
 U½öŽ≈5

ww.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/20. UK

Issue 5961 Tuesday 13/2/2018
الزمان - السنة العشرون العدد  5961 الثالثاء 26 من جمادى االولى 1439 هـ 13 من شباط  (فبراير) 2018م

 b¹bł —«b ≈

(IAS) WO Ëb « W³ÝU;« dO¹UF
ـرفـقـة بهـا من قـبل ـعـايـيـر الـدولـيـة مع الـوثـائق ا  إصدر ا

مجلس معايير احملاسبة الدولية 
الطباعة والتوزيع في العراق من قبل جمهورية العراق نقابة

(IUAA) دقق احملاسب وا
الي عايير الدولية للتقرير ا بإذن من مؤسسة ا

ـعـايـيـر ـوافـقــة عـلى الـتـرجــمـة الـعـربـيــة الـرسـمـيــة  وتــمت ا
ـنـشـور من جلـنة الـيـة الـدولـيـة الـواردة في هـذا ا الـتـقـاريـر ا
هـذه الـتـرجـمـة هي حـقوق ـؤسـسـة ـراجـعـة الـتي عـيـنتـهـا ا ا

الي. عايير الدولية للتقرير ا ؤسسة ا الـتأليف والترجمة 
qŽU  w Ëœ —uCŠ

وجاء في كلمـة احملاسب القانوني  –د. رافد عـبيد النواس –
دقـق ـدققـ بـأن "نقـابـة احملاسـبـ وا نقـيب احملـاسبـ وا

وهـكذا فـإن منـح النـقابـة ثقـة ارقى تلك ـقتـرنة بـحضـورها الـدولي الـفاعل هـنـية ا تواصل اجنـازاتهـا ا
ـعـايـيـر ـتـخـصـصـة (IASB & IFRSF) فـي إصـدار وطـبـاعـة ا ـؤسـسـات الـدولـيـة ا الـهـيـئــات وا
الي (IFRS)  باللـغة العـربية وتـعبيرا عن عـايير الـدولية لـلتقـرير ا احملاسـبية الـدولية (IAS) وا
ـوافقـة خاصـة لطبـاعة مـعايـير احملاسـبة الـدولية ـتمـيز مـحليـا وعربـيا ودوليـا توجت  دور نـقابـتنا ا
ـالي IFRSs  ويـحق لـكل مـحـاسـبي ومـدقـقي الـعـراق والـدول ـعـايـيـر الـدولـيـة لـلـتـقـريـر ا IASs وا
ـتـوالـيـة في حـضـور األنـشـطـة الـدولـيـة ـبــارك والـذي تـوج جـهـودنـا ا الـعـربـيـة الـفـخـر بـهـذا االجنـاز ا

تخصصة. ؤتمرات ا ساهمة الفاعلة في ا وا
 WO Ëb « W³ÝU;« dO¹UF

(IFRS) ـالية ـعاييـر الدوليـة إلعداد التـقارير ا نشر مـؤسسة ا يحتـوي االصدار على  512 صفحـة 
ـعيار 1 عـاييـر احملاسـبيـة الدولـية الـتالـية :- ا ويـضم علـى ا ـية) / لـندن  طبـاعة :شـركة (أم جي الـعا
عيار 8 عيار  7 قائمة التـدفقات النقدية معيار احملاسبة ا عيار  2 اخملزون ا ا الية عرض القوائم ا
ـعــيـار   10األحـداث بــعـد فــتـرة الــسـيــاســات والـتــغـيــرات في الــتـقــديـرات احملــاسـبــيــة واالخـطــاء ا
وظف عـدات معيار  19 مـنافع ا معيار  12ضرائب الـدخل معيار  16العـقارات واالآلت وا التقريـر
ساعـدة احلكومية معيار  21 آثار التغيرات نح احلـكومية واإلفصاح عن ا معيار  20احملاسبة عن ا
في أسعار صرف العمالت األجـنبية معيار  23تكـاليف االقتراض معيار  24 اإلفصاحات عن الطرف
الـية ذي العالقـة معـيار  26احملاسـبة والـتقـرير من قـبل خطط مـنفـعة الـتقـاعد مـعيار  27 القـوائم ا
شـتركـة معـيار  29 التـقرير ـشروعـات ا نـشآت الـزميـلة وا ـنفـصلـة معـيار  28االسـتثـمـارات في ا ا
ـالـية :الـعـرض مـلـحق :إرشادات ـالي في االقـتـصـادات ذات الـتضـخم اجلـامح مـعـيار  32األدوات ا ا
ـالي األولي مـعـيار 36 الـتـطـبيق وحتـتـوي عـلى مـعـيار : 33 ربـحـية الـسـهم مـعـيار   34الـتـقريـر ا
الـهبـوط في قيـمة األصـول معـيار  37 اخملـصصـات وااللتـزامات احملـتملـة لهـا شهـرة واحلصـص غير
ـسـيـطـرة لـتحـديـد الـهـبـوط في قـيـمـتـهـا مـعـيار  37 اخملـصـصـات وااللـتـزامـات احملـتـمـلـة واألصول ا
لموسة معيار  40 العقارات االستثمارية معيار  41 الزراعة احملتملة معيار  38 األصول غير ا

