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 مجلس التجارة والتنمية
  لجنة االستثمار والمشاريع والتنمية

 بالمعايير الدولية للمحاسبة واإلبالغفريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المعني 
 الدورة التاسعة والثالثون 

 2022تشرين الثاني/نوفمبر    3-1جنيف، 
 من جدول األعمال المؤقت 4البند  

استتتتتعرات التنايع العملي للمعايير الدولية للمحاستتتتبة واإلبالغ في ال  ا ي    
 العام والخاص

 معكرة م  أمانة األونكتاد  

 موجز  
يتناول الحالة الرا نة ل ملية تنفيا الم ايير الدولية إلعداد ًا  تتضممممممممممممكن  اس الما ر  ا مممممممممممت را ممممممممممم  

التقارير المالية والم ايير المحا ممممممبية الدولية للقعام ال ا  و اا الملممممممالن ال ملية النالمممممم ة في  اا ال ممممممدد، 
الم ني بمالم مايير المدوليمة للمحما مممممممممممممم مة وذلم  من ججمن تيلممممممممممممممير نار فري  الكبرا  ال ماممن الح ومي المدولي  

واإلبالغ في  اس الملمممممالن في دورتا التا ممممم ة والثالوينا وتتناول الما ر   الة تنفيا الم ايير الدولية إلعداد 
عن الم ايير    التقارير المالية في جميع جنحا  ال الم والحالة الرا نة ألنشعة ومشاريع و ع الم ايير، فضالً 

دج  ممممممرياناا في الملممممممتقبن القريلا وتتناول الما ر  بالتحلين ال مممممم و ا  ال ملية التي  التي  مممممميب  الملممممممت ملة
والمعيممار المدولي إلعمداد  (،  )األدوا  الممماليممة  9ت ترض تعبي  المعيممار المدولي إلعمداد التقممارير الممماليممة رقم  

للمؤ مممممممممملمممممممممما  ال مممممممممم ير   الدولي إلعداد التقارير المالية والمعيار(،  )عقود التأمين  17التقارير المالية رقم 
والمتو عة الحجما وإ افة إلى ذل ، تتناول الما ر  الحالة ال امة لتنفيا الم ايير المحا بية الدولية للقعام 
ال ا  واألنشممممممممعة الرا نة في مجال و ممممممممع الم ايير التي لضممممممممعلع باا مجلو الم ايير المحا ممممممممبية الدولية 

التعبي  ال ملي، مثن ما يت ل  باالنتقال من ناا  قالم   على ملمممممالنًا  للقعام ال ا ا وُيلممممملضو الضمممممو  جلضممممم 
 ًا،على ج مممال النقد إلى ناا  قالم على ج مممال اال مممتحقاق، و ا مممتحقاقا  الموافين، وعقود اإللجارا وج ير 

ُت رض ملممالن مت لقة بتنفيا بنا  القدرا  التنايمية والمؤ مملممية وال شممرية في  ممياق  ن من الم ايير الدولية 
 تقارير المالية والم ايير المحا بية الدولية للقعام ال ا اإلعداد ال
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 م دمة  -أوالا  

ما فت ت األمم المتحد ، من  الل فري  الكبرا  ال امن الح ومي الدولي الم ني بالم ايير الدولية  -1
واإلبالغ، من ججن ت زيز للمحا م ة واإلبالغ، تلمام في الجاود ال المية الرامية إلى و مع م ايير للمحا م ة 

تقدلم المؤ ممممممممملممممممممما  والمناما  في جميع جنحا  ال الم تقارير مالية وتقارير عن اال مممممممممتدامة موووقة وقابلة  
للمقارنةا وتفيد التقارير ذا  الجود  ال الية التي تقدماا الشممممممر ا  بشممممممأك جدالاا ومر ز ا المالي في تيلممممممير  

القعام ال ا  م ايير المحا مم ة واإلبالغ ذا  الجود  ال الية في   تدفقا  اال ممتثمارك  ما لفيد تعبي   يانا 
ن فري  الكبرا  ال امن الح ومي الدولي، منا  ت زيز الحو مة الرلميد  ودعم متانة ج مو اإلدار  الماليةا ولم ك

يتيح للدول األعضمممممما  التداول بشممممممأك مجموعة متنوعة من  ومحايداً   ، منتدى مفتو اً 1982إنشممممممالا في عا  
 موا يع المحا  ة واإلبالغ وعرض وجاا  نار ا في  اا ال ددا

وعلى مدى ال قدين الما مممممممميين، انتشممممممممر على نعاق وا ممممممممع في جميع جنحا  ال الم إعداد القعام   -2
ة، مثلمما انتشممممممممممممممر تقيمكد القعمام ال ما  في  الكما  لبيمانماتما المماليمة وف  الم مايير المدوليمة إلعمداد التقمارير المماليم 

بياناتا بالم ايير المحا ممممممممبية الدولية للقعام ال ا ا وان فري  الكبرا  ال امن الح ومي الدولي لقد  ما يلز   
في    -من ملممممممماعد  إلى الدول في بنا  وت زيز قدراتاا التنايمية والمؤ ممممممملمممممممية وال شمممممممرية، لتم ين ال يانا  

من إعداد تقارير مالية ذا  جود  عالية تلبي ا تياجا  صممممنام القرار   -ل ن مناا     ممممياق الواللا  القانونية
 ومقدمي رجل المال وغير م من جصحاب الم لحةا

وت تلمممممممممممي  جدا  تعوير المحا ممممممممممم ة  التي و ممممممممممم اا فري  الكبرا  ال امن الح ومي الدولي ج مية  -3
ور التقارب مع الم ايير والنام ال الميةا ج مممما ممممية في تحلين تأوير ونواتت اإلصممممال ا  المحا ممممبية من منا

وتمدعم األدا  اإل ما مة بحمالمة اعتمماد الم مايير المدوليمة، مثمن الم مايير المدوليمة إلعمداد التقمارير المماليمة والم مايير  
عن ال مم و ا  والملممالن التي تحتاى إلى تحلممين ودعم، ال  مميما   المحا ممبية الدولية للقعام ال ا ، فضممالً 

ميممةا ويتيح ا ممممممممممممممتكممدا  األدا  للو مماال  الح وميممة تحممديممد مجمماال  الممدعم والث را  وجوجمما  في البلممداك النمما
 الض فك وو ع الليا ا  واألولويا ك وتك يص المواردا

ولمممدد فري  الكبرا  ال امن الح ومي الدولي، في دورتا الثامنة والثالوين، على الحاجة إلى اتكاذ  -4
القانونية لدعم تنفيا م ايير اإلبالغ المت لقة باال متدامة التي تو مع مزيد من التدابير على ملمتوى الواللا  

على ال ممممم يد ال الميا وفي  اا ال مممممدد، يرد في الف مممممن الثاني ا مممممت راض لملمممممتجدا  و مممممع الم ايير  
الدولية إلعداد التقارير المالية، إلى جانل ملمالن مت لقة بالتنفيا ال مليا ويرد في الف من الثالا ا مت راض  

 جدا  وص و ا  التنفيا ال ملي الرليلية المت لقة بالم ايير المحا بية الدولية للقعام ال ا الملت 

وقد ناقش فري  الكبرا  ال امن الح ومي الدولي في الدورا  اللممممابقة اال ممممت را مممما  التي  ممممب   -5
القعاعين الكا  وال ا ، و ي توفر إنجاز ا بشمممممممأك التنفيا ال ملي للم ايير الدولية للمحا ممممممم ة واإلبالغ في 

 ا(1)جو ع م لوما  ج ا ية مفيد  و ياقاً 

__________ 

(1) TD/B/C.II/ISAR/86 كTD/B/C.II/ISAR/90 ا  
التقرير   ال ل عي  اا اال مممممممممممت راض التعورا  وملمممممممممممالن التنفيا ال ملي المت لقة باإلبالغ عن اال مممممممممممتدامة، التي يتناولاا  مال اة:

TD/B/C.II/ISAR/101ا  

https://undocs.org/ar/TD/B/C.II/ISAR/86
https://undocs.org/ar/TD/B/C.II/ISAR/90
https://undocs.org/ar/TD/B/C.II/ISAR/101
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 التنايع العملي للمعايير الدولية إل داد الت ارير المالية  -ثانياا  

 معلومات أساسية ولمحة  امة    حالة التنايع   -ألف 

جلو م ايير المحا ممممممممممم ة  يؤدي اعتماد الم ايير الدولية إلعداد التقارير المالية، التي ل مممممممممممدر ا م -6
الدولية ألغراض اإلبالغ المالي من جانل الشمممممممممممر ا  المدرجة في  ممممممممممموق ليوراق المالية على ال ممممممممممم يد 

في التقمارب المدولي ل مليما  اإلبالغ والحو ممة المت لقمة بمالشممممممممممممممر ما ا وفي الوقمت  ًا  رليلمممممممممممممميم ًا  ال مالمي، دور 
جنحا  ال الم جك تلمممتكد  الشمممر ا  المحلية المدرجة في  واللة قانونية في جميع    144الحا مممر، ُلشمممتر  في 

وُيفرض ا ممممممممتكدا  الم ايير  (ا   مممممممموق ليوراق المالية الم ايير الدولية إلعداد التقارير المالية )انار الجدول
الممدوليممة إلعممداد التقممارير الممماليممة بموجممل القممانوك في ال ممديممد من الواللمما  القممانونيممة، مثممن بلممداك االتحمماد 

لت الم ايير الدولية إلعداد التقارير المالية عن ممممممممر ا  (2)األورو ي في التقارب ال المي بين  ًا  ج مممممممما ممممممممي ًا ولمممممممم ك
 ا(3)عمليا  المحا  ة واإلبالغ المالي

 حالة تنايع المعايير الدولية إل داد الت ارير المالية  

 ملموح باا مشتر ة المنعقة
غير مشمممممممتر ة وغير ملمممممممموح  

 باا بموجل اللوالح التنايمية
الواللمممممما    في  اإلجمممممممالي  ال ممممممدد 

 الحالة فياا القانونية التي ُرصد 
 44 0 1 43 جورو ا
 38 1 1 36 جفريقيا

 37 2 8 27 األمري تاك
 34 6 3 25 آ يا وجوقيانو يا
 13 0 0 13 الشرق األو و

 166 9 13 144 المجموع   

 مؤ لة الم ايير الدولية إلعداد التقارير الماليةا الم در:

 لمحة  امة    المعايير والمشاريع الم بلة  -باء 

في المداوال  المت لقة ًا ج رز مجلو م ايير المحا مم ة الدولية على مدى ال امين الما مميين تقدم -7
ين في  اا الفرما وال تزال  بموا مميع م ينة من  الل ما ُقدك   من ورقا  مناقشممة وملممودا  عرض،  ما  ممُيب 

 اس الموا مممممميع قيد المناقشممممممةك ومن المرجح جك ل وك لاا تأوير على التنفيا ال ملي بمجرد ا ممممممت مالاا و د  
  ريانااا

 مشروع البيانات المالية الرئيسية  -1 

ز مجلو م ايير المحا ممممممم ة الدولية على تحلمممممممين ف الية اإلبالغ القالم على البيانا  المال -8 ية، ير ك
وتشممممممن  اس الم ادر  مشممممماريع بشمممممأك الموا ممممميع التالية: ا (4)في إ ار م ادر  بشمممممأك تحلمممممين اإلبالغ المالي

البيانا  المالية الرليلممممممميةك واإلف ممممممماحك والشمممممممرح اإلداريا وتادس  اس المشممممممماريع إلى تحلمممممممين الم لوما  
__________ 

المثمممممال،   (2) -https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-andانار، على  ممممممممممممممبيمممممن 

auditing/company-reporting/financial-reporting_en  ا 
 ا 2022على جميع المواقع الش  ية المشار إلياا في الحوالي في آب/جغلعو ا ُّلع  :مال اة

(3) A Jansson, 2020, Global Financial Reports convergence: A Study of the adoption of the IFRS by 

the Swedish accounting profession, Competition and Change, 24(5):429–449 ا 

 ا https://www.ifrs.org/projects/work-plan/primary-financial-statements/#about :انار (4)

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/financial-reporting_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/financial-reporting_en
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/primary-financial-statements/#about


TD/B/C.II/ISAR/102 

GE.22-13084 4 

ين ملمممممتكدمي  اس البيانا  على المقدمة إلى ملمممممتكدمي البيانا  الماليةا ويادس المشمممممروم األول إلى تم 
البيانا  المالية ال امة للشر ا ك وتُممممممممممممر ك ز الت ييرا   نحو جفضن من فام ومقارنة الم لوما  التي تتضمناا

المقتر ة من  الل المشمممممروم على ملممممماعد  الشمممممر ا  على تقدلم م لوما  مفيد  إلى ملمممممتكدمي البيانا  
لوما  المقدمة وفاماا وت زيز وجا تااا وتشممممن الت ييرا  المقتر ة  المالية وعلى تحلمممين قابلية مقارنة الم 

المت ل  ب رض البيانا  المالية بمعيار جديد وإجرا  مزيد   1اال ت ا ة عن المعيار المحا بي الدولي رقم 
من المداوال  بشمممأك المقتر ا  الوارد  في ملمممود  ال رض المت لقة بال رض ال ا  واإلف ممماح، التي تشممممن 

