
   13: المادة 
  تعميم وزير المالية

  15/4/2002تاريخ     1ص/742رقم 
  

  .تنظيم تقرير خبراء المحاسبة : الموضوع
  

   من قانون التجارة، 175سنداً ألحكام المادة   
  ، 8089/96 من قانون ضريبة الدخل، وألحكام المرسوم رقم 13وألحكام المادة   
وفير إرشادات عامـة حـول شـكل        إن الغرض من هذا التعميم هو وضع معايير وت          

الذي يصدره نتيجة ألعمال التدقيق التي قام بها لمؤسـسة          ) خبراء المحاسبة (ومضمون تقرير   
معينة، إال أن كثيراً من هذه اإلرشادات يمكن اإلستفادة منها لجهة إعداد تقارير الخبير األخرى               

  . ة بالبيانات المالية العاديةالتي قد تطلب منه بشأن أية معلومات مالية أخرى عدا تلك الخاص
 على الشركات الخاضعة لنظام مفوضـي       27/80 من القانون رقم     7لقد أوجبت المادة      

المراقبة بموجب قانون التجارة أن ترفق بتصريحها السنوي إلى الـدائرة الماليـة المختـصة               
ة لـه، كمـا     تقرير مفوضي المراقبة مع البيانات التوضيحية العائـد       ) الدائرة(بضريبة الدخل   

أوجبت المادة ذاتها على مفوضي المراقبة أن يلبوا في أقصر مهلة ممكنة كل طلب لمعلومات               
  . أو إيضاحات توجهها إليهم الدائرة بشأن أعمال الرقابة التي أجروها

وألجل حصول الدائرة على أكبر قدر من تلك المعلومـات شـكل مباشـر ومـنظم،                  
  .لى مفوضي المراقبة طلباً للمعلوماتوللتخفيف من حاالت رجوع الدائرة إ

يتوجب على خبراء المحاسبة عند وضعهم لتقاريرهم، التقيد، وكحد أدنى، بالمعـايير              
  " . مدقق الحسابات المستقل"، "مفوض المراقبة" "خبير المحاسبة"واألسس التالية علماً بأن تعبير 

  : المعايير الدولية للمحاسبة: أوالً
ملزمـون  ) مفوضي المراقبة (ومدققي الحسابات وخبراء المحاسبة     إن مفوضي المراقبة      

مـن  " الرأي"بالتأكد من إعتماد عمالئهم بالمعايير الدولية للمحاسبة، واإلفصاح عن فقرة        
تقاريرهم عن مدى تقيدهم بذلك، كما أنهم ملزمون بتطبيق المعايير الدولية للتدقيق عنـد              

لية للمؤسسات والشركات الخاصة، والمؤسـسات      قيامهم بمهامهم في تدقيق البيانات الما     
والمرافق العامة الخاضعة لنظام التدقيق الخارجي المستقل، وكذلك للتـدقيق الـداخلي،            

قـانون   (28/6/2001 تاريخ   326 من القانون    73عمالً بالقوانين النافذة ال سيما المادة       
  ). 2001الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 

  



  
  : صيغة تقرير مفوضي المراقبة: ثانياً

أعاله يتوجب على خبراء المحاسبة التقيد بالمعايير الدولية        " أوالً"عمالً بما ورد في البند        
 المتعلق بتقرير الخبير حول البيانات لمالية، بحيـث         700للتدقيق، ال سيما المعيار رقم      

بعد قيامه بأعمـال    يتوجب أن يشمل هذا التقرير، بشكل واضح، الرأي الذي توصل إليه            
  : التدقيق الالزمة، وعليه أن يصدر تقريره وفق إحدى الصيغ التالية

  تقرير خال من التحفظات -1
   1نموذج رقم     )صيغة خاصة بالشركات والمؤسسات الخاصة(

        تقرير خال من التحفظات -2
   2نموذج رقم           )صيغة خاصة بالمصارف(

 تقرير خال من التحفظات  -3

   3نموذج رقم       )سسات والمرافق العامةصيغة خاصة بالمؤ(
  4نموذج رقم         تقرير يبين رأياً متحفظاً للخبير  -4

