوالتقدیراتالمحاسبیة،
فصاحاتاإلمدىزیادةإلىحاجةھناكتكونوقد.الفیروسلتأثیرنتیجةمختلفةاإلفصاحاتھذهجمیع

لتغییرالمالیةیرغللموجوداتالدفتریةالقیمةتخضعقدالمثال،سبیلعلى.المؤكدغیربالتقدیرالخاصة
.التالیةالسنةخاللجوھري

استخدامفیھاتمالتيالجوانبھيوماالوثیقةفيمناقشتھاتمتالتيالجوانبمراعاةاإلدارةعلىیتعین•
وجھعلىالتالیةللجوانبإفصاحاتتقدیمویجب.الھامةالتقدیراتھيوماالجوھریةاألحكام

لوباتوالمطاالستمراریة،مبدأوتقییماتالمالیة،وغیرالمالیةالموجوداتقیمةانخفاضالخصوص؛
جار،اإلیوحوافزبخسائر،المحملةوالعقودالھیكلة،إعادةومخصصاتالطارئة،والموجوداتالطارئة،
.التجدیدوخیارات

:العالقةذاتواالفتراضاتاألحكامتتضمنقد،ذلكعلىعالوة•
oعنھا؛اإلعالنتمالتيالحكومیةالدعمتدابیرخاللمنالمقدمالدعمومدىتوافر
oیتمأنعلىاالعتمادأوالمصرفیةللتعھداتاالمتثالذلكفيبماالنقد،مصادروتوقیتومدىتوافر

التعھدات؛تلكعنالتنازل
oالمحتملةوتأثیراتھااالجتماعيالتباعدتدابیرمدة.

علىبناءً ةالحساسیتحلیلذلكفيبماالرئیسیة،االفتراضاتحولالمقدماإلفصاحیعكسأنیجب•
راضاتاالفتتتأثرعندما.التقریربتاریخالسائدةالظروفالمعقولة،الممكنةالنتائجمنمجموعة
الالتيلألحداثجةً نتیكبیربشكلاالفتراضات،تلكعلىالمعقولةالممكنةالتغییراتنطاقأوالرئیسیة،
ذلكفيبماغییرات،التبتلكالمتعلقةالمعلوماتعناإلفصاحیجبالتقریر،تاریخبعدالتعدیلتستوجب

.منفصلبشكلالمالي،التأثیرتقدیر

المالیةبالمخاطرالخاصةاإلفصاحات-ب
خاطروماالئتمانمخاطرمثل(المالیةمخاطرھافيتغییراتأيعناإلفصاحإلىالمنشآتتحتاجسوف

ارةبإدالخاصةوعملیاتھاوسیاساتھاأھدافھافيأو)األخرىاألسعارومخاطرالعمالتومخاطرالسیولة
إلعدادالدولیةالمعاییرمن7رقمالمعیارقسمضمنالتفصیلمنبمزیدذلكمناقشةتمت[.المخاطرھذه

]الوثیقةمنالمالیةالتقاریر
:بشأنھالتفكیریجبالذيما
عادیةالالمستویاتعلىالفیروسأثرإذاالسیولةمخاطرحولاإلفصاحاتمنمزیدتقدیمیلزمقد•

سبیلعلىى،أخربطرقالنقدإلىالوصولعلىقدرتھاأوالعملیاتمنللمنشأةالواردةالنقدیةللتدفقات
.الموردینتمویلأوالمدینةالذممتخصیممنالمثال

المتداولغیرالتصنیفمقابلالمتداولالتصنیف-ج
مالمتداوغیرأومتداولأنھعلىالماليالمركزبیانفيالتصنیف1رقمالدوليالمحاسبيالمعیاریتطلب

.السیولةترتیباستخدامیتملم
:بشأنھالتفكیریجبالذيما
إلىیؤديقدأو،باالقتراضالخاصةللتعھداتالمنشآتبعضخرقفيللفیروسالمالياألثریتسببقد•

القروضبعضوجعلالقرضسدادشروطتغییرإلىذلكیؤديوقد.جوھريسلبيتغییربنودإحداث
التمویلومطلوباتالقروضتصنیفكانإذامامراعاةاإلدارةعلىویتعین.الطلبعندالسدادمستحقة
مستمرةالتزالالمنشأةكانتإذاماالقصوى،الحاالتوفيتأثر،قدومتداولةمتداولةغیربیناألخرى

یتعینكما.ترافقيإعساربنودأيتأثیرخاصبشكلاإلدارةتراعيأنیجب.االستمراریةلمبدأوفقاً 
یجبوأعاله،الموضحةللظروفنتیجةاالقتراضشروطفيتغییراتأيتأثیرمراعاةاإلدارةعلى

.التعدیلوجبتستالأحداثأنھاعلىالتقریرتاریخبعدعلیھاالحصولتمالتيالتنازالتمعاملةعلیھا
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للشركاتبالنسبة-۲
.منشأةبكلالخاصةوالظروفالحقائقعلىالشركاتمحاسبةعلى19-كوفیدجائحةأثریتوقفسوف
:مراعاةالشركاتعلىیتعین

المالیةالبیاناتعرض
تقدیمیجبتحدیدھا،وبمجردإجراؤھا،تمالتيوالتقدیراتاألحكامفيبعنایةالنظرالشركاتعلىیجب•

.عنھاومحددةمفصلةإفصاحات
علىویجب،19-كوفیدجائحةتفشيضوءفيالمالیةالمخاطرعناإلفصاحللغایةالمھممنسیكون•

ومصممةبالمعلوماتغنیةولكنھاوموجزةواضحةاإلفصاحاتجمیعأنمنالتأكدأخرىمرةاإلدارة
بالمؤسساتالخاصةوالظروفالحقائقلتناسب

.المالیةالمطلوباتعناإلفصاحفيبعنایةاإلدارةتنظرأنیجب•



من 15المعیار رقم (االعتراف باإلیرادات : 8القسم 
)المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

:الفصل األول
اإلرشادات العاّمة



49128 من

المعیار رقم (اإلفصاح عن المبالغ المتغیرة : االعتراف باإلیرادات
)من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة15

مقدمة-1
من15قمرالمعیارنطاقضمنالجاریةالعمالءعقودفيالتقدیراتعلىكورونافیروستفشيیؤثرقد

العقدفيبھالمتعھدالمقابلكانإذا.العمالءمعالعقودمناإلیراداتالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییر
ً یتضمن ،)الغراماتواألداءومكافآتالسعروامتیازاتالمستردةوالمبالغالخصوماتمثل(متغیراً مبلغا

ً المنشأةعلىیتعین مقابلعلیھلالحصوللمنشأةیحقالذيالمقابلمبلغالعقد،بدایةفيتقدر،أنعموما
تفشينعالناجمالحالياالقتصاديللوضعونظراً .العمیلإلىبھاالموعودالخدماتأوالبضائعتحویل

لوضعالعقدمدةلطواالتقدیربتحدیثمطالبةالمنشآتألنالمتغیرالمبلغتقدیریتأثرقدكورونا،فیروس
.تقریرتاریخكلفيالموجودةللظروفتصور

قد19-یدكوفجائحةلتفشياالستجابةإطارفيالمتخذةاإلجراءاتكانتإذامامراعاةإلىالشركاتتحتاج
ذلك،علىوةوعال.للعمالءالمقدمةاالمتیازاتأوالحوافزالمثالسبیلعلىإضافي،متغیرمبلغعنھانتج
فقدزاماتھا،بالتالوفاءمنتتمكنالبحیثمالشركةالتابعةالعاملةالقوىأواإلمداداتسلسلةتعطلتإذا

.المعاملةسعرمنتقللغراماتفرضإلىذلكیؤدي

التيدیراتالتقتكونالقد.تقریركلتاریخفيالمقدرالمعاملةسعرتقییمإعادةإلىالشركاتتحتاج
مراجعةالمنشآتعلىنسیتعیلذلك،ونتیجةالمقبلة،التقریرفترةفيجیدةالسابقةالتقریرفترةفيأجریت

لمعلوماتاأوحلھاتمالتيالیقینعدمحاالتمراعاةمعلھا،یستحقأنتتوقعالذيالمبلغحولالتوقعات
.كورونافیروسبتفشيالمتعلقةالیقینعدمحاالتحولالجدیدة

المحتملمنذيالالمبلغعلىالمعاملةسعرفيتضمینھللمنشأةیمكنالذيالمتغیرالمقابلمبلغیقتصر
قینالیعدمحاالتحلیتمعندمابھاالمعترفالتراكمیةلإلیراداتجوھريعكسإجراءیتمأالللغایة

.كورونافیروستفشيلنتیجةً كبیربشكلالمقیدللمبلغالمنشأةتقدیریتأثرقد.المتغیربالمبلغالمتعلقة

البیعأسعارتغیربببسإماكبیر،بشكلالمستقلةالبیعأسعارتقدیراتعلىأیضاً كورونافیروسیؤثروقد
بھلمعترفااإلیراداتمبلغعلىبدورهذلكیؤثروقد.التقدیرأسالیبمدخالتتغیربسببأوالملحوظة

.العقدفيخدمةأوسلعةكلتحویلعند

ً المنشآتعلىیجبالتقدیرات،تحدیثوعند فيیراتوالتغاألحكامعناإلفصاحمتطلباتمراعاةأیضا
المنشأةعلىتعینیالمثال،سبیلعلى.اإلیراداتوتوقیتمبلغتحدیدعلىكبیربشكلٍ تؤثرالتياألحكام

إذاماتقییموالمتغیرالمبلغلتقدیرالمستخدمةواالفتراضاتوالمدخالتالطرقحولمعلوماتعناإلفصاح
.مقیداً المتغیرالمبلغتقدیركان
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المتغیرالمبلغتقدیر-أ
تتوقعالتيطریقةالحسبعلىالتالیة،الطرقمنأيباستخدامالمتغیرالمقابلمبلغتقدیرالمنشأةعلىیجب

:لھایحقالذيالمقابلبمبلغالتنبؤفيأفضلتكونأنالمنشأة
الغالمبمننطاقفياالحتمالیةالمرجحةالمبالغمجموعھيالمتوقعةالقیمةإن—المتوقعةالقیمة)أ

ً تقدیراً المتوقعةالقیمةتكونقد.المحتملة منكبیرعددشأةالمنلدىكانإذاالمتغیرالمقابللمبلغمناسبا
.مماثلةخصائصذاتالعقود

مبالغنطاقفياحتماالً األكثرالوحیدالمبلغھواحتماالً األكثرالمبلغإن—احتماالً األكثرالمبلغ)ب
مناسبتقدیرھوالً احتمااألكثرالمبلغیكونقد.)للعقداحتماالً األكثرالفردیةالنتیجةأي(المحتملةالمقابل
مكافأةالمنشأةحققتأنإماالمثال،سبیلعلى(فقطمحتملتیننتیجتینللعقدكانإذاالمتغیرالمقابللمبلغ
]المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن53-15رقمالمعیار[.)ذلكتحققالأوأداء
:بشأنھالتفكیریجبالذيما
المتكبدةلیفالتكاالمثالسبیلعلىاألعمال،تقدممستوىلقیاسالمدخالتطریقةشركةتستخدمعندما•

إجراء(لوقتابمرورباإلیراداتاالعترافحالةفيسیماالالمتوقعة،التكالیفإجماليمنمئویةكنسبة
إجماليقدیرتإلىتحتاجفإنھا،)والدفاعوالفضاءوالھندسةواإلنشاءاتالعقاراتمثلقطاعاتفيشائع

على19-یدكوفجائحةتفشيیؤثروقد.األداءبالتزامللوفاءمطلوبةستكونالتيالمتوقعةالمدخالت
ً العملإكمالتعذرإذاللمشروعالزمنیةالجداول ً یؤديوقد.الزمنيللجدولوفقا تفاعارإلىأیضا
.الرئیسیةالمدخالتتكالیف
ثأحدتعكسبھاالمعترفواإلیراداتالمقدرالتقدممستوىأنمنالتأكدإلىالشركاتوتحتاج

.مستقبليبأثرالتقدیرھذافيتغییراتأياحتسابویتم.التوقعات
الطریقةعلىناءً باحتماالً األكثرالمبلغوطریقةالمتوقعةالقیمةطریقةبینتختارأنالمنشأةعلىیجب•

تكونأنبھاقصدیُ الالمختارةالطریقةأنبمعنى.لھایحقالذيالمقابلبمبلغأفضلبشكلتتنبأالتي
والظروفقائقالحعلىبناءً األنسب،الطریقةتحدیدالمنشأةعلىیجبذلك،منوبدالً ."حراً اختیاراً "

.بالعقدالخاصة
وتحدیثالعقدةفترطوالالمتغیرةالمبالغمننوعكلعلىمتسقبشكلٍ المختارةالطریقةتطبیقیجب•

.تقریرفترةكلنھایةفيالمتغیرالمبلغ
كثراألالمبلغأوالمتوقعةالقیمةطریقةأي،(مختلفةطرقاستخدامللمنشأةالمناسبمنیكونقد•

.واحدعقدضمنالمتغیرالمبلغمنمختلفةأنواعلتقدیر)احتماالً 

اإلفصاحات-ب
:یلياملجمیعالمستخدمةواالفتراضاتوالمدخالتالطرقحولمعلوماتعناإلفصاحالمنشأةعلىیجب

المبلغعدیلوتالمتغیرالمبلغتقدیرالحصر،الالمثالسبیلعلىتشمل،والذيالمعاملة،سعرتحدید)أ
والنقدي؛غیرالمقابلوقیاسلألموالالزمنیةالقیمةتأثیراتبحسب

إلعدادالدولیةالمعاییرمن)ب()أ(126-15رقمالمعیار[.مقیداً المتغیرالمبلغتقدیركانإذاماتقییم)ب
]المالیةالتقاریر

:بشأنھالتفكیریجبالذيما
،)19-كوفید(كورونافیروسلتفشياالستجابةإطارفيیلزم،كانإذافیماالنظرإلىالمنشآتتحتاج•

للمبلغالمنشأةتقدیریتأثرقدذلك،علىوعالوة.الحالیةللعقودالحالیینللعمالءإضافیةحوافزتقدیم
ذاإماعلىالطلبانخفاضیؤثرقدالمثال،سبیلعلى.19-كوفیدجائحةلتفشينتیجةً كبیربشكلالمقیّد
یتعینم،بنعاإلجابةكانتإذا.الكمیاتعلىتخفیضاتأوخصوماتعلىللحصولمؤھلینالعمالءكان
راتالتقدیحولموجزةمعلوماتجانبإلىالمحدثة،والتقدیراتاألحكامعناإلفصاحالمنشآتعلى

.المعدلةواألحكام
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كانإذافیماظرالنیجبكورونا،فیروسلتفشينتیجةً األداءبالتزاماتالوفاءمنالمنشآتتتمكنلمإذا•
نعاإلفصاحیلزمالحال،ھوھذاكانوإذا.المعاملةسعرتخفیضشأنھامنغراماتإلىسیؤديذلك

.باإلیراداتاالعترافمبلغعلىوأثرهالغراماتتقدیرفيالمطبقالحكم
للعقودتقریرتاریخكلفيالمعاملةسعرتقدیرتقییمإعادةإلىالمنشآتكورونافیروستفشيیدفع•

لطرقاعناإلفصاحیلزمالسابقة،بالتقدیراتمقارنةتغییرأيھناككانوإذاالعمالء،معالحالیة
إلیھاندتستالتيالجدیدةوالمعلوماتالمطبقةاألحكامجانبإلىالمستخدمةواالفتراضاتوالمدخالت
.المحدثةالتقدیرات

للشركاتبالنسبة-۲
.منشأةبكلالخاصةوالظروفالحقائقعلىالشركاتمحاسبةعلى19-كوفیدجائحةأثریتوقفسوف
:الشركاتعلىیجب

المتغیرةالمبالغعناإلفصاح:باإلیراداتاالعتراف
الحاليللعمیلیمھاتقدسیتمالتياإلضافیةالغراماتأوالحوافزتحدیدفيالمطبقالحكمإلىبعنایةالنظر•

.كورونافیروسلتفشينتیجة
.القیدذلكفيابمالمتغیر،للمبلغالمعدلالتقدیرتحدیدفيالرئیسیةاالفتراضاتمالءمةمدىتقییم•
نحولتقدماكانإذاماتقییمینبغيالمدخالت،طریقةباستخدامالوقتبمرورباإلیراداتاالعترافعند•

.متوقعةمدخالتإجماليأحدثیعكساالستیفاء
.تحدیثإلىبحاجةالمقدرةالفردیةالبیعأسعاركانتإذاماتقییم•
سعرتقدیراتتعدیللفھمللمستخدمینكافیةالمالیةالبیاناتفيالواردةاإلفصاحاتكانتإذاماتقییم•

.تأثیرھاومدىالمطبقةواألحكامالمعاملة
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:الفصل األول
اإلرشادات العاّمة



53128 من

المنح الحكومیة
)20المعیار المحاسبي الدولي رقم (

مقدمة-1
آلونةافيعدةتدابیرباتخاذالدولمنالعدیدفيالمماثلةوالجھاتالحكومیةوالھیئاتالحكوماتقامت

إعاناتالتدابیرھذهوتتضمن.)19-كوفید(المستجدكورونافیروسأزمةلمواجھةالمنشآتلدعماألخیرة
روضقومنحالفائدةمنواإلعفاءتأجیلھاأواإلیجاراتوتخفیضالعامةالضرائبوتخفیضمباشرة

.الفائدةمنخفضة

أوابقةسمحددةبشروطالمنشأةھذهامتثالنظیرمامنشأةإلىالمواردتحویلفيالحكومیةالمنحوتتمثل
علىسنوات،لعدةاتللشركمتاحةالمساعداتھذهمثلكانتلطالما.التشغیلیةبأنشطتھایتعلقفیمامستقبلیة

تغیرمعالوقتوبمرورالمنطقةفيآلخربلدمنستختلفالمحددةالدعمھذاطبیعةأنمنالرغم
أويالمالالدعمأواإلعاناتاسمعلیھایطلقوالتيالحكومیةالمنحمنالغرضإن.وأولویاتھاالحكومات
اذاتخعلىالخاصالقطاعتشجیعاألغلبعلىھوالحكوميالدعمأشكالمنآخرشكلأيأوالعالوات
.المساعدةھذاتقّدململوعادةلیتخذھاكانماإجراءات

فيكوماتالحتقدمھاالتيالعامةالتسھیالتأحدیعدوالذيالفائدة،منخفضقرضعلىالحصولحالةفي
ً احتسابھسیتمالمنطقة، يالمحاسبوالمعیارالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن9رقمللمعیاروفقا

على.ةحكومیمنحأنھاعلىأعالهالمبینةاألخرىاإلعاناتأشكالجمیعاحتسابیتمبینما،20رقمالدولي
ً تأجیلھاأواإلیجاراتتخفیضاحتسابیتمقدالمثال،سبیل إلعدادالدولیةالمعاییرمن16رقمللمعیاروفقا

األرباحلىعتؤثرقدامتیازاتشكلفيالمقدمالحكوميللدعمبالنسبة."اإلیجارعقود"المالیةالتقاریر
أوالدخلمنةمعینألنواعالضریبیةاإلعفاءاتمثل–للشركةالدخلضریبةالتزامأوللضریبةالخاضعة

فیتم–ضریبیةالالخسائرترحیلفترةتمدیدأوالمخفضالضریبةمعدلأواإلضافیةالضریبیةالخصومات
ً احتسابھا ً ولیس"الدخلضرائب"12رقمالدوليالمحاسبيللمعیاروفقاً عموما المحاسبيللمعیاروفقا

یقتطبأجلمنبعنانةوالظروفالوقائعجمیعتحلیلالمنشآتعلىیجبوبالتالي،.20رقمالدولي
أشكالنمآخرشكلوأيالحكومیةالمنحبینالتمییزأنكما.والمناسبةالصلةذاتالمحاسبیةالمعاییر

ً أمراً یعدالحكوميالدعم .الحكومیةمنحالعلىفقطتنطبقالمعاییربموجبالمحاسبیةالمتطلباتألنھاما

ً الحكومیةالمنحمحاسبةعلىالقسمھذافيسنركز .20رقمالدوليالمحاسبيللمعیاروفقا

والقیاساالعتراف-أ
1- ً ھناكیكوندماعنفقطالحكومیةبالمنحاالعترافیجبالمالیة،التقاریرإلعدادالدولیةللمعاییرطبقا

المحاسبيیارالمع[.المنحاستالمضمانمعالمنحبتلكالملحقةبالشروطستلتزمالمنشأةبأنمعقولتأكید
]7-20رقمالدولي
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:بشأنھالتفكیریجبالذيما
-كوفیدحةجائبتداعیاتالمتأثرةللمنشآتخاصةامتیازاتمنحالحكومةفیھاقررتالتيالحاالتفي•

علىللحصول"مؤھلة"أنھایثبتعندمافقطالحكومیةبالمنحاالعترافالشركاتلتلكیمكن،19
المعیاريیقتضوكماذلكإلىإضافة.االمتیازاتبھذهملحقة"شروط"بأيالوفاءتمقدوأنھاالمتیازات
ذاتبالشروطتلتزمسوفالمنشأةبأنمعقولتأكیدھناكیكونأنیجب،7-20رقمالدوليالمحاسبي

.الصلة
ً "معقولتأكید"عبارةتُفّسر• للغایةعالیةیةاحتمالیتضمنأننقترحوالذيمرتفع،حدأنھاعلىعموما

أنھابیركبشكلالمرجحمنیكونأنقبلالحكومیةبالمنحالمنشأةتعترفأننتوقعاللذا،."مرجح"
.المنحاستالمسیتموأنھالمنحبتلكالملحقةبالشروطستلتزم

منشأةالتكونعندماباألصلاالعترافیمكنمحددة،شروطأيدونللمنشآتالمنحتقدیمحاالتفي•
یعتبرالالمنحةاستالمأنمالحظةتجدرذلك،ومع.المنحاستالمیتمسوفأنھ"معقولبشكلمتأكدة"

ً دلیالً ذاتھحدفي .بھاالوفاءسیتمأنھأوالمنحةبشروطالوفاءتمقدأنھعلىحصریا
ً ھاماً أمراً یعدالحكومیةالمنحةیستلمالذيالطرفتحدیدإن• الدوليبيالمحاسالمعیاریقدموال.أیضا

لحاالت،امنالعدیدوفي.الحكومیةالمنحةیستلمالذيالطرفتحدیدبشأنصریحةتوجیھات20رقم
الدعممجبرامنالعدیدوتستھدفھذا.فقططرفینیوجدألنھواضحاً،للمنحةالمتلقيالطرفیكون

تعینتسثمومناألفراد،أووالمتوسطةالصغیرةالشركاتكورونا،فیروسوباءلمواجھةالحكومیة،
عینیتسوفالحاالت،بعضفي.الدعمتوزیععملیةلتسھیل)وسطاءأي(أخرىبأطرافالحكومة

الدوليلمحاسبياالمعیارتطبیقیجبوبالتاليالحكومي،الدعمیتلقىالوسیطكانمالتحدیدأحكاموضع
.20رقم
یعدسیطالوأنإلىیشیرفھذاالنھائي،الطرفإلىتحویلھاقبلالمنحةعلىیسیطرالوسیطكانإذا

 ً وعلى.20رقمالدوليالمحاسبيالمعیارتطبیقینبغيوبالتاليالحكومة،منالمنحةعلىیحصلطرفا
لمعیارایطبقفالاألخیر،الطرفإلىتحویلھاقبلالمنحةعلىیسیطرالالوسیطكانإذاالعكس،
قةالمتعلاألخرىوالمطلوباتبالموجوداتاالعترافیلزمھزالماأنھإالالمعاملة،ھذهعلىالمذكور
.األخرىالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةللمعاییرامتثاالً المنحةبترتیبات
ً لدیھاكانإذااالقتصادیةالمواردعلىالمنشأةتسیطر المواردكتلاستخدامتوجیھعلىالقدرةحالیا

.منھاتنتجقدالتياالقتصادیةالمنافععلىوالحصولاالقتصادیة
الركةالشتزاولھاالتيالعادیةالتجاریةاألنشطةعنتمییزھایمكنالالتيالحكومةمعالمعامالتإن•

ً تعتبر وتشكللحكومةلخدماتتقدمأوبضائعتوردماشركةكانتإذاالمثال،سبیلفعلى.حكومیةمنحا
الدولیةالمعاییرمن15رقمالمعیارعموماً تطبقفإنھاعندئذالعادیة،الشركةأنشطةمخرجاتأحد

عندطفقاإلیراداتمحاسبةذلكویتضمن."العمالءمعالعقودمناإلیرادات"المالیةالتقاریرإلعداد
.المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن15رقمالمعیارفيالواردةالعقدوجودبمعاییرالوفاء

نتفاعابغرضأخرى،مواردأوأرضمثلنقدي،غیرأصلتحویلشكلفيالحكومیةالمنحةتكونقد-2
المنحةمنكلواحتسابالنقديغیرلألصلالعادلةالقیمةتقییمعادةیتمالحاالت،ھذهففي.بھاالمنشأة

بالقیمةوالمنحةاألصلمنكلتسجیلوھوأالأحیاناً،یطبقبدیلإجراءوھناك.العادلةبالقیمةواألصل
]23-20رقمالدوليالمحاسبيالمعیار[.االسمیة

.العادلةبقیمتھاالمباشرةاإلعاناتأوالنقديالدعمقیاسسیتم
كلشفيالحكومیةالمنحةتكونعندماذلك،مثال.أخرىأشكالفيالحكومیةالمنحتكونأنویمكنھذا

ً )العادلةبقیمتھ(وقیاسھبالقرضاالعترافیتعینالفائدة،منخفضحكوميقرض من9رقممعیارللوفقا
للقرضیةالمبدئالدفتریةالقیمةھذهبینالفرقمعالجةوتتمالمالیة،التقاریرإلعدادالدولیةالمعاییر

.حكومیةمنحةأنھاعلىالمستلمةوالمتحصالت
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:بشأنھالتفكیریجبالذيما
التقییمالیبوأساالفتراضاتمالءمةمدىفيالنظرإلىالمنشآتتحتاجللمنحة،العادلةالقیمةتحدیدعند•

خفضمنالحكوميالقرضحالةفيالمثال،سبیلعلى.العادلةالقیمةحسابالمستخدمةالصلةذات
رقمالمعیاريفالواردةالتوجیھاتتطبق.الرئیسیةاالفتراضاتأحد"الخصم"معدلتحدیدیكونالفائدة،

.ادلةالعالقیمةتحدیدعند"العادلةالقیمةقیاس"المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن13
3- ً ضمناتكمصروفالحكومیةبالمنحاالعترافیجبالمالیة،التقاریرإلعدادالدولیةللمعاییرطبقا

الصلةذاتفبالتكالیالمنشأةفیھاتعترفالتيالفتراتمدىعلىمنتظمأساسعلىالخسائرأواألرباح
]12-20رقمالدوليالمحاسبيالمعیار[.عنھاالتعویضھوالمنحةمنالغرضكانوالتي
الماليالدعمیمتقدبغرضأوبالفعلتكبدھاتمخسائرأوبمصروفاتالمنحةفیھاتتعلقالتيالحاالتوفي

كإیراداتحةبالمناالعترافیجبمستقبالً،تكبدھاالمتوقعمنصلةذاتتكالیفأيدونللمنشأةالمباشر
.القبضمستحقةتصبحعندما

:بشأنھالتفكیریجبالذيما
.عنھاالتعویضىإلالمنحةتھدفالتيالتكالیفلتحلیلبعنایةالمنحةشروطتقییمإلىالمنشأةستحتاج•
أشھرستةالفترةمدىعلىالفائدةخسائرعنالتعویضالمنحةمنالغرضكانإذاالمثال،سبیلعلى•

ىوعل.مماثلةأشھرستةمدىعلىالدخلبیانضمنالصلةذاتبالمنحةاالعترافیجبالمقبلة،
عنالتعویضمثلبالفعل،متكبدةخسائرعنالتعویضالمنحةمنالغرضكانإذااآلخر،الجانب
.القبضمستحقةتصبحعندمابالمنحةاالعترافیتممالي،أصلعلىالتعدیلخسائر

العرض-ب
بیانضمنالعادلة،بالقیمةالنقدیةغیرالمنحمتضمنةبالموجودات،المتعلقةالحكومیةالمنحعرضیجب

یمةالقإلىالتوصلعنالمنحةخصمطریقعنأومؤجلةكإیراداتالمنحةبیانخاللمنالماليالمركز
]24-20رقمالدوليالمحاسبيالمعیار[.لألصلالدفتریة

عامبندتحتأومنفصلةبصورةإماالخسائر،أواألرباحمنكجزءباإلیراداتالمتعلقةالمنحعرضیتم
المعیار[.الصلةذاتالمصروفاتبیانعندخصمھایتمذلك،منبدالً أو،"األخرىاإلیرادات"مثل

]29-20رقمالدوليالمحاسبي
:بشأنھالتفكیریجبالذيما
الدولیةالمعاییرمن15رقمالمعیارمن6الفقرة[العمالءمعالعقودمناإلیراداتتعریفینطبقال•

من16رقمالمعیارمن81الفقرة[.الحكومیةالمنحعلىاإلیجارإیراداتوال]المالیةالتقاریرإلعداد
الدولياسبيالمحالمعیارفيالواردالمقاصةخیارصیاغةتمت.]المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییر

فاتالمصروصافيیُظھربماالصلة،ذاتالمصروفاتمنالمنحةإیراداتخصمسیاقفي20رقم
ممةالمصالمنحعلىقیاساً،المنھجیة،ھذهتطبیقالمقبولمنیكونولن.المنشأةتتحملھاالتي
یتمكأن(مالئمغیرنحوعلىالمنحإیراداتتصنیفإلىسیوديھذاألنالمفقودة،اإلیراداتلدعم

.)اإلیجارإیراداتأوالعمالءمعالعقودمناإلیراداتضمنتصنیفھا
ً المالیة،البیاناتلقراءالعرضمالءمةمدىفيالنظرإلىاإلدارةستحتاج• لعرضاطریقةكانتأیا

.المتبعة
.مناسبةورةبصعنھاواإلفصاحالمتماثلةالمنحجمیععلىمتسقةبصورةالعرضطریقةتطبیقیجب•

اإلفصاحات-ج
:التالیةالمعلوماتعنالحكومیةالمنحبشأناإلفصاحالمنشآتعلىیجب

المالیة؛البیاناتفيالمتبعةالعرضطرقمتضمنةالمحاسبیة،السیاسة)أ
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التياألخرىالحكوميالدعمأشكالعنمقدمةوعرضبھاالمعترفالمنحومقدارطبیعةوصف)ب
ومباشر؛بشكلالمنشأةمنھااستفادت

متالذيالحكوميبالدعمالمرتبطةاألخرىالطارئةوااللتزاماتبھاالوفاءیتملمالتيالشروط)ج
]39-20رقمالدوليالمحاسبيالمعیار[.بھاالعتراف

:بشأنھالتفكیریجبالذيما
.المالیةالبیاناتفيالمعلوماتعناإلفصاحكیفیةمراعاةإلىالشركاتستحتاج•
وطریقةنحةالمطبیعةفھمعلىالمالیةالبیاناتقراءسیساعدودقیقةمتوازنةمعلوماتتوفرأنشكال•

.المطبقةالمحاسبة

للشركاتبالنسبة-۲
الدعمإجراءاتمنالعدیدعنمنطقةكلفيالتنظیمیةالجھاتأو/والحكومیةالھیئاتأو/والحكومةأعلنت

رمنظومنھذهالدعمتدابیربعضتقییمیلزموقد.الشركاتعلى19-كوفیدجائحةتداعیاتآثارلتخفیف
الحكومیةالمنحمحاسبةستعتمد.20رقمالدوليالمحاسبيالمعیارمتطلباتتطبیقثمومنالحكومیةالمنح

:الشركاتعلىیجب.منشأةبكلالخاصةوالظروفالوقائععلىللشركات
الحكومیةالمنح

المنحةریفتععلیھاینطبققدالتيالمساعداتجمیعلتحدیدالحكومیةوالتشریعاتاإلجراءاتمراقبة•
.الحكومیة

روفاتالمصھيوماالمنحةعلىللحصولمؤھلةالمنشآتتصبحعندماأيبعنایة،المنحشروطتحلیل•
20رقمالدولييالمحاسبالمعیارتطبیقیتعینكانإذاماتحدیدإلىباإلضافة.عنھاالتعویضیتمالتي
والجھاتةالحكومیالھیئاتمشتملةالحكومةتطبقھاالتيالخاصةالتدابیروظروفوقائععلىبناءً 

.المماثلة
علىیطریسمنومعرفةالدعمبرامجوقائعتحلیلخاللمنالحكومیةالمنحةیستلمالذيالطرفتحدید•

.المواردھذهبتدفقوینتفعاالقتصادیةالموارد
النقديالدعماسقیسیتمكانإذاللمنحةالعادلةالقیمةتحدیدعندالرئیسیةاالفتراضاتمالءمةمدىتقییم•

.العادلةبقیمتھاالمباشرةاإلعاناتأو
.الحكومیةبالمنحالخاصةالمحاسبیةوالسیاساتاإلجراءاتوضع•
المنحةبیعةطفھمعلىالقراءلمساعدةكافیةالمالیةالبیاناتفيالواردةاإلفصاحاتكانتإذاماتقییم•

.الحكومیةللمنحالمحاسبیةالسیاساتذلكفيبماالمتبعة،المحاسبیةوالطریقة



التعدیالت، االستبعاد (عقود اإلیجار : 10القسم 
من المعاییر الدولیة 16المعیار رقم ) (الجزئي، إلخ

)إلعداد التقاریر المالیة

:الفصل األول
اإلرشادات العاّمة
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)  التعدیالت، واإلنھاء الجزئي أو الكلي وامتیازات اإلیجار(عقود اإلیجار 
)من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة16المعیار رقم (

مقدمة-1
تراتالفعلىاالیجارعقود–المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن16رقمالمعیارمفعولسریانبدأ

المعیاراإلیجار،لعقودالحاليوالتفسیرالمعیارمحللیحل2019ینایر1بعدأوفيتبدأالتيالسنویة
.الدولیةالمالیةالتقاریرتفسیراتلجنةعنالصادر4رقموالتفسیر17رقمالدوليالمحاسبي

عنھانتجلیاإلیجارعقودعلىتعدیالتبإجراءوالمؤجرینالمستأجرینیقومقدالمبدئي،االعترافبعد
أوالكليءاإلنھاذلكفيبما(اإلیجارعقدنطاقفيتغییرھواإلیجارعقدتعدیلوإن.اإلیجارعقدتعدیل