 ة ال يانا  باإلف مممماح عن تحلين لنفقاتاا التشمممم يلية بحلممممل  بي تاا في مال اا  عند اإلبالغ عن معال
عن موا يع ج رى مثن ما يلي: اإلف اح    فضالً    اس النفقا  بحلل الوايفة في بيانا  الر ح جو الكلار ،

القيال اإلداري ليدا  عن اآلوار الضمممممممممريبية وتأور الح مممممممممص غير الملممممممممميعر  الناجمين عن الفروق بين  
والمجموم األقرب القابن للمقارنة الم المممممر  والمحدد وف  القواعد المحا مممممبية للم ايير الدولية إلعداد التقارير  
الماليةك وتحديد اإليرادا  والم مروفا  غير ال ادلة واإلف ماح عناا في مال اة وا د ك وكي ن المال اة  

  الشمقيقة والمشماريع المشمتر ة وف   ريقة  قوق المل ية في  وت منيف  لماب إيرادا  وم مروفا  الشمر ا
عن القيا ممما  اإلدارية ًا ال يانا  ذا  األنشمممعة الرليلمممية المحدد ا وتشممممن المشممماريع الفر ية مشمممروع  الة

 ا(5)ليدا  وتجزلة الحلابا 

 قياسات األداء اإلدارية  -2 

 و قيا ممما  األدا  اإلدارية، التي ت دك ا ُلشمممارج مجلو م ايير المحا ممم ة الدولية في تحلمممين  ممم  -9
من و م اا وف  الم ايير الدولية إلعداد التقارير الماليةا وال رض من تو يد اإلبالغ  إدارا  الشمر ا  بدالً 

عن  اس القيا ما   و تيلمير األمر على الملمتثمرين لتم ينام من تحديد مو مع ورود ا وفاماا ومعابقتاا  
 البيانا  المالية المنجز  وف  الم ايير الدولية إلعداد التقارير الماليةامع الم لوما  الوارد  في 

 جمع البيانات وتجزئتها -3 

للمم ى مجلو م ايير المحا مم ة الدولية إلى تحلممين الممترا ا  تجميع وتجزلة الم امال  وغير ا  -10
وتمثكن تجزلة ا  (6)المالية الرليلممممميةمن ال مليا   ممممممن المال اا  وفي  مممممياق البنود المتلمممممللممممملة للبيانا   

ل تمد عليا ًا  يوي ًا األنوام المكتلفة من بنود اإليرادا  والم ممممممروفا  وعر مممممماا ب ممممممور  منف مممممملة عن ممممممر 
الملمممممممممممتثمروك في فام األدا ا وتحدد فرادى الم ايير الدولية إلعداد التقارير المالية ال ثير من المممممممممممترا ا   

إلى المممترا ا  عامة لت عية  اال   ًا لمممار ا ومع ذل ،  ناج  اجة جلضممم التجزلة المت ممملة ببنود الر ح والك
ج رىا ويا ر مجلو م ايير المحا  ة الدولية في المقترح جك التجزلة ين  ي جك تبيكن مدى وجود   الص  

 من الك الص المكتلفة صي ة التجزلةا مشتر ة بين بنود الر ح والكلار ك ويرجح وجود عدد  بير

 طر  لى نحو ديناميإدارة المخا -4 

، ناقش مجلو م ايير المحا ممممممممم ة الدولية التحلمممممممممينا  الالز  إد الاا على آليا  2022في عا   -11
نموذى إدار  المكما ر المدينمامي، وذلم  لتحمديمد الم مالي التي لجمل قيمد ما ومو ممممممممممممممع  ماا القيمد في البيمانما   

نقن  اا المشمممممممممممممروم من برنامت ال حو  إلى الماليةا وإ مممممممممممممافة إلى ذل ، ناقش المجلو ما إذا  اك ين  ي  

__________ 

-https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2018/july/asaf/ap2-pfs-moving-to-standard  :انمممممماممممممر (5)

setting.pdf ا 

-https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2021/september/iasb/ap21d-pfs-principles-of  :انار (6)

aggregation-and-their-application-in-the-primary-financial-statements-and-the-notes.pdf ا 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2018/july/asaf/ap2-pfs-moving-to-standard-setting.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2018/july/asaf/ap2-pfs-moving-to-standard-setting.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2021/september/iasb/ap21d-pfs-principles-of-aggregation-and-their-application-in-the-primary-financial-statements-and-the-notes.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2021/september/iasb/ap21d-pfs-principles-of-aggregation-and-their-application-in-the-primary-financial-statements-and-the-notes.pdf
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ويرمي النموذى إلى تم ين  ياك من جك يبين على نحو جفضممممممممممن ا ممممممممممتراتيجيتا ا  (7)برنامت و ممممممممممع الم ايير
الدينامية إلدار  المكا ر في البيانا  المالية وتقدلم م لوما  مفيد  لملمممممممممممتكدمي البيانا ا وينار المجلو  

ال المشمممممممممممتقا  الم يكنة بالقيمة ال ادلة في بيانا  المر ز الماليك وقيد في ت يير آلية النموذى ليشمممممممممممتر  قي 
 اس البيانا ، باعت ار ا القيمة األدنى )المبلي المعل ( لما يلي:  ممممممممن التلممممممموية الدينامية إلدار  المكا ر  

للقيمة ال ادلة   الر ح جو الكلمممار  التراامياك للمشمممتقا  الم يكنة منا بدالة تعبي  النموذىك جو الت ير التراامي
المزم ة لتكفيف المكا ر إزا  إعاد  التلمممممم ير )بلممممممبل ت يرا  ج مممممم ار الفالد ( منا بدالة تعبي  النموذى، 

ويقيكد الفرق بين ت ير القيمة ال ادلة للمشممتقا   ا (8)با ممتكدا  المشممتقا  المرجعية  مؤلممر ا ممتدالليًا محلممو  
 ا(9)اك الر ح جو الكلار الم يكنة وتلوية نموذى المكا ر الدينامي في بي 

 الشهرة التجارية وتراجع القيمة  -5 

قرر مجلو م ايير المحا مممممممم ة الدولية، عقل تقدلم ورقة مناقشممممممممة بشممممممممأك  اس الملممممممممألة، إععا    -12
التكاذ قرارا  مؤقتة بشممممممأك  زمة اإلف مممممما ا    2021من جيلول/ ممممممبتمبر ًا  األولوية لمزيد من ال من اعت ار 

ألعممالك وتحليمن جوانمل م ينمة من ردود الف من المت لقمة بمالمحما مممممممممممممم مة الال قمة المت لقمة ا  بت تال المت لقمة  
وير ز مشمممممممروم المجلو  اا على تزويد الملمممممممتثمرين بم لوما  جفضمممممممن  يما يت ل  ا (10)بالشمممممممار  التجارية

الوقتا وُي تبر  بدوافع ااتلممممممممماب الشمممممممممار  التجارية وما إذا  انت التوق ا  المت لقة بالشمممممممممار  تتحق  بمرور  
ل ممم ل تناولا من مناور محا مممبيا وقد تناولت المناقشممما  األ ير  التي ًا  مفاو  الشمممار  التجارية مو ممموع

مجلو ملمممممممألة إجرا  بحو  إ ممممممما ية بشمممممممأك ما إذا  اك من المم ن تقدير ال مر النافع للشمممممممار   اللممممممماد ا 
 ا(11)ل إلى نموذى قالم على اال تاالجالتجارية والنمو الاي تتضا ل وفقاك وال واقل المحتملة لالنتقا

 األنش ة المسّعرة  -6 

الدولية التداول بشمممممأك المقتر ا  المقدمة في ملمممممود  ال رض   يواصمممممن مجلو م ايير المحا ممممم ة -13
المت لقة باألصمممول والك مممو  التنايميةا ويتناول المشمممروم المت ل  باألنشمممعة الملممم كر ، على  مممبين المثال، 

امة، التي تكضممع للوالح تنايمية تنص على مقدار الر ممو  التي لم ن ا ممتكالصمماا من لممر ا  المنافع ال 
وتلمممتكد  الشمممر ا  نماذى محا مممبية مكتلفة لثبالغ عن آوار  اس اللوالح  ا (12)ال مال  ووقت ا مممتكالصممماا

لية إلى ليلممت  املةا ويلمم ى مجلو م ايير المحا مم ة الدو ًا التنايميةا ومع ذل ، فالم لوما  المقدمة  الي 
 بلور  نموذى محا بي من لأنا تحلين الم لوما  المقدمة إلى الملتثمرين بشأك  قوق والتزاما  الشر ةا

 الشرح اإلداري   -7 

بشمممممأك الشمممممرح اإلداري، يتيح  ًا  عملي ًا  الدولية بيان   ، نشمممممر مجلو م ايير المحا ممممم ة2010في عا   -14
للم مايير الدوليمة إلعداد ًا المت لقمة بالبيمانا  المماليمة المنجز  وفقم وغير ملز  ل رض الشممممممممممممممروح ًا  وا مممممممممممممم م ًا  إ ار 

__________ 

 ا /https://www.ifrs.org/projects/work-plan/dynamic-risk-management :انار (7)

 https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/dynamic-risk-management/discussion-paper/pu  :انماممر (8)

blished-documents/dp-accounting-for-dynamic-risk-management.pdf ا 

 ا https://www.iasplus.com/en/meeting-notes/iasb/2022/may/drm :انار (9)

 https://www.ifrs.org/projects/work-plan/goodwill-and-impairment/dp-goodwill-and-impairm  :انمماممر (10)

ent/ ا 

 ا /https://www.ifrs.org/projects/work-plan/goodwill-and-impairment :انار (11)

 https://www.ifrs.org/news-and-events/calendar/2022/march/accounting-standards-advisory-fo  :انار (12)

rum/ ا 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/dynamic-risk-management/
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/dynamic-risk-management/discussion-paper/published-documents/dp-accounting-for-dynamic-risk-management.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/dynamic-risk-management/discussion-paper/published-documents/dp-accounting-for-dynamic-risk-management.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/dynamic-risk-management/discussion-paper/published-documents/dp-accounting-for-dynamic-risk-management.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/dynamic-risk-management/discussion-paper/published-documents/dp-accounting-for-dynamic-risk-management.pdf
https://www.iasplus.com/en/meeting-notes/iasb/2022/may/drm
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/goodwill-and-impairment/dp-goodwill-and-impairment/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/goodwill-and-impairment/dp-goodwill-and-impairment/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/goodwill-and-impairment/dp-goodwill-and-impairment/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/goodwill-and-impairment/dp-goodwill-and-impairment/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/goodwill-and-impairment/
https://www.ifrs.org/news-and-events/calendar/2022/march/accounting-standards-advisory-forum/
https://www.ifrs.org/news-and-events/calendar/2022/march/accounting-standards-advisory-forum/
https://www.ifrs.org/news-and-events/calendar/2022/march/accounting-standards-advisory-forum/
https://www.ifrs.org/news-and-events/calendar/2022/march/accounting-standards-advisory-forum/
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، نشممر مجلو م ايير المحا مم ة الدولية ملممود  عرض بشممأك الشممرح  2021التقارير الماليةا وفي جلار/مايو  
 ا(13)اإلداري، تتضمن مقتر ا  لو ع إ ار جديد لامن إلعداد مثن  اا الشرح لحن محن البياك ال ملي

 األ مال الخاضعة لسي رة مشتركة التتكت  -8 

الممممممممممممممترا مما  اإلبالغ عن عمليمما  الممدمت    3لحممدد المعيممار الممدولي إلعممداد التقممارير الممماليممة رقم   -15
واال ممممممممممممممتحواذ ل نممما ال لحمممدد  يفيمممة اإلبالغ عن الم مممامال  التي تنعوي على عمليممما  نقمممن ألعممممال بين  

مر لمممممممممالع في ال ديد من البلداك في جميع جنحا  الشمممممممممر ا  دا ن نفو المجموعةا ومثن  اس الم امال  ج
ال الما ونتيجة لااس الث ر  في الم ايير الدولية إلعداد التقارير المالية، تبلي الشممممممر ا  عن ت تال  األعمال 
بعرق مكتلفةا وت رض ورقة مناقشممممممة بشممممممأك ت تال  األعمال الكا مممممم ة للمممممميعر  مشممممممتر ة اآلرا  األولية 

وناقش مجلو م ايير المحا ممممم ة  ا  (14)الدولية  يما يت ل  ب يفية تدارج  اس الث ر لمجلو م ايير المحا ممممم ة  
الدولية الت ليقا  الوارد ، األمر الاي  مممممممميلمممممممماعد المجلو على البت  يما إذا  اك ين  ي و ممممممممع مقتر ا   

 إلى اآلرا  الوارد  في الورقة و يفية ذل اًا مف لة ا تناد

 بالمؤسسات الصغيرة والمتوس ة الحجممعايير خاصة   -9 

واللة قانونية تشتر  جو تجيز ا تكدا  الم ايير الدولية إلعداد التقارير   87في الوقت الرا ن، ومة  -16
الدولية في   ولممممرم مجلو م ايير المحا مممم ةا (15)المالية في  الة المؤ مممملمممما  ال مممم ير  والمتو ممممعة الحجم

