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Abstract 
The research highlights the challenges facing accountants and professional 

regulators when dealing with the impact of the virus (COVID-19) pandemic on the 

elements of the financial statements of economic units, and on the results of their 

operations and their financial position in the year ending 12/31/2019 and beyond, 

as well as the extent of the need to amend international financial reporting 

standards as a result of the crisis of the COVID-19 pandemic, as it happens every 

time when Global financial crisis it occurs. 

The research reviewed the published data and reports on international and local 

professional organizations interested in accounting, such as IFRS, IOSCO, 

IPSASB, GAAP US, ESMA, AASB − AUASB, as well as the Iraqi Auditing 

Profession Council, and stating the position of these organizations on the COVID-

19 pandemic.  

The researcher reached a set of results, the most important of which is that there 

are a set of challenges that are most influencing the financial statements for the 

period ending on 12/31/2020, which require accountants and professional 

organizers with accounting treatments and special disclosures as a result of the 

uncertainty caused by the virus (COVID-19)  pandemic, including the book value 

For non-financial and intangible assets, including goodwill, as well as cash flow 

difficulties, credit losses, and disclosures related to the imposition of continuity and 

the accompanying disclosures. Despite these challenges, there is a consensus on 

the part of international accounting professional bodies and organizations 

confirming the ability of standards to address these effects and that there is no need 

to amend, change, delete or add to the requirements of the standards, especially 

International Financial Reporting Standard No. (9) “Financial Instruments. ". 
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جائحة فيروس في ظل  المحاسبةتحديات التي تواجه مهنة ال

  (COVID-19) كورونا

 

 
 أردينيحسن طه أحمد 

 قسم المحاسبة، كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل
 

 Taha_ahmed@uomosul.edu.iqأرديني، حسن طه أحمد : المؤلف المراسل

  

DOI: 10.33899/tanra.2020.167375 

 

  ؛2020/ 27/9: القبول  ؛19/9/2020: التعديل والتنقيح؛ 4/9/2020: االستالمتاريخ المقالة: 
 .1/12/2020: النشر 
 

 المستخلص
المحاسبين ومنظمي المهنة عند معالجة تأثير جائحة فيروس  يسلط البحث الضوء على التحديات التي تواجه

(COVID-19على عناصر القوائم المالية ) قتصادية، وعلى نتائج عملياتها ومركزها المالي في للوحدات اال
وما بعدها، فضال عن مدى الحاجة لتعديل معايير اإلبالغ المالي الدولية  31/12/2019السنة المنتهية في 

 كما يحصل في كل مرة عندما تحصل أزمة مالية عالمية. COVID-19جائحة فيروس  أزمةنتيجة 

ره من بيانات وتقارير عن المنظمات المهنية الدولية والمحلية المهتمة حث باالطالع على ما تم نشاقام الب
عن مجلس  ، فضالا IFRS، IOSCO،IPSASB ،GAAP US، ESMA، AASB−AUASBبالمحاسبة مثل 

 .COVID-19مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات العراقي، وبيان موقف هذه المنظمات من جائحة فيروس 

إن هناك مجموعة من التحديات والتي تعد األكثر تأثيراا  همها،أ النتائج  وقد توصل الباحث إلى مجموعة من
والتي تحتاج من المحاسبين ومنظمي المهنة معالجات  2020 /31/12على البيانات المالية للفترة المنتهية في 

ة ( ومنها القيمCOVID-19محاسبية وافصاحات خاصة نتيجة لحالة عدم التأكد الناجمة عن جائحة فيروس)
الدفترية لألصول غير المالي واألصول غير الملموسة بما فيها الشهرة، فضال عن صعوبات التدفق النقدي 
والخسائر االئتمانية واإلفصاحات المتعلقة بفرض االستمرارية واالفصاحات المصاحبة لها. وبالرغم من هذه 

هناك اجماع من قبل الهيئات والمنظمات المهنية الدولية المحاسبية يؤكد على قدرة المعايير  انالتحديات اال 
معايير، الو إضافة إلى متطلبات أو حذف أو تغيير أنه ال حاجة إلى تعديل أو  هذه التأثيرات، في معالجة

 (" األدوات المالية". 9وخاصة معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )
 

 تاحية:الكلمات المف
 COVID -19القوائم المالية، معيار اإلبالغ  ، المنظمات المهنية المحاسبية ،

( "األحداث 10("األدوات المالية"، معيار المحاسبة الدولي رقم )9المالي الدولي رقم )
 الالحقة
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 المقدمةأوال: 

والمدة الزمنية التي لم تنتِه لحجم ا( من حيث COVID-19) كورونافيروس جائحة مع زيادة تفشي 
على حركة  قيود فرضأنعكس بشكل مباشر على الصحة العامة، أدى إلى  الذيحتى إعداد هذا البحث، و 

، مما أدى لعالمالبضائع في جميع أنحاء األشخاص و انقطاع  حركة ، نتج عنها اقتصاديةالالوحدات األفراد و ا
آلثار ا تقد شملفلنقدية. اقتصادية وعملياتها وتدفقاتها الاوحدات لللمالي المركز اسلبي جوهري على  تأثير إلى

 االقتصاديةالوحدات لحصر، تعطل عمالء المثال ال ا، على سبيل على الوحدات االقتصاديةلمحتملة ا
لمستخدمة اإلمدادات او  المواد االوليةوعدم توفر  ،لبطالةا، وزيادة وتسريح بعضهمليد العاملة اوعائداتها، وغياب 

 ،وزيادة مستويات المخزون  ،الطلب انخفاضإلنتاج بسبب ا فضال عن انخفاض ،الصناعيةلعمليات افي 
لمعدات الممتلكات و المخزونات، ا، بما في ذلك يةالوحدات االقتصادألصول التي تحتفظ بها اوانخفاض قيمة 

لسيولة ، ائتمان ، ومخاوف إلا ومشاكل،  وتدهورهالمالية السوق اتقلبات و  للتداول، لقابلةالمالية ا وراقألاو 
ستمرار هذه اأن يؤدي إذ يمكن  نفاق االستهالكي،الالواسع في ا نخفاضالاو  ،ةلحكوميا التلتدخافي  والزيادة

للوحدات على النتائج المالية  األمد سلبي طويل نطاق قد يكون له تأثيرال واسعقتصادي اإلى تراجع  ،الظروف
 عداد القوائم المالية.إ االقتصادية وعلى مبدأ االستمرارية عند 

كل هذه األمور وغيرها من األحداث ذات الطابع المالي والتي ظهرت بسبب ظهور جائحة كورونا  
(COVID-19سوف ) تقييمها من المحاسبين والمنظمات المهنية المحاسبية الوقوف عندها وإعادة  جتحتا

، أو ما أم الالمالية مطلوبة القوائم  البيانات المالية في لتحديد ما إذا كانت التعديالت على، وتحليلها باستمرار
حديات تواجه المحاسبين كل هذه األمور وغيرها، تعد بمثابة ت . أم ال إذا كانت اإلفصاحات اإلضافية ضرورية

والمنظمات المهنية المحاسبية من أجل إيجاد الحلول الناجعة سواء وفق المعايير المحاسبية المعمول بها حاليا 
 أو بإيجاد معالجات مستحدثة لم تكن قد تنبهت لها المنظمات المهنية من قبل. 

 هدف البحثثانيًا: 
التحديات التي تواجه المحاسبين ومنظمي المهنة عند معالجة  ليط الضوء علىستإلى هدف البحث ي

، وعلى النتائج عملياتها ومركزها المالي على الوحدات االقتصادية، (COVID-19)آثار تفشي جائحة فيروس 
 من المحاسبين ومنظمي المهنة إلى إعادة النظر فيها عندالتي ستحتاج  المالية البياناتهناك العديد من ف

لتحديد ما إذا كانت التعديالت على البيانات المالية مطلوبة ، أو ما إذا كانت اإلفصاحات اإلضافية  ،تقييمها
لى بعض كما يهدف البحث إلى تسليط الضوء ع انخفاض القيمة.المتعلقة بتقييمات وخاصة الضرورية. 

المهنية  منظماتهاردة فعل مهنة المحاسبة من خالل و  (.COVID-19البيانات المالية الرئيسة التي قد تتأثر بـ )
( من حيث القياس COVID-19فيروس ) تفشي جائحة ثارآهم المسؤولين في المقام االول عن معالجة اعتبار ب

 واالفصاح في القوائم والتقارير المالية. 
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 ثالثا: مشكلة البحث:
 -يمكن تحديد مشكلة البحث من خالل طرح التساؤالت اآلتية:

ا موقف الهيئات والمنظمات المهنية الدولية والمحلية المنظمة لمهنة المحاسبة من جائحة فيروس م .1
COVID-19 ؟ 

كما  (COVID-19)نتيجة ألزمة جائحة فيروس  المالي لإلبالغ الدولية المعاييرهل هناك حاجة لتعديل  .2
 يحصل في كل مرة عندما تحصل أزمة مالية عالمية؟

ساسه تعديل القوائم المالية للسنة أ(  حدث يتم على COVID-19فيروس )جائحة  اعتبارهل ينبغي  .3
 ؟  2019 /31/12المنتهية في 

على  (COVID-19فيروس ) ما التحديات التي تواجه المحاسبين ومنظمي المهنة لمعالجة تأثير جائحة .4
  ؟المالي هاومركز  عملياتها ، وعلى نتائج الوحدات االقتصادية

 البحث رابعًا: أهمية
تأتي أهمية البحث من تسليطه الضوء على التحديات التي تواجه مهنة المحاسبة في ظل تفشي جائحة 

، فضال عن تأثيراته على القوائم المالية، والمعالجات المحاسبية الالزمة لهذه التأثيرات (COVID-19)فيروس 
 على عناصر القوائم المالية.