  5نموذج رقم       تقرير يمتنع فيه الخبير عن إبداء الرأي -5

 6نموذج رقم           تقرير يبين رأياً معاكساً -6

  : العناصر األساسية لتقرير خبير المحاسبة: ثالثا
اسبة العناصر األساسية التالية التي تتطلبها المعـايير        يجب أن يتضمن تقرير خبير المح       

  : الدولية للتدقيق، مدرجة حسب طريقة عرضها المألوفة
  عنوان التقرير  -1
 الجهة التي يوجه إليها التقرير -2

 : الفقرة اإلفتتاحية، والتي تشمل -3

  . تحديد البيانات المالية موضوع التدقيق  - أ
قيق ومـسؤوليات خبيـر     بيان مسؤوليات إدارة المؤسسة موضـوع التـد         - ب

 . المحاسبة المقابلة بها

  : فقرة النطاق، والتي تشرح طبيعة أعمال التدقيق وتشمل هذه الفقرة -4
  . اإلشارة إلى المعايير الدولية للتدقيق  - أ
 .  وصف للعمل الذي قام به خبير المحاسبة  - ب

  . فقرة الرأي، وتحتوي على رأي خبير المحاسبة حول البيانات المالية -5
 تقريرتاريخ ال -6

 عنوان المدقق -7



 توقيع المدقق -8

  : على خبير المحاسبة التقيد بمفهوم العناصر المذكورة أعاله كما يلي 
  : عنوان التقرير -1

تقرير خبيـر   : يجب أن يحتوي تقرير خبير المحاسبة على العنوان الناسب له مثالً          
  . المحاسبة

  : الجهة التي يوجه إليها التقرير -2
الجهات التـي كلفتـه     /حاسبة بشكل واضح إلى الجهة    يجب أن يوجه تقرير خبير الم     
الجهات التي نصت عليها القوانين النافـذة وحـسب         /القيام بمهامه أو إلى تلك الجهة     

  . متطلبات وظروف التكليف للقيام بأعمال التدقيق
  ): الفقرة األولى(الفقرة اإلفتتاحية  -3

التـدقيق  يجب أن يحدد تقرير خبير المحاسبة البيانات الماليـة موضـوع         - أ
والعائدة للمؤسسة  الخاضعة للتدقيق بما في ذلك تحديـد تـواريخ تلـك              

  . البيانات والفترة الزمنية التي تشملها
 يجب أن يتضمن التقرير بياناً يفيد بأن إعداد البيانات الماليـة هـو مـن                 - ب

مسؤولية إدارة المؤسسة المعنية، وبياناً بأن مسؤولية الخبير هـي إبـداء            
وعليه . يانات المالية إستناداً إلى أعمال التدقيق التي قام بها        الرأي حول الب  

يجب أن يذكر في هذه الفقرة بأن إدارة المؤسسة هي الجهة التـي قامـت               
بإعداد وتحضير البيانات المالية، وأن تحضير مثل هذه البيانات إقتـضى           
قيام إدارة المؤسسة بتقديرات وإجتهادات محاسبية مهمة بما فيهـا تحديـد            

لمبادئ المحاسبية التي إتبعتها تلك اإلدارة في إعداد البيانات المالية، وأن           ا
  .     مسؤولية المدقق هي تدقيق هذه البيانات المالية بهدف إبداء الرأي بشأنها

  ):الفقرة الثانية(فقرة النطاق  -4
يصف تقرير خبير المحاسبة نطاق أعمال التدقيق التي قـام بهـا،            يجب أن     - أ

 أن عملية التدقيق قد تم إنجازها وفقاً للمعـايير الدوليـة            وذلك بالنص على  
  . للمراجعة

يجب أن يتضمن التقرير بياناً بأن عملية التدقيق قد تم التخطيط لها وتنفيذها               - ب
فيما إذا ) Reasonable Assurance(لغرض الحصول على تأكيد معقول 

 . كانت تلك البيانات المالية خالية من أية أخطاء جوهرية

يجب أن يصف تقرير خبير المحاسبة عملية التدقيق، ويـذكر بأنهـا قـد               -ج
  : تضمنت 



 فحصاً، على أساس العينة ألدلة تثبت صحة البالغ واإلفصاحات المدرجة           -
  .في البيانات المالية

 تقييماً للمبادئ المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية ومن أنهـا            -
  . لمحاسبةتتوافق والمعايير الدولية ل