ك للم ايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمؤ مممملمممما  ال مممم ير  مداوال  بشممممأك إجرا  ا ممممت راض لممممامن وا
والمتو ممممعة الحجم، ير ز على فروم م ينة، من ججن موا متاا مع االلممممترا ا  الجديد  للقواعد المحا ممممبية 
للم مايير المدوليمة إلعمداد التقمارير المماليمةا ويامدس المجلو إلى ال ممن على نشممممممممممممممر ملممممممممممممممود  عرض تقترح 

للمؤ ممممممممملممممممممما  ال ممممممممم ير  والمتو مممممممممعة الحجم من مناور  يير الدولية إلعداد التقارير الماليةت ديال  للم ا
االلترا ا  الجديد  المندرجة في نعاق اال ت راضا و تو ع الت ديال  المقتر ة، التي  ترمي في بدالة 

التقممارير    األمر إلى م ممالجممة ملمممممممممممممممألممة الموا مممة مع القواعممد المحمما ممممممممممممممبيممة ال مماملممة للم ممايير الممدوليممة إلعممداد
وإلى تعبي  م ادئ ال ممملة بالمؤ ممملممما  ال ممم ير  والمتو مممعة الحجم والت لممميو وال رض األمين، بما  المالية

 ا(16)في الموا مة و يفية ذل ًا لشمن تقييم الت اليف والفوالد، في تحديد ما إذا  اك ين  ي المضي قدم

 المسائل المتعل ة بالتنايع العملي  -جيم 

الفرم االعت ارا  ال ملية الشمممممممممممماملة المت لقة بتنمية القدرا  التنايمية والمؤ مممممممممممملممممممممممممية  يتناول  اا  -17
وال شمممرية في تنفيا الم ايير الدولية إلعداد التقارير الماليةا ويلممملو الضمممو  على األف ار المت مقة الملمممتمد  

ي اللمممممنتين الما ممممميتينا  تنفيا جدا  تعوير المحا ممممم ة في جنوب جفريقيا، وغواتيماال، و ولومبيا، و ينيا ف من
وإ مممممممممممممافة إلى ذل ، لحلن الفرم ال ممممممممممممم و ا  التي ت ترض التنفيا التقني من مناور م ايير دولية مكتار   

 إلعداد التقارير الماليةا

__________ 

 ا /https://www.ifrs.org/projects/work-plan/management-commentary :انار (13)

 https://www.ifrs.org/projects/work-plan/business-combinations-under-common-control/discu  :انمامر (14)

ssion-paper-and-comment-letters-business-combinations-under-common-control/ ا 

 https://www.ifrs.org/supporting-implementation/supporting-materials-for-the-ifrs-for-smes/if  :انماممر (15)

rs-for-smes/2021/september-2021-ifrs-for-smes-update/ ا 

 https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/2019-comprehensive-review-of-the-ifrs-for-sme  :انار (16)

s-standard/summary-of-iasb-tentative-decisions.pdf ا 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/management-commentary/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/business-combinations-under-common-control/discussion-paper-and-comment-letters-business-combinations-under-common-control/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/business-combinations-under-common-control/discussion-paper-and-comment-letters-business-combinations-under-common-control/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/business-combinations-under-common-control/discussion-paper-and-comment-letters-business-combinations-under-common-control/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/business-combinations-under-common-control/discussion-paper-and-comment-letters-business-combinations-under-common-control/
https://www.ifrs.org/supporting-implementation/supporting-materials-for-the-ifrs-for-smes/ifrs-for-smes/2021/september-2021-ifrs-for-smes-update/
https://www.ifrs.org/supporting-implementation/supporting-materials-for-the-ifrs-for-smes/ifrs-for-smes/2021/september-2021-ifrs-for-smes-update/
https://www.ifrs.org/supporting-implementation/supporting-materials-for-the-ifrs-for-smes/ifrs-for-smes/2021/september-2021-ifrs-for-smes-update/
https://www.ifrs.org/supporting-implementation/supporting-materials-for-the-ifrs-for-smes/ifrs-for-smes/2021/september-2021-ifrs-for-smes-update/
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/2019-comprehensive-review-of-the-ifrs-for-smes-standard/summary-of-iasb-tentative-decisions.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/2019-comprehensive-review-of-the-ifrs-for-smes-standard/summary-of-iasb-tentative-decisions.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/2019-comprehensive-review-of-the-ifrs-for-smes-standard/summary-of-iasb-tentative-decisions.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/2019-comprehensive-review-of-the-ifrs-for-smes-standard/summary-of-iasb-tentative-decisions.pdf
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 الجوانب ال انونية والتنظيمية  -1 

ال مممممممممممممم يمد من التحضممممممممممممممير على    مالالً ًا  يتعلمل تنفيما الم مايير المدوليمة إلعمداد التقمارير المماليمة قمدر  -18
الو ني لضممممماك الو مممموح في  مممملعة الم ايير الدولية إلعداد التقارير المالية من مناور القوانين والم ايير  

جدا  تعوير المحما مممممممممممممم مة قوانين  ًا  وقمد  ممممممممممممممنمكت البلمداك األر  مة التي   قمت مؤ ر ا  (17)الو نيمة األ رى القمالممة
لمالية في إعداد البيانا  المالية لل يانا  المشممولة  ُلشمتر  بموجباا تعبي  الم ايير الدولية إلعداد التقارير ا

ًا  بمالواللما  القمانونيمة الم نيمةا و مدوك دعم قمانوني، ل مممممممممممممم ح إنفماذ الم مايير المدوليمة إلعمداد التقمارير المماليمة جمر 
جاثر صمم و ةا ويلز  تو مميح جدوار وملممؤوليا  اللمملعا  المشممرفة على تنايم اإلبالغ المالي ال ا  لتجنل 

مع الاي ا  التنايمية األ رى مثن اللمملعا  التحو ية الملممؤولة عن األعمال الم ممر ية والتأمينا   التدا ن
مما لقترك تنفيما الم مايير المدوليمة إلعمداد التقمارير المماليمة بماعتمماد م مايير دوليمة لمراج مة الحلممممممممممممممابما ا ًا  و ثير 

 اجة  ًا  تعوير المحا مممممممممم ة، مما ل ني  مممممممممممن جدا  ًا  و اك  اا  و الحال في جميع البلداك التي   قت مؤ ر 
المنامين إلى جك لحددوا في القانوك جو اللوالح جو اللممممممممممممميا ممممممممممممما  م ايير  اصمممممممممممممة ب عداد البيانا  المالية 

تحديد نام اإلبالغ ومراج ة الحلابا  المنع قة على المؤ لا  ال  رى  ًا ومراج ة الحلابا ا ويلز  جلض
 اوالمؤ لا  ال  ير  والمتو عة الحجم

 الترتيبات المؤسسية  -2 

يتعلل التنفيا واإلنفاذ الف االك للم ايير الدولية إلعداد التقارير المالية وجود مؤ ممممممملممممممما  م ترس  -19
ومزود  ب دد  اس من الموافين وملممممتوى منا ممممل من التموينا ففي جنوب جفريقيا، على  ممممبين  ًا باا قانون 

ورصممممممممممة جو انلممممممممممبرغ رصممممممممممد تنفيا الم ايير الدولية إلعداد المثال، يتولى مجلو م ايير اإلبالغ المالي و  
ا ففي  ولومبيا، ج ا ياً ًا التقارير الماليةا ويمثن التنلي  بين مكتلف المؤ لا  الملؤولة عن التنفيا عن ر 

على  ممبين المثال، تضممم لجنة المحا مم ة المشممتر ة بين القعاعا  ممثلي مكتلف ال يانا  الح ومية بادس 
جدا  تعوير المحا م ة، جلمير إلى االفتقار ًا  في األنشمعةا وفي ج د البلداك التي   قت مؤ ر تحقي  االتلماق  

،  إلى التموين ال افي   امن لقيد دعم عمن ال ياك الم ني بالتنلمممممممممممممي ا و ل مممممممممممممت درا مممممممممممممة ججريت مؤ راً 
تنفيا الم ايير  في جفريقيا، إلى جك االفتقار إلى القدرا  المؤ مممممملممممممية ل تبر جابر عق ة جما   بلداً  54 لممممممملت

 ي ة محا مممممممممممممبية م ترس باا، ل ن ًا  بلد  42الدولية إلعداد التقارير الماليةك ف لى  مممممممممممممبين المثال، توجد في 
 ال يتمتع بالملاند  القانونية الالزمة لتنايم مانة المحا  ةا ب ضاا

 بناء ال درات البشرية  -3 

يمة من الاي ما  المحما ممممممممممممممبيمة جك ت فمن تمدريمل يتعلمل تنفيما الم مايير المدوليمة إلعمداد التقمارير الممال -20
وتحديا م لوماتام بشمممأك الم اييرا وتبين النتالت الملمممتكل مممة من  اال  التعبي  ًا جيدًا  المحا مممبين تدري  

األ ير  ألدا  تعوير المحا مممممم ة وجود صمممممم و ا  في  اا المجالا وتنتت عن االفتقار إلى األلممممممكا  ذوي 
ت رقممن تنفيمما الم ممايير الممدوليممة إلعممداد التقممارير الممماليممةا وفي ب   ال فمما   في مانممة المحمما مممممممممممممم ممة عق مما   

الحاال ، ال توجد الممترا ا  تح م إصممدار الشمماادا  والتر يص لمراج ي الحلممابا ا ويحتاى المحا ممبوك 
للم مايير المدوليمة إلعمداد التقمارير المماليمة، ًا  إلى تلقي ت ليم وتمدريمل ملممممممممممممممتمرين في مجمال اإلبالغ الممالي وفقم 

يلز  جك ت وك  ممممممممملعا  اإلنفاذ مكت مممممممممة في الم ايير الدولية إلعداد التقارير المالية ل ي يتلمممممممممنى لاا  اما
اال عالم بواج اتاا بف اليةا وتبين النتالت في ب   البلداك عد  الترا  تعوير ماني ملتمر وعد  وجود  

داد التقمارير المماليمةا ويم ن  الم مايير المدوليمة إلعم  برامت ت ليم وتمدريمل مت لقمة بموا مممممممممممممميع متقمدممة في مجمال

__________ 

 ا /https://www.ebizproject.com/the-issues-of-implementing-ifrs-in-developing-countries :انار (17)

https://www.ebizproject.com/the-issues-of-implementing-ifrs-in-developing-countries/
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لالقت ممممممممممممممادا  النماميمة جك ت زز نو يمة اإلبالغ الممالي ومراج مة الحلممممممممممممممابما  من  الل الت ليم والتمدريمل،  
 وا ت راض الجود ، والتحقي ، و فالة انض ا  المحا بين المحترفينا

 المسائل المتعل ة بالتنايع الت ني  -4 

في  انوك  ًا  المت ل  ب قود التأمين  مممماري   17رير المالية رقم  ممممي مممم ح المعيار الدولي إلعداد التقا -21
و شممممممممف  ا  (18)، وتتجلى من اآلك مؤلممممممممرا  تدل على وجود صمممممممم و ا  تقنية في التنفيا2023الثاني/يناير  

عن ب   ال  و ا  التقنيةا وإ افة   9ا ت راض ما ب د تنفيا المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
ففي البرازين، على  مممممممممبين المثال، جاار تنفيا الم ايير الدولية إلعداد التقارير المالية الكاصمممممممممة  إلى ذل ، 

بالمؤ مملمما  ال مم ير  والمتو ممعة الحجم الحاجة إلى زياد  موا مة الممترا ا  المحا مم ة واإلبالغ المتنا مم ة 
 مع مكتلف ج جا  المؤ لا ، بما فياا المؤ لا  ال  رىا

 عقود التأمين )ج( 

لجميع عقود ًا   و نموذى محما ممممممممممممممبي مو مد عمالميم  17المعيمار المدولي إلعمداد التقمارير المماليمة رقم  -22
التأمين التي تحد  ت ييرا   بير  في تقييم التزاما  لر ا  التأمينا وتحلل التزاما  عقود التأمين  قيمة  

 ي لت عية المكا را ويؤدي  الية للتدفقا  النقدلة التأمينية في الملممممممتقبن، باالقتراك مع مك ممممممص ا تيا
إلى ااور صمم و ا  محا ممبية جديد  تواجااا لممر ا   17تنفيا المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 التأمين في مكتلف الواللا  القانونيةا

ناق ممة دوك ذ ر المعيار الدولي   17و ممت وك مناقشممة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -23
ويم ن جك يؤدي  ا  (19)، الاي جدى إلى ت ييرا  في تقييم األصمول وقيد إيراداتاا9د التقارير المالية رقم إلعدا

إلى نُات نماجة جديد  لمكا ر االلتماك في ا ممممممتثمارا    9تنفيا المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 إلعاد  م اير  ج  ا  رجل المال التنايميةامن الز م ًا  الاياان األ ا ية، األمر الاي لم ن جك ل عي مزيد

 األدوا  المالية )ب( 

، إلى 2018، اللممممممممماري منا  انوك الثاني/يناير  9جدى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -24
ت يير  يفية قيد  لمممالر االلتماك في البيانا  الماليةا ومن  الل اال مممت ا مممة عن نات الكلمممار  االلتمانية  

ت بد  بنات الكلار  االلتمانية المتوق ة، لفرض المعيار، على  بين المثال، على الم ارس قيد الكلالر  الم
من مر لة إنشا  االلتماك، وزياد  المك  ا ، باالقتراك مع إدراى  ًا في وقت م  ر من دور  االلتماك، بد 

