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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية

 ابملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغفريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين 
 والثالثون السادسةالدورة 
 2019تشرين الثاين/نوفمرب  1 -تشرين األول/أكتوبر  30جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 4البند 

استتتتعرال التاتتتوراه الراانتتتة ا املعتتتايري الدوليتتتة للمحاستتتبة واإلبتتتالغ ا   
 القااعني العام واخلاص

  األونكتادمذكرة من أمانة   

 تنفيذي موجز  
ما فتئت الدول األعضاء يف األمم املتحدد،، مدن لدفل فريدرب ا درباء ا ادوميل الددو   

العامل املعين ابملعايري الدوليد  لممحابدب  واالبدفت، ت،دعم، عمد  مدد  أكثدر مدن دفدد  ع دو ، 
الشدددركا  يف  يددد  أعددداء العدددا   يف اجلعدددو  الراميددد  يز تعزيدددز االبدددفت العدددا  اجلدددو ، مدددن ق ب دددل 

فالشركا  اليت ت د  م ت دايير مودوقد  وقابمد  لمم ايند   وليداأ عدن أ ااعدا املدا  امدأ فرو داأ أوفدر 
الجتدذا  ابدتثمايا  مدن م،دتثمرين  ميدل و وليدل  ويف صدذا الددد ، تدؤ   ي املعدايري الدوليدد  

يدددد  لم ادددداد العددددام  وياأ ياي،ددددي اأ يف تي،ددددري صددددذا العدددددا  الت ددددايير املاليدددد  واملعددددايري ا ابددددبي  الدول
امل،ع   وتْعر ض صذه املذكر، التاويا  الراصن  يف كل من املعايري الدولي  العدا  الت ايير املالي  
واملعدددايري ا ابدددبي  الدوليددد  لم اددداد العدددام مندددذ انع دددا  الددددوي، ا ام،ددد  والثفددددل لفريدددرب ا دددرباء 

  وتندداق  201٨ين ابملعددايري الدوليدد  لممحابددب  واالبددفت يف عددام ا ادوميل الدددو  العامددل املعدد
املدددذك  ر، أيضددداأ أوجدددت اددددري االبدددتدام  والتادددويا  را  الددددم   بدددفت الشدددركا  عدددن أصددددا  
التنميدد  امل،ددتدام  يف جدددول أعمددال االبددفت املددا   وتتندداول املددذكر، كددذلأ امل،دداال الراي،ددي  

 ي  لم ااد العام ويعدا  ف،ااب  ا اوم  أبكممعا املتعم   بتوفيد الت ايير املال
 
 

 

 TD/B/C.II/ISAR/90 األمم املتحد،

لتجارة ؤمتر األمم املتحدة لم 
 والتنمية

Distr.: General 

20 August 2019 

Arabic 

Original: English 



TD/B/C.II/ISAR/90 

GE.19-14224 2 

 ا تواي 
 الدفح  

 3                                                                                        م دم  - أوالأ  
 4                                   ابتعراض التاويا  الراصن  يف املعايري الدولي  العدا  الت ايير املالي  - اثنياأ  
 12                                   ابتعراض التاويا  الراصن  يف املعايري ا اببي  الدولي  لم ااد العام - اثلثاأ  
 16                                                            توفيد البياان  املالي  يف ال ااد العام - يابعاأ  
 24                                                                         قضااي ماروف  لمدياب  - لام،اأ  

 



TD/B/C.II/ISAR/90 

3 GE.19-14224 

 مقدمة -أوالا  
بيددددداان  قابمددددد  لمم اينددددد   وليددددداأ عدددددن أ اء تدددددوافر تتامدددددج التوددددداي، واالبدددددتثماي الددددددوليا   -1

مؤب،ددا  األعمددال  وملعاجلدد  صددذه امل،ددال ، أنشددا ا مددج االقتدددا ي واالجتمدداعيل التدداب  ل مددم 
، فريددرب ا ددرباء ا اددوميل الدددو  العامددل املعددين ابملعددايري 19٨2املتحددد،، يف تشددرين األول/أكتددوبر 

يل الدددو  العامددلم  ومنذاددذ، اب  فريددرب ا ددرباء الدوليدد  لممحابددب  واالبددفت افريددرب ا ددرباء ا اددوم
ا اددوميل الدددو  العامددل يشددا  ل منتددد  ل مددم املتحددد، مفتوفدداأ ودددامفأ أبددعم عمدد  مددد  دفددد  

 وقابمي  امل اين  يف يبفت مؤب،ا  األعمال يف الدول األعضداء ابعتبداي االت،اقع و  يف حت يرب 
بددددتثماي واألعمددددال التواييدددد ، وحت يددددرب النمددددو بددددبيفأ لتي،ددددري م،ددددع  ايئدددد  منددددا  مدددؤا  لف رلدددأ

امل،ددتدام والشددامل لموميدد ، وأ دديف يز صددذه الوددااي ، يف اتوندد  األلددري،، ت يدديم يبددعام ال ادداد 
  2030ا اص يف تنفيذ لا  التنمي  امل،تدام  لعام 

 ،،دداعدمعمدد  وجددت ا دددوص، ، فريددرب ا ددرباء ا اددوميل الدددو  العامددلتشددمل أنشددا  و  -2
ال دديا  الوننيدد  التنريميد  واملؤب،دي  والبشددري  ىنيدؤ يت،د  ملؤب،ددا   عزيدزعمد  بندداء وتالبمددا  

ميل يأس املدال وريدريصم يعدا  ت ايير عالي  اجلو ، تمّب  افتياجا  م د   بمدا  كل منعا األعمال يف 
عوامدددل تشدددمل تفعيدددل أ وا  مدددن ال مدد  تضدددافر   وقدددد حت ذددرب رلدددأ بفضدددل ا مددن ندددانعيل ال دددراي 

  وتتضدمن أ وا  تادوير ا ابدب  2012 ابب ، اليت و ععا األوناتا  وأنم عدا يف عدام تاوير ا
أفضدل املمايبدا  الدوليد  يف  دال يبدفت مؤب،دا  يز ان  و يز املعايري واملدوذ مرجعي   يفاال 

يدددد  يف املعددددايري الدوليدددد  العدددددا  الت ددددايير املال  او ان  الراي،ددددي  اددددذه األ األعمددددال  وتتمثددددل املاددددو  
  واملعايري ا اببي  الدولي  لم ااد العام 

وقد أجدر  فريدرب ا درباء ا ادوميل الددو  العامدل مدداوال  بشدا  قضدااي التنفيدذ العممديل  -3
لممعدددايري الدوليددد  العددددا  الت دددايير املاليددد  واملعدددايري ا ابدددبي  الدوليددد  لم اددداد العدددام يف العديدددد مدددن 

 ،201٨تشدرين األول/أكتدوبر  26-24ثفدل، املع دو ، يف يف  ويتت ا ام،  والنمج الدويا ، و 
أ  ت،ددتعرض أماندد  األوناتددا ، يف  ويتددت ال،ا بدد  والثفدددل، التاددويا  الراصندد  يف املعددايري الدوليدد  

 لممحابب  واالبفت يف ال ااعل العام وا اص  
ودي دددد  املعمومددددا  األبابددددي  صددددذه بويدددد  تي،ددددري    أماندددد  األوناتددددا وتبعدددداأ لددددذلأ، أعدددددذ  -4

املناقشدا  بشددا  صدذا املو ددود  ويتضدمن الفدددل الثداين ابتعرا دداأ لمتادويا  األلددري، فيمدا يتعمددرب 
ابملعدددددددايري الدوليددددددد  العددددددددا  الت دددددددايير املاليددددددد ، ويتنددددددداول امل،ددددددداال املتددددددددم  بتادددددددوي االبدددددددفت عدددددددن 

يتضدددمن و صدددا يف جددددول أعمدددال االبدددفت املدددا   االبددتدام /أصدا  التنميددد  امل،دددتدام  وأوجدددت ادري 
الفدددل الثالددؤ ابتعرا دداأ لممعددايري ا ابددبي  الدوليدد  لم ادداد العددام، يف فددل يعددر ض الفدددل الرابدد  
االعتبايا  املتعم   بتوفيد البيداان  املاليد  يف ال اداد العدام ويعددا  ف،دااب  ا اومد  أبكممعدا  

 مناقشتعا  النرر يف قد يرريج املندوبو  يف أما الفدل ا امج فيعر ض امل،اال اليت
لدددوي، ا ام،دد  والثفدددل لفريددرب ا ددرباء يف يندداي اوت،ددتند صددذه املددذكر، يز العمددل املنوددز  -٥

وبياو  من املفيد أ  تُ رأ صذه املذكر، ابالقرتا  م  رلأ العمل مدن   م1اا اوميل الدو  العامل
 ل،ياق   اباالفانأجل مزيد من املعموما  األبابي  و 

__________ 

 International Accounting and Reporting Issues: 2018 2019األوناتددا ، ؛ TD/B/C.II/ISAR/86 م1ا

Review (United Nations publication, Sales No. E.19.II.D.3, Geneva)  
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 إلعداد التقارير املاليةاستعرال التاوراه الراانة ا املعايري الدولية  -اثنياا  
ي ددد  م صددذا الفدددل  دد  عامدد  عدددن التاددويا  الراصندد  يف املعددايري الدوليدد  العدددا  الت دددايير  -6

 ددددل الت دددايير تو   املاليددد ت ددددل الت ددداييرناقشددد  مدددوجز، بشدددا  الدددرواب  ال اامددد  بدددل وُُيتدددتم ماملاليددد ، 
 ابالبتدام     املتعم 

 اإلطار املفاايمي لإلبالغ املايل -ألف 
نشدر ن،د    201٨ مج معايري ا ابدب  الدوليد  يف عدام  يف عملمن التاويا  ااام   -٧

الوددرض مددن االندداي املفدداصيميل دفددديل اجلوانددج  و   م2امن ذحدد  مددن االندداي املفدداصيميل للبددفت املددا 
املعايري الدولي  العددا  الت دايير املاليد  ابدتنا اأ  تاويرم،اعد،  مج معايري ا ابب  الدولي  يف  اأم

معمومدددا  مفيدددد، لمم،دددتثمرين وامل ر دددل وريدددريصم مدددن تدددوفري ،ددد  ، أدددا أبدددفر عدددن يز مفددداصيم متذ 
ف ا  ،دد   لمدددو دد  بيابددا   ابددبي  متذ  يفوا م م،دداعد، معددد ي الت ددايير املاليدد   الددداانل؛

أيٌّ مددن املعددايري الدوليدد  العدددا  الت ددايير فيعددا   الدديت ال ينابددرب اليف ا ددا املعددامف ريريصددا مددن  أو
التيداي بيابدا   ابدبي ؛ وامم م،داعد،  يد  األندرا   صدذه املعدايري املالي  أو يتيح وافدد مدن

الناي املفاصيميل املدن ذح ا جما عم  فعم وتف،ري املعايري الدولي  العدا  الت ايير املالي   وقد نشر 
لممومدددج ولموندددد  تف،ددددريا  املعددددايري  اأ ابلن،ددددب فددددوي  وبدددددأ بددددرايُ  االنددداي 201٨يف آراي/مدددايس 

الدديت املعدددذ، لمت ددايير، و  فيمددا يتعمددرب ابألنددرا  واجلعددا  األلددر و الدوليدد  العدددا  الت ددايير املاليدد   
مفرتا  لالناي املفاصيميل املن ذح انفذاأ تض  بياب   اببي  ابتنا اأ يز االناي املفاصيميل، يدبح ا

  م3اأو بعد صذا التاييخ 2020كانو  الثاين/يناير   1تبدأ يف اليت 

التنفيذ العملي للمعتايري الدوليتة إلعتداد التقتارير املاليتة ال تادرة ا  معلوماه مستكملة عن -١ 
 اآلونة األخرية 

 املالي ، األ وا  املالي  من املعايري الدولي  العدا  الت ايير  9املعياي   
من املعايري الدولي  العددا  الت دايير املاليد ،  9املعياي   مج معايري ا ابب  الدولي أندي  -٨

 كدددانو  الثددداين/  1ز النفدددار مندددذ   و لدددل املعيددداي في  ددد2014األ وا  املاليددد ، يف اوو/يوليدددت بشدددا  
التددداول ف ددوق املمايدد ، اددف  الدديت ُ ددتف   ددا ألريددراض  بددداو   وفيمددا يتعمددرب 201٨ يندداير

ت ييددد كددل بفيددت مددج ليدداياأ ال يجعدد  ا  اعتمددد   ددا يف ااددتف  ،ددايي، املعددرت   واألنددول ا تممدد 
  9معيدداي االبددفت املددا  الدددو    وقددد تناولددت الديابددا  أدددر نددأ عمدد  فددد، يف يييددخ فياوتددت

ت املفو ددي  األويوبيدد  يز الفريددرب األويوش االبتشددايي املعددين الددذي وجذعتدد ومددن أمثمدد  رلددأ الامددجُ 

__________ 

املعايري الدولي  العددا   تاويراالناي املفاصيميل صو يف امل ام األول أ ا، مل،اعد،  مج معايري ا ابب  الدولي  يف  م2ا
،    كما أنت ودي   مفيد، لمشدركا  وامل،دتثمرين واجلعدا  األلدر  املشدايك  الت ايير املالي  ابتنا اأ يز مفاصيم متذ 
 Conceptual Framework for Financial، 201٨، يري ا ابدب  الدوليدد يف يعددا  الت دايير املاليد    مددج معدا

Reporting, project summary    متدددال عمددد  املوقددد  الشدددبايل التدددا https://www.ifrs.org/-/media/project/ 

conceptual-framework/fact-sheet-project-summary-and-feedback-statement/conceptual-framework- 

project-summary.pdf  
  املرج  نف،ت م3ا

https://www.ifrs.org/-/media/project/conceptual-framework/fact-sheet-project-summary-and-feedback-statement/conceptual-framework-project-summary.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/conceptual-framework/fact-sheet-project-summary-and-feedback-statement/conceptual-framework-project-summary.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/conceptual-framework/fact-sheet-project-summary-and-feedback-statement/conceptual-framework-project-summary.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/conceptual-framework/fact-sheet-project-summary-and-feedback-statement/conceptual-framework-project-summary.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/conceptual-framework/fact-sheet-project-summary-and-feedback-statement/conceptual-framework-project-summary.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/conceptual-framework/fact-sheet-project-summary-and-feedback-statement/conceptual-framework-project-summary.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/conceptual-framework/fact-sheet-project-summary-and-feedback-statement/conceptual-framework-project-summary.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/conceptual-framework/fact-sheet-project-summary-and-feedback-statement/conceptual-framework-project-summary.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/conceptual-framework/fact-sheet-project-summary-and-feedback-statement/conceptual-framework-project-summary.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/conceptual-framework/fact-sheet-project-summary-and-feedback-statement/conceptual-framework-project-summary.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/conceptual-framework/fact-sheet-project-summary-and-feedback-statement/conceptual-framework-project-summary.pdf
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عمددددد   9مل تضددددديا  معيددددداي االبدددددفت املدددددا  الددددددو  اتاثي ا تممددددد  يبحدددددؤ ابالبدددددفت املدددددا  أب  
   م4ايف أ وا  ف وق املماي  د االبتثمايا  الاويم  امل

 يرا ا  املتاتي  من الع و  م  الزابانمن املعايري الدولي  العدا  الت ايير املالي ، اال 1٥املعياي   
االيرا ا  املتاتيد  مدن بشا  من املعايري الدولي  العدا  الت ايير املالي ،  1٥يتناول املعياي  -9

الشدددركا  الددديت ت ددددد  م ت دددايير موجدددج صدددذه املعددددايري  يدبدددا الع دددو  مددد  الدددزابان، كيفيددد  وفدددداال  
فدداأ مدن  دج لادوا  ار صدذا املعيداي ذورجداأ و   ويدوف   ا  املتددم   دافددافت دل االيرا ا  و لل

قااماأ عم  مبا ئ لفعرتا  جبمي  الع دو  مد  الدزابان  وقدد أنددي  مدج معدايري ا ابدب  الدوليد  
كددانو    1تبدددأ يف  ا ابددبي  الدديتفددرتا  الاملعيدداي عمدد   ريوي،دد  2014يف أايي/مددايو  1٥املعيدداي 

تعددددديف   2016وأندددددي ا مددددج يف ني،ددددا /أبريل  أو بعددددد صددددذا التدددداييخ  201٨الثاين/يندددداير 
نفدار  ونشددر ز الفي  دنف،ددت نفددج يييدخ  لدول املعيداي يف ز النفدار في  د ايييدخ  لوادديبددأ تو ديحي  

تحددد، لربياانيددا العرمدد  وأيرلندددا الشددمالي  ابتعرا دداأ موا دديعي اأ ملممادد  امليف ا مددج االبددفت املددا  
 1٥فيمدددا يتعمدددرب معيددداي االبدددفت املدددا  الددددو   ت اييرصدددامل،ددداعد، الشدددركا  عمددد  حت،دددل جدددو ، 

بدددتعراض املوا ددديعيل املاليددد م  وتشدددمل النتدددااَّ الددديت تونذدددل يليعدددا اال، بشدددا  األ وا  9اواملعيددداي 
اددددري صدددذا املعيددداي يف ال،يابدددا  ا ابدددبي   ويُدددربو صدددذا  1٥  املعيددداي املدددا  بشدددا  مدددج االبدددفت

 االيددرا ا  يدبددا الدديت يددتم فيعددا   دداال بشددا  ا أ ذ البيدداان  الدديت قُددد  متالت ريددر، يف  مدد  أمددوي، 
فيمددا يتعمدرب، عمدد  بدبيل املثددال، ىنداال  ن ددل  فضفا د ، مدا يف رلددأ ابدت دام لودد  تادن وافيدد   

