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  توطئة
ملعين باملعايري الدولية للمحاسـبة     حدد فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل ا      

، عدداً من العقبـات     ٢٠٠٠يوليه  /واإلبالغ يف دورته السابعة عشرة، املعقودة يف متوز       
اليت تواجهها املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم يف تطبيق املعايري احملاسبية الصادرة           

. ى حـد سـواء    ة والدولية عل  ـعن خمتلف اهليئات املسؤولة عن وضع املعايري، الوطني       
واتُّفق على تنفيذ مشروع لتحديد الُنهج املمكنة لتلبية احتياجات احملاسبة واإلبـالغ            

  .املايل هلذه املؤسسات

وساند الفريق وال يزال اجمللس الدويل للمعايري احملاسبية كجهة مرجعية دوليـة              
يل للمعـايري   غري أن اجمللس الدو   . مسؤولة عن وضع املعايري اخلاصة باحملاسبة واإلبالغ      

احملاسبية قد أصدر املعايري الدولية لإلبالغ املايل واضعاً يف اعتبـاره إىل حـد بعيـد                
لذا، كان يصعب يف كثري من األحيان تطبيـق         . احتياجات اإلبالغ املايل للشركات املسجلة    

هذه املعايري على املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم، وخباصة مؤسسات البلـدان الناميـة             
كما أن حصول عدد كبري من مؤسـسات هـذه          . بلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية     وال

 .ب تكلفته مع قدرات هذه املؤسساتالبلدان على مساعدة مهنية قد ال تتناس

ويقر اجمللس الدويل للمعايري احملاسبية بأن املعايري الدولية لإلبالغ املـايل أقـل               
املؤسـسات الـصغرية    يف  ومعدي البيانات املالية    مالءمة لتلبية احتياجات مستخدمي     

وملعاجلة هذا القصور، أصـدر     .  هذه املؤسسات  مالكي واحتياجات   واملتوسطة احلجم 
لمعايري الدولية لإلبالغ املايل اخلاصـة باملؤسـسات الـصغرية          شرح ل اجمللس مشروع   

املؤسسات وقد أعدت هذه املعايري اخلاصة ب     . ٢٠٠٧فرباير  /واملتوسطة احلجم يف شباط   
 . الصغرية واملتوسطة احلجم استناداً إىل املعايري الدولية لإلبالغ املايل

ويقر فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين باملعايري الدوليـة للمحاسـبة              
واإلبالغ بأن املعايري الدولية لإلبالغ املايل اخلاصة باملؤسسات الـصغرية واملتوسـطة            

، ما دامت هذه    ألرجح مع احتياجات املؤسسات األصغر حجماً     احلجم ال تتالءم على ا    
  ، وبصفة عامـة  . األخرية قد تكون غري مطالبة بإعداد بيانات مالية ذات أغراض عامة          

 البيانات املالية هلذه املؤسسات تلبية احتياجات طائفـة واسـعة مـن             يتوخى من ال  
 .مستخدمي البيانات
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، اليت يشار إليها أحياناً باملؤسسات ماًولتلبية احتياجات املؤسسات األصغر حج  
  الصغرى، وضع فريق اخلرباء احلكومي الدويل جمموعة موحدة من املبادئ التوجيهيـة            

 بيانـات ماليـة ذات      دُِّع تليب احتياجات املؤسسات اليت ال تُ      -  من املستوى الثالث     - 
علـى هنـج   وأعدت املبادئ التوجيهية من املستوى الثالث باالعتمـاد         . أغراض عامة 

الذي مييز املعايري الدولية لإلبالغ املـايل       " التنازيل"بدالً من إدراجها ضمن النهج      " تصاعدي"
 واقع  علىويبدأ النهج التصاعدي من الوقوف      . اخلاصة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم    

 . احتياجات مستخدمي ومعدي البيانات املالية يف املؤسسات األصغر حجماً

 لتلبية احتياجات مجيع املؤسسات يف جمال اإلبالغ املايل، يقترح الفريق وبالتايل،  
  :اعتماد هيكل مؤلف من ثالثة مستويات على النحو التايل

ينطبق هذا املستوى على املؤسسات املـسجلة الـيت         . املستوى األول  )أ(
. ةتداول أسهمها يف سوق األوراق املالية واملؤسسات اليت تشكل أمهية عامـة كـبري            ُت

وينبغي مطالبة هذه املؤسسات بتطبيق معايري احملاسبة واإلبالغ املايل اليت أصدرها اجمللس 
 ؛الدويل للمعايري احملاسبية

 ينطبق هذا املستوى على مؤسسات األعمال الكبرية        .املستوى الثاين    )ب(
  ؛اليت ال تصدر أوراقاً مالية عامة وال تشكل أمهية عامة كبرية

أصغر حجماً كثرياً   ينطبق هذا املستوى على كيانات. الثالثاملستوى   )ج(
. ما يديرها أصحاهبا وال يعمل هبا مستخدمون أو يعمل هبا عدد قليل من املستخدمني             

والنهج املقترح يقوم على نظام مبسط للمحاسبة على أساس االسـتحقاقات يـرتبط             
ات التنظيمية الوطنية باستثناء    وجيوز أن تسمح اجله   . ارتباطاً وثيقاً باملعامالت النقدية   