يير المحا مممممممممممم ة الدولية عملية ، عندما تزداد مكا ر االلتماكا وججرى مجلو م ام لوما  تعلعية جلضمممممممممممماً 
واتف  م ام من ججابوا على  لل  ا (20)9ا مممممممت راض ب د التنفيا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

الم لوما  على جك االلمترا ا  تمضمي ب مفة عامة على النحو المنشمود، مما لشمير إلى عد  وجود  اجة  
إلى جك مجلو م ايير المحا ممممم ة الدولية ًا رد  جلمممممار  جلضممممم الوا إلى ت ييرا  ج ممممما ممممميةا بيد جك المال اا 

لم ن جك للمممممماعد ال يانا  في التعبي  المتلمممممم  عن  ري  تو مممممميح جوانل م ينة تت ل  فقو بالممممممترا ا   
__________ 

اتواريين بممالنُات التي  وتاممدس إلى ت ريف اال  17تتنمماول ممما ر  ااتواريممة دوليممة تعبي  المعيممار الممدولي إلعممداد التقممارير الممماليممة رقم   (18)
 https://www.actuaries.org/iaa/IAA/Publ  :لم ن ات اعاا وتبياك ال يفية التي لم ن جك تتناول باا المانة المو وما انار

ications/IANs/IAA/Publications/international_actuarial_notes.aspx ا 

 https://thedocs.worldbank.org/en/doc/758831545325065732-0030022018/How-Transparency  :انار (19)

-Can-Contribute-to-Development-November-2018-IFRS-Conference-A-Jobst ا 

 https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/may/iasb/ap3-ccfc-prioritising-pir-find  :انمممماممممر (20)

ings.pdf ا 

https://www.actuaries.org/iaa/IAA/Publications/IANs/IAA/Publications/international_actuarial_notes.aspx
https://www.actuaries.org/iaa/IAA/Publications/IANs/IAA/Publications/international_actuarial_notes.aspx
https://www.actuaries.org/iaa/IAA/Publications/IANs/IAA/Publications/international_actuarial_notes.aspx
https://www.actuaries.org/iaa/IAA/Publications/IANs/IAA/Publications/international_actuarial_notes.aspx
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/758831545325065732-0030022018/How-Transparency-Can-Contribute-to-Development-November-2018-IFRS-Conference-A-Jobst
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/758831545325065732-0030022018/How-Transparency-Can-Contribute-to-Development-November-2018-IFRS-Conference-A-Jobst
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/758831545325065732-0030022018/How-Transparency-Can-Contribute-to-Development-November-2018-IFRS-Conference-A-Jobst
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/758831545325065732-0030022018/How-Transparency-Can-Contribute-to-Development-November-2018-IFRS-Conference-A-Jobst
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/may/iasb/ap3-ccfc-prioritising-pir-findings.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/may/iasb/ap3-ccfc-prioritising-pir-findings.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/may/iasb/ap3-ccfc-prioritising-pir-findings.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/may/iasb/ap3-ccfc-prioritising-pir-findings.pdf
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مدفوعا  جصممممن الدين والفالد ا و انت غالبية الت ليقا  الوارد  بشممممأك االلممممترا ا  األ ير  تت ل  بما يلي: 
بالغ البي ي واالجتماعي واإلبالغ المت ل  بالحو مة و يفية تقييم ما إذا  اك األصممممن  اللممممما  المرت عة باإل

المالي ال لشممممممن  ممممموى مدفوعا  جصمممممن الدين والفالد  الملمممممتحقة على جصمممممن الدين غير الملمممممدد )و و ما 
ًا جي تحديد، (21)للتدعي قيال األصن بت لفة ملتال ة( عندما ت وك ليدا   اس اللما ك واألدوا  الت اقدلة

نعاق الم امال  التي تنعب  علياا الممممترا ا  األدوا  الت اقدلة و يفية تعبي  االلممممترا ا ، بما في ذل  
األ م لة المت لقة بالتفاعن بين المترا ا  األدوا  الت اقدلة والمترا ا  األصمول المالية غير المشمتملة على 

    الرجوما

ا في عمدد من الواللما  القمانونيمة -25 تحمدلما  مكتلفمة في تعبي  المعيمار المدولي إلعمداد التقمارير  وتواجمه
ففي آ مممممممممممممميما والمحيو الامادئ، على  ممممممممممممممبيمن المثمال، تت ل  جابر التحمدلما  التي تواجااما  ا (22)9المماليمة رقم  

بالنموذى الجديد النكفاض  9الم مممارس والشمممر ا  في االمتثال للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
القيمة الاي لقتضمي جك ترصمد الشمر ا  مك م ما  للكلمالر االلتمانية المتوق ةا وقد جدى  اا المبدج إلى 
صممم و ا   بير  على ال ممم يد ال المي في  مممياق إقدا  الشمممر ا  على بنا  نماذى والح مممول على البيانا  

 مممممواق النالممممم ة، مجموعة من الالزمة للتقديرا  المت لقة بااا ويقد  البن  الدولي، في درا مممممة  ديثة عن األ
التوصميا  اللميا ماتية الر ي ة الملمتوى للبلداك التي  ي ب مدد االنتقال إلى ا متكدا  المعيار الدولي إلعداد 

إلى تحليال  ملممتمد  من مكتلف الواللا  القانونية  ًا جو التي تلمم ى إلى ذل ، ا ممتناد 9التقارير المالية رقم 
بن الملممممتكدمة في تجاوز ا عند تنفيا المعيار الدولي إلعداد التقارير  بشممممأك ال مممم و ا  التي تواجااا واللمممم 

ويجل على البلداك التي نفا  بالف ن ا  (23)عن الدرول الملممتفاد   الل فتر  الجالحة  ، فضممالً 9المالية رقم 
لجالحة  جك تجيل على األ مممممم لة الرليلممممممية التالية:  يف تؤور ا 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

في االرتفام ال بير لمكا ر االلتماك؟  يف لم ن للم مممممممارس تقدير الكلمممممممالر االلتمانية المتوق ة في مثن 
  اس البي ة المو ومة بالاللقين؟

 المؤ لا  ال  ير  والمتو عة الحجم )ى( 

اصممممممممممممممة  في البرازيمن، بيكنمت درا ممممممممممممممة إفرادلمة بشممممممممممممممأك الم مايير المدوليمة إلعمداد التقمارير المماليمة الكم  -26
ماليين  5التي ينا ز عدد ا  -بالمؤ ممملممما  ال ممم ير  والمتو مممعة الحجم جك جو ممما  المؤ ممملممما  ال ممم رى 

ت تبر جك  اس الم ايير بال ة الت قيدك وجصمممدر المجلو االتحادي للمحا ممم ة المممترا ا    –مؤ ممملمممة في البلد 
ًا  ملحوا ًا م ا تالفمحا مبية م لمعة  اصمة بالمؤ ملما  ال م رىا ويكتلف واقع المؤ ملما  المتو معة الحج

، المجموعا  التالية 2023من عا   ًا  عن واقع المؤ مممملمممما  ال مممم ير ك ومن وم  ممممتعب  في البرازين، اعت ار 
الم ايير الدولية إلعداد التقارير الماليةك  -من الم ايير بحلممممممممممممل  جم الشممممممممممممر ة: المؤ مممممممممممملمممممممممممما  ال برى 

رير المالية الكاصممممة بالمؤ مممملمممما  ال مممم ير   الم ايير الدولية إلعداد التقا -والمؤ مممملمممما  المتو ممممعة الحجم  
ا (24)معيار منف ممن -معيار منف ممنك والمؤ مملمما  ال مم رى  -والمتو ممعة الحجمك والمؤ مملمما  ال مم ير   

ويتمالمممممى المعياراك األ يراك مع الم ايير الدولية إلعداد التقارير المالية الكاصمممممة بالمؤ ممممملممممما  ال ممممم ير   

__________ 

األدوا  الت اقدلة بأناا جنوام من الم امال  ت عي فياا الجاة   9ت ممممممممممممف الممممممممممممترا ا  المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  (21)
ر  األولوية للمدفوعا  المقدمة إلى  الزي األصول المالية با تكدا  جدوا  ت اقدلة مت دد  تن د  تت عناا تر يزا  لمكا ر  المممممممممممممممممممممممممُ ت

 االلتماكا 

 https://www.eba.europa.eu/eba-notes-significant-efforts-ifrs-9-implementation-eu-institutions  :انار (22)

-cautions-some-observed ا 

  اhttps://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35373 :انار (23)

 https://www.ifrs.org/supporting-implementation/supporting-materials-for-the-ifrs-for-smes/if  :انماممر (24)

rs-for-smes/2022/march-2022-ifrs-for-smes-update/ ا 

https://www.eba.europa.eu/eba-notes-significant-efforts-ifrs-9-implementation-eu-institutions-cautions-some-observed
https://www.eba.europa.eu/eba-notes-significant-efforts-ifrs-9-implementation-eu-institutions-cautions-some-observed
https://www.eba.europa.eu/eba-notes-significant-efforts-ifrs-9-implementation-eu-institutions-cautions-some-observed
https://www.eba.europa.eu/eba-notes-significant-efforts-ifrs-9-implementation-eu-institutions-cautions-some-observed
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35373
https://www.ifrs.org/supporting-implementation/supporting-materials-for-the-ifrs-for-smes/ifrs-for-smes/2022/march-2022-ifrs-for-smes-update/
https://www.ifrs.org/supporting-implementation/supporting-materials-for-the-ifrs-for-smes/ifrs-for-smes/2022/march-2022-ifrs-for-smes-update/
https://www.ifrs.org/supporting-implementation/supporting-materials-for-the-ifrs-for-smes/ifrs-for-smes/2022/march-2022-ifrs-for-smes-update/
https://www.ifrs.org/supporting-implementation/supporting-materials-for-the-ifrs-for-smes/ifrs-for-smes/2022/march-2022-ifrs-for-smes-update/
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   الت لمممممميعا  المدرجة مراعا  لك ممممممالص  اس الشممممممر ا  والمتو ممممممعة الحجم، ل ناما لشممممممتمالك على ب 
والقيود المفرو مممممممممممممممة على توافر الموارد المماليمة الالزممة لينشممممممممممممممعمة اإلداريمةا وعلى الرغم من إد مال  ماس 

 و إلممراج محا ممبي المؤ مملمما  ال مم ير  والمتو ممعة الحجم في  ًا  الت ييرا ، فاإللمم ال الاي  ممي قى معرو 
لت    ال مليا  التنايمية وتوفير التدريل لضمممممممممماك   مممممممممولام على الم رفة ال ا ية لتعبي  الم اييرا وف مممممممممك

درا ممة  ديثة التحدلا  التي تواجا  اس المؤ مملمما  وجبرز  ج مية التثقيف بالم ايير الدولية إلعداد التقارير  
المالية في جو مممما  المؤ مممملمممما  ال مممم ير  والمتو ممممعة الحجم، مشممممير  إلى جك  ي ا  المحا مممم ة المانية في  
البرازين ال تقد  عاد  إلى  اس المؤ مممممملمممممما  دورا  درا ممممممية بشممممممأك الم ايير الدولية إلعداد التقارير المالية، 
وإلى جك تداريل ملممممممممممتوى الت ليم ال الي المقدمة إلى  اس المؤ مممممممممملمممممممممما  في مجال الم ايير الدولية إلعداد 

 ا  في البرازين  ي مؤ لا  ص ير   على الرغم من جك م ام الشر ًا  جو من دمًا  التقارير المالية لان قاصر 
 ا(25)ومتو عة الحجم

 التنايع العملي للمعايير الدولية إل داد الت ارير المالية   -ثالثاا  

 معلومات أساسية ولمحة  امة    حالة التنايع   -ألف 

المحا مم ة الت قضممالا المحا مم ة واإلبالغ في القعام ال ا  ل قود مدرجة في جدول جعمال دوالر  -27
، جنشمممممممأ اتحاد المحا مممممممبين الدولي لجنة القعام ال ا  لم الجة الملمممممممالن 1986المانية في ال الما وفي عا  

، و جز  من عملية إعاد  تنايم 2004المحا ممممممبية للقعام ال ا  من  الل ال حو  والمنشممممممورا ا وفي عا  
لية للقعام ال ا  محن لجنة القعام  عامة التحاد المحا ممممممممبين الدولي،  ن مجلو الم ايير المحا ممممممممبية الدو 

ال ا ا والادس من الم ايير المحا مبية الدولية للقعام ال ا   و  مماك إم انية المقارنة بين البيانا  المالية 
اعتماد الم ايير المحا مممبية الدولية ًا وليو إلزامي ا  (26)ل ياك في فترا   مممابقة والبيانا  المالية ل يانا  ج رى 

 مممممادر  عن مجلو الم ايير المحا مممممبية الدولية للقعام ال ا ا ولال  تجد الح وما  نفلممممماا للقعام ال ا  ال
،  امالً   جما  ملمممألة اتكاذ قرار بشمممأك ما إذا  انت  مممت تمد الم ايير المحا مممبية الدولية للقعام ال ا  اعتماداً 

