
                    
 

   
   

يساعد أن نأمل  .التلقائية 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 لكننا ،  والتفاهم المشاركة في ذلك . 

 
الفنية االستشارية المجموعة  

القضية ورقة  
 

األعمال جدول بند : TAGED08-06 
الهجين – 2022 سبتمبر 30 و 29  

ED1 للتعليق مهمة مسائل  ( SMCs ) 

على األخيرة  اللمسات وضع إلى الورقة هذه تهدف ملخص   SMCs في إلدراجها  ED1. 

الورقة من الهدف / الغرض مسودة على التعليقات لمشاركة   SMCs إلى المقدمة  TAG مسودة من كجزء  ED1 على والحصول  

حول مدخالت  SMCs في تضمينها ليتم المحدثة  ED منه االنتهاء يتم يمكن بحيث .   

األخرى  الداعمة البنود شيء  ال   

ساندرسون كارين أعده   

االجتماع  لهذا اإلجراءات  .المقترحة SMCs تقديم  المشورة على 



                    
 

   
   

االستشارية المجموعة تقني  

ED1 للتعليق مهمة مسائل  ( SMCs ) 

 مقدمة  .1

 

للتعليق المهمة األمور تهدف 1.1  ( SMCs ) لتزويد المصلحة أصحاب  من المرتدة التغذية هيكلة إلى  TAG واألمانة 

تستهدف  .النهائي التوجيه  تطوير في مفيدة بمعلومات  SMCs  على الحصول فيها المفيد من يكون قد التي المجاالت  

حول تعليقات : 

الوطنيين بالموظفين الخاصة للقضايا االقتراح  معالجة  مدى • ; 

للمقترحات العملي األثر • ; 

و ؛ فيها النظر ينبغي التي الصلة ذات األخرى المعلومات •  

مختلفة نظر وجهات االستشارية المجموعة ألعضاء يكون عندما سيما ال ، اآلراء تنوع • . 

 

على التعليقات الورقة هذه توضح 1.2  SMCs وثائق مسودة من كجزء المقترحة  ED1.  أساس على تعديالت يقترح  

على التعليقات  SMCs على آخر مكان في  التعليقات إلى واستنادا مقترح هو كما  ED1. 

 

األمام  إلى  الطريق  .2  

 

ا سؤاالا  36 هناك كان 2.1 مسودة في مقترحا  ED  األسئلة عدد حول  آراء طلبنا لقد.  للسؤال اموضوعا  12 تحت مجمعة  

أعضاء اتفق.  المصلحة أصحاب على ذلك وتأثير  TAG أن هو  لرأيا ولكن ، األسئلة من كبير عدد وجود على  

أعضاء يريد شيء أي هناك يكن ولم مناسبة كانت األسئلة  TAG حذفه. 

 

أعضاء اتفق 2.2  TAG هناك كانت   .واإلجابة القراءة المستجيبون يطلب أن المحتمل من يجعل األسئلة عدد أن على  
قسم  كل في المتخذ الصياغة لقرار المستوى رفيع ملخص  تقديم خالل من تنقيحه يمكن األسئلة تركيز بأن اقتراحات   ، 

ا هناك كانت .فقط  محددة أسئلة  بضعة أو ,المستجيبين على عام سؤال طرح ثم من يكون قد أنه مفادها مالحظات أيضا  

من أنه هو أستراليا في المحلية المشاورات  من الفعل ردود  .قسم كل نهاية في الصلة ذات األسئلة حطر األفضل  

يكون أن األفضل  SMCs قائمة مع ، قسم كل نهاية في األسئلة لديك يكون أن األمانة تقترح ولذلك   .قسم كل  بعد  
في تكون أن األسئلة جميع على األسهل من كون ي  قد حيث التعليق رسائل يعدون الذين ألولئك المستندنهاية في واحدة  

واحد مكان . 

 

حيث ،  اآلن القسم مرجع توفير تم ، الكاملة القائمة في .سؤال كل به يتعلق الذي القسم سيوضح النهج هذا اتباع إن 2.3  

ا  يكون ال قد هذا  أن مفادها مالحظات هناك كانت ا واضحا دائما . 

