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®

مقدمة ملعايير املحاسبة للقطاع العام
كيفية استخدام هذه املادة التدريبية

مقدمة
ً
يقدم هذا الدليل املتعلق باستخدام املادة التدريبية "مقدمة ملعايير املحاسبة للقطاع العام®" نصائح واقتراحات حول كيفية استخدام هذه املادة لتقديم التدريب ،وجها لوجه
وعبر اإلنترنت على السواء .ويهدف تصميم هذه املادة إلى توفير املرونة في استخدامها .وسيعتمد أفضل نهج لتقديم التدريب على أسلوب املدرب؛ ً
سواء كان التدريب يتم تقديمه
ً
وجها لوجه ،أو عبر اإلنترنت ،أو بمزيج من كال األسلوبين؛ وعلى املعرفة الحالية للمتدربين .وبالتالي ،وبالرغم من االقتراحات التي يقدمها الدليل في هذا الشأن ،فإن األمر متروك
لكل مدرب لتحديد نهجه الخاص في تقديم التدريب.

نطاق الدورة
توفر الدورة مقدمة للمجموعة الكاملة من معايير املحاسبة للقطاع العام (مع إغفال بعض األمور الطفيفة التي تقل صلتها بمعظم جهات القطاع العام) ،وليس املراد منها
ً
توفير فهم تفصيلي لكل معيار .وتتناول الدورة ،بصفة خاصة ،املوضوعات األكثر تعقيدا من حيث الجانب الفني مثل األدوات املالية وبرامج املنافع املحددة ،بصورة مجملة
وليست تفصيلية.
ً
كما أن الدورة مصممة بحيث يمكن تقديمها على مدار خمسة أيام كاملة .ولجعل ذلك ممكنا ،فإن بعض املعايير التي تقل صلتها بالجهات التي تطبق أساس االستحقاق ألول
ً ً
ً
مرة تم تناولها بصورة أقل تفصيال (على سبيل املثال ،يوجد تناول محدود ملوضوع األصول غير امللموسة املولدة داخليا نظرا للصعوبات التي تواجه الجهات في إثبات تلك
األصول قبل تطبيق املحاسبة على أساس االستحقاق) .وقد يرغب املدربون في تعديل املحتوى بما يناسب احتياجات املتدربين .فعلى سبيل املثال ،إذا لم يكن لدى جهات عمل
املتدربين ترتيبات خاصة بامتيازات تقديم الخدمات ،فقد يكون من املفيد للمتدربين قضاء وقت أطول في تناول موضوعات أخرى.
قسمة إلى وحدات تدريبية .وبالتالي ،فإنه يمكن تقديمها بأية طريقة تناسب احتياجات املتدربين ووفق النهج الذي يفضله املدربون .واملوضوعات ُم َّ
والدورة ُم َّ
عدة بشكل
مستقل ،قدر اإلمكان ،بحيث يمكن تقديمها في جلسات تدريب منفصلة .وفي بعض الحاالت ،قد يكون من الضروري الرجوع إلى مواد إضافية من موضوعات أخرى ألجل
تحقيق فهم كامل ألحد املوضوعات .فعلى سبيل املثال ،الهبوط في القيمة وتكاليف االقتراض تم إدراجها ضمن موضوع العقارات واآلالت واملعدات .وفي حال تقديم موضوع
آخر ،مثل العقار االستثماري ،في جلسة منفصلة ،فقد يود املدربون النظر في إضافة املادة املتعلقة بتكاليف االقتراض والهبوط في القيمة إلى موضوع العقار االستثماري.
وقد تم تجميع املوضوعات في وحدات تدريبية ذات موضوعات مترابطة .ومع ذلك ،فقد يختار املدربون تنظيم التدريب بشكل مختلف ً
بناء على احتياجات املتدربين .ومن أمثلة
ً
مؤجرا،
ذلك ،إدراج موضوع عقود اإليجار ضمن الوحدة التدريبية الخاصة باألصول ،ألن العديد من جهات القطاع العام تكون مستأجرة .وإذا كان غالب جهات عمل املتدربين ِّ
فقد يكون من املفيد عرض موضوع عقود اإليجار ضمن الوحدة التدريبية الخاصة بااللتزامات.
وتشتمل مواد الدورة على ملف واحد من الشرائح التقديمية وعلى وحدة تدريبية من فصل واحد لكل موضوع .ويظهر عنوان املوضوع في الشريحة األولى من ملف الشرائح.