  م٥اال،يار، من الباا  يز املشرتي

 ، ع و  االجياي16معياي االبفت املا  الدو    
ع دو  االجيداي، عمد  الفدرتا  ا ابدبي  الديت بشدا  ، 16ي،ري معياي االبفت املدا  الددو   -10

يز  16تاييخ  وبو  يفضيل اعتما  املعياي يقم أو بعد صذا ال 2019كانو  الثاين/يناير   1تبدأ يف 
االعرتا  بعد  أكرب باثري من االلتزاما  النادئ  عن ع دد االجيداي يف امليزانيد   وم تضد  املتامبدا  

ؤجذر، ات،دمذ  أيضداأ املنول ل ت،اوي  املبالغ ملاجلديد،، بيعرت  امل،تاجر، يف كثري من ا اال ، اب
اللتزاما  النادئ  عن ع د االجياي عند االعرتا  األو  بع د االجياي  أنول "فرب االبت دام"م واب

واث  ل االلتزاما  املالي  النادئ  عن ع د االجياي ال يم  ا الي  ملدفوعا  االجياي امل،ت بمي ، خمددوم أ 
  ،ا  امل،ت دم يف ع و  التاجري التمويميل، عم دبيت ابصذا ا ،ا  و اببت دام أبعاي مفام   

املن،دددو ، بشدددا  ع دددو  االجيددداي  وقدددد  1٧النحدددو الدددذي كدددا  ي تضددديت املعيددداي ا ابدددّب الددددو  يقدددم 
أندي  مؤب،  املعايري الدولي  العدا  الت ايير املالي  موا  توجيعي  مشفوع  أبمثم  تو يحي  بشا  

__________ 

رب االبتشايي األويوش املعين ابالبدفت املدا ، انردر املوقد  لفنفد عم  املوا  املرجعي  را  الدم ، وت ايير الفري م4ا
-https://www.efrag.org/Activities/1606201553344223/EFRAG-Research-Project الشددددددددددبايل التددددددددددا  

Equity-Instruments---Impairment-and-Recycling م 2019آ /أري،اج  16يف  م  عميتان  ا 

 IFRS 15 thematic review: Review of interim disclosures in the ،201٨انردر  مدج االبدفت املدا ،  م٥ا

first year of application ،التددددددددا    مياددددددددن االنددددددددفد عميددددددددت يف املوقدددددددد  الشددددددددبايلhttps://www.frc.org.uk/ 

getattachment/1d8558b8-73bf-4a13-bec7-9c350bfcc1ba/IFRS-15-thematic-report-2-November-

2018-v2.pdf  

https://www.efrag.org/Activities/1606201553344223/EFRAG-Research-Project-Equity-Instruments---Impairment-and-Recycling
https://www.efrag.org/Activities/1606201553344223/EFRAG-Research-Project-Equity-Instruments---Impairment-and-Recycling
https://www.efrag.org/Activities/1606201553344223/EFRAG-Research-Project-Equity-Instruments---Impairment-and-Recycling
https://www.efrag.org/Activities/1606201553344223/EFRAG-Research-Project-Equity-Instruments---Impairment-and-Recycling
https://www.efrag.org/Activities/1606201553344223/EFRAG-Research-Project-Equity-Instruments---Impairment-and-Recycling
https://www.efrag.org/Activities/1606201553344223/EFRAG-Research-Project-Equity-Instruments---Impairment-and-Recycling
https://www.frc.org.uk/getattachment/1d8558b8-73bf-4a13-bec7-9c350bfcc1ba/IFRS-15-thematic-report-2-November-2018-v2.pdf
https://www.frc.org.uk/getattachment/1d8558b8-73bf-4a13-bec7-9c350bfcc1ba/IFRS-15-thematic-report-2-November-2018-v2.pdf
https://www.frc.org.uk/getattachment/1d8558b8-73bf-4a13-bec7-9c350bfcc1ba/IFRS-15-thematic-report-2-November-2018-v2.pdf
https://www.frc.org.uk/getattachment/1d8558b8-73bf-4a13-bec7-9c350bfcc1ba/IFRS-15-thematic-report-2-November-2018-v2.pdf
https://www.frc.org.uk/getattachment/1d8558b8-73bf-4a13-bec7-9c350bfcc1ba/IFRS-15-thematic-report-2-November-2018-v2.pdf
https://www.frc.org.uk/getattachment/1d8558b8-73bf-4a13-bec7-9c350bfcc1ba/IFRS-15-thematic-report-2-November-2018-v2.pdf
https://www.frc.org.uk/getattachment/1d8558b8-73bf-4a13-bec7-9c350bfcc1ba/IFRS-15-thematic-report-2-November-2018-v2.pdf
https://www.frc.org.uk/getattachment/1d8558b8-73bf-4a13-bec7-9c350bfcc1ba/IFRS-15-thematic-report-2-November-2018-v2.pdf
https://www.frc.org.uk/getattachment/1d8558b8-73bf-4a13-bec7-9c350bfcc1ba/IFRS-15-thematic-report-2-November-2018-v2.pdf
https://www.frc.org.uk/getattachment/1d8558b8-73bf-4a13-bec7-9c350bfcc1ba/IFRS-15-thematic-report-2-November-2018-v2.pdf
https://www.frc.org.uk/getattachment/1d8558b8-73bf-4a13-bec7-9c350bfcc1ba/IFRS-15-thematic-report-2-November-2018-v2.pdf
https://www.frc.org.uk/getattachment/1d8558b8-73bf-4a13-bec7-9c350bfcc1ba/IFRS-15-thematic-report-2-November-2018-v2.pdf
https://www.frc.org.uk/getattachment/1d8558b8-73bf-4a13-bec7-9c350bfcc1ba/IFRS-15-thematic-report-2-November-2018-v2.pdf
https://www.frc.org.uk/getattachment/1d8558b8-73bf-4a13-bec7-9c350bfcc1ba/IFRS-15-thematic-report-2-November-2018-v2.pdf
https://www.frc.org.uk/getattachment/1d8558b8-73bf-4a13-bec7-9c350bfcc1ba/IFRS-15-thematic-report-2-November-2018-v2.pdf
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 2019املالي  األفري ي  يف عام وأندي مععد اجلماع    م6ا16تابيرب معياي االبفت املا  الدو  يقم 
ع دو  االجيداي األلدري، امدا يف رلدأ الشدركا  الديت عدن ت،تعرض يفددافا  ددركا  خمتداي،  م٧اويق 

تتذبددد  يمدددا املعدددايري الدوليددد  العددددا  الت دددايير املاليددد  أو املبدددا ئ ا ابدددبي  امل بولددد  عمومددداأ امل،دددت دم  يف 
امل،ددتثمرو    از عميعددينبودديل أ  يرك  دد اجلوانددج الدديتء عمدد  الددوالاي  املتحددد، األمريايدد م لت،ددمي  الضددو 

وبددو  تاددو  االفدددافا  فاهدد  يف فعددم االفرتا ددا  الراي،ددي  الدديت ي،ددتند يليعددا ف،ددا  االلتددزام 
 املا  النادئ عن ع د يجياي، مثل بعر ا دم امل،ت د م  

 ال يم  العا ل  ت دير، 13البفت املا  الدو  امعياي   
ابتعراض ما بعدد تنفيدذ املعيداي ، نشر  مج معايري ا ابب  الدولي  201٨يف هناي  عام  -11

املتعمدددرب ر وقدددد لمدددر الت ريددد  م٨اال يمددد  العا لددد  ت دددديربشدددا   13الددددو  العددددا  الت دددايير املاليددد  
عمددد  النحدددو املتدددول  مندددت  فعمددد  وجدددت ا ددددوص، اأم تت،دددم  يابذدددرب 13ابملشدددرود يز أ ذ املعيددداي 

باوهندددا مفيددد، مل،ددتعمميل البيددداان   13البددفت املددا  الدددو  اعمومددا  املاموبدد  موجددج معيددداي امل
حتداي  يف  ال التنفيدذ، وااند  يف  13املالي ، وا م تارل بعض ا اال  اليت يتناواا املعياي 

 ت دير ما ي تضيت ا ال  تتامجا اال  اليت 

 أخرىمشاريع املالية بتاريخ نفاذ ا املستقبل و املعايري الدولية إلعداد التقارير  -٢ 

 ، ع و  التامل1٧معياي االبفت املا  الدو    
ع ددو  التددامل، عمدد  الفددرتا  الدديت تبدددأ بشددا  ، 1٧ي،ددري معيدداي االبددفت املددا  الدددو   -12
بي دت قبدل صدذا التداييخ يصنداأ او بعد صذا التداييخ، مد  ال،دمال بتأ 2021كانو  الثاين/يناير   1 يف

 أيضاأ   1٥و 9بتابيرب املعيايين 
كمددا أ ذ العديددد   املاليدد  وع ددو  أ اء ا دددما   األ وا ،مدد  ع ددو  التددامل بددل هددا  و  -13

مدن ع دو  التدامل تول  ددد تددف ا  ن ديد  تت،دم بت مبددا  كبدري، عمد  مدد  فددرت، نويمد   وصادذا فدد  ذ 
 تالي  يت،م اب داار ال 1٧املعياي 

عمدد   يدبددا  الددربحمتدددف ا  الن ديدد  امل،ددت بمي  وبددل ا ددا  ل الت ددديرجيمدد  بددل  اأم 
 مد  الفرت، اليت يتم فيعا ت دل ا دما  اليت ينر عميعا الع د؛ 

__________ 

 %http://efrag-website.azurewebsites.net/Assets/Download?assetUrl=%2Fsitesاملوقدددد  الشددددبايل   انردددر م6ا

2Fwebpublishing%2FMeeting%20Documents%2F1605130941352768%2FIFRS%2016%20Prese

ntation.pdf&AspxAutoDetectCookieSupport=1 م 2019اوو/يوليت  10يف  ان م  عميتا 
امل بولد  عمومداأ يف ُيربو ت ريدر مععدد اجلماعد  املاليد  األفري يد  عمد  عدو مفيدد الفدرق الراي،ديل بدل املبدا ئ ا ابدبي   م٧ا

يمددا يتعمددرب ابملبددا ئ ر  ففيف معاممتعمددا  ابددب  امل،ددتاج   16بددفت املددا  الدددو  االمعيدداي بددل الددوالاي  املتحددد، و 
لممعددايري ا ابددبي  الدددا ي، عددن  مددج معددايري ا ابددب   02-2016ا ابددبي  امل بولدد  عمومدداأ، ي،ددمح التحددديؤ 

م معداممتل خمتمفتددل لع دو  االجيدداي  ع ددو  االجيداي التمددويميل وع ددو  ٨42و ددود اامل ،املاليد ، بشددا  ع دو  االجيدداي
يعددرت  امل،ددتاجرو  جبميدد  أ  ي تضدديل ف، ع ددو  االجيدداي، 16معيدداي االبددفت املددا  الدددو  أمددا  التدداجري التشددويميل 

 ع و  االجياي بونفعا ع و  يجياي اويميل 
 Leases: What Investors Need to Know about the New ،2019انردر مععدد اجلماعد  املاليد  األفري يد ،  

Standard  ٥، الدفح   

-https://www.ifrs.org/-/media/project/pir-ifrs-13/published التدددددا   املوقددددد عمددددد   ميادددددن االندددددفد عميدددددت م٨ا

documents/pir-ifrs-13-feedback-statement-dec-2018.pdf  

http://efrag-website.azurewebsites.net/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FMeeting%20Documents%2F1605130941352768%2FIFRS%2016%20Presentation.pdf&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://efrag-website.azurewebsites.net/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FMeeting%20Documents%2F1605130941352768%2FIFRS%2016%20Presentation.pdf&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://efrag-website.azurewebsites.net/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FMeeting%20Documents%2F1605130941352768%2FIFRS%2016%20Presentation.pdf&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://efrag-website.azurewebsites.net/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FMeeting%20Documents%2F1605130941352768%2FIFRS%2016%20Presentation.pdf&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://efrag-website.azurewebsites.net/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FMeeting%20Documents%2F1605130941352768%2FIFRS%2016%20Presentation.pdf&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://efrag-website.azurewebsites.net/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FMeeting%20Documents%2F1605130941352768%2FIFRS%2016%20Presentation.pdf&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://efrag-website.azurewebsites.net/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FMeeting%20Documents%2F1605130941352768%2FIFRS%2016%20Presentation.pdf&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://efrag-website.azurewebsites.net/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FMeeting%20Documents%2F1605130941352768%2FIFRS%2016%20Presentation.pdf&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://efrag-website.azurewebsites.net/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FMeeting%20Documents%2F1605130941352768%2FIFRS%2016%20Presentation.pdf&AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.ifrs.org/-/media/project/pir-ifrs-13/published-documents/pir-ifrs-13-feedback-statement-dec-2018.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/pir-ifrs-13/published-documents/pir-ifrs-13-feedback-statement-dec-2018.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/pir-ifrs-13/published-documents/pir-ifrs-13-feedback-statement-dec-2018.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/pir-ifrs-13/published-documents/pir-ifrs-13-feedback-statement-dec-2018.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/pir-ifrs-13/published-documents/pir-ifrs-13-feedback-statement-dec-2018.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/pir-ifrs-13/published-documents/pir-ifrs-13-feedback-statement-dec-2018.pdf
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ض نتددددااَّ لدددددما  التددددامل، مددددا يف رلددددأ عددددرض االيددددرا ا  املتاتيدددد  مددددن ر  يْعدددد ا م 
 ويل التامل؛ التامل، معزل عن ييرا ا  أو مدروفا  ا

 يتعددلابددبي  مددا يرا كددا  ا  تتبيابدديف  ي ددر  يأ  التوددايي ايددا  الي تضدديل مددن  امم 
 يدبددا تعددل ف،ددا  الددربح أو ا ،دداي، أم ي  يدد  ييددرا ا  أو مدددروفا  اويددل التددامل يف يدبددا 
 االيرا ا  أو املدروفا   من ييرا ا  ألر  دامم  من تمأ بعض 
عمد  معيداي  ددذ ، تعدديف  م رتفدا   عمد  ندوت مج معايري ا ابب  الدوليد   عافوي -14

وقددد  لمشددواريل والتحددداي  الدديت أاثيصددا أنددحا  املدددمح   الجيددا  فمددول 1٧االبددفت املددا  الدددو  
 ،1٧مشدددرود عدددرض  تعدددديف  عمددد  معيددداي االبدددفت املدددا   2019مدددج يف فزيرا /يونيدددت ا نشدددر 
ومياددن ييجدداء يييددخ   م9ا1٧يف  امل رتفدد  عمدد  معيدداي االبددفت املددا  الدددو  يف يندداي التعدددورلددأ 
 ابلنرر يز التعديف  امل رتف   في  ز النفار  1٧عياي االبفت املا  الدو   لول م

 ، االاتففا  التوايي  3معياي االبفت املا  الدو    
 املشددرتيأبابددي  تتمثددل يف كددو  ، االاتففددا  التواييدد ، مددن افرتا ددا  3ينامددرب املعيدداي  -1٥
؛ ويدوو  د تمدأ الامفد  عمد  األندول وا ددوم دفودم ابل املدلمابل يم  العا ل   االفتياوكمف    د  يي 

د عددن املبمددغ الزاادداملات،دب  ال ابمدد  لمتحديددد عمد  أبدداس قيمعددا العا لدد ؛ ويدوو  د ابقدديل التامفدد  عمد  
يف و املات،دددب  فدددااض يف األندددول  أيذ  يف ف،دددا  الدددربح أو ا ،ددداي، فدددوياأ  ويُدْثبدددت ؛قيمددد  الشدددراء

فدددح املشددرتي عددن معمومددا  اا  ددن يُ و   امل ابددل املدددفود ا"الشددراء ب،ددعر تفضدديميل"م مددنا دددوم 
 امل،ت دمل من ت ييم نبيع  عممي  الشراء وآاثيصا املالي   

األعمددددال  مؤب،ددددا  تعريددددفمددددج معددددايري ا ابدددب  الدوليدددد  ويف صدددذا الدددددد ، أندددددي   -16
   ددد   تددذليل الدددعواب  الدديت تنشددا عندددما بويدد   م3معيدداي االبددفت املددا  الدددو   اتعددديف  عمدد 

أنددول  وت،ددري التعددديف  عمدد  فدداو مؤب،دد  أعمددال أم  موعدد   كيددا  معددلذ مددا يرا كددا  قددد
افتياوصدددا مواف ددداأ لبدايددد  الفدددرت، املشدددمول  ابلت ريدددر ال،دددنوي االاتففدددا  التواييددد  الددديت يادددو  يييدددخ 

   م10اأو بعد صذا التاييخ 2020كانو  الثاين/يناير   1األول اليت تبدأ يف 

 ينفل بعر الفااد، املرجعيل  
اجلعا  املنر  م  لفبتعا   عدن  ابتواب  لمامبا  الواي ، من  موع  العشرين، ت،تعد   -1٧

وقدددد فددددا صدددذا األمدددر   م11ا، امل،دددت دم عمددد  ناددداق وابددد ول بدددل املدددداي بدددعر الفاادددد، املتددددا
__________ 

-https://www.ifrs.org/-/media/project/amendments-to-ifrs ميان االندفد عميدت يف املوقد  الشدبايل التدا   م9ا

17/ed-amendments-to-ifrs-17.pdf?la=en  

-https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of لفندددفد عمددد  الواثادددرب را  الددددم ، انردددر املوقددد  الشدددبايل م10ا

standards/ifrs-3-business-combinations/ م 2019اوو/يوليت  10يف  ان م  عميتا 

صديل أبدعاي الفاادد، املرجعيد ، مثدل      أبدعاي الفاادد، املتداولد  بدل املدداي  "كما وي  يف وندف  يمدوا ، فد  ذ  م11ا
أبددددعاي الفااددددد، املتداولدددد  بددددل مددددداي  لنددددد ، وأبددددعاي الفااددددد، عمدددد  معددددامف  اليددددويو فيمددددا بددددل املددددداي ، 

