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  )٨المعیار الدولي (                               
  طاءخالسیاسات المحاسبیة، التغیرات في التقدیرات واال          

  المقدمة

  :یتعلق المعیار الدولي الثامن في

 اســـس اختیار السیاسات المحاسبیة وتعدیالتها 

 بیة وتصــــحیح فــــي التقــــدیرات المحاســــ التغییــــرات ومتطلبــــات تلــــك التغیــــرات عــــن االفصــــاح
 االخطاء عن فترات سابقة

  الغرض من هذا المعیار هو 
 زیادة مصداقیة ومالءمة القوائم المالیة للمنشاة 

 عبـر الــزمن وبالوقــت نفســه مــع القــوائم المالیــة  نفســها امكانیـة مقارنــة القــوائم المالیــة للمنشــأة
 لمنشآت اخرى

  رئیسیةلالمصطلحات ا
، أعـراف، قواعـد، وممارسـات یـتم تطبیقهـا مــن اســــس دة،: هـي مبـاديء محـدالسیاسـات المحاسـبیة

  قبل المنشأةعند تطبیق واعداد وتقدیم القوائم المالیة

لقیمــة التحمیلیــة ألصــلٍ مــا او اللتــزام او هــي تســویات علــى ا :التغییــر فــي التقــدیرات المحاســبیة
افع المســـتقبلیة ، وللمنـــلــــ لالصـــل، والناتجـــة عـــن تقـــدیر الوضـــع الحـــاليلمبلـــغ االســـتهالك الـــدوري 

  ولاللتزامات المترافقة مع، االصول وااللتزامات.  المتوقعة

تنـتج التغیــرات فــي التقـدیرات المحاســبیة مــن المعلومـات الجدیــدة او مــن التطـورات الحدیثــة واســتنادًا 
    لذلك فانها لیست تصحیح ألخطاء

عــن دورة او مــا شــأة لمنللقــوائم المالیــة  تمثــل حــذف او عــرض غیـر صــحیح: أخطــاء دورات ســابقة
  اكثر من دورة والتي تنتج عن الفشل في استخدام، او سوء استخدام لمعلومات موثوقة والتي تكون

 متوفرة عند تقدیم القوائم المالیة عن تلك الدورات 

  یتوقــع وبشــكلٍ معقــول الحصــول علیهــا وأخــذها باالعتبــار عنــد اعــداد وعــرض تلــك القــوائم
 المالیة
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  تتضمن تلك االخطاء

 الخطاء الحسابیةا 

اخطـــــاء فـــــي تطبیــــــق السیاســـــات المحاســـــبیة، الهفــــــوات او التفســـــیر الخـــــاطىء للحقــــــائق،  
 واالحتیالز

    Retrospective application بأثر رجعيالسیاسة المحاسبیة تطبیق 

وكـأن تلـك  الظـروف ، اواالخـرى حـداثالااو ت، الماعالمهو تطبیق لسیاسة محاسبیة جدیدة على 
  .طبقة والتزالالسیاسة كانت م

    Prospective application تطبیق السیاسة المحاسبیة مستقبالً 

رات التغیــر فــي التقــدیذلــك الناتجــة عــن ر اثــاآلالتغییــر فــي السیاســة المحاســبیة واالعتــراف فــي ان 
  المحاسبیة، هو

  تطبیــق السیاســة المحاســبیة الجدیــدة علــى عملیــات واحــداث اخــرى او اوضــاع حــدثت بعــد
 یر في السیاسة المحاسبیةتاریخ التغ

 والفتـرات المسـتقبلیة التـي  االعتراف بـأثر التغیـر فـي التقـدیرات المحاسـبیة فـي الفتـرة الحالیـة
 تأثرت بالتغیر

  .material المادیة

هامة ان كانت وحدها او مجتمعة تؤثر علـى قـرارات مسـتخدم تكون البیانات الخاطئة او الحذوفات 
  تلك البیانات المالیة

    impracticable بل للتطبیقغیر قا

    هو عدم مقدرة المنشأة على االیفاء بشرطٍ ما بالرغم من قیامها بكافة الجهود الالزمة للقیام بذلك. 