مناا، جو جناا لن تنفا ا  جو  مممممممت يف م ايير م ينة (، )جي ب   الم ايير فقوًا  جزلي ًا  جو  مممممممت تمد ا اعتماد
على اإل القا ويعب  عمدد من المدول والمنامما  المدوليمة واإلقليميمة الم مايير المحما ممممممممممممممبيمة المدوليمة للقعمام  

للم ايير المحا بية الدولية ًا  ال ا ، بما في ذل  مناومة األمم المتحد ا وت تلل البيانا  المالية المنجز  وفق
بمالنار إلى متمانمة  ماس القواعمد و لورتاما من جمانمل  برا  م ترس بام   من الم ممممممممممممممداقيمةًا  للقعمام ال ما  مزيمد

 بنا  على تعبي  مح م لثجرا ا  الواج ةاًا  عالمي 

وجبرز اتحاد المحا مممممبين الدولي، في منشمممممورس الم نوك  المؤلمممممر الدولي للملممممما لة المالية للقعام   -28
 International Public Sector Financial Accountability  )2021ال مما : تقرير الحممالممة في  

Index: 2021 Status Report  ) جك ال مليمة الراميمة إلى توفير م لومما  مماليمة عماليمة الجود  بشمممممممممممممممأك
و يما يت ل  بالقعام ا  (27)القعام ال ا  تبدج بالتزا  الح وما  بتنفيا م ايير لثبالغ المالي م ترس باا دولياً 

في المالة( الم ايير المحا بية الدولية للقعام ال ا  دوك جي ت ديال   24)  قانونيةواللة   40ال ا ، اعتمد   

__________ 

(25) FJA Gonçalves, AAF De Moura and FYS Motoki, 2022, What influences the implementation of 

IFRS for SMEs[small and medium-sized enterprises]? The Brazilian case, Accounting and Finance, 

 ا 2992–2947:(2) 62

 ا https://www.ipsasb.org/standards-pronouncements :انار (26)

 https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/int  :انمممممممامممممممر (27)

ernational-public-sector-financial-accountability-index-2020 ا 

https://www.ipsasb.org/standards-pronouncements
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/international-public-sector-financial-accountability-index-2020
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/international-public-sector-financial-accountability-index-2020
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/international-public-sector-financial-accountability-index-2020
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/international-public-sector-financial-accountability-index-2020
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واللة رصممممممد ا المؤلممممممرا ومع ذل ، ففي  ثير من الحاال ، تكتلف نُات التبني بين    165وذل  من جصممممممن  
ميا الواللا  القانونية بلممممممبل المواقف اللمممممميا ممممممية واالقت ممممممادلة الو نية التي تؤور في صممممممنع القرار الح و 

ويحبما ال مديمد من البلمداك ات مام نات تمدريجي إزا  تعبي  الم مايير المحما ممممممممممممممبيمة المدوليمة للقعمام ال ما  القمالممة  
في المالة( صي ة م دلة من الم ايير المحا بية   32واللة قانونية ) 53على ج ال اال تحقاق، إذ اعتمد  

ير الو نية باال ممممتناد إلى الم ايير المحا ممممبية الدولية للقعام ال ا  تتمالممممى مع اللممممياقا  المحلية جو الم اي 
 الدولية للقعام ال ا ا

العتماد ا الم ايير المحا مبية الدولية للقعام ال ا  ًا الدولي البلداك وفق  وي منف اتحاد المحا مبين -29
ة  م تمد  بال امنا وقد تلتكد  بلداك المجموع  -2م تمد  جزلياك   -1غير م تمد ك  -0  :على النحو التالي

الم ايير المحا مممبية الدولية للقعام  ًا دوك جك ت تمد ر ممممي  األولى المحا ممم ة القالمة على ج مممال اال مممتحقاق
ال ا  بأي لممممم ن من األلممممم الا وتلمممممتكد  بلداك المجموعة الثانية الم ايير المحا مممممبية الدولية للقعام ال ا  

ة الثالثة النلمممممممكة ال املة والمحدوة من القالمة على النقد جو ب   الم ايير فقوا وتلمممممممتكد  بلداك المجموع
وت ني جوجا ا تالس النام اإلدارية والقانونية والموارد ال شممرية ا  (28)الم ايير المحا ممبية الدولية للقعام ال ا 

والتقنية والمالية المتا ة جنا  تى دا ن بلد ما، قد تكتلف االلمترا ا  المحا مبية  يما بين  يانا  الح ومة  
و مماال  اإلقليميممة جو الالمر زيممةا ولممالمم  من ال مممممممممممممم ممل تحممديممد الحممالممة الممدوليممة لتنفيمما الم ممايير  المر زيممة وال

 ا(29)وا حاً  المحا بية الدولية للقعام ال ا  تحديداً 

وإ ممممممممممافة إلى ذل ، ينعوي اعتماد الم ايير المحا ممممممممممبية الدولية للقعام ال ا  على إ دا  ت يير   -30
في البلداك النامية، األمر الاي لفضممممي عاد  إلى صمممم و ا  تت ل  ابير على صمممم يد الح وما ، ال  مممميما 

باالنتقال من ناا  محا مبي قالم على ج مال النقد إلى ناا  محا مبي قالم على ج مال اال متحقاقك واعتماد 
بنية تحتية جديد  للت نولوجيا لدعم المحا ممممممم ة واإلبالغ على ج مممممممال اال مممممممتحقاقك و فالة الت ليم الملمممممممتمر  

المحترفين في القعام ال ا ك و فالة تدريل ملمممممتكدمي الم لوما  المالية القالمة على الم ايير    للمحا مممممبين
المحا ممممممممممبية الدولية للقعام ال ا  لتم ينام من فام البيانا  وا ممممممممممتكداماا في صممممممممممنع القرارك وإدراى كياان  

ما فتئ اعتماد الم ايير  وواالف مؤ مممممممملممممممممية جديد  لدعم تنفيا الم ايير المحا ممممممممبية الدولية للقعام ال ا ا و 
المحا مممممممبية الدولية للقعام ال ا  يتقد  على ال ممممممم يد ال المي، ومع ذل  ال تزال  ناج ب   التحدلا ، ال 
 مممميما  يما يت ل  ب  راز تقد  في  فا   محا ممممبي القعام ال ا  وإلجاد كي ن مؤ مممملممممي  ممممليم لدعم اإلبالغ 

 ال ا االقالم على الم ايير المحا بية الدولية للقعام 

 ا(30)ويتضمن  اا الفرم الملتجدا  اإلقليمية التي  رج  منا اال ت راض األ ير -31

 أفريقيا  -1 

   2019ذ ر اتحاد المحا ممممممبين الدولي في منشممممممورس الم نوك  الم ايير الدولية: تقرير الحالة ال المية ل ا   -32
(International Standards: 2019 Global Status Report  ،)  اعتمماد الم مايير القمالممة على جك

ف لى  مممبين المثال، (ا )تلمممع واللا  قانونية 2025-2020ج مممال اال مممتحقاق  ممميزداد في جفريقيا في الفتر  
الم ايير المحا مممممممممممممبية الدولية للقعام ال ا  القالمة   2013اعتمد    ومة جماورية تنزانيا المتحد  في عا   
ح ومة، وا ممممعلع المجلو الو ني للمحا ممممبين ومراج ي  على ج ممممال اال ممممتحقاق على جميع ملممممتويا  ال

__________ 

(28) V Tawiah, 2022, The effect of IPSAS adoption on governance quality: Evidence from developing 

and developed countries, Public Organization Review ا 

(29) M Gómez-Villegas, I Brusca and A Bergmann, 2020, IPSAS in Latin America: Innovation, 

isomorphism or rhetoric? Public Money and Management, 40:7:489–498 ا 

(30) TD/B/C.II/ISAR/86 ا 

https://undocs.org/ar/TD/B/C.II/ISAR/86
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الحلابا  بدور رليلي في عملية تنفيا  اس الم ايير من  الل المشار ة في اللجنة التوجياية الو نية التي 
 جنشأتاا الح ومة لثلراس على التنفياا

 آسيا والمحيط الهادئ  -2 

   ، 2019الم ايير الدولية: تقرير الحالة ال المية ل ا  ذ ر اتحاد المحا ممممبين الدولي في منشممممورس الم نوك    -33
واللة  17)  2025-2020جك اعتماد الم ايير القالمة على ج مممممال اال مممممتحقاق  ممممميزداد في آ ممممميا في الفتر  

، جك ت زيز القدر  على اإلدار  المالية في آ مممممميا  2020وجبرز م ممممممرس التنمية اآل مممممميوي، في عا  (ا  قانونية
ن التر يز على اعتماد الم ايير المحا ممممممممممبية الدولية للقعام ال ا ، بما في ذل  على والمحيو الاادئ لشممممممممممم

وجا الك مممممممممممو  تحلمممممممممممين نو ية عمليا  مراج ة الحلمممممممممممابا  المالية التي لضمممممممممممعلع باا مانيو مراج ة  
الحلمممممممممابا  في القعاعين ال ا  والكا ك ودعم اعتماد الم ايير المحا مممممممممبية الدولية للقعام ال ا ك وتعوير 

را  موافي اإلدار  المالية ومراج ة الحلابا  في الو اال  المنفا  والمؤ لا  ال ليا لمراج ة الحلابا   قد
 ا(31)في البلداك النامية األعضا  في م رس التنمية اآل يوي 

 أوروبا الشرقية  -3 

ا (32)م ال ا تشممارج بلداك في جورو ا الشممرقية في عمليا  اعتماد الم ايير المحا ممبية الدولية للقعا -34
ويلممتادس برنامت المحا مم ة واإلبالغ في القعام ال ا ، المنفا على ال مم يد اإلقليمي والقعري، بلداك غرب 
البلقاك و لداك الشممممرااة الشممممرقية لالتحاد األورو ي من ججن دعم و ممممع ج ر للمحا مممم ة واإلبالغ المالي في  

وتمضممممي  اس البلداك في عملية تحديا ا (33)والممار مممما  الجيد القعام ال ا  تتمالممممى مع الم ايير الدولية  
وانعل  في غممالبيممة الواللمما   ا  (34)وممما ب ممدس  2025للمحمما مممممممممممممم ممة واإلبالغ في القعممام ال مما  تمتممد  تى عمما   

القانونية لمم ن من جلمم ال اإلصممالح المحا ممبي للقعام ال ا  لالنتقال صمموب المحا مم ة القالمة على ج ممال  
ا ينعوي على إم انية لت زيز الجاود الحالية لبنا  القدرا  ال شمرية والملماعد  في تنلمي  اال متحقاق، و و م

عن   جاود اإلصممممممالح المشممممممتر ةا وتبين األمثلة الوارد  من الدول األعضمممممما  في االتحاد األورو ي، فضممممممالً 
ر يا( جو تل  التي الدول المنضمممممة إلى االتحاد األورو ي )جل انيا، والجبن األ ممممود، ومقدونيا الشمممممالية، وصمممم 

تعمح إلى االنضمممممممممممما  إليا)جماورية مولدوفا، وجو رانيا( جك اإلصمممممممممممال ا  المحا مممممممممممبية للقعام ال ا  تبدو 
مدفوعة ب مور  رليلمية ب وامن  ارجية، مثن توجياا  االتحاد األورو ي التي تشمتر  المحا م ة على ج مال  

وم ادر  ( 2010لمممممممممممممابا  الو نية واإلقليمية )اال مممممممممممممتحقاق في اإلبالغ المالي بموجل الناا  األورو ي للح
 ا(35)الم ايير المحا بية األورو ية للقعام ال ا   الم تل اإل  الي لالتحاد األورو ي لو ع وتنفيا

__________ 

 ا https://www.adb.org/projects/52113-001/main :انار (31)

 .https://link.springer.com/book/10لال الم على الحاال  القعرية لتنفيا الم ايير المحا بية الدولية للقعام ال ا ، انار:   (32)

 ا 1007/978-3-030-03353-8

 /https://www.worldbank.org/en/region/eca/briefو  https://cfrr.worldbank.org/programs/pulsar  :انمماممر (33)

pulsar  مال اة: جذر يجاك، وجرمينيا، وجل انيا، وجو رانيا، والبو ممممممممنة والار مممممممم ، و يالرول، والجبن األ ممممممممود، وجماورية مولدوفا، ا
 ا ا الشماليةوجورجيا، وصر يا، و رواتيا، ومقدوني

-https://cfrr.worldbank.org/publications/stocktaking-public-sector-accounting-and-reporting  :انمممممامممممر (34)

environment-pulsar-beneficiary وhttps://cfrr.worldbank.org/index.php/node/4331 ا 

 ا https://cfrr.worldbank.org/publications/pulsar-drivers-public-sector-accounting-reforms :انار (35)

https://www.adb.org/projects/52113-001/main
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-03353-8
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-03353-8
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-03353-8
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-03353-8
https://cfrr.worldbank.org/programs/pulsar
https://www.worldbank.org/en/region/eca/brief/pulsar
https://www.worldbank.org/en/region/eca/brief/pulsar
https://www.worldbank.org/en/region/eca/brief/pulsar
https://www.worldbank.org/en/region/eca/brief/pulsar
https://cfrr.worldbank.org/publications/stocktaking-public-sector-accounting-and-reporting-environment-pulsar-beneficiary
https://cfrr.worldbank.org/publications/stocktaking-public-sector-accounting-and-reporting-environment-pulsar-beneficiary
https://cfrr.worldbank.org/index.php/node/4331
https://cfrr.worldbank.org/publications/pulsar-drivers-public-sector-accounting-reforms
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 أمريكا الالتينية والكاريبي  -4 