ن الفااددددد، املتداولدددد  بددددل مددددداي  نوكيددددو، الدددديت اث  ددددل تامفدددد  ا دددددول عمدددد  اويددددل ريددددري مضددددمو   ددددم وأبددددعاي
معيذنددددددد  مدددددددن العممددددددد  وأجدددددددل االبدددددددتح اق، ويف بدددددددوق لانددددددد  للقدددددددراض بدددددددل املدددددددداي " اانردددددددر  تشدددددددايم 

https://www.iasplus.com/en/news/2019/05/ibor-reform ي قدددددرذ و  م 2019اوو/يوليدددددت  10؛ ان مدددد  عميدددددت يف
، أ  يضددديف يز بدددرانمَّ ىنوددددت النشددد  مشدددروعاأ ىنثي ددداأ 201٨عدددايري ا ابدددب  الدوليددد ، يف فزيرا /يونيدددت  مدددج م

  لت ييم آاثي يلواء  تمل ألبعاي الفااد، املتداول  بل املداي  عم  االبفت املا  

https://www.ifrs.org/-/media/project/amendments-to-ifrs-17/ed-amendments-to-ifrs-17.pdf?la=en
https://www.ifrs.org/-/media/project/amendments-to-ifrs-17/ed-amendments-to-ifrs-17.pdf?la=en
https://www.ifrs.org/-/media/project/amendments-to-ifrs-17/ed-amendments-to-ifrs-17.pdf?la=en
https://www.ifrs.org/-/media/project/amendments-to-ifrs-17/ed-amendments-to-ifrs-17.pdf?la=en
https://www.ifrs.org/-/media/project/amendments-to-ifrs-17/ed-amendments-to-ifrs-17.pdf?la=en
https://www.ifrs.org/-/media/project/amendments-to-ifrs-17/ed-amendments-to-ifrs-17.pdf?la=en
https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-3-business-combinations/
https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-3-business-combinations/
https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-3-business-combinations/
https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-3-business-combinations/
https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-3-business-combinations/
https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-3-business-combinations/
https://www.iasplus.com/en/news/2019/05/ibor-reform
https://www.iasplus.com/en/news/2019/05/ibor-reform
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لبحدددؤ اتاثي ا تممددد   201٨مومدددج معدددايري ا ابدددب  الدوليددد  يز يجدددراء مشدددرود ىنثددديل يف عدددام 
 النفل بعر الفااد، املتداول بل املداي   

 ،الفااددد، املرجعدديل  ينددفل بددعر مشددرود عددرضمددج ا ، أندددي 2019ويف أايي/مددايو  -1٨
ومعيددددداي ا ابدددددب   9معيددددداي االبدددددفت املدددددا  الددددددو   ي لاادددددا عمددددد    مدددددام التعدددددديف  امل دددددرتل

   م12ا93 الدو 

 تامف  تنفيذ ع د  
 مدج معدايري  ، الدذي أندديهتامفد  تنفيدذ ع دد -الع و  ا حفد    مشرود عرضي رتل  -19

امل دذددددا  وا ددددوم ، بشدددا  3٧ا ابدددّب الددددو  م، تعدددديل املعيددداي 201٨ا ابدددب  الدوليددد  ا
الايددا  لددد  حتديددد  وحتددد    التعددديف  التادداليف الددذي يُددديجعا  م13اا تممدد  واألنددول ا تممدد 

 صندددا  تمددد  رلدددأ، لي،دددو الع دددد  حفددداأ  صدددذا ع دددد ألريدددراض ت يددديم مدددا يرا كدددا  تامفددد  تنفيدددذ 
 ملعموما  املتعم   ابلع و  ا حف   أ  تفدح الشركا  عن ا ام تضيا  جديد، يتعل موجبع

 فرب املماي املالي  اليت تت،م اداار  األ وا   
، ويقدددد  مناقشدددد  تناولددددت 201٨نشددددر  مددددج معددددايري ا ابددددب  الدوليدددد ، يف فزيرا /يونيددددت  -20

وتناولدت الويقد    م14امايد مالتزاما  مالي  أو ف دوق ابعتبايصا املالي   األ وا حت،ينا  يف تدنيف 
 مالي  أ  تدن  فعا يف قواامعا املالي    أ وا عم  وجت التحديد كيف ينبويل لمشركا  اليت ُتددي 

املاليد  أ    وا عدا تددنيف األأ ذ من دا  التحداي  اليت يناوي عمييز مج ا ويشري  -21
أايبددا   ابددبي  متنوعدد  يف املمايبدد  العمميدد ، أددا يدددع  ج بدددويه عمدد  امل،ددتثمرين م،ددع   تفددرو

وابال دداف  يز رلددأ، ينددا ي امل،ددتثمرو  بتددوفري   لمشددركا  ْل ت يدديم وم ايندد  الو دد  واأل اء املدداليذ 
  ناو  ف وق املماي معموما  أفضل، وال بيما عن 

 مبا ي، الاشف عن البياان   مبا ئ الاشف عن البياان   
ودي دد   ،2019نشددر  مؤب،دد  املعددايري الدوليدد  العدددا  الت ددايير املاليدد ، يف آراي/مددايس  -22

ددر العمددل الددذي يضددام  بددت  مددج معدد ايري ا ابددب  الدوليدد  بشددا  املشددرود البحثدديل "مبددا ي، تم   
أيبعدد  مشددايي  يف ا مددج وقددد أ ددز   م1٥االاشددف عددن البيدداان   مبددا ئ الاشددف عددن البيدداان "

 يناي مبا ي، الاشف عن البياان   

__________ 

-https://www.ifrs.org/-/media/project/ibor-reform/ed-ibor املوقد  الشدبايل التدا   ميان االنفد عميدت يف م12ا

reform-may-19.pdf  

-https://www.ifrs.org/-/media/project/onerous-contracts يف املوقددد  الشدددبايل التدددا   ميادددن االندددفد عميدددت م13ا

cost-of-fulfilling-a-contract-amendments-to-ias-37/ed-onerous-contracts-december-2018.pdf  

 -https://www.ifrs.org/projects/work-plan/financial-instrumentsيف املوقدد  الشددبايل التددا    مياددن االنددفد عميددت م14ا

with-characteristics-of-equity/comment-letters-projects/dp-fice/  م 2019اوو/يوليت  10اان م  عميت يف 

ميادن االندفد   Disclosure Initiative: Principles of Disclosure ،201٨ مدج معدايري ا ابدب  الدوليد ،  م1٥ا
-https://www.ifrs.org/-/media/project/disclosure-initative/disclosure-initiative يف املوقدد  الشددبايل التددا   عميعددا

principles-of-disclosure/project-summary/di-principles-of-disclosure-project-summary.pdf?la=en  اان مددددد  عميدددددت
  م 2019اوو/يوليت  10يف 

https://www.ifrs.org/-/media/project/ibor-reform/ed-ibor-reform-may-19.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/ibor-reform/ed-ibor-reform-may-19.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/ibor-reform/ed-ibor-reform-may-19.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/ibor-reform/ed-ibor-reform-may-19.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/ibor-reform/ed-ibor-reform-may-19.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/ibor-reform/ed-ibor-reform-may-19.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/onerous-contracts-cost-of-fulfilling-a-contract-amendments-to-ias-37/ed-onerous-contracts-december-2018.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/onerous-contracts-cost-of-fulfilling-a-contract-amendments-to-ias-37/ed-onerous-contracts-december-2018.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/onerous-contracts-cost-of-fulfilling-a-contract-amendments-to-ias-37/ed-onerous-contracts-december-2018.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/onerous-contracts-cost-of-fulfilling-a-contract-amendments-to-ias-37/ed-onerous-contracts-december-2018.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/onerous-contracts-cost-of-fulfilling-a-contract-amendments-to-ias-37/ed-onerous-contracts-december-2018.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/onerous-contracts-cost-of-fulfilling-a-contract-amendments-to-ias-37/ed-onerous-contracts-december-2018.pdf
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/financial-instruments-with-characteristics-of-equity/comment-letters-projects/dp-fice/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/financial-instruments-with-characteristics-of-equity/comment-letters-projects/dp-fice/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/financial-instruments-with-characteristics-of-equity/comment-letters-projects/dp-fice/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/financial-instruments-with-characteristics-of-equity/comment-letters-projects/dp-fice/
https://www.ifrs.org/-/media/project/disclosure-initative/disclosure-initiative-principles-of-disclosure/project-summary/di-principles-of-disclosure-project-summary.pdf?la=en
https://www.ifrs.org/-/media/project/disclosure-initative/disclosure-initiative-principles-of-disclosure/project-summary/di-principles-of-disclosure-project-summary.pdf?la=en
https://www.ifrs.org/-/media/project/disclosure-initative/disclosure-initiative-principles-of-disclosure/project-summary/di-principles-of-disclosure-project-summary.pdf?la=en
https://www.ifrs.org/-/media/project/disclosure-initative/disclosure-initiative-principles-of-disclosure/project-summary/di-principles-of-disclosure-project-summary.pdf?la=en
https://www.ifrs.org/-/media/project/disclosure-initative/disclosure-initiative-principles-of-disclosure/project-summary/di-principles-of-disclosure-project-summary.pdf?la=en
https://www.ifrs.org/-/media/project/disclosure-initative/disclosure-initiative-principles-of-disclosure/project-summary/di-principles-of-disclosure-project-summary.pdf?la=en
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 فدددديل كدددددانو  األول/ف  1ي لددددال تعددددديف  عمددددد  املعيدددداي ا ابددددّب الددددددو  يقددددم  اأم 
عدرض البيداان  بشدا  ، 1تعديف  عم  املعياي ا ابّب الددو  يقدم  جما ، نشر 2014 ي،مرب 

ز م  و لمددت صددذه التعددديف  في  ددافادداأل ينددداياملاليدد ، مددن أجددل تددذليل الع بددا  الدديت حتددول  و  
   م16االتاييخ أو بعد صذا 2016كانو  الثاين/يناير   1ي  اليت تبدأ يف النفار لمفرتا  ال،نو 

  نشدر ا مدج، يف كدانو  ٧ي لال تعدديف  عمد  املعيداي ا ابدّب الددو  يقدم  ا م 
بيا  التدف ا  الن دي ، بشا   ،٧ يقم املعياي ا ابّب الدو ، تعديف  عم  2016الثاين/يناير 

ا ددددوم املرتتبددد  عدددن األنشدددا  الددديت تادددرأ عمددد  عدددن التودددريا   عمميددد  االفددددالمدددن أجدددل حت،دددل 
 كددانو  الثدداين/  1التمويميدد   و لمددت صددذه التعددديف  في  ددز النفددار لمفددرتا  ال،ددنوي  الدديت تبدددأ يف 

 أو بعد صذا التاييخ   201٧ يناير
املعددايري بشددا   2يقددم   نشددر ا مددج بيددا  املمايبدد  بيددا  أايبدد  األايدد  الن،ددبي  امم 

ضمن ويت  201٧األاي  الن،بي ، يف أيمول/ببتمرب  املتعمرب بت دير ايير املالي ، الدولي  العدا  الت
األاي  الن،بي  عندد  ت دير بيا  أايب  األاي  الن،بي  ييدا ا  ريري يلزامي  مل،اعد، الاياان  يف

    املاليعدا  الت ايير اللعام  يف يناي املعايري الدولي    ل ريراض ايعدا  البياان  املالي
، 1األايد  الن،دبي  اي لدال تعدديف  عمد  املعيداي ا ابدّب الددو  يقدم  فتعري ا م 
ال،يابددددا  ا ابددددبي ، بشددددا  ، ٨عددددرض البيدددداان  املاليدددد ، واملعيدددداي ا ابددددّب الدددددو  يقددددم بشددددا  

 نشددر ا مدددج صددذه التعددديف  يف تشدددرين األول/و ابدددبي  واأللادداءم  والتوددريا  يف الت ددديرا  ا 
تعر    التعديف  األاي  الن،بي  عمد  النحدو التدا   "تُعتدرب املعمومدا  را  أايد  و   201٨أكتوبر 
كددا  مددن املتوقذدد  عمدد  عددو مع ددول أ  يددؤد  ر يريفااددا أو ييرا صددا عمدد  عددو ددداات أو ريددامض   ران،ددبي  ي
صدددذه ابدددتنا اأ يز الددديت يتذ دددذصا امل،دددتعمل الراي،ددديل لمبيددداان  املاليددد  ل ريدددراض العامددد  ال دددرايا   عمددد 

وبدديبدأ نفددار التعددديف    م1٧ا دددذ "  ابددّبعددن كيددا  ماليدد  البيدداان  املاليدد ، الدديت ت ددد  م معمومددا  
أو بعددد صددذا التدداييخ  وقددد اب ي ا مددج  2020كددانو  الثاين/يندداير   1لمفددرتا  ال،ددنوي  الدديت تبدددأ يف 

يز ي لال صذا التعديل تفاعفأ م  ابتنتاجا  تفيد أب ذ بعض معد  ي البياان  يواجعدو  ندعواب  
 دي م يف البياان  املالي   ما يرا كانت املعموما  را  أاي  ن،بي  ىنيؤ تُ  ت ديريف 
، نشر  مؤب،  املعايري الدولي  العددا  الت دايير املاليد  201٧ويف تشرين األول/أكتوبر  -23

يف يعدددددددددا  الت ددددددددايير املاليدددددددد   ي ددددددددفاء موددددددددز  أكددددددددرب عمدددددددد   التوانددددددددلحت،ددددددددل "ت ريددددددددراأ بعنددددددددوا  
دددنت  دددا   م1٨ااالفددددافا " وي دددد  م الت ريدددر  يابدددا  فددداال  يفرا يددد  لتو ددديح الايفيددد  الددديت ف،ذ

   ابلفعل يف بيااناا املالي  التوانلبعض الشركا  

__________ 

 10اان مدددد  عميددددت يف  /https://www.ifrs.org/projects/2014/disclosure-initiative-amendments-to-ias-1 انرددددر م16ا
  م 2019اوو/يوليت 

 /https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/10/iasb-clarifies-its-definition-of-material انردددر املوقددد  الشدددبايل م1٧ا
 م 2019آ /أري،اج  20اان م  عميت يف 

 /https://www.ifrs.org/-/media/project/disclosure-initative يف املوقدد  الشددبايل التددا   مياددن االنددفد عميددت م1٨ا

better-communication-making-disclosures-more-meaningful.pdf  

https://www.ifrs.org/projects/2014/disclosure-initiative-amendments-to-ias-1/
https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/10/iasb-clarifies-its-definition-of-material/
https://www.ifrs.org/-/media/project/disclosure-initative/better-communication-making-disclosures-more-meaningful.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/disclosure-initative/better-communication-making-disclosures-more-meaningful.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/disclosure-initative/better-communication-making-disclosures-more-meaningful.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/disclosure-initative/better-communication-making-disclosures-more-meaningful.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/disclosure-initative/better-communication-making-disclosures-more-meaningful.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/disclosure-initative/better-communication-making-disclosures-more-meaningful.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/disclosure-initative/better-communication-making-disclosures-more-meaningful.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/disclosure-initative/better-communication-making-disclosures-more-meaningful.pdf
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 األخرى املشاريع -٣ 

 ابملؤب،ا  الدوري، واملتوبا  ا وم  املا  ا اص معياي االبفت  
ا ددداص ابملؤب،دددا  الددددوري، واملتوبدددا  ا ودددم لمشدددركا  ُندددم  م معيددداي االبدددفت املدددا   -24

يددداأ  وصدد الدددوري، وريددريصم  امل ر ددل والددداانلرك  ددز عمدد  االفتياجددا  مددن املعمومددا  لددد  و يلد  
يف ينددج  اصتمدامعم من م،ت دميل البياان  املالي  لممؤب،ا  الدوري، واملتوبا  ا وم الذين 

اي يداملع اوصدذ  م19ال،ديول  واملدفء، املاليد ابلتدف ا  الن دي  و املتعم   اباملعموما  عم  امل ام األول 
 يز الشركا  ريري املديج  يف البوين    موجذت
ابملؤب،ددا  الدددوري، واملتوبددا  ا وددم يف اب ئ ا دداص البددفت املددا  معيدداي ا ُنشددروقددد  -2٥

ل ادذا املعيداي   وأ ز  مج معايري ا ابب  الدولي  أول ابتعراض دام2009األمر يف اوو/يوليت 
  ومنذ رلأ ا ل، نددي عدد  مدن املعدايري الدوليد  العددا  الت دايير املاليد ، مدا يف 201٥يف عام 
ال يم  العا ل ؛ واملعياي بشا  ت دير ، 13يقم  عيايامل وا  املالي ؛ و األبشا  ، 9م عياي يقاملرلأ 
 ع دو  االجيداي بشدا  ، 16االيرا ا  املتاتي  من الع و  مد  الدزابان؛ واملعيداي يقدم بشا  ، 1٥يقم 
كيفيد  عم  يعدا  نمج معمومدا  يرك  دز عمد  ابدت اء آياء بشدا  يماانيد  ومدن    مج ا يعاف و 

والتعدددديف  ريدددري  ابملؤب،دددا  الددددوري، واملتوبدددا  ا ودددما ددداص معيددداي االبدددفت املدددا   حتدددديؤ
 صذا املعياي يف  املديج  فالياأ 

 2019ياا، عمد  التدوا ، يف عداميل اتا  يعتزم ا مج يندوتتناول ودي تا تشاوي ألراي  صام   -26
   م20ا، واألنشا  املتعم   بتنريم األبعايال يم  تناقربعر الشراء و الزااد عن فايق ال، 2020و

