
                    
 

   
   

أن نأمل  .- التلقائي الترجمة برنامج باستخدام اإلنجليزية - غير ترجمات  أي إنشاء تم وقد ،  اإلنجليزية اللغة هي المستند لهذا األصلية اللغة أن مالحظة يرجى  

الترجمة عملية في دقة عدم هناك يكون قد بأنه نعترف ولكننا ،  والفهم المشاركة  في ذلك يساعد . 

 
الفنية االستشارية المجموعة  

القضية ورقة  
 

األعمال جدول بند : TAGED07 - 03 
اإلنترنت عبر – 2022 يونيو 28  

المالية القوائم عرض – 10 و 8 القسمان  

من  10 و 8 لألقسام المقترح النص على تعليقات عن الورقة هذه تبحث ملخص   INPAG. 

الورقة  من  الهدف / الغرض أعضاء إدخال اطلب    TAG ممم ممممممم8 للقسم المقترح النص على  

مممممممم 10 والقسم ممممممم مممممممم  

ممممممممم مممممممم مممممممممم . 

األخرى  الداعمة البنود  شيء  ال   

ميسون  بول أعده   

االجتماع  لهذا اإلجراءات  تعليق على مسودة األقسام  

 تقديم المشورة حول ما إذا كان هناك  حاجة إلى توجيه إضافي 



                    
 

   
   

االستشارية المجموعة تقني  

المالية القوائم عرض – 10 و 8 القسمان  

 

استشارية  ورقة  مقترحات  .1  

األعمال جدول بند يناقش 1.1  TAGED07 - 04 بموجب المالية البيانات ومحتوى شكل  INPAG للحصول  وسعى  

آراء على  TAG. 

مممممممم مممممم ممممممم مممممممم المالية البيانات ومحتوى شكل  إلى  باإلضافة 1.2  
التي األخرى  األقسام المعيار يشمل ممممممممم ممممممم ممممممم ممممممم  

المالية البيانات إعداد من أخرى  جوانب تتناول . 

ممممممم مممممممم ممم ممممممم 8 بالقسم يتعلق فيما مقترحات الورقة هذه تحدد 1.3  

ممممممممم مممممممم مممممممممم مممممممم 10 والقسم . 

يشتمل ، سابقًا لوحظ  كما 1.4  INPAG مممممم ممممممم مممممممم من أقسام على  
حيث  مباشر معيار ممممممممم ممممممم ممممممم ممممممم مممممممم  

التقارير إعداد قضايا مع التعامل يتم لم حيث .تغيير أي إلجراء المبتدئين الفنيين الموظفين  لقطاع دمحد سبب يوجد ال  

بـ الخاصة المالية  NPO -  مممممم ممممممم مممممممم القائمة في  مناسب أو شامل بشكل  
في أو ، المعيار ممممممممم ممممممم ممممممم ممممممم مممممممم  

تقوم قد ، صلة ذي  قسم وجود عدم حالة  INPAG ممممممم مممممممم على تغيير بإجراء  
ممممممممم ممممممم ممممممم ممممممم مممممممم مممممم  

 .معيار

أعضاء لمساعدة 1.5  TAG  مممممم ممممممم مممممممم من النص أين فهم في  
المعيار دمج تم ممممممممم ممممممم ممممممم ممممممم مممممممم  

التالي النهج استخدام ويتم ، للتغيير تعرض أو مباشرة : 

النص  لون   شرح  
للشركات األصلي المالية للتقارير الدولي المعيار  أسود  

القياسي  النص والمتوسطة  الصغيرة  
التقارير إلعداد الدولية المعايير ضمن النص  حذف يتوسطه خط أحمر   

الصغيرة للشركات القياسي للنص  األصلية المالية  
  والمتوسطة

فقط  المصطلحات تغيير أخضر   
التقارير إلعداد الدولية  المعايير معايير من نشأ نص أرجواني   

 المالية
 األصلي  INPAG نص  أزرق



                    
 

   
   

للقطاع الدولية المحاسبية المعايير معايير من نشأ نص تحته خط أزرق   
 العام

واألساس التنفيذ وإرشادات صلة ذي تطبيق أي قسم بكل المتعلق للنص  المقترحة التعرض مسودة  إلى  باإلضافة 1.6  
مممممم ممممممم مممممممم من القسم بتعيين أخرى وثيقة تقوم ، لالستنتاجات بها المرتبط  

المقترح القسم  إلى ممممممممم ممممممم ممممممم ممممممم مممممممم  

 .INPAG من

ممممممم مممممممم ممم ممممممم 8 القسم  .2  

ممممممم مممممممم مممممم ممممممم مممممممم من 8 قسم 2.1  
المطلوبة المالية البيانات على المالحظات المعيار يحدد ال ممممممممم ممممممم ممممممم  

أقسام في المتطلبات هذه تحديد يتم .محددة  مصروفات أو  إيرادات أو مطلوبات أو بأصول يتعلق فيما  
ممممممم ممممممم مممممممم مممممم ممممممم مممممممم  
البنود تلك مع تتعامل التي المعايير ممممممممم ممممممم . 