 خامسًا: فرضية البحث

-COVID)بوضعها الحالي ال تصلح لمواجهة تأثيرات جائحة فيروس  المالي بالغلإل الدولية المعاييرإن  .1

على عناصر القوائم المالية، وإنما تحتاج إلى تعديل أو تغيير أو حذف أو إضافة إلى متطلباتها  (19
 فضال عن االيضاحات الملحقة بها.

على عناصر القوائم المالية للسنة المنتهية في  (COVID-19)اليوجد تأثير لجائحة فيروس  .2
 وما بعدها؟ 31/12/2019

على   (COVID-19). ال توجد تحديات تواجه المحاسبين ومنظمي المهنة فيما يتعلق بتأثير جائحة فيروس 3
 المالي هاومركز  عملياتها ، وعلى النتائجالوحدات االقتصادية

 خطة البحث
 ور تتمثل باآلتي:تم تقسيم البحث على أربعة محا

 الوحدات االقتصادية على (COVID-19)فيروس جائحة تأثير المحور األول: 
 (COVID-19فيروس ) جائحةتأثيرات معالجة  من المنظمات المهنية المحاسبية المحور الثاني: موقف

على  (COVID-19فيروس ) جائحةتأثير التحديات التي تواجه المحاسبين حول معالجة  :المحور الثالث
 ، وقد تم تقسيم هذا المحور على اآلتي: القوائم المالية
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على القوائم المالية  (COVID-19فيروس ) جائحةتأثير التحديات التي تواجه المحاسبين حول معالجة  :أوالا 

 2019 /31/12في 
القوائم المالية  على  (COVID-19)فيروس جائحة تأثير التحديات التي تواجه المحاسبين حول معالجة  :ثانياا 

  2020كانون الثاني  ما بعد
 الوحدات االقتصادية ( علىCOVID-19فيروس )جائحة تأثير  المحور األول:

في العديد من الوحدات االقتصادية، فهو لم يقتصر  انعكس  (COVID-19فيروس ) إن تأثير جائحة
على الوحدات التي تعمل بشكل مباشر في السياحة أو شركات الطيران أو الشركات الخدمية فحسب، وإنما 

فيمكن مالحظة  الوحدات االقتصادية،على تأثيره  امتد إلى جميع الوحدات تقريبا. فاذا أردنا أن نبحث عن
الوباء من حيث الحجم انتشار مع زيادة ، فقتصادية والماليةعلى األسواق االتأثيره من خالل فحص ذلك 
ما ترتبط بالتباطؤ االقتصادي العام. وهذا يشمل، على سبيل  ظروفاا غالباا  الوحدات االقتصادية، تواجه والمدة

في التدخالت  ةلة، والزيادالسيو  ومخاطر، وتدهور االئتمان، وتدهورهاالمثال ال الحصر، تقلبات السوق المالية 
في اإلنفاق االستهالكي، وزيادة مستويات المخزون، وانخفاض  الكبيرالحكومية، وزيادة البطالة، واالنخفاض 

وباستمرار هذه الظروف اإلنتاج بسبب انخفاض الطلب، وتسريح العمال، وأنشطة إعادة الهيكلة األخرى. 
األمد أن يكون له تأثير سلبي طويل ، كما يمكن ع النطاقؤدي إلى تراجع اقتصادي واستأن  وغيرها يمكن

فضالا عما سبق، فهناك مجموعة من  (.Deloitte, 2020 :1)للوحدات االقتصادية على النتائج المالية 
أن يكون لها تأثير  والتي يمكن (COVID-19فيروس ) التأثيرات األخرى التي حصلت نتيجة النتشار جائحة

 -(:BDO,2020:1ية والتي يمكن تلخيصها باآلتي )على الوحدات االقتصاد
انخفاض الطلب على السلع والخدمات نتيجة لفقدان دخول العديد من األفراد، فضالا عن القيود المفروضة  .1

 على قدرة المستهلكين على التنقل بحرية.

 تعطيل سالسل التوريد العالمية بسبب القيود المفروضة على حركة االشخاص والبضائع. .2

 في االستثمارات الرأسمالية وحركة البناء، مما يقلل من الطلب على العديد من السلع والخدمات. نقص .3

 انخفاض أسعار السوق للسلع واألصول المالية، بما في ذلك أدوات حقوق الملكية والديون.  .4

 
 (COVID-19فيروس ) جائحةتأثيرات معالجة  من المنظمات المهنية المحاسبية موقف المحور الثاني:

-COVIDفيروس ) جائحةتأثير  حول المنظمات المهنية المحاسبيةبتوضيح ردة فعل سيقوم الباحث 

 وذلك من خالل اآلتي: ها،الصادرة عنوالبيانات   التقاريرو من خالل مناقشة المقاالت وذلك  (19
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-COVIDفيروس ) جائحة في ضوء تطورات (IFRS) المالي بالغلإل الدولية موقف  مجلس المعايير .1

19) 
جاءت هذه "،  "IFRS 9 And COVID-19بعنوان   2020 آذار 27مجلس وثيقة في ال صدر عن

ات المالية" "األدو  (9)األسئلة المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  عدد من الوثيقة لتجيب على
الضوء على المتطلبات الواردة في  سلطت كما(. COVID-19خالل فترة عدم التأكد الناتجة عن جائحة )

حساباتها  التي تنظر في كيفية تأثير الوباء على بالوحدات( ذات الصلة 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
إلى  ةإضافو أو الغاء أنه ال يوجد تغيير أن المجلس بين بأب علماا  ،المتعلقة بالخسائر االئتمانية المتوقعة

 ( .9الدولي للتقارير المالية رقم) متطلبات المعيار
 The Coronavirus And Theجاء  بعنوان" 2020آذار  27في بيان عنه أيضا صدر كما 

Foundation’s Work"  كما يوفر  ،بأن هذا الوقت صعب بالنسبة ألصحاب المصلحةأقرت فيه ، والذي
 ة.لدعم أصحاب المصلح المجلسقوم به يالبيان معلومات عن العمل الذي 

 IASB Updates Work Plan In View of"بعنوان  2020نيسان  6في  مجلس بياناا ال أصدر كما

COVID-19 Developments" فيروس  جائحة والخاص بتحديث خطة العمل الخاصة به في ضوء تطورات
(COVID-19)،  المعاييرتأجيل نشر العديد من التعديالت الطفيفة على  إلىويشير البيان بشكل خاص 

، 16( ومعايير المحاسبية الدولية)16، 9، 3، 1والمتمثلة بالمعايير) 2020 أيارحتى  المالي لإلبالغ الدولية
 . 1( وغيرها من المعايير 41، 37

    IOSCOهيئات األوراق المالية المنظمة الدولية ل  ن . بيا2
 أثناء تفشي حول تطبيق المعايير المحاسبيةبيان  IOSCOمنظمة صدر عن  2020نيسان  3في 

 IOSCO Statement On The Application Of جاء بعنوان " (COVID-19فيروس ) جائحة

Accounting Standards During The COVID-19 Outbreak ،"بالمواد التعليمية الحديثة  البيان رحب
توقعة تطبيق المحاسبة عن الخسائر االئتمانية الم توالتي تناول ،التي وضعها مجلس معايير المحاسبة الدولية

ا للمعيار  تفشي جائحةن الناشئة عالتأكد خالل فترة عدم ، "األدوات المالية" (9) الدولي للتقارير المالية رقم وفقا
 أن متطلبات اإلفصاح المستندة إلى مبادئ األدوات الماليةب ،أيضاا كما بين البيان (. COVID-19فيروس )

صاحات"، (" األدوات المالية: اإلف7رقم )المعيار والمتمثلة ب المالي لإلبالغ الدولية المعاييرصلة في ذات ال
عتبار إلى اإلفصاح الذي يأخذ في اال يؤديانيجب أن ("عرض القوائم المالية"، 1ومعيار المحاسبة الدولي رقم)

 .(COVID-19فيروس ) ومنها جائحة المهمةو تأثير القضايا الناشئة 
-COVIDفيروس ) جائحةنتشار أضوء عدم التأكد الحالي الناجم عن  كما جاء في البيان بأنه وفي

أهمية في األداء من لها لما  ،ة عاليةيمعايير محاسب وتطبيق ا بتطويرالمنظمة  ما زالت ملتزمة تماما  فإن ،(19
يدت المنظمة تطبيق أوفي هذا الخصوص فقد  خاصة في أوقات عدم التأكد. والسليم ألسواق رأس المال 

                                                             
 يمكن زيارة الموقع اإلكتروني  المحدثة IASBتحليل خطة عمل حول للمزيد من التفاصيل  1

   (https://www.iasplus.com/en/news/2020/03/iasb-work-plan) 
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خالل فترة عدم  "األدوات المالية ( "9رقم )للمعيار  ( وفقاا ECLالمحاسبة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة )
والمواد التعليمية  IASB الـ اتأن إصدار  IOSCOمنظمة  بينت كما(  COVID-19انتشار فيروس ) دالتأكد عن

 .(9رقم )إلى متطلبات المعيار  إضافةو أو تعديل أو حذف أتغيير  ذات الصلة ال تحتاج إلى
باعتباره  مجلس معايير المحاسبة الدولية يجب على، (COVID-19فيروس) جائحةنه نتيجة أكما 

ات تقييم اآلثار المترتبة على برامج اإلغاثة المدعومة من الحكومالجهة المسؤولة عن إصدار المعايير أن يقوم ب
إلى زيادة السيولة، ووقف سداد القروض والرهن العقاري،  تي أدتالمالية والشركات واألسر والمؤسسات لل

هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان  تما إذا كانفضالا عن تقييم  ،وتدابير الدعم األخرى  بضمان،والقروض 
(SICR)، أو بشكل أكثر أهمية على مخاطر  ،قد يكون لهذه الظروف تأثير مؤقت على سيولة المقترضف

وقياس  SICRتؤثر على تقييم مخاطر االئتمان  ومن ثم ،االئتمان على مدى العمر المتوقع لألداة المالية
 .الخسائر االئتمانية المتوقعة