الم ايير بدج  ، في  ين ال تزال اإلصمممال ا  المحا مممبية للقعام ال ا  جارية في جمري ا الالتينية -35
في  ممياق اعتماد المحا مم ة القالمة على ج ممال اال ممتحقاقا  ًا  المحا ممبية الدولية للقعام ال ا  ت مم ح مرج 

في تنفيا الم ايير المحا ممممبية الدولية للقعام ال ا  ًا  وتمضممممي البرازين، ولمممميلي، و ولومبيا، و و ممممتاري ا قدم
قد اعتمد  إاوادور، و اراغواي، و نما،  وإك  انت تلمممممممممير في ذل  بلمممممممممرعا  وملمممممممممتويا  إنجاز مكتلفةا و 

واللممملفادور، وغواتيماال الم ايير المحا مممبية الدولية للقعام ال ا   ممممن إ ار ا القانوني و ي ب مممدد ال من 
على تنفيا اا وتتمثن جابر جوجا التقد  في إ فا  العابع المؤ لي على م اتل المحا  ة، وإ فا  العابع 

ن ال موميين في مجال اإلدار  المالية، وتحلمممممممممممين الم لوما  المت لقة بأصمممممممممممول  الماني على الكبرا  التقنيي 
 ا(36)القعام ال ا ا ويلاعد  اا المنحى في الحفاظ على اال تقرار المالي

 أوروبا الغربية  -5 

يتلممممممممممممممم نات الم ايير المحا ممممممممممممممبية للقعام ال ا  في االتحاد األورو ي بأنا جاثر  يوية وتقدمية،   -36
وير ز على زياد  الشمممممفا ية المالية في األجلين الق مممممير والمتو مممممو وإم انية المقارنة في األجلين المتو ممممو  

ن درا ممممممممة ججريت مؤ ر ا (37)والعوين بشممممممممأك تلممممممممع واللا  قانونية ج مممممممم اب االنحراس عن الم ايير  ًا وتف ممممممممك
 ا(38)المحا بية الدولية للقعام ال ا  جو عد  اعتماد ا

    المعايير والمشاريع الم بلةلمحة  امة     -باء 

، جصدر مجلو الم ايير المحا بية الدولية للقعام ال ا  ملودا  ال رض األر  ة 2021في عا    -37
، قيال األصمول والك مو   7تحديا اإل ار المفاكيمي، الف من   -76 :التالية لت وك مو مع ت ليقا  عامة

األصمممممممممول غير المتداولة  -79المنشممممممممما  والم دا ك الممتل ا  و  -78القيالك  -77في البيانا  الماليةك 
وقد صممممدر  الملممممودا  مجتم ة من ججن موا مة م ادئ القيال  ا  (39)المحتفظ باا للبيع وال مليا  الموقوفة

المشمممتر ة المقتر ة و مممماك االتلممماق في جميع ججزا  مشمممروم اإلرلمممادا  من  يا األ ممماليل التي ين  ي  
، يتناولاا  اا الفرم، 2022-2020  ملممودا  عرض إ مما ية في الفتر  تعبيقاا بااا وجصممدر مجلو اإلدار 

 إلى جانل ا ت راض لم ادرا  و ع الم ايير الجارية في المجلوا

 إدخال تحسينات  لى المعايير  -1 

مقتر ا  إلد ال تحلمممممينا  على عدد من الم ايير المحا مممممبية الدولية   80تقد  ملمممممود  ال رض  -38
 ا2021جُغل  باب الت لي  علياا في جيلول/ بتمبر   الت اد الملتمر للم ايير، وقد للقعام ال ا   جز  من

__________ 

(36) M Gómez-Villegas, I Brusca and A Bergmann, 2020 ا 

 M Bekiaris and T Paraponti, 2022, Examining the status of IPSAS adoption at the country  :انار (37)

level: An analysis of the OECD[Organisation for Economic Co-operation Development] member 

States, Journal of Accounting and Organizational Change, available at https://doi.org/10.1108/JAO 

C-02-2021-0023و  كhttps://cfrr.worldbank.org/sites/default/files/2021-06/LIVIA%20SHINN%20ST 

RAKOVA_Eurostat_First%20Time%20IPSAS%20Adoption.pdf ا 

(38) T Polzer, G Grossi and C Reichard, 2022, Implementation of the international public sector 

accounting standards in Europe: Variations on a global theme, Accounting Forum, 46(1):57–82 ا 

-https://www.ipsasb.org/news-events/2021-04/ipsasb-issues-package-measurement-related  :انمممممممماممممممممر (39)

drafts-exposure ا 

https://doi.org/10.1108/JAOC-02-2021-0023
https://doi.org/10.1108/JAOC-02-2021-0023
https://doi.org/10.1108/JAOC-02-2021-0023
https://doi.org/10.1108/JAOC-02-2021-0023
https://cfrr.worldbank.org/sites/default/files/2021-06/LIVIA%20SHINN%20STRAKOVA_Eurostat_First%20Time%20IPSAS%20Adoption.pdf
https://cfrr.worldbank.org/sites/default/files/2021-06/LIVIA%20SHINN%20STRAKOVA_Eurostat_First%20Time%20IPSAS%20Adoption.pdf
https://cfrr.worldbank.org/sites/default/files/2021-06/LIVIA%20SHINN%20STRAKOVA_Eurostat_First%20Time%20IPSAS%20Adoption.pdf
https://cfrr.worldbank.org/sites/default/files/2021-06/LIVIA%20SHINN%20STRAKOVA_Eurostat_First%20Time%20IPSAS%20Adoption.pdf
https://www.ipsasb.org/news-events/2021-04/ipsasb-issues-package-measurement-related-exposure-drafts
https://www.ipsasb.org/news-events/2021-04/ipsasb-issues-package-measurement-related-exposure-drafts
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 تحديث اإلطار المااهيمي  -2 

 ي الملممممممممممممود  الثانية المنبثقة عن مشممممممممممممروم محدود النعاق لتنقيح اإل ار   81ملممممممممممممود  ال رض -39
بلمممما  الم لوما  المالية التي المفاكيمي في مجاال  م ينةك و ي تقترح تحديثا  لف مممول إ ارية مت لقة 

، جي الك الص النو ية واللبنا  األ ا ية للبيانا  الماليةك وتتناول الملود  ما تج ن اإلبالغ المالي مفيداً 
يلي: تو ميح دور اال تزاز في اإلبالغ المالي للقعام ال ا ك وتنقيح ت اريف األصمول والك مو ك وتو ميح 

ما إذا  انت ل ياك   ممممو ك وإعاد  كي لة اإلرلممممادا  المت لقة بالك ممممو   للموارد عند تحديد   ما لشمممم ن نقالً 
 ا(40)لملتكدمي اإل ار االتحلين و و 

 خ ط استح اقات الت ا د  -3 

إلى زياد  الشممممممممفا ية والملمممممممما لة في  يانا  القعام ال ا   يما يت ل    82تادس ملممممممممود  ال رض   -40
ال منا و ي ترمي إلى و ممممع الممممترا ا  المحا مممم ة وال رض بالتزاما  ا ممممتحقاقا  التقاعد المت دد  جر اب  

واإلف اح الكاصة بالبيانا  المالية لكعة ا تحقاقا  تقاعد في القعام ال ا ا وتلتند الملود  إلى المعيار 
 :(41)ل ناا تكتلف عنا في عدد من األ اليل، على النحو التالي 26المحا بي الدولي رقم 

التزاما  ا مممممتحقاقا  التقاعد لكعو   ب دراى  26الدولي رقم للممممممح المعيار المحا مممممبي  )ج( 
 82ا مممممممتحقاقا  محدد  إما في البيانا  المالية جو المال اا  جو في وويقة  ارجيةك وتشمممممممتر  ملمممممممود  ال رض 

 ابيانا  المر ز المالي فقو  منًا في صدر البيانا  المالية، وتحديدًا إدراج

قيال جصممممممممممممول الكعة بالقيمة ال ادلة،   26المحا ممممممممممممبي الدولي رقم ال يتعلل المعيار  )ب( 
 ا82بكالس ما يرد في ملود  ال رض 

با متكدا  المرت ا  المتوق ة جو الحالية لتقدير   26للممح المعيار المحا مبي الدولي رقم  )ى( 
 المتوق ة فقوا فتلتند إلى الرواتل 82القيمة الحالية ال تحقاقا  التقاعد الموعود ك، جما ملود  ال رض 

بيمانما  التمدفقما  النقمدلمة، في  ين تقترح   26ال يما ر المعيمار المحما ممممممممممممممبي المدولي رقم  )د( 
 اال تناد إلى  عو ا تحقاقا  التقاعد في إعداد بيانا  التدفقا  النقدلةا 82ملود  ال رض 

 ا ،  مموا  جميع جنوام  عو ا ممتحقاقا  التقاعد في القعام ال 82ويشمممن نعاق ملممود  ال رض  -41
اانت ر ممية جو غير ر مميةك و موا   انت  ممن إ ار اعت اري ج  الك و موا   انت  عة لرب عمن وا د 

للدولةا غير جناا ال تنعب  على الم الممممممممما  المقدمة من  الل  ًا  ألر اب عمن مت ددين جو  ععًا  جو  عع
جتماعي التي تقد  م المممممما  برامت الرعالة االجتما ية جو الضممممممماك االجتماعي وال على نام الضممممممماك اال

 ا(42)2022آب/جغلعو  1في  82تقاعدلة لجميع الموا نينا وقد جُغل  باب الت لي  على ملود  ال رض 

   ود اإليجار -4 

 انوك    1في ًا  ، الاي  ممممممممي مممممممم ح  مممممممماري 43للممممممممتند المعيار المحا ممممممممبي الدولي للقعام ال ا  رقم  -42
لح  اال تكدا  لحن  ًا  ويقد  نموذج 16عداد التقارير المالية رقم ، إلى المعيار الدولي إل2025الثاني/يناير  

المت ل  بممالمكمما ر والمنممافع   13محممن النموذى الوارد في المعيممار المحمما ممممممممممممممبي الممدولي للقعممام ال مما  رقم  
__________ 

 https://www.ipsasb.org/news-events/2022-02/ipsasb-proposes-important-limited-scope-upda  :انمممامممر (40)

tes-its-conceptual-framework ا 

 ا https://www.ipsasb.org/publications/exposure-draft-ed-82-retirement-benefit-plans :انار (41)

-https://www.ipsasb.org/news-events/2022-04/ipsasb-seeks-comments-retirement-benefit  :انمممممممممممامممممممممممر (42)

plans-proposals ا 

https://www.ipsasb.org/news-events/2022-02/ipsasb-proposes-important-limited-scope-updates-its-conceptual-framework
https://www.ipsasb.org/news-events/2022-02/ipsasb-proposes-important-limited-scope-updates-its-conceptual-framework
https://www.ipsasb.org/news-events/2022-02/ipsasb-proposes-important-limited-scope-updates-its-conceptual-framework
https://www.ipsasb.org/news-events/2022-02/ipsasb-proposes-important-limited-scope-updates-its-conceptual-framework
https://www.ipsasb.org/publications/exposure-draft-ed-82-retirement-benefit-plans
https://www.ipsasb.org/news-events/2022-04/ipsasb-seeks-comments-retirement-benefit-plans-proposals
https://www.ipsasb.org/news-events/2022-04/ipsasb-seeks-comments-retirement-benefit-plans-proposals


TD/B/C.II/ISAR/102 

15 GE.22-13084 

في   43ال ر مممممممممممممية للمل يةا و يما يت ل  بالمؤجرين، لحتفظ المعيار المحا مممممممممممممبي الدولي للقعام ال ا  رقم 
وتتمثكن الفوالد الرليلممممممممممية  ا  (43)13موذى الوارد في المعيار المحا ممممممممممبي الدولي للقعام ال ا  رقم م اما بالن 

في ت زيز لممممفا ية األصممممول والك ممممو  النالمممم ة عن عقود  43للمعيار المحا ممممبي الدولي للقعام ال ا  رقم 
مقمارنمة بين البيمانما  اإللجمار ألك الملممممممممممممممتمأجرين معمالبوك بقيمد ما في جميع عقود اإللجمارك وزيماد  قمابليمة ال

 المالية للملتأجرين الاين لشتروك األصول من المؤجرينا

 األصول غير المتداولة المحتاظ بها للبيع والعمليات الموقوفة  -5 

 انوك    1في ًا  ، الاي  ممممممممي مممممممم ح  مممممممماري 44للممممممممتند المعيار المحا ممممممممبي الدولي للقعام ال ا  رقم  -43
ويحدد المحا مممم ة المت لقة باألصممممول   5، إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2025الثاني/يناير  

المحتفظ باا للبيع و  رض ال مليا  الموقوفة واإلف مممممماح عنااا ويشمممممممن ذل  الممممممترا ا  إ مممممما ية للقعام  
اا للبيع التي ُتقال بم ال اا الدفترية عندما  ال ا ، ال  ممممميما ال شمممممف عن القيمة ال ادلة ليصمممممول المحتفظ ب 