.اإلیجارقدلعاألصلیةواألحكامالشروطمنجزءاً یكنلموالذياإلیجار،لعقدالمقابلالمبلغأو،)الجزئي
حقيفتغییرھناككانإذاماالمنشأةتراعياإلیجار،عقدنطاقفيتغییرھناككانإذاماتقییمعند

إنھاءأوإضافةاإلیجارعقدنطاقفيالتغییرأمثلةوتتضمنالعقد،بموجبالمستأجرإلىالمنقولاالستخدام
عدیوال.اإلیجارعقدمدةتقصیرأوتمدیدأوالمعنیة،الموجوداتمنأكثرأوواحداستخدامفيالحق

.اإلیجارعقدنطاقفيتغییراً وحدهاإلیجارمبلغتخفیضأواإلیجاردفعمنالسماح
تغییرأليلكلياالتأثیراعتبارھافيالمنشأةتضعاإلیجار،عقدمبلغفيتغییرھناككانإذاماتقییمعند
أشھر،ةثالثلمدةاإلیجارمدفوعاتبسدادالمستأجریقملمإذاالمثال،سبیلعلى.اإلیجارمدفوعاتفي

.یتغیرلمإلیجاراعقدمقابلأنتعنيبطریقةمتناسببشكلالالحقةللفتراتاإلیجارمدفوعاتزیادةفیمكن
.اإلیجاردعقفيتعدیلیوجدفالاإلیجار،عقدمبلغأواإلیجارعقدنطاقفيتغییرأيھناكیكنلموإذا
.إیجارقدععلىیحتويأوعنعبارةكانإذامالتحدیدالمعدلالعقدتقییمیتمإیجار،عقدتعدیلتموإذا
فيییرتغأومنفصلإیجارعقدإلىاإلیجارعقدتعدیلیؤديقداإلیجار،عقدوجوداستمرارحالةوفي

.)منفصلإیجارعقدلیسأنھبمعنى(الحالياإلیجارعقدمحاسبة
علىللحصولوالمؤجرینالمستأجرینبینالمفاوضاتمنالعدیدإلى19-كوفیدجائحةتفشيأدى

لفترةإلیجاراتخفیضأوإلیجاراسدادتأجیلأواإلیجاردفعمنسماحفتراتتشملالتياإلیجارامتیازات
.المستقبلیةالفتراتفياإلیجارمدفوعاتزیادةیتبعھاوربماالوقت،من
لىعتعدیالتإلىتؤدياإلیجارامتیازاتكانتإذامابشأنمخاوفأعالهالمذكورةالظروفأثارتوقد

التقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن16رقمللمعیارالحالیةالمتطلباتتطبیقفيوالتعقیداإلیجارعقود
ً الصعبمنیكونوقد.المالیة المعاییرمن16رقمالمعیارمتطلباتتطبیقالحالیةالظروفظلفيعملیا
امتیازاتتكانإذاماتقییمسیماالاإلیجار،مدفوعاتفيالتغییراتعلىالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیة
.المطلوبةالمحاسبةوتطبیقاإلیجار،عقدعلىتعدیالتعنعبارةاإلیجار
ً الدولیةالمحاسبیةالمعاییرمجلستولىأعاله،المذكوراألمرلمعالجة علىعدیالً توأصدرعاجالً مشروعا
الذینالمستأجرینلتزوید2020مایو28فيالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن16رقمالمعیار

تقدیمفياالستمرارمععملیة،بإعفاءات19-كوفیدجائحةبتفشيالمتعلقةاإلیجارامتیازاتمنحھمتم
.المالیةالبیاناتلمستخدمياإلیجارعقودحولمفیدةمعلومات
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اإلیجارعقودتعدیل-أ
فيالمستأجرعلىیجبمنفصل،إیجاركعقدمحاسبیاً معالجتھتتمالالذياإلیجارعقدلتعدیلبالنسبة
:اإلیجارعقدلتعدیلالفعليالتاریخ

الدولیةالمعاییرمن16رقمالمعیارمن16إلى13الفقراتبتطبیقالمعدلالعقدفيالمبلغتخصیص)أ
المالیة؛التقاریرإلعداد

المعاییرمن16رقمالمعیارمن19إلى18الفقراتبتطبیقالمعدلاإلیجارلعقداإلیجارمدةتحدید)ب
والمالیة؛التقاریرإلعدادالدولیة

.المعدلالخصممعدلباستخدامالمعدلةاإلیجارمدفوعاتبخصماإلیجارعقدمطلوباتبندقیاسإعادة)ج
عقدمنبقیةالمتللفترةاإلیجارعقدفيالضمنيالفائدةمعدلأنھعلىالمعدلالخصممعدلتحدیدویتم

اإلضافياالقتراضعلىالفائدةمعدلأوبسھولة،المعدلھذاتحدیدالممكنمنكانإذااإلیجار،
تحدیدهكنیمالاإلیجارعقدفيالضمنيالفائدةمعدلكانتإذاالتعدیل،سریانتاریخفيللمستأجر

]المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن45-16رقمالمعیار[.بسھولة
ً معالجتھیتمالالذياإلیجارعقدلتعدیلبالنسبة محاسبةالمستأجرعلىیجبمنفصل،إیجاركعقدمحاسبیا
:طریقعناإلیجارعقدمطلوباتبندقیاسإعادة

اإلیجاردلعقالكليأوالجزئياإلنھاءلتعكساالستخدامحقموجوداتلبندالدفتریةالقیمةتخفیض)أ
بأيسائرالخأواألرباحفياالعترافالمستأجرعلىیجب.اإلیجارعقدنطاقمنتقللالتيللتعدیالت

.اإلیجارلعقدالكليأوالجزئيباإلنھاءتتعلقخسارةأومكسب
لمعیارا[.األخرىاإلیجارعقودتعدیالتلجمیعاالستخدامحقموجوداتبندعلىمقابلتعدیلإجراء)ب

]المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن46-16رقم
:بشأنھالتفكیریجبالذيما
ً الأماإلیجارعقدعلىتعدیلھياإلیجارعقدفيالتغییراتكانتإذاماتحدیدللغایةالمھممن• وفقا

فياصةخمحاسبیةمتطلباتلوجودنظراً المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن16رقمللمعیار
إیجارعقدنھعینتجالذياإلیجارعقدلتعدیلالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن16رقمالمعیار
.منفصلإیجارعقدعنھینتجالأومنفصل

من38لفقرةامتطلباتالمستأجریطبقاإلیجار،عقدعلىتعدیالً اإلیجارعقدفيالتغییریكنلمإذا•
.المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن16رقمالمعیار

لقیمةاانخفاضاختبارإجراءیستوجبمؤشراً الحدثھذاكانإذامامراعاةالمستأجرعلىیتعینكما•
.بھالخاصاالستخدامحقموجوداتلبند

.المعدلمالخصمعدلباستخداماإلیجارعقدمطلوباتبندقیاسإعادةاإلیجارعقدتعدیلشرطیتطلب•
الدولمنالعدیدفيالمركزیةالمصارفوقیامالسوقتقلباتتفاقمإلىكورونافیروستفشيأدى

ً المعدلالخصممعدلتقییمیتطلبقد.الفائدةأسعاربخفض ً أیضا .وفالظرھذهظلفيحكما
علىالدولیةالمحاسبیةالمعاییرمجلستعدیل(19-كوفیدجائحةبتفشيالمتعلقةاإلیجارامتیازات-ب

)المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن16رقمالمعیار
المعاییرمن16رقمالمعیارعلىتعدیالً الدولیةالمحاسبیةالمعاییرمجلسأصدر،2020مایو28في

المتعلقةاراإلیجامتیازاتحسابالمستأجرینعلىلیسھل"اإلیجـارعقود"المالیةالتقاریرإلعدادالدولیة
العمليالبدیلیعفي.المؤقتةاإلیجاروتخفیضاتاإلیجارسدادتأجیلحاالتمثل19-كوفیدجائحةبتفشي

التيجاراإلیامتیازاتكانتإذامالتحدیدالفردیةاإلیجارعقودفيالنظرإلىاالضطرارمنالمستأجرین
للمستأجرینوتسمحال،أماإلیجارعقودعلىتعدیالتھي19-كوفیدجائحةلتفشيمباشرةكنتیجةتحدث

ً ھذهاإلیجارامتیازاتبمعالجة البدیلھذاوینطبق.اإلیجارعقودعلىتعدیالتتكنلملوكمامحاسبیا
فيالمستحقةاإلیجارمدفوعاتتقللوالتي19-كوفیدجائحةبتفشيالمتعلقةاإلیجارامتیازاتعلىالعملي

.2021یونیو30قبلاو



60128 من

مدفوعاتفيتغییرأليالمحاسبیةبالمعالجةیقومأناالختیاربھذایقومالذيالمستأجرعلىیجب•
ھذابتطبیقاً محاسبیالتغییرھذابھاسیعالجكانالتيالطریقةبنفساإلیجارامتیازعنناتجاإلیجار
إلعدادالدولیةالمعاییرمنأ46-16رقمالمعیار[.اإلیجارعقدعلىتعدیًال التغییریكنلمإذاالمعیار
]المالیةالتقاریر

مباشرةكنتیجةتحدثالتياإلیجارامتیازاتعلىفقطأ46الفقرةفيالواردالعمليالبدیلینطبق•
:التالیةالشروطجمیعاستیفاءتمإذاوفقط19-كوفیدجائحةلتفشي

مبلغمن،أقلوأكبیر،حدٍ إلىمماثالً یكونمعدلإیجارمبلغاإلیجاردفعاتفيالتغییرعنینتجأن)أ
مباشرة؛للتغییرالسابقاإلیجار

30قبلأويفاألصلفيالمستحقةاإلیجاردفعاتعلىفقطیؤثراإلیجاردفعاتفيتخفیضأي)ب
إیجارتدفعاإلىأدىأنحالةفيالشرطھذااإلیجارامتیازیستوفيالمثال،سبیلعلى(2021یونیو

و؛)2021یونیو30بعدفیمازائدةإیجارودفعات2021یونیو30قبلأوفيمخفضة
منب46-16رقمالمعیار[.اإلیجارلعقداألخرىواألحكامالشروطفيجوھريتغییروجودعدم)ج

]المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییر
:یليماعناإلفصاحالمستأجرعلىیجبأ،46الفقرةفيالواردالعمليالبدیلالمستأجرطبقإذا•

ب،46فقرةالفيالواردةالشروطتستوفيالتياإلیجارامتیازاتجمیععلىالعمليالبدیلطبقأنھ)أ
طبقلتياالعقودطبیعةحولمعلوماتیقدمأنھذه،اإلیجارامتیازاتجمیععلىتطبیقھایتملمإذاأو،

والعملي؛البدیلعلیھا
التياإلیجاروعاتمدففيالتغیراتیعكسالتقاریرلفترةالخسائرأواألرباحفيبھالمعترفالمبلغ)ب

.أ46الفقرةفيالواردالعمليالبدیلالمستأجرعلیھاطبقالتياإلیجارامتیازاتعنتنشأ
:بشأنھالتفكیریجبالذيما
المبكر،بالتطبیقیُسمح.2020یونیو1بعدأوفيتبدأالتيالسنویةالتقاریرفتراتعلىالتعدیلینطبق•

.2020مایو28فيلإلصداراعتمادھایتملمالتيالمالیةالبیاناتفيذلكفيبما
معرجعي،بأثر19-كوفیدجائحةبتفشيالصلةذاتاإلیجارامتیازاتتطبیقالمستأجرعلىیجب•

ً التعدیلھذالتطبیقالتراكميباألثراالعتراف المحتجزةلألرباحياالفتتاحالرصیدعلىكتعدیلمبدئیا
فیھایطبقالتيالسنویةالتقاریرفترةبدایةفي)االقتضاءحسبالملكیة،حقوقمنآخرمكونأيأو(

.مرةألولالتعدیلھذاالمستأجر
ئحةجابتفشيالمرتبطالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن16رقمالمعیارعلىالتعدیلإن•

.اختیاريفھووبالتالياستثناًء،ولیساعفاءً یعتبر19-كوفید
علىسیتعین.التعدیلھذاضمن19-كوفیدجائحةبتفشيالمتعلقةاإلیجارامتیازاتجمیعتندرجال•

فيواردةالالثالثةالمعاییرجمیعیستوفيكانإذامالمعرفةلالمتیازشاملةتحلیالتإجراءاإلدارة
منذلكتوضیحتموقد.المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن16رقمالمعیارمنب46الفقرة

المعاییرمن)ج(إلى)أ(د205جب16رقمالمعیارفيالدولیةالمحاسبیةالمعاییرمجلسقبل
.المالیةالتقاریرإلعدادالدولیة

اإلیجارامتیازكانإذاماتقییمإلىالعمليالبدیلتطبیقیختارونالذینالمستأجرونیحتاجالحینفي•
ً تعدیالً،یشكل المستأجرونیزالال،19-كوفیدجائحةتفشيعنالناشئةاالمتیازاتتلكخصوصا
.تختلفدقالممنوحاالمتیازشروطألننظراً امتیازلكلالمناسبةالمحاسبةطریقةتقییمإلىبحاجة
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ائحةجلتفشينتیجةاإلیجارامتیازاتعلىالحصولإلىأدتالتيالظروفتشیرأنالمرجحمن•
اللخاألرباحخسارةتكونقدالمثال،سبیلعلى.قیمتھاتنخفضقدالموجوداتأنإلى19-كوفید
.الصلةيذاالستخدامحقموجوداتبندقیمةانخفاضعلىمؤشراً اإلیجارامتیازیغطیھاالتيالفترة

المستمراالقتصادياألداءعلى19-كوفیدجائحةلتفشيالمدىطویلةاآلثارتؤثرأنیمكنوبالمثل،
.االستخدامحقلموجوداتالمتوقع

ً لیست19-كوفیدجائحةإن• بحد19-كوفیدجائحةتؤديالوبالتالي،.المستأجرلسیطرةیخضعحدثا
قیامإلى19-كوفیدجائحةتفشيعنالناتجالحظریؤديقدذلك،ومع.اإلیجارمدةتقییمإعادةإلىذاتھا

قودعلمحفظةمفصلةمراجعةوإجراءالتجاریة،واستراتیجیتھمأعمالھمخططبمراجعةالمستأجرین
ً ذلكویعد.المراجعةھذهسیاقفيلدیھماإلیجار ً حدثا تقعالتيفالظروفيكبیراً تغیراً أوجوھریا

لمأنھتجاریة،اللالستراتیجیةالمراجعةلھذهنتیجةالتجزئة،بائعاستنتجوإذا.المستأجرسیطرةتحت
ً اسبةوالمحاإلیجارمدةتقییمإعادةعلیھفیجبالتمدید،خیارممارسةمعقولبشكلالمؤكدمنیعد وفقا

.المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن40-16رقموالمعیار39-16رقمللمعیار

المستأجرینقبلمنالمستلمةالمدفوعات
الدولیةالمعاییرمن16رقمالمعیاركانإذاماتقییمالضروريمنالمدفوعات،المستأجریستلمعندما
سیاساتالمحلیةالسلطاتطبقتالدول،بعضوفي.المدفوعاتھذهعلىینطبقالمالیةالتقاریرإلعداد
ً المدفوعاتھذهاحتسابویتمالمحلي،االقتصاددعمأجلمنوغیرھمللمستأجریناإلعاناتلتقدیم وفقا

فيةالحكومیالمنحقسمضمنالتفصیلمنبمزیدذلكمناقشةتمتوقد.20رقمالدوليالمحاسبيللمعیار
.الوثیقةھذه

دفعھایالتيالمدفوعاتتلكعلىالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن16رقمالمعیارینطبقعندما
عاةمراخاللمناإلیجارعقدعلىتعدیلھناككانإذاماتقییمإلىوالمؤجرالمستأجریحتاجالمؤجر،
بیعمساحةرمستأجإلىبالدفعالمؤجریقومقدالمثال،سبیلعلى.اإلیجارلعقداألصلیةوالشروطاألحكام

العقدروطشضمنالدفعھذاعلىالنصیتمولمللرحالتكبیرإلغاءھناكیكونعندمامطارفيبالتجزئة
اجتحتتعدیلھ،تمقداإلیجارعقدكانإذاماتقییموعند.)19-كوفیدجائحةتفشيمثللحدثٍ نتیجةً (األصلي
فيتؤدي،دقوالتيالقاھرة،بالقوةتتعلقبنودأيذلكفيبمابعنایة،عقودھابنودتقییمإلىالمنشآت
.اإلیجارعقدفيإضافیةحقوقتوفیرأوالتزاماتھابعضتعلیقإلىمعینة،ظروف

إلیجارالعقدالتعاقدیةالشروطفيعلیھامنصوصالمستأجرقبلمنالمستلمةالمدفوعاتتكنلمإذا
وإعادةعقد،الفيالمبلغتخصیصإعادةطریقعناإلیجارعقدتعدیلبمحاسبةالمستأجریقوماألصلي،

مقابللتعدیوإجراءالمعدلالخصممعدلباستخداماإلیجارمطلوباتبندقیاسوإعادةاإلیجار،مدةتقییم
يفالمستأجرقبلمنالمستلمةالمدفوعاتعلىالنصتمإذاذلك،ومع.االستخدامحقموجوداتلبند

.معینةوظروفحقائقعلىتعتمدالمحاسبیةالمعالجةفإناإلیجار،عقدوأحكامشروط
المؤجرمنظورمن-اإلیجارعقدتعدیالت

عقدتعدیلةبمحاسبالمؤجریقوم.اإلیجارعقدتصنیفعلىاإلیجارعقدلتعدیالتالمؤجرمحاسبةتعتمد
أومسبقاً عةمدفوإیجارمدفوعاتأياعتبارمعالتعدیل،سریانتاریخمنجدیدإیجاركعقدتشغیليإیجار

عقدلتعدیلةبالنسب.الجدیداإلیجارلعقداإلیجارمدفوعاتمنكجزءاألصليبالعقدیتعلقفیمامستحقة
كعقداإلیجاردعقتعدیلبمحاسبةالمؤجریقوممنفصل،إیجاركعقداحتسابھیتمالالذيالتمویلياإلیجار
صافيبارهباعتالمعنيالموجوداتلبندالدفتریةالقیمةویقیسالتعدیل،سریانتاریخمنجدیدإیجار

عقدنیفتصتمقدكانإذااإلیجارعقدتعدیلسریانتاریخقبلالفورعلىاإلیجارعقدفياالستثمار
إلعدادالدولیةالمعاییرمن9رقمالمعیارمتطلباتالمؤجریطبقوإال،.تشغیليإیجاركعقداإلیجار
.منفصلإیجاركعقداحتسابھیتمالالذيالتمویلياإلیجارعقدتعدیلعلىالمالیةالتقاریر
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االعترافالمؤجرمنالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن16رقمالمعیارمن81الفقرةتتطلب
نظامياسأسعلىأوالثابتالقسطأساسعلىإماكإیراداتالتشغیلیةاإلیجارعقودمناإلیجاربمدفوعات

یجبالذيتحصیل،معیارالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن16رقمالمعیاریحددوال.آخر
االستمرارللمؤجریمكنثم،ومن.التشغیلياإلیجاربإیراداتاالعترافمنالمؤجریتمكنحتىاستیفاؤه

ً القیمةفاضانخمتطلباتتطبیقإلىالمؤجریحتاجذلك،ومع.التشغیلياإلیجاربإیراداتاالعتراففي وفقا
فاالعتراویجب.المدینةاإلیجارذممعلىالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن9رقمللمعیار
.كمصروفمنفصلبشكلالمدینةاإلیجارذممعلىالقیمةانخفاضبخسائر
المستأجرین،علىفقط2020مایو28بتاریخالصادرالدولیةالمحاسبیةالمعاییرمجلستعدیلینطبق
لمحاسبیةااالعتباراتبعضتنشأوقد.محاسبیةإعفاءاتأيتقدیمیتمولمھيكماالمؤجرمحاسبةوتظل

یلي؛لمانتیجةً الحالیة،الظروفظلفيللمؤجرین،
بھا،المعمولاللوائحأوالقانونأوالقاھرةالقوةبندبسببمعینلشھراإلیجارمدفوعاتتخفیض)أ

لوالمستحقةنستكوالتيالثابتةاإلیجارلمدفوعاتاألجلقصیرإیجاردفعتأجیلطواعیةً المؤجرمنح)ب
والتأجیل،ھذا
.استحقاقھاقبلاإلیجارمدفوعاتبعضعنطواعیةً المؤجرتنازل)ج

المعاییرمن16رقمالمعیارعلىاألخیرالتعدیلنتیجةالعمليبالتطبیقالمتعلقةالمسائلبعضتزالوال
.المناقشةقیداإلیجارامتیازاتبشأنالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیة

للشركاتبالنسبة-۲
المستأجربیناإلیجارعقودتعدیالتمحاسبةالختالفونظراً .المؤجرأوالمستأجرإماالمنشآتتكونقد

ً والمؤجر، أنللشركاتالمھممن،19-كوفیدجائحةلتفشينتیجةً اإلیجارعقودتعدیلیتمعندماخصوصا
امتیازبشأنیةالدولالمحاسبیةالمعاییرمجلسعنالصادراألخیرالتعدیلمراعاةبعدالمحاسبیةاآلثارتفھم

:الشركاتعلىیجب.اإلیجار
)اإلیجارامتیازاتالجزئي،أوالكاملاإلنھاءالتعدیالت،(اإلیجارعقود

جائحةفشيبتمتعلقإیجارامتیازھواإلیجارامتیازكانإذاماأيبعنایة،اإلیجارامتیازشروطتحلیل•
.الأم16رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليللمعیاراألخیرالتعدیلضمنویندرج19-كوفید

ً تعدیالتالھذهحسابكیفیةمعرفةیلزمفعندئذٍ اإلیجار،عقودعلىجوھریةتغییراتھناككانتإذا• وفقا
یكونلنالحاالتھذهمثلفيألنھنظراً المالیة،التقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن16رقمللمعیار
.تطبیقللقابالً الدولیةالمحاسبیةالمعاییرمجلسعنالصادراألخیرالتعدیلمنالعمليالبدیل

الفترةفيالدولیةالمحاسبیةالمعاییرمجلسعنالصادراألخیرللتعدیلاالنتقالمتطلباتتطبیق•
.الصحیحةالمحاسبیة

سببباالستخدامحقموجوداتلبندالقیمةانخفاضاختبارإلىیؤديمؤشرھناككانإذافیماالنظر•
.اإلیجارعقدتعدیالت

.الأمإیجارعقدعلىتعدیلھيالمستلمةالدفعةكانتإذافیماالمحاسبياألثریختلف•
العملیة،البدائلیقوتطباإلیجار،عقودبتعدیالتیتعلقفیماالمالیةالبیاناتفيكافیةإفصاحاتتقدیم•

.المالیةالبیاناتلمستخدميأفضلفھمأجلمنإلخ،اإلیجار،عقدعلىالتعدیالتھذهوأثر



ي التغیرات ف(التغیرات في التقدیرات : 11القسم 
لدولي المعیار المحاسبي ا) (التقدیرات المحاسبیة الھامة

)8رقم 

:الفصل األول
اإلرشادات العاّمة
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السیاسات المحاسبیة والتغیرات في -8المعیار المحاسبي الدولي رقم 
)8المعیار المحاسبي الدولي رقم (التقدیرات المحاسبیة واألخطاء 

مقدمة-1
المحاسبیةقدیراتالتھذهألنونظراً .فقطتقدیرھایمكنلكنبدقةالمالیةالبیاناتفيالبنودمنالعدیدقیاسیمكنال

التيلظروفاتغیرتإذاالتقدیرمراجعةإلىحاجةھناكتكونفقدالشركة،أنشطةفيالمتأصلالیقینعدممنتنشأ
السیاسةيفالتغیریحدثأنیمكنأخرى،ناحیةومن.جدیدةخبرةأومعلوماتاكتسابتمإذاأوالتقدیر،إلیھااستند

أوالمعامالتاتتأثیرحولصلةوأكثرموثوقةمعلوماتالمالیةالبیاناتتقدیمإلىسیؤديالتغیركانإذاالمحاسبیة
.النقدیةتدفقاتھاأوالماليأدائھاأوللمنشأةالماليالمركزعلىاألخرىالظروفأواألحداث

ً تقریالصناعاتجمیعوتواجھوالمالیة،االقتصادیةاألسواقعلى19-كوفیدجائحةتفشيیؤثرالحالي،الوقتوفي با
المرتبطیقیناللعدمونتیجةً .الجائحةھذهلمواجھةالمبذولةالجھودعنالناتجةاالقتصادیةبالظروفمرتبطةتحدیات
االفتراضاتباختیارتتعلقتحدیاتالمنشآتتواجھأنالمحتملمن،19-كوفیدلجائحةالمسبوقةغیربالطبیعة
بسببدیراتالتقفيالتغیراتتطبیقإلىالمنشآتتحتاجالحاالت،معظموفي.موثوقةتقدیراتووضعالمناسبة
نتیجةأونقدیةالتدفقاتھاأوالماليأدائھاأوللمنشأةالماليالمركزعلىتؤثرالتياألوضاعأوالظروففيالتغیرات
.والموثوقةالمتاحةالمعلوماتألحدث

منالعدیدعمتدتقدیراتبوضعالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییربموجبمطالبةالمنشآتتزالالذلك،ومع
إذاماوكذلكةالمتاحالمعلوماتجمیعفيالنظرإلىالمنشآتستحتاجالتقدیرات،ولوضع.المحاسبیةاالستنتاجات

1رقمالدوليالمحاسبيالمعیارفيالواردةتلكذلكفيبمابھا،المعمولاإلفصاحمتطلباتجمیعاستوفتقدكانت
المثال،یلسبعلى(واحدغرضمنألكثرالتقدیراتأواالفتراضاتمنعددإجراءیلزموقد.المالیةالبیاناتعرض

ویجب.)لةالمؤجالضریبةبموجوداتواالعترافالقیمةانخفاضباختباراتصلةذاتالمتوقعةاإلیراداتتكونقد
السیاسات8رقمالدوليالمحاسبيالمعیارتطبیقیتم.الصلةذاتالتقییماتلجمیعمتسقةافتراضاتاستخدام

التغیراتومحاسبةھا،وتطبیقالمحاسبیةالسیاساتاختیارعندواألخطاءالمحاسبیةالتقدیراتفيوالتغیراتالمحاسبیة
.السابقةالفترةأخطاءتصحیحاتوعكسالتقدیراتفي

حولمناسبةیةبرؤالمالیةالبیاناتمستخدميتزویدخاصبشكلالمھممنالیقین،عدمأوقاتفيالتقاریرإعدادوعند
إعدادعنداتخاذھاتمالتيالرئیسیةواألحكاماالفتراضاتوفھمالحالیةالیقینعدمحالةمواجھةفيالمنشأةمرونة

سبیةالمحاوالتقدیراتالھامةاألحكامعناإلفصاحمتطلباتحولالمناقشاتإلىالتطرقتم.المالیةالمعلومات
.المالیةالبیاناتعرضقسمفيالمؤكدغیرالتقدیرومصادر

البیاناتفيلبنودامنالعدیدأنیعنيماالشركة،أنشطةفيالمتأصلةالیقینعدمحاالتعنالمحاسبیةالتقدیراتتنشأ
أحدثعلىءً بنااألحكامباستخدامالتقدیراتتشكیلیتم.فقطتقدیرھایمكنولكنبدقةقیاسھایمكنالالمالیة

:یليماالمالیةالبیاناتفيالتقدیراتعلىالشائعةاألمثلةوتشمل.والموثوقةالمتاحةالمعلومات

؛)أخرىوثیقةفيمذكورة(المعدومةالدیونمخصصات•
؛)أخرىوثیقةفيمذكورة(المالیةالمطلوباتأوالمالیةللموجوداتالعادلالتقییم•
؛)أخرىوثیقةفيمذكور(المالیةغیرالموجوداتقیمةانخفاض•
؛)أخرىوثیقةفيمذكور(المتغیرالمبلغتقدیر-باإلیراداتاالعتراف•
؛)أخرىوثیقةفيمذكورة(الضمانالتزامات•
؛)أخرىوثیقةفيمذكورة(اإلیجارعقدومدةاإلیجارامتیازات•
المخزون؛وتقادممخصصات•
الموجوداتفيودةالموجالمستقبلیةاالقتصادیةللمزایاالمتوقعاالستھالكونمطالمتبقیةوالقیماإلنتاجیةاألعمار•

.الملموسةغیروالموجوداتلالستھالكالقابلة
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المحاسبیةاالعتبارات
المحاسبیةالتقدیراتفيالتغیرات

ً أمراً المعقولةالتقدیراتاستخدامیعد إذالتقدیرامراجعةیلزموقد.المالیةالبیاناتإعدادفيضروریا
مراجعةلقتتعوال.جدیدةخبرةأومعلوماتاكتسابتمإذاأوالتقدیر،إلیھااستندالتيالظروفتغیرت
.خطأتصحیحتعادلوالالسابقةبالفتراتالتقدیر

أوالمطلوبات،ندبأوالموجوداتلبندالدفتریةالقیمةتعدیل"عنعبارةھوالمحاسبيالتقدیرفيالتغییرإن
لوبات،والمطللموجوداتالحاليالوضعتقییمعنینتجالذيالموجودات،لبندالدورياالستھالكمقدار

عنالمحاسبیةالتقدیراتفيالتغییراتوتنشأ.بھاالمرتبطةالمتوقعةالمستقبلیةوااللتزاماتوالمنافع
.لألخطاءتصحیحاتلیستوبالتاليالجدیدة،التطوراتأوالجدیدةالمعلومات

فيتغییراً یشكلالمالیةالبیاناتفيبندعلىالمطبقالقیاسأساسفيالتغییرأنإلىاإلشارةوتجدر
التغییربینالتمییزافیھیصعبالتيالظروففي.المحاسبيالتقدیرفيتغییراً ولیسالمحاسبیة،السیاسة

.المحاسبيالتقدیرفيركتغییالتغییرمعالتعاملیتمالمحاسبي،التقدیرفيوالتغییرالمحاسبیةالسیاسةفي

المحاسبیةالتقدیراتفيالتغییرمحاسبة
ً المحاسبيالتقدیرفيالتغییربتأثیراالعترافیتم :فيالخسائرأوألرباحافيتضمینھخاللمنمستقبلیا

الدیونقدیرتمراجعةالمثال،سبیلعلى(فقطالفترةتلكعلىیؤثرالتغییركانإذاالتغییر،فترة)أ
أو؛)المعدومة

المقدراإلنتاجيعمرالمراجعةمثل(كلیھماعلىیؤثرالتغییركانإذاالمستقبلیة،والفتراتالتغییرفترة)ب
.)لالستھالكالقابلالموجوداتلبند
یتعلقأووبات،والمطلالموجوداتفيتغییراتإلىالمحاسبيالتقدیرفيالتغییرفیھیؤديالذيالحدإلى
بندوأالموجوداتلبندالدفتریةالقیمةتعدیلطریقعنبھاالعترافیجبالملكیة،حقوقمنببند

.التغییرفترةفيالمعنيالملكیةحقوقبندأوالمطلوبات
المعامالتعلىالتغییرتطبیقیتمأنھالمحاسبيالتقدیرفيالتغییرلتأثیرالمحتملاالعترافوعني

.التقدیرفيالتغییرتاریخمناألخرىوالظروفواألحداث

المحاسبيالتقدیرفيالتغییرتأثیرعرض
فيالتغییربھذااالعترافیجبالخسائر،أواألرباحضمنالمحاسبيالتقدیرفيبتغییراالعترافیتمعندما
تخفیضتمذاإالمثال،سبیلعلى.مختلفةمحاسبیةمعالجةیتطلبالمعیاركانإذاإالاألساسي،البندنفس

بندنفسفيالخسائرأواألرباحضمنالمدرجالرصیدإدراجفیجبقانونیة،مطالبةلمخصصتقدیرأفضل
راكمیةالتالمصاریفصحةذلكویضمن.األصليالمصاریفببنداالعتراففیھتمالذيالمصاریف

.البندھذاتحتبھاالمعترف
مصاریفبندفيجوھريتشویھحدوثفيالمحاسبيالتقدیرفيالتغییرتسببإذاذلك،علىوعالوة
ً اإلضافياإلفصاحیكونفقدمعین، بنودتكونعندماحیث1:97رقمالدوليالمحاسبيللمعیاروفقاً مطلوبا
.منفصلبشكلومبلغھاطبیعتھاعناإلفصاحالمنشأةعلىیجبجوھریة،المصاریفأوالدخل



66128 من

المحاسبیةالتقدیراتفيالتغییرعناإلفصاحمتطلبات
أوالحالیةالفترةفيتأثیرلھالذيالمحاسبيالتقدیرفيالتغییرومبلغطبیعةعناإلفصاحالمنشأةعلىیجب

المستقبلیةالفتراتلىعالتأثیرعناإلفصاحباستثناءالمستقبلیة،الفتراتفيتأثیرلھیكونأنالمتوقعمن
.التأثیرھذاتقدیرالعمليغیرمنیكونعندما

المنشأةعلىیجبعملي،غیرتقدیرهألنالمستقبلیةالفتراتفيالتأثیرمقدارعناإلفصاحیتملمإذا
.الحقیقةھذهعناإلفصاح

المحاسبیةالتقدیراتفيالتغییراتعلىمثال
المخزونتقادممخصصات-أ

:المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمتطلبات
ً أصبحإذاأوللتلف،المخزونھذاتعرضإذاالمخزونتكلفةاستردادیمكنالقد أوكليبشكلٍ متقادما

ً المخزونتكلفةتكونوقد.بیعھأسعارانخفضتإذاأوجزئي، زیادةحالةيفلالستردادقابلةغیرأیضا
رقمالدوليحاسبيالمالمعیار[.البیعإلجراءتكبدھاسیتمالتيالمقدرةالتكالیفأولإلكمالالمقدرةالتكالیف

2-28[
بالتكلفةالمخزونقیاسالمخزون-2رقمالدوليالمحاسبيالمعیاربموجبالمطلوبمنعلیھ،وبناءً 

.أقلأیھماتحقیقھا،الممكنالقیمةوصافي
:بشأنھالتفكیریجبالذيما
آتالمنشبعضعلىیتعینوقد.المخزونأرصدةاستردادإمكانیةعلى19-كوفیدجائحةتفشيیؤثرقد•

أوتقادمالبسببالتخفیضكانإذاماتقییمالصالحیةالنتھاءخاضعةأوموسميمخزونلدیھاالتي
ً یكونقدالحركةبطيءالمخزون وقد.لمبیعاتاوتیرةلبطءنتیجةسنویةأومرحلیةفترةفيضروریا