وجـاء في كلمـة د.رافد الـنواس الـنقيب بـأنه(سيـكون هـذا االصدار مرجـعا مـهما لـكل لعـاملـ في مجال
احملاسـبة والتـدقيق في العـراق والدول الـعربيـة ولنؤكـد من خالله الريـادة العراقـية ولـكي نبعث االمل

في مستقبل مشرق لعراق بناته من طراز معترف به حضورا وقدرات)

w U*« d¹dI²K  WO Ëb « dO¹UF*«

(IFRS)
رفقة بها من قبل مجلس معايير احملاسبة الدولية  الي مع الوثائق ا عايير الدولية للتقرير ا يتم إصدار ا

(IUAA) دقق الطباعة والتوزيع في العراق من قبل جمهورية العراق نقابة احملاسب وا
الي عايير الدولية للتقرير ا بإذن من مؤسسة ا

عايير التي يـسري تاريخها بعد األول من نشورة في  13 يناير  2016 تـتضمن ا إن االصدرات الرسـمية ا
عايير التي ستحل محلها. يناير  2016 وال تتضمن ا

تطلبات فقط الي " 16 عقود االيجار" ا عيار الدولي للتقرير ا تتضمن ا
w U*« d¹dI² « rO¼UH  —UÞ≈

نشآت حول العالم. الية للمستخدم اخلارجي بواسطة العديد من ا يتم إعداد وعرض القوائم ا
ا كان سببها ـالية قد تظهـر متماثلة من دولـة إلى أخرى فهناك اختالفـات ر على الرغم من أن هذه القوائم ا
التباينات في الظروف االجتماعـية واالقتصادية والقانونية وبسبب كون البلدان اخملتلفة تأخذ  في احلسبان

تطلبات احمللية الية عند وضع ا احتياجات مختلف مستخدمي القوائم ا
tð«d³šË VÝU;« …—bIÐ  U ÝR*« ÕU$

ـدقـقـ بإن " خـيـارنا وجـاء في كـلـمة الـدكـتـور رافد عـبـيد الـنـواس احملـاسب القـانـوني ونـقيب احملـاسـب وا
ـا ينسجـم مع التحديـات اجلديدة التي عـاجلات واحللول و بـاشرة في إغنـاء التجارب وتـقد ا سـاهمة ا ا
والنـقـابة إذ تـؤكـد على أهـمـية الـنـجاح في مـسـعاهـا فـهي تنـظـر بإهـتـمام نواجه مـهـنة احملـاسـبة والـتـدقيـق 
ـؤسسـات بـقدرة ـساهـمـات اخملتـصـ من ذوي اخلـبرة واالخـتـصاص حـيث تـرتـبط فرص جنـاح ومـصيـر ا
تانتها احملاسب وخبراته ومسـتوى اعداده مهاريا ومعرفيـا ليكون مرشدا وموجها لـقرارات االدارة وضامنا 

وتكامل مهجها."
—«b ô«   U¹u²×

دقق (IUAA) بإذن نشر من قـبل نقابة احملاسـب وا يقع االصدار  في  784صـفحة من احلجم الكـبير 
يـة) / لندن سنة الية (IFRS) طبعة شـركة (أم بي جي العا عايير الـدولية إلعداد التـقارير ا من مؤسسـة ا

االصدار  2017
ـالي ذي الـغرض الـعـام الـفصل  ويـحتـوي الـكـتاب عـلى الـفـصـول التـالـيـة :-  الفـصل االول :هـدف الـتقـريـر ا
فيدة الفصل الرابع: الية ا عدة للتقـرير الفصل الثالث : اخلصائص النوعية للـمعلومات ا نشأة ا الثاني: ا

ـعـيـار الـدولي ـتـبـقي ومالحق ا اإلطـار  1989: الـنـص ا
الي من  1 الى  19 وملحق إرشادات التطبيق  للتقرير ا

16  w U*« d¹dI²K  w Ëb « —UOF*« 

·bN «

ـتعـلقـة باإلثـبات والـقياس ـباد ا عـيار ا 1- يـحدد هـذا ا
والعرض واإلفصـاح عن عقود اإليجار والـهدف هو ضمان
ؤجـرون معلومات مالئـمة بطريقة ـستأجرون وا أن يقدم ا

عامالت.  تعبر بصدق عن تلك ا
الـية سـتـخدمي الـقـوائم ا ـعلـومـات أساسـا  تـعـطي هذه ا
الي ـالي واألداء ا ركـز ا لتـقـييم أثـر عـقـود اإليجـار عـلى ا

والتدفقات النقدية للمنشأة.
ـنـشـأة في احلـسـبـان أحـكـام وشروط 2- يـجب أن تـأخـذ ا
تعلـقة بها عـند تطبيق العقود وكـافة احلقائق والظـروف ا

عيار. هذا ا
عـيار بصـورة ثابـته على ـنشـأة تطـبيق هـذا ا يـحب على ا
ـــتــشـــابــهــة وفـي الــظــروف الـــعــقــود ذات اخلـــصــائص  ا

تشابهة. ا