 البتدام ت دل الت ايير املالي  والت ايير املتعم   اب  
لفل ال،نوا  الثفث املا ي ، اخنرط فريرب ا رباء ا اوميل الدو  العامل املعدين ابملعدايري  -2٧

االبدددفت عدددن االبدددتدام ،  تن،ددديرب م،دددع  واي ،الدوليددد  لممحابدددب  واالبدددفت، التددداب  ل وناتدددا ، يف 
 لاندد ، وبدددف بددعياأ لبمددوت أصدددا  تشددمل  عددم آليدد  ينددد وابددتعراض أصدددا  التنميدد  امل،ددتدام   

 يف امل،ددددتدامل، واالنتددددام االبددددتعف  بشدددا  امل،ددددتدام ، التنميدددد  أصددددا  مددددن 12 ااددددد  يشدددو   
 اعتمدددا  عمدد  الوننيدد ، عددرب والشددركا  الابددري، الشددركا  بدديما وال الشددركا ، منددت، 6-12 الوايدد 

  ويتامددج ت اييرصددا ت دددل  ويا  يف ابالبددتدام  تتعمددرب معمومددا  ي مددام وعمدد  م،ددتدام  أايبددا 
تدوفري بيداان  عدن عدد  الشدركا  الديت تنشدر ت دايير عدن  1-6-12مؤدر صدد  التنميد  امل،دتدام  

ييدا ا  بشا  املؤددرا  األبابدي   االبتدام   ولتي،ري تنفيذ صذه األنشا ، نشر األوناتا  مؤلراأ 
   م21االشركا  نو  تنفيذ أصدا  التنمي  امل،تدام  للبفت من جانج

واالبفُت عن أصدا  التنمي  امل،تدام   2030انفات لا  التنمي  امل،تدام  لعام وما  -2٨
من تاويا  يف  ال االبفت املا   فعم  ببيل املثال، أبرو ياديج  ما ي،تود   عم را  را  ابن  يؤد   

__________ 

-https://www.ifrs.org/issuedمتال عمد  املوقد  الشدبايل التدا    ونفح ؛ وص 2٥0عم  عو ا املعياي صذ ميتد م19ا

standards/ifrs-for-smes/ م 2019اوو/يوليت  10عميت يف ان م  ا 

 /https://www.ifrs.org/projects/work-plan/goodwill-and-impairment/ and https://www.ifrs.org انرددر م20ا

projects/work-plan/rate-regulated-activities/  م 2019اوو/يوليت  10اان م  عميت يف 

  UNCTAD, 2019 (United Nations publication, Sales No. E.19.II.D.11, Geneva) م21ا

https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-for-smes/
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يددم، ي انع دد يف كامرب ذبدفت املدا  املتددل ابملندا  الديف مدؤار اال، ري ا ابدب  الدوليد  مج معداي
فت عدن االبدتدام  يف لادا  بعندوا  "مدا ميادن للبد ،2019يف ني،دا /أبريل  املمما  املتحد،،

ايتبداط  ت"، أاي  االبفت عدن االبدتدام ، وتنداول يف لاابدت أوجدت انت أ       ال مي ت وما أ       
  م22اصذا النود من االبفت ابالبفت املا 

أ ذ مؤب،ددتت تعمددل عمدد  حت،ددل االبددفت املددا  األوبدد  ب،ددبل وأددداي يادديج ا مددج يز  -29
وُيضدددد  بيددددا  املمايبددددا  االتعميددددرب اال اييم فاليدددداأ مشددددرود التعميددددرب اال ايي لممومددددج   تشددددمل

 بيتضددددمن م تضدددديا  لاندددد  بت دددددللمتحددددديؤ وبددددريك  ز أكثددددر عمدددد  األنددددول ريددددري املمموبدددد  و 
ما يف رلأ توري املنا ، ي  كاندت صدذه امل،داال ن امل،اال املتعم   ابالبتدام ، ت ايير عالشركا  

   م23اتؤد  ر ما ايأ عم  أعمااا التوايي 
، أندددي  فرقدد  العمددل املعنيدد  ابالفدددافا  املاليدد  املتدددم  ابملنددا ، 201٧ويف اوو/يوليددت  -30
ملندا ، يددف  مج حت يرب االبت راي املا ، ت ريراأ عن االفدال عدن امل دانر املاليد  املتددم  اب  التابع
ر يف  يددد  الددددناعا  ؤد   يددداملتددددل ابملندددا  أبهندددا لادددر يتعدددذي تبديدددده بتنويددد  االبدددتثمايا  و  ا ادددر

ياأ يُبددل   الاري دد  الدديت مياددن أ  تتذبععددا الايدداان  يف يجددراء عمميددا  ينددات ريبدداأ  وي ددد  م الت ريددر أيضدداأ 
   م24االبتدام  يف ت اييرصا املالي اب املتعم  عموما  امللاشف عن من أجل ا اي  الن،بي  لت ييم 
وصو  ،م2٥اومن املبا يا  را  الدم  مبا ي، ا واي املتعمرب ابالبفت من جانج الشركا  -31

مدن التمابدأ واالت،داق ويماانيد   املزيددلتشدوي   م26امنرب ع ده ا مج الدو  للبفت املتاامدل
وتناولدت ويقد   واملعدايري واالفتياجدا  املتددم  بدت ل أندر االبدفت مدن جاندج الشدركا  امل اين  بد

، عدرب مندرب ا دواي املتعمدرب ابالبدفت مدن جاندج الشدركا ، أصددا  2019نا ي، يف آراي/مدايس 
وبيذنت الويق  الايفي  الديت ميادن أ    م2٧االتنمي  امل،تدام  وم،ت بل االبفت من جانج الشركا 

__________ 

-at https://www.ifrs.org/news-and-events/2019/04/speech  ميان االنفد عميدت يف املوقد  الشدبايل التدا  م22ا

iasb-chair-on-sustainability-reporting/  م 2019اوو/يوليت  10اان م  عميت يف 

الددا ي عدن االحتدا  األويوش ال واعدد املتعم د  باشدف الشدركا   EU/2014/95عم  بدبيل املثدال، يضد  التوجيدت  م23ا
 الابددددددري، عددددددن املعمومددددددا  ريددددددري املاليدددددد  واملعمومددددددا  ا اندددددد  ابلتنددددددود  ويُعددددددد  ل صددددددذا التوجيددددددت التوجيددددددت  ا ابددددددّب

2013/34/EU  بعدده فمدا 201٨الشركا  ممز م    يام البياان  ريري املالي  يف ت اييرصا ال،نوي  اعتباياأ من عام ف 
-https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-andاانرددددددددر املوقدددددددد  الشددددددددبايل التددددددددا   

auditing/company-reporting/non-financial-reporting_en م  2019اوو/يوليت  10؛ اان م  عميت يف 

 /https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06ميادددن االندددفد عميدددت يف املوقددد  الشدددبايل التدددا    م24ا

FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf  

 /https://corporatereportingdialogue.com/publication/sdgs-and-the-future-of-corporate-reporting انرددددددددددددر م2٥ا
شدايك  يف مبدا ي، ا دواي املتعمدرب ابالبدفت مدن جاندج تشمل اجلعا  املو  م 2019اوو/يوليت  10اان م  عميت يف 

، و مج معايري االفدال املتعم   ابملنا ، واملبدا ي، العامليد  لت دايير Carbon Disclosure Projectالشركا  منرم  
مددج و  ،ممعددايريلالدوليدد  نرمدد  املاأل اء، و مددج معددايري ا ابددب  الدوليدد ، وا مددج الدددو  للبددفت املتاامددل، و 

  املعايري ا اببي  املتعم   ابالبتدام 

اان مددد  عميدددت  /https://integratedreporting.org/corporate-reporting-dialogue انردددر املوقددد  الشدددبايل التدددا   م26ا
 م 2019اوو/يوليت  10 يف

 The Sustainable Development Goals and the future of corporate، 2019 ا مج الدو  للبفت املتاامل، م2٧ا

reporting  ميادددددددن االندددددددفد عميدددددددت يف املوقددددددد  الشدددددددبايل التدددددددا ، http://integratedreporting.org/wp-content/ 

uploads/2019/02/The-Sustainable-Development-Goals-and-the-future-of-corporate-reporting-1.pdf  
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ددح  دددم  ابلنمددورم التوددايي املتدام  االبددفت مددن جانددج الشددركا  أصدددا  التنميدد  امل،ددت ددا يو   
، وصو ما ميا  ن الشركا  وامل،تثمرين عم  فد بواء من الرتكيز عم  أصدا  التنميد  معيذن  شرك ل

دمَّ ق  أيضاأ يز أاي  الدف  ب اء املا   وتارذقت الوي امل،تدام  اليت يرجذح أكثر أهنا تؤد  ر عم  األ
، نشددر  مبدا ي، ا دواي املتعمددرب ابالبدفت مددن 2019املعمومدا  املاليد  وريددري املاليد   ويف اوو/يوليدت 

جانج الشركا  ويق  ألر  أبرو  أاي  الشفافي  وامل،داءل  يف أندر اجلعدا  املشدايك  يف ا دواي  
دددرا  حت يدددرب ويشدددري الت ريدددر يز أ ذ  آاثي أوبددد   الشدددفافي  وامل،ددداءل  تشدددا  ف  أبابددداأ مشدددرتكاأ وتي،  

وأعدددذ  أماندد  األوناتددا    م2٨امعددزذو، األبددواق املاليدد  واجلعددا  األلددر  قددرايا    رنااقدداأ، مثددل ا ددا
ويقددد  معمومدددا  أبابدددي  منفددددم  مشدددفوع  مناقشددد  أكثدددر تفدددديفأ بشدددا  االبدددفت مدددن جاندددج 

التنمي  امل،دتدام  لمددوي، ال،ا بد  والثفددل لفريدرب ا درباء العامدل ا ادوميل  الشركا  عن أصدا 
 م  TD/B/C.II/ISAR/89الدو  املعين ابملعايري الدولي  لممحابب  واالبفت ا

 استعرال التاوراه الراانة ا املعايري احملاسبية الدولية للقااع العام -اثلثاا  
ا ابدب  يف ال ادداد العدام، ُونددفت عمميد  االعتمددا  أبهندا عمميدد  الديت تتندداول يف البحدوث  -32

 األنرمددددد تُددددددمَّ متامبدددددا  املعدددددايري الدوليددددد  امثدددددل املعدددددايري ا ابدددددبي  الدوليددددد  لم اددددداد العدددددامم يف 
 موعا  خمتمف  من املعدايري؛ فعمد  بدبيل املثدال،  مَّ وميان أ  ت،تتب  صذه العممي    م29اا مي 

 ميل متامبا  املعدايري ا ابدبي  الدوليد  لم اداد العدام  ومد  مدروي الوقدت، ميان أ  يتضمن نرام 
نفدددج املبددا ئ  ومياددن حت يددرب عمميددد  يف يندداي ت دداي  تبمدددوي متامبددا  ا ابددب  بتشددعد عمميدد  ال

الت دداي  عددن نريددرب التنفيددذ التددديجييل لمتويددريا  الدديت تاددرأ عمدد  املعددايري الدوليدد  يف ال،ددياق ا مدديل  
املتامبدا  بدل  رب الت اي  بل املعايري ا اببي  الدولي  لم ااد العام، مدن انفيد ، و وميان أ  يتح

ا مي  ا ان  اب ابب  واالبفت املا ، من انفيد  ألدر ، يف ال اداد العدام  وقدد  ددل الت داي  
  م ا اوم  املركزي  م ابل البمداي أيضاأ يف بياق ُقْاري بل خمتمف م،تواي  االبفت امثفأ 

 صدره مؤخراا بية الدولية للقااع العام اليت عن املعايري احملاس مستكملةمعلوماه  -١ 
تعددددددر ض ابددددددرتاتيوي   مددددددج املعددددددايري ا ابددددددبي  الدوليدددددد  لم ادددددداد العددددددام ولادددددد  عممددددددت  -33
   م30اأولواي  عمل ا مج لفل صذه الفرت، ا م،ي  2023-2019 لمفرت،

__________ 

 ،Understanding the value of transparency and accountability ،2019ا واي املتعمرب ابالبفت من جانج الشركا ،  م2٨ا
 /https://corporatereportingdialogue.com/wp-content يف املوقدددددد  الشددددددبايل التددددددا   مياددددددن االنددددددفد عميددددددت

uploads/2019/07/Understanding-the-value-of-transparency-and-accountability-paper-1.pdf  

 ,Pacter P, 2005, What exactly is convergence? International Journal of Accounting ،مددثفأ انرددر،  م29ا

Auditing and Performance Evaluation, 2:67–83  ميادددددددددددددن االندددددددددددددفد عميدددددددددددددت يف املوقددددددددددددد  الشدددددددددددددبايل التدددددددددددددا ، 
https://www.iasplus.com/en/binary/resource/2005ijaape.pdf وBrusca I and Martínez JC, 2015, Adopting 

International Public Sector Accounting Standards: a challenge for modernizing and harmonizing public 

sector accounting, International Review of Administrative Sciences, 82(4):724–744  

-http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-Strategy لممزيدددددددد مدددددددن املعمومدددددددا ، انردددددددر م30ا

Work-Plan-Consultation-Summary2_0.pdf  
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https://www.iasplus.com/en/binary/resource/2005ijaape.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-Strategy-Work-Plan-Consultation-Summary2_0.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-Strategy-Work-Plan-Consultation-Summary2_0.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-Strategy-Work-Plan-Consultation-Summary2_0.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-Strategy-Work-Plan-Consultation-Summary2_0.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-Strategy-Work-Plan-Consultation-Summary2_0.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-Strategy-Work-Plan-Consultation-Summary2_0.pdf
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املعدايري -متابع   دذد  ملواءمد  املعدايري ا ابدبي  الدوليد  لم اداد العداموأندي ا مج لوف   -34
وتبدددل   لوفددد  املتابعددد  مدددد    م31ا2019الدوليددد  العددددا  الت دددايير املاليددد  اعتبددداياأ مدددن فزيرا /يونيدددت 
عددا  املعدايري الدوليد  الومدا ي ابمعدا مدن املواءمد  بدل فدرا   املعدايري ا ابدبي  الدوليد  لم اداد العدام 

ال يام  2019الت دايير املاليد   وقدام ا مددج بتحدديؤ لوفد  متابعدد  املواءمد  يف كدانو  الثاين/يندداير 
   م32ا، بشا  االبتح اقا  االجتماعي 42املعياي ا ابّب الدو  يقم 

 ، األ وا  املالي 41املعياي ا ابّب الدو    
املعمومدا   وجاص ا  املالي ، يز حت،ل ، بشا  األ و 41يعد  املعياي ا ابّب الدو   -3٥

 ،29صددذا املعيدداي  ددل املعيدداي ا ابددّب الدددو   املتعم دد  ابألنددول املاليدد  وا دددوم املاليدد   وبدديحل  
  يميل ما 41 الدو  ا ابّب املعياي ويُديم  وال ياس االعرتا   املالي  األ وا 
 ؛ وقيابعادروناأ مب،ذا  لتدنيف األنول املالي   اأم 
 تناقر ال يم ؛ ل ياسذورجاأ تام عياأ  ا م 
 ذورجاأ مرانأ لممحابب  التحوني    امم 

كددددانو    1ز النفددددار اعتبدددداياأ مددددن في  دددد 41ومددددن املرت ددددج أ  يدددددلل املعيدددداي ا ابددددّب الدددددو   -36
رب ت ريدر ندا ي عدن منرمد  بل صذا التاييخ  وقد اعت دمن الواي  أ  يُعتمد قلان  ،2022الثاين/يناير 

بشددا  ا ابددب  عمدد  أبدداس االبددتح اق يف  2019التعدداو  والتنميدد  يف امليدددا  االقتدددا ي يف عددام 
بددالأ مدن  41أندت قدد يادو  مدن املفيدد النردر يف التعويدل ابعتمدا  املعيداي ا ابدّب الددو   م33اأيرلندا

 تنفيذ املعايري ال اام  موجج املعايري ا اببي  الدولي  لم ااد العام بشا  األ وا  املالي   

 ، االبتح اقا  االجتماعي  42املعياي ا ابّب الدو    
، بشددا  42أندددي  مددج املعددايري ا ابددبي  الدوليدد  لم ادداد العددام املعيدداي ا ابددّب الدددو   -3٧

  2022كدددانو  الثاين/ينددداير   1ز النفدددار يف عمددد  أ  يددددلل في  ددد ،م34ااالبدددتح اقا  االجتماعيددد 
  6٧يقدم العدرض شدرود م مدج أيضداأ ، أنددي ا 42 الددو  وابالقرتا  م  ينداي املعياي ا ابدّب

ا دددددما  اجلماعيدددد  والفر يدددد  واالرياددددد  يف فدددداال  الاددددوايئ اتعددددديف  عمدددد  املعيدددداي ا ابددددّب 
املعيداي ا ابدّب  ملعاجل  نااف  وابع  من النف ا  ا اومي  الض م   وصدذا يعدين أ ذ م 19 الدو 
والنف دا      الديت تتنداول االلتزامدا  املاليديشا  ل يفد  املبا يا  العديدد، را  الددم 42الدو  

__________ 

 http://www.ifac.org/system/files/uploads/IPSASB/Agenda  يف املوقدد  الشددبايل التددا  مياددن االنددفد عميعددا م31ا

%20Item%201.5%20IPSAS%20IFRS%20Alignment%20Dashboard_June%202019.pdf  

 /http://www.ifac.org/system/files/uploads/IPSASB  يف املوقدددددد  الشددددددبايل التددددددا  مياددددددن االنددددددفد عميعددددددا م32ا