وفي الوحدة التدريبية ،يكون عنوان املوضوع في بداية كل موضوع ،وفي تذييل كل صفحة تتناول املوضوع.

وتتكرر كل شريحة في الفصل ذي الصلة من الوحدة التدريبية .ثم توفر الوحدة التدريبية املزيد من التفاصيل الستكمال محتوى الشريحة .وعندما تحتوي الشريحة على نص،
يتم تكرار النص في الوحدة التدريبية في مربع ملون .وعندما تحتوي الشريحة على جدول أو شكل ،يتم تكرار الجدول أو الشكل في الوحدة التدريبية:

شريحة تحتوي على نص

شريحة تحتوي على جدول

شريحة تحتوي على شكل

ُ
تشتمل معظم املوضوعات على أسئلة للنقاش أو أمثلة عملية ضمن املادة التدريبية .واملراد من هذه األسئلة أو األمثلة هو استخدامها إلجراء نقاشات داخل قاعة التدريب أو
ً
ً
عبر اإلنترنت .ويتم إدراج إجابات األسئلة أو األمثلة العملية دائما ضمن الوحدات التدريبية ذات الصلة ،وضمن املالحظات الخاصة بالشريحة متى كان ذلك ممكنا ضمن
الحدود التي يفرضها برنامج .PowerPoint

إجابة في الوحدة التدريبية

إجابة في مالحظات الشريحة

وإذا لم يكن من املمكن إدراج اإلجابة ضمن مالحظات الشريحة (على سبيل املثال ،عندما تكون اإلجابة في صورة جدول) ،يتم ذكر إحالة مرجعية ضمن مالحظات الشريحة إلى
موضع اإلجابة في الوحدة التدريبية.

ً
وتحتوي معظم املوضوعات أيضا على أسئلة للمراجعة ،مع إجاباتها ،في الوحدات التدريبية .واملقصد منها هو اختبار معرفة املتدربين .وقد يختار املدربون استخدام هذه
ً
األسئلة كأمثلة إضافية في عرضهم التقديمي ،أو قد يقومون بطرحها على املتدربين (سواء كجزء من الوحدة التدريبية أو بشكل منفصل) لدراستها بأنفسهم.

تلميحات للمدربين
ً
قد يتم عرض املوضوعات وجها لوجه أو عبر اإلنترنت .وفي حال تقديم جلسات التدريب عبر اإلنترنت ،سيتعين على املدربين النظر في كيفية استخدام الخصائص اإللكترونية
ً
مثل االستقصاءات والدردشات والغرف الجانبية وغيرها لالنخراط مع املتدربين .وسيتعين على املدربين أيضا تحديد ما إذا كانت املناقشات ستقتصر على الكتابة النصية
ً
ً
فحسب ،أم سيستطيع املتدربون التحدث صوتيا في بعض األوقات .وقد يعتمد ذلك على عدة أمور من بينها حجم املجموعة مثال.
وتحتوي املوضوعات على أسئلة للنقاش  /أمثلة عملية متى كان من املناسب إجراء نقاش داخل قاعة التدريب .وفي حال تقديم التدريب عبر اإلنترنت ،ستوفر هذه األسئلة/
ً
ً
األمثلة نقاطا مناسبة الستخدام االستقصاءات والدردشات والغرف الجانبية وغيرها .كما يذكر جزء املالحظات في الشرائح نقاطا أخرى متى كان من املفيد للمتدربين إجراء
نقاش داخل قاعة التدريب أو عبر اإلنترنت.
وسيتعين على املدربين النظر في كيفية الرد على األسئلة األخرى التي يرغب املتدربون في طرحها ،والسيما عند تقديم التدريب عبر اإلنترنت .وقد تحتوي جلسات التدريب على
ً
ً
فترات خاصة لطرح األسئلة واإلجابة عليها ،أو قد ُيسمح للمتدربين برفع أيديهم (إلكترونيا) إلبداء رغبتهم في مناقشة أحد املوضوعات .وقد يلزم اتباع ُن ُهج مختلفة تبعا الختالف
ً
حجم املجموعات؛ وقد تكون الوسائل التي يوفرها البرنامج اإللكتروني املستخدم أيضا من العوامل التي يلزم مراعاتها عند تحديد كيفية الرد على أسئلة املتدربين.
كما سيتعين على املدربين النظر في كيفية استخدام الوحدات التدريبية (أي أدلة التدريب) .وفيما يلي نقاش لبعض ُ
الن ُهج املحتملة في هذا الشأن ،ولكن يتعين على املدربين
النظر في أكثر ما يناسبهم ويناسب املتدربين.
ً
• فيما يخص املدربين الذين يحظون بخبرات محدودة نسبيا في موضوع معايير املحاسبة للقطاع العام ،قد يستخدم املدرب الوحدات التدريبية لضمان إملامه
ً
ً
ً
تفصيال مقارنة ُ
بالن ُهج األخرى ،لكنه قد يكون مناسبا في حال استخدام التدريب
باملعايير بالقدر الكافي لتقديم التدريب .ومن املرجح أن يوفر هذا النهج فهما أقل
ً
لتوفير فهم للمعايير قبل الدخول في تدريب أكثر تفصيال ،أو في حال تقديم التدريب لشريحة أوسع من الجمهور بحاجة فقط إلى نظرة عامة على املتطلبات.
•