  Selection and application of accounting policies اختیار وتطبیق السیاسات المحاسبیة

ــــار المعیــــار و  ــــار وتطبیــــق سیاســــة محاســــبیة، یجــــب اختی ــــد اختی التفســــیرات التــــي تنطبــــق علــــى عن
  المعامالت واالحداث واالوضاع ذات العالقة.

معالجـة المعیـار او التفسـیرات لمعمـالت محـددة (خاصـة) واحـداث او اوضـاع، علـى في حال عـدم 
مالئمـــة لحاجـــات متخـــذ القـــرارو كمـــا ان علـــى القـــوائم االدارة ان تطـــور وتســـتخدم سیاســـة محاســـبیة 

  المالیة ان
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  وتدفقاتها النقدیةءهاللشركة، ادا الوضع الماليان تمثل وبصدق ، 

 للمعامالت واالحداث والظروف االخرى ولیس الشـكل  ان تعكس الجوهر االقتصادي
 القانوني فقط. 

 ان تكون حیادیة، متعقلة،وكاملة من كافة النواحي المادیة 

    Consistency of accounting policies التماثل في تطبیق السیاسات المحاسبیة

تســق علــى االحــداث والمعــامالت عنــدما یــتم اختیــار سیاســة محاســبیة مــا، یجــب تطبیقهــا بشــكلٍ م
ــــ ــــب علــــى وجــــه التحدی ــــة اال اذا كــــان المعیــــار او التفســــیرات تتطل او تســــمح   دواالوضــــاع المتماثل

  .التي یمكن ان تنطبق علیها سیاسات محاسبیة مختلفة بتصنیف البنود

  Change in accounting policies یةالتغیرات في السیاسات المحاسب

  على المنشأة ان تغیر سیاساتها المحاسبیة فقط اذا كان التغیر

 مطلوب بموجب المعیار او التفسیرات 

 حـــول آثـــار المعـــامالت او واكثـــر مالءمـــة اكثـــر مصـــداقیة  تنشـــأ عـــن معلومـــات محاســـبیة
 اتها النقدیة.عن الوضع المالي، اداء المنشأة وتدفق االحداث او الظروف االخرى

  ه الى ان االحاالت اآلتیة لیست تغیر في السیاسات المحاسبیةانتبال البد من ا

 علــــى معــــامالت، او احــــداث، او اوضــــاع مختلفــــة مــــن حیــــث  تطبیــــق سیاســــات محاســــبیة
 الجوهر عما كان مطبقًا سابقاً 

 ت، او احــداث، او اوضــاع لــم تكــن موجــودة مالاتطبیــق سیاســة محاســبیة جدیــدة علــى معــ
 بقًا او لم یكن لهل وجود هامسا

  Applying changes in accounting policies: التغیرات في السیاسات المحاسبیةتطبیق 

  عندما تغیر المنشأة سیاسة محاسبیة على اساس

عنــد  تفســیرات محاســبیة جدیــدة او معدلــة، یجــب اتبــاع شــروط التحویــل المحــددة او معیــار 
 تبني التغیر

وط تحویـــل محـــددة، او ان المنشـــأة غیـــرت سیاســـتها المحاســـبیة عنـــدما الیكـــون هنـــاك شـــر  
 بشكلٍ طوعي، یجب تطبیق التغیر بأثر رجعي
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  ،  عند تطبیق التغیر بأثر رجعي

  یجــب اعــادة اعــداد البیانــات المحاســبیة المقارنــة وكــأن السیاســة المحاســبیة الجدیــدة كانــت
 مطبقة على الدوام 

  بـاح المحتجــزة ألحــدث دورة ســابقة للتغیــر بآثــار تســویة رصــید اول المــدة لحســاب االر یجـب
 تطبیق السیاسة المحاسبیة الجدیدة

  تحدیـــد آثـــار التغیــر علـــى دورة محاســـبیة محــددة او اآلثـــار التراكمیـــة اذا لــم یكـــن باالمكــان
للتغیــر، علــى المنشــأة ان تطبــق التغیــر فــي السیاســة المحاســبیة منــذ بدایــة اول دورة یمكــن 