للمؤسسات املنشأة حديثاً أو اليت دخلت االقتصاد الرمسي حديثاً لكي تستخدم احملاسبة 
 .النقدية لفترة زمنية حمدودة

وال ميكن تعيني احلدود بني املستويات الثالثة بدقة بدون تـوافر املعلومـات               
وما يوصي به الفريق هو     .  إطاره الكافية عن االقتصاد احملدد الذي تعمل املؤسسات يف       

وجود نظام يتألف من ثالثة مستويات على األقل، على أن تقرر كل دولة من الدول               
ويعرض اجلزء التايل   . األعضاء اليت ختتار تطبيق هذا النهج كيفية حتديد هذه املستويات         

هيـة  املستوى الثالث الذي وضعه الفريق يف إطـار املبـادئ التوجي          املتعلق ب توجيه  ال
 .للمحاسبة واإلبالغ املايل اخلاصة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم
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  شكر وتقدير
 - أعد هذا املنشور فريق من األونكتاد ترأسته السيدة نزهة بن عبـاس التعـارجي               

وقام يوسف امسياله بتنسيق املشاورات     . اخنربينر، املوظفة املسؤولة عن فرع تنمية املؤسسات      
  .وقّدم السيد بيتر نافاريت الدعم اإلداري الضروري.  بغرض طباعتهواستكمال املنشور

ويود األونكتاد التعبري عن تقديره للخرباء الذين سامهوا يف تنقـيح املبـادئ               
التوجيهية من املستوى الثالث عن طريق املسامهات اليت قدموها خالل االجتماعـات            

 ٢٠٠٧يوليـه  / يف متـوز االستشارية املخصصة هلذا الغرض اليت ُعقـدت يف جنيـف         
اجمللس الوطين للمحاسبني   جيانكارلو أتوليين،   : وهؤالء اخلرباء هم  . ٢٠٠٨مايو  /وأيار

، إيطاليا؛ آندرو براثوييت، معهد احملاسبني القانونيني يف بربـادوس؛ بـريو دي             املهنيني
لريي خ، سويسرا؛ ي، زيورKPMG، إيطاليا؛ ريتو إبرييل، هيئة احملاسبة االيطاليةسالفو، 

فويرتز، االحتاد األورويب للمحاسبني، بلجيكا؛ روبني جـارفيس، مجعيـة احملاسـبني            
القانونيني املعتمدين، اململكة املتحدة؛ دافيد موريس، اجلمعية الدولية للمديرين املاليني، 
الواليات املتحدة األمريكية؛ فيكسون انكويب، احتاد احملاسبني لشرق وجنوب ووسـط        

 نوفاك، جامعة لودز، بولندا؛ جيم أوساياندي أوبـازي، اجمللـس           أفريقيا؛ فوجسيش 
اجمللس الوطين لألعمال االستشارية وخرباء     النيجريي للمعايري احملاسبية؛ ماتيو بوزويل،      

 إيطاليا؛ غريهارد براشنر، االحتاد األورويب للمحاسبني، بلجيكا؛ دافيد راغي،          ،احملاسبة
داد وتوباغو؛ إستيفانو سانتوشي، االحتـاد األورويب       يمعهد احملاسبني القانونيني يف ترين    

للمحاسبني ومراجعي حسابات املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم، إيطاليا؛ سـيد          
أسد على شاه، معهد احملاسبني القانونيني يف باكستان؛ ماركو فينويت، اهليئة اإليطاليـة     

ململكة املتحـدة؛ سـيمون     للمحاسبة، إيطاليا؛ جون فانسنت، مجعية فنيي احملاسبة، ا       
  .، هولنداPricewaterhouseCoopersوراي، 
ويعرب األونكتاد عن تقديره ملشاركة السيد ريتشارد مارتن، مجعية احملاسبني            

القانونيني املعتمدين، اململكة املتحدة، الذي ترأس االجتماعني االستشاريني املخصصني         
الرابعة والعشرين واخلامسة والعـشرين      عن تلك املشاورات إىل الدورتني       وقدم تقريراً 

  .فريق اخلرباء العامل احلكومي الدويل املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغل
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  مقدمة
 النطاق - ألف 

ضع توجيه املستوى الثالث من املبادئ التوجيهية للمحاسبة واإلبالغ املـايل           ُو  - ١
للمؤسسات ل إعداد البيانات املالية اخلاصة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم من أج

الصغرية اليت يديرها أصحاهبا وال يعمل هبا مستخدمون أو يعمـل هبـا عـدد قليـل مـن                   
 ينبغي أن تطبق هذه املؤسسات نظاماً مبسطاً للمحاسبة علـى أسـاس             وعموماً. املستخدمني

يه املستوى الثالث من    ضع توج وقد وُ . )١(االستحقاقات يرتبط ارتباطاً وثيقاً باملعامالت النقدية     
املبادئ التوجيهية للمحاسبة واإلبالغ املايل اخلاصة باملؤسسات الصغرية واملتوسـطة احلجـم            

