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 والتغييرات فى التقديرات المحاسبية و األخطاء
 

 هدف المعيار
      المعالجة المحاسبية   إلى جانب تحديد   و تغيير السياسات المحاسبية      اختيار تحديد أسس    إلى هـذا المعـيار      يهـدف  -١

ـ              رات فى التقديرات المحاسبية وتصحيح األخطاء      يو التغي رات فـى السياسات المحاسبية      يو اإلفصـاح عـن التغي

 القوائم المالية للمنشأة و إمكانية مقارنة هذه        درجة الثقة فى  يهـدف هـذا المعيار إلى دعم وتعزيز موضوعية و           و  

 . مع القوائم المالية للمنشآت األخرى  ومع القوائم المالية للفترات الزمنية المختلفةالقوائم المالية 
 
 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية قد تم ترات فى السياسات المحاسبية فإن متطلبا  يفـيما عـدا اإلفصاح عن التغي       -٢

 الخاص بعرض القوائم المالية ) ١(تحديدها فى معيار المحاسبة المصرى رقم 
 

 نطاق المعيار
يرات فى السياسات   ين التغ  و تطبيق السياسات المحاسبية وعند المحاسبة ع       اختياريطـبق هـذا المعـيار عـند          -٣

 .المحاسبية و التغييرات فى التقديرات المحاسبية و تصحيح أخطاء الفترات السابقة 
 
 الخاصة بتطبيق  التغييرات فى السياسات       للتسوياتلتصحيح أخطاء الفترات السابقة و      اآلثار الضريبية   يـتم تناول     -٤

 .بضرائب الدخل الخاص ) ٢٤( رقم مصرىلالمحاسبية فى معيار المحاسبة ا
 

 تعريفات 
   : قرين كل منها فى هذا المعيار بالمعنى المذكور التالية تستخدم المصطلحات -٥

 عند  التى تقوم المنشأة بتطبيقها   ممارسات  القواعد  و  السس و   األمبادئ و   الهى   : السياسـات المحاسـبية    -
 . القوائم المالية عرضإعداد و 

 الدورى  اإلهالكل قيمة   ييل القيمة الدفترية ألى أصل أو إلتزام أو تعد        هو تعد  : ير فى التقدير المحاسبى   يالتغ -
 االلتزامات المستقبلية المتوقعة و     المنافعألى أصـل و ينشـأ هـذا الـتعديل عن تقدير الموقف الحالى و                

ير فى التقديرات المحاسبية من المعلومات و التطورات        ي و ينشـأ التغ    .االلـتزامات المرتـبطة باألصـول و      
 .رات تصحيحاً ألخطاءييدة و بالتالى فال تعد هذه التغيالجد

 
 

 
 
١ - ٥ 
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 تأثير على   اً أو مجمع  اً منفرد كان لهذا الحذف أو التحريف     إذا   اً البنود هام  حـذف أو تحريف   عتـبر   ي: الهـام نسـبياً   
 على حجم و طبيعة الخطأ      ، وتعتمد األهمية النسبية   تتخذ بناء على استخدام القوائم المالية       التى   االقتصاديةالقرارات  

أو الـتحريف الذى تم تحديده فى الظروف المحيطة و قد يكون حجم أو طبيعة البند أو كليهما العامل المحدد فى هذا                      
 .الشأن 

و التى تنشأ    القوائم المالية للمنشأة عن فترة  أو فترات سابقة           حذف أو تحريف فى   هى   :أخطـاء الفـترات السابقة    
  : التى  ، و هذه المعلوماتاستخدام سوء  نتيجة أو بها المعلومات الموثوقاستخدامى  عدم القدرة علنتيجة
 . عند الموافقة على إصدار القوائم المالية عن هذه الفتراتكانت متاحة  )أ(

 عند إعداد و تصوير هذه القوائم       االعتبارو أخذها فى    كـان مـن المتوقع على نحو معقول الحصول عليها           ) ب(و    
 .المالية 