 تقييماً للتقديرات المحاسبية المهمة التي قامت بهـا اإلدارة عنـد إعـداد              -
  . البيانات المالية 

  .  تقييماً لطريقة عرض البيانات المالية ككل-
 يجب أن يتضمن التقرير ما يفيد أن خبير المحاسبة قد قام بأعمال التدقيق              -

  . رأي الذي تم إبداؤهالالزمة وبأنها قد وفرت له أساساً معقوالً لل
   ):الفقرة الثالثة(فقرة الرأي  -5

يجب أن يبين تقرير خبير المحاسبة بشكل واضح رأيه في ما إذا كانـت البيانـات                  
) أو تمثل بصورة عادلة النواحي الجوهرية كافة      (المالية تعبر بصورة حقيقية وعادلة      

الية قـد وضـعت وفقـاً       عن الوضع المالي للمؤسسة، وفي ما إذا كانت البيانات الم         
  . لمتطلبات القانون الذي تخضع له المؤسسة

   :تاريخ التقرير-6
 يجب على خبير المحاسبة أن يؤرخ التقرير بتـاريخ إكمـال علميـة التـدقيق                - 

الميداني، وهذا من شأنه إبالغ القارئ بأن الخبير قد أخذ بعين اإلعتبار األحداث             
 وقعت في مـا بـين تـاريخ إقفـال           والعمليات التي وصلت إلى علمه، والتي     

الحسابات وتاريخ اإلنتهاء من أعمال التدقيق الميداني، والتي لها تـأثير علـى             
  . الوضعية المالية للمؤسسة المعنية وبالتالي على البيانات المالية

 يتوجب على خبير المحاسبة عدم إصدار تقريره قبل المصادقة علـى البيانـات              -
مؤسسة أو مجلس إدارتها، ألن مسؤولية المدقق تأتي في         المالية من قبل إدارة ال    

إطار تقريره حول البيانات المالية واإليضاحات المرفقة معها المعدة والمقدمـة           
  . من إدارة المؤسسة

  : عنوان المدقق -7
يجب أن يتضمن التقرير إسم المدينة التي يتواجد فيها مكتب خبير المحاسبة وعنوانه               

  . الكامل
   : التقريرتوقيع  -8

يجب أن يوقع التقرير بإسم خبير المحاسبة الطبيعي أو المعنوي، وفي حال توقيـع                
  . التقرير بإسم الخبير المعنوي بتوجب ذكر إسم المفوض بالتوقيع



  
  
  

  : تقرير غير متحفظ -9
يبدي خبير المحاسبة رأيه بشكل غير متحفظ في حالة إستنتاجه بأن البيانات المالية             

) أو تمثل بصورة عادلة من النواحي الجوهرية كافة       (يقية وعادلة   تعبر بصورة حق  
  .عن الوضع المالي للمؤسسة المعنية، وأنه يتماشى مع المعايير الدولية للمحاسبة

   : تقرير مقيد-10
  : يعتبر تقرير خبير المحاسبة مقيداً في الحاالت التالية   

  : حاالت ال تؤثر على رأي الخبير  - أ
محاسبة بشكل مقيد في بعض الحاالت، وذلك عند إضـافة          يأتي تقرير خبير ال   

فقرة في متن التقرير تؤكد على أمر ما، بغرض إلقاء الضوء علـى مـسألة               
تؤثر على البيانات المالية، أو عند إدراج إيضاح يرفق بالبيانات المالية لشرح            

  . بعض النقاط الواردة فيها بشكل أكثر تفصيالً
توضيحية في متن التقرير للتأكيد على أمر ما، ال         إن إضافة مثل هذه الفقرة ال     

يؤثر على رأي الخبير، ويفضل إدراج هذه الفقرة بعد الرأي، بحيث يشار إلى             
  . حقيقة كون رأي الخبير غير متحفظ إزاء هذا الموضوع

  : حاالت تؤثر على رأي الخبير  - ب
  . وجود قيود على حرية ونطاق عمل الخبير -
سسة حول السياسات المحاسبية المختارة مـن       وجود إختالف مع إدارة المؤ     -

قبل تلك اإلدارة، أو طرق تطبيقها، أو مالءمة اإلفصاح عنها في البيانـات             
 . المالية

