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  :مقدمة
أحد الخصائص النوعية آ" القابلية للمقارنة"يحدد اإلطار المفاهيمي لمعايير المحاسبية الدولية 

يجب أن يكون المستخدمين قادرين على مقارنة القوائم المالية إذ ، اح عنهاللمعلومات المحاسبية التي يتم اإلفص

آما يجب أن يكون بمقدورهم مقارنة ، للمنشأة وأدائها المرآز المالي اتجاهاتللمنشأة عبر الزمن من اجل تحديد 

وبناء  .المالي ي مرآزهاالقوائم المالية للمنشآت المختلفة من اجل أن يقيموا مراآزها المالية وأدائها والتغيرات ف

فان عملية قياس وعرض األثر المالي للعمليات المالية المتشابهة واألحداث األخرى يجب أن تتم على ، عليه

  .المنشأة وعبر الزمن لتلك المنشأة وعلى أساس ثابت للمنشآت المختلفة فيأساس ثابت 

عن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد  ومن أهم ما تتضمنه خاصية القابلية للمقارنة إعالم المستخدمين

ويجب أن يكون المستخدمين قادرين على . القوائم المالية، وأية تغييرات في هذه السياسات وأثار هذه التغييرات

تحديد االختالفات في السياسات المحاسبية المستخدمة في المنشأة للعمليات المالية المتشابهة واألحداث األخرى 

   .خرى وبين المنشآت المختلفةمن فترة أل

  

، التغييرات في السياسات المحاسبية" بعنوان" ٨"وفي هذا اإلطار جاء المعيار المحاسبي الدولي رقم 

لوضع اإلرشادات التي يجب تطبيقها في الواقع العملي عند حدوث تغيير في ، "التقديرات المحاسبية واألخطاء

محافظة على خصائص الجودة المرغوبة للمعلومات التي تتضمنها السياسات المحاسبية وبشكل يعمل على ال

فحدد المعيار الحاالت . الثبات في تطبيق السياسات المحاسبيةيعمل على تحقيق وبما ، القوائم والتقارير المالية

ات آما حدد الحاالت التي ال تدخل في إطار تغيير السياس، المسموح فيها للمنشأة تغيير سياساتها المحاسبية

  .المحاسبية

إضافة إلى ذلك وفي إطار طبيعة ممارسات أنشطة العمل وفي ضوء فرض االستمرارية ومتطلبات القياس 

والضرورات التي تفرض تغيير ، وما يفرضه آل ذلك من ضرورة اللجوء إلى التقديرات المحاسبية، الدوري

ار المحافظة على مالئمة المعلومات التي وفي إط، تلك التقديرات إذا تغيرات الظروف واألحداث المرتبطة بها

تعرض المعيار المحاسبي لقواعد وطبيعة التعامل مع التغييرات في التقديرات ، يقدمها النظام المحاسبي

  .المحاسبية

والتي تحدث ليس بشكل مقصود أو بغرض ، آما تعرض المعيار أيضًا لكيفية التعامل مع األخطاء المحاسبية

  . هذه األخطاء في االعتراف والقياس واإلفصاح المحاسبي والتي تكتشف في الفترات الالحقةوإنما تتم ، التضليل

  

  

  :هدف المعيار
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، هو تعزيز مدى مالئمة وموثوقية البيانات المالية للمنشأة" ٨"الهدف من المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  .فة ومع بيانات المنشآت األخرىوإمكانية القابلية للمقارنة مع تلك البيانات خالل الفترات المختل

  

 :نطاق المعيار
  :في ثالثة مجاالتيطبق هذا المعيار 

 .عند اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية - ١

 .السياسات المحاسبية فيعند المحاسبة عن التغييرات  - ٢

  .تصحيح أخطاء الفترات السابقةالتقديرات المحاسبية و فيالتغييرات عن  - ٣

السياسات  فيللتسويات الخاصة بتطبيق  التغييرات يح أخطاء الفترات السابقة ولتصح اآلثار الضريبيةأما 

  .ضريبة الدخل" ١٢"دولي رقم معيار المحاسبة ال فيفيتم التعرض لها  المحاسبية

  

 :مصطلحاتوتعريفات 
 :  آما يليهذا المعيار  فيتستخدم المصطلحات التالية 

  :السياسات المحاسبية – ١
  .تقديم البيانات الماليةتقوم المنشأة بتطبيقها عند إعداد و التيوالقواعد والممارسات  المبادئ واألسس هي

   :المحاسبيالتقدير  فيالتغيير  – ٢
  .أصل ألي الدوري االستهالكأو تعديل قيمة  التزامأصل أو  أليهو تعديل القيمة الدفترية 

االلتزامات المرتبطة باألصول بلية المتوقعة والمستق المنافعو الحاليوينشأ هذا التعديل عن تقدير الموقف 

فال تعد هذه  بالتاليالتطورات الجديدة وقديرات المحاسبية من المعلومات والت فيينشأ التغيير و .وااللتزامات

  .التغييرات تصحيحًا ألخطاء

  

 : األهمية النسبية – ٣

منفردًا أو مجمعًا تأثير على القرارات يعتبر حذف أو تحريف البنود هامًا إذا آان لهذا الحذف أو التحريف 

، وتعتمد األهمية النسبية على حجم وطبيعة الخطأ أو ناء على استخدام القوائم الماليةتتخذ ب التياالقتصادية 

هذا  فيالظروف المحيطة وقد يكون حجم أو طبيعة البند أو آليهما العامل المحدد  فيتم تحديده  الذيالتحريف 

  .الشأن

  :الفترات السابقةأخطاء  – ٤
تنشأ نتيجة عدم القدرة على  التيوفترات سابقة  القوائم المالية للمنشأة عن فترة أو فيحذف أو تحريف  هي

  : والتياستخدام المعلومات الموثوق بها أو نتيجة سوء استخدام هذه المعلومات، 
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  .آانت متاحة عند الموافقة على إصدار القوائم المالية عن هذه الفترات  - أ

هذه القوائم  االعتبار عند إعداد وعرض فيان من المتوقع على نحو معقول الحصول عليها و أخذها آ  - ب

 .المالية

أو إغفال أو سوء المحاسبية  تتطبيق السياسيا فياألخطاء األخطاء الحسابية وتأثيرات تشمل تلك األخطاء و

  .آذلك الغش والتدليستفسير الحقائق و

  

  :التطبيق بأثر رجعى – ٥
ت هذه السياسة الظروف األخرى آما لو آانتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على المعامالت واألحداث وهو 

  .مطبقة بصفة مستمرة

  :إعادة اإلثبات بأثر رجعى – ٦
  .قياس واإلفصاح عن قيم عناصر القوائم المالية آما لو أن خطأ الفترة السابقة لم يحدث أبدًاهو تصحيح إثبات و

  : تطبيقتعذر ال – ٧
 فيمعقولة  جهودتطبيق هذا األمر بعد القيام ب عندما يتعذر على المنشأة عملييعتبر تطبيق أحد المتطلبات غير 

السياسة المحاسبية بأثر رجعى أو القيام بإعادة  فيولفترة معينة قد يكون من المتعذر تطبيق التغيير . هذا الشأن

  : الحاالت اآلتية حد أ فيخطأ وذلك  أياإلثبات بأثر رجعى لتصحيح 

  .عدم تحديد تأثيرات التطبيق بأثر رجعى أو إعادة اإلثبات بأثر رجعى  - أ

عليه نية اإلدارة في هذه  إذا تطلب التطبيق أو إعادة اإلثبات بأثر رجعى وجود افتراضات عما آانت  - ب