 ا(44)من قيماا ال ادلةًا ت وك جقن مادل 

 التعديالت المتعل ة بتكاليف االقترات  -6 

تتناول اإلرلمادا  ملمالن  اصمة بالقعام ال ا ، وتر ز على الم امال  المرت عة بر مملة ت اليف  -44
ح   من  الل ذي صمممملة جواالقتراض عندما ت وك الم الي مقتر ممممة من  ياك   برنامت إقراض مر زيا وتو ممممك 

اإلرلممممممادا  مدى إم انية ر ممممممملة ت اليف االقتراض التي ُت زى م الممممممر  إلى اقتنا  جو بنا  جو إنتاى جصممممممن  
بأمانة والقابلة للمقارنة  يما يت ل  بمثن  مؤ ن وتيلممممممممر إعداد م لوما  اإلبالغ المالي المفيد  والم رو ممممممممة

 ا(45)امة للقعام ال ا  اس الم امال  الا

 الموارد ال بيعية  -7 

ن ورقممة التشممممممممممممممماور المت لقممة بممالموارد العبيعيممة الكعو  األولى التي اتكمما مما مجلو الم ممايير  -45 تمثممك
المحا ممممبية الدولية للقعام ال ا  في و ممممع توجياا  بشممممأك قيد الموارد العبيعية في  لممممابا  القعام ال ا  

ويتمثن ج د األ مممممم لة الرليلممممممية في ما إذا  اك لم ن قيد مورد  ا  (46) مممممماح عنااوقيا مممممماا وإدراى بياناا واإلف
 بي ي  أصمممممممن في البيانا  المالية ال امةا وتتضممممممممن الورقة الفروم التالية: تحلين بشمممممممأك وصمممممممف الموارد 
العبيعيةك وتحلين بشممأك محا مم ة األنشممعة المت لقة ب ن مو ممومك وتعبي  م ايير قيد األصممولك واعت ارا  

 لقيال في  ن مو ومك واعت ارا  اإلف احاا

 2022برنامج العمل للاترة   -8 

مشممممممممماريع  2022لشممممممممممن برنامت عمن مجلو الم ايير المحا مممممممممبية الدولية للقعام ال ا  في عا   -46
عرض البيانا  الماليةك واإلبالغ التمايزيك وعملية التشماور ال المية بشمأك   :بشمأك الموا ميع الرليلمية التالية

__________ 

 ا https://www.ipsasb.org/publications/ipsas-43-leases :انار (43)

-https://www.ipsasb.org/news-events/2022-05/ipsasb-issues-ipsas-44-non-current-assets-held  :انمامر (44)

sale-and-discontinued-operations ا 

-https://www.ipsasb.org/publications/amendments-ipsas-5-borrowing-costs-non-authoritative  :انمامر (45)

guidance ا 

 ا https://www.ipsasb.org/publications/consultation-paper-natural-resources :انار (46)

https://www.ipsasb.org/publications/ipsas-43-leases
https://www.ipsasb.org/news-events/2022-05/ipsasb-issues-ipsas-44-non-current-assets-held-sale-and-discontinued-operations
https://www.ipsasb.org/news-events/2022-05/ipsasb-issues-ipsas-44-non-current-assets-held-sale-and-discontinued-operations
https://www.ipsasb.org/publications/amendments-ipsas-5-borrowing-costs-non-authoritative-guidance
https://www.ipsasb.org/publications/amendments-ipsas-5-borrowing-costs-non-authoritative-guidance
https://www.ipsasb.org/publications/consultation-paper-natural-resources
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وإ مممممممافة إلى ذل ، ج ل  المجلو بوابة  ا (47)ناوض بتقدلم التقارير المت لقة باال مممممممتدامة في القعام ال ا ال
رقمية مر زية للم ايير الدولية، إلتا ة اإلرلمممممممممماد لمانة المحا مممممممممم ة في مجال الم ايير المحا ممممممممممبية الدولية 

ا ممتشممارية بشممأك الناوض بتقدلم التقارير  ، نشممر مجلو اإلدار  ورقة 2022وفي جلار/مايو  ا  (48)للقعام ال ا 
 ا(49)المت لقة باال تدامة في القعام ال ا 

 المسائل المتعل ة بالتنايع العملي  -جيم 

يتناول  اا الفرم االعت ارا  ال ملية الشمممممممممممماملة المت لقة بتنمية القدرا  التنايمية والمؤ مممممممممممملممممممممممممية   -47
الم تلممممممم ة من تنفيا جدا   إلى الدرالةًا  لقعام ال ا ، ا مممممممتنادوال شمممممممرية في تنفيا الم ايير المحا مممممممبية الدولية ل

تعوير المحا مممممممم ة، والنتالت الملممممممممتكل ممممممممة من الدرا مممممممما  األاادلمية، وال من الاي تضممممممممعلع با مناما   
 المحا  ة المانية وغير ا من الشر ا  في التنميةا

 الجوانب ال انونية والتنظيمية  -1 

ًا  يا ي ًا من جصحاب الم لحة ودعمًا  بية الدولية للقعام ال ا  دعميتعلل تنفيا الم ايير المحا  -48
ر بو ممموح الحاجة إلى اعتماد الم ايير   على جعلى الملمممتويا ا وفي ب   الحاال ، ين  ي جك ُت رض وُتبرك
المو مممممممموعة على ال مممممممم يد الدولي لتحنك محن الم ايير المحا ممممممممبية الو نية القالمة في القعام ال ا ا وقد  

جدا  تعوير المحا ممممم ة  ًا  ا وتعب  البلداك األر  ة التي   قت مؤ ر جو  ممممميا مممممياً ًا  تشمممممريعي ًا لقرار دعميتعلل ا
م ايير محا مممبية و نية للقعام ال ا  تلمممتند إلى الم ايير المحا مممبية الدولية للقعام ال ا ا وتو مممح درا مممة  

في الفلبين، ُجنجز  بت ليف مشممممممترج  إفرادلة بشممممممأك التنفيا ال ملي للم ايير المحا ممممممبية الدولية للقعام ال ا 
م ممايير و نيممة قممالمممة على الم ممايير ًا  من األون تمماد واتحمماد المحمما ممممممممممممممبين الممدولي،  يف نفمما البلممد تممدريجيمم 

وإ مممافة إلى ذل ، من الضمممروري تقييم ملمممتويا  تواف  وامتثال األ ر  ا  (50)المحا مممبية الدولية للقعام ال ا 
الو نية الحالية مع الممار مممما  الدوليةا ويوصممممى بو ممممع و ممممن قانوك ج مممما ممممي بشممممأك القانونية والتنايمية 

محممما مممممممممممممم مممة القعمممام ال ممما ا ويم ن لتمممأ ر تحمممديممما األ ر القمممانونيمممة والتنايميمممة جك ل رقمممن النجممماح ال ممما  
 ا(51)لثصال ا 

 الترتيبات المؤسسية  -2 

ح للم ايير المحا ممممممبية الدولية للقعام  عاد  ما تلممممممند األدوار والملممممممؤوليا  المعلو ة للتنفيا الناج -49
ال ا  إلى مؤ لا  مت دد  في البلدا وتقع ملؤولية إعداد البيانا  المالية على عات   يانا  م يكنة تحدد ا 
اللوالح التنايمية ذا  ال ممممممملة، ويضمممممممعلع بأعمال المراج ة  ياك ملمممممممتقن مثن المؤ ممممممملمممممممة ال ليا لمراج ة  

للتقاليد التنايمية الو نيةا وقد يتعلل تنفيا الم ايير ًا   ال ا ، وفقالحلممممممممممممابا  جو م تل مراجع الحلممممممممممممابا

__________ 

،  https://www.ipsasb.org/publications/mid-period-work-program-consultation-summary  :انمممممممممممممممامممممممممممممممر (47)
 ا https://www.ipsasb.org/news-events/2022-05/ipsasb-adds-four-projects-its-2022-work-programو

 https://www.ipsasb.org/news-events/2021-11/ipsasb-announces-eis-digital-platform-navigate  :انماممر (48)

-international-public-sector-accounting-standards ا 

 https://www.ipsasb.org/publications/consultation-paper-advancing-public-sector-sustain  :انمممممممممممممامممممممممممممر (49)

ability-reporting ا 

 https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/publications/ca  :انمممامممر (50)

se-study-adoption-international-public-sector-accounting-standards-philippines ا 

الحو مة، جمثلة على التقارير التحليلية التي تر ز على جدا   تش ن جدوا  البن  الدولي، مثن اال ت را ا  المؤ لية وا ت را ا   (51)
 ا https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11334 :المؤ لا  ال امة الرليليةك انار

https://www.ipsasb.org/publications/mid-period-work-program-consultation-summary
https://www.ipsasb.org/news-events/2022-05/ipsasb-adds-four-projects-its-2022-work-program
https://www.ipsasb.org/news-events/2021-11/ipsasb-announces-eis-digital-platform-navigate-international-public-sector-accounting-standards
https://www.ipsasb.org/news-events/2021-11/ipsasb-announces-eis-digital-platform-navigate-international-public-sector-accounting-standards
https://www.ipsasb.org/news-events/2021-11/ipsasb-announces-eis-digital-platform-navigate-international-public-sector-accounting-standards
https://www.ipsasb.org/news-events/2021-11/ipsasb-announces-eis-digital-platform-navigate-international-public-sector-accounting-standards
https://www.ipsasb.org/publications/consultation-paper-advancing-public-sector-sustainability-reporting
https://www.ipsasb.org/publications/consultation-paper-advancing-public-sector-sustainability-reporting
https://www.ipsasb.org/publications/consultation-paper-advancing-public-sector-sustainability-reporting
https://www.ipsasb.org/publications/consultation-paper-advancing-public-sector-sustainability-reporting
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/publications/case-study-adoption-international-public-sector-accounting-standards-philippines
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/publications/case-study-adoption-international-public-sector-accounting-standards-philippines
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/publications/case-study-adoption-international-public-sector-accounting-standards-philippines
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/publications/case-study-adoption-international-public-sector-accounting-standards-philippines
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11334
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ا ف لى  مممبين المثال، المحا مممبية الدولية للقعام ال ا  تعبي  م ايير مراج ة الحلمممابا  الم ترس باا عالمياً 
إلى  تناداً تبيكن درا مممة  الة إفرادلة ججريت في الفلبين  يف جد ن البلد م ايير و نية لمراج ة الحلمممابا  ا ممم 

الم ايير الدولية لمراج ة الحلممممممابا  ال ممممممادر  عن مجلو الم ايير الدولية لمراج ة الحلممممممابا  والضممممممماك، 
و و تنمية  قوياً  مؤ ممممممملمممممممياً  اجز  من إصمممممممالح اإلبالغ المالي للقعام ال ا ا وومة مجال آ ر يتعلل دعماً 

 لو  والتقييما  االاتواريةا ومن القدرا  المانية في مجال المحا مممممم ة والتك مممممم مممممما  ذا  ال مممممملة مثن ال
المام تو ميح من  ي الجاة الملمؤولة في الواللة القانونية عن و مع م ايير القعام ال ا  جو الموافقة على 
الم ايير المحا ممممبية الدولية للقعام ال ا  جو اعتماد ا عند صممممدور ا من مجلو الم ايير المحا ممممبية الدولية 

إلى التنلي  بين مكتلف المؤ لا  الملؤولة عن  ماك اإلدار  اللليمة   اً للقعام ال ا ا و ناج  اجة جلض
لمناما  المحا ممممم ة    لتموين القعام ال ا ا ف لى  مممممبين المثال، نشمممممر اتحاد المحا مممممبين ل مو  جفريقيا دليالً 

المانيممة لقممد  الممدعم التقني للح وممما  التي بممدج  جو  ي على ولمممممممممممممممم  البممد  في عمليممة تنفيمما الم ممايير  
 ا(52)ا بية الدولية للقعام ال ا المح

 بناء ال درات البشرية  -3 

لشمممممممم ن الت ليم المحا ممممممممبي الر يز  األ مممممممما ممممممممية للممار ممممممممة المحا ممممممممبيةا لاا لكضممممممممع  اا الت ليم  -50
ويؤدي الت ليم  ا (53)لال ممت راض با ممتمرار  جز  من جاد للممد الفجوا  بين الت ليم الناري والتعبي  ال ملي

في األدا  اللمممليم لل مليا  الح وميةا وقد ال ظ البن  الدولي جنا ًا  ج ممما مممي ًا القعام ال ا  دور المحا مممبي في 
من األ مية بم اك، لدى الترويت للم ايير المحا ممممممبية الدولية للقعام ال ا ، جك تتاح ألصممممممحاب الم مممممملحة  

الميزانية البرلمانية  الو نيين والمحا مممممممبين ومراج ي الحلمممممممابا  والمناما  غير الح ومية وموافي م اتل 
، بما في ذل  فوالد ا، وإلجاد مت مقاً ًا  ام ال ا  فام(54)فر  تدريبية لفام الم ايير المحا ممممممممبية الدولية لل 

دافع لثصمالحا ومن األ مية الحا ممة بم اك تم ين جصمحاب الم ملحة  ؤال  من إجرا  مناقشما  ملمتنير  
والم ايير وت ييفاا في النكام الو نية و شمممأك تقييم ما إذا  اك تعبي  الم ايير،  بشمممأك  يفية تعبي  الم ادئ  