أعاله قد تقود إلى إبداء رأي مـتحفظ        ) أ(إن الظروف الموصوفة في الفقرة      
  . أو على عدم إبداء رأي

تقود إلى إبـداء رأي     أعاله فإنها قد    ) ب(أما الظروف الموصوفة في الفقرة      
  . متحفظ أو رأي سلبي

  : البيانات المالية الواجب إرفاقها مع تقرير خبراء المحاسبة: رابعاً
  :  ما يلي1يجب أن تتضمن البيانات المالية كما ورد في المعيار الدولي للمحاسبة رقم   

  الميزانية العمومية -1
 )بيان النتيجة(بيان حساب النتيجة  -2



 قوق المساهمينبيان التغيرات في ح -3

 بيان التدفقات النقدية -4

 الذي  1راجع الملحق رقم    (السياسات المحاسبية واإليضاحات حول البيانات المالية        -5
يبين على سبيل المثال، اإليضاحات المطلوبة حول السياسات المحاسبية المعتمـدة           

 ) . في المؤسسة موضوع التدقيق

 لإلطـالع علـى     2 الملحق رقم    راجع(اإليضاحات األخرى حول البيانات المالية       -6
قائمة عامة باإليضاحات العائدة لبنود البيانات المالية، مع اإلشارة إلـى ضـرورة             

 ). توافق كل منها مع مضمون المعايير الدولية للمحاسبة

، ويلغى التعميم   2002ينشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية ويطبق على أعمال سنة           
  . 1981 شباط 19 تاريخ 1ص/128رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
                    

  
  -1-نمــوذج رقــم 

  نموذج تقرير غير متحفظ خاص بالشركات
    

  ............................................. إسم خبير المحاسبة  -
 ..........................................رقم تسجيله لدى النقابة  -

  
  ___/ __ / __                                      التاريخ                                

  تقرير خبير المحاسبة
  

  .......................................إلى حضرة مساهمي شركة 
   

  )الفقرة األولى(

 كـانون األول    31كمـا فـي     ) ABC(مؤسـسة   /لقد دققت الميزانية العمومية المرفقة لشركة     
، والتغييرات في حقـوق المـالكين أو        )أو األرباح والخسائر  (نتيجة  ، وبيانات حساب ال   20××

  . المساهمين، والتدفقات النقدية، للسنة المنتهية في ذلك التاريخ
هو من مـسؤولية    ...... إلى صفحة   ...... إن إعداد هذه البيانات المالية المدرجة من صفحة         

 الرأي حول هذه البيانـات الماليـة        إدارة الشركة، وأن مسؤليتنا كخبير محاسبة هي في إبداء        
  . إستناداً إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها

  )الفقرة الثانية(
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب أن نقوم بتخطيط وتنفيذ عملية               

 أي خطـأ    التدقيق للحصول على تأكيد معقول في ما إذا كانت البيانات الماليـة خاليـة مـن               
جوهري، وقد تضمنت أعمال التدقيق فحصاً إختبارياً لألدلة التي تثبت المبالغ واإلفصاحات في             
البيانات المالية، كما تضمنت أعمال التدقيق تفييماً للمبادئ المحاسبية وللتقديرات الهامة التـي             

كل، وبعـد األخـذ     إعتمدتها إدارة الشركة وكذلك تقييماً عاماً لطريقة عرض البيانات المالية ك          
بعين اإلعتبار للقوانين واألنظمة التي ترعى نشاطها، بإعتقادنا، أن أعمال التدقيق التي قمنا بها              

  . تشكل أساساً معقوالً إلبداء رأينا
  )الفقرة الثالثة(

برأينا، أن البيانات المالية المدققة المشار إليها أعاله تظهر بصورة عادلة من جميع النـواحي               
، ونتـائج   20×× كانون األول    31كما في   ) ABC(مؤسسة  /الوضع المالي للشركة  الجوهرية  



أعمالها، والتغييرات في حقوق مالكيها أو مساهميها، وتدفقاتها النقدية، للسنة المنتهية في ذلـك              
  .التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للمحاسبة

  
  _______________:إسم خبير المحاسبة            
      _____________:توقيع خبير المحاسبة            

  -2-نمـوذج رقـم     
  نموذج خاص بالمصارف

    
  ............................................. إسم خبير المحاسبة  -
 ..........................................رقم تسجيله لدى النقابة  -