  .الفترة

لمبالغ وآان من المتعذر إذا تطلب التطبيق أو إعادة اإلثبات بأثر رجعى إعداد تقديرات هامة للقيم وا  - ت

  : تمييز المعلومات المتعلقة بهذه التقديرات عن غيرها من المعلومات بصورة موضوعية بحيث

تاريخ إثبات أو قياس أو اإلفصاح عن هذه  فيآانت قائمة  التيتقدم هذه المعلومات أدلة عن الظروف  •

 .القــيم و المبالغ

 .م المالية عن هذه الفترة السابقةتماد إصدار القوائآان من الممكن إتاحة هذه المعلومات عند اع •

 

  : التطبيق الالحق – ٨
المحاسبية يتمثل على  التقديرات فيالسياسة المحاسبية واالعتراف بتأثير التغيير  فيللتغيير التطبيق الالحق 

  :يليالترتيب فيما 

تنشأ بعد تاريخ  التياألخرى تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على المعامالت واألحداث و الظروف   - أ

 .تغيير السياسة
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  .حالية والمستقبلية المتأثرة بالتغييرالفترات ال في المحاسبيالتقدير  فيالعتراف بتأثير التغير ا  - ب

  

القوائم  لمستخدميما إذا آان للخطأ الناتج عن السهو أو التحريف تأثير على القرارات االقتصادية ولتقييم 

يتميز بها  التياالعتبار السمات  فيفإن األمر يتطلب أن نأخذ  ،لخطأ أو التحريف هامالمالية ومن ثم يكون ا

يفترض أن يكون لدى المستخدمين " عرض القوائم المالية على أنهإطار إعداد ويوضح و. هؤالء المستخدمين

دراسة  فياالقتصادية  والمحاسبة آما أن لديهم الرغبة نشطة من المعرفة باألعمال واأل عقولمستوى م

  .المعلومات بقدر معقول من العناية

  

  :التفرقة بين السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية
هي المبادئ واألسس  "السياسات المحاسبية بأنها" ٨"آما سبق بيانه يعرف المعيار المحاسبي الدولي رقم 

وبصفة محددة فإن المعيار ". لبيانات الماليةوالقواعد والممارسات التي تقوم المنشأة بتطبيقها عند إعداد وتقديم ا

ومن أمثلة القياس ، يعتبر أن التغيير في أساس القياس هو تغيير في السياسة المحاسبية وليس تغييرًا في التقدير

  :هذه

 .التكلفة التاريخية - ١

 .القيمة الحالية القابلة للتحقق - ٢

 .القيمة العادلة - ٣

تعديل القيمة الدفترية ألي أصل أو التزام أو : حددها المعيار بأنهاأما التغييرات في التقديرات المحاسبية في

ويضيف المعيار توضيحًا لذلك بأن هذه التغيرات في التقديرات  ."تعديل قيمة االستهالك الدوري ألي أصل

ات المرتبطة باألصول االلتزامالمستقبلية المتوقعة و المنافعو الموقف الحاليترتبط بحدوث تعديالت في 

التطورات الجديدة و بالتالي فال تعد هذه قديرات المحاسبية من المعلومات وينشأ التغيير في التو، اللتزاماتوا

  .التغييرات تصحيحًا ألخطاء

ويبين المعيار أمثلة عن هذه التغيرات في التقديرات مثل تقديرات الديون المعدومة والعمر اإلنتاجي لألصل 

  .ك المنافع المتوقعة من األصلالثابت أو النمط المتوقع الستهال

  

  :عدم القدرة على التفرقة بين التغييرات في السياسات والتغييرات في التقديرات
يتطلب المعيار ، عندما يكون من الصعب التمييز بين تغيير في السياسة المحاسبية وتغيير في التقدير المحاسبي

  .معاملة التغيير آتغيير في التقدير المحاسبي
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  :السياسات المحاسبية: الجزء األول
  

السياسات المحاسبية وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم  التغييرات في يمكن تحديد القواعد واألسس التالية بشأن

"٨:"  

  :اختيار السياسات المحاسبية: أوال

والممارسات التي تقوم المنشأة  األسس والقواعد تلك المبادئ و السياسات المحاسبية آما سبق بيانه تعتبر

  :وهنا .بتطبيقها عند إعداد وتقديم البيانات المالية

 :السياسات المحاسبية أو السياسات المطبقة على البنود عن طريقتحدد  - ١

 .)نصوص المعايير( تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   - أ
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حيث تبين تلك اإلرشادات ما إذا آانت ، وليةمجلس معايير المحاسبة الداإلرشادات التي تصدر عن   - ب

أما ، فاإلرشادات التي تشكل جزء أساسي من معايير المحاسبة الدولية تعتبر إلزامية، إلزامية أم ال

 . اإلرشادات التي ال تشكل جزء أساسي من المعايير فال تعتبر إلزامية

اإلدارة أن تستخدم على  لحالةفي هذه ا :حالة عدم وجود معيار محاسبي دولي أو تفسير للتطبيق - ٢
  : صف بأنهاولوضع وتطبيق سياسة محاسبية تؤدى إلى معلومات ت أحكامها وتقديرها

   .الحتياجات مستخدمي القوائم المالية التخاذ القرارات االقتصاديةمالئمة  -أ

  : وذلك من حيث أن البيانات المالية، موثوقة -ب

 .دفقات النقدية بصدقتمثل الوضع المالي واألداء المالي والت -

 الظروف األخرى وطبيعة هذه المعامالتاألحداث وتعكس الجوهر االقتصادي للمعامالت و -

 .القانونيوليس مجرد الشكل 

 ).خالية من التحيز(حيادية  -

 . حكيمة -

 .افة جوانبها الهامةمن آآاملة  -

مهنية تصدر معايير  يمكن لإلدارة أن تطبق سياسة محاسبية من أحدث اإلصدارات الصادرة من هيئةو

هذا اإلصدار  فيوإذا تم حدوث تعديل . طار مماثل عند إصدارها لمعاييرهاوتستخدم إمحاسبية 

 في طوعيآتغيير  إن هذا التغيير يعامل ويفصح عنهواختارت المنشأة تغيير سياستها المحاسبية ف

 .السياسات المحاسبية

 : ثبات السياسات المحاسبية: ثانيًا

تطبيق سياستها المحاسبية بثبات وذلك بالنسبة للمعامالت المتماثلة واألحداث والظروف ة باختيار وتقوم المنشأ

وإذا ما سمح  . معيار أو تفسير يسمح بتبويب البنود وفقًا لسياسات مختلفة تكون مناسبة أياألخرى ما لم يشترط 

اسة المحاسبية المناسبة وتطبيقها بثبات على آل السي اختيارأو تطلب هذا المعيار أو التفسير مثل هذا التبويب يتم 

 .مجموعة

  

  :السياسات المحاسبيةمتى يسمح للمنشأة بالتغيير في : ثالثًا

 ،مستخدمو القوائم المالية قادرين على مقارنة القوائم المالية لعدد من الفترات الزمنية  للمنشأةجب أن يكون ي

تطبيق  الضروريمن ثم يكون من و . وتدفقاتها النقدية الماليها وأدائ الماليموقفها  اتجاهاتوالتعرف على  

السياسات المحاسبية  فيهذه الفترات الزمنية المختلفة ما لم يستوفى التغيير  فينفس السياسات المحاسبية 

 :التاليةاالشتراطات واألسس 
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  .هذا التغييرإجراء معيار أو تفسير  أيطلب  إذا   - أ

عن تأثير  الئمة إلى قوائم مالية تقدم معلومات موثوق بها وأآثر ميفضي  هذا التغييرإذا آان مثل أو   - ب

 .أو التدفقات النقدية للمـنشأة الماليأو األداء  الماليالمعامالت واألحداث األخرى على المرآز  