•

فيما يخص املدربين الذين يحظون بفهم كبير للمعايير ،أو عندما يكون الغرض تزويد املتدربين بمعرفة متعمقة في موضوع املعايير ،يمكن عندئذ مشاركة
الوحدات التدريبية مع املتدربين .وفي هذه الحاالت ،ينبغي على املدربين مراعاة وجود اإلجابات الخاصة بأسئلة النقاشات في الوحدات التدريبية ،ولذلك قد ُيفضل
منح املتدربين الوحدات التدريبية بعد االنتهاء من جلسات التدريب.
ً
يمكن استخدام أسئلة املراجعة الواردة في الوحدات التدريبية كنقاط إضافية للنقاش مع املتدربين (وجها لوجه ،أو باستخدام االستقصاءات/الدردشات/الغرف
الجانبية عبر اإلنترنت) .وفي حالة عدم مشاركة الوحدات التدريبية ،قد ينظر املدربون في إدراج شرائح إضافية تحتوي على األسئلة ،أو إتاحة األسئلة في ملفات
ً
منفصلة ليتم توزيعها  /تحميلها .ومجددا ،ينبغي على املدربين مراعاة وجود اإلجابات على أسئلة املراجعة في الوحدات التدريبية.

ينبغي أن تعكس جلسات التدريب البيئة املحلية ،قدر اإلمكان .ويسلط جزء املالحظات في الشرائح الضوء على املجاالت التي يمكن إضافة أمثلة محلية إليها .وقد يتم ذلك في
ً
بناء على الظروف ،إجراء نقاش حول القضايا املحليةً .
أيضا املجاالت التي قد يكون من املناسب فيهاً ،
وبناء
شكل قائمة ،أو قد تتم االستعانة بصور .كما يبرز جزء املالحظات
ً
على الظروف املحلية ،قد يوفر هذا فرصة أيضا ملتدرب واحد أو أكثر ملشاركة تجاربهم حتى الوقت الراهن (على سبيل املثال ،إذا كانت هناك وزارة في مرحلة تجريبية لتطبيق
معيار واحد أو أكثر).
ويحتوي الجزء الثاني من الوحدة التدريبية الخاصة بتطبيق معايير املحاسبة للقطاع العام ،املبنية على أساس االستحقاق ،ألول مرة على سلسلة من النقاط للنقاش حول
القضايا العملية .وقد يود املدربون النظر فيما إذا كانوا سيناقشون هذه النقاط كجزء من موضوع التطبيق ألول مرة ،أو بعد كل موضوع فني .وفي حال تقديم الدورة بالكامل
على مدى فترة زمنية قصيرة ،فقد يفضل اتباع النهج األول؛ وفي حال عرض املوضوعات كل منها على حدة ،فاملرجح أن يكون نقاش النقاط املتعلقة بالتطبيق العملي بعد كل
موضوع ،كجزء منه ،أكثر فائدة.

وينبغي للمدربين النظر في استخدام أمثلة للربط بالقضايا املعاصرة .وأحد هذه القضايا املهمة أثناء إعداد هذه املادة كانت جائحة كوفيد ،19-ويحتوي جزء املالحظات في
ً
الشرائح على قضايا تتعلق بالجائحة .وينبغي للمدربين أيضا النظر في إمكانية طرح قضايا أخرى معاصرة (ربما ذات طابع محلي).