أنتشار  ( في ضوء تطوراتIPSASBموقف  مجلس معايير المحاسبة الدولية لوحدات القطاع العام)  .3
 (COVID-19فيروس ) جائحة
 COVID-19: RELEVANT IPSASBبعنوان "  اا بيان 2020نيسان عام ( في IPSASBصدر )أ

ACCOUNTING GUIDANCE  "COVID-19" من قبل  موضوعةجوبة أو  البيان أسئلة: وقد تضمن هذا
حكومة ال( لتقديم نظرة حول قضايا إعداد التقارير المالية المرتبطة باستجابات IPSASBموظفي مجلس )

ن أالبيان ب وقد جاء في تأثيره.( ذات الصلة  بمعالجة IPSASs(، ومعايير )COVID-19فيروس ) لجائحة
رشادات حول االالحالية أو تقديم المزيد من  (IPSASs)المجلس ال ينوي تعديل أو تجاوز متطلبات معايير 

ونتيجة للتدخالت الحكومية للتخفيف  ،(COVID-19فيروس ) جائحة نه على خلفية وباءأتنفيذها. كما بين ب
إلى اإلبالغ المالي  ماتمن آثاره، فإن التدخالت المالية الهامة التي بدأتها العديد من الحكومات تدفع الحكو 

ن أكثر من أي وقت اآل ةمطلوب، فهي )أي المعايير( االستحقاق وفق المعايير أساس عالي الجودة القائم علىال
يوفر معلومات أفضل لصنع القرار، ويحسن الشفافية حول كيفية استخدام  حقاقأساس االست نإذ إمضى، 

محاسبة صانعي القرار ووضع الحكومات في موضع أفضل للتصدي لتأثير بالموارد العامة، ويسمح للمواطنين 
تقارير نحو اعتماد وتنفيذ أكبر إلعداد ال الجهودمن المهم الحفاظ على ف. لذلك الوباء على الموازنة العامة

على عدد من المعايير الضوء  البيانفي القطاع العام. كما سلط  المحاسبي المالية على أساس االستحقاق
 في ظل جائحة قتصادية لمختلف أنواع المعامالتالتي قد تكون قابلة للتطبيق من أجل تحديد العواقب اال

الحكومية التي يتم إجراؤها للتخفيف بين األنواع الرئيسة المختلفة من التدخالت ، و  (COVID-19فيروس )
 تي:( والمتمثلة باآلCOVID-19من آثار )

والحد  الذين تضرروا بنسبة أكبر من الوباء، توفير الرعاية ألولئكوالمتمثل باإلنفاق الحكومي المباشر  .1
عليها،  المحافظةتوفير معدات الوقائية، وضمان أن سالسل التوريد يتم عن طريق  الفيروس من انتشار

رقم  المعيارأن  إلىالبيان وأن األفراد واألسر يلتزمون باللوائح الحكومية؛ وفيما يتعلق بهذا االنفاق يوجه 
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المطلوبة،  تقييملمتطلبات لاليوفر "، المحتملة، واألصول المحتملة لتزاماتالمخصصات، واال " (19)
 فايروس من التأثير المالي لاالعتراف بمخصص للتدخل االقتصادي المخطط للحد  ما وجب متى

COVID-19. 
ات الدخل، واستحقاق كدعم في الحصول على االستحقاقات االجتماعية،  ةالزيادوالمتمثل بدعم األفراد،  .2

ن إلى وجه البياقد ف .وتأجيل األقساط الضريبية ،مواعيد النهائية لدفع الضرائبالالبطالة، والتأخير في 
 ،ية"("المنافع االجتماع42، كالمعيار رقم )صلة تالدولية للقطاع العام ذاعدد من المعايير المحاسبية 

يتعلق " وخاصة ما المحتملة، واألصول المحتملة لتزاماتالمخصصات، واال(" 19) المعيار رقمو 
زات ينطبق على كل من اإلجا" والذي الموظفين منافع" (39رقم ) لمعيارابالخدمات الجماعية والفردية، و 

 اإلضافية ومدفوعات االستغناء المقدمة لموظفي هيئات القطاع العام.المرضية 
 ،األسهم في ستثماراتالبما في ذلك المنح والقروض وا القطاع العام، وحداتدعم الشركات وغيرها من  .3

  .وشراء األصول المتعثرة واإلعفاء الضريبي 
شراء و  ،تخفيض أسعار الفائدة ل المثال، على سبيدعم النظم المالية، بما في ذلك أدوات السياسة النقدية .4

 الحكومة.  قبل وغيرها من األوراق المالية المدعومة من ،السندات الحكومية

من المهم أن تنظر الحكومات في ف، الحكومي لدعم الوحدات االقتصادية بغض النظر عن نوع تدخلو 
من المهم لصانعي كما أنه الي. المركز المالي واألداء الم قائمة( على COVID-19فيروس ) جائحة تأثير

القرار الحصول على معلومات مالية محدثة من أجل فهم القدرات المتاحة للتدخالت المستقبلية أثناء الوباء 
 . 2وما بعده

 االمريكي CARESوقانون GAAP  US.موقف الـ 4
 نوقع الرئيس األمريكي ترامب قانون مكافحة الفيروسات التاجية واإلغاثة واألم ، 2020 آذار 27في 

 والمسمى بقانون ."Coronavirus Aid, Relief, An Economic Security (CARES) Act االقتصادي "
CARESالتي يمكن أن تتخذها هيئة األوراق المالية والبورصات الرئيسة اإلجراءات هذا القانون  اقش، ن

تخفيف من بعض متطلبات المحاسبة وإعداد بال  FASB أو مجلس معايير المحاسبة المالية SECمريكية األ
 ختياري من تطبيق معيارإعفاء مؤقت ا CARES فقد أعطى قانون  األمريكية. GAAPالتقارير المالية بموجب 
لمؤمن : مؤسسات اإليداع امثللبعض الوحدات  "المتوقعة الحالية خسائر االئتمان"  (1المحاسبة المالية رقم )

حاد الوطني االتحادات االئتمانية التي تنظمها إدارة االتو  ،قانون تأمين الودائع الفيدرالي والمحددة فيعليها، 
تعديالت  ال تعد CARES، فإن أحكام قانون FASBأو  SECيتم اتخاذ اإلجراءات من قبل  ولكيلالئتمان. 

  األمريكية. GAAPعلى 

                                                             
 IPSASB للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى  التقرير الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية لوحدات القطاع العام  2

 " على الرابط :"COVID-19: RELEVANT IPSASB ACCOUNTING GUIDANCE بعنوان:
 https://www.ipsasb.org/publications/covid-19-relevant-ipsasb-accounting-guidance 
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 The European Securities and Markets Authority الهيئة األوربية لألوراق المالية واالسواق.موقف 5
(ESMA) 

 ESMA Statement On The Accountingبعنوان "  2020آذار 25بيانا في  (ESMA)نشرت

Implications Of The COVID-19 Economic Support And Relief Measures"  بّين البيان بأن  وقد
( في االتحاد األوروبي IFRS) المالي لإلبالغ الدولية معاييرلمن أجل تعزيز التطبيق المتسق لالهدف منه جاء 

(EUوتجنب االختالف في الممارسة العملية ) األدوات  ("9)تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية   عند
البيان بشكل خاص اآلثار المحاسبية كما تناول (. COVID-19فيروس ) جائحة تفشي ظل في  "المالية

 لتدابير التي اتخذتها أو اقترحتها الحكومات الوطنية وهيئات االتحاد األوروبي لمعالجة التأثير االقتصاديوا
 (.COVID-19فيروس ) لجائحة

يمكن ة مرونة كافي( فيه 9رقم ) معيار الدولي للتقارير الماليةفان ال،  ESMAهيئة من وجهة نظر و 
 ( وتدابير السياسة العامة المرتبطة بها.COVID-19فيروس ) جائحة بدقة الظروف المحددة لتفشيأن تعكس 

كما بّين البيان بأن حسابات مراعاة هذا البيان العام. الومدققي  معدي القوائم الماليةيجب على  ومن ثم فإنه
حول اإلطار االحترازي  التي أصدرت بياناا ( EBAمع الهيئة المصرفية األوروبية )قد نسقت  ESMAهيئة 

ن فيما يتعلق يكال البيانين متسقو . 2020 آذار 25(  في COVID-19فيروس ) جائحةفي ضوء تدابير 
 بالتقارير المالية. 

 Australianموقف مجلس معايير المحاسبة االسترالي ومجلس معايير التدقيق والتأكيد االسترالية   .6

Accounting Standards Board & Auditing And Assurance Standard Board 

(AASB−AUASB)   
 The Impact Of  Coronavirus جاء بعنوان )  2020في آذار  بيان AUASBو   AASBوضع 

On Financial Reporting And The Auditor’s Considerations مجموعة من ( وقد تضمن هذا البيان
، تقديم إرشادات حول بعض القضايا التي يجب على معدي التقارير المالية الغرض منهااالسئلة الشائعة، 

ها عند النظر في ن، وكبار المسؤولين الماليين ومراجعي التقارير المالية،يوالرؤساء التنفيذي والمدققين الداخليين
البيان الجهات وصى أ( على التقارير المالية المرحلية والسنوية، وقد COVID-19فيروس ) جائحةتأثير  فحص

( في مرحلة مبكرة من عملية إعداد التقارير COVID-19فيروس ) جائحةبمناقشة وتقييم تأثير  لمذكورة آنفاا ا
 −AASBخذوا بنظر االعتبار اإلرشادات الواردة في نشرة أن يأكما عليهم  المالية ومراجعة الحسابات.