  

  : السياسات المحاسبية فيتغييرًا ما ال يعتبر : رابعًا

 :يلي تغييرًا في السياسة المحاسبية ما" ٨"ال يعتبر المعيار المحاسبي الدولي رقم 

جوهرها عن تلك المعامالت  فيتطبيق سياسة محاسبية لمعامالت أو أحداث أو ظروف أخرى تختلف   - أ

  .السابقة

معامالت أو أحداث أو ظروف أخرى لم تحدث من قبل أو آانت على  تطبيق سياسة محاسبية جديدة  - ب

  .نسبية ميةغير ذات أه

  
  :السياسات المحاسبية في اتتطبيق التغيير: خامسًا

مع األخذ بالحسبان ، لسياسة المحاسبية بأثر رجعيتطبيق التغيير في ا" ٨"يتطلب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  :ما يلي

  :مصادر التغيرات في السياسات المحاسبية – ١

 :وهي، يحدد المعيار التغييرات في السياسات المحاسبية التي تنشأ من ثالثة مصادر

وهنا يجب ، ر في السياسة المحاسبية نتيجة التطبيق األولي ألي معيار محاسبي دولي أو تفسيرتغيي  - أ

هذا  فيطبقًا لألحكام  االنتقالية المحددة إن وجدت مثل هذه التغييرات منشأة المحاسبة عن على ال

  .المعيار أو ذاك التفسير

ر ال يتضمن أحكام انتقالية محددة معيار أو تفسي أليتغيير سياسة محاسبية عند التطبيق األولى   - ب

 .تطبق على هذا التغيير

  .بشكل طوعيتغيير سياسة محاسبية   - ت

أي يطبق ، التغيير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي يطبقوفي الحالتين األخيرتين من الضروري 

  .  على المعامالت واألحداث والظروف األخرى آما لو آان مطبق دائمًا

ألغراض هذا المعيار فإن التطبيق المبكر لمعيار أو "أنه " ٨"من المعيار رقم " ٢٠"ة تعتبر الفقر: مالحظة

  ."سياسة محاسبية في طوعيتفسير ما ال يعد تغيير 

  :في حالة عدم وجود معيار محاسبي دولي – ٢

بينا  آما –ولجوء اإلدارة إلى طريقة أخرى محددة بموجب هذا المعيار ، حالة عدم وجود معيار محاسبي دولي

 .السياسات المحاسبية  في طوعيآتغيير  هذا التغيير يعامل ويفصح عنه فإن - سابقًا 
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  :التطبيق بأثر رجعى – ٣

، تقوم المنشأة بتسوية ات السابقةالسياسة المحاسبية بأثر رجعى طبقًا للفقـر فيتغيير  أيعند تطبيق 

 ،ذلك عن أقرب مدة سابقة يتم عرضهاو ،كبند من بنود حقوق الملكية قد تأثر بذل أليرصيد أول المدة 

وآذلك مبالغ المقارنة األخرى المفصح عنها عن آل فترة سابقة يتم عرضها آما لو آانت السياسة 

أن التعديل الناتج والمتعلق بالفترات السابقة لتلك ويبين المعيار  .المحاسبية يتم تطبيقها بصفة مستمرة

ومع ذلك يشير المعيار إلى إمكانية إجراء ، جراؤه لألرباح المحتجزةالمعروضة في القوائم المالية سيتم إ

  .التعديل في عنصر آخر من حقوق الملكية آما سنرى الحقًا

  :يجب إجراء التسويات التالية، وعند تطبيق األثر الرجعي على التغيير في السياسات المحاسبية

بحيث تعكس التغيير الحاصل في السياسات يتم إعادة بيان المعلومات المقارنة عن الفترات السابقة   - أ

 .ويحسب هذا التغيير آما لو أن السياسة المحاسبية مطبقة بشكل مستمر، المحاسبية

آتسوية للرصيد االفتتاحي  –إن وجود  –لتغيير صافيًا من ضرائب الدخل ليتم بيان األثر التراآمي   - ب

 .لألرباح المحتجزة

 .ثل الملخصات التاريخية للبيانات المالية يعاد بيانها أيضًاأية معلومات تتعلق بالفترات السابقة م  - ت

  

  :التغيير في السياسات المحاسبية: ثالم

إذ أن الشرآة تتبع ، قامت إحدى الشرآات بتغيير سياستها المحاسبية المتعلقة بتسعير المنصرف من المخزون

لطريقة إلى طريقة الوارد أوًال تم تغيير هذه ا ٢٠٠٨وفي عام  ٣١/١٢/٢٠٠٧طريقة المتوسط المرجح حتى 

  :وتم تحديد األثر على تقييم المخزون آما يلي، صادر أوًال

  .س.ل ٢٥٠٠٠زيادة قدرها  ٣١/١٢/٢٠٠٦في 

  .س.ل ٥٠٠٠٠زيادة قدرها  ٣١/١٢/٢٠٠٧في 

  .س.ل ٧٥٠٠٠زيادة قدرها  ٣١/١٢/٢٠٠٨في 

  

  :وآانت قائمة الدخل المقارنة قبل التغيير آما يلي

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ــانالبيـــــــ

  ٣٧٠٠٠٠٠  ٣٥٠٠٠٠٠  المبيعات 

  )١٤٠٠٠٠٠(  )١٣٥٠٠٠٠(  تكلفة المبيعات: يطرح

  ٢٣٠٠٠٠٠  ٢١٥٠٠٠٠  ل الربحممج

  )٦٥٠٠٠٠(  )٦٥٠٠٠٠(  مصاريف إدارية: يطرح
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مصاريف البيع : يطرح

  والتوزيع

)٤٥٠٠٠٠(  )٤٠٠٠٠٠(  

  ١٢٠٠٠٠٠  ١١٠٠٠٠٠  صافي الربح 

  

  :زة آما يليوآانت بيانات األرباح المحتج

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  البيـــــــان

  ١٢٨٠٠٠٠  ١٨٠٠٠٠  ١/١رصيد 

  ٢٤٨٠٠٠٠  ١٢٨٠٠٠٠  ٣١/١٢رصيد 

  

  

  

  

  :تكون قائمة الدخل بعد التعديل آما يلي – ١

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  البيـــــــــان

  ٣٧٠٠٠٠٠  ٣٥٠٠٠٠٠  المبيعات 

  )١٣٧٥٠٠٠(  )١٣٢٥٠٠٠(  تكلفة المبيعات: يطرح

  ٢٣٢٥٠٠٠  ٢١٧٥٠٠٠  ل الربحممج

  )٦٥٠٠٠٠(  )٦٥٠٠٠٠(  مصاريف إدارية: يطرح

مصاريف البيع : يطرح

  والتوزيع

)٤٥٠٠٠٠(  )٤٠٠٠٠٠(  

  ١٢٢٥٠٠٠  ١١٢٥٠٠٠  صافي الربح 

  

  :من خالل األرباح المحتجزة آما يلي ٣١/١٢/٢٠٠٨يمكن بيان األثر قائمة التغيرات في حقوق الملكية في  – ٢

  البيــــــــــــان
األرباح 
بل المحتجزة ق
  التعديل

األرباح 
المحتجزة بعد 

  التعديل

األثر 
  التراآمي

    ١٨٠٠٠٠  ١٨٠٠٠٠  ١/١/٢٠٠٧رصيد 

    ٢٥٠٠٠    التغيير في سياسة تقييم المخزون

  ٢٥٠٠٠  ٢٠٥٠٠٠  ١٨٠٠٠٠  الرصيد آما أعيد بيانه
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آما أعيد  ٢٠٠٧صافي أرباح عام 