أو سوء     المحاسبية أو إغفال   تتتضـمن هـذه األخطاء تأثيرات األخطاء الحسابية و األخطاء فى تطبيق السياسيا            و  
 . و التدليسالغشتفسير الحقائق و كذلك 
لو  كما   ة على المعامالت و األحداث و الظروف األخرى       دهو تطبيق السياسة المحاسبية الجدي     :التطبـيق بأثـر رجعى    
  .بصفة مستمرةبقة كانت هذه السياسة مط

هو تصحيح إثبات و قياس و اإلفصاح عن قيم عناصر القوائم المالية كما لو أن خطأ                 :إعـادة اإلثـبات بأثـر رجعى      
 .الفترة السابقة لم يحدث أبداً 

 بعد القيام   األمر المنشأة تطبيق هذا     يعتـبر تطبيق أحد المتطلبات غير عملى عندما يتعذر على           :صـعوبة التطبـيق   
ير فى السياسة المحاسبية بأثر     ي تطبيق التغ  ولفترة معينة قد يكون من المتعذر     . هودات المعقولة فى هذا الشأن      بالمج

  :رجعى أو القيام بإعادة اإلثبات بأثر رجعى لتصحيح أى خطأ وذلك فى الحاالت اآلتية 
 . رجعى بأثرعدم تحديد تأثيرات التطبيق بأثر رجعى أو إعادة اإلثبات   )أ(
  عما كانت عليه نية اإلدارة فى هذه الفترة ، افتراضات رجعى وجود بأثرثبات ا تطلب التطبيق أو إعادة اإلإذ) ب(أو 

 تمييز  وكان من المتعذر  تقديرات هامة للقيم والمبالغ     إعداد  تطلـب التطبـيق أو إعادة اإلثبات بأثر رجعى          إذا  ) ج(أو  
  :يث ــبحبصورة موضوعية لومات المتعلقة بهذه التقديرات عن غيرها من المعالمعلومات 

 أدلة عن الظروف التى كانت قائمة فى تاريخ إثبات أو قياس أو اإلفصاح عن هذه    هـذه المعلومات   تقـدم  )١(
 .القــيم و المبالغ 

 . السابقة ة إصدار القوائم المالية عن هذه الفتراعتماد عند كان من الممكن إتاحة هذه المعلومات) ٢(و

ـ تغل ل  :التطبـيق الالحـق     على   فى التقديرات المحاسبية يتمثل    بتأثير التغيير  االعترافير فى السياسة المحاسبية و      ي
 -: فيما يلىالترتيب

 بعد تاريخ    التى تنشأ  تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على المعامالت و األحداث و الظروف األخرى            )أ(
 .تغيير السياسة 

 .ر يحاسبى فى الفترات الحالية و المستقبلية المتأثرة بالتغي بتأثير التغير فى التقدير الماالعتراف) ب(و 
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 لمستخدمى القوائم   االقتصاديةسهو أو التحريف تأثير على القرارات        ال  ما إذا كان للخطأ الناتج عن      التعرف على و   -٦

تى يتميز بها    السمات ال  االعتبار أن نأخذ فى      فإن األمر يتطلب     تحريف هام ال أوخطأ  الالمالـية و مـن ثـم يكون         

 يكون  أنيفترض  " أنه القوائم المالية على     عرضو    من إطار  إعداد      "٢٥" الفقرة   و توضح  . المستخدمينهـؤالء   

و المحاسبة كما أن لديهم الرغبة        المستخدمين مستوى معتدل من المعرفة باألعمال و النشاطات االقتصادية           لـدى 