  
  ___/ __ / __                               التاريخ                                       

  تقرير خبير المحاسبة
  

  .......................................إلى حضرة مساهمي بنك 
  بيروت، لبنان

   
  )الفقرة األولى(

، وبيانات حـساب    20×× كانون األول    31لقد دققت الميزانية العمومية المرفقة للبنك كما في         
التغييرات في حقوق المالكين أو المساهمين، والتدفقات النقدية، للسنة المنتهية في ذلك            النتيجة و 
  . التاريخ

إن إعداد هذه البيانات المالية هو من مسؤولية إدارة المصارف، وأن مسؤليتنا كخبير محاسـبة       
  .  بهاهي في إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية إستناداً إلى أعمال التدقيق التي قمنا

  )الفقرة الثانية(
لقد أجرينا تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وضمن الحدود المسموح بها في قـانون النقـد                
والتسليف، والتي تتطلب أن نقوم بتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للحصول على تأكيد معقول في              

نت أعمال التـدقيق فحـصاً   ما إذا كانت البيانات المالية خالية من أي خطأ جوهري، وقد تضم     
إختبارياً لألدلة التي تثبت المبالغ واإلفصاحات في البيانات الماليـة، وذلـك ضـمن الحـدود                
المنصوص عليها في قوانين لبنان المصرفية التي تحول دون التثبت مـن حـسابات الودائـع                

امة التي إعتمدتها   السرية، كما تضمنت أعمال التدقيق تقييماً للمبادئ المحاسبية وللتقديرات اله         
إدارة المصرف وكذلك تقييماً عاماً لطريقة عرض البيانات المالية، وبعد األخذ بعين اإلعتبـار              
للقوانين واألنظمة التي ترعى نشاط المصرف، بإعتقادنا أن أعمال التدقيق التي قمنا بها تشكل              

  . أساساً معقوالً إلبداء رأينا



  )الفقرة الثالثة(
ات المالية تظهر بصورة عادلة الوضع المالي للمصرف من جميـع النـواحي             برأينا، أن البيان  

، ونتائج أعماله، والتغييرات في حقوق مـساهميه،        20×× كانون األول    31الجوهرية كما في    
  .وتدفقاته النقدية، للسنة المنتهية بالتاريخ المذكور، وفقاً لقواعد المحاسبة الدولية

  _______________:إسم خبير المحاسبة            
   _____________:توقيع خبير المحاسبة            

  -3-نمــوذج رقــم 
  مؤسسات أو المرافق العامةنموذج تقرير غير متحفظ خاص بال

    
  ............................................. إسم خبير المحاسبة  -
 ..........................................رقم تسجيله لدى النقابة  -
 ...........................................................عنوانه  -

  
  ___/ __ / __                                                                     التاريخ 

  تقرير خبير المحاسبة
  

  .......................................إلى حضرة مساهمي شركة 
   

  )ىالفقرة األول(

)  يذكر إسم المؤسسة العامة أو المرفـق العـام  (لقد قمنا  بتدقيق الميزانية العمومية المرفقة لـ   
، وبيانات الواردات والمصروفات، والتدفقات النقدية، للـسنة        20×× كانون األول    31كما في   

  . المنتهية في ذلك التاريخ
سة، وأن مسؤليتنا كخبير محاسـبة      إن إعداد هذه البيانات المالية هو من مسؤولية إدارة المؤس         

  . هي في إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية إستناداً إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها
  )الفقرة الثانية(

لقد أجرينا تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب أن نقوم بتخطـيط وتنفيـذ عمليـة                 
ا إذا كانت البيانات الماليـة خاليـة مـن أي خطـأ             التدقيق للحصول على تأكيد معقول في م      

جوهري، وقد تضمنت أعمال التدقيق فحصاً إختبارياً لألدلة التي تثبت المبالغ واإلفصاحات في             
البيانات المالية، كما تضمنت أعمال التدقيق تفييماً للمبادئ المحاسبية وللتقديرات الهامة التـي             