مممممم ممممممم مممممممم من 8 القسم في  الواردة المالية البيانات على مالحظاتال نهج 2.2  
مع المعيار يتوافق ممممممممم ممممممم ممممممم ممممممم مممممممم  

ولذلك .العام للقطاع الدولية المحاسبية المعايير وفي الكاملة المالية التقارير إلعداد الدولية  المعايير في المالحظات نهج  

لـ مناسبة المتطلبات هذه أن إلى األمانة ت خلص  INPAG. 

من 8 للقسم  رئيسية مراجعات إجراء يتم لم 2.3  INPAG في ED1. أو المصطلحات على تحديثات أي اقتصرت  

بـ خاصة لغة استخدام  NPOs; من أخرى أقسام في المالية القوائم لمتطلبات مراجعات لتعكس أو  INPAG ( تمت 

عمالاأل جدول بند في مناقشتها  TAGED07 - 04 ). 

متطلبات جدول تضمين سيتم ، التنفيذ إرشادات  من كجزء .8 للقسم مطلوب تطبيق دليل أي أن األمانة تعتبر ال 2.4  

تضمين سيتم .( المالية البيانات على المالحظات سيشمل والذي ) المالية البيانات مثال  من كجزء واإلفصاح  العرض  

3 سمللق التنفيذ إرشادات من كجزء ذلك . 

1 السؤال  لدى هل :  TAG من 8 القسم صياغة على تعليقات أي  INPAG? 

2 السؤال  توافق هل :  TAG 8 للقسم التنفيذ وإرشادات التطبيق  لتوجيه المقترح النهج على ? 

ممممممممم مممممممم مممممممممم مممممممم10 القسم  .3  

ممممممم مممممممم مممممم ممممممم مممممممم من 10 القسم 3.1  
المحاسبية بالسياسات يتعلق فيما المتطلبات المعيار يحدد ممممممممم ممممممم ممممممم  

واألخطاء  والتقديرات المحاسبية  بالسياسات تتعلق  محددة مقترحات التشاور ورقة تتضمن لم .واألخطاء  والتقديرات  ، 

مشاكل أي المستجيبون يثير ولم . 

ممممممم مممممممم من  10 القسم في الواردة ءواألخطا والتقديرات  المحاسبية السياسات نهج 3.2  
ممممممممم ممممممم ممممممم ممممممم مممممممم مممممم  



                    
 

   
   

الدولية المحاسبية المعايير وفي الكاملة المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير في القضايا نهج مع المعيار يتوافق  

لـ ناسبةم المتطلبات أن إلى األمانة خلصت ولذلك .العام للقطاع  INPAG. 

من 10 للقسم  رئيسية مراجعات إجراء يتم لم ، واحد باستثناء 3.3  INPAG في ED1 األخرى التحديثات اقتصرت ؛  

بـ خاصة لغة استخدام  أو المصطلحات على  NPOs. 

ممممممم ممممممم مممممممم مممممم ممممممم مممممممم ال 3.4  
الكاملة المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير إلى بالرجوع  للمنشأة يسمح ممممممممم ممممممم  

الدولية المعايير في تناولها يتم لم التي الشروط أو  األخرى األحداث  أو للمعامالت المحاسبية السياسات تطوير في  

في النهج بهذا  االحتفاظ المناسب نم سيكون أنه األمانة ترى  .والمتوسطة  الصغيرة للشركات  المالية التقارير إلعداد  

INPAG ، في تناولها يتم لم أخرى  شروط أو أحداث أو معامالت  تواجه قد الربحية غير المنظمات أن الحظ ولكن  

الكاملة المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير . 

التقارير إلعداد الدولية المعايير في تناولها يتم لم التي الشروط  أو األخرى األحداث أو المعامالت هذه تتضمن قد 3.5  

تقترح .العام للقطاع الدولية المحاسبية المعايير  في معالجتها يمكن وبالتالي - غير تبادل معامالت الكاملة المالية  
ممممممم مممممممممن أي  في محددة إرشادات أو متطلبات وجود عدم حالة في  أنه األمانة  

ممممممممم ممممممم ممممممم ممممممم مممممممم مممممم  
المحاسبية المعايير إلى الربحية غير المنظمات تشير قد  ، الكاملة أو القياسية المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير  

المحاسبية المعايير إلى بالرجوع الوطنية لألوامر السماح .مناسبة محاسبية سياسة تطوير في  العام للقطاع الدولية  
مممممم ممممممم مممممممم من أي في  إرشادات أو متطلبات  وجدت  ال حيث فقط الدولية  

من الغرض ممممممممم ممممممم ممممممم ممممممم مممممممم  
عليها المنصوص  والمبادئ  المفهوم مع االتساق زيادة هو الكاملة أو القياسية المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير  

2 القسم في . 

متطلبات جدول إدراج سيتم .10 للقسم مطلوبة تطبيق إرشادات أي أن األمانة تعتبر ال ، 8 القسم مع الحال هو كما 3.6  

3 للقسم التنفيذ إرشادات في المالية البيانات مثال من كجزء أخرى مرة واإلفصاح  العرض . 

3 السؤال  لدى هل :  TAG من 10 القسم صياغة على تعليقات أي  INPAG? 

4 السؤال  توافق هل :  TAG 10 للقسم التنفيذ وإرشادات التطبيق  لتوجيه المقترح النهج على ? 
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