فيدرالمقالبیعسعرفيانخفاضحدوثالمتوقعمنكانإذاماتقییمإلىاألخرىالمنشآتتحتاج
.سنویةأومرحلیةفترةفيالمخزونتكلفةتخفیضیتطلبقدالذياألمرالمستقبل،

ویتطلبعوبةصأكثرتحقیقھاالممكنالقیمةصافيحسابیكونقدالصعبة،االقتصادیةالبیئةوفي•
الفترةفيؤقتالمالمخزونقیمةانخفاضخسائرتنعكسأنویجب.تفصیالً أكثرافتراضاتأوأسالیب

.قبلیةالمستالفتراتفيكأرباحالالحقةباالسترداداتاالعترافمعفیھا،حدثتالتيالمرحلیة
اإلنتاجأحجامبحتأصإذاالثابتةالمباشرةالتكالیفلتحّملممارساتھاتقییمإعادةإلىالمنشآتتحتاجوقد•

.ھامنتجاتعلىالطلبانخفاضأوالمصانعإلغالقنتیجةالعامخاللعاديغیربشكلمنخفضة
تاجإنوحدةلكلالمتغیرةالمباشرةاإلنتاجتكالیفتخصیص2رقمالدوليالمحاسبيالمعیارویتطلب

وحدةلكلالثابتةةالمباشرالتكالیفتخصیصإلىیدعوكما.اإلنتاجلمنشآتالفعلياالستخدامعلىبناءً 
على19-یدكوفجائحةتفشيیؤثروقد.اإلنتاجلمنشآتالعادیةاالستیعابیةالطاقةأساسعلىإنتاج

)لھالمخططغیرالمصنعتعطلأووالموادالعمالةنقصالمثال،سبیلعلى(طرقبعدةالتصنیعمنشآت
ھذهمثلوفي.المنشأةإنتاجمعدالتفيطبیعيغیرانخفاضإلىتؤديقداستمرت،إذاوالتي،

بنودمنندبلكلالمخصصةالثابتةالمباشرةالتكالیفمبلغمنتزیدأالالمنشأةعلىیجبالظروف،
أواألرباحضمنالمخصصةغیرالثابتةالمباشرةبالتكالیفاالعترافیتمذلك،منوبدالً .المخزون
.فیھاتكبدھاتمالتيالفترةفيالخسائر
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أدتالتيظروفالتنتھيعندما.الحقةفترةكلفيتحقیقھاالممكنالقیمةلصافيجدیدتقییمإجراءیتم•
 ً فيزیادةعلىواضحدلیلھناكیكونعندماأوالتكلفةدونماإلىالمخزونقیمةتخفیضإلىسابقا

یقتصرأي(فیضالتخمبلغعكسیتمالمتغیرة،االقتصادیةالظروفبسببتحقیقھاالممكنالقیمةصافي
القیمةوصافيةالتكلفھيالجدیدةالدفتریةالقیمةتصبحبحیث)األصليالتخفیضمبلغعلىالعكس
.أقلأیھماالمعدلة،تحقیقھاالممكن

غیروداتوالموجلالستھالكالقابلةللموجوداتالمتبقیةوالقیمةاإلنتاجیةواألعماراالستھالكطریقة-ب
الملموسة
:المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمتطلبات

 ً باراالعتفيتؤخذالتيالعواملتشملوالمعدات،واآلالتالممتلكات16رقمالدوليالمحاسبيللمعیاروفقا
:یليماموجوداتلبنداإلنتاجيالعمرتحدیدعند

لبندالمتوقعةةاالستیعابیالطاقةإلىبالرجوعاالستخدامتقییمیتم.الموجوداتلبندالمتوقعاالستخدام•
.المادیةالمخرجاتأوالموجودات

.االستعمالعنالناتجالمتوقعالماديالتلف•
علىالسوقلبطتغییرمنأواإلنتاج،فيالتحسیناتأوالتغیراتعنالناتجالتجاريأوالتقنيالتقادم•

.الموجوداتبندعنالناتجةالخدمةأوالمنتج
ذاتیجاراإلعقودانتھاءتواریخمثلالموجودات،بنداستخدامعلىالمماثلةالقیودأوالقانونیةالقیود•

.العالقة
ً یكونعندماالموجوداتبنداستھالكیبدأ الالزمةالحالةأوالموقعفيیكونعندماأيلالستخدام،متاحا

التاریخيفالموجوداتبنداستھالكیتوقف.اإلدارةجانبمنالمقصودةبالطریقةالعملعلىقادراً لیكون
مصنفةداستبعامجموعةفيمدرجأو(للبیعبھمحتفظأنھعلىالموجوداتبندتصنیففیھیتمالذي

رافاالعتإیقافوتاریخالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن5رقمللمعیاروفقًا)للبیعبھاكمحتفظ
منیقافھإیتمأومستغلغیرالموجوداتبندیصبحعندمااالستھالكیتوقفاللذلك،.الموجوداتببند

رقطاستخدامظلفيذلك،ومع.بالكاملاستھالكھتمقدالموجوداتبندیكنلمماالنشط،االستخدام
.إنتاجیوجدالبینماصفراً االستھالكرسومتصبحقداالستھالك،

ً المنشأةعلیھستحصلالذيالمقدرالمبلغھيالموجوداتلبندالمتبقیةالقیمةإن بندتبعاداسمنحالیا
الحالةوالعمرفيبالفعلالموجوداتبندكانإذالالستبعاد،المقدرةالتكالیفخصمبعدالموجودات،

.اإلنتاجيعمرهنھایةفيالمتوقعة
كلنھایةيفاألقلعلىالموجوداتلبنداإلنتاجيوالعمرالمتبقیةوالقیمةاالستھالكطریقةمراجعةیجب

فيكتغییر)راتالتغیی(التغییراحتسابفیجبالسابقة،التقدیراتعنالتوقعاتاختلفتوإذامالیة،سنة
ً المحاسبيالتقدیر .8رقمالدوليالمحاسبيللمعیاروفقا

ً مماثلةمتطلباتلھالملموسةغیرالموجودات38رقمالدوليالمحاسبيالمعیارإن یقةطرلتقدیرتقریبا
:مثلنتاجياإلالعمرتقدیرفياإلضافیةالعواملبعضعلىیحتويبینماالمتبقیة،والقیمةاالستھالك

ةاإلنتاجیاألعمارتقدیراتحولالعامةوالمعلوماتالموجوداتلبندالنموذجیةالمنتجعمردورات•
.مماثلةبطریقةالمستخدمةالموجوداتمنمماثلةألنواع

الخدماتأوالمنتجاتعلىالسوقطلبفيوالتغیراتالموجوداتبندفیھیعملالذيالمجالاستقرار•
.الموجوداتبندعنالناتجة

.المحتملینالمنافسینأوالمنافسینقبلمنالمتوقعةاإلجراءات•
الموجوداتبندمنعةالمتوقالمستقبلیةاالقتصادیةالمنافععلىللحصولالمطلوبةالصیانةنفقاتمستوى•

.المستوىھذاإلىللوصولوالنیةالمنشأةوقدرة
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.أةللمنشاألخرىللموجوداتاإلنتاجيالعمرعلىیعتمدالموجوداتلبنداإلنتاجيالعمركانإذاما•
:بشأنھالتفكیریجبالذيما
• ً موجوداتبنداستھالكعنالتوقفللمنشآتیمكنال،16رقمالدوليالمحاسبيالمعیارلمتطلباتوفقا

سومرتكونأنیمكنحیثاإلنتاجوحداتطریقةتستخدمالمنشآتكانتإذاإالمستغلغیركانإذا
.إنتاجیوجدالبینماصفراً االستھالك

وإذاأخرى،إلىةفترمندائمبشكللالستھالكالقابلةللموجوداتالمتبعةاالستھالكطریقةتطبیقیجب•
بندفيضمنةالمالمستقبلیةاالقتصادیةالمنافعالستھالكالمتوقعالنمطفيكبیرتغییرھناككان

طریقةمنشاةمتستخدعندماالمثال،سبیلعلى.المتغیرالنمطلتعكسالطریقةتغییریجبالموجودات،
استھالكھاتمیالموجوداتلبنداالقتصادیةالمنافعبأنحددتفقدالثابت،القسطأساسعلىاالستھالك

الوقتبمروریُستھلكیعدلمالموجوداتبندأنإثباتإلىالمنشأةتحتاجوسوف.الوقتلمرورنتیجةً 
ً اعتبارهیمكنوالذياإلنتاج،طریقةإلىالتغییرأجلمن .نادراً ظرفا

الحالیةوفالظرتتطلبقدالملموسة،غیروالموجوداتلالستھالكالقابلةالموجوداتمنلكلٍ بالنسبة•
 ً األساسیةالعواملتتأثرأنیمكنحیثالمتبقیةوالقیماإلنتاجیةباألعمارالخاصةالتقدیراتمراجعةأیضا

المتوقعومن.19-وفیدكجائحةتفشيأحدثھاالتيبالتغییراتكبیربشكلالتقدیراتھذهلتقییمالمستخدمة
االستھالكاریفمصفيتغییراتإلىالمتبقیةوالقیماإلنتاجیةاألعمارتقدیراتفيالتغییراتتؤديأن
نسبووالضرائبالفوائدخصمقبلواألرباحالمنشآتإیراداتتوقعاتعلىسیؤثرمااإلطفاء،أو

.إلخالقروض،اتفاقیاتومتطلبات

للشركاتبالنسبة-۲
.منشأةبكلالخاصةوالظروفالحقائقعلىالشركاتمحاسبةعلى19-كوفیدجائحةأثریتوقفسوف
تقییمكلمراعاةلضمانالمراجعةوعملیةالضوابطوجودمنالتأكدإلىالشركاتتحتاجذلك،علىعالوة
مستویاتقبلمنواعتمادھاومراجعتھاالصلة،ذاتالمالیةالبیاناتحساباتجمیعفيالتقدیراتفيوتغییر
.المعقولةوالحساباتوالتحلیالتبالمعلوماتودعمھاالمناسبةاإلدارة

ً الشركاتعلىیجب :یليمامراعاةأیضا
المخزونتقادممخصصات-أ
إلىوفاتوالمصرالمبیعاتتوقعاتتحتاجقد.المخزونالستردادوالتسویقوالتشغیلاألعمالخطط•

.استنارةأكثرقراراتالشركةتتخذلكيالحالیةالظروفضوءفيالتحدیث
النظرإعادةجبیللمخزون،الجدیدةالدفتریةالقیمةوتحدیدتحقیقھاالممكنالقیمةصافيتقییموبمجرد•

ألعمالالخططوفقًامناسب،بشكلوحدةلكلمبیعاتھاوتعدیلمخزونھامنوحدةلكلالتكلفةفي
.بالمنشآتالخاصةوالتسویق

غیروداتوالموجلالستھالكالقابلةللموجوداتالمتبقیةوالقیمةاإلنتاجیةواألعماراالستھالكطریقة-ب
الملموسة

فيتغییراً یستدعيسوف19-كوفیدجائحةلتفشينتیجةً الظروففيالتغیركانإذالماتقییمإجراء•
غیرالموجوداتولالستھالكالقابلةللموجوداتالمستقبلیةاالقتصادیةالمنافعالستھالكالمتوقعالنمط

.الملموسة



69128 من

المخرجاتأولالستھالكالقابلالموجوداتلبندالمتوقعةالمتبقیةاالستیعابیةالطاقةتوقعاتتحدیث•
.19-كوفیدجائحةتأثیرعنالناتجالمحتملالتجاريأوالتقنيالتقادممراعاةمعالمادیة،

.الموجوداتبنداستبعادمنالمنشأةعلیھاستحصلالتيالمبالغتقدیرتحدیث•
المحتملةأثیرالتمجاالتتحدیدیلزمالمعدلة،المتبقیةوالقیمةالمعدلاإلنتاجيالعمرتقییمإعادةبمجرد•

ومتطلباتبونسوالضرائب،الفوائدخصمقبلواألرباحاإلیرادات،توقعاتالمثالسبیلعلىلألعمال،
.الضرورةعندالصلة،ذاتاإلجراءاتوتنفیذإلخ،القروض،اتفاقیات



المعیار المحاسبي(األحداث الالحقة :12القسم 
)10الدولي رقم 

:الفصل األول
اإلرشادات العاّمة
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األحداث الالحقة                                                               
)10المعیار المحاسبي الدولي رقم (

مقدمة-1
تحدیدتم،2019عامأواخروفي.2019عامنھایةمنقریبوقتفي19-كوفیدجائحةتفشيبدأ

عاصمة،ووھانمدینةفي"السببمجھولرئويالتھاب"أعراضعلیھاتظھرالتيالحاالتمنمجموعة
الفیروسبھذاالعالمیةالصحةمنظمةالصیننبھت،2019دیسمبر31وفي.الصینیةھوبيمقاطعة
المیةالعالصحةلمنظمةالتابعةالدولیةالصحیةاللوائحطوارئلجنةأعلنت،2020ینایر30وفي.الجدید

ً تثیرعامةصحیةطوارئحالة"ھيالفاشیةأن ً قلقا منزیدالمتشخیصتمالحین،ذلكومنذ."دولیا
.ىأخرودولالصینقبلمنسیاساتفرضوتمإجراءاتاتخاذوتم.أخرىبلدانفيوكذلكالحاالت،

.ائحةجبأنھوصفھیمكنكورونافیروستفشيأنالعالمیةالصحةمنظمةأعلنت،2020مارس11وفي

السفرلىعقیودفرضذلكفيبماالمرض،تفشيلمكافحةمختلفةتدابیرالحكوماتمنالعدیدأدخلت
ھذهأثرتوقد.المناطقبعضفيالحظروفرضأخرىوأماكنالشركاتوإغالقالصحيوالحجر
تخفیفیتمھ،نفسالوقتوفي.والخدماتالسلععلىالطلبوكذلكالعالمیةالتوریدسلسلةعلىالتدابیر

فيلھالمقابلةاواآلثارالحكومیةاالستجاباتھذهتزالوال.االقتصادعلىللحفاظوالنقدیةالمالیةالسیاسات
.تطور

القیاس-أ
روفالظعلىدلیًال یقدمحدثبأنھالتعدیلیستوجبالذيالحدث10رقمالدوليالمحاسبيالمعیاریعّرف

بعدنشأتلتياالظروفإلىالتعدیلیستوجبالالذيالحدثویشیر.التقریرتاریخفيموجودةكانتالتي
.التقریرتاریخ
فيضمینھاتسیتمالتيالمبالغفيتغییراتالعمومیةالمیزانیةلتاریخالالحقالجوھريالحدثیتطلب

:یليمماأيینطبقحیثالمالیة،البیانات
ً دلیالً یقدمحدثأي(التعدیلیستوجبحدثإنھ• تاریخفيودةموجكانتالتيبالظروفیتعلقإضافیا

)العمومیةالمیزانیة
لمحاسبياالمعیار[.للمحاسبةكأساساالستمراریةمبدأتطبیقالمناسبمنلیسأنھإلىالحدثیشیر•

.]8الفقرة10رقمالدولي
:یليماالتعدیلتستوجبالتياألحداثأمثلةتتضمن

تاریخفيحاليالتزامعلیھاالمنشأةأنتؤكدالعمومیةالمیزانیةتاریخبعدقضائیةدعوىتسویة•
.جدیدمخصصبإنشاءتقومأولاللتزامموجودمخصصأيبتعدیلالمنشأةتقوم.العمومیةالمیزانیة

تاریخفيیمةالقمنخفضموجوداتبندوجودإلىتُشیرالعمومیة،المیزانیةتاریخبعدمعلومات،استالم•
یؤكدالذيمومیةالعالمیزانیةتاریخبعدیحدثالذيالعمیلإفالسالمثال،سبیلعلىالعمومیة؛المیزانیة

علىیالً دلیعطيوالذيالفترةنھایةبعدالمخزونبیعأواالئتمانیة،القیمةمنخفضكانالعمیلأن
.العمومیةالمیزانیةتاریخفيتحقیقھاالممكنالقیمةصافي
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زانیةالمیتاریخقبلالمشتراةأوالمباعةالموجوداتمبلغالعمومیة،المیزانیةتاریخبعدتحدید،•
.العمومیة

التزاملمنشأةالدىكانإذاالمكافآت،أواألرباحمشاركةلترتیباتالعمومیة،المیزانیةتاریخبعدتحدید،•
.العمومیةانیةالمیزتاریخقبلوقعتألحداثنتیجةً المدفوعاتھذهمثللتسدیدضمني،أوقانونيحالي،

10رقمليالدوالمحاسبيالمعیار[.المالیةالبیاناتصحةعدمتُظھرالتياألخطاءأواالحتیالاكتشاف•
.]9الفقرة

:بشأنھالتفكیریجبالذيما
التقریرتاریخفيموجوداً كان19-كوفیدجائحةتفشيأثربأنحكماً أصدرتقداإلدارةتكونربما•

.التقریرتاریخفيوالمطلوباتالموجوداتقیاسفيإدراجھویجب
أفضلماتبمعلواإلدارةتزودالتقاریرإعدادتاریخبعدالتطوراتكانتإذاماتحدیدالمنشأةعلىیجب•

الفقرة10مرقالدوليالمحاسبيالمعیار[.العمومیةالمیزانیةتاریخفيبالفعلموجودةكانتحالةحول
3[.

والتيتعدیلوجبتستالتيالمعلوماتبینالتمییزأجلمنوالظروفللحقائقوتحلیالً حكماً ذلكیتطلب•
.تستوجبھال

أفضلمعلوماتتوفرالمادیةالتطوراتكانتإذاالتقریرتاریخبعدالقیمةانخفاضاختبارتحدیثیجب•
.التقریرتاریخفيعلیھكانتعما19-كوفیدجائحةلتفشيالمعقولةالمتوقعةبالتأثیراتتتعلق

االستمراریةمبدأ-ب
مبدأأساسعلىالمالیةالبیاناتإعدادینبغيالأنھعلى10رقمالدوليالمحاسبيالمعیارینص

ً عدیلماالستمراریةمبدأافتراضأنإلىتشیرالتقریرتاریخبعداألحداثكانتإذااالستمراریة .مناسبا
شآتالمنعلىیجبولذلك،.التعدیلتستوجبالاألحداثھذهكانتوإنحتىالتوجیھاتھذهوتنطبق
یرجى[.ةاالستمراریمبدأافتراضعلىآثارأيلھاالتقریرلتاریخالالحقةالتطوراتكانتإذامامراعاة

]25-1رقمالدوليالمحاسبيالمعیارمن-االستمراریةمبدأقسمإلىالرجوع
:بشأنھالتفكیریجبالذيما
ً االستمرارعلىالمنشأةقدرةتقییماإلدارةعلىیجب• البیاناتادإعدوقتفياالستمراریةلمبدأوفقا

المیزانیةتاریخمناألقلعلىشھراً 12لمدةالمنشأةتوقعاتالتقییمھذایغطيأنویجب.المالیة
المیزانیةلتاریخالحقةاألحداثكانتوإنحتى19-كوفیدجائحةتفشيتأثیرمراعاةمعالعمومیة،
.العمومیة

التقریر،ةفتربعداإلدارة،قررتإذااالستمراریةمبدأأساسعلىالمالیةبیاناتھاالمنشأةتعدأالیجب•
:أنھا
oأوالتداول؛وقفأوالمنشأةتصفیةتعتزم
oأكثربعدحدثسیالتداولوقفأوالتصفیةكانتوإنحتى(بذلكالقیامسوىواقعيبدیللدیھالیس

.]14الفقرة10رقمالدوليالمحاسبيالمعیار[.)العمومیةالمیزانیةتاریخمنشھراً 12من
ً المحاسبياالستمراریةمبدأكانإذاماحولجوھريیقینعدمھناكیكونقد• عدمأینشوقد.مناسبا

الجوھریةینالیقعدمحاالتتلقيوعندما.العمومیةالمیزانیةلتاریخالالحقةاألحداثبسببھذاالیقین
ً االستمرارعلىالمنشأةقدرةحولبشكوك علىالمالیةبیاناتھاإعدادویستمراالستمراریة،لمبدأوفقا
رقمليالدوالمحاسبيالمعیار[.الیقینعدمحاالتعنالكاملاإلفصاحیلزماالستمراریة،مبدأأساس

.]16الفقرة10
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اإلفصاح-ج
المعلوماتسلتعكالعمومیة،المیزانیةتاریخفيالموجودةبالظروفالمتعلقةاإلفصاحاتتحدیثیلزمقد

علىدیالتتعإجراءإلىالحاجةعدمحالةفيحتىالعمومیة،المیزانیةتاریخبعدتلقیھاتمالتيالجدیدة
.]20الفقرة10رقمالدوليالمحاسبيالمعیار[.األرقام

القراراتعلىاحاإلفصعدمیؤثرفقدجوھریة،التقریرفترةبعدالتعدیلتستوجبالالتياألحداثكانتإذا
اإلفصاحمنشأةالعلىیجبعلیھ،وبناءً .المالیةالبیاناتأساسعلىالمستخدمونیتخذھاالتياالقتصادیة

:المالیةالتقاریرفترةبعدالتعدیلتستوجبالالتياألحداثمنجوھریةفئةلكلیليعما
والحدث؛طبیعة.أ

-10رقموليالدالمحاسبيالمعیار[.التقدیرھذامثلإجراءیمكنالبأنھبیانأوالمالي،لتأثیرهتقدیر.ب
21[
:بشأنھالتفكیریجبالذيما
ً یكونوأنبالشفافیةاإلفصاحھذایتسمأنیجب• وتقدیراً الحدثةطبیعیتضمنأنویجبللمنشأة،خاصا

.الماليلتأثیره
الدفتریةمةالقیعلىالتقریرلتاریخالالحقةالتطوراتتأثیرعناإلفصاحمراعاةالمنشآتعلىیجب•

قیمالقیاسإعادةأواألصولقیمةانخفاضإلىالحاجةالمثال،سبیلعلى(والمطلوباتللموجودات
.االقتراضاتفاقیاتأواإلیراداتعلىالتأثیرأو،)العادلة

للشركاتبالنسبة-۲
.منشأةبكلالخاصةوالظروفالحقائقعلىالشركاتمحاسبةعلى19-كوفیدجائحةأثریتوقفسوف
:مراعاةالشركاتعلىیتعین

الالحقةاألحداث
تاریخفيموجوداً كانالذي19-كوفیدجائحةتفشيتأثیرمراعاةفياالستمرارإلىاإلدارةتحتاج•

.التقریرتاریخفيوالمطلوباتالموجوداتقیاسفيتضمینھیتموأنالتقریر،
األحداثعتباراالفياألخذمعمستمرة،المنشأةكانتإذاماإلىتقریركلتاریخفيبعنایةالنظرینبغي•

ً تكنلموإنحتىالالحقة .التعدیلتستوجبأحداثا
التعدیلتستوجبالالتيلألحداث19-كوفیدجائحةوتأثیرطبیعةعنمناسبةإفصاحاتتقدیممراعاة•

.الخصوصوجھعلى



ار المعی(التقاریر المالیة المرحلیة : 13القسم 
)34المحاسبي الدولي رقم 

:الفصل األول
اإلرشادات العاّمة
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التقاریر المالیة المرحلیة                                                                   
)34المعیار المحاسبي الدولي رقم (

مقدمة-1
وسوف.حلیةالمرالمالیةالبیاناتفيمرةألولالفیروستأثیرعنباإلفصاحالمنشآتمنالعدیدتقومقد

ً الوثیقةھذهمنأخرىأقسامفيالموضحةوالقیاسباالعترافالخاصةالتوجیھاتتنطبق علىأیضا
الرغمعلىحلیة،المرالتقاریرفيالقیاسأولالعترافاستثناءاتتوجدالوعادةً .المرحلیةالمالیةالبیانات

ً الفیروستأثیركانإذافیماالنظراإلدارةعلىیتعینقدأنھمن معدلابحسألغراضمنفصالً حدثا
قدأنھعلى"المرحلیةالمالیةالبیانات"34رقمالدوليالمحاسبيالمعیارینص.المتوقعالفعليالضریبة

موثوقةمعلوماتالتكونأنیتطلبلكنھالمرحلیة،المالیةالبیاناتفيللتقدیراتأكبراستخدامھناكیكون
.الصلةذاتالمعلوماتجمیععناإلفصاحیتموأن

ذلك،ومع.نویةالسالمالیةالبیاناتفيالواردةالمعلوماتبتحدیثالمرحلیةالمالیةالمعلوماتتقومماوعادةً 
ً المرحليالماليتقریرھافيتدرجأنالمنشأةمن34رقمالدوليالمحاسبيالمعیاریتطلب لألحداثشرحا

التقاریرترةفنھایةمنذللمنشأةالماليواألداءالماليالمركزفيالتغیراتلفھممھمةتعتبرالتيوالمعامالت
المتخذةلتدابیرواللفیروسالمالياألثرلیعكسإضافيإفصاحتقدیمیجبأنھیعنيوھذا.األخیرةالسنویة

ً اإلفصاحھذایكونأنویجب.الحتوائھ .منشأةبكلالخاصةالظروفویعكسبالمنشأةخاصا

اإلفصاحات-أ
ذلك،ومع.نویةالسالمالیةالبیاناتفيالواردةالمعلوماتبتحدیثالمرحلیةالمالیةالمعلوماتتقومماوعادةً 
ً المرحليالماليتقریرھافيتدرجأنالمنشأةمن34رقمالدوليالمحاسبيالمعیاریتطلب لألحداثشرحا

التقاریرترةفنھایةمنذللمنشأةالماليواألداءالماليالمركزفيالتغیراتلفھممھمةتعتبرالتيوالمعامالت
المتخذةلتدابیرواللفیروسالمالياألثرلیعكسإضافيإفصاحتقدیمیجبأنھیعنيوھذا.األخیرةالسنویة

ً اإلفصاحھذایكونأنویجب.الحتوائھ كانتاوإذ.منشأةبكلالخاصةالظروفویعكسبالمنشأةخاصا
تضمینھایجبجوھریة،34رقمالدوليالمحاسبيالمعیارمنب15الفقرةبموجبالمطلوبةاإلفصاحات

:یليماجانبإلى
علىلسیطرةلالمتخذةوالخطواتالنقدیةوالتدفقاتالعمومیةوالمیزانیةالنتائجعلىالفیروستأثیر•

انتشاره؛
؛)المتوقعةماناالئتبخسائریتعلقفیماالمثال،سبیلعلى(قبلمنمطلوبةتكنلمالتيالھامةاألحكام•
والجوھریة؛التقدیراتإفصاحاتحولتحدیثات•
.المرحلیةالتقاریرفترةنھایةمنذاألحداث•
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:بشأنھالتفكیریجبالذيما
ةشاملغیرقائمةإلىباإلضافةالمطلوبةاإلفصاحاتمنعدد34رقمالدوليالمحاسبيالمعیاریتضمن•

:المثالسبیلعلى.جوھریةكانتإذاعنھااإلفصاحیلزمالتيوالمعامالتلألحداث
oجوھریة؛كانتإذااألعمال،فيالتغیراتعناإلفصاحالمنشأةعلىیتعین
oللمنشأة،ةالمالیوالمطلوباتالمالیةللموجوداتالعادلةالقیمةعلىتؤثرالتياالقتصادیةالظروف

المطفأة؛بالتكلفةأوالعادلةبالقیمةوالمطلوباتالموجوداتبھذهاالعترافتمسواء
oالمنشأةعلىیتعینذلك،علىوعالوة ً التفاقیةقخرأوقرضسدادفيتعثرأيعناإلفصاحأیضا

والتقریر؛فترةنھایةقبلأوفيتصحیحھیتملمقرض
oلألدواتعادلةالالقیمةقیاسفيالمستخدمةالعادلةللقیمةالمتدرجالنظاممستویاتبینالتحویالت

.جوھریةكانتحیثماالمالیة
بیاناتأحدثإلىالوصولحقلھسیكونللمنشأةالمرحلیةالمالیةالبیاناتمستخدمأنالمعیاریفترض•

.المنشأةلتلكسنویةمالیة
الفقدرعة،بسیتطورالذيالفیروسبتفشيمؤخراً إالتتأثرلمالمنشآتمعظمألننظًراذلك،ومع•

قدلتاليوبااألخیرة،السنویةالمالیةتقاریرھافيالصلةذاتالمعلوماتمنالكثیرأدرجتقدتكون
ھذافيشتھمناقتمتالموضوعاتعناالقتضاء،عندخاصةً،شموالً،أكثرإفصاحتضمینإلىتحتاج

.المرحلیةالمالیةالتقاریرإعدادألغراضالمنشور

للشركاتبالنسبة-۲
.منشأةبكلالخاصةوالظروفالحقائقعلىالشركاتمحاسبةعلى19-كوفیدجائحةأثریتوقفسوف
:مراعاةالشركاتعلىیتعین

المرحلیةالمالیةاإلفصاحات
ذاتزالتالاألخیرةالسنویةالمالیةالبیاناتفيعنھااإلفصاحتمالتيالمعلوماتكانتإذامامراعاة•

.محدثةإفصاحاتتقدیمیتمكذلك،تكنلموإذا.صلة
لفھملمستخدمینلكافیةالمرحلیةالمالیةالبیاناتفيالواردةوالتفسیراتاإلفصاحاتكانتإذاماتقییم•

.السنويالتقریرتاریخمنذحدثتالتيالھامةوالمعامالتاألحداث
جائحةلتفشيليالكالتأثیرفھممنالمرحلیةالمالیةالبیاناتمستخدميلتمكینإضافیةإفصاحاتتقدیم•

.للشركةالماليواألداءالماليالمركزعلى19-كوفید



البترول والغاز، (قطاع الطاقة : 14القسم 
)والمرافق

:الفصل الثاني
إرشادات القطاعات
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)البترول والغاز، والمرافق(قطاع الطاقة : 14القسم 

مقدمة-1
آلثارامنعددظھورإلىالعالممستوىعلىمؤخراً الطبیعيوالغازالخامالنفطأسعارتراجعیؤديقد

ً التأثیرعنفضالً .والغازالنفطلشركاتبالنسبةباإلفصاحوالمتعلقةالمحاسبیة الموردینعلىأیضا
تعاملونیأوعلىیعتمدونالذینالشركات،تلكمعتتعاملالتياألخرىوالجھاتوالُمقرضینوالعمالء

.والغازالنفطقطاعفيالعاملةالشركاتمعمباشرغیرأومباشربشكل
تتضمن؛عدةلعواملنظراً مؤكدة،غیربعدهوما2020عامفيلألسعاربالنسبةالتوقعاتتزالوالھذا
اتفاقإلىوالغازللنفطالمنتجةاألخرىوالدول)أوبك(للنفطالمصدرةالدولمنظمةأعضاءتوصلعدم

المستقبليالطلببشأنالیقینوعدمالمستجد؛كورونافیروسوباءتفشيوتداعیاتاإلنتاج؛مستویاتبشأن
.النظیفةالطاقةاستخدامإلىالتحولمثلعوملعدةنتیجة19-كوفیدأزمةقبلالنفطعلى

نفطالقطاعفيالعاملةللشركاتالھامةالمحاسبیةاالعتباراتبعضحولرؤىالقسمھذایستعرض
مندالعدیظھورالمؤكدفمنتكراراً،أكثرتبدوالتيالمشكالتعلىالقسمھذایركزبینما.والغاز

بیةالمحاسالمشكالتأیًضاتتطورأنالمتوقعمناألوضاع،تطوراستمرارومعاألخرى،المشكالت
.الصلةذاتالمحاسبیةاالعتباراتجمیعتشملالالتالیةالقائمةفإنعلیھ،وبناءً .الالحقة

.والغازالنفطلشركاتالمحاسبیةاالعتباراتأھمیليفیما
باإلیراداتاالعتراف1)
العقودوموجوداتالمدینةالذمم2)
المخزون3)
والتقییماالستكشافموجوداتذلكفيبماالمتداولةغیرالموجوداتقیمةانخفاض4)
التنقیبمواقعفيالعملوإیقافاستعادةمخصصات5)
التحوطوأنشطةالمشتقات6)
السلععقوداعتبارات7)
االستمراریةمبدأاعتبارات8)

باإلیراداتاالعتراف-2
15رقمیارالمعتطبیقعندالتالیةأمورالثالثةمراعاةوالغازالنفطقطاعفيالعاملةالشركاتعلىیجب

:"العمالءمعالعقودمناإلیرادات":المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن

قطاع البترول والغاز
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تقدیراتلىعالطبیعيوالغازالخامالنفطأسعارتراجعیؤثرأنیمكن:المتغیرالمقابلالمبلغتقییم•
المعیارقنطاضمنتقعوالتيالعمالءمعالمبرمةالحالیةوالعقودالجدیدةالعقودمنالناتجةاإلیرادات

ھذاكلیشسوف."العمالءمعالعقودمناإلیرادات"المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن15رقم
والخدماتالوسطىوالعملیاتالنفطحقولخدماتلشركاتبالنسبةسیماوالالمخاوفأحداألمر

العمیلمعقدالعیتضمنعندماألنھواإلنتاج،االستكشافشركاتمعمبرمةعقودلدیھاالتياللوجستیة،
،)األداءمقابلعقوباتأووحوافزاألسعاروامتیازاتواستردادات،خصومات،مثل(متغیرمقابلمبلغ

ً المنشأةعلىیتعین علیھالحصولھالسیحقالتيالمقابلالمبلغقیمةالعقد،بدایةفيتُقدر،أنعموما
ضمنإدراجھللمنشأةیمكنالذيالمتغیرالمقابلالمبلغإن.بھاالملتزمةالخدماتأوالسلعتقدیمنظیر
لمتراكمةالإلیراداتجوھريعكسحدوثعدمعندهكبیربقدریحتملالذيبالمبلغ،مقیدالمعاملةسعر

.المقابلالمبلغبتغیرالمتعلقةالیقینعدمحاالتتُقررعندمابھاالمعترف
ً الشركاتستحتاج:ادفعأواستلمعقود• العترافاوتوقیتقیمةعلىالتأثیرفيالنظرإلىأیضا

الظروفیرتشقدوالتيالطبیعي،الغازمثلبالمنتجات،الخاصةادفعأواستلمعقودفيباإلیرادات
.السلعاستالمعلىالعمیلقدرةعدمإلىالحالیة

ً األسعارانخفاضیؤديقد:العقودتعدیل• العمالءمعمةالمبرالعقودتعدیلعلىالمنشآتحثإلىأیضا
تفشيعیاتلتداونتیجة.لھاالمستحقالمقابلالمبلغتُحّصلأنالمحتملمنكانإذاماتقییمإعادةأو

