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انتشــار  يســببها  التــي  الحاليــة  األزمــة  والكــوارث مثــل  األزمــات  آثــار  تمتــد 
فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( إلــى عــدد مــن مناشــط الحيــاة االقتصاديــة. 
تلــك  مراجعــة  وعلــى  الماليــة،  القوائــم  إعــداد  علــى  تأثيــر  لهــا  ويكــون 
ــك األزمــة  ــل تل ــر المعتمــدة، وبخاصــة أن مث ــة وفقــا للمعايي ــم المالي القوائ
تعــد مصــدرا لعــدم التأكــد حيــال مســتقبل المنشــآت. وبحكــم أن المعاييــر 
الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة مبنيــة علــى المبــادئ، 
ــام إدارة  فإنــه يمكــن تطبيقهــا فــي ظــروف متعــددة، وبمــا يلــزم معــه قي
المنشــأة بعــدد مــن االجتهــادات فــي ظــل المبــادئ التــي تعرضهــا المعاييــر 

وفقــا لظــروف المنشــأة. 
وتعــرض الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن فــي هــذه النشــرة عــددا 
مــن الموضوعــات التــي قــد تكــون ذات أهميــة خاصــة فــي هــذه الظــروف 
ــة أو لمراجعيهــا. وال يقصــد منهــا أن تكــون  ســواء لمعــدي القوائــم المالي
شــاملة لــكل مــا ينبغــي االهتمــام بــه فيــه هــذه الفتــرة. وفيمــا عــدا بعــض 
المواضيــع الخاصــة بتطبيــق النســخة الكاملــة مــن المعاييــر الدوليــة للتقريــر 
المالــي، فــإن مــا ورد فــي هــذه النشــرة مــن تنبيهــات ينطبــق علــى إعــداد 
القوائــم الماليــة ومراجعتهــا ســواء كانــت المنشــأة تطبــق النســخة الكاملــة 
للمعاييــر الدوليــة، أو المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة 

والمتوســطة. 
وتــود الهيئــة التنويــه إلــى أنهــا تتابــع وبشــكل آنــي مــا يصــدر عــن المجالــس 
الدوليــة )مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة، ومجلــس معاييــر المراجعــة 
أيضــا  تتابــع  الصــادرة منهــا. كمــا  المعاييــر  الهيئــة  تعتمــد  التــي  الدوليــة( 
المتخصــص  االهتمــام  ذات  العالميــة  الجهــات  مــن  عــدد  عــن  يصــدر  مــا 
لــم يصــدر أي  تاريخــه  أنــه حتــى  الهيئــة  بالمحاســبة والمراجعــة، وتؤكــد 
ــر 

ّ
إعفــاء أو تعديــل فــي متطلبــات المعاييــر. وكل مــا صــدر حتــى تاريخــه ُيذك

بمتطلبــات المعاييــر ويؤكــد علــى وجــوب االلتــزام بهــا، والتــي تشــتمل علــى 
عــدد مــن المتطلبــات فــي حــاالت عــدم التأكــد وفقــا لظــروف كل منشــأة. 
ــر بأهــم الموضوعــات،  ــم إعــداد هــذه النشــرة فــي نفــس ســياق التذكي وت
وال تعــد فــي ذاتهــا استشــارة مهنيــة، وال تتحمــل الهيئــة أي مســؤولية عــن 
قيــام أو االمتنــاع عــن قيــام المحاســبين بــأي إجــراء يتعلــق بإعــداد القوائــم 

الماليــة أو مراجعتهــا فــي ضــوء مــا ورد فــي هــذه النشــرة.

تمهيد:

كوفيد- 19 سبب من 
أسباب عدم التأكد 

المستقبلي

معايير التقرير المالي مصممة 
لالستجابة للمتغيرات من 
خالل بنائها على المبادئ

لم تصدر أي من جهات إصدار 
المعايير الدولية في المحاسبة 

والمراجعة أي إعفاءات أو 
تعديالت في المعايير بسبب 

كوفيد-19



موضوعات ذات أهمية عند تطبيق 
المعايير الدولية للتقرير المالي
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ال شــك أن انتشــار فيــروس كورونــا لــه آثــار مســتقبلية علــى قطاعــات 
األعمــال قــد يصعــب التنبــؤ بهــا، ومــع ذلــك فــإن معاييــر التقريــر المالــي 
قــد وضعــت مبــادئ عامــة للتعامــل مــع حــاالت عــدم التأكــد. وبشــكل 
محــدد، ينــص معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 8 »السياســات المحاســبية 
والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية واألخطــاء » على أنــه نتيجة لحاالت 
عــدم التأكــد المالزمــة ألنشــطة األعمــال، فــإن العديــد مــن بنــود القوائــم 
الماليــة ال يمكــن قياســها بدقــة، ولكــن يمكــن تقديرهــا فقــط. وينطــوي 
ــي  ــى أحــدث المعلومــات المتاحــة الت ــى اجتهــادات تســتند إل ــر عل التقدي

يمكــن االعتمــاد عليهــا. 
ــرات، ولحاجــة  ــة للتقدي ــر لحــاالت عــدم التأكــد المصاحب ــر الكبي ونظــرا للتأثي
قراراتهــم  التخــاذ  مفيــدة  لمعلومــات  الماليــة  القوائــم  مســتخدمي 
االقتصاديــة فــإن معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 1 »عــرض القوائــم المالية« 
يوجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن معلومــات عــن االفتراضــات التــي 
تضعهــا عــن المســتقبل، وعــن مصــادر عــدم تأكد التقدير الرئيســية األخرى 
فــي نهايــة فتــرة التقريــر، والتــي لهــا مخاطــر مهمــة قــد ينتــج عنهــا تعديــل 
ذو أهميــة نســبية فــي المبالــغ الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات خــالل الســنة 
الماليــة التاليــة. وفــي الحالــة الراهنــة النتشــار فيــروس كوفيــد-19، فــإن 
 آلثــار 

ً
تحديــد المبالــغ الدفتريــة لبعــض األصــول وااللتزامــات يتطلــب تقديــرا

األحــداث المســتقبلية غيــر المؤكــدة علــى تلــك األصــول وااللتزامــات فــي 
نهايــة فتــرة التقريــر، والتــي قــد يســببها هــذا الوبــاء. 

ويجــب علــى المنشــأة أن تبــذل االجتهــاد الــالزم فــي تقديرهــا آلثــار الوبــاء 
ومــا تضعــه مــن افتراضــات تتعلــق بتعديــل التدفقــات النقديــة أو معــدالت 
 للمخاطــر، والتغيــرات المســتقبلية فــي الرواتــب والتغيــرات 

ً
الخصــم تبعــا

المســتقبلية فــي األســعار التــي تؤثــر علــى التكاليــف األخــرى. ويؤكــد 
ــأن اإلفصــاح عــن االفتراضــات ومصــادر  ــار المحاســبة الدولــي رقــم 1 ب معي
عــدم تأكــد التقديــر األخــرى، المشــار إليهــا أعــاله تتعلــق بشــكل خــاص 
 
ً
بالتقديــرات التــي تتطلــب أكثــر اجتهــادات اإلدارة صعوبــة أو أكثرهــا خضوعــا

 كمــا هــو الحــال فــي ظــل ظــروف 
ً
ــدا ــر الشــخصي أو أكثرهــا تعقي للتقدي

فيــروس كوفيــد-19، والــذي قــد يصعــب التنبــؤ بنهايتــه ومــدى شــدة آثــاره. 
ويؤكــد المعيــار علــى أنــه كلمــا زاد عــدد المتغيــرات واالفتراضــات المؤثــرة 
علــى الصــورة المحتملــة التضــاح حــاالت عــدم التأكــد فــي المســتقبل،

مصــادر عــدم التأكــد واإلفصــاح عنهــا 
فــي القوائــم الماليــة

يجب على كل منشأة وعلى 
كل مراجع النظر في الظروف 

الخاصة لكل منشأة

يجب اإلفصاح عن االفتراضات 
التي تضعها المنشأة عن 

المستقبل
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 ،
ً
ــدا ــر تعقي ــر الشــخصي وأصبحــت أكث زاد خضــوع تلــك االجتهــادات للتقدي

 إمكانيــة أن ينجــم عــن ذلــك تعديــل ذو أهميــة 
ً

ومــن ثــّم، زادت عــادة
نســبية علــى المبالــغ الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات. 

وعليــه فــإن الهيئــة توصــي معــدي القوائــم الماليــة ومراجعيهــا ببــذل 
العنايــة المهنيــة الالزمــة بشــأن التعامــل مــع حالــة عــدم التأكــد التــي 
تثيرهــا ظــروف فيــروس كوفيــد-19، وتقديــم اإلفصاحــات الالزمــة لمســاعدة 
مســتخدمي القوائــم الماليــة علــى اتخــاذ قــرارات اقتصاديــة رشــيدة مبنيــة 
علــى معلومــات ذات جــودة عاليــة. ولتحقيــق ذلــك فــإن معيــار المحاســبة 
ــب مــن المنشــأة أن تعــرض اإلفصاحــات عــن حــاالت  ــي رقــم 1 يطل الدول
كوفيــد-19(  فيــروس  ظــروف  تســببها  التــي  تلــك  )مثــل  التأكــد  عــدم 
بطريقــة تســاعد مســتخدمي القوائــم الماليــة علــى فهــم االجتهــادات 
ــر  التــي تمارســها اإلدارة عــن المســتقبل وعــن مصــادر عــدم تأكــد التقدي
 
ً
األخــرى. وتتنــوع طبيعــة ومــدى المعلومــات التــي يتــم توفيرهــا وفقــا
لطبيعــة االفتــراض والظــروف األخــرى. ومــن أمثلــة أنــواع اإلفصاحــات 

التــي تقدمهــا المنشــأة مــا يلــي: 
طبيعة االفتراض أو مصادر عدم تأكد التقدير األخرى؛  ) أ( 

حساســية المبالــغ الدفتريــة للطــرق واالفتراضــات والتقديــرات التــي  ) ب( 
يســتند إليهــا احتســابها، بمــا فــي ذلــك أســباب الحساســية؛

النواتــج  التأكــد ومــدى  حالــة عــدم  المتوقعــة التضــاح  الصــورة  ) ج( 
المحتملــة بدرجــة معقولــة خــالل الســنة الماليــة التاليــة فيمــا يتعلق 

بالمبالــغ الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات المتأثــرة؛
الســابقة  تــم إدخالهــا علــى االفتراضــات  التــي  للتغييــرات  شــرح  ) د( 
بشــأن تلــك األصــول وااللتزامــات، إذا ظلــت حالــة عــدم التأكــد 

تتضــح. أن  دون  حالهــا  علــى 

وحتــى لــو تعــذر مــن الناحيــة العمليــة اإلفصــاح عــن مــدى اآلثــار المحتملــة 
الفتــراض أو مصــدر آخــر لعــدم تأكــد التقديــر فــي نهايــة فتــرة التقريــر، 
وهــو شــيء متوقــع فــي مثــل ظــروف فيــروس كوفيــد-19 الــذي يــؤدي 
إلــى تغيــرات متســارعة فإنــه يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن أنــه مــن 
ــب  ــى أســاس المعرفــة القائمــة، أن تتطل ــة، عل المحتمــل بدرجــة معقول
النتائــج التــي تختلــف عــن االفتراضــات الحاليــة خــالل الســنة الماليــة التاليــة 
 ذا أهميــة نســبية علــى المبلــغ الدفتــري لألصــل أو االلتــزام المتأثــر. 

ً
تعديــال

وفــى جميــع الحــاالت، تفصــح المنشــأة عــن طبيعــة األصــل أو االلتــزام 
ومبلغــه  باالفتــراض،  المتأثــر  االلتزامــات(  أو  األصــول  فئــة  )أو  المحــدد 

الدفتــري.

كوفيد-19 يعد أحد مصادر 
عدم التأكد بشأن المستقبل 
ومن ثم يلزم وضع إفصاحات 
بشأن تأثيراته المتوقعة

يمكن اعتبار كوفيد-19 مصدر 
من مصادر عدم التأكد التي 
تتطلب أكثر اجتهادات اإلدارة 
صعوبة أو أكثرها خضوعا 
للتقدير الشخصي

تفصح المنشأة عن الصورة 
المتوقعة التضاح حالة عدم 
التأكد ومدى النواتج المحتملة 
بدرجة معقولة خالل السنة 
المالية التالية فيما يتعلق 
بالمبالغ الدفترية لألصول 
وااللتزامات المتأثرة
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ــة المتخــذة للحــد مــن انتشــار فيــروس  لعــل مــن أهــم اإلجــراءات االحترازي
خــالل  مــن  النــاس  بيــن  الجســدي  التفاعــل  مــن  الحــد  هــو  كوفيــد-19 
واللقــاءات  والتســوق  العمــل  أماكــن  فــي  واالختــالط  االجتماعــات 
االجتماعيــة ومنــع الســفر أو التنقــل. ومثــل هــذه اإلجــراءات علــى أهميتهــا 
قــد ألقــت بظاللهــا علــى األعمــال التجاريــة ســواء مــن حيــث الحــد مــن 
 
ً
نطاقهــا، أو مــن حيــث تقلــص الطلــب علــى المنتجــات، ممــا قــد يثيــر شــكا

حــول قــدرة المنشــأة علــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة. وبالمقابــل قدمــت 
التجاريــة لمســاعدتها  التســهيالت والدعــم لألعمــال  الدولــة عــددا مــن 
علــى تجــاوز هــذه الجائحــة الصحيــة بأقــل قــدر مــن الضــرر. وفــي مثــل 
هــذه الظــروف يثــور التســاؤل حــول كيفيــة التعامــل مــع فرضيــة اســتمرارية 

المنشــأة واآلثــار المحتملــة لهــذا الوبــاء علــى التقاريــر الماليــة.
وتــود الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن التأكيــد علــى أن المعاييــر 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  المعتمــدة  المالــي  للتقريــر  الدوليــة 
مبنيــة علــى المبــادئ والتــي تطلــب مــن اإلدارة القيــام بقــدر مــن االجتهاد 

لتطبيــق متطلبــات المعاييــر، ومنهــا مــا يتعلــق باســتمرارية المنشــأة.
ــه  ــى أن ــي للمحاســبة رقــم 1 عل ــار الدول وفــي هــذا الســياق، ينــص المعي
 لقــدرة 

ً
يجــب علــى اإلدارة عنــد إعــداد القوائــم الماليــة أن تجــري تقييمــا

المنشــأة علــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة. ويجــب علــى المنشــأة أن تعــد 
القوائــم الماليــة علــى أســاس االســتمرارية مــا لــم تكــن هنــاك نيــة لــدى 
اإلدارة لتصفيــة المنشــأة أو إيقــاف عملياتهــا، أو مــا لــم يكــن لديهــا أي 
بديــل واقعــي آخــر ســوى القيــام بذلــك. وعندمــا تكــون اإلدارة علــى 
متعلقــة  جوهــري،  تأكــد  عــدم  بحــاالت  للتقييــم،  إجرائهــا  عنــد  علــم، 
 كبيــرة حــول قــدرة المنشــأة علــى 

ً
بأحــداث أو ظــروف قــد تثيــر شــكوكا

البقــاء كمنشــأة مســتمرة، فيجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن حــاالت 
عــدم التأكــد تلــك. وعندمــا ال تعــد المنشــأة القوائــم الماليــة على أســاس 
 إلــى جنــب 

ً
االســتمرارية، فيجــب عليهــا اإلفصــاح عــن تلــك الحقيقــة، جنبــا

مــع األســاس الــذي أعــدت عليــه القوائــم الماليــة، وســبب أن المنشــأة 
َعــد منشــأة مســتمرة. كمــا يطلــب نفــس المعيــار مــن اإلدارة عنــد 

ُ
ال ت

، أن تأخــذ فــي 
ً
تقييمهــا لمــا إذا كان افتــراض االســتمرارية ُيعــد مناســبا

الحســبان جميــع المعلومــات المتاحــة عــن المســتقبل الــذي يمتــد علــى 
 مــن نهايــة فتــرة التقريــر، دون أن يقتصــر 

ً
األقــل إلــى اثنــي عشــر شــهرا

علــى تلــك المــدة. 