AUASB  لها تأثير مادي على الوحدة أن و أم ال، أ ريةجوهعن الفيروس حول ما إذا كانت المخاطر الناشئة
من وجب على الجهات ذات العالقة النظر فيما إذا كانت هناك حاجة إلفصاحات إضافية أقتصادية، كما اال

 .للوحدة االقتصاديةر المزيد من المعلومات حول التوقعات المستقبلية يتوفأجل 
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 Board  of  Monitoring And Auditing Profession. مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات العراقي 7

خطاباً بعنوان "األحداث الالحقة"،  2020آذار  30اصدر مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات العراقي في 
وتأثيرها على القوائم المالية في السنة المنتهية في  (COVID-19فيروس ) بين المجلس موقفه من جائحة

هي أحداث الحقة حصلت بعد تاريخ  (COVID-19فيروس ) ، معتبرا أن أحداث جائحة2019 /12 /31
، لذلك ال يتوجب تعديل القوائم المالية في السنة المنتهية في 2019إعداد القوائم المالية لعام 

صاحات المناسبة معلال ذلك بأنها قد تعمل على تأثير أو تغيير ، وإنما يتطلب فقط االف31/12/2019
احتماالت او وقائع او أحداث كانت قد وقعت خالل السنة المالية، وقد أوصى المجلس إدارة الشركات أن 
تقدم إفصاحات حول مدى تأثير هذا الفيروس على الوضع المالي للشركة وفق المعيار المحاسبي الدولي 

داث الالحقة" ، كما البد من األخذ بنظر االعتبار تأثير هذا الفيروس على مبدأ االستمرارية ( "األح10رقم )
عند إعداد القوائم المالية، كما أوصى الشركات المدرجة أسهمها في سوق بغداد لألوراق المالية بعدم توزيع 

 .2019 /31/12االرباح المتحققة في السنة المالية المنتهية في 
ين بأنه هناك شبه اتفاق بين الهيئات والمنظمات الدولية المحاسبية على عدم الحاجة ومما سبق يتب

وااليضاحات الملحقة  المالي لإلبالغ الدولية المعاييرإلى تعديل أو تغيير أو حذف أو إضافة إلى متطلبات 
وخاصة فيما يتعلق  (" األدوات المالية"9بها، وأنه البد من دعم تطبيق هذه المعايير وخاصة المعيار رقم )

االمريكي بعض الوحدات من تطبيق خسائر  CARESبمعالجة الخسائر االئتمانية المتوقعة، مستثنيا قانون 
إلعفاء بعض الوحدات وبشكل  US GAAPو  SECاالئتمان المتوقعة لبعض الوحدات من خالل توصيته لـ 

منظمات والهيئات الدولية المحاسبية إلى طوعي من تطبيق محاسبة خسائر االئتمان المتوقعة. كما أكدت ال
على البيانات  (COVID-19)الحاجة إلى افصاحات إضافية في التقارير المالية لتعكس تأثيرات جائحة فيروس 

 ( "عرض القوائم المالية" للقيام بهذا األمر. 1المالية، ويمكن االستعانة بمعيار المحاسبة الدولي رقم)
 

على  (COVID-19فيروس ) جائحةتأثير التحديات التي تواجه المحاسبين حول معالجة  :المحور الثالث
 القوائم المالية

، البد من (COVID-19فيروس ) األحداث التي يشهدها العالم في ظل تفشي جائحة تطورات في ظل
نهاية السنة المالية الوقوف على هذه األحداث، وتسليط الضوء على تأثيرها على القوائم المالية وعناصرها، في 

، اي في فترة إعداد القوائم المالية كونه قد بدأ ظهوره )اي الفيروس( في هذه  31/12/2019المنتهية في 
، وللوقوف على تأثيراته والتحديات 2020الفترة، ثم امتد إلى الفترة الالحقة إلعداد القوائم المالية والمتمثلة بعام 

 مهنة في معالجة هذه التأثيرات، تم تقسيم هذا المحور إلى اآلتي: التي تواجه المحاسبين ومنظمي ال
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على القوائم  (COVID-19فيروس ) جائحةتأثير أوال: التحديات التي تواجه المحاسبين حول معالجة 
 2019 /31/12المالية في 

 على القوائم المالية وعناصرها، السنة المالية (COVID-19فيروس ) لتسليط الضوء على تأثير جائحة
عداد إل، ألنه قد ظهر في فترة إعداد القوائم المالية ثم امتد إلى الفترة الالحقة  31/12/2019المنتهية في 

-COVIDفيروس جائحة هل ينبغي اعتبار القوائم المالية، ووفقا لهذه المعطيات فالسؤال الذي يطرح نفسه، 

أم حدث ال تعدل ؟  2019 /31/12ساسه تعديل القوائم المالية للسنة المنتهية في أ حدث يتم على  19
حقة ("األحداث الال10بعبارة أخرى هل سيعرض تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ) ؟بموجبه القوائم المالية

ل جائحة ظرة عادلة في بعد تاريخ الميزانية العمومية" القوائم المالية والوضع المالي للوحدات االقتصادية بصو 
 ؟(COVID-19فيروس )

" األحداث بعد تاريخ  (10فاذا عدنا إلى مفهوم األحداث الالحقة وفق معيار المحاسبة الدولي رقم)
و غير المالئمة التي تحدث بين أ" تلك األحداث المالئمة  اذ يعرف األحداث الالحقة بانها الميزانية العمومية"

ُتعتمد فيه القوائم المالية لإلصدار. وقد قسم المعيار األحداث الالحقة والتاريخ الذي  تاريخ الميزانية العمومية
توفر أدلة هي تلك األحداث التي ، و تعديل بعد تاريخ الميزانية العموميةالأحداث تؤدي إلى إلى نوعين: األول، 
ي، فتتمثل باألحداث التي ال تؤدي كانت قائمة في تاريخ الميزانية العمومية. اما النوع الثان على الظروف التي

، وتتمثل بأنها تلك األحداث التي تدل على الظروف التي نشأت بعد بعد تاريخ الميزانية العمومية إلى التعديل
ن تاريخ ظهور الفيروس هو الذي أ. معنى ذلك ( Mirza,Holt,Jebh,2011:p 48) تاريخ الميزانية العمومية "

يل القوائم المالية نتيجة هذا الحدث أم ال؟ فاذا عدنا إلى إعالن منظمة الصحة يحدد نوع الحدث، وهل يتم تعد
قد تم اإلبالغ عن التهاب رئوي مجهول السبب  "اإلنترنت إنهشبكة يقول موقع المنظمة على العالمية، حيث 

االول  كانون  31في ووهان الصينية ألول مرة إلى المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية في الصين في 
كانون  30في  بعد ذلك على أنه حالة طوارئ صحية عامة ذات بعد عالمي المنظمة ، ثم صنفته2019
"COVID-19، عن اسم لمرض فيروس كورونا الجديد: 2020شباط 11، لتعلن في 2020الثاني

ا  .3 استنادا
حدثاا الحقاا ال ُيتوقع أن يؤثر على المبالغ يعد  (COVID-19تأثيرات فيروس )، فإن إلى توقيت هذه األحداث

، وذلك استنادا )أي حدث الحق غير معترف به( 2019المعدة في نهاية عام المالية  القوائمالمعترف بها في 
. " األحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية" (10إلى مفهوم األحداث الالحقة وفق معيار المحاسبة الدولي رقم)

المالية  القوائمحدثاا الحقاا غير معترف به في  (COVID-19ح اعتبار تأثيرات الفيروس )المرجوعليه فمن 
 . 2019 المالية لعاملمعظم الشركات في نهاية السنة 

ولقد أيد هذا الرأي مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات العراقي وكما ذكر آنفاا، كما أيد هذا 
االفتراضات ذات الصلة المستخدمة في إعداد البيانات المالية التوقعات و (إذ بّين أن BDO,2020:1الرأي)

                                                             
/who/2020/03/11https://arabic.euronews.com- :الموقع االلكتروني للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى 3

exactl-pandemic-is-what-pandemic-19-covid-declares  

https://arabic.euronews.com/2020/03/11/who-declares-covid-19-pandemic-what-is-pandemic-exactl
https://arabic.euronews.com/2020/03/11/who-declares-covid-19-pandemic-what-is-pandemic-exactl
https://arabic.euronews.com/2020/03/11/who-declares-covid-19-pandemic-what-is-pandemic-exactl
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نتيجة لتفشي على القوائم المالية ستعكس إما تغييراا طفيفاا أو معدوماا  2019كانون االول  31اعتبارا من 
 (.COVID-19الفيروس)

ال ذكرت في بيانها أنه  حيث  PWC ((Price water house Coopersيؤيد هذا التوجه ايضا شركة 
إذ ة. كانت جوهريفيما إذا المالية، ولكنها تتطلب اإلفصاح  القوائمتؤدي األحداث غير المعدلة إلى تعديل في 

ا للمنشأة ، ويجب أن يشمل طبيعة الحدث ه تقدير تأثير فضال عن  ،يجب أن يكون هذا اإلفصاح شفافاا ومحّددا
ة لكشف عن تأثير التطورات بعد تاريخ التقرير على القيمة الدفترييجب أن تفكر الجهات في ا ، كماالمالي

و لألصول والخصوم )على سبيل المثال، الحاجة إلى انخفاض قيمة األصول أو إعادة قياس القيم العادلة(، أ
 (.PWC,2020:2) المقترضة العهدةالتأثير على اإليرادات أو على 

 الوحدة االقتصادية في هذا الظرفقد يكون من الصعب على بأنه  DELOITTE ويؤيد الباحث 
 لمالية،افي القوائم  يعدل أو ال يعدل المالية، تحديد ما إذا كان حدث ما يحدث بعد نهاية فترة إعداد التقارير

سوق من قبل ردة فعل ، كما تحدث حدث فيه تطورات رئيسة يومياتو  ،في سوق عالمي شديد التقلبخاصة 
يجب على وعليه (. COVID-19)نتيجة لتفشي جائحة فيروس  مي على المعلومات الجديدةاألسهم اليو 

، رةللمخاطر عند تحليل كيفية تأثير األحداث األخي ومدى تعرضهاالنظر بعناية في ظروفها الفريدة  الوحدات
عمليات إلى  الوحدات االقتصاديةعلى بياناتها المالية. وعلى وجه التحديد، ستحتاج   (COVID-19)أحداث 

ا إذعلى القوائم المالية. ف (COVID-19) لجائحة فيروس اآلثار الماديةلبيان فصاح عن البيانات المالية إ
بيانات لمستخدمين للا هامة لفهمفضال عن أنها  المالية، القوائمعلى  جوهريةآثار األحداث الالحقة لها كانت 
 األفضل أن يتم االفصاح عنهافمن  لوحدة االقتصادية،فضال عن أنها سوف تؤثر على استمرارية ا المالية،

 . 2019 /31/12في القوائم المالية للسنة المنتهية في 
ا والذي نتج عنه ،الوحدات االقتصاديةلقيود التي تفرضها الحكومة على نتيجة ل نكما يرى الباحث بأ
ا عنهأهمية في كثير من األحيان بحيث يعتبر اإلفصاح  ذات، ستكون الستثماراتهاخسائر في القيمة السوقية 

ريتها، والسيما إذا كان تأثيره واضحاا على استمرارية الوحدة االقتصادية أو كان هناك شك في استمرا مناسباا
قة األحداث الالح( "10وذلك تطبيقا لسياسة الحيطة والحذر حتى لو خالف ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم )

النظر في  فان على الوحدة االقتصادية، الوحدة ستمراريةالعند إجراء تقييم والذي بين بأنه   "لميزانيةلتاريخ ا
 األحداث حتى تاريخ المصادقة على البيانات المالية. 