Agenda%20Item%201.7%20IPSAS%20IFRS%20Alignment%20Dashboard_March%202019%20

-%20revised.pdf  

مياددن ، Financial reporting in Ireland: Draft report ،2019منرمدد  التعدداو  والتنميدد  يف امليدددا  االقتدددا ي،  م33ا
 /http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf يف املوقددد  الشدددبايل التدددا   االندددفد عميدددت

?cote=GOV/PGC/SBO(2019)2/DRAFT&docLanguage=En  م 2019اوو/يوليت  10اان م  عميت يف 
  http://www.ifac.org/publications-resources/ipsas-42-social-benefits متال يف املوق  الشبايل التا   م34ا

http://www.ifac.org/system/files/uploads/IPSASB/Agenda%20Item%201.5%20IPSAS%20IFRS%20Alignment%20Dashboard_June%202019.pdf
http://www.ifac.org/system/files/uploads/IPSASB/Agenda%20Item%201.5%20IPSAS%20IFRS%20Alignment%20Dashboard_June%202019.pdf
http://www.ifac.org/system/files/uploads/IPSASB/Agenda%20Item%201.5%20IPSAS%20IFRS%20Alignment%20Dashboard_June%202019.pdf
http://www.ifac.org/system/files/uploads/IPSASB/Agenda%20Item%201.5%20IPSAS%20IFRS%20Alignment%20Dashboard_June%202019.pdf
http://www.ifac.org/system/files/uploads/IPSASB/Agenda%20Item%201.7%20IPSAS%20IFRS%20Alignment%20Dashboard_March%202019%20-%20revised.pdf
http://www.ifac.org/system/files/uploads/IPSASB/Agenda%20Item%201.7%20IPSAS%20IFRS%20Alignment%20Dashboard_March%202019%20-%20revised.pdf
http://www.ifac.org/system/files/uploads/IPSASB/Agenda%20Item%201.7%20IPSAS%20IFRS%20Alignment%20Dashboard_March%202019%20-%20revised.pdf
http://www.ifac.org/system/files/uploads/IPSASB/Agenda%20Item%201.7%20IPSAS%20IFRS%20Alignment%20Dashboard_March%202019%20-%20revised.pdf
http://www.ifac.org/system/files/uploads/IPSASB/Agenda%20Item%201.7%20IPSAS%20IFRS%20Alignment%20Dashboard_March%202019%20-%20revised.pdf
http://www.ifac.org/system/files/uploads/IPSASB/Agenda%20Item%201.7%20IPSAS%20IFRS%20Alignment%20Dashboard_March%202019%20-%20revised.pdf
http://www.ifac.org/system/files/uploads/IPSASB/Agenda%20Item%201.7%20IPSAS%20IFRS%20Alignment%20Dashboard_March%202019%20-%20revised.pdf
http://www.ifac.org/system/files/uploads/IPSASB/Agenda%20Item%201.7%20IPSAS%20IFRS%20Alignment%20Dashboard_March%202019%20-%20revised.pdf
http://www.ifac.org/system/files/uploads/IPSASB/Agenda%20Item%201.7%20IPSAS%20IFRS%20Alignment%20Dashboard_March%202019%20-%20revised.pdf
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/SBO(2019)2/DRAFT&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/SBO(2019)2/DRAFT&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/SBO(2019)2/DRAFT&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/SBO(2019)2/DRAFT&docLanguage=En
http://www.ifac.org/publications-resources/ipsas-42-social-benefits
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صدذه املعدامف ، أي االيدرا ا  املتاتيد  يام  دل  عم دااليت تنشا عن املعدامف  ريدري التبا ليد ، فضدفأ 
   م3٥امن املعامف  التبا لي  وريري التبا لي 

عمدد  كيفيد  التعامددل مد  التحددويف  الن ديد  الدديت  42 يقدم عيدداي ا ابدّب الدددو ويدنر امل -3٨
ت ددد  معا الدددول يز أفددرا   دددذ ين أو يز أبددر معيشددي  ت،ددتويف معددايري األصميدد ، أو الدديت  ف  ددف مددن 

 آاثي امل انر االجتماعي  وتمّب  افتياجا  ا تم   

 ة للقااع العام اجلارية حالياا عملية تاوير املعايري احملاسبية الدولي -٢ 

 مشرود عرض  ا دما  اجلماعي  والفر ي  واالرياد  يف فاال  الاوايئ   
  ا دددددما  اجلماعيدددد  والفر يدددد  واالرياددددد  يف فدددداال  6٧ يقددددم مشددددرود العددددرضيتندددداول  -39

، املعامف  املتعم   اب دما  اجلماعي  م19يقم الاوايئ اتعديف  عم  املعياي ا ابّب الدو  
جددزءاأ مددن املشددرود  6٧يقددم مشددرود العددرض ويشددا  ل   م36اوالفر يدد  واالرياددد  يف فدداال  الاددوايئ
 ليددد  الدددذي نددداريت  مدددج املعدددايري ا ابدددبي  الدوليددد  لم اددداد األوبددد  نااقددداأ لممددددروفا  ريدددري التبا

العام، ير ي رتل متامبا  ا دما  اجلماعي  والفر ي  واالرياد  يف فداال  الادوايئ  والودرض مدن 
لدد  تددنر عمدد   مشددرود ا مددج ا دداص ابملدددروفا  ريددري التبا ليدد  صددو و دد  معددايري جديددد، أو معدذ

  عمددددددد  م دددددددد  ميل املعددددددامف  ريدددددددري التبا ليددددددد ، اببدددددددتثناء متامبددددددا  االعدددددددرتا  وال يددددددداس املناب دددددد
االبدتح اقا  االجتماعيد   و،ددي االدداي، يف صدذا الددد  يز أ ذ ا ادو، األوز يف م،داي و دد  

بشدا  ا ابددب  ا اندد   تشدداويمددت يف نشددر ويقد   ابددبي  لممددروفا  ريددري التبا ليد  اثذ  م تضديا 
  201٧تبا لي ، ندي  يف آ /أري،اج نف ا  املعامف  ريري الوبيرا ا  الاب

 ويق  تشاوي بشا  ال ياس  
ويقددد   ،2019أنددددي  مدددج املعدددايري ا ابدددبي  الدوليددد  لم اددداد العدددام، يف ني،دددا /أبريل  -40

   م3٧اتشاوي بشا  ال ياس تتناول كيفي  حتديد أبج ال ياس يف ال ااد العام
وأددداي ا مددج يز أنددت بددمذم، بعددد يكمددال االندداي املفدداصيميل، اب اجدد  يز حت،ددل مواءمدد   -41
املعدايري ا ابدبي  الدوليد  لم اداد العدام مد  املبدا ئ الواي ، يف  ياس ا ان  ابليدا ا  االتامبا  و امل

ا مدج  تنداريمشدرود ال يداس الدذي  201٧الواي ، يف االنداي املفداصيميل  ومدن  ، ابدُتعل يف عدام 
يف املعددايري ا ابددبي  الدوليدد  الددواي ، ابددتنا اأ يز التعميددل ال ا دديل أبنددت ينبودديل تعددديل متامبددا  ال يدداس 

 لم ااد العام ملواءمتعا عم  عو أفضل م  مفاصيم ال ياس الواي ، يف االناي املفاصيميل  

__________ 

أندددي  مددج املعددايري ا ابددبي  الدوليدد  لم ادداد العددام ويقدد  تشدداوي بشددا  ا ابددب  املتعم دد  اباليددرا ا  والنف ددا  ريددري  م3٥ا
التبا ليدد  تندداق  يماانيدد  اتبدداد هنوددل فيمددا يتعمددرب ابالعددرتا  اباليددرا ا  فيمددا يتعمددرب ابملعددامف  الدديت تناددوي عمدد  

   1٥ يقم   التشاوي م رتل مواءم  م  معياي االبفت املا  الدو نت ويقابأل اء  وتضمذ  لان التزاما  أو دروط 

، Collective and individual services and emergency relief، 201٨ مدج املعدايري ا ابدبي  الدوليدد  لم اداد العدام،  م36ا
-http://www.ifac.org/publications-resources/exposure-draft-67يف املوقددددد  الشدددددبايل التدددددا    ميادددددن االندددددفد عميدددددت

collective-and-individual-services-and-emergency-relief م 2019اوو/يوليت  10 اان م  عميت يف 

-http://www.ifac.org/news-events/2019-04/ipsasb-seeks-comments يف املوقددددد  الشدددددبايل التدددددا    متافددددد م3٧ا

measurement-proposals م 2019اوو/يوليت  10يف  ااان م  عميع 

http://www.ifac.org/publications-resources/exposure-draft-67-collective-and-individual-services-and-emergency-relief
http://www.ifac.org/publications-resources/exposure-draft-67-collective-and-individual-services-and-emergency-relief
http://www.ifac.org/publications-resources/exposure-draft-67-collective-and-individual-services-and-emergency-relief
http://www.ifac.org/publications-resources/exposure-draft-67-collective-and-individual-services-and-emergency-relief
http://www.ifac.org/publications-resources/exposure-draft-67-collective-and-individual-services-and-emergency-relief
http://www.ifac.org/publications-resources/exposure-draft-67-collective-and-individual-services-and-emergency-relief
http://www.ifac.org/news-events/2019-04/ipsasb-seeks-comments-measurement-proposals
http://www.ifac.org/news-events/2019-04/ipsasb-seeks-comments-measurement-proposals
http://www.ifac.org/news-events/2019-04/ipsasb-seeks-comments-measurement-proposals
http://www.ifac.org/news-events/2019-04/ipsasb-seeks-comments-measurement-proposals
http://www.ifac.org/news-events/2019-04/ipsasb-seeks-comments-measurement-proposals
http://www.ifac.org/news-events/2019-04/ipsasb-seeks-comments-measurement-proposals
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بددت داماأ يف أبددج ال يدداس األدددي  ا 2019وحتددد    ويقدد  التشدداوي الدديت ندددي  يف عددام  -42
قيدداس األنددول وا دددوم لددد  كيدداان  ال ادداد العددام  وت ددرتل ويقدد  التشدداوي و دد  معيدداي وفيدددد 
بددديوف  ر تعددداييف وييددددا ا  بشدددا  أبدددج ال يددداس الراي،دددي ، يف فدددل بتمضددديل املعدددايري ا ابدددبي  

 الدولي  األلر  يف ت دل ييدا ا  بشا  أباس ال ياس الذي يتعل ابت دامت حتديداأ  

 ملعايري ا اببي  األويوبي  لم ااد العاما  
 2011وفمرب تشددددرين الثدددداين/ن ٨الدددددا ي يف  EU/2011/85توجيددددت  مددددج أويواب  مذددددفك -43

املفو دي  األويوبيد  ، 16مدن املدا ،  3الف در، يف ميزانيا  الدول األعضداء، بشا  افتياجا  أنر 
لم ادداد العددام لمدددول األعضدداء يف االحتددا  األويوش بت يدديم مددد  مفءمدد  املعددايري ا ابددبي  الدوليدد  

  يف ت ريددددر    ومددددن أصددددم التوندددديا  الدددديت وي 2012 كددددانو  األول/ ي،ددددمرب  31ىنمددددول يييددددخ 
املفو ي  األويوبي  عن صذه امل،ال  تنفيُذ  موع  وافد، من،ذ   من املعدايري ا ابدبي  عمد  أبداس 

عمد   يد  امل،دتواي  ا اوميد   ،م3٨ا  األويوشاالبتح اق، عمد  عدو يتذ،درب مد  نردام ا ،دااب
 يف  ي  أعاء االحتا  األويوش 

 وملعاجلدددد  صددددذه امل،ددددال ، أنمددددرب املاتددددج االفددددداايل لموماعددددا  األويوبيدددد ، يف دددددباط/ -44
، مشدداوي، عامدد  بشددا  مددد  مفءمدد  املعددايري ا ابددبي  الدوليدد  لم ادداد العددام لمدددول 2012 فربايددر

  األويوش  وقددد اعتُددرب  صددذه املشدداوي، بشددا  مددد  مفءمدد  املعددايري ا ابددبي  األعضدداء يف االحتددا
معدددددايري االحتدددددا  األويوش ا ابدددددبي  لم اددددداد العدددددام عمددددد  أبددددداس  وتن،ددددديربالدوليددددد  لم اددددداد العدددددام 

وكددا  االبددتنتام العددام الددذي   م39اال ادداد العددام عمدد  نادداق اق عندددراأ صام دداأ لبندداء الث دد  االبددتح
ال تدر  أ ذ مدن املنابدج أ   م40اشداوي، العامد  أ ذ الددول األعضداء يف االحتدا  األويوشانبثرب عدن امل

ض  بددالأ مدن رلدأ ي  لم ااد العام، ويذا ينبويل أ  يعتمد االحتا  األويوش املعايري ا اببي  الدولي
يري ا ابددبي  معددايري  ابددبي  أويوبيدد  لم ادداد العددام  ومدد  رلددأ، اعتددرب الت ريددر ولمددر يز أ ذ املعددا

   تن،ي عا ا تملالدولي  لم ااد العام اث  ل "مرجعاأ قاعي اأ"  ،ااب  االحتا  األويوش 
معددددايري  و دددد   قددددرايا  عمدددد  م،ددددتو  االحتددددا  األويوش بشدددداأي  وبينمددددا   تُدتذ ددددذ بعددددُد  -4٥

دددد  ، مياددددن تنفيددددذ يندددداي  ابددددّب عمدددد  نادددداق االحتددددا  األويوش وفددددرب االندددداي الددددزمين   ابددددبي  من،ذ
، واي ، دددددفافي  املاليدددد  العامدددد  يف الدددددول األعضدددداء يف املددددد  1االبرتدددددا ي التددددا   اأم املرفمدددد  

ري ال دري يز املتوب  عن نريرب تعزيدز ا ابدب  عمد  أبداس االبدتح اق، عمد  بدبيل املثدال املعداي
، والعمدل مدواوا، 2020يز عام  2016من عام املمتد، ا اببي  الدولي  لم ااد العام، يف الفرت، 

ي  رلدددأ عمددد  و ددد  ينددداي املعدددايري ا ابدددبي  األويوبيددد  لم اددداد العدددام اأي فوكمددد  املعدددايري ا ابدددب
__________ 

عددن يفددداءا  ماليدد   ت دددل ت دداييراملعيدداي الددذي يددتم موجبددت  2010ميث  ددل نرددام ا ،ددااب  األويوش ال دداام لعددام  م3٨ا
 ادوو/ 10ان م  عميت يف ، https://ec.europa.eu/eurostat/web/esa-2010 يف االحتا  األويوش اانررا  ا اوم
  م2019يوليت 

 Aggestam-Pontoppidan C and Brusca I, 2016, The first steps towards harmonizing public sector م39ا

accounting for European Union member States: Strategies and perspectives, Public Money and 

Management, 36(3):181–188  
 – Assessment of the Suitability of the IPSAS for the Member States ،2013األويوبيد ، املفو دي   م40ا

Public Consultation, p. 8 ،التددا   الشددبايليف املوقد   مياددن االندفد عميددت http://ec.europa.eu/eurostat/ 

about/opportunities/consultations/ipsas  م 2019اوو/يوليت  10اان م  عميت يف 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/esa-2010
http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/ipsas
http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/ipsas
http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/ipsas
http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/ipsas
http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/ipsas
http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/ipsas
http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/ipsas
http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/ipsas
http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/ipsas
http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/ipsas
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  م،دددال  قابميددد  ، معاجلددد2عدددا ا ابدددبي  ومعايريصدددام؛ وا م املرفمددد  ااألويوبيددد  لم اددداد العدددام ومبا 
امل اين   الل الدول األعضاء وفيما بينعا يف املد  املتوبد  يز الاويدل مدن لدفل تنفيدذ املعدايري 

   202٥ا اببي  األويوبي  لم ااد العام ىنمول عام 
، وصديل أويوابيف  وقد أُعدذ   وي، تدييبي  عمد  االنرتندت بشدا  ا ابدب  يف ال اداد العدام -46

  واا  ن صدذه الددوي، التدييبيد  الادف  واملعنيدل مدن االملدام م تمدف النعدوم والت اليدد متاف   اانأ 
ا اببي  املتذبع  يف ال ااد العام يف  موع  خمتاي، مدن بمددا  االحتدا  األويوش  وفضدفأ عدن رلدأ، 

   م41اتشمل الوفدا  التعميمي   ا را  عن املعايري ا اببي  الدولي  لم ااد العام

 م42اتوحيد البياانه املالية ا القااع العام -رابعاا  
حت يدرب صدد   يف بدبيليف كثري من ا اال ، تعمل عد، كياان  يف ال اداد العدام بدواي أ  -4٧

يف يف صددذا الدددد  وافددد، اكيددا  اقتدددا يم  وتتمثددل عمميدد  التوفيددد  مؤب،دد مشددرت  يف يندداي 
الايداان  الديت تشدا  ل كيداانأ  ابدبياأ باري د  موفذدد،  وكمدا صدو مبدلذ ت دل البياان  املالي  جلميد  
ا اومددددددد  ف،دددددددااب   بعندددددددوا  201٧ال دددددددانونيل املعتمددددددددين لعدددددددام  يف ت ريدددددددر  عيددددددد  ا ابدددددددبل

ددد، يف  يدد   اعتمددا  يففدد  ذ الفاددر، الراي،ددي   ،م44امددن ي،ددت دمعا   م43اعدداكممأب ف،ددااب  موفذ
م،ددتواي  ا اومدد  تامددن يف تشددوي  املزيددد مددن امل،دداءل  عددن نريددرب واي ، الشددفافي  يف الدددف  

 بل اايئا  ا اومي  و مَّ االلتزاما  املالي  عم  نااق خمتمف اايئا  يف كيا  وافد  ال اام  

__________ 

 /http://offene.uni-rostock.de/online-course-european-public-sector-accounting انردددددر املوقددددد  الشدددددبايل م41ا
 م 2019اوو/يوليت  10اان م  عميت يف 