 

حول عامة نقطة طرح تم  .المطروحة األسئلة ألنواع النطاق  واسع عام دعم هناك كان ، المحددة باألسئلة يتعلق فيما 2.4  

مراجعة تمت  .” ال لماذا  “ فقط نقول آخر مكان في ، ” ولماذا ستغيره الذي  ما “ ، نقول أحياناا .األسئلة عبر االتساق  

فهم آلخر بالنسبة المفيد من ولكن ، بديل حاقترا فهم المفيد من ، األسئلة لبعض بالنسبة .االقتضاء عند وتعديلها األسئلة  

المقدم االقتراح على المصلحة  أصحاب موافقة عدم سبب . 

 



                    
 

   
   

في ستالحظ 2.5  TAGED08-08 المفيد من يكون حيث  ,الملخص  في  األسئلة من مختارة لمجموعة روابط توفير تم أنه  

المقترحة بالتكيفات المتعلقة الرئيسية األسئلة  إلى القراء توجيه . 

 

مسودة على الواردة للتعليقات ةنتيج 2.6  ED1 ، سؤال  إضافة  هو االقتراح .  واحد إضافي سؤال إضافة  األمانة تقترح  

يمكن المساهم المال رأس لمقدمي المخصصة األموال  كانت إذا ما حول تعليقات على للحصول يسعى ( 2g ) جديد  

ا تكون أن نتيجة وظهر حالياا مباشر  بشكل السؤال هذا ناولت  يتم لم.  ودقي  دون أموال  أو قيود مع األموال من جزءا  
الملكية  حول للتعليقات  

 

أعضاء أحد من تعليقات هناك كانت 2.7  TAG  في الكمية األسئلة  إدراج ينبغي كان إذا ما حول  SMCs.  المقدم المثال  

يتفقون عشرة  مع ، عشرة إلى واحد من مقياس على ?الدليل لهذا حاجة هناك أن على توافق  هل ، عام بشكل" - كان  

األصغر المصلحة ألصحاب  خاص بشكل مفيدة األسئلة  من األنواع هذه أن األمانة ترى  .'?فائدة تقيمها كيف ، بشدة  

كمية أسئلة يستخدم مسح تطوير هو االقتراح  .الرئيسية األسئلة  على النوعي الرد على القدرة إلى يفتقرون إما الذين  

لتكملة المقترح السؤال مثل  SMCs. 

 

 

 

 

 

من عدد على محددة فعل  ردود هناك كانت 2.8  SMCs ، أ الملحق  يحدد.  التغييرات صياغة الغالب في كانت التي  

المقترحة واالستجابة الواردة التعليقات . 

 

ب الملحق  يسرد 2.9  SMCs في إلدراجها اآلن المقترحة  ED1. 

 

 

 

 

 

2022 سبتمبر  

  

أعضاء  آراء هي ما :1 السؤال   TAG ’ الستكمال الكمي المسح استخدام حول  SMCs? 

أعضاء يقدمها التي النصيحة هي ما :2 السؤال   TAG الكمي المسح تصميم حول ? 

أعضاء لدى التي التعليقات هي ما :3 السؤال   TAG والمتوسطة الصغيرة للشركات المنقحة  القائمة في ? 



                    
 

   
   

تعليقات  – أ  الملحق   TAG  يوليو (  مسودة  على (  ED1 

SMC الفعل  ردود  استجابة  

تأطير ‘ بـ المقصود هو ما المصلحة أصحاب سيفهم هل أ  1 الوصف ‘ إلى تعديله تم ’   ’. 

ولماذا ‘ – أضف أ  1  .معدل ’ 

تغييرات إلى حاجة هناك كانت إذا عما التساؤل األفضل من هل ب  1  
فائدة  أكثر لجعلها  

 .معدل

المعلومات  قبل مفيدة مالية  - إضافة أ  2  .معدل 

بديهياا يكون ال قد قياسي محدد مصطلح هي النوعية الخصائص ب  2  
القراء من للعديد   

ضع  .العامة النظرة في المصطلح اشرح  

المسرد إلى اإلضافة اعتبارك في . 

األخيرة  الجملة  فقدان اقتراح هـ  2 مع للمناقشة   TAG  ذلك يكون قد حيث  

التعريفي االرتباك لفهم مفيداا . 