 أثر رجعي. علیها بتطبیق التغیر 

 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمث

. سیاســتها المحاســبیة المتعلقــة بتقیــیم المخــزون شــركة االضــاءة المتقدمــةغیــرت  ٢٠٠٨فــي العــام 
ح. فـي العـام  تـم تغیـر االسـلوب  ٢٠٠٨قبل ذلك كانیتم تقییم المخزون علـى اسـاس الوسـطي المـرجّ

  . تم تحدید اثر التغیر هذا على الشكل التالي: (FIFO) صادر اوًال الى الوارد اوالً 

  $ زیادة١٠,٠٠٠               ٣١/١٢/٢٠٠٩

  زیادة $  ١٥,٠٠٠              ٢٠١٠/          

  $  زیادة ٢٠,٠٠٠              ٢٠١١/         

  كانت قائمة الدخل قبل التسویة على الكل التالي
   

 ایراد المبیعات
فة البضاعة المباعةتكل  

  مجمل الربح
 تكالیف اداریة

 تكالیف بیع وتوزیع
 صافي الربح

  

٢٠١٠  

  ٢٠٠,٠٠٠ $  

٨٠,٠٠٠   
      120,000 
       50,000 
       15,000 
       55,000 
 

٢٠١١  

٢٥٠,٠٠٠ $   

١٠٠,٠٠٠   

١٥٠,٠٠٠  

٦٠,٠٠٠  

٢٥,٠٠٠  

٦٥,٠٠٠  
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دخل وفي قائمة التغیر في حقوق الملكیة یظهر اثر التغیر في صافي الربح في قائمة ال 

 حسب متطلبات المعیار الدولي الثامن على الشكل التالي

  

  شركة االضاءة المتقدمة                                          

  قائمة الدخل                                        

  ٣١/١٢/٢٠١١عن العام المنتهي في                           

  
  ایراد المبیعات

  تكلفة البضاعة المباعة
  هامش الربح

  مصاریف اداریة      
  مصاریف بیع وتوزیع     
  صافي الربح     

٢٠١٠  

 ٢٠٠,٠٠٠$  

        ٧٥,٠٠٠    

١٢٥,٠٠٠  

٥٠,٠٠٠  

١٥,٠٠٠  

٦٠,٠٠٠  

٢٠١١  

         ٢٥٠,٠٠٠$  

٩٥,٠٠٠  

١٥٥,٠٠٠  

٦٠,٠٠٠  

٢٥,٠٠٠  

٧٠,٠٠٠    
، ســیتم تخفـــیض تكلفــة المبیعـــات بمبلـــغ  التغیـــر فــي السیاســـة المحاســـبیة ٨اســتنادًا امعیـــار الــدولي  

  $  في كل عام. ٥,٠٠٠

              ان تأثیر ذلك على قائمة التغیر في حقوق حملة االسهم ستكون على الشكل التالي

  شركة االضاءة المتقدمة                                          

  التغیر في حقوق حملة االسهمقائمة                             

  ٣١/١٢/٢٠١١عن العام المنتهي في                           
  االرباح المحتجزة  االرباح المحتجزة  

لت اساساً  ١/١/٢٠١٠في  جّ ُ   $٣٠٠,٠٠٠    $٣٠٠,٠٠٠  كما س
 ١٠,٠٠٠          اثر التغیر في السیاسة المحاسبیة لتقییم المخزون

  ٣١٠,٠٠٠    بعد التسویة ٢٠١٠ ١/١في 
  ٦٠,٠٠٠    ٥٥,٠٠٠     ٣١/١٢/٢٠١٠صافي الربح بعد التسویة في 

  ٣٧٠,٠٠٠    ٣٥٥,٠٠٠     ٣١/١٢/٢٠١٠في 
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  ٧٠,٠٠٠    ٦٥,٠٠٠      ٣١/١٢/٢٠١١صافي الربح في 
  ٤٤٠,٠٠٠      ٤٢٠,٠٠٠    ٣١/١٢/٢٠١١في 

$ وفـــي ١٥٠٠٠فـــي االربـــاح المحتجـــزة قـــدره  هـــو زیـــادة  ٣١/١٢/٢٠١٠ان األثـــر التراكمـــي فـــي 
٢٠,٠٠٠   ٣١/١٢/٢٠١١ $  
  