ي،ددتند صددذا الفدددل يز املعمومددا  الدديت ُ عددت مددن عددد  مددن الت ددايير الراي،ددي   املاتددج االفددداايل لموماعددا   م42ا
 ميدتميادن االندفد ع، EPSAS issue paper on consolidation of financial statements ،201٨األويوبيد ، 

 https://circabc.europa.eu/sd/a/76234623-73ae-4765-9345-193d38d00ad2/Issue%20paper يف املوقدددددددد  الشددددددددبايل

%20on%20consolidation%20of%20financial%20statements.pdf واملاتددددددج االفددددددداايل لموماعددددددا  األويوبيدددددد ، ؛
201٧، EPSAS issue paper on the national approaches to harmonization of chart of accounts ،
-https://circabc.europa.eu/sd/a/54519783-fa35-41f6-b60f املوقدددددددد  الشددددددددبايل االنددددددددفد عميددددددددت يف مياددددددددن

dd0d9510faa9/Issue%20paper%20on%20chart%20of%20accounts.pdf و؛Chow DSL, Pollanen R, 

Baskerville R, Aggestam-Pontoppidan C and Day R, 2019, Usefulness of consolidated government 

accounts: A comparative study. Public Money and Management, 39(3):175–185 ت ريددرين مددن ؛ و
 ، عمدددد  التددددوا ، وادددددا 2014و 201٥نددددا يين عددددن  عيدددد  ا ابددددبل ال ددددانونيل املعتمددددددين ُنشددددرا يف عدددداميل 
Consolidated government accounts: How are they used? ،يف املوقدددد  الشددددبايل مياددددن االنددددفد عميددددت 

https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/pubsect/ea-consolidated-government- 

accounts-v4.pdf؛ وWhole-of-government accounts: Who is using them?، يف املوقد   ميادن االندفد عميدت
-https://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/public-sector/tech-tp الشبايل

woga-whole-of-government.pdf  

عددا" بددل خمتمددف الددوالاي  ال ضددااي   ففدديل املممادد  املتحددد،، كممُيتمددف ابددت دام عبدداي، "ف،ددااب  ا اومدد  أب م43ا
 يدد  امل،ددتواي  ا اوميدد  اأي الوننيدد  واالقميميدد  وا ميدد م    مددَّعددا يز كممتشددري عبدداي، ف،ددااب  ا اومدد  أب

يف اجلمعوياي  االحتا ي  مثل أبرتاليا، ف  ذ الوالاي  تتمت   ااماأ ابل،يا ،، ومن   ال تشدري عبداي، ف،دااب   أما
 خمتمف م،تواي  ا اوم     مَّعا البت  يز كمما اوم  أب

-https://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/public-sector/tech-tp انردددددددددددددددددر م44ا

woga-whole-of-government.pdf  

http://offene.uni-rostock.de/online-course-european-public-sector-accounting/
https://circabc.europa.eu/sd/a/76234623-73ae-4765-9345-193d38d00ad2/Issue%20paper%20on%20consolidation%20of%20financial%20statements.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/76234623-73ae-4765-9345-193d38d00ad2/Issue%20paper%20on%20consolidation%20of%20financial%20statements.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/76234623-73ae-4765-9345-193d38d00ad2/Issue%20paper%20on%20consolidation%20of%20financial%20statements.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/76234623-73ae-4765-9345-193d38d00ad2/Issue%20paper%20on%20consolidation%20of%20financial%20statements.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/76234623-73ae-4765-9345-193d38d00ad2/Issue%20paper%20on%20consolidation%20of%20financial%20statements.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/54519783-fa35-41f6-b60f-dd0d9510faa9/Issue%20paper%20on%20chart%20of%20accounts.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/54519783-fa35-41f6-b60f-dd0d9510faa9/Issue%20paper%20on%20chart%20of%20accounts.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/54519783-fa35-41f6-b60f-dd0d9510faa9/Issue%20paper%20on%20chart%20of%20accounts.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/54519783-fa35-41f6-b60f-dd0d9510faa9/Issue%20paper%20on%20chart%20of%20accounts.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/54519783-fa35-41f6-b60f-dd0d9510faa9/Issue%20paper%20on%20chart%20of%20accounts.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/54519783-fa35-41f6-b60f-dd0d9510faa9/Issue%20paper%20on%20chart%20of%20accounts.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/pubsect/ea-consolidated-government-accounts-v4.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/pubsect/ea-consolidated-government-accounts-v4.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/pubsect/ea-consolidated-government-accounts-v4.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/pubsect/ea-consolidated-government-accounts-v4.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/pubsect/ea-consolidated-government-accounts-v4.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/pubsect/ea-consolidated-government-accounts-v4.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/pubsect/ea-consolidated-government-accounts-v4.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/pubsect/ea-consolidated-government-accounts-v4.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/public-sector/tech-tp-woga-whole-of-government.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/public-sector/tech-tp-woga-whole-of-government.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/public-sector/tech-tp-woga-whole-of-government.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/public-sector/tech-tp-woga-whole-of-government.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/public-sector/tech-tp-woga-whole-of-government.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/public-sector/tech-tp-woga-whole-of-government.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/public-sector/tech-tp-woga-whole-of-government.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/public-sector/tech-tp-woga-whole-of-government.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/public-sector/tech-tp-woga-whole-of-government.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/public-sector/tech-tp-woga-whole-of-government.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/public-sector/tech-tp-woga-whole-of-government.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/public-sector/tech-tp-woga-whole-of-government.pdf
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ماعدددا  األويوبيددد  يف وكمدددا صدددو مبدددلذ يف الت ريدددر الددددا ي عدددن املاتدددج االفدددداايل لمو -4٨
ددد، عمدد  م،ددتو  ا اومدد  املركزيدد  معمومددا  مفيددد، 201٨ عددام ، مياددن أ  تددوف  ر املعمومددا  املوفذ
دد املعمومدا  املاليد  املتعم د  بدوواي، تنفيذ تمأ ا اوممد  عن    لم،يابا  العامد ، يف فدل ،،  

تبعاأ لذلأ، ميادن لممعمومدا  و   م4٥اوافد، م،اا  تمأ الوواي، يف  مل بياب  ا اوم  املركزي 
تمفدو  عدن م،دت دميل املعمومدا  ّب  افتياجدا  م،دت دمل ُياملعددذ، عمد  امل،دتو  املوفذدد أ  تمد

املعدددددذ، عمدددد  م،ددددتو  فددددرا   الايدددداان   وتتبدددداين امل،ددددؤوليا  ال،يابددددي  واال اييدددد  عمدددد  صددددذين 
 دذ، عمد  كدل م،دتو  عمد  فدد، امل،تويل، وتت،م البيداان  املاليد  الديت تعادج أددر ال درايا  املتذ 

وميادن توويد  ال ضدااي الراي،دي  الديت يبددو أهندا تنشدا  مل،داءل  وا دار ال درايا  ا  اباوهنا مفيد،  د
ددد، يز دفددد   دداال  يددر   بياهنددا أ انه يت،ددم ا دداال   ،م46الددد  النرددر يف يعدددا  بيدداان  ماليدد  موفذ

وباوهنمدددددا يشدددددا  ف  عنددددددرين ياي،ددددديل يف تمبيددددد   ال  منعدددددا باوهنمدددددا رو ْي نددددداب  مفددددداصيميلاألوذ 
 االفتياجا  يف  ال امل،اءل  ونن  ال رايا  

 يعدا  البياان  املالي  املوفذد،؛عنده حتديد امل،تو  الذي ينبويل  اأم 
 حتديد نااق التوفيد؛ ا م 
املوفذدد،، وصديل م،دال   عدا  البياان  املالي  فيما يتدل د التامف  و يج  التع    امم 

 را  نبيع  تنريمي  
لعدام بيداان  وال تاو  عممي  التوفيد را  موز  يال يرا تدوافر  لدد  كيداان  ال اداد ا -49

آلدددر مرافدددل االندددفل يف ريالدددج األفيدددا  يف عمميددد  التوفيدددد  ايتماليددد  عاليددد  اجلدددو ،  وبدددذلأ 
 ا ابّب يف ال ااد العام  

، يددددوي  االندددداي لم ادددداد العددددام ف دددداأ لممعددددايري ا ابددددبي  الدوليدددد والجددددراء عمميدددد  توفيددددد و  -٥0
املفاصيميل الذي و دعت  مدج املعدايري ا ابدبي  الدوليد  لم اداد العدام تعريفداأ ملفعدوم الايدا  املبم  دغ  

ح املعايري ا اببي  الدوليد  التاليد  املتامبدا  الدواي ، يف خمتمدف املعدايري الديت تتنداول وبعد رلأ  تو   
 مي  التوفيد عم

 ؛املوفذد، املالي  البياان ، 3٥ لم ااد العام يقم املعياي ا ابّب الدو  اأم 
نشدت  الزميمد  ، االبتثمايا  يف امل36 لم ااد العام يقم املعياي ا ابّب الدو  ا م 

 ؛واملشايي  املشرتك 
 ؛، الرتتيبا  املشرتك 3٧ يقم اد العاماملعياي ا ابّب الدو  لم ا امم 
ا دددددر يف ، االفدددددال عددددن 3٨ يقددددم املعيدددداي ا ابددددّب الدددددو  لم ادددداد العددددام ا م 

  منشت  ألر 
وموجج معايري مثل املعايري ا اببي  الدولي  لم ااد العام افضدفأ عدن املعدايري الدوليد  العددا   -٥1

 يف البياان  املالي  املوفد، يز مفعوم ال،يار،    دي جاملالت ايير املالي م، ي،تند حتديد ا ،ااب  

__________ 

-https://circabc.europa.eu/sd/a/76234623-73ae-4765-9345   الشدددددددبايليف املوقددددددد ميادددددددن االندددددددفد عميدددددددت م4٥ا

193d38d00ad2/Issue%20paper%20on%20consolidation%20of%20financial%20statements.pdf  
  201٨قاي ، عم  ببيل املثال، بت رير املاتج االفداايل لموماعا  األويوبي  لعام  م46ا

https://circabc.europa.eu/sd/a/76234623-73ae-4765-9345-193d38d00ad2/Issue%20paper%20on%20consolidation%20of%20financial%20statements.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/76234623-73ae-4765-9345-193d38d00ad2/Issue%20paper%20on%20consolidation%20of%20financial%20statements.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/76234623-73ae-4765-9345-193d38d00ad2/Issue%20paper%20on%20consolidation%20of%20financial%20statements.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/76234623-73ae-4765-9345-193d38d00ad2/Issue%20paper%20on%20consolidation%20of%20financial%20statements.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/76234623-73ae-4765-9345-193d38d00ad2/Issue%20paper%20on%20consolidation%20of%20financial%20statements.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/76234623-73ae-4765-9345-193d38d00ad2/Issue%20paper%20on%20consolidation%20of%20financial%20statements.pdf
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 حتديد نااق عممي  التوفيد  
ق التوفيدد يز مفعدوم ال،ديار،  وينبوديل أ  تتضدمن ي،تند حتديد الاياان  اليت يشدممعا نادا -٥2

 د، ف،ااب  الايا  امل،يار وف،ااب   ي  الاياان  ا ا ع  لم،يار، البياان  املالي  املوفذ 
 تعاييف ودي   الدم   ذا ال،ياق وفيما يميل قاام   -٥3

 ال،ديار،  ياددو  كيددا  مددا م،دياراأ عمدد  كيددا  آلددر عنددما ياددو  مددن الددواي  أ  اأم 
جيين صذا الايا  مناف  متوري، من ايتبانت ابلايا  اتلر، أو لديت ف وق يف صذه املناف ، وتاو  

ت عمدد  الددذي ميايبدد نفددوراللديددت ال دددي، عمدد  التددادري عمدد  نبيعدد  صددذه املندداف  ومبالوعددا مددن لددفل 
 الايا  اتلر؛ 

  ؛الايا  امل،يار  كيا  ُُيض  ل،يارتت وافداأ أو أكثر من الاياان ا م 
كيددددا  لا دددد  لم،دددديار،  كيددددا ، مددددا يف رلددددأ الايدددداان  ريددددري امل،ددددوذم  مثددددل  امم 

 حتت بيار، كيا  آلر؛  الشراك ، واق   
كيدددا  اقتددددا ي   موعددد  مدددن الايددداان  تضدددم الايدددا  امل،ددديار وأي  كيددداان   ا م 

لا ددع  لم،دديار،  وتشددمل املدددامحا  األلددر  امل،ددت دم  يف بعددض األفيددا  مدددامح كيددا  
 أو كيا  ما  اقتدا ي أو كيا  موفذد أو  موع  موفذد،   ي ايي

 يف تي،ري عممي  التوفيد  ا ،ااب خما    وي  
مفيد بدويه يف تب،ي  عمميد  التوفيدد وجعمعدا أمر   من،ذرب ف،ااب ي ذ ابت دام خما   -٥4

 يددد  الايددداان  ا اوميددد  يف البمدددد خماددد   تدددواامولدددذلأ كثدددرياأ مدددا يونددد  أب    م4٧اأكثدددر كفددداء،
ددد، يف امل،ددت بل  و ا ،ددااب  يرا كانددت ت،ددع  يز يعدددا  ت دداي  ددر تير ماليدد  موفذ خمادد   مواءمدد ي،  

ا ،ددددااب  كددددفي مددددن عمميدددد  التوفيددددد عمدددد  م،ددددتو  فاددددوميل  دددددذ  ام،ددددتو  ا اومدددد  املركزيدددد  
  الديت عيد الدونين  ومدن أمثمد  البمدداوفاوما  الوالاي  وا اوما  ا مي م وتوفيدصا عم  الد

 من،ذ اأ يبتونيا والرباويل والربتوال  اأ  اببياأ اعتمد  خماا
بداد يجدراءا  موفذدد،، وات   موفذدد  ابدّبويعين تنريم عممي  التوفيد  مناأ و د  خماد   -٥٥

فا  املعدددامف  واأليندددد،  الدددل ا اومددد   وتدددر   أ انه أمثمددد  عمددد  االندددف ال ضددداء عمددد مثدددل 
املعتمد، يف  ال ا ابب  عم  أباس االبدتح اق، فيدؤ يشدا  ل و د  خماد  ف،دااب  من،ذدرب 

 يت صذه األمثمد  مدن جزءاأ ال يتوزأ من امل،اعيل الرامي  يز يعدا  بياان  مالي  موفذد،  وقد ابتُ 
 201٧أجراصا املاتج االفداايل لموماعا  األويوبي  يف عاميل فديث  ومن  يابا   يابا  

 م4٨ا 201٨و

__________ 

 EPSAS issue paper on the national approaches to ،201٧املاتدج االفدداايل لموماعدا  األويوبيد ،  م4٧ا

harmonisation of chart of accounts ،يف املوقدد  الشددبايل مياددن االنددفد عميددت https://circabc.europa.eu/ 

sd/a/54519783-fa35-41f6-b60f-dd0d9510faa9/Issue%20paper%20on%20chart%20of%20accounts.pdf  

 EPSAS issue paper on consolidation of ،201٨املرج  نف،ت؛ املاتج االفدداايل لموماعدا  األويوبيد ،  م4٨ا

financial statements ،متدال يف املوقد  الشدبايل https://circabc.europa.eu/sd/a/76234623-73ae-4765-9345-

193d38d00ad2/Issue%20paper%20on%20consolidation%20of%20financial%20statements.pdf  

https://circabc.europa.eu/sd/a/54519783-fa35-41f6-b60f-dd0d9510faa9/Issue%20paper%20on%20chart%20of%20accounts.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/54519783-fa35-41f6-b60f-dd0d9510faa9/Issue%20paper%20on%20chart%20of%20accounts.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/54519783-fa35-41f6-b60f-dd0d9510faa9/Issue%20paper%20on%20chart%20of%20accounts.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/54519783-fa35-41f6-b60f-dd0d9510faa9/Issue%20paper%20on%20chart%20of%20accounts.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/54519783-fa35-41f6-b60f-dd0d9510faa9/Issue%20paper%20on%20chart%20of%20accounts.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/54519783-fa35-41f6-b60f-dd0d9510faa9/Issue%20paper%20on%20chart%20of%20accounts.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/54519783-fa35-41f6-b60f-dd0d9510faa9/Issue%20paper%20on%20chart%20of%20accounts.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/54519783-fa35-41f6-b60f-dd0d9510faa9/Issue%20paper%20on%20chart%20of%20accounts.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/54519783-fa35-41f6-b60f-dd0d9510faa9/Issue%20paper%20on%20chart%20of%20accounts.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/54519783-fa35-41f6-b60f-dd0d9510faa9/Issue%20paper%20on%20chart%20of%20accounts.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/54519783-fa35-41f6-b60f-dd0d9510faa9/Issue%20paper%20on%20chart%20of%20accounts.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/76234623-73ae-4765-9345-193d38d00ad2/Issue%20paper%20on%20consolidation%20of%20financial%20statements.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/76234623-73ae-4765-9345-193d38d00ad2/Issue%20paper%20on%20consolidation%20of%20financial%20statements.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/76234623-73ae-4765-9345-193d38d00ad2/Issue%20paper%20on%20consolidation%20of%20financial%20statements.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/76234623-73ae-4765-9345-193d38d00ad2/Issue%20paper%20on%20consolidation%20of%20financial%20statements.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/76234623-73ae-4765-9345-193d38d00ad2/Issue%20paper%20on%20consolidation%20of%20financial%20statements.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/76234623-73ae-4765-9345-193d38d00ad2/Issue%20paper%20on%20consolidation%20of%20financial%20statements.pdf
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 بموياا  
 ا اوميددد  املركزيددد ، حتدددت يددددرا  الددددواار العامددد  االحتا يددد ، الايددداان ميادددن أ   تددداي  -٥6