الوحدات التدريبية الخاصة باألدوات املالية
ً
يحتوي حاليا كتاب معايير املحاسبة للقطاع العام على معيارين يتناوالن إثبات وقياس األدوات املالية .وقد صدر معيار املحاسبة للقطاع العام " 41األدوات املالية" في أغسطس
 2018ودخل حيز السريان في  1يناير  .2022وقبل ذلك التاريخ ،يجوز للجهات تطبيق معيار املحاسبة للقطاع العام " 29األدوات املالية :اإلثبات والقياس".
ً
ُ
وتنصح الجهات التي لم تطبق بعد املعايير الخاصة باألدوات املالية بأن تطبق معيار املحاسبة للقطاع العام  41بدال من املعيار  ،29حيث سيؤدي ذلك إلى تجنب ضرورة إدخال
تغييرات الحقة على السياسات املحاسبية .وإذا كان املتدربون من تلك الجهات ،فيوص ى بأن يشتمل التدريب على جلسات (املفاهيم األساسية؛ والتحوط واملشتقات؛
واإلفصاحات) التي تتعلق بمعيار املحاسبة للقطاع العام .41
وإذا كان املتدربون من جهات طبقت ،أو على وشك تطبيق ،معيار املحاسبة للقطاع العام  ،29فيتعين أن ينظر املدربون في إدراج الجلسات املتعلقة باملعيار  29ضمن التدريب.
ً
ً
وبناء على الغرض من التدريب (الذي قد يشتمل على مطلب ملناقشة املتطلبات املستقبلية) ،فقد يستفيد هؤالء املتدربون أيضا من الجلسات التي تتعلق بمعيار املحاسبة
للقطاع العام  ،41حتى يكونوا على إملام بالتغييرات القادمة.
حد كبير معيار املحاسبة للقطاع العام  ،29إذ يحذف جميع املتطلبات بخالف متطلبات التحوط التي يجوز للجهات التي
ويعدل معيار املحاسبة للقطاع العام  41إلى ٍ
استخدمتها من قبل أن تستمر في استخدامها بعد تطبيق املعيار  .41ولذلك ،ال يحتوي املعيار  29بنسخته الواردة في أحدث إصدار من كتاب معايير املحاسبة للقطاع العام
على متطلبات اإلثبات والقياس التي تتناولها جلسات التدريب املتعلقة باملعيار  .29وأحدث نسخة كاملة من املعيار  29هي النسخة الواردة في الكتاب الصادر في عام ،2018
الذي يمكن الحصول عليه من هنا.

مصادر أخرى للحصول على املعلومات
تحتوي هذه املادة التدريبية على عدد محدود من املقاطع املسجلة .وتشرح تلك املقاطع عرض موضوعات محددة إضافة إلى مناقشة كيفية استخدام املادة التدريبية .ويمكن
عرض هذه املقاطع -بالكامل أو أجزاء منها -أثناء التدريب.
وفيما يخص املعايير الحديثة ومسودات العرض على العموم ،أصدر مجلس معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام ملحات موجزة وبرامج بث على شبكة اإلنترنت .ويمكن
ً
استخدام هذه املصادر أيضا أثناء التدريب.
ومن بين مصادر املعلومات األخرى املفيدة ما يلي:
•

( Study 14, Transition to the Accrual Basis of Accountingمجلس معايير املحاسبة الدولية للقطاع العام)

•

( Stepping Stones to Accrual Accountingمعهد تشارترد للمالية واملحاسبة العامة)

•

( Implementing Accrual Accounting in the Public Sectorصندوق النقد الدولي)

•

( Transition to Accrual Accountingصندوق النقد الدولي)

•

( Getting Added Value out of Accruals Reformsمنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي)

•

?(Is Cash Still Kingجمعية املحاسبين القانونيين املعتمدين/االتحاد الدولي للمحاسبين)

•

( Public Sector Index 2018االتحاد الدولي للمحاسبين/معهد تشارترد للمالية واملحاسبة العامة)

•

( Accrual Accounting is for the Public Sectorديلويت)

•

!(Implementing Accrual Accounting in the Public Sector–Understanding Your Technology Is Vitalاالتحاد الدولي للمحاسبين)
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