ال  فلماذا ، كذلك يكن لم إذا  السؤال من األخير الجزء استبدل س  2 أسئلة في النهج هذا تتبنى وسوف وافق   

ا  أخرى أيضا . 

األساس خط .أي – تغييره يتم ما بتوضيح نوصي أ  4  / 
المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير في األصلية المصطلحات  

والمتوسطة الصغيرة للشركات ? 

ااااااا اااااااا‘ من  
اااااااا اااااا  

ااااااا ااااااا  
ااااااااا ااااااا  

أضيفت ’ المحاسبي المعيار . 

وال باألم األرصدة  استبدال ب  4 يشير حيث باألرصدة  االحتفاظ إلى الحاجة    
لألصول الدفترية  القيمة إلى ذلك  

توسيع  .العمومية الميزانية في  والخصوم  

ذلك لتوضيح النص . 

الرصاص" حيث من بند / تقديمي عرض / إلزامية نعني هل ج  4 األساسي ‘ إلى التغيير تم '  ’. 

البديل فما ، كذلك كني  لم إذا “ األسئلة جميع إلى أضيف  أن أود أ  5  

تقترحه؟ الذي  ” 

التي األسئلة  جميع هيكل إلى ننظر سوف   

النقطة  هذه االعتبار في أخذها يجب . 

االستثمار" من بدالا  ” تمويل “ هذا يكون أن يجب أال أ  7 عضو أثار وقد ?'  PAG استثمار" كلمة " ، 

في مناقشته سيتم. بديل اقتراح مع  

TAGED-03. 

نقدم ما عادة  ?السردية التقارير خارج االنتقال خطة هي ما ج  11  

إضافيتان سنتان تكون أن يعني هذا هل  – مقترحات ألي عامين  

التحريري التغيير إلى  باإلضافة ?العادية االنتقالية الفترة فوق  
سيطالب   

في  االنتقال ترتيبات في سننظر  ED3 ، 
لمدى أوضح رؤية لدينا يكون أن بمجرد  

تقترحها التي التغييرات  INPAG. 

 

ذلك من بدالا  تقترحه ما" بـ "ال  لماذا" استبدل ج  11  .معدل '

ومحتوى هيكل نناقش لم أ  12  EDs في تعليقي انظر – اآلن حتى  

 أعاله  ITC قسم

بـ مغطى  TAGED08-04. 

تشير التي االستدعاءات في  األخرى التعليقات تضمين أقترح ب  12  

في – الفائدة مقابل التكلفة واعتبارات والتنظيمية الضمانات إلى  
عليها  للتعليق العامة األمور في  ندرجها ما وعادة ، أستراليا  

التعليقات من أخرى أنواع على أمثلة  

 .المضافة 



                    
 

   
   

 

  



                    
 

   
   

ب  الملحق  

للتعليق محددة مسائل   

ومستخدمي الربحية غير  المنظمات وصف  :1 السؤال  INPAG ( 1 القسم  ) 

a) تكون قد التي الكيانات جميع ’ للجمهور فائدة توفير ‘ مصطلح يشمل هل ?العريضة الخصائص وصف على توافق هل  NPOs?  لم إذا  

ولماذا تقترح فماذا ،  كذلك يكن ?  

b) استخدام من االستفادة إلى تهدف ربحيةال غير المنظمات أي الواضح من فهل ،  المقدمة مع أخذنا إذا  INPAG? كذلك األمر يكن لم إذا  ، 

فائدة أكثر سيكون الذي فما ? 

( 2 القسم ) المنتشرة والمبادئ  المفاهيم – 2 السؤال  

a) ولماذا تقترح فماذا ،  كذلك يكن لم إذا ?احتياجاتهم ووصف المصلحة أصحاب مجموعة على توافق هل ? 

b) ولماذا ستتغير فماذا ،  كذلك األمر يكن لم إذا  ?المفيدة للمعلومات النوعية الخصائص على توافق هل ? 

c) هل NPO أكثر  سيكون الذي فما  ،  كذلك األمر  يكن لم إذا ?دئالمبا تدعم التطبيق دليل في الفروع تحديد عملية هل ?واضح إبالغ ككيان  