تابيرب خما  ا ،ااب  البمويايل املن،ذدرب ا داص بشدركا  ال اداد ا داص أو خماد  ا ،دااب  
دددرب ا دددداص ابملنرمدددا  ريددددري الرىنيددد   ومددددر   رلدددأ أ ذ بعددددض الايددداان  ا اوميدددد   البموياددديل املن،ذ

املركزيدد ، اددف  الدددواار العامدد  االحتا يدد  و وااددر الت اددي  العددام ونددنا يرب الضددما  االجتمدداعيل،  
كاندددت لدددديعا ابلفعدددل، يف وقدددت بددددء تنفيدددذ نردددام  ادددي  مدددواي  املؤب،دددا  يف الددددواار العامددد  

ممحابدب  املاليد  ويعددا  الت دايير االفددااي   االحتا ي  و واار الت ادي  العدام، نُردم  ميد  بدايي  ل
وبناء عم  رلأ، أنشئت وندف  بينيد  مد  نردام  ادي  مدواي  املؤب،دا  تتديح ادذه الايداان  

 ببيااناا ألريراض عممي  التوفيد وت دل الت ايير االفدااي    تد أ  التابع  لمحاوم  املركزي  
خما  ا ،ااب  ا اص بشركا  ال اداد تابيرب   ركزيامل  حاوميب  لمالتاي كيا   راف  -٥٧

عدددن نريدددرب جدددول م،دددح مدددرتب   تا دداص أو املنرمدددا  ريددري الرىنيددد ، وجدددج عميددت أ  يبم  دددغ بياانتدد
 م ا  ا ،ااب  املن،ذرب ال،ايي عم  كياان  ال ااد العام  

دددرب بويددد  حت،دددل ال ابميددد  لمم اينددد  ووايوقدددد  -٥٨  ، اعُتمدددد يف بمويادددا خماددد  ف،دددااب  من،ذ
دددد،  وصدددو يتددديح حت،دددل االت،ددداق بدددل  يماانيدددا  تبدددا ل أفضدددل املمايبدددا  بدددل الايددداان  املوفذ

ر عممي  التوفيد   يجراءا  ا ابب   وفضفأ عن رلأ، فعو يي،  

 الرباويل  
، كدددا  لدددد  كدددل كيدددا  احتدددا ي براويمددديل اا اومددد  املركزيددد  والدددوالاي  2014فدددا عدددام  -٥9

ف،دااب  لداص بدت  وصدذا يعدين أ ذ  ابدّب الايداان  العامد  كدا  يف وبدععم والبمداي م خما  
فيددت  وعمدد  يدددر ف،ددااب   تويددري ا ،ددااب  املديجدد  يف صددذا امل ادد  أو ابددتبعا صا منددت أو ي يام

يجراء عممي  مواءم  ا ابب  العام  الرباويمي  م  املعايري ا اببي  الدولي  لم اداد العدام، ابدُتحدث 
  ف،ددااب  جديدد، أُنمددرب عميدت ابددم "لاد  ا ،ددااب  املابذ د  عمدد  ال اداد العددام"  صيادل خماد
، يف ا اال  اليت تاو  فيعا صذه ا ،ااب  ديذ  ،ااب  يف خما  ا ،ااب  اجلديد موبعض ا 

   م49ارا  نم  ألريراض التوفيد

 الربتوال  
ري ا ابددب  الوننيدد  مددن أجددل ، عيذنددت وواي، املاليدد  يف الربتوددال جلندد  معدداي2013يف عددام  -60

م اداد لم ااد العام يف الربتوال ابتنا اأ يز املعايري ا ابدبي  الدوليد  لاعتما  معايري ا ابب  املالي  
من،ذد اأ يف ينداي يندففعا لنردام ا ابدب   ي اأ بدبا  اأ العام  ومنذاذ، اعتمد  الربتوال أيضداأ خمااد

 عم  أباس االبتح اق  
معدددايري ا ابدددب  وامليزانيددد  ومعدددايري االبدددفت املدددا  يف  يف ينددداياملعدددايري املعتمدددد،  وتشدددا  ل -61

يعدددا  كيددداان   ا ،ددااب  املتعددد  األبعددا ، أبدداسالبمددد، يز جانددج االندداي املفدداصيميل وخمادد  
__________ 

 Jorge S, Vaz de Lima D, Pontoppidan C and Dabbicco G, 2019, The role of the charts ofانردر  م49ا

accounts in public sector accounting ،فد عميدت يف املوقد  التدا ندميادن اال https://openarchive.cbs.dk/ 

xmlui/bitstream/handle/10398/9723/Jorge_VazdeLima_AggestamPontoppidan_Dabbicco.pdf?seq

uence=1  م 2019اوو/يوليت  10اان م  عميت يف 

https://openarchive.cbs.dk/xmlui/bitstream/handle/10398/9723/Jorge_VazdeLima_AggestamPontoppidan_Dabbicco.pdf?sequence=1
https://openarchive.cbs.dk/xmlui/bitstream/handle/10398/9723/Jorge_VazdeLima_AggestamPontoppidan_Dabbicco.pdf?sequence=1
https://openarchive.cbs.dk/xmlui/bitstream/handle/10398/9723/Jorge_VazdeLima_AggestamPontoppidan_Dabbicco.pdf?sequence=1
https://openarchive.cbs.dk/xmlui/bitstream/handle/10398/9723/Jorge_VazdeLima_AggestamPontoppidan_Dabbicco.pdf?sequence=1
https://openarchive.cbs.dk/xmlui/bitstream/handle/10398/9723/Jorge_VazdeLima_AggestamPontoppidan_Dabbicco.pdf?sequence=1
https://openarchive.cbs.dk/xmlui/bitstream/handle/10398/9723/Jorge_VazdeLima_AggestamPontoppidan_Dabbicco.pdf?sequence=1
https://openarchive.cbs.dk/xmlui/bitstream/handle/10398/9723/Jorge_VazdeLima_AggestamPontoppidan_Dabbicco.pdf?sequence=1
https://openarchive.cbs.dk/xmlui/bitstream/handle/10398/9723/Jorge_VazdeLima_AggestamPontoppidan_Dabbicco.pdf?sequence=1
https://openarchive.cbs.dk/xmlui/bitstream/handle/10398/9723/Jorge_VazdeLima_AggestamPontoppidan_Dabbicco.pdf?sequence=1
https://openarchive.cbs.dk/xmlui/bitstream/handle/10398/9723/Jorge_VazdeLima_AggestamPontoppidan_Dabbicco.pdf?sequence=1
https://openarchive.cbs.dk/xmlui/bitstream/handle/10398/9723/Jorge_VazdeLima_AggestamPontoppidan_Dabbicco.pdf?sequence=1
https://openarchive.cbs.dk/xmlui/bitstream/handle/10398/9723/Jorge_VazdeLima_AggestamPontoppidan_Dabbicco.pdf?sequence=1
https://openarchive.cbs.dk/xmlui/bitstream/handle/10398/9723/Jorge_VazdeLima_AggestamPontoppidan_Dabbicco.pdf?sequence=1
https://openarchive.cbs.dk/xmlui/bitstream/handle/10398/9723/Jorge_VazdeLima_AggestamPontoppidan_Dabbicco.pdf?sequence=1
https://openarchive.cbs.dk/xmlui/bitstream/handle/10398/9723/Jorge_VazdeLima_AggestamPontoppidan_Dabbicco.pdf?sequence=1
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بياان  ماليد  ياي،دي ، ابال داف  يز  أ  تشمل أيبع منعا   توقذ يال ااد العام لت اييرصا املالي ، اليت 
م، وبيددا  التدددف ا  نبيعتعددا،ددج ىنا االيددرا ا مففرددا ، وصدديل بيددا  امليزانيدد  العموميدد ، وبيددا  

  وت عتدرب املعدايري ا ابدبي  اجلديدد، لدل ايا  العامد  كدل  ف دوق املمايد وبيا  التودريا  يف  ،الن دي 
  رلددأ، فدد  ذ صددذه املعددايري تتددول  ابددتحداث نرددام كيددا  عددام كيدداانأ مْددددياأ لبيدداان  ماليدد ؛ ومدد

دددد  لمايدددداان  األنددددور فومدددداأ والدددديت ال تواجددددت خمددددانر دددددديد،  وتتددددالف املعددددايري ا ابددددبي   مب،ذ
اال اييد   واادد  املتدول  مدن رلدأ و املاليد   وا ابدب لل ايا  العام  من الدن رم الفرعيد  لمميزانيد  

يبادت مد  ا ادوميل العدام، م  أبداس االبدتح اق يف ال اداد صو  ما  التنفيذ التام لممحابب  ع
  ابألباس الن دي املعدذل امل،ت دم فالياأ يف النرام الفرعيل لمميزاني  

دددرب عمددد   يددد  م،دددتواي  ا اومددد  ااملركزيددد  واالقميميددد   -62 وي،دددري خماددد  ا ،دددااب  املن،ذ
 اد  املمد  أبكممعدا أ  ت،دت دم وا مي م  وينبويل جلميد  الايداان  املدي جد  يف ف،دااب  ا او 

ا ميل، ولان ينبويل يبات  ّبباا  عا  أما الاياان  ا مي  فيمانعا تاييف خماااملوفذد ّبباا 
 م ا  ا ،ااب  املركزي املن،ذرب ألريراض التوفيد  

 طرائق التوحيد  
دددرب يف العمميددد امل ،دددااب ا ينت دددل صدددذا ال ،دددم مدددن النردددر يف  وي خماددد   -63 الراميددد  يز  ن،ذ

ددد، يف ال ادداد العددام يز الرتكيددز عمدد  العمميددا  املنوددز، يف يعدددا   يعدددا تي،ددري  بيدداان  ماليدد  موفذ
فدو  عممي  التوفيد  تمف من بمد يز آلر تبعاأ  عممي  التوفيد صذه  ف د بيذنت الديابا  أ ذ 

 لعوامل دا  وبيو ذح صذا األمر يف األمثم  الُ ْاري  التالي  

 أبرتاليا  
يف أبرتاليا، تُنشر البياان  املالي  املوفذد،، ما يف رلأ بياان  الشركا  العامد  ا ا دع   -64

 ل،يار، ا اوم ، يف ريضو   ،  أدعر بعد هناي  ال،ن  املالي   

 يبتونيا  
ددداأ، مددا يف رلددأ  -6٥ مددن  240ت،ددت دم  يدد  كيدداان  ال ادداد العددام خمادد  ف،ددااب  موفذ

لان  ابلنف ا   ويتدوز  4٥0لان  اباليرا ا  و 340ن  ابألنول وا ،ااب  امل تمف  ا ا
 تم  دديلم،ددؤولي  ي اي، برا يددا  عمميدد  التوفيددد، الدديت تتدديح التدداب  لمدولدد  مركددز ا دددما  املشددرتك  

الت ايير املالي  يف ريضو  فرت، ومني   دو ، لموايد   وجيدج عمد   يد  كيداان  ال اداد العدام ي يام 
ايدد  الشددعر  ويددتم يعدددا  مم ذددر يومدداأ بعددد هن 30  يف نرددام التوفيددد يف ريضددو  م،ددااااا املاليدد
  أبكممعددا امشددفوعاأ مففرددا   دددو ،م عمدد  أبدداس فدددميل، يف فددل تُدع ددد  مدد ،ددااب  ا او 
ني،دددا /أبريل  وبعدددد رلدددأ، ي دددوم  30عدددا ىنمدددول يييدددخ مملمحاومددد  أبكال،دددنوي  البيددداان  املاليددد  

 آ /أري،اج  30ول  مراجعتعا   ت دذم يز الربملا  ىنمول ماتج مراجع  ف،ااب  الد
   م٥0ا خمتمف وجيري يعدا  البياان  املالي  املوفذد، يف يبتونيا عم  م،تواي  -66

 الدول ؛ عم  م،تو  ا اوم  املركزي ، ما يف رلأ الدول  والاياان  ا ا ع  ل،يار، اأم 
__________ 

دددد، متافددد  ابلموددد  االبدددتوني  يف املوقددد  التدددا    م٥0ا -https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiالبيددداان  املاليددد  املوفذ

raamatupidamine  م 2019اوو/يوليت  10اان م  عميت يف 

https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigi-raamatupidamine
https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigi-raamatupidamine
https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigi-raamatupidamine
https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigi-raamatupidamine
https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigi-raamatupidamine
https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigi-raamatupidamine
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ا ميدد ، مددا يف رلددأ  يدد  الوفدددا  ا اوميدد  ا ميدد   ا ا اومدد م،ددتو عمدد   ا م 
 وكيااناا ا ا ع  لم،يار،؛

عم  م،تو  ال ااعا  ا اومي  العام ، ما يف رلأ  ي  الاياان  املنضوي   امم 
املركزيدددد    حتددددت لددددواء ال ادددداد ا اددددوميل العددددام،  و  الشددددركا  العامدددد  ا ا ددددع  ل،دددديار، ا اومدددد

 ا مي ؛ا اوما   أو
 يد  الايداان  التابعد  عمد  التدوا   يشمل اوم  أبكممعا، ما اعم  م،تو   ا م 

ددد العامددد  الددديت ت،ددديار عميعدددا د اال اددداد ا ادددوميل العدددام، ي ددداف  يز الشدددركا  لم اددداد العدددام املوفذ
 ا مي م ا اوما  املركزي  أو   ا اوم
مد  أبكممعدا  وقدد بداذر البمدد وي تضيل قانو  ا ابب  يف يبتونيا يعدا  ف،دااب  ا او  -6٧

صدددد  يعددددا  ف،دددااب  ا اومددد  أبكممعدددا،  دددد  ت ددددل مدددا يمددديل  اأم  ددد  عامددد  عدددن الو ددد  
واأل اء املددداليل وفالددد  التددددف ا  الن ديددد  يف البمدددد، وا م املعمومدددا  الفومددد  لموفددداء ابلتزامدددا  

 االبفت املا  الدولي   
ا ميددد م، يشدددمل ناددداق ا اومدددا  املركزيددد  و  ا اومددد ا اومددد  ا م،دددتوييلويف كدددل مدددن  -6٨

  الدوليد  مثدل ي ابدباالتوفيد  ي  الاياان  ا ا ع  ل،يار، الايا  امل،يار، اشياأ م  املعايري 
 املعايري ا اببي  الدولي  لم ااد العام  

 ييااليا  
عمددد  فعدددم عمميدددا  التوفيدددد يف ا اومدددا   2019 يابددد  ىنثيددد  ُنشدددر  يف عدددام  زترك  ددد -69

وتناولددت الديابدد  ا اومددا  ا ميدد  الدديت اخنرنددت يف فددرت، التبدداي ونفذددذ    م٥1اا ميدد  يف ييااليددا
 نوعاأ بياان  مالي  موفذد،  

ميددل   قدراي ال،ابد  ا وتبدل   نتدااَّ الديابد  أ ذ أبددباابأ ت نيد  وبيابدي  معدداأ قدد أدذدر  عمدد -٧0
املشدددايك  يف فدددرت، االلتبدداي؛ وعدددفو، عمددد  رلددأ، تبدددل   النتدددااَّ أايددد  بشددا  ابدددعم مدددن املدددديرينم 

   لديعا املتوريا  األلر ، مثل فوم ا اوم  ا مي  وم،تو  الديو 
يددت فددرت، مت يليعددا الديابدد  الدددوي ااددام الددذي مياددن أ  تؤ    ومددن النتددااَّ ال ي مدد  الدديت تونذدد -٧1

االلتباي اليت أيفت، يف صذه ا ال ، لمحاوما  ا مي  تعميرب يملامعا ابملعدايري ا ابدبي  و يادل 
ددد،، يز جانددج حت يددرب ماابددج ألددر  تشددمل، عمدد  بددبيل املثددال، حت،ددل  البيدداان  املاليدد  املوفذ

 معايا  العاممل لديعا  
 اوما  ا مي  الديت تنف  دذ د  اي  وال،يابي  لوُتربو نتااَّ الدياب  أاي  االعتبايا  الت ن -٧2

ددد،، توندد ددد، بدددف  نوعيدد   ولتي،ددري تنفيددذ البيدداان  املاليدد  املوفذ الديابدد  أب   يلبيدداان  ماليدد  موفذ
 تدددددو يم الشددددرعي ، أي حت،ددددل حت يددددرب م ددددو   عمدددد  ومددددا  املركزيدددد  ا اومددددا  ا ميدددد  تشددددو    ا ا

ينبويل لمحاوم  املركزي  أ  ت دد  م امل،داعد، الت نيد  عدن نريدرب  ااعا  وفضفأ عن رلأ، ألاملواننل 
 ييدا ي   تنريم  ويا  تدييبي  خمدذد  أو من لفل نشر أ ل 

__________ 

 Santis S, Grossi G and Bisogno M, 2019, Drivers for the voluntary adoption of consolidated م٥1ا

financial statements in local governments, Public Money and Management  
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 املمما  املتحد،  
املركزيدد    اومدد  أبكممعددا الدديت تشددمل ا اومددتُع ددد  فاومدد  املممادد  املتحددد، ف،ددااب  ا  -٧3
امدا فيعدا املددر  املركدزيم  فعمد  م،دتو  ا اومد  املركزيد ، ا مي  والشركا  العام  ا اوما  و 

كاالادا، وصيئااددا امل،ددت م  و مددا يف رلددأ  ،ت دوم اال ايا  ا اوميدد   عددا  البيدداان  املاليدد  املوفذدد،
  وبدددويصا تُع ددد  اال ايا  املفوذ دد ، وصدديل أيرلندددا الشددمالي  وابدداتمندا التابعدد  اددا الفرعيدد   يئدداااو 