 .فى دراسة المعلومات بقدر معقول من العناية 
 

 السياسات المحاسبية 
  و تطبيق السياسات المحاسبية اختيار

 تحديد  يكون من الضرورى    عند تطبيق اى معيار أو تفسير بشكل محدد  على أى معاملة أو حدث أو ظرف آخر                   -٧
 فى  األخذالسياسـة أو السياسـات المحاسـبية المطبقة على البند وذلك بتطبيق المعيار أو التفسير ذى الصلة مع                   

 . فى هذا الشأن تصدر إرشادات  أى اراالعتب
 
 أنها تؤدى إلى قوائم مالية تتضمن معلومات        تحـدد معايـير المحاسبة المصرية و التى استخلصت لجنة إعدادها             -٨

 و ال توجد حاجة     ٠ عن المعامالت و األحداث و الظروف األخرى التى تطبق عليها            و موثوق فيها  موضـوعية و    

 غير الهام عن معايير      االنحرافكون تطبيقها غير هام إال أنه من غير المناسب          لتطبـيق هـذه السياسات عندما ي      

 المالى أو   ألدائها أو تـركها بدون تصحيح لتحقيق تصوير معين للموقف المالى للمنشاة أو              المحاسـبة المصـرية   

 .النقديةلتدفقاتها 
 

 
 اشتراطاتلمعايير و بالتالى ال تتضمن      جزءاً من هذه ا   لجنة المعايير    الصادرة عن    األدلـة التوضـيحية   تمـثل   ال   -٩

 .لقوائم المالية ل
 
يكون على  بشكل محدد على معاملة أو حدث أو ظرف آخر   يمكن تطبيقه فـى حالـة عدم وجود معيار أو تفسير           -١٠

   :بأنهــا ما تراه لوضع و تطبيق سياسة محاسبية تؤدى إلى معلومات تتسم اإلدارة أن تتخذ

 .االقتصادية القرارات التخاذ مستخدمى القوائم المالية مناسبة الحتياجات) أ(     
 -: القوائم المالية  تجعلايمكن االعتماد عليها حيث أنه) ب (و   

 .ةللمنشأ و األداء المالى و التدفقات النقدية  المالى عن المركزتعبر بدرجة موثوق بها ) ١( 
      روف األخرى و طبيعة هذه المعامالت     الظ للمعامالت و األحداث و      تعكـس الجوهـر االقتصادي      ) ٢(و

 .و ليس مجرد الشكل القانونى 

 .)خالية من التحيز(محايده ) ٣(و

 .تتسم بالحرص) ٤(و

 .كاملة فى كافة جوانبها الهامة ) ٥(و
 
 
 
 
 :الترتيب تقوم اإلدارة بالنظر فى مدى تطبيق المصادر التالية على "١٠" ورد فى الفقرة تطبيق ماعند  -١١

 .وط و إرشادات المعايير و التفسيرات التى تتعامل مع موضوعات مشابهة وذات صلة شر) أ( 
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 و اإليرادات والمصروفات كما      االلتزامات و مفاهيم القياس لألصول و       االعترافالـتعريفات و أسـس      ) ب(و
 .فى إطار إعداد و عرض القوائم المالية ورد 

 
ة أن تراجع أحدث اإلصدارات الصادرة عن الجهات األخرى          يجوز لإلدار  " ١٠" ورد فى الفقرة     تطبـيق ما  عـند    -١٢

المـنوطة بوضع معايير محاسبية التى تنتهج إطار ومفاهيم مماثلة لتطوير ووضع المعايير المحاسبية فى حدود                
 ."١١"عدم التعارض مع المصادر الواردة فى الفقرة 

 
 ثبات السياسات المحاسبية

          ا المحاسبية بثبات وذلك بالنسبة للمعامالت المتماثلة و األحداث          و تطبـيق سياسـته     باختـيار تقـوم المنشـأة      -١٣
تكون سياسات مختلفة   ل وفقاًو الظـروف األخـرى مـا لم يشترط أى معيار أو تفسير أو يسمح بتبويب البنود                  