مدى مناسبة فرضية االستمرارية

كوفيد-19 قلص من نطاق 
األعمال وأثر على السيولة

تقييم قدرة المنشأة على 
البقاء كمنشأة مستمرة يأخذ 

في الحسبان كافة المعلومات 
المتاحة عن المستقبل خالل 

االثني عشر شهرا الالحقة 
على األقل
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وتعتمــد درجــة النظــر فــي تلــك المعلومــات ومراعاتهــا علــى الحقائــق 
مــن  تاريــخ  المنشــأة  لــدى  يكــون  فعندمــا  حالــة.  كل  فــي  القائمــة 
العمليــات المربحــة، وســهولة فــي الوصــول إلــى المــوارد الماليــة، فقــد 
 ألســاس االســتمرارية 

ً
تتوصــل المنشــأة إلــى اســتنتاج أن المحاســبة وفقــا

تعــدَّ مناســبة دون إجــراء تحليــل تفصيلــي. وفــى حــاالت أخــرى، قــد يلــزم 
اإلدارة أن تأخــذ فــي الحســبان مجموعــة واســعة مــن العوامــل المتعلقــة 
بالربحيــة الحاليــة والمتوقعــة والجــداول الزمنيــة لســداد الديــون والمصــادر 
الممكنــة للتمويــل البديــل قبــل أن تتمكــن مــن التوصــل إلــى قناعــة بــأن 

 .
ً
أســاس االســتمرارية ُيعــّد مناســبا

وفــي مثــل حالــة التأثيــرات المحتملــة لظــروف فيــروس كوفيــد-19، فــإن 
علــى اإلدارة أن تأخــذ المعلومــات المســتقبلية لالثنــي عشــر شــهرا التاليــة 
لفتــرة التقريــر علــى األقــل ســواء مــا يتعلــق بالتأثيــرات الســلبية للفيــروس 
علــى ســير األعمــال أو القــدرة علــى ســداد الديــون، أو مــا يتعلــق بالتأثيــرات 
لألعمــال  الدولــة  قدمتهــا  التــي  والدعــم  التســهيالت  لحزمــة  اإليجابيــة 

التجاريــة المتأثــرة بانتشــار الفيــروس. 
وممــا ينبغــي التأكيــد عليــه أيضــا أن علــى المنشــأة تقييــم مــدى مناســبة 
إعــداد القوائــم الماليــة علــى أســاس االســتمرارية فــي ضــوء األحــداث 
التــي تقــع فــي الفتــرة الالحقــة لتاريــخ نهايــة الســنة الماليــة وقبــل نشــرها 
لقوائمهــا الماليــة، حيــث يجــب تطبيــق متطلبــات المعيــار الدولي للمحاســبة 
رقــم 10 »األحــداث بعــد فتــرة التقريــر« بشــأن إعــداد القوائــم الماليــة فــي 
ظــل ظهــور مؤشــرات تمنــع المنشــأة مــن افتــراض اســتمرارية األعمــال 
بعــد تاريــخ نهايــة الســنة الماليــة وقبــل نشــر القوائــم الماليــة، حيــث ينــص 
ذلــك المعيــار علــى أن تدهــور النتائــج التشــغيلية والمركــز المالــي بعــد 
فتــرة التقريــر قــد يشــير إلــى وجــود حاجــة للنظــر فيمــا إذا كان افتــراض 
 ،

ً
. وإذا لــم َيعــْد افتــراض االســتمرارية مناســبا

ً
االســتمرارية ال يــزال مناســبا

 لدرجــة أن هــذا المعيــار يتطلــب إجــراء تغييــر 
ً
فــإن أثــر ذلــك ســيكون منتشــرا

جــذري فــي أســاس المحاســبة، وليــس مجــرد تعديــل للمبالــغ المثبتــة 
بموجــب أســاس المحاســبة األصلــي

وكمــا ســبقت اإلشــارة إليــه مــن حيث كــون المعايير الدوليــة للتقرير المالي 
المتعمــدة فــي المملكــة مبنيــة علــى المبــادئ، فإنــه يجــب علــى كل 
منشــأة أن تقّيــم اآلثــار بحســب ظروفهــا الخاصــة، وال يمكــن وضــع تقييــم 
عــام لــكل المنشــآت نظــرا الختــالف هيــاكل التمويــل وطبيعــة األعمــال 
وتفــاوت التأثيــر الســلبي للفيــروس أو التأثيــر اإليجابــي للدعــم الحكومــي 

المقــدم للمنشــآت المتأثــرة.

يجب اعتبار ما يتعلق بالتأثيرات 
السلبية للفيروس على سير 
األعمال أو القدرة على سداد 
الديون، وما يتعلق بالتأثيرات 
اإليجابية لحزمة التسهيالت 
والدعم التي قدمتها الدولة 
لألعمال التجارية المتأثرة 
بانتشار الفيروس

على المنشأة تقييم مدى 
مناسبة إعداد القوائم المالية 
على أساس االستمرارية في 
الفترة الالحقة لتاريخ نهاية 
السنة المالية وقبل نشرها 
لقوائمها المالية
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ــرة  ــي للمحاســبة رقــم 10 »األحــداث بعــد فت ــار الدول يعــّرف كل مــن المعي
التقريــر« والقســم رقــم 32 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت 
تلــك  بأنهــا  التقريــر  فتــرة  نهايــة  بعــد  األحــداث  والمتوســطة  الصغيــرة 
األحــداث، المواتيــة وغيــر المواتيــة، التــي تحــدث بيــن نهايــة فتــرة التقريــر 
عتمــد فيــه القوائــم الماليــة لإلصــدار. ويوجــد نوعــان مــن 

ُ
والتاريــخ الــذي ت

األحــداث:
 علــى ظــروف كانــت موجــودة فــي نهايــة 

ً
تلــك التــي توفــر دليــال )أ(  

فتــرة التقريــر )أحــداث بعــد نهايــة فتــرة التقريــر تتطلــب تعديــالت(. 
)ب(  تلــك التــي تشــير إلــى ظــروف نشــأت بعــد نهايــة فتــرة التقريــر 

)أحــداث بعــد نهايــة فتــرة التقريــر ال تتطلــب تعديــالت(.
وتؤكــد المعاييــر بــأن األحــداث بعــد نهايــة فتــرة التقريــر تشــمل جميــع 
الماليــة  القوائــم  فيــه  عتمــد 

ُ
ت الــذي  التاريــخ  حتــى  الواقعــة  األحــداث 

لإلصــدار، حتــى ولــو وقعــت تلــك األحــداث بعــد اإلعــالن العــام عــن الربــح 
أو الخســارة أو عــن المعلومــات الماليــة األخــرى المختــارة. 

وعليــه فــإن علــى كل منشــأة بالنظــر إلــى تاريــخ قوائمهــا الماليــة أن تنظــر 
فــي التأثيــرات المصاحبــة النتشــار فيــروس كوفيــد-19، ومــا إذا كانــت توفــر 
دليــال علــى ظــروف كانــت موجــودة فــي نهايــة فتــرة التقريــر. ومــن غيــر 
 علــى 

ً
المحتمــل أن يكــون النتشــار هــذا الفيــروس آثــار تتطلــب تعديــال

ــي المنتهــي فــي 2019/12/31،  ــة المعــدة عــن العــام المال ــم المالي القوائ
ــر علــى اقتصــاد المملكــة  ــاك أث ــم يكــن هن ــخ ل ــك التاري ــه فــي ذل نظــرا ألن
ــز  ــذا فــإن التركي بشــكل عــام، وعلــى أعمــال المنشــآت بشــكل خــاص. ول
ســيكون علــى تأثيــر ذلــك الفيــروس علــى الظــروف التــي نشــأت بعــد 
نهايــة فتــرة التقريــر.  ومثــل هــذه األحــداث لــن تــؤدي إلــى تعديــل فــي 
 بعــد نهايــة فتــرة 

ً
المبالــغ الُمثبتــة فــي قوائمهــا الماليــة لتعكــس أحداثــا

ــالت.  ــب تعدي ــر ال تتطل التقري
وممــا يحســن التذكيــر بــه فــي هــذه النشــرة أنــه مــن المهــم أن توفــر 
المنشــأة إفصاحــات كافيــة عــن اآلثــار المحتملــة لفيــروس كوفيــد-19 إذا 
كانــت ذات أهميــة نســبية بحيــث تســاعد القوائــم الماليــة المســتفيدين 
علــى اتخــاذ قــرارات مدروســة وفقــا للمعلومــات المتاحــة. ويطلــب المعيــار 
اإلفصــاح عــن طبيعــة الحــدث وعــن تقديــر ألثــره المالــي، أو بيــان أن مثــل 

هــذا التقديــر ال يمكــن إجــراؤه.

األحداث بعد فترة التقرير

من غير المتوقع أن فيروس 
كوفيد-19 يوفر دليال على 

ظروف كانت موجودة بتاريخ 
2019/12/31 في المملكة

اإلفصاح ضروري حتى مع 
عدم القدرة على تقدير األثر 

المالي لفيروس كوفيد-19

اإلفصاح مهم عن آثار فيروس 
كوفيد-19 التي ظهرت بعد 
تاريخ القوائم المالية وقبل 

اعتمادها للنشر.



آثــار انتشــار فيــروس كورونــا )كوفيد-19( على إعداد القوائــم المالية ومراجعتها9

االئتمانيــة  الخســائر  عــن  المحاســبة 
الدولــي  بالمعيــار   

ً
عمــال المتوقعــة 

للتقريــر المالــي 9 »األدوات الماليــة«
ــارات التــي  ــة نشــرة بشــأن االعتب ــر المحاســبة الدولي أصــدر مجلــس معايي
يجــب النظــر فيهــا عنــد المحاســبة عــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة وفقــا 
لمتطلبــات المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 9 »األدوات الماليــة« فــي 
ظــل ظــروف عــدم التأكــد الناشــئة بســبب انتشــار فيــروس كوفيــد-19. 
وأشــار المجلــس فــي نشــرته إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أن المعيــار 
االئتمانيــة  الخســائر  إثبــات  يتــم  أن  يتطلــب   9 المالــي  للتقريــر  الدولــي 
المتوقعــة علــى مــدى العمــر عندمــا تحــدث زيــادة كبيــرة فــي المخاطــر 
 
ً
 دقيقة، أو منهجا

ً
االئتمانيــة علــى األداة الماليــة، إال أنــه لــم يضــع خطوطــا

، لتحديــد متــى يلــزم إثبــات الخســائر علــى مــدى العمــر. وال ينــص 
ً
آليــا

 علــى األســاس الــذي ينبغــي علــى المنشــآت أن تحــدد 
ً
المعيــار أيضــا

بنــاًء عليــه التصــورات المســتقبلية التــي ســتنظر فيهــا عنــد تقديــر الخســائر 
االئتمانيــة المتوقعــة. ويتطلــب المعيــار الدولــي للتقرير المالي 9 ممارســة 
االجتهــاد، ويتطلــب مــن المنشــآت ويتيــح لهــا أن تعــدل منهجهــا، لتحديــد 
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة فــي ظــل الظــروف المختلفــة. ولربمــا لــم 
تعــد بعــض االفتراضــات والعالقــات، التــي اســتندت إليهــا طريقــة تحديــد 
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، قائمــة فــي ظــل البيئــة الراهنــة. وال ينبغي 
أن تســتمر المنشــآت، بشــكل آلــي، فــي تطبيــق منهجيتهــا الحاليــة فيمــا 
ــة  ــال، فــي حال ــة المتوقعــة. فعلــى ســبيل المث يخــص الخســائر االئتماني
الماليــة  األدوات  مــن  فئــات معينــة  المقترضيــن فــي  لجميــع  الســماح 
 إلــى اعتبــار أن جميــع 

ً
بتأجيــل الســداد، ال ينبغــي أن يــؤدي ذلــك تلقائيــا

تلــك األدوات قــد حدثــت فيهــا زيــادة كبيــرة فــي المخاطــر االئتمانيــة.
ــار  ــب المعي ــة، يتطل ــرة فــي المخاطــر االئتماني ــادة كبي ــم حــدوث زي ولتقيي
الدولــي للتقريــر المالــي 9 أن تقــوم المنشــآت بتقييــم التغيــرات فــي 
ــألداة  ــر فــي الســداد علــى مــدى العمــر المتوقــع ل مخاطــر حــدوث تعث
ــرة فــي المخاطــر  ــادة الكبي ــم الزي ــزم أن يســتند كل مــن تقيي ــة. ويل المالي
المعلومــات  إلــى  المتوقعــة  االئتمانيــة  الخســائر  وقيــاس  االئتمانيــة 
المعقولة والمؤيدة المتاحة للمنشــأة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما.
أفضــل  علــى  بنــاًء  تقديراتهــا  تضــع  أن  المنشــآت  علــى  ويتعيــن 
الحاليــة  واألوضــاع  الســابقة  األحــداث  عــن  متاحــة  معلومــات 
والظــروف االقتصاديــة المتوقعــة. وعنــد تقييــم الظــروف المتوقعة،