دددد، عمددد   وويمدددز، واي  دددئ الايددداان  التابعددد  لمحاومدددا  ا ميددد   م،دددتواصا ا ددداص ف،دددااب  موفذ
 الفرعي م  ايئا  ا اأي ما يف رلأ اف،ااب  موفذد،  موعااا ا ان   

ويُدع  دددددد  النرددددددام الدددددددحيل الددددددونين واالحتددددددا ا  واملؤب،ددددددا  املمموكدددددد  لمدولدددددد  واملدددددددايس  -٧4
  موفذد،  وف،ااب  ا اومد  أبكممعدا صديل عبداي، عدن بيداان  ماليد  األكا ميي  أيضاأ بياان  مالي

معددذ، وف دداأ لممعددايري الدوليدد  العدددا  الت ددايير املاليدد  اكمددا صدديل مايذفدد  لم ادداد العددامم  وصدديل ت دددذم 
  وبدذلأ تُع دد  2000يز  مج العموم االربملا م موجج قانو  املواي  وا ،ااب  ا اومي  لعام 

وتُنشدر تمدأ البيداان  يف   م٥2املتحد، البياان  املالي  املوفذدد، ابلن،دب  لم اداد العدام برم تدتاملمما  ا
 دعراأ بعد هناي  ال،ن  املالي    14يز  12ريضو  

 التحدايه القائمة فيما يتعلق حبساابه احلكومة أبكملها  
ا ،دااب  ا اوميد  املوفذدد، يف  جددو زيد من الديابا  التفديمي  ميان أ  يبحؤ امل -٧٥

ددد، يف ال ادداد العددام  و دد  ال،يابددا  العامدد   ومددن البمدددا  األلددر  الدديت تُع ددد  بيدداان  ماليدد  موفذ
 مدزاايجبدو  ا ،ااب  ا اومي  املوفذد،  ويف كندا، ترك  ز مناقشد  فعفأ ن م   ول  نيوويمندا، اليت تؤْ 

الددنعَّ عمدد  يركدداء الددوعيل بتادداليف التشددويل، يف فددل ال ت،ددت دم أبددرتاليا وال،ددويد صددذه صددذا 
   م٥3ااملعموما  ألريراض و   ال،يابا 

يف يندداي املعددايري ا ابددبي  األويوبيدد  وت،ددم    ويقدد  املناقشدد  بشددا  توفيددد البيدداان  املاليدد   -٧6
عم  دفد  أنواد ياي،دي  الضوء م 201٨ااملاتج االفداايل لموماعا  األويوبي ، لم ااد العام 

 من امل،اال املتدم   عدا  البياان  املالي  املوفذد، 
 د،؛حتديد امل،تو  الذي ينبويل عنده يعدا  البياان  املالي  املوفذ  اأم 
 التوفيد؛عممي  حتديد نااق  ا م 
 فيما يتدل  عدا  البياان  املالي  املوفذد،   دتامف  و يج  التع   ال امم 

مدددد    عمدددد  م،ددددتو  ا او خمتمفدددد  م،ددددتواي  عمدددد  ومياددددن حتديددددد الايددددا  املعددددد  لمت ريددددر -٧٧
ا ميدد ، وفددا عمدد  م،ددتو  أ ب اعمدد  بددبيل املثددال عمدد   ا ا اومددم،ددتو  املركزيدد ، أو عمدد  

تشددا  ل جددزءاأ مددن صددذا امل،ددتو  م،ددتو  اال ايا م  ويشددمل نادداق كددل م،ددتو  الايدداان  الدديت 
عترب جزءاأ منتم  وابال اف  يز رلدأ، ينبوديل حتميدل مدد  مفءمد  يعددا  ف،دااب  ا اومد  تُ  اأو

أبكممعا، أي ت دل ف،ااب   يد  كيداان  ال اداد العدام يف بمدد وافدد  وكثدرياأ مدا  دد    ال دانو  
__________ 

مياددن االنددفد عمدد  ف،ددااب  و  اومدد  أبكممعددا  ا اندد  ابنشددر  فاومدد  املممادد  املتحددد، اثمددن ف،ددااباا  م٥2ا
-https://www.gov.uk/government/publications/whole-of لتدددددددددددا  ا اومددددددددددد  أبكممعدددددددددددا عمددددددددددد  املوقددددددددددد  ا

government-accounts-2016-to-2017  م 2019اوو/يوليت  10اان م  عميت يف  

  201٥، املعتمدين ا اببل ال انونيل  عي ؛ Chow D et al., 2019 م٥3ا

https://www.gov.uk/government/publications/whole-of-government-accounts-2016-to-2017
https://www.gov.uk/government/publications/whole-of-government-accounts-2016-to-2017
https://www.gov.uk/government/publications/whole-of-government-accounts-2016-to-2017
https://www.gov.uk/government/publications/whole-of-government-accounts-2016-to-2017
https://www.gov.uk/government/publications/whole-of-government-accounts-2016-to-2017
https://www.gov.uk/government/publications/whole-of-government-accounts-2016-to-2017
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المددوااح و أو ال ددوانل ولوااحعددا التنريميدد    أو قددوانل الددوالاي أو المددوااح التنريميدد  الوننيدد  الددونين
  يعدا  البياان  املالي  املوفذد، عنده التنريمي  ا مي  امل،تو  الذي ينبويل 

حتديدد ناداق عمميد  التوفيدد أددي  التحدداي  الذي يتعدل ات باعدت يف عَّ نذ الوميث  ل حتديد  -٧٨
وتتمثدل امل،دال  املفاصيميد  الراي،دي  يف صدذا الددد  يف مدا يرا كدا    م٥4ااملاروف الت ني /املفاصيمي  

ينبويل يعددا  ا ،دااب  املوفذدد، ابدتنا اأ يز مفعدوم ال،ديار، ف د  أم ابدتنا اأ يز مفعدوم ال،ديار، 
  وت تضديل األندر ا ابدبي  الدوليد  مثدل املعدايري ا ابدبي  الدوليد  معداأ ويز نبيع  أنشا  الايداان  

لعام واملعايري الدولي  العدا  الت دايير املاليد  ي يام  يد  الايداان  ا ا دع  ل،ديار، كيدا  لم ااد ا
،اييدد م يف نادداق أنشددا  أو  ،ددوقالم،دديار امددا يف رلددأ الشددركا  العامدد  الدديت تضددام  أبنشددا  

 عممي  التوفيد  
األويوبيدد  بشددا  توفيددد ناقشدد  الدديت أعدددذصا املاتددج االفددداايل لموماعددا  املوتُددربو ويقدد   -٧9

أيضددداأ أ ذ مدددن الدددفوم، يف يف ينددداي املعدددايري ا ابدددبي  األويوبيددد  لم اددداد العدددام  م٥٥االبيددداان  املاليددد 
ل م،ددال  املعاجلدد  ا ابددبي  لفبددتثمايا  يف املؤب،ددا  ن قبيددال،ددياق األويوش، حتديددد م،دداال مدد

يه ات بدد  نرددام االبددفت الددذي ي ددر   مددا يرا ابددتبعا صا مددن عمميدد  التوفيدددم عنداددذ  يددتمالعامدد  االدديت ال 
املعاجلدددددد  ا ابددددددبي  املماندددددد  ي يام االبددددددفت عددددددن فدددددداال  وتشددددددمل  نرددددددام ا ،ددددددااب  األويوش 

 ب،عر التامف  أو ابل يم  العا ل   ت ديرصا االبتثمايا  اببت دام نري   ف وق املماي  و 
موجددج  واعددد عمميدد  التوفيددد  عنددد تابيددرب قومياددن أ  تنشددا نددعواب  ت نيدد  و/أو عمميدد -٨0

 ما يتعمرب ما يميل  تنشا صذه الدعواب  فيقد   و   الدولي ي اببااألنر 
قاامدد  ،دديار، الحتديددد نادداق عمميدد  التوفيددد، مددا يف رلددأ حتديددد مددا يرا كانددت  •

ويز أي مدددددد  ميادددددن  يرا كدددددا  ميادددددن ابدددددت دام عتبدددددا  األايددددد  الن،دددددبي  ومدددددا
 يف حتديد الاياان  اليت ميان أ  ُت،تبعد من نااق عممي  التوفيد   ابت دامعا

 دد  املعمومددا  مددن  يدد  الايدداان  املنديجدد   ددمن  يشددملعمميدد  التوفيددد، مددا  •
نااق عممي  التوفيد، واالبدتبعا  مدن ا موعدا ، ومواءمد  ال،يابدا  ا ابدبي  

 العام  اليت تضام  أبنشا  ،ايي م   ا لمشركاما يف رلأ ابلن،ب  
وعدددفو، عمددد  رلدددأ، تشدددري ويقددد  املناقشددد  الددديت أعددددذصا املاتدددج االفدددداايل لموماعدددا   -٨1

يز أ ذ األيند، واملعامف  اليت ،ري بل بشا  املعايري ا اببي  األويوبي  لم ااد العام األويوبي  
تبعا صا ابلاامدددددل، مدددددا يف رلدددددأ االيدددددرا ا  الايددددداان  يف ينددددداي الايدددددا  االقتددددددا ي ينبوددددديل ابددددد

عددن املعددامف   الددل  املرتتبدد ابددتبعا  املاابددج وا ،دداار الدالميدد   واملدددروفا   وينبودديل أيضدداأ 
يف قاامددد  اجلدددر  أو يف األندددول الثابتددد م   ا اومددد ، والددديت أُ يجدددت يف األندددول أو ا ددددوم امدددثفأ 

  مدن ناافداوي عميعا م،ع     املعموما  عدرب ينبويل االبتعان  ابلتحداي  العممي  اليت ين وال
 الاياان  را  نُرم مالي  خمتمف   

__________ 

 :Association of Chartered Certified Accountants, 2018, IPSAS implementation انرر، عم  بدبيل املثدال، م٥4ا

Current status and challenges  متدددددددددددددددال يف املوقددددددددددددددد  التددددددددددددددددا ، https://www.accaglobal.com/content/dam/ 

ACCA_Global/Technical/pubsect/pi-IPSAS-implementation-current-status-and-challenges.pdf  

  201٨املاتج االفداايل لموماعا  األويوبي ،  م٥٥ا

https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/pubsect/pi-IPSAS-implementation-current-status-and-challenges.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/pubsect/pi-IPSAS-implementation-current-status-and-challenges.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/pubsect/pi-IPSAS-implementation-current-status-and-challenges.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/pubsect/pi-IPSAS-implementation-current-status-and-challenges.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/pubsect/pi-IPSAS-implementation-current-status-and-challenges.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/pubsect/pi-IPSAS-implementation-current-status-and-challenges.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/pubsect/pi-IPSAS-implementation-current-status-and-challenges.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/pubsect/pi-IPSAS-implementation-current-status-and-challenges.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/pubsect/pi-IPSAS-implementation-current-status-and-challenges.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/pubsect/pi-IPSAS-implementation-current-status-and-challenges.pdf
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 حساابه احلكومة أبكملها مزااي  
الراي،دددي  الددديت أبمودددت عنعدددا فاومددد  املمماددد  املتحدددد،، عمددد  بدددبيل املثدددال،  زاايتتمثدددل املددد -٨2
 يتعمرب  عدا  ونشر البياان  املالي  املوفذد، فيما يميل   فيما

يف يندددداي  عمدددداأ البددددتواب  ا اومدددد  ،ددددت دم ف،ددددااب  ا اومدددد  أبكممعددددا تُ  اأم 
 وتتوز جلن  برملاني  ابتعرا عا  بتعراض امل،ت ل لمم انر املالي ،اال

دددد، لمحاومددد  املركزيددد  فرنددداأ لمتددددقيرب مدددن جاندددج جلدددا   ا م  تدددوف  ر ا ،دددااب  املوفذ
 برملاني  خمتاي، ولتوفري بياان  عن اال،اصا  ال،ااد،  

ددد، لمحاومددا  ا ميدد  فرندد  مفيددد، لمتدددق امم  يرب مددن جانددج تددوف  ر ا ،ددااب  املوفذ
   ل افعيل الضرااج ا مي

اتددج االفددداايل لموماعددا  األويوبيدد  امل يابدد   مشمتعددافدددذ   ا اومددا  الدديت قددد و  -٨3
، الدديت تناولدت يبددتونيا وبدموفاكيا واملممادد  املتحدد، فيمددا يتعمدرب ممايبددا  التوفيددد، 201٨لعدام 
 م٥6امرتبا   عدا  ف،ااب  ا اوم  أبكممعا مزااي 
 ما يميل  املزاايوتتضمن صذه  -٨4

لدددومت يف البمددد، واي ، الشددفافي  واالبددفت الشددامل عددن أنددول ال ادداد العددام و  اأم 
 أا يتيح تدقيرب امليزاني  العمومي   

مدددا يددددوذ  ي اي، ملبدددا ي، يز م األندددول وحت،دددل ي اي، ا ددددوم ااحت،دددل ابدددت دا ا م 
 م، وابلتا   ما  حت،ل االنضباط املا  يف ال ااد العام برم تت  منعا

البدددفت عدددن ،دددل ي اي، امل دددانر ابفضدددل تددددابري تشدددمل عمددد  بدددبيل املثدددال احت امم 
 ا دوم ا تمم م 

حتديدددد مؤددددرا  األ اء األبابدددي  مدددن أجدددل حت،دددل اال اي،  ‘1‘تدددوفري األبددداس لدددد  ا م 
 توبي  نااق االنففا  اال ايي  افعالي  الامف  واال اي، ال اام  عم  النتااَّم  ‘2‘املالي  العام  و

 توفري مددي مفيد لممعموما  املتعم   بت ايير االبتدام  املالي  والت ايير االفدااي    اهم 
 واي ، املدداقي  ،اه    م د  ميل األموال وباار اجلعا  املعتم    اوم 

 قضااي ماروحة للدراسة -خامساا  
الت دايير املاليدد   تعدر ض صدذه املددذكر، التادويا  الراصند  فيمددا يتعمدرب ابملعدايري الدوليدد  العددا  -٨٥

واملعددايري ا ابددبي  الدوليدد  لم ادداد العددام، فضدددفأ عددن االعتبددايا  املتدددم  بتوفيددد البيدداان  املاليددد  
لم ادددداد العددددام ويعدددددا  ف،ددددااب  ا اومدددد  أبكممعددددا  واددددذه التاددددويا  آاثي كبددددري، عمدددد  الدددددول 

  دا  الت ايير املالي  واملعايري ا اببياليت   تنف  ذ بعُد املعايري الدولي  العالدول األعضاء، وال بيما 
رم الوننيد  لممحابدب  واالبدفت   التحداي  املتعم    نفل الن   االدولي  لم ااد العام  وبوي   

يف بددبيل ابددتيفاء م تضدديا  امل،ددتثمرين وريددريصم مددن م ددد  ميل ينوس األمددوال ونددانعيل ال ددرايا ، 
__________ 

 املرج  نف،ت  م٥6ا



TD/B/C.II/ISAR/90 

25 GE.19-14224 

فريدرب ا درباء ا ادوميل الددو  لددوي، ال،ا بد  والثفددل لميان أ  يتناول املنددوبو  ا ا درو  يف ا
  أ انه الواي ،امل،اال  العامل املعين ابملعايري الدولي  لممحابب  واالبفت

 فيما يتعمرب ابملعايري الدولي  العدا  الت ايير املالي ، ميان النرر يف امل،اال التالي  ف -٨6
مدددن تنفيدددذ املعدددايري الدوليددد  العددددا   مدددا صددديل بعدددض الدددديوس الراي،دددي  امل،دددتفا ، اأم 

 يف اتون  األلري،   اليت ندي الت ايير املالي  
لد  تنفيذ املعدايري الدوليد   شركا   بعينعا تعرتض البمدا  والحتداي صنا صل  ا م 

 اجلديد، العدا  الت ايير املالي  
ابددل لمم ايندد  مدا صدديل بعددض اتليددا  العامليدد  املتافدد  لضددما  التنفيددذ املت،ددرب وال  امم 

 ز النفار يف ال،نوا  األلري،  اليت  لمت في    ،لممعايري الدولي  العدا  الت ايير املالي 
الراي،ددي  املتاتيدد  مددن تنفيددذ املعددايري الدوليدد  العدددا  الت ددايير زااي مددا صدديل بعددض املدد ا م 

 ون  األلري،  يف ات اليت ندي املالي  
صندددا  العديدددد مدددن البمددددا  يف  يددد  أعددداء العدددا    تنف  دددذ بعدددُد املعدددايري الدوليددد   اصدم 

 العدا  الت ايير املالي   فما صو اال،اه ا تمل أ  تشعده ال،نوا  ال ا م   
لم اداد العدام وفيما يتعمرب ابملعايري ا اببي  الدولي  لم ااد العام وتوفيدد البيداان  املاليد   -٨٧

 وف،ااب  ا اوم  أبكممعا، قد يرريج املندوبو  يف النرر يف امل،اال التالي   
مددا صدديل بعددض املمايبددا  ال،ددميم  يف تنفيددذ املعددايري ا ابددبي  الدوليدد  لم ادداد  اأم 

 يد العامليل  العام عم  الدع
مددا الددذي مياددن عممددت مددن أجددل ت،ددعيل يعدددا  الت ددايير املاليدد  لم ادداد العددام يف  ا م 

 الوقت املنابج 
كيف ميان لمدول األعضاء أ  تبين ال ديا  البشري  الفوم  لمنوال يف تنفيذ  امم 

 املعايري ا اببي  الدولي  لم ااد العام  
يعدددددا  ا ،دددااب  ا اومدددد   يت تعدددرتضمدددا صددديل بعددددض التحدددداي  الراي،ددددي  الددد ا م 
 املتاتي  من صذا امل،ع  ، وما املزااي أبكممعا

    