النفطحقولخدماتشركاتتجدقدالنفط،أسعارتراجعفيدورلھاكانالتي،19-كوفیدجائحة
اإلنتاجواالستكشافشركاتترىوقدالتغییر،أوامرمقابلدفعاتعلىالحصولفيأكبرصعوبة

ترىدقذلك،علىعالوة.)تنطبقحیثما(القاھرةالقوةبنودإلىالعمالءالتجاءالوسطىوالعملیات
الغازوریدلتاألجلطویلةالعقودفيالتسعیرإعادةبنودإلىاللجوءفيیرغبونالعمالءأنالشركات
سعرأوطاقنتعدیلعلىالعقدطرفاوافقإذا.النفطیةالسوائلأوالطبیعيالغازأوالُمسالالطبیعي

ً التعدیلھذاالمنشأةتحتسب،)كلیھماأو(العقد الدولیةالمعاییرمن15رقمالمعیارلمتطلباتطبقا
ً ذلكیتطلبكماالمالیة،التقاریرإلعداد الذيمنيالضالسعرامتیازلتحدیدأحكاممثلجوھریةأحكاما
.الصلةذاتالمدینةالذممقیمةفياالنخفاضخسائرأومتغیركمقابلاحتسابھیجب

الموجوداتوعقودالتجاریةالمدینةالذمم-3
المتوقعةماناالئتخسائرلتحدیدمبسطةمنھجیةوالبترولالنفطقطاعفيالعاملةالمنشآتمعظمتستخدم

خسائرملتقیی."المالیةاألدوات":المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن9رقمالمعیاربموجبالمطلوبة
األوضاعشأنبوالمدعومةالمعقولةالتوقعاتاالعتبارفيالوضعإلىالمنشآتستحتاجالمتوقعة،االئتمان

احتمالیةفيیادةزھناككانتإذافیماالنظرالمنشآتعلىیتعینالتحدید،وجھوعلىالمستقبلیة،االقتصادیة
القدوقعةالمتاالقتصادیةاألوضاعأنحینفي.استحقاقھاعندبالتزاماتھمالوفاءعلىالعمالءقدرةعدم
عندمامدىالقصیرةالمدینةوالذممالعقودلموجوداتاالئتمانخسائرتقدیراتعلىجوھریةبصورةتؤثر
ظلفياتاالفتراضھذهدحضإلىتحتاجالمتأثرةالمنشآتأننعتقدمستقرة،االقتصادیةاألوضاعتكون
.الحالیةالبیئة
االئتمانمخاطرعلى19-كوفیدجائحةتفشيبسبباالقتصادیةاألنشطةوتیرةتباطؤیؤثروقدھذا

.المتوقعةاالئتمانخسائرزیادةإلىیؤديقدمماالعقود،وموجوداتالمدینةبالذممالمرتبطة
سینتجكانإذااملتحدیدحاجةھناكفلیساالعتیادیة،االئتمانفتراتیتجاوزبماالسدادفتراتتمدیدتمإذا

العترافااستمرارحالةفي.جدیدبدینواالعترافالقدیمةالمدینةبالذمماالعترافإیقافالتمدیداتعن
.التعدیلقتوفيكاملةبھااالعترافتموالتيالتعدیل،خسائرذلكعنینتجفقدالقدیمة،المدینةبالذمم
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المخزون-4
النفطىعلالطلبفيانخفاضیشھدالذيالحالياالقتصاديالوضعظلفيأھمیةأكثرالمخزونأصبح
إلىالحاجةإلىیؤديقدمما.النفطأسعارتدنيمعسوءاً األمروازداد،19-كوفیدوباءتفشيبسببوالغاز
عند.األخرىالسلعومخزونالطبیعيوالغازالخامللنفطللتحقیقالقابلةالقیمةوصافيللتكلفةأقلاختبار
بارتفاعزینالتختكلفةارتفاعإدراكالمنشآتعلىیجبللتحقیق،القابلةالمخزونقیمةصافيتحدید

ً المكررةوالمنتجاتالخامالنفطمخزون ً حاداً،ارتفاعا ھذهعلىلبللطوالمفاجئالحادباالنخفاضمدفوعا
.المنتجات

زیادةتعيأنالشركاتعلىوینبغيالثابتة،الشراءالتزاماتعلىالمخزونتحلیلینطويأنیجب
تقییمیتم.سلعةالاستالمعلىقادرغیرالعمیلفیھایكونالتيادفعأواستلمعقودبسببالمخزنمستویات
لقیمةافيانخفاضھناككانإذالمعرفةالعادلةالقیمةتحوطاتفيلھامتحوطكبندالمصنفالمخزون

.للفترةالتحوطاحتسابتمبعدما
لتأثیرامراعاةإلى)السلعبائعي/وسطاءمثل(العادلةبالقیمةالمخزونتُدرجالتيالمنشآتتحتاج

.المخزونلھذاالعادلةالقیمةقیاسعلىالمحتملالجوھري

ییموالتقاالستكشافموجوداتذلكفيبماالمتداولةغیرالموجوداتقیمةانخفاض-5
قدثمومنالقیمة،انخفاضعلىمؤشراتتوجدقدأنھإلى19-كوفیدجائحةلتفشيالحاليالوضعیشیر
الدفتریةمالقیأنیعنيممالعمالئھاالتطویرلخططتأجیالتأوإلغاءاتالنفطحقولخدماتشركاتتشھد

الحاليالوقتفيالمعداتھذهواستخداماألسعارانخفاضبسببلالستردادقابلةتكونالقدللمعدات
.والمستقبلي

قدمماادیة،اقتصجدوىغیراالحتیاطیاتتصبحبأنمخاطرتوجدحاد،بشكلالنفطأسعارلتراجعنظراً 
.القیمةالنخفاضناتجةتداعیاتعلیھیترتب
القیمةانخفاضاختبارفيالمستخدمةواالفتراضاتالمدخالتمالءمةمدىتقییمالمنشآتعلىیتعین

تقبلیةالمسالمعلوماتفيالمستخدمةوالكمیاتاألسعاربشأناألجلطویلةالتوقعاتسیماوالبعنایة،
ً مةالقیانخفاضتحلیالتفيالمستخدمةالفعلیةالسلعأسعارعناإلفصاحسیكون.المتوقعة وإنحتىمناسبا

.محددةغیربأعمارملموسةغیرموجوداتأوتجاریةشھرةأيالمنشأةلدىیكنلم
قدمماادیة،اقتصجدوىغیراالحتیاطیاتتصبحبأنمخاطرتوجدحاد،بشكلالنفطأسعارلتراجعنظراً 

.االستھالكواحتسابالقیمةالنخفاضناتجةتداعیاتعلیھیترتب
ً المنشآتعلىیتعین توقعاتوجودعدمإلىالحالیةاالقتصادیةاألوضاعتشیركانتإذافیماالنظرأیضا

فيستمراراالعلىقادرةغیرالمنشأةتكونقد.والتقییماالستكشافموجوداتتطویرسیتمبأنھمعقولة
تمرارالسالالزمالتمویلعلىالحصولعلىالقدرةعدممثلعواملمنھاأسباب،لعدةاالستكشافعملیة

تخضعأنیجبوالتقییم،االستكشافلموجوداتبالنسبةالمؤشراتھذهمثلوجودحالةفي.االستكشاف
ً القیمةانخفاضالختبارالموجوداتھذه المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن6رقمللمعیاروفقا

.36رقمالدوليالمحاسبيوالمعیار
إیقافلةحافي.االحتیاطيبشأنواإلفصاحالتقریرعلىمؤخراً والغازالنفطأسعارتراجعیؤثرقد

فيألخذاالمنشأةعلىیجباالحتیاطیات،تصنیفتغییرأوالمادیة،االحتیاطیاتبكمیاتاالعتراف
.واإلطفاءواالستنفاداالستھالكومعدالتالقیمةانخفاضتحلیالتعلىاآلثاراالعتبار

"المالیةغیرالموجوداتقیمةانخفاض"5رقمالقسمفيالتفصیلیةواالعتباراتالمعلوماتمنمزیدیتوفر
.األساسيالمستندمن
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التنقیبمواقعفيالعملوإیقافاستعادةمخصصات-6
باإلضافة،)ومحتملةمثبتة"2P("والمحتملةالمثبتةواالحتیاطیاتالتنقیبخططتقدیراتفيالتغیراتإن
النقدیةدفقاتالتواحتمالیةوحجمتوقیتعلىتؤثرقدالمساندة،الخدماتعلىالتسعیرضغوطتأثیرإلى

قد.الصلةذاتالتحتیةوالبنیةاألخرىوالغازالنفطموجوداتعملوإیقافاآلباربسدالمرتبطةالمتوقعة
.التنقیبمواقعفيالعملوإیقافاستعادةمخصصاتمحاسبةعلىالیقینلعدماإلضافیةالحالةھذهیؤثر
بسیناریوھاتةالخاصاالحتمالیاتتغیرإلىالنقدیةالتدفقاتبشأنالیقینعدمفيالتغیراتتؤديوقدھذا

بالوضعفائدةالأسعارتأثرتلقدلك،إلىباإلضافة.األصلإیقافالتزاماتتقدیرعندالنقدیةالتدفقات
وقد.تااللتزاماھذهعلىالمطبقةالخصممعدالتتغیرإلىذلكیؤديأنالمحتملومنالراھناالقتصادي

دافعوجودالمخصص،فيللتغیرنظراً العملوإیقافاستعادةموجوداتفيمقابلةزیادةأيعلىیترتب
.القیمةالنخفاض

التنقیبمواقعفيالعملوإیقافاستعادةمخصصات-7
ً ؤثریقدممااألدوات،ھذهمنكبیرةخسائرأوأرباحتحقیقمشتقةأدواتلدیھاالتيالمنشآتتشھدقد تباعا

أداةفيابلالمقللطرفاالئتمانمخاطرفيالتغیراتتؤثرقدوكذلكوالسیولة،الضماناتمتطلباتعلى
.التحوطالیةوفعللمشتقاتالعادلةالقیمةتقدیراتعلىنفسھابالشركةالخاصةاألداءعدممخاطرأومشتقة

حدوثھا،متوقعلیزاالولكنكبیر،بشكلمحتمالً تنفیذھایعدلمالمتوقعةالمعاملةأنالمنشأةترىعندما•
أواألرباحتظلسوفالحالة،ھذهوفي.مستقبليبأثرالتحوطاحتسابعنالتوقفالمنشأةعلىیجب

ً معاألخرى،الشاملةاإلیراداتضمنبھااالعترافتمقدالتيالتحوط،ألداةالمتراكمةالخسائر بھاترفا
.المتوقعةالمعاملةحدوثیتمحتىالملكیةحقوقضمنمنفصلةبصورة

احتسابعنالتوقفإلىباإلضافةمتوقعاً،تنفیذھایعدلمالمتوقعةالمعاملةأنالمنشأةترىعندما•
علىتراكمةمخسائرأوأرباحأيتصنیفإعادةالحالفيالمنشأةعلىینبغيمستقبلي،بأثرالتحوط

.ائرالخسأواألرباحإلىاألخرى،الشاملةاإلیراداتضمنبھااالعترافتمقدكانالتيالتحوط،أداة

السلععقوداعتبارات-8
ً والغازالنفطشركاتتقوم قد.لإللغاءلةقابغیراألجلطویلةاتفاقیاتبموجبللسلععقودبإبرامغالبا

إلىالخاص،االستخدامبغرضالعقودبھذهتحتفظالمنشأةتعدلمقدأوبالتزاماتمحملةالعقودھذهتصبح
عقودتكونعندما.السلعمنكمیاتشراءأوببیعالمنشأةتقومأنعندهالمطلوبمنیعدالالذيالمدى
ً بالصافيللتسویةقابلةوالبیعالشراء دتعولمالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن9رقمللمعیاروفقا
بالقیمةاسةمقكمشتقاتاحتسابھاإلىتحتاجفقدالخاص،االستخدامبغرضالعقودبھذهتحتفظالمنشأة
ً الخسائرأواألرباحخاللمنالعادلة یةإضاف.المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن9رقمللمعیاروفقا

.بالتزاماتمحملةأصحبتالتيالعقودبشأنرؤیةالمنشآتلدىیكونأنیجبأنھإلى

السلععقوداعتبارات-9
دیھا،لكانإذافیماالنظرإلىالشركاتتحتاجتداعیات،منعلیھایترتبوما19-كوفیدجائحةتفشينتیجة
ً أعمالھامواصلةعلىالقدرةالخاصة،ظروفھاعلىبناءً  إصداراریختمنسنةخاللاالستمراریةلمبدأوفقا

قبل(المبدئيییمالتقیتطلبسوف.)ینطبقحیثمالإلصدار،المتاحةأو(المرحلیةأوالسنویةالمالیةالبیانات
التشغیل،توقفمدى)1(بینھامنعدة،أموربمراعاةالمنشأةتقومأن)اإلدارةخططاالعتبارفيالوضع

أوالمستحقةالتعاقدیةااللتزامات)3(والخدمات،أوالمنتجاتعلىللطلبالمحتملاالنخفاض)2(و
إلىالوصول)5(والعامل،المالورأسالسیولةفيالمحتملاالنخفاض)4(وواحدة،سنةخاللالمتوقعة
علىطفقالمبدئيالتقییمھذاالمنشأةتبنيأنیمكن.)متاحائتمانيحدمثل(حالیةرأسمالیةمصادر

.مالیةالالبیاناتإصدارتاریخفيكما)معقولبشكلمعرفتھایمكنأوالمعروفة(المتاحةالمعلومات
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طھاخطتنفیذالمحتملمنكانإذاوجدت،إنالجوھریة،الشكوكتخفیفعلىقادرةالمنشأةتكونقد
األول،المقاميفالجوھریةالشكوكتثیرالتياألوضاعحدةمنتخففسوفتنفیذھا،یتموعندمابفعالیة،

.المالیةالبیاناتإصدارتاریخمنواحدةسنةخاللذلكوستحقق
وذلكحلیة،المرأوالسنویةالمالیةبیاناتھافيشاملةإفصاحاتتقدیمالمنشأةعلىیجبذلك،علىعالوة
ً تثیرالتيوالظروفاألحداثتحدیدیتمعندما ً اراالستمرعلىالمنشأةقدرةحولجوھریةشكوكا لمبدأوفقا

.الشكوكھذهمناإلدارةخططتخففعندماحتىاالستمراریة،
"االستمراریةومبدأالمالیةاالستدامة"1رقمالقسمفيالتفصیلیةواالعتباراتالمعلوماتمنمزیدیتوفر

.األساسيالمستندمن
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قطاع المرافق

ھناكأنإال.یةالمالالتقاریرإعدادمنظورمنوالغازالنفطقطاعكتأثركبیربشكلالمرافققطاعیتأثرلم
:أدناهالمبینةالمحاسبیةاالعتباراتتقتضيالجوانببعض

اإلیرادات-أ
ً ،أعمالھاتوقفتأوتقلصتالتياالقتصاداتفيالمرافق،قطاعفيالعاملةالشركاتتواجھقد فيانخفاضا

أيضمنةمتاإلیرادات،قیاسفيالمستخدمةاالفتراضاتتتأثرقدذلك،إلىإضافة.خدماتھاعلىالطلب
.ھامتمویلعنصرعنھاینتجوالتيمؤجلسدادخططأولألسعارمتوقعةامتیازات

ً (المحتملمنیكونأنیجبالعقد،ینشأوحتىذلك،علىعالوة الدولیةالمعاییرمن15رقمللمعیارطبقا
إلىلخدماتاأوالبضائعنقلمقابللھاالمستحقالمبلغتحصلسوفالمنشأةأن)المالیةالتقاریرإلعداد
ً كانإذا.العمیل ائعالبضتقدیمفياالستمراراختارتأوالمرافققطاعفيتعملمنشأةمنمطلوبا

مبلغالإذامعحولجوھریةشكوكھناكوكانالنقدیةالتدفقاتفيمشكالتیواجھالذيللعملوالخدمات
أوالبضائعنقلیتمعندماباإلیراداتاالعترافالمناسبمنیكونفلنللتحقیق،قابالً سیكونالمقابل

.العمیلإلىالخدمات

ً المتوقعةاالئتمانخسائرتقدیرات-ب إلعدادالدولیةالمعاییرمن9رقمللمعیاروفقا
المالیةالتقاریر

منناعيوالصالتجاريالقطاعینمنالعمالءمنلكلخدماتتقدیمالمرافقشركاتمنیطلبالغالب،في
9رقممعیارالیقتضي.مختلفةبدرجاتالجائحةتأثیرطالھمیكونقدممنالتجزئةوعمالءالمجاالتشتى
لمعظمعةالمتوقاالئتمانخسائرنموذجاستخدامالمنشآتمنالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن

خسائر(طةمبسمنھجیةتطبیقالمنشآتعلىیجبكما.التجاریةالمدینةالذمممتضمنةالمالیة،الموجودات
تمویليعنصرنتتضمالالتيالتجاریةالمدینةللذممبالنسبة)المالیةاألداةعمرمدىعلىالمتوقعةاالئتمان

والحالیة،ةالسابقالتاریخیةالمعلوماتاالعتبارفيالوضعالمتوقعةاالئتمانخسائرنموجیتطلب.ھام
االقتصادنعمعلوماتذلكفيبما(المستقبلیةاألوضاعبشأنوالمدعومةالمعقولةالتنبؤاتإلىباإلضافة

ً آتالمنشعلىیتعین.الوباءانتشارنتیجةالمتوقعةاالئتمانخسائرتزدادأنالمرجحمن.)الكلي أیضا
.مؤنھمتوفیرفيالعمالءبدعمالمعنیةالحكومیةوالبرامج)التأمینودائعمثل(ضماناتأيآثارمراعاة
.األساسيالمستندمن"المالیةالموجوداتقیمةانخفاض"2رقمالقسمراجع

الحكوميالدعمبرامج-ج
تمویلتمیكأن(المرافققطاعفيالتدخلھذایتموعندمااالقتصاد،لدعمبرامجالحكوماتمنالعدیدتقدم

أيانكإذافیماالمحاسبیةاالعتباراتأحدیتمثل،)المؤجلالسدادخططعنللتعویضالمرافققطاع
ھذهرضوعالدعم،بأثراالعترافتوقیتعلىبدورهھذایؤثروقد.حكومیةمنحةیعدالمعاملةفيعنصر

ً تُطلبقدالتياإلفصاحاتھيوماالتأثیرات .20رقمالدوليالمحاسبيللمعیاروفقا
المستندمن9رقمالقسمفيالحكومیةالمنحبشأنالتفصیلیةواالعتباراتالمعلوماتمنمزیدیتوفر

.األساسي
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المالیةغیرالموجوداتقیمةانخفاض-د
فيراتاستثماالمرافقشركاتلدىیوجدالثقیلة،المعداتتستخدممجاالتأليبالنسبةالحالھوكما

ىإلتشیرمؤشراتأيھناككانإذامالتقییمضرورةھناكأنیعنيمماوالمعداتواآلالتالممتلكات
تطوراتآخرظلفي.36رقمالدوليالمحاسبيالمعیاریقتضيحسبماالتقریرتاریخفيالقیمةانخفاض

تراجعوالسلعوأسعاراألسھمأسعارانخفاضمثلوداخلیة،خارجیةمعلوماتمصادریوجدالوباء،انتشار
الطلبوانخفاضالتجاریةالمحالتوغلقالصناعیةالمنشآتوإغالقالسوقفيالسائدةالفائدةأسعار

داتالموجوأحدتعرضاحتمالإلىتشیرأخرى،مؤشراتإلىباإلضافةوالخدماتالسلعبیعوأسعار
.القیمةالنخفاض
استخدامھیقطرعنسواءالدفتریةقیمتھاستردادعلىقادرةغیرالمنشأةتكونعندمااألصلقیمةتنخفض

.القیمةانخفاضاختبارإلجراءلالستردادالقابلةالقیمةبتقدیرالمنشأةتقوم.بیعھأو
ً لألصلالعادلةالقیمةفيلالستردادالقابلةالقیمةتتمثل أیھمااالستخدام،نموقیمتھالبیعتكالیفناقصا
منعلیھاالحصولقعالمتوالمستقبلیةالنقدیةللتدفقاتالحالیةالقیمةبأنھااالستخداممنالقیمةوتعرفأعلى،
النقدیةقاتللتدفتقدیرعلىینطويلألصلاالستخداممنالقیمةاحتسابإن.للنقدمنتجةحدةأوماأصل

.ةالنقدیالتدفقاتھذهعلىتطرأأنالمحتملالتغیراتبشأنوالتوقعاتالمتوقعةالمستقبلیة
منجزءاً ةالنقدیالتدفقاتھذهوتشكلالوباءتفشيإثرعلىحكومیةمنحعلىالمنشآتحصولحالةفي

لتقییمحكومیةةمنحبأيالخاصةالشروطبعنایةتراعيأنالمنشأةعلىیجبعندئذلالسترداد،القابلةالقیمة
ً القیمةانخفاضاختبارفيالمبالغھذهإدراجكانإذاما أفضلمثلتومدعومةمعقولةافتراضاتعلىمبنیا

الوحدةأولألداةياإلنتاجالعمرمنالمتبقیةالفترةستشھدھاالتياالقتصادیةاألوضاعبشأناإلدارةتقدیرات
.للنقدالمنتجة
"المالیةغیرالموجوداتقیمةانخفاض"5رقمالقسمفيالتفصیلیةواالعتباراتالمعلوماتمنمزیدیتوفر

.األساسيالمستندمن
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إرشادات القطاعات
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:                                                                                    15القسم 
قطاع البنوك والخدمات المالیة

مقدمة-1
.العالمأنحاءجمیعفيوالشركاتاألفرادعلىبالغةضغوطفرض19-كوفیدجائحةتواصل

.19-كوفیدجائحةتفشيعلىالمترتبةاالقتصادیةباالضطراباتالمتأثرةالقطاعاتطلیعةفيالبنوكتأتي
وكذلكجمالحوالمتوسطةالصغیرةاإلقلیمیةوالبنوكالعالمیةالبنوكوكبرىالمركزیةالمصارفتواجھ

ً وتتخذمسبوقة،غیرومخاطرتحدیاتالمالیةالتكنولوجیا وعمالئھافیھاموظلدعمالتدابیرمنالعدیدأیضا
.الماليالنظامتعزیزفيالمساعدةعنفضالً 
ومخاطرمالیةمخاطرعلىتنطويوالتي،19-كوفیدجائحةتفشينتیجةالتحدیاتمنالعدیدالبنوكتواجھ
االئتمانخاطرموإدارةالسیولةعلىالحفاظفيالبنوكتواجھھاالتيالرئیسیةالتحدیاتتتمثل.مالیةغیر

األرباحعوتراجالمبیعاتانخفاضتحدیاتوالشركاتالمقترضونیواجھحیث.المالرأسھیكلوتحسین
تخفیفلبطفيالبنوكعمالءیشرعأنالمحتملومن.العالمأنحاءجمیعفيالفیروسانتشاراستمرارمع

العونیدمدعلىالبنوكالمصرفيالقطاعفيالتنظیمیةالجھاتتحثاآلخرالجانبوعلىالمالیة،األعباء
.األزمةھذهلتجاوزللمقترضین

زيالمركالمتحدةالعربیةاإلماراتمصرفمنالموّجھةالشاملةاالقتصاديالدعمخطة-2
لىوعالمدى،وبعیدةحاسمةالمركزیةالمصارفاتخذتھاالتياإلجراءاتكانتالعالمي،الصعیدعلى

الدعمخطةالمركزيالمتحدةالعربیةاإلماراتمصرفقدمالمتحدة،العربیةاإلماراتدولةصعید
السیولةزیادةىعلرئیسیةبصورةالتدابیرھذهترتكز.المصرفيالقطاعلدعمالموّجھةالشاملةاالقتصادي

ھذهإطارفيالمعلنةالمالیةاألعباءتخفیفتدابیربعضیليفیما.االقتصادفياالئتمانيالتدفقلتحسین
:الخطة

.كزيالمرالمصرفمنضماناتومقابلصفریةبتكلفةإضافيتمویلعلىالماليالقطاعحصول•
البنوكبمقدورسیكونكمالدیھا،اإلضافيالوقائيالمالرأسمن٪60باستخدامللبنوكالسماح•

.لدیھااإلضافيالوقائيالمالرأسمن٪100باستخدامنظامیةأھمیةذاتكبنوكالمصنفة
بنسبةسطةوالمتوالصغیرةللمؤسساتالممنوحةبالقروضالمتعلقةالمالرأسمتطلباتحجمتقلیص•

.التمویلعلىالمصرفيالقطاعحصولیسھلبما٪25إلى٪15منتتراوح
ً المطبقةالحدودمراجعةإلىباإلضافة• یُسمحوفس.العقاريللقطاعتعرضأقصىسقفلتحدیدحالیا

المرّجحةبالموجوداتالُمقاسة(المصرفیةالقروضمحفظةمن٪30إلىتعرضھاحدودزیادةللبنوك
.المالبرأسالخاصةاألخرىاالمتثالمتطلباتمراعاةمع)بالمخاطر
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ئمةالقاالقروضعلىوالفوائدالدینأصلدفعاتمنمؤقتإعفاءتسھیلھوالخطةھذهمنالغرض•
المشاركةالبنوكعلىیتوجب.الدولةفيالمتأثریناألفرادمنوالعمالءالخاصالقطاعشركاتلكافة

لمدةدواألفراالشركاتمنللعمالءمؤقتإعفاءمنحفيالتمویلھذااستخدامالموّجھةالخطةھذهفي
.أشھر6إلىتصل

الماليدبيومركزالعالميأبوظبيوسوقالمركزيالمتحدةالعربیةاإلماراتمصرفمنكلأصدر
ضوءفي)19-فیــدكو(كورونافیروسوباءتفشيتداعیاتبتحدیدتتعلقللبنوكمشتركةتوجیھاتالعالمي

.المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن9رقمالمعیارمتطلبات
Link to joint guidance
Link to CB notice

المحاسبیةاالعتبارات-3
في.الماليالقطاعمؤسساتتواجھھاقدالتيالمحاسبیةالمشكالتأبرزبشأنرؤیتناالقسمھذایستعرض

مشكالتالمنالعدیدظھورالمؤكدفمنتكراراً،أكثرتبدوالتيالمشكالتعلىالقسمھذاتركیزحین
وبناءً .ةالالحقالمحاسبیةالمشكالتأیًضاتتطورأنالمتوقعمناألوضاع،تطوراستمرارومعاألخرى،

.الصلةذاتالمحاسبیةاالعتباراتجمیعتشملالالتالیةالقائمةفإنعلیھ،
المتوقعةاالئتمانخسائر-3-1

ومدعومةةمعقولمعلوماتتعكسالتيالمرجحةالمحایدةالتقدیراتفيالمتوقعةاالئتمانخسائرتتمثل
لظروفواالسابقةاألحداثالمعلوماتھذهتتضمن.زائدمجھودأوتكلفةدونالتقریرتاریخفيومتاحة
.المستقبلیةاالقتصادیةالظروفوتنبؤاتالراھنة

:یليمماكالً االقتصادیة،األوضاعتقییمعنداالعتبار،فيالمنشأةتأخذوبالتالي،
نعأسفرتوالتيالحتوائھ،الحكومةتتخذھاالتيوالتدابیر19-كوفیدجائحةالنتشارالمباشرةاآلثار•

علىالسلبيرالتأثیإلىباإلضافةاألعمال،فيوالثقةوالوظائفاالقتصاديالنشاطحركةفيحادتراجع
واالئتمانیة؛األوضاع

.ألزمةلالسلبیةاألثارتخفیفبھدفتقدیمھایتمالتيالھامةالدعموتدابیرالحكومیةالتدابیر•
ً المتوقعةاالئتمانخسائراحتسابعلى19-كوفیدوباءتأثیرعنلمحة المعاییرمن9رقمللمعیاروفقا

:المالیةالتقاریرإلعدادالدولیة

https://www.dfsa.ae/getattachment/MediaRelease/News/CBUAE,-ADGM-DIFC-issues-a-joint-guidance-for-banks/20200415_IFRS9_ECL_Covid19_JOINT_GUIDANCE_FINAL_v2-0.pdf.aspx
https://www.centralbank.ae/sites/default/files/2020-05/CBUAE%20issues%20guidance%20to%20financial%20institutions%20on%20the%20application%20of%20International%20Financial%20Reporting%20Standard%20(IFRS%209).pdf
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االئتمانمخاطرفيالجوھریةالزیادة
ظليفاالئتمانمخاطرفيالجوھریةالزیادةتحدیدعندمراعاتھاتجبالتياألمورأھمبعضیليفیما

:19-كوفیدوباءتداعیات
19-كوفیدحةجائعلىالمترتبةالتعثرمخاطرتغیراتدمجیمكنھاكانإذافیماالنظرإلىالبنوكستحتاج

مخاطريفالجوھریةالزیادةتحدیدإن.المناسبالوقتفيالفردیةللتعرضاتالتعثراحتمالیاتضمن
تحدیداً األمرھذایتعلقإذ.األخرىالمالیةوالمؤسساتللبنوكبالنسبةمادیاً أمراً عادةیكوناالئتمان
بھوتستعینردیةالفالتعرضلحاالتالصریحةالتعثراحتمالیةالبنوكفیھاتحتسبالتيالتعرضبحاالت

.االئتمانمخاطرفيالجوھریةللزیادةالكمیّةالتقییماتإجراءفي
ً البنوكتحتاجاالئتمان،مخاطرفيالجوھریةالزیادةتحدیدعند• فعلى.ةالنوعیالعواملمراعاةأیضا

االئتمانحدةزیادأوالدفعاتسدادتأجیلطلباتأوالعمیلسلوكفيالتغیراتتكونقدالمثال،سبیل
.االئتمانقیمةفياالنخفاضأواالئتمانمخاطرفيالجوھریةالزیادةعلىمؤشراً وخالفھ

ً االئتمانمخاطرفيالجوھریةالزیادةتقییمیتطلبقد• .والكميعيالنوالتقییممنلكلجوھریةأحكاما
ثمومن،البنكفيالمخاطرإدارةإجراءاتفيتغیراتعلىالتقییمعملیةتنطويقدذلك،علىعالوة
.مالئمنحوعلىمنھماكلعناإلفصاحینبغي

یحتاجدقعندئذحدة،علىأداةلكلاالئتمانلمخاطرالرئیسیةالعواملتحدیدالبنوكأحدعلىتعذرإذا•
البنكاجیحتقدالمثال،سبیلعلى.جماعیةبصورةاالئتمانمخاطرفيالجوھریةالزیادةتقییمإلى

قداالئتمانمخاطركانتإذافیماالتقریر،تاریخفيالمتاحةالمعلوماتإلىاستناداً النظر،إلىالمعني
انكوإذا.معینةمناطقأومجاالتفيالعاملینالمقترضینبعضأملجمیعجوھریةبصورةازدادت

كانتإذا3المرحلةأو(2المرحلةإلىبعضھاأوالتعرضاتتلكجمیعالبنكیحّولكذلك،األمر
.ائتمانيالنخفاضتعرضتالقروض

وعاتالمدفكانتعندمانتجتقداالئتمانمخاطرفيالجوھریةالزیادةبأنقطعيغیرافتراضھناك•
ً 30عنتزیدلمدةالسدادمتأخرةالتعاقدیة ضوءفياالفتراضھذادحضللشركةیجوزھل.یوما

؟19-كوفیدجائحة
انتشارةنتیجاألجلقصیرةالسیولةفيصعوباتالمقترضیواجھعندماالحالةھذهتظھرأنیُحتمل

دعملىعسیحصلالمقترضبأنتفیدومدعومةمعقولةمعلوماتالُمقرضلدىویكون،19-كوفیدوباء
زیادةعلىأخرىمؤشراتأيوجودعدممعالعقباتھذهسیذللأخرىجھةمنأوالحكومةمن

.األفرادمنللمقترضینبالنسبةجوھریةبصورةاالئتمانمخاطر
منإعفاءعلىادالسدتأجیلعملیةفیھاتنطويالتيالحاالتبینالتمییزفياألساسیةالمشكلةستكمن•

فيالجوھریةةالزیادمستوىإلىترقىالولكنھاالمقترضبھایتأثرالتياألجلقصیرةالمالیةالقیود
دةزیاعلىتنطويالتيالحاالتوبینبالكامل،األداةمدةاالعتبارفياألخذمعاالئتمانمخاطر

كالتالمشعنالناتجةمثل،(األداةمنالمتبقیةالفترةطوالالسدادفيالتعثرمخاطرفيجوھریة
ویتوقفللغایةصعبأمرالحاالتتلكبینالتمییزإن.)المالیةالمالءةأواألجلطویلةبالسیولةالمتعلقة

االقتصادعلى19-كوفیدجائحةتفشيتداعیاتحولالمقرضةللجھةالشاملةالرؤیةعلىعامبشكل
االتجاھاتإلىالعودةوكیفیةومدةالزمني،وإطارھاالكلياالقتصادمشكالتعمقمثلالكلي،

ومقدارهینللمقترضالمباشرالحكوميالدعمطبیعةإلىاإلضافةاألجلطویلة"االعتیادیة"االقتصادیة
الزیادةیمتقیعنداالعتبارفياالستشرافیةالكلياالقتصادعواملأخذیتمأنالضروريومن.ومدتھ

.االئتمانمخاطرفيالجوھریة
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عندمانتجتقداالئتمانمخاطرفيالجوھریةالزیادةبأنالقطعيغیراالفتراضدحضالمحتملمن•
ً 30عنتزیدلمدةالسدادمتأخرةالتعاقدیةالمدفوعاتكانت الدفعتأجیلمنالمستفیدینللعمالءیوما

فيالتأخررةفتاستخدامفياالستمرارعدمینبغيالعمالء،لھؤالءبالنسبة.األزمةبسبباالستثنائي
وخطةادالسدترتیباتضوءوفي.االئتمانمخاطرفيالجوھریةالزیادةعلىتلقائيكمؤشرالسداد
الجوھریةزیادةاللقیاسالتمویلوشركاتالبنوكفيالمطبقةالحالیةاآللیاتتصبحقدالحكومي،الدعم

منأنھثحی.األزمةھذهعلىالمترتبةاالستثنائیةالظروفمعللتعاملمناسبةغیراالئتمانلمخاطر
لطاتالساتخذتھاالتيالمختلفةالدعمتدابیرحجمعلىالتعرفعناآللیاتھذهتعجزأنالمرجح