اً عاماً لطريقة عرض البيانات المالية، وبعد األخذ بعين         إعتمدتها إدارة المؤسسة، وكذلك تقييم    
اإلعتبار للقوانين واألنظمة التي ترعى نشاطها، بإعتقادنا، أن أعمال التدقيق التي قمنـا بهـا               

  . تشكل أساساً معقوالً إلبداء رأينا
  )الفقرة الثالثة(



نواحي الجوهرية الوضـع    برأينا، أن البيانات المالية المدققة تظهر بصورة عادلة من جميع ال          
، ونتائج أعمالها، وتدفقاتها النقديـة، للـسنة        20×× كانون األول    31المالي للمؤسسة كما في     

  . المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً لقواعد المحاسبة الدولية
  

  _______________:إسم خبير المحاسبة            
      _____________:توقيع خبير المحاسبة            

     
  -4-ذج رقــم نمــو

  نموذج تقرير متحفظ 
    

  ............................................. إسم خبير المحاسبة  -
 ..........................................رقم تسجيله لدى النقابة  -

 ...........................................................عنوانه  -

  
  ___/ __ / __                                               التاريخ                       

  ). نفس نص التقرير غير المتحفظ: (الفقرة األولى
بإعتقادنـا أن   " قبـل   "  بإستثناء ما هو مشروح بالفقرة التالية     " تضاف عبارة    :الفقرة الثانية 

  " .أينا أعمال التدقيق التي قمنا بها تشكل أساساً معقوالً إلبداء ر
  ). شرح واٍف عن الحالة واألسباب التي أدت إلى التحفظ (:فقرة إضافية
برأينا، و بإسثتناء تأثير التعـديالت، إن       :  "  تدرج في هذه الفقرة النص التالي      :الفقرة الثالثة 

، فإن  ...وجدت، والتي قد تكون ضرورية في ما لو تمكنا من التأكد من صحة              
  " . ) بقية النص......... (البيانات المالية للشركة 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  _______________:إسم خبير المحاسبة            
      _____________:توقيع خبير المحاسبة            

     
  -5-نمــوذج رقــم 

  اإلمتناع عن إبداء الرأينموذج 
    

  ............................................. إسم خبير المحاسبة  -
 ..........................................دى النقابة رقم تسجيله ل -

 ...........................................................عنوانه  -

  
  ___/ __ / __                                                                     التاريخ 

  ..................................ةلقد تم تعيينا لتدقيق الميزاني: الفقرة األولى
إن البيانات المالية هـي مـسؤولية       : " تحذف أيضاً من هذه الفقرة الجملة التالية        

اإلدارة وأن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية إسـتناداً إلـى              
  " .   أعمال التدقيق التي قمنا بها 

  . ل حسب الظروف تحذف بكاملها أو تعد:الفقرة الثانية
  .  تدرج األسباب التي أدت إلى اإلمتناع عن إبداء الرأي:فقرة إضافية
بسبب أهمية األمور المبينة في الفقـرة       :  "  يدرج في هذه الفقرة النص التالي      :الفقرة الثالثة 

  " .  السابقة فإننا ال نبدي الرأي حول البيانات المالية
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  _______________:ةإسم خبير المحاسب            
      _____________:توقيع خبير المحاسبة            

  -6-نمــوذج رقــم 
  الرأي المعاكسنموذج 

    
  ............................................. إسم خبير المحاسبة  -
 ..........................................رقم تسجيله لدى النقابة  -

 ...........................................................عنوانه  -

  
  ___/ __ / __                                                                     التاريخ 

  ال تغيير : الفقرة األولى
   ال تغيير :الفقرة الثانية
   تبحث في اإلختالفات :فقرة إضافية
األمور المبينة في    تأثير   بسبببرأينا، و   :  " لنص التالي  يدرج في هذه الفقرة ا     :الفقرة الثالثة 

الفقرة السابقة، أن البيانات المالية المشار إليها أعاله ال تظهر بصورة عادلة            
  " . ) بقية النص .... (وفقاً للمعايير الدولية للمحاسبة الوضع المالي للشركة

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  _______________:إسم خبير المحاسبة            
      _____________:توقيع خبير المحاسبة            

  
  