فقد   (COVID-19)ولغرض توضيح الكيفية التي يتم فيها القيام باإلفصاح عن تأثير جائحة فيروس 
وهو مركز تابع لـ  -4EACP (Center for Plain English Accounting)عضاء أ طلب العديد من 

(AICPA)-  فصاحات التي قامت بها فصاحات توضيحية أو أمثلة على اإلإتقديم  الوحداتمن العديد من
جائحة فيروس فيما يتعلق بتأثير   2019 / 31/12المنتهية في  للسنة المالية الشركات في قوائمها المالية

                                                             
4 Center for Plain English Accounting,  AICPA’s National A&A Resource Center. 

https://www.aicpa.org/ 
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(COVID-19)  جائحة  ن تأثيرأقتصادية  اعتبرت ن معظم الوحدات االأ. وقد تبين على القوائم المالية
للتضليل في القوائم  به(. وذلك منعاا  معترف(  حدث الحق من النوع الثاني )غير COVID-19)فيروس 

على األقل قد ادرجت بعض العبارات العامة  قتصاديةhالوحدات الن أكثر من نصف أالمالية، كما تبين 
 (,2020:1Austin.)5( ككشف عن حدث الحق من النوع الثانيCOVID-19المتعلقة بـ )

م ( على القوائCOVID-19فيروس )جائحة تأثير التحديات التي تواجه المحاسبين حول معالجة  :ثانيا
 2020كانون الثاني  بعد ماالمالية 

س ن تتأثر بجائحة فيرو أوالتي يمكن  التقديرات في العديد من البيانات المحاسبية،نتيجة الستخدام 
(COVID-19فان هناك مجموعة من ال )تأثير في االعتبار عند تحديد  أخذها التي البد من الرئيسة مجاالت

مالي ال هاومركز  عملياتها على النتائجومن ثم  على الوحدات االقتصادية،  (COVID-19)جائحة فيروس 
ير غالمالية و المالية على سبيل المثال ال الحصر،  انخفاض قيمة األصول  قوائمهافي المطلوبة واإلفصاحات 

ل في وقياسات القيمة العادلة، والتعدي على االستمرار، الوحدةالمالية، وخسائر االئتمان المتوقعة، وقدرة 
هذا غير مدرجة في سوف يركز عليها الباحث، وأخرى مجاالت أخرى  السياسات المحاسبية، فضال عن

كانون  31بعد  ماللفترات المشمولة بالتقارير والسيما  النظر فيها الوحدات االقتصاديةيجب على البحث، والتي 
 صادية الوحدات االقتحتاج من هنا ست، 2020، سواء كانت مرحلية أم في نهاية السنة المالية لعام 2020 الثاني

 اتوتقديم افصاح ،تدعم أساس هذه التقديرات أدلةقصارى جهدها إلجراء تقديرات معقولة، وإعداد  إلى بذل
بد من عند تقدير هذه التأثيرات، ومن ثم فال فضال عن االفتراضات الرئيسة المستخدمةلهذه التقديرات،  ةشامل

   المالية. القوائمإعداد  عند  (COVID-19)جائحة فيروس دمج تأثيرات 
من المحاسبين ومنظمي ا وصعوبة وتحتاج تأثير ألكثر يه فان هناك جملة من التحديات والتي تعد وعل

سبيل  عند إعداد القوائم المالية، ومنها على خاصةإفصاحات المهنة الوقوف عليها ومعالجتها، كما تحتاج إلى 
 -المثال ال الحصر اآلتي:

 نخفاض قيمة األصول غير الماليةا .1
"االنخفاض في قيمة األصول" إلى التأكد من عدم تسجيل  على أن (36المحاسبة الدولي )ينص معيار 

صل ذا كانت القيمة المسجلة لألإف Recoverable Amountاألصول بقيمة تزيد عن مبلغها القابل لالسترداد 
مجمع لخسارة االعتراف بخسارة تدني قيمة األصول وتكوين فالبد من  تزيد عن القيمة القابلة لالسترداد،

انخفاض القيمة لألصول التي سبق وتم االعتراف بتدني قيمتها. إن نطاق األصول الخاضعة لمتطلبات 
فهو يشمل الممتلكات والمصانع والمعدات ، واألصول غير  ،واسعة النطاق 36المعيار المحاسبي الدولي رقم 

                                                             
 اعتباره كحدث من النوع الثاني يمكن الرجوع إلى:ب COVID-19للمزيد من االمثلة حول كيفية االفصاح عن تأثيرات  5

Austin,M.,2020,  Consequences of COVID-19,Illustrative Public Company Disclosures,31March, 

Center for Plain English Accounting,AICPA’s National A&A Resource Center. مطلوب الموقع االلكتروني 
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 لتابعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركةوالشركات ا العقارية، الملموسة بما فيها الشهرة، واالستثمارات
(Hamidat,2014:228). 

قة تشير إلى أن القيمة الدفترية لوحدة توليد الطا COVID ‑ 19فيروس ن العوامل الناتجة عن جائحة إ
 (Deloitte,2020:5)ومن هذه العوامل اآلتي ،قد ال يمكن استردادها

  .قتصاديةالوحدة االأ. انخفاض الطلب على منتجات أو خدمات 
  .زيادة التكاليف / انقطاع األعمال بسبب قضايا سلسلة التوريد ب.

  .ج. إلغاء أو تأجيل الطلبات من قبل العمالء
  .د. الحاجة إلى تقديم تنازالت كبيرة للعمالء 

، ومن  قدر كبير من األهمية يواجهون صعوبات مالية أو صعوبات في التدفق النقدي ه. هناك عمالء على
 قتصادية إلى تصفية بعض أصولها بسرعة.ثم قد تضطر الوحدة اال

الوحدة االقتصادية و. نظراا النخفاض أسعار البورصة األخيرة ، قد تتجاوز القيمة الدفترية لصافي ألصول 
 هو مؤشر آخر على انخفاض القيمة.و  ،القيمة السوقية لها

( قد حدد المؤشرات التي تشير إلى وجود تدني 36رقم)ن المعيار المحاسبي الدولي أالرغم من على و 
نه لم يشر أ الإ( Hamidat,2014:230داخلية )ومصادر في قيمة األصول والناجمة عن مصادر الخارجية 

 . C0VID-19قتصادية في ظل تفشي جائحة إلى الظروف التي تمر بها الوحدات اال
مة األصول غير المالية نتيجة للظروف فضال عما سبق فإن هناك مؤشرات أخرى على انخفاض قي

،على سبيل المثال ال الحصر (COVID-19)االقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة فيروس 
 (GTIL,2020:2):اآلتي

تغييرات كبيرة في الطريقة التي يتم بها استخدام األصل أو من المتوقع استخدامه )على سبيل المثال ،   .أ
بطريقة مختلفة عن  األصلبحيث تتأثر قدرته اإلنتاجية المستقبلية ، واستخدام  األصلالتباطؤ في 

( COVID-19) ذلك استخدام األصل في دعم مكافحة فيروسمثل ) – الذي امتلك من أجلهالغرض 
 .لمستقبلية(اوالتي قد تقلل من قدرتها اإلنتاجية  -

ل التي يمكن أن تؤثر على قيمة األصل )على سبيل تغييرات كبيرة في العوامل القانونية أو مناخ األعما ب. 
 .(لفترة طويلة خارجية نتيجة إلغالق الحدود ال االسواقا في صادراتها إلى المثال تتوقع المنشأة انخفاضا 

 .االستخدام مما قد يتسبب في انخفاض قيمة األصول قيد ،انخفاض في أسعار الفائدة السوقيةج. 
 لى الخدمات التي يقدمها األصل.انخفاض أو توقف الحاجة إ د. 
 .مستمرة هو مؤشر عام النخفاض القيمة لجميع األصول كوحدةعلى االستمرار  الوحدةالشك حول قدرة ه. 