تكونالفقد.المتحدةالعربیةاإلماراتدولةوفيالعالممستوىعلىالمركزیةوالمصارفالحكومیة
تغیراتىإلیؤديقدمماالسداد،فيالتأخرفتراتفيالتجمدھذامعللتكیفمھیأةالمصرفیةاألنظمة

ً یعتبرالذياألمرالمصرفیة،األنظمةفي ً تحدیا البدءموعداراالعتبفياألخذیجبذلك،ومع.صعبا
ً 30لمدةالسدادفيالتأخرفترةعدفي ً یكونقدالشأنھذاألنأخرى،مرةیوما تأجیللفترةمناسبا

.فقطالدفعاتسداد
النماذجعلىالالحقةالتعدیالت/النماذجإحالل

االنتكاستمالیةواحالوباءتفشيمدةبشأنالیقینعدمیصاحبھاالتي–االستثنائیةاالقتصادیةالظروفإن
غیرلمستقبلباالمتعلقةاألحكامأنتعني-المطافنھایةفيالتعافيعلیھسیبدووماالحكوميالدعموآثار
الرئیسیة،لمتغیراتابینالتاریخیةالعالقاتتتغیرقدذاتھ،الوقتفي.كبیربشكلوضعھاویَصعُبمؤكدة

یراتتأثبیانسیلزم.الماضيفيموجودةتكونالقدللمقارنةالخاضعةاالقتصادیةالظروفأنكما
النھایة،وفيالكلي،االقتصادمحركاتعلىالتأثیرحیثمنالزمنيوإطارھمااالجتماعيوالتباعدالحظر

ھذهكلدلتحدیالقصیرالمدىعلىالنماذجمراجعةالمحتملمنیكونلن.السدادعنالتخلفمعدالتعلى
ً البنوكتقوم.الیقینعدموحاالتالعوامل علىةالحقتعدیالتإجراءأوللنماذجإحاللبعملیاتغالبا
یكوننأنتوقع.الحالیةالنماذجفيكافیةبصورةالیقینعدموحاالتالمخاطربیانتعذرعندالنماذج
.حالیةالالفترةفيالسائدةالبیئةفيالدورھذاأھمیةوستزیدبلأھمیةأكثردوراً اإلحالللعملیات

الكلياالقتصادسیناریوھات
النماذجاستخدامبالمختلفةاالقتصادیةالسیناریوھاتتأثیربتقییمالفورعلىتقومأنالبنوكعلىیجب

المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن9رقمبالمعیارالخاصالمحاسبيإطارھاوبتطبیقبھاالخاصة
.التوقعاتلتحدیث

معالمنشآتبلقمنالمطبقةالكلياالقتصادسیناریوھاتفياالقتصادیةاألوضاعفيالتغیراتبیانیجب
إحاللعملیاتأخذسیلزمالنماذج،تلكفي19-كوفیدجائحةانتشارتداعیاتبیانتعذرإذا.مقدارھابیان

ینبغيثممنوالسریع،للتغیرالحالیةالبیئةتخضع.االعتبارعینفيالحقةتعدیالتإجراءأوالنماذج
تقومأندارةاإلعلىیتعین.جدیدةمعلوماتتوفرتكلماالحدیثةوالظروفالحقائقمتابعةفياالستمرار

كانإذایمافالنظرمعدقةأكثرنحوعلىالتغیراتلبیانالمتعددةالسیناریوھاتمعایرةبإعادةاألقلعلى
.االعتبارعینفياألسوأالسیناریوھاتمنمزیدوضعینبغي

الكليصاداالقتسیناریوھاتفيذلكینعكسأنوینبغيتدھورت،قداالقتصادیةاألوضاعأنفيشكال
الفترةفيوأاألسالسیناریویكونقدالحاالت،بعضفي.التأثرمقداربیانمعالمؤسسةقبلمنالمطبقة
توفرتكلمادیراتالتقتنقیحیتمأنالمرجحومن.الحالیةاألساسیةللحالةمناسبةبدایةنقطةبمثابةالسابقة

.التقریرتاریخفيالسائدةالظروفبتقییمصلةذاتإضافیةمعلومات
التعثرعندالتعرض

تصادياالقالدعمخطةظلفيوالمتوقعةبھاالمسموحاالستثنائیةالسحوباتاالعتبارفياألخذیجب
دادسنمطفيالتغیروضعیجبكما.المتجددةالتسھیالتعلىسحوباتأيوكذلكالموّجھةالشاملة

عندعتباراالفي)األداءحسنضمانمثل(الضماناتسحبواحتمالیةالمكشوفعلىالمصرفیةالسحوبات
عندئذلقة،المتعأعالهالموضحةالمخاوفبیانالحالیةالنماذجعلىتعذرإذا.التعثرعندالتعرضتقییم
تحدیدفیةلكیحوكمةوجودمنبدالذلك،ومع.النماذجتھیئةإعادةمنبدالً إضافات/إحالالتاستخدامیمكن
.اإلضافاتھذه
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التعثرعندالمحتملةالخسائر
.السوقفيالسائدةالحالیةالظروفظلفيالضماناتقیمفيالنظرإعادةیجب•
ضوءيفالتعثرعندالخسائراحتسابعنداالعتبارفياألسوأالسیناریوھاتمنالمزیدوضعیجب•

.لھامناسبمقدارتطبقمعالراھنةالظروف

الحكوماتمناألخرىالدینوتمویالتالقروض-3-2
الصلةذاتامواألحكالشروطتحلیلإلىالتزامشكلفيحكومیًاتمویًال یتلقىالذيالبنكسیحتاج•

المنحةمحاسبعلیھتنطبقكانتإذاماذلكفيبماالمناسب،واإلفصاحالمحاسبةطریقةالستنتاج
ً الحكومیة .20رقمالدوليالمحاسبيللمعیاروفقا

السائدةعاراألسمعالقرضعلىالدفعالمستحقالفائدةمعدلمقارنةإلىالبنكسیحتاجمحددة،وبصورة•
السوقیةروطالشیقاربالفائدةمعدلكانإذامالتحدیدالبدایةفيوذلكمماثلةحدیثةلقروضالسوقفي
ً أنھأم وضماناتقاقاستحتاریخلھاالتيالقروضھيالمماثلةالقروضتكون.كبیربقدرعنھامختلفا

.ثانویة/أساسیةقروضكونھاحیثمنوكذلكمماثلة

العملیةالمشكالت-المالیةالموجوداتتصنیف-3-3
القیمةفيالتغیراتاألخرىالشاملةاإلیراداتضمنتعرضأنالمنشأةتختارقد-الملكیةحقوقأدوات
عندفقطتاحمالخیارھذا.المتاجرةبغرضبھمحتفظیكنلمإذاالملكیة،حقوقأدواتفيلالستثمارالعادلة

.لإللغاءقابلوغیرالمبدئياالعتراف
ً كانعمامختلفةبطریقةالنقدیةالتدفقاتتحقیقیمكن-الدینأدوات فیھقامتلذياالتاریخفيمتوقعا
متوقعًاانكمماأقلأوأكثرمالیةموجوداتبیعتمإذاالمثال،سبیلعلى-األعمالنموذجبتقییمالمنشأة

لصلةاذاتالموضوعیةالمعلوماتجمیعاالعتبارفيوضعتالمنشأةأنطالما.الموجوداتتصنیفعند
:الالموقفوھذااألعمال،نموذجتقییمعندمتاحةكانتالتي

أوللمنشأة؛المالیةالبیاناتفيالسابقةالفترةفيخطأعنھینتج•
التيداتالموجوتلكأي-األعمالنموذجفيبھاالمحتفظالمتبقیةالمالیةالموجوداتتصنیفیغیر•

.بھاتحتفظتزالوالسابقةفتراتفيالمنشأةبھااعترفت
النشاطھذاونیكبحیثتوقفھأونشاطمزاولةتبدأعندمافقطبالمنشأةالخاصاألعمالنموذجھدفسیتغیر

 ً .نھائھإأواستبعادهأوأعمالخطالمنشأةاستحواذعندالمثال،سبیلفعلى–لعملیاتھابالنسبةھاما
ً وبالتالي، علىبةالمترتاألحداثدمجیتحققالمالیة،التقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن9رقمللمعیارطبقا

تفشيحتواءالالموضوعةالصلةذاتاالحترازیةالتدابیرتشكلوالالمستجد،كورونافیروسوباءتفشي
.المالیةالموجوداتتصنیفإلعادةحافزاً ذاتھا،حدفيالوباء،

المالیةالموجوداتھیكلةإعادة-3-4
.اتالمدفوعبتأجیلالمرتبطةالمحاسبیةاآلثارفيالنظراألخرىالرئیسیةالمشكالتتتضمن

ً سیتوقفونبموجبھوالذيالمدفوعاتتأجیلالعمالءمنكبیرعددعلىیُعرضأنالمتوقعمن عنمؤقتا
فيیتمدوقلھم،المقدمةالتسھیالتھیكلةإعادةأوجدولةإعادةتتمقد.الربح/الفائدةأو/والدینأصلسداد

منالصادرةالموّجھةالشاملةاالقتصاديالدعمخطةتھدف.إضافیةائتمانحدودعرضالحاالتبعض
كلفةتذاتتمویالتعرضخاللمنالعملیةھذهتیسیرإلىالمركزيالمتحدةالعربیةاإلماراتمصرف
ً أیسیستفیدونالعمالءبعضأنالتنظیمیةالجھاتتدرك.التمویلوشركاتللبنوكصفریة منضا
ركاتوشالبنوكتعرضقدحیثالموّجھة،الشاملةاالقتصاديالدعمخطةإطارخارجالمدفوعاتتأجیل

ً التمویل .الخطةھذهنطاقخارجالدفعاتتأجیللعمالئھاطوعا
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.الأمماليبأصلاالعترافإیقاففيیتسببالتعدیلكانإذاماتقدیرإلىالبنوكستحتاج
األصلیلتعدیعتبرمتىبشأنتوجیھاتالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن9رقمالمعیاریقدمال

ً المالي ً التعدیلكانإذاماتقییمسیتوقفوبالتالي،.جوھریا الموضوعةبیةالمحاسالسیاساتعلىجوھریا
.األحكامممارسةاألمرھذایتطلبوقدالُمقرض،من

ً الُمقرضیقدمعندما ً تخفیفا بصورةللقرضادیةاالقتصالقیمةصافيتأثرعدممعالمدفوعاتألعباءمؤقتا
ً التعدیلیعتبرأنالمرجحغیرفمنجوھریة، القیمةاليإجماحتسابإعادةالُمقرضعلىیتعین.جوھریا
یتم.األصليفعليالالفائدةبمعدلالمعدلةالتعاقدیةالنقدیةالتدفقاتخصمطریقعنالماليلألصلالدفتریة

.الخسائرأواألرباحضمنالفورعلىالدفتریةالقیمةبإجمالياالعتراف

اإلفصاحات-4
أن"المرحلیةالمالیةالتقاریر"34رقمالدوليالمحاسبيالمعیاریقتضيالمرحلیة،المالیةللبیاناتبالنسبة
ً المرحليالماليالتقریریتضمن المركزفيیراتالتغلفھمضروریةتعدالتيوالمعامالتلألحداثتوضیحا
والمعیار15-34رقمالدوليالمحاسبيالمعیار(سنويتقریرفترةآخرنھایةمنذللمنشأةالماليواألداء

.))د(أ16-34رقمالدوليالمحاسبي
منذالئتماناتدھورمنعلیھیترتبومااالقتصاديالنشاطتراجعإنالتمویل،وشركاتللبنوكبالنسبة
رقمالمعیاراجإدرینبغيكانإذامامراعاةیجب.عنھاإلفصاحیستدعيحدثًاسیكوناألخیرالتقریرتاریخ

فيجزئيبشكلالسنویة،المالیةالبیاناتفيالمطلوبالمالیة،التقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن7
.34رقموليالدالمحاسبيالمعیاربمقتضىالمطلوبللتوضیحاالمتثالأجلمنالمرحليالماليالتقریر

إطاريفاإلدارةوضعتھاالتيواألحكاماإلفصاحاتفيالنظرإعادةالتمویلوشركاتالبنوكعلىیجب
المالیةالبیاناتيفبھاالمعترفالمبالغعلىاألكبرالتأثیرلھاوالتيللمنشأةالمحاسبیةالسیاساتتطبیق

البیئةضوءفيجدیدةأحكاًماوضعتقداإلدارةتكونقد.)112-1رقمالدوليالمحاسبيالمعیار(
ً یكنلمإفصاحاتتطلبالتيالحالیةاالقتصادیة قدالمثال،سبیلىعل.السابقةالمالیةالبیاناتفيمطلوبا

فالتصنیانخفاض"أو"االئتمانمخاطرفيالجوھریةالزیادة"عنتعریفھاعّدلتمامنشأةتكون
."االئتماني
الدولياسبيالمحالمعیار(التقدیراتفيالیقینعدممصادرعناإلفصاحفيالنظرإعادةسیلزموبالمثل،

.ألخیرةاالتقریرفترةمنذعلیھكانتعماازدادتتغیرتربماالیقینعدحاالتألننظراً )125-1رقم
علىولكنیر،التقدفيالیقینعدممنكبیرةدرجةعلىالمتوقعةاالئتمانخسائرمحاسبةتنطويماغالبًا
اتباعھایمكنتيالالمختلفةاالقتصادیةالمساراتظلفيكبیراً الیقینعدممقداریكونعندماالتحدید،وجھ
لقةالمتعمنھجیتھابتعدیلقامتالمنشأةتكونربماالمثال،سبیلفعلى.19-كوفیدجائحةتفشيفور

العواملیراتتغعناإلفصاحالتمویلوشركاتالبنوكعلىیتعین.الكلياالقتصادوتنبؤاتبتداخالت
متغیراتتأثیریمتقیفيالمستخدمینومساعدةأكبربشكلالمالیةالبیاناتفھمإمكانیةلضماناالستشرافیة

.المالیةالبیاناتعلىالكلياالقتصاد
حلیالتالتتحدیثبمكاناألھمیةمنسیكونالقطاعات،مختلفعلىالمؤثرةالتداعیاتلمختلفنظراً 

ً عنھاالمفصح فيالمالیةةاألزمخاللاألمركانكما.الجغرافیةوالمنطقةالعملقطاعحسبللَمحافظسابقا
كانربما،المثالسبیلعلى.یزدادسوفالمستخدمونیطلبھالذيالتفصیلمستوىأنیبدو،2008عام

ً لوضعایحتاجقد.والتفصیلالفصلمنمزیددونالنقلبقطاعالمتعلقةإفصاحاتھالبنكیعرض إلىحالیا
منلة،الصذاتوالمخاطرالتعرضاتمختلففھمفيالمالیةالبیاناتمستخدميلمساعدةفرعيتحلیل
شركاتووالشحنالنقلوشركاتالخاصةالسیاحةوشركاتالشحنشركاتفيالتعرضاتتحلیلخالل

.الدولةمنالمدعومةالطیران
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إلعدادالدولیةالمعاییرمن)ي(35-7رقمالمعیارفيالواردةالتوجیھاتإلىالرجوعالشركاتعلىیتعین
طبیعةفھممنیةالمالالبیاناتمستخدمویتمكنحتىمناسبةإفصاحاتعرضیقتضيوالذيالمالیةالتقاریر
یتلكاالعترافافإیقإلىتؤديلمالتيالمالیةالموجوداتعلىوتأثیرھاالتعاقدیةالنقدیةالتدفقاتتعدیالت

.المتوقعةاالئتمانخسائرقیاسعلىالتعدیالتتلكتأثیرإلىباإلضافةالموجودات،

السنویةالمالیةالبیانات
:ةالمالیاألدوات"المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن7رقمالمعیاریقتضيالمالیة،للبیاناتبالنسبة

مخاطریرتأثفھممنالمالیةالبیاناتمستخدمویمكنبمااالئتمانمخاطرعنشاملةإفصاحات"اإلفصاحات
من)ب35-7قمرالمعیار(بشأنھاالیقینوعدموتوقیتھاالمستقبلیةالنقدیةالتدفقاتقیمةعلىاالئتمان
النوعیةتاإلفصاحامقدارلزیادةبالغةحاجھھناكستكونوھكذا،.المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییر

الیقینوعدموتوقیتھایةالمستقبلالنقدیةالتدفقاتقیمةعلىالحالیةاالقتصادیةالبیئةتأثیركیفیةشرحعند
.بشأنھا
احلالمرخاللاإلفصاحاتحركةفھمفيالمستخدمیناإلفصاحاتتساعدأنیجبالتحدید،وجھعلى

الراھن،ضعالوفي.المسجلةالمبالغعلىالناتجواألثرالمتوقعةاالئتمانخسائربنموذجالخاصةالثالث
إلعدادالدولیةالمعاییرمن7رقمالمعیارفيالواردةاإلفصاحمتطلباتعلىخاصبشكلالتركیزینبغي

المعیار(المتوقعةماناالئتخسائرتحدیدفياالستشرافیةبالمعلوماتاالستعانةكیفیةبشأنالمالیةالتقاریر
التعاقدیةدیةالنقالتدفقاتتعدیالتوتأثیر،)المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن)ب(ز35-7رقم
التقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمني35-7رقمالمعیار(باألصلاالعترافإیقافعنھاینتجلمالتي

إلعدادالدولیةالمعاییرمنل35-7رقمالمعیار(األخرىاالئتمانیةوالتعزیزاتالضماناتوتأثیر)المالیة
.)المالیةالتقاریر
الجوھریة،امواألحكالتقدیراتلمستویاتونظراً المرحلیة،لإلفصاحاتبالنسبةذكروكماذلك،علىعالوة

ً اإلفصاحاتستكون في125-1رقمالدوليالمحاسبيوالمعیار122-1رقمالدوليالمحاسبيللمعیاروفقا
عندریة،الجوھالتقدیراتبشأنالحساسیةعواملبتقدیمبشدةنوصيالتحدید،وجھوعلى.األھمیةغایة
.اإلفصاحاتھذهإعداد
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:الفصل الثاني
إرشادات القطاعات
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:                                                                         16القسم 
قطاع التأمین

مقدمة-1
إلىإضافة.جوانبعدةمنالتأمینشركاتعلىیؤثر)19-كوفید(كورونافیروسوباءتفشيإن

محافظلىعالمتقلبةاألسواقأثرتقدالتشغیلیة،واالعتباراتواألفرادبالعمالءالمتعلقةاالعتبارات
مستويأدنىإلىالسنداتعائداتوصلتالمالیة،األوراقأسواققیمةتراجعتحیث.االستثمار

ً المقترضتعثرحالفياالئتمانمخاطرمقایضةلعقودالمتزایدةالمؤشراتوتثیر زیادةشأنبمخاوفا
لشركاتالیةالرأسموالمعدالتالعمومیةالمیزانیاتعلىكبیربشكلیؤثرقدمما.السدادعنالتخلفحاالت
.التأمین

المحاسبیةاتوالسیاسالمحددةالتغطیةأنواعحسبعلىالتأمینبمطلوباتالمتعلقةاآلثارتنوعسیتوقف
لىعیتعین."التأمینعقود"المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن4رقمالمعیاربموجبالمطبقة
لمولكنالمتكبدةوالمطالباتعنھااإلبالغتمالتيبالمطالباتالخاصةااللتزاماتتأثرتقییمالتأمینشركات

واإلفصاحاتأمینالتإعادةمبالغباستردادالمتعلقةاالفتراضاتتداعیاتتقییمیتعینكماعنھا،اإلبالغیتم
19-كوفیدحةجائتفشيبسبباإلغالقتداعیاتإدراكإلىالشركاتجمیعتسعى.المستقبلیةوالمطالبات

التأمینعقطاعلىالمدىبعیدتأثیرلھاالقتصادياالضطرابھذاأننعتقد.كاملبشكلاالقتصادعلى
.خاصبشكل
بأنعامةاتتوقعھناكأنإالوالتغطیة،المنتجنوعبحسبالتأمینمطلوباتعلىالتأثیریختلفسوف
ماإلىندالمستھذافيننظرإننا.التأمینشركاتمعظممستوىعلىستزدادالمطالباتحجمأو/وتكرار

:یلي
بالتأمین؛المتعلقةاألنشطةعلىالتأثیر)1
والتقاریر؛وإعداداإلفصاحاتاعتبارات)2
.اآلناإلدارةتتخذھاأنیلزمالتياإلجراءات)3

المحاسبیةاالعتبارات-2
التفاصیل

یجیزوالتأمینوإعادةالتأمینعقودعلىالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن4رقمالمعیاریطبق
مدىتباراخمثل–اإلضافیةالمتطلباتبعضجانبإلىالسابقةالمحلیةالمحاسبیةالممارساتاستمرار

للموجوداتالنسبةب.التعاقدیةالنقدیةالتدفقاتلجمیعالحالیةالتقدیراتعلىبناءً التأمینمطلوباتكفایة
39رقمالدوليالمحاسبيالمعیارتطبیقفيالتأمینشركاتبعضتستمرالعمومیة،المیزانیةفيالمدرجة

9رقمعیارللمالمبكربالتطبیققامتالشركاتبعضأنمنبالرغم"والقیاساالعتراف:المالیةاألدوات"
.المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن
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استیفائھاحالةفيفقط39رقمالدوليالمحاسبيالمعیارتطبیقفياالستمرارالتأمینلشركاتیُسمح
.المؤقتاإلعفاءمتطلباتأوالتقدیريبالمنھجالخاصةالمعاییر

التأمینعقوداموأحكشروطبموجبالمقدمالتأمینيالغطاءاالعتبارفيتضعأنالتأمینشركاتعلىیتعین
والتحدیات"بیتبالخلِّك"حملةلوائحتؤثرقد.المالیةالمطلوباتعلىالتأثیرتقییمعندوذلكالُمحررة
دفععملیةتغرقتسقدالمثال،سبیلعلىوأنماطھا،المطالباتتسویةعملیةعلىعلیھاالمترتبةالتشغیلیة

الطرقبعضفيالمستخدمةالمدفوعةالمطالباتأنماطتغیرإلىتؤديوقدالوقتمنالمزیدالمطالبات
وذلكلعاجلاالقریبفيأسرعبشكلالمطالباتدفعیمكنذلك،ومع.التأمینمطلوباتلحساباالكتوریة

كماالوباء؛ترةفخالل"الوثائقبحامليالعنایة"سبیلفيتنظیمیةضغوطاتتواجھھقدالتأمینشركاتألن
دفعقبلالمطالباتمنأقلعددفيوالتقصيالعادیةالمطالباتفيالفصلإجراءاتعنالتخليیمكنھم
.قیمتھا
والقیوداالستثناءاتیروتأثالتأمینیةالتغطیةمدىبدقةالتقییمالتزاماتھا،لتحدیدالتأمین،شركاتعلىیتعین
شركاتمنيتقتضقدالتيالجدیدةواللوائحوالقوانینالتوجیھاتتقییمیتضمنبماالتغطیة،ھذهعلى

تلكإلىإضافة،19-كوفیدجائحةبتداعیاتالمرتبطةلألحداثمطالباتتكبدأوتغطیةتوفیرالتأمین
.التأمینعقدفيعلیھاالمنصوصواألحكامالشروطبموجبالمتطلبات

ضمن)مالخصمعدالتمتضمنة(الحالیةوالدیموغرافیةالسوقیةالتقدیراتتندرجعندماذلك،علىعالوة
التقدیراتتلكمتقییإعادةإجراءضرورةمدىتقییمالتأمینشركةعلىینبغيالحالیة،المحاسبیةالممارسات

االفتراضاتثتحدیالتأمینشركةیلزمقدوبالتالي،.الجائحةبتداعیاتالمحیطةالحالیةالتطوراتظلفي
شركةىعلیجبكما.بالشركةالخاصةالتأمینمطلوباتقیاسفيالمستخدمةوالدیموغرافیةالسوقیة
الوفیاتمخاطررتأثیأوالحكومةتغطیھاالتيالطبیةالتكالیفتأثیرمثلالتأثیراتمختلفمراعاةالتأمین

.المستقبلیةواألسعارالمطلوباتكفایةمدىاختباراتعلى
شركاتىعلیجبثم،ومن.األرباحفيالوثیقةحامليمساھمةعلىالتعاقدیةالشروطأواللوائحتنصقد

.المؤجلةالمكافآتذلكفيبماالتزاماتھم،علىذلكتأثیرتراعيأنالتأمین
التأمیناحتیاطیات-أ

ً المحددةالمطلوباتعلىاألثارستختلف .الوثیقةحامللوكسفيوالتغیراتالمنتجنوعبحسببناءً اكتواریا
ونظراً التقلیدي،ةالحیاعلىوالتأمینألجلالحیاةعلىالتأمینمنتجاتتبیعالتيالتأمینلشركاتبالنسبة

منكلعتبریومحددة،ثابتةافتراضاتتستخدمالمنتجاتلھذهالنشطةالحیاةعلىالتأمیناحتیاطیاتألن
لھكونیالسائدالفائدةمعدلتدنيأنإذ.ھامةعواملالوفیاتنسبةوجدولاالنقضاءومعدلالخصممعدل
دخلھم،صدروماألفرادوظائفبتأثراالنقضاءمعدلیرتفعبینماالخسائر،أواألرباحعلىجوھريتأثیر

ً الوفیاتنسبةجدولوسیعّدل والذيائربخساالعترافحدثھذهالتأمینشركاتتشھدوقدھذا.تصاعدیا
نتیجةالمؤجلةاالستحواذتكالیفأرصدةوخفضالحالیةالتقدیراتبأفضلاالفتراضاتاستبدالیتطلب

زیادةأو/والسدادفيالتعثرحاالتوزیادةالفائدةأسعارتراجعبسبباالستثمارعلىالعائدانخفاض
تكالیفرصیدخفضطریقعنالكفایةتتحققلمإذا.كورونابفیروساإلصابةمنالوفاةبسببالمطالبات
علىعالوة.أكبربشكلالخسائراحتیاطیاتمقدارزیادةإلىالتأمینشركةتحتاجقدالمؤجلة،االستحواذ

وتلجألحذرااالحتیاطیاتمنھجعنالتأمینشركاتتتخلىقداالحتیاطیات،تحدیدلمنظوربالنسبةذلك،
المحاسبیةاتالتقدیرفيكتغیرإمااألمرھذامعاملةكیفیةبشأنمشاوراتیتطلبوالذيالمقبولالحذرإلى
.المحاسبیةالسیاسةفيكتغیرأم

قائمةباتمطلووذاتالمدىوالطویلةالقصیرةالعجزضدوالتأمینالصحيالتأمینلمنتجاتبالنسبةأما
مطالباتظھورأنبشمتزایدةتقلباتھناكیكونقدعنھا،اإلبالغیتملمولكنالمتكبدةللمبالغواحتیاطیات

ضعونیخأوالعجزمنیعانونأو/والمطالباتلتقدیمأطولفترةالوثائقحاملویستغرقحیثالحقة
القائمةالمطلوباتلتحدیداألساسيالعاملھيالسابقةالتاریخیةالتوجھاتتعتبر.طویلةلفتراتطبيلعالج

تلكعنكبیراختالفھناكیكونقدذلكومععنھا،اإلبالغیتملمولكنالمتكبدةالمبالغواحتیاطیات
.فریدةطبیعةذاتالوباءھذاتفشيألننظراً التوجھات
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یاداً حكورونافیروسمصابيرعایةتكالیفأو/وخصوماتعنالتنازلیعدالمثال،سبیلفعلى
المترتبةغیلیةالتشوالتحدیاتالموضوعةاللوائحتؤثرقد–للمأوىبالنسبةكذلك.التاریخیةالتوجھاتعن

المشتركمینالتأمثلالتكلفةمشاركةترتیباتإغفالأنكما.وأنماطھاالمطالباتتسویةعملیةعلىعلیھا
كنیمذلكومعالمطبقة،المطالباتدفعتوجھاتأیضاً سیخالف19-كوفیدمصابيلعالجالجزئيوالتأمین
التأمینكاتشرأنإلىباإلضافة.االختیاريالطبيالعالجانخفاضبسببالقریبالمدىعلىذلكمقاصة

ً المفروضالتكلیفعلىتوافقالقدالتأمینإعادةوشركات معالتعاملنبشأالتأمینشركاتعلىمحلیا
المطبقةأمینالتإعادةشروطعنكبیربشكلاختالفھاحالةفيكورونابفیروساإلصابةنتیجةالمطالبات

.التأمینإعادةشركاتعلىمحاسبیةآثارعلیھیترتبأنیحتملالذياألمرحالیاً،
الستثماراومعدالتالمنفصلةالحساباتعائداتمثلاالفتراضاتبتقدیرالتأمینإعادةشركاتستقوم

تقتضيیثماحاألحكامووضعالمطالبةتأخروفترةوالتقییماتالدینامیكیةاالنقضاءوفتراتالمكتسبة
أفضلتمثلاعنھاإلبالغیتملمولكنالمتكبدةالمبالغواحتیاطیاتالقائمةالمطالباتأنلضمانالضرورة،
.الحالیةالتقدیرات

المؤجلةاالستحواذتكالیف-ب
بالكاملمكتتبةالالمنتجاتمبیعاتتتراجعقدذلك،مثالالمنتج،نوعحسبالمبیعاتفيتحوالً نالحظقد
اكتتابمعةمرتفعأقساطذاتالوثائقمبیعاتتزدادقدبینما،)منخفضةوأقساطأعلىإصدارتكلفةذات(

قدعات،المبیلتحولنظراً .)طبيفحصدونالحیاةعلىالتأمینوثائقمثل(اكتتاببدونأوضئیل
.مالاألعقطاعإلىالمصروفاتتخصیصفيالمستخدمةالعملیاتوتحدیثتعدیلالحاجةتستدعي

والنتائجألخرىةفترمنالتغیراتوتقییمباإلطفاءالمتعلقةالرئیسیةاالفتراضاتالتأمینشركاتتقوم
للعقودالنسبةبوذلكبخسائر،لالعترافاحتمالیةھناككانتإذامالتحدیدالمتوقعةالنتائجمقابلالفعلیة
آخرأساسيأأوالثابتالقسطأساسعلىإماالمؤجلةاالستحواذتكالیفإطفاءفیھایتمالتياألجلطویلة
الحالیةالفائدةمعدالتامباستخدالمتعلقةالرئیسیةاالفتراضاتتقییمإعادةیلزمقدالمثال،سبیلفعلى.منتظم
.األجلطویلة

المالیةاألدوات-ج
ً المقبولةالمحاسبیةللمبادئالمحتملةالمحاسبیةاآلثارمنالعدیدھناك المترتبةمالیةالاألدواتبشأنعموما
علىفوريتأثیراألثارھذهلبعضیكونأنالمرجحومن.)19-كوفید(المستجدكورنافیروستفشيعلى

وسنداتنةالمدیوالذممالقروضعلىاالئتمانیةالخسائراعتبارات–اآلثارھذهوتتضمنالتأمین،شركات
عالوة.39رقمالدوليالمحاسبيالمعیاربموجباالستحقاق،تاریخحتىبھاوالمحتفظللبیعالمتاحةالدین
مسیتالمالیة،التقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن9رقمالمعیاربتطبیقالتأمینشركةقامتإذاذلك،على

ً المطبقالنموذجعنمختلفالمتوقعةاالئتمانلخسائرنموذجتطبیق استردادعلىواألدواتھذهعلىسابقا
المحاسبیةالمعاییرمن9رقمبالمعیارالخاصالقسمفيالتوجیھاتمنمزیدیوجد.التأمینإعادةمبالغ

.الدولیة
التقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن9رقمللمعیاربعدتخضعلمالتيالتأمینشركاتالنقیض،وعلى

افیھتسببالتيالمدةاالعتبارفيستضع،39رقمالدوليالمحاسبيالمعیارتطبقزالتماأيالمالیة؛
نھایةفيةالمدینالذمممثلالمالیةاألدواتمنالخسائرھذهومقدارمتوقعة،ائتمانخسائرفيالوباءانتشار
.الحالیةالفترة
غیرستثماراتاالقیمةفياالنخفاضبخسائراالعترافینبغيكانإذاماتقییمإلىالتأمینشركاتتحتاج

ً .الخسائرأواألرباحخاللمنالعادلةبالقیمةالمصنفة یعتبر،39رقمالدوليالمحاسبيللمعیاروفقا
نألنشطةسوقوجودعدمإن.موضوعيدلیلھناككانإذاالقیمةفيالنخفاضتعرضقداالستثمار
القیمة،اضانخفعلىدلیالً یعدالالعام،للتداولبعدطرحایتمیعدلممابمنشأةالخاصةالمالیةاألدوات

یكونقدأنھغمرالقیمة،انخفاضعلىدلیالً ذاتھ،حدفيما،لمنشأةاالئتمانيالتصنیفخفضیعتبروال
تباراعبالضرورةولیس.المتاحةاألخرىالمعلوماتمعاالعتبارفيوضعھعندالقیمةانخفاضدلیل

انخفاضمثل(ةالقیمانخفاضعلىدلیلالمطفأةقیمتھأوقیمتھعنماليألصلالعادلةالقیمةفياالنخفاض
.)مخاطربدونالفائدةمعدلفيالزیادةنتیجةالدینأدواتفيالستثمارالعادلةالقیمة
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39رقمالدوليالمحاسبيالمعیاریقتضيللبیع،المتاحةالملكیةحقوقفيلالستثماراتبالنسبة
ً ھناككانإذاالقیمةانخفاضبخسائراالعتراف لالستثمارالعادلةالقیمةفيالمدةطویلأوحاداً انخفاضا

.تكلفتھعن

التقاریر؟وإعدادلإلفصاحاتاألخرىاالعتباراتھيما-3
المحتملةالخسائروالتزاماتالقضائیةالدعاوى-أ

القضائیةالدعاوىتزدادالفعالیات،إلغاءأوالعملتوقفبتأمینالخاصةالمطالباتمعالجةعملیةإطارفي
نحوعلىالدفعاتوإنكاربالتزاماتھاالوفاءفيالتأمینشركاتإخفاقبزعمالوثائقحامليمنالمرفوعة

إلىتأمینالشركاتستحتاج.الوباءتفشيخاللالممتلكاتفيخسائرأوتلفھناكیكنلمبأنھخاطئ
اإلفصاحوضمانالمحتملةالخسائروالتزاماتالقضائیةالدعاوىعلىالمترتبةالمحاسبیةاآلثارمراقبة

راألمطبیعةعنتحدیداً اإلفصاحاتتتضمنأنیمكن.المالیةالبیاناتفيمناسببشكلعنھا
تطوراتالھذهوتأثیرالمحتملةالخسائروالتزاماتالدعاوىتطوراتآخرعنكافیةتفصیلیةومعلومات