 ?فائدة

d) يمتلكه قد الذي المساهم المال رأس نوع ما ?ولماذا تقترح فماذا ،  كذلك يكن لم إذا  ?كعنصر المساهم المال رأس إدراج على توافق هل  

وطنيون موظفون ?   

e) الشروط بهذه تفهم ماذا  ?ولماذا تقترح فماذا ،  كذلك كني لم إذا  ?قيود دون وأموال قيود مع الصناديق شروط على توافق هل ? 

f) كذلك يكن لم إذا ?مسيطرة غير حقوق وأي قيود بدون أو مع واألموال المساهم المال رأس يشمل األصول صافي أن على توافق هل  ، 

مفقوداا يكون قد الذي فما ? 

g) ا تكون أن يمكن المساهم المال رأس ألصحاب المخصصة األموال أن على توافق هل لم  إذا ?قيود دون وأموال  قيود مع األموال من جزءا  

ولماذا تقترح فماذا ،  كذلك يكن ? 

h) ال فلماذا ،  كذلك يكن لم إذا ?2 القسم في ’ الخدمة إمكانات ‘ إدخال يجب أنه على توافق هل ? 

i) الصغيرة  للشركات المالية التقارير إلعداد الدولية يرالمعاي في المستخدمة ’ المبررين غير والجهد التكلفة ‘ بأحكام االحتفاظ على توافق هل  

ال فلماذا ،  كذلك يكن لم إذا  ?والمتوسطة ?  

( 3 القسم ) المالية البيانات مقارنة لتمكين مبادئ  – 3 السؤال  

a) لـ االمتثال  عن التعبير مقترحات تخلق هل  INPAG سيةالرئي  مخاوفك هي فما ،  كذلك األمر كان إذا ?مقصودة غير عواقب ? 

b) تقترح فماذا ،  كذلك يكن لم إذا ?األولية البيانات وجه على األرقام لجميع المقارنات إظهار يجب أنه على توافق هل ? 

( 4 القسم ) المالي المركز بيان  وعرض نطاق  – 4 السؤال  

a) الصغيرة  الشركات محاسبة معيارل المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير من المصطلحات  على المقترحة التغييرات  على  توافق هل  

ولماذا تقترح فماذا ،  كذلك يكن لم إذا  ?والمتوسطة ? 

b) األمر  يكن لم إذا  ?قيود بدون أو قيود لديها التي تلك بين والخصوم األصول أرصدة جميع تقسيم يتم ال بأنه القائل االقتراح على توافق هل  

تقسيمها  يجب التي األرصدة فما ،  كذلك ? 

c) ال فلماذا ،  كذلك يكن لم إذا  ?األساسية المتطلبات وليس إضافياا يكون أن يجب المال رأس عن اإلفصاح أن ىعل توافق هل ? 

( 5 القسم ) والنفقات الدخل  بيان  وعرض نطاق  – 5 السؤال  

a) ال فلماذا ،  كذلك يكن لم إذا  ?والنفقات الدخل لتغطية األساسي البيان اسم على توافق هل ? 

b) ال فلماذا ،  كذلك يكن لم إذا  ?الخسارة أو الربح من بدالا  والعجز  الفائض استخدام على توافق هل ? 



                    
 

   
   

c) كذلك يكن لم إذا  ?قيود بدون أو األساسي البيان وجه على قيود لديهم الذين أولئك بين مقسمة والمصروفات اإليرادات أن على توافق هل  

ولماذا تقترح فماذا ، ? 

d) على  لحصولل أوالا  نفقات أو دخالا  إما ستقدم كانت إذا ما اختيار على قادرة تكون أن يجب الربحية غير المنظمات أن على توافق هل  

ولماذا تقترح فماذا ،  كذلك يكن لم إذا  ?عجز أو فائض ?   