 ،قد تحتاج إلى إجراء تقييم النخفاض قيمة األصولونتيجة لما سبق فإن بعض الوحدات االقتصادية 
على األقل للشهرة واألصول غير الملموسة ذات عمر  قيمة سنويااالشرط إجراء اختبار انخفاض  فضالا عن

 زمة لتقدير المبلغ القابلقد تواجه اإلدارة تحديات كبيرة في إعداد الميزانيات والتنبؤات الالو   إنتاجي غير محدد.
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قد تحدد اإلدارة أن استخدام منهج التدفق النقدي المتوقع هو أكثر الوسائل فعالية لعكس و لالسترداد لألصل. 
ربما يكون المثال و لالسترداد.  ةتقديرها للمبلغ القابل عند( COVID-19) فيروس وجه عدم التأكد لجائحةأ

و المرتبط بمعلومات التنبؤ هو اختبار انخفاض قيمة األصول غير المالية )على سبيل المثال،  ااألكثر تحديا 
غالباا ما يتطلب اختبار انخفاض و رة(. (، واألصول غير الملموسة والشهPP&Eالممتلكات والمنشآت والمعدات )

 .(Deloitte,2020:5تطوير توقعات التدفق النقدي التي تخضع لشكوك كبيرة.) قيمة هذه األصول
 األدوات المالية وقياس خسائر االئتمان المتوقعة  .2

يجب االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة  "األدوات المالية" ، (9) بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية
(ECLs للموجودات المالية من نوع الديون التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )
(FVTPL بناءا على معلومات حول األحداث الماضية والظروف الحالية والتوقعات المستقبلية )ظروف لل

 قتصادية.اال
قتصادية السلبية وصعوبات التدفق النقدي التي يعاني منها العمالء نتيجة قعات االيجب مراعاة التو  

للظروف المستقبلية، والتي قد تؤدي إلى زيادة الوحدة االقتصادية ( في تنبؤات COVID-19) جائحة فيروسلـ
 -:(GTIL,2020:2اآلتي ) لتعكس ECL خسائر االئتمانية المتوقعةلت افي مخصصا

أولئك الذين ال يظهرون حالياا  ويشمل ذلك حتىعن السداد، في تخلف بعض المقرضين  كبيراحتمال هناك  أ.
  .قد يحدث ذلك في المستقبل ولكن اتهم،ئتمانإزيادات كبيرة في مخاطر أن هناك 

التخلف عن السداد بسبب االنخفاض المحتمل في قيمة الضمانات واألصول الخسائر نتيجة ارتفاع حجم ب. 
ال عن ذلك فإن  ،رى األخ على الذمم المدينة التجارية والقروض تنطبق أيضا الخسائر االئتمانية المتوقعة فضا

وأوراق الدين وأصول العقد واألصول الناشئة عن تكاليف الحصول على عقد البيع أو الوفاء به، وكذلك 
 الخسائر المعترف بها في قياس التزامات القروض وعقود الضمان المالي. 

  رض االستمراريةف.3

ارشادات تتعلق بافتراض جاء بمجموعة ( "عرض القوائم المالية" 1معيار المحاسبة الدولي رقم ) إن
ن المعيار ، وبيّ أم ال ة ستستمرأن المنشأالمالية على افتراض  القوائمعداد إ حدد متى يتم كما ة المستمرة، أالمنش

ة على االستمرار، أالمالية، يتعين على االدارة تقييم قدرة المنشعداد القوائم إ نه في كل تاريخ أصراحة على 
القوائم من تاريخ شهراا  اثنا عشروهي على االقل  ،هو متاح من معلومات تتعلق بالمستقبل والنظر في كل ما

المتوقعة وجدول سداد و ن تنظر الوحدة في مجموعة من العوامل مثل الربحية الحالية أكما ينبغي  ،المالية
نه أذا خلصت االدارة إلى إوالقدرة على مواصلة تقديم الخدمات، ف ،والمصادر المحتملة للتمويل البديلة ،لديون ا

ن افتراض االستمرارية إنه ليس له بديل سوى القيام بذلك( فأو أما عن طريق االختيار إة) أقد يتم تصفية المنش
 (GTIL,2020: 11 )التصفية. خر مثلآساس أالمالية على  القوائمعداد إ وقد يتعين  ،لن يكون مناسبا

قدرة  حولساس فرض االستمرارية، ولكن توجد شكوك أالمالية على  القوائمعداد إ ذا كان من الممكن إما أ
االفصاح عن هذه الحقيقة والمخاطر المصاحبة لها  ،المالية القوائمالشركة على االستمرار، فيجب على معد 
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نه يجب اإلبالغ عن المخاطر أو في هامش الميزانية العمومية، فضال عن أبالقوائم المالية  خاص في ملحق
 .(IDW,2020:11التي تتعرض لها الشركة في تقرير االدارة )

 الوحدات االقتصادية، تحتاج به(   واآلثار المرتبطة COVID-19)جائحة فيروس نتيجة النتشاء و 
يها، في ظروفها الخاصة، القدرة على االستمرار كمنشأة مستمرة على األقل، إلى إعادة النظر فيما إذا كانت لد

على االستمرار كمنشأة مستمرة إصدار حكم، في وقت معين، حول النتائج المستقبلية  الوحدةيتضمن تقييم قدرة 
سبيل منها على  من بين أمور أخرى  نظر،تأن  الوحدةغير المؤكدة لألحداث أو الظروف. وسيتطلب هذا من 

 -(:Dellitte,2020:6المثال اآلتي: )
 مدى االضطراب التشغيلي  أ.  

  .تناقص الطلب المحتمل على المنتجات أو الخدمات ب.
  .االلتزامات التعاقدية المستحقة أو المتوقعة خالل سنة واحدة ج.
  .السيولة المحتملة ونقص رأس المال العامل د.
 الوصول إلى مصادر رأس المال الحالية )على سبيل المثال، خط االئتمان المتاح، والمعونة الحكومية(.  ه. 

 .قياس القيمة العادلة 4
الوحدات (، يجب على COVID-19) جائحة من تأثيرات في الوقت الحالي والناتجةمع تقلبات السوق 

، كما البد من ق على القيمة العادلة الستثماراتهاتقييم آثار هذه االضطرابات الحادة في السو  االقتصادية 
قد تتأثر االستثمارات في سندات الدين سلباا ففي ما إذا كانت هذه االستثمارات منخفضة القيمة. إعادة النظر 

، وقد تتأثر بذمتهم بتوسيع هوامش االئتمان، وقد ال يتمكن مصدرو سندات الدين من سداد المبالغ المستحقة
 (.COVID-19)نتيجة جائحة فيروس  السوق سلباا أسعار تداول

 تواجهفي القيمة العادلة، وقد  اكبيرا  ااالستثمارات في األوراق المالية في األسهم انخفاضا  تشهدقد و 
  (BDO,2020:11) لالسترداد.االستثمارات في حقوق الملكية تحديات تشير إلى أن االستثمار قد ال يكون قابالا 

االستثمار  هناك انخفاض حاد في القيمة العادلة للعديد من األصول المالية، والسيماكان وعليه فإذا 
بعناية في متطلبات القياس وتقدير خسائر إعادة النظر و إلى  الوحدات االقتصاديةستحتاج  ،األوراق المالية في

 انخفاض القيمة العادلة وتطبيقها.
 السياسات المحاسبية .5

، يتوجب على الوحدة االقتصادية (Consistency of presentation)في العرض  نتيجة لمبدا االتساق
االتساق أي الثبات في العرض وتصنيف بنود القوائم المالية خالل الفترات المالية 

 يجب االحتفاظ بطرق االعتراف والقياس المطبقة على البيانات المالية( ومن ثم Hamidat,2014:31المتتالية)
 أ،مجاالت االستثنائية التي لها ما يبررها، يسمح باالنحراف عن هذا المبداللسنة السابقة، وفي ا المستخدمة في 

قتصادية التي تعد القوائم المالية على التكيف مع الظروف المتغيرة باستخدام وذلك لضمان قدرة الوحدة اال
ذا كانت القوائم المالية إحال ما في  أهذا المبد بالعدول عنعطي هذا السماح أ ق محاسبية مختلفة، وقد ائطر 
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( COVID-19)جائحة فيروس ن أوبما  ،حالة األصول المالية وغير المالية واالرباح نفضل عأتعطي نظرة 
ن تعديل سياسة محاسبية ما في إوبيئاتها، ف الوحدات حدث خارجي وخطير وله تأثير مماثل على جميع

 (.IBW,2020: 9-10ل ظروف معينة )الميزانية العمومية للفترة السابقة ممكن في ظ
المبيعات أو اضطرابات كبيرة حجم إلى انخفاض   COVID-19جائحة فيروس  قد تؤدي آثار تفشيف

يجب على لذلك  على السلع القابلة للتلف أو الموسمية. وخاصة (،Supply Chains)في سالسل التوريد
-COVID)جائحة فيروس  لتقادم الناتج عن آثارالضرر أو التلف أو ا ها لتحديد حجم تقييم إعادة الشركات

19.)  
 التجزئة "أو طريقة جرد  LIFOقياس المخزون باستخدام أي طريقة أخرى غير طريقة كما البد من 

Retail Inventory Method" ( على سبيل المثال، يتم قياس المخزون الذي يتم قياسه باستخدام(FIFO أو )
عند وجود دليل على أن صافي القيمة و صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل.  وأمتوسط التكلفة( بأقل تكلفة 

 رباح الفترة التي حدث فيها.أحقق للمخزون أقل من تكلفته، يعترف بالفرق كخسارة في القابلة للت
التجزئة إلى التكلفة جرد أو طريقة  LIFOيجب تعديل المخزون الذي تم قياسه باستخدام طريقة كما 

بيرة مثل كفي الفترة التي لم تعد فيها منفعة السلع  ،األقل من خالل أرباح الفترة الحاليةأيهما  وق السأو 
 تكلفتها.