وقد.الصلةتذاواالفتراضاتاألحكامعنكافیةتفاصیلإلىإضافةوالمستقبلیة،الحالیةالفتراتعلى
طاقنأوالمحتملةوالخسائروجدت،إنالمستحقة،المبالغعناإلفصاحضرورةاالعتباراتتتضمن
اتاإلفصاحمعاإلفصاحاتھذهتتوافقأنیجب.بشأنھاتقدیرإجراءتعذرسبببیانأوالخسائر
المتوقعنمإنھ.المقابلةاألطرافوإجراءاتاألرباحعنوالمحادثاتالصحفیةالبیاناتمثلللجمیعالمتاحة

وبالمضيئرالخساومقداراحتمالیةنسبةبزیادةواقعیةأكثرالطارئةااللتزاماتعناإلفصاحاتتصبحأن
 ً .لحلللتوصلقدما

بالتأمینالمتعلقةالیقینعدموحاالتوالمخاطرالتأمینمطلوبات-ب
المتعلقةدیاتالتحإثرعلىالتقدیراتفيالیقینعدممستوىبشأناإلفصاحاتالتأمینشركاتتعززقد

تؤثروقد.سیةالرئیواالفتراضاتالمطالباتلتطورالمتزایدالیقینعدمظلفيالتأمینمطلوباتبتقدیر
ً ھذهالیقینعدمحاالت تأثیرعناحاإلفصالتأمینشركاتستحتاج.الحساسیةتحلیلإفصاحاتعلىأیضا
بدایةمنذاالفتراضاتاختالفومدىالمنتجات،/األعمالأنواعمختلفعلى19-كوفیدجائحةمخاطر

الفتراضاتاتنطوي.معھاوالتعاملإدارتھاوكیفیةالموضوعةاالفتراضاتعنتاریخھحتىالوباءتفشي
السوقرومخاطاالئتمانومخاطرالمطالباتتطوروجدولالمخاطربتركیزالمتعلقةاالعتباراتعلىكذلك

ً والسیولة .أیضا

أخرىأمور-ج
:اإلدارةعلىیجب

تأثیرتقییموالمطبقةالمحاسبیةالسیاساتعلىبناءً الشركةبھاتأثرتالتيالخاصةاآلثارتقییم)1(
عنھاإلبالغاتمالتيالمطالباتومطلوباتالتأمیناحتیاطیاتبقیاسالمتعلقةالرئیسیةاالفتراضات
لتأمین؛اإعادةمبالغواستردادالمستقبلیةوالمطالباتعنھااإلبالغیتملمولكنالمتكبدةوالمطالبات

تاریخفيشركةللالماليالمركزتقییمذلكفيبماسنویةالربعالتقاریربإعدادالمتعلقةاآلثارمراعاة)2(
والجھاتمرینالمستثمعالتعاملوتقییمباإلفصاح؛والمتعلقةالمحاسبیةلألثارتقییموإجراءالتقریر

بوضوح؛معھمالتواصللضمانالمصلحةأصحابمنوغیرھمالوثائقوحامليالتنظیمیة
وعروضالحكومةھاتقدمالتيالتحفیزفرصذلكفيبمااالستراتیجیة،الفرصاستغاللكیفیةتقدیر)3(

الناشئة؛األسواقيفالمحتملةواالستحواذالدمجفرصإلىباإلضافةالتسعیرواستراتیجیاتالبدیلةالوثائق
عام؛بشكلركةللشالماليوالمركزالتأمیناحتیاطیاتكفایةمدىلتقییمالمحّدثالضغطاختبارإجراء)4(
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المحاسبیةاجاتاالستنتعلىسیؤثرأوالسوقوتقلباالقتصاديالیقینعدمأثرقدكانإذامافيالنظر)5(
ن؛اآلخریالمصلحةوأصحابالتنظیمیةوالجھاتللمستثمرینالموجةوالرسائلالتسعیروقرارات

والشركة؛علىتؤثرقدالتيالتنظیمیةواإلجراءاتالمناقشاتمستجداتعلىاالطالع)6(
لالمارأسمستوىعلىوكذلكوالفائضالنظاميالمالرأسعلىالحاليالوضعتداعیاتمراعاة)7(

.التنظیمیةواإلجراءات



قطاع التجزئة: 17القسم 

:الفصل الثاني
إرشادات القطاعات
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:                                                                        17القسم 
قطاع التجزئة

مقدمة-1
القسمھذاركزیبینما.التجزئةقطاعتواجھقدالتيالمحاسبیةالمشكالتأھمعنرؤیتناالقسمھذایستعرض

تمراراسومعاألخرى،المشكالتمنالعدیدظھورالمؤكدفمنتكراراً،أكثرتبدوالتيالمشكالتعلى
الالتالیةالقائمةفإنعلیھ،وبناءً .الالحقةالمحاسبیةالمشكالتأیًضاتتطورأنالمتوقعمناألوضاع،تطور
.الصلةذاتالمحاسبیةاالعتباراتجمیعتشمل
فیھتشھدالذيالوقتفي.19-كوفیدجائحةبتداعیاتالمتعلقةالتحدیاتمنعدداً التجزئةقطاعیواجھ
ً ماركتالسوبرومحالتبالجملةالبیعمتاجركبرى مناألخرىئةبالتجزالبیعمحالتتعانيأكثر،رواجا
التجزئةجارتبعضأغلققدذلك،إلىإضافة.تسوقھمأنماطالمستھلكینتعدیلبسببالمبیعات،تدني

.الوباءشيتفاستمرارنتیجةقصیرةلفترةالمتاجرغلقمنھمالكثیریختاروقدمؤقت،بشكلمتاجرھم
مقدارإلىحنالشتكالیفیزیدقدممااإلنترنت،عبرالبیعإلىالمتاجرداخلالبیعمنالمبیعاتوتحولت

.بالكاملالتكلفةھذهالعمیلتحمیلیتمالمعین
تعلقةالماألمورذلكفيبمااإلمدادات،سلسلةفياضطراباتالقطاعھذافيالعاملةالمنشآتشھدتكما
األماكن،بعضفيالتصنیعیةالقدرةانخفاض)2(الخام،الموادشراءعندالموردینتنافس)1(منبكل

المخزونواعأنعلىاإلنتاجتأخرتأثیربتقییمالتجزئةتجارمنالعدیدیقوم.البضائعنقلأنماط)3(و
العادیةاللوجستیةاألنماطتقییمإعادة)1(تتضمنوالتيالتأخیرھذاآثارمنللتخفیفخیاراتفيویفكرون
العاملةقوىالبشأنالمخاوفنتیجة.ذلكیتوفرحیثمامتزایدبشكلالجويالشحناستخدام)2(وللمخزون

نسبةبالأما.تسریحھمیتمأوبُعدعنالموظفونیعملقد،)سواءحدعلىوالمتاجرالشركاتموظفي(
رفعنسبیھملدممنأوالوباءتفشيقبلتشغیلیةصعوباتمنیعانونكانواالذینالتجزئةتجارلبعض
الموظفینورواتبالمخزونإدارةمنیتمكوالمإذاالسیولةفيتحدیاتیواجھونفقدعالیة،مالي

.طویلةلمدةاإلیراداتتدنيتشھدفترةأيقبلمناسببشكلواإلیجارات
تؤثروالتي)19-كوفید(المستجدكورونافیروسوباءعلىالمترتبةالمحاسبیةاالعتباراتأھمیليفیما
:المتحدةالعربیةاإلماراتدولةفيالتجزئةشركاتعلى

االستخدامحقوموجوداتالمخزنموجوداتمثل(طویلةأعمارذاتالموجوداتقیمةانخفاض•
؛)األخرىالملموسةغیروالموجوداتالتجاریةوالشھرة

اإلیجار؛عقودعلىالتعدیالت•
المخزون؛تقییم•
باإلیرادات؛االعتراف•
السیولة؛اعتبارات•
التجاریة؛المدینةللذممالمتوقعةاالئتمانخسائر•
الموظفین؛تعویضاتخططعلىالتأثیر•
الھامة؛المحاسبیةوالتقدیراتاألحكام•
الھیكلة؛إعادةخطط•
والالحقة؛األحداث•
.االستمراریةمبدأ•



101128 من

حقوموجوداتالمخزنموجوداتمثل(طویلةأعمارذاتالموجوداتقیمةانخفاض-2
)األخرىالملموسةغیروالموجوداتالتجاریةوالشھرةاالستخدام

ً اإلیراداتوتدنياالقتصاديالنشاطتراجعیؤثرأنالمحتملمن اإلماراتفيالمنشآتجمیععلىغالبا
.القیمةفيانخفاضإلىیشیرقدمماالتجزئةشركاتذلكفيبماالمتحدةالعربیة
:كانإذاماذلكفيبماالمحاسبیة،المشكالتمختلفمراعاةاإلدارةعلىیتعین

خفضإلىالوباءالحتواءاتخاذھاتمالتيوالتدابیر19-كوفیدجائحةتفشيیؤديأنالمرجحمن•
أعاله؛الواردةاألسبابإثرعلىاألخرىوالتكالیفالتشغیلیةالتكالیفوزیادةالمستقبلیةالنقدیةالتدفقات

یعكسبماالقیمةيفاالنخفاضالختبارالمستخدمةالنقدیةالتدفقاتوتوقعاتاالفتراضاتتحدیثینبغي•
؛19-كوفیدجائحةعلىالمترتبالمحتملالتأثیر

یمةالقفياالنخفاضاختبارتاریخمناألخرىواالفتراضاتوالتوقعاتالموازناتمراجعةیجب•
فيقتصادیةاالالظروفیعكسبمالالسترداد،القابلةاألصلقیمةلتحدیداستخدامھاتموالتيالسابق،

والمتزاید؛الیقینوعدمالمخاطرلتناولسیماوالالعمومیة،المیزانیةتاریخ
.الخصممعدالتتحدیدمنھجیةفيالنظرإعادةیلزمقد•

أوعنھاستغناءاالأوالمتأثرةالملموسةالثابتةالموجوداتبیعسیتمأنھالمنشأةتقررقداألحیان،بعضفي
ً .األشكالمنشكلبأياستبعادھا المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن9رقمللمعیارطبقا

الموجوداتبمعاییرالوفاءحالةفي،"المتوقفةوالعملیاتللبیعبھاالمحتفظالمتداولةغیرالموجودات"
العادلةالقیمةأوتریةالدفبقیمتھاللبیعبھاالمحتفظالموجوداتقیاسالمنشأةعلىیتعینللبیع،بھاالمحتفظ

 ً .أقلأیھماالبیع،تكالیفناقصا
ً التجزئةشركاتتشھد،19-كوفیدجائحةلتفشينتیجة البیعمحالتفيالمستھلكینأعدادفيكبیراً انخفاضا

الحكومیةھاتوالتوجیالصحيالحجرتدابیربسببمسمىغیرأجلإلىإغالقھاأوالتسوقوأماكنبالتجزئة
سلسلةاضطراباتأواألعمالإقفالنتیجةاالستخدامحقموجوداتقیمةفيانخفاضیتحقققد.األخرى

ً تؤثروالتياألخرىالوباءتداعیاتأواإلمدادات منتحقیقھامتوقعالالمستقبلیةالنقدیةالتدفقاتعلىسلبا
لقیمةاالنخفاضتعرضتاالستخدامحقموجوداتكانتإذاماتحدیدعند.الصلةذاتالموجوداتاستخدام

ً االستخدامحقلموجوداتالعادلةالقیمةمراعاةإلىالشركاتتحتاجال،أم القیمةأوعاداالستبتكلفةناقصا
عدممثلألخرىاوالعواملالخصمومعدالتالمستقبلیةالنقدیةالتدفقاتتقدیرذلكویتضمن.االستخداممن

المنشأةتوقعتالتيالمستقبلیةالنقدیةالتدفقاتتحدیدالسوقفيالمشاركونیظھرھاقدالتيالسیولة،
اتإفصاحتقدیمیلزمأنالمحتملمنأنھمالحظةیجبسبق،ماعلىعالوة.األصلمنعلیھاالحصول

المعقولةلتغیراتااحتسابوحساسیةالمطبقةاالفتراضاتفھممنالمالیةالبیاناتمستخدميلتمكینإضافیة
.االفتراضاتھذهفي

"المالیةغیرالموجوداتقیمةانخفاض"5رقمالقسمفيالتفصیلیةواالعتباراتالمعلوماتمنمزیدیتوفر
.األساسيالمستندمن
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اإلیجارعقودعلىالتعدیالت-3
ً الشركاتبعضتشھد،)19-كوفید(المستجدكورونافیروسوباءلتفشينتیجة دأعدافيكبیراً انخفاضا

الحجردابیرتبسببمسمىغیرأجلإلىإغالقھاأوالتسوقوأماكنبالتجزئةالبیعمحالتفيالمستھلكین
.األخرىالحكومیةوالتوجیھاتالصحي
وافزحعلىالحصولأواإلیجاراتتخفیضبشأنالمتأثرةاألسواقبعضفيالمستأجرونیتفاوض
.أخرىاقتصادیة

علیھینطبقرالتغیكانإذاماعلىالمحاسبیةالتبعاتستتوقفاإلیجار،دفعاتفيتغیرھناكیكونعندما
التقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن16رقمالمعیارفيعلیھوالمنصوصاإلیجار،عقدتعدیلتعریف
مناً جزءتشكلتكنلمالتياإلیجارقیمةأواإلیجارنطاقفيتغییر"بأنھ"اإلیجـارعقود"المالیة

أوصلةذيأصلاستخدامحقإلغاءأوإضافةالمثالسبیلعلى(اإلیجارلعقداألصلیةواألحكامالشروط
.)"التعاقدیةاإلیجارفترةتقلیلأوزیادةأوأكثر

إلعدادالدولیةالمعاییرمن16رقمالمعیارعلىالتعدیلمنالدولیةالمحاسبیةالمعاییرمجلسانتھى
یةالسنوالتقریرفتراتعلىتسريوالتي19-كوفیدبجائحةالمتعلقةاإلیجارامتیازاتبشأنالمالیةالتقاریر

المالیةناتالبیاذلكفيبمامسبق،بشكلتطبیقھاویجوز.التاریخذلكبعدأو2020یونیو1فيتبدأالتي
ً التعدیلینطبقكما.2020مایو28فيبعدبإصدارھاالتصریحیتملمالتي .لیةالمرحالتقاریرعلىأیضا

.األساسيالمستندمن"اإلیجارعقود"10رقمالقسمفيالتفصیلیةواالعتباراتالمعلوماتمنمزیدیتوفر

المخزونتقییم-4
بعضرتضطوقد.المخزونأرصدةاستردادإمكانیةعلىالمستجدكورونافیروسوباءانتشاریؤثرقد

كانإذاماقییمبتتقریركلتاریخفيتقومأنإلىصالحیةلفترةیخضعأوموسميمخزونھاالتيالمنشآت
قدینماب.المبیعاتوتیرةتدنينتیجةالحركةبطيءأوالمتقادمالمخزونقیمةتخفیضالضروريمن

ممالمقدرة،االمستقبلیةالبیعأسعارانخفاضالمتوقعمنكانإذاماتقییمإلىاألخرىالمنشآتتضطر
.التقریرتاریخفيالمخزونتكلفةتخفیضیلزمقدأنھإلىیشیرقد

 ً القابلةالقیمةوصافيبالتكلفةالمخزونقیاسیتم،"المخزون"2رقمالدوليالمحاسبيللمعیارطبقا
بنودألحدلتحقیقلالقابلةالقیمةصافيتنخفضأنیحتملكورونا،جائحةتفشينتیجة.أقلأیھماللتحقیق،
المقدمةعاراألستخفیضتسھیالتمثل(البیعأسعارانخفاضمنھاأسباب،لعدةوذلكقیمتھعنالمخزون

.)فینالموظلحمایةالزائدةكالتكلفة(المخزونوتسویقإتمامتكلفةتقدیرفيالزیادةأو،)للعمالء
من"الطارئةوااللتزاماتالمخصصات"6رقمالقسمفيالتفصیلیةواالعتباراتالمعلوماتمنمزیدیتوفر

.األساسيالمستند
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باإلیراداتاالعتراف-5
وفقاً العمالءمعاتفاقیاتإبرامدونالمنشآتیحولقد19-كوفیدوباءتفشينتیجةاألعمالتوقفإن

ً نافذةوالتزاماتحقوقالمنشأةلدىكانإذاماتحدیدیجعلممااالعتیادیة،أعمالھالممارسات ً تحدیا .صعبا
ا،خدماتھأوبضائعھاشراءفيلالستمرارحوافزمنحھمأوعمالئھامساعدةبغرضالمنشأة،تقومقد

دوناالتفاقیاتبإنھاءللعمالءالسماح)2(أوشراء؛التزاماتأيلتقلیلاتفاقیاتھاتعدیل)1(بإجراء
أوتقبالً مسالخدماتأوالبضائعشراءعلىخصوماتأواألسعارتخفیضتسھیالتتقدیم)3(أوغرامات؛

.الوالءبرامجزیادةأوأطولسدادفتراتتقدیمأومجانیةخدماتأوبضائعمنح
قدفإنھا،التوریداتفيواضطراباتمالیةصعوباتتواجھقدنفسھاالمنشأةألنونظراً ذلك،علىعالوة

ردأوماتغراماتدفع)3(الخدمات؛أوالبضائعتسلیمتأخر)2(عمالئھا؛منمقدمةدفعاتتطلب)1(
تكالیفتكبد)4(أواالتفاقیاتفسخأوالخدمةمستوىباتفاقیاتالوفاءعدمأواألداءعنالعجزبسببمبالغ
كلشھدتھاالتيالظروففيالتغیراتعلىبناءً وبالتالي،.بھاالخاصةاألداءبالتزاماتللوفاءمتوقعةغیر
عندالتالیةاألمورفيالنظرإلىالمنشأةتحتاجقد،19-كوفیدوباءتفشيإثرعلىوعمالئھاالمنشأةمن

:العمالءمعالعقودمناإلیراداتتقییم
بموجبماعقدعلىالموافقةعلىقادرةغیراألحوال،بعضفياألطراف،تكونقد:العقدنفاذ•

المنشأةىعلیتعذرالقدالمثال،سبیلعلى.بالمنشأةالخاصةوالعرفیةاالعتیادیةاألعمالممارسات
منوقیعبالتالمفوضألنوذلكالعقود،إبرامعندعادةعلیھاتحصلالتيالتوقیعاتعلىالحصول

لمادقیقمتقییإجراءالضروريمنوبالتالي،.التوقیععلىقادرغیرأومتاحغیرالعمیلأوالمنشأة
تحدیدعند.میلھاوعالمنشأةبینللنفاذقابلةوالتزاماتحقوقعلیھیترتبعقداً الموافقةعنینشأكانإذا

الللنفاذ،ةقابلوالتزاماتحقوقوجودعدمحالفي.القانونيمستشارھامعبالتشاورالمنشأةتقومذلك،
تأثیراعاةمرإلىأیضاً حاجةھناكوستكون.معینةشروطاستیفاءبعدإالباإلیراداتاالعترافیمكن

.راماتغتكبددونمعینةاستثنائیةظروففيالعقدإنھاءلألطرافیجیزالذي"القاھرةالقوة"بند
المعیارفيةالواردالمعاییریستوفيالعقدكانإذاماتقییمإعادةمنشأةأليیجوزال:التحصیلإمكانیة•

جوھريرتغییھناككانإذاإالالعقدبدایةبعدالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن9:15رقم
قدرتھأوالعمیلمحفظةفيحاداً تدھوراً كوروناجائحةتداعیاتعلىترتبإذا.والظروفالوقائعفي

عدمعنلتقییماإعادةأسفرتأنحالةوفي.التحصیلإمكانیةتقییمإعادةالمنشأةعلىیتعینالسداد،على
حتىالعقدببموجإضافیةبإیراداتاالعترافمنالمنشأةتُمنعالتحصیل،إمكانیةمعاییربأحدالوفاء
األحكامالمنشأةتوثیقیعدالجائحة،تداعیاتحولالجوھريالیقینلعدمنظراً .محتمالً التحصیلیصبح

ً أمراً االعتبارفيأخذتھاالتيالعواملأووالبیاناتوضعتھاالتي .ھاما
تقومقدذلك،لمثا.العمیلمعالعقدبموجبالنافذةوالتزاماتھاحقوقھاتعدیلللمنشأةیجوز:العقدتعدیل•

كانإذامافيالنظرالمنشأةعلىیطبالحالة،ھذهففي.للعمیلاألسعارتخفیضتسھیالتبمنحالمنشأة
ً التسھیلھذا مقابلمبلغاتذمعاملةسعرفيالتغیرأي(العقدبدایةعندموجودتغییرقراربسببمقدما

السعرتخفیضیعدأنالمرجحمن.والتزاماتھمالعقدأطرافحقوقبموجبھیتغیرتعدیلأو)متغیر
النقیض،على.والتزاماتھمالعقدأطرافحقوقبموجبھیتغیرتعدیالً 19-كوفیدوباءتفشيبسبب

معاملتھتتمكانوبالتاليالمستطاعقدرللعمیلتقدیمھایتمكانطالماالالتياألسعارتخفیضتسھیالت
علىینبغي.الوباءتفشيفیھاتسببوإنحتىالنحوھذاعلىمحاسبتھایستمرمتغیر،مقابلكمبلغ

وباءشارانتتداعیاتنتیجةالتعاقدیةالشروطعلىتعدیالتأيإجراءتمكانإذامافيالنظرالمنشأة
وكیف)عدهبأمالعمومیةالمیزانیةتاریخقبل(التعدیالتھذهعلىالعمیلمعاالتفاقتممتى؟19-كوفید

.علیھاالطرفینموافقةبعدإالالتعدیالتھذهاحتسابیجبالعادة،احتسابھا؟یتم
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واألداء؛علىقدرتھا)1(علىتطرأتغیراتأيمراعاةإلىالمنشأةتحتاجقد:المتغیرالمقابلالمبلغ•
إلىأةالمنشتحتاجقدالمثال،سبیلعلى.االقتصادیةاألوضاعتدھورعنالناجمالعمیلسلوك)2(

لعمالءاوالءوبرامجالمنتجمنالعائداتزیادةتتوقعكانتإذاللمعامالتالتقدیریةأسعارھاتحدیث
ةحمایبنودإلىاللجوءزیادةأوالملكیةحقوقانخفاضأوخدماتھاأوبضائعھااستھالكوتراجع
حتمالیةاأوالكمیةعلىالحسوماتأوالكوبوناتاستردادمعدالتفيوالتغیراترجعيبأثراألسعار

سلیمتعلىالقدرةعدممثل(األداءعلىقدرتھاعدمبسببمالیةتعویضاتأوتعاقدیةغراماتدفع
بعضيف.)الخدمةمستوىباتفاقیاتالوفاءعلىالقدرةعدمأوالمحددالوقتفيالخدماتأوالبضائع

قدكذلك.ةالقاھرالقوةبنودعلىالمالیةالتعویضاتأوللغراماتالمنشأةتقدیریقتصرقدالحاالت،
وعموالتاءاألدوحوافزالمرحلیةالدفعاتتحقیقعلىقادرةستكونإذافیماالنظرإلىالمنشأةتحتاج

ناكھكانإذا.باألداءالمرتبطةاألخرىاألتعابأوالتجدیداتأساسعلىاالستثماریةاالستشارات
بقیمةاداتاإلیرعكسالتقدیراتفيالتغیرعلىیترتبفقدالمقدرة،المعامالتأسعارفيانخفاض

ً بھاالمعترفالمبالغ .)العائداحتیاطیاتفيالزیادةكنتیجة(متغیرمقابلكمبلغسابقا
ىعلخصوماتذلكفيبماالمبیعات،علىحوافزلعمالئھاالشركاتتقدمأنیمكن:الماديالحق•

علىیجب،الحالةھذهفي.المبیعاتفيانخفاضأيلتخفیفوذلكالمستقبلیة،الخدماتأوالبضائع
ً )1(مثلتمستقبلیةخدماتأوبضائعشراءعلىالمقدمةالمبیعاتحوافزكانتإذاماتقییمالمنشأة حقا

 ً ً مادیا الحقھذایكونحیث40ب:المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن15رقمللمعیارطبقا
 ً جانبمنةمعقولتوقعاتلوجودنظراً ضمنیةأوصریحةكانتسواء(حالیةعقودمنبإیراداتمرتبطا
ً )2(أو؛)العقدبدایةفيالمبیعاتحوافزعلىسیحصلبأنھالعمیل دعنمستقبالً بھاالعترافیتمخصما

من72-15المعیارمعیتسقبما)الصلةذاتالخدماتأوبالبضائعاالعترافیتمعندماأي(االسترداد
إلىلمنشأةاتحتاجقدالمعدلة،أوالجدیدةللعقودبالنسبةأما.المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییر
منحتأوالستخدامافترةبتمدیدالمنشأةتقومكأن(الماديللحقالمنفصلةالبیعوأسعارتقدیراتھاتحدیث
الزیادةمثل(وناتالكوبمقابلالمبیعاتإیراداتبشأنافتراضاتھاتقییمإلعادةأو)إضافیةحوافزاً العمیل

.)المتوقعةاالستخدامأنماطفيالتغیرأو
علىمیلالعقدرةزیادةخاللمنبھاالخاصالوالءبرنامجبتعدیلمامنشأةتقومقدالمثالسبیلعلى

المبیعاتإیراداتنبشأالمتبعةافترضاتھاتقییمإعادةالمنشأةمنالتغییرھذایتطلبوقدالنقاط؛استخدام
.الكوبوناتمقابل

غیرھملمجانیةخدماتأوبضائعتقدیمخاللمنعمالئھاالمنشأةتساعدقد:الضمنیةاألداءالتزامات•
رقممعیارالمعیتوافقنحوعلىبتحدید،المنشأةعلىیتعینكما.العقدفيصراحةعلیھامنصوص
أوائعبضتتضمنالعمالءمععقودھاكانتإذاماالمالیة،التقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن15:24
ةخاصبیاناتأوالمنشورةالسیاساتأوالعرفیةأعمالھاممارساتبموجبومدرجةبھاملتزمخدمات

ونتكوقد.الخدماتأوالبضائعتلكستحولالمنشأةبأنالعمیلمنمعقولةتوقعاتعنھاینشأ
ً ھناك سابققدعمنجزءاً تشكلواللعمالئھامجانیةخدماتأوبضائعالمنشأةفیھاتقدمحاالتأیضا
ً أوصراحةینطويوالسابقاً،إبرامھتمعقدفيأي(العمیلمعمبرم تلكتقدیمبالتزاماتعلىضمنیا

اإلضافیةخدماتالأوالبضائعكانتإذالمابعنایةالتقییمالمنشأةعلىویتعینھذا.)الخدماتأوالبضائع
المبرمةالعقودنعمنفصلةمتكبدةتكلفةأوالعمیلمعمبرمسابقعقدعلىتعدیالً تشكلبھاالملتَزم

 ً ً العمیلإلىالمقدمةالمجانیةالخدماتأوالبضائعتعتبرلنالحاالت،منكثیرفي.سابقا نتیجةحصریا
علىتعدیالً )مؤخراً العمیلمعإبرامھتمآخرعقدمنجزءاً تشكلالوالتي(19-كوفیدجائحةلتفشي
لعمیلامعبشأنھاالتفاوضیتمولمعامنطاقعلىوالخدماتالبضائعھذهكانتإذاسیماوالالعقد،

علجمیإضافیةرسومدونالشھریةالبیاناتمخصصاتبزیادةاإلنترنتخدماتمزودیقومكأن(
ً أشھرثالثةلمدةالعمالء ذلك،ومع.)بُعدعنوالتعلیمالمنزلمنالعملألنشطةالخدمةمزودمندعما

.قبلیةمستعقودفيضمنیةوعوداً عنھاینشأممارسةوضعتكانتإذامالتحدیدالمنشأةتحتاجقد
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إلىنشأةالمتحتاجقدالمحتملة،األخرىالظروفأوالتوریدالضطراباتنظراً :باإلیراداتاالعتراف•
ال.ھالالمحددالوقتفياألداءبالتزاماتالوفاءعلیھاتعذرإذاباإلیراداتاالعترافتوقیتمراعاة

عندماأي(العمیلإلىالخدماتأوالبضائععلىالسیطرةانتقالبعدإالباإلیراداتاالعترافیمكن
أوللبضائعقةالمتباالمتیازاتجمیععلىفعلیةبصورةالحصولأواالستخدامتوجیھالعمیلیستطیع

ارجیةخعواملأوالعمیلبسببالخدماتأوالبضائعتحویلیتأخرقداألحیان،بعضفي.)الخدمات
عدمأوالشحنرتأخبسببفعلیةبصورةالمنتجحیازةالعمیلیستطیعالقدالمثال،سبیلعلى.أخرى
الشركةىعلیجبالحاالت،ھذهففي.)المخزنموظفيوجودعدمبسببمثل(المنتجاستالمعلىقدرتھ

ً تراعيأن علىتعذرإذاذلك،إلىإضافة.)بعدهأمالشحنقبل(المنتجعلىالسیطرةانتقالموعدملیا
تقدیمأساسلىعبالمنتجاالحتفاظالمنشأةمنیطلبأنیمكنھعندئذفعلیة،بصورةالمنتجحیازةالعمیل

بتقدیمةالخاصالتوجیھاتمراعاةإلىالظروفھذهفيالمنشأةتحتاج.بالضائعاالحتفاظمعالفاتورة
ً المنشأةتكبدتقد.المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرفيالواردةبالضائعاالحتفاظمعالفاتورة أیضا
المنشأةخداماستحالةفي.الوقتبمروربھالوفاءیتمالذياألداءبالتزامللوفاءمتوقعةغیرتكالیف

خاصالاألداءالتزامكاملقضاءمناإلنجازمقدارلقیاسكمدخالتتاریخھحتىالمتكبدةالتكالیف
اصةلمقالمنجزبالعملالمرتبطةاإلیراداتزیادةعدممنالتأكدعلىتحرصأنفعلیھابالمنشأة،
.الخطأأوةالكفاءعدمنتیجةإضافیةأواستثنائیةتكالیفظھورعندالمتكبدةاإلضافیةالتكالیف

وبالتالي،.شأةبالمنالخاصةاإلفصاحاتعلىأعالهالمبینةالظروفمنالعدیدتؤثرقد:السیولةمتطلبات•
مناإیراداتھالحتسابتضعھاوتقدیرھاأحكامأيعنباإلفصاحالمنشأةتقومأنبمكاناألھمیةمن

العائداتمقابللتزاماتاالوقیاسالمتغیرالمقابلالمبلغوتقییدوتقدیرالتحصیلإمكانیةتقییممثل(العقود
بھالمعترفاألداءالتزامكاملمقابلاإلنجازمدىوقیاساألخرىالمماثلةوااللتزاماتواالستردادات

الكوبوناتمقابلالمبیعاتإیراداتوافتراضاتالمنفصلةالبیعأسعاروتحدیدزمنیةفترةمدىعلى
.)المادیةللحقوق

15رقمالمعیار(باإلیراداتاالعتراف"8رقمالقسمفيالتفصیلیةواالعتباراتالمعلوماتمنمزیدیتوفر
.األساسيالمستندمن"المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن

السیولةاعتبارات-6
إلىالغذائیةرغیالمنتجاتتسلیمفترةطولتؤديقد–كبیربشكلالعاملالمالرأسیتأثرأنالمحتملمن

البالغأثرالتعنفضالً .التجزئةتجارمنللعدیدالعاملالمالرأسأعباءزیادةإلىالطلبانخفاضجانب
عمالءمنالعدیدلتعرضنظراً العمیلمنالمستحقةالدفعاتسدادتأخرنتیجةالعاملالمالرأسعلى

لتقییمفیةإضاإجراءاتوضعإلىالمنشأةتحتاجقدوھكذا.السیولةفيومشكالتمالیةلصعوباتالمنشأة
مؤخراالمعنیةاتالسلطاتخذتھاالتيالتدابیروسیكونھذا.مالئمنحوعلىالعمالءترتیباتتحصیلإمكانیة

.السیولةمخاطربشأنمشكالتعنھاوینشأالتجزئةتجارعلىجوھریةتأثیرات
انخفاضلیھاعویترتبطویلةلفتراتاالضطراباتھذهستكونكانتإذافیماالنظرإلىالمنشآتستحتاج
أنارةاإلدیجعلمما)معاً كلیھماحدوثأو(السیولةفيشدیدنقصأوالخدماتأوالمنتجاتعلىالطلب

ً أعمالھامواصلةعلىقادرةالمنشأةكانتإذاماتقییممنھااإلجراءاتمنبالعدیدتقوم ألمبدوفقا
ً أیضتتأثركانتأنوماالتقریرتاریخمنبالتحدید،ولیساألقل،علىشھر12لمدةاالستمراریة :یليبماا

التمویل؛ترتیبات•
التمویل؛إعادة/جدیدتمویلعلىالحصولعلىالقدرة•
والدیون؛اتفاقیات•
.السیولةمخاطرإفصاحات•
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المستندمن"االستمراریةومبدأالمالیةاالستدامة"1رقمالقسمراجع.كثبعنالبنودھذهمراقبةیجب
.األساسي

المالیّةللموجوداتالمتوقعةاالئتمانخسائر-7
رخسائنموذجاستخدامالشركاتمنالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن9رقمالمعیاریتطلب

.المالیةالموجوداتمعظمقیمةفياالنخفاضلقیاسالمتوقعةاالئتمان
المعقولةاتالتوقعإلىباإلضافةالحالیة،والمعلوماتالسابقةالمعلوماتمنكلمراعاةالنموذجھذایقتضي

منیدالعدتطبق.)الكلياالقتصادعنالمعلوماتذلكفيبما(المستقبلیةالظروفبشأنوالمدعومة
ً المجالھذافيالشركات ً نموذجا مدىعلىقعةالمتواالئتمانخسائروتقیسالتجاریة،المدینةللذمممبسطا

.االئتمانلخسائرالمتوقعةالفترة
.األساسيالمستندمن"المالیةالموجوداتقیمةانخفاض"2رقمالقسمراجع

الموظفینتعویضاتخططعلىالتأثیر-8
اإلجازةیلبتأجالعاملةالقوىھذهمنكبیرةجزءقامإذااإلجازةرواتبمستحقاتعلىتأثیرھناكیكونقد
منأيكانإذافیماأیًضاالنظراإلدارةعلىیجب.الفترةھذهفيشدیدلمرضالموظفینتعرضأو

معدلمثلراھن،الالعالمياالقتصاديبالوضعتأثرقدالموظفینتعویضاتلقیاسالمستخدمةاالفتراضات
.وخالفھالرواتبوزیادةالرواتبواستمرارالخصم