  بيانها

١١٢٥٠٠٠  ١١٠٠٠٠٠    

  ٥٠٠٠٠  ١٣٣٠٠٠٠  ١٢٨٠٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٧ رصيد

    ١٢٢٥٠٠٠  ١٢٠٠٠٠٠  ٢٠٠٨صافي أرباح عام 

  ٧٥٠٠٠  ٢٥٥٥٠٠٠  ٢٤٨٠٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٨األرباح المحتجزة في 

  

 ٣١/١٢/٢٠٠٨س وفي .ل ٥٠٠٠٠هو زيادة في األرباح المحتجزة بمبلغ  ٣١/١٢/٢٠٠٧األثر التراآمي في 

  .س.ل ٧٥٠٠٠يبلغ 

  

 " ١٦"الدولي رقم م األصول طبقًا لمعيار المحاسبة سياسة إلعادة تقيي ألي المبدئييعتبر التطبيق : مالحظة

الخاص باألصول غير الملموسة ) ٣٨(رقم دولي ها أو معيار المحاسبة الآهالستباألصول الثابتة وإ -الخاص  

و " ٣٨"و" ١٦"عايير المحاسبة الدولية رقم السياسة المحاسبية يتم التعامل معه آإعادة تقييم طبقًا لم فيتغييرًا 

  .بقًا لهذا المعيارليس ط

وهذا ، يجب التعامل مع التغيير في سياسة إعادة تقويم األصول الثابتة طبقًا للمعايير ذات الصلة،وبناء على ذلك

  .يعني أنه من غير الضروري إعادة بيان الفترات السابقة بالنسبة للقيمة الدفترية ومصاريف االستهالك

إلى أن التغيير في أساس القياس هو تغيير " ٨"يشير المعيار رقم  ،إال أنه وبغض النظر عن المالحظة السابقة

أنه عندما يصعب  –آما سنرى  –آما يبين الحقًا ، في السياسة المحاسبية وليس تغييرًا في التقدير المحاسبي

  .ير المحاسبييعامل التغيير وآأنه تغيير في التقد، التمييز بين التغيير في السياسة المحاسبية والتغيير في التقدير

  

   :القيود على التطبيق بأثر رجعى – ٤

فهنا ال ، لتغيير السياسات المحاسبية إذا لم يكن من الممكن عمليًا تحديد اآلثار الخاصة بالفترة أو األثر التراآمي

  .من المنشأة تطبيق التغيير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي" ٨"يطلب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

يمكن بيان ذلك ، يسهب في شرح وبيان العديد من القضايا التي ترتبط بالقاعدة السابقة" ٨"أن المعيار رقم إال 

  :من خالل ما يلي

  

سياسة محاسبية على معلومات  أيالمرتبطة بتغيير  تعذر تحديد التأثيرات الخاصة بالفترةحالة  في - ١

يمكن للمنشأة  أن تقوم بتطبيق السياسة ، يتم عرضها التيالمقارنة عن فترة أو أآثر من الفقرات 

بداية أقرب فترة يمكن التطبيق عليها  فيااللتزامات القيم الدفترية لألصول والمحاسبية الجديدة على 
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تقوم المنشأة أيضًا بعمل تسوية لمطابقة لرصيد أول المدة و، قد تكون الفترة الحالية والتيبأثر رجعى 

 . لكية قد تأثر عن هذه الفترةالم الخاص بكل بند من بنود حقوق

والخاص بتطبيق سياسة محاسبية جديدة على  بداية الفترة الحالية األثر التراآمي فيتعذر تحديد عند  - ٢

السياسة المحاسبية  هاقل المعلومات المقارنة لتطبيتعدالمنشأة فإنه يجب على ، جميع الفترات السابقة

  .أقرب تاريخ ممكن فيالجديدة بأثر الحق 

ق هذه السياسة على معلومات بتط فإنها ،المنشأة بتطبيق سياسة محاسبية جديدة بأثر رجعىما تقوم دعن - ٣

فترة  أيالتطبيق بأثر رجعى على  العمليالمقارنة عن الفترات السابقة ألقصى مدة ممكنة وليس من 

ختامية، ويتم إضافة على المبالغ الخاصة باألرصدة االفتتاحية وال التراآميدون إمكانية تحديد التأثير 

قيمة التسوية الناشئة الخاصة بالفترات السابقة على الفترات المعدة عنها القوائم المالية على رصيد أول 

لك بالنسبة ألقرب فترة يتم المدة الخاص بكل بند أو عنصر من عناصر حقوق الملكية قد تأثر وذ

أنه قد تتم التسوية على بند آخر من بنود ، وعادة ما تتم التسوية على األرباح المحتجزة إال عرضها

معلومات أخرى عن  أيو يتم تعديل ) معيار أو تفسير بأيعلى سبيل المثال لاللتزام (حقوق الملكية 

  .الفترات السابقة مثل البيانات المالية التاريخية المختصرة عن أبعد فترة ممكنة

ديدة بأثر رجعى نظرًا لعدم استطاعتها تحديد لمنشأة تطبيق سياسة محاسبية جال يكون بإمكان اعندما  - ٤

بتطبيق تقوم المنشأة في هذه الحالة ، لتطبيق السياسة على جميع الفترات السابقة التراآميالتأثير 

الجزء الخاص بالتعديل تتجاوز المنشأة عن  وبالتالي. ر رجعى من بداية أقرب فترة ممكنةالمعيار بأث

ويسمح بتغيير السياسة  ،قوق الملكية الناشئة قبل هذا التاريخحو االلتزاماتوالتراآمي لألصول 

 .فترة سابقة أيالمحاسبية حتى و إن آان من المتعذر تطبيق السياسة بأثر الحق عن 

 

 :اإلفصاح: سادسًا

  :تغيير السياسات المحاسبية التالية للتطبيق األولي لمعيار محاسبي دولي أو لتفسير محدد – ١

فترة سابقة ويكون من  أيمعيار أو تفسير تأثير على الفترة الحالية أو  األولي أليلتطبيق عندما يترتب على ا

، عندئذ تقوم المنشأة يق تأثير على الفترات المستقبليةالمتعذر تحديد قيمة التسوية أو أن يكون لهذا التطب

 :يليباإلفصاح عما 

  .المعيار أو التفسير أسم  - أ

 .ة يتم طبقًا لألحكام االنتقالية للمعيار إن أمكن ذلك السياسة المحاسبي فيأن التغيير   - ب

  .السياسة المحاسبية فيطبيعة التغيير   - ت

 .وصف األحكام االنتقالية إن أمكن ذلك  - ث

 . الفترات المستقبلية إن أمكن ذلكقد يكون لها تأثير على  التياألحكام االنتقالية   - ج
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وذلك فيما  - حدود ما يمكن  في -ترة سابقة تم عرضها آل فالنسبة للفترة الحالية وعديل بقيمة الت  - ح

  :يلييتعلق بما 

  .آل بند بالقوائم المالية تم تأثيره •

 ،على المنشأة" األرباح فيبنصيب السهم "الخاص )  ٢٢(رقم دولي حالة سريان معيار المحاسبة ال في •

و نصيب السهم المخفض  األرباح في األساسييتم اإلفصاح عن قيمة التسويات بالنسبة لنصيب السهم 

 .لألرباح

 .يتم عرضها إن أمكن ذلك التيرات قيمة التسوية المرتبطة بالفترات قبل تلك الفت  - خ

أدت إلى وجود هذا الظرف أو الحالة  التيإذا تعذر التطبيق بأثر رجعى يتم اإلفصاح عن الظروف   -  د