ذلك، في حالة انخفاض اإلنتاج، يجب على الكيانات مراعاة أن النفقات العامة الثابتة يتم  فضال عن
فت المنشأة عن اإلنتاج أو خفضت إذا توقف. "Normal Capacity العادية" لطاقةتخصيصها بناءا على "ا

)مثل المخصصة على االنتاج اإلنتاج بشكل كبير لفترة من الوقت، فإن أجزاء كبيرة من النفقات العامة الثابتة 
 ،سابها بدالا من رسملتهاتحااإليجار، واستهالك األصول، وبعض العمالة الثابتة، وما إلى ذلك( ستحتاج إلى 

 (.BDO,2020:10-11فضة من المخزون)حتى لو استمر إنتاج كمية مخ
فضال عما سبق فإن هناك مجموعة من الحسابات األخرى التي يمكن أن تتأثر بجائحة فيروس 

(COVID-19)  من هنا َثمة قوائم مالية تحتاج من المحاسبين الوقوف عندها ومعالجتها، والتي يمكن تلخيصها
 -بالجدول اآلتي:
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 التأثير البيان المالي ت
 خسائر طارئة 1

LOSS 

CONTINGE

NCIES 

تها جراءات اتخذأو نتيجة ا قتصادية الحاليةتنشأ مستحقات الطوارئ نتيجة للبيئة اال يمكن أن
تحميلها على الدخل يجب  خسائر طارئة ،(COVID-19)جائحة فيروس المنشأة استجابةا لـ

شكل تقدير مبلغ الخسارة ب وإذا أمكن القوائم الماليةإذا كان من المحتمل تكبدها في تاريخ 
 معقول.

المساعدة  2
 الحكومية

Government 

Assistance 

الحصول على مساعدة  ،على مساعدة حكومية تكن تحصل فيما سبقالذي لم  للوحدة  يحق
(. قد تحتاج اإلدارة إلى وضع سياسة محاسبية COVID-19)جائحة فيروس حكومية نتيجة 

التي يجب أن تكون مناسبة ومتوافقة مع متطلبات معيار فيما يتعلق بالمساعدة الحكومية 
من و "محاسبة المنح الحكومية والكشف عن المساعدة الحكومية".  (20)المحاسبة الدولي

الضروري التمييز بين المساعدة الحكومية والمنح الحكومية والتأكد من عدم االعتراف بالمنح 
. قد تتضمن (20رقم) معيار المحاسبة الدولي التي جاء بهاإال عند استيفاء معايير االعتراف 

كما  بعض المساعدات الحكومية تأجيل مدفوعات الضرائب أو اإلعفاءات الضريبية األخرى.
قد يلزم احتساب مخصصات الضرائب بموجب معيار المحاسبة  المعالجة المحاسبية أن 

 .(20)"ضرائب الدخل" بدالا من معيار المحاسبة الدولي (12) الدولي
مطالبات التأمين  3

 النقطاع األعمال
Insurance 

Claims for 

Business 

Interruption 

إذا اضطرت فقد يكون للمنشأة بوليصة تأمين تغطي الخسائر الناجمة عن توقف األعمال. 
(، فقد يحق لها COVID-19)جائحة كورونا نتيجة لـ األعمالالمنشأة إلى التوقف مؤقتاا عن 

التأمين الخاص بها. قد تكون مثل هذه المطالبات  شركةاسترداد بعض أو كل خسائرها من 
ال  في حينموجودات محتملة في البيانات المالية إذا كان للمنشأة حق واضح في السداد. 

ة فعلياا يتم االعتراف باألرباح / األصول المحتملة في البيانات المالية للمنشأة ما لم تكن مؤكد
ا لـ "المخصصات والمطلوبات المحتملة واألصول  37معيار المحاسبة الدولي ل)وفقا

سيتم اإلفصاح عنها في المالحظات على البيانات المالية عندما يكون  وعليهالمحتملة"(،
 . يمكن االعتراف بها كإيراد في البيانات المالية فقط عندما تكون مؤكدة و وجودها محتمالا

عند النظر في مطالبات و على سبيل المثال عند قبول المطالبة من قبل شركة التأمين.  فعلياا ،
 التأمين ، يجب تقييم قدرة شركات التأمين على تسوية المطالبة في الوقت المناسب

خطط إعادة  4
 الهيكلة

Restructuring 

Plans 

نتيجة جائحة كورونا التي تمر بها الوحدة االقتصادية قتصادية الصعبة نتيجة للبيئة اال
(COVID-19 قد تفكر المنشأة أو تنفذ خطط ،)بيع أو  : ، على سبيل المثالالهيكلة إلعادة

ة(. يجب على يدائم  بصورة  أو اإغالق جزء من أعمالها أو تقليص العمليات )إما مؤقت
 إلى طويلة األجل من األصول تصنيف أي أصول عليها اإلدارة أن تنظر فيما إذا كان يجب

محتفظ به للبيع أو إذا كان أي جزء من أعمالها مؤهالا للعرض كعملية متوقفة. يتعين أصل 
 5على معدي البيانات المالية أن يتنبهوا إلى أن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

"األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة" لديه شروط محددة ليتم 
 حتفاظ بها للبيع.اال



 .........جائحة في ظل  المحاسبةتحديات التي تواجه مهنة ال               
 

 أرديني

 214 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمية الرافدين )

  .pp(196-219، ص. ) .Dec 2020كانون االول ،  .No(128، ع ) .Vol(39مج )

 

تعديالت على  5
 العقود

Contract 

Modifications 

(  COVID-19)جائحة كورونا سوف تؤدي التغييرات في النشاط االقتصادي التي يسببها 
قتصادية  بإعادة التفاوض في شروط العقود والترتيبات إلى قيام العديد من الوحدات اال

لقة وتعويضات العاملين، واإليجارات، والشروط المتعالقائمة، كالعقود المبرمة مع العمالء، 
 بالعديد من األصول والخصوم المالية للتأكد من تطبيق المتطلبات ذات الصلة في المعايير

 .المالي لإلبالغ الدولية
المطلوبات  6

 المحتملة
Contingent 

Liabilities 

أو تعطل سلسلة نتجاتها على مخسائر بسبب انخفاض الطلب  الوحدات اإلقتصاديةقد تتوقع 
التوريد أو الخسائر بسبب االنخفاض العام في الناتج االقتصادي. ومع ذلك، فإن الخسائر 

ما لم تندرج في فئة العقود المحتمل التشغيلية المستقبلية للعقود الحالية ال تفي بتعريف االلتزام 
ا لمعيار المحاسبة ا معالجتهاالمرهقة، وبالتالي، ال ينبغي   .(37رقم)لدولي وفقا

لشهرة ا 7
Goodwill 

 

 :اآلتي ( على الشهرة من خاللCOVID-19)جائحة كرورنا ؤثر تيمكن أن  
تغير سلبي كبير في العوامل القانونية أو في مناخ األعمال )على سبيل المثال،  .1

تتوقع المنشأة انخفاضا في صادراتها إلى سوق خارجية معينة نتيجة إلغالق 
 الطويلة( لفترة الحدود

 الوفاة( على سبيل المثال،) بشكل دائمفقدان الموظفين الرئيسين  .2
 بالنسبة للوحدة االقتصادية شطب أو انخفاض قيمة مجموعة أصول مهمة .3
لوحدات تابعة او انخفاض قيمة الشهرة في البيانات المالية   االعتراف بخسارة .4

 وحدات مستثمر بها .
مما قد يؤدي إلى تجاوز القيمة  قتصادية،الوحدة االانخفاض كبير في سعر سهم  .5

 .الدفترية لصافي أصول المنشأة رأس المال السوقي لها
اإلفصاح عن  8

مخاطر األدوات 
 المالية

Financial 

Instrument 

Risk 

Disclosures 

 (، قد تجد المنشأةCOVID-19)نتيجة جائحة كوروناقتصادية المتغيرة بسرعة االفي البيئة 
فضال  تخضع لمخاطر جديدة أو متزايدة )مثل االئتمان أو السيولة أو مخاطر السوق(. نفسها
ذلك ، قد تجد المنشأة أن مخاطرها قد تغيرت عن الفترة السابقة. يجب على اإلدارة تقييم عن 

يتطلب المعيار الدولي و  ضافية.االمخاطر الما إذا كانت هناك حاجة إلى الكشف عن 
تفصح المنشأة عن تحليل الحساسية )بما في ذلك اإلفصاحات الكمية(  للتقارير المالية أن

والتي "تكون ممكنة بشكل معقول" في  العالقةذات  ةالمتعلقة بالتغيرات في متغير المخاطر 
قد تحتاج اإلدارة إلى إجراء حسابات الحساسية باستخدام نطاق أكبر وهنا تاريخ التقرير. 

تجاه التغيير الذي يعكس التوقعات الناتجة عن جائحة لمتغيرات المخاطر أو النظر في ا
(COVID-19) 

 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على:
1.GTIL, Grant Thornton International Ltd,2020, COVID-19: Financial Reporting and Disclosures,1/4/2020, 

2.BDO,2020, COVID-19 – Accounting, Reporting and Other Related Considerations, 
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ومما سبق يتبين أن هناك جملة من التحديات التي تواجه المحاسبين ومنظمي المهنة لمعالجة تأثير 
والمركز المالي واإلفصاحات  عملياتها ، وعلى نتائج على الوحدات االقتصادية  (COVID-19)جائحة كورونا 

قتصادية الناجمة عن الة األصول غير المالية نتيجة للظروف اانخفاض قيم، فالمالية قوائمهافي المطلوبة 
زمة تحديات كبيرة في إعداد التنبؤات الال قد تضع المحاسبين أمام (،COVID-19)جائحة كورونا انتشار 
اختبار انخفاض قيمة هذه األصول التي تخضع للشكوك والذي يتطلب  ،لالستردادة القابلمبالغ األصول  لتقدير
صعوبات التدفق النقدي التي يعاني منها العمالء نتيجة فالبد ان تعكس  خسائر االئتمان المتوقعة،أما . الكبيرة

للظروف المستقبلية، والتي قد تؤدي إلى زيادة  الوحدة االقتصادية ( في تنبؤات COVID-19)جائحة كورونا 
الخسائر ، و عن السدادنتيجة لتخلف بعض المقرضين  ECL خسائر االئتمانية المتوقعةلت افي مخصصا

ذمم المدينة والقروض وأوراق الدين وأصول العقد واألصول الناشئة عن تكاليف المتعلقة بالاالئتمانية المتوقعة 
فضال عن الحصول على عقد البيع أو الوفاء به، وكذلك الخسائر المعترف بها في قياس التزامات القروض، 

التخلف عن السداد بسبب االنخفاض المحتمل في عقود الضمان المالي سائر الناجمة عن الخارتفاع حجم 
حول استمرارية شكوك  خاصة إذا كان هناك فرض االستمرارية، . كما البد من مراعاتواألصول األخرى 
ي االفصاح عن هذه الحقيقة والمخاطر المصاحبة لها ف والذي يتطلب من المحاسبين، الوحدة االقتصادية

نه يجب اإلبالغ عن المخاطر التي أو في هامش الميزانية العمومية، فضال عن أبالقوائم المالية  خاص ملحق
حاد في القيمة العادلة للعديد من ال النخفاضا. أما ما يتعلق بفي تقرير االدارة الوحدة االقتصاديةتتعرض لها 

بعناية في متطلبات القياس وتقدير ة النظر و إعادإلى فان الوحدات االقتصادية ستحتاج األصول المالية، 
فضال عن جملة من التحديات األخرى والتي تم ذكرها في متن  خسائر انخفاض القيمة العادلة وتطبيقها.