 عند اعتماد ا، قد تم على النحو المنا لا

وجلممار فري  الكبرا  ال امن الح ومي الدولي، في مداوال  جر  في دورا   ممابقة، إلى جك  ناج  -51
ولو ظ جك تمثين مانيي القعام ال ا  في مناما   في المحا ممممبين المؤ لين في القعام ال ا ا ًا  مزمن ًا نق مممم 

المحا ممم ة المانية منكف ا ف لى  مممبين المثال، ججرى اتحاد المحا مممبين في آ ممميا والمحيو الاادئ درا مممة  
مليوك محا ممممل   1,8 والي    -بنا  على ال ضمممموية  -ا ممممتق ممممالية لمناما  المحا مممم ة المانية التي تمثن 

في المالة( ل ملوك   8فقو )  120 000ولم ل ن من  ممممنام  ممموى نحو   واللة قانونية،  30من  ًا  مؤ ن ماني 
في ملممممماعد  مؤ ممممملممممما  القعام ال ا  على بنا     ج ممممما مممممياً  وتؤدي  اس المناما  دوراً ا (55)في القعام ال ا 

ا وتوجد في والوة من  مليماً ًا  القدرا  المانية الالزمة لتعبي  الم ايير المحا مبية الدولية للقعام ال ا  تعبيق
جدا  تعوير المحا مممممممم ة منامة مانية متك مممممممم ممممممممة في المحا مممممممم ة تلبي ًا  البلداك األر  ة التي   كقت مؤ ر 

مؤ مممملمممما  القعام ال ا ا و ناج داللن تشممممير إلى تزايد عدد  اس المناما  التي  ا تياجا  المحا ممممبين في
ت من على تاي ة تدريل مك ممص لمحا ممبي القعام ال ا ا و انت جمعية المحا ممبين القانونيين الم تمدين  
وا د  من المناما  الرالد  في و ممممممممممممع برنامت تدريبي م رل للم ايير المحا ممممممممممممبية الدولية للقعام ال ا ا 

__________ 

 ا https://www.pafa.org.za/resources/pafa-ipsas-implementation-roadmapانار:  (52)

 S Karatzimas, J Heiling and C Aggestam-Pontoppidan, 2022, Public Account Education: Aانار:   (53)

Structured Literature, Public Money and Management ا 

 ا https://cfrr.worldbank.org/publications/pulsar-drivers-public-sector-accounting-reformsانار:  (54)
 ا /http://www.capa.com.my/paos-engaging-with-the-public-sectorانار:  (55)

https://www.pafa.org.za/resources/pafa-ipsas-implementation-roadmap
https://cfrr.worldbank.org/publications/pulsar-drivers-public-sector-accounting-reforms
http://www.capa.com.my/paos-engaging-with-the-public-sector/
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للم ايير  ًا إ ممممافة إلى ذل ، ولملمممماعد  الح وما  وال يانا  الح ومية الراق ة في تقدلم التقارير المالية وفقو 
المحا ممممبية الدولية للقعام ال ا  القالمة على ج ممممال اال ممممتحقاق، و ممممع اتحاد المحا ممممبين الدولي مجموعة  

مك مت لال مممممت انة باا في دور    مدتاا  ملمممممة جلا  و مقدمة بشمممممأك من المواد الكاصمممممة بتدريل المدر ين، صمممممُ
وفي جماوريمة تنزانيما المتحمد ، ج ل   ا (56)المجموعمة الحماليمة من الم مايير المحما ممممممممممممممبيمة المدوليمة للقعمام ال ما 

المجلو الو ني للمحا ممممممممبين ومراج ي الحلممممممممابا ، ا ممممممممتجابة للعلل المتزايد على البيانا  المالية ال الية 
م ايير المحا مممبية الدولية للقعام ال ا ، دور  درا مممية تؤ ن للح مممول على الجود  والشمممفافة والمتوافقة مع ال

 دبلو  الم ايير المحا بية الدولية للقعام ال ا ا 

ويشممممممم ن تنفيا الم ايير المحا مممممممبية الدولية للقعام ال ا  عملية مت دد  التك ممممممم ممممممما ا وتتعلل   -52
لمحا ممبية الدولية للقعام ال ا ، ا ممتكدا  تقديرا   الم ايير الشمماملة والقالمة على اال ممتحقاق، مثن الم ايير ا

موافي مؤ مممملمممما  القعام ال ا ا وقد تتعلل   في  ممممياق ا ممممتحقاقا  تقاعد ااتوارية ألغراض القيال، مثالً 
البنود المت لقة بالممتل ا  والمنشممممما  والم دا  في  ثير من األ ياك تقييما  لضمممممعلع باا مانيوك لتحديد 

د التي يت ين قيد ا في اللممممممممجال  المحا ممممممممبية لل ياكا وفي ال ديد من البلداك النامية، الم الي الدفترية للبنو 
ل وك  ؤال  المانيوك إما قليلي ال دد جو غير موجودين، ومن وم الحاجة الما ممممممممة إلى بنا  القدرا  في  اس 

 المجاال ا

 المسائل المتعل ة بالتنايع الت ني  -4 

ا الم مايير الًا  اثير  -53 من نات   محما ممممممممممممممبيمة المدوليمة للقعمام ال ما  من  الل نات تمدريجي، بمدالً مما ُتنفمك
المر لة الوا د  الاي قد لعرح في  ثير من األ ياك صمممممممممممم و ا  تقنية وماليةا ويلممممممممممممتدعي النكات المر لي  
اعتماد وتنفيا الم ايير المحا ممممبية الدولية للقعام ال ا  القالمة على ج ممممال النقد  مر لة جولى، تلياا مر لة  
االنتقال التي قد ت تمد صممممي ة م دلة قالمة على النقد من الم ايير المحا ممممبية الدولية للقعام ال ا ، وم ب د 
فتر  زمنيمة م قولمة ومحمدد  اعتمماد وتنفيما الم مايير المحما ممممممممممممممبيمة المدوليمة للقعمام ال ما  القمالممة على ج ممممممممممممممال  

القالمة على ج ممممال النقد إلى وجود عالقة   اال ممممتحقاقا وال تشممممير الم ايير المحا ممممبية الدولية للقعام ال ا 
وا مممحة بين النتالت المتوق ة والموارد الملمممتكدمة، بكالس الم ايير المحا مممبية الدولية للقعام ال ا  القالمة 
على ج مال اال متحقاقا وتلمتكد  البلداك الم ايير المحا مبية الدولية للقعام ال ا  القالمة على ج مال النقد 

 :(57)لي جمثلة من بلداك مكتار  تتوافر بشأناا بيانا   ديثةبعرق لتىا و يما ي 

التقيد بالم ايير المحا مبية الدولية   2010يتعلل قانوك اإلبالغ المالي ل ا    -بوتلموانا   )ج( 
للقعام ال ا  ويكول  ي ة الرقابة المحا ممبية  مملعة إنفاذ االمتثال للم ايير المحا ممبية الدولية للقعام ال ا ا 

اد المحا مبين القانونيين جك الح ومة اعتمد  م ايير م دلة قالمة على ج مال النقد باال متناد إلى ويا ر م 
الم ايير المحا مممممممبية الدولية للقعام ال ا   مرجع وجناا تادس إلى االنتقال إلى الم ايير المحا مممممممبية الدولية 

 ا2023للقعام ال ا  القالمة على ج ال اال تحقاق بحلول عا  

جعد  وزار  الكزانة، بالت اوك مع ملممممممتشممممممارين  ارجيين،  عة عمن لمممممماملة   -قبر   )ب( 
النتقال القعام ال ا  إلى المحا ممممم ة القالمة على ج مممممال اال مممممتحقاق، بمراعا  آرا  وت ليقا  جميع الوزارا   

__________ 

 https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/publications/traانمماممر:   (56)

in-trainer-introduction-ipsas-module-1-introduction ا 

ك https://www.ifac.org/about-ifac/membership/country/botswana  :انار (57)
  كhttp://www.treasury.gov.cy/treasury/treasurynew.nsf/page74_en/page74_en?opendocumentو
-https://www.ifac.org/aboutك وhttps://www.ifac.org/about-ifac/membership/country/cyprusو

ifac/membership/country/nepal ك وhttps://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35096 ا 

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/publications/train-trainer-introduction-ipsas-module-1-introduction
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/publications/train-trainer-introduction-ipsas-module-1-introduction
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/publications/train-trainer-introduction-ipsas-module-1-introduction
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/publications/train-trainer-introduction-ipsas-module-1-introduction
https://www.ifac.org/about-ifac/membership/country/botswana
http://www.treasury.gov.cy/treasury/treasurynew.nsf/page74_en/page74_en?opendocument؛
http://www.treasury.gov.cy/treasury/treasurynew.nsf/page74_en/page74_en?opendocument؛
http://www.treasury.gov.cy/treasury/treasurynew.nsf/page74_en/page74_en?opendocument؛
https://www.ifac.org/about-ifac/membership/country/cyprus
https://www.ifac.org/about-ifac/membership/country/nepal
https://www.ifac.org/about-ifac/membership/country/nepal
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35096
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 عة   ذا  ال ممممملة، وم تل مراج ة الحلمممممابا  ودالر  المراج ة الدا لية للحلمممممابا ا واعتمد مجلو الوزرا 
وفوض المحا ممممممل ال ا  باتكاذ جميع اإلجرا ا  الالزمة لتنفيا ا بالت اوك مع جميع   2016ال من في عا   

 الوزارا  واإلدارا  والدوالر الملتقلةا

، ل  ف مجلو م ايير المحا م ة على و مع م ايير محا مبية  2009منا عا   -ني ال   )ى( 
دولية للقعام ال ا  القالمة على ج مممممممال النقدا ويا ر م اد للقعام ال ا  تلمممممممتند إلى الم ايير المحا مممممممبية ال

وزار  وجناا    16المحا ممممبين القانونيين جك الح ومة ت تز  تنفيا الم ايير المحا ممممبية الو نية للقعام ال ا  في 
 جر ت تعبيقاا في وزار  الاياان األ ا ية المادلة والنقن ووزار  المرج  والعفن والرعالة االجتما يةا

اعتمد م تل المحا مممممممممل ال ا  الم ايير المحا مممممممممبية الدولية للقعام ال ا   - ممممممممميراليوك  )د( 
القالمة على ج مممممممممال النقدا وال توجد في الوقت الحا مممممممممر  عو لالنتقال إلى الم ايير المحا مممممممممبية الدولية 

زيز للقعام ال ا  القالمة على ج ممممال اال ممممتحقاق، ل ن المناقشمممما  جارية بشممممأك ت ممممميم  ار ة  ري  لت 
التدابير الرامية إلى م الجة التحدلا  ًا  نو ية ولمممممممممممول اإلبالغ في القعام ال ا ، تأ ا في االعت ار جلضمممممممممم 

عن ت ممممممميم وتشمممممم ين ناا  مت امن   المت مممممملة بتحديد األصممممممول الثابتة والموارد العبيعية وتقييماا، فضممممممالً 
 لم لوما  اإلدار  الماليةا

 لمناقشةالمسائل الم روحة لمزيد م  ا  -رابعاا  

تلمممممملو  اس الما ر  الضممممممو  على الملممممممتجدا  األ ير  في مجال الم ايير الدولية إلعداد التقارير  -54
المالية والم ايير المحا بية الدولية للقعام ال ا  والملالن ال ملية النال ة عن تنفيا اا وإ افة إلى الملالن  

الملمالن التالية  الل الدور  التا م ة والثالوين  الم رو مة في  اس الما ر ، ل ن المندو ين يرغبوك في بحا 
 لفري  الكبرا  ال امن الح ومي الدولي الم ني بالم ايير الدولية للمحا  ة واإلبالغ:

 من  نماج  واجز تحمد من مواصمممممممممممممملمة اعتمماد الم مايير المدوليمة إلعمداد التقمارير المماليمة   )ج( 
 جنحا  ال الم؟والم ايير المحا بية الدولية للقعام ال ا  في جميع 

إلى جي مدى تحققت بعريقة عملية فوالد اعتماد الم ايير الدولية إلعداد التقارير المالية  )ب( 
 والم ايير المحا بية الدولية للقعام ال ا ؟

ما  ي ب   الدرول الرليلممممية الملممممتفاد   يما يت ل  بالجوانل التنايمية والمؤ مممملممممية   )ى( 
مرت عة بتنفيا الم ايير الدولية إلعداد التقارير المالية والم ايير المحا ممممممبية وجوانل بنا  القدرا  ال شممممممرية ال

 الدولية للقعام ال ا ؟

من بنما  القمدرا  في المدول لتيلممممممممممممممير تنفيما الم مايير ًا   من  نماج مجماال  تتعلمل مزيمد )د( 
 الدولية إلعداد التقارير المالية والم ايير المحا بية الدولية للقعام ال ا ؟

ايف لم ن لفري  الكبرا  ال امن الح ومي الدولي جك يواصممممن عملا بشممممأك جدا  تعوير  ) م( 
المحا م ة لدعم الدول في التنفيا ال ملي للم ايير الدولية إلعداد التقارير المالية والم ايير المحا مبية الدولية 

 للقعام ال ا ؟
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