 .لتلبية احتياجات مستخدمي ومعدي البيانات املالية هلذه املؤسسات

 اإلطار احملاسيب للمستوى الثالث -  باء

ط للمحاسبة على أساس    يستند بيان الدخل وامليزانية العمومية على نظام مبس         - ٢
ويستند التوجيـه إىل القيـاس      . االستحقاقات يرتبط ارتباطاً وثيقاً باملعامالت النقدية     

 . التارخيي للتكاليف

وُتحضَّر البيانات املالية املتعلقة باملستوى الثالث عادة على أساس أن املؤسسة             - ٣
 . متارس نشاطها وستواصل ممارسة نشاطها يف املستقبل املنظور

 أغراض البيانات املالية املتعلقة باملستوى الثالث - جيم 

الغرض من البيانات املالية املتعلقة باملستوى الثالث هو إتاحة معلومات عـن              - ٤
األداء املايل واملركز املايل للمؤسسة املُبلِّغة، وهي معلومات ستفيد مـستخدمي هـذه             

 .البيانات يف تقييم أداء املؤسسة وحسن إدارهتا

 مستخدمو البيانات واحتياجاهتم - دال 

. الغرض من البيانات املالية هو االستجابة الحتياجات مـستخدمي البيانـات            - ٥
 للبيانات املالية اخلاصة باملؤسسات من املستوى الثالث ني الرئيسينيويتوقع أن املستخدم

 : من الفئات التاليةهم 

                                                         

ية باستثناء للمؤسسات املنشأة حديثاً أو اليت دخلت جيوز أن تسمح اجلهات التنظيمية الوطن  )١(
  .االقتصاد الرمسي حديثاً لكي تستخدم احملاسبة النقدية لفترة زمنية حمدودة
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  :املالكون واإلدارة )أ(  

ؤسسة خالل السنة أو خالل الفترة موضع االستعراض        من أجل تقييم أداء امل      ‘١‘
 ؛)مبا يف ذلك مستويات الدخل واإليرادات والتكاليف(والتأكد منه 

 من أجل طلب التمويل اخلارجي؛   ‘٢‘

تحديد نسبة األرباح اليت جيـب      ل مثالً(من أجل أغراض اإلدارة املالية        ‘٣‘
 أو/؛ و)استبقاؤها

 .دارة الثروةإلتخطيط لتغري أصحاب القرار وأداة للك من أجل استخدامها  ‘٤‘

 :املقرضون وسائر الدائنني )ب(  

 من أجل تقييم املخاطر اليت ينطوي عليها القرار املتخذ بشأن االئتمان؛   ‘١‘

 .من أجل رصد أداء املؤسسات اليت ُمنحت قرضاً  ‘٢‘

 ؛من أجل أغراض التخطيط االقتصادي الكلي واجلزئي :احلكومة )ج(  

 ؛من أجل أغراض تقدير الضرائب :لسلطات الضريبيةا )د(  

من أجل تقييم  :الوكاالت املعنية باملؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم    )ه(  
 وطلبـات التـدريب   اإلعانـات مثل طلبـات    (من املؤسسات   املقدمة  طلبات الدعم   

 ؛)واخلدمات التجارية املدعومة

االئتمان مـن جانـب     من أجل تسهيل تقييم منح      : وكاالت االئتمان  )و(  
 .منظمة مستقلة تتوىل مسك سجالت الوضع االئتماين للمؤسسات

 اخلصائص النوعية - هاء 

اخلصائص النوعية هي السمات اليت جتعل املعلومات الواردة يف البيانات املالية             - ٦
 :وفيما يلي اخلصائص األربع الرئيسية. مفيدة ملستخدميها

من األمهية مبكان أن يسهل على مستخدمي  :سهولة فهم البيانات املالية )أ(  
 ؛البيانات فهم املعلومات الواردة يف البيانات املالية
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لكي تكون املعلومات مفيدة جيب أن تكون وثيقة  :أمهية البيانات املالية )ب(  
 ؛الصلة باحتياجات مستخدمي البيانات من حيث اختاذ القرارات

لثقة باملعلومات عندما ختلـو هـذه       تتحقق ا  :موثوقية البيانات املالية   )ج(  
املعلومات من األخطاء املادية واملنهجية وميكن أن يعتمد عليها مستخدمو البيانات يف            

 ؛تبيان موضوعها بأمانة

جيب أن يتمكن مستخدمو البيانات من مقارنة البيانات املالية          :قابلية املقارنة  )د(  
 .ات مركز املؤسسة وأدائها املالينيملؤسسة من املؤسسات على مر الزمن لتحديد اجتاه

فالفوائـد  . واملوازنة بني املنفعة والتكلفة هي قيد شائع وليست خاصية نوعية           - ٧
غـري أن تقيـيم الفوائـد       . املستمدة من املعلومات جيب أن تتجاوز تكلفة إتاحتـها        

 . والتكاليف هو يف األساس عملية تقديرية

ون إجياد توازن بني اخلصائص النوعية أمـراً       ويف املمارسة العملية، كثرياً ما يك       - ٨
وحتديد األمهية النسبية هلذه اخلصائص يف خمتلف احلاالت هو من األمور اليت            . ضرورياً