   Change in accounting estimateفي التقدیرالتغیر 
. تتغیر هذه بشكلٍ دقیق االكثیر من عناصر القوائم المالیة یتم تقدیرها بسبب عدم امكانیة قیاسه

التتطلب تغیرات خبرة ادارتها. التقدیرات المحاسبیة حسب البیئة التي تعمل فیها المنشأة وحسب
  كهذه اعادة اعداد القوائم المالیة عن الفترات السابقة. امثلة على ذلكك

 تقدیر مخصصات الدیون المشكوك في تحصیلها 

 تحدید التالف او المتقادم من البضاعة 

 تقدیر العمر المنتج للمتلكات والمصانع والتجهیزات 

  المالیةمات وااللتزاتقدیر القیمة العادلة لألصول 

 تقدیر مبلغ التزامات الضمان 

  یتم االعتراف بأثر التغیر في التقدیر في حساب االرباح والخسائر عن الدورة الحالیة والمستقبلیة
  Errors االخطاء المحاسبیة

  یمكن ان تظهر االخطاء في القوائم المالیة بسبب 
  ،الخطأ في االعتراف 
  ،الخطأ في القیاس 
  ،و االخطأ في العرض 
  عناصر في القوائم المالیةالخطا في االفصاح عن  
ئدة لفترات دوریة سابقة بأثر رجعي االشركة ان تصحح األخطاء الهامة في القوائم المالیة والععلى 

  ها وفق مایلیكاكتشاف دفي اول مجموعة قوائم مالیة یتم اصدارها بع
  تم حدوث الخطأ فیهااعادة اعداد المبالغ المقارنة عن الدورات المقدمة والتي 
 قبل احدث دورة سابقة قدمت، یجب اعادة اعداد ارصدة اول  اذا كان الخطأ قد حدث

 المدة لكل من االصول وااللتزامات وحقوق الملكیة عن احدث دورة سابقة قدمت
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 الــــــــــمث

م  ّ ح لعدد من السنوات. في ا مخزونها السلعي شركة غدقتقی لعام وفق اسلوب الوسطي المرجّ
اسلوب تقییم بضاعتها الى قررت ادارة الشركة ان تغیر سیاستها المحاسبیة فیما یتعلق ب ٢٠١١

  الوارد اوال صادر اوالز هل یعتبر التغیر تغیرًا في السیاسة المحاسبیة؟
  الحل

  بسبب على الشركة ان تغیر سیاسة محاسبیة فقط عندما یكون التغیر ٨حسب المعیار الدولي 
 معیار اعداد التقاریر المالیة وفق متطلبات 

 عن آثار العملیات  القوائم المالیة بعد التغیر معلومات اكثر مالءمة ومصداقیة تقدم
 واالحداث او عن وضع المنشأة وادئها المالي، او عن تدفقاتها النقدیة

الجدیدة وبشكل اكثر دقة استخدامات وتدفق البضاعة في الدورة  المحاسبیة تعكس السیاسة  
  مبرر.تغیر ة المحاسبیة سقتصادیة. لذلك فان التغیر في السیااال
  الــــــمث

تبین ان مصروف االستهالك  ٢٠١١عند القیام بأعمال التدقیق لدفاتر شركة الخلود لعام 
ل حطأ ٢٠١٠لألصول الثابتة لعام  ل س عوضًا عن  ٣٠,٠٠٠في دفاتر الشركة بمبلغ  سجّ

قبل تصحیح  ٢٠١١و  ٢٠١٠/ ٣١/١٢في  خل الشركةاآلتي جزء من قائمة د.  لس ٥٠,٠٠٠
  الخطأ.