اسبية تطلـب هذا المعيار أو التفسير مثل هذا التبويب يتم إختيار السياسة المح             أو   سـمح   و إذا مـا     مناسـبة   
  .مجموعةالمناسبة و تطبيقها بثبات على كل 

 
 يرات فى السياسات المحاسبية يالتغ
  : حالةتقوم المنشاة بتغيير السياسة المحاسبية فقط فى  -١٤

 . أى معيار أو تفسير هذا التغييرطلب  ) أ(
    تأثير المعامالت  عن موثوق بها و أكثر مناسبة ير إلى قوائم مالية تقدم معلومات ي أن يـؤدى هـذا التغ    ) ب(أو  

 .نشأة ـأو التدفقات النقدية للم  المالى أو األداء المالىو األحداث األخرى على المركز 
 

        للمنشأة  لعدد من الفترات الزمنية      يحـتاج مسـتخدمو القوائم المالية أن يكونوا قادرين على مقارنة القوائم المالية             -١٥

ق يتطبمن ثم ، يكون من الضرورى        و   .ى و أدائها المالى و تدفقاتها النقدية       إتجاهات موقفها المال   و التعرف على    

 ما لم يستوفى التغيير فى السياسات المحاسبية        هذه الفترات الزمنية المختلفة     نفـس السياسـات المحاسـبية فـى         

 ."١٤" و األسس الواردة فى فقرة االشتراطات
 

  : فى السياسات المحاسبية اًال يعد ما يلى تغيير -١٦

تطبـيق سياسـة محاسـبية لمعامالت أو أحداث أو ظروف أخرى تختلف فى جوهرها عن تلك المعامالت                  ) أ(
 .السابقة   

لمعامالت أو أحداث أو ظروف أخرى لم تحدث من قبل أو كانت غير ذات              تطبيق سياسة محاسبية جديدة        )ب(و
 .أهمية 
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   الخاص  )١٠( رقم   المصرى لمعيار المحاسبة صول طبقاً    التطبـيق المـبدئى ألى سياسة إلعادة تقييم األ         يعتـبر  -١٧

تغييراً فى   األصول غير الملموسة  الخاص ب ) ٢٣(رقم   المصرى   المحاسبةمعيار   و إهالكاتها  أو      األصول الثابتة ب
       )٢٣(رقم   أو   )١٠( رقمالمصرى  التعامل معه كإعادة تقييم طبقاً لمعيار المحاسبة        السياسـة المحاسـبية يـتم       

 .ليس طبقاً لهذا المعيارو 
 
 ."١٧"ر فى السياسة المحاسبية الوارد فى الفقرة يعلى التغي "٣١"إلى " ١٩"ال تنطبق الفقرات من  -١٨

 
 ت المحاسبيةاير فى السياسيتطبيق التغ

  :"٢٣"مع األخذ فى االعتبار الفقرة  -١٩

 ألى معيار أو األولى التطبيق ةنتيجعن أى تغيير فى السياسة المحاسبية ينشأ  بالمحاسبة   المنشـأة    تقـوم ) أ(
 . التفسير المحددة إن وجدت فى هذا المعيار أو ذاك االنتقالية طبقاً لألحكام  تفسير

 ألى معيار أو تفسير ال يتضمن أحكام        األولىعـندما تقـوم المنشأة بتغيير سياسة محاسبية عند التطبيق           ) ب(و
يكون من  بتغيير سياسة محاسبية طواعية ،      المنشأة  م   تقو  عندما  محددة تطبق على هذا التغيير أو      انتقالية

 . أن تقوم بتطبيق التغيير بأثر رجعى الضرورى
 

 .ألغراض هذا المعيار فإن التطبيق المبكر لمعيار أو تفسير ما ال يعد تغيير تطوعى فى سياسة محاسبية  -٢٠
 

روط معينة فيمكن لإلدارة أن تطبق      فى حالة غياب معيار أو تفسير يطبق بصفة محددة على معاملة أو أحداث أو ش               -٢١