الھامةالمحاسبیةوالتقدیراتاألحكام-9
قبلمنالمطبقةالحساسیاتعلىخاصبشكلالتركیزیجبالمحاسبیة،التقدیراتعلىالتأثیرتحدیدعند

منالصادرةیدةالجداإلرشاداتبسببالتجزئةتجارعلىكبیرتأثیریوجد.التجاريباألداءللتنبؤاإلدارة
العامة،األماكنفياالزدحامبتجنبالتوصیاتذلكفيبمااالجتماعي،التباعدبشأنالمعنیةالسلطاتقبل

ینالمعرض"لألفرادبالنسبةوالعزلاالجتماعي،التواصلمنللحدالمستطاعقدرالمنزلمنوالعمل
األداءلىعالمحتملوتأثیرھاالمخاطرھذهالعمالءحساسیاتتراعيأنیجب.السنكبارفیھمبما"للخطر

.والسیولة
اتالتقدیرفيالتغیرات(التقدیراتفيالتغیرات"11رقمالقسمراجعالتفاصیل،منمزیدعلىلالطالع

.األساسيالمستندمن)"الھامةالمحاسبیة
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الھیكلةإعادةخطط-10
تلكحتىعاصفة،الھذهمواجھةفيصعوبةستجداألزمةنشوبقبلعالیةبمدیونیةالُمثقلةللشركاتبالنسبة

تویاتمسوارتفاعالطلبانخفاضمعالربحیةبشأنتحدیاتستواجھأقوىمالیةمراكزذاتالشركات
ً ھذهالھیكلةإعادةستقدمالتجزئة،شركاتبعضترتعدقدبینما.المباعغیرالمخزون لالبتكارفرصا

.االستحواذوعملیاتاالستراتیجیةوالشراكات
ً أثرقد)19-كوفید(المستجدكورنافیروسوباءتفشيأنشكال كتأثر–الشركاتمنالعدیدعلىسلبا

جرالمتاوإغالقالعمالةنقصفيیتسببممابھمالخاصةاإلمداداتسلسلةوتعطلاإلنتاجعملیات
.والمنشآت

الشركاتبعضتسعىقداآلخر،الجانبوعلىمحددة،عملیاتتوقفأوتقلیصاالعتبارفياإلدارةتضع
.الھیكلةإعادةإلىالعواملھذهكلتؤدي.جدیدةعملفرصالستكشاف

.األساسيالمستندمن"الطارئةوااللتزاماتالمخصصات"6رقمالقسمراجع

الالحقةاألحداث-11
وإغالقحيالصوالحجرالسفرقیودذلكفيبماالوباء،تفشيالحتواءمتعددةتدابیرالحكوماتاتخذت

العالمیةاإلمداداتسلسلةعلىأثرممامحددة،مناطقفيالحظروتطبیقاألخرىواألماكناألعمال
ً والخدماتالبضائععلىوالطلب تاریخفيوروناكجائحةتأثیراالعتبارفياألخذاإلدارةعلىیتعین.أیضا
ضرورةىإلباإلضافة.التقریرتاریخفيوالمطلوباتالموجوداتقیاسعملیةفيذلكوإدراجالتقریر
وجھعلىالمعدلةغیرلألحداثوتأثیرھا19-كوفیدجائحةطبیعةعنالمناسبةاإلفصاحاتمراعاة

.الخصوص
.األساسيالمستندمن"الالحقةاألحداث"12رقمالقسمراجع

االستمراریةمبدأ-12
جمیعفيقتصاداالعلىالسلبیةوأثارهالوباءفترةخاللالنتائجتغیرواحتمالیةالراھنالیقینلعدمنظراً 
بینھامنعدةبأمورالمتعلقةالعواملمنكبیرعدداالعتبارفياألخذإلىالمنشآتستحتاجالعالم،أنحاء

تثیرمادیةنیقیعدمحاالتوجودعدمالمنشأةفیھاتستنجحاالتھناكتكونقد.والمتوقعةالحالیةالربحیة
 ً ً االستمرارعلىقدرتھابشأنجوھریةشكوكا ً وفقاإلفصاحتتطلباالستمراریةلمبدأوفقا المحاسبيللمعیارا
فیفالتخجدوىمتضمنةالصلة،ذاتالمعلوماتجمیعاالعتبارفيالوضعبعدوذلك،25-1رقمالدولي

.وفعالیتھالمخطط
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التصریحیختارحتىالمتاحةالمعلوماتجمیعاالعتبارفياألخذإلىاإلدارةستحتاجالتقییم،ھذاإجراءعند
ھذهملوتشت،)المدةھذهتمدیدوالمناطقالمحلیةالتنظیماتبعضتجیزقد(المالیةالبیاناتبإصدار

قديحكومدعمبرامجوأيأعمالھامزاولةعلىالمنشأةقدرةعلىتؤثرالتيالحكومةتعمیماتالمعلومات
اً شكوكتثیرمادیةیقینعدمحاالتأياإلدارةانتباهیسترععندما.علیھاالحصولللمنشأةیحق

ً االستمرارعلىالمنشأةقدرةلشأنجوھریة رقمالدولييالمحاسبالمعیاریقتضياالستمراریة،لمبدأوفقا
كونیأنویجب.المالیةالبیاناتفيالمادیةالیقینعدمحاالتعنباإلفصاحالمنشأةتقومأن1:25

ً اإلفصاح وتأثیرهالیقینعدمبلورةاحتمالوموعدكیفیةشرحالمثالسبیلعلىذاتھا،المنشأةبموقفخاصا
.ومالءتھاوسیولتھاوعملیاتھاالمنشأةمواردعلى

.األساسيالمستندمن"االستمراریةومبدأالمالیةاالستدامة"1رقمالقسمراجع



قطاع التشیید والبناء: 18القسم 

:الفصل الثاني
إرشادات القطاعات
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:                                                                           18القسم 
قطاع التشیید والبناء

مقدمة-1
ھذایركزنمابی.اإلنشاءاتقطاعتواجھقدالتيالمحاسبیةالمشكالتأبرزعنرؤیتناالقسمھذایستعرض

ومعاألخرى،المشكالتمنالعدیدظھورالمؤكدفمنتكراراً،أكثرتبدوالتيالمشكالتعلىالقسم
القائمةفإنلیھ،عوبناءً .الالحقةالمحاسبیةالمشكالتأیًضاتتطورأنالمتوقعمناألوضاع،تطوراستمرار

.الصلةذاتالمحاسبیةاالعتباراتجمیعتشملالالتالیة
المتحدةربیةالعاإلماراتدولةفيالعاملةاإلنشاءاتشركاتتضعھاأنینبغيالتيالجوانبأبرزیليفیما
:االعتبارعینفي
اإلیرادات؛•
فياراتواالستثمالملموسةغیرالثابتةوالموجوداتالتجاریةالشھرةقیمةفياالنخفاضاعتبارات•

مشتركة؛وائتالفاتزمیلةشركات
السیولة؛اعتبارات•
العقود؛لموجوداتالمتوقعةاالئتمانخسائر•
والموظفین؛تعویضاتخططعلىالتأثیر•
.محددوقتفياالعترافحیثمناالقتراضتكالیف•

اإلیرادات-2
فترةدىمعلىباإلیراداتتعترفالمتحدةالعربیةاإلماراتدولةفياإلنشاءاتشركاتمنالعدیدأنبما

لىإاإلدارةستحتاج.المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن15رقمالمعیارمن35للفقرةوفقاً زمنیة
یجبيالتاألخرىالمشكالتإلىباإلضافةإیراداتھا،محاسبةتدعمالتياالفتراضاتفيالنظرإعادة

:االعتبارفيوضعھا
البیئةلظفيطبیعیةبصورةالمشروعاتتستمرھل.بعدھاوماالتقریرفترةفيالمشروعاتحالة•

عنجتنتالتيالقاھرةالقوةبنودعلىالعقودتنصھلتأجیلھا؟أوتعلیقھاتمأوتأخرتأمالراھنة
المشروعاتإنجازیتمھل؟)19-كوفید(المستجدكورونافیروسوباءتفشيعلىالمترتبةاألحداث

 ً للمشروع؟اإلجمالیةالنتیجةعلىذلكسیؤثروكیفالسابق،منأقلبكفاءةحالیا
:المثالسبیلعلىالعقد،مدةخاللاإلنجازقیاس•

oینبغيالتياتاإلیرادمقداروتحدیداإلنجازنسبةلقیاس"التكلفةإلىالتكلفة"طریقةاستخدامتمإذا
أوالتأخیرعنالناتجةالمتوقعةالتكلفةزیادةإدراجینبغيوھلالمعنیة،الفترةفيبھااالعتراف

حاالت/تكالیفبرتعتأنھاأم،"التكلفةإلىالتكلفة"الحتسابالمشتركالقاسمفيالتأجیلأوالتعلیق
التكالیف؟علىةالمحتملاآلثارلتحدیدالمعقولةالتقییمعملیةھيوماتغافلھا؟یجباستثنائیةقصور
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oمطالباتأوالشركةضدالموردینمنمقدمةمطالباتأياالعتبارفيالوضعیجبمدىأيإلى
للمشروعات؟اإلجمالیةوالنتائجالتكلفةتوقعاتوضععندموردیھاضدالشركةمنمقدمة

تممتى؟19-كوفیدوباءتفشينتیجةالتعاقدیةالشروطعلىتعدیالتأيإجراءتمھل.العقودتعدیل•
عادة،حتسابھا؟ایتموكیف)بعدهأمالعمومیةالمیزانیةتاریخقبل(التعدیالتھذهعلىالعمیلمعاالتفاق

.علیھاالطرفینموافقةبعدإالالتعدیالتھذهاحتسابیجبال
وضعمكنیمدىأيإلىھونفسھیطرحالذيالسؤالبالعمالء،الخاصةوالمطالباتللتغییراتبالنسبة•

إلىالنظرآتالمنشعلىیجبالنطاق؟تغییرأوتأجیلأوتأخیربسبباالعتبارفيإضافیةإیراداتأي
.العمومیةزانیةالمیتاریخفيالمحددةالتعاقدیةالشروطبموجبللتنفیذقابلةالتغییراتتكونمدىأي

)شروعاتالمإنجازفيالتأخربسببالعمیلعلىالمفروضةاألخرىالغراماتأو(المالیةالتعویضات•
التعویضاتلمث(المتغیرالمقابلالمبلغتحدیثیجبھل.المتغیرالمقابلالمبلغأشكالمنشكلأيأو

اإلیرادات؟احتسابعند)األخرىالغرامات/الحوافزأوالمؤجلةالمستحقاتأوالمالیة
المحملةلعقودلمخصصاترصدیلزمأنیُحتملھلللمشروعات،المتوقعةالنتائجفيللتغیراتنظراً •

أخرى؟أطرافمعبالتعاونالمنفذةالمشروعاتمتضمنةبالتزامات،
رقمالمعیارمن)ج(35رقمللفقرةوفقاً زمنیةفترةمدىعلىباإلیراداتتعترفالتيللشركاتبالنسبة•

األداءابلمقمدفوعاتعلىالحصولفيالحقیظلھلالمالیة،التقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن15
الحالیة؟البیئةظلفينافذاً تاریخھحتى

ذلكيیؤدوھلألخرى،منطقةمنالحكومیةواإلجراءاتوالتشریعاتالتعاقدیةالشروطتختلفكیف•
المنطقة؟باختالفمختلفةمحاسبیةنتائجإلى

6رقموالقسم"اإلیرادات"8رقمالقسمإلىالرجوعیرجىالمحاسبیة،االعتباراتمنمزیدعلىلالطالع
.األساسيالمستندمن"المخصصات"

ةالملموسغیرالثابتةوالموجوداتالتجاریةالشھرةقیمةفياالنخفاضاعتبارات-3
مشتركةوائتالفاتزمیلةشركاتفيواالستثمارات

ماراتاإلدولةفيالمنشآتجمیععلىاإلیراداتوتدنياالقتصاديالنشاطتراجعیؤثرأنالمحتملمن
ً المتحدةالعربیة تأخیریتموقدذاھ.القیمةفيانخفاضإلىیشیرقدممااإلنشاءاتشركاتذلكفيبماغالبا

.اإلنشاءاتعقودبعضتأجیلأو
:كانإذاماذلكفيبماالمحاسبیة،المشكالتمختلفمراعاةاإلدارةعلىیتعین

خفضإلىالوباءالحتواءاتخاذھاتمالتيوالتدابیر19-كوفیدجائحةتفشيیؤديأنالمحتملمن•
أعاله؛الواردةاألسبابإثرعلىاألخرىوالتكالیفالتشغیلیةالتكالیفوزیادةالمستقبلیةالنقدیةالتدفقات

لتعكسالقیمةيفاالنخفاضالختبارالمستخدمةالنقدیةالتدفقاتوتوقعاتاالفتراضاتتحدیثینبغي•
؛19-كوفیدجائحةتداعیاتآثار

القیمة،فيالنخفاضاختبارآخرتاریخمناألخرىواالفتراضاتوالتوقعاتالموازناتمراجعةیجب•
تاریخفيسائدةالاالقتصادیةاألوضاعلبیانلالسترداد،القابلةاألصلقیمةلتحدیداستخدامھاتموالتي

والمتزاید؛الیقینوعدمالمخاطرلمعالجةسیماوالالعمومیة،المیزانیة
.الخصممعدالتتحدیدمنھجیةفيالنظرإعادةیلزمقد•



112128 من

خدميمستلتمكینإضافیةإفصاحاتتقدیمیلزمأنالمحتملمنأنھمالحظةیجبسبق،ماعلىعالوة
.معقولةصورةباالفتراضاتھذهتغیرمناالحتسابوحساسیةالمطبقةاالفتراضاتفھممنالمالیةالبیانات

"المالیةغیرالموجوداتقیمةانخفاض"5رقمالقسمفيالتفصیلیةواالعتباراتالمعلوماتمنمزیدیتوفر
.األساسيالمستندمن

السیولةاعتبارات-4
لسلةسوإخفاقاتاألسعارامتیازاتمثلمشكالتبسببالكمیات،أواألسعارفياالنخفاضیؤديقد

:یليامعلىیؤثرقدوبالتاليالنقدیة،التدفقاتفيمحتملحادتراجعإلىالعمل،وتوقفاإلمدادات
االستمراریة؛مبدأ•
والسیولة؛مخاطرإفصاحات•
.الدیوناتفاقیات•

.بعنایةالبنودھذهعلىالتأثیرمراقبةیجب
.األساسيالمستندمن"االستمراریةومبدأالمالیةاالستدامة"1رقمالقسمراجع

العقودلموجوداتالمتوقعةاالئتمانخسائر-5
رخسائنموذجالشركاتتستخدمأنالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن9رقمالمعیاریتطلب

.المالیةالموجوداتمعظمقیمةفياالنخفاضلقیاسالمتوقعةاالئتمان
لىإباإلضافةالحالیة،والمعلوماتالسابقةالتاریخیةالمعلوماتمنكلمراعاةالنموذجھذایقتضي

تقع.)لكليااالقتصادعنالمعلوماتذلكفيبما(المستقبلیةالظروفبشأنوالمدعومةالمعقولةالتوقعات
ھذايفالعاملةالشركاتمنالعدیدتطبق.المتوقعةاالئتمانخسائرنموذجنطاقضمنالعقودموجودات

ً المجال ً نموذجا مدىعلىقعةالمتواالئتمانخسائروتقیسالعقود،وموجوداتالتجاریةالمدینةللذمممبسطا
.االئتمانلخسائرالمتوقعةالفترة
.األساسيالمستندمن"المالیةالموجوداتقیمةانخفاض"2رقمالقسمراجع
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الموظفینتعویضاتخططعلىالتأثیر-6
تعویضاتلجوھریةالتزاماتإلىباإلضافةالعاملةالقوىمنكبیرعدداإلنشاءاتشركاتلدىیكونعادةً 
لعاملةاالقوىھذهمنكبیرةجزءقامإذااإلجازةرواتبمستحقاتعلىتأثیرھناكیكونقد.الخدمةنھایة

المستخدمةاالفتراضاتمنأيكانإذافیماالنظرأیًضااإلدارةعلىیجب.الفترةھذهفيإجازتھمبتأجیل
.الراھنالعالمياالقتصاديبالوضعتأثرقدالموظفینتعویضاتلقیاس
دخالتالمأحدالجودةعالیةالشركاتسنداتأوالحكومیةالسنداتعلىالعائدیمثلالمثال،سبیلعلى

.الرھنعالوضتداعیاتكأحدالعائدھذاتغیرقدأنھویبدوالمحددة؛التعویضاتالتزاملقیاسالمستخدمة

محددوقتفياالعترافحیثمناالقتراضتكالیف-7
تلكفةتكلمنكجزءمؤھلةموجوداتإنتاجأوإنشاءأوبحیازةالمرتبطةاالقتراضتكالیفرسملةتتم

تكالیفرسملةتعلیقالمنشأةعلىیجب.]23رقمالدوليالمحاسبيالمعیارمن8الفقرة[.الموجودات
المؤھللألصلالمتواصلالتطویرأعمالخاللھاالمنشأةتوقفالتيالمطولة،الفتراتخاللاالقتراض

توجیھات23رقمالدوليالمحاسبيالمعیاریقدمال.]23رقمالدوليالمحاسبيالمعیارمن20الفقرة[
ً اً أمرالتوقفیكونولكناإلنشاءات،أعمالتوقفعند."المطولةالفترة"ماھیةعلیھتبدومابشأن ضروریا

النحوعلى،االقتراضتكلفةرسملةمواصلةیمكنعندئذاإلنشاء،عملیةمنبھالتنبؤیمكنجزءاً ویشكل
.23رقمالدوليالمحاسبيالمعیارمن21الفقرةفيالمبین

ةعملیمنضروریاً جزءاً علیھاالمترتبةالقیودأو/ووالحظر19-كوفیدجائحةتفشيظروفتعتبرال
ھذهإثرعلىطةاألنشتوقفیعتبرالكما.بیعھأولھالمخططلالستخدامجاھزاً األصلیصبححتىالتطویر
ً أمراً الجائحة منرأكثمعاني"األنشطة"مصطلحینطويذلك،ومع.األصلإنشاءفترةخاللضروریا
رسملةفياالستمراریجباألساسیة،واإلداریةالفنیةاألعمالتنفیذعند.الفعلیةاألصلإنشاءأعمال
رقمالدوليالمحاسبيالمعیارمن21الفقرة[.الفعلیةاإلنشاءأعمالتوقفتوإنحتىاالقتراض،تكالیف

23[.
األصلویرتطخاللھایتوقفوالتيعدمھمنمطولةفترةعنھاینتجالقیودأو/والحظركانإذاماتقییمإن

ً تعتبرالمؤھل ھذاوضعدعن)الحصرالالمثالسبیلعلى(التالیةالعواملمراعاةیمكن.تقدیریاً حكما
:الحكم

فيضعتقداإلدارةأنإالاألنشطة،لتوقفالمبدئيالسببتكونقدالقیودأوالحظرأنمنالرغمعلى•
ً ةاألنشطتأخیرفيتتسببقدوالتيالمراجعةاألعمالوخططالمحّدثةالمیزانیاتاالعتبار لفترةأیضا

.الحظرفترةمنأطول
.الحكومةرضتھافالتيالقیودأوالحظرفترةفقطولیسالعمل،لتعلیقاإلجمالیةالفترةفيالنظریجب•

تقدیرلىإاإلدارةتحتاجفقداألنشطة،توقففترةضمنیقعالتقریرتاریخكانإذاذلك،علىعالوة
.التالیةالتقریرفترةخاللفقطیكونأنیمكنوالذيأخرى،مرةاألنشطةالستئنافالمحتملالموعد

توخينبغيی.األنشطةالستئنافالمتوقعالتقدیريالموعدإلىالتعلیقبدایةمنالفترةمراعاةیجب
.المتوقعةالتأخیرمدةبطولالتنبؤعندالحذر
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،"التقریرلفترةالالحقةاألحداث"10رقمالدوليالمحاسبيالمعیارمتطلباتاإلدارةتراعيأنیجب
.التقریرتاریخفيالسائدةاألوضاععنبمعلوماتتفیدالتطوراتآخركانتإذاماسیماوال

األعمالنفیذتاستمرإذاأي–القیودأو/والحظرفترةخاللالتنفیذقیدتزالالالتياألنشطةطبیعة•
یفتكالرسملةتتمأنالمرجحفمن–القیودأو/والحظرفترةخاللاألساسیةواإلداریةالفنیة

المحاسبيالمعیارمن21الفقرة[.الفعلیةاإلنشاءاتتعلیقالمحتملمنكانقدوإنحتىاالقتراض،
.]23رقمالدولي

الظروففيالمحدداألصلإلنشاءالمتوقعةالزمنیةالفترةمعبالتناسبالمتوقعةالتأخیرمدةطول•
احتمالیةادتزبالكامل،المشروعإنجازلمدةبالنسبةأقصرالمتوقعةالتأخیرمدةكانتفكلمااالعتیادیة،

.االقتراضتكالیفرسملةاستمرار
قدإذ.نشاءاتاإلبعضتنفیذتجیزمرحلیةمنھجیةتطبیقأوالقیودأو/والحظرفترةتمدیداحتمالیة•

وقتفيصلاألتجھیزأنشطةاستئنافإلىالقیودأو/والحظربرفعالمتعلقةالمرحلیةالمنھجیةتھدف
.بالكاملالقیودأو/والحظررفعانتظارمنأقرب



قطاع العقارات: 19القسم 

:الفصل الثاني
إرشادات القطاعات
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:                                                                               19القسم 
قطاع العقارات

مقدمة-1
علىالقسماھذیركزبینما.العقاریةالشركاتتواجھقدالتيالمحاسبیةللمشكالتموجزاً القسمھذایقدم

تطورراستمراومعاألخرى،المشكالتمنالعدیدظھورالمؤكدفمنتكراراً،أكثرتبدوالتيالمشكالت
تشملالالتالیةمةالقائفإنعلیھ،وبناءً .الالحقةالمحاسبیةالمشكالتأیًضاتتطورأنالمتوقعمناألوضاع،

.الصلةذاتالمحاسبیةاالعتباراتجمیع
:االعتبارفيوضعھایتعینالتياألمورأبرزیليفیما

االستثماریة؛العقاراتتقییم•
التكلفة؛طریقةباستخداماالستثماریةالعقاراتقیمةانخفاضاحتساب•
وللمؤجرین؛بالنسبةالتشغیلياإلیجارعقودعلىالمحاسبیةاآلثار•
للمطورینبالنسبةباإلیراداتاالعتراف•

االستثماریةالعقاراتتقییم-2
متقییعلىبدورھاأثرتوالتيالجوھري،الیقینعدمحاالتمنالعدید19-كوفیدجائحةتفشيعننتج

قاراتللعالدفتریةالقیمةتحدیدعادةیتم.المؤجرینتأثرحیثمنسیماوالاالستثماریةالعقارات
قد،19-كوفیدوباءتداعیاتظلفي.خارجيتقییمشركةبواسطةالعادلةبالقیمةبھاالمحتفظاالستثماریة

جوانبعضببشأنتحفظيبندأویقینعدمعلىالخارجيالتقییمشركاتمنالصادرةالتقاریرتنطوي
التقییمتحدیدإلیھاتندیسوالتيالتجریبیةالبیاناتنقصعنالیقینعدمیكونقدالمثال،سبیلعلى.التقییم
.النقدیةالتدفقاتافتراضاتمثلالرئیسیةللمدخالتالكمي
مدخالتإعدادالمنشأةمنالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن13رقمالمعیاریتطلبذلك،ومع
أنكنیموالتيالراھنة،الظروفظلفيالمتاحةالمعلوماتبأفضلباالستعانة)3المستوى(ملحوظةغیر

تشیرمعقوللبشكالمتاحةالمعلوماتكانتإذاالبیاناتھذهتعدیلیجب.بالمنشأةالخاصةالبیاناتتتضمن
جھودبذللبحاجةلیستالمنشأةإن.مختلفةبیاناتسیستخدمونالسوقفياآلخرینالمشاركینأنإلى

العادلةقیمةالتحدیدیجبوھكذا،.السوقفيبالمشاركینالخاصةاالفتراضاتعنمعلوماتلمعرفةمضنیة
.السابقةالتكلفةأوالقیمةاستخدامیمكنالبحیث

لتوقعاتواحدةمجموعةفيھذهالیقینعدمحاالتجمیعالشركاتتضعأنالممكنمنیكونالوقد
سیناریوھاتكإدراجھایجبالتيالمحتملةالنتائجمنمجموعةھناكتكونقدذلك،منبدالً .النقدیةالتدفقات
لعواملافيإلیھاستندتالذياألساستوثیقإلىاإلدارةستحتاج.منھالكلمناسبةأوزانذاتمختلفة

.سیناریوكلفيالمطبقةاالحتمالیةأوزانذلكفيبماسیناریو،كلفيالمدرجة
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اإلدارةتقملموإنحتى.التقییماتمعظمفيالمتوقعة،النقدیةالتدفقاتنموذجعمليبشكلالشركاتتستخدم
ً یتمالنماذج،سیناریوھاتبتحدیدصراحة إلىللتوصلالممكنةالسیناریوھاتاحتمالیةوزنتحدیدضمنیا

كأفضلعة،المتوقالنقدیةالتدفقاتتنبؤاتیمثلالتوقعاتاستخدامھيأخرىطریقةھناك.فرديتوقع
مخصمعدلاستخدامالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن13رقمالمعیاریتطلب.اإلدارةتقدیرات
النقدیةقاتالتدفعلىالمطبقالخصممعدلأنیعنيوھذا.النقدیةالتدفقاتفيالكامنةالمخاطرمعمتوافق

كاملبشكلقدیةالنالتدفقاتتوقعاتتعكسلمإذا.النقدیةللتدفقات"تقدیرأفضل"نفسلیسالمتوقعة
الخاصةالمخاطرعالوةإضافةإلىالمنشأةتحتاجقدالصلة،ذاتالنتائجنطاقتحددمتعددةسیناریوھات

ً المعروفةبالشركة، عكسیأعلىخصممعدلإلىاألمرھذاسیؤدي.الخصممعدلإلى،"ألفا"باسمأیضا
لخصمامعدلبینالعالقةبشأنالتوجیھاتمنمزیدعلىالعثوریمكن.التوقعاتفيالكامنةالمخاطر
فيتحدیداً (لدولیةاالتقییممعاییرمجلسعنالصادرةالدولیةالتقییممعاییرفيالنقدیةالتدفقاتوتوقعات

.)38-50الفقرة
لبیانخصمالمعدالتتعدیلینبغيالحیث،"ألفا"إلىالحاجةعنالمتعددةالسیناریوھاتمنھجیةتغنيقد

.النقدیةالتدفقاتفيبالفعلتنعكسالتيالمخاطر
للتدفقاتةالمرجحاالحتمالیةمجموعةإلىالنقدیةللتدفقاتالفردیةالمجموعةتطبیقمناإلدارةتحولتإذا

ً المحاسبیةالتقدیراتفيتغیراً یمثلفھذاالنقدیة، یجبثمومن،8رقمالدوليالمحاسبيللمعیاروفقا
ً ذلك،منوبالرغم.األساسھذهعلىاحتسابھ الدولیةالمعاییرمن13رقمالمعیارمن)66(للفقرةوطبقا
التغیربشأن8رقمالدوليالمحاسبيالمعیارفيالواردةاإلفصاحاتإنالمالیة،التقاریرإلعداد

تنص.تطبیقھأومالتقییأسلوبفيالتغیرعنالناتجةللتعدیالتمطلوبةلیستالمحاسبیةالتقدیراتفي
السوقظروفأنعلىالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن13رقمالمعیارمن)65(الفقرة

ً متطبیقھأوالتقییمأسلوبتغییرفیھایكونالتيالظروفعلىمثاالً تعتبرالمتغیرة .ناسبا
علقالمتالیقینعدمالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن13رقمالمعیاریتناولذلك،إلىباإلضافة
بیان،المثالسبیلعلى.مناسبةبإفصاحاتالمستخدمینتزویدخاللمن3بالمستوىالعادلةالقیمةبقیاسات
العادلةالقیمةتقیاساوحساسیةالتقییمبإجراءاتالخاصةالقراراتاتخاذوكیفیةالمستخدمة،أسالیبوصف

.]المتكررةالعادلةالقیمةلقیاساتبالنسبة[الملحوظةغیرالجوھریةالمدخالتمن
.األساسيالمستندمن"العادلةالقیمة"4رقمالقسمفيالتفصیلیةواالعتباراتالمعلوماتمنمزیدیتوفر

التكلفةطریقةباستخداماالستثماریةالعقاراتقیمةانخفاضاحتساب-3
رقمالقسمإلىوعالرجیرجىاالستثماریة،العقاراتقیمةانخفاضبشأنالتفصیلیةالتوجیھاتعلىلالطالع

.األساسيالمستندمن"المالیةغیرالموجوداتقیمةانخفاض"5

للمؤجرینبالنسبةالتشغیلياإلیجارعقودعلىالمحاسبیةاآلثار-4
.اإلیجارعقودبشأنالعقاریةالشركاتفيمالحظتھاتمتالتيالشائعةالمشكالتیليفیما
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للمستأجرینالممنوحةاإلیجارامتیازات
ھامنأشكال،عدةفيإیجاریة،امتیازاتالمستأجرینمنعددالُمالكمنح،19-كوفیدجائحةتفشيإثرعلى

لدولیةاالمحاسبیةالمعاییرمجلسأصدر.الدفعاتوتأجیلنقدیةوحسوماتالدفعات،سدادموعدتأخیر
علىالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةللمعاییرالمتسقالتطبیقتعزیزبھدفوثیقة2020ابریل10بتاریخ

مایوفيالدولیةالمحاسبیةالمعاییرمجلسأصدربینما.الجائحةتداعیاتعنالناتجةاإلیجارامتیازات
نبشأ"اإلیجارعقود"–المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن16رقمالمعیارعلىتعدیالً 2020

.نالمؤجریولیسالمستأجرینعلىفقطینطبقالتعدیلھذاأنالمالحظةوتجدراإلیجار،امتیازات
.كورونایروسفوباءتفشيبسببتشغیليإیجارعقدبموجبللمؤجرالمستحقةالدفعاتتعدیلیتمقد

تداعیاتظلفيالممنوحةاإلیجارالمتیازاتالمناسبةالمحاسبیةالمعالجةلتحدیدحكموضعذلكسیتطلب
جارإیكدفعاتاالمتیازجوھرمحاسبةالمناسبمنیكونقدوالظروف،الوقائععلىاعتماداً .الجائحة
.اراإلیجتعدیلأواإلیجاردفعاتبعضتأجیلأواإلیجاردفعاتبعضمنإعفاءأوسالبة،متغیرة

البنودمتضمنة(الصلةذاتوالظروفالوقائعجمیعمراعاةإلىالمؤجرسیحتاجوبالتالي،
ً علیھاالمنصوص المعالجةیدلتحد)اإلیجارعقدعلىتنطبقلوائحأوقوانینوأياإلیجارعقدفيسابقا
.المناسبةالمحاسبیة

اإلیجارعقدببموجبعدمستحقةغیرالدفعاتبعضتصبحولكنتشغیلي،إیجارعقدتعدیلعدمحالةفي
منیكون،)بھاالمعمولواللوائحالقوانینبموجبأوالعقدفيمماثلةبنودأوالقاھرةالقوةلبندكنتیجة(

للفتراتبھارفالمعتاإلیراداتوتخفیضسالبةمتغیرةكدفعاتالدفعاتفيالتغیرمعاملةللمؤجرالمناسب
.اإلیجارعقدبموجبالمستأجرمنبعدالدفعمستحقیعدلمالذيالمبلغبمقدارالمتأثرة

كتعدیلاالمتیازمعاملةالمناسبمنأنھتشغیليإیجارعقدبموجبالمؤجریحددعندمااآلخر،الجانبعلى
يتقتض.المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن16رقمالمعیارمن87الفقرةتنطبقعندئذإیجاري،

فياألخذمعالتعدیل،تاریخمنیسريجدیدكإیجار"احتسابھلیتمالتشغیلياإلیجارتعدیلالفقرةھذه
ً مدفوعةمبالغأياالعتبار یجاراإلدفعاتمنكجزءاألصلياإلیجارعنمستحقةإیجاردفعاتأومقدما
."الجدیداإلیجارعنالمستحقة

المكوناتىعلالتعدیالتمعالتعاملسیتمالعقد،فيإیجاریةغیرمكوناتوجودحالةفيأنھمالحظةتجدر
ً اإلیجاریةغیر التقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن15رقمالمعیارمثل(الصلةذياآلخرللمعیاروفقا

.")اإلیجاریةغیرالخدماتمناإلیرادات"المالیة
المبادئھذهطبیقتتحددوالتيالتشغیلياإلیجارلعقودمالحظتھایمكنالتيالسیناریوھاتبعضیليفیما
:التاليالنحوعلىسیناریوكلعلى

القوةلبنودتطبیقاً محددشھرعنالدفعاتتخفیضتشغیليإیجارعقدفيالمؤجریلزم:)أ(السیناریو
الدفعاتھذهتعدلم.بھاالمعمولواللوائحالقوانینبموجبأوالعقدفيعلیھاالمنصوصالقاھرة

.اإلیجارعقدتمدیدیتمولمالمستأجرمنمستحقة
تعتبرالقد،وبالتالي.الدفعاتالمؤجریخفضأناللوائح/القانونأواإلیجارعقدیقتضيالحالة،ھذهفي

ً قدمةمالتخفیضاتھذهألناإلیجار،عقدتعدیلعنناتجةالمستأجرمنالمستحقةالمخفضةالدفعات وفقا
علیھایجب،تعدیالً لیساالمتیازھذاأنإلىالمنشأةخلصتإذا.العقدفيموجودةقانونیة/تعاقدیةلشروط
.السالبةالمتغیرةاإلیجاربدفعاتالخاصةالتوجیھاتتطبیق

اإلیجارلدفعاتاألجلقصیرسدادتأجیلطواعیةتشغیليإیجارعقدفيالمؤجریمنح:)ب(السیناریو
فيفعاتالدھذهوتستحقالمؤجلة،الدفعاتعلىفائدةیترتبال.ذلكخالفمستحقةتكونالتيالمحددة

.الحالیةالسنةنھایة
أنالمؤجررىیالوبالتالي،.اإلیجارقیمةیغیرالفإنھثمومنمناسباً،قصیرالتأجیلأنالمؤجریرىقد