 .تتصل بإصدار األحكام املهنية

  العناصر - او و
 :تشمل العناصر ما يلي  - ٩

هو مورد تتحكم فيه املؤسسة نتيجة أحداث سابقة، ويتوقع أن : األصل  )أ(  
 ؛عود بفوائد اقتصادية على املؤسسة يف املستقبلي

هو التزام حايل على املؤسسة ناشئ عن أحداث سابقة، ويتوقع  :اخلصم  )ب(  
 ؛أن يترتب على تسويته خروج موارد من املؤسسة جتّسد فوائد اقتصادية

 ؛هو صايف أصول املؤسسة بعد طرح مجيع خصومها :حقوق امللكية  )ج(  

 أيـضاً   ويـشمل .  من اإليرادات واألرباح    كالً دخلاليشمل   :الدخل  )د(  
الزيادات يف الفوائد االقتصادية اليت حتدث خالل الفترة احملاسبية يف شكل تـدفق إىل              

ـ   ازديـاد املؤسسة أو تعزيز ألصوهلا أو ختفيضات يف خصومها تـؤدي إىل              وق يف حق
 ؛امللكية، خبالف الفوائد املتعلقة مبسامهات املشاركني يف رأس املال
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تشمل النقصان يف الفوائد االقتصادية اليت حتدث خالل الفترة  :النفقات  )ه(  
احملاسبية يف شكل تدفق من املؤسسة أو تناقص يف أصوهلا أو ازديـاد يف خـصومها،                

 امللكية، خبالف الفوائد املتعلقة بتوزيع عوائد على املشاركني وقوتؤدي إىل نقصان حق
 .يف رأس املال

 اإلثبات - زاي 

كان من احملتمـل أن     ) أ(ينبغي إثبات كل بند يفي بتعريف عنصر حماسيب إذا            - ١٠
  تتدفق إىل املؤسسة أو منها، يف املستقبل، أية فائدة اقتصادية مرتبطـة هبـذا البنـد،                

 .إذا كان باإلمكان قياس تكلفة أو قيمة ذلك البند على حنو موثوق) ب(و

 القياس - حاء 

دة القياس األكثر شيوعاً اليت تعتمدها املؤسـسات يف         التكلفة التارخيية هي قاع     - ١١
 .إعداد بياناهتا املالية

 املؤسسات من املستوى الثالث واإلدارة املالية - طاء 

 به عموماً يف التسيري اليومي للمؤسسات أن إدارة السيولة النقدية أمر املسلممن   - ١٢
رية مع املصارف وسـائر     مهم بالنسبة الستمرار أي مؤسسة وبالنسبة للعالقات اإلدا       

ويوصى املديرون املالكون مبسك سجالت نقدية باعتبارها مـصدراً         . جهات التمويل 
وستكون هذه السجالت عنصراً أساسياً يف . للقيد األويل ألغراض إعداد البيانات املالية

 .اإلدارة املالية للمؤسسات من املستوى الثالث

 تطلبات األساسية امل- أوالً 
 .  التوجيه األساسي الذي جيب أن تتبعه مؤسسات املستوى الثالثفقرات التاليةتبني ال  -١٣

 :وتشمل اجملموعة الدنيا من البيانات املالية األولية العناصر التالية  - ١٤

 كشف امليزانية العمومية؛  )أ(  

 بيان الدخل؛  )ب(  

 .املالحظات التفسريية )ج(  
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وقد تود املؤسسات أن تدرج بيانات أخرى يتوقع أن تعزز الشفافية واجلـودة           - ١٥
إمجاالً يف املعلومات اليت تقدمها املؤسسات إىل مستخدمي البيانات، كبيان التدفقات           

 .النقدية على سبيل املثال

وينبغي أن ُتحّضر البيانات املالية على أساس استمرار نشاط املؤسسة، إال إذا              - ١٦
دارة تعتزم تصفية املؤسسة أو إيقاف عملياهتا التجارية، أو إذا مل يكن لديها             كانت اإل 

 . أي بديل عملي آخر غري ذلك

وينبغي أن تعد املؤسسة بياناهتا املالية باستخدام نظام مبسط للمحاسبة علـى              - ١٧
 .أساس االستحقاقات، يرتبط ارتباطاً وثيقاً باملعامالت النقدية

 :ومات التالية على حنو واضحوينبغي عرض املعل  - ١٨

 اسم املؤسسة املُبلِّغة؛ )أ(  

 ؛تاريخ امليزانية العمومية واملدة اليت يغطيها بيان الدخل )ب(  

 .العملة املستخدمة يف اإلبالغ )ج(  

 .وينبغي إعداد البيانات املالية كل سنة على األقل  - ١٩

 . ارنة مع الفترة السابقةينبغي أن تشمل البيانات املالية أرقاماً تتيح املقو  - ٢٠

وينبغي أن تعرض املؤسسة يف ميزانيتها العمومية األصول املتداولة وغري املتداولة   - ٢١
وكذلك اخلصوم املتداولة وغري املتداولة وذلك كتصنيفات منفصلة ترد يف صلب كشف 

 .امليزانية العمومية

 :لتاليةوينبغي تصنيف األصل بوصفه أصالً متداوالً يف احلاالت ا  - ٢٢

توقع تصفيته أو هو معروض للبيع أو خمصص لالستهالك ضمن  )أ(    السياقُي
  العادي لدورة عمليات املؤسسة؛ أو