      ٢٠١١     ٢٠١٠  
  ل س ٤٠٠,٠٠٠  ل س ٣٥٠,٠٠٠  مجمل الربح    
  )٨٠,٠٠٠(  )٩٠,٠٠٠(   مصاریف عامة واداریة   
  )٥٠,٠٠٠(  )٣٠,٠٠٠(  مصاریف االستهالك   
  )٥٠,٠٠٠(  )٢٠,٠٠٠(  مصاریف بیع وتوزیع   
  ٢٢٠,٠٠٠  ٢١٠,٠٠٠  خلصافي الدخل قبل ضریبة الد  
  )٤٤,٠٠٠(  )٤٢,٠٠٠(  ضریبة الدخل 
  ل س١٧٦,٠٠٠  ل س١٦٨,٠٠٠  صافي الربح  
  على الشكل التالي ٢٠١١/ ٢٠١٠تظهر قائمة االرباح المحتجزة لشركة الخلود لعامي   
    ٢٠١١           ٢٠١٠  
          ل س ٢١٨,٠٠٠  $٥٠,٠٠٠  ١/١ارباح محتجزة  
  ١٦٧,٠٠٠  ٦٨,٠٠٠١  صافي ارباح العام 

  ل س٣٩٤,٠٠٠  ل س ٢١٨,٠٠٠  ارباح محتجزة آخر العام
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  % عن كل عام من العامین٢٠دفعت شركة الخلود ضریبة دخل بمعدل 
  الحل

  على الشكل التالي ٨تظهر قائمة الدخل لشركة الخلود بعد اجراء التعدیل وفق المعیار الدولي 
    
لة ٢٠١٠     ٢٠١١  معدّ

  ل س ٤٠٠,٠٠٠  ل س ٣٥٠,٠٠٠  مجمل الربح
  )٨٠,٠٠٠(  )٩٠,٠٠٠(   مصاریف عامة واداریة   
  )٥٠,٠٠٠(  )٥٠,٠٠٠(  مصاریف االستهالك   
  )٥٠,٠٠٠(  )٢٠,٠٠٠(  مصاریف بیع وتوزیع   
  ٢٢٠,٠٠٠  ١٩٠,٠٠٠   صافي الدخل قبل ضریبة الدخل  
  )٤٤,٠٠٠(  )٣٨,٠٠٠(  ضریبة الدخل 
  ل س١٧٦,٠٠٠  ل س١٥٢,٠٠٠  صافي الربح  

                                    
  على الشكل التالي ٢٠١١/ ٢٠١٠تظهر قائمة االرباح المحتجزة لشركة الخلود لعامي   
    ٢٠١١           ٢٠١٠  
ل س           ٢٠٢,٠٠٠  $٥٠,٠٠٠  ١/١ارباح محتجزة  
  ١٦٧,٠٠٠  ١٥٢,٠٠٠  صافي ارباح العام 

  ل س٠٠٠٣٧٨,  ل س ٢٠٢,٠٠٠  ارباح محتجزة آخر العام
                                           
  شركة الخلود                                           

  مالحظة مرفقة بالقوائم المالیة                             
  ٣١/١٢/٢٠١١للعام المالي المنتهي في                             

ل س. تم ٢٠,٠٠٠دار ف استهالك االصول الثابتة بمقمالحظة: قللت شركة الخلود من مصرو 
  من اجل تصحیح هذا الخطأ. ٢٠١١تسویة قائمة الدخل لعام 

المعدل، یجب التقریر عن تصحیح الخطأ العائد لفترات سابقة  ٨توضیح: استنادًا للمعیار الدولي 
  لالرباح المحتجزة.  من خالل تسویة رصید أول المدة

  مقارنة تم تسویتها اال اذا كان من غیر العملي اعدادها. یجب التقریر عن معلومات
  اآلتي خطوات اعداد القوائم المالیة المعدلة واالفصاحات المطلوبة
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ل س، وهي تمثل مبلغ الخطأ ١٦,٠٠٠لالرباح المحتجزة بمبلغ  تم تسویة رصید اول المدة  - ١
  ل س ٢٠,٠٠٠

  اجل تصحیح الخطأتم تسویة المبالغ المقارنة في قائمة الدخل من  - ٢
  تم تسویة التزام ضریبة الدخل على الشكل التالي - ٣

  ل س ٤٢,٠٠٠ضریبة الدخل قبل التصحیح                                  
       )      ٤,٠٠٠(    مبلغ التصحیح                                           

    ل س ٣٨,٠٠٠                                                   بعد التسویة
  
  

 االفصاح عن اخطاء الدورات السابقة