 سياسة محاسبية من أحدث اإلصدارات الهيئة الصادرة من هيئة مهنية تصدر معايير             –" ١٢" وفـى حدود الفقرة      –

و إذا تم حدوث تعديل فى هذا اإلصدار و اختارت المنشأة تغيير            . و تستخدم إطار مماثل عند إصدارها لمعاييرها        

 . كتغيير تطوعى فى السياسات المحاسبية - و يفصح عنهيعاملا التغيير سياستها المحاسبية فإن هذ
 

 التطبيق بأثر رجعى 

 ، تقوم   ")ب(أو  ) أ( ١٩"رة  ـ عند تطبيق أى تغيير فى السياسة المحاسبية بأثر رجعى طبقاً للفق           "٢٣"طـبقاً للفقرة     -٢٢

 بذلك و ذلك عن أقرب مدة سابقة يتم         المنشـأة بتسـوية رصـيد أول المدة ألى بند من بنود حقوق الملكية قد تأثر               

عرضـها وكذلـك مـبالغ المقارنـة األخرى المفصح عنها عن كل فترة سابقة يتم عرضها كما لو كانت السياسة        

 .بصفة مستمرةالمحاسبية يتم تطبيقها 
 
 د على التطبيق بأثر رجعى وقيال

 يطبق التغيير فى السياسة المحاسبية      ")"ب(أو  ) أ (١٩"الفقرة متطلبات   فـى حالـة التطبيق بأثر رجعى بموجب          -٢٣
 . للتغيير المتجمع التأثير  تعذر تحديد الخاصة بالفترة أو التأثيرات دبأثر رجعى إال فى حالة تعذر تحدي

 
 
 عن  المقارنةأى سياسة محاسبية على معلومات      فى حالة تعذر تحديد التأثيرات الخاصة بالفترة المرتبطة بتغيير           -٢٤

 جديدة على المحاسبية  السياسة  البتطبيق   أن تقوم    لمنشأة  يمكن ل يتم عرضها ،    فقرات التى    من ال  فـترة أو أكثر     

 تكون الفترة    قد  فى بداية أقرب فترة يمكن التطبيق عليها بأثر رجعى و التى           االلتزاماتالقيم الدفترية لألصول و     
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ص بكل بند من بنود حقوق الملكية قد       لرصيد أول المدة الخا    مطابقةل و تقوم المنشأة أيضاً بعمل تسوية        ٠الحالية
 .تأثر عن هذه الفترة 

 
 فى بداية الفترة الحالية والخاص بتطبيق سياسة محاسبية جديدة على جميع            المتجمععـند تعـذر تحديد التأثير        -٢٥

ق الفـترات السابقة عندئذ تقوم المنشأة بتعديل المعلومات المقارنة لتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة بأثر الح              
 .فى أقرب تاريخ ممكن

 
نها تقوم بتطبيق هذه السياسة على معلومات       إعـند قـيام المنشأة بتطبيق سياسة محاسبية جديدة بأثر رجعى ف            -٢٦

المقارنـة عـن الفـترات السابقة ألقصى مدة ممكنة و ليس من العملى التطبيق بأثر رجعى على أى فترة دون                     
 و يتم إضافة قيمة التسوية       ،  و الختامية  االفتتاحيةالخاصة باألرصدة   إمكانية تحديد التأثير التراكمى على المبالغ       

الناشـئة الخاصة بالفترات السابقة  على الفترات المعدة عنها القوائم المالية على رصيد أول المدة الخاص بكل                  
م التسوية بـند أو عنصر من عناصر حقوق الملكية قد تأثر وذلك بالنسبة ألقرب فترة يتم عرضها ، وعادة ما تت        

 لاللتزامعلى سبيل المثال   ( علـى األرباح المحتجزة إال أنه قد تتم التسوية على بند آخر من بنود حقوق الملكية                 
 و يـتم تعديل أى معلومات أخرى عن الفترات السابقة مثل البيانات المالية التاريخية             ) بـأى معـيار أو تفسـير      