في حالة السماح لجميع 
المقترضين في فئات معينة 
من األدوات المالية بتأجيل 
السداد، ال ينبغي أن يؤدي 
ذلك تلقائيًا إلى اعتبار أن 
جميع تلك األدوات قد 
حدثت فيها زيادة كبيرة في 
المخاطر االئتمانية
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ــر الداعمــة  ــد-19 والتدابي ــروس كوفي ــار في ينبغــي النظــر فــي كل مــن آث
ــي تتخذهــا الحكومــة. المهمــة الت

ومــن المرجــح أن يكــون مــن الصعــب فــي الوقــت الحالــي دمــج اآلثــار 
الخاصــة لفيــروس كوفيــد-19 والتدابيــر الحكوميــة الداعمــة علــى أســاس 
معقــول ومؤيــد. ولكــن التغيــرات في الظروف االقتصاديــة ينبغي إظهار 
ــي، وفــي  ــي تطبقهــا المنشــآت لالقتصــاد الكل أثرهــا فــي التصــورات الت
ترجيحــات هــذه التصــورات. وإذا لــم يكــن مــن الممكــن إظهــار آثــار فيــروس 
كوفيــد-19 فــي النمــاذج، فســيلزم عندئــذ النظــر فــي إدخــال تعديــالت أو 
تعديــالت مركبــة بعــد تطبيــق النمــوذج. وتشــهد البيئــة تغيــرات متســارعة 
وينبغــي االســتمرار فــي متابعــة أحــدث الحقائــق والظــروف كلمــا توفــرت 

معلومــات جديــدة.
ــة وتســببها فــي ارتفــاع مســتويات  ــة الظــروف الراهن وبالرغــم مــن صعوب
عــدم التأكــد، فإنــه إذا اســتندت تقديــرات الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 
إلــى معلومــات معقولــة ومؤيــدة ولــم يتــم تطبيــق المعيار الدولــي للتقرير 
المالــي 9 علــى نحــو آلــي، فســيكون مــن الممكــن تقديــم معلومــات 
الحاليــة  البيئــة  وفــي ظــل  المتوقعــة.  االئتمانيــة  الخســائر  عــن  مفيــدة 
المليئــة بالتوتــرات، يســتطيع المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 واإلفصاحات 
المرتبطــة بــه أن يقــدم لمســتخدمي القوائــم الماليــة الشــفافية التــي 

تشــتد الحاجــة إليهــا فــي مثــل هــذه الظــروف.
وممــا تجــدر اإلشــارة إليــه هنــا أن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي قــد 
أصــدرت مجموعــة مــن اإلرشــادات التطبيقيــة لتطبيــق متطلبــات المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 9، وينصــح المجلــس الدولــي المنشــآت 
علــى مراعــاة مثــل تلــك اإلرشــادات التــي تــؤدي إلــى تطبيــق متســق 

لمتطلبــات المعيــار.

على المنشآت أن تضع 
تقديراتها بناًء على أفضل 

معلومات متاحة عن األحداث 
السابقة واألوضاع الحالية 

والظروف االقتصادية 
المتوقعة أخذًا في الحسبان 

كاًل  من آثار فيروس كوفيد-19 
والتدابير الداعمة المهمة التي 

تتخذها الحكومة
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قياس الهبوط في األصول 
طويلة األجل

كوفيــد-19  فيــروس  النتشــار  المباشــرة  اآلثــار  مــن 
واإلجــراءات االحترازيــة المصاحبــة لــه تقلــص النشــاط 
االقتصــادي لكثيــر مــن المنشــآت. وقــد تــؤدي إلــى 
توقــف كامــل لبعــض األنشــطة بشــكل مؤقــت. ومثــل 
هــذه اآلثــار ينبغــي النظــر فــي مــدى اعتبارهــا مــن 
ضمــن المؤشــرات علــى الهبــوط فــي قيمــة األصــول 
طويلــة األجــل. وينظــم معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 
36 »الهبــوط فــي قيمــة األصــول« والقســم المماثــل 
لــه فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت 
الهبــوط فــي  الصغيــرة والمتوســطة كيفيــة قيــاس 
قيمــة األصــول واإلفصــاح عنــه بمــا فــي ذلــك عكــس 
الهبــوط فــي فتــرات الحقــة إذا ظهــرت مؤشــرات على 
ذلــك. ويعــرض المعيــار عــددا مــن المؤشــرات الداخليــة 
ــد النظــر  ــة التــي يجــب أخذهــا كحــد أدنــى عن والخارجي
فيمــا إذا كانــت األصــول طويلــة األجــل قــد هبطــت 
خــالل  كبيــرة  تغيــرات  حــدوث  بينهــا  ومــن  قيمتهــا، 
القريــب،  المســتقبل  توقــع حدوثهــا فــي  أو  الفتــرة، 
أو  االقتصاديــة  أو  الســوقية  أو  التقنيــة  البيئــة  فــي 
النظاميــة التــي تعمــل فيهــا المنشــأة أو فــي الســوق 
 لهــا، ووجــود تأثيــر ســلبي 

ً
التــي يكــون األصــل موجهــا

لهــذه التغيــرات علــى المنشــأة، وزيــادة المبلــغ الدفتري 
الســوقية.  رســملتها  عــن  المنشــأة  أصــول  لصافــي 
ونظــرا لحجــم المتطلبــات فــي ذلــك المعيــار وأهميتهــا 
بمجموعهــا، فإنــه مــن غيــر العملــي محاولــة تلخيــص 
أي مــن متطلبــات هــذا المعيــار فــي هــذه النشــرة، 
ولــذا فــإن الهيئــة تدعــو المنشــآت إلــى قــراءة فاحصــة 
لمــدى  تقديراتهــا  االعتبــار  فــي  أخــذا  المعيــار  لذلــك 
االمتــداد الزمنــي آلثــار فيــروس كوفيــد-19 ومــن ثــم 
تأثيــره علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة 

مــن اســتخدام األصــول.
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وااللتزامــات  »المخصصــات   37 رقــم  الدولــي  المحاســبة  معيــار  يعــرف 
المحتملــة واألصــول المحتملــة« المخصــص علــى أنــه التــزام غيــر مؤكــد 
مــن حيــث توقيتــه أو مبلغــه. وااللتــزام بطبيعتــه هــو واجــب قائــم علــى 
 عن أحداث ســابقة، وُيتوقع أن ينتج عن تســويته تدفق 

ٌ
المنشــأة ناشــئ

خــارج مــن المنشــأة لمــوارد تنطــوي علــى منافــع اقتصاديــة. والواجــب 
 علــى ســبيل المثــال 

ً
 ناشــئا

ً
القائــم علــى المنشــأة قــد يكــون واجبــا نظاميــا

 عــن تصرفــات المنشــأة 
ً
 ناشــئا

ً
 ضمنيــا

َ
عــن عقــد أو نظــام معيــن، أو واجبــا

عندمــا توحــي ألطــراف أخــرى، مــن واقــع ممارســة ســابقة ذات نمــط 
ثابــت، أو مــن واقــع سياســات معلنــة أو تصريــح حالــي محدد بشــكل كاف، 
 لذلــك، تكــون المنشــأة 

ً
بأنهــا ســوف تقبــل مســؤوليات معينــة؛ ونتيجــة

 لــدى تلــك األطــراف األخــرى بأنهــا ســوف 
ً
 وجيهــا

ً
قــد أوجــدت توقعــا

تفــي بتلــك المســؤوليات. وفــي ظــل ظــروف فيــروس كوفيــد-19 قــد ال 
يكــون مــن الواضــح وجــود واجــب قائــم فــي تاريــخ القوائــم الماليــة )علــى 
ســبيل المثــال الغرامــات المترتبــة علــى تأخيــر تنفيــذ أعمــال معينــة بســبب 
ظــروف الفيــروس(. ويوضــح معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 37 أنــه فــي 
 ينشــأ عنــه واجــب قائــم إذا كان 

ً
 ســابقا

ً
هــذه الحــاالت، ُيعــد أن هنــاك حدثــا

 يترجــح حدوثــه أكثــر مــن 
ً
وجــود واجــب قائــم فــي نهايــة فتــرة التقريــر أمــرا

عدمــه، مــع األخــذ فــي الحســبان جميــع األدلــة المتاحــة. ويطلــب المعيــار 
ــرة  ــة فت ــم فــي نهاي مــن المنشــأة أن تقــرر مــا إذا كان يوجــد واجــب قائ
التقريــر عــن طريــق أخذهــا لجميــع األدلــة المتاحــة فــي الحســبان، بمــا فــي 
ذلــك علــى ســبيل المثــال رأي الخبــراء. وتشــمل األدلــة التــي تؤخــذ فــي 
ــر. وعلــى  ــرة التقري ــل إضافــي توفــره األحــداث بعــد فت الحســبان أي دلي
 )إذا تــم 

ً
ــة فــإن المنشــأة إمــا أن تثبــت مخصصــا أســاس مثــل هــذه األدل

اســتيفاء ضوابــط اإلثبــات( عندمــا يكــون وجــود واجــب قائــم فــي نهايــة 
 يترجــح حدوثــه أكثــر مــن عدمــه؛ أو أن تفصــح عــن التــزام 

ً
فتــرة التقريــر أمــرا

محتمــل عندمــا يكــون مــن المرجــح عــدم وجــود واجــب قائــم فــي نهايــة 
فتــرة التقريــر، وذلــك مــا لــم تكــن إمكانيــة حــدوث تدفــق خــارج لمــوارد 
ــأن  ــدة. ومــع التوقعــات ب ــة بعي ــة إمكاني ــى منافــع اقتصادي تنطــوي عل
ظــروف فيــروس كوفيــد-19 ســيكون لهــا آثــار ســلبية مســتقبلية، فإنــه 
ينبغــي أال تخلــط المنشــأة بيــن المخصصــات )وفقــا لتعريــف المعيــار( 
وبيــن التكاليــف المســتقبلية المتعلقــة بالتشــغيل المســتقبلي الــذي قــد 
يتســبب فيــه اســتمرار ظــروف الفيــروس، حيــث يؤكــد المعيــار علــى أن 
القوائــم الماليــة تتعامــل مــع المركــز المالــي للمنشــأة فــي نهايــة فتــرة 

تقريرهــا وليــس مــع مركزهــا المحتمــل فــي المســتقبل.

المخصصات والعقود غير المجدية

المخصص هو التزام غير مؤكد 
من حيث توقيته أو مبلغه. 

وااللتزام بطبيعته هو واجب 
قائم على المنشأة ناشٌئ عن 

أحداث سابقة

يجب على المنشأة أن تقرر 
ما إذا كان يوجد واجب قائم 

في نهاية فترة التقرير عن 
طريق أخذها لجميع األدلة 
المتاحة في الحسبان، بما 

في ذلك رأي الخبراء

الواجب القائم على المنشأة 
قد يكون واجبا نظاميًا، أو واجبَا 

ضمنيًا ناشئًا عن تصرفات المنشأة 
عندما توحي ألطراف أخرى بأنها 

سوف تقبل مسؤوليات معينة
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تشمل األدلة التي تؤخذ 
في الحسبان عند تحديد 
وجود مخصص أي دليل 
إضافي توفره األحداث بعد 
فترة التقرير

قد تسبب ظروف فيروس 
كوفيد-19 في جعل بعض 
العقود المستقبلية غير 
مجدية مما يلزم معه تكوين 
مخصص بقدر الخسارة 
الناتجة عنها

قد تتسبب ظروف فيروس 
كوفيد-19 في توقع خسائر 
تشغيلية مستقبلية. وهذه 
الخسائر ال يجوز إثبات 
مخصص لها

ولذلــك، ال يتــم إثبــات مخصــص للتكاليــف التــي ســيكون مــن الــالزم 
يتــم  التــي  الوحيــدة  المســتقبل. وااللتزامــات  للتشــغيل فــي  تكبدهــا 
إثباتهــا فــي قائمــة المركــز المالــي للمنشــأة هــي تلــك التــي تكــون 
موجــودة فــي نهايــة فتــرة التقريــر. ومــع ذلــك فإنــه يجــب أن تنعكــس 
األحــداث المســتقبلية، التــي يمكــن أن تؤثــر علــى المبلــغ المطلــوب 
أدلــة  هنــاك  تكــون  عندمــا  المخصــص  مبلــغ  فــي  الواجــب،  لتســوية 
موضوعيــة كافيــة علــى وقوعهــا. ويؤكــد المعيــار فــي هــذا الصــدد 
أن الخســائر التشــغيلية المســتقبلية ال تســتوفي تعريــف االلتــزام وال 
الضوابــط العامــة الموضوعــة إلثبــات المخصصــات ومــن ثــم ال يجــوز 
حــدوث  توقــع  اعتبــار  آخــر  جانــب  مــن  لهــا. ويمكــن  إثبــات مخصــص 
 علــى احتمــال هبــوط قيمــة أصــول 

ً
خســائر تشــغيلية مســتقبلية مؤشــرا

تشــغيلية معينــة. وتختبــر المنشــأة هــذه األصــول لتحديــد الهبــوط فــي 
ــار الدولــي للمحاســبة 36 »الهبــوط فــي قيمــة  قيمتهــا بموجــب المعي

األصــول«.
وينبغــي للمنشــآت التنبــه لمتطلــب المعيــار المتعلــق بالتعويــض الــذي 
تحصــل عليــه عــن بعــض المخصصــات حيــث ينــص المعيــار علــى أنــه 
المخصــص  لتســوية  المطلوبــة  النفقــات  كل  أو  بعــض  يكــون  عندمــا 
ــات التعويــض إال  مــن المتوقــع تعويضهــا مــن طــرف آخــر، فــال يجــوز إثب
عندمــا يكــون فــي حكــم المؤكــد أنــه ســيتم اســتالم التعويــض إذا قامــت 
المنشــأة بتســوية الواجــب. ويجــب معالجــة التعويــض علــى أنــه أصــل 
منفصــل. وال يجــوز أن يتجــاوز المبلــغ الــذي يتــم إثباتــه للتعويــض مبلــغ 

المخصــص. 
ومــن األمــور الجديــرة بمزيــد مــن االهتمــام فــي ظــل الظــروف الحاليــة، 
النظــر فــي عقــود الشــركة التــي لــم تنفــذ بعــُد، وذلــك للنظــر فيمــا 
 مــع اســتمرار ظــروف الفيــروس إلــى 

ً
إذا كان أي منهــا لــم يعــد مجديــا

وقــت تنفيــذ تلــك العقــود، ومــن ثــم يلــزم إثبــات مخصــص لــه. ويعــّرف 
معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 37 العقــد غيــر المجــدي بأنــه عقــد 
تكــون فيــه التكاليــف التــي ال يمكــن تجنبهــا للوفــاء بالواجبــات بموجــب 
العقــد أكبــر مــن المنافــع االقتصاديــة المتوقــع أن يتــم الحصــول عليهــا 
بموجــب العقــد. وتعكــس التكاليــف التــي ال يمكــن تجنبهــا بموجــب 
العقــد أقــل صافــي تكلفــة للخــروج مــن العقــد، والتــي هــي تكلفــة 
الوفــاء بــه أو أي تعويــض أو غرامــات تنشــأ عــن اإلخفــاق فــي الوفــاء 

بــه، أيهمــا أقــل.
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مــن المتوقــع فــي ظــل ظــروف فيــروس كوفيد-19 ومع توقــف بعض األعمال 
لفتــرة مــن الزمــن وتقلــص حجــم اإلنتــاج أو تقــادم بعــض الســلع أو تلفهــا، أن 
ــرة، أو علــى المخــزون  ــاس المخــزون المنتــج خــالل الفت ــر علــى قي ــه أث يكــون ل
فــي آخــر الفتــرة. وينــص المعيــار الدولــي للمحاســبة رقــم 2 »المخــزون« علــى 
أن تخصيــص نفقــات اإلنتــاج اإلضافيــة الثابتــة علــى تكاليــف التحويــل يســتند 
إلــى الطاقــة اإلنتاجيــة العاديــة لمرافــق اإلنتــاج. والطاقــة اإلنتاجيــة العاديــة 
هــي متوســط اإلنتــاج الُمتوقــع تحقيقــه علــى مــدى عــدد مــن الفتــرات أو 
المواســم فــي ظــل الظــروف العاديــة، مــع األخــذ فــي الحســبان الفقــد فــي 
الطاقــة اإلنتاجيــة الناتــج عــن الصيانــة الُمجدولــة. وممــا ينبغــي التأكيــد عليــه 
إلــى  تــؤدي بشــكل جوهــري  فــي ظــروف فيــروس كوفيــد-19 والتــي قــد 
انخفــاض فــي اإلنتــاج دون الطاقــة العاديــة، أن المعيــار ينــص علــى عــدم جــواز 
زيــادة مبلــغ النفقــات اإلضافيــة الثابتــة )التكاليــف غيــر المباشــرة( الُمخصــص 
ثبــت 

ُ
 النخفــاض اإلنتــاج أو عــدم اســتغالل اآلالت. وت

ً
لــكل وحــدة إنتــاج نتيجــة

النفقــات اإلضافيــة غيــر الُمخصصــة علــى أنهــا مصــروف فــي الفتــرة التــي يتــم 
تحملهــا فيهــا. وفــي فتــرات اإلنتــاج المرتفــع علــى نحــٍو غيــر عــادي، ينخفــض 
مبلــغ النفقــات اإلضافيــة الثابتــة الُمخصــص لــكل وحــدة إنتــاج بحيــث ال ُيقــاس 

المخــزون بأعلــى مــن التكلفــة. 
وممــا يجــب التنبــه لــه فــي ظــل ظــروف فيــروس كوفيد-19 المؤديــة إلى تباطؤ 
ــة للتحقــق،  ــرة االهتمــام باحتســاب صافــي القيمــة القابل ــع أو توقفــه لفت البي
ــه بســبب هــذه الظــروف قــد ال يمكــن اســترداد تكلفــة المخــزون إذا  ــك أن وذل
 بشــكل كلــي أو جزئــي أو إذا انخفــض ســعر 

ً
مــا تلــف أو إذا أصبــح متقادمــا

 إذا زادت التكاليــف الُمقــدرة 
ً
بيعــه. وقــد ال يمكــن اســترداد تكلفــة المخــزون أيضــا

لإلتمــام أو التكاليــف الُمقــدر أن يتــم تكبدهــا إلنفــاذ البيــع. ومــن ثــم يجــب 
تخفيــض قيمــة المخــزون إلــى صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق بحيــث ال تزيــد 
قيمتــه عــن المبالــغ المتوقــع أن تتحقــق مــن بيعــه أو اســتخدامه. ووفقــا 
للمعيــار الدولــي للمحاســبة رقــم 2، فــإن تقديــرات صافــي القيمــة القابلــة 
للتحقــق ينبغــي أن تســتند إلــى أفضــل األدلــة التــي يمكــن االعتمــاد عليهــا 
ــغ المتوقــع أن يحققــه المخــزون.  ــرات للمبل المتاحــة فــي وقــت إجــراء التقدي
وتأخــذ هــذه التقديــرات فــي الحســبان تقلبــات الســعر أو التكلفــة التــي تتعلــق 
ــذي  ــك بالقــدر ال ــرة وذل ــة الفت ــي تقــع بعــد نهاي بشــكل مباشــر باألحــداث الت
تؤكــد بــه تلــك األحــداث الظــروف القائمــة فــي نهايــة الفتــرة. ويحســن التذكيــر 
أنــه لــو تحســنت الظــروف االقتصاديــة وزال األثــر الســلبي لهــذا الفيــروس، 
فــإن مبلــغ التخفيــض ُيعكــس )أي أن العكــس يقتصــر علــى مبلــغ التخفيــض 
ــد التكلفــة أو صافــي القيمــة  ــري الجدي ــغ الدفت ــث يعــادل المبل األصلــي( بحي
القابلــة للتحقــق بعــد التعديــل، أيهمــا أقــل. ويحــدث هــذا، علــى ســبيل المثــال، 
عنــد وجــود بنــد مــن بنــود المخــزون مســجل بصافــي القيمــة القابلــة للتحقــق، 
 فــي فتــرة الحقــة 

ً
بســبب انخفــاض ســعر بيعــه، وهــذا البنــد ال يــزال موجــودا

وقــد ارتفــع ســعر بيعــه.

قياس المخزون

من المتوقع أن ينخفض مستوى 
اإلنتاج في ظروف فيروس 

كوفيد-19، ويجب على المنشآت 
التنبه إلى كيفية تخصيص نفقات 

اإلنتاج اإلضافية الثابتة

يسمح معيار المخزون بعكس 
خسارة تخفيض قيمة المخزون 

في فترة الحقة لو زالت 
الظروف التي تسببت سابقًا 
في تخفيض قيمة المخزون 

إلى ما دون التكلفة

في ظل ظروف فيروس كوفيد-19 
من المتوقع تخفيض قيم المخزون 

إلى صافي القيمة القابلة للتحقق
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ظروف فيروس كوفيد-19 
قد تؤدي إلى تعديالت في 
عقود اإليجار 

كيفية تطبيق متطلبات 
المعيار في ظل الظروف 
الحالية، والتي غالبا ما 
تنطوي على ممارسة 
االجتهاد من قبل اإلدارة 
أخذا في الحسبان عددًا 
من العوامل

التعديالت على عقود اإليجار
مــع  المؤجريــن  تعــاون  إلــى  كوفيــد-19  فيــروس  ظــروف  تــؤدي  قــد 
المســتأجرين مــن خــالل منحهــم إعفــاءات محــددة مــن التزامــات عقــود 
اإليجــار أو مزايــا أخــرى، وقــد تكــون هنــاك ضــرورة ملحــة لتعديــالت جوهريــة 
علــى بعــض عقــود اإليجــار بحســب مــدى فداحــة اآلثــار االقتصاديــة التــي 
 ألهميــة هــذا الموضــوع وحداثــة تطبيــق المعيــار 

ً
يســببها الفيــروس. ونظــرا

الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16 »عقــود اإليجــار« فقــد أصــدر مجلــس 
معاييــر المحاســبة الدوليــة نشــرة أوضــح فيهــا كيفيــة تطبيــق متطلبــات 
المعيــار فــي ظــل الظــروف الحاليــة، والتــي غالبــا ما تنطوي على ممارســة 
 مــن العوامــل مــن 

ً
االجتهــاد مــن قبــل اإلدارة أخــذا فــي الحســبان عــددا

 مــن الشــروط واألحــكام األصليــة 
ً
أهمهــا مــا إذا كانــت تلــك التغييــرات جــزءا

لعقــد اإليجــار. وأشــار المجلــس إلــى أنــه يمكــن أن تنشــأ التغييــرات بشــكل 
مباشــر عــن تعديــالت فــي عقــد اإليجــار نفســه أو بشــكل غيــر مباشــر، 
علــى ســبيل المثــال، عــن اإلجــراءات التــي تتخذهــا الحكومــة لمواجهــة 
ظــروف فيــروس كوفيــد-19. وعنــد المحاســبة عــن التغييــرات فــي دفعــات 
 إلــى جنــب مــع أي أنظمــة 

ً
اإليجــار، تنظــر المنشــأة فــي عقــد اإليجــار جنبــا

ــر  ــار الدولــي للتقري ــد تطبيــق المعي ــارة أخــرى، عن أو لوائــح منطبقــة. وبعب
المالــي 16، تعالــج المنشــأة أي تغييــر فــي دفعات اإليجــار بنفس الطريقة، 
ــر فــي العقــد نفســه،   عــن تغيي

ً
ــر ناشــئا ــا إذا كان التغيي بغــض النظــر عّم

ــح المنطبقــة.  ــر فــي األنظمــة أو اللوائ ــال، عــن تغيي أو علــى ســبيل المث
وتعتمــد المحاســبة التــي يتطلبهــا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16 
عــن التغييــر فــي دفعــات اإليجــار علــى مــا إذا كان ذلــك التغييــر يســتوفي 
تعريــف تعديــل عقــد اإليجــار. ووفقــا لنشــرة المجلــس الدولــي، فــإن مــن 

أهــم الموضوعــات التــي يجــب مراعاتهــا مــا يلــي:

 في العقد:
ً
تقييم ما إذا كان التغيير في دفعات اإليجار ُيعد تعديال

ُيعــّرف المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 تعديــل عقــد اإليجــار بأنــه تغييــر 
 مــن 

ً
فــي نطــاق عقــد اإليجــار، أو عــوض عقــد اإليجــار، لــم يكــن جــزءا

ــم مــا إذا كان قــد  ــد تقيي ــة لعقــد اإليجــار. وعن الشــروط واألحــكام األصلي
حــدث تغييــر فــي نطــاق عقــد اإليجــار، تنظــر المنشــأة فيمــا إذا كان هنــاك 
تغييــر فــي حــق االســتخدام المنقــول إلــى المســتأجر بموجــب العقــد – 
ومــن أمثلــة التغييــر فــي نطــاق عقــد اإليجــار إضافــة أو إنهــاء الحــق فــي 
اســتخدام واحــد أو أكثــر مــن األصــول محــل العقــد، أو تمديــد أو تقليــص 
مــدة عقــد اإليجــار التعاقديــة. وال يعــد اإلعفــاء المؤقــت مــن دفــع األجــرة 

 فــي نطــاق عقــد اإليجــار.
ً
أو تخفيــض األجــرة، بمفــرده، تغييــرا
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وعنــد تقييــم مــا إذا كان قــد حــدث تغييــر فــي عــوض عقــد اإليجــار، تنظــر 
المنشــأة فــي التأثيــر الكلــي ألي تغييــر فــي دفعــات اإليجار. فعلى ســبيل 
المثــال، فــي حالــة عــدم دفــع المســتأجر لدفعــات اإليجــار لمــدة ثالثــة 
ــك بشــكل  ــرات التــي تلــي ذل ــادة دفعــات اإليجــار للفت ــم زي أشــهر، ربمــا يت
تناســبي بمــا يعنــي أن عــوض عقــد اإليجــار لــم يطــرأ عليــه أي تغييــر. 
وفــي حالــة عــدم حــدوث أي تغييــر فــي نطــاق عقــد اإليجــار أو العــوض 

الخــاص بــه، فعندئــذ ال يكــون هنــاك أي تعديــل قــد تــم فــي العقــد.
وإذا كان هنــاك تغييــر قــد حــدث فــي نطــاق عقــد اإليجــار أو العــوض 
الخــاص بــه، تنظــر المنشــأة بعــد ذلــك فيمــا إذا كان ذلــك التغييــر يشــكل 
 مــن الشــروط واألحــكام األصليــة لعقــد اإليجــار. وتطبــق المنشــأة 

ً
جــزءا

الفقــرة 2 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16 وتنظــر فــي كل من 
الشــروط واألحــكام الخاصــة بالعقــد وفــي جميــع الحقائــق والظــروف ذات 
 
ً
 أو تشــريعا

ً
الصلــة. وقــد تشــمل هــذه الحقائــق والظــروف ذات الصلــة عقدا

 أو الئحــة أخــرى منطبقــة علــى عقــود اإليجــار. فعلــى ســبيل 
ً
أو نظامــا

المثــال، قــد تحتــوي عقــود اإليجــار أو األنظمــة أو اللوائــح المنطبقــة علــى 
بنــود تفضــي إلــى حــدوث تغييــرات فــي الدفعــات إذا وقعــت أحــداث 
معينــة أو طــرأت ظــروف معينــة. ويمكــن أن تكــون اإلجــراءات الحكوميــة 
فيــروس  ظــروف  بســبب  زمنيــة  لفتــرة  المتاجــر  إغــالق  فــرض  )مثــل، 
كوفيــد-19( ذات صلــة بالتفســير القانونــي للبنــود، مثــل القــوة القاهــرة، 
 عليهــا فــي العقــد األصلــي أو فــي األنظمــة أو 

ً
التــي كانــت منصوصــا

عــد التغييــرات فــي دفعــات اإليجــار التــي تنشــأ عــن 
ُ
اللوائــح المنطبقــة. وت

البنــود المنصــوص عليهــا فــي العقــد األصلــي أو فــي األنظمــة أو اللوائــح 
 مــن الشــروط واألحــكام األصليــة لعقــد اإليجــار، حتــى وإن 

ً
المنطبقــة، جــزءا

لــم يكــن أثــر تلــك البنــود )الناشــئ عــن حــدث مثــل ظــروف كوفيــد-19( 
 فــي الســابق. وفــي مثل هذه الحــاالت، ال يكون هناك أي تعديل 

ً
متصــورا

قــد تــم فــي العقــد ألغــراض المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16.
 مــن تعديــل فــي العقد، يطبق 

ً
وإذا كان التغييــر فــي دفعــات اإليجــار ناتجــا

ــي رقــم 16  ــر المال ــي للتقري ــار الدول المســتأجر الفقــرات 44-46 مــن المعي
ويطبــق المؤجــر الفقرتيــن 79 و80 أو الفقــرة 87 مــن المعيــار الدولــي 

للتقريــر المالــي رقــم 16. 

عد تعديالت في العقد:
ُ
التغييرات في الدفعات التي ال ت

 مــن تعديــل فــي العقــد، 
ً
إذا لــم يكــن التغييــر فــي دفعــات اإليجــار ناتجــا

 علــى أنــه مــن دفعــات 
ً

فــإن ذلــك التغييــر ســتتم المحاســبة عنــه عــادة
اإليجــار المتغيــرة. وفــي هــذه الحالــة، يطبــق المســتأجر الفقــرة 38 مــن 
 بإثبــات أثــر اإلعفــاء 

ً
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16 ويقــوم عــادة

يمكن أن تكون اإلجراءات 
الحكومية )مثل، فرض إغالق 

المتاجر لفترة زمنية بسبب 
ظروف فيروس كوفيد-19( 

ذات صلة بالتفسير القانوني 
للقوة القاهرة، المنصوص 

عليها في العقد األصلي أو 
اللوائح المنطبقة
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اإليجــاري ضمــن الربــح أو الخســارة. وفيمــا يخــص عقــد اإليجــار التشــغيلي، 
دخــل  إثبــات  طريــق  عــن  اإليجــاري  اإلعفــاء  أثــر  بإثبــات  المؤجــر  يقــوم 

منخفــض مــن عقــود اإليجــار.

التخلص الجزئي من التزام عقد اإليجار:
إذا أدى التغييــر فــي دفعــات اإليجــار إلــى التخلــص مــن جــزء مــن الواجــب 
المحــدد فــي العقــد علــى المســتأجر )علــى ســبيل المثــال، إبراء المســتأجر 
وجــه  علــى  محــددة  دفعــات  بــأداء  عليــه  الــذي  الواجــب  مــن   

ً
نظامــا

الخصــوص(، ينظــر المســتأجر فيمــا إذا كانــت المتطلبــات الخاصــة بإلغــاء 
 للفقــرة 3.3.1 

ً
إثبــات جــزء مــن التــزام عقــد اإليجــار قــد تــم اســتيفاؤها وفقــا

ــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 9 »األدوات الماليــة«. مــن المعي

الهبوط في قيمة األصول:
قيمــة  فــي  »الهبــوط   36 رقــم  للمحاســبة  الدولــي  المعيــار  ــق  ُيطبَّ
األصــول« عنــد تحديــد مــا إذا كان قــد حــدث هبــوط فــي قيمــة أصــول 
واآلالت  العقــارات  وبنــود  المســتأجر(  يخــص  )فيمــا  االســتخدام  حــق 
والمعــدات الخاضعــة لعقــد اإليجــار التشــغيلي )فيمــا يخــص المؤجــر(. 
ومــن المرجــح أن تــدل الظــروف، التــي تنشــأ عنهــا إعفــاءات إيجاريــة نتيجــة 
لظــروف فيــروس كوفيــد-19، علــى حــدوث هبــوط فــي قيمــة األصــول. 
فعلــى ســبيل المثــال، قــد يكــون فــوات الربــح أثنــاء الفتــرة التــي تشــملها 
 علــى حــدوث هبــوط فــي قيمــة أصــل حــق 

ً
اإلعفــاءات اإليجاريــة مؤشــرا

االســتخدام ذي الصلــة. وبالمثــل، قــد تؤثــر اآلثــار طويلــة األجــل لظــروف 
المتوقــع ألصــول  الدائــم  فيــروس كوفيــد-19 علــى األداء االقتصــادي 
 فــي المتطلبــات 

ً
حــق االســتخدام. وســيلزم علــى المؤجــر أن ينظــر أيضــا

المنطبقــة الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 9، علــى 
ســبيل المثــال عنــد المحاســبة عــن أي هبــوط في قيمة المبالغ مســتحقة 

التحصيــل فيمــا يخــص عقــود اإليجــار.

اإلفصاح:
يجــب علــى المســتأجر والمؤجــر تطبيــق متطلبــات اإلفصــاح الــواردة فــي 
المعاييــر الدوليــة األخــرى للتقريــر المالــي، مثــل المعيــار الدولــي للمحاســبة 
ــار  ــب المعي ــال، يتطل ــى ســبيل المث ــة«. فعل ــم المالي رقــم 1 »عــرض القوائ
الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16 مــن كل مــن المســتأجرين والمؤجريــن 
القوائــم  لمســتخدمي   

ً
أساســا توفــر  التــي  المعلومــات  عــن  اإلفصــاح 

الماليــة لتقييــم أثــر عقــود اإليجــار علــى مراكزهــم الماليــة وأدائهــم الماليــة 
وتدفقاتهــم النقديــة. 

يلزم أن تكون المعلومات 
المفصح عنها كافية لتمكين 
مستخدمي القوائم المالية 
من فهم آثار التغييرات 
في دفعات اإليجار، نتيجة 
لظروف فيروس كوفيد-19، 
على المركز المالي للمنشأة 
وأدائها المالي



آثــار انتشــار فيــروس كورونــا )كوفيد-19( على إعداد القوائــم المالية ومراجعتها18

ســتظهر آثــار ظــروف فيــروس كوفيــد-19 علــى المنشــآت المدرجــة فــي 
الســوق الماليــة )الملزمــة بإعــداد قوائــم ماليــة أّوليــة( اعتبــارا مــن الربــع األول 
لعــام 2020. ومــن المهــم التأكيــد علــى أن االعتبــارات الســابق اإلشــارة إليهــا 
فــي هــذه النشــرة تنطبــق علــى التقريــر المالــي األولــي كمــا هــي منطبقــة 
علــى التقريــر الســنوي، وال توجــد فــي المعاييــر الدوليــة اســتثناءات تتعلــق 
باإلثبــات أو القيــاس فــي القوائــم الماليــة األوليــة، فالفتــرة األوليــة مــا هــي 
إال جــزء مــن ســنة ماليــة أكبــر، وينــص المعيــار الدولــي للمحاســبة رقــم 34 
إثبــات األصــول وااللتزامــات  األّولــي« علــى أن مبــادئ  المالــي  »التقريــر 
ــرات األوليــة هــي نفســها المطبقــة فــي  والدخــل والمصروفــات فــي الفت
القوائــم الماليــة الســنوية بمــا فــي ذلــك مبــادئ إثبــات وقيــاس الخســائر 
مــن تخفيــض قيمــة المخــزون أو إعــادة الهيكلــة أو الهبــوط، إال أنــه مراعــاة 
العتبــارات توفيــر المعلومــات فــي الوقــت المناســب وللتكلفــة المصاحبــة 
ــب المنشــأة أو 

َ
طال

ُ
، قــد ت

ً
ولتجنــب تكــرار معلومــات تــم التقريــر عنهــا ســابقا

قــد تختــار أن توفــر معلومــات أقــل فــي التواريــخ األوليــة بالمقارنــة مــع 
ــة الســنوية. قوائمهــا المالي

ويعــرف المعيــار الدولــي للمحاســبة رقــم 34 الحد األدنــى لمحتوى التقرير 
المختصــرة واإليضاحــات  الماليــة  القوائــم  بأنــه يشــمل  األولــي  المالــي 
 
ً
التوضيحيــة المختــارة. وُيقصــد مــن التقريــر المالــي األولــي أن يوفــر تحديثــا

آلخــر مجموعــة كاملــة مــن القوائــم الماليــة الســنوية. ومــن ثــم، فهــو 
يركــز علــى األنشــطة واألحــداث والظــروف الجديــدة وال يكــرر المعلومــات 
يجــب  أنــه  علــى  المعيــار  ينــص  حيــث   ،

ً
عنهــا ســابقا التقريــر  تــم  التــي 

 لألحــداث 
ً
علــى المنشــأة أن تــدرج فــي تقريرهــا المالــي األولــي توضيحــا

والمعامــالت التــي تعــد مهمــة لفهــم التغيــرات فــي المركــز المالــي 
للمنشــأة وأدائهــا منــذ نهايــة آخــر فتــرة تقريــر ســنوية. ويجــب أن تــؤدي 
المعلومــات الُمفصــح عنهــا فيمــا يتعلــق بتلــك األحــداث والمعامــالت إلــى 
تحديــث المعلومــات ذات الصلــة المعروضــة فــي أحــدث تقريــر مالــي 
 مــن األمثلــة لإلفصاحــات المطلوبــة فــي 

ً
ســنوي. ويعــرض المعيــار عــددا

ــر األولــي. التقري
آثــار ظــروف فيــروس  تعــرض فيهــا  التــي  األولــى  األوليــة  الفتــرة  ولعــل 
الماليــة  القوائــم  بالغــة لمســتخدمي  أهميــة  تكــون ذات  قــد  كوفيــد-19 
نظــرا للظــروف االســتثنائية التــي مــرت بهــا المنشــآت خــالل األشــهر القليلــة 
األولــى النتشــار الفيــروس، ممــا يلــزم معــه بــذل العنايــة الالزمــة بشــأن 
األنشــطة واألحــداث والظــروف التــي مــرت بهــا المنشــأة منــذ نهايــة الفتــرة 

الســابقة.

القوائم المالية األولية

مبادئ إثبات األصول 
وااللتزامات والدخل 

والمصروفات في الفترات 
األولية هي نفسها 

المطبقة في القوائم 
المالية السنوية

الفترة األولية األولى التي 
تعرض فيها آثار ظروف 
فيروس كوفيد-19 قد 

تكون ذات أهمية بالغة 
لمستخدمي القوائم 

المالية نظرا للظروف 
االستثنائية التي مرت بها 

المنشآت خالل األشهر 
القليلة األولى النتشار 

الفيروس



موضوعات ذات أهمية عند تطبيق 
المعايير الدولية للمراجعة 
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ــارات محــددة  ــة المراجعــة – اعتب ــار الدولــي للمراجعــة 501 »أدل ينــص المعي
لبنــود مختــارة« علــى أنــه إذا كان المخــزون ذا أهمية نســبية للقوائم المالية، 
فيجب على المراجع الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة 
فيمــا يتعلــق بوجــود المخــزون وحالتــه عــن طريــق حضــور الجــرد الفعلــي 
ــم يتمكــن المراجــع  . وإذا ل

ً
ــا ــر ممكــن عملي ــم يكــن ذلــك غي للمخــزون، مــا ل

مــن حضــور الجــرد الفعلــي للمخــزون بســبب ظــروف غيــر متوقعــة، فيجــب 
عليــه القيــام ببعــض عمليــات الجــرد الفعلــي أو مالحظتهــا فــي تاريــخ بديل، 
وتنفيــذ إجــراءات مراجعــة للمعامــالت التــي تمــت فــي الفتــرة الفاصلــة.
ولــم يضــع المعيــار وصفــا محــددا للحــاالت غيــر العمليــة، حيــث تركهــا لحالــة 
ــى  ــاط وفقــا للحكــم المهنــي للمراجــع. ويمكــن النظــر إل وظــروف كل ارتب
الظــروف المصاحبــة النتشــار فيــروس كوفيــد-19 علــى أنهــا مثــال واقعــي 
العتبــار حضــور الجــرد الفعلــي للمخــزون غيــر ممكــن عمليــا نظــرا لمــا يشــكله 
مــن خطــر علــى ســالمة المراجعيــن، وهــو خطــر مؤيــد باإلجــراءات االحترازيــة 
الحكومية التي تحد من التواجد في مقرات العمل. وقد نص المعيار في 
فقراتــه التوضيحيــة علــى أن مــن أمثلــة عــدم إمكانيــة حضور الجــرد الفعلي 
 لســالمة المراجع.

ً
للمخــزون كــون المخــزون فــي موقــع قــد يشــكل تهديــدا

ــه حينمــا يكــون الحضــور  ــار إلــى أن وفــي مثــل هــذه الظــروف، يشــير المعي
 فــي بعــض الحــاالت، فــإن تطبيــق إجــراءات مراجعــة 

ً
غيــر ممكــن عمليــا

بديلــة قــد يوفــر مــا يكفــي مــن أدلــة المراجعــة المناســبة بشــأن وجــود 
البيــع  التقصــي عــن مســتندات  المثــال،  المخــزون وحالتــه، علــى ســبيل 
 لبنــود مخــزون محــددة تــم الحصــول عليهــا أو شــراؤها قبــل 

ً
الــذي تــم الحقــا

الجــرد الفعلــي للمخــزون.  ويســمح المعيــار بتنفيــذ عمليــات جــرد اختبــاري، 
علــى ســبيل المثــال، عــن طريــق تتبــع بنــود مختــارة مــن ســجالت جــرد اإلدارة 
إلــى المخــزون الفعلــي وتتبــع بنــود مختــارة مــن المخــزون الفعلــي إلــى 
ســجالت جــرد اإلدارة، والــذي يوفــر أدلــة مراجعــة بشــأن اكتمــال ودقــة تلــك 
الســجالت. وباإلضافــة إلــى تســجيل عمليــات الجــرد االختبــاري التــي يقــوم 
بهــا المراجــع، يشــير المعيــار إلــى أن الحصــول علــى نســخ مــن ســجالت 
اإلدارة الكاملــة الخاصــة بالجــرد الفعلــي للمخــزون يســاعد المراجــع فــي 
تنفيــذ إجــراءات مراجعــة الحقــة لتحديــد مــا إذا كانــت ســجالت المخــزون 
النهائيــة للمنشــأة تعكــس بدقــة النتائــج الفعليــة لجــرد المخــزون. وفــي 
حــال عــدم التمكــن مــن الحصــول علــى مــا يكفــي مــن أدلــة المراجعــة 

المعيار الدولي للمراجعة 501 »أدلة المراجعة 
اعتبارات محددة لبنود مختارة«

حضور الجرد الفعلي للمخزون 
مطلوب ما لم يكن ذلك غير 
ممكن عمليًا

يمكن النظر إلى الظروف 
المصاحبة النتشار فيروس 
كوفيد-19 على أنها مثال 
واقعي العتبار حضور الجرد 
الفعلي للمخزون غير ممكن 
عمليا نظرا لما يشكله من 
خطر على سالمة المراجعين
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المناســبة فيمــا يتعلــق بوجــود المخــزون وحالتــه عــن طريــق تنفيــذ إجــراءات 
ــب أن يعــدل المراجــع  ــار المراجعــة )705( يتطل ــة، فــإن معي مراجعــة بديل

ــد النطــاق.   لتقيي
ً

ــره نتيجــة ــرأي فــي تقري ال
وقــد ناقشــت بعــض النشــرات الصــادرة مــن عــدد مــن الجهــات الدوليــة 
األمريكــي  المعهــد  مثــل  والمراجعــة  المحاســبة  مهنــة  فــي  المؤثــرة 
المعتمديــن  للمحاســبين  اإلنجليــزي  والمعهــد  القانونييــن  للمحاســبين 
بعــض إجــراءات المراجعــة البديلــة، ومنهــا اســتخدام المراجــع للتقنيــة عــن 
بعــد والتــي تتيــح عرضــا مرئيــا مباشــرا لبنــود المخــزون تســمح للمراجــع أن 
يختــار بشــكل آنــي ومفاجــئ بعــض بنــود المخــزون، ويطلــب مــن الطــرف 
المخــزون  بالتأكــد مــن وجــود  الضــوء عليهــا بمــا يســمح  اآلخــر تســليط 
ــي  ــه. وقــد يكــون مــن المناســب مــا أمكــن إشــراك المراجــع الداخل وحالت
فــي عمليــة الجــرد عــن بعــد مــن خــالل اســتخدام التقنيــة أخــذا فــي 
الحســبان متطلبــات معيــار المراجعــة الدولــي رقــم 610 »اســتخدام عمــل 
ــة التــي تقترحهــا النشــرات  ــن الداخلييــن«. ومــن اإلجــراءات البديل المراجعي
المشــار إليهــا أعــاله الفحــص المســتندي للمشــتريات والمبيعــات المتعلقــة 
ببنــود مختــارة فــي المخــزون مــع االهتمــام بالكميــات وتواريــخ الحركــة 
وزيــادة حجــم العينــة، وفحــص ســجالت الجــرد التــي قامــت بهــا اإلدارة مــع 
القيــام بإجــراءات تحليليــة علــى حجــم المشــتريات والمبيعــات، وتحليــل 
هوامــش الربــح اإلجمالــي ومعــدل المبيعــات، وتحليــل بيانــات المخــزون 

فــي أماكــن متعــددة. 
وفــي كل األحــوال يجــب علــى المراجــع التحلــي بنزعــة الشــك المهنــي، 
ــة  ــه مــن الحصــول علــى مــا يكفــي مــن أدل ــه فــي حــال عــدم تمكن وأن
المراجعــة المناســبة فيمــا يتعلــق بوجــود المخــزون وحالتــه عــن طريــق 
تنفيــذ إجــراءات مراجعــة بديلــة، فــإن معيــار المراجعــة )705( يتطلــب أن 

ــد النطــاق.  لتقيي
ً

ــره نتيجــة ــرأي فــي تقري يعــدل المراجــع ال

حينما يكون الحضور غير ممكن 
عمليًا في بعض الحاالت، 

فإن تطبيق إجراءات مراجعة 
بديلة قد يوفر ما يكفي من 

أدلة المراجعة المناسبة بشأن 
وجود المخزون وحالته

قد يكون من المناسب استخدام 
المراجع للتقنية التي تتيح عرضا 

مرئيا مباشرا لبنود المخزون 
تسمح للمراجع أن يختار بشكل 

آني بعض بنود المخزون ويطلب 
من الطرف اآلخر تسليط الضوء 

عليها بما يسمح بالتأكد من 
وجود المخزون وحالته
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من المخاطر المصاحبة 
لفيروس كوفيد-19 
إمكانية وجود حقائق بعد 
صدور القوائم المالية لم 
يكن المراجع يعلم بها إال 
بعد ذلك

يضع معيار المراجعة رقم 560 
متطلبات واضحة للتعامل مع 
الحقائق التي تظهر بعد صدور 
القوائم المالية

المعيار الدولي للمراجعة 560 
»األحداث الالحقة«

يضــع المعيــار الدولــي للمراجعــة رقــم 560 »األحــداث الالحقة« متطلبات 
ــن  ــي تقــع بي ــق بتحققــه مــن األحــداث الت واضحــة للمراجــع فيمــا يتعل
تاريــخ القوائــم الماليــة وتاريــخ تقريــر المراجــع. إال أن مــا يلــزم التأكيــد عليــه 
فــي هــذه النشــرة المتطلبــات المتعلقــة بالحقائــق التــي تصبــح معروفــة 
لــدى المراجــع بعــد إصــدار القوائــم الماليــة، وبخاصــة فــي ظــل ظــروف 
ــدة للحركــة  ــة المقي ــد-19 ومــا تســببه اإلجــراءات االحترازي ــروس كوفي في
مــن إمكانيــة وجــود حقائــق فــي وقــت المراجعــة لــم يتعــرف عليهــا 
المراجــع إال بعــد صــدور القوائــم الماليــة وتقريــره عليهــا. وفــي مثــل 
هــذه الحالــة يطلــب المعيــار مــن المراجــع عندمــا يعلــم بحقيقــة مــا بعــد 
إصــدار القوائــم الماليــة، والتــي لــو كانــت معروفــة لــه فــي تاريــخ تقريــر 
المراجــع لربمــا أدت إلــى قيامــه بتعديــل تقريــره، أن يقــوم بمناقشــة 
ــن بالحوكمــة، حســب مقتضــى الحــال؛ وأن  األمــر مــع اإلدارة والمكلفي
يحــدد مــا إذا كانــت القوائــم الماليــة بحاجــة إلــى تعديــل؛ وإذا كان األمــر 
كذلــك االستفســار عــن الكيفيــة التــي تعتــزم بهــا اإلدارة معالجــة األمــر 
فــي القوائــم الماليــة. ويضــع المعيــار متطلبــات واضحــة عندمــا تعــدل 
اإلدارة القوائــم الماليــة، كمــا يضــع متطلبــات فــي حالــة لــم تقــم اإلدارة 
بالتعديــل الــالزم للقوائــم الماليــة. وتهيــب الهيئــة بالمراجعيــن االهتمــام 
بمتطلبــات هــذا المعيــار نظــرا لمــا قــد تســببه ظــروف فيــروس كوفيــد-19 
مــن حــدوث حــاالت تســتوجب إعــادة النظــر فــي القوائــم الماليــة وفــي 

تقريــر المراجــع بعــد صدورهمــا.
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 لمعيــار المراجعــة الدولــي رقــم 570 
ً
تتمثــل مســؤوليات المراجــع وفقــا

المراجعــة  أدلــة  مــن  يكفــي  مــا  علــى  الحصــول  فــي  »االســتمرارية« 
المناســبة، وفي التوصل إلى اســتنتاجات، بشــأن مدى مناســبة استخدام 
اإلدارة ألســاس االســتمرارية فــي المحاســبة عنــد إعــداد القوائــم الماليــة، 
ــاك عــدم تأكــد جوهــري بشــأن قــدرة المنشــأة  واســتنتاج مــا إذا كان هن
ــة المراجعــة التــي تــم   إلــى أدل

ً
علــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة، اســتنادا

الحصــول عليهــا. وال يعنــي خلــو تقريــر المراجــع مــن أيــة إشــارة إلــى وجــود 
عــدم تأكــد جوهــري مــن قــدرة المنشــأة علــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة 
مســتمرة،  كمنشــأة  البقــاء  علــى  المنشــأة  لقــدرة  ضمــان  أنــه  علــى 
ــود المالزمــة لقــدرة المراجــع علــى  ــة للقي ــرات المحتمل ــك نظــرا للتأثي وذل
اكتشــاف التحريفــات الجوهريــة التــي تــزداد بالنســبة لألحــداث أو الظــروف 
المســتقبلية التــي قــد تتســبب فــي توقــف المنشــأة عــن البقــاء كمنشــأة 
مســتمرة، وبخاصــة تلــك األحــداث التــي تتطــور بشــكل ســريع وغيــر ممكن 

التنبــؤ بهــا كمــا هــو الحــال مــع آثــار فيــروس كوفيــد-19
لفيــروس  الكبيــرة  اآلثــار  فــي  المتمثلــة  الحاليــة  الظــروف  ظــل  وفــي 
 لعــدم التأكــد 

ً
 رئيســيا

ً
كوفيــد-19 والتــي قــد تكــون فــي حــد ذاتهــا مصــدرا

ــه  ــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة، فإن الجوهــري بشــأن قــدرة المنشــأة عل
تــزداد أهميــة اهتمــام المراجــع بمتطلبــات المعيــار. ومــن ذلــك وجــوب 
 
ً
 مبدئيــا

ً
قيامــه بالنظــر فيمــا إذا كانــت اإلدارة قــد أجــرت بالفعــل تقييمــا

لقــدرة المنشــأة علــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة أخــذا فــي الحســبان تأثيــر 
فيــروس كوفيــد-19 علــى أعمالهــا. وإذا كانــت اإلدارة قــد أجــرت بالفعــل 
مثــل هــذا التقييــم، فيجــب علــى المراجــع مناقشــته مــع اإلدارة وتحديــد 
 
ً
مــا إذا كانــت اإلدارة قــد حــددت أن فيــروس كوفيــد-19 قــد يثيــر، منفــردا
ــرة حــول قــدرة المنشــأة علــى البقــاء   كبي

ً
أو مــع أحــداث أخــرى، شــكوكا

كمنشــأة مســتمرة، وإذا كان األمــر كذلــك، فإنــه يناقــش خطــط اإلدارة 
للتعامل مع هذه األحداث أو الظروف. أما إذا لم تقم اإلدارة بإجراء مثل 
هــذا التقييــم بعــد، فيجــب علــى المراجــع أن يناقــش مــع اإلدارة أســاس 
اســتخدامها المرتقب ألســاس االســتمرارية في المحاســبة، وأن يستفســر 
 أو مــع أحــداث 

ً
منهــا عّمــا إذا كان فيــروس كوفيــد-19 قــد يثيــر، منفــردا

 كبيرة حول قدرة المنشــأة على البقاء كمنشــأة مســتمرة.
ً
أخرى، شــكوكا

تنبــؤات  إعــداد  أهميــة  تــزداد  فيــروس كوفيــد-19  مثــل ظــروف  وفــي 
بالتدفقــات النقديــة. وينــص المعيــار علــى أنــه عنــد قيــام المنشــأة بإعداد 

المعيار الدولي للمراجعة 570  
»االستمرارية«

خلو تقرير المراجع من أية 
إشارة إلى وجود عدم تأكد 
جوهري من قدرة المنشأة 

على البقاء كمنشأة 
مستمرة ليس ضمانًا 

لقدرة المنشأة على البقاء 
كمنشأة مستمرة

يجب على المراجع أن يناقش 
مع اإلدارة خططها للتعامل 
مع فيروس كوفيد-19، وما 

إذا كان قد يثير، منفردًا أو 
مع أحداث أخرى، شكوكًا 

كبيرة حول قدرة المنشأة 
على البقاء كمنشأة 

مستمرة
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استنتاج وجود عدم تأكد 
جوهري بشأن ما إذا كان 
فيروس كوفيد-19 قد يثير، 
شكوكًا كبيرة بشأن قدرة 
المنشأة على البقاء كمنشأة 
مستمرة يعد مسؤولية 
المراجع وفقا لحكمه المهني 
واستنادًا إلى أدلة المراجعة 
التي تم الحصول عليها

في مثل ظروف فيروس 
كوفيد-19 تزداد أهمية 
إعداد تنبؤات بالتدفقات 
النقدية

 عنــد األخــذ فــي 
ً
 مهمــا

ً
تنبــؤ للتدفقــات النقديــة، وكان تحليــل التنبــؤ عامــال

الحســبان النتيجــة المســتقبلية لألحــداث أو الظــروف أثنــاء تقويــم خطــط 
اإلدارة للتصرفــات المســتقبلية فــإن مــن بيــن إجــراءات المراجعــة اإلضافيــة 
ــدة التــي تــم االســتناد إليهــا 

َّ
تقويــم إمكانيــة االعتمــاد علــى البيانــات المول

 لالفتراضــات 
ً
 كافيــا

ً
فــي إعــداد التنبــؤ، وتحديــد مــا إذا كان هنــاك دعمــا

التــي اســتند إليهــا التنبــؤ.
وتــود الهيئــة التأكيــد علــى أن اســتنتاج وجــود عــدم تأكــد جوهــري بشــأن 
 أو مــع أحــداث أخــرى، 

ً
مــا إذا كان فيــروس كوفيــد-19 قــد يثيــر، منفــردا

 كبيــرة بشــأن قــدرة المنشــأة علــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة يعــد 
ً
شــكوكا

 إلــى أدلــة المراجعــة 
ً
مســؤولية المراجــع وفقــا لحكمــه المهنــي واســتنادا

التــي تــم الحصــول عليهــا عنــد مراجعــة كل منشــأة. وال يمكــن وضــع 
تصــور الســتنتاج عــام يســتخدمه كل المراجعيــن لــكل المنشــآت التــي 

تأثــرت بفيــروس كوفيــد-19 نظــرا الختــالف ظــروف كل منشــأة.
وممــا يجــب التأكيــد عليــه أنــه حتــى فــي حالــة فــي حالــة اســتنتاج المراجع 
 
ً
أن اســتخدام اإلدارة ألســاس االســتمرارية فــي المحاســبة يعــد مناســبا
فــي ظــل ظــروف فيــروس كوفيــد-19، ولكــن يوجــد عــدم تأكــد جوهــري، 
فيجــب عليــه تحديــد مــا إذا كانــت القوائــم الماليــة تفصــح بشــكٍل كاٍف 
ــرة حــول قــدرة   كبي

ً
ــر شــكوكا ــد-19 قــد تثي عــن أن ظــروف فيــروس كوفي

المنشــأة علــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة، وخطــط اإلدارة للتعامــل معهــا؛ 
وعــن عــدم التأكــد الجوهــري المصاحــب لتلــك الظــروف وأن المنشــأة بنــاًء 
علــى ذلــك، قــد تكــون غيــر قــادرة على تحقيــق أصولها والوفــاء بالتزاماتها 
خــالل مســار عملهــا الطبيعــي. ويوضــح المعيــار الحــاالت التــي قــد يبــدي 
فيهــا المراجــع رأيــا متحفظــا أو معارضــا، أو حتــى االمتنــاع عــن إبــداء الــرأي، 
فــي حــال عــدم التــزام اإلدارة بمتطلبــات اإلفصــاح أو فــي حــال إعــداد 
القوائــم الماليــة علــى أســاس االســتمرارية مــع عــدم مناســبته، أو فــي 
حــال عــدم تمكــن المراجــع مــن الحصــول علــى مــا يكفــي مــن أدلــة 
المراجعــة المناســبة فيمــا يتعلــق باســتخدام اإلدارة ألســاس االســتمرارية.
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ينــص معيــار المراجعــة الدولــي رقــم 600 » اعتبــارات خاصــة - عمليــات مراجعــة 
ُمكّونــات  مراجعــي  عمــل  ذلــك  فــي  )بمــا  للمجموعــة  الماليــة  القوائــم 
ــة  ــم المالي ــذي يعمــل كمراجــع للقوائ المجموعــة(« علــى أهــداف المراجــع ال
الخاصــة بمجموعــة تتمثــل فــي التواصــل بوضــوح مــع مراجعــي المكونــات 
بشــأن نطاق وتوقيت أعمالهم بشــأن المعلومات المالية المتعلقة بالمكونات 
والنتائــج التــي يتوصلــون إليهــا؛ وفــي الحصــول علــى مــا يكفــي مــن أدلــة 
المراجعــة المناســبة بشــأن المعلومــات الماليــة للمكونــات وآليــة توحيــد القوائم 
ــة للمجموعــة  ــم المالي ــم إعــداد القوائ ــداء رأي فيمــا إذا كان قــد ت ــة إلب المالي
المنطبــق. المالــي  التقريــر  إلطــار   

ً
وفقــا الجوهريــة،  الجوانــب  جميــع  مــن 

ُيعــد  المجموعــة  ارتبــاط  عــن  المســؤول  الشــريك  أن  إلــى  المعيــار  ويشــير 
واإلشــراف  وتنفيــذه  المجموعــة  مراجعــة  ارتبــاط  توجيــه  عــن   

ً
مســؤوال

فــي   
ً
مناســبا ُيصــدر  الــذي  المراجــع  تقريــر  كان  إذا  عّمــا   

ً
ومســؤوال عليــه، 

ظــل الظــروف القائمــة. ونتيجــة لذلــك، يجــب أال يشــير تقريــر المراجــع عــن 
ــذ مراجعــو 

ِّ
ــِوّن. وعندمــا ينف

َ
ــة للمجموعــة إلــى مراجــع أي ُمك ــم المالي القوائ

فيجــب  المكونــات،  لهــذه  الماليــة  المعلومــات  علــى   
ً
أعمــاال المكّونــات 

علــى الشــريك المســؤول عــن ارتبــاط المجموعــة تقويــم مــا إذا كان فريــق 
المكّونــات  المشــاركة فــي عمــل مراجعــي   علــى 

ً
المجموعــة قــادرا ارتبــاط 

ــة المراجعــة المناســبة.  ــى مــا يكفــي مــن أدل ــوب للحصــول عل بالقــدر المطل
وممــا يطلبــه المعيــار أيضــا أنــه إذا اســتنتج فريــق ارتبــاط المجموعــة أن عمــل 
مراجــع المكــّون غيــر كاٍف، فيجــب علــى فريــق ارتبــاط المجموعــة أن يحــدد 
نفذ مــن قبــل مراجــع 

ُ
نفذ، ومــا إذا كانــت ســت

ُ
اإلجــراءات اإلضافيــة التــي ســت

ــق  ــار توثي ــرا يطلــب المعي ــاط المجموعــة. وأخي ــق ارتب المكــّون أو مــن قبــل فري
العمــل  فــي  المجموعــة  ارتبــاط  فريــق  ومــدى مشــاركة  وتوقيــت  طبيعــة 
المنفــذ مــن قبــل مراجعــي المكّونــات علــى المكّونــات المهمــة، بمــا فــي 
ذلــك، عنــد االنطبــاق، فحــص فريــق ارتبــاط المجموعــة لألجــزاء ذات الصلــة فــي 
توثيــق مراجعــي المكّونــات ألعمــال المراجعــة واالســتنتاجات المتوصــل إليهــا. 
ومــع أن المعيــار لــم يطلــب بشــكل صريــح مشــاركة فريــق ارتبــاط المجموعــة 
علــى  العمــل  طبيعــة  أن  إال  شــخصي،  بشــكل  المكونــات  مراجعــة  فــي 
المكونــات ومــدى خبــرات مراجعــي المكونــات قــد تجعــل مــن الــالزم علــى 

فريــق مراجعــة المجموعــة المشــاركة فــي مراجعــة المكونــات.

المعيار الدولي للمراجعة رقم 600 »اعتبارات 
خاصــة - عمليــات مراجعــة القوائــم الماليــة 
للمجموعــة )بمــا فــي ذلــك عمــل مراجعي 

ُمكّونــات المجموعة(« 

ال يجوز لمراجع المجموعة 
أن يشير في تقريره إلى 

مراجع أي مكّون في 
المجموعة

ظروف انتشار فيروس 
كوفيد-19 قد تحد من 

قدرة مراجع المجموعة 
على المشاركة في 

مراجعة المكونات

قد يرى مراجعة المجموعة 
ضرورة مشاركة فريقه في 

مراجعة المكّون بجانب 
مراجعي المكونات
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ولكــن قــد ال يتيســر ذلــك فــي ظــروف انتشــار فيــروس كوفيــد-19 التــي أدت 
إلــى الحــد مــن الســفر والتنقــالت. وفــي مثــل هــذه الظــروف قدمــت بعــض 
إنجلتــرا وويلــز  المعتمديــن فــي  المحاســبين  الدوليــة مثــل معهــد  المعاهــد 
ومعهــد المحاســبين الماليزييــن عــددا مــن اإلرشــادات واالعتبــارات فــي هــذا 
الســياق. فعلــى ســبيل المثــال يقتــرح المعهــد الماليزي مطالبــة مراجع المكّون 
بتوفيــر وصــول آمــن لملفاتــه اإللكترونيــة بمــا يســمح لمراجــع المجموعــة مــن 
اســتعراضها عــن بعــد. ويمكــن أيضــا لمراجــع المجموعــة أن يطلــب اجتماعــات 
مرئيــة مــن خــالل التقنيــة لمناقشــة عملــه. وقــد يطلــب مراجــع المجموعــة 
ــة، كمــا يمكــن لمراجــع  ــم تحقــق تفصيلي مــن مراجــع المكــّون اســتكمال قوائ
ــه مباشــرة وخاصــة  المجموعــة مطالبــة إدارة المجموعــة بتقديــم معلومــات ل

ــا. ــة إلكتروني عندمــا تكــون أنظمــة معلومــات المجموعــة متكامل
 للظــروف الحاليــة المقيــدة ألعمــال المراجعيــن واإلدارات، يقتــرح المعهــد 

ً
ونظــرا

البريطانــي تصنيــف أعمــال المراجعــة للتركيــز علــى المكّونــات المتأثــرة أكثــر 
بالظــروف الحاليــة ومــدى تأثــر قــدرة المكــّون على إعــداد المعلومــات الضرورية 
ــرأي فــي المجموعــة. وقــد يكــون  ــداء ال وتحديــد مــدى أهميتهــا النســبية إلب
ــث  ــة، حي ــر المالي ــة إلعــداد التقاري ــر الزمني

ُ
ط

ُ
ــل األ مــن الضــروري مناقشــة تعدي

يمكــن أن يــؤدي تأجيــل الجــدول الزمنــي إلعــداد التقريــر، إن أمكــن، إلــى منــح 
بعــض الوقــت حتــى تباطــؤ أو توقــف انتشــار الفيــروس، وتخفيــف الحظــر علــى 
الســفر أو رفعــه. وســيحتاج مراجــع المجموعــة إلــى فهــم مــا إذا كان الجــدول 
الزمنــي إلعــداد التقريــر قــد تــم وضعــه لمراعــاة تواريــخ نهائيــة محــددة بموجــب 
 لمــا تفضلــه 

ً
اللوائــح التنظيميــة أو غيــر ذلــك. فــإذا كان الجــدول الزمنــي انعكاســا

الشــركة فحســب، فُيستحســن عندئــذ التأجيــل لمنــح اإلدارة والمراجعيــن الوقت 
 إلغــالق المكاتــب، 

ً
الــالزم لتــدارك العطلــة التــي تســبب فيهــا الفيــروس. ونظــرا

 عــن الوفــاء بالمواعيــد النهائيــة األصليــة 
ً
فمــن المرجــح أن يكــون العمــل متأخــرا

المحــددة إلعــداد التقريــر. وفــي حــال تعــذر زيــارة مراجــع المجموعــة لفريــق 
مراجعــة المكــّون، فقــد يكــون مــن المناســب النظــر فــي نتائــج أيــة زيــارات 
ســابقة، بمــا فــي ذلــك الزيــارات التــي تمــت أثنــاء التخطيــط أو فــي أيــة مرحلــة 
أوليــة، وتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك أخطــاء أو قضايــا مهمــة، أم كان العمــل 
رفيــع المســتوى، ومــا العمــل الــذي يمكــن القيــام بــه بشــكل مركزي بواســطة 
فريــق مراجعــة المجموعــة، وبخاصــة إذا كان باإلمــكان تقديــم المعلومــات 
 ينبغــي 

ً
ــرا ــه باختبارهــا. وأخي ــى مراجــع المجموعــة للســماح ل بشــكل مباشــر إل

تقييــم نتائــج اإلجــراءات البديلــة المتخــذة، والنظــر فيمــا إذا كانــت اإلجــراءات 
البديلــة قــد ســمحت باســتيفاء متطلبــات المعيــار الدولــي للمراجعــة رقــم 600، 
وعلــى وجــه الخصــوص، هــل تــم الحصــول علــى مــا يكفــي مــن أدلــة المراجعة 
المناســبة؟ وحتــى بعــد تنفيــذ هــذه اإلجــراءات البديلــة، هــل يلــزم تعديــل الــرأي 

بموجــب المعيــار الدولــي للمراجعــة رقــم 705؟

يجب على مراجع المجموعة 
النظر في تنفيذ أنشطة 
بديلة الستعراض عمل فريق 
المكون وتقويمه إذا كان 
من المخطط في البداية 
أن يقوم مراجع المجموعة 
بزيارة فريق المكون

النظر في مدى مناسبة إجراء 
مكالمات فيديو للتحدث 
خالل العمل مع مراجع 
المكون

النظر في مدى مناسبة رفع 
الملفات إلكترونيًا ومنح مراجع 
المجموعة إمكانية الوصول 
إليها
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في ظل ظروف فيروس كوفيد-19 من المتوقع أن يعطي مســتخدمو التقارير المالية 
 مــن الثقــة علــى معلومــات 

ً
 أكثــر بتقريــر المراجــع الخارجــي الــذي يضفــي مزيــدا

ً
اهتمامــا

القوائــم الماليــة. وينــص المعيــار الدولــي للمراجعــة رقــم 700 »تكويــن الــرأي والتقريــر عــن 
القوائــم الماليــة » علــى أنــه يجــب علــى المراجــع تقويــم مــا إذا كانــت القوائــم الماليــة 
 لمتطلبــات إطــار التقريــر المالــي المنطبــق. 

ً
ة، مــن جميــع الجوانــب الجوهريــة، وفقــا ُمعــدَّ

ويجــب أن يتضمــن هــذا التقويــم النظــر فــي الجوانــب النوعيــة للممارســات المحاســبية 
الخاصــة بالمنشــأة، بمــا فــي ذلــك المؤشــرات علــى وجــود تحيــز محتمــل فــي اجتهــادات 
اإلدارة. وبشــكل خــاص، وفــي ضــوء متطلبــات إطــار التقريــر المالــي المنطبــق، يتطلــب 
فصــح بشــكل 

ُ
مــن المراجــع، مــن بيــن عــدة أمــور، تقويــم مــا إذا كانــت القوائــم الماليــة ت

مناســب عــن السياســات المحاســبية المهمــة المختــارة والُمطبقــة. أخــذا فــي الحســبان 
مــدى مالءمتهــا ومناســبتها للمنشــأة، وعرضهــا بطريقــة قابلــة للفهــم؛ واتســاقها مــع 
إطــار التقريــر المالــي المنطبــق، ومــا إذا كانــت التقديــرات المحاســبية التــي أجرتهــا اإلدارة 
تعــد معقولــة. كمــا يطلــب المعيــار مــن المراجــع تقويــم مــا إذا كانــت القوائــم الماليــة 
توفــر إفصاحــات كافيــة لتمكيــن المســتخدمين المســتهدفين مــن فهــم تأثيــر المعامــالت 

واألحــداث المهمــة علــى المعلومــات الــواردة فــي القوائــم الماليــة.
ومــن المســائل التــي قــد يــرى المراجــع االهتمــام بهــا فــي مثــل الوضــع الراهــن، النظــر 
فــي تضميــن التقريــر تأثيــر ظــروف فيــروس كوفيــد-19 ضمــن األمــور الرئيســة للمراجعــة 
وفقــا للمعيــار الدولــي للمراجعــة رقــم 701 »اإلبــالغ عــن األمــور الرئيســة للمراجعــة فــي 
تقريــر المراجــع المســتقل ». ويعــرف ذلــك المعيــار األمــور الرئيســة للمراجعــة بأنهــا تلــك 
األمــور التــي كانــت لهــا، بحســب الحكــم المهنــي للمراجــع، األهميــة البالغــة عنــد مراجعــة 
يتــم إبالغهــا  التــي  بيــن األمــور  اختيارهــا مــن  الحاليــة، ويتــم  للفتــرة  الماليــة  القوائــم 
للمكلفيــن بالحوكمــة. ووفقــا للمعيــار، فــإن المراجــع يأخــذ فــي حســبانه عنــد تحديــد 

األمــور الرئيســة للمراجعــة مــا يلــي:
ــم أو المخاطــر  المجــاالت التــي يرتفــع فيهــا خطــر التحريــف الجوهــري المقيَّ ) أ( 

المحــددة. الُمهمــة 
القوائــم  فــي  الــواردة  بالمجــاالت  يتعلــق  فيمــا  المهمــة  المراجــع  أحــكام  ) ب( 
الماليــة، والتــي انطــوت علــى اجتهــاد مهــم مــن جانــب اإلدارة، بمــا فــي ذلــك 
التقديــرات المحاســبية التــي تــم تحديــد أنهــا تحتــوي علــى عــدم تأكــد مرتفــع 

فــي التقديــر.
التأثيــر الواقــع علــى المراجعــة بســبب األحــداث أو المعامــالت المهمــة التــي  ) ج( 

وقعــت خــالل الفتــرة.

المعاييــر الدوليــة للمراجعــة المتعلقــة 
بتقريــر المراجــع ) 700، 701، 705، 706(

يجب على المراجع، من بين 
أمور أخرى، تقويم ما إذا 

كانت القوائم المالية توفر 
إفصاحات كافية لتمكين 

المستخدمين من فهم تأثير 
المعامالت واألحداث المهمة 

على المعلومات الواردة في 
القوائم المالية

األمور الرئيسة للمراجعة 
هي تلك األمور التي كانت 
لها، بحسب الحكم المهني 

للمراجع، األهمية البالغة 
عند مراجعة القوائم المالية 

للفترة الحالية

قد يرى المراجع النظر في 
تضمين التقرير تأثير ظروف 

فيروس كوفيد-19 ضمن 
األمور الرئيسة للمراجعة
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ويجــب علــى المراجــع أن يحــدد مــن بيــن األمــور المحــددة وفقــا لالعتبــارات المشــار إليهــا 
أعــاله تلــك األمــور التــي كانــت لهــا األهميــة البالغــة عنــد مراجعــة القوائــم الماليــة للفتــرة 

عــد هــذه األمــور هــي األمــور الرئيســة للمراجعــة.
ُ
الحاليــة، ومــن ثــّم ت

الرئيســة للمراجعــة ليســت بديــال إلبــداء  التأكيــد عليــه هــو أن األمــور  ينبغــي  وممــا 
رأي معــدل فــي القوائــم الماليــة، وال يجــوز تضميــن قســم األمــور الرئيســة للمراجعــة 
األمــر الــذي أدى إلــى تعديــل الــرأي فــي القوائــم الماليــة. ولذلــك فقــد أكــد المعيــار 
الدولــي للمراجعــة رقــم 701 علــى أهميــة النظــر فــي التفاعــل بيــن وصــف األمــور الرئيســة 
للمراجعــة والعناصــر األخــرى المطلــوب إدراجهــا فــي تقريــر المراجــع، حيــث ينــص المعيــار 
 لمعيــار المراجعــة رقــم 705، أو الــذي 

ً
علــى أن األمــر الــذي ينشــأ عنــه رأي معــدل وفقــا

 كبيــرة 
ً
ينشــأ عنــه عــدم تأكــد جوهــري فيمــا يتعلــق بأحــداث أو ظــروف قــد تثيــر شــكوكا

 لمعيــار المراجعــة 570، ُيعــد 
ً
حــول قــدرة المنشــأة علــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة وفقــا

بطبيعتــه مــن األمــور الرئيســة للمراجعــة. ومــع ذلــك، ففــي مثــل هــذه الظــروف، ال يجــوز 
أن يتــم إيضــاح هــذه األمــور فــي قســم األمــور الرئيســة للمراجعــة فــي تقريــر المراجــع، 

 مــن ذلــك، يجــب علــى المراجــع:
ً
وبــدال

 لمعايير المراجعة المنطبقة؛
ً
التقرير عن هذه األمور وفقا ) أ( 

أســاس  قســم  إلــى  للمراجعــة  الرئيســة  األمــور  قســم  فــي  إشــارة  إدراج  ) ب( 
ــرأي المتحفــظ )المعــارض( أو إلــى قســم عــدم التأكــد الجوهــري المتعلــق  ال

باالســتمرارية.
وعلــى الرغــم مــن أن اإللــزام باإلفصــاح عــن األمــور الرئيســة للمراجعــة خــاص بالشــركات 
المدرجــة فــي الســوق الماليــة، إال أنــه وفــي ظــل ظــروف فيــروس كوفيــد-19، قــد 
يــرى المراجــع مناســبة اإلفصــاح عــن آثــار هــذه الظــروف علــى مراجعــة القوائــم الماليــة 
لشــركة غيــر مدرجــة إذا رأى أن ذلــك مــن بيــن األمــور التــي كانــت لهــا، بحســب حكمــه 
المهنــي، األهميــة البالغــة عنــد مراجعــة القوائــم الماليــة للفتــرة الحاليــة، والتــي تــم 

ــن بالحوكمــة  إبالغهــا للمكلفي
وإذا لــم تكــن ظــروف فيــروس كوفيــد-19 مــن بيــن األمــور المبلــغ عنهــا علــى أنهــا مــن 
 فــي تعديــل رأي المراجــع فــي القوائــم 

ً
بيــن األمــور الرئيســة للمراجعــة أو لــم تكــن ســببا

الماليــة، فقــد يقــوم المراجــع، وفقــا لمتطلبــات المعيــار الدولــي للمراجعــة رقــم 706 
»فقــرات لفــت االنتبــاه، وفقــرات أمــور أخــرى فــي تقريــر المراجــع المســتقل » بتضميــن 
فقــرة لفــت انتبــاه فــي تقريــره إذا رأى أنــه مــن الضــروري لفــت انتبــاه المســتخدمين ألمــٍر 
ما تم عرضه أو اإلفصاح عنه بشــكل مناســب في القوائم المالية، والذي يعد بحســب 
 لفهم المســتخدمين للقوائم المالية.

ً
حكمه المهنية  من األهمية بحيث يشــكل أساســا

ــرى  ــار علــى الظــروف التــي قــد ي ــواردة فــي المعي ــة ال ــار، فــإن مــن األمثل وفقــا للمعي
فيهــا المراجــع أنــه مــن الضــروري لفــت االنتبــاه لهــا فــي تقريــره، والتــي قــد تكــون 
متســقة مــع ظــروف فيــروس كوفيــد-19 األحــداث الالحقــة المهمــة بيــن تاريــخ القوائــم 
الماليــة وتاريــخ تقريــر المراجــع.، ووقــوع كارثــة كبيــرة أثــرت أو ال تــزال تؤثــر بشــكل مهــم 

ــي للمنشــأة. ــى المركــز المال عل

األمور الرئيسة للمراجعة 
ليست بديال إلبداء رأي 
معدل في القوائم المالية

إذا لم تكن ظروف فيروس 
كوفيد-19 من بين األمور 
الرئيسة للمراجعة أو لم تكن 
سببًا في تعديل رأي المراجع 
في القوائم المالية، فقد 
يقوم المراجع، بتضمين فقرة 
لفت انتباه في تقريره بشأنها

في ظل ظروف فيروس 
كوفيد-19، قد يرى المراجع 
مناسبة اإلفصاح عنها كأمر 
رئيس لمراجعة القوائم المالية 
لشركة غير مدرجة
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توجيهات مجلس المعايير الدولية للمراجعة 
أصــدر مجلــس المعاييــر الدوليــة للمراجعــة نشــرة يؤكــد فيهــا أهميــة التطبيــق المالئــم لمعاييــر المراجعــة. ومــع 
أن هــذه النشــرة لــم تقــدم إرشــادات عمليــة فــي ظــل انتشــار فيــروس كوفيــد-19 ومــا ســببه مــن تقييــدات لعمــل 
المراجعيــن ومعــدي القوائــم الماليــة علــى حــد ســواء، فإنــه قــد يكــون مــن المناســب االطــالع عليهــا للتأكيــد علــى 
أهميــة تطبيــق معاييــر المراجعــة بالطريقــة التــي تتحقــق بهــا أهــداف المراجعــة، وإلعطــاء القــارئ تصــورا عــن كيفيــة 

تعامــل المجالــس الدوليــة مــع األزمــة الحاليــة.
ووفقــا للمجلــس الدولــي فــإن هــدف النشــرة هــو تســليط الضــوء علــى بعــض المجــاالت األكثــر أهميــة التــي قــد 
ــة المراجعــة  ــى مــا يكفــي مــن أدل ــذ إجــراءات المراجعــة للحصــول عل ــم وتنفي ــد تصمي ــادة النظــر فيهــا عن ــزم زي يل

ــة: ــع اآلتي ــك. وتضمنــت النشــرة المواضي  لذل
ً
ــر تبعــا المناســبة، وإصــدار التقري

اعتبارات خاصة عن تطبيق المعيارمعيار المراجعة ذو الصلة

تحديد مخاطر التحريف 
الجوهري وتقييمها
معيار المراجعة )315(

)المعدل(

• األثــر علــى منهــج المراجعــة المخطــط لــه بســبب المخاطــر الجديــدة أو 	
المتغيــرة التــي نشــأت بســبب فيــروس كوفيــد-19

• إمكانية إعادة النظر في تقييمات المخاطر التي تمت بالفعل	

• أثــر التغيــرات فــي فهــم المراجــع لنظــام الرقابــة الخــاص بالمنشــأة، بمــا 	
فــي ذلــك:

o بيئة الرقابة

o  ــد ــة عن ــى أدوات الرقاب ــه عل ــرات فــي االعتمــاد المخطــط ل التغيي
ــم تحديدهــا ــي ت ــف الجوهــري الت ــد االســتجابات لمخاطــر التحري تحدي

االستجابة
مة للمخاطر المقيَّ

معيار المراجعة )330(

•  ألثــر التطــورات 	
ً

التغييــرات الالزمــة فــي االســتجابات المخطــط لهــا نتيجــة
البيئيــة، مثــل القــدرة علــى الحصــول علــى مــا يكفــي من أدلــة المراجعة 
المناســبة )علــى ســبيل المثــال، قــد توجــد اآلن مشــكالت فــي الوصــول 
أو قــد ال يمكــن حضــور جــرد المخــزون ممــا قــد يســتدعي تنفيــذ إجــراءات 

بديلة(.

• التركيز بدرجة أكبر على ما يلي:	
o  قيــود اليوميــة والتعديــالت 

ً
عمليــة إقفــال القوائــم الماليــة )خاصــة

األخــرى التــي تمــت(.

o  ــك ، بمــا فــي ذل
ً
ــة عمومــا ــم المالي ــم المراجــع لعــرض القوائ تقوي

ــة. ــم إفصاحــات كافي ــم تقدي النظــر فيمــا إذا كان قــد ت

o  اســتنتاج المراجــع بشــأن مــا إذا كان قــد تــم الحصــول علــى مــا
يكفــي مــن أدلــة المراجعــة المناســبة.
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اعتبارات خاصة عن تطبيق المعيارمعيار المراجعة ذو الصلة

معيار المراجعة )540(

)المعدل(
مراجعة التقديرات المحاسبية

• التركيز بدرجة أكبر على ما يلي:	
o  التغيــرات فــي العوامــل التنظيميــة التــي قــد تؤثــر علــى التقديــرات

المحاســبية )علــى ســبيل المثــال، المبــادرات التــي تهــدف إلــى 
ــق  ــرات ضي ــن يمــرون بفت ــن الذي ــول مســتدامة للمديني ــم حل تقدي

مؤقتــة فــي ســياق تفشــي الفيــروس(. 

o  مــا إذا كانــت االفتراضــات مناســبة فــي ظــل الظــروف القائمــة
وفــي ســياق إطــار التقريــر المالــي المنطبــق )علــى ســبيل المثــال، 
ــك(. ــى ذل ــة، ومعــدالت الخصــم، ومــا إل توقعــات التدفقــات النقدي

o  مــا إذا كانــت البيانــات التــي تســتخدمها المنشــأة مالئمــة ويمكــن
االعتمــاد عليهــا. 

o .أثر عوامل الخطر المالزم المتغيرة، والسّيما عدم التأكد

مسؤوليات
المراجع فيما يتعلق باألحداث 

الالحقة
معيار المراجعة )560(

• الفتــرة 	 يطيــل  التقاريــر  إلعــداد  النهائيــة  المواعيــد  تغييــر  أن  اعتبــار 
)وبالتالــي يزيــد المخاطــر ذات الصلــة( لألحــداث التــي تقــع بيــن تاريــخ 

المراجــع. تقريــر  وتاريــخ  الماليــة  القوائــم 

• تحديــد أي أحــداث جوهريــة الحقــة تتعلــق بفيــروس كوفيــد-19، ومــا إذا 	
كانــت قــد تــم تناولهــا أو اإلفصــاح عنهــا بشــكل مناســب فــي القوائــم 

 إلطــار التقريــر المالــي.
ً
الماليــة وفقــا

مسؤوليات
المراجع فيما يتعلق 

باالستمرارية
معيار المراجعة )570(

• أثــر فيــروس كوفيــد-19 )أي مــا إذا كان قــد أثــر بشــكل جوهــري أو 	
مــن المتوقــع أن يؤثــر بشــكل جوهــري( علــى تقويــم المراجــع لتقييــم 

االســتمرارية الــذي أجرتــه اإلدارة.

• إلعــداد 	 االســتمرارية  أســاس  اســتخدام  مناســبة  فــي  النظــر  إعــادة 
القوائــم الماليــة، أو التعديــل الــذي تســتتبعه الظــروف الراهنــة فــي 

الحاجــة. المراجــع، حســب  تقريــر 

مراجعة المجموعات
معيار المراجعة )600(

• عنــد االقتضــاء، إعــادة تقييــم اإلجــراءات التــي خطــط مراجــع المجموعــة 	
ــات، مثــل قــدرة مراجــع  لتنفيذهــا فيمــا يتعلــق بعمــل مراجعــي المكون
المجموعــة علــى اســتعراض األعمــال التــي نفذهــا مراجعــو المكونــات 
)أو المشــاركة فيهــا( بشــكل مناســب، أي مــا إذا كان يلــزم النظــر فــي 
تنفيــذ إجــراءات بديلــة، واألثــر علــى كفايــة ومناســبة أدلــة المراجعــة 

التــي سيســتند إليهــا رأي مراجعــة المجموعــة.
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اعتبارات خاصة عن تطبيق المعيارمعيار المراجعة ذو الصلة

تكوين الرأي والتقرير عن 
القوائم المالية )بما في ذلك 

األمور الرئيسة للمراجعة(

معيار المراجعة )700(
ومعيار المراجعة )701(

• التركيــز علــى األمــور الالزمــة للقــدرة علــى تكويــن االســتنتاجات، بمــا في 	
ــم تناولهــا  ــب الرئيســة للمراجعــة قــد ت ــع الجوان ــت جمي ــك مــا إذا كان ذل

بشــكل مناســب، مثــل:

o  ــة ــد مــن األدل المجــاالت التــي قــد تتطلــب مــن اإلدارة تقديــم المزي
ــر لهــذه اإلشــكالية. بســبب الطبيعــة ســريعة التغي

o  ،19-حــاالت عــدم التأكــد الجديــدة التي نشــأت نتيجة لفيــروس كوفيد
علــى ســبيل المثــال إجــراء التغييــرات المناســبة في عمليات احتســاب 
التقديــرات المحاســبية لمراعــاة أي ارتفــاع فــي حــاالت عــدم التأكــد 

)بمــا فــي ذلــك عمليــات احتســاب الهبــوط فــي القيمــة(؛

o .أثر األنظمة أو اللوائح الجديدة أو المعدلة على القوائم المالية

• تقريــر 	 فــي  للمراجعــة  رئيســة جديــدة  أمــور  االقتضــاء، تضميــن  عنــد 
 بهــا 

ً
 كبيــرا

ً
المراجــع )علــى ســبيل المثــال، األمــور التــي تتطلــب اهتمامــا

مــن جانــب المراجــع بســبب أثــر فيــروس كوفيــد-19(.

المعلومات األخرى
معيار المراجعة )720(

• تقريرهــا 	 فــي  المنشــأة  قدمتهــا  التــي  المعلومــات  بيــن  تضــارب  أي 
الســنوي وفــي القوائــم الماليــة عــن أثــر التطورات الناشــئة عــن فيروس 

كوفيــد-19.
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