حيتفظ به أساساً ألغراض جتارية أو ملدة قصرية ويتوقع تصفيته خـالل             )ب(  
  شهراً من تاريخ كشف امليزانية العمومية؛ أو١٢

 .اًنقديكون  )ج(  

 .ى فينبغي أن ُتصنف بوصفها أصوالً غري متداولةأما األصول األخر  - ٢٣
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 :وينبغي تصنيف اخلصم بوصفه خصماً متداوالً يف احلالتني التاليتني  - ٢٤

  العادي لدورة عمليات املؤسسة؛ أوالسياقيكون من املتوقع تسويته ضمن  )أ(  

 .ة شهراً من تاريخ امليزانية العمومي١٢عندما تكون تسويته متوقعة يف غضون  )ب(  

 .أما اخلصوم األخرى فينبغي أن ُتصنف بوصفها خصوماً غري متداولة  - ٢٥

وكحد أدىن، ينبغي أن تتضمن امليزانية العمومية يف صلبها البنـود املتسلـسلة             - ٢٦
 .املرفق األوليف الواردة 

 . وينبغي للمؤسسة أن تكشف حركة حقوق امللكية أثناء الفترة احملاسبية  - ٢٧

غي أن تتضمن امليزانية العمومية يف صلبها البنود املتسلسلة الواردة يف           وكحد أدىن، ينب    -٢٨
 .ويرد يف املرفق الثالث عرض أكثر تفصيالً استخدم فيه نفس اهليكل. الثايناملرفق 

وينبغي أن ترِد البنود املتسلسلة والعناوين واجملاميع الفرعية اإلضافية، إذا كانت   - ٢٩
 . يزانية العمومية أو بيان الدخلذات صلة باملؤسسة، يف صلب امل

وينبغي تقدير بنود املمتلكات أو املنشآت أو املعدات بصورة أولية على أساس              - ٣٠
وتشمل تكلفة بند من بنود املمتلكات أو املنشآت أو املعدات سعر شرائه، مبا . تكلفتها

ليف يف ذلك رسوم االسترياد وضرائب الشراء اليت ال ميكن استردادها، وكـل التكـا             
وجيـري  . املنسوبة مباشرة إىل تطويع األصل من أجل استخدامه يف الغرض املتـوخى           

 .استقطاع أية خصوم أو ختفيضات جتارية عند حتديد سعر الشراء

 التكلفة ناقصاً اإليرادات املتوقعة من التصرف     (وينبغي توزيع مبلغ االستهالك       - ٣١
.  بصفة منتظمة على عمره اإلنتـاجي      لبند املمتلكات أو املنشآت أو املعدات     ) يف البند 

 . واالستهالك ذو النسبة الثابتة هو أبسط طريقة

ويف حالة تعرض بند من بنود املمتلكات أو املنشآت أو املعدات للتلـف، أي                - ٣٢
عندما يستبعد حتقيقه لتدفقات نقدية تعادل املبلغ غري املستهلك للبند على مدى عمره             

 غري املستهلكة إىل صايف اإليراد النقدي املسترجع مـن          اإلنتاجي، ينبغي ختفيض القيمة   
ستمد سواء من قيمة التخلص من وال يلزم خصم اإليرادات النقدية وميكن أن ُت. األصل

ومن مؤشرات التلف التراجع الكـبري يف القيمـة         . األصل أو من استمرار استخدامه    
 . السوقية أو التقادم
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أما . هالكالستغري حمدود، ولذا فإهنا غري قابلة ل ألرض  عمر ا م بأن   سلَّومبدئياً يُ   - ٣٣
 . هالكست حمدود، وبالتايل فهي أصول قابلة لالهاعمرفالبنايات 

وينبغي أن تتضمن البيانات املالية لكل فئة من املمتلكات واملنشآت واملعدات             - ٣٤
 :تسوية املبلغ غري املستهلك يف بداية الفترة وهنايتها، على حنو يبني ما يلي

 اإلضافات؛ )أ(  

 األصول اليت مت التصرف فيها؛ )ب(  

 االستهالك؛ )ج(  

 .حركات أخرى )د(  

ينبغي إثبات مدفوعات اإلجيار كنفقة، سواء كانت مترتبـة علـى التـأجري             و  - ٣٥
وإذا كانت املدفوعات   . التشغيلي أو التأجري التمويلي، كلما أصبحت مستحقة الدفع       

 . ات البيانات املالية، فينبغي الكشف عنها يف مالحظهامة

لكن إذا  . وينبغي أال تظهر قيمة اإلجيار كأصل أو كخصم يف امليزانية العمومية            - ٣٦
، فينبغي الكشف عنه يف مالحظات هاماًكان جمموع املدفوعات الباقية من قيمة اإلجيار 

 . البيانات املالية

 أو القيمة املتحققـة     التكلفة: وينبغي تقدير املخزونات بأقل القيمتني التاليتني       - ٣٧
سعر البيع املقدر يف السياق العادي لألعمال التجارية ناقصاً التكاليف املقدرة       (الصافية  