  .السياسة المحاسبية  فيمع بيان آيفية و توقيت تطبيق التغيير 

  .فصاحاتاإلال تحتاج القوائم المالية عن الفترات الالحقة إلى تكرار هذه و    

  

  :التغييرات الطوعية في السياسات المحاسبة – ٢

 إذ آان هذاأو  ،فترة سابقة أيالسياسة المحاسبية تأثير على الفترة الحالية أو  في الطوعيعندما يكون للتغيير 

حالة أن يكون لهذا التغيير تأثير على الفترات المستقبلية،  فيأو  ،يةالتأثير موجود مع تعذر تحديد قيمة التسو

 : يليعندئذ تقوم المنشأة باإلفصاح عما 

  .السياسة المحاسبية فيطبيعة التغيير   - أ

 .تفسر أن تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة يقدم معلومات أآثر مصداقية و موضوعية التيألسباب ا  - ب

عديل فترة سابقة يتم عرضها وفى حدود الممكن ، يتم اإلفصاح عن قيمة الت يأبالنسبة للفترة الحالية و   - ت

  :يليبالنسبة لما 

 .آل بند بالقوائم المالية تم تأثيره •

على المنشأة ، يتم اإلفصاح عن نصيب السهم )  ٣٣(رقم دولي ة سريان  معيار المحاسبة الحال في •

 .األرباح فياألساسي و المخفض 

 .حدود ما يمكن فييتم عرضها  التي بطة بالفترة السابقة على الفتراتالمرتمقدار التعديل   - ث

حالة تعذر التطبيق بأثر رجعى بالنسبة لفترة سابقة محددة، أو بالنسبة لفترات سابقة على الفترات  في  - ج

 فيتوقيت تطبيق التغيير أدت إلى ذلك وبيان آيفية و التييتم اإلفصاح عن الظروف  ،يتم عرضها التي

 .اإلفصاحاتوال تحتاج القوائم المالية عن الفترات الالحقة إلى تكرار هذه  ،المحاسبية السياسة

  :التأثير المستقبلي لمعيار أو لتفسير جديد – ٣

، تقوم المنشأة تدخل حيز التنفيذ بعدحالة عدم قيام المنشأة بتطبيق معيار أو تفسير جديد قد صدر ولم  في

  :يليباإلفصاح عما 
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  .هذه الحقيقة •

يمكن تقديرها بشكل معقول المرتبطة بتقدير التأثير المحتمل لتطبيق  التيالمعلومات المعروفة أو  •

  .فترة التطبيق األولى فيالمعيار أو التفسير الجديد على القوائم المالية للمنشأة 

  : على المنشأة أن تدرس اإلفصاح عنووفقًا لذلك 

  .اسم المعيار أو التفسير الجديد  - أ

 .السياسة المحاسبية  فير الوشيك طبيعة التغيي  - ب

  .التاريخ المطلوب فيه تطبيق المعيار أو التفسير  - ت

  .   مبدئيتقوم فيه المنشأة بالتخطيط لتطبيق المعيار أو التفسير بشكل  الذيالتغيير   - ث

  :إما  - ج

  .وقع على القوائم المالية للمنشأةللمعيار أو التفسير المت المبدئيمناقشة تأثير هذا التطبيق  •

  .ذا آان هذا التأثير غير معروف أو غير قابل للتقدير بشكل معقول يتم اإلفصاح بما يفيد ذلكأو إ •
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  التقديرات المحاسبية فيالتغييرات : الجزء الثاني
  

 لظروف عدموتعتبر هذه التقديرات ضرورية نتيجة ، يتطلب إعداد القوائم المالية استخدام العديد من التقديرات

ولكن يمكن فقط القوائم المالية بدقة  فيال يمكن قياس العديد من البنود  إذ، تتصف بها أنشطة المنشأة التيالتأآد 

ال يؤدى إلى المساس إعداد القوائم المالية و فيويعد استخدام التقديرات المعقولة جزء أساسيًا ، تقديرها

  .بمصداقيتها

ًء على آخر معلومات متاحة و موثوق بها، فعلى سبيل المثال قد يطلب عملية التقدير على أحكام تتم بنا وتنطوي

  : يليتقديرات تتعلق بما 

  .الديون المشكوك فيها .١

 .تقادم المخزون .٢

 .القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية  .٣

بلة المنافع االقتصادية المستقبلية لألصول القا هالكستالأو النمط المتوقع  اإلنتاجي المقدرالعمر  .٤

  .هالكستلال

  .)الكفاالت( االلتزامات بموجب ضمانات .٥

  

أو ، على أساسها أعدت تلك التقديرات التيظروف وسيلزم إجراء تغيير في التقديرات إذا حدثت تغيرات في ال

ال ترتبط عملية فإنه " ٨"ووفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ، جديدة أو مزيد من الخبراتآنتيجة لمعلومات 

آما سنالحظ  –وبالتالي فإن المعيار  .خطأ ألي، آما أنها ال تعد تصحيحًا التقديرات بالفترات السابقة اجعةمر

 .يتطلب معالجة التغير في التقديرات المحاسبية في الفترات الجارية والمستقبلية المتأثرة بتغيير التقديرات – أدناه

  

 :االعتراف بالتغيير في التقديرات المحاسبية

  :آما يليالتقديرات المحاسبية  فيتراف بتأثير التغيير يتم االع

األرباح والخسائر  فيوذلك بإدراجه ) مستقبًال(بأثر الحق بتأثير التغييرات في التقديرات المحاسبية  رفيعت – ١

: 

  .فترة التغيير إذا آان التغيير يؤثر على الفترة فقط في  - أ
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 .آان التغيير يؤثر على آليهمافترة التغيير أو الفترات المستقبلية إذا  فيأو   - ب

األصول أو االلتزامات أو حقوق الملكية يكون من   فيعندما يترتب على تغيير التقديرات المحاسبية تعديل  – ٢

 .فترة التغيير فيالواجب االعتراف بهذا التغيير بتعديل القيم الدفترية لألصول أو االلتزامات أو حقوق الملكية 

  

  :و الالحق لتأثير التغيير في التقديرات المحاسبيةاالعتراف المستقبلي أ

 غيير على المعامالت واألحداثأن يطبق هذا الت المحاسبيالتقدير  فييقصد باالعتراف الالحق لتأثير التغيير 

  . والظروف األخرى من تاريخ تغيير هذه التقديرات

الفترة الحالية أو على آل من أرباح أو  التقديرات المحاسبية فقط على أرباح أو خسائر فيوقد يؤثر التغيير 

تقدير قيمة الديون المشكوك فيها فقط على أرباح  فييؤثر التغيير  مثًال، الفترات المستقبليةخسائر الفترة الحالية و

 المقدر اإلنتاجيالعمر  فيالفترة الحالية ، إال أن التغيير  فييتم االعتراف به  وبالتالي ،أو خسائر الفترة الحالية

يؤثر على مصروف  هالكستلالأو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية  المستقبلية لألصل القابل 

الحالتين يتم  آال فيو. لألصل المتبقي اإلنتاجيللفترة الحالية ولكل فترة مستقبلية أثناء العمر  هالكستاال

و يتم االعتراف بالتأثير ، الفترة الحالية فيوف االعتراف بتأثير التغيير الخاص بالفترة الحالية آإيراد أو مصر

 .هذه الفترات المستقبلية فيعلى الفترات المستقبلية آإيراد أو مصروف  )إن وجد(

  

  :التمييز بين التغيير في السياسة المحاسبية والتغيير في التقديرات

وفى حالة  ،المحاسبيالتقدير  فير السياسة المحاسبية وليس تغيي فيأساس القياس المطبق تغيير  فييعد التغيير 

 فيالتقديرات المحاسبية يعامل التغيير آتغيير  فيالسياسة المحاسبية عن التغيير  فيصعوبة تمييز التغيير 

 .التقديرات المحاسبية

  

 اإلفصاح

الحالية أو الفترة  فييكون له تأثير  الذي المحاسبيالتقدير  فيتقوم المنشأة  باإلفصاح عن طبيعة وقيمة التغيير 

ما عدا إذا آان من المتعذر تقدير هذا التأثير على  فيوذلك ، الفترات المستقبلية فييكون له تأثير متوقع  الذي

 .الفترات المستقبلية

الفترة الحالية نظرًا لتعذر التقدير، تقوم المنشأة باإلفصاح عن هذه  فيحالة عدم اإلفصاح عن قيمة التأثير  فيو

 .الحقيقة

  

  

  :تغيير التقديرات المحاسبية: )١( مثال
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سنوات وتستهلك  ٨يقدر عمرها اإلنتاجي بـ ١/١/٢٠٠٣في س .ل ١٢٠٠٠٠٠بمبلغ اشترت إحدى المنشآت آلة 

وتقوم سياسة الشرآة على مراجعة العمر اإلنتاجي لألصول الثابتة في بداية الربع األخير ، بموجب القسط الثابت

  .من عمرها

  .سنوات٤قدر عمرها المتبقي بـى تقرير الخبراء المعينين وبناء عل ١/١/٢٠٠٨وفي 

ويتم ، وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي يعتبر مراجعة العمر اإلنتاجي لألصل الثابت تغيير في التقدير المحاسبي

  :معالجته آما يلي

  :مصاريف االستهالك السنوية قبل التغيير – ١

  .س.ل ١٥٠٠٠٠= سنوات ٨÷  ١٢٠٠٠٠٠= 

  :ف االستهالك السنوي المعدلمصرو – ٢

  .س.ل ٧٥٠٠٠] = سنوات ٤÷ )  ٦× ١٥٠٠٠٠( – ١٢٠٠٠٠٠=[ 

  :٣١/١٢/٢٠٠٨في = األثر على قائمة الدخل   – ٣

  ].س.ل ٧٥٠٠٠ – ١٥٠٠٠٠[س .ل ٧٥٠٠٠= 

  

  :تغيير التقديرات المحاسبية: )٢( مثال

وقيمة سنوات ١٠ا اإلنتاجي بـوقدر عمره، س.ل ١٦٠٠٠٠٠بمبلغ  ١/١/٢٠٠٣اشترت إحدى المنشآت آلة في 

  .اآللة بموجب القسط الثابت وقررت الشرآة استهالك .س.ل ١٠٠٠٠٠النفاية بمبلغ 

وتبين بنتيجة ذلك أن العمر ، قررت الشرآة مراجعة العمر اإلنتاجي لآللة وعمرها المتبقي ١/١/٢٠٠٨في 

  .س.ل ٧٥٠٠٠سنوات وقيمة النفاية المتوقعة  ٨المتبقي لآللة يبلغ 

  :تم حساب االستهالك السنوي المعدل على أساس المعادلة التاليةي

  القيمة المتبقية المعدلة – ١/١/٢٠٠٨صافي القيمة الدفترية في                                      
  ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= االستهالك السنوي المعدل 

  العمر اإلنتاجي المتبقي                                                             
  

  .س.ل ٧٥٠٠٠٠=  ٥× ] ١٠÷ ) ١٠٠٠٠٠ – ١٦٠٠٠٠٠= [( ٣١/١٢/٢٠٠٧مجمع االستهالك حتى 

  .س.ل ٨٥٠٠٠٠=  ٧٥٠٠٠٠ – ١٦٠٠٠٠٠=  ١/١/٢٠٠٨صافي القيمة الدفترية في 

  .س.ل ٩٦٨٧٥=  ٨÷ ] ٧٥٠٠٠ – ٨٥٠٠٠٠= [االستهالك السنوي المعدل  مصروف

  

 األخطاء: الجزء الثالث
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  ":٨"مضمون األخطاء التي تدخل في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

القوائم عتبر وال ت ،عرضها أو اإلفصاح عنها في، أو القوائم الماليةعناصر االعتراف ب فيقد تنشأ األخطاء 

سواء آانت هامة ( إذا آانت تتضمن أخطاء متعمدة دولية معايير المحاسبة ال فيمة بما جاء المالية ملتز

  .للمنشأة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية الماليمن أجل التأثير على عرض المرآز ) وجوهرية أو غير هامة

فاألخطاء ، كتشف في فترات الحقةوتلك التي ت، ويتم التمييز بين األخطاء التي تكتشف في الفترة التي تحدث فيها
إال أن األخطاء الهامة قد ،  التي تكتشف في نفس فترة حدوثها يتم تصحيحها قبل اعتماد إصدار القوائم المالية

 فيويتم تصحيح أخطاء الفترات السابقة ضمن معلومات المقارنة الواردة  ،ال تكتشف أحيانًا حتى الفترة التالية
  .الحقةترة الالقوائم المالية عن الف

  

 :تصحيح األخطاء

تصحيح األخطاء الهامة التي تكتشف في الفترة الحالية وتتعلق أنه يجب " ٨"حدد المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 : يليأول قوائم مالية تعتمد لإلصدار بعد اآتشافها وذلك من خالل ما  فيبأثر رجعى بفترات سابقة 

  .حدث بها الخطأ التية أو الفترات السابقة المعروضة إعادة إثبات مبالغ المقارنة عن الفتر .١

 ل يل األرصدة االفتتاحية لألصويتم تعد، معروضةإذا آان الخطأ حدث قبل أقرب فترة سابقة  .٢

 .االلتزامات وحقوق الملكيةو

  

  :بأثر رجعي البيانتعذر 

إعادة البيان بأثر رجعي لتصحيح فإن ، آما هو الحال للتعذر التطبيق بأثر رجعي للتغير في السياسات المحاسبية

تحديد إذا لم يكن من الممكن أو من غير العملي األخطاء المادية المتعلقة بفترات سابقة ال يكون مطلوب 

 :ما يلي" ٨"وهنا حدد المعيار رقم  .للخطأثر التراآمي المحددة للفترة أو تعذر تحديد األالتأثيرات 

، لمدد سابقة يتم عرضها المحددة للفترة على معلومات المقارنة لمدة أوتحديد تأثير األخطاء عندما يتعذر  – ١

وحقوق الملكية عن أقرب فترة يمكن االلتزامات إعادة إثبات أرصدة أول المدة لألصول وفإنه يجب على المنشأة 

 .)الفترة الحالية هيقد تكون تلك الفترة (فيها إجراء إعادة اإلثبات بأثر رجعى 

، تقوم المنشأة لحالية على جميع الفترات السابقةبداية الفترة ا فيللخطأ  األثر التراآمي حديدت عندما يتعذر – ٢

  .أقرب تاريخ ممكن فيبإعادة إثبات معلومات المقارنة لتصحيح الخطأ بأثر الحق 

، ويتم فيهاتم اآتشاف الخطأ  التييتم استبعاد تصحيح خطأ الفترة السابقة من األرباح والخسائر عن الفترة  – ٣

عن الفترات السابقة ) ذلك البيانات المالية التاريخية المختصرة فيبما (معلومات تم عرضها  أيإعادة إثبات 

 .وذلك عن أبعد فترة ممكنة
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عن جميع الفترات ) على سبيل المثال خطأ تطبيق السياسة المحاسبية(حالة تعذر تحديد قيمة الخطأ  في – ٤

نتجاوز عن  وبالتالي ،أقرب تاريخ ممكن فيعادة إثبات معلومات المقارنة بأثر الحق السابقة، تقوم المنشأة بإ

 .حقوق الملكية الناشئة قبل ذلك التاريخلألصول وااللتزامات و التراآميالجزء الخاص بإعادة اإلثبات 

يرات حيث أن التقد ،التقديرات المحاسبية فيعملية تصحيح األخطاء عن عملية التغييرات تختلف  – ٥

حالة ظهور معلومات إضافية، فعلى سبيل المثال  فيتقديرات تقريبية قد تحتاج مراجعة  هيالمحاسبية بطبيعتها 

 .ال تعتبر األرباح أو الخسائر الناشئة عن أحداث محتملة بمثابة تصحيح لألخطاء

  

  :اإلفصاح عن أخطاء الفترات السابقة

 : يجب على المنشأة اإلفصاح عن ما يلي

  .خطأ الفترة السابقة طبيعة .١

 :يليقيمة الخطأ عن آل فترة سابقة يتم عرضها إن أمكن ذلك وذلك بالنسـبة لما  .٢

  .آل بند بالقوائم المالية تم تأثيره  - أ

على المنشأة ، يتم اإلفصاح عن قيمة الخطأ بالنسبة ) ٢٢(رقم دولي حالة سريان معيار المحاسبة ال في  - ب

 .ألرباحا فيأو المخفض  األساسيلنصيب السهم 

  .بداية أقرب فترة سابقة يتم عرضها فيقيمة التصحيح  .٣

 التييتم اإلفصاح عن الظروف  ،إذا آان من المتعذر إعادة اإلثبات بأثر رجعى عن فترة سابقة معينة .٤

وال تحتاج القوائم المالية عن  .أدت إلى وجود هذا الظرف وبيان آيفية و توقيت تصحيح هذا الخطأ

  .ى تكرار هذه اإلفصاحاتالفترات الالحقة  إل

  
  

 :تعذر إعادة التطبيق وإعادة اإلثبات بأثر رجعى

بعض األحوال يتعذر تعديل معلومات المقارنة عن فترة سابقة أو أآثر لتحقيق إمكانية المقارنة مع الفترة  في

إما التطبيق بأثر الفترة أو الفترات السابقة بشكل يسمح  فيالبيانات  تجميعقد ال ، فعلى سبيل المثال الحالية

، وقد يكون من رجعى لتصحيح خطأ الفترة السابقة أو بإعادة اإلثبات بأثر ،سياسة محاسبية جديدة أليرجعى 

 .المتعذر إعادة صياغة أو إنشاء المعلومات

عمل تقديرات عند تطبيق السياسة المحاسبية على عناصر القوائم المالية المعترف بها أو  من األهمية باستمرارو

 فيعملية ذاتية  هيالمفصح عنها فيما يتعلق بالمعامالت واألحداث والظروف األخرى علمًا بأن عملية التقدير 

سياسة محاسبية بأثر  أيعملية صعبة وذلك عند تطبيق  يالتقديرات بعد تاريخ الميزانية وهقد تتطور جوهرها و

 التيابقة وذلك بسبب طول الفترة الزمنية عند إعادة اإلثبات بأثر رجعى لتصحيح خطأ الفترة الس رجعى أو
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إال أن الهدف من التقديرات . تأثر أيضًا الذيتأثرت أو الحدث أو الظرف  التيمنذ تاريخ المعاملة  أنقضت

الفترة الحالية وهو أن التقدير يعكس  فيتتم  التيالخاصة بالفترات السابقة يظل آما هو بالنسبة للتقديرات 

 .رفودة عند حدوث المعاملة أو الحدث أو الظآانت موج التيالظروف 

 

 :ترة سابقة بأثر رجعى التمييز بينف أيسياسة جديدة بأثر رجعى أو تصحيح خطأ  أييتطلب تطبيق ، وبناء عليه

تمت فيه المعاملة  الذيالتاريخ  فيآانت موجودة  التيتقدم أدلة عن الظروف واألحوال  التيالمعلومات  .١

  .لظرف اآلخر أو وقع فيه الحدث أو ا

 .آان من الممكن أن تكون متاحة عند اعتماد القوائم المالية لهذه الفترة السابقة لإلصدار التيالمعلومات  .٢

  .معلومات أخرى أيوذلك عن 

) يمكن مالحظتها التيتقدير القيمة العادلة ليس بناًء على السعر أو المدخالت (وبالنسبة لبعض أنواع التقديرات  

ر التمييز بين هذه األنواع من المعلومات، وعندما يتطلب التطبيق أو إعادة اإلثبات بأثر رجعى فإنه من المتعذ

، عندئذ يتعذر تطبيق السياسة المحاسبية ين هاتين النوعيتين من المعلوماتعمل تقدير هام يستحيل معه التمييز ب

  .الجديدة أو تصحيح خطأ الفترة السابقة بأثر رجعى 

إلدراك المؤخر بعد وقوع الحدث عند تطبيق سياسة محاسبية جديدة أو تصحيح مبالغ بالنسبة وال يجب استخدام ا

تقدير المبالغ  فيالفترة السابقة أو  فيعمل االفتراضات بشأن ما آانت عليه نوايا اإلدارة  فيلفترة سابقة وذلك 

، على سبيل المثال عند قيام فترة سابقة يأ فيتم قياسها أو تقييمها  التيتم اإلفصاح عنها أو  التيالمعترف بها أو 

منشأة بتصحيح خطأ فترة سابقة لقياس األصول المالية المبوبة من قبل آاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ  أي

، فإنها ال تغير )االعتراف و القياس  -ات المالية ألدوا"  (٣٩"الولي رقم االستحقاق طبقًا لمعيار المحاسبة  

عن هذه الفترة إذا قررت اإلدارة فيما بعد عدم االحتفاظ بــهذه ) االستثمارات(صول أسس قياس هذه األ

عند حساب  االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق، باإلضافة إلى ذلك عند قيام المنشأة بتصحيح خطأ فترة سابقة

بمزايا " الخاص " ١٩"دولي رقم الجازات المرضية لموظفيها طبقًا لمعيار المحاسبة التزاماتها عن رصيد اإل

موسم ظهرت فيه أنفلونزا حادة بشكل غير معتاد بعد اعتماد  أيمعلومات تتاح عن  أيفإنها تغفل " العاملين

ال يمنع االحتياج الدائم للتقديرات الهامة عند تعديل معلومات المقارنة ائم المالية عن الفترة السابقة وإصدار القو

  .يحات الموثوقة لمعلومات المقارنةجراء التسويات أو التصحالمعروضة عن الفترات السابقة من إ

  

  :على تصحيح األخطاء )١( مثال

إثبات القيد المحاسبي المتعلق  ٢٠٠٧أن الشرآة أغفلت في عام  ٢٠٠٨إحدى الشرآات في عام تبين لدى 

العامين للشرآة حيث  تظهر بيانات قائمة الدخل عن ، س.ل ٥٠٠٠٠والبالغ  استنفاذ براءة االختراعمصروف ب

  :آما يلي
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  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  البيــــــــــان

  ٥٥٠٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠٠٠  مجل الربح 

      :يطرح

  )٨٠٠٠٠٠(  )٨٠٠٠٠٠(  ة وإداريةممصاريف عا

  )٢٥٠٠٠٠(  )٢٠٠٠٠٠(  مصاريف البيع والتوزيع 

  )٥٠٠٠٠(  صفر  استنفاذ براء اختراع 

  ٤٤٠٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠٠٠  صافي الربح قبل الضرائب= 

  )١١٠٠٠٠٠(  )١٠٠٠٠٠٠(  %)٢٥بفرض ( ئبيطرح الضرا

  ٣٣٠٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠٠٠  صافي الربح = 

  

  

  

  

  

  :وآانت قائمة األرباح المحتجزة قبل تصحيح األخطاء آما يلي

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  البيــــــــــان

  ٣٣٠٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠٠  األرباح المحتجزة في بداية العام

  ٦٦٠٠٠٠٠  ٣٣٠٠٠٠٠  األرباح المحتجزة في نهاية العام 

  

وعرض البيانات المالية وفق المعيار تكون قائمة الدخل وقائمة ، "٨"طبيقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم وت

  :آما يلي، التغيرات في حقوق الملكية

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  البيــــــــــان

  ٥٥٠٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠٠٠  مجل الربح 

      :يطرح

مصاريف عامة وإدارية 

  ومصاريف البيع والتوزيع 

)١١٠٠٠٠٠(  )١٠٥٠٠٠٠(  

  ٤٤٠٠٠٠٠  ٣٩٥٠٠٠٠  صافي الربح قبل الضرائب= 

  )١١٠٠٠٠٠(  )٩٨٧٥٠٠(  %)٢٥بفرض (يطرح الضرائب 
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  ٣٣٠٠٠٠٠  ٢٩٦٢٥٠٠  صافي الربح = 

  

  :)بيان األرباح المحتجزة فقط( قائمة التغيرات في حقوق الملكية

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  البيــــــــــان

  ٣٣٠٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠٠  األرباح المحتجزة في بداية العام

 ٣٧٥٠٠صافي الربح بمقدار (تصحيح الخطأ 

  )س.ل

  )٣٧٥٠٠(  

األرباح المحتجزة في بداية العام آما تم إعادة 

  عرضها 

٣٢٦٢٥٠٠  ٣٠٠٠٠٠  

  ٣٣٠٠٠٠٠  ٢٩٦٢٥٠٠  صافي الربح عن العام

  ٦٥٦٢٥٠٠  ٣٢٦٢٥٠٠  األرباح المحتجزة في نهاية العام 

  

  ":٨"وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

يجب اإلبالغ عن مقدار تصحيح الخطأ المتعلق بفترات سابقة من خالل تعديل الرصيد االفتتاحي لألرباح  – ١

  :حيث تم ما يلي، ويحب إعادة عرض المعلومات المقارنة إذا آان من المتعذر القيام بذلك، المحتجزة

 ٥٠٠٠٠طأ قيمته س والتي تعبر عن خ.ل ٣٧٥٠٠تم تعديل األرباح المحتجزة في بداية العام بقيمة   - أ

 .س.ل ١٢٥٠٠س وصافي تأثير الضريبة .ل

 :تم إعادة عرض المبالغ المقارنة في قائمة الدخل آما يلي  - ب

  ١٠٠٠٠٠٠  مصاريف عادة وإدارة وبيع وتوزيع قبل التصحيح

  ٥٠٠٠٠  مقدار التصحيح 

  ١٠٥٠٠٠٠  مصاريف التشغيل بعد التصحيح

  

  ١٠٠٠٠٠٠  ضرائب الدخل قبل التصحيح 

  )١٢٥٠٠(  رائب الدخلتأثير ض

  ٩٨٧٥٠٠  الضرائب بعد التصحيح 

  
  :)إعادة العرض بأثر رجعي( تصحيح األخطاء): ٢(مثال 

آانت مدرجة  ٢٠٠٧أن بعض المنتجات التي تم بيعها خالل عام  ٢٠٠٨اآتشفت إحدى الشرآات خالل عام 

  .س.ل ٥٠٠٠٠بمبلغ  ٣١/١٢/٢٠٠٧يشكل خاطئ في جرد 
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س وتكلفة .ل ٢٥٠٠٠٠٠أن المبيعات تبلغ  ٢٠٠٨ة من دفاتر الشرآة عن عام وتظهر البيانات المستخرج

وضرائب ، ١/١/٢٠٠٨س للخطأ في مخزون .ل ٥٠٠٠٠س بما يتضمن ذلك مبلغ .ل ١٢٠٠٠٠٠المبيعات 

  %).٢٠معدل الضريبة (س .ل ١٠٠٠٠قدرها 

  :وآانت بيانات الربح للشرآة آما يلي

  س.ل  البيـــــــــان

  ٢٢٠٠٠٠٠  المبيعات

  )١٠٠٠٠٠٠(  تكلفة المبيعات

  ١٢٠٠٠٠٠  مجمل الربح

  )٦٠٠٠٠٠(  مصاريف تشغيل

  ٦٠٠٠٠٠  الربح قبل الضريبة

  ١٢٠٠٠٠  الضريبة

  ٤٨٠٠٠٠  صافي الربح

  

  : ٢٠٠٧وآانت األرباح المحتجزة عن عام 

  ٥٠٠٠٠٠  ١/١رصيد 

  ٩٨٠٠٠٠   ٣١/١٢رصيد 

  :من خالل ما سبق

 .س.ل ٥٠٠٠٠بمقدار  ٢٠٠٧عن عام  المبيعاتأدى الخطأ السابق إلى تخفيض تكلفة  - ١

 .س.ل ٤٠٠٠٠بمقدار   ٢٠٠٧عن عام  آما أدت إلى زيادة صافي الربح - ٢

 .س.ل ٥٠٠٠٠بمبلغ  ٢٠٠٨زيادة تكلفة المبيعات عن عام  - ٣

  :وتظهر بيانات قائمة الدخل بعد التعديل آما يلي

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  البيـــــــــان

  ٢٥٠٠٠٠٠  ٢٢٠٠٠٠٠  المبيعات

  )١١٥٠٠٠٠(  )١٠٥٠٠٠٠(  مبيعاتتكلفة ال

  ١٣٥٠٠٠٠  ١١٥٠٠٠٠  مجمل الربح

  )٧٠٠٠٠٠(  )٦٠٠٠٠٠(  مصاريف تشغيل

  ٦٥٠٠٠٠  ٥٥٠٠٠٠  الربح قبل الضريبة

  )١٣٠٠٠٠(  )١١٠٠٠٠(  الضريبة
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  ٥٢٠٠٠٠  ٤٤٠٠٠٠  صافي الربح

  

  :وتظهر األرباح المحتجزة ضمن قائمة التغيرات في حقوق الملكية آما يلي

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  نالبيـــــــــا

  ٩٨٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠٠   ١/١رصيد 

صافي من (تصحيح الخطأ 

  )١٠٠٠٠الضريبة البالغة 

  )٤٠٠٠٠(  

  ٩٤٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠٠  بعد التعديل ١/١رصيد 

  ٥٢٠٠٠٠  ٤٤٠٠٠٠  صافي الربح 

  ١٤٦٠٠٠٠  ٩٤٠٠٠٠  ٣١/١٢رصيد 

  

  :ويجب أن تتضمن اإليضاحات المتممة للقوائم المالية ما يلي

وتم ، ٢٠٠٧س بالخطأ قيمة بعض المنتجات التي تم بيعها في .ل ٥٠٠٠٠مبلغ  ٣١/١٢/٢٠٠٧يتضمن مخزون 

  . تعديل القوائم المالية لتصحيح هذا الخطأ

  :ويمكن بيان ملخص أثر إعادة عرض تلك البيانات آما يلي

  

  ٢٠٠٧التأثير على عام 

  س.ل  البيـــــان

  )٥٠٠٠٠(  زيادة في تكلفة المبيعات

  ١٠٠٠٠  ة الدخل نقص في مصروف ضريب

  )٤٠٠٠٠(  نقص في الربح 

  )٥٠٠٠٠(  نقص في الجرد 

  ١٠٠٠٠  نقص في ضريبة الدخل المستحقة

  )٤٠٠٠٠(    حقوق الملكيةنقص في 

  

 