من المحاسبين ومنظمي المهنة الوقوف عليها ومعالجتها عند إعداد القوائم المالية، والتي تحتاج البحث والتي 
(  والتي ستحتاج COVID-19)التي سببتها جائحة كورونا  األحداثالناجمة عن  ظهرت نتيجة لعدم التأكد

إلجراء جهود كبيرة بذل المحاسبين، كما تحتاج إلى إلى معالجات محاسبية وإفصاحات وعناية خاصة من قبل 
تقدير  عند فضال عن االفتراضات الرئيسة المستخدمة ،تدعم هذه التقديرات مستنداتتقديرات معقولة، وإعداد 
 .  2020 كانون الثاني 31بعد  ما المالية للفترات المشمولة بالتقاريرهذه التأثيرات، وخاصة 

 االستنتاجات
 من خالل ما تم ذكره في متن البحث يتبين اآلتي:

 معاييرللتعزيز التطبيق المتسق هناك إجماع من قبل الهيئات والمنظمات المهنية الدولية المحاسبية على  .1

 (COVID-19)وعلى قدرة المعايير في معالجة تأثيرات جائحة كورونا  (IFRS) المالي لإلبالغ الدولية
وما بعدها، وأنه ال حاجة إلى تعديل أو  31/12/2019على التقارير المالية للفترة المالية المنتهية في 

وااليضاحات الملحقة بها والمعمول  المالي لإلبالغ الدولية المعاييرتغيير أو حذف أو إضافة إلى متطلبات 
مرونة كافية (" األدوات المالية" وذلك ألنه فيه 9بها حاليا، والسيما معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )
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( وتدابير السياسة العامة COVID-19) كورونا جائحة بدقة الظروف المحددة لتفشييمكن أن تعكس 
  .المرتبطة بها

محليا لم يصدر أي بيان من قبل أي جهة محاسبية كنقابة المحاسبين والمدققين العراقية وديوان الرقابة  .2
المالية االتحادي بوصفهما المسؤولين عن تنظيم مهنة المحاسبة في العراق، باستثناء مجلس مهنة مراقبة 

-COVID) كورونا جائحةوالذي اعتبر أن أحداث  -على حد علم الباحث –وتدقيق الحسابات العراقي 

، لذلك ال يتوجب تعديل 2019هي أحداث الحقة حصلت بعد تاريخ إعداد القوائم المالية لعام  (19
، وإنما يتطلب فقط االفصاحات المناسبة معلال ذلك 31/12/2019القوائم المالية في السنة المنتهية في 

حداث كانت قد وقعت خالل السنة المالية، بأنها قد تعمل على تأثير أو تغيير احتماالت أو وقائع أو أ
فلم  2019على العناصر للقوائم المالية ما بعد عام  (COVID-19)أما باقي تأثيرات جائحة كورونا 

 يصدر أي بيان بشأنها.

على الوحدات االقتصادية، ومن َثمَّ على البيانات المالية،  (COVID-19)هناك تأثير لجائحة كورونا  .3
والقوائم  على النتائج الماليةاألمد تأثير سلبي طويل  ه من حيث المدة والحجم إلىتمرار يمكن أن يؤدي اسو 

 للوحدات االقتصادية. المالية

نتيجة التقلب الشديد في السوق العالمي و التطورات اليومية وردة الفعل من قبل سوق األسهم اليومي  .4
-COVID) لجائحة كوروناعلى المعلومات الجديدة، قد يكون من الصعب على الوحدة تحديد ما إذا كان 

 .في القوائم المالية  يعدل، يعدل أو ال2019لعام  بعد نهاية فترة إعداد التقارير الماليةوالذي انتشر (  19
فإن حدث جائحة  ("األحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية"، 10لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) فوفقاا

ساسه تعديل القوائم المالية للسنة المنتهية في أيتم على الحقاا ال  احدثا يعد (  COVID-19) كورونا
31/12/ 2019. 

على البيانات المالية للفترة ما بعد كانون الثاني عام   اا تأثير ألكثر د اهناك جملة من التحديات والتي تع .5
سوف تحتاج إلى معالجات والتي  2020سواء في القوائم المالية المرحلية أو في نهاية عام  2020

عند إعداد القوائم المالية والتي ظهرت نتيجة  محاسبية وإفصاحات وعناية خاصة من قبل المحاسبين
 منها: (COVID-19)  جائحة كورونااألحداث الناجمة عن التأكد في لحالة عدم 

ال لألصول غير المالية قد تشير إلى أن القيمة الدفترية  COVID ‑ 19 ن العوامل الناتجة عن جائحةإ .أ
شمل الممتلكات والمصانع والمعدات، والتي ت نتيجة النخفاض قيمة األصول غير المالية يمكن استردادها
والشركات التابعة والشركات الزميلة  العقارية، الملموسة بما فيها الشهرة، واالستثمارات واألصول غير

 .والمشاريع المشتركة

والخسائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة للعمالء  التدفق النقديفي صعوبات من المحتمل أن تكون هناك  .ب
 كورونا التزامات القروض نتيجة لـجائحةبالذمم المدينة والقروض، وكذلك الخسائر المعترف بها في قياس 
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(COVID-19 ) والتي قد تؤدي إلى زيادة في  قتصاديةفي تنبؤات الوحدة االوالتي البد أن تنعكس
 .ECLمخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة 

، على االستمرار الوحدةقدرة  حولشكوك فيما يتعلق بفرض استمرارية الوحدة االقتصادية، إذا كانت هناك  .ت
 خاص االفصاح عن هذه الحقيقة والمخاطر المصاحبة لها في ملحق ،المالية القوائمفيجب على معد 

نه يجب اإلبالغ عن المخاطر التي تتعرض أو في هامش الميزانية العمومية، فضال عن أبالقوائم المالية 
أة نتيجة لتأثيرات جائحة المنشنه قد يتم تصفية أخلصت االدارة إلى  أما إذا .في تقرير االدارة الوحدةلها 

المالية على  القوائمعداد إ وقد يتعين  ،ان افتراض االستمرارية لن يكون مناسبا إف  (COVID-19)كورونا 
 . ساس التصفيةأ

 

 التوصيات:
ومدى تعرضها للمخاطر عند تحليل  الخاصةالنظر بعناية في ظروفها االقتصادية  يجب على الوحدات .1

(  على بياناتها المالية. فإذا كانت األحداث الالحقة لها آثار COVID-19) وروناجائحة ك كيفية تأثير
نها سوف تؤثر وأمة لفهم المستخدمين للبيانات المالية، مهنها أفضال عن  جوهرية على القوائم المالية،

للسنة المنتهية ن يتم االفصاح عنها في القوائم المالية أقتصادية، فمن االفضل على استمرارية الوحدة اال
 .2019 /31/12في 

بعناية في متطلبات القياس وتقدير خسائر انخفاض القيمة إعادة النظر و  على الوحدات االقتصادية .2
 األصول المالية، وال سيما فيكان هناك انخفاض حاد في القيمة العادلة فيما إذا  العادلة وتطبيقها

 .األوراق المالية االستثمار في

 جائحةصعوبات التدفق النقدي التي يعاني منها العمالء نتيجة لـقتصادية أن تعكس البد للوحدات اال .3
ت والتي قد تؤدي إلى زيادة في مخصصا الوحدة االقتصادية ( في تنبؤات COVID-19)كورونا 

ذمم المتعلقة بالالخسائر ، و عن السدادنتيجة لتخلف بعض المقرضين  ECL خسائر االئتمانية المتوقعةلا
ة والقروض وأوراق الدين وأصول العقد واألصول الناشئة عن تكاليف الحصول على عقد البيع أو المدين

ارتفاع حجم الخسارة بسبب و الوفاء به، وكذلك الخسائر المعترف بها في قياس التزامات القروض، 
 .المحتمل في عقود الضمان المالي واألصول األخرى  لالنخفاض نتيجةالتخلف عن السداد 

والسيما إذا كان  (COVID-19)كورونا  جائحةلـلوحدات االقتصادية من االفصاح عن تأثيرات البد ل .4
ا على استمرارية الوحدة االقتصادية أو كان هناك شك في استمراريتها، وذلك حتى لو  تأثيرها واضحا

   "األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية( "10خالف ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم )

على البيانات (COVID-19)فيروس  جائحةلـعلى الوحدات االقتصادية أن تنظر وبعناية في تأثير  .5
المالية، وأن تختار المعيار المحاسبي الذي يناسب معالجة هذا التأثير، وأن تفصح عنها في صلب 

خاصة وما بعده و  2020القوائم المالية وفي افصاحاتها اإلضافية  وخاصة في الربع االول من عام 
 فيما يتعلق بالشكوك حول استمرارية الوحدة االقتصادية.
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شرط إجراء اختبار انخفاض عن  ، فضالا إجراء تقييم النخفاض قيمة األصولعلى الوحدات االقتصادية  .6
 محدد.النتاجي غير اإلعمر القيمة سنوياا على األقل شهرة واألصول غير الملموسة ذات ال
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