 ).لإلجناز والتكاليف املقدرة الالزمة للبيع

وينبغي أن تشمل تكلفة املخزونات مجيع تكاليف الشراء والتكاليف األخـرى       - ٣٨
كالنقـل  (ا احلايل وجعلها يف وضعها احلايل املتكبدة يف نقل هذه املخزونات إىل موقعه     

 ).والتصنيع مثالً

وينبغي أن ُتعني تكلفة املخزونات بتحديد تكلفة كل بند على حـدة كلمـا                - ٣٩
الواصل أوالً  "وخبالف ذلك، ينبغي أن ُتعني تكلفة املخزونات باستخدام صيغة          . أمكن

 .أو صيغة متوسط التكلفة املرجح" يرحل أوالً

أن تستبعد اإليرادات الضرائب املفروضة على السلع واخلـدمات، يف          وينبغي    - ٤٠
 . حني ينبغي أن تشمل العموالت املستحقة
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ثبت اإليرادات الناشئة من بيع السلع بعد أن تنقـل املؤسـسة إىل    وينبغي أن تُ    - ٤١
 . املشتري مجيع املخاطر واملنافع العامة املتعلقة مبلكية تلك السلع

 .رادات الناشئة من تقدمي اخلدمات إال بعد تقدمي هذه اخلدمات فعالًوال ُتثبت اإلي  -٤٢

وعندما يوجد شك يف حتصيل املدفوعات عن دين جتاري، ينبغي إدراج خمصص    - ٤٣
 . معقول لتغطية الذمم التجارية املدينة

 .وينبغي الكشف عن كل ربح أو خسارة مهمة بصورة منفصلة  - ٤٤

 الدخل ينبغي أن تكون الضريبة املقدرة املـستحقة  والضريبة اليت تظهر يف بيان     - ٤٥
 .عن الربح أو اخلسارة يف الفترة احملاسبية

  ينبغي للمالحظات التفسريية املرفقة بالبيانات املالية للمؤسـسة أن تـشمل           و  - ٤٦
 :أيضاً ما يلي

 وصف لعمليات املؤسسة وأنشطتها الرئيسية؛ )أ(  

 عدت مبوجبه البيانات املالية؛إشارة إىل اإلطار احملاسيب الذي أ )ب(  

 الكشف عن أهم السياسات احملاسبية املستخدمة؛ )ج(  

األصول أو اخلصوم املمكنة اليت لن تتأكد إال حبدوث (وصف للطوارئ  )د(  
 ؛ و)أو عدم حدوث أحداث مستقبلية غري أكيدة

 . أخرى بالنسبة لفهم البيانات املاليةهامةأي معلومات   )ه(  

الصفقات أو األحداث املادية غري املشمولة هبذا التوجيـه ينبغـي           وفيما خيص     - ٤٧
  .الرجوع إىل املتطلبات املالئمة الواردة يف التوجيه اخلاص باملستوى الثاين

 البيانات املالية النموذجية - ثانياً 
 البيانات املالية - ألف 

ـ             ت  - ٤٨   ى ستند امليزانية العمومية وبيان الدخل إىل نظـام مبـسط للمحاسـبة عل
 .أساس االستحقاقات
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ويف كثري من احلاالت، ال تتوافر لدى مؤسسات املستوى الثالث املوارد الذاتية              - ٤٩
 . ها جهة خارجية إعدادتتوىلالالزمة لتحضري هذه البيانات، وعندئذ 

مؤسـسات املـستوى    يف  املنافع  / النماذج املسائل املتعلقة بالتكاليف     يف عيور  - ٥٠
 املديرين املـالكني وسـائر مـستخدمي البيانـات املاليـة      ولضمان استفادة . الثالث

للمؤسسات العادية من املستوى الثالث، جيب مقارنة تكاليف حتضري البيانات باملنافع           
 .اليت تستمد من ذلك

والغرض من البيانات املالية هو مساعدة املديرين املـالكني علـى اسـتخراج               - ٥١
وير املؤسسة وأيضاً مساعدة سائر مستخدمي      املعلومات اليت من شأهنا أن ُتسهم يف تط       

لذا، فالغرض من هذه البيانات . البيانات املالية على اختاذ القرارات وتتبع تقدم املؤسسة
  . املذكورينهو االستجابة الحتياجات مستخدمي البيانات 

   املرفق األول- امليزانية العمومية  - باء 
لى طبيعة املؤسسة، لكن من املفـروض أن    مالءمة العناوين إىل حد ما ع     مدى  توقف  ي  -٥٢

  .ينطبق الشكل العام والعناوين الرئيسية على معظم املؤسسات من هذا املستوى
   املرفقني الثاين والثالث- بيان الدخل  - جيم 

ومـن  . ُصمم شكل بيان الدخل أساساً لتلبية احتياجات املـديرين املـالكني            - ٥٣
 سياسـتهم   تون املالكون للتأكد مما إذا كان     املعروف أن بيان الدخل يستخدمه املدير     

 . السعرية تستند إىل توقعات سليمة ملستوى التكاليف وهوامش األرباح

وخدماهتا ومن املفترض أن حتدد معظم املؤسسات يف هذا املستوى أسعار سلعها   - ٥٤
لـيت  يعكس الفرق بني املبيعات والتكـاليف ا      " الربح احلدي "ولذا، فإن   . على أساس املراحبة  