  1م ــق رقــملح
  لإليضاحات المطلوبة وحسب أهميته) على سبيل المثال(قائمة 

  حول السياسات المحاسبية المعتمدة
  

 Basis of preparation * مبدأ اإلعداد* 

 Group accounting (Including subsidiary*ت   تثمارا(المبادئ المحاسبية للمجموعة    * 
undertakings, associated undertakings, joint 
ventures and foreign currency (translation)

تتضمن اإلسـ
ـ      ة والعمليـات المـشتركة     في شركات تابعـة وزميل

 . والعمالت األجنبية

1 

 Property, plant and equipment * ممتلكات، منشآت ومعدات * 

 Investment property * عقارات لإلستثمار* 

 ,Intangible assets (Including goodwill*ر،    وي(موجودات غير مادية    * 
research and development, computer 
software development costs. 

الشهرة، األبحاث والتطـ
 ). تكلفة تطوير برامج الكومبيوتر

 Leases * اإليجار* 

  Inventories * المخزون* 

 Construction contracts * اءعقود البن* 

 Trade receivables * حسابات الزبائن* 

 Cash and cash equivalents * النقد وما يوازي النقد* 

 Share capital * رأس المال* 

                                                 
 .هذه الكلمة أضيفت خطأ في التعميم 1



 Borrowings * القروض* 

 Deferred income taxes * ضرائب دخل مؤجلة* 

 Employee benefits * منافع المستخدمين* 

*           * Government grants relating to purchase of 
property, plant and equipment    

 منح حكومية مرتبطـة بـشراء ممتلكـات، منـشآت
 ومعدات

 Provisions * المؤونات * 

 Revenue recognition * تحديد اإليرادات* 

  Financial instruments * األدوات المالية * 
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  2م ــق رقــملح
  العائدة لبنود البيانات المالية عامة باإليضاحاتقائمة 

  
 Segment information * أقسام النشاط* 

 Operating profit * أرباح تشغيلية* 

  Discontinuing operation * النشاطات المتوقفة* 

 Finance cost-net *  صافي –أكالف تمويلية * 

 Staff costs* أكالف المستخدمين* 

 tax * الضريبة* 

 Extraordinary items * بنود غير عادية* 

  Earnings per share * عائدات السهم من األرباح* 

 Dividend per share * نصيب السهم من أنصبة األرباح* 

 Property, plant and equipment * الممتلكات، المنشآت والمعدات* 

  Investment property * ممتلكات لإلستثمار* 

 Intangible assets * أصول غير مادية* 

  Investment in associated undertakings * إستثمار توظيفات مع مؤسسات شقيقة* 

 Investments * إستثمارات* 

 Non – current receivables * حسابات مدينة غير متداولة* 

 Inventories and assets held for sale * مخزون وموجودات معدة للبيع* 

 Construction contract work in progress * عقود إنشاءات قيد التنفيذ* 

 Receivables and prepayments * مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً* 

 Trading securities * أوراق مالية للمتاجرة* 

 Cash and cash  equivalents * ازي النقدالنقد وما يو* 

 Trade and other payables * موردون وحسابات دائنة أخرى * 

 Borrowings * قروض* 

 Convertible bonds * سندات دين قابلة للتحويل إلى أسهم* 

 Redeemable preferred shares * أسهم ذات أفضلية قابلة لإلسترداد* 

 Deferred taxes * ضرائب مؤجلة * 
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 Pensions and other post retirements* تعويضات الشيخوخة أو متوجبات تقاعدية أخرى* 
obligations 

  Provisions * مؤونات* 

 Financial instruments * أدوات مالية* 

  Contingencies * مطلوبات طارئة* 

 Commitments * إلتزامات* 

أسهم عادية، عالوة إصـدار، أسـهم مـستردة وأسـهم           * 
 مخصصة للغير 

* Ordinary shares, share premium, treasury 
shares and share options 

 Minority interests * حقوق األقلية* 

 Fair value reserves and other reserves * إحتياطات القيمة العادلة و إحتياطات أخرى * 

 Cash generated from operations * نقد الناتج من نشاطات العملياتال* 

 Acquisitions * عمليات شراء مؤسسات* 

 Related party transactions * عمليات مع أطراف حليفة* 

 Principal subsidiary undertakings * إستثمارات رئيسية في شركات تابعة* 

  Interest in join ventures * حصص في المشاركات* 

 Post balances sheet events * أحداث الحقة للميزانية العمومية * 

 