.اإلیجارعقدفيتعدیالً التغییرھذه
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عقدبموجبالمستحقةاالسمیةالدفعاتقیمةتشغیليإیجارعقدفيالمؤجریحتسبسوفالحالة،ھذهفي
بالنسبة،العاديالثابتالقسطوھو(التغییرقبلالمطبقاألساسوبنفساإلیجارفترةمدىعلىإیجار

.الصلةذاتاإلیراداتعلىللمالالزمنیةالقیمةتأثیرعنالنظربغض،)التشغیليلإلیجار
كلخاللبھااالعترافیجبالتياإلیراداتقیمةتتغیرلناإلیجار،قیمةإجماليتغیرالالتعدیالتأنبما

.اإلیجارمدةمدىعلىفترة
الدولیةالمعاییرمن9رقمالمعیاربموجبالقیمةانخفاضمتطلباتتطبیقالمؤجرعلىیجبذلك،ومع

مدینةلغمباأومستحقةمدینةإیجارذممالتأجیالتعلىیترتبالذيالمدىإلىالمالیة،التقاریرإلعداد
.الثابتالقسطأساسعلىباإلیجارباالعترافمتعلقة

قبلمحددةإیجاردفعاتمنإعفاءطواعیةتشغیليإیجارعقدفيالمؤجریمنح:)ج(السیناریو
استحقاقھا

یتملمثممنو(تشغیليإیجارعقدبموجببعدتستحقلمالتياإلیجاردفعاتمنالطوعياإلعفاءیعتبر
من16رقمالمعیارمن)87(الفقرةتُطبقوبالتالي،.اإلیجارعلىتعدیالً )مدینةكذممبھااالعتراف

عندجدیدإیجاركانلوكماالمعدلاإلیجارھذامحاسبةتتمحیثالمالیة،التقاریرإلعدادالدولیةالمعاییر
.الدفعاتسدادمناإلعفاء
یؤثرسممااإلیجار،فترةمدىعلىعلیھاالمؤجرحصولالمقررالقیمةإجماليعلىاإلعفاءیؤثرسوف
فیھاتكوناليالتالفتراتستكون.اإلیجارفترةمدىعلىالمؤجریسجلھاالتياإلیراداتقیمةعلىبالطبع
حیثلة،مماثمحاسبةعنھاوسینتج.المؤجرمنممنوحةمجانیةفترةبمثابةالمستأجرمنمستحقةدفعات

متبقیة،الللفترةالمعدلاإلیجارعلىبناءً بھااالعترافالواجباإلیراداتإجماليبقیاسالمؤجریقوم
ً واإلعفاءفتراتفيالثابتالقسطأساسعلىالمعدلاإلیجاربإیراداتاالعتراففيویستمر لھذهفقا
.المعدلةالحسابیةالعملیة

القاھرةالقوةبنود
المتوقعةغیرالحرجةالظروفحاالتفيتنطبقالتيالقاھرةالقوةبنودعلىاإلیجارعقودبعضتنص

الحتواءالحكومةاتخذتھاالتيالتدابیراحتسابیتملذلك،باإلضافة.العقدأطرافسیطرةعنالخارجة
القوةودبنوجودإن.البنودھذهطبیعةتختلفقد.القاھرةالقوةبنودطریقةبنفس19-كوفیدجائحةتفشي

احتسابھامنبدالً رةمتغیإیجاركدفعاتاحتسابھایتممبالغعلیھیترتبقدالتشغیلياإلیجارعقدفيالقاھرة
.أعالهالمبینالنحوعلىكتعدیالت،

القیمةانخفاض
أدواتأليبالنسبةالمتوقعة،االئتمانخسائرعلى19-كوفیدجائحةتداعیاتتأثیراالعتبارفياألخذیجب
ً المتوقعةاالئتمانخسائرنموذجنطاقضمنتقعمالیة إلعدادالدولیةالمعاییرمن9رقمللمعیاروفقا

ممذالمدینةالذممھذهتتضمن.النموذجھذانطاقضمنالمدینةاإلیجارذممتقعكما.المالیةالتقاریر
الخاصةغیليالتشاإلیجارعقودمتضمنة(التشغیلياإلیجارعقودبموجبللمؤجرالمستحقةالمدینةاإلیجار

فتراتمثلجاراإلیلحوافزنتیجةالمستحقةالمدینةاإلیجاربذمماالعترافیتمقد.)االستثماریةبالعقارات
المؤجرمنالمقدمةالدفعاتإلىباإلضافةمخفضة،إیجاردفعاتذاتالفتراتاوالمجانياإلیجار

مدینةجارإیكذممالمؤجربھایعترفوالتيالتجھیز،بتكالیفالخاصةالمقدمةالدفعةمثل–للمستأجر
وذجنمنطاقضمنالعقودموجوداتتقع.اإلیجارفترةمدىعلىالدخلبیانفيإطفاؤھاویتممسحقة
.المتوقعةاالئتمانخسائر
اإلیجارفترةتقییمإعادة

بعقودالخاصةاإلیجارفتراتتقییمإعادةإلىالتجاریةالمنشآتمستأجرویحتاجقدالراھنة،البیئةظلفي
الفإنھبالتاليواإلیجار،بدءتاریخبعداإلیجارفترةتقییمیعیدالالمستأجرأنمالحظةمع.عقاراتھمإیجار

.ممارستھللمستأجریمكنأنمعقولنحوعلىالمؤكدمنیكونبحیثخیارھناككانإذامایقیم
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اإلیجاربإیراداتاالعتراف
غیرغیليالتشاإلیجارعقودلبعضاإلیجاردفعاتتحصیلإمكانیةأصبحتالجائحة،تداعیاتإثرعلى

أنالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن16رقمالمعیارمن)81(الفقرةتقتضي.متزایدبشكلمؤكدة
أيأوابتالثالقسطأساسعلىإماكإیراداتالتشغیلياإلیجارعقودمناإلیجاربدفعاتالمؤجریعترف
إمكانیةمعیارالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن16رقمالمعیاریحددال.منتظمآخرأساس

للمؤجریمكن،وعلیھ.التشغیلياإلیجاربإیراداتالمؤجریعترفوبالتاليبھالوفاءیجبالذيالتحصیل
.التشغیلياإلیجاربإیراداتاالعتراففياالستمرار

إلعدادالدولیةالمعاییرمن9رقمالمعیارفيالواردةالقیمةانخفاضمتطلباتتطبیقالمؤجرعلىیتعین
مدینةالاإلیجارذممقیمةانخفاضبخسائراالعترافیجب.المدینةاإلیجارذممعلىالمالیةالتقاریر

ً المناسبمنسیكونذلك،منوبدالً .منفصلةبصورةكمصروفات التيالمبالغدیدلتحمنھجیةتطبیقأیضا
ً فقط،للتحصیلقابلةتعتبر .فحسبقةمتسبصورةتطبیقھافیجبالمتبعة،المنھجیةكانتوأیا

للمطورینبالنسبةباإلیراداتاالعتراف-5
فترةىمدعلىباإلیراداتتعترفالمتحدةالعربیةاإلماراتدولةفيالعقاراتشركاتمنالعدیدأنبما

لىإاإلدارةستحتاج.المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن15رقمالمعیارمن35للفقرةوفقاً زمنیة
فيوضعھایجباألمورمنالعدیدھناك.إیراداتھامحاسبةتدعمالتياالفتراضاتفيالنظرإعادة

:االعتبار
االلتزامعلىوعمالئھاالشركاتإمكانیةمدىبشأنالتساؤلإلى19-كوفیدجائحةتداعیاتتؤدي•

جبیالتياإلیراداتوحجمتوقیتعلىبدورهیؤثرقدوھذا.المبرمةعقودھمفيالواردةبالشروط
.اإلطالقعلىإیراداتبأياالعترافینبغيكانإذاماأو–بھااالعتراف

:یليفیماالنظرإلىالشركاتتحتاجقدالمثال،سبیلعلى
oالشركاتتوقفأنینبغيأنھذلكیعنيفھلالتعاقدیة،بالتزاماتھمالوفاءالعمالءعلىیتعذرقد

الجدیدة؟العقودمنباإلیراداتاالعترافعدموكذلكالحالیةالعقودمنباإلیراداتاالعتراف
oبنودبسببھاباالحتجاجیتمكأن–للتنفیذقابلةتاریخھحتىاألداءمقابلالدفعحقوقتكونالقد

ة؟زمنیفترةخاللباإلیراداالعترافإمكانیةعلىذلكیؤثرھل.مماثلةبنودأوالقاھرةالقوة
oعلىئحةالجاتفشيلتداعیاتمواكبةالحالیةالعقودشروطلتغییروعمالؤھاالشركاتتسعىقد

ھذه؟العقودتعدیالتباحتسابالشركاتتقومكیف.أعمالھا
oوااللتزاماتالحقوقتنفیذقابلیةمدىتحدیدیتطلبقد ً یجب.تظمةمنتقییموإعادةجوھریةأحكاما

.الظروفتغیراستمرارمعكثب،عنعقدھاشروطتنفیذقابلیةمراقبةالشركاتعلى
oالحالیةةالبیئظلفيعاديبشكلالمشروعاتتستمرھل.بعدھاوماالسنةنھایةفيالمشروعحالة

األحداثعننتجتالتيالقاھرةالقوةبنودعلىالعقودتنصھلتأجیلھا؟أوتعلیقھاأوتأخیرھاتمأم
ً المشروعاتإنجازیتمھل؟)19-كوفید(المستجدكورونافیروسوباءتفشيعلىالمترتبة حالیا

للمشروع؟اإلجمالیةالنتیجةعلىذلكسیؤثروكیفالسابق،منأقلبكفاءة
:المثالسبیلعلىالعقد،مدةخاللاإلنجازمدىقیاس•

oینبغيالتياتاإلیرادمقداروتحدیداإلنجازنسبةلقیاس"التكلفةإلىالتكلفة"طریقةاستخدامتمإذا
أوتعلیقالأوالتأخیرعنالناتجةالمتوقعةالتكلفةزیادةإدراجینبغيھلالفترة،بھااالعتراف

قصورحاالت/تكالیفتعتبرأنھاأم،"التكلفةإلىالتكلفة"الحتسابالمشتركالقاسمفيالتأجیل
لتكالیف؟اعلىالمحتملةاآلثارلتحدیدالمعقولةالتقییمعملیةھيوماتغافلھا؟یجباستثنائیة
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oمطالباتأوالشركةضدالموردینمنمقدمةمطالباتأياالعتبارفيالوضعیجبمدىأيإلى
للمشروعات؟اإلجمالیةوالنتائجالتكلفةتوقعاتوضععندموردیھاضدالشركةمنمقدمة

لعقودلمخصصاترصدیلزمأنالممكنمنھلللمشروعات،المتوقعةالنتائجفيللتغیراتنظراً •
أخرى؟أطرافمعبالتعاونالمنفذةالمشروعاتمتضمنةبالتزامات،المحملة

ذلكيیؤدوھلألخرى،منطقةمنالحكومیةواإلجراءاتوالتشریعاتالتعاقدیةالشروطتختلفكیف•
.المنطقةباختالفمختلفةمحاسبیةنتائجإلى



قطاع الصناعة التحویلیة: 20القسم 

:الفصل الثاني
إرشادات القطاعات
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:                                                                                          20القسم 
قطاع الصناعة التحویلیة

مقدمة-1
بینما.ویلیةالتحالصناعةقطاعتواجھقدالتيالمحاسبیةالمشكالتأبرزعنرؤیتناالقسمھذایستعرض

األخرى،المشكالتمنالعدیدظھورالمؤكدفمنتكراراً،أكثرتبدوالتيالمشكالتعلىالقسمھذایركز
فإنعلیھ،وبناءً .الالحقةالمحاسبیةالمشكالتأیًضاتتطورأنالمتوقعمناألوضاع،تطوراستمرارومع

.الصلةذاتالمحاسبیةاالعتباراتجمیعتشملالالتالیةالقائمة
الصناعةشركاتعلىتؤثروالتي19-كوفیدوباءعلىالمترتبةالمحاسبیةاالعتباراتأھمیليفیما

:المتحدةالعربیةاإلماراتدولةفيالتحویلیة
باإلیرادات؛االعتراف•
المخزون؛تقییم•
فياراتواالستثمالملموسةغیرالثابتةوالموجوداتالتجاریةالشھرةقیمةفياالنخفاضاعتبارات•

المشتركة؛وائتالفاتزمیلةشركات
السیولة؛اعتبارات•
والتجاریة؛المدینةوالذممالمتوقعةاالئتمانخسائر•
.الموظفینتعویضاتخططعلىالتأثیر•

باإلیراداتاالعتراف-2
وفقاً العمالءمعاتفاقیاتإبرامدونالمنشآتیحولقد19-كوفیدوباءتفشينتیجةاألعمالتوقفإن

ً نافذةوالتزاماتحقوقالمنشأةلدىكانإذاماتحدیدیجعلممااالعتیادیة،أعمالھالممارسات ً تحدیا .صعبا
منشآتالتتخذقدالسیولة،فيومشكالتمالیةبصعوباتعمالئھابعضلمرورنتیجةأنھإلىإضافة

فيوالنظراسبمنبشكلالعمالءمعالترتیباتمنالمستحقاتتحصیلإمكانیةمدىلتقییمإضافیةإجراءات
أولمنتجاتھاأقلاستخدامأوأكبرعائداتبسبب(المتغیرالمقابلالمبلغتقدیراتعلىتطرأالتيالتغیرات

فيلالستمرارحوافزمنحھمأوعمالئھامساعدةبغرضالمنشأة،تقومقد.)الملكیةحقوقعائداتتدني
بإنھاءللعمالءالسماح)2(أوشراء؛التزاماتأيلتقلیلاتفاقیاتھاتعدیل)1(بإجراءبضائعھا،شراء

الخدماتأوالبضائعشراءعلىخصوماتأواألسعارامتیازاتتقدیم)3(أوغرامات؛دوناالتفاقیات
إلىالنظروب.الوالءبرامجزیادةأوأطولسدادفتراتتقدیمأومجانیةخدماتأوبضائعمنحأومستقبالً 

إلىضافةباإل.بإیراداتھااالعترافتدعمالتياالفتراضاتفيالنظرإعادةإلىاإلدارةستحتاجاألمور،ھذه
:یليماوتتضمناالعتبارفيوضعھایجباألخرىاألمورمنالعدیدھناكذلك،
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موجببماعقدعلىالموافقةعلىقادرةغیراألحوال،بعضفيالعقد،أطرافتكونقد:العقدنفاذ•
لمنشأةاعلىیتعذرقدالمثال،سبیلعلى.بالمنشأةالخاصةوالعرفیةاالعتیادیةاألعمالممارسات
عنوقیعبالتالمفوضألنوذلكالعقود،إبرامعندعادةعلیھاتحصلالتيالتوقیعاتعلىالحصول

لمادقیقمتقییإجراءالضروريمنوبالتالي،.التوقیععلىقادرغیرأومتاحغیرالعمیلأوالمنشأة
تحدیدعند.میلھاوعالمنشأةبینللنفاذقابلةوالتزاماتحقوقعلیھیترتبعقداً الموافقةعنینشأكانإذا

الللنفاذ،ةقابلوالتزاماتحقوقوجودعدمحالفي.القانونيمستشارھامعبالتشاورالمنشأةتقومذلك،
تأثیراعاةمرإلىأیضاً حاجةھناكوستكون.معینةشروطاستیفاءبعدإالباإلیراداتاالعترافیمكن

.راماتغتكبددونمعینةاستثنائیةظروففيالعقدإنھاءلألطرافیجیزالذي"القاھرةالقوة"بند
المعیارفيةالواردالمعاییریستوفيالعقدكانإذاماتقییمإعادةمنشأةأليیجوزال:التحصیلإمكانیة•

جوھريرتغییھناككانإذاإالالعقدبدایةبعدالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن9:15رقم
قدرتھأوالعمیلمحفظةفيحاداً تدھوراً كوروناجائحةتداعیاتعلىترتبإذا.والظروفالوقائعفي

عدمعنلتقییماإعادةأسفرتأنحالةوفي.التحصیلإمكانیةتقییمإعادةالمنشأةعلىیتعینالسداد،على
حتىالعقدببموجإضافیةبإیراداتاالعترافمنالمنشأةتُمنعالتحصیل،إمكانیةمعاییربأحدالوفاء
األحكامالمنشأةتوثیقیعدالجائحة،تداعیاتحولالجوھريالیقینلعدمنظراً .محتمالً التحصیلیصبح

ً أمراً االعتبارفيأخذتھاالتيالعواملأووالبیاناتوضعتھاالتي .ھاما
تقومقدذلك،مثال.العمیلمعالعقدبموجبالنافذةوالتزاماتھاحقوقھاتعدیلللمنشأةیجوز:العقدتعدیل•

ھذاكانإذامافيالنظرالمنشأةمنیُطلبالحالة،ھذهفياألسعار،امتیازاتالعمیلبمنحالمنشأة
ً التسھیل مقابلمبلغذاتمعاملةسعرفيالتغیرأي(العقدبدایةعندموجودتغییرقراربسببمقدما

سعاراألامتیازیعدأنالمرجحمن.والتزاماتھمالعقدأطرافحقوقبموجبھیتغیرتعدیلأو)متغیر
،النقیضعلى.والتزاماتھمالعقدأطرافحقوقبموجبھیتغیرتعدیالً 19-كوفیدوباءتفشيبسبب

كمبلغالتاليبمعاملتھتتموكانتالمستطاعقدرللعمیلتقدیمھایتمكانطالماالالتياألسعارامتیازات
المنشأةعلىيینبغ.الوباءتفشيفیھاتسببوإنحتىالنحوھذاعلىمحاسبتھایستمرمتغیر،مقابل
-كوفیداءوبانتشارتداعیاتنتیجةالتعاقدیةالشروطعلىتعدیالتأيإجراءتمكانإذامافيالنظر

یتموكیف)بعدهأمالعمومیةالمیزانیةتاریخقبل(التعدیالتھذهعلىالعمیلمعاالتفاقتممتى؟19
.علیھاالطرفینموافقةبعدإالالتعدیالتھذهاحتسابیجبالعادة،احتسابھا؟

كمیاتراءشوخیاراتمجانیةوخدماتبضائعالصناعیةالشركاتبعضتقدمقد:األداءالتزاماتتقییم•
وخدماتیارالغوقطعوالصیانةالبیعأي(البیعبعدماوخدماتللمنتجاتأطولضمانوفتراتإضافیة
والخدماتالبضائعھذهمعاملةتتمھل.الوباءتداعیاتمواكبةأجلمن)األخرىالمضافةالقیمة

ھيھلالعمیل،معساريعقدبموجبوالخدماتالبضائعھذهكانتإذامنفصلة؟أداءكالتزامات
العقد؟علىكتعدیالتمؤھلة

أملحالیةاالبیئةظلفيعاديبشكلالمشروعاتتستمرھل:بعدھاوماالسنةنھایةفيالمشروعحالة•
ألحداثاعننتجتالتيالقاھرةالقوةبنودعلىالعقودتنصھلتأجیلھا؟أوتعلیقھاأوتأخیرھاتم

ً المشروعاتإنجازیتمھل؟)19-كوفید(المستجدكورونافیروسوباءتفشيعلىالمترتبة بكفاءةحالیا
للمشروع؟اإلجمالیةالنتیجةعلىذلكسیؤثروكیفالسابق،منأقل

منشأةالتحتاجقدالمحتملة،األخرىالظروفأوالتوریداتالضطراباتنظراً :باإلیراداتاالعتراف•
ال.لھاحددالمالوقتفياألداءبالتزاماتالوفاءعلیھاتعذرإذاباإلیراداتاالعترافتوقیتمراعاةإلى

عندماأي(العمیلإلىالخدماتأوالبضائععلىالسیطرةانتقالبعدإالباإلیراداتاالعترافیمكن
أوللبضائعقةالمتباالمتیازاتجمیععلىفعلیةبصورةالحصولأواالستخدامتوجیھالعمیلیستطیع

ارجیةخعواملأوالعمیلبسببالخدماتأوالبضائعتحویلیتأخرقداألحیان،بعضفي.)الخدمات
عدمأوالشحنرتأخبسببفعلیةبصورةالمنتجحیازةالعمیلیستطیعالقدالمثال،سبیلعلى.أخرى
لىعیجبالحاالت،ھذهفي.)المستودعموظفيوجودعدمبسببمثل(المنتجاستالمعلىقدرتھ

ً تراعيأنالشركة تعذرإذاذلك،إلىإضافة.)بعدهأمالشحنقبل(المنتجعلىالسیطرةانتقالموعدملیا
علىتجبالمناالحتفاظالمنشأةمنیطلبأنیمكنھعندئذفعلیة،بصورةالمنتجحیازةالعمیلعلى

.بالضائعاالحتفاظمعالفاتورةتقدیمأساس
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بالضائعاالحتفاظمعالفاتورةبتقدیمالخاصةالتوجیھاتمراعاةإلىالظروفھذهفيالمنشأةتحتاج
ً المنشأةتتكبدقد.المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرفيالواردة للوفاءمتوقعةرغیتكالیفأیضا
تاریخھحتىدةالمتكبالتكالیفالمنشأةاستخدامحالةفي.الوقتبمروربھالوفاءیتمالذياألداءبالتزام

لىعتحرصأنفعلیھابالمنشأة،الخاصاألداءالتزامكاملقضاءمناإلنجازمدىلقیاسكمدخالت
ظھورعنددةالمتكباإلضافیةالتكالیفلمقاصةالمنجزبالعملالمرتبطةاإلیراداتزیادةعدممنالتأكد

.الخطأأوالكفاءةعدمنتیجةإضافیةأواستثنائیةتكالیف
يأوضعیمكنمدىأيإلىھونفسھیطرحالذيالسؤال:بالعمالءالخاصةوالمطالباتالتغییرات•

أيإلىالنظرتالشركاعلىیجبالنطاق؟تغییرأوتأجیلأوتأخیربسبباالعتبارفيإضافیةإیرادات
.العمومیةیةالمیزانتاریخفيالمحددةالتعاقدیةالشروطبموجبللتنفیذقابلةالتغییراتتكونمدى

)شروعاتالمإنجازفيالتأخربسببالعمیلعلىالمفروضةاألخرىالغراماتأو(المالیةالتعویضات•
شراءعلىخصوماتأواألسعاروامتیازاتالحوافزأي(المتغیرالمقابلالمبلغأشكالمنشكلأيأو

زیادةوأأطولسدادفتراتتقدیمأومجانیةخدماتأوبضائعمنحأومستقبالً الخدماتأوالبضائع
المؤجلةقاتالمستحأوالمالیةالتعویضاتمثل(المتغیرالمقابلالمبلغتحدیثیجبھل.)الوالءبرامج

اإلیرادات؟احتسابعند)األخرىالغرامات/الحوافزأو
مالئھاعمنتطلبأوللعمالءأطولسدادفتراتتقدمتتوقعالمنشأةكانتإذا:الھامالتمویلعنصر•

تقییمعلىكذلسیؤثرھل،)بھاالملتزمةوالخدماتالبضائعبتقدیمالمنشأةتفيلكي(مقدمةدفعةسداد
ھام؟تمویلعنصرھناككانإذامابشأناإلدارة

لعقودلمخصصاترصدیلزمأنالممكنمنھلللمشروعات،المتوقعةالنتائجفيللتغیراتنظراً •
أخرى؟أطرافمعبالتعاونالمنفذةالمشروعاتمتضمنةبالتزامات،المحملة

15رقمالمعیار(باإلیراداتاالعتراف"8رقمالقسمفيالتفصیلیةواالعتباراتالمعلوماتمنمزیدیتوفر
.األساسيالمستندمن"المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن

المخزونتقییم-3
ونھامخزالتيالمنشآتبعضتضطروقد.المخزونأرصدةاستردادإمكانیةعلى19-كوفیدجائحةتؤثرقد

أوتقادمالمالمخزونقیمةتخفیضالضروريمنكانإذاماتقییمإلىصالحیةلفترةیخضعأوموسمي
األخرىمنشآتالتضطرقدبینما.المبیعاتوتیرةتدنينتیجةسنویةأومرحلیةفترةخاللالحركةبطيء

تكلفةفیضتخیتطلبقدمماالمقدرة،المستقبلیةالبیعأسعارانخفاضالمتوقعمنكانإذاماتقییمإلى
.سنویةأومرحلیةفترةفيالمخزون

 ً القابلةالقیمةوصافيبالتكلفةالمخزونقیاسیتم،"المخزون"2رقمالدوليالمحاسبيللمعیارطبقا
بنودألحدلتحقیقلالقابلةالقیمةصافيتنخفضأنیحتملكورونا،جائحةتفشينتیجة.أقلأیھماللتحقیق،
،)لعمالءلالمقدمةاألسعارامتیازاتمثل(البیعأسعارانخفاضمنھاأسباب،لعدةوذلكقیمتھعنالمخزون

.)الموظفینلحمایةالتكلفةكزیادة(المخزونوتسویقاكتمالتكلفةتقدیرفيالزیادةأو
التكالیفملتحبشأنالخاصةممارساتھاتقییمإعادةإلىالصناعیةالمنشآتتحتاجقدذلك،إلىباإلضافة
انخفاضأومصنعالإغالقبسبباستثنائيبشكلالسنةخاللأقلاإلنتاجكمیةأصبحتإذاالثابتةالمباشرة

زیادةدمعالمنشأةعلىیجبالعادة،غیرعلىاإلنتاجمستویاتانخفاضحالةفي.منتجاتھاعلىالطلب
االعترافیتمذلك،منبدالبل.المخزونبنودمنبندلكلالمخصصةالثابتةالمباشرةالتكالیفقیمة

.خاللھاتكبدھامیتالتيالفترةفيالخسائرأواألرباحضمنالمخصصةغیرالثابتةالمباشرةبالتكالیف
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كلفةتمنكجزءالتكالیفھذهإدراجیتمالوظیفة،حسبالمصروفاتتحلیلتعرضالمنشأةكانتإذا
.المبیعات

الحمایةمنتجاتمثل(الوباءانتشاربسببعلیھاالطلبیزدادبضائعتنتجالمنشأةكانتإذاالنقیض،وعلى
قیمةزیادةلىإالمنشأةستحتاجالحالة،ھذهوفي.العادةغیرعلىإنتاجھامستویاتترتفعفقد،)الشخصیة
.المخزونبنودمنبندلكلالمخصصةالثابتةالمباشرةالتكالیف
.الجائحةيتفشبسببمتكبدةمعینةتكالیفرسملةالممكنمنكانإذافیماالنظرإلىالمنشأةستحتاج
إعادةكالیفتأوالمخزوناستالمتأخرعنالناتجةاإلضافیةالتخزینتكالیفعلىالتكالیفھذهتشتمل
16-2رقمالدوليالمحاسبيالمعیاریقدم.الطلبفیھایزدادأخرىأسواقفيالمنتجاتلطرحالتعبأة
التيالفترةفياتكمصروفبھاوالمعترفالمخزونتكلفةمناستبعادھاینبغيالتيللتكالیفالتالیةاألمثلة

:خاللھاتكبدھایتم
األخرى؛اإلنتاجوتكالیفوالعملالمھدرةالموادلتكالیفاالستثنائیةالمبالغ•
ى؛أخرإنتاجمرحلةقبلاإلنتاجلعملیةضروریةالتكالیفتلكتكنلمماالتخزین،تكالیف•
والیین؛الحووضعھمكانھإلىالمخزونإیصالمنجزءاً تشكلالالتيالمباشرةاإلداریةالمصروفات•
البیعتكالیف•

11قمرالقسمفيالمخزونتقادممخصصاتعنالتفصیلیةواالعتباراتالمعلوماتمنمزیدیتوفر
.األساسيالمستندمن"التقدیراتفيالتغیرات"

ةالملموسغیرالثابتةوالموجوداتالتجاریةالشھرةقیمةفياالنخفاضاعتبارات-4
مشتركةوائتالفاتزمیلةشركاتفيواالستثمارات

الصناعیةتالمنشآحركةتباطؤأوإغالقإلىباإلضافةاإلیراداتوتدنياالقتصاديالنشاطتراجعأنیبدو
ً یؤثرالعمالءنفقاتترشیدتوجھاتأو فیھابمالمتحدةاالعربیةاإلماراتدولةفيالمنشآتجمیععلىغالبا

صناعیةالالمنشآتإنالتحدید،وجھوعلى.القیمةفيانخفاضإلىتشیرقدالتيالصناعیةالمنشآت
بُعدعنمأعمالھمباشرةیمكنھموالالموقعفيتعمللدیھاالعاملةالقوىغالبیةألننظراً للخطرمعرضة

.الصارمةاالجتماعيالتباعدتدابیرمراعاةوجوبمع
تشغیلتكالیفیةالصناعالمنشآتتتكبدثمومنالتصنیع،أنشطةبعضتؤجلأوتتأخرأنیحتملوبالتالي،

.19-كوفیدجائحةتفشيفترةخاللعملیاتھالمواصلةأعلى
:كانإذاماذلكفيبماالمحاسبیة،المشكالتمختلفمراعاةاإلدارةعلىیتعین

خفضإلىالوباءالحتواءاتخاذھاتمالتيوالتدابیر19-كوفیدجائحةتفشيیؤديأنالمرجحمن•
أعاله؛الواردةاألسبابإثرعلىاألخرىوالتكالیفالتشغیلیةالتكالیفوزیادةالمستقبلیةالنقدیةالتدفقات

یعكسبماالقیمةيفاالنخفاضالختبارالمستخدمةالنقدیةالتدفقاتوتوقعاتاالفتراضاتتحدیثینبغي•
؛19-كوفیدجائحةعلىالمترتبالمحتملالتأثیر

یمةالقفياالنخفاضاختبارتاریخمناألخرىواالفتراضاتوالتوقعاتالموازناتمراجعةیجب•
فيقتصادیةاالالظروفیعكسبمالالسترداد،القابلةاألصلقیمةلتحدیداستخدامھاتموالتيالسابق،

والمتزاید؛الیقینوعدمالمخاطرلتناولسیماوالالعمومیة،المیزانیةتاریخ
.الخصممعدالتتحدیدمنھجیةفيالنظرإعادةیلزمقد•
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أوعنھاستغناءاالأوالمتأثرةالملموسةالثابتةالموجوداتبیعسیتمأنھالمنشأةتقررقداألحیان،بعضفي
ً .األشكالمنشكلبأياستبعادھا المالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن9رقمللمعیارطبقا

الموجوداتبمعاییرالوفاءحالةفي،"المتوقفةوالعملیاتللبیعبھاالمحتفظالمتداولةغیرالموجودات"
العادلةالقیمةأوتریةالدفبقیمتھاللبیعبھاالمحتفظالموجوداتقیاسالمنشأةعلىیتعینللبیع،بھاالمحتفظ

 ً .أقلأیھماالبیع،تكالیفناقصا
خدميمستلتمكینإضافیةإفصاحاتتقدیمیلزمأنالمحتملمنأنھمالحظةیجبسبق،ماعلىعالوة

.فتراضاتاالھذهفيالمعقولةالتغیراتاحتسابوحساسیةالمطبقةاالفتراضاتفھممنالمالیةالبیانات
"المالیةغیرالموجوداتقیمةانخفاض"5رقمالقسمفيالتفصیلیةواالعتباراتالمعلوماتمنمزیدیتوفر

.األساسيالمستندمن

السیولةاعتبارات-5
بعضسبببالكمیات،أواألسعارفيواالنخفاضالمنخفضةوالمبیعاتاإلنتاجفياالضطراباتتؤديقد

فيمحتملحادتراجعإلىالعمل،وتوقفاإلمداداتسلسلةوإخفاقاتاألسعارامتیازاتمثلاألمور
:یليماعلىتؤثرقدوبالتاليالنقدیة،التدفقات

االستمراریة؛مبدأ•
والسیولة؛مخاطرإفصاحات•
.الدیوناتفاقیات•

.كثبعنالبنودھذهمراقبةیجب
.األساسيالمستندمن"االستمراریةومبدأالمالیةاالستدامة"1رقمالقسمراجع

التجاریةالمدینةللذممالمتوقعةاالئتمانخسائر-6
الوفاءعلىاألفراد،أوالشركاتمنالمقترضین،قدرةعلى19-كوفیدوباءتفشيیؤثرأنیمكن

التيقتصادیةاالللتداعیاتخاصبشكلاألفرادأوالشركاتمنالمقترضونیتعرضقدثمومن.بالتزاماتھم
بالنمواتالتنبؤتدنيیؤدىعموما،.أعمالھمفیھیزاولونالتياألعمالقطاعأوالجغرافیةالمنطقةتشھدھا

زیادةاحتمالیةنعفضالً المقترضینمنللعدیدبالنسبةالسدادعنالتخلفاحتمالیةزیادةإلىاالقتصادي
ً یتضحوالذيالضماناتقیمةانخفاضبسببالخسائرمعدالت .وجوداتالمأسعارتراجعخاللمنعموما
رخسائنموذجاستخدامالشركاتمنالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرمن9رقمالمعیاریتطلب

.المالیةالموجوداتمعظمقیمةفياالنخفاضلقیاسالمتوقعةاالئتمان
لىإباإلضافةالحالیة،والمعلوماتالسابقةالتاریخیةالمعلوماتمنكلمراعاةالنموذجھذایقتضي

تقع.)لكليااالقتصادعنالمعلوماتذلكفيبما(المستقبلیةالظروفبشأنوالمدعومةالمعقولةالتوقعات
مجالالھذافيالشركاتمنالعدیدتطبق.المتوقعةاالئتمانخسائرنموذجنطاقضمنالعقودموجودات

 ً ً نموذجا الفترةمدىىعلالمتوقعةاالئتمانخسائروتقیسالعقود،وموجوداتالتجاریةالمدینةللذمممبسطا
.االئتمانلخسائرالمتوقعة

.األساسيالمستندمن"المالیةالموجوداتقیمةانخفاض"2رقمالقسمراجع
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الموظفینتعویضاتخططعلىالتأثیر-7
ھایةنلتعویضاتجوھریةوالتزاماتالعاملةالقوىمنكبیرعددالصناعیةالمنشآتلدىیكونعادةً 

بتأجیلةالعاملالقوىھذهمنكبیرةجزءقامإذااإلجازةرواتبمستحقاتعلىتأثیرھناكیكونقد.الخدمة
لقیاسةالمستخدماالفتراضاتمنأيكانإذافیماأیًضاالنظراإلدارةعلىیجب.الفترةھذهفياإلجازة

الرواتبواستمرارالخصممعدلمثلالراھن،العالمياالقتصاديبالوضعتأثرقدالموظفینتعویضات
.وغیرھاالرواتبوزیادة
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