 ".تكاليف التشغيل املباشرة"ُحسب هبا هامش الربح واليت ترِد يف البيان يف عنوان 

، يعرض املرفـق    فمثالً. وختتلف تكاليف التشغيل املباشرة من مؤسسة ألخرى        - ٥٥
الثالث بيان الدخل ملؤسسة عادية لتجارة التجزئة، حيث من املرجح أال يتحقق هامش             

كن أن تكون ألنواع أخرى من املؤسسات تعاريف خمتلفة ومي. الربح إال على املشتريات
 .لتكاليف التشغيل املباشرة
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ومن املرجح أن ختتلف هياكل تكاليف املؤسسات يف هذا املستوى عنـها يف               - ٥٦
ويعود السبب يف ذلك إىل أن معظم تكاليف هـذه املؤسـسات            . املؤسسات الكبرية 

 تتـصل    أهنـا  أي(رية غري مباشرة    يف حني أن معظم تكاليف املؤسسات الكب      . مباشرة
 ).بالتكاليف العامة

أمهية التكاليف فيمـا    " التكاليف غري املباشرة  "وتعكس العناوين الواردة حتت       - ٥٧
. يتعلق مبجموع التكاليف غري املباشرة، وأمهيتها بالنسبة لكشفها للمستخدمني عموماً         

  .ولذلك، يرجح وجود بعض التباين بني خمتلف أنواع املؤسسات
   املرفق الرابع–بيانات التدفق النقدي  - دال 

الغرض الرئيسي من بيان التدفق املايل هو تقدمي معلومات وجيهة عن حركـة               - ٦٨
ويرد يف املرفق الرابع منوذج بيان تدفق نقدي، رغم أنه . النقد يف املؤسسة يف فترة معينة

 .ليس مشترطاً مبوجب هذا التوجيه
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  املرفق األول 
 نية العمومية النموذجيةبيان امليزا

  XYZ Ltdمؤسسة 
  بيان امليزانية العمومية

  ٢٠x٢سمرب دي/كانون األوليف 
 )وحدة نقدية(

     ٢٠x٢٠    ٢x١  
 وحدة نقدية وحدة نقدية 

   األصول
   األصول غري املتداولة

 ٠٠٠ ١٩٠  ٠٠٠ ١٩٠ املمتلكات واملنشآت واملعدات

   األصول املتداولة

 ١٠٠ ٩  ٢٠٠ ١٨ اماملواد اخل

 ٠٠٠ ٢١  ٠٠٠ ٣٤ البضائع التامة الصنع

 ٠٠٠ ٣٤  ٠٠٠ ٢٦ الذمم التجارية املدينة

 ٥٠٠ ١١  ٨٠٠ ٦ النقدية والودائع املصرفية

 ٥٠٠ ٧٥  ٠٠٠ ٨٥ 

 ٦٠٠ ٢٦٥  ٠٠٠ ٢٧٥ جمموع األصول

   حقوق املالكني واخلصوم

 ٧٠٠ ١١٤  ٩٠٠ ١٣٢ يناير/ كانون الثاين١حقوق املالكني يف 

 ٢٠٠ ٤٨ ٦٠٠ ٥٥ اإليرادات عن السنة

 (٠٠٠ ٣٠)(٠٠٠ ٤٥) مسحوبات املالكني يف السنة

 ٩٠٠ ١٣٢ ٥٠٠ ١٤٣ ديسمرب/ كانون األول٣١حقوق املالكني يف 

   اخلصوم غري املتداولة

 ٠٠٠ ١١٧  ٥٠٠ ١٠٥ القروض

   اخلصوم املتداولة

 ٥٠٠ ١٢  ٥٠٠ ٢ القروض املصرفية

 ٢٠٠ ٢  ٦٠٠ ٤  مستحقةضرائب

 ٠٠٠ ١  ٩٠٠ ١٨ الذمم التجارية الدائنة

 ٧٠٠ ١٣٢  ٥٠٠ ١٣١ جمموع اخلصوم

 ٦٠٠ ٢٦٥ ٠٠٠ ٢٧٥ جمموع حقوق املالكني واخلصوم
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  املرفق الثاين 
  شكل منوذجي لبيان الدخل

  .XYZ Ltdمؤسسة 
  بيان الدخل

  ٢٠x٢ ديسمرب/ كانون األول٣١بيان الدخل للعام املنتهي يف 
  )وحدة نقدية(

  وحدة نقدية 
  اإليرادات

  تكاليف التشغيل املباشر
 

  
  الربح احلدي

   التكاليف غري املباشرة
  

   األرباح قبل حساب الفوائد وتكاليف التمويل األخرى
  :ناقصاً

 الفوائد وتكاليف التمويل األخرى  

 

  األرباح بعد حساب الفوائد وتكاليف التمويل األخرى
  :ناقصاً

 الضرائب  

 

  األرباح بعد اقتطاع الضرائب
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الثالث املرفق   
 منوذج بيان الدخل

  XYZ Ltdمؤسسة 
  بيان الدخل

  ٢٠x٢ ديسمرب/ كانون األول٣١للعام املنتهي يف 
  )وحدة نقدية(

 