( 6 القسم ) األصول صافي في  التغيرات بيان  وعرض نطاق  – 6 السؤال  

a) يوجد ال بأنه االقتراحات على  توافق هل  OCI ، يعادل ما  بإنتاج تسمح التي األصول صافي في للتغيرات موسع بيان ولكن  OCI.   إذا 

ال فلماذا ،  كذلك يكن لم ? 

b) تقترح  فماذا ،  كذلك يكن لم إذا  ?قيود بدون أو األساسي البيان وجه على قيود لديهم الذين أولئك بين مقسمة األموال أن على توافق هل  

 ?ولماذا

( 7 القسم ) النقدية التدفقات بيان  وعرض نطاق  – 7 السؤال  

a) ولماذا تقترح فماذا ،  كذلك يكن لم إذا  ?انالبي وجه على النقدية والمنح التبرعات تحديد على توافق هل ? 

b) يكن  لم إذا  ?استثمارية أنشطة أنها على  تعامل أن يجب رأسمالية عناصر إنشاء أو لشراء المستلمة المنح أو التبرعات أن على توافق هل  

ولماذا تقترح فماذا ،  كذلك ? 

c) ال فلماذا ،  كذلك يكن لم إذا  ?النقدي التدفق لبيان ةالمباشر غير والطرق المباشرة الطريقة  من بكل السماح على توافق هل ? 

( 8 القسم  ) المالية البيانات على المالحظات عليها تقوم  التي  المبادئ  – 8 السؤال  

a) ولماذا تقترح فماذا ،  كذلك يكن لم إذا  ?القسم لهذا الوطنيين بالموظفين خاصة اعتبارات وجود عدم على توافق هل ? 

( 9 القسم ) والمنفصلة الموحدة المالية اناتالبي نهج  – 9 السؤال  

a) سيكون الذي فما ،  كذلك األمر يكن لم إذا  ?بالتوحيد وصلتها األمين للتمثيل األساسية الخصائص تطبيق في مفيدة التطبيق إرشادات هل  

فائدة أكثر ?  

b) كذلك  يكن لم إذا  ?’ االستثمار ‘ و  ’ الفرعي  ‘ من بدالا  ’ المفيدة  الفائدة ‘ و ’ للرقابة الخاضع الكيان ‘ المصطلحين استخدام على توافق هل  ، 

ولماذا تقترح فماذا ? 

c) ولماذا تقترح فماذا ،  كذلك يكن لم إذا  ?مفيدة التحكم مبادئ لتطبيق التطبيق إرشادات هل ? 

d) كان إذا ?اا اااااا ا اااا ااا اا ااا  ?مفيد بالتحكم المتعلق للدحض القابل االفتراض أن على توافق هل  

الربحية  غير المنظمات قبل من التحكم في التفكير في شيوعاا األكثر الشروط هي فما ،  كذلك األمر ?  

( 10 القسم ) األخطاء  ومحاسبة التقديرات  وبناء ،  المحاسبية السياسات نهج – 10 السؤال  

a) ولماذا تقترح فماذا ،  كذلك يكن لم إذا  ?القسم لهذا الوطنيين بالموظفين خاصة اعتبارات وجود عدم على توافق هل ? 

( 35 القسم ) السردية التقارير ومحتوى  نطاق – 11 السؤال  

a) ولماذا تقترح فماذا ،  كذلك يكن لم إذا  ?السردية التقارير لدعم المقترحة المبادئ على توافق هل ? 

b) المعلومات استبعاد على والقدرة اختيارية لتكون االستدامة تقارير ذلك في بما ،  اإللزامية المتطلبات من األدنى الحد نطاق على توافق هل  

ولماذا إزالته أو إضافته يجب الذي المحتوى فما ،  كذلك األمر يكن لم إذا  ?علوماتالم هذه استبعاد عن الكشف دون الحساسة ? 

c) ولماذا تقترح فماذا ،  كذلك يكن لم إذا  ?تحديات أي على التغلب في السردية التقارير إلعداد سنتان مدتها انتقالية فترة ستساعد هل ? 

( مقدمة  ) العامة التعليقات  – 12 السؤال  

a) التعرض مسودات ربط في مفيداا يكون قد الذي ما  ?واضحة الثالثة التعرض مسودات وىمحت مقترحات هل ? 



                    
 

   
   

b) تحسينه يمكن كيف ،  كذلك يكن لم إذا ?مفيد اإلرشاد هيكل هل ? 

c) ذلكك األمر كان إذا  ?التوجيه بمشروع المتعلقة ( الفائدة / التكلفة أو الضمان أو التنظيمية ذلك في بما ) أخرى تعليقات أي لديك هل  ، 

إثارتها في ترغب نقاط ألي المنطقي األساس اشرح . 

 