 .المختصرة عن أبعد فترة ممكنة 
 

 تحديد التأثير التراكمى    استطاعتهالى المنشأة تطبيق سياسة محاسبية جديدة بأثر رجعى نظراً لعدم           عـندما يتعذر ع    -٢٧

 رجعى تقوم المنشأة بتطبيق المعيار بأثر "٢٥"لتطبـيق السياسة على جميع الفترات السابقة عندئذ و بموجب الفقرة           

   على األصول و اإللتزامات     المجمعةالتسوية  وبالتالى تتجاوز المنشأة عن جزء من       . مـن بداية أقرب فترة ممكنة       

 كان من المتعذر تطبيق     نو حقـوق الملكـية الناشئة قبل هذا التاريخ و يسمح بتغيير السياسة المحاسبية حتى و إ                

 إرشادات عندما يكون من المتعذر      "٥٣"إلى   "٥٠" سابقة و تقدم الفقرات من       ةالسياسـة بأثـر الحـق عن أى فتر        

 .بية جديدة على فترة سابقة أو أكثر تطبيق سياسة محاس
 

 اإلفصاح
و يكون من    التطبيق المبدئى ألى معيار أو تفسير تأثير على الفترة الحالية أو أى فترة سابقة                يترتب على عندما   -٢٨

 تحديـد قـيمة التسوية أو أن يكون لهذا التطبيق تأثير على الفترات المستقبلية ، عندئذ تقوم المنشأة                   المـتعذر 
 -: عما يلى باإلفصاح

 .إسم المعيار أو التفسير) أ( 
 . للمعيار إن أمكن ذلك االنتقاليةير فى السياسة المحاسبية يتم طبقاً لألحكام يأن التغ) ب(و

 .ير فى السياسة المحاسبية ي طبيعة التغ)ج(و
 . إن أمكن ذلكاالنتقالية  وصف األحكام )د(و
 . التى قد يكون لها تأثير على الفترات المستقبلية إن أمكن ذلك االنتقالية األحكام )هـ(و

 
 

 - يمكن  فى حدود ما   -  عرضها تمبالنسبة للفترة الحالية و أى فترة سابقة         قـيمة التسـويات      ) و(و
 :وذلك فيما يتعلق بما يلى 

 .كل بند بالقوائم المالية تم تأثيره) ١( 
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بنصيب السهم فى    "  الخاص ) ٢٢( رقم   المصرى سـريان معيار المحاسبة   فـى حالـة     ) ٢(
األساسى لنصيب السهم    يتم اإلفصاح عن قيمة التسويات بالنسبة        المنشأةعلى  " األربـاح 

 .فى األرباح و نصيب السهم المخفض لألرباح

 . قيمة التسوية المرتبطة بالفترات قبل تلك الفترات التى يتم عرضها إن أمكن ذلك )ز(و
وذلك بالنسبة ألى فترة سابقة ،       ")"ب(أو  ) أ (١٩"بأثر رجعى بموجب الفقرة   التطبيق   إذا تعـذر     )ح(و 

أو ألى فـترات سابقة على الفترات التى يتم عرضها ، يتم اإلفصاح عن الظروف التى أدت إلى                  
 .وجود هذا الظرف أو الحالة مع بيان كيفية و توقيت تطبيق التغيير فى السياسة المحاسبية 

 .فصاحات اال قة إلى تكرار هذهئم المالية عن الفترات الالح و ال تحتاج القوا   
 
 فى السياسة المحاسبية تأثير على الفترة الحالية أو أى فترة سابقة أو فى حالة أن                التطوعى يكون للتغيير    عندما -٢٩

ترات فى حالة أن يكون لهذا التغيير تأثير على الفيكـون هـذا التأثـير موجود مع تعذر تحديد قيمