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 البحث ممخص
إستيدفت ىذه الدراسة التعرف علي أىم اآلثار الحالية والمحتملة لتفشي فيروس كورونا عليي ييةية 

معييايير المحاسييلة الدولييية والموييريةق ولتحقيييف ىييذا اليييدفن حيياو  اللاحثييا  التقرييير المييالي فييي  ييو  
الوقييوف علييي أىييم التحييديات التييي قييد توامييو إدارات المنشيييت عنييد تطييييف معييايير المحاسييلة الدولييية 
والمورية في ظل تفشي الفيروسن مع إقتراح لعض اآلليات التي قيد تسياعدىم فيي الت ليي عليي ىيذه 

مييي  معيييدا التقيييارير الماليييية  86الدراسييية اكستفشيييافية تيييم إةتييييار عينييية شيييملت  التحيييدياتق واميييرا 
ميييي  ايفيييياديميي  لمقسييييام المحاسيييييلة  701لالشييييركات المقيييييدص لاليورويييية الموييييريةن لاا يييييافة إلييييي 

لالمامعات الموريةق وقد توولت الدراسة إلي أ  تفشي فيروس كورونا سيكو  لو العدييد مي  اآلثيار 
ية الحالية والمحتملة علي متطللات القياس واافواح المحاسييين والتيي مي  أىمييا  الموىرية المحاسي

تقيييييم ايحيييدا  التيييي تقيييع لعيييد نيايييية الفتيييرص المالييييةن واكسيييتمراريةن والمحاسيييلة عييي  تعيييدي ت العقيييودن 
وتيويييي ايدوات الماليييةن  وزيييادص ةسيياةر اكةتمييا  المتوقعييةن وا  ييمح   ايوييو ن وتقييييم المةييزو ن

وقياس القيمية العادليةن والمحاسيلة عي  المينم والمسياعدات الحكوميية وال يراةيق ويمكي  الت ليي عليي 
ىييييذه التحييييديات ميييي  ةيييي   التواوييييل المسييييتمر يييييي  إدارات المنشيييييت ومسييييةولي الحوكميييية والمييييديري  

مييات المينييية ومنظمييي ايسييوا  لاكستفسييار ميي  المنظ إدارات المنشيييتالميياليي  والمييرامعي  مييع قيييام 
العناييية المينييية الواملييةن  المالييية يةوييوص المشييافل المحاسيييية المديييدص وممارسيية ايحكييام مييع يييذ 

واافوييياح الفيييافي عييي  تيييمثير الفييييروس عليييي نتييياةه أعميييا  المنشيييمص ومركزىيييا الميييالين ومييينم الوقيييت 
  الماليية النظير فيي تممييل مواعييد المناسي للمرامعي  للقيام لعملييمق كميا يميي عليي منظميي ايسيوا

 نشر القواةم المالية والمتطللات التنظيمية ايةراق 
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Abstract 
 

This study aimed to identify the most important current and potential 
consequences of an outbreak of coronavirus on the financial reporting 
environment in light of international and Egyptian accounting standards. To 
achieve this goal, the researchers tried to discover the most important 
challenges that firm managers may face when applying international and 
Egyptian accounting standards in light of the outbreak of the virus, and 
suggest some mechanisms that may help them overcoming these challenges. 
To conduct the exploratory study, a sample of 68 accountants was selected 
from companies listed on the Egyptian Stock Exchange, in addition to 107 
academics of accounting from the Egyptian universities. The study presented 
that the outbreak of the Coronavirus will have many current and potential 
accounting effects on accounting measurement and disclosure requirements, 
whereas the most important of which are: assessment of events that occur after 
the end of the financial period, going concern, accounting for contract 
adjustments, impairment of assets, inventory valuation, increase of expected 
credit losses, financial instruments classification, fair value measurement, 
accounting for governmental grants, assistance and taxes. These challenges can 
be overcome through continuous communication between firm managers, 
governance officials, financial managers and auditors, with firm managers 
inquiring from professional organizations and financial market regulators 
regarding new accounting problems and formulating provisions with due 
professional care, in addition to adequate disclosure about consequence of the 
virus on the business results and its financial position, giving auditors the 
required time to do their job. Financial market regulators should also consider 
delaying the disclosure of financial statements and other regulatory 
requirements. 
Keywords 
Coronavirus; Covid-19 pandemic; International Financial Reporting 
Standards (IFRSs); Egyptian Accounting Standards. 
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 اإلطار العام لمبحث -1
 مقدمة 1/1

يدأ ظيور عدد م  حاكت "اكلتياي الرةوا غير معيروف  9071في وقت متمةر م  نياية عام 
وييدر يييييا   9071ديسييمير  00السيييي " فييي مدينيية ووىييا  عاوييمة مقاطعييية ىييو ي الوييينيةق فييي 

-إنتشارعدوا فيروس كورونا المسيتمد أو فييروس كوفييد عامل م  لمنة الوحة لمدينة ووىا  لشم 
71 "Coronavirus or COVID-19 ن وأ  ىييذا الفيييروس يمثييل تيديييدا  ةطيييرا  للوييحة العاميية"

(BDO, 2020) ن أيل يت الويي  منظمية الويحة العالميية  9071ديسيمير  07ق فييWHO يييذا )
ن أعلنت لمنة الطوارئ التالعة لمنظمة الوحة العالمية تفشي  9090يناير  00الفيروس المديدق في 

المرضن وأنو يمثل ةطرا  علي الوحة العامة علي المسيتوا اليدوليق ومنيذ ذليح الحيي ن تيم تشيةيص 
في يلدا  أةرىن مع اتةاذ التدايير وو ع السياسات م  قيل الوي  ودو   العديد م  الحاكت أي ا  

ن أعلنيييت منظمييية الويييحة العالميييية أنيييو يمكييي  ووييي  تفشيييي فييييروس  9090ميييارس  77أةيييرىق فيييي 
لمكافحيية تفشييي المييرضن أعليي   ق وas a pandemic" (ICPAC, 2020)"كورونيا لمنييو ماةحيية 

ميا فيي ذليح منيع التممعياتن وا غي   الميدارس والمامعيات العديد م  الحكومات ع  تيدايير مةتلفيةن ل
والنييوادان وا غيي   المسييامد والفنيياةسن مييع الحميير الوييحي للحيياكت المشييتلو فييي إوييايتيان وا غيي   
المنشيييتن وحظيير الييدةو  ليلييدا  معينييةق ومييع تطييور تفشييي العييدوا و ييعت الحكومييات قيييودا  علييي 

ح إليي إيقياف حركية الطييرا  مي  قييل العدييد مي  دو  السفر لدو  معينةن ووولت ىذه القييود لعيد ذلي
 العالمن ع وص  علي العديد م  التدايير ااقتوادية والنقديةق 

ولقيييد أدت التيييدايير المةتلفييية التيييي إتةيييذىا العدييييد مييي  دو  العيييالم إليييي تعطيييل لعيييض ايعميييا  أو 
ونقييص أو توقيي  الطلييي  توقفيييا لشييكلم كامييلن عيي وص  علييي تعطييل أو توقيي  سلسييلة التوريييد العالميييةن

على العديد م  السلع والةدمات مقايل تزايد الطلي علي سلع وةدمات أةيراق ويعيد أفثير القطاعيات 
ت يييررا  مييي  التيييدايير المةتلفييية لتفشيييي الفييييروسن قطييياعي السيييياحة والترفييييون والطييييرا ن فيييي حيييي  زاد 

تمييات ايةييرا لقطيياع الرعاييية الطلييي علييي الفمامييات الطيييية والفحييو  وأميييزص التيينفس الوييناعي والمن
تسيميل تراميع  9090الوحية وايدويةق وفيي ىيذا الشيم ن توقعيت منظمية التميارص العالميية فيي أيرييل 
% ىيذا العيامن 09% و70حاد في التمارص العالمية ة   العام الماران وأ  اانكماش قد يتيراوح ييي  

ورونا ايرقام المواحلة لألزمة المالية كما يرمم أ  يتماوز الركود النامم ع  تفشي عدوا فيروس ك
(ق وىنيا يظيير الييدور المحيورا للمحاسيلة فييي WTO, 2020  9006-9001العالميية ةي   الفتيرص 

قيييياس ايحيييدا  ااقتويييادية واافوييياح عييي  أثييير تليييح ايحيييدا  عليييي أدا  المنشيييمص ومركزىيييا الميييالي 
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ة المحيطييييةق إذ كلمييييا زاد عييييدم التمفييييد وتيييدفقاتيا النقديييييةن حييييي  ك تعمييييل المحاسييييلة لمنييييمى عييي  الييةيييي
المواحي لتلح الييةة كلما زادت التحديات أمام المحاسلة للقيام يوظاةفيا المةتلفيةق ويمياد  اللاحثيا  

قد تسييت في زيادص مستوا عيدم التمفيد لالنسيلة لمعظيم المنشييتن ايمير اليذا  71-لم  ماةحة كوفيد
لمحاسييية لتليح المنشييتن ومي  ثيم قيد يةليف العدييد مي  سيكو  لو تيمثيرات موىريية عليي الممارسيات ا

الويعولات والمشييافل والتحييديات أميام إدارات المنشيييت ومعييدا التقييارير الماليية عنييد تطييييف متطللييات 
ليييذان سييييتعي  عليييي المنشييييت تقيييييم اآلثيييار الموىريييية الحاليييية والمحتملييية لتفشيييي  المعيييايير المحاسيييييةق

(ن رغييم أنييو ك يمكيي  Deloitte, 2020aاافويياحات المرفقيية ييييا  الفيييروس علييى القييواةم المالييية و 
تقدير ايثر المالي لألزمة الحالية على اكقتواد العالمي وأنشطة ايعما  لشيكلم عيام يدرمية معقولية 
رتفاع مسيتوى عيدم التمفيد المحييت ينتاةميو  م  التمفد في ىذه المرحلةن لسيي سرعة إنتشار المرض وا 

(ICPAC, 2020)ق 

ي  يييو  ايزمييية الحالييييةن سييييتعي  عليييي إدارات المنشيييت ومعيييدا التقيييارير الماليييية تقيييييم مقيييدرص وفيي
المنشيييت علييي اكسييتمرار فييي  ييو  إرتفيياع مسييتوا عييدم التمفييد المويياحي لتفشييي الفيييروسق فيي ذا مييا 
 توولت إدارص المنشمص إلي أ  المنشمص قادرص علي اكسيتمرارن فيميي عليييا اافوياح عي  تليح الحقيقية
مييع اافوييياح عيي  اآلثيييار الحالييية والمحتملييية لتفشييي الفييييروس علييي ايدا  الميييالي للمنشييمصن ومركزىيييا 
المالين وتيدفقاتيا النقدييةق أميا إذا ةلويت اادارص إليي وميود شيكوح موىريية لشيم  قيدرص المنشيمص عليي 

ص قيد أعيدت اكستمرارن فيمي علييا اافواح عي  تليح الشيكوحن عي وص  عليي اافوياح عي  أ  اادار 
قواةميييا المالييية لاسيييتةدام أسيياس اةييير يةيي ف افتييراض اكسيييتمراريةن وكييذا السييييي ورا  عييدم إعتليييار 
المنشمص مستمرصق كميا يميي عليي المنشييت التيي زاد الطليي عليي منتماتييا لشيكلم ميوىران أ  ت فويم 

ومركزىييا المييالين  عيي  توقعاتيييا لشييم  ايثيير الحييالي والمسييتقيلي لتفشييي الفيييروس علييي نتيياةه أعماليييان
وتيدفقاتيا النقديييةق ويييدف قييياس ايثير المييالي لتفشيي الفيييروس عليي المنشيييت ميع اافويياح عي  ىييذا 
ايثييير إليييي تيييوفير معلوميييات مفييييدص لمسيييتةدمي القيييواةم الماليييية يمكييي  اسيييتةداميا فيييي إتةييياذ القيييرارات 

والذا يقايلو  7حاسلة الدولي رقم م  معيار الم 1ااقتوادية السليمة وذلح وفقا  لمتطللات الفقرص رقم 
عيييرض القيييواةم المالييييةق كميييا سيييتوامو المنظميييات  -9071المعيييد   7معييييار المحاسيييلة المويييرا رقيييم 

المينية   وطا  متزايدص لسيي حاكت اانييار التي ستلحف لالعديد م  المنشيت حيو  العيالمن وسييتم 
المنشييت التيي ليم تت يم  تقاريرىيا الماليية  توميو سيام ااتيام لتلح المنظمات في حالة إنييار لعض

أييية إشييارات لحييدو  مثييل ىييذا اانييييارق ويرمييع السيييي فييي إنتقيياد تلييح المنظمييات إلييي أنيييا الميييات 
المنييوب ييييا و ييع المعييايير المحاسيييية التييي تلتييزم ييييا المنشيييت فييي عملييية إعييدادىا للتقييارير الماليييةق 



 ة والمحتملة لتفشى فيروس كورونا.........االَثار الحالي           إبراهيم حممـد الطحان، د/عبد احلميد العيسوى حممودد/

     

5 

 

رض لإلنيييار ميع فشيل القيواةم الماليية لتليح المنشييت فييي وميع تزاييد عيدد المنشييت التيي يمكي  أ  تتعي
التنيؤ لحدو  مثيل ىيذا اانيييار سيتيتز ثقية ممتميع ايعميا  فيي ايرقيام المحاسيييةن وسيتتعرض تليح 

لذان ف   المنظمات المينية تراقي الو ع ع  كثين وذلح كستي ياح  المنظمات ل  وب أفثر حدصق
تطلليييات اليييواردص لالمعيييايير المحاسييييية لتيييوفير اارشيييادات الفافيييية الويييورص فيميييا يتعليييف لميييدا كفايييية الم

ادارات المنشييييت ومعيييدا التقيييارير الماليييية لمعالمييية اآلثيييار المحاسييييية الناتمييية عييي  تفشيييي الميييرضن 
عيي وص  علييي مييدا كفاييية اافويياحات التييي تتطلييييا تلييح المعييايير فييي تييوفير المعلومييات التييي ت مكيي  

 ة م  الوقوف علي أدا  المنشيتن ومركزىا المالين وتدفقاتيا النقديةقمستةدمي القواةم المالي

 مشكمة البحث  1/2
أفييير تحيييدم فيييي تاريةييييان وذليييح نتيمييية لتفشيييي  9090واميييت المنظميييات المينيييية فيييي أواةيييل عيييام 

حو  العالمق ونظرا  ل ةامة حمم التحديات التي توامييا تلح المنظمياتن فقيد قيام  71-ماةحة كوفيد
د ميي  المنظمييات المينييية يتقييديم إرشييادات لمعييدا التقييارير المالييية فييي ظييل تطييور تفشييي عييدوا العدييي

 International Accountingفيييروس كورونييان حييي  أوييدر مملييس معييايير المحاسييلة الدولييية 
Standards Board (IASB)  نشييرص يةوييوص تقييدير ةسيياةر ااةتمييا   9090مييارس  91فييي
-وفييروس كوفييد 1لعنوا "المعييار اليدولي للتقريير الميالي  71-وفيدالمتوقعة في ظل تفشي فيروس ك

لشيم  المحاسيلة عي  إمتييازات اايميار  9090أيرييل  70"ق كما أويدر الممليس نشيرص أةيرا فيي 71
"ق 71-وفييروس كوفييد 78لعنوا  "المعييار اليدولي للتقريير الميالي   71-في ظل تفشي فيروس كوفيد
فيي  Financial Reporting Council (FRC)ة لالمملفية المتحيدص كميا قيام معييد التقيارير الماليي

ي وييييدار نشيييرص لعنييييوا  "إرشيييادات للشييييركات والميييرامعي  لإلفويييياح عييي  مةيييياطر  9090فيرايييير  71
 Australian Accountingفييييروس كورونيييا"ق كميييا قيييام ممليييس معيييايير المحاسيييلة ايسيييترالي 

Standard Board(AASB) عيية والتمفيييد ايسييتراليلااشييتراح مييع مملييس المرام Australian 
Auditing and assurance Board (AUASB)  لعد ذلح لمييام قليلية ي ويدار نشيرص حيو  "تيمثير

نعكاسيات ذليح عليي المراميع"ق وفيي  ن قاميت 9090أيرييل  70فيروس كورونيا عليى التقيارير الماليية وا 
 Saudi Organization for Certified Publicالييةيية السييعودية للمحاسيييي  القييانونيي  

Accountants (SOCPA) يميي التيي الدوليية المعيايير يىيم مةتويرص إرشيادية نشيرص ي ويدار 
 إنتشار اثارلعنوا  " 71-كوفيد فيروس ظروف ظل في ومرامعتيا المالية القواةم إعداد عند مراعاتيا
 "قومرامعتيا المالية القواةم إعداد على -71كوفيد - كورونا فيروس
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المانييي اآلةييرن فقييد شيييدت تلييح الفتييرص تزايييد التعليمييات واارشييادات الوييادرص ميي  منظمييي  وعلييي
أسوا  الما  يةووص اآلثار المحتملة لتفشي فيروس كورونيا عليي ييةية التقريير الميالين حيي  أعلي  

 Securitiesالييةيية المشييرفة علييي رقاليية وتييداو  ايورا  المالييية لالوكيييات المتحييدص ايمريكييية رةيييس
and Exchange Commission (SEC)   لمنيو "قيد يكيو  مي  الويعي  9090ينياير  00فيي

يدقة"ق لذا فقد قاميت الييةية ي ويدار نشيرتي  ارشياد الشيركات حيو   71-تقييم أو توقع تمثيرات كوفيد
وتييدور  9090مييارس  4كيفييية التعامييل مييع إنعكاسييات ىييذه ايزمييةن حييي  وييدرت النشييرص ايولييي فييي 

لييةييية يتقيييديم ااعانييية والمسييياعدص التنظيميييية المشيييروطة للشيييركات المت يييررص مييي  ميييرض حيييو  "قييييام ا
لعنيييوا  "يييييا  لشيييم  الحيييوار  9090فيرايييير  71"ن وايةيييرا فيييي 71-  كوفييييد9071فييييروس كورونيييا 

المسييتمر مييع ممثلييي منشيييت المرامعيية حييو  مييودص المرامعيية فييي الوييي  وايسييوا  الناشييةة ايةييرى ؛ 
ر وااعانييات المحتمليية فييي ظييل تفشييي فيييروس كورونييا"ق كمييا قامييت اللمنيية ايورو ييية وا عتلييارات التقرييي

فيي  European Securities and Markets Authority (ESMA)ليألورا  الماليية وايسيوا  
ي ودار ورقة لعنوا  "توويات اللمنة ل رورص إتةاذ إمرا ات م  قيل المشاركي   9090مارس  77

"ق كيييييذلح قاميييييت يوروييييية ايورا  الماليييييية الفنديييييية 71-ة لتفشيييييي كوفييييييدفيييييي السيييييو  الميييييالي كنتيمييييي
Canadian Securities Administrators (CSA)  ي ويدار تعليميات  9090ميارس  78فيي

والتييمةيرات المحتمليية فييي  71-حو "قيييام ىيةيية ااشييراف علييي اليورويية يتييوفير تحييدي  لشييم  كوفيييد
مييا قامييت لمنيية ايورا  المالييية واكسييتثمارات ايسييترالية  إوييدار التقييارير المالييية ميي  قيييل الشييركات"ق ك

Australian Securities & Investments Commission(ASIC)   9090ميارس  78فيي 
ي ويييدار ممموعييية مييي  القيييرارات حو "إتةييياذ اللمنييية ممموعييية مييي  ااميييرا ات ل يييما  مرونييية سيييو  

 ايسيم في ظل تفشي عدوا فيروس كورونا"ق

الموييرية لمنييما عيي  ىييذه اانعكاسيياتن حييي  قامييت الييةيية العاميية للرقاليية المالييية ولييم تفيي  الييةيية 
لااع   ع  ممموعة م  اامرا ات ااحترازية في إطار موامية فيروس كورونان والتي م  أىمييا  

إمرا ات استثناةية لوفة مؤقتو تسمم للشركات المقيدص لاليوروة  9090مارس  7إودار الييةة في 
يوروة في ذات اليوم المقتيرح لتنفييذ شيرا  أسييم الةزينية مي  ةي   السيو  المفتيوح ولسيعر ي ةطار ال

الورقيية المالييية ةيي   ملسيية التييداو  وعلييى أك تتميياوز الفمييية المطلييوي شييراةيا للنسييلة المقييررص قانونييا 
% ميي  أسيييم الشييركةن وذلييح لعييد أ  كانييت مييدص ااةطييار المسيييف محييددص يث ثيية أيييام عمييل 70وىييي 
ليييى ايقيييل قييييل الموعيييد المقتيييرح للتنفييييذق ويييييدف ىيييذا القيييرار إليييي حمايييية ايسيييوا  الماليييية المويييرية ع

الشييركات المقيييدص أسيييميا  9090مييارس  74كمييا طاليييت الييةيية فييي  .وحماييية حقييو  المتعيياملي  فييييا
االتيزام  ييوروة ايورا  المالية والشركات العاملة فى مما  اينشطة المالية غير المويرفية ل يرورص
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ي عداد نظام للتوويت ع  ي يعد م  قيل المساىمي  الذي  يحف ليم المشاركة والتوويت في الممعيية 
قيييام شييركات التمويييل العقييارا والتييممير التمييويلي  9090مييارس  76كييذلح قييررت الييةيية فييي  العامييوق

ةييا  مؤسسيات ف أفيراد( والتةويم الةا عة لرقالية الييةيةن يتممييل كافية اكسيتحقاقات ااةتمانيية لعم 
لمدص ستة أشير م  تاريةون مع إعفاةيم م  غرامات التمةير التي تترتي على ذلحق كما وافف مملس 

ويييندو  حمايييية المسيييتثمر لشيييرا  أورا  ماليييية مقييييدص  عليييي قييييام 9090ميييارس  71إدارص الييةييية فيييي 
كييذلح قييررت الييةيية تمديييد % ميي  ايمييوا  المتاحيية لالوييندو ق 70لاليورويية الموييرية لمييا ك يميياوز 

فتيرص تقيديم القيواةم المالييية للشيركات المقييدص لاليورويية المويرية والشيركات العامليية فيي مميا  اينشييطة 
ديسيمير  07المالية غيير المويرفية والةا يعة اشيراف ورقالية الييةية عي  الفتيرص الماليية المنتييية فيي 

 71إليي  9090ميارس  07لفتيرص المنتييية فيي والقواةم الماليية الدوريية ل 9090أيريل  00إلي  9071
كمييا قامييت الييةيية يييدعوص اللمنيية العليييا "لمرامعيية معييايير المحاسييلة الموييرية ومعييايير  ق9090يونيييو 

المرامعة المورية والفحص المحدود ومييام التمفيد ايةيرى" لإلمتمياع للنظير فيي ميدا قيدرص المنشييت 
علي تممييل  9090أيريل  79ن حي  وافقت اللمنة في المت ررص علي الوفا  لمتطللات تلح المعايير

تطييف معايير المحاسلة المورية المديدص والتعدي ت المواحلة لييا والويادرص لقيرار وزييرص اكسيتثمار 
ن 9090عليى القيواةم الماليية الدوريية التيى ستويدر ةي   عيام 9071لسينة  81والتعياو  اليدولي رقيم 

المعيييايير وىيييذه التعيييدي ت عليييى القيييواةم الماليييية السييينوية لييييذه عليييى أ  تقيييوم الشيييركات يتطيييييف ىيييذه 
رةييس ىيةية الرقالية الماليية  –ق وفيي ىيذا السييا ن أو يم اليدكتور ا عميرا  9090الشركات ينياية 

أ  اللمنيية ف ييلت قويير إدرا  ايثيير المممييع للعييام لالفامييل علييى القييواةم المالييية السيينويةن مييع إلتييزام 
عي  ىيذه الحقيقية واثارىيا المحاسييية إ   9090فافي فى قواةمييا الدوريية ةي   الشركات لاافواح ال

  (ق9090ومدت  الييةة العامة للرقالة الماليةن 

ولالنظر إلي توقيت إودار النشيرات والتعليمياتن نميد أنييا قيد ويدرت فيي غ يو  شييري  فقيتن 
لقيييواةم الماليييية وعليييي عميييل ايمييير اليييذا يعكيييس أىميييية ىيييذا الحيييد  وتيييمثيره الميييوىرا المحتميييل عليييي ا

المرامعي ق إذ إتفقت مميع النشرات الوادرص ع  المنظمات المينية أو منظمي أسوا  الما  علي أ  
تطيور تفشيي عيدوا فييروس كورونيا سييكو  ليو اثيار موىريية عليي ييةية التقريير الميالي الحالييةن حيي  

ن مثييييل إعيييي   العديييييد ميييي  سيييييةلف عييييددا  ميييي  الق ييييايا المحاسيييييية التييييي سييييتتطلي معالمييييات ةاويييية
الحكومات حو  العالم ع  تيدايير لتيوفير كيل مي  ااعانيات الماليية وغيير الماليية لقطاعيات الويناعة 
المت ررص ومنظمات ايعما ن ايمر الذا سيتطلي معالمة محاسييية مناسيلة لييذه ااعانياتق ويرميع 

سيييياعدات أو ميييينم فييييي مميييييع ذلييييح إلييييي أ  معييييايير المحاسييييلة ك تسييييمم لمعالميييية ىييييذه ااعانييييات كم
نمييا تتطلييي معييايير المحاسييلة معالمتيييا وفقييا  لطييعيية ىييذه ااعانييات وال ييرض منييياق كمييا  ايحييوا ن وا 
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تتعرض معظم المنشيت حو  العالم لفقيد ميز  كييير مي  إيراداتييا أو توقي  إيرادتييا لالفاميل  كميا ىيو 
لييذا يييؤثر سييللا  علييي مييودص ااةتمييا  الحييا  فييي قطيياع السييياحة والترفيييو ووييناعة الطيييرا (ن ايميير ا

لمحفظييية القيييروض الةاوييية لالمنشيييمص نتيمييية زييييادص معيييدكت التةلييي  عييي  السيييداد وةسييياةر ااةتميييا  
المتوقعيييةن مميييا يتطليييي مرامعييية العقيييود ميييع العمييي  ق كميييا أ  تعطيييل س سيييل التورييييد العالميييية لسييييي 

شيييت المت ييررص علييي اكسييتمراريةن ااغيي   المزةييي أو الفلييي للموييانع سيييؤثر علييي قييدرص لعييض المن
مما يتطلي إفواحا  موىرييا  مناسيلا  للحفيال عليي حقيو  ممييع ايطيراف أويحاي المويلحة فيي تليح 
المنشيييتق وسيييترتي علييي ىييذا الو ييع أ  يوييلم العديييد ميي  المنشيييت غييير قييادر علييي الوفييا  لعقييود 

دي ت علي عقود اايمار الحاليةن اايمارن ايمر الذا سيدفع تلح المنشيت المت ررص إلي إدةا  تع
لمييا يتعييي  علييي تلييح المنشيييت النظيير فيمييا إذا كانييت التعييدي ت التييي تييم إدةاليييا علييي عقييود اايمييار 
يمييي معالمتيييا محاسييييا  كعقييد إيمييار منفوييلن أم أنيييا تعييد تعييدي ت غييير موىرييية يمييي المحاسييلة 

لمالييية وأسييوا  السييلع فييي مميييع أنحييا  ايسييوا  ا عنيييا فييي إطييار عقييد اايمييار ايوييليق كمييا شيييدت
تقللات كييرصن ايمر الذا وياحلو زييادص مةياطر السييولةن ومةياطر ااةتميا ن ومةياطر أسيعار  العالم

الفاةدصن ومةاطر تقليي أسيعار الويرف والعمي ت ايمنيييةن ايمير اليذا يتطليي إفوياحا  مناسيلا  عي  
عييادص النظيير فييي قياسييات القيميية العادليية فييي ىييذه المةيياطر للمسييتةدمي ق كمييا يمييي علييي المنشيييت إ 

تيياريا التقريييرن ومييا إذا كييا  ليييذه ايحييدا  تييمثير علييي افترا ييات تقييييم المشيياركي  فييي السييو  لينييود 
القواةم المالية في ذلح التارياق ومع تطور ايزمة والظروف التي ك يمك  التنييؤ يييا حتيي اآل ن ف نيو 

   أو اانةفياض فيي قيمية أويوليا فيي حالية تيوافر مؤشيرات سييتعي  عليي المنشيمص معالمية اا يمح
داليية علييي إ ييمح   قيميية تلييح ايوييو ق عيي وص  علييي مييا سيييفن تتزايييد المةيياطر التييي تتعييرض ليييا 
شييركات التييممي  لشييكل مييوىرا نتيميية تزايييد المطاللييات التممينييية لشييكلم غييير مسيييو  ميي  قيييل حيياملي 

أحيدا  الوفياص أو تعطيل العمليياتق ليذا سييتعي  عليي شيركات  الوثاةفن سوا  كانت ىذه الوثاةف ت طي
التيممي  تحدييد ومراقلية المةياطر المدييدصن وتحدييد حممييان وتمثيرىيا عليى أعميا  التيممي ق وي  تطييور 
تفشي المرض قد حد  في أعقاي إودار القيواةم الماليية السينوية للمنشييت التيي تنتييي سينتيا الماليية 

الق ية اليامية لالنسيلة للمنشيمص ىيي تحدييد ميا إذا كانيت ايحيدا  التيي  ن ف  9071ديسمير  07في 
تقع لعد نياية فترص التقرير ستتطلي تعدي   في أرقام القواةم المالية أم أنيا ك تتطلي مثيل ىيذا التعيديل 

فقييتن ومييا إذا كانييت القييواةم المالييية الدورييية أو المرحلييية للمنشيييت  ولفنيييا تتطلييي إفويياحات إ ييافية
 ادرص علي إظيار اآلثار الناتمة ع  تفشي عدوا الفيروس أم كقق

وقيد و يعت مثييل ىيذه الظيروف المديييدص التيي تييم وويفيا أعي ه إدارات المنشيييت ومعيدا التقييارير 
المالية أمام تحديات كييرص عند إعداد القواةم المالية لتلح المنشيت وفقا  للمعايير الدولية للتقريير الميالي 
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ميي  معييايير المحاسييلة الموييريةن وىييو مييا دفييع الليياحثي  لمحاوليية ااماليية علييي التسيياؤلي  ومييا يقايليييا 
 التاليي  

فيي  ما ىي اآلثار الحالية والمحتملة لتطيور تفشيي عيدوا فييروس كورونيا عليي ييةية التقريير الميالي  -
  و  المعايير الدولية للتقرير المالي وما يقايليا م  معايير المحاسلة المورية؟ 

تسيياعد اآلليييات المقترحيية فييي الت لييي علييي التحييديات التييي قييد توامييو إدارات المنشيييت ومعييدا  ىييل  -
التقيييارير الماليييية فيييي الييةيييات المطلقييية للمعيييايير الدوليييية للتقريييير الميييالي لسييييي تطيييور تفشيييي عيييدوا 

 فيروس كورونا؟ 

 ىدف البحث  1/3
تيدف الدراسة الحالية إلي التعرف علي أىم اآلثار الحالية والمحتملة لتطور تفشي عيدوا فييروس 
كورونييا علييي ييةيية التقرييير المييالي فييي  ييو  المعييايير الدولييية للتقرييير المييالي ومييا يقايليييا ميي  معييايير 

المشييافل المحاسييلة الموييريةق ولتحقيييف ىييذا اليييدفن حيياوك اللاحثييا  الوقييوف علييي أىييم الوييعولات و 
والتحيييديات التيييي قيييد تواميييو معيييدا التقيييارير الماليييية عنيييد تطيييييف المعيييايير الدوليييية للتقريييير الميييالي وميييا 

ن مييع إقتييراح لعييض اآلليييات 71-يقايلييا ميي  معييايير المحاسييلة المويرية فييي ظييل تفشييي ماةحيية كوفييد
لييي اسييتط ع ارا  التييي قييد تسيياعد معييدا التقييارير المالييية فييي الت لييي علييي ىييذه التحييدياتن عيي وص  ع

عينيية ميي  المييديري  الميياليي  ومعييدا التقييارير المالييية لالشييركات المقيييدص لاليورويية الموييريةن ولعييض 
ايفاديميي  لمقسيام المحاسيلة والمرامعية لالمامعيات المويرية لشيم  ىيذه التحيديات واآللييات المقترحية 

 للت لي عليياق 

 أىمية البحث  1/4
 ييرص علي المستويي  ايفاديمي والمينين وذلح علي النحو التالي تحتل ق ية ىذا اللح  أىمية ك

 األىمية العممية:

يعييد ىييذا اللحيي  ميي  ايلحييا  الراةييدص فييي مو ييوع التعييرف علييي اآلثييار الحالييية والمحتمليية لتطييور   -
علييي ييةيية التقرييير المييالي فييي  ييو  المعييايير الدولييية للتقرييير المييالي ومييا  71-تفشييي ماةحيية كوفيييد

ا م  معايير المحاسلة الموريةن وذلح ينو حتي تاريا اانتيا  م  ىذا اللح  لم تف  ىنياح يقايلي
أية دراسة أفاديمية سوا  في الييةة ايمنيييةن أو الييةية العر يية قيد تناوليت ىيذا المو يوعن ميع تيوافر 

نشييت لعض اارشادات الوادرص ع  المنظمات المينية أو لعض الدراسيات المينيية الويادرص عي  م
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المحاسيييلة والمرامعييية الفييييراق ليييذان فقيييد سيييعي اللاحثيييا  لسيييد ميييز  وليييو لسييييت مييي  الفميييوص اللحثيييية 
 المرتلطة لالظاىرص محل الدراسةق

تفيييييد ىييييذه الدراسيييية فييييي ممييييا  التنظييييير المحاسيييييين حييييي  يمكيييي  اسييييتنلاب المشييييافل والتحييييديات   -
ي علييا في دراسية وتحلييل وتفسيير أا المحاسيية المواحلة لألزمة الحالية واآلليات المقترحة للت ل

 ظواىر أو أزمات مستقيلية ليا إنعكاسات محاسييةق

 األىمية العممية
لم تتوق  ىذه الدراسة عند حدود تسليت ال و  علي أىم التحيديات التيي قيد تواميو معيدا التقيارير   -

ىيذه الدراسية العدييد مي  المالية في الييةات التي تطيف المعايير الدولية للتقرير المالين ولف  قيدمت 
 اآلليات التي قد تساعد إدارات المنشيت ومعدا التقارير المالية في الت لي علي ىذه التحدياتق 

 علي الرغم م  أ  نتاةه ىذه الدراسة تعيد ىامية لمعيدا التقيارير الماليية فيي ممييع اليليدا  المطلقية  -
أىمية لمعدا التقارير المالية في الييةة المويريةن للمعايير الدولية للتقرير المالين إك أنيا تعد أفثر 

وذليييح ي  تليييح الدراسييية تقيييدم دليييي   مييييدانيا  مييي  واقيييع الييةييية المويييرية لشيييم  المشيييافل والتحيييديات 
 المحاسيية المواحلة لتفشي الفيروس واليات الت لي عليياق

 منيج البحث  1/5
اعتمد ىذا اللح  على المز  يي  المنيمي  اكستنلاطي واكستقراةين حي  قام اللاحثا  لاستةدام 

للتعييرف علييي أىييم اآلثييار الحالييية والمحتمليية لتطييور تفشييي عييدوا فيييروس كورونييا الميينيه اكسييتنلاطي 
ايير المحاسيلة علي ييةية التقريير الميالي فيي  يو  المعيايير الدوليية للتقريير الميالي وميا يقايلييا مي  معي

ن مييع إقتييراح لعييض اآلليييات التييي قييد تسيياعد معييدا التقييارير المالييية فييي الت لييي علييي ىييذه الموييرية
التحيييدياتق وقيييد تيييم ذليييح يدراسييية وتحلييييل المعيييايير الدوليييية للتقريييير الميييالي وميييا يقايلييييا مييي  معيييايير 

ت المينيييية ومنظميييي المحاسيييلة المويييريةن عييي وص  عليييي اارشيييادات والتعليميييات الويييادرص عييي  المنظميييا
ايسييوا  المالييييةن وذلييح يييييدف اامالييية علييي التسييياؤكت اللحثيييةق ثيييم قيييام اللاحثييا  لاسيييتةدام المييينيه 
اكسيييتقراةي كسيييتقرا  واقيييع الممارسييية المينيييية فيييي موييير مييي  ةييي   إميييرا  دراسييية استفشيييافيةن وذليييح 

الشيييركات المقييييدص لاليوروييية لاسيييتط ع ارا  عينييية مييي  الميييديري  المييياليي  ومعيييدا التقيييارير الماليييية ل
الموريةن ولعض ايفياديميي  لمقسيام المحاسيلة والمرامعية لالمامعيات المويرية لشيم  ىيذه التحيديات 

 واآلليات المقترحة للت لي عليياق
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 حدود البحث  1/6
 تتمثل أىم حدود ىذا اللح  فيما يلي 

عنييد تعميييم نتاةميييا علييي يلييدا  أمريييت ىييذه الدراسيية علييي الييةيية الموييريةن ولالتييالي يمييي الحييذر  -
أةيرا يةي ف الييةيية المويريةن وةووويا  إذا كانييت ىيذه اليليدا  ك تلتييزم يتطيييف المعيايير الدولييية 
للتقرير الماليق كما أ  إةت ف مستوا تفشي العدوا يي  اليلدا  المةتلفة سيكو  لو تمثير موىرا 

 ة في مةتل  اليلدا ق علي التحديات التي قد يوامييا معدو التقارير المالي
عدم توافر قواةم مالية لشركات مت ررص م  حدو  ايزمةن وذلح ي  ىيذه الدراسية تيم إمراؤىيا فيي  -

مرحليية ملكييرص ميي  إنتشييار العييدوان وحتييي لحظيية اانتيييا  ميي  ىييذا اللحيي  لييم تفيي  ىنيياح أييية تقييارير 
لعييدم تييوافر الييانييات التطييقييية  مالييية قييد أ وييدرتن ايميير الييذا دفييع اللاحثييا  امييرا  دراسيية ميدانييية

 المرتلطة لمو وع اللح ق
لي  ييتمك  اللاحثيا  مي  إشيتقا  فيروض لييذه الدراسيةن وذليح لعيدم وميود دراسيات سيالقة أو أسيياس  -

تميياه الع قيية يييي  مت يييرات الدراسييةق ويييرتلت ىييذا  نظييرا يمكيي  ميي  ة لييو اكسييتدك  علييي طييعيية وا 
 ةق القيد لطييعة الدراسة اكستفشافي

علييي  71-حاوليت الدراسية الوقيوف عليي أىيم اآلثيار الحاليية والمحتملية لتطيور تفشيي ماةحية كوفييد -
ييةة التقرير المالي للمنشيت لوفة عاميةق ونظيرا  ينيو مي  المتوقيع أ  تفيو  إنعكاسيات ىيذه ايزمية 

سيييات علييي القطيياع المويييرفي وشييركات التيييممي  أفثيير حيييده وةطييورهن فييي   ايميير يتطليييي إمييرا  درا
 أةرا أفثر تةووا  لالتطييف علي ىذه القطاعاتق

 تنظيم البحث  1/7
انط قا  م  مشكلة اللح  واليدف منون فسوف يتم تنظيم المتلقي م  اللحي  عليى النحيو التيالي  

اآلثييار الحالييية والمحتمليية لتفشييي عييدوا فيييروس كورونييا علييي متطللييات القييياس يتنيياو  القسييم الثيياني 
ق يينما يتناو  القسم الثال  اآللييات في  و  معايير المحاسلة الدولية والمورية واافواح المحاسيي

المقترحييية للت ليييي عليييي التحيييديات التيييي تواميييو إدارات المنشييييت ومعيييدا التقيييارير الماليييية فيييي الييةيييات 
ة المطلقة للمعايير الدولية للتقرير المالي لسيي تفشي الفيروسق وقد تم تةويص القسم الراليع للدراسي

 النتاةه والتوويات والمماكت المقترحة يلحا  مستقيليةقاكستفشافيةق وأةيرا  يتناو  القسم الةامس 
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اآلثااار الحاليااة والمحتممااة لتفشااي عاادور فيااروس كورونااا عمااي متطمبااات  -2
 القياس واإلفصاح المحاسبي في ضوء معايير المحاسبة الدولية والمصرية

التعرف عليي اآلثيار الموىريية الحاليية والمحتملية لتفشيي عيدوا يسعي اللاحثا  في ىذا القسم إلي 
فيروس كورونا علي متطللات القياس واافواح المحاسيي فيي  يو  المعيايير الدوليية للتقريير الميالي 
ومييييا يقايليييييا ميييي  معييييايير المحاسييييلة الموييييريةق ويرمييييع ذلييييح إلييييي أ  اكعتييييراف النييييياةي لالتييييمثيرات 

ا الناشةة ع  تطور تفشي عدوا الفيروس تتوق  علي الحقياةف والظيروف المحاسيية المتعلقة لالق اي
 الةاوة لكل منشمصن وذلح علي النحو التالي 

 Events After theاألحااااداث التااااي تقااااا بعااااد نيايااااة الفتاااارة الماليااااة:  2/1

Reporting Period 
تمثييل ايحييدا  التييي تقييع لعييد نياييية الفتييرص المالييية تلييح ايحييدا  التييي تقييع يييي  تيياريا نياييية الفتييرص 
الماليية وتيياريا إوييدار القييواةم الماليييةن سييوا  أفانييت تليح ايحييدا  فييي وييالم المنشييمص أم كن حتييي لييو 

حيدا  وقعيت قييل قامت المنشمص ينشر معلومات ع  اير اح أو أية معلوميات ماليية طالميا أ  ىيذه اي
 ويقايلييو معيييار المحاسييلة الموييرا 70إوييدار القييواةم الماليييةق ويتطلييي معيييار المحاسييلة الييدولي رقييم 

ايحييدا  التييي تقييع لعييد الفتييرص المالييية( التمييييز يييي  نييوعي  ميي  ايحييدا ن  - 9071المعييد   1رقييم 
تقرييير وتتطلييي تعييدي   فييي ايوليي تييوفر أدليية إ ييافية عيي  حياكت كانييت قاةميية فييي تيياريا نيايية فتييرص ال

القواةم الماليةن أما ايةرا فنشمت لعد نياية فترص التقريير وك تتطليي تعيدي   فيي القيواةم الماليية ويتعيي  
؛ 1-0ن الفقيرات 9071المعيد   1علي المنشمص فقيت اافوياح عنييا  معييار المحاسيلة المويرا رقيم 

IAS 10, 2003, para 3-7 ق) 

ة لالنسيييلة لألحيييدا  التيييي تقيييع لعيييد نيايييية فتيييرص التقريييير ىيييي كيفيييية تحدييييد وتعتيييير الق يييية الرةيسيييي
ايحييدا  التييي تتطلييي تعييدي   فييي أرقييام القييواةم الماليييةن أو التييي ك تتطلييي مثييل ذلييح التعييديل ولفنيييا 
تتطلي فقت إفواحات إ افيةق ويرمع ذلح إلي أ  عدوا فييروس كورونيا ييدأت فيي وقيت قرييي مي  

ن 9071ديسيييمير  07مدينييية ووىيييا  عاويييمة مقاطعييية ىيييو ي الويييينيةق وفيييي  فيييي 9071نيايييية عيييام 
منظميية الوييحة  ( ييييذا الفيييروس المديييدن ثييم أعلنييتWHOأيل ييت الوييي  منظميية الوييحة العالمييية  

 as aأنيييو يمكييي  ووييي  تفشيييي فييييروس كورونيييا لمنيييو ماةحييية  9090ميييارس  77العالميييية فيييي 
pandemicمييي  الحكوميييات تيييدايير مةتلفييية لمكافحييية تفشيييي ولمواميييية ىيييذه ايزمييية أدةيييل العدييييد   ق
ق والسيؤا  اليذا يطيرح نفسيو ليالطلعن ىيل سيتنظر المنشييت (Ernst & Young, 2020)الميرضن 
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كانييت قاةميية فييي تيياريا نياييية السيينة المالييية المنتيييية فييي  المت ييررص ليييذه ايحييدا  علييي أنيييا أحييدا 
علييي أرقييام القييواةم المالييية؟ أم أ  ىييذه  ن ولالتييالي سييوف تتطلييي تلييح ايحييدا  إمييرا  تعييدي ت9071

ايحدا  لم تف  قاةمة في تاريا إعداد القواةم الماليةن ولالتالين سيتعي  عليي المنشيمص اافوياح عنييا 
فقييت إذا كانييت ىييذه ايحييدا  ذات تييمثير مييوىرا علييي القييواةم الماليييةن مييع عييدم تعييديل ايرقييام الييواردص 

 لالقواةم المالية؟

لم  اثار فيروس كورونيا عموميا  تعيد حيدثا  "غيير  (BDO, 2020; Deloitte, 2020b)ويماد  
ن ولالتييالي فيي   التنيييؤات 9090ينيياير  07قايييل للتعييديل   ن وذلييح ي  تطييور تفشييي المييرض يييدأ فييي 

 9071ديسيييمير  07والتوقعيييات واكفترا يييات ذات الويييلة المسيييتةدمة فيييي إعيييداد القيييواةم الماليييية فيييي 
فيفييا  أو ك تعكييس أا ت يييير نتيميية لتفشييي فيييروس كورونيياق أمييا لالنسييلة لفتييرات سييتعكس إمييا ت ييييرا  ط

ن ف نييو سيييتعي  علييي المنشيييت المت ييررص إدرا  اثييار  9090ينيياير  07التقرييير المنتيييية فييي أو لعييد 
ويةتليي  اللاحثييا  مييع ومييية النظيير السييالقةن وذلييح ي  فيييروس كورونييا عنييد إعييداد قواةميييا الماليييةق 

نشيييت المت ييررص سيييتعي  علييييا اسييتةدام أحكاميييا للنظيير فييي كيفييية معالميية اآلثييار الناتميية إدارات الم
ق فقييييد تتووييييل لعييييض المنشيييييت 9071عيييي  تلييييح ايحييييدا  لعييييد نياييييية السيييينة المالييييية المنتيييييية فييييي 

ن ولييذا ف نييو سيييتعي  علييي 9071المت يررص إلييي أ  ىييذه ايحييدا  كانييت قاةميية فييي نياييية فتييرص التقرييير 
( مييي  معييييار 1(ن  6يت تعيييديل القييييم المدرمييية لقواةمييييا الماليييية وفقيييا  لمتطلليييات الفقيييرتي   تليييح المنشييي

(ق وينطيييف ذلييح 9071المعييد   1 ويقايلييو معيييار المحاسييلة الموييرا رقييم 70المحاسييلة الييدولي رقييم 
علييي المنشيييت العامليية لمدينيية ووىييا  الوييينية أو المنشيييت العامليية ييلييدا  تييمثرت ييييذه ايحييدا ن أو 

ن وذلييح ي  الممتمييع  9071التييي تمتلييح فروعييا  كييييرص فييي أميياف  تييمثرت ييييذه ايحييدا  ةيي   عييام 
الدولي لديو شكوح في أ  الوي  قد مارست قدرا  كييرا  م  التعتيم وعدم الشفافية يةووص ااع   

دا  ق أما إذا توولت إدارات المنشيت المت ررص لم  تلح ايح9071ع  تفشي الفيروس ة   عام 
ن ف نيو سييتعي  عليي تليح -وىيو القيرار المتوقيع لمعظيم المنشييت –لم تف  قاةمة في نياية فترص التقرير 

المنشيييت عييدم تعييديل القيييم المدرميية لقواةميييا الماليييةن مييع اافويياح عيي  طييعيية الحييد  وتقييدير تييمثيره 
الماليييةن وذلييح وفقييا  المييالي إذا كييا  ميي  المتوقييع أ  يكييو  ليييذا الحييد   تييمثير مييوىرا علييي القييواةم 

 ويقايليو معيييار المحاسييلة الموييرا 70( ميي  معييار المحاسييلة الييدولي 97(ن  70لمتطلليات الفقييرتي   
(ق وينطيف ذلح علي المنشيت العاملة ييلدا  لم تتمثر ييذه ايحدا  ة   عيام 9071المعد   1رقم 

   اليييذا يعيشيييو العيييالم الييييومقن وليييم تينيييي افترا ييياتيا المسيييتقيلية عليييي ىيييذا السييييناريو المؤسييي9071
ولالتييييالين عنييييد إوييييدار إدارات المنشيييييت لمثييييل تلييييح ايحكييييامن يمييييي أ  تمةييييذ فييييي إعتلارىييييا مميييييع 
المعلوميييات المتاحييية حيييو  طييعييية الحيييد ن والميييدو  الزمنيييي لتفشيييي الميييرضن والتيييدايير المتةيييذص مييي  
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ع افترا يييات اادارص لشيييم  الحكوميييات لمواميتيييون وتيييمثيره الميييالين وميييا إذا كيييا  ىيييذا الحيييد  يتفيييف مييي
 المستقيل أم كق

كمييا يمييي علييي المنشييمص إذا مييا تووييلت إلييي عييدم تعييديل القيييم المدرميية لقواةميييا المالييية أ  تقييوم 
يتحييدي  إفويياحتيا لييالقواةم المالييية لييتعكس ايحييدا  الموىرييية التييي وقعييت لعييد نياييية الفتييرص الماليييةن 

ص مسييتةدمي القييواةم المالييية علييي التقييييم الوييحيم يدا  والتييي قييد يييؤثر عييدم اافويياح عنيييا علييي قييدر 
المنشييمص؛ ويعتييير ميي  أىييم ىييذه المعلومييات  إتةيياذ إدارص المنشييمص قييرار لاانييدما  مييع منشييمص أةييران أو 
اسيييتلعاد إحيييدا الشيييركات التالعييية اليامييية المت يييررص مييي  تفشيييي الميييرض لعيييد نيايييية الفتيييرص الماليييية؛ أو 

ز  م  النشاب ايفثر ت ررا  لايحدا  لعيد نيايية الفتيرص المالييةن أو ااع   ع  ةطة للتوق  ع  م
اسيييتلعاد أويييو  أو اليييدةو  فييييي عقيييد إرتلييياب لييييييع لعيييض أويييو  المنشييييمص ل يييرض سيييداد التعيييييدات 
المستحقة علي المنشمص؛ أو ااع   ع  أو اليد  في تنفيذ عملية إعادص ىيكلة للمنشمص نتيمة الت رر 

أو الت ييييرات الموىريييية فيييي قييييم ايويييو  أو أسيييعار الويييرف نتيمييية عيييدم  لمحيييدا  تفشيييي الفييييروس؛
اسيييتقرار أسيييوا  السيييلع والةيييدمات وايسيييوا  الماليييية؛ أو الت ييييرات فيييي معيييدكت ال يييراةي أو قيييواني  
ال راةي لعد الفترص المالية والتي سيكو  ليا تمثير موىرا علي عيي  ال يريلة لفتيرص التقريير وأويو  

ةي المؤملة؛ أو اودار  مانات ىامة لسيي تفشي الفيروس؛ أو الشيروع فيي رفيع أو إلتزامات ال را
دعييوا ق يياةية علييي شييركات التييممي  أو أطييراف أةييرا للحوييو  علييي تعوي ييات يةوييوص اآلثييار 

 المترتلة ع  تفشي فيروس كوروناق

 Going concern االستمرارية:  2/2
 9071المعيد   7 ويقايليو معييار المحاسيلة المويرا رقيم  7يتطلي معيار المحاسيلة اليدولي رقيم 

عييرض القييواةم المالييية( ميي  اادارص إميييرا  تقييييم لقييدرص المنشييمص عليييي اكسييتمرار عنييد إعييداد قواةمييييا  -
ميا ليم تفي   الماليةن كميا يتعيي  عليي المنشيمص أ  تعيد قواةمييا الماليية عليي أسياس افتيراض اكسيتمرارية

لدا اادارص النية لتوفية المنشمصن أو التوق  ع  مزاولة النشابن أو لم يعد ليدا المنشيمص ييديل واقعيي 
ذا كانت اادارص علي دراية عند تقييميا لقدرص المنشمص علي اكستمرار يومود درمة  سوا القيام يذلحق وا 

يييا شيح ميوىرا فيي قيدرص المنشيمص عليي كييرص م  عدم التمفد المرتلت لمحدا  أو ظروف قد يترتي عل
ذا كانييييت المنشييييمص ك تعييييد قواةميييييا المالييييية طلقييييا   اكسييييتمرارن فعلييييييا اافويييياح عيييي  تلييييح الشييييكوحق وا 
كفتييراض اكسييتمرارية فعلييييا اافويياح عيي  تلييح الحقيقييةن عيي وص  علييي اافويياح عيي  ايسيياس الييذا 

سيي ورا  عدم إعتلار المنشمص مسيتمرصق وعنيد تقيييم استةدمتو اادارص في إعداد قواةميا الماليةن وكذا ال
مدا م  مة اكفتراض المحاسيي الةاص لاكستمراريةن ف نو يمي علي اادارص أ  تمةذ في إعتلارىيا 
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كافيية المعلومييات المتاحيية عيي  المسييتقيل المنظييورن والتييي تمتييد لفتييرص ك تقييل عيي  إثنييي عشيير شيييرا  ميي  
ن الفقرتيييا  9071المعيييد   7د تزييييد  معييييار المحاسيييلة المويييرا رقيييم نيايييية الفتيييرص المالييييةن ولفنييييا قييي

 قIAS 1, 2007, para 25;26) ؛98؛91

 ويقايليو معييار المحاسيلة 70وتتفف المتطللات السيالقة ميع متطلليات معييار المحاسيلة اليدولي رقيم 
لمنشيمص إعيداد ايحدا  التيي تقيع لعيد الفتيرص الماليية( لمنيو ك يميوز ل - 9071المعد   1المورا رقم 

قواةميا المالية طلقا  كفتراض اكسيتمرارية إذا كانيت اادارص تنيوا لعيد الفتيرص الماليية تويفية المنشيمص أو 
أ  تتوقيي  عيي  مزاوليية النشيياب وك يومييد لييدييا يييديل اةيير معقييو  سييوا ذلييحق ويسييتدعي التييدىور فييي 

ا كيا  افتيراض اكسيتمرارية ميا زا  مناسيلا  نتاةه التش يل والمركز المالي لعد الفترص المالية دراسة ما إذ
م  عدموق ف ذا لم يعد افتراض اكستمرارية مناسلا ن ف   تمثير ذلح سيكو  ةطييرا  ميدا ن حيي  يتطليي 
ىيييذا المعييييار تعيييدي   موىرييييا  فيييي أسييياس المحاسيييلةن ولييييس مميييرد تعيييديل المليييال  المعتيييرف يييييا وفقيييا  

ن الفقرتييييا  9071المعييييد   1المحاسييييلة الموييييرا رقييييم يسيييياس المحاسييييلة ايوييييلي المتلييييع  معيييييار 
 قIAS 10, 2003, para 14;15)؛ 71؛74

وعنييد تقييييم اادارص لقييدرص المنشييمص علييى اكسييتمرارن ف نييو يكييو  ميي  الم ةييم أ  تمةييذ فييي إعتلارىييا 
ا اآلثار الحالية والمحتملة لتفشي المرض على أنشطة المنشمصن فعلى سييل المثيا ن عنيدما يكيو  تياري

المنشيمص يتسيم لعمليييات مر حية ويعتميد علييي مويادر تموييل ةارميييةن ولفي  لسييي تفشييي الميرضن تييم 
تعلييف عملياتييا قيييل أو لعيد تياريا إعييداد القيواةم المالييةن ف نييو فيي ىيذه الحاليية سييكو  علييي اادارص أ  

ي ذلييح ايثيير تمةييذ فييي إعتلارىييا ممموعيية كييييرص ميي  العوامييل المتعلقيية لالو ييع السييليي الحييالي لمييا فيي
المتوقيع علييى الطلييي المحتمييل علييي السييلع أو الةييدماتن واالتزامييات التعاقدييية المسييتحقة أو المتوقعيية 

والمداو  الزمنية لسداد الديو ن والسيولة المحتملة ونقص رأس الما  العاملن  في غ و  سنة مقيلةن
يميي  ق كميا(Deloitte, 2020b; ICPAC, 2020)وموادر التمويل المحتملةن والر حية المتوقعة 

على اادارص أ  تمةذ في إعتلارىا كافة المعلوميات المتاحية حيو  المسيتقيلن والتيي تيم الحويو  عليييا 
لعد تاريا التقريرن لما في ذلح التيدايير التيي اتةيذتيا الحكوميات والينيوح لتقيديم المسياعدات للمنشييت 

لمنشييمص مييا زا  مناسييلا ن طالمييا تييوافرت تلييح المت ييررص قيييل أ  تقييرر مييا إذا كييا  افتييراض اسييتمرارية ا
تقيدير  المعلومات قيل تياريا إويدار القيواةم المالييةق أميا إذا ليم تيتمك  إدارات المنشييت المت يررص مي 

اآلثيييار الماليييية لتطيييور تفشيييي العيييدوا أو تيييمثير تيييدايير ااغاثييية أو ااعانييية التيييي تتةيييذىا الحكوميييات 
لمساعدص المنشيت المت ررصن فيمي علي إدارات المنشيت اافوياح عي  تليح الحقيقيةن كميا يميي أ  
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 ,Ernst & Young)يحكم إدارات المنشيت المت ررص معايير أة قية عند تقييم مثل ىيذه التيمثيرات 
 ق  (2020

( أ  تقييم اكستمرارية في ظل اثار تفشي فيروس كورونيا سييتطلي ت يمي  BDO, 2020ويرا  
نةفياض  ودمات غير مسيوقة في تنيؤات اادارصن وذلح ي  ك   م  اانةفياض فيي قييم ايويو ن وا 

ناريو وامييو العيالم الطلي على السلع والةدماتن وتعطل سلسلة التورييد العالمييةن يةتلي  عي  أا سيي
سييالقا ن ممييا يمعييل ميي  الوييعي التنيييؤ لالنتيياةه الدقيقيية آلثييار تفشييي عييدوا الفيييروس علييي مييدا قييدرص 

 ويقايلو معيار المحاسيلة  7المنشمص علي اكستمراريةق ولالنظر لمتطللات معيار المحاسلة الدولي رقم 
يتطليي مي  إدارص المنشيمص أ  تقيوم عيرض القيواةم الماليية( نميد أنيو  - 9071المعيد   7المورا رقيم 

يي مرا  تقيييم لمييدا قيدرص المنشييمص عليي اكسييتمراريةن ولفنيو لييم ييوفر إرشييادات حيو  كيفييية القييام يييذلحق 
ليييذان ف نيييو فيييي ظيييل الظيييروف التيييي يوميييد فيييييا قيييدر كييييير مييي  عيييدم التمفيييد المحييييت ينتييياةه ايحيييدا  

ناريوىات متعددص ميع تيرميم إحتماكتيياق وفيي المستقيليةن ف نو قد يكو  م  المناسي و ع نماذ  لسي
لعييض القطاعييات ايفثييير ت ييررا  كقطييياع السييياحة والترفييييون ف نييو قييد يتعيييي  علييي المنشيييمص عنييد تقيييييم 
سيناريو "أسوأ الحاكت" أ  تمةذ في إعتلارىا إنةفاض اايرادات أو إنقطاعيا لفتيرات زمنيية ممتيدص إذا 

لق كميييا يميييي عليييي إدارات المنشييييت المت يييررص أ  تتوقيييع ط ليييي مييي  المنشييييت وقييي  عملييييات التشييي ي
يدرمية كيييرص تحقيف السييناريوىات "السييليية" أو "أسيوأ الحياكت"ن وذليح نظييرا  لمسيتوى عيدم التمفيد لشييم  

حتماكت تطورىاق  كيفية ظيور اثار تفشي العدوان وفترص استمرارىان وا 

قدر كيير مي  ايحكيام الشةويية عنيد  استةدام ويماد  اللاحثا  لمنو يمي علي إدارات المنشيت
تقييم مدا قدرص المنشمص علي اكستمرارق ويرمع ذلح إلي عدم قدرص ىيؤك  الميديري  عليى التنييؤ ليايثر 
المحتمل لتطور تفشي المرض ةي   الفتيرص المقيلية وعيدم قيدرص الحكوميات عليي السييطرص علييون عي وص  

لمنييو ليييس ميي  المتوقييع التووييل  9090أيريييل  74 علييي مييا أعلنييت عنييو منظميية الوييحة العالمييية فييي
لمول أو لقاح لع   فيروس كورونا قيل عام علي ايقيل مي  اآل ن ايمير اليذا يثيير شيكوكا  عدييدص 
موىريية حيو  تطيور تفشيي الفيييروس وعيدم القيدرص عليي السييطرص عليييو ةي   فتيرص ومييزص مقيليةق وتييدفع 

لتوسع في اافواح ع  اآلثار الحالية والمحتملة لتفشيي كل ىذا الشكوح إدارات المنشيت المت ررص ل
ايحكيييام والتقيييديرات الرةيسيييية التيييي و  الفييييروسن وعيييدم التمفيييد الميييوىرا اليييذا يحييييت يتليييح القياسييياتن

اسيييييتةدمتيا اادارص للتوويييييل لتليييييح القياسييييياتن واكفترا يييييات التيييييي و يييييعتيا اادارص للوويييييو  لتليييييح 
ومييدا قييدرص المنشييمص علييي  ت للت يييرات فييي مييدة ت تقييديرىا؛القياسيياتن ومييدا حساسييية تلييح القياسييا

اكسيييتمراريةن عييي وص  عليييي ايسيييلاي التيييي دفعتييييا لإلعتقييياد ليييم  افتيييراض اكسيييتمرارية ميييا زا  مناسيييلا ق 
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وسوف يعتمد مستوى اافواح على الحقياةف والظيروف والمةياطر التيي تحييت لكيل منشيمصن حيي  لي  
ة وك يييينفس الميييداق فعليييي سيييييل المثيييا ن يتوقيييع لقطييياع ايدويييية تتيييمثر ممييييع المنشييييت يييينفس الطريقييي

والرعاييية الويييحية أ  يشييييد روامييا  فيييي الوقيييت اليييذا تشيييد فييييو قطاعيييات أةييرا ركيييودا  حيييادا  كقطييياع 
السييياحة والترفيييوق ولييذا يمييي علييي إدارص المنشييمص تقييييم مييدا تييمثير تلييح ايحييدا  علييي قيميية أوييوليا 

يراداتييييا المسيييتقيليةن وموييا وتعيييداتيا المسيييتقيليةن در السييييولة المتاحيييةن وتييدفقاتيا النقديييية المتوقعييةن وا 
 والموروفات المحتملة لتحقيف تلح اايراداتق

 Impairment of إضمحالل قيمة األصول غير المالية، بما في ذلك الشيرة: 2/3
Nonfinancial Assets, Including Goodwill  

تتعيرض لإل يمح   عنيدما تفيو  المنشيمص غيير قيادرص عليى  تنةفض قيمة ايويو  غيير الماليية أو
إسترداد قيمتيا الدفتريةن إما ع  طريف استةداميا أو ييعيان حي  يعيير اا يمح   عي  اكنةفياض 
المفييامو وغيييير المنييتظم فيييي قيميية ايويييو  غيييير المالييية لحيييي  توييلم قيمتييييا اكسييتردادية أقيييل مييي  

الممتلفيييات والملييياني والمعيييداتن وأويييو  حيييف اانتفييياعن  ويييو قيمتييييا الدفترييييةق ومييي  أمثلييية تليييح اي
ولعض ايوو  غيير الملموسية وغيرىيا مي  ايويو  غيير المالييةق ويتطليي معييار المحاسيلة اليدولي 

إ يمح   قيمية ايويو ( مي   -9071المعيد   07 ويقايلو معيار المحاسلة المويرا رقيم  08رقم 
ييية مييا إذا كييا  ىنيياح أا مؤشيير علييي احتمييا  حييدو  المنشييمص أ  تقييدر فييي تيياريا نياييية كييل فتييرص مال

إ ييمح   فييي قيميية ايويييل غييير المييالي أو وحيييدص توليييد النقديييةق فيي ذا وميييدت المنشييمص مؤشييرا  عليييي 
 Recoverableإ ييييمح   القيمييييةن ف نييييو يمييييي علييييييا أ  تقييييوم لعمييييل تقييييدير للقيميييية اكسييييتردادية 

Amountا  حييييدو  اك ييييمح  ن فيييي   المعيييييار ق أمييييا إذا لييييم تمييييد المنشييييمص أا مؤشيييير علييييي احتميييي
كيتطلي في ىذه الحالة مي  المنشيمص أ  تقيوم لعميل تقيدير للقيمية اكسيتردادية لألويل أو لوحيدص تولييد 
النقديييةق وفيمييا يتعلييف لايوييو  غييير الملموسيية التييي ليييس ليييا عميير إنتييامي محييددن أو ايوييو  غييير 

نيو يتعيي  عليي المنشيمص إميرا  إةتليار إ يمح   الملموسة غير المتاحية ل سيتةدام وكيذلح الشييرصن ف 
للقيمة سنويا  ل ض النظر ع  ومود أو عدم ومود مؤشرات علي إ مح   قيمتيياق وي عيرف المعييار 
القيمة اكستردادية لألول أو لوحدص توليد النقدية لمنييا القيمية العادلية لألويل مةويوما  منييا تفيالي  

أييمييا أفيييرق وت حييدد القيميية فييي اكسييتةدام لألوييل  value in use الييييع أو قيمتييو فييي اكسييتةدام 
لالقيميية الحالييية لوييافي التييدفقات النقدييية المسييتقيلية المتوقييع أ  يولييدىا ايوييل أو وحييدص توليييد النقدييية 

 IAS 36, 2004, para 6-10)؛ 70-8نالفقرات 9071المعد 07 معيار المحاسلة المورا رقم
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اكعتيراف لمقيدار اكنةفياض فيي القيمية عليي  إلييو أعي ه مي  المنشيمصكما يتطلي المعييار المشيار 
أنو ةسارص ناتمة ع  اك مح  ن وترحييل ةسيارص اك يمح   إليي اير ياح أو الةسياةر فيي الحيا ق 
وعنييدما يكييو  الميليي  المقييدر لةسييارص اا ييمح   يزيييد عيي  القيميية الدفترييية المثيتيية لألوييل أو لوحييدص 

عليي المنشيمص ااعتيراف يوميود إلتيزام إذا تطليي ذليح معييار محاسييي اةيرق كميا  توليد النقدييةن فيميي
يمييي علييي المنشييمص فييي تيياريا نياييية كييل فتييرص مالييية أ  تعيييد تقييميييا للمؤشييرات الداليية علييي انةفيياض 
قيمة ايول  ية ف الشيرص(ق ف ذا تيي  ليا أ  ىذا ايول ية ف الشيرص( قد استعاد أو اسيترد كيل 

  ةسييياةر اك يييمح   السيييايف اكعتيييراف يييييا  لمعنيييي أ  القيمييية اكسيييتردادية لألويييل قيييد أو مييز  مييي
زادت(ن ومييي علييي المنشييمص تعييديل القيميية الدفترييية لألوييل يزيادتيييا إلييي القيميية اكسييتردادية المديييدصق 
  ولالتالين يتعي  علي المنشمص إل ا  كل أو مز  م  ةسيارص السينوات السيالقة الناتمية عي  اك يمح 

وىو ما يعرف يي "عكس ةسارص ا مح   القيمة" واكعتراف يييذا الميلي  فيي قاةمية اير ياح والةسياةر 
عليي الفيور لشيرب أك تتمياوز القيمية الدفترييية المعدلية لألويل  أو القيمية اكسيتردادية المدييدص( القيميية 

القيمةق أميا لالنسيلة  التي كانت م سملة لألول في السنوات السالقة قيل ااعتراف يةساةر ا مح  
للشيييرصن فيي  ينل ييي للمنشييمص عكييس الةسييارص النامميية عيي  ا ييمح   قيميية الشيييرص فييي أا فتييرص كحقييةن 
وذلح ي  أا زيادص كحقة في القيمة اكستردادية للشيرص لعد اكعتراف يةساةر إ يمح   قيمتييا ييتم 

 06يسيمم معييار المحاسيلة اليدولي رقييم  النظير إليييا عليي أنييا شييرص مكتسيلة أو مكونيية داةلييا ق إذ ك
ايويييو  غيييير الملموسييية( ااعتيييراف  -9071المعيييد   90 ويقايليييو معييييار المحاسيييلة المويييرا رقيييم 

ن الفقيييرات 9071المعيييد   07لالشييييرص المكتسيييلة أو المكونييية داةلييييا   معييييار المحاسيييلة المويييرا رقيييم 
 (IAS 36, 2004, para 59-119؛ 11-771

أ  الفثييير ميي  ايوييو  غييير المالييية للمنشيييت المت ييررص سييوف  (Deloitte, 2020b)ويتوقييع 
ن والتيي سيتؤدا إليي إنةفيياض 71-يتعيرض لإل يمح   نتيمية لرثيار السيليية لماةحية فييروس كوفييد

القيمة العادلة لتلح ايوو  عي  قيمتييا الدفتريية لسييي تيدىور الظيروف اكقتويادية العاميةن وتيدىور 
نةف اض الطلي السوقي علي منتمات أو ةدمات المنشمصن وتدىور ايدا  المالي ييةة عمل المنشمصن وا 

للمنشمص نتيمة إنةفاض التدفقات النقدية أو تحقيف وافي تدفقات نقدية ساللةن أو إنةفاض ااييرادات 
نةفييياض سييييولة أسيييوا   أو اير ييياح المتوقعييية مقارنييية  لالنتييياةه الفعليييية للفتيييرات السيييالقة ذات الويييلةن وا 

 الييوب المستمر لسعر السيمقو  نايسيم

( لمنو يمي علي المنشيت المت ررص عدم تعديل قيم ايوو  Ernst & Young, 2020ويرا  
إذا ميييا  9071ديسيييمير  07غيييير الماليييية المدرمييية لقواةمييييا الماليييية عييي  السييينة الماليييية المنتييييية فيييي 
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تيرص المالييةن طالميا أ  أحيدا  توافرت مؤشيرات دالية عليي إ يمح   قيمية تليح ايويو  لعيد نيايية الف
تطور تفشي المرض لم تف  قاةمة في تاريا التقريرن ولف  سيتعي  علي تلح المنشيت اافوياح فقيت 
عيي  اآلثييار الحالييية أو المحتمليية لتطييور تفشييي عييدوا الفيييروس علييي إ ييمح   قيميية أوييوليا غييير 

كييير مي  ايحكيام الشةويية فيي  كما سيتعي  عليي إدارات المنشييت المت يررص اسيتةدام قيدر الماليةق
 و  كل الحقاةف والظروف التي تحيت لالمنشمص عند إمرا  مثيل ىيذا التقيييمق وفيي الحياكت التيي ييتم 
فييا تقدير القيمة اكستردادية استنادا  إلي قيمة ايول في اكستةدامن ف نو يمي علي المنشمص تطييف 

محاسييييةق ولييالنظر للو ييع الحييالي غييير المؤكييدن ف نييو اكعتلييارات المسييتةدمة عنييد إعييداد التقييديرات ال
يتوقييييع أ  توامييييو إدارات المنشيييييت المت ييييررص تحييييديات موىرييييية عنييييد إعييييداد التوقعييييات أو الموازنييييات 
للتدفقات النقديية المسيتقيليةق وفيي ظيل ىيذه الظيروفن في   ميدةل التيدفف النقيدا المتوقيع عليى أسياس 

ةة ميي  المتوقييع أ  يكييو  أفثيير م  ميية ميي  التقييدير الفييردا اكحتميياكت المرمحيية للسيييناريوىات السييي
لقيميية ايوييل فييي اكسييتةدام لفييي تعكييس المسييتوا المرتفييع ميي  عييدم التمفييد الحيياليق وعنييد إمييرا  ىييذا 
نميا عليييا أ   التقدير ك يمي على إدارات تلح المنشيت النظر في التمثيرات قويرص المدى فحسين وا 

ار علييى المييدى الطويييلن وذلييح ي  العميير اانتييامي المتلقييي للعديييد ميي  تمةييذ أي ييا  فييي إعتلارىييا اآلثيي
 ق(BDO, 2020; Ernst & Young, 2020) ايوو  قد يكو  طويل ايمل

ويميياد  اللاحثيييا  ليييم  إ يييمح   قيميية ايويييو  غيييير الماليييية للمنشيييت المت يييررص ي عيييد مييي  أىيييم 
ا علييي التقييارير المالييية لتلييح المنشيييتق اآلثييار الموىرييية المتوقعيية لتطييور تفشييي عييدوا فيييروس كورونيي

ولذا ف نو يمي علي إدارات تلح المنشيت عند تقيييم ميدا وميود مؤشيرات دالية عليي اا يمح   فيي 
تييياريا التقريييير أ  تمةيييذ فيييي إعتلارىيييا العدييييد مييي  المعلوميييات المتاحييية سيييوا  مييي  مويييادر ةارميييية أو 

ونقيييص الطليييي عليييي السيييلع والةيييدماتن  مويييادر داةليييية مثيييل التوقييي  المزةيييي أو الفليييي لألعميييا ن
وتعطييييل أو توقيييي  سلسييييلة التوريييييدن وعييييدم إنتظييييام العيييياملي ن وعييييدم القيييييام لالتحسييييينات أو التوسييييعات 
المتوقعييية لةطيييوب اانتيييا ن وعيييدم القيييدرص عليييي الوفيييا  لاالتزاميييات التعاقدييييةن وعيييدم اسيييتقرار ايسيييوا  

ةتفا  ايسيوا  النشيطة ليلعض ايويو ن وتي نةفياض أسيعار الفاةيدص الماليةن وا  دىور أسيعار ايسييمن وا 
رتفيياع مسييتوا المةيياطر الحالييية والمتوقعيية المحيطيية لمعمييا  المنشييمصن والت يييرات المحتمليية  السييوقيةن وا 

في التدفقات النقدية المستقيلية المتوقعة م  ايولق ف ذا ما توولت اادارص إليي وميود مؤشيرات دالية 
حييييي  أسييييفر تقييييدير القيمييية اكسييييتردادية لتلييييح ايوييييو  عيييي  عليييي اا ييييمح   فييييي قيميييية أويييوليان 

إنةفا ييييا لالمقارنييية لقيمتييييا الدفترييييةن ف نيييو يميييي عليييي المنشيييمص تعيييديل القييييم الدفتريييية ليييتعكس القييييم 
اكستردادية المقدرصق وفي ىيذه الحاليةن ف نيو يميي عليي المنشيمص التوسيع فيي اافوياحات المرفقية يتليح 
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وييييلن والقطيييياع الييييذا ينتمييييي إليييييون والمسييييتوا المرتفييييع ميييي  عييييدم تمفييييد التقييييديرات لتشييييمل طييعيييية اي
التقييديراتن واكفترا ييات الرةيسييية التييي و ييعتيا لييإلدارص عنييد إمييرا  التقييديرن وايسييلوي الييذا تتةييذه 
اادارص لتحدييييد قيمييية كيييل افتيييراض سيييوا  كانيييت ىيييذه القيمييية أو القييييم تعكيييس ةييييرص سيييالقة أو تتفيييف ميييع 

مييييةن وايحكيييام الرةيسيييية ليييإلدارص المسيييتةدمة فيييي التقيييديرن ومعيييد  النميييو معلوميييات مييي  مويييادر ةار 
المسييتةدم فيييي التنييييؤ لالتييدفقات النقديييية المتوقعييية للفتييرات التالييييةن والمةييياطر الحالييية والمحتملييية التيييي 

ومسييتوى التسلسييل اليرمييى للقيميية العادلييةن  تحيييت يتلييح القياسييات مثييل مةيياطر تقلييي أسييعار الةوييمن
ية التقييييديرات للت يييييير فييييي اكفترا ييييات أو المييييدة ت الرةيسيييييةن وايوزا  الترميحييييية وتحليييييل حساسيييي

 احتماكت حدو  السيناريوىات المةتلفة عند استةدام مدةل النتاةه المتوقعةق

 Fair value measurement قياس القيمة العادلة:  2/4
لسييينة  41المحاسيييلة المويييرا رقيييم  ويقايليييو معييييار  70يتطليييي المعييييار اليييدولي للتقريييير الميييالي 

 exitسييعر الةييرو   قييياس القيميية العادليية( ميي  المنشييمص أ  تقيييس القيميية العادليية لاسييتةدام -9071
price أو الذا سيتم دفعو لنقل إلتزام في معاملية منظمية ييي   نالذا سيتم است مو مقايل ييع ايول

نفعيييا ( فيييي تييياريا القيييياس وفقيييا  لظيييروف  المشييياركي  فيييي السيييو  ايساسيييي  أو السيييو  ايفثييير مييييزص أو
ل ييييض النظييير عميييا إذا كييييا  ىيييذا السييييعر قيييال   للم حظييية لشييييكلم ملاشيييرن أو مقييييدرا  السيييو  الحاليييية 

لاسييييتةدام أسييييلوي تقييييييم اةييييرق كمييييا يتعييييي  علييييي المنشييييمص قييييياس القيميييية العادليييية لألوييييل أو اكلتييييزام 
لسيو  عنيد تسيعير ايويل أو اكلتيزامن وذليح لاستةدام اكفترا ات التي سيستةدميا المشاركو  فيي ا

ليييافتراض أ  المشييياركي  فيييي السيييو  سيتويييرفو  لميييا فييييو مويييلحتيم اكقتويييادية  معيييايير المحاسيييلة 
ق ولموميييي ىيييذا IFRS13,2011,para 22-24)؛94-99ن الفقيييرات 9071المويييرية المعدليييةن

يعتميييد التسلسيييل اليرميييي  المعييييار ييييتم تويييني  قياسيييات القيمييية العادلييية إليييي ث ثييية مسيييتوياتن حيييي 
لقياسيييات القيمييية العادلييية عليييي إمكانيييية م حظييية الميييدة ت المسيييتةدمة فيييي أسييياليي التقيييييمق وتتمثيييل 
ميييدة ت المسيييتوا ايو  فيييي ايسيييعار المعلنييية غيييير المعدلييية فيييي سيييو  نشيييت يويييو  أو التزاميييات 

ثيل ميدة ت المسيتوا الثياني مطالقةن والتي يمك  للمنشمص الوويو  إليييا فيي تياريا القيياسن يينميا تتم
فييي كافيية المييدة ت يةيي ف ايسييعار المعلنيية وفقييا  للمسييتوا ايو ن لشييرب أ  تفييو  ىييذه المييدة ت 

أوغير ملاشرق يينما تتمثل مدة ت المسيتوا الثالي   قايلة للم حظة لألول أو اكلتزام لشكلم ملاشر
التييي تعتيير موىرييية لالنسييلة للقييياس ككييل فيي المييدة ت غييير القايليية للم حظية لألوييل أو اكلتييزامن و 

        IFRS13,2011,para 76-90)؛10-18نالفقرات9071 معايير المحاسلة المورية المعدلةن
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ولالتالين ف   ىدف قياس القيمة العادلة ىيو التعييير عي  القيمية العادلية لألويل أو اكلتيزام والتيي 
تعكيس الظيروف فييي تياريا القيياس وليييس تاريةيا  مسيتقيليا ن رغييم أ  ايحيدا  و ف أو المعيام ت التييي 

ة العادليية فييي تحييد  لعييد تيياريا القييياس قييد تييوفر نظييرص ثاقليية ل فترا ييات المسييتةدمة فييي تقييدير القيميي
تياريا القييياسن لميا فييي ذليح اكفترا ييات المتعلقيية لالمةياطرق ووفقييا  ليذلحن ف نييو يتعيي  علييي المنشيييت 
المت ررص تعيديل قياسيات القيمية العادلية المدرمية ليالقواةم الماليية فيي نيايية السينة الماليية المنتييية فيي 

ي علييي أ  ىييذه الظييروف كانييت إذا تمكنييت المنشييمص فقييت ميي  تقييديم دليييل إ يياف 9071ديسييمير  07
معروفييةن أو متوييورصن ميي  قيييل المشيياركي  فييي السييو  فييي تيياريا القييياس لاسييتةدام مميييع المعلومييات 
المتاحيةن لميا فيي ذليح المعلوميات التيي يمكي  الحوييو  عليييا مي  ةي   ييذ  العنايية الواملية العادييية 

 ق(BDO, 2020; Ernst & Young, 2020)والمتعارف علييا 

لمنيو  (Deloitte, 2020b; Ernst & Young, 2020)اللاحثيا  ميع ميا أشيار إلييو ويةتلي  
وقيياس القيمية العادلية  يتعي  علي المنشيت المت ررص االتزام لالتسلسل اليرمي لقياس القيمية العادليةن

ميييع عيييدم ت ييييير  عليييي أسييياس ايسيييعار المعلنييية فيييي سيييو  نشيييت أو قاييييل للم حظييية لشيييكل ميييوىران
قيد  9090تم ييا قياس القيمة العادلة في تياريا القيياسن رغيم أ  الر يع ايو  مي  عيام الطريقة التي ي

 Ryan,2008;Laux and)شيييييد تقللييييات سييييوقية متزايييييدصق ويؤيييييد اللاحثييييا  مييييا ذىييييي إليييييو 
Leuz,2009)   ليم  المعيييار قيد سييمم للمنشيييت  يمنياimplicitly   وليييس وييراحةnot explicitly 

وا ىرمي إلي مستوا ىرمي اةر أدنى لشرب أ  تقيدم إدارات ىيذه المنشييت ي مكانية التحو  م  مست
أدليية مقنعيية لييم  التقييييم وفقييا  للمسييتوا اليرمييي ايدنييى أفثيير عدالييةق فعلييي سييييل المثييا ن فييي أوقييات 
ايزمييات اكةتمانيييةن تفييو  ايسييعار السييوقية المعلنيية أو معلومييات السييو  ايةييرى ناتميية عيي  مييعييات 

ة لعييدم سيييولة ايسييوا ن ولالتييالي فيي   قياسييات القيميية العادليية وفقييا  للمسييتوا ايو  أو ميرييية أو قوييري
المستوا الثاني سيينته عنييا تقيديرات تقيل كثييرا  عي  القييم ايساسيية للينيود الم قيميةق ولالتيالي ف نيو مي  

ويي  ايو  حييف المنشييمص اكنتقييا  إلييي تقييمييات المسييتوا الثاليي  علييي الييرغم ميي  تييوافر تقييمييات المسييت
المسييييتويي  ايو  والثيييياني ك تمثييييل  والثيييياني طالمييييا أنييييو يمكيييي  للمنشييييمص تقييييديم أدليييية علييييي أ  تقييمييييات

 معام ت منظمةق

مسيتوا اافوياح عي  معلوميات القيمية العادلية سييتوق  عليي ممموعية مي   ويماد  اللاحثا  لم 
ومييدا تييمثر عمليييات المنشييمصن  العوامييلن لعييل ميي  أىميييا  حمييم المنشييمصن والقطيياع الييذا تنتمييي إليييون

والتوقعات لشم  تطور تفشي العيدوان والشيروب أو القييود المفرو ية عليي اسيتةدام ايويلن وطييعية 
تميياه تحركييات سييعر السييو  القايييل  وةويياةص ومةيياطر ايوييلن ودرميية تقلييي ايسييوا ن وتوقيييت وا 
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لحيالي لمةياطر اكةتميا ن تقيييم السيو  او  للم حظة يوو  مرتلطة ييذا ايول فيي أسيوا  م ةميةن
أحكيام وتوقعيات و  ومةاطر السيولةن ومستوا عدم التمفد المرتلت لالتدفقات النقدية المستقيلية لألولن

 اكفترا ييييات الرةيسيييييةو  اادارص لشييييم  المسييييتقيلن ومسييييتوا التسلسييييل اليرمييييي لقييييياس القيميييية العادلييييةن
ر ااعانيية أو المسيياعدص الحكومييية الحالييية للمشيياركي  فييي السييو  سييوا  المعروفيية أو المتوييورصن وتييدايي

والمحتملييةق وسيييتعي  علييي إدارات المنشيييت المت ييررص التوسييع فييي متطللييات اافويياح عيي  معلومييات 
القيمة العادلة ييدف مسياعدص مسيتةدمي التقيارير الماليية فيي فييم قياسيات القيمية العادليةق ويعتيير مي  

ووييييي  يسيييييلوي أو أسييييياليي التقيييييييمن  ي التقيييييييمنأىيييييم المعلوميييييات المتوقيييييع اافوييييياح عنييييييا  أسيييييالي
 والمييدة ت المسييتةدمة فييي قياسييات القيميية العادلييةن واكفترا ييات التييي ي نيييت علييييا تلييح القياسيياتن

المستوا الذا تم توني  قياسيات القيمية العادلية ككيل  يمنون وقيياس القيمية العادلية فيي نيايية فتيرص و 
ليية الدورييية وغييير الدوريييةن لاا ييافة إلييي اافويياح عيي  أسييلاي التقرييير لالنسييلة لقياسييات القيميية العاد

وملييال  أييية تحييوي ت ناتميية  القييياس لالقيميية العادليية فيمييا يتعلييف لقياسييات القيميية العادليية غييير الدوريييةن
ع  التحو  يي  مستويات التسلسل اليرمي للقيمية العادليةن وأسيلاي القييام يييذه التحيوكتن وعيدم تمفيد 

قات النقديييية المتوقعيييةن وسيييعر الةويييم المسيييتةدمن ومةييياطر أسيييعار الفاةيييدصن ومةييياطر القيييياسن والتيييدف
السيولةن والمدى المعقو  للتقديرات لالنسلة للينود التي تتسم يتفاوت كييير ييي  تقيديرات ةييرا  التقيييمن 

لمييدا حساسييية قييياس القيميية  a narrative descriptionمييع تقييديم وويي  سييردا أو تفويييلي 
ت يييرات فييي المييدة ت غييير القايليية للم حظييةن وةوووييا  إذا مييا ويياحي الت ييير فييي تلييح العادليية لل

 المدة ت قياس مةتل  لشكلم كيير للقيمة العادلةق

 :األصول غير المتداولاة المحاتفب بياا ل ارب البياا والعممياات غيار المساتمرة 2/5
Non- current Assets Held for Sale and Discontinued Op-

erations 
المعيد   09 ويقايليو معييار المحاسيلة المويرا رقيم  1يتطلي معيار  التقارير المالية اليدولي رقيم 

ايوو  غير المتداولة المحتفظ ييا ل رض الييع والعمليات غير المسيتمرص( مي  المنشيمص أ   -9071
  يتيويييي ايوييل غييير المتييداو  أو ممموعيية ايوييو  المييارا الييتةلص منيييا علييي أنيييا أوييو  تقييوم

ممنلة أو محتفظ ييا ل رض الييعن إذا كا  م  المتوقع أ  تسترد المنشمص القيمة الدفترية ليذا ايول 
نتيمة عملية ييع وليس نتيمة استمرار استةدام ايول أو ممموعة  –لشكلم أساسي  –أو الممموعة 

ص منيييا فييورا ن ايوييو  فييي العملييياتن وأ  المنشييمص يمكنيييا ييييع ايوييل أو الممموعيية المييارا الييتةل
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المعيييد   09ولحالتييييا الراىنيييةن ولشيييروب اليييييع التقليديييية أو المعتيييادص  معييييار المحاسيييلة المويييرا رقيييم 
  قIFRS 5, 2004, para 6; 7)؛ 1؛ 8ن الفقرتا  9071

وتوامو المنشيت المت ررص م  تفشي عدوا فيروس كورونيا مشيكلتي  أساسييتي  عنيد معالمية ىيذا 
اكستثناةيةق إذ تتمثل المشكلة ايولي في كيفيية معالمية ايويو  المتوقفية  اليند في ظل ىذه الظروف

عيي  التشيي يل نتيميية لتعطييل أو إيقيياف لعييض ةطييوب اانتييا  أو تطييييف تييدايير الحظيير علييي منطقيية 
م رافييية للعملييياتن وىييل يمكيي  للمنشييمص تيويييي تلييح ايوييو  المتوقفيية علييي أنيييا محييتفظ ييييا ل ييرض 

ليات المعييار المشيار إلييون يتعيي  عليي المنشيمص أك توين  ايويل غيير المتيداو  الييع؟ن ووفقيا  لمتطل
أو ممموعة ايوو  المارا التةلص منيا المقرر إيقافيا ع  العمل يدك  م  ييعيا علي أنيا أوو  
محيتفظ ييييا ل ييرض الييييعق ويرمييع السيييي فييي ذلييح إلييي أ  القيميية الدفترييية ليييذا ايوييل أو الممموعيية 

دادىا لشيييكلم أساسييييي مييي  ةيييي   اسيييتمرار اسييييتةداميا فيييي العمليييييات حتيييى نياييييية عمرىييييا سييييتم اسييييتر 
ميي  المعيييار أك تعيياله  74(ق كمييا يتعييي  علييي المنشييمص وفقييا  لمتطللييات الفقييرص 70اكقتوييادا  الفقييرص 

أو   غير متداو  تم إيقافو ع  العمل لشكل مؤقت علي أنو مزمع اكست نا  عنو  معييار المحاسيلة 
ق ويماد  (IFRS 5, 2004, para 13; 14؛ 74؛ 70ن الفقرتا  9071المعد   09را رقم المو

نةفياض الطليي عليي السيلع والةيدمات فيي ظيل  اللاحثا  لمنو نظرا  لظروف ايسوا  غير المستقرصن وا 
تطور تفشي فيروس كورونان فقد ك تتمك  المنشمص مي  يييع ايويل فيورا ق كميا أ  ظيروف السيو  تعيد 

استثناةيةن ولالتالي ك تتوافر شروب الييع التقليدية أو المعتادص اتمام عملية ييع ايولن حيي  ظروفا  
أ  المعييام ت التييي تييتم فييي ظييل ايزمييات المالييية ك ت عييد ميي  المعييام ت المنظمييةن وىييو ايميير الييذا 

 يرض اليييع يستومي علي المنشمص عدم تيويي ايويو  المتوقفية عي  اانتيا  عليي أنييا محيتفظ يييا ل
كمييا يتطلييي المعييييار أ   لعييدم اسييتيفا  المتطللييات الييواردص لالمعيييار والتييي تسيييمم لمثييل ىييذا التيوييييق

يكيو  احتمييا  يييع ايوييل أو ممموعيية ايويو  المييارا اليتةلص منيييا مرتفعييا ق وحتيى يكييو  احتمييا  
و  الميارا اليتةلص الييع مرتفعا ن فيمي أ  تلتزم إدارص المنشمص يةطية يييع ايويل أو ممموعية ايوي

منيان وأ  يكيو  مي  المنتظير أ  تسيتوفي عمليية اليييع الشيروب التيي تسيمم لقييدىا كعمليية يييع كاملية 
؛ 1ن الفقرتيا  9071المعيد   09ة   عام واحد م  تاريا التيوييي  معييار المحاسيلة المويرا رقيم 

ف  تتوافر شروب تيويي ولالنظر آلثار تفشي فيروس كورونان  ق(IFRS 5, 2004, para 7; 8؛ 6
معظيييم ايويييو  المتوقفييية عليييي أنييييا محيييتفظ يييييا ل يييرض اليييييعن وذليييح لعيييدم تيييوافر شيييرب "ااحتميييا  
المرتفيييع" لسييييي غيييياي ايسيييوا  النشيييطةن وتوقييي  ايسيييوا  الحاليييية للسيييلع والةيييدماتن وعيييدم تيييوافر 

كميييا يمييياد   (قBDO, 2020المشيييتري  ال يييروريي  اليييراغيي  والقيييادري  عليييي إتميييام ىيييذه العمليييية  
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اللاحثا  لم  عدم ومود ةطة وا حة ومعلنة ومعتمدص م  مملس اادارص يييع ايويو  المتوقفية عي  
 العمليات يفرض علي المنشيت عدم تيويي تلح ايوو  كمحتفظ ييا ل رض الييعق

وتتمثيييل المشيييكلة الثانيييية فيييي إ يييطرار المنشييييت المت يييررص إليييي تممييييل عملييييات يييييع ايويييل أو 
عييية ايويييو  الميييارا اليييتةلص منييييا والميولييية فيييي القيييواةم الماليييية الحاليييية كمويييو  محيييتفظ يييييا مممو 

ل رض الييعن وذلح نتيمة لعدم اسيتقرار ايسيوا ن وعيدم وميود أسيعار عادلية لييذه ايويو ق ولالتيالي 
ادص ف   السؤا  الذا يطرح نفسون يتعلف لما إذا كيا  تممييل تنفييذ عمليية يييع تليح ايويو  يتطليي إعي

تيويييا وذلح ي سيتلعادىا مي  مموعية ايويو  المحيتفظ يييا ل يرض اليييع وتيوييييا ميع لياقي ايويو  
الفترص  م  المعيارن قد تؤدا ايحدا  أو الظروف إلي إمتداد 1طويلة ايمل؟ن فوفقا  لمتطللات الفقرص 

تمييام عمليية اليييع ك تحييو  ال زمية اتميام عمليية الييييع يفثير مي  عييامن إك أ  تمدييد الفتيرص ال زمية ا
محيتفظ يييا ل يرض اليييع  دو  تويني  ايويل أو ممموعية ايويو  الميارا اليتةلص منييا كمويو 

ذا ما توافرت ايدلة الفافيية  إذا كا  التمةير رامعا  إلي أحدا  أو ظروف ةارمة ع  إرادص المنشمصن وا 
ممموعيية ايوييو  المييارا الييتةلص  التييي تؤكييد اسييتمرار المنشييمص فييي إلتزاميييا يةطيية ييييع ايوييل أو
المييارا الييتةلص منيييا ميي  المتوقييع  منيييان عيي وص  علييي أ  القيميية الدفترييية ليييذا ايوييل أو الممموعيية

اسييتردادىا ميي  ةيي   عملييية الييييع وليييس نتيميية كسييتمرار اسييتةدام ايوييل أو ممموعيية ايوييو  فييي 
شير اامرا ات المتةذص اتمام ةطة اليييع م  المعيارن يمي أ  ت 6العملياتق ووفقا  لمتطللات الفقرص 

إلي عدم ومود احتميا  احيدا  ت يييرات موىريية فيي الةطيةن أو أنيو سييتم التراميع عي  ىيذه الةطيةق 
وتعتير موافقة المساىمي  أحد العوامل التي يمي أ  تؤةذ في الحسلا  عند تقييم ما إذا كا  احتميا  

 عملية الييع مرتفعا  أم كق

لييييات المعيييييارن يمييييي علييييي المنشييييمص أ  تقيييييس ايوييييل غييييير المتييييداو  أو ممموعيييية ووفقييييا  لمتطل
ايوو  المارا التةلص منيا والميولة كموو  محتفظ ييا ل رض الييع علي أسياس قيمتييا الدفتريية 

(ن ميع التوقي  عي  إحتسياي أا 71أو قيمتيا العادلية مةويوما  منييا تفيالي  اليييع أييميا أقيل  الفقيرص 
(ق كمييا يتعييي  علييي المنشييمص أ  تقييوم لقيييد الةسيياةر النامميية عيي  91ايوييو   الفقييرص اسييتي ح ليييذه 

ا مح   قيمة ايوو  لالنسيلة يا تةفييض مييدةي أو كحيف للقيمية العادلية لألويل أو الممموعية 
(ق كمييا يمييي علييي المنشييمص اكعتييراف 90المييارا الييتةلص منيييا مةوييوما  منيييا تفييالي  الييييع  الفقييرص 

لناممة ع  أية زيادص كحقة في القيمة العادلة مةويوما  منييا تفيالي  يييع ايويلن لشيرب لالمكاسي ا
أك تتعدى ىذه المكاسي قيمة ةساةر اك مح   الترافمية في قيمة ايويو  التيي تيم اكعتيراف يييا 

و طلقا  ايوو  غير المتداولة المحتفظ ييا ل رض الييع والعمليات غير المستمرص أ سوا   طلقا  لمعيار
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(ق كمييييا يتعيييي  عليييي المنشييييمص أ  ت فويييم عيييي  99ن 97لمعييييار ا يييمح   قيميييية ايويييو   الفقرتيييا  
ايوييو  التييي تسيييتوفي الشييروب ال زمييية لتيويييييا كمويييو  محييتفظ يييييا ل ييرض اليييييع لشييكلم منفويييل 
ذا وميييدت المنشيييمص أ  ىنييياح التزاميييات مسيييتحقة عليييي ايويييو   ومسيييتقل فيييي قاةمييية المركيييز المييياليق وا 

ميولة  م  ممموعة ايوو  المارى اليتةلص منييا والمحيتفظ يييا ل يرض اليييعن فيميي عليييا أ  ال
تفوم ع  ىذه اكلتزامات لشكلم منفول ومسيتقل عي  اكلتزاميات ايةيرى فيي قاةمية المركيز الميالين 
مع عدم إمرا  مقاوة ييي  تليح ايويو  واكلتزاميات وعر ييا كميلي  واحيدق كميا يميي عليي المنشيمص 

تعييرض نتيياةه العمليييات غييير المسييتمرص لشييكلم منفوييل ومسييتقل فييي قاةميية الييدةل لمومييي الفقييرتي   أ 
 -71ن الفقيرات 9071المعد   09م  المعيار المشار إليو  معيار المحاسلة المورا رقم  06ن 00
 ق(IFRS 5, 2004, para 15-38؛ 06

 Inventoriesالمخزون:  2/6
 -9071المعيد   9 ويقايلو معيار المحاسلة المورا رقم  9يتطلي معيار المحاسلة الدولي رقم 

المةزو ( م  المنشمص قياس المةزو  يتفلفتيو أو ويافى قيمتيو اكسيتردادية أييميا أقيلن ميع ااعتيراف 
لييالمةزو  كموييل وترحيييل قيمتييو ميي  فتييرص يةييرا لحييي  ااعتييراف ليياايرادات المرتلطيية لييوق وقييد ك 

إذا ما تعرض للتل ن أو التقادم الفلي أو المزةين أو إذا إنةفض سعر تسترد المنشمص تفلفة المةزو  
ييعيييوق كميييا قيييد ك تسيييترد تفلفييية المةيييزو  أي يييا  إذا زادت التفلفييية التقديريييية اتماميييون أو زادت التفلفييية 

ق ويميي تةوييص تفيالي  اانتيا  غيير التقديرية المتوقيع تحملييا اتميام عمليية ييعيو عي  سيعر اليييع
ثايتة علي تفالي  التشكيل عليي أسياس الطاقية العاديية لألويو  اانتامييةق وت عيرف الطاقية الملاشرص ال

العادييية لمنيييا اانتييا  المتوقييع تحقيقييو فييي المتوسييت علييي مييدار عييدد ميي  الفتييرات أو المواسييم فييي ظييل 
تيييا ق الظيييروف العادييييةق ويمكييي  اسيييتةدام مسيييتوا اانتيييا  الفعليييي إذا كيييا  مقار يييا  للطاقييية العاديييية لإلن

ويراعيييي عيييدم تحمييييل الوحيييدات المنتمييية لميييية زييييادص فيييي مقيييدار تفيييالي  اانتيييا  غيييير الملاشيييرص الثايتييية 
كنتيمة انةفاض مستوا اانتا  أو لومود طاقية عاطليةن ميع معالمية التفيالي  غيير الملاشيرص الثايتية 

 معييييار المحاسيييلة  غيييير المحملييية عليييي اانتيييا  كمويييروفات فيييي الفتيييرص التيييي تفييييدتيا فيييييا المنشيييمص
 قIAS 2, 2003, para 1-28)؛ 96-7ن الفقرات 9071المعد   9المورا رقم 

على قايلية استرداد أرويدص المةيزو ن وذليح ينيو 71-وم  المتوقع أ  تؤثر ماةحة فيروس كوفيد
للتطياير ميث   أو انتيييا   -قيد ت يطر لعيض المنشييت التييي ليدييا مةيزو  موسيمي أو معييرض للتلي  

إلييى تقييييم مييدى تعييرض نسييلة كييييرص ميي  المةييزو  للتقييادم أو انةفيياض حركيية الييتةلص  - ويي حيتو
منوق وفي ىذه الحالةن يمي علي ىذه المنشيت اافواح في قواةميا المالية المرحلية أو السنوية ع  
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نتيياةه لييت  حركيية المييعيياتن والسياسييات المحاسيييية المتلعيية فييي قييياس قيميية المةييزو ن وسييعر الييييع 
كما يمي أ  تعاله المنشمص الةساةر المؤقتة انةفياض قيمية للمةيزو   در في الفترات المستقيليةقالمق

فييي القييواةم المالييية المرحلييية التييي تحييد  فييييان مييع ااعتييراف لااسييترداد ال حييف للمكاسييي فييي قيميية 
كميا يميي  ق(Deloitte, 2020b)المةزو  في الفتيرات المرحليية المسيتقيلية مي  نفيس الفتيرص السينوية 

علييي المنشيييت إعييادص تقييييم ممارسيياتيا المتعلقيية يتحميييل التفييالي  اا ييافية غييير الملاشييرص الثايتيية فييي 
حاليية إنةفيياض حمييم اانتييا  لشييكل غييير طييعييي ةيي   العييام عيي  مسييتوا الطاقيية اانتامييية العادييية 

ت المت ييررص حييي  يمييي علييي المنشييي نتيميية اغيي   الموييانعن أو إنةفيياض الطلييي علييى منتماتيييان
ىيي ح ايوييو ن ولعييض ايمييور  معالميية التفييالي  الوييناعية غييير الملاشييرص الثايتيية مثييل اايمييارن وا 

التفييالي  الوييناعية الثايتيية المرتلطيية لاانتييا  يةوييميا ميي  اير يياح أو الةسيياةر  الثايتييةن وغيرىييا ميي 
ي أ  معيار المةيزو  وعدم رسملتيان لمعني عدم تحميليا علي قيمة المةزو  كمولق ويرمع ذلح إل

التفالي  الوناعية غير الملاشرص الثايتة المةوص علي وحيدات اانتيا  نتيمية  ك يسمم يزيادص ميل 
 قBDO, 2020)اآلكت   است    عدم أو انةفاض حمم اانتا 

ويميياد  اللاحثييا  لييم  وييافي القيميية اكسييتردادية للمةييزو  سييتتوق  علييي ممموعيية ميي  العوامييلن 
ينيييو فيييي الوقيييت اليييذا مييي  المتوقيييع أ  تزييييد فييييو القيمييية  -ييييا  طييعييية نشييياب المنشيييمص لعيييل مييي  أىم

اكسييتردادية للمةييزو  فييي قطيياع ايدوييية والرعاييية الوييحيةن ف نييو سييوف تيينةفض القيميية اكسييتردادية 
ن ومستوا الطلي علي منتميات المنشيمصن وكميية -لمةزو  منشيت قطاع ايغذية والمشرولات والتل  

لمتيييوفرصن قايليييية تعيييرض المةيييزو  للتلييي  ةييي   الميييدا القوييييرن ونقيييص ايييييدا العامليييةن المةيييزو  ا
وكميييات اانتيييا  الحاليييية والمتوقعيييةن وميييدا تيييوافر الميييواد ايوليييية ال زمييية لإلنتيييا ن وموقييي  المنشييييت 
المنافسييةن ودرميية سيييولة أسييوا  السييلع والةييدماتق ولالتييالين سييوف يعتمييد مسييتوا إفويياح المنشيييت 

 رص ع  يند المةزو  علي العوامل السالقة ممتمعةقالمت ر 

 Accounting for Financial المحاسبة عن األصول واإللتزامات المالية: 2/7
Assets and Liabilities  

سيييييييتناو  ىييييييذا القسييييييم متطللييييييات القييييييياس واافويييييياح المحاسيييييييي لألوييييييو  واالتزامييييييات المالييييييية 
 اكسييييتثمارات فييييي ايورا  الماليييييةن والقييييروضن والمييييدينو  التميييياريو نقققن وغيييييرىم ميييي  الينييييود ذات 
 09الويييلة(ن والتيييي يييينظم معالمتييييا المحاسييييية ث ثييية معييياييرن ىيييي  معييييار المحاسيييلة اليييدولي رقيييم 

ايدوات الماليييية  العيييرض(ن والمعييييار  -9071المعيييد   91يليييو معييييار المحاسيييلة المويييرا رقيييم  ويقا
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  ويقايلييييو معيييييار 01والييييذا حييييل يييييدك  ميييي  معيييييار المحاسييييلة الييييدولي رقييييم  1الييييدولي للتقرييييير المييييالي 
ايدوات الماليييييية اليييييذا ي مييييييد ال يييييا  المعالميييييات  - 9071المعيييييد   41المحاسيييييلة المويييييرا رقيييييم 

والمعييييار اليييدولي للتقريييير  (ن9071المعيييد   98اليييواردص لمعييييار المحاسيييلة المويييرا رقيييم  المحاسييييية
 -ايدوات المالييييييية  - 9071المعييييييد   40  ويقايلييييييو معيييييييار المحاسييييييلة الموييييييرا رقييييييم  1المييييييالي 

 اافواحات(ن وسوف يتم تناو  ىذه المتطللات في المزةيات الث   التالية 

 Financial Instruments Classificationتبويب األدوات المالية: 2/7/1
المعييد   41  ويقايليو معييار المحاسييلة المويرا رقيم  1إذ يتطليي المعييار اليدولي للتقرييير الميالي 

ايدوات المالييية( ميي  المنشييمص أ  تقييوم يتيويييي أوييوليا المالييية علييي أسيياس نمييوذ  أعمييا   - 9071
لمنشمصق ويشير نموذ  أعميا  المنشيمص إليي الفيفيية المنشمص ادارص أووليا كما ىو محدد يواسطة إدارص ا

التيييي تيييدير يييييا المنشيييمص أويييوليا الماليييية يييييدف تولييييد تيييدفقات نقدييييةق ويعنيييي ىيييذا أ  نميييوذ  أعميييا  
المنشييمص يحييدد مييا إذا كانييت التييدفقات النقدييية سييتنته عيي  تحويييل التييدفقات النقدييية التعاقديييةن أو ييييع 

ا  لذلحن ف   ىذا التقييم ك يتم القيام لو علي أساس التوورات التيي ايوو  الماليةن أو كلييماق وطلق
ك تتوقيييع المنشيييمص لشيييكلم معقيييو  أنييييا سيييتحد ن مثيييل ميييا يسيييمي يتويييورات "أسيييوأ الحييياكت أو حالييية 
ال  ت"ق فعلي سييل المثا ن إذا كانت المنشمص تتوقع ييع محفظة معينة م  ايوو  المالية فقت فيي 

زمات الماليةن ف   ىذا التوور ل  يؤثر في تقييم المنشمص لنميوذ  ايعميا  لتليح حالة توور حالة اي
ايوييو  إذا كانييت المنشييمص تتوقييع لشييكلم معقييو  أ  مثييل ىييذا التوييور ليي  يحييد   معيييار المحاسييلة 

 B4.1.1; B4.1.2Aأ؛ 9ق 7ق 4؛ ي 7ق 7ق 4ن الفقرتييا  ي 9071المعييد   41المويرا رقييم 
IFRS 9; 2014; paraق) 

ؤدا تطييور تفشييي فيييروس كورونييا إلييي تييدىور المييودص اكةتمانييية للمقتييرض أو م وييدر ايوييل وييي
الميييالين ايمييير اليييذا قيييد يييييدفع إدارات المنشييييت المت يييررص إليييي إتةيييياذ قيييرار لالتويييرف فيييي أو ييييييع 
اكسييتثمارات المويينفة علييى أنيييا "محييتفظ ييييا لتحويييل التييدفقات النقدييية التعاقدييية"ق ونظييرا  ي  إتةيياذ 

رار يييع ىذه اكستثمارات يرمع إلي زيادص مةاطر اكةتما ن ف نو يتعي  علي المنشييت المت يررص أ  ق
تستمر في تيويي ىذه ايوو  الماليية كمويو  "محيتفظ يييا للتحوييل"ن نظيرا  ي  ىيذا التيوييي يظيل 

رار وقيميية متسييقا  مييع ىييدف نمييوذ  ايعمييا  لإلحتفييال ييييذه ايوييو  الماليييةن حييي  أ  الزيييادص فييي تفيي
عملييييات يييييع ايدوات الماليييية فيييي فتيييرص معينييية ك تتعيييارض لال يييرورص ميييع ىيييدف اكحتفيييال لايويييو  
المالييية ميي  أمييل تحويييل التييدفقات النقدييية التعاقديييةق وفييي ىييذه الحاليية يمكيي  للمنشييمص تو يييم أسييلاي 

حيي  تفرارىيا  عمليات الييعن حي  أ  عمليات الييع م  المتوقيع أ  تينةفض فيي المسيتقيل سيوا  مي 
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أو قيمتييياق فعليييى سييييل المثيييا  ن إذا حييد  إنةفييياض مييوىرا فيييي الطلييي عليييى منتمييات أو ةيييدمات 
المنشييييمص نتيميييية لتفشييييي الولييييا   مثييييل تييييذافر الطيييييرا ن أو عييييدم ومييييود طلييييي علييييي ةييييدمات السييييياحة 

محيتفظ والترفيو(ن ف   المنشيمص سيوف تواميو أزمية سييولة مؤقتية وست يطر إليي يييع ايويو  الماليية ال
ييا لتحويل التدفقات النقديةق ورغم ىذان ف نو يمي علي ىذه المنشيت أك تعيد تيويي ىيذه ايويو  
 ييم  ممموعيية "محييتفظ ييييا ميي  أمييل المتييامرص أو الييييع"ن وذلييح ينييو ميي  المتوقييع أ  تفييو  عمليييات 

ليي  تحييد  إك إعييادص تيويييي ايوييو  المالييية الناتميية عيي  ت يييير فييي نمييوذ  ايعمييا  نييادرص الحييدو  و 
عندما تيدأ المنشمصن أو تتوق  ع  أدا  نشياب مييم لعملياتييان عليي سيييل المثيا ن ااسيتحواذ عليي أو 
الييتةلص ميي  أو إنيييا  أحييد ةطييوب ايعمييا  الياميية للمنشييمصن ي  تيويييي ايوييو  المالييية ك يييرتلت 

نمييا يييرتلت لاليييدف ميي  نمييوذ  ايعمييا ن حتييى فييي الظيير  وف التييي تشيييد ت ييييرات يت يييير نييية اادارص وا 
 (قErnst & Young, 2020موىرية في ظروف السو   

وفي حالة إذا ما كانت مييعات ايوو  المالية تحيد  يسيلاي أةيرا مثيل المييعيات يييدف إدارص 
ن فيي   ىيييذه المييعيييات تعيييد -دو  زييييادص فييي المةييياطر ااةتمانيييية لألويييو   –مةيياطر تركيييز ااةتميييا  
الييذا ييييدف لإلحتفييال لايوييو  المالييية ميي  أمييل تحويييل تييدفقات نقدييية  متسييقة مييع نمييوذ  ايعمييا 

تعاقديييية سييييوا  أفانييييت ىييييذه المييعييييات غييييير متفييييررص أو متفييييررصن وسييييوا  أفانييييت تييييتم لشييييكل فييييردا أو 
لممموعة ايوو  الماليةق وذلح ي  الزيادص في تفيرار أو قيمية المييعيات فيي فتيرص معينية ك يتعيارض 

تفييال لايويو  المالييية ل ييرض تحوييل التييدفقات النقديية التعاقدييية وذلييح إذا لال يرورص مييع ىيدف ااح
إستطاعت المنشمص تو يم أسلاي تلح المييعاتن وتقديم دليل علي السيي الذا يمعيل تليح المييعيات 

ن الفقرص  9071المعد   41ك تعكس ت ييرا  في نموذ  أعما  المنشمص  معيار المحاسلة المورا رقم 
 قIFRS 9; 2014; para B4.1.3B) ي؛ 0ق 7ق 4ي

ويميياد  اللاحثييا  لييم  العديييد ميي  المنشيييت المت ييررص ميي  تطييور تفشييي فيييروس كورونييا ست ييطر 
إليييي إعيييادص تركييييز ايدوات المالييييةن وةووويييا ن إذا كانيييت المنشيييمص ليييدييا تركيييز فيييي ايدوات الماليييية 

اع الطيييرا  ايفثيير ت ييررا  ميي  للقطاعييات المت ييررص  مثييل أحييد مييوردا قطيياع السييياحة والترفيييو وقطيي
تفشي الفيروسن أو استثمارات في يلدا  مت ررص لشكلم كيير مي  تفشيي الفييروس ك يطالييا أو أسيلانيا 
أو إنملتييرا أو الوكيييات المتحييدص ايمريكيييةن أو أحييد العميي ت التييي انةف ييت قيمتيييان أو أحييد ايسييوا  

لي المنشيت المت ررص إدارص محافظ أووليا المالية غير المستقرص كمسوا  النفت(ق ولالتالين سيتعي  ع
لشيكل أف ييلن وذليح يتيويييي محفظية ايوييو  المالييية التيي تييديرىا إليي محييافظ فرعييةن مييع المحافظيية 
علي تنويع ىذه المحافظ وفقا  للةواةص المشتركة التي تممعيا ييدف تةفيض مةاطر التركييز إليي 
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عديد م  المنشيت اعادص النظر في أىمية تركيز محافظ أقل حد ممك ق وسيدفع حدو  ىذه ايزمة ال
ايوو  الماليةق ومع إتةاذ إدارات تلح المنشيت قرارات ييييع لعيض ايويو  الماليية مي  أميل إعيادص 
تركيز ايوو  الماليةن ف نو يمي أ  تستمر تليح المنشييت فيي تيوييي ىيذه ايويو   يم  ممموعية 

التعاقدييية"ن مييع عييدم إعييادص تيويييي تلييح ايوييو ن ي  ىييدف  "محييتفظ ييييا لتحويييل التييدفقات النقدييية
 نموذ  ايعما  م  ااحتفال يتلح ايوو  لم يت يرق

كمييا يمييي علييي العديييد ميي  المنشيييت المت ييررص إعييادص النظيير فييي تقييييم إتفاقيييات عقودىييا فييي ظييل 
لييية علييي المنشييمصق المعلومييات المتاحيية لشييم  تفشييي الفيييروسن أو المعلومييات المتوقعيية لشييم  اثيياره الما

وقيييد تتوويييل إدارات تليييح المنشييييت إليييي  يييرورص تعيييديل شيييروب عقيييود اليييدي ن عييي وص  عليييي إمكانيييية 
الحوييو  علييي تمويييل إ ييافي للوفييا  ييييذه الييديو ق ويمييي علييي ىييذه المنشيييت أ  تمةييذ فييي إعتلارىييا 

انياتن أو اسيقاب التدايير التي أعلنت عنييا الحكومياتن والتيي تت يم  العدييد مي  المسياعدات أو ااع
لعض الديو  عند إمرا  مثل ىذا التقييمق وعندما تتم إعادص التفياوض لشيم  التيدفقات النقديية التعاقديية 
يوييل مييالين وك ينييته عيي  إعييادص التفيياوض أو التعييديل اسييتلعاد ايوييل المييالي ميي  السييم تن ف نييو 

ميييالين مييع إثلييات مكسيييي أو يمييي علييي المنشييمص أ  تعييييد حسيياي إممييالي القيمييية الدفترييية لألوييل ال
ةسييارص تعييديل العقييد فييي اير يياح أو الةسيياةرق ويييتم حسيياي إممييالي القيميية الدفترييية المعدليية لألوييل 
المييالي علييي أنييو القيميية الحالييية للتييدفقات النقدييية التعاقدييية التييي تمييت إعييادص التفيياوض لشييمنيا أو تييم 

معييد  الفاةييدص الفعلييي  لألوييل المييالي أو تعييديليان والتييي يييتم ةوييميا لمعييد  الفاةييدص الفعلييي ايوييلي
المعييد  لالمةيياطر ااةتمانييية لألوييو  المالييية عنييد شييراةيا أو إنشيياةيا والتييي تعر ييت لإل ييمح  ق 
ويييتم تعييديل القيميية الدفترييية لألوييل المييالي المعييد  لمييية تفييالي  أو أتعيياي يييتم تفيييدىا ويييتم اسييتنفادىا 

معد ق كما يمي علي المنشمص أ  تقوم يتقييم ميا إذا كانيت علي مدار ايمل المتلقي لألول المالي ال
ىناح زيادص موىريية فيي المةياطر ااةتمانيية ليألداص الماليية وذليح لمقارنية مةياطر التةلي  عي  السيداد 
في تاريا التقرير وفقا  للشيروب التعاقديية المعدلية لمةياطر التةلي  عي  السيداد عنيد ااعتيراف ايوليي 

ن  9071المعيد   41اقدية ايولية غير المعدلة  معيار المحاسلة المورا رقم استنادا  للشروب التع
 قIFRS 9; 2014; para 5.4.3; para 5.5.12)؛ 79ق 1ق 1؛ والفقرص 0ق 4ق 1الفقرص 

 ويقايليو معييار  1( إليي أ  المعييار اليدولي للتقريير الميالي Ernst & Young, 2020ويشيير  
( ك ييوفر إرشيادا  ويريحا  لشيم  الحياكت التيي ييؤدا فيييا 9071المعيد   41المحاسلة المورا رقم 

تعييديل عقييد ايوييل المييالي إلييي اسييتلعاده ميي  الييدفاترق لييذان يمييي علييي المنشيييت المت ييررص تطييييف 
لتي غالليا ميا تقيوم عليى إعتليارات نوعييةن عي وص  عليي  يرورص قيامييا سياساتيا المحاسيية الةاوةن وا
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٪"ن والييذا يقييدم مؤشييرا  علييي مييا إذا كييا  تعييديل عقييد ايوييل المييالي يعييد تعييدي   70ييي مرا  "إةتلييار 
مةويومة  موىريا  أم كق ف ذا زاد الفر  يي  التدفقات النقدية المةوومة قيل ولعد تعديل شروب العقد

%ن في   ذليح يشيير إليي  يرورص اسيتلعاد ايداص الماليية القديمية 70الفعليي ايويلي عي   لسعر الفاةيدص
 ;IFRS 9; 2014)؛ 8ق 0ق 0ن الفقييرص ي  9071المعييد   41 معييار المحاسييلة الموييرا رقيم 

para B3.3.6 ق ومييع ذلييحن أشييارت لمنيية تفسييير المعييايير الدولييية للتقرييير المييالي إلييى أ  تطييييف
لنظيير عيي  المعلومييات ايةييرا ليي  يكييو  مناسييي داةمييا ن لسيييي التناق ييات %" لوييرف ا70"إةتلييار

المحتمليية مييع متطللييات اك ييمح   الييواردص لالمعيييارق أمييا فييي الممارسيية المينيييةن فيي   معييدا القييواةم 
المالييية يتلعييو  سياسييات محاسيييية مةتلفيية ينييا   علييى مييا إذا كييا  التعييديل قييد تييم إمييراؤه لسيييي التعثيير 

 ضن وأ  مثل ىذه الظروف نادرا  ما تقودىم إلى استلعاد ايول المالي م  الدفاترقالمالي للمقتر 

أمييا لالنسييلة لإللتزامييات الماليييةن ف نييو يمييي علييى المنشيييت المت ييررص اسييتلعاد اكلتييزام المييالي ميي  
اةيو أو الدفاتر عندما تتم تسوية التدفقات النقدية  أا عنيدما ييتم سيداد االتيزام المحيدد فيي العقيد أو إل 

% السيييايف 70انق ييياةو( أو إذا كانيييت شيييروب ايداص الماليييية قيييد ت ييييرت لشيييكلم ميييوىرا وفقيييا  اةتليييار 
ااشارص إليوق كما قد تؤدا عوامل نوعية أةرى إلى إستلعاد االتيزام الميالي لويرف النظير عي  إميرا  

إعيييادص ىيكلييية  أو%ن كحالييية إعفيييا  الميييدي  مييي  االتيييزام يييي مرا  قيييانوني أو حكيييم ق ييياةين 70إةتليييار 
الديو  مقايل إودار أداص حقو  ملفيةن أو إذا قامت الحكومة يتحمل أو سداد الدي ن أو قامت الينوح 
لاسقاب الدي  أو مز  منو أو فواةيدهن ولالتيالي يميي عليي المنشيمص اسيتلعاد الميز  اليذا تيم اسيقاطو أو 

ي  – 7ق 0ق 0ن الفقرتيا  ي  9071المعيد   41سداده م  الدفاتر  معييار المحاسيلة المويرا رقيم 
 قIFRS 9; 2014; para B 3.3.1- B 3.3.7)؛ 1ق 0ق 0

 ويقايليييو معييييار  1( مييي  المعييييار اليييدولي للتقريييير الميييالي 49-07ووفقيييا  لمتطلليييات الفقيييرات مييي   
ايدوات المالية  اافواحات( ف نو يمي علي المنشييت  -9071المعد   40المحاسلة المورا رقم 

فواح ع  المعلومات التي تتيم لمستةدمي القواةم الماليية تقيييم طييعية وميدا المةياطر المت ررص اا
الناممة ع  ايدوات المالية التي تتعرض ليا المنشيمص فيي تياريا نيايية الفتيرص المالييةق كميا يميي عليي 
المنشييييمص أ  تت ييييم  إفويييياحاتيا النوعييييية يةوييييوص ايدوات المالييييية مييييدا تعييييرض ايدوات المالييييية 

ةاطرن وأسلاييان وأىداف وسياسات وأساليي إدارص المةياطرن والطير  المسيتةدمة لقيياس المةياطر للم
وأيييية ت يييييرات فييييياق كميييا يتعيييي  عليييي المنشيييمص أ  تفويييم عييي  معلوميييات كميييية منليييا  إليييي منيييي ميييع 
اافويياحات النوعيييةن علييي أ  تشييمل ىييذه المعلومييات ملةوييا  للييانييات الفمييية حييو  تعييرض ايدوات 

ليييية للمةييياطر فيييي تييياريا نيايييية الفتيييرص المالييييةق كميييا يميييي عليييي المنشيييمص اافوييياح عييي  مةييياطر الما
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ااةتما ن ع وص  علي مةاطر السييولة التيي تتعيرض لييا ايدوات الماليية ميع تحلييل تيواريا اسيتحقاقيا 
ات فييي لمعرفيية توقيييت التييدفقات النقديييةن مييع وويي  لفيفييية إدارص المنشييمص لمةيياطر السيييولةن وأييية ت ييير 

سيييولة ايدوات المالييية نتيميية تفشييي الفيييروسق كمييا يمييي علييي المنشيييت التوسييع فييي اافويياح عيي  
مةاطر السو  مثل مةاطر العملية ومعيد  الفاةيدص ومةياطر ايسيعار ايةيرىن عي وص  عليي اافوياح 

عليي  ع  تحليل الحساسية لفل نوع م  المةياطر التيي تتعيرض لييا المنشيمص ةي   الفتيرصق كميا يتعيي 
المنشيييييت المت ييييررص تقييييديم وويييي  لفيفييييية تحديييييد اادارص لتركيييييزات المةيييياطر مييييع وويييي  الةاوييييية 
المشيتركة ليألدوات الماليية المركيزص  مثيل الطييرف المقاييل أو المنطقية الم رافيية أو العملية أو السييو (ق 

ايدوات ورغيم أ  العدييد مي  المنشييت المت يررص ليم تفيي  تييتم لاافوياح عي  حياكت تركييز مةيياطر 
المالية مي  قييل اعتقادىيا ليم  المنشيمص لي  تتعيرض لمثيل ىيذه المةياطر فيي الميدى القرييين في   ىيذه 

 المنشيت ستعي اآل  أىمية تقديم مثل ىذه اافواحاتق

 Expected Creditتقييم أو تقدير خسائر االئتمان المتوقعاة لصصاول المالياة:  2/7/2
losses (ECL) assessment for Financial Assets 

يحاو  العالم في الوقت الراى  ماىدا  الحد م  سرعة تفشي فييروس كورونياق وعليى اليرغم مي  أ  
النتيميية غييير متوقعييةن والظييروف ك تييزا  متقلليية وغييير مسييتقرصن إك أنييو ميي  المتوقييع أ  يييؤدا تفشييي 

علييي موانييي إ ييطرالات تمارييية واسييعة النطييا  والتييي ميي  المحتمييل أ  تييؤثر  الفيييروس إلييي حييدو 
السيولة للعض المنشييتن والتيي قيد تيؤثر لالتلعيية عليي الميودص ااةتمانيية للمنشييت عليي ميدار سلسيلة 
التوريدن ايمير اليذا سييقود إليي إنةفياض ميوىرا فيي القيمية العادلية للعدييد مي  ايويو  المالييةن وك 

علييى اكلتييزام لشييروب القييروض سييما ايورا  الماليييةق ولالمثييلن تييمثرت أو سييوف تتييمثر مقيدرص المييديني  
وايدوات المالييييية المماثليييية لشييييكلم سييييليين وىييييو مييييا سيييييؤدا إلييييي تييييدىور المييييودص ااةتمانييييية لمحفظيييية 
القيروضق وسييتعي  علييي المنشييت المت يررص تقييييم ةسياةر اكةتميا  المتوقعيية لألويو  الماليية لشييكلم 

لمالية إلي أساس غيير متحييزن وذليح ةساةر اكةتما  المتوقعة لألوو  ا دقيفن علي أ  يستند قياس
يترميم الميل  ي حتميا  حدوثيوق ويتحيدد ذليح يتقيييم ميدا مي  النتياةه الممكنية ميع ايةيذ فيي ااعتليار 

؛ 71-1-1ن الفقييرص 9071المعيد  41إةيت ف القيمية الزمنيية للنقييود  معييار المحاسيلة الموييرا رقيم 
IFRS 9; 2014; para 5.5.17; AASB&AUASB, 2020)ق 

كاسييتمالة ليييذه التحييدياتن قييام العديييد مييي  الحكومييات والينييوح المركزييية ي تةيياذ تييدايير ملاشيييرصن و 
لاا افة إلي القيام يتشميع الينوح التماريية عليى إتةياذ أنيواع مةتلفية مي  تيدايير المسياعدص للشيركات 

فقيييد قاميييت والمنشييييت الوييي يرص والمتوسيييطة أو مقتر يييي اليييرى  العقييياراق ولالنسيييلة للييةييية المويييريةن 
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مليار منيو لملادرات التمويل العقارا لمتوسطي اليدةل وذليح  10الحكومة المورية يتةويص ميل  
سينةق كميا قيام الينيح المركيزا المويرا  90م  ة   الينوحن أو شركات التموييل العقيارا عليي فتيرص 

ستة أشيير ميع عيدم  لااع   ع  تمميل اكستحقاقات ااةتمانية للينوح لدا المؤسسات وايفراد لمدص
%ق كميا 0تحويل فواةد أو غرامات تمةر ع  السدادن مع ةفض سعر الفاةدص علي ااقتراض ينسيلة 

أ  تقوم شيركات التموييل العقيارا والتيممير   9090مارس  76قررت الييةة العامة للرقالة المالية في 
ااةتمانييييية قيييييل عم ةيييييا  التمييييويلي والتةويييييم الةا ييييعة لرقاليييية الييةييييةن يتمميييييل كافيييية اكسييييتحقاقات

 مؤسسيات ف أفيراد( لميدص سيتة أشييير مي  تاريةيون ميع إعفياةيم ميي  غراميات التيمةير التيي تترتيي علييى 
ي وييدار قييرارات لييدعم عميي   نشيياب التموييييل  9090ميييارس  71ذلييحن عيي وص علييي قيييام الييةيية فييي 

ادن ميييع قييييام مييييات متنييياىي الوييي رن وذليييح يتةفييييض تفلفييية التموييييل للعمييي   المنتظميييي  فيييي السيييد
التمويييييل متنيييياىي الويييي ر لسييييداد قيميييية أقسيييياب التييييممي  االزامييييي نياليييية عيييي  عم ةيييييا لحييييي  تحسيييي  
ايو اعن لاا افة إلي تقديم لعض الةدمات المالية لعم ةييا ممانيا  ييدو  مويروفات أو عميوكتن 

مة كل قستن علي % م  قي10وتةفيض أو ترحيل قيمة ايقساب المستحقة علي عم ةيا لما يعاد  
أ  يسييتمر التةفيييض للفتييرص التييي تراىييا المييية م ةميية لفييل حاليية علييي حييدهن ولمييا ك يقييل عيي  أقسيياب 

ق ويشييير حمييم تييدايير المسيياعدص الممنوحيية لمميييع المقتر ييي  فييي ييةيية 9090شيييرا مييارس وأيريييل 
عيد أحيد المؤشيرات إقتوادية معينة إلى ت ير سيليي ميوىرا فيي الييةية ااقتويادية للمقتيرضن واليذا ي

والتي يمي أةيذىا فيي ااعتليار عنيد  1م  المعيار الدولي للتقرير المالي  71ق 1ق1الواردص لالفقرص ي
 41تقييم مدا حدو  زيادص موىرية فيي مةياطر اكةتميا  مي  عدميو  معييار المحاسيلة المويرا رقيم 

 (ق IFRS 9; 2014; para B 5.5.17؛71ق 1ق 1ن فقرص ي 9071المعد  

يمييي علييي المنشيييت المت ييررص أ  تمةييذ فييي إعتلارىييا ةطييت المسيياعدص السييالقة عنييد تقييدير  ولييذا
معييدكت التةليي  عيي  السييداد وةسيياةر اكةتمييا  المتوقعييةق كمييا يمييي علييييا التحييدي  المسييتمر ليييذه 

الت يييير الحييالي فييي الظييروف وأييية اثييار سييليية محتمليية لتفشييي الفيييروسق كييذلح  التقييديرات لفييي تعكييس
تلييح المنشييت أ  تمةييذ فييي إعتلارىييا إمكانيية إعييادص ىيكليية عقييود اليدي ن وذلييح يتمديييد أمييل  يميي علييي

اكستحقا ن أو تةفيض معد  الفاةدصن أو تةفي  شروب وأحكام العقد في  و  الظيروف اكقتويادية 
ميلية وشيروب وأحكيام السيداد المدييدص عليي تقيديرىا  الحاليةن لما يتعيي  عليي تليح المنشييت تحلييل أثير

 ;BDO, 2020)للةسييياةر اكةتمانيييية المتوقعيييةق وكيييذلح أا تيييمثيرات محاسييييية أةيييرىق ويشيييير 
Deloitte, 2020b)  إلييي أ  المنشيييت المت ييررص فييي  ييو  ىييذه التعييدي ت سيييتعي  علييييا إعييادص

لتزاميات غيير متداولية إذا كيا  مي  النظر فيي تيوييي لعيض ايويو  واالتزاميات المتداولية كمويو    وا 
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غير المتوقع أ  تتم تسويتيا ةي   دورص التشي يل الحاليية أو ةي   إثنيي عشير شييرا  مي  تياريا نيايية 
معيييار المحاسييلة الييدولي  ( ميي 89(ن  87الفتييرص المالييية أييمييا أطييو ن وذلييح وفقييا  لمتطللييات الفقييرتي   

عرض القيواةم الماليية(ق كميا يشيير  - 9071المعد   7قم  ويقايلو معيار المحاسلة المورا ر  7رقم 
Deloitte, 2020b) إلي أنيو سييتعي  عليي المنشييت المت يررص تقيييم ميا إذا كانيت التعيدي ت عليي )

ايداص المالية الحالية تعد تعيدي ت موىرييةن ومي  ثيم تتطليي مي  المنشيمص ااعتيراف ليمداص ماليية مدييدص 
إذ  ر موىرييية ويمييي المحاسييلة عنيييا فييي إطييار ايداص المالييية ايوييليةقأم أ  تلييح التعييدي ت تعييد غييي

ي توقييييع مييييي  المتوقيييييع أ  ييييييؤدا تعييييديل إتفاقييييييات شيييييروب ايدوات الماليييييية لشييييكلم عيييييام إليييييى مكاسيييييي 
 (قBDO, 2020للمقتر ي  وةساةر للمقر ي  

اةر ااةتمييا  ونتيميية للتحييديات غييير المسيييوقة التييي توامييو معييدا القييواةم المالييية عنييد تقييدير ةسيي
ن فقييد أوييدر مملييس معييايير 71-المتوقعيية فييي  ييو  عييدم التمفييد المرتفييع المويياحي لماةحيية كوفيييد

نشرص لشم  المتطللات التيي يميي عليي معيدا القيواةم الماليية  9090مارس  91المحاسلة الدولية في 
معييييار اليييدولي ال أةيييذىا فيييي ااعتليييار عنيييد المحاسيييلة عييي  ةسييياةر ااةتميييا  المتوقعييية وفقيييا  لمتطلليييات

ايدوات الماليية(ن وقيد  - 9071المعد   41 ويقايلو معيار المحاسلة المورا رقم  1للتقرير المالي 
أشار المملس في نشرتو إلى أنو على الرغم م  أ  المعيار يتطليي أ  ييتم تقيدير الةسياةر ااةتمانيية 

ااةتمانييية لييألداص  ي المةيياطرالمتوقعيية علييى مييدى عميير ايداص المالييية عنييدما تحييد  زيييادص موىرييية فيي
دقيقيية أو منيمييا  اليييا  لتحديييد متييى يلييزم إثلييات الةسيياةر علييى مييدى  الماليييةن إك أنييو لييم ي ييع ةطوطييا  

عمر ايداص الماليةق كما ك يشير المعيار أي يا  لألسياس اليذا يميي عليي المنشييت المت يررص إتلاعيو 
ي ستسييتند إلييييا عنييد تقييدير الةسيياةر ااةتمانييية عنييد و ييع التوييورات أو السيييناريوىات المسييتقيلية التيي

المتوقعةق لذان ف   المعيار يتطليي مي  المنشييت ممارسية اامتيياد واسيتةدام ايحكيام الشةوييةن ميع 
تعديل منيميتيا في  و  الظروف المةتلفةق فقد أويلحت لعيض اكفترا يات والع قيات التيي كانيت 

ةسييياةر ااةتمانيييية المتوقعييية غيييير ويييالحة فيييي ظيييل الييةييية تسيييتند عليييييا المنشييييت سيييالقا  عنيييد تقيييدير ال
الراىنييةن وىييو مييا يسييتومي ميي  المنشيييت المت ييررص عييدم اكسييتمرار لشييكل الييي فييي تطييييف منيميتيييا 

حالية إعي   الحكوميات أو  فيي المثيا ن سيييل فعليى الحاليية عنيد تقيدير الةسياةر اكةتمانيية المتوقعيةق
 – الماليية ايدوات مي  معينية فةيات فيي المقتر يي  النسيلة لممييعالينيوح عي  تيدايير لتممييل السيداد ل

تلقاةييا  إليي تقيدير وميود  ذليح ييؤدا أ  ف نيو ك ينل يي ن-كقطاعي السياحو والترفيو والةطيوب المويية 
ميدا  تقيييمإذ يتطلي المعيار م  المنشيت عنيد  زيادص موىرية في مميع ايدوات المالية ليذا القطاعق

 تعثير حدو  مةاطر في الت يرات ااةتمانية أ  تمةذ في إعتلارىا المةاطر في ريةزيادص موى حدو 
ميدا وميود زييادص  تقيييمق كميا يميي أ  يسيتند الماليية ليألداص المتوقيع العمير ميدى عليى السيداد فيي
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 والمؤييدص المعلومات المعقولة إلى المتوقعة ااةتمانية الةساةر وقياس ااةتمانية المةاطر في موىرية
 ق(IASB, 2020a) ليما ميرر ك ميد أو تفلفة يدو   للمنشمص المتاحة

 ويقايلييو  1المعيييار الييدولي للتقرييير المييالي  كمييا سيييتعي  علييي المنشيييت المت ييررص وفقييا  لمتطللييات
ايدوات المالية  اافواحات( أ  تعيد النظر في  -9071المعد   40معيار المحاسلة المورا رقم 

محيييافظ القيييروض أو اكسيييتثمارات فيييي ايورا  المالييييةن أو الميييديني  التمييياريي  عنيييد تممييييع أو تمزةييية 
تقييم ةساةر ااةتما  المتوقعةن وذلح في  و  الةواةص المشتركة لمةياطر ااةتميا ن والمعلوميات 

ق 1إليي ي  7ق 1ق 1المعقولة والمتاحة للمحفظة ككلق ولمومي المتطللات اليواردص ليالفقرات  مي  ي 
المعيييد   41 ويقايليييو معييييار المحاسيييلة المويييرا رقيييم  1المعييييار اليييدولي للتقريييير الميييالي  مييي ( 1ق 1

(ن قييد ك تسييتطيع المنشيييت المت ييررص ميي  تحديييد الت ييييرات الموىرييية فييي المةيياطر ااةتمانييية 9071
 ليألدوات المالييية لشيكلم فييردان وذليح لعييدم تيوافر معلومييات معقولية وداعميية لفيل أداص مالييية عليي حييدهق
ولالتييالين سيييتعي  علييي تلييح المنشيييت أ  تقييوم يتقييييم ةسيياةر ااةتمييا  المتوقعيية علييي أسيياس مميياعي 
وليييس فييرداق وفييي ىييذه الحالييةن يمييي علييي المنشيييت المت ييررص تمميييع ايدوات المالييية علييي أسيياس 

داص؛ المشييتركةق ويعتييير ميي  أىييم تلييح المعلومييات  نييوع اي المعلومييات الشيياملة عيي  المةيياطر ااةتمانييية
وتيويلييات المةيياطر ااةتمانييية؛ ونييوع ال ييما ؛ وقيميية ال ييما  لالنسييلة لقيميية ايوييل المييالي؛ وتيياريا 
ااعتييراف ايولييي؛ وايمييل المتلقييي حتييي اكسييتحقا ؛ ونييوع الوييناعة؛ والموقييع الم رافييي للمقتييرض؛ 

مثيييل ىييييذه  عييي وص  عليييي المعلوميييات لشيييم  ظييييروف ااقتوييياد الفليييي الحاليييية والمسييييتقيليةق وفيييي ظيييل
الظيييروف غيييير العادييييةن ف نيييو سييييتعي  عليييي المنشييييت المت يييررص تيييوفير إفوييياحات تتسيييم لالشيييفافية 
 يةووص كيفية قياس ةساةر ااةتما  المتوقعةن مع التوسع في إفواحات الحساسية المرتلطة يياق

قييام  إك أنيو فيي حالية التمفيدن عيدم مسيتويات إرتفياع فيي وتسييييا الراىنية الظيروف ويعولة ورغيم
 معقولية معلومياتاسيتنادا  ل المتوقعية اكةتمانيية للةسياةر تقيديراتيا إدارات المنشييت المت يررص يينيا 

 1المعييار اليدولي للتقريير الميالي تطييف متطلليات  ومدعمةن مع عدم استمرار المنشيت المت ررص في
 معلوميات يت المت يررص تقيديمف نيو فيي ىيذه الحالية تسيتطيع المنشي نتلقاةيا  ينفس ايسلوي المتلع سالقا  

المعييار  يسيتطيع ليالتوتراتن الحاليية المليةية الييةية ظيل وفييق المتوقعية اكةتمانيية الةسياةر عي  مفييدص
 أ  تييوفرا 1لالمعيييار الييدولي للتقرييير المييالي  المرتلطيية واافويياحات 1الييدولي للتقرييير المييالي 

الظيروف  الييةية السيعودية  ىيذه مثيل فيي إليييا الحامية تشيتد التيي الشيفافية الماليية القيواةم لمسيتةدمي
 .(9090للمحاسيي  القانونيي ن 

 Hedge accounting محاسبة التحوط:  2/7/3
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 41 ويقايليو معييار المحاسيلة المويرا رقيم  1المعييار اليدولي للتقريير الميالي  مي  8تناو  القسيم 
( متطللات محاسلة التحوبن ووفقا  لتلح المتطللاتن يمك  أ  تيدةل المنشيمص فيي ث ثية 9071المعد  

أنيواع ميي  ع قيات التحييوبن وىيي  التحييوب  يد ةطيير التعيرض للت يييرات فيي القيميية العادلية؛ التحييوب 
ض للتقلي في التدفقات النقدية؛ وتحيوب ويافي اسيتثمار فيي عملية أمنيييةق إذ تتمىيل  د ةطر التعر 

ع قة التحوب لمحاسلة التحوب فقت إذا تم استيفا  ممييع ال يوالت التاليية  أ  تتفيو  ع قية التحيوب 
ميييي  أدوات تحييييوب مؤىليييية و نييييود تحييييوب مؤىليييية؛ وأ  يكييييو  لييييدا المنشييييمص فييييي يداييييية ع قيييية التحييييوب 

وثيقيييا  رسيييميا  لع قييية التحيييوب ولييييدف المنشيييمص مييي  إدارص المةييياطر واسيييتراتيميتيا لم لاشيييرص تةويوييا  وت
التحيوب؛ وأ  تسيتوفي ع قية التحيوب ممييع متطلليات فعاليية التحيوبن والتيي تت يم  أ  توميد ع قية 

ات فيي إقتوادية يي  اليند المتحوب ليو وأداص التحيوب؛ وأك ييييم  أثير المةياطر ااةتمانيية عليي الت يير 
القيمة الناتمة ع  تلح الع قة ااقتوادية؛ وأ  تفو  نسيلة التحيوب لع قية التحيوب ىيي نفيس النسيلة 
الناتميية عيي  كمييية الينييد المتحييوب لييو التييي تقييوم المنشييمص لييالتحوب ليييا فعليييا  وكمييية أداص التحييوب التييي 

 41يار المحاسلة المورا رقيم تستةدميا المنشمص فعليا  للتحوب لتلح الفمية م  اليند المتحوب لو  مع
 ق(IFRS 9; 2014; para 6.1 – 6.7؛ 1ق 8 -7ق 8ن الفقرات 9071المعد  

إ  تطييور تفشييي عييدوا فيييروس كورونييا ميي  المتوقييع أ  يييؤدا إلييي تمميييل المعييام ت التمارييية أو 
ت إل اةييييان أو قيييد تحيييد  لمحميييام أقيييل لكثيييير مميييا كيييا  متوقعيييا  فيييي اليداييييةق وسييييتعي  عليييي المنشيييي

المت ييررص التييي لييدييا معامليية محييددص مثييل شييرا  أو ييييع السييلع أو ااوييدار المتوقييع للييدي  كمعاملييية 
متوقعيية للتحييوب  ييد ةطيير التعييرض للتقلييي فييي التييدفف النقييدا أ  تمةييذ فييي إعتلارىييا مييا إذا كانييت 

قييرص ن ف9071ن 98معامليية التحييوب "متوقعيية أو محتمليية لوييورص كييرص" معيييار المحاسييلة الموييرا رقييم 
( ن حيي  أنيو مي  المتوقيع أ  يكيو  الحميم أو المليال  التيي IAS 39, 2003, para 88C ؛ 66

تنطييوا علييييا المعامليية أقييل ميي  المتوقييعق وقييد ك تحييد  المعامليية المتوقعيية اآل ن وىييو مييا يييؤدا إلييي 
إنةفييياض فعاليييية التحيييوبن ولالتيييالي تويييلم ىيييذه المعيييام ت غيييير مؤىلييية كسيييتمرار تطيييييف محاسيييلة 

علييي الحييد ميي  قييدرص 71-ق لييذان ف نييو ميي  المتوقييع أ  تعمييل ماةحيية كوفيييد(BDO, 2020)لتحييوب ا
المنشيت المت يررص عليى اليدةو  فيي معيام ت للتحيوب  يد مةياطر معينيةق فعليى سيييل المثيا ن قيد 
تفييو  قييدرص المنشييمص علييى التحييوب  ييد ةطيير تقلييي المييعييات المتوقعيية للعميي   أو مييدفوعات الفاةييدص 

على قرض ينكي مو ع تساؤ  إذا كانت ايطراف المقايلة غير قادرص على الوفا  يتعيداتيا  المتوقعة
فييي الظييروف اكقتوييادية الحاليييةق وفييي ظييل ىييذه الحقيياةف والظييروف غييير المسييتقرصن قييد تفييو  ىنيياح 
حامة للمنشمص لوق  التحوب  د التقلي في التدفف النقداق كميا يميي عليى المنشييت أي يا  أ  تمةيذ 
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إعتلارىا تمثير مةاطر ااةتما  ومةاطر السيولة على فعالية التحوب ي  ك ىما يمكي  أ  يكيو  في 
 ق(Deloitte, 2020b)مودرا  لعدم فعالية التحوب 

ووفقا  لذلحن يميي عليي المنشييت المت يررص تقيييم إحتمياكت حيدو  المعاملية المتوقيع التحيوب لييا 
لتحيوبق وفييي ىيذه الحالية سييتعي  علييي المنشيمص تحدييد مييا إذا ةي   الفتيرص الزمنيية المحييددص فيي يدايية ا

كا  ك يزا  ي مكانيا تطييف محاسلة التحوب للمعاملة المتوقعة أو مز  منيياق في ذا ميا حيددت المنشيمص 
أ  المعاملة المتوقعة لم تعد مؤكدص الحدو  يدرمة عالية ولفنيا ما زاليت ممكنية الحيدو ن ف نيو يميي 

عييي  محاسيييلة التحيييوب لتليييح المعاملييية فيييي المسيييتقيلق وفيييي ىيييذه الحاليييةن فييي    عليييي المنشيييمص التوقييي 
المكاسي أو الةساةر المترافمة ذات الولة لمداص التحيوبن التيي سييف ااعتيراف يييا فيي قاةمية اليدةل 
الشيييامل اآلةييير سيييوف ييييتم ااعتيييراف يييييا لشيييكل مسيييتقل فيييي حقيييو  الملفيييية حتيييى حيييدو  المعاملييية 

المنشييمص أ  المعامليية المتوقعيية لييم تعييد متوقعيية الحييدو ن عيي وص علييي التوقيي   أمييا إذا قييررت المتوقعييةق
عي  تطيييف محاسيلة التحيوب مسييتقل  ن ف نيو ييتم إعيادص تيوييييا فييورا  مي  حقيو  الملفيية إليي اير يياح أو 
الةساةر لما مكسيي أو ةسيارص مترافمية تةيص أداص التحيوب التيي تيم اكعتيراف يييا ملاشيرص  فيي قاةمية 

ن 98الشييامل اآلةيير عيي  الفتييرص التييي كييا  فييييا التحييوب فعيياك   معيييار المحاسييلة الموييرا رقييم الييدةل 
ق وعلى الرغم م  أ  (IAS 39, 2003, para 101C; 101D د؛707 ؛ فقرص 707ن فقرص 9071

ن ف نييو ك يييزا  العديييد ميي   01حييل محييل معيييار المحاسييلة الييدولي  1المعيييار الييدولي للتقييارير المالييية 
 ق(Ernst & Young, 2020) 01التممي  يطيف معيار المحاسلة الدولي شركات 

ويماد  اللاحثا  ليم  ىيذه الييةية غيير المسيتقرص وغيير المتوقعية سيتةلف العدييد مي  التحيديات أميام 
المنشييييت المت يييررص عنيييد ااعتيييراف والقيييياس واافوييياح المحاسييييي وفقيييا  لمتطلليييات المعيييايير الدوليييية 

يقايلييا مي  معيايير المحاسيلة المويريةق ليذا سييتعي  عليي إدارات ومعيدا التقيارير للتقريير الميالي وميا 
المالييية يتلييح المنشيييت اسييتةدام قييدر كيييير ميي  ايحكييام الشةوييية عنييد معالميية العديييد ميي  الق ييايا 
الناشةة ع  تطور تفشي الفيروسن ةاوة  وأنو ك يمك  مقارنتيا لشكلم ملاشر مع أا أحدا  سالقةق 

قييع أ  يلمييم وا ييعو المعييايير المحاسيييية إلييي إوييدار إرشييادات أو تعليمييات مديييدص للعمييل ييييا لييذان يتو 
فييي ىييذه الظييروف اكسييتثناةيةق وىييذا ىييو مييا دفييع الييةيية العاميية للرقاليية المالييية الموييرية يييدعوص اللمنيية 

يام التمفد العليا "لمرامعة معايير المحاسلة المورية ومعايير المرامعة المورية والفحص المحدود وم
ايةرى" لإلمتماع للنظر في مدا قدرص المنشيت المت ررص علي الوفيا  لمتطلليات تليح المعياييرق وقيد 

عليييييي تممييييييل تطيييييييف معيييييايير المحاسيييييلة المويييييرية المدييييييدص  9090أيرييييييل  79وافقيييييت اللمنييييية فيييييي 
عليى 9071لسينة  81والتعدي ت المواحلة ليا والوادرص لقرار وزيرص اكستثمار والتعاو  الدولي رقم 
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ن على أ  تقوم الشركات يتطيييف ىيذه المعيايير 9090القواةم المالية الدورية التى ستودر ة   عام 
ق ويشيييير ىيييذا إلييييي أ  9090وىيييذه التعيييدي ت عليييى القييييواةم الماليييية السييينوية لييييذه الشييييركات ينيايييية 

اليواردص لالمعييار اليدولي  الشركات المقيدص لاليوروة المورية سيتفو  غيير مطاللية يتطيييف المتطلليات
علييي  9071المعييد   41ومييا يقايلييو ميي  متطللييات لمعيييار المحاسييلة الموييرا رقييم  1للتقرييير المييالي 

لمعيييار  ن واكسييتمرار فييي تطييييف نفييس المتطللييات الييواردص9090تقاريرىييا المالييية الدورييية ةيي   عييام 
ن 9071المعييد   98الموييرا رقييم ومييا يقايلييو ميي  متطللييات لمعيييار المحاسييلة  01المحاسييلة الييدولي 

ديسيييمير  07ميييع إرميييا  تطيييييف متطلليييات المعيييايير المدييييدص إليييي القيييواةم الماليييية السييينوية المعيييده فيييي 
 ق9090

 Modification to Lease Contracts تعديل عقود اإليجار: 2/8
لتفشييي فيييروس لقيد أعليي  العديييد ميي  دو  العييالم عيي  تيدايير لموامييية اآلثييار ااقتوييادية المحتمليية 

كورونييان وميي  يييي  ىييذه التييدايير تقييديم إعانييات للمسييتممري  وغيييرىم فييي إطييار ةطييت لييدعم اكقتويياد 
 ويقايلو معيار  90المحليق ويمك  معالمة ىذه ااعانات محاسييا  وفقا  لمعيار المحاسيي الدولي رقم 

اافوييييياح عييييي  المحاسيييييلة عييييي  المييييينم الحكوميييييية و  -9071المعيييييد   79المحاسيييييلة المويييييرا رقيييييم 
 78المسيياعدات الحكومييية(ن كمييا يمكيي  معالميية ىييذه ااعانييات وفقييا  للمعيييار الييدولي للتقرييير المييالي  

عقود التممير(ق وفي ظيل ىيذه الظيروفن  9071المعد    41 ويقايلو معيار المحاسلة المورا رقم 
نييييةن وتمميييل اليييدفعن ي توقييع أ  يقييدم الميييؤمرو  إمتيييازات عدييييدص للمسييتممري ن مثييل فتيييرات إيمييار مما

والميييدفوعات النقديييية مييي  الميييؤمري  إليييى المسيييتممري  وغيرىيييا مييي  اامتييييازات لتعوي ييييم عييي  تعطيييل 
العملييياتق فعلييى سييييل المثييا ن قييد يقييوم لعييض المطييارات لسييداد لعييض التعوي ييات للمسييتممري ن أو 

منشييت السيياحية يتعيويض إعفا  أو تةفيض مليال  اايميار المحيددص لمنافيذ ايسيوا  الحيرصن أو قييام ال
 لعيييض مسيييتممرا الشيييواطو الةاويييةن وقييييام مرافيييز التسيييو  ي عفيييا  المسيييتممري  مييي  دفيييع اايميييارن
ذا ما توولت إدارص المنشيمص أ  الميدفوعات التيي يسيددىا الميؤمر للمسيتممر  وغيرىا م  المدفوعاتق وا 

 41ار المحاسيلة المويرا رقيم  ويقايليو معيي 78للمعيار الدولي للتقرير الميالي   تة ع في معالمتيا
عقود التممير(ن ف نو يتعي  عليي كيلم مي  المسيتممر والميؤمر تقيييم ميا إذا كانيت ىيذه  9071المعد   

الميييدفوعات تمثيييل تعيييدي   فيييي عقيييد اايميييار أم كن وذليييح مييي  ةييي   النظييير فيييي ميييدد وشيييروب عقيييد 
ت عقد اايمارن وما إذا كانت ىيذه اايمارق ولذان يمي علي المنشيت النظر لعناية عند تقييم تعدي 

التعييدي ت يمييي المحاسييلة عنيييا فييي إطييار عقييد اايمييار ايوييلي أم أنيييا تعييد عقييد إيمييار منفوييل 
(BDO, 2020; Ernst & Young, 2020)ق 
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المعييد    41 ويقايلييو معيييار المحاسييلة الموييرا رقييم  78ولمومييي المعيييار الييدولي للتقرييير المييالي 
   تعيديل عقيد اايميار ىيو ت ييير فيي نطيا  أو مقاييل عقيد اايميارن واليذا عقود التممير(ن ف 9071

لييم يكيي  مييز ا  ميي  الشييروب وايحكييام ايوييلية لعقييد اايمييارق ويمييي علييي المسييتممر المحاسييلة عيي  
تعييدي ت عقييد اايمييار علييي أنيييا عقييد إيمييار منفوييل إذا كييا  التعييديل يزيييد ميي  نطييا  عقييد اايمييار 

ام أول أو أفثر م  ايوو  محل العقدن وكا  مقايل عقيد اايميار المعيد  ي  افة الحف في استةد
يتناسيييي ميييع التعيييدي ت التيييي تيييم إمراؤىيييا عليييي عقيييد اايميييار ايويييليق أميييا لالنسيييلة لتعيييدي ت عقيييد 
اايمار التي ك تتم المحاسلة عنيا كعقد إيمار منفولن ف نو يتعي  علي المستممر في تاريا سيريا  

المقايل في العقد المعد ن وتحديد مدص اايمار لعقد اايميار المعيد ن وا عيادص قيياس التعديل تةويص 
إلتييزام عقييد اايمييار يةوييم دفعييات اايمييار المعدليية لاسييتةدام سييعر ةوييم معييد ق ويييتم تحديييد سييعر 
الةوم المعيد  عليي أنيو سيعر الفاةيدص ال يمني فيي عقيد اايميار لميدص عقيد اايميار المتلقيية إذا كيا  

حديد ىذا السعر لسيولةن أو معد  ااقتراض اا افي للمستممر في تاريا سريا  التعديل إذا يمك  ت
كميا يتعيي  عليي المسيتممر فيي  كا  سعر الفاةدص ال مني في عقد اايميار ك يمكي  تحدييده لسييولةق

ة عي  حالة تعدي ت عقد اايمار التي ك تتم المحاسلة عنيا كعقد إيمار منفويلن أ  يقيوم لالمحاسيل
إعادص قياس إلتزام عقد اايمار يتةفيض القيمة الدفترية يول "حف اانتفاع" لييعكس اانييا  المزةيي 
أو الفلييي لعقييد اايمييار نتيميية لتعييدي ت عقييد اايمييار التييي تةفييض نطييا  عقييد اايمييارق كمييا يمييي 

لعقييد اايمييار فييي علييي المسييتممر ااعتييراف لييما أر يياح أو ةسيياةر متعلقيية لاانيييا  المزةييي أو الفلييي 
اير يياح أو الةسيياةرن عيي وص  علييي إمييرا  تعييديل علييي أوييل "حييف اانتفيياع" ليييعكس كافيية التعييدي ت 

-44ن الفقييرات ميي  9071المعييد    41ايةييرى علييي عقييد اايمييار  معيييار المحاسييلة الموييرا رقييم 
 . (IFRS 16, 2016, para 44-46؛ 48

قييد فاقمييت ميي  تقللييات السييو  وسييييت مشييافل  71-ويميياد  اللاحثييا  لييم  ماةحيية فيييروس كوفيييد
 للينوح المركزية فيي العدييد مي  دو  العيالمن حيي  قيام معظيم الينيوح المركزيية يةفيض أسيعار الفاةيدصق
%  0فعلييي سييييل المثييا ن قييام الينييح المركييزا الموييرا يةفييض سييعر الفاةييدص علييي ااقتييراض ينسييلة 

دام سيعر الفاةيدص علييي ااقتيراض اا يافي كسييعر لمواميية اثيار تفشيي الفيييروسق ولالتيالين في   اسييتة
ةويم معيد  لعقيد اايمييار قيد يتطليي أي ييا  مي  معيدا القيواةم المالييية اسيتةدام اامتييادات وايحكييام 

كما أ  كيفية المحاسلة عي  تعيدي ت عقيود اايميار سيوف تعتميد  الشةوية  في مثل ىذه الظروفق
امتيييازات الممنوحيية ميي  المييؤمر للمسييتممرن لاا ييافة علييى الشييروب الدقيقيية لعقييد اايمييارن وطييعيية ا

فيي القيمية الدفتريية  إلي أ  ىذه الظروف اكستثناةية م  المرمم أ  تقود إلي إنةفياض أو إ يمح  
و نييود العقييارات واآلكت والمعييدات الةا ييعة لعقييد اايمييار  يوييو  حييف اانتفيياع يييدفاتر المسييتممرن 
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انةفيياض التيييدفقات النقديييية المسييتقيلية المتوقعييية ميي  اسيييتةدام تليييح التشيي يلي لالنسيييلة للمييؤمر نتيمييية 
كما يميي عليي المسيتممر أ  يقيوم ي ةتليار ميدا إ يمح   أويو  حيف اانتفياع الةاوية  ايوو ق

لو لطريقة تتوافف مع تلح المستةدمة في إةتلار إ مح   ايوو  ايةرى طويلية ايميلق  ونتيمية 
يت يتلح المعام تن ف نو يمي علي المسيتممري  والميؤمري  التوسيع فيي لعدم التمفد المرتفع والذا يح

اافويياح عيي  المعلومييات النوعييية والفمييية اا ييافية حييو  أنشييطتيم اايمارييية لمييا ي مكيي  مسييتةدمي 
القييواةم المالييية ميي  تقييييم أثيير عقييود اايمييار علييي مرافييزىم الماليييةن وأداةيييم المييالين وتييدفقاتيم النقديييةق 

أىم ىذه المعلومات  طييعة أنشطة عقود اايميارن ونطيا  التعيدي ت عليي عقيود اايميار  ويعتير م 
ايوليةن والقيود والتعيدات التي يفر يا عقد اايمارن ومعام ت الييع وا عادص اكستةمارن والتدفقات 

و ييعتيا النقدييية المسييتقيلية لعقييد اايمييارن وسييعر الةوييم المعييد  وكيفييية حسييالون واكفترا ييات التييي 
 اادارص لشم  الظروف المستقيليةق 

 ويقايلييو معيييار  78المعيييار الييدولي للتقرييير المييالي  ونظييرا  يىمييية ىييذا المو ييوع وحداثيية تطييييف
عقييود التييممير(ن فقييد أوييدر مملييس معييايير المحاسييلة  9071المعييد    41المحاسييلة الموييرا رقييم 

وفيييييروس  78ار الييييدولي للتقرييييير المييييالي نشييييرص لعنييييوا  "المعيييي 9090أيريييييل  70فييييي  IASBالدوليييية 
ق 71-وذلييح لييييا  كيفيية المحاسييلة عيي  إمتييازات اايمييار فييي ظيل تفشييي فيييروس كوفيييد "ن71-كوفييد

وقد أشارت النشرص إلي  رورص ممارسة إدارات المنشيت لإلمتيادات وايحكام الشةوية عنيد معالمية 
ار نفسيييييو لااتفيييييا  ييييييي  الميييييؤمري  ىيييييذه التعيييييدي تن حيييييي  قيييييد تفيييييو  التعيييييدي ت فيييييي عقيييييد اايمييييي

والمسييتممري ن وقييد تفييو  لشييكل غييير ملاشيير ميي  ةيي   تعييديل القييواني  واللييواةم واينظميية التييي تحكييم 
الع قة يي  المؤمري  والمستممري  في إطار التدايير التي تتةيذىا الحكوميات لمعالمية اآلثيار السيليية 

لييي المنشييييت معالميية التعيييدي ت فييي دفعيييات لتفشييي الفيييروسق كميييا أشييار الممليييس إلييي أنيييو يمييي ع
اايمييار ييينفس الطريقيية سييوا  أفييا  التعييديل رامعييا  لتعييديل العقييد نفسييون أو كييا  التعييديل لشييكل غييير 
ملاشرق كذلحن أشار المملس أي ا  إلي أ  الت يير في نطا  عقد اايميار يشيير إليي ت ييير فيي حيف 

إ افة أو إنيا  الحيف فيي اسيتةدام واحيد أو أفثير مي  اانتفاع المنقو  للمستممر لمومي العقدن مثل 
ايويييو  محيييل العقيييدن أو تمدييييد أو تقلييييص ميييدص عقيييد اايميييار التعاقدييييةن فيييي حيييي  ك يعيييد ااعفيييا  

  ق(IASB, 2020b)المؤقت م  سداد اايمار أو تةفي و لمفرده ت ييرا  في نطا  عقد اايمار 

 ذات والظيروف الحقياةفممييع وفيي ممييع ايحيوا ن يتعيي  عليي المنشييت أ  تمةيذ فيي إعتلارىيا 
يتعيييديل العقيييدق فعلييي سيييييل المثيييا ن قيييد تت يييم  لعييض عقيييود اايميييار أو القيييواني  والليييواةم  الوييلة

 قمعينة أو ظروف أحدا  وقعت إذا تالدفعا في ت ييرات حدو  تقت ي واينظمة المطلقة علي ينود
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 فييروس ظيروف لسييي زمنيية لفتيرص المتيامر تعتيير لعيض التيدايير الحكومييةن مثيل فيرض إغي  وقيد 
سيوا   قياىرص للعقيد"نال للينود علي أنيا دليل علي توافر "القيوص القانوني لالتفسير الولةذات  71-كوفيد

وت عيييد كيييا  منووويييا  عليييييا فيييي العقيييد ايويييلين أو فيييي القيييواني  أو الليييواةم أو اينظمييية المطلقيييةق 
 فيي أو ايويلين العقيد فيي عليييا المنويوص الينيود عي  تنشيم التيي اايميار دفعيات فيي الت يييرات

 وا   حتيى اايميارن لعقيد ايويلية وايحكيام الشيروب المطلقة ميز ا  مي  القواني  أو اللواةم أو اينظمة
 ىيذه مثيل وفيي متويورا  فيي السيايفق 71-عي  ظيروف مثيل كوفييد ناشيةةود الاليني تليح أثير يكي  ليم

يغيراض تطيييف المعييار اليدولي للتقريير الميالي  العقيد فيي تيم قيد تعيديل أا ىنياح يكيو   ك الحياكتن
ذاق 78 الفقيرات مي   ناتميا  عي  تعيديل فيي العقيدن ي طييف المسيتممر اايميار دفعيات فيي الت ييير كا  وا 
مي  المعييار  61أو الفقيرص  60و  11الفقيرتي   المؤمر في حي  ي طيفن السايف ااشارص إلييا 44-48

ذاو  قالمشار إليو  الت ييير ذليح في   ناتميا  عي  تعيديل فيي العقيدن اايميار دفعيات فيي الت ييير يكي  ليم ا 
 المسيتممر يطييف الحاليةن ىيذه وفييق المت ييرص اايميار عادص  علي أنو مي  دفعيات عنو المحاسلة ستتم
اايميارا ااعفيا   أثير ي ثلياتق حيي  يقيوم عيادص  78المعييار اليدولي للتقريير الميالي مي   06 الفقيرص

 م  الر م أو الةسارصق ولالنسلة لعقد اايمار التش يلين يقوم المؤمر ي ثلات أثير ااعفيا  اايميارا 
 قIASB, 2020b)ع  طريف إثلات دةل منةفض م  عقود اايمار  

ية في الييةة المورية لمنما ع  ىذه ايحدا ن حيي  أويدرت ولم يك  وا عو المعايير المحاسي
 78الييةة العامة للرقالة المالية قرارا  يتمميل تطييف المتطللات الواردص لالمعيار الدولي للتقريير الميالي 

علييي التقييارير المالييية  9071المعييد   41ومييا يقايلييو ميي  متطللييات لمعيييار المحاسييلة الموييرا رقييم 
ن واكسييييتمرار فييييي تطييييييف نفييييس 9090المقيييييدص لاليورويييية الموييييرية ةيييي   عييييام الدورييييية للشييييركات 
ومييا يقايلييو ميي  متطللييات لمعيييار المحاسييلة الموييرا  71لمعيييار المحاسييلة الييدولي  المتطللييات الييواردص

ن مع إرما  تطييف متطللات المعايير المديدص إلي القيواةم الماليية السينوية 9071الوادر في  90رقم 
 ق9090ديسمير  07المعده في 

 Estimation of Revenue from تقدير اإليرادات من العقود ما العمالء: 2/9
Contracts with Customers 

إلييي إ ييطراي ايعمييا  التمارييية لشييكلم غييير مسيييو ن ايميير الييذا دفييع  71-أدت ماةحيية كوفيييد
التعاقيييدات نتيمييية تزاييييد العدييييد مييي  المنشييييت اعيييادص النظييير فيييي تعاقيييداتيا ميييع العمييي   وتعيييديل ىيييذه 

مةاطر ااةتما  والسيولة لدا معظم ايطراف في السو ق وقد تنطوا ىذه التعدي ت علي الحيد مي  
 إلتزامييات ايدا  الوامليية علييي المنشييمص؛ أو السييماح للعميي   ي نيييا  ااتفاقيييات دو  تحمييل غراميية؛ أو
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شرا  سلع أو ةيدمات مسيتقيلية؛ أو رد مرامعة التسعير؛ أو تقديم إمتيازات سعرية أو ةوومات على 
لعيييض المليييال  للعمييي  ؛ أو تقيييديم سيييلع أو ةيييدمات ممانيييية؛ أو ااتفيييا  عليييي ميييد ميلييية السيييداد؛ أو 
السماح يلعض مكافيت ايدا ق وفي نفس الوقتن وي  المنشمص قد توامو لعض مشافل السيولة نتيمية 

ر إليي طليي دفعيات مقدمية مي  عم ةييا؛ أو تعطل أو توق  س سل التوريد العالميةن ف نييا قيد ت يط
تيمةير تسييليم السيلع أو الةييدمات المتعييد ييييا؛ أو دفيع لعييض ال راميات مقايييل تممييل التعاقييد أو إنيييا  
ااتفاقيات؛ أو تحميل تفيالي  غيير متوقعية للوفيا  ي لتزاميات ايدا ق ليذلحن نتيمية للظيروف اكسييتثناةية 

ن قييد تحتييا  المنشييمص إلييي مراعيياص 71-لسيييي ماةحيية كوفيييد التييي تميير ييييا كييل ميي  المنشييمص وعم ةيييا
تحدييد ميدى قايليية تنفييذ  العديد م  العوامل عند تقيييم ااييرادات مي  العقيود ميع العمي  ن لعيل أىمييا 

مكانيية  العقد؛ وحمم العميل؛ ونوع الوناعةن والموقع الم رافي للعمييل؛ والميدارص ااةتمانيية للعمييل؛ وا 
ي العقد؛ وومود مقايل مت ير في العقيد؛ وتوقييت ااعتيراف لياايراد؛ ووميود مكيو  إدةا  تعدي ت عل

تمويلي ىام في العقد يسمم يتمديد ميلة السداد مميا ييؤثر عليي القيمية الزمنيية للنقيود نتيمية اةيت ف 
توقيت الدفعات المحولة أو المتوقع تحوييليا مي  العمي  ق وسيتؤثر ممييع ىيذه العواميل عليي تقيدير 

 ق(Deloitte, 2020b)يرادات م  العقود مع العم   اا

وفي ظل ىيذه الظيروف اكسيتثناةيةن قيد ك ييتمك  الطرفيا  مي  التوقييع عليى تعيديل العقيد لموميي 
الممارسات التمارية العادية والقانونية المتعارف علييياق فعليى سيييل المثيا ن قيد ك تيتمك  المنشيمص مي  

عيادص  عنيد اليدةو  فيي عقيد ي  ميوظفي الشيركة أو العمييل ينطييف الحويو  عليى التوقيعيات الواملية 
علييم قرار الحظيرن وغيير متواميدي  لالمنشيمص للتوقييع عليي ىيذه التعيدي تق وليذلحن مي  المييم إميرا  
تقييييييم دقيييييف لمييييا إذا كانييييت عملييييية الموافقيييية لاايميييييل أو التوقيييييع االفترونييييي تنشييييو عقييييدا  لييييو حقييييو  

لتزامات واملة النف اذ يي  المنشمص وعميلياق وعند اتةاذ مثل ىذا القرارن يتعيي  عليي المنشيمص استشيارص وا 
مستشييارىا القييانونين ينييو ك يمكيي  ااعتييراف ليياايراد إك إذا إسييتوفي العقييد الشييروب القانونييية ال زمييو 

لارىييا كمييا يتعييي  علييي المنشييمص عنييد تقييييم إحتميياكت التحويييل ميي  العميي   أ  تمةييذ فييي إعت لسييريانوق
تحليل العقود عليي المسيتوا الممياعي والفيردا معيا ن ينيو عليي اليرغم مي  أ  عمي   قطياع معيي  قيد 
يكونوا أفثر تمثرا  لمةاطر تفشي الفيروسن إك أنو يمي النظير أي يا  فيي الظيروف والحقياةف الةاوية 

 (,Deloitteمي   لكل عميل علي حده قيل التقييم النياةي لمةياطر ااةتميا  لمحفظية العقيود ميع الع
 2020bق 

 ويقايلييو 71وتة ييع إيييرادات العقييود ميي  العميي   فييي معالمتيييا للمعيييار الييدولي للتقرييير المييالي  
ااييراد مي  العقيود ميع العمي  (ق إذ أنيو فيي حالية -9071المعيد   46معيار المحاسلة المورا رقيم 
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نييو يمييي علييى المنشييمص المحاسييلة موافقيية طرفييي العقييد علييى تعييديل نطييا  أو سييعر العقييد أو كلييمييان ف 
م  المعيار المشار إلييوق وفيي  97-76ع  ىذا التعديل لما يتفف مع المتطللات الواردص لالفقرات م  

ىذه الحالةن يمي علي المنشمص المحاسلة ع  تعديل العقد علي أنو عقيد منفويل إذا تيوافرت الشيروب 
ي المنشييمص أ  تقييوم لالمحاسييلة عيي  تعييديل العقييد ( ميي  المعيييارق كمييا يتعييي  عليي90الييواردص لييالفقرص رقييم  

( مي  97كما لو كا  ميز ا  مي  العقيد ايويلي أو الحيالي إذا ميا تيوافرت الشيروب اليواردص ليالفقرص رقيم  
ذات المعيارق كما يتطلي ىذا المعيار م  المنشمص عندما يت م  العقد مع العمييل مقاييل مت يير مثيل 

(ن أ  17ن 10زات السييعريةن ومكافيييت ايدا  وال رامييات  الفقرتييا  الةوييوماتن ورد الملييال ن واامتيييا
تقوم في يداية العقد يتقدير ميل  المقايل الذا تتوقع المنشمص أ  يكو  ليا حف فيو مقايل تحويل السلع 

(ق كميا يمكي  للمنشيمص إدرا  مقيدار المقاييل المت يير  يم  41أو الةدمات المتعيد ييا للعميل  الفقيرص 
املة المتفف عليو في العقدن لالقدر الذا يكو  فيو م  المرمم يدرمة عالية أك يتم رد ميل  سعر المع

ىام م  اايراد المترافم المعترف لو عنيدما يت يم عيدم التمفيد الميرتلت لالمقاييل المت يير كحقيا   الفقيرص 
لمييا فييي ذلييح  ميي  المعيييار ميي  المنشييمص تحييدي  سييعر المعامليية المقييدرن 11(ق كمييا تتطلييي الفقييرص 18

تحييدي  تقييميييا لمييدا ومييود قيييود علييي تقييدير المقايييل المت يييرن ليمثييل لوييد  الظييروف الحالييية فييي 
نياييية فتييرص التقريييرن وكييذلح الت يييرات فييي الظيييروف التييي حييدثت ةيي   تلييح الفتييرص  معيييار المحاسيييلة 

ا قد ق كمIFRS 15, 2014, para 18-59)؛ 11-76ن الفقرات 9071المعد   46المورا رقم 
المقاييل المسيتلم مي  العميي    -إ  ليم يكي  كيل-ت يطر لعيض المنشييت إليى حسياي نسيلة كيييرص مي  

ك لتزام محتمل للعقد يدك  م  ااعتراف لو ك يرادن وذلح في حالة توافر مستوا مرتفع م  عيدم التمفيد 
المسييتقيل للشييح فييي لشييم  مييا إذا كييا  سيييتعي  علييى المنشييمص رد الملييال  المقايليية التزامييات ايدا  فييي 

قييدرص المنشييمص علييي الوفييا  يتعيييداتيا المسييتقيليةن أو قياميييا لسييداد لعييض ال رامييات نتيميية عييدم الوفييا  
 ق(BDO, 2020; Deloitte, 2020b)يتعيدات العقود الحالية والمستقيلية 

ل ولالتييالين سيييتعي  علييي المنشييمص تعييديل سييعر المعامليية المقييدر فييي  ييو  توقعاتيييا لشييم  المقاييي
المت ير الذا تتوقع المنشمص أ  يكو  ليا حف فييو لعيد اسيتلعاد ميز  مي  عيدم التمفيد اليذا كيا  يحييت 
لالمعاملة عند إيراميان ع وص  علي المعلومات المديدص حو  تفشي عدوا فيروس كوروناق وقيد يتطليي 

ة لويييورص كيييييرص تقييدير المقاييييل المت يييير والقيييود المتعلقييية ليييو ميي  المنشييييت ممارسييية أحكاميييا الشةويييي
لتحديييد مييا إذا كييا  سييداد العميييل لدفعيية يشييير إلييي ومييود إمتييياز سييعرا  ييمني تييتم المحاسييلة عنييو 

أو يشير لحدو  ةساةر إ مح   لملال  مستحقة التحويل م  العمي   أو يويو   كمقايل مت ير؛
عتلياره عقيدا  لموميي ناشةة ع  عقود المنشمص مع العم  ؛ أو أ  ااتفا  يفتقر إليى الميوىر الفيافي ا

المعييارق وليذان سيييتعي  عليي المنشييت التوسييع فيي اافويياحات لتشيمل اافوياح عيي  اآلثيار المترتليية 
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علييي تفشييي عييدوا فيييروس كورونييا علييي تعييديل العقييود مييع العميي  ؛ وتوييني  اايييراد ميي  العقييود مييع 
ة ةسياةر إ يمح   لمليال  العم   وفقا  لطييعة وميل  وتوقيت وظروف عيدم التمفيد المحيطية ليو؛ وأيي

مستحقة التحويل م  العم   أو يوو  ناشةة ع  عقود المنشمص مع العم  ق ويمي عليي المنشيمص 
أ  ت فوييم عنيييا لشييكلم منفوييل عيي  ةسيياةر اا ييمح   ميي  العقييود ايةييرا؛ وايحكييام الشةوييية 

ي تليح العقيود؛ وأيية أويو  تيم اليامة لإلدارص في تقدير أسعار المعام ت المتوقعة والمقايل المت يير في
ااعتراف يييا للوفيا  لالعقيد ميع العمييل؛ عي وص  عليي تحلييل حساسيية احتمياكت تيمثر إييرادات العقيود 

علييي  ميع العمي   يت يير الظيروف السييوقية وااقتويادية المرتلطية يتطيور تفشييي العيدواق كميا سييتعي 
فترا يات المسيتةدمة فيي تقيدير المقاييل المنشمص اافواح ع  معلوميات حيو  الطير  والميدة ت واك

المت يرن وتقييم ما إذا كا  تقدير المقاييل المت يير ينطيوا عليي قييودق كميا يميي عليى المنشييت أي يا  
النظر في متطللات اافواح ع  ايحكام والت ييرات في ايحكام التي تيؤثر لشيكلم كييير عليى تحدييد 

مثير على العقيود المارييةن في   المنشييت سيوف تحتيا  إليى ولاا افة إلى الت ميل  وتوقيت اايراداتق
النظر فيما إذا كيا  عيدم التمفيد الميرتلت يتفشيي عيدوا فييروس كورونيا سييؤثر عليى العقيود المسيتقيلية 
متييازات ايسيعار؛ وأسيعار  مع العم  ق وقد يتطلي ىذا نظيرص متمنيية يةويوص إمكانيية التحوييل؛ وا 

 ق(Ernst & Young, 2020)تفشي المرض علي تقييم نموذ  اايراد  الييع المستقلة؛ وكيفية تمثير

ولم يك  وا عو المعايير المحاسيية في الييةة المورية لمنما ع  ىذه ايحدا ن حيي  أويدرت 
 71الييةة العامة للرقالة المالية قرارا  يتمميل تطييف المتطللات الواردص لالمعيار الدولي للتقريير الميالي 

علييي التقييارير المالييية  9071المعييد   46  متطللييات لمعيييار المحاسييلة الموييرا رقييم ومييا يقايلييو ميي
ن واكسييييتمرار فييييي تطييييييف نفييييس 9090لشييييركات المقيييييدص لاليورويييية الموييييرية ةيييي   عييييام ل الدورييييية

 وميا يقايليو مي  متطلليات لمعييار المحاسيلة المويرا  77لمعيار المحاسيلة اليدولي  المتطللات الواردص
عقود اانشا (ق وكذلح اكستمرار فيي تطيييف نفيس المتطلليات اليواردص لمعييار  -9071المعد   6رقم 

 -9071المعيد   77 وما يقايلو مي  متطلليات لمعييار المحاسيلة المويرا رقيم  76المحاسلة الدولي 
 07ااييييراد(ن ميييع إرميييا  تطيييييف متطلليييات المعيييايير المدييييدص إليييي القيييواةم الماليييية السييينوية المعيييده فيييي 

 ق9090ر ديسمي

 ,Provisions المخصصااات واإللتزامااات المحتممااة واألصااول المحتممااة: 2/11
Contingent Liabilities and Contingent Assets 

المعييد   96 ويقايلييو معيييار المحاسييلة الموييرا رقييم  01الييدولي رقييم  المحاسييلة معيييار ي عييرف
 غيير إلتيزام أنيو عليى المةويص (المحتملية وايويو  المحتملية واالتزاميات المةوويات -9071
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نياته عي   إلتيزام أو تعييد حيالي عليي المنشيمص ىيو لطييعتيو واالتيزام نمقيداره أو توقيتيو حيي  مي  مؤكيد
أحدا  وقعت  في الما ين وتتطلي تسويتو تيدفقات ةارمية تنطيوا عليي الت يحية لميوارد أو منيافع 
إقتواديةق وقد يكو  إلتزام المنشمص قانونيا  ناشيةا  عي  عقيد أو تشيريع أو ليواةم أو قيرارات منظميةن كميا 

لمنييا تقييل مسيةولية معينية  قد يكو  االتزام حكميا  ينشم م  تورفات المنشمص ع  طريف إقرارىا لل يير
ميي  واقييع قواعييد ثايتيية وفقييا  للممارسييات السييالقةن أو ميي  واقييع السياسييات المعلنيية للمنشييمصن أو ميي  واقييع 
مسيتند محيددق أميا االتيزام أو ايويل المحتميل فيييو إلتيزام أو أويل ينشيم عي  أحيدا  ما يية وسييوف 

لييذا ك يكييو  لمفملييو تحييت سيييطرص يييتم تمفيييده لحييدو  أو عييدم حييدو  حييد  مسييتقيلي غييير مؤكييد وا
(ق كميا يحظير المعييار المشيار إلييو عليي المنشييت ااعتيراف لاالتزاميات المحتملية 70 الفقرص المنشمص 
نمييا يتطلييي اافويياح عيي  ىييذه 07( أو ايوييو  المحتمليية  الفقييرص 91 الفقييرص  ( فييي قواةميييا الماليييةن وا 

 يار المشار إليو أع هقم  المع 04ن 96الينود وفقا  لمتطللات الفقرتي  

ن فيي   معظييم المنشيييت لييم يكيي  لييدييا توقييع فييي نياييية 71-وفييي ظييل ظييروف تفشييي فيييروس كوفيييد
يتطيييور تفشيييي الفييييروس للو يييع اليييذا وويييلنا إلييييو اآل ق ليييذا ليييم تعتيييرف ىيييذه المنشييييت  9071عيييام 

يييروسق ويشيييير ي لتزامييات نتيميية ال راميييات المترتليية عليييي تييمةير تنفييييذ أعمييا  معينييية لسيييي تفشيييي الف
( فيي ىيذه 9071المعد   96 ويقايلو معيار المحاسلة المورا رقم  01معيار المحاسلة الدولي رقم 

الحاكت إلي أنيو يتعيي  عليي المنشييت عنيد إعيداد قواةمييا الماليية أ  تقيوم يتفيوي  مةويص إذا كيا  
ص في نياية فترص التقرييرق ىناح حد  سايف ينشم عنو إلتزامن وأ  ىذا االتزام مرمم حدوثو لوورص كيير 

كما يتعي  علي المنشمص أ  ت فوم ع  ومود إلتزام محتمل إذا كا  م  الميرمم عيدم وميود إلتيزام فيي 
نياية فترص التقريرن وذلح لشرب أك تفو  إمكانية تحقف ىذا ااحتميا  مسيتلعدص الحيدو ق ويميي عليي 

في ذلح رأا الةيرا ق كما يتعي  علي المنشمص  المنشمص أ  تمةذ في إعتلارىا مميع ايدلة المتاحةن لما
أ  تمةييذ فييي إعتلارىييا أا دليييل إ ييافي تييوفره ايحييدا  لعييد فتييرص التقريييرق ومييع التوقعييات لييم  ظييروف 

سيكو  ليا اثار سليية مسيتقيليةن ف نيو ينل يي أك تةليت المنشيمص ييي  المةوويات  71-فيروس كوفيد
منشيييت المت يييررص ااعتيييراف لمةويييص إذا تيييوافرت أدلييية واالتزامييات المحتمليييةق وليييذان يميييي عليييي ال

مو ييوعية كافييية علييي تزايييد إحتميياكت تفيييد المنشييمص التزامييات مسييتقيليةق كمييا يؤكييد المعيييار علييي أ  
ةسياةر التشي يل المسييتقيلية المرتلطية يتفشيي الفيييروس ك تسيتوفي تعريي  االتييزام وك ال يوالت العاميية 

  ثييم ك يمييوز إثلييات مةوييص ليييان ولفيي  يمكيي  للمنشييمص أ  المو ييوعة اثلييات المةوويياتن وميي
تنظر للةساةر التش يلية المسيتقيلية عليي أنييا مؤشير عليي إ يمح   قيمية ايويو  التشي يليةن ومي  
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ثييم تعييد ىييذه الةسيياةر دلييي   علييي ومييوي إمييرا  إةتلييار ا ييمح   ىييذه ايوييو   الييةيية السييعودية 
 (قBDO, 2020؛ 9090للمحاسيي  القانونيي ن 

ويعتير أحد التمثيرات الموىرية لتفشي عيدوا فييروس كورونيا ىيو تعطيل س سيل التورييد العالمييةق 
فعلييى سييييل المثييا ن عنييدما يكييو  لييدى المنشييمص الوييناعية عقييود لييييع الل يياةع لسييعر ثايييتن ولسيييي 

ييذه التعييدات إك توق  عمليات المنشمص تنفيذا  لمتطللات الحكومة المحلية ك تستطيع المنشمص الوفا  ي
يتحمل تفلفة مرتفعية تزييد عي  المنيافع ااقتويادية المتوقيع الحويو  عليييا مي  ىيذا العقيدن وذليح إميا 
يتونيع ىذه السلع يتفلفة مرتفعة ك يمك  تمنييا أو شيراةيا مي  طيرف ثالي  يتفلفية مرتفعية وتسيليميا 

المقيررصق ويطليف عليي ىيذه العقيود "العقيود  للعميلن أو عدم إلتزام المنشمص يتنفيذ العقد مع سداد ال رامية
(ق 86"  الفقيرص An onerous contract المحملة يةسارص أو العقود غيير الممديية أو العقيود المرىقية

ميي  المعيييار المشييار إليييو لييم  تقييوم المنشييمص التييي لييدييا عقييود محمليية يةسييارص أ   88وتتطلييي الفقييرص 
يكيو  مي  المتوقيع أ  تسيترد المنشيمصن أو تحويل عليي تعترف لمةوص مقايل ىذا االتيزامق وعنيدما 

تعويضن أو تقوم يتحميل لعض أو كل الملال  ال زمة لتسوية مةوص لطرف اةير  شيركة التيممي  
مث  (ن ف نو يتعي  علي المنشمص أ  تعترف لاكسترداد عندما يكو  مؤكيدا  أ  اكسيترداد سيوف ييتم فيي 

التزامق ويعاميل اكسيترداد كمويل منفويلن ويميي أك تزييد القيمية حالة قيام المنشمص لسداد أو تسوية ا
 (ق10التي يتم ااعتراف ييا ل سترداد ع  قيمة المةوص  الفقرص 

وفييي مثييل ىييذه الظييروفن ف نييو سيييتعي  علييي المنشيييت ااعتييراف لاسييترداد التييممي  المحتمييل فقييت 
 حيظ أنيو ليم ييتم تعريي  عليارص "مؤكيد عملييا " عندما يكيو  تحقيقيو أو اسيترداده أميرا  "مؤكيدا  عملييا "ق وي

(ن ولفنيو 9071المعيد   96 ويقايليو معييار المحاسيلة المويرا رقيم  01في معيار المحاسلة اليدولي 
لالتمفيد مستوا أعلى لكثير م  "محتمل" ق وفي الواقع ن يمثل ىذا المفيوم تحديا  كييرا  أمام ااعتراف 

تييير ميي  المعقييو  تفسييير "مؤكييد عمليييا " علييى أنييو مسييتوا قريييي ميي  لالملييال  المتوقييع اسييتردادىاق ويع
٪ ن لحي  تولم النسلة المتلقية لعدم التمفد غيير موىرييةق وفيي الممارسية العملييةن يميي عليي 700

المنشيييمص تقيييييم كيييل حالييية لويييورص فرديييية عليييى أسييياس ةواةوييييان لمعنيييي أ  تتحقيييف المنشيييمص مييي  أ  
يحف للمنشيمص مطاللية شيركة التيممي  ليالتعويضق وقيد يتطليي ىيذا  يوليوة التممي  ت طي الحد ن وأنو

مثيييل اسيييت م المنشيييمص  تيييوافر دلييييل عليييي أ  شيييركة التيييممي  سيييتقوم يت طيييية الحيييد  وسيييتنفذ المطالليييةن
ةطاي م  شركة التممي  للتمفيد علي أ  يوليوة التممي  ت طي ىذا النوع م  الةساةرن والذا ييوفر 

يية فتيرص التقرييرق و تيوافر ىيذه ايدلية عي  تحقيف ىيذا اكسيتردادن يتعيي  عليي دلي   علي التحوب في نيا
ميي  المعيييار المشييار إليييون  10المنشيمص اافويياح عيي  اكسييترداد كمويل محتمييل وفقييا  لمتطللييات الفقيرص 



 ة والمحتملة لتفشى فيروس كورونا.........االَثار الحالي           إبراهيم حممـد الطحان، د/عبد احلميد العيسوى حممودد/

     

46 

 

مييع عييدم ااعتييراف لايوييل المحتمييل فييي القييواةم المالييية ينييو قييد يييؤدا لإلعتييراف ييي يراد قييد يسييتحيل 
م  ذات المعيارق ويميي أ  يمتيد ىيذا التقيييم إليى تحلييل المعلوميات  07قا  لمتطللات الفقرص تحقيقو وف

المتاحييية لعيييد نيايييية فتيييرص التقريييير وقييييل إعتمييياد القيييواةم المالييييةق كميييا يتعيييي  عليييي المنشييييت المت يييررص 
 مرامعييية عقودىيييا يدقيييةن وذليييح لتحدييييد ميييا إذا كانيييت ىنييياح أيييية شيييروب ةاوييية قيييد تعفيييي المنشيييمص مييي 
تعيداتيان كشروب القوص القيرية التي تعطي الحف في فسا العقد دو  دفع غراماتق وذليح ي  العقيود 
التي يمك  إل اؤىا دو  دفع تعوي ات للطرف اآلةر ك تعد عقيودا  محملية يةسيارص لعيدم وميود إلتيزام 

 قErnst & Young, 2020)م  المعيار المشار إليو أع ه   81وذلح وفقا  لمتطللات الفقرص 

ولالنظر لظروف عدم التمفد المرتفعة المواحلة لتطيور تفشيي عيدوا فييروس كورونيان ف نيو يميي 
علي المنشيت اافواح ع  القيمة الدفترية لفل نوع م  أنواع المةووات لما في ذلح مةووات 

ال  ةي   العقود المحملة يةسيارص فيي يدايية ونيايية فتيرص التقرييرن والت ييرات التيي طيرأت عليي ىيذه الملي
فتييييرص التقريييييرن مييييع شييييرح مةتويييير لطييعيييية االتييييزامن والوقييييت المتوقييييع يييييية تييييدفقات ةارميييية للمنييييافع 
ااقتواديةن ع وص  علي مستوا عدم التمفد المواحي ليذه التدفقاتن وقيمة أيية اسيتردادات متوقعيةق 

تياريا نيايية الفتيرص  كما يتعيي  عليي المنشيمص اافوياح عي  كيل نيوع مي  أنيواع االتزاميات المحتملية فيي
الماليييةن وطييعيية االتييزام المحتمييلن وتقييدير تييمثيره المييالين وااشييارص لحيياكت عييدم التمفييد المرتلطيية لييون 
مكانية حدو  أية استرداداتق كما يتعي  علي المنشمص اافوياح عي  طييعية ايويو  المحتملية فيي  وا 

لميالي لاسيتةدام نفيس المليادئ التيي اسيتةدمتيا تاريا قاةمة المركيز الميالين ميع القييام يتقيدير تمثيرىيا ا
فيييي تقيييدير ايثييير الميييالي للمةووييياتق وفيييي حالييية ميييا إذا كيييا  اافوييياح عييي  لعيييض أو كيييل ىيييذه 
المعلوميييات قيييد ي  يييع  مييي  موقييي  المنشيييمص فيييي نزاعييييا ميييع ايطيييراف ايةيييران فييي  تلتيييزم المنشيييمص 

طييعية الةي ف ميع ىيذه ايطيراف لاافواح عي  ىيذه المعلومياتن ولفي  يتعيي  عليييا اافوياح عي  
وأسلاييان وأي ا  اافواح ع  حقيقة أنو لم يتم اافواح ع  ىذه المعلومات وفقيا  لمتطلليات الفقيرات 

 م  المعيار المشار إليو أع هق 19 -64

 Accounting for Government المحاسابة عان المانل الحكومياة: 2/11
Grants 

فييي اآلونيية ايةيييرصن إتةييذ العديييد ميي  الحكومييات فييي مةتليي  دو  العييالم تييدايير م ةميية لمسيياعدص 
المنشيييت علييي موامييية اآلثييار المحتمليية لفيييروس كورونيياق وتشييمل ىييذه التييدايير ااعانييات الملاشيييرصن 
ميةن وااعفا ات والتةفي ات ال ريييةن وميد فتيرات سيداد ال يراةي المسيتحقةن وتةفييض الرسيوم العا

وتةفي ييات اايمييار أو تمديييد فتييرات السييدادن وتمميييل سييداد القييروضن وتةفيييض الفاةييدص عليييياق وفييي 
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تمميييييل سييييداد ال ييييريلة العقارييييية علييييي الموييييانع  ىييييذا الوييييددن فقييييد أعلنييييت الحكوميييية الموييييرية عيييي 
والمنشيت السياحية لمدص ث ثية أشييرن وةفيض أسيعار الفير يا  للمويانعن ودعيم المويدري ن وةفيض 

%ن مييع 1% إلييي 70ر ال ييريلة علييي توزيعييات أر يياح الشييركات المقيييدص لاليورويية الموييرية ميي  سييع
ااعفا  الفامل للعمليات الفورية علي ايسيم م   ريلة الدم ة لتنشيت اليوروية المويريةق كميا قيام 
راد الينييح المركييزا الموييرا يتمميييل اكسييتحقاقات ااةتمانييية للينييوح والمسييتحقة علييي المؤسسييات وايفيي

لمدص ستة أشير ميع عيدم تحوييل فواةيد أو غراميات تيمةر عي  السيدادن ميع ةفيض سيعر الفاةيدص عليي 
 %ق ىذا وما زالت استمالات الحكومات تتطور مع تفشي عدوا المرضق0ااقتراض ينسلة 

وتعتيييير المشيييكلة الموىريييية التيييي سيييتوامو معيييدا التقيييارير الماليييية ىيييي كيفيييية المعالمييية المحاسييييية 
لموميي معييار المحاسيلة اليدولي رقيم  ه القيراراتن وىيل سيتتم المحاسيلة عي  كيل ىيذه التيداييرآلثار ىيذ

المحاسيييلة عييي  المييينم الحكوميييية  -9071المعيييد   79 ويقايليييو معييييار المحاسيييلة المويييرا رقيييم  90
واافوييياح عييي  المسييياعدات الحكوميييية(؟ أم أ  ىنييياح معيييايير محاسييييية أةيييرا يميييي أ  تة يييع لييييا 

الق ييايا؟ن ولييالنظر ليييذه التييداييرن ف نييو ك يمكيي  وويي  مميييع ىييذه التييدايير كميينم  معالميية مثييل ىييذه
 ميي  المعيييار المشييار إليييو عرفييت الميينم الحكومييية علييي أنيييا 0حكوميييةق ويرمييع ذلييح إلييي أ  الفقييرص 

مساعدات حكومية فى وورص تحويل موارد إقتوادية لمنشمص معينة فى مقايل إلتزام تلح المنشمص يتنفيذ 
معينة في الما ين أو في المستقيل فيما يتعليف لاينشيطة التشي يلية للمنشيمصق كميا تييدف ىيذه  شروب

الميينم أو المسيياعدات لتشييميع منشيييت القطيياع الةيياص علييى تنفيييذ ةطيية عمييل معينيية مييا كانييت لتقييدم 
ر (ق لذان يميي عليي إدارات المنشييت ومعيدا التقياري4علييا لوك حووليا علي تلح المساعدص  الفقرص 

المالية التميييز الوا يم ييي  المينم الحكوميية وغيرىيا مي  تيدايير المسياعدص ايةيران وذليح ي  معييار 
( يعياله تييدايير 9071المعييد   79 ويقايليو معيييار المحاسيلة الموييرا رقيم  90المحاسيلة اليدولي رقييم 

ة عميييل محيييددص المسييياعدص الحكوميييية التيييي تشيييترب قييييام المنشيييمص يتنفييييذ أنشيييطة معينييية أو االتيييزام يةطييي
كشرب لتلقي المنشمص ليذا الدعم أو المسياعدصق يينميا يةير  عي  نطيا  المعييار التيدايير الممنوحية لفيل 

 المنشيت لورف النظر ع  ظروفيا ومدا ت ررىا م  تفشي عدوا الفيروسق

لييذان سيييتعي  علييي المنشيييت المت ييررص التييي تحوييل علييي قييرض حكييومي أ  تييتم المحاسييلة عنييو 
  ويقايليو معييار المحاسيلة المويرا رقيم  1المعيار الدولي للتقرير الميالي  زام مالي لموميميدةيا  ك لت

ايدوات المالييية(ن وفييي حاليية مييا إذا كانييت شييروب ميينم ىييذه القييروض تت ييم   - 9071المعييد   41
شروطا  معينة تشير إلي إمكانية تناز  الحكومة عنييا لشيرب اسيتيفا  المنشيمص لشيروب معينيةن ف نيو فيي 
ىييذه الحاليية يتعييي  علييي المنشييمص المحاسييلة عيي  القييروض الحكومييية القايليية للتنيياز  أو عييدم الييرد كميينم 
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(ق 70حكوميييةن إذا تييوافرت تمفيييدات مناسييلة لييم  المنشييمص سييتفي لشييروب التنيياز  عيي  القييرض  الفقييرص 
يينميا سيييتعي  عليي المنشييمص فييي حالية الحوييو  عليي قييرض حكييومي لسيعر فاةييدص مينةفض عيي  سييعر 

  ويقايليو معييار  1لسو  أ  تقوم لااعتراف ليالقرض وفقيا  لمتطلليات المعييار اليدولي للتقريير الميالي ا
ايدوات الماليييية(ن ميييع قييييام المنشيييمص لقيييياس المنفعييية  - 9071المعيييد   41المحاسيييلة المويييرا رقيييم 

ض والمتحوي ت الناشةة المرتلطة لحووليا علي ىذا القرض لالفر  يي  القيمة الدفترية ايولية للقير 
المسييتلمةن علييي أ  تقييوم المنشييمص لالمحاسييلة عيي  ىييذا الفيير  كمنحيية حكومييية للمنشييمص وفقييا  لمتطللييات 

المعيد   79 ويقايلو معيار المحاسلة المويرا رقيم  90أ( م  معيار المحاسلة الدولي رقم 70الفقرص  
ي معييار المحاسيلة تةفييض  يريلة اليدةل لمومي (ق  كميا يتعيي  عليي المنشيمص المحاسيلة عي 9071

 ييراةي اليدةل( ؛ فييي  -9071المعيد   94 ويقايلييو معييار المحاسيلة الموييرا رقيم  79اليدولي رقيم 
 حييي  تييتم المحاسييلة عيي  تةفي ييات اايمييارن أو تمميييل السييدادن أو تمديييد مييدص عقييد اايمييار لمومييي

 - 9071المعييد    41 ويقايلييو معيييار المحاسييلة الموييرا رقييم  78المعيييار الييدولي للتقرييير المييالي 
عقييود التييممير(ق ولييذان سيييتعي  علييى المنشيييت المت ييررص تحليييل مميييع الحقيياةف والظييروف لعناييية قيييل 

 تطييف المعايير المحاسيية المناسلة ذات الولةق

وفي ىذا الوددن يمي علي المنشيت ااعتراف لالمنم الحكومية كمويل فقيت عنيدما يكيو  ىنياح 
تلتييزم لالشيروب المرفقيية التيي تييم عليي أساسيييا اسيت م الميينم أو تلقييي تمفييد معقييو  ليم  المنشييمص سيوف 

الييدعمق وفييي الحيياكت التييي يييتم فييييا تقييديم ااعانييات للمنشيييت كنتيميية لتفشييي عييدوا فيييروس كورونييا 
دو  أيية شيروب محيددصن ف نيو يمكي  اكعتيراف لايويل فيي الوقيت اليذا يكيو  مي  المؤكيد فييو لشيكلم 

ىيذه المينمق وفيي حالية تلقيي المنشيمص مسياعدات أو إعانيات فيي ويورص نقدييةن معقو  أنو سييتم اسيت م 
ف نيو يتعييي  قياسيييا لقيمتييا العادلييةق أمييا إذا كانييت المينم الحكومييية فييي وييورص أويو  غييير نقدييية مثييل 
الموانع والمعدات لمساعدص المنشمص في عمليات التش يلن ف نو يتعي  علي المنشيمص أ  تةتيار سياسية 

محاسييلة عيي  ىييذه ايوييو  غييير النقدييية لقيمتيييا العادلييةن أو لميليي  رمييزا وفقييا  لمتطللييات محاسيييية لل
مييي  معييييار المحاسيييلة المتعليييف ليييالمنم الحكومييييةق كميييا يتعيييي  عليييي المنشيييمص عيييرض المييينم  90الفقييرص 

فييى قاةميية  –لمييا فييى ذلييح الميينم غييير النقدييية المثيتيية لقيمتيييا العادليية  –الحكومييية المرتلطيية لموييو  
مركيز الميالى إمييا ي ثلاتييا كي يرادات مؤمليية أو ي ظييار قيمتيييا مةويومة مي  تفلفيية ايويل للووييو  ال

ميي  ذات المعيييارق كمييا يمييي علييي  94إلييى القيميية الدفترييية الوييحيحة لألوييل وفقييا  لمتطللييات الفقييرص 
مييي تلييح المنشيييت ااعتييراف لييالمنم الحكومييية فييي اليير م أو الةسييارص  قاةميية الييدةل( علييى أسيياس مني

علييى مييدى الفتييرات التييي إعترفييت فييييا المنشييمص لالموييروف المييرتلت لالتفييالي  التييي تحملتيييا المنشييمصن 
(ق فيييي ذا قييييررت الحكوميييية مييييث   تحفيييييز النشيييياب 79والتييييي كانييييت سيييييلا  فييييي تلقييييي ىييييذه الميييينم  الفقييييرص 
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ذه ااعانيات اكقتوادا مي  ةي   تقيديم اليدعم كسيتثمارات لعينييان ف نيو فيي ىيذه الحالية طالميا أ  ىي
تتعلف لاكستثمار في ايوو  طويلة ايميل المسيتةدمة فيي العمليياتن ف نيو يميي ااعتيراف لالمنحية 
في الر م أو الةسارص  قاةمة الدةل( على مدى العمر اانتامي لألوو  التي تلقت ىذا الدعم استنادا  

نم المرتلطيية لالييدةل فييي عييرض الميي (ق كمييا يتعييي  علييي المنشييمص71ن 78لميييدأ اكسييتحقا   الفقييرات 
اير اح أو الةساةر  قاةمة الدةل(ن إما في يند مستقلن أو تحيت عنيوا  رةيسيي مثيل "إييرادات أةيرا" 

(ق 91ن أو كةويم ميي  الموييروفات التييي تفيييدتيا المنشييمص وكانييت سيييلا  فييي تلقييي ىييذه المنحيية  الفقييرص 
م أو الةسيييارص  قاةمييية اليييدةل( ىيييي وفيييي ىيييذه الحاليييةن تفيييو  الفاةيييدص أو المنفعييية مييي  العيييرض فيييي الييير 

 & Ernst) مي  المعييار المشيار إلييو أعي ه  91تةفييض عيي  اكسيتي ح وفقيا  لمتطلليات الفقيرص 
Young, 2020)ق 

كمييا يتعييي  علييي المنشيييت التييي تتلقييي منحييا  أو مسيياعدات حكومييية لت ييررىا ميي  اآلثييار السييليية 
 مي  01ع  معلومات معينة وفقا  لمتطللات الفقرص  الحالية والمحتملة لتفشي فيروس كورونا أ  ت فوم

(ن علييي 9071المعيد   79 ويقايليو معيييار المحاسيلة المويرا رقيم  90معييار المحاسيلة اليدولي رقيم 
أ  تشتمل ىذه المعلومات علي السياسة المحاسيية التى تتلعيا المنشمص فيى شيم  المينم الحكوميية لميا 

م المالييية؛ وطييعيية ومقييدار كييل الميينم الحكومييية التييى تييم فييى ذلييح طيير  عييرض ىييذه الميينم فييى القييواة
اكعتييراف ييييا فييي القييواةم الماليييةن مييع ااشييارص إلييى أييية أشييكا  أةييرى ميي  المسيياعدات الحكومييية التييي 

قييد اسييتفادت منيييا المنشييمص لطريقيية ملاشييرص؛ عيي وص  علييي الشييروب أو اكلتزامييات التييى لييم تييتمك   تفييو  
ييييية ظييييروف محتمليييية أةييييرى يةوييييوص المسيييياعدات الحكومييييية التييييى تييييم المنشييييمص ميييي  الوفييييا  ييييييان وأ

 اكعتراف يياق

 Income taxes ضرائب الدخل:  2/12
عي  حزمية مي  الحيوافز اكقتويادية لتمكيي  9090أعل  العديد م  حكومات العالم في أواةل عيام 

ق وقييد ت ييمنت ىييذه الحييوافز لعييض 71-المنشيييت ميي  موامييية اآلثييار السييليية لتفشييي فيييروس كوفيييد
اامتيازات ال رييية مثل ةفض أسعار  ريلة الدةلن وتمميل سداد ال ريلة مع تقسيطيا علي عدد 

تييراتن مييع إمكانييية تسييوية المسييتحقات ال ييرييية لشييروب ميسييرصق وفييي ىييذا الشييم ن فقييد أعلنييت ميي  الف
الحكومية المويرية عي  تممييل سيداد ال يريلة العقاريية عليي المويانع والمنشييت السيياحية لميدص ث ثيية 

% 70أشيرن وةفيض سيعر ال يريلة عليي توزيعيات أر ياح الشيركات المقييدص لاليوروية المويرية مي  
مييع ااعفييا  الفامييل للعمليييات الفورييية علييي ايسيييم ميي   ييريلة الدم يية لتنشيييت اليورويية  %ن1إلييي 

أقسياب متسياويةق كمييا  0المويريةن عي وص  عليي تقسيييت  يريلة اليدةل المسييتحقة عليي المنشييت علييى 
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أعل  وزير المالية المورا ع  ييد  رفيع الحميز اادارا النياته عي  المديونيية ال يرييية لشيرب سيداد 
 71-% وفقا  للقرار السايف لسييي اآلثيار السيليية لفييروس كوفييد70أول ال ريلة يدك  م   % م 1

علييي تلييح المنشيييتق ويمييي علييي المنشيييت أ  تنظيير لعناييية ليييذه الحييوافز ال ييرييية نظييرا  لتمثيراتيييا 
ا  المحاسييية المحتملية عليي االتزاميات وايويو  ال يرييية الحاليية والمؤملية لتليح المنشييتن ةووويي
إذا ما ت منت ىذه الحوافز تشريعات  يرييية يةفيض سيعر  يريلة اليدةلن أو تسيوية االتزاميات أو 

 ويقايليو 79ايوو  ال رييية المؤملةن والتي ي نظم معالمتيا المحاسيية معييار المحاسيلة اليدولي رقيم 
مص قيياس  يراةي اليدةل(ق كميا يتعيي  عليي المنشي -9071المعد   94معيار المحاسلة المورا رقم 

ايوييو  واالتزامييات ال ييرييية الحالييية والمؤمليية علييي أسيياس أسييعار ال ييريلة المتوقييع تطييقيييا فييي 
الفترص المتوقع فييا استرداد الوفر أو سداد االتيزامن وذليح اسيتنادا  يسيعار ال يراةي وقيواني  ال يراةي 

 41وذلح وفقا  لمتطللات الفقيرص  التي تم إودارىا حتي نياية الفترص الماليةن أو في سييليا ي  تودرن
 م  المعيار المشار إليوق

وعلي اليرغم مي  أ  إعي   الحكوميات عي  تعيديل أسيعار وقيواني  ال يراةي فيي العدييد مي  يليدا  
العالم ي عد لمثالية دلييل ميوىرا عليي ويدور التشيريع الفعليين ف نيو طلقيا  ليذلح سيتقوم المنشييت لقيياس 

الحالييية والمؤمليية علييي أسيياس أسييعار ال ييريلة المعليي  عنييياق إك أ  ايوييو  واالتزامييات ال ييرييية 
إتلاع ىذا المنيه ل  يكو  مناسلا  في مميع دو  العالمن إذ سيتعي  علي المنشيمص مراقلية ميا إذا كانيت 
التعيدي ت ال ييرييية المعليي  عنيييا ميي  الحكوميية قييد وييدرت لشييكل مو ييوعي فييي اليلييدن أو الوكييية أم 

لمراحيييل العمليييية التشيييريعية وتوافيييف ارا  أع يييا  السيييلطة التشيييريعية عنيييدما ت طييييف كن وذليييح ليييالنظر 
المنشييمص أسييعار  ييرييية وفقييا  لقييانو  ميي  المحتمييل إوييداره لشييكل مو ييوعيق وعيي وص علييي ذلييحن فقييد 
تقوم لعض الحكومات ي عفا  لعض المنشيت المت ررص فقت مي  تفشيي الفييروس مي  سيداد ال يراةي 

معينييةن مثييل إعفييا  المنشيييت العامليية لقطيياعي السييياحة والترفيييو والطيييرا ن أو إعفييا  اسييتنادا  لمعييايير 
المنشيت وفقا  لحميم إيراداتييان أو رقيم ويافي اليدةلن وىيو ايمير اليذا ييؤدا إليي زييادص مسيتوا عيدم 
التمفد الذا يحيت يتلح المنشيتق وفي ىذه الحاليةن سييتعي  عليي إدارات المنشييت عنيد تقيييم الموقي  

ل ييرييي ممارسيية قييدر كيييير ميي  ايحكييام والتقييديراتن حييي  قييد تلمييم لعييض المنشيييت إلييي تةفيييض ا
اايييرادات إلييي الحييد الييذا ي مكنيييا ميي  الحوييو  علييى اامتييياز ال ييرييين فييي حاليية مييا إذا كييا  ىييذا 

نيي تنييؤات "الما اامتياز مرتلطيا  ييرقم ااييرادق كميا يتعيي  عليي المنشييت المت يررص أ  تقيوم يت يمي 
 (& BDO, 2020; Ernstتنيؤاتيييا أو توقعاتيييا المسييتقيلية  السيليي" المرتفعيية لل اييية عنييد إعييداد

 .Young, 2020 
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أميييا لالنسيييلة للحيييوافز ال يييرييية التيييي تفيييو  فيييي ويييورص إةتمانيييات  يييريييةن لمعنيييي تممييييل سيييداد 
المعييايير الدولييية ال ييريلة المسييتحقةن أو تقسيييطيا علييي عييدد ميي  الييدفعاتن أو اسييقاطيان فلييم تتنيياو  

للتقريييير الميييالي وميييا يقايلييييا مييي  معيييايير مويييرية كيفيييية المعالمييية المحاسييييية ليييياق ليييذان سييييتعي  عليييي 
المنشيييت ممارسيية قييدر كيييير ميي  ايحكييام الشةوييية عنييد معالمتيييان ي  لعييض المنشيييت قييد تنظيير 

 ويقايلييو معيييار  79قييم لإلةتمييا  ال ييرييي كةفييض لإللتييزام ال ييرييي وفقييا  لمعيييار المحاسييلة الييدولي ر 
(ن فييي حيييي  تعتييييره منشيييت أةيييرا لمثاليية اسيييت م منحييية 9071المعيييد   94المحاسييلة المويييرا رقييم 

المعيد   79 ويقايلو معييار المحاسيلة المويرا رقيم  90حكومية لمومي معيار المحاسلة الدولي رقم 
ا فييييي  ييييو  (ق وعنييييد معالميييية مثييييل ىييييذه الق ييييايا يمييييي علييييي المنشيييييت أ  تسييييتةدم أحكامييييي9071

الظروف والحقاةف الةاوة ييذه الحوافزق ف ذا كا  ااةتميا  ال يرييي ينطيوا عليي تةفييض  يراةي 
الييدةل المسييتحقة عيي  طريييف اسييقاطيان أو تمميليييا مييع ومييود عييدد قليييل ميي  الشييروب غييير ال ييرييية 

اةتميييا  المرتلطييية ليييون فيتعيييي  عليييي المنشييييت معالمتيييو وفقيييا  لمعييييار  يييراةي اليييدةلق أميييا إذا كيييا  ا
ال رييي يرتلت لشروب أةرا غير  رييية مثل حمم إنفا  المنشيمص عليى أنشيطة اللحيو  والتطيويرن 

معييار المحاسيلة اليدولي  ف نو يتعي  علي المنشيمص معالمية ااةتميا  ال يرييي كمنحية حكوميية لموميي
لمنشييت أ  (ق كميا سييتعي  عليي ا9071المعيد   79 ويقايلو معيار المحاسلة المورا رقم  90رقم 

تتطليي مي  المنشييت  9090تنظر لعناية لميا إذا كانيت أحيدا  تفشيي فييروس كورونيا فيي يدايية عيام 
ن حي  أ  تعديل القييم المدرمية 9071المت ررص تعديل قواةميا المالية ع  السنة المالية المنتيية في 
 ق(Ernst & Young, 2020) لالقواةم المالية سيترتي عليو تعديل رقم  راةي الدةل المستحقة

وسيتعي  علي المنشيت المت ررص م  تفشي عدوا فيروس كورونا اافواح ع  معلوميات لشيم  
الت يرات فى سعر أو أسعار ال ريلة المطلقة مقارنة  ليالفترص المحاسييية السيالقة؛ وقييم الفيرو  المؤقتية 

ر المسييتةدم لألوييو  القايليية للةوييم؛ والةسيياةر ال ييرييية المرحليية؛ والحييف فييى الةوييم ال ييرييى غييي
ال رييية المؤملة غير المعترف ييا لقاةمة المركيز الميالىن ميع إي ياح ميدص سيريا  كيل منييا قييل أ  
تتقادم إذا ومدت؛ وطييعية ايدلية الداعمية لإلعتيراف لمويو  ال يريلة المؤملية عنيدما تفييدت المنشيمص 

ي اافوياح عي  طييعية أيية أحكيام ةسارص في الفترص الحاليةق كما يتعي  عليي المنشييت أي يا النظير في
أو تقديرات موىرية عند تحديد أسس المحاسلة المناسلة للموانيي الميذكورص أعي هق إذ قيد تت يم  مثيل 
ىييذه ايحكييام مييا إذا كانييت قييواني  ال ييراةي قييد تييم إوييدارىا لشييكل مييوىرا فييي تيياريا إعييداد القييواةم 

 ريييةقالماليةن مع تحديد كيفية المحاسلة ع  ااةتمانات ال 
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يتوقييع أ  يكييو  لتفشييي فيييروس كورونييا تييمثيرات موىرييية علييي العديييد ميي  موانييي إعييداد التقييارير 
ن فيي   تييمثيرات ىييذه 9090المالييية للمنشيييتق ونظييرا  ي  تطييور تفشييي الفيييروس حييد  فييي يداييية عييام 

ي أ  تعكسييييا المنشيييت فيييي أو  قييواةم ماليييية دورييية لييياق كميييا أنييو نظيييرا  يىمييية توقييييت ايحييدا  يميي
وتفلفة إودار القواةم الماليةن وأي ا  لتفادا تفرار المعلوميات التيي سييف إدرامييا فيي القيواةم السيالقةن 

لقواةميييا  فيي   المنشييمص قييد تفييو  م لزميية أو تةتييار أ  تقييدم معلومييات أقييل عيي  الفتييرات الدورييية مقارنيية  
المالييية السيينويةق وتت ييم  ىييذه المعلومييات القييواةم المالييية الدورييية ولعييض ااي يياحات اليامييةن وذلييح 

 ويقايليو معييار المحاسيلة المويرا رقيم  04مي  معييار المحاسيلة اليدولي رقيم  8وفقا  لمتطللات الفقيرص 
ذات المعيييار ميي  المنشيييت ميي   71القييواةم المالييية الدورييية(ق كمييا تتطلييي الفقييرص  -9071المعيد   00

اافويياح عيي  تفسييير لألحييدا  والمعييام ت الياميية ميي  أمييل تفيييم الت يييرات فييي المركييز المييالي وأدا  
المنشييمص منييذ نياييية السيينة المالييية ايةيييرصق وييييدف ىييذا اافويياح إلييي تحييدي  المعلومييات ذات الوييلة 

 و  علي اينشيطة وايحيدا  وايميور المعرو ة في اةر قواةم مالية سنوية للمنشمصن وذلح القا  ال
 المديدص وليس تفرارا  للمعلومات التي سيف ذكرىا لالتقارير المالية السالقةق

وفي ىذا السيا ن فقد أودرت الييةة المشرفة علي رقالة وتداو  ايورا  المالية لالوكيات المتحدص 
تمييام يتيييوفير إفوييياحات كافيييية نشييرص لمطاللييية المنشييييت لااى 9090فيرايييير  71فيييي  SECايمريكييية 

ومناسيييلة عييي  ايحيييدا  ال حقيييةق كميييا توقعيييت الييةييية زييييادص ااعتيييراف لالتيييمثيرات المحاسييييية المتعلقييية 
في التقارير المالية المستقيلية يد ا  م  نميوذ  اافوياح ر يع السينوا للر يع  71-يتفشي فيروس كوفيد

ة وتمثييل أحييداثا  كحقيية للقييواةم المالييية للموانييي التييي أوييلحت معروفيي 9090مييارس  07المنتيييي فييي 
ق وسوف يتوق  مستوا اافواح علي تطور تفشي عيدوا الفييروس 9071السنوية المنتيية في عام 

وأثيره علييى ااقتويياد وايسيوا  الماليييةن ومييدا تيمثر عمليييات المنشييمص يتليح ايحييدا  أو الظييروف عنييد 
 ق (Deloitte, 2020a)إعداد التقارير المالية المستقيلية

ولييالنظر للييةيية الموييريةن فقييد قييررت الييةيية العاميية للرقاليية المالييية تمديييد فتييرص تقييديم القييواةم المالييية 
الدوريييية للشيييركات المقييييدص لاليوروييية المويييرية والشيييركات العاملييية فيييي مميييا  اينشيييطة الماليييية غيييير 

يونييو  71إليي  9090 ميارس 07المورفية والةا عة اشراف ورقالة الييةة ع  الفترص المنتيية فيي 
الشيييركات المقييييدص لاليوروييية المويييريةن وكيييذلح  9090أيرييييل  79ق  كميييا طالييييت الييةييية فيييي 9090

الشركات والفيانات الةا عة لرقايتيا ل رورص قياميا لاافواح الفامل فى أو  قواةم مالية ع  تيمثير 
يييا وتييدفقاتيا النقدييية الحالييية مرافزىييا المالييية ونتيياةه أعمال -و ييعيا اكقتوييادا   ىييذه ايحييدا  علييى

ن عيييي وص  علييييي تييييمثير ىييييذه ايحييييدا  علييييى القيميييية اكقتوييييادية للمنشييييمص مييييع قييييياس أى -والمسييييتقيلية 
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إ ييمح   فييى أوييوليا أو أييية إلتزامييات إ ييافية وفقييا  لمعييايير المحاسييلة الموييرية السييارية الحاليييةن 
ت المناسيييلةق كميييا أوييدرت الييةييية قيييرارا  ايميير اليييذا يسيياعد مسيييتةدمي ىيييذه القييواةم فيييى إتةييياذ القييرارا

يتمميييل تطييييف معييايير المحاسييلة الموييرية المديييدص والتعييدي ت المويياحلة ليييا والوييادرص لقييرار وزيييرص 
على القواةم المالية الدوريية التيى ستويدر ةي   عيام 9071لسنة  81اكستثمار والتعاو  الدولي رقم 

عييايير وىييذه التعييدي ت علييى القييواةم المالييية السيينوية ن علييى أ  تقييوم الشييركات يتطييييف ىييذه الم9090
 .(9090 الييةة العامة للرقالة الماليةن  9090ليذه الشركات ينياية 

وليييالنظر ل ييييةامة التييييمثيرات الحالييييية والمحتمليييية الموييياحلة لتفشييييي فيييييروس كورونييييان ف نييييو ميييي   
المتوقع أ  يكو  ليذه ايحدا  تمثيرات موىرية علي القواةم المالية الدورية للمنشيت ع  الر يع ايو  

ة  ويقايلييييو معيييييار المحاسييييل 04ميييي  معيييييار المحاسييييلة الييييدولي رقييييم  1ق وي  الفقييييرص 9090ميييي  عييييام 
( تتطلييي ميي  المنشيييت تطييييف نفييس السياسييات المحاسيييية  أسييس 9071المعييد   00الموييرا رقييم 

ااعتييراف والقييياس المحاسيييي( المتلعيية فييي القييواةم المالييية السيينوية عنييد إعييداد القييواةم المالييية الدوريييةن 
نوية أو الدورييةق فيمي أك يؤثر تفرار تقارير المنشيمص عليى قيياس النتياةه سيوا  فيي القيواةم الماليية السي

كما سيتعي  علي المنشيت تقديم إفواحات شاملة لشكلم ةاص لتمكي  مستةدمي القيواةم الماليية مي  
 ,BDO, 2020; Ernst & Young)فيييم اثييار تفشييي المييرض علييى التقييارير المالييية للمنشييمص 

 ق (2020

سييتفو  ذات  9090 ويمياد  اللاحثييا  ليم  القييواةم الدورييية ايوليي للمنشيييت المت ييررص ةي   عييام
أىميية لال ية لمسيتةدمي القييواةم الماليية نظيرا  للظييروف اكسيتثناةية التيي واميتيييا المنشييت ةي   الر ييع 

نتيمة لتطور تفشي الفيروس لشكل غير مسييو ق ليذان سييتعي  عليي المنشييت  9090ايو  م  عام 
ع فيي اافوياح لقواةمييا الماليية المت ررص وفقا  للمتطللات الوادرص ع  منظمي ايسوا  الماليية التوسي

ومييييا يتلعيييون لحييييي  ينطييييوا علييييي معلومييييات كافييييية وفقييييا   9090الدوريييية عيييي  الر ييييع ايو  ميييي  عييييام 
أو إفوياحا  كيام   وفقيا  ن SECلمتطللات الييةة المشرفة علي رقالة وتداو  ايورا  الماليية ايمريكيية 

ليي أ  يشيمل اافوياح اليدورا المعلوميات التاليية لمتطللات الييةة العامية للرقالية الماليية المويريةن ع
إذا كانييت ذات تييمثير ميييوىرا علييي المنشييمص  فقيييرص تشييير اتليياع نفيييس السياسييات وايسييس المحاسييييية 
المتلعة ليالقواةم الماليية السينوية وميا إذا كانيت ىنياح ت يييرات فيي السياسيات وايسيس ميع يييا  طييعية 

راض اكسييتمرارية؛ والت يييرات الموىرييية فييي ملييال  ايوييو  أو وتييمثير ىييذا الت يييير؛ ومييدا م  ميية افتيي
االتزامييات أو حقييو  الملفييية أو وييافي اير يياح أو التييدفقات النقدييية؛ وقيميية التةفيييض فييي المةييزو  
إلييي وييافي قيمتييو الييعيييةن وقيميية أا إل ييا  ليييذا التةفيييض؛ وااعتييراف يةسيياةر إ ييمح   ايوييو  
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قتنييييا  أو اسييييتلعاد ايوييييو  الثايتيييية؛ والت يييييرات طويليييية ايمييييلن وقيميييية أا عكييييس ل يييييذه الةسيييياةر؛ وا 
الموىرية في ايوو  غيير المتداولية المحيتفظ يييا ل يرض اليييع والعملييات غيير المسيتمرص؛ والت ييرات 
فيييي الظيييروف التماريييية أو ااقتويييادية التيييي تيييؤثر عليييي القيمييية العادلييية لألويييو  واالتزاميييات الماليييية 

االتزامييات أو القيروض وأييية إنتيافييا  لشيروب العقييود الحاليية؛ وةووييات العقييود للمنشيمص؛ وعييدم سيداد 
المحملة يةسارص وأية ت يييرات فيييا؛ والت ييرات فيي االتزاميات أو ايويو  المحتملية؛ وتعيدي ت عقيود 
اايمار الموىرية؛ وطييعة وميل  الت ييرات في التقديرات المحاسيية؛ والتحو  يي  مسيتويات التسلسيل 
اليرمييي للقيميية العادليية لييألدوات المالييية؛ والت ييييرات فييي تيويييي ايوييو  المالييية؛ والت ييييرات الموىرييية 
فيييي مةييياطر ااةتميييا  ومةييياطر السييييولة ومةييياطر التركييييزن وتقيييدير ةسييياةر ااةتميييا  المتوقعيييةن وأيييية 

ويييدار وا عيييادص شييير  ا  أو سيييداد ت يييييرات موىريييية فيييييا؛ وأدوات التحيييوب التيييي دةليييت فيييييا المنشيييمص؛ وا 
مديونيات وأدوات حقو  الملفية؛ والمنم والمساعدات الحكومية؛ والتعدي ت فيي التشيريعات ال يرييية 
وأثرىا؛ وايحكام واكفترا ات الرةيسية المتعلقة لالمستقيلن ومدا إةت فيا ع  ايحكام واكفترا يات 

 ية الدوريةق السالقة؛ وايحدا  اليامة ال حقة لتاريا إعداد القواةم المال

لتفشييييي عييييدوا فيييييروس كورونييييا علييييي  ورغييييم أ  الليييياحثي  حيييياوك التعييييرف علييييي اآلثييييار المحتمليييية
متطلليييات القيييياس واافوييياح المحاسييييي فيييي  يييو  المعيييايير الدوليييية للتقريييير الميييالي وميييا يقايلييييا مييي  

ي ييةييية معييايير موييريةن إك أنيييو نظييرا  لحميييم ومييدا التيييمثيرات المويياحلة لتطيييور تفشييي الفييييروس عليي
التقرييير الميييالي الحالييييةن والتيييي مييي  المتوقيييع أ  يمتييد تمثيرىيييا إليييي غالييييية أو كافييية متطلليييات المعيييايير 
المحاسيييييةن فقيييد ركيييز اللاحثيييا  عليييي التيييمثيرات الموىريييية لشيييكلم عيييامن تييياركي  المميييا  أميييام دراسيييات 

واافوييياح عييي  مزاييييا  المحاسيييلة مسيييتقيلية لتنييياو  اآلثيييار المحاسييييية المحتملييية لتفشيييي الفييييروس عليييي
ن وعملييات Stock Optionsنوييي السييم فيي اير ياح وكيفيية معالمية ةييارات ايسييم و  العياملي ن

التنقيي وتقييم الموارد التعدينيةن واكستثمارات في شركات شقيقة والمشياريع المشيتركةن والقيواةم الماليية 
ية المسيتقيلية لتنياو  إنعكاسيات تفشيي المممعةق ع وص  عليي ذليحن يميي أ  تتوميو الدراسيات المحاسيي

لييذا القطياع لشيكل  الفيروس علي القطاع المورفي في ظيل توقيع تزاييد المةياطر ااةتمانيية المتوقعية
مييوىران ممييا يييؤثر يييدوره علييي تقييييم ةسيياةر ااةتمييا  المتوقعييةن عيي وص  علييي دراسيية إنعكاسييات تفشييي 

فييي ظييل توقييع تزايييد تعيييدات أو مطاللييات عقييود الفيييروس علييي المتطللييات الةاويية لشييركات التييممي  
التي ستتعرض ليا تليح الشيركات  -سوا  لسيي الوفاص أو ت طية تعطل العمليات أو النشاب –التممي  

 في ظل ىذه الظروف اكستثناةيةق  
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اآللياااات المقترحاااة لمت ماااب عماااي التحاااديات التاااي تواجاااو إدارات المنشااا ت  -3
ت المطبقة لممعايير الدولية لمتقريار الماالي ومعدر التقارير المالية في البيئا
 بسبب تفشي فيروس كورونا

 SEC الييةة المشرفة عليي رقالية وتيداو  ايورا  الماليية لالوكييات المتحيدص ايمريكيية أعل  رةيس
أ  موظفي الييةة سيقدمو  "لالقدر ال يرورا أو المناسيين التومييو والمسياعدص  9090يناير  00في 

الماليييية والمشييياركي  اآلةيييري  فيييي السيييو  فيميييا يتعليييف لاافوييياحات المتعلقييية لاآلثيييار  لمعيييدا التقيييارير
علييى  ييرورص  9090فيراييير  71كمييا أفييد رةيييس الييةيية فييي  "ق71-الحالييية والمحتمليية لفيييروس كوفيييد

إىتمييام المنشيييت يتيييوفير إفويياحات كافيييية ومناسييلة عيي  ايحيييدا  ال حقيية فيييي ااي يياحات المتممييية 
ليييةن عيي وص  علييي ميينم إعفييا ات مناسييلة للشييركات المقيييدص لاليورويية فيمييا يتعلييف  لالمواعيييد للقييواةم الما

النياةييية ايييداع التقيياريرن نظييرا  للظييروف اكسييتثناةية التييي تةيير   عيي  سيييطرص معييدا التقييارير المالييية 
ية يوميييا  إ ييياف 41أويييدرت الييةييية قيييرارا  لمييينم الشيييركات العامييية  9090ميييارس  4والميييرامعي ق وفيييي 

علييي أدا  المنشيييمص 71-لتقييديم إفويياحات كافييية عيي  اآلثييار الحاليييية والمحتمليية لتفشييي فيييروس كوفيييد
ومركزىا المالي وتدفقاتيا النقديةن رغم أ  ااشتراطات المعمو  يييا كانيت تقت يي تقيديم ىيذه التقيارير 

ورويية مراعيياص ق كمييا يتعييي  علييي الشييركات المقيييدص لالي9090أيريييل  00مييارس إلييي  7فييي الفتييرص ميي  
متطللات اافواح المستمر ايةرا ع  المعلومات التي تتطليييا الييةيةن لميا فيي ذليح اافوياح عي  
عواميييييييل الةطيييييييرن عييييييي وص  عليييييييي التوسيييييييع فيييييييي اافوييييييياح لااي ييييييياحات المتممييييييية للقيييييييواةم الماليييييييية 

(AASB&AUASB, 2020; Deloitte, 2020a; Deloitte, 2020b)ق 

طالييت الييةية العامية للرقالية الماليية  ما عي  ىيذه اانعكاسياتن حيي ولم تف  الييةية المويرية لمني
الشييركات المقيييدص لاليورويية الموييريةن وكييذلح الشييركات والفيانييات الةا ييعة  9090أيريييل  79فييي 

لرقايتيا ل رورص قياميا لاافواح الفامل فى أو  قواةم مالية ع  تيمثير ىيذه ايحيدا  عليى  و يعيا 
ن  كمييا أوييدرت -مالييية ونتيياةه أعماليييا وتييدفقاتيا النقدييية الحالييية والمسييتقيليةمرافزىييا ال-اكقتوييادا 

الييةة قرارا  يتمديد فترص تقديم القواةم المالية للشركات المقيدص لاليوروة المورية والشركات العاملة فيي 
لمنتيية في مما  اينشطة المالية غير المورفية والةا عة اشراف ورقالة الييةة ع  الفترص المالية ا

ميييارس  07والقيييواةم الماليييية الدوريييية للفتيييرص المنتييييية فيييي  9090أيرييييل  00إليييي  9071ديسيييمير  07
 (ق9090 الييةة العامة للرقالة الماليةن  9090يونيو  71إلي  9090

ويماد  اللاحثا  لم  النشرات الوادرص ع  الييةات التنظيمية تؤكد مميعيا علي اآلثيار الموىريية 
علي ييةة التقرير المالي الحاليةن وأنو لالنظر لم مو  ىيذه  71-غير المسيوقة لتفشي فيروس كوفيد
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ووييييليا النشيييرات وتوقيتييييان يمكييي  التمفييييد عليييي ممموعييية مييي  الرسييياةل التيييي ىيييدفت ىيييذه الييةيييات لت
ادارات المنشييييتن ومعيييدا التقيييارير المالييييةن والميييرامعي ن ومسيييتةدمي القيييواةم المالييييةن وتنطيييوا ىيييذه 
الرساةل علي ممموعة مي  اآللييات التيي يميي عليي إدارات المنشييت ومعيدا التقيارير الماليية االتيزام 

ق وفي  و  ميا 71-ييا للت لي علي الوعولات والمشافل والتحديات المواحلة لتفشي ماةحة كوفيد
 توول إليو اللاحثا  في القسم الثانين يمك  إقتراح اآلليات التالية 

يمييي علييي إدارات المنشيييت ومعييدا التقييارير المالييية تينييي اافويياح الفامييل وف أو الفييافي عيي    -7
إذ ق (BDO, 2020) تمثير تفشيي الفييروس عليى أدا  المنشييت ومركزىيا الميالي وتيدفقاتيا النقديية

عيدو التقييارير الماليية تحييديات غيير مسيييوقة نتيمية لرثييار السيليية انتشييار فييروس كورونييا يواميو م
علي العديد م  قطاعات ايعما ق وتيرتلت معظيم ىيذه اآلثيار يتزاييد مسيتويات عيدم التمفيد لويورص 
لييةق موىرية عند التنيؤ لاآلثار أو النتاةه المستقيلية لتفشي الفيروس علي ييةة التقرير الميالي الحا

ورغم أ  المعايير الدولية للتقرير المالي وما يقايليا مي  معيايير مويرية قيد و يعت مليادئ عامية 
 ويقايليييو معييييار  6للتعاميييل ميييع حييياكت عيييدم التمفيييدن  حيييي  أشيييار معييييار المحاسيييلة اليييدولي رقيييم 

السياسييييات المحاسيييييية والت ييييييرات فييييي التقيييييديرات  -9071المعييييد   1المحاسييييلة الموييييرا رقييييم 
اسيية وايةطيا ( إليي أنيو نتيمية لحياكت عيدم التمفيد الم زمية ينشيطة ايعميا ن في   العدييد المح

م  ينود القواةم المالية ك يمك  قياسيا يدقةن ولف  يمك  تقديرىا فقتق حي  ينطيوا التقيدير عليى 
 إمتييييادات تسيييتند إليييى أحيييد  المعلوميييات المتاحييية التيييي يمكييي  ااعتمييياد عليييييا  معييييار المحاسيييلة

 (قIAS 8, 2005, para 32؛ 09ن الفقرص 9071المعد   1المورا رقم 

يتعييي  علييي المنشيييت التوسييع فييي اافويياح عيي  اكفترا ييات المتعلقيية لالمسييتقيل والتييي و ييعتيا   -9
اادارصن عيي وص  علييي أييية موييادر رةيسييية أةييرى للتقييديرات غييير المؤكييدص فييي نياييية فتييرص التقريييرن 

رية قد يترتي علييا تسويات ذات أىمية نسيية عليي القييم الدفتريية والتي تنطوا على مةاطر موى
لألوييو  واالتزامييات ةيي   السيينة المالييية التاليييةق كمييا يمييي أ  يشييتمل اافويياح علييي معلومييات 

 التيدفقات تعيديل لشيم  مثيل اكفترا يات طييعية اكفترا ياتن أو عيدم تمفيد التقيدير يةويوص
 المستقيلية والت يراتأ الرواتي في المستقيلية الت يرات مةاطر أوأسعار الةوم تلعا  لل أو نالنقدية
ن ومدا حساسية القيم الدفترية للطير  واكفترا يات ايةرى  التفالي  على تؤثر التي ايسعار في

ليي أا ميدا سيتتمثر نتياةه  والتقديرات المستةدمة في القياسن مع تحديد أسلاي تلح الحساسييةن وا 
السنة المالية التالية لظروف عدم التمفدن ميع تفسيير أا ت يييرات عليى اكفترا يات السيالقة لشيم  

  حاليية عييدم التمفييدق كمييا يتعييي  علييي المنشيييت اافويياح تلييح ايوييو  واالتزاميياتن فييي حاليية لقييا
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عيييي  المةيييياطر الموىرييييية التييييي تتعييييرض ليييييان ومثييييا  ذلييييح مةيييياطر السيييييولة ومةيييياطر ااةتمييييا  
ومةاطر أسعار الفاةدص ومةاطر أسعار الورف ومةاطر العم ت ايمنييةن ايمر اليذا يتطليي 

المعييييد   7المحاسييييلة الموييييرا رقييييم إفويييياحا  مناسييييلا  عيييي  ىييييذه المةيييياطر للمسييييتةدمي   معيييييار 
 ق(IAS 1, 2007, para 122-129; Deloitte, 2020b؛ 791-799ن الفقرات 9071

اافواحات ايةرا ية ف ااي احات المتممية للقيواةم يمي علي إدارات المنشيت التوسع في   -0
( 40يحكيام الميادص  الماليةن مثل تقرير مملس اادارص السنوا المرفف ليالقواةم الماليية والمعيد وفقيا  

م  قواعد القيد لاليوروة الموريةن وتقرير الحوكمة الوادر ع  مملس إدارص الشركة لشم  مدا 
االتيييزام لقواعيييد حوكمييية الشيييركات اليييواردص لاليييدليل المويييرا لحوكمييية الشيييركات والمعيييد وفقيييا  لقيييرار 

ع  رورص توسع المنشيت من م9078يوليو  98( يتاريا 64مملس إدارص ىيةة الرقالة المالية رقم  
فييييي المعلومييييات المتعلقيييية ييييي دارص المةيييياطر واافويييياح والشييييفافية ييييييذه التقييييارير ل ييييما  توويييييل 

 المعلومات المفيدص للمستةدمي  ية ف المعلومات الواردص لالتقارير المالية لتلح الشركاتق

ميل ميع حالية عيدم التمفيد يمي علي معدا القواةم المالية يذ  العنايية المينيية الواملية لشيم  التعا  -4
ن وتقديم اافواحات ال زمية لمسياعدص مسيتةدمي القيواةم  71 -التي تثيرىا ظروف فيروس كوفيد

المالييية علييى إتةيياذ قييرارات إقتوييادية رشيييدص اسييتنادا  إلييي معلومييات ذات مييودص عاليييةق وحتييى إذا 
و مودر اةر لعيدم تمفيد تعذر م  الناحية العملية اافواح ع  مدى اآلثار المحتملة كفتراض أ

ن ف نييو  - 71وىييو شييي  متوقييع فييي مثييل ظييروف فيييروس كوفيييد  -التقييدير فييي نياييية فتييرص التقرييير
يمي على المنشمص أ  ت فوم ع  أنو م  المحتمل يدرمة معقولة وفقا  للمعرفية القاةمية أ  تتطليي 

تعييدي   ذا أىمييية نسيييية  النتيياةه التييي تةتليي  عيي  اكفترا ييات الحالييية ةيي   السيينة المالييية التالييية
عليييى الميلييي  اليييدفترا لألويييل أو اكلتيييزام المتيييمثرق وفيييى ممييييع الحييياكتن يتعيييي  عليييي المنشييييت 
المت ررص اافواح ع  طييعة ايول أو اكلتزام المحدد  أو فةة ايوو  أو اكلتزامات( المتمثر 

 (ق9090اسيي  القانونيي ن لاكفترا ات غير المؤكدهن وميل و الدفترا  الييةة السعودية للمح

 ييييرورص التواوييييل المسييييتمر والتشيييياور يييييي  إدارات المنشيييييت ومعييييدا التقييييارير المالييييية والمرامييييع   -1
الةارمي والمسةولي  ع  الحوكمة لالمنشمص في مرحلة ملكرص م  إعداد القيواةم المالييةن وةووويا  

دار القيواةم المالييةن أو قييام في الق ايا الحرمةن حتي تقلل تلح المنشيت م  إحتماكت إعادص إوي
  المرامع الةارمي ي يدا  رأا غير نظي  علي القواةم المالية لتلح المنشيتق

يمي علي إدارات المنشيت ومعدا التقارير المالية استةدام قدر كيير مي  ايحكيام واامتييادات   -8
سييييي إرتفييياع لشيييم  العدييييد مييي  الموانيييي أو الق يييايا الموييياحلة لتفشيييي فييييروس كورونيييان وذليييح ل
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إذ يؤكييد معيييار  مسييتويات عييدم التمفييد المحيطيية يييةيية التقرييير المييالي فييي ظييل ايزميية الحاليييةق
عيييرض  - 9071المعيييد   7 ويقايليييو معييييار المحاسيييلة المويييرا رقيييم  7المحاسيييلة اليييدولي رقيييم 

ملييية القييواةم الماليييية( علييى أنيييو كلمييا زاد عيييدد المت ييييرات واكفترا ييات الميييؤثرص علييى الويييورص المحت
كالحالييية الراىنييية والمحتملييية لتطيييور تفشيييي فييييروس  -اي ييياح حييياكت عيييدم التمفيييد فيييي المسيييتقيل 

ن كلمييا زاد ة ييوع تلييح اامتيييادات للتقييدير الشةوييي وأوييلحت أفثيير تعقيييدا ن وميي  ثييمن -كورونييا
زادت إمكانيييييية أ  يييييينمم عييييي  ذليييييح تعيييييديل ذو أىميييييية نسييييييية عليييييى المليييييال  الدفتريييييية لألويييييو  

لشييم  ايحكييام التييي  عيي  معلومييات لييذان سيييتعي  علييي المنشيييت المت ييررص اافويياح واالتزاميياتق
إتةذتيا اادارص في إطار تطييف السياسات المحاسيية للمنشيمصن والتيي يكيو  لييا أثير ميوىرا عليى 
المليال  المعتيرف يييا فيي القيواةم المالييةن مييع عيرض ىيذه المعلوميات ميع السياسيات المحاسيييية أو 

ايةيييران وذليييح ل يييرض تيييوفير معلوميييات مناسيييلة يمكييي  أ  تسييياعد مسيييتةدمي  فيييي ااي ييياحات
المعيد   7التقارير المالية في إتةاذ القيرارات ااقتويادية السيليمة  معييار المحاسيلة المويرا رقيم 

 قIAS 1, 2007, para 122-129; Deloitte, 2020b)؛ 791-799ن الفقرات 9071

ارير الماليية اكستفسيار مي  المنظميات المينيية ومنظميي إدارات المنشيت ومعدا التقي يتعي  علي  -1
ايسوا  المالية يةووص أية مشافل محاسيية ك تومد إرشادات كافيية لشيم  كيفيية معالمتييا أو 

 المشافل التي تومد لشمنيا متطللات مت ار ةق

يمييييي أ  تقييييوم إدارات المنشيييييت يتييييوفير الوقييييت المناسييييي للمييييرامعي  للقيييييام لعمليييييم فييييي ظييييل   -6
الوييييعولات والمشييييافل اللوميسييييتية والعملييييية النامميييية عيييي  تفشييييي الفيييييروسن وذلييييح نظييييرا  لتزايييييد 
إحتميياكت طلييي المييرامعي  لتعييديل لعييض الينييود أو اافويياحات المرفقيية لييالقواةم الماليييةن ايميير 
الذا يقود إلي تحسي  مودص المعلوميات المحاسيييةن وميا يترتيي عليي ذليح مي  اثيار إيماييية عليي 

 المنشيت وأداةيا الماليق سمعة 

مينم لعيض ااعفيا ات أو التسيييي ت يميي عليي منظميي ايسييوا  الماليية لمةتلي  يليدا  العييالم   -1
المتعلقيية لالمواعيييد النياةييية لتقييديم القييواةم المالييية والمتطللييات التنظيمييية ايةييرى للمنشيييت فييي ظييل 

 ىذه الظروف غير العاديةق

الحالية والمحتملة لتفشي عدوا فيروس كورونا عليي متطلليات  اآلثار وفيما يلي إطار مقترح يىم
القيييياس واافوييياح المحاسيييييي فيييي  ييييو  المعيييايير الدولييييية للتقريييير المييييالي وميييا يقايليييييا مييي  معييييايير 

إدارات المنشييييت ومعييدا التقيييارير  اآللييييات التييي قيييد تمكيي  المحاسييلة الموييريةن ميييع إقتييراح عيييدد ميي 
 تحدياتن وذلح علي النحو التالي لالمالية علي الت لي علي ىذه ا
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 .ٔانًخبغش انًصبدبت نخفشٙ انفٛشٔط انخٕعع فٙ اإلفصبح عٍ االفخشاظبث انًخعهقت ببنًغخقبم ٔيصبدس عذو انخؤكذ -
 اإلفصبدبث األخش٘، يثم حقشٚش يجهظ اإلداسة انغُٕ٘ ٔحقشٚش انذٕكًت.انخٕعع فٙ  -
 ٚجب عهٙ يعذ٘ انقٕائى انًبنٛت بزل انعُبٚت انًُٓٛت انٕاجبت بشؤٌ انخعبيم يع دبنت عذو انخؤكذ. -
ٍٛ عٍ انًشاجع انخبسجٙ ٔانًغئٕنٔ انًبنٛت انخقبسٚش ٔيعذ٘ انًُشآث إداساثبٍٛ  ٔانخشبٔس ظشٔسة انخٕاصم انًغخًش -

 يشدهت يبكشة يٍ إعذاد انقٕائى انًبنٛت. انذٕكًت ببنًُشؤة فٙ
 انًبنٛت اعخخذاو قذس كبٛش يٍ األدكبو ٔاإلجخٓبداث. انخقبسٚش ٔيعذ٘ انًُشآث ٚجب عهٙ إداساث -

االعخفغاابس يااٍ انًُ ًاابث انًُٓٛاات ٔيُ ًااٙ األعاإاص انًبنٛاات بخصاإب أٚاات يشاابكم يذبعاابٛت حُ اإ٘ عهااٙ يعبنجاابث  -

 يخعبسبت.

انًحتًهت نتفشي عذوي فيروس كوروَب عهي يتطهببث انميبس واإلفصبح انحبنيت واآلثبر 
 انذونيت وانًصريت انًحبسبت في ضوء يعبيير انًحبسبي

 

حقٛٛى يب إرا كبَج األدذاد انخٙ حقع بعذ َٓبٚت انفخشة انًبنٛت حخ هب حعذٚالً فٙ أسقبو انقٕائى انًبنٛت أٔ ال حخ هب يثام ْازا  -
 انخعذٚم ٔنكُٓب حخ هب فقػ إفصبدبث إظبفٛت.

 بًب فٙ رنك انشٓشة. إظًذالل أٔ إَخفبض قًٛت األصٕل غٛش انًبنٛت نهًُشآث، -
يشاابكم قٛاابط انقًٛاات انعبدناات نًع ااى األصاإل َخٛجاات حقهااب األعاإاص ٔعااذو حاإافش انًعهٕياابث انقببهاات نهًالد اات بشااكم  -

 جْٕش٘.
 يشبكم يشحب ت بكٛفٛت حبٕٚب األصٕل غٛش انًخذأنت انًذخفظ بٓب نغشض انبٛع ٔانعًهٛبث غٛش انًغخًشة. -
 خضٌٔ يٍ انخكبنٛف انصُبعٛت غٛش انًببشاشة انثببخات َخٛجات إَخفابض ان بقات اإلَخبجٛاتيشبكم يشحب ت بخذذٚذ َصٛب انً -

 نهًُشآث بشكم كبٛش. انًغخغهت
 يشبكم يشحب ت بكٛفٛت حبٕٚب األدٔاث انًبنٛت. -
 صٚبدة خغبئش االئخًبٌ انًخٕقعت نألصٕل انًبنٛت بشكم جْٕش٘. -
 .عذو فعبنٛت أدٔاث انخذٕغ نًع ى األدٔاث انًبنٛت -
ْم حعبنج انخعذٚالث فٙ إغبس عقاذ اإلٚجابس األصاهٙ أو أَٓاب ٔيشكهت حذذٚذ كٛفٛت انًذبعبت عٍ حعذٚالث عقٕد اإلٚجبس،  -

 حعذ عقذ إٚجبس يُفصم؟
ْم حعبنج انخعذٚالث فٙ َ بص انعقذ األصهٙ أو أَٓب حعذ ٔيشكهت حذذٚذ كٛفٛت انًذبعبت عٍ حعذٚالث انعقٕد يع انعًالء،  -

 ؟يُفصالً  اً عقذ
حضاٚااذ إدخًاابالث اإلعخااشاص بًخصصاابث نهعقاإد انًذًهاات بخغاابسة، يااع حضاٚااذ اإلفصاابح عااٍ األصاإل ٔاإلنخضاياابث  -

 انًذخًهت.
حضاٚذ يشبكم انًذبعبت عٍ انًُخ ٔانًغبعذاث انذكٕيٛت َخٛجات نٕجإد يخ هبابث عذٚاذة ناعخاشاص بٓاب دغاب  اشٔص  -

 ٔششٔغ ْزِ انًُخ ٔانًغبعذاث.
 ت األصٕل ٔاإلنخضايبث انعشٚبٛت.حضاٚذ يشبكم حغٕٚ -
 .19-يشبكم يشحب ت بئعذاد انخقبسٚش انًبنٛت انذٔسٚت فٙ  م حفشٙ جبئذت فٛشٔط كٕفٛذ -

 هم االفتراض انًحبسبي انخبص بمذرة انًُشؤة عهي االستًراريت يب زال يالئًبً؟

ٚجاب عهاٙ انًُشاؤة اإلفصابح عاٍ تفابس حفشاٙ انفٛااشٔط 
 نٙ ٔحذفقبحٓب انُقذٚت.عهٙ أدائٓب ٔيشكضْب انًب

ٚجااب عهااٙ انًُشااؤة أال حعااذ قٕائًٓااب انًبنٛاات غبقاابً الفخااشاض 
االعااخًشاسٚت، ٔيااٍ فااى عهٛٓااب اإلفصاابح عااٍ حهااك انذقٛقاات، 
عااالٔةً عهااٙ اإلفصاابح عااٍ األعاابط انااز٘ اعااخخذيخّ اإلداسة 

 فٙ إعذاد قٕائًٓب انًبنٛت.

 ال َعى
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 (1-3شكل )
 انًصذس: )إعذاد انببدثبٌ( 

 

 The Exploratory Study الدراسة االستكشافية:  -4
يستيدف اللاحثا  في ىذا القسم إةتلار تسياؤكت الدراسيةن وذليح لاسيتط ع رأا عينية مي  معيدا 
التقيييارير الماليييية لالشييييركات المقييييدص لاليوروييية الموييييرية وأع يييا  ىيةييية التييييدريس ومعييياونييم لمقسييييام 

أىم اآلثار الحالية والمحتملة لتطور تفشي عدوا فيروس كورونيا  لالمامعات المورية لشم المحاسلة 
علي ييةية التقريير الميالي فيي  يو  المعيايير الدوليية للتقريير الميالي وميا يقايلييا مي  معيايير المحاسيلة 

الت لييي  الموييريةق عيي وص  علييي مييا إذا كانييت اآلليييات المقترحيية يواسييطة الليياحثي  يمكيي  أ  تسيياىم فييي
علي التحديات التي قد توامييا إدارات المنشيت ومعدا التقارير المالية في الييةات المطلقة للمعيايير 
الدولييية للتقرييير المييالي كنتيميية لتفشييي العييدوا أم كق ولتحقيييف ىييذا اليييدفن يتنيياو  ىييذا القسييم وويي  

ةتلييار الويييد  والثليييات لقيييواةم اكستقويييا ن  لممتمييع وعينييية الدراسيييةن وأدوات الدراسييية اكستفشيييافيةن وا 
 والتحليل ااحواةي لليياناتن ونتاةه التحليل ااحواةيق 

 مجتما وعينة الدراسة 4/1
ليييالنظر لطييعييية مشييييكلة الدراسييية واليييييدف منييييان فقييييد قيييام اللاحثييييا  يتحدييييد ممتمييييع الدراسييية فييييي 

المياليي  لالشيركات المقييدص ممموعتي ن تتمثيل الممموعية ايوليي فيي معيدا التقيارير الماليية والميديري  
لاليوروييية المويييريةن يينميييا تتمثيييل الممموعييية الثانيييية فيييي الممتميييع ايفييياديمي المحاسييييي لالمامعيييات 
الموريةق ونظرا  للتدايير الحكومية لموامية تفشي الفيروسن وعدم توامد العديد م  ايفراد في أمياف  

(ن ميع إرسيا  راليت www.google.comعمليمن فقد تم توميم قاةمة استقوا  على موقيع موميل  
القاةمة للعديد م  ايفراد المنتمي  لفل ممتمع عيير وسياةل التواويل اكمتمياعي واليذي  يمثليو  عينية 

( 0( اسيتمارصن اسيتلعد منييا  17الدراسةق وقد يل  عدد اكستمارات المسيتلمة مي  العينية ايوليي عيدد  
اةتيار في مميع فقرات قاةمة اكستقويا ن ليذان يلي  استمارات لسيي إةتيار المستقوي منيم لنفس ا
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( اسييييتمارص للعينيييية ايوليييييق فييييي حييييي  يليييي  عييييدد 86عييييدد اكسييييتمارات المقيوليييية والوييييالحة للتحليييييل  
( استمارصن تيم اسيتلعاد اسيتمارص واحيدص فقيت منييا اةتييار 706اكستمارات المستلمة م  العينة الثانية  
مميييع فقييرات قاةميية اكستقوييا ق ولالتييالين يليي  عييدد اكسييتمارات المستقوييي منييو نفييس ااةتيييار فييي 

 ( استمارص للعينة الثانيةق701المقيولة والوالحة للتحليل  

 أدوات الدراسة االستكشافية 4/2
اعتميييييد اللاحثيييييا  فيييييي إميييييرا  الدراسييييية اكستفشيييييافية عليييييى أسيييييلو ي قيييييواةم اكستقويييييا  والتواويييييل 

تو ييم لعيض الفقيرات أو ايسيةلة اليواردص لقيواةم اكستقويا  االفتروني مع المستقوي مينيم ل يرض 
والمقويود يييا والييدف منيياق وقيد تيم تقسييم قاةمية اكستقويا  إليي قسيمي ن حيي  يتنياو  القسيم ايو  
أىييييم اآلثييييار الحالييييية والمحتمليييية لتفشييييي عييييدوا فيييييروس كورونييييا علييييي متطللييييات القييييياس واافويييياح 

( فقيييرص 78الدولييية والمويييريةن وقييد اشيييتمل ىييذا القسيييم علييي  المحاسيييي فييي  يييو  معييايير المحاسيييلة 
ت طييي أىييم اآلثييار الحالييية والمحتمليية التييي تووييلت إلييييا الدراسيية النظريييةن عيي وص  علييي سييؤا  مفتييوح 

أية اثار محاسيية حالية أو محتملية أةيرا يتوقيع المستقويي منيو أنييا ستنشيم عي  تفشيي عيدوا  لشم 
( فقرات تتناو  أىم اآلليات المقترحة مي  قييل 70لقسم الثاني علي  فيروس كوروناق في حي  اشتمل ا

اللييياحثي  فيييي الت ليييي عليييي التحيييديات التيييي قيييد تواميييو إدارات المنشييييت ومعيييدا التقيييارير الماليييية فيييي 
الييةييات المطلقيية للمعييايير الدولييية للتقرييير المييالي لسيييي تطييور تفشييي عييدوا فيييروس كورونييان عيي وص  

  أية اليات أةيرا ييرا المستقويي منيو أنييا يمكي  أ  تسياعد إدارات المنشييت علي سؤا  مفتوح لشم
ومعييدا التقييارير المالييية فييي الت لييي علييي التحييديات التييي قييد تييوامييم عنييد إعييداد القييواةم المالييية فييي 
الييةييات المطلقيية للمعييايير الدولييية للتقرييير المييالي لسيييي تطييور تفشييي الفيييروسق وقييد تييم توييميم قييواةم 

لقيياس اسيتمالات أفيراد العينية عليى فقيرات  Likert Scaleوا  وفقا  لمقيياس ليكيرت الةماسيي اكستق
حي  تم استةدام ةمس رتي لقياس استمالات المستقوي منيم تتراوح يي   موافيف  قواةم اكستقوا ن

زلييا  مي  تماما ن ومواففن ومحايدن وغير مواففن وغير موافيف تماميا (ن ميع إعطيا  أوزا  لييذه الييداةل تنا
لالترتييييق ولالتييالي فيي   العامييل الييذا يمةييذ متوسييت حسييايي مقييداره أفييير ميي  ثيي   درمييات  7إلييى 1

يعتييير ىامييا ن وكلمييا زادت الدرميية فيي   ذلييح يشييير إلييي أ  ىييذا العامييل أفثيير موىريييةق فييي حييي  يعتييير 
 يا  في   ذليح العامل الذا يحول علي ث   درمات فمقل غير ىامق وكلما كانت الدرمية أفثير إنةفا

( قاةمييية اكستقويييا  7يشيييير إليييي إرتفييياع مسيييتوا عيييدم موىريييية ىيييذا العاميييلق ويعيييرض الملحيييف رقيييم  
 الموزعة علي أفراد عينة الدراسةق
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  اختبار الصدق والثبات لقوائم االستقصاء 4/3
ييدف إةتلار الويد  لقيياس ااتسيا  اليداةلي لفقيرات قاةمية اكستقويا ن وقيوص اارتلياب ييي  ىيذه 
الفقراتن ومدا قياس تلح الفقرات فعي   لميا و يعت لقياسيوق يينميا يييدف إةتليار الثليات لقيياس ميدا 

نفيس ايفييراد اسيتقرار نتياةه قاةمية اكستقويا  وعيدم ت يرىيا لشيكلم كييير إذا ميا تيم إعيادص توزيعييا عليى 
عدص مرات ة   فترات زمنية مةتلفيةق وللتمفيد مي  وي حية قاةمية اكستقويا  كيمداص للدراسيةن فقيد تيم 
عر يا في وورتيا ايولية على عدد م  أساتذص المحاسيلة لالمامعيات المويرية يييدف إييدا  اراةييم 

اآللييييات المقترحييية حيييو  دقييية وسييي مة ويييياغتيا وتيييرالت فقراتييييا وميييدا تعييرىيييا عييي  مشيييكلة اللحييي  و 
للت لي علييان ولقد تيم أةيذ ممييع الم حظيات والمقترحيات فيي ااعتليار عنيد تطيوير النسيةة النياةيية 

ن   Alpha Cronbach's Testميي  قاةميية اكستقوييا ق كمييا تييم اسييتةدام إةتلييار ألفييا كرونلييا  
كستقوييا ق إذ يقيييس ي عتليياره أفثيير أسيياليي تحليييل ااعتمادييية دكليية فييي قييياس وييد  وثلييات قييواةم ا

معامل ألفا كرونلا  ود  قاةمة اكستقويا ن أميا الميذر التر يعيي لمعاميل ألفيا كرونليا  فيقييس ثليات 
 القاةمةق ويو م المدو  التالي نتاةه إةتلار ألفا كرونلا  للعينتي  

التحميل اإلحصائي لقياس درجة الصدق والثبات لقوائم االستقصاء  (1-4جدول )
 كرونباخ()اختبار ألفا 

ألسبو لبئًت 

 االستمصبء

عذد انفمراث 

 أو األسئهت

 عيُت األكبديًييٍ عيُت يعذي انتمبرير انًبنيت

 يعبيم انثببث يعبيم انصذق يعبيم انثببث يعبيم انصذق
 10969 10939 10897 10815 16 ٔلانقغى األ

 10943 10889 10817 10651 11 انقغى انثبَٙ

 10978 10956 10919 10827 26 قبئًت االعخقصبء ككم
 

ل ستمارص  02691يت م م  المدو  السايف أ  معامل الود  لعينة معدا التقارير المالية ييل  
ن فييي حييي  ييليي  معامييل 02601ككييلن وأ  معامييل الوييد  للقسييم ايو  ميي  قاةميية اكستقوييا  ييليي  

للمعيام ت السيالقةن حيي  ييلي  ن وأ  معامل الثلات ىو المذر التر يعيي 02817الود  للقسم الثاني 
ل سييتمارص ككييلن  02118ل سييتمارص ككييلق فييي حييي  ييليي  معامييل الوييد  لعينيية ايفيياديميي   02101

ن فييي حييي  ييليي  معامييل الوييد  02101وأ  معامييل الوييد  للقسييم ايو  ميي  قاةميية اكستقوييا  ييليي  
ق ويشيير ىييذا إليي أ  معامييل  02116ن وأ  معامييل الثليات ل سيتمارص ككييل ييلي  02661للقسيم الثياني 

الوييد  والثلييات لقييواةم اكستقوييا  لفيي  العينتييي  يعييد معييام   مقيييوك  وذا دكليية إحويياةيةن وذلييح ي  
(ق Sekaran,2003% أو أفثييييير  80معاميييييل ألفيييييا كرونليييييا  ل سيييييتمارص ككيييييل أو يقسييييياميا يعييييياد  
لود  والثلات كسيتييا  عينية معيدا ا ولالتالين تشير نتاةه معامل ألفا كرونلا  إلي مستوا ميد م 
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لقاةمية اكستقويا  ككيلن يينميا يشيير لمسيتوا مرتفيع  02691التقارير المالية حيي  ييلي  ىيذا المعاميل 
 للقاةمة ككلق 02118م  الود  والثلات كستييا  عينة ايفاديميي  حي  ييل  المعامل 

 التحميل اإلحصائي لمبيانات 4/4
 Statistical Package forاعتمد اللاحثا  علي يرنامه الحزمة ااحواةية للعلوم اكمتماعية  

the Social Sciences(SPSS 20.0)  اميرا  التحلييل ااحوياةي لييانيات الدراسيةق واةتييار
إذا  ايساليي ااحواةية المناسلة لتحليل اليياناتن يمي أوك  التعرف عليي شيكل توزييع الييانياتن وميا

كانت ييانات الدراسة تتلع التوزيع الطييعي م  عدميوق وللقييام ييذلحن تيم اسيتةدام إةتليار كيولممروف 
ال معلميييييق وقييييد أظييييير اسييييتةدام ىييييذا ااةتلييييار أ  ييانييييات  Kolmogorov–Smirnovسييييميرنوف 

معييدا  لعينية Asymp.Sig الدراسية ك تتليع التوزييع الطييعيين وذليح ي  أفيير قيمية لمسييتوا الدكلية
ن كميا  0201( وىي قيمية أقيل مي  مسيتوا المعنويية 7ف9 وذلح للفقرص   02006التقارير المالية يل ت 

 وذلح لمميع الفقرات( وىي قيمة أقيل أي يا  مي   02000قيمة مستوا الدكلة لعينة ايفاديميي   يل ت
ةتليارات المعلمييةن إلي عدم و حية استةدام أساليي اا  ن ايمر الذا يشير0201مستوا المعنوية 

ىيييي اينسيييي اميييرا  مثيييل ىيييذا  Non-Parametric Testsوأ  أسييياليي ااةتليييارات ال معلميييية 
 التحليلق

أما ع  ايساليي ااحواةية المستةدمة في التحليلن فسيوف يعتميد اللاحثيا  عليي ث ثية أسياليي 
ت كيل عينية مي  ةي   إحواةيةن حيي  يت يم  ايسيلوي ايو  اسيتةدام التحلييل الوويفي كسيتمالا

إيمييياد متوسيييت اآلرا  لفيييل فقيييرص مييي  فقيييرات اكسيييتييا ق فييي ذا زاد المتوسيييت الحسيييايي للفقيييرص عييي  ثييي   
درماتن ف   ذلح يشير إلي أىمية ىذه الفقيرصن وكلميا زادت الدرمية للفقيرص في   ذليح يشيير إليي أ  ىيذه 

ل ف نيييا تعييد غييير ىامييةق وكلمييا الفقييرص أفثيير موىريييةق أمييا الفقييرص التييي تحوييل علييي ثيي   درمييات فمقيي
كانت الدرمة أفثر إنةفا ا  ف   ذلح يشير إلي إرتفاع مستوا عدم موىرية ىيذه الفقيرصق أميا ايسيلوي 

ن ويستةدم ىذا ايسلوي لتحليل ممموعة م  القياسيات Friedman Testالثاني فيو إةتلار فريدما  
المرتلطةن وذلح م  ة   إعطا  متوست رتي لفل فقرص م  فقرات قاةمية اكستقويا ن ومي  ثيم يمكي  
ترتيييي درميية أىمييية ىييذه الفقييرات وفقييا  لمتوسييت الرتيييق ولييذان فيي   ىييذا ايسييلوي يفيييد فييي معرفيية ارا  

ليييي حيييدهن ايمييير اليييذا يعكيييس وميييية نظييير المشييياركي  فيييي المستقويييي مييينيم لالنسيييلة لفيييل عينييية ع
اكستقوا  لمدا موىرية التحديات التيي قيد تواميو إدارات المنشييت ومعيدا التقيارير الماليية فيي ظيل 
تفشي فيروس كورونانع وص  علي مدا موىرية اآللييات المقترحية للت ليي علييياق أميا ايسيلوي الثالي  

نوييدف ىذا ااةتلار إلي تحديد مدا ومود فيرو  Mann-Whitney Testفيو إةتلار ما  ويتني 
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معنوية يي  ارا  العينتي  فيميا يتعليف لكيل فقيرص مي  فقيرات اكسيتييا ن وذليح ي  ىيذا ايسيلوي يف يل 
اسيييتةدامو فيييي حالييية المقارنييية ييييي  عينتيييي  مسيييتقلتي  مسيييحو تي  لطريقييية عشيييواةيةن حيييي  تيييتم مقارنييية 

(ق فيي ذا α =0201 لمسيتوى المعنويية المقييو   Asymp. Sig. (2-tailed)مسيتوى الدكلية المحسيوي 
كييا  مسييتوى الدكليية المحسييوي أفييير ميي  مسييتوى المعنويييةن فيي   ذلييح يشييير إلييي عييدم ومييود فيييرو  

 معنوية يي  العينتي  المستقلتي ن والعكس وحيمق 

 

 نتائج التحميل اإلحصائي لمبيانات 4/5
تشير نتياةه التحلييل ااحوياةي للييانيات إليي ميدا قييو  أفيراد عينية الدراسية يسيةلة اللحي ق وليذا 
سييييتم اسيييتعراض نتييياةه التحلييييل ااحوييياةي لفيييل قسيييم مييي  أقسيييام قاةمييية اكستقويييا  عليييي حيييده ولميييا 

 يتمشي مع التساؤكت اللحثيةن وذلح علي النحو التالي  

 نتائج إختبار السؤال األول 4/5/1
دف السؤا  ايو  إلي التعرف علي أىم اآلثار الحالية والمحتملية لتفشيي عيدوا فييروس كورونيا يي

علي متطللات القياس واافواح المحاسيي في  و  معايير المحاسيلة الدوليية والمويريةن وذليح مي  
ت تقيييم ميا إذا كانيي X1.1( عيام   تووييلت إليييم الدراسية النظريييةق وتشيمل ىيذه العوامييل  78ةي    

ايحيدا  التييي تقيع لعييد نياييية الفتيرص المالييية تتطليي تعييدي   فييي أرقيام القييواةم الماليية أو ك تتطلييي مثييل 
إ ييمح   أو إنةفيياض قيميية ايوييو   X1.2ىييذا التعييديلن ولفنيييا تتطلييي فقييت إفويياحات إ ييافيةق 

عظيم ايويو  مشيافل فيي قيياس القيمية العادلية لم X1.3غير المالية للمنشيتن لما فيي ذليح الشييرصق 
مشيافل مرتلطية  X1.4نتيمة تقلي ايسوا  وعدم توافر المعلومات القايلة للم حظية لشيكل ميوىراق 

 X1.5لكيفييية تيويييي ايوييو  غييير المتداوليية المحييتفظ ييييا ل ييرض الييييع والعمليييات غييير المسييتمرصق 
تة نتيمية إنةفياض مشافل مرتلطة يتحديد نويي المةزو  م  التفالي  الوناعية غير الملاشرص الثاي

 X1.7مشافل مرتلطية لكيفيية تيوييي ايدوات المالييةق X1.6 الطاقة اانتامية للمنشيت لشكلم كييرق 
عييدم فعالييية أدوات التحييوب  X1.8زيييادص ةسيياةر اكةتمييا  المتوقعيية لألوييو  المالييية لشييكل مييوىراق 

ت عقيييود اايميييارن وىيييل مشيييكلة تحدييييد كيفيييية المحاسيييلة عييي  تعيييدي  X1.9لمعظيييم ايدوات المالييييةق 
مشييكلة  X1.10تعيياله التعييدي ت فييي إطييار عقييد اايمييار ايوييلي أم أنيييا تعييد عقييد إيمييار منفوييل؟ 

تحدييييد كيفيييية المحاسيييلة عييي  تعيييدي ت العقيييود ميييع العمييي  ن وىيييل تعييياله التعيييدي ت فيييي نطيييا  العقيييد 
تزاييد إحتميياكت ااعتييراف لمةوويات للعقييود المحمليية  X1.11ايويلي أم أنيييا تعيد عقييد منفوييل؟ 
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تزاييد مشيافل المحاسيلة عي   X1.12يةسارصن مع تزايد اافواح ع  ايوو  واالتزامات المحتمليةق 
المنم والمساعدات الحكومية نتيمة لومود متطللات عديدص لإلعتراف ييا حسيي ظيروف وشيروب ىيذه 

مشييافل  X1.14سييوية ايوييو  واالتزامييات ال ييريييةق تزايييد مشييافل ت X1.13الميينم والمسيياعداتق 
ييييؤثر  X1.15ق 71-مرتلطييية ي عيييداد التقيييارير الماليييية الدوريييية فيييي ظيييل تفشيييي ماةحييية فييييروس كوفييييد

عليييي قيييدرص العديييد مييي  المنشييييت علييي اكسيييتمراريةن فييي ذا مييا توويييل معيييدو  71-تفشييي ماةحييية كوفيييد
اص لقيدرص المنشيمص عليي اكسيتمرارية ميا زا  م ةميا ن التقيارير الماليية إليي أ  اكفتيراض المحاسييي الةي

ف نيو يييوامييم مشييكلة عنييد تقيييم كيفييية ومييدا اافويياح عيي  اثيار تفشييي الفيييروس علييي أدا  المنشيييت 
عليييي قيييدرص العدييييد مييي   71-ييييؤثر تفشيييي ماةحييية كوفييييد X1.16ومركزىيييا الميييالي وتيييدفقاتيا النقدييييةق 

معدو التقارير المالية إلي أ  اكفتراض المحاسيي الةاص  المنشيت علي اكستمراريةن ف ذا ما توول
لقييدرص المنشييمص علييي اكسييتمرارية لييم يعييد م ةمييا ن ف نييو تييوامييم مشييكلة فييي إعييداد القييواةم المالييية طلقييا  
يساس اةر ية ف افتراض اكستمراريةن واافواح ع  تلح الحقيقةن واافواح عي  ايسياس اليذا 

(ن نتييياةه التحلييييل 9-4عيييداد قواةمييييا المالييييةق ويلةيييص الميييدو  التيييالي رقيييم  اسيييتةدمتو اادارص فيييي إ 
ااحويياةي للعينتييي  لاسييتةدام أسيياليي التحليييل الث ثيية للسييؤا  ايو ن علمييا  لمنييو ي رمييز لعينيية معييدا 

 (ن وذلح علي النحو التالي 9( ولعينة ايفاديميي  لالرمز  7التقارير المالية لالرمز  

ج التحميل اإلحصائي لمعينتين باستخدام أساليب التحميل نتائ (2-4جدول )
 الثالثة، وذلك لمسؤال األول

 انًتغير

انًتوسط 

 انحسببي

درجت انترييب نكم عيُت وفمبً الختببر فريذيبٌ 

Friedman Test 

إختببر يبٌ ويتُي نهفروق بيٍ 

 انعيُتيٍ

Mann- Whitney Test ( 1عيُت) ( 2عيُت) 

 عيُت

(1) 

 عيُت

(2) 

يتوسط 

 انرتب
 انترتيب

يتوسط 

 انرتب
 انترتيب

 ليًت

Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

 يعُويت

 االختالفبث

X1.1 4065 4027 1108 1 9097 1 -2076  إخخالص 1011 

X1.2 4034 4018 9011 4*  8085 7 -2017  إخخالص 1013 

X1.3 4013 3097 7092 11 7095 12 -1031  إحفبص 1019 

X1.4 4012 4014 7058 14 8044 8 -1043  إحفبص 1066 

X1.5 4032 4013 9011 4*  9016 5 -1078  إحفبص 1018 

X1.6 4015 4011 7061 13 9011 3 -6038  إحفبص 1052 

X1.7 4018 4016 8018 8 8032 9 -1011  إحفبص 1031 

X1.8 4014 4013 7032 15 8028 11 -1015  إحفبص 1088 

X1.9 4043 4012 9041 3 9012 2 -3015  إخخالص 1011 

X1.10 4018 3098 8035 7 8011 11 -1088  إحفبص 1016 

X1.11 4023 3087 8068 5 7052 15 -2083  إخخالص 1011 
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 انًتغير

انًتوسط 

 انحسببي

درجت انترييب نكم عيُت وفمبً الختببر فريذيبٌ 

Friedman Test 

إختببر يبٌ ويتُي نهفروق بيٍ 

 انعيُتيٍ

Mann- Whitney Test ( 1عيُت) ( 2عيُت) 

 عيُت

(1) 

 عيُت

(2) 

يتوسط 

 انرتب
 انترتيب

يتوسط 

 انرتب
 انترتيب

 ليًت

Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

 يعُويت

 االختالفبث

X1.12 4011 3091 7065 12 705 16 -1058  إحفبص 1011 

X1.13 4022 4013 8011 9 9017 4 -1043  إحفبص 1066 

X1.14 4021 4013 8059 6 8099 6 -1091  إحفبص 1032 

X1.15 4046 3095 9082 2 7088 13 -4051  إخخالص 1011 

X1.16 4015 3091 8011 11 7082 14 -1057  إحفبص 1012 

Chi-Square قًٛت كب
2

 550836 520842 

 يغخٕ٘ انذالنت نهغؤال ككم 

Asymp. Sig. 
يعُٕ٘ 10111 يعُٕ٘ 10111   

  يخٕعػ انشحب.* انًخغٛشاٌ نٓى َفظ انخشحٛب، ٔرنك ألٌ نًٓب َفظ 

 

 ويمك  تو يم نتاةه ايساليي ااحواةية الث ثة للسؤا  ايو ن وذلح علي النحو التالي 
 نتائج التحميل الوصفي لمت يرات السؤال األول 4/5/1/1

( 7( يت ييم أ  أقييل متوسييت حسييايي كسييتمالات عينيية  9-4وفقييا  للنتيياةه الييواردص لالمييدو  رقييم  
ن يينميييييا يلييييي  أقيييييل متوسيييييت حسيييييايي  X1.8للمت يييييير  4204المرتلطييييية لمعيييييدا التقيييييارير الماليييييية يلييييي  

ن ايمييير اليييذا يشيييير إليييي أ   X1.11للمت يييير  0261( المرتلطييية لايفييياديميي  9كسيييتمالات العينييية  
اآلثييييار الحالييييية والمحتمليييية لتفشييييي عييييدوا فيييييروس كورونييييا علييييي متطللييييات القييييياس واافويييياح  كافيييية

المحاسيييي فيييي  يييو  معيييايير المحاسيييلة الدوليييية والمويييريةن والتيييي توويييل إليييييا اللاحثيييا  مييي  ةييي   
درميياتق ووفقييا  ليييذا  0الدراسيية النظرييية تعتييير اثييار ىامييةن وذلييح ي  المتوسييت الحسييايي ليييا تميياوز 

وي يمك  القيو  لقييو  أفيراد عينية الدراسية لميا توويلت إلييو الدراسية النظريية يةويوص السيؤا  ايسل
 ايو ن حي  إت م أىمية مميع المت يرات التي توولت إلييا الدراسة النظرية لالنسلة لف  العينتي ق 

 لمسؤال األول لكل عينة عمي حده Friedman Testنتائج إختبار فريدمان  4/5/1/2
( يت م أىمية استةدام ىذا ااةتلار في ترتيي المت ييرات 9-4للنتاةه الواردص لالمدو  رقم  وفقا  

 الةاوة لالسيؤا  ايو  طلقيا  يىميتييا النسيييةق وي حيظ أ  العينتيي  محيل الدراسية قيد إتفقتيا عليي أ 
 X1.1)ايو   تقيييم ايحيدا  ال حقيية التيي وقعييت لعيد نيايية السيينة الماليية واافويياح عنييا  المت ييير

يعيد أفثيير اآلثييار المحاسييية أىمييية فييي ظييل تطيور تفشييي عييدوا فيييروس كورونيا سييوا  لالنسييلة لمعييدا 
التقارير المالية أو ايفاديميي  علي حدم سوا ق ويتفف ىذا تماميا  ميع ميا توويلت إلييو الدراسية النظريية 
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ولشيكل أفثير تفويي  ن ييرا معيدو  يترتيي ىذا ايثر علي أنو أفثر اآلثار الحاليية والمحتملية موىرييةق
التقييارير المالييية أ  تقييييم ايحييدا  ال حقيية التييي وقعييت لعييد نياييية السيينة المالييية واافويياح عنيييا يعييد 
أفثيير اآلثييار المحاسيييية الحالييية والمحتمليية موىريييةن يلييييا مشييكلة تقييييم قييدرص المنشييمص علييي اكسييتمرارية 

ن ثم مشكلة تحديد كيفية المحاسلة ع  تعدي ت عقيود اايميار وأ  افتراض اكستمرارية ما زا  م ةما  
وما إذا كانت ىذه التعدي ت ستعاله محاسييا  في إطار عقد اايمار ايولي أم أنيا تعد عقيد إيميار 
منفوييلق ثييم يلييي ذلييح مشييكلة إ ييمح   أو إنةفيياض قيميية ايوييو  غييير المالييية للمنشيييتن لمييا فييي 

تحدييد نوييي المةيزو  مي  التفيالي  الويناعية  نفس ترتيي مشكلة ذلح الشيرصن والتي حولت علي
غيييير الملاشيييرص الثايتييية نتيمييية إنةفييياض الطاقييية اانتاميييية للمنشييييت لشيييكلم كيييييرن يليييييا مشيييكلة تزاييييد 
إحتمييييياكت ااعتيييييراف لمةوويييييات للعقيييييود المحملييييية يةسيييييارصن ميييييع تزاييييييد اافوييييياح عييييي  ايويييييو  

لمرتلطيية ي عييداد التقييارير المالييية الدورييية فييي ظييل تفشييي ماةحيية واالتزامييات المحتملييةن ثييم المشييافل ا
الفيروسن يلييا مشكلة تحديد كيفية المحاسلة ع  تعدي ت العقيود ميع العمي   وميا إذا كانيت سيتعاله 

مشييكلة زيييادص ةسيياةر اكةتمييا  المتوقعيية  فييي نطييا  العقييد ايوييلي أم أنيييا تعييد عقييدا  منفويي  ن يلييييا
يليييا مشيكلة  تزاييد مشيافل تسيوية ايويو  واالتزاميات ال يريييةن ل ميوىران ثيملألوو  المالية لشيك

إعداد القواةم المالية طلقا  يساس اةر ية ف افتراض اكستمراريةن واافواح ع  تلح الحقيقة وعي  
يلييييا مشييافل قييياس القيميية العادليية لمعظييم  ايسيياس الييذا اسييتةدمتو اادارص فييي إعييداد قواةميييا الماليييةن

ايوو  نتيمة تقلي ايسوا  وعدم توافر المعلومات القايلية للم حظية لشيكل ميوىران وتزاييد مشيافل 
المحاسلة ع  المنم والمساعدات الحكومية نتيمة لومود متطللات عديدص لإلعتيراف يييا وفقيا  لظيروف 

 ةن يليييييياالمشييييافل المرتلطيييية لكيفييييية تيويييييي ايدوات المالييييي وشييييروب ىييييذه الميييينم والمسيييياعداتن يلييييييا
المشييافل المرتلطيية لكيفييية تيويييي ايوييو  غييير المتداوليية المحييتفظ ييييا ل ييرض الييييع والعمليييات غييير 

مشيكلة عيدم فعاليية أدوات التحيوب لمعظيم ايدوات المالييةق أميا لالنسيلة لألفياديميي ن  المستمرصن وأةيرا  
فقيد كانييت وميييات نظييرىم لشييم  العدييد ميي  اآلثييار متقار يية مييع ارا  معيدا التقييارير الماليييةن فيمييا عييدا 
ثيار المشافل المرتلطة لكيفية تيويي ايدوات المالية فقد ما ت في الترتييي الثالي  مي  حيي  أفثير اآل

أىميةن في حي  ما ت في الترتيي الثالي  عشير مي  وميية نظير معيدا التقيارير المالييةن وذليح عليي 
الرغم م  إتفا  كلتا العينتي  حو  أىمية ىذا اليندق وأي يا  فقيد إةتلفيت أىميية مشيكلة تزاييد إحتمياكت 

لتزامات المحتملة ااعتراف لمةووات للعقود المحملة يةسارصن مع تزايد اافواح ع  ايوو  واا
يي  العينتي ن حي  ما ت في الترتيي الةامس عشير وفقيا  لوميية نظير ايفياديميي ن يينميا كانيت فيي 
الترتيييي الةييامس وفقييا  لومييية نظيير معييدا التقييارير الماليييةق وأةيييرا ن فقييد إةتليي  ترتيييي مشييكلة تقييييم 

م ةميا  ييي  العينتيي ن فيينميا ميا  ىيذا مقدرص المنشمص علي اكستمرارية وأ  افتراض اكستمرارية ميا زا  
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ايثر في الترتيي الثاني م  ومية نظر معدا التقارير الماليةن إك أنو ما  في الترتييي الثالي  عشير 
 م  ومية نظر ايفاديميي ق 

( أ  قيمة 9-4ولالنظر لنتاةه إةتلار فريدما  علي مستوا العينة ككلن يت م م  المدو  رقم  
ن  02000لمسيتوا دكلية  112608المحسولة لعينية معيدا التقيارير الماليية تيلي   Chi-Square 9كا

لمسييييتوا دكليييية  192649المحسييييولة لعينيييية ايفيييياديميي   Chi-Square 9فييييي حييييي  تيليييي  قيميييية كييييا
(ن ف نيو يمكي  القيو  α =0201ن وي  مستوا الدكلة لفلتا العينتي  أقل م  مستوى المعنويية  02000

الدراسيية لمييا تووييلت إليييو الدراسيية النظرييية يةوييوص السييؤا  ايو ن حييي  إت ييم لقيييو  أفييراد عينيية 
معنويييية ممييييع المت ييييرات التيييي توويييلت إليييييا الدراسييية النظريييية لالنسيييلة لفلتيييا العينتيييي  رغيييم إةيييت ف 

لتفشييييي عييييدوا فيييييروس كورونييييا علييييي متطللييييات القييييياس  ايىمييييية النسيييييية لرثييييار الحالييييية والمحتمليييية
يي فييي  ييو  معييايير المحاسييلة الدولييية والموييرية ميي  ومييية نظيير أفييراد العينتييي  واافويياح المحاسيي
 محل الدراسةق

 نتائج إختبار مان ويتني لمسؤال األول لمفروق المعنوية بين العينتين 4/5/1/3
لتحدييد مييدا معنوييية الفيرو  يييي  وسيييطي  Mann-Whitney Testيييدف إةتلييار ميا  ويتنييي 
( إلي إتفا  وسيطي عينتي الدراسة لشم  9-4نتاةه الواردص لالمدو  رقم  عينتي  مستقلتي ق وتشير ال

لتفشييي عييدوا فيييروس كورونييا  ( عييام   تمثييل اآلثييار الحالييية والمحتمليية78( عييام   ميي  إممييالي  77 
علييي متطللييات القييياس واافويياح المحاسيييي فييي  ييو  المعييايير الدولييية والموييريةق ولطريقيية أةييران 

( عوامييل ىييي  تقييييم ايحييدا  ال حقيية التييي وقعييت لعييد 1يطي العينتييي  لشييم   يومييد فييرو  يييي  وسيي
وا  مح   أو إنةفاض قيمة ايوو  غير المالية للمنشييت لميا  نياية السنة المالية واافواح عنيان

وتزايييد إحتميياكت ااعتييراف  وتحديييد كيفييية المحاسييلة عيي  تعييدي ت عقييود اايمييارن فييي ذلييح الشيييرصن
لمةووات للعقود المحملة يةسارص مع تزاييد اافوياح عي  ايويو  واالتزاميات المحتمليةن ومشيكلة 
تقيييييم مقيييدرص المنشيييمص عليييي اكسيييتمرارية وأ  افتيييراض اكسيييتمرارية ميييا زا  م ةميييا ن وذليييح ي  مسيييتوا 

(ق وعليي α =0201وى المعنويية  لييذه العواميل أقيل مي  مسيت Asymp. Sig. (2-tailed) الدكلية 
الييرغم ميي  إةييت ف وسيييطي العينتييي  لشييم  العوامييل الةمسيية المشييار إلييييان إك أ  ىييذه العوامييل قييد 
حوييلت علييي تقييييم مرتفييع ميي  كيي  العينتييي ن وتعييد معنوييية أي ييا ق وفييي  ييو  مييا سيييفن يمكيي  القييو  

ةوييوص السييؤا  ايو ن حييي  إت ييم لقيييو  أفييراد عينيية الدراسيية لمييا تووييلت إليييو الدراسيية النظرييية ي
معنوية ممييع المت ييرات التيي توويلت إليييا الدراسية النظريية لالنسيلة لفلتيا العينتيي  رغيم وميود فيرو  

 يي  وسيطي العينتي  لالنسلة لدرمة أىمية لعض العواملق
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 نتائج إختبار السؤال الثاني 4/5/2
ترحة في الت لي علي التحيديات التيي قيد ييدف التساؤ  الثاني إلي التعرف علي دور اآلليات المق

توامييو إدارات المنشيييت ومعييدا التقييارير المالييية فييي الييةييات المطلقيية للمعييايير الدولييية للتقرييير المييالي 
( اليييات قييام اللاحثييا  ي قتراحييييان 70لسيييي تطييور تفشييي عييدوا فييييروس كورونييان وذلييح ميي  ةييي    

شييييت ومعيييدا التقيييارير الماليييية تينيييي اافوييياح يميييي عليييي إدارات المن X2.1وتشيييمل ىيييذه اآللييييات  
الفامل ع  تمثير تفشي الفيروس على أدا  المنشيت ومركزىا المالي وتدفقاتيا النقدية طلقا  ارشيادات 

يمييييي علييييي إدارات المنشيييييت ومعييييدا التقييييارير المالييييية تينييييي  X2.2الييةيييية العاميييية للرقاليييية الماليييييةن 
س على أدا  المنشيت ومركزىيا الميالي وتيدفقاتيا النقديية طلقيا  اافواح الفافي ع  تمثير تفشي الفيرو 

ن  SECارشيييادات الييةييية المشيييرفة عليييي رقالييية وتيييداو  ايورا  الماليييية لالوكييييات المتحيييدص ايمريكيييية 
X2.3  التوسييع فييي اافويياح عييي  اكفترا ييات المتعلقيية لالمسييتقيل ومويييادر عييدم التمفييد والمةييياطر

التوسيييع فييييي اافوييياحات ايةيييران مثيييل تقريييير مملييييس اادارص  X2.4الموييياحلة لتفشيييي الفييييروسن 
يميي عليي معييدا القيواةم المالييية ييذ  العنايية المينييية الواملية لشييم   X2.5السينوا وتقريير الحوكمييةن 

 يييرورص التواويييل المسيييتمر والتشييياور ييييي  إدارات المنشييييت  X2.6التعاميييل ميييع حالييية عيييدم التمفيييدن 
ومعييدا التقييارير المالييية والمرامييع الةييارمي والمسييةولي  عيي  الحوكميية لالمنشييمص فييي مرحليية ملكييرص ميي  

يميي عليي إدارات المنشييت ومعيدا التقيارير الماليية اسيتةدام قيدر كييير  X2.7إعداد القيواةم المالييةن 
اكستفسييييار ميييي  المنظمييييات المينييييية ومنظمييييي ايسييييوا  المالييييية  X2.8ميييي  ايحكييييام واامتييييياداتن 

تييوفير الوقييت المناسييي للمييرامعي   X2.9يةوييوص أييية مشييافل محاسيييية ليييا معالمييات مت ييار ةن 
منم لعض ااعفا ات أو التسيي ت المتعلقة لالمواعيد النياةية لتقديم القيواةم   X2.10 للقيام لعمليمن

( نتياةه التحلييل ااحوياةي 0-4ظيمية ايةيرىق ويلةيص الميدو  التيالي رقيم  المالية واايداعات التن
للعينتي  لاستةدام أساليي التحليل الث ثة للسؤا  الثانين علما  لمنو يرمز لعينة معيدا التقيارير الماليية 

 (ن وذلح علي النحو التالي 9( ولعينة ايفاديميي  لالرمز  7لالرمز  

اإلحصائي لمعينتين باستخدام أساليب التحميل  نتائج التحميل (3-4جدول )
 الثالثة، وذلك لمسؤال الثاني

 انًتغير

انًتوسط 

 انحسببي

درجت انترييب نكم عيُت وفمبً الختببر فريذيبٌ 

Friedman Test 

إختببر يبٌ ويتُي نهفروق بيٍ 

 انعيُتيٍ

Mann- Whitney Test ( 1عيُت) ( 2عيُت) 

 عيُت

(1) 

 عيُت

(2) 

 يتوسط

 انرتب
 انترتيب

يتوسط 

 انرتب
 انترتيب

 ليًت

Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

 يعُويت

 االختالفبث



 ة والمحتملة لتفشى فيروس كورونا.........االَثار الحالي           إبراهيم حممـد الطحان، د/عبد احلميد العيسوى حممودد/

     

71 

 

 انًتغير

انًتوسط 

 انحسببي

درجت انترييب نكم عيُت وفمبً الختببر فريذيبٌ 

Friedman Test 

إختببر يبٌ ويتُي نهفروق بيٍ 

 انعيُتيٍ

Mann- Whitney Test ( 1عيُت) ( 2عيُت) 

 عيُت

(1) 

 عيُت

(2) 

 يتوسط

 انرتب
 انترتيب

يتوسط 

 انرتب
 انترتيب

 ليًت

Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

 يعُويت

 االختالفبث

X2.1 2087 3012 1091 11 3035 9 -1088  إحفبص 1016 

X2.2 4073 3091 7011 2 5032 7 -6091  إخخالص 1011 

X2.3 4037 3087 5046 6 5022 8 -3041  إخخالص 1011 

X2.4 4013 3099 4081 8 5058 4 -1099  إحفبص 1032 

X2.5 4022 4018 5016 7 6033 1*  -1029  إحفبص 1077 

X2.6 4081 4021 7024 1 6033 1*  -6011  إخخالص 1011 

X2.7 4072 4016 6093 3 6022 2 -4071  إخخالص 1011 

X2.8 4063 4015 6054 4 5086 3 -4084  إخخالص 1011 

X2.9 4054 3092 6016 5 5046 5 -4074  إخخالص 1011 

X2.10 3097 3087 3089 9 5033 6 -1035  إحفبص 1073 

Chi-Square قًٛت كب
2

 2530874 1250852 

 يغخٕ٘ انذالنت نهغؤال ككم 

Asymp. Sig. 
يعُٕ٘ 10111 يعُٕ٘ 10111   

  * انًخغٛشاٌ نٓى َفظ انخشحٛب، ٔرنك ألٌ نًٓب َفظ يخٕعػ انشحب.

 الث ثة للسؤا  الثانين وذلح علي النحو التالي ويمك  تو يم نتاةه ايساليي ااحواةية 
 نتائج التحميل الوصفي لمت يرات السؤال الثاني 4/5/2/1

( يت يييم قييييو  معيييدا التقيييارير الماليييية لممييييع اآللييييات 0-4وفقيييا  للنتييياةه اليييواردص لالميييدو  رقيييم  
الماليية فيي الييةييات  المقترحية للت ليي عليي التحييديات التيي قيد توامييو إدارات المنشييت ومعيدا التقييارير

المطلقيية للمعييايير الدولييية للتقرييير المييالي لسيييي تطييور تفشييي عييدوا فيييروس كورونييان فيمييا عييدا الييية 
المرتلطييية ل يييرورص تينيييي إدارات المنشييييت ومعيييدا التقيييارير الماليييية  X2.1 واحيييدص فقيييت وىيييي اآلليييية

اافواح الفامل ع  تمثير تفشي الفيروس على أدا  المنشيت ومركزىا الميالي وتيدفقاتيا النقديية طلقيا  
ارشيييادات الييةييية العامييية للرقالييية المالييييةن حيييي  يلييي  متوسيييت تقيييييم معيييدا التقيييارير الماليييية لييييذا الينيييد 

درماتق أما فيما يتعلف يوميات نظر ايفاديميي  فقد حولت مميع اآلليات  0دني م  وىو أ 9261
المتعلقيية يتينييي اافويياح الفامييل عيي  اثييار تفشييي  X2.1المقترحيية علييي تقييييم مرتفييع فيمييا عييدا اآللييية 
ن وىيذا التقيييم أقيري إليي وميية النظير المحاييدص التيي 0279الفيروسن حي  حولت علي درمية تقيييم 

ق وتشييير ىييذه النتيياةه إلييي عييدم إتفييا  معييدا التقييارير 4ميي  الموافقيية التييي تمةييذ الييرقم  0الييرقم تمةييذ 
والتييي  9090أيريييل  79المالييية وايفيياديميي  مييع إرشييادات الييةيية العاميية للرقاليية المالييية الوييادرص فييي 

ييا ل يرورص تطالي الشيركات المقييدص لاليوروية المويريةن وكيذلح الشيركات والفيانيات الةا يعة لرقايت
 -قياميا لاافوياح الفاميل فيى أو  قيواةم ماليية عي  تيمثير تفشيي الفييروس عليى و يعيا اكقتويادا 
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ن ع وص  علي تمثير ىيذه ايحيدا  -مركزىا المالي ونتاةه أعماليا وتدفقاتيا النقدية الحالية والمستقيلية 
أييية إلتزامييات إ ييافية وفقييا   علييى القيميية اكقتوييادية للمنشييمص مييع قييياس أى إ ييمح   فييى أوييوليا أو

 لمعييايير المحاسييلة الموييرية السييارية الحاليييةق ويميياد  اللاحثييا  لييم  عييدم قيييو  ىييذه اآللييية يرمييع إلييي
تةييوف مرتفييع ميي  ايفيياديميي  وأفثيير إرتفاعييا  ميي  معييدا التقييارير  -تةييوف أو قلييف ميي  فةييات العينيية 

لوقت اليذا قيد تسيت رقون عي وص  وا ت الشاملةنلشم  الميد ال زم اعداد مثل ىذه اافواحا –المالية 
علي التفلفة المرتفعة والتي يتوقع أ  تتحمليا المنشيت عند إنتا  مثل ىذه المعلوميات لميا فيييا تفلفية 
الةيرا  التي قد تستعي  ييم المنشيت في توفير مثيل ىيذه اافوياحاتق كميا سيتمثل ىيذه اافوياحات 

التييزاميم لييالتحقف ميي  مييدا وييحة ىييذه اافويياحاتن ايميير  عيةييا  غييير عييادا علييي فريييف المرامعيية
الييذا سيييقود إلييي زيييادص الوقييت اليي زم اتمييام عملييية المرامعييةن مييع تزايييد إمرا اتيييا والتفلفيية المرتفعيية 
المويييياحلة ليييييذه العمليييييةق كمييييا أ  ىييييذه اافويييياحات الفامليييية قييييد تةلييييف قييييدرا  زاةييييدا  ميييي  المعلومييييات 

information overload سلة لمستةدمي التقارير المالييةن ايمير اليذا يترتيي علييو تزاييد حامية لالن
ىؤك  المستةدمي  ادرا  ىذه اافواحات المديدص في تحلي تيمق ولالتالي ف نيو يميي المفا يلة ييي  
التفلفة والعاةد م  ورا  ىذه اافواحات الموسعة سوا  م  ومية نظير المعيدي  أو المسيتةدمي  قييل 

النييياةي لشييمنياق ووفقييا  لنتيياةه التحليييل الووييفين يمكيي  القييو  لقيييو  أفييراد عينيية الدراسيية  اتةيياذ القييرار
( اليييات ميي  1لرليييات المقترحيية ميي  الليياحثي  فيمييا عييدا الييية اافويياح الفامييلن حييي  إت ييم أىمييية  

( اليييات مقترحيية للت لييي علييي التحييديات المويياحلة لتفشييي عييدوا الفيييروسن وذلييح ميي  70إممييالي  
 نظر معدا التقارير المالية وايفاديميي ق ومية

 لمسؤال الثاني لكل عينة عمي حده Friedman Testنتائج إختبار فريدمان  4/5/2/2
 ( يت يييم أ  العينتيييي  محيييل الدراسييية قيييد إتفقتيييا عليييي أ 0-4وفقيييا  للنتييياةه اليييواردص لالميييدو  رقيييم  

رير الماليييييية والمراميييييع الةيييييارمي التواويييييل المسيييييتمر والتشييييياور ييييييي  إدارات المنشييييييت ومعيييييدا التقيييييا
( تعد أفثر X2.6 والمسةولي  ع  الحوكمة لالمنشمص في مرحلة ملكرص م  إعداد القواةم المالية  اآللية 

علي التحديات التيي قيد تواميو إدارات المنشييت ومعيدا التقيارير الماليية فيي  اآلليات أىمية في الت لي
الييةيييات المطلقييية للمعيييايير الدوليييية للتقريييير الميييالي لسييييي تطيييور تفشيييي عيييدوا الفييييروسق كميييا إتفقيييت 
وميييات نظيير معييدا التقييارير المالييية وايفيياديمي  لشييم  تةييوفيم أو قلقيييم ميي  تينييي اافويياح الفامييل 

الفيييروس علييي الو ييع ااقتوييادا للمنشيييتن حييي  مييا ت ىييذه اآللييية فييي الترتيييي عيي  اثييار تفشييي 
ايةير م  ومية نظر كلتا العينتي ق أما لالنسلة للاقي اآللياتن فقد ما ت وميات نظير ايفياديميي  

 متقار ة مع وميات نظر معدا التقارير المالية لشم  مستوا أىميتياق 
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( أ  قيمة 0-4ي مستوا العينة ككلن يت م م  المدو  رقم  ولالنظر لنتاةه إةتلار فريدما  عل
ن  02000لمستوا دكلة  9102614المحسولة لعينة معدا التقارير المالية تيل   Chi-Square 9كا

لمسيييتوا دكلييية  7912619المحسيييولة لعينييية ايفييياديميي   Chi-Square 9فيييي حيييي  تيلييي  قيمييية كيييا
(ن ف نيو يمكي  القيو  α =0201تي  أقل م  مستوى المعنويية  ن وي  مستوا الدكلة لفلتا العين02000

لقيو  أفراد عينية الدراسية لرلييات المقترحية مي  اللياحثي ن وذليح ي  نتياةه ااةتليار تشيير إليي إتفيا  
معيدا التقييارير المالييية وايفيياديميي  لشيم  دور اآلليييات المقترحيية فييي الت ليي علييي التحييديات التييي قييد 

شيييت ومعييدا التقييارير المالييية فييي الييةييات المطلقيية للمعييايير الدولييية للتقرييير المييالي توامييو إدارات المن
 لسيي تطور تفشي عدوا الفيروسق 

 نتائج إختبار مان ويتني لمسؤال الثاني لمفروق المعنوية بين العينتين 4/5/2/3
( الييات مي  4 ( إلي إتفا  وسيطي عينتي الدراسة لشم  0-4تشير النتاةه الواردص لالمدو  رقم  

عليي التحيديات التيي قيد تواميو إدارات المنشييت ومعيدا التقيارير  ( اليات مقترحة للت ليي70إممالي  
المالية في الييةات المطلقة للمعايير الدولية للتقرير المالي لسيي تطور تفشي عدوا فييروس كورونياق 

 يرورص تينيي إدارات المنشييت ومعيدا التقيارير الماليية اافوياح الفاميل  X2.1وتشمل ىذه اآللييات  
ع  تمثير تفشي الفيروس على أدا  المنشيت ومركزىا المالي وتيدفقاتيا النقديية طلقيا  ارشيادات الييةية 

التوسييع فييي اافويياحات ايةييران مثييل تقرييير مملييس اادارص السييينوا  X2.4العاميية للرقاليية الماليييةن 
قيييام معييدا القييواةم المالييية ييييذ  العناييية المينييية الوامليية لشييم  التعامييل مييع   X2.5وكمييةن وتقرييير الح

ميينم لعييض ااعفييا ات أو التسيييي ت المتعلقيية لالمواعيييد النياةييية لتقييديم   X2.10حاليية عييدم التمفييدن 
-Asymp. Sig. (2 القييواةم المالييية واايييداعات التنظيمييية ايةييرىن وذلييح ي  مسييتوا الدكليية 

tailed)   ليذه اآلليات أفير م  مستوى المعنويةα =0201  ق أما لالنسلة للاقي اآللياتن فيومد فر)
 يي  وسيطي العينتي  علي الرغم م  إتفا  كلتا العينتي  لشم  الدور المرتفع ليذه اآللييات فيي الت ليي

لييةيات المطلقية للمعيايير علي التحديات التي قيد تواميو إدارات المنشييت ومعيدا التقيارير الماليية فيي ا
الدوليية للتقرييير الميالي لسيييي تطييور تفشيي عييدوا الفييروسق وفييي  ييو  ميا سيييفن يمكي  القييو  لقيييو  

في الت لي علي التحديات التيي قيد تواميو إدارات  أفراد عينة الدراسة للدور الموىرا لرليات المقترحة
عييايير الدولييية للتقرييير المييالي لسيييي تفشييي المنشيييت ومعييدا التقييارير المالييية فييي الييةييات المطلقيية للم

 ق71-ماةحة كوفيد

 النتائج والتوصيات والمجاالت المقترحة ألبحاث مستقبمية -5



 ة والمحتملة لتفشى فيروس كورونا.........االَثار الحالي           إبراهيم حممـد الطحان، د/عبد احلميد العيسوى حممودد/

     

73 

 

 النتائج 5/1
 تتمثل أىم النتاةه التي توولت إلييا الدراسة اكستفشافيةن فيما يلي 

المحاسييييية الحاليييية يوميييد إتفيييا  ييييي  معيييدا التقيييارير الماليييية وايفييياديميي  عليييي أ  كافييية اآلثيييار  -7
 والمحتملة لتفشي عدوا فيروس كورونان والتي توولت إلييا الدراسة النظرية تعد اثارا  موىريةق

معدا التقارير المالية وايفاديميي  علي أ  مشكلة تقيييم ايحيدا  ال حقية التيي  يومد إتفا  يي  -9
لمحاسييية أىمييية فييي ظييل تطييور وقعيت لعييد نياييية السيينة المالييية واافوياح عنيييا تعييد أفثيير اآلثييار ا

 ق71-تفشي ماةحة كوفيد
يوميييد إتفيييا  ييييي  معيييدا التقيييارير الماليييية وايفييياديميي  عليييي اليييدور الميييوىرا لرلييييات المقترحييية  -0

يواسيييطة اللييياحثي  فيييي الت ليييي عليييي التحيييديات التيييي قيييد تواميييو إدارات المنشييييت ومعيييدا التقيييارير 
يية للتقريير الميالي فيي ظيل تفشيي عيدوا فييروس كورونيان المالية في الييةات المطلقة للمعايير الدول

معييدا التقييارير المالييية وايفيياديميي  لشييم   ييرورص تينييي إدارات المنشيييت ومعييدا  ولفيي  مييع تحفييظ
التقييارير المالييية اافويياح الفامييل عيي  تييمثير تفشييي الفيييروس علييى أدا  المنشيييت ومركزىييا المييالي 

 ةة العامة للرقالة الماليةقوتدفقاتيا النقدية طلقا  ارشادات اليي
التواوييل المسييتمر والتشيياور يييي   يومييد إتفييا  يييي  معييدا التقييارير المالييية وايفيياديميي  علييي أ  -4

إدارات المنشيت ومعدا التقارير المالية والمراميع الةيارمي والمسيةولي  عي  الحوكمية لالمنشيمص فيي 
عليي التحيديات التيي قيد  أىميية فيي الت لييمرحلة ملكرص م  إعداد القواةم المالية يعيد أفثير اآللييات 

توامو إدارات المنشيت ومعدا التقارير المالية في الييةات المطلقة للمعايير الدوليية للتقريير الميالي 
 في ظل تفشي عدوا فيروس كوروناق

 التوصيات 5/2
 في  و  النتاةه التي توول إلييا اللح ن يووي اللاحثا  لما يلي 

يت المت ررص ومسةولي الحوكمة والمديري  الماليي  والمرامعي  التواول يمي علي إدارات المنش -7
المسييتمر لشييم  تحديييد وتقييييم أثيير تطييور تفشييي عييدوا فيييروس كورونييا علييي التقييارير المالييية لتلييح 

 المنشيت في مرحلة ملكرص قيل اليد  في عملية إعداد التقارير الماليةق
الماليية اكستفسيار مي  المنظميات المينيية ومنظميي يتعي  علي إدارات المنشيت ومعدا التقيارير  -9

ايسوا  المالية يةووص أية مشيافل محاسييية ك توميد إرشيادات كافيية لشيم  كيفيية معالمتييا أو 
 المشافل التي تومد لشمنيا متطللات مت ار ةق



 ة والمحتملة لتفشى فيروس كورونا.........االَثار الحالي           إبراهيم حممـد الطحان، د/عبد احلميد العيسوى حممودد/

     

74 

 

يمي علي المنشيت تينيي اافوياح الفيافي عي  تيمثير تفشيي الفييروس عليى قواةمييا المالييةن لميا  -0
التوسع في اافواح ع  اكفترا ات المتعلقة لالمستقيل وموادر عيدم التمفيد والمةياطر ي ذلح ف

 المواحلة لتفشي الفيروسن وذلح في ااي احات المتممة للقواةم الماليةق
يتعييي  عليييي المنشييييت التوسييع فيييي اافوييياحات ايةييرا يةييي ف اليييواردص لالتقييارير المالييييةن مثيييل  -4

 وا وتقرير الحوكمةن وغيرىا م  المتطللات التنظيميةقتقرير مملس اادارص السن
يمي علي إدارات المنشيت ومعدا التقارير المالية استةدام قدر كيير م  ايحكيام واامتييادات  -1

لشيييم  العدييييد مييي  الموانيييي أو الق يييايا الموييياحلة لتفشيييي فييييروس كورونيييان وذليييح لسييييي إرتفييياع 
 المالي في ظل ايزمة الحاليةق مستويات عدم التمفد المحيطة يييةة التقرير

يمي علي معدا القواةم المالية يذ  العنايية المينيية الواملية لشيم  التعاميل ميع حالية عيدم التمفيد  -8
 ق71 -التي تثيرىا ظروف فيروس كوفيد

يمييي علييي إدارات المنشيييت ميينم الوقييت المناسييي للمييرامعي  للقيييام لعمليييم فييي ظييل الوييعولات  -1
 عملية الناممة ع  تفشي الفيروسقوالمشافل اللوميستية وال

يميييي عليييي منظميييي ايسيييوا  الماليييية مييينم لعيييض ااعفيييا ات أو التسييييي ت المتعلقييية لالمواعييييد  -6
النياةييية لتقييديم القييواةم المالييية واايييداعات التنظيمييية ايةييرى للمنشيييت فييي ظييل ىييذه الظييروف غييير 

 العاديةق

 مجاالت البحث المستقبمية 5/3
يقتييرح اللاحثييا   ييرورص توميييو مزيييد ميي  ااىتمييام للموانييي اللحثييية ، الحاليييةفييي  ييو  نتيياةه اللحيي  

 التالية في اللحو  المستقيلية 
علييي متطللييات القييياس واافويياح المحاسيييي 71-دراسيية اآلثييار الحالييية والمحتمليية لماةحيية كوفيييد -7

 ع  مزايا العاملي ق
علييي نويييي السيييم فييي اير يياح 71-دراسيية اآلثييار المحاسيييية الحالييية والمحتمليية لماةحيية كوفيييد -9

 قStock Optionsوكيفية معالمة ةيارات ايسيم 
علي عمليات التنقيي وتقييم الموارد 71-دراسة اآلثار المحاسيية الحالية والمحتملة لماةحة كوفيد -0

 التعدينيةق
عليييي اكسيييتثمارات فيييي شيييركات 71-والمحتملييية لماةحييية كوفييييد دراسييية اآلثيييار المحاسييييية الحاليييية -4

 شقيقة والمشاريع المشتركةن والقواةم المالية المممعةق 



 ة والمحتملة لتفشى فيروس كورونا.........االَثار الحالي           إبراهيم حممـد الطحان، د/عبد احلميد العيسوى حممودد/

     

75 

 

علييييي تقييييييم ةسيييياةر ااةتمييييا  المتوقعيييية لالقطيييياع  71-دراسيييية إنعكاسييييات تفشييييي ماةحيييية كوفيييييد -1
 المورفيق

 لشركات التممي قعلي المتطللات المحاسيية الةاوة  71-دراسة إنعكاسات تفشي ماةحة كوفيد -8
 علي مودص التقارير الماليةق 71-دراسة إنعكاسات تفشي ماةحة كوفيد -1
 علي ييةة المرامعة الداةليةق 71-دراسة إنعكاسات تفشي ماةحة كوفيد -6
 علي ييةة المرامعة الةارميةق 71-دراسة إنعكاسات تفشي ماةحة كوفيد -1
 مرامعةق علي مودص عملية ال 71-دراسة إنعكاسات تفشي ماةحة كوفيد -70

 المراجا
 المراجا العربية أواًل:

عليى  - 71كوفييد  -اثار إنتشار فيروس كورونا  (ن "9090الييةة السعودية للمحاسيي  القانونيي ن  
ن متيييييييييييييييياح علييييييييييييييييي  09-7أيريييييييييييييييييل   70إعييييييييييييييييداد القييييييييييييييييواةم المالييييييييييييييييية ومرامعتيييييييييييييييييا"ن 

http://www.socpa.org.sa. 

(ن "إمرا ات الييةة ااحترازية لموامية فيروس كورونا"ن أيرييلن 9090الييةة العامة للرقالة المالية ن  
 قhttp://www.eiod.orgمتاح علي  

تيالع  أ(  716ن العيدد ممحق جريدة الوقائا المصارية(ن 9071معايير المحاسلة المورية المعدلةن  
 ق9071لسنة  770قرار وزير اكستثمار رقم  –ن وزارص اكستثمار 9071يوليو  1يا يتار 

تيالع  أ(  67ن العيدد ممحاق جريادة الوقاائا المصارية(ن 9071معايير المحاسيلة المويرية المعدليةن  
قرار وزيرص اكستثمار والتعاو   –ن وزارص اكستثمار والتعاو  الدولي 9071أيريل  1يتاريا 
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 (1ممحق رقم )
 قائمة استقصاء
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 

 ققققققققققققققققققققققققققق الس م عليكم ورحمة هللا و ركاتو قققن السيد األستاذ الفاضل /  
تيييدف قاةمييية اكستقويييا  المرفقيية إليييى التعيييرف علييى اراةكيييم لشيييم  أىييم اآلثيييار الحاليييية والمحتملييية 

علي ييةة التقرير المالي في  يو  المعيايير الدوليية  -71كوفيد –لتطور تفشي عدوا فيروس كورونا 
 للتقرير المالي وما يقايليا م  معايير المحاسلة الموريةق حي  يقوم اللاحثا  

 د/ عبدالحميد العيسور محمود  د/ إبراىيم دمحم الطحان
 مدرس لقسم المحاسلة

 كفر الشيامامعة  -كلية التمارص 
 مدرس لقسم المحاسلة 

المعيد العالي لإلدارص وتفنولوميا 
 الشيا المعلومات لكفر

اآلثار الحالية والمحتممة لتفشي فيروس كورونا عمي بيئة التقريار الماالي ي مرا  دراسة لعنوا  "
"ق ويسعي اللاحثا  في ىذه الدراسة في ضوء معايير المحاسبة الدولية والمصرية: دراسة استكشافية

الوقييوف علييي أىييم الوييعولات والمشييافل والتحييديات التييي قييد توامييو معييدا التقييارير المالييية عنييد إلييي 
تطييييف المعييايير الدولييية للتقرييير المييالي ومييا يقايليييا ميي  معييايير المحاسييلة الموييرية فييي ظييل تفشييي 

اعد معيدا التقيارير الماليية فيي الت ليي عليي ن مع إقتراح لعض اآلليات التيي قيد تسي71-ماةحة كوفيد
ىييذه التحييدياتن وذلييح لاسييتط ع ارا  عينيية ميي  المييديري  الميياليي  ومعييدا التقييارير المالييية لالشييركات 
المقيييدص لاليورويية الموييريةن مييع اسييتط ع رأا ايفيياديميي  لمقسييام المحاسييلة والمرامعيية لالمامعييات 

 المقترحة للت لي عليياق  المورية يةووص ىذه التحديات واآلليات 
وي قيييدر اللاحثيييا  لسييييادتفم تعييياونكم المثمييير لاامالييية عليييى ايسيييةلة اليييواردص لالقاةمييية المرفقيييةن كميييا 
يؤكدا  لسيادتفم على أ  ىذا اكستييا  قد ومم يغراض اللح  العلمي فقتن وأ  إمالياتفم سيتفو  
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يسيلو ذلح مي  مشيقة وعنيا ن راميي  الميولى  مو ع سرية تامةق كما يعتذر اللاحثا  لسيادتفم عمَّا قد
 عز ومل أ  يمزيكم ع  ىذا العمل ةير المزا ق

 ولسيادتفم وافر الشكر والتقدير ننن                                                                        
 اللاحيثا         

 أواًل: البيانات الشخصية 
 .............................................................. . االسم ) اختيارر (: -1

 المؤىالت العممية -2
 لكالوريوس محاسلةق 
 ديلوم دراسات عليا في المحاسلةق 
 مامستير في المحاسلةق 
 دكتوراه في المحاسلةق 

 عضوية وزمالة الجمعيات المينية -3
 ) ع وية   تذكر الممعيات المينية 

 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق ق
 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق ق

  ) زمالة   تذكر الممعيات المينية 
 ققققققققققققققققققق قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق ق

 الوظيفة -4
 محاسي  م عد حسالات( ي حدا الشركات المقيدص لاليوروة الموريةق 
 مدير مالي ي حدا الشركات المقيدص لاليوروة الموريةق 
 اليوروة الموريةقمرامع داةلي ي حدا الشركات المقيدص ل 
 معاوني أع ا  ىيةة تدريس لمقسام المحاسلة لالمامعات الموريةق 
 ع و ىيةة تدريس لمقسام المحاسلة لالمامعات الموريةق 

 عدد سنوات الخبرة -5
   سنواتق 0أقل م 
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   سنواتق 70سنوات إلى  0م 
   سنةق 90سنوات إلى  70أفثر م 
   سنةق 00سنة إلي  90أفثر م 
   سنةق 00أفثر م 

 ثانيًا: أسئمة قائمة االستقصاء
 ( أمام كل سؤا  عند درمة الموافقة التي تراىا سيادتفم مناسلة √يرما  التفرم يو ع ع مة  

 بيــــــبٌ
يوافك 

 تًبيبً 
 يحبيذ يوافك

غير 

 يوافك

غير 

يوافك 

 تًبيبً 

يٍ أْى اٜفبس انذبنٛت ٔانًذخًهت نخفشاٙ عاذٔ٘ فٛاشٔط  -1

انقٛبط ٔاإلفصبح انًذبعبٙ فٙ كٕسَٔب عهٙ يخ هببث 

 ظٕء انًعبٚٛش انذٔنٛت ٔانًصشٚت يب ٚهٙ:

حقٛٛى يب إرا كبَج األدذاد انخٙ حقاع بعاذ َٓبٚات انفخاشة  -1/1

انًبنٛاات حخ هااب حعااذٚالً فااٙ أسقاابو انقاإائى انًبنٛاات أٔ ال 

حخ هب يثم ْزا انخعذٚم ٔنكُٓاب حخ هاب فقاػ إفصابدبث 

 إظبفٛت.

ًاات األصاإل غٛااش انًبنٛاات إظااًذالل أٔ إَخفاابض قٛ -1/2

 نهًُشآث، بًب فٙ رنك انشٓشة.

يشبكم فٙ قٛبط انقًٛت انعبدنت نًع ى األصٕل َخٛجت  -1/3

حقهااب األعااعبس فااٙ األعاإاص ٔعااذو حاإافش انًعهٕياابث 

 انقببهت نهًالد ت بشكم جْٕش٘.

يشبكم يشحب ت بكٛفٛت حبٕٚب األصٕل غٛش انًخذأنت  -1/4

 ًهٛبث غٛش انًغخًشة.انًذخفظ بٓب نغشض انبٛع ٔانع

يشاااابكم يشحب اااات بخذذٚااااذ َصااااٛب انًخااااضٌٔ يااااٍ  -1/5

انخكاااابنٛف انصااااُبعٛت غٛااااش انًببشااااشة انثببخاااات َخٛجاااات 

 إَخفبض ان بقت اإلَخبجٛت نهًُشآث بشكم كبٛش.

 يشبكم يشحب ت بكٛفٛت حبٕٚب األدٔاث انًبنٛت. -1/6

صٚااابدة خغااابئش االئخًااابٌ انًخٕقعااات نألصااإل انًبنٛااات  -1/7

 ٘.بشكم جْٕش

 عذو فعبنٛت أدٔاث انخذٕغ نًع ى األدٔاث انًبنٛت. -1/8

يشااكهت حذذٚااذ كٛفٛاات انًذبعاابت عااٍ حعااذٚالث عقاإد  -1/9

اإلٚجبس، ْٔم حعبنج انخعذٚالث فاٙ إغابس عقاذ اإلٚجابس 

 األصهٙ أو أَٓب حعذ عقذ إٚجبس يُفصم؟

يشكهت حذذٚذ كٛفٛات انًذبعابت عاٍ حعاذٚالث انعقإد  -1/11

عاابنج انخعااذٚالث فااٙ َ اابص انعقااذ يااع انعًااالء، ْٔاام ح
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 بيــــــبٌ
يوافك 

 تًبيبً 
 يحبيذ يوافك

غير 

 يوافك

غير 

يوافك 

 تًبيبً 
 األصهٙ أو أَٓب حعذ عقذاً يُفصالً؟

حضاٚاااذ إدخًااابالث اإلعخاااشاص بًخصصااابث نهعقااإد  -1/11

انًذًهاات بخغاابسة، يااع حضاٚااذ اإلفصاابح عااٍ األصاإل 

 ٔاإلنخضايبث انًذخًهت.

 

حضاٚااذ يشاابكم انًذبعاابت عااٍ انًااُخ ٔانًغاابعذاث  -1/12

ناعخاشاص بٓاب انذكٕيٛت َخٛجت نٕجٕد يخ هببث عذٚاذة 

 حخٕقف عهٙ  شٔص ٔششٔغ ْزِ انًُخ ٔانًغبعذاث.

حضاٚاااااذ يشااااابكم حغااااإٚت األصااااإل ٔاإلنخضايااااابث  -1/13

 انعشٚبٛت.

يشبكم يشحب ت بئعذاد انخقبسٚش انًبنٛت انذٔسٚات فاٙ  -1/14

 .19- م حفشٙ جبئذت فٛشٔط كٕفٛذ

عهٙ قاذسة انعذٚاذ ياٍ  19-ٚؤفش حفشٙ جبئذت كٕفٛذ -1/15

االعاااخًشاسٚت، فااائرا ياااب حٕصااام يعاااذٔ انًُشاااآث عهاااٙ 

انخقاابسٚش انًبنٛاات إنااٙ أٌ االفخااشاض انًذبعاابٙ انخاابب 

بقااذسة انًُشااؤة عهااٙ االعااخًشاسٚت يااب صال يالئًاابً، فئَااّ 

حاإاجٓٓى يشااكهت فااٙ حقٛااٛى كٛفٛاات ٔيااذ٘ اإلفصاابح عااٍ 

تفااابس حفشاااٙ انفٛاااشٔط عهاااٙ أداء انًُشاااآث ٔيشكضْاااب 

 انًبنٙ ٔحذفقبحٓب انُقذٚت.

عهٙ قاذسة انعذٚاذ ياٍ  19-فشٙ جبئذت كٕفٛذٚؤفش ح -1/16

انًُشاااآث عهاااٙ االعاااخًشاسٚت، فااائرا ياااب حٕصااام يعاااذٔ 

انخقاابسٚش انًبنٛاات إنااٙ أٌ االفخااشاض انًذبعاابٙ انخاابب 

بقااذسة انًُشااؤة عهااٙ االعااخًشاسٚت نااى ٚعااذ يالئًاابً، فئَااّ 

حٕاجٓٓى يشكهت فٙ إعاذاد انقإائى انًبنٛات غبقابً ألعابط 

سٚت، ٔاإلفصاابح عااٍ تخااش بخااالص افخااشاض االعااخًشا

اناز٘ اعاخخذيخّ  حهك انذقٛقات، ٔاإلفصابح عاٍ األعابط

 .اإلداسة فٙ إعذاد قٕائًٓب انًبنٛت

ْم حخٕقع عٛبدحكى أٚت تفابس أخاش٘ دبنٛات أٔ يذخًهات  1/17

نخفشاٙ عاذٔ٘ فٛااشٔط كٕسَٔاب عهااٙ يخ هبابث انقٛاابط 

ٔاإلفصااابح انًذبعااابٙ فاااٙ ظااإء انًعااابٚٛش انذٔنٛااات 

ك حفصااااٛالً إٌ ٔجااااذث . بشجاااابء ركااااش رناااأانًصااااشٚت

...................... 

حغبعذ اٜنٛبث انخبنٛت فٙ انخغهب عهٙ انخذذٚبث انخاٙ قاذ  -2

حٕاجااّ إداساث انًُشااآث ٔيعااذ٘ انخقاابسٚش انًبنٛاات فااٙ 

انبٛئبث انً بقت نهًعبٚٛش انذٔنٛات نهخقشٚاش انًابنٙ بغابب 

 ح ٕس حفشٙ عذٔ٘ فٛشٔط كٕسَٔب:
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 بيــــــبٌ
يوافك 

 تًبيبً 
 يحبيذ يوافك

غير 

 يوافك

غير 

يوافك 

 تًبيبً 

شاآث ٔيعاذ٘ انخقابسٚش انًبنٛات ٚجب عهٙ إداساث انًُ -2/1

عاٍ حاؤفٛش حفشاٙ انفٛاشٔط عهاٗ  حبُٙ اإلفصبح انكبيام

أداء انًُشااآث ٔيشكضْااب انًاابنٙ ٔحااذفقبحٓب انُقذٚاات غبقاابً 

 .إلسشبداث انٓٛئت انعبيت نهشقببت انًبنٛت

 

ٚجب عهٙ إداساث انًُشاآث ٔيعاذ٘ انخقابسٚش انًبنٛات  -2/2

عاٍ حاؤفٛش حفشاٙ انفٛاشٔط عهاٗ  حبُٙ اإلفصبح انكابفٙ

أداء انًُشااآث ٔيشكضْااب انًاابنٙ ٔحااذفقبحٓب انُقذٚاات غبقاابً 

إلسشبداث انٓٛئت انًششفت عهٙ سقببات ٔحاذأل األٔساص 

 .انًبنٛت ببنٕالٚبث انًخذذة األيشٚكٛت

انخٕعاااع فاااٙ اإلفصااابح عاااٍ االفخشاظااابث انًخعهقااات  -2/3

 ببنًغاخقبم ٔيصاابدس عااذو انخؤكااذ ٔانًخاابغش انًصاابدبت

 نخفشٙ انفٛشٔط.

انخٕعع فٙ اإلفصبدبث األخش٘، يثام حقشٚاش يجهاظ  -2/4

 اإلداسة انغُٕ٘ ٔحقشٚش انذٕكًت.

ٚجب عهٙ يعاذ٘ انقإائى انًبنٛات بازل انعُبٚات انًُٓٛات  -2/5

 انٕاجبت بشؤٌ انخعبيم يع دبنت عذو انخؤكذ.

ظااشٔسة انخٕاصاام انًغااخًش ٔانخشاابٔس بااٍٛ إداساث  -2/6

انخقابسٚش انًبنٛات ٔانًشاجاع انخابسجٙ انًُشآث ٔيعاذ٘ 

ٔانًغاائٕنٍٛ عااٍ انذٕكًاات ببنًُشااؤة فااٙ يشدهاات يبكااشة 

 يٍ إعذاد انقٕائى انًبنٛت.

ٚجب عهٙ إداساث انًُشاآث ٔيعاذ٘ انخقابسٚش انًبنٛات  -2/7

 اعخخذاو قذس كبٛش يٍ األدكبو ٔاإلجخٓبداث.

االعخفغبس يٍ انًُ ًابث انًُٓٛات ٔيُ ًاٙ األعإاص  -2/8

بخصاإب أٚاات يشاابكم يذبعاابٛت نٓااب يعبنجاابث انًبنٛاات 

 يخعبسبت.

 حٕفٛش انٕقج انًُبعب نهًشاجعٍٛ نهقٛبو بعًهٓى. -2/9

يااااُخ بعااااط اإلعفاااابءاث أٔ انخغاااآٛالث انًخعهقاااات  -2/11

ببنًٕاعٛااذ انُٓبئٛاات نخقاااذٚى انقاإائى انًبنٛاات ٔاإلٚاااذاعبث 

 انخُ ًٛٛت األخشٖ.

ٍ أٌ ْم حش٘ عٛبدحكى ٔجٕد أٚت تنٛابث أخاش٘ ًٚكا -2/11

حغاابعذ إداساث انًُشااآث ٔيعااذ٘ انخقاابسٚش انًبنٛاات فااٙ 

انخغهااب عهااٙ انخذااذٚبث انخااٙ قااذ حاإاجٓٓى عُااذ إعااذاد 

انقاإائى انًبنٛاات فااٙ انبٛئاابث انً بقاات نهًعاابٚٛش انذٔنٛاات 

نهخقشٚااش انًاابنٙ بغاابب ح اإس حفشااٙ عااذٔ٘ فٛااشٔط 
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 بيــــــبٌ
يوافك 

 تًبيبً 
 يحبيذ يوافك

غير 

 يوافك

غير 

يوافك 

 تًبيبً 
كٕسَٔاااااااب. بشجااااااابء ركشْاااااااب حفصاااااااٛالً إٌ ٔجاااااااذث 

.................................................... 
 

 نشكر سيادتكم عمي مساىمتكم ال الية في إنجاز ىذا البحث...،
 الباحثان

 

 

 