 
٢٠x٢  

 وحدة نقدية
٢٠x١  

  وحدة نقدية
 ٠٠٠ ٢٨٣   اإليرادات 

   

   تكاليف التشغيل املباشرة

  صفر  ٠٠٠ ٢١ ات عند االفتتاحاملخزون  

  ٠٠٠ ١٨٩  ٦٠٠ ٢٠٥ تكلفة السلع املنتجة  

   ٠٠٠ ١٨٩  ٦٠٠ ٢٢٦  

  ٠٠٠ ٢١  ٠٠٠ ٣٤ املخزونات يف هناية املدة  

  ٠٠٠ ١٦٨  ٦٠٠ ١٩٢ جمموع تكاليف التشغيل املباشرة

  ٠٠٠ ١١٥  ٤٠٠ ١٣٢ الربح احلدي

   التكاليف غري املباشرة

  ٧٠٠ ٣٥  ٣٥٠ ٣٤ األجور  

 صفر ٥٠٠ ١ استهالك املعدات املكتبية  

  ٥٠٠ ١٣  ٦٠٠ ١٥ اإلجيار  

  ٧٠٠ ٥  ٥٠٠ ٦ النفقات املتعلقة باملركبات   

  ١٠٠ ١  ٣٠٠ ١ التأمني  

  ٥٠٠ ١  ٧٠٠ ١ اهلواتف  

  ٩٠٠  ١٥٠ ١ اإلنارة والتدفئة  

  ٤٠٠ ٥٨  ١٠٠ ٦٧ جمموع التكاليف غري املباشرة

قبل حساب الفوائد وتكـاليف التمويـلاألرباح  
  ٦٠٠ ٥٦  ٣٠٠ ٦٥ األخرى

  ٢٠٠ ١  ٣٠٠ ١ النفقات املتعلقة بالفوائد  

  ٤٠٠ ٥٥  ٠٠٠ ٦٤ األرباح بعد حساب الفوائد وتكاليف التمويل 

  ٢٠٠ ٧  ٤٠٠ ٨ الضرائب

  ٢٠٠ ٤٨ ٦٠٠ ٥٥ األرباح بعد اقتطاع الضرائب
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  املرفق الرابع 
  )اختياري(فقات النقدية منوذج بيان التد
  XYZ Ltdؤسسة امل

  بيانات التدفقات النقدية
  ٢٠x٢ ديسمرب/ كانون األول٣١للعام املنتهي يف 

 )وحدة نقدية(
     ٢٠x٢٠     ٢x١ 
 وحدة نقدية وحدة نقدية 

٥٥ ٦٠٠ األرباح بعد اقتطاع الضرائب  ٤٨ ٢٠٠  

   :التسويات

 ٢٠٠ ١ ٣٠٠ ١ النفقات املتعلقة بالفوائد
 ٢٠٠ ٧ ٤٠٠ ٨ الضرائب

 ٠٠٠ ١٢ ٥٠٠ ١٣ االستهالك

 (٠٠٠ ٢١) (٠٠٠ ١٣) نقصان خمزون السلع التامة الصنع ) ازدياد(

 (١٠٠ ٩) (١٠٠ ٩) نقصان خمزون املواد اخلام ) ازدياد(

)٣٤ ٠٠٠( ٠٠٠ ٨ نقصان الذمم املدينة) ازدياد(  

 ٠٠٠ ١ ٩٠٠ ١٧ الذمم الدائنة) نقصان(ازدياد 

 (٧٠٠ ٤٢) ٠٠٠ ٢٧ وع التسوياتجمم 

 ٥٠٠ ٥ ٦٠٠ ٨٢ العمليات  املتأتية مناإليرادات النقدية

 (٢٠٠ ١) (٣٠٠ ١) الفوائد املدفوعة

 (٠٠٠ ٥)  (٠٠٠ ٦) ضرائب الدخل املدفوعة

 -٧٠٠ ٣٠٠ ٧٥  صايف اإليرادات النقدية لألنشطة التشغيلية

   التدفق النقدي املتعلق باألنشطة االستثمارية

  (٥٠٠ ١٣) اقتناء معدات

  (٥٠٠ ١٣)  األنشطة االستثماريةصايف املوارد النقدية املستخدمة يف

   ألنشطة التمويليةبا ة املتعلقة النقدياتالتدفق

  (٥٠٠ ٢١)  والسلفمدفوعات القروض 

 (٠٠٠ ٣٠) (٠٠٠ ٤٥) مسحوبات املالكني

)٦٦ ٠٠٥( يةالتمويلصايف املوارد النقدية املستخدمة يف األنشطة   ( ٣٠ ٠٠٠ ) 

 (٧٠٠ ٣٠) (٧٠٠ ٤)  املصريفرصيدالنقدية وال) نقصان(صايف ازدياد 

 ٢٠٠ ٤٢ ٥٠٠ ١١ يناير/ كانون الثاين١النقدية والرصيد املصريف يف 

 ٥٠٠ ١١ ٨٠٠ ٦ ديسمرب/ كانون األول٣١النقدية والرصيد املصريف يف 

_ _ _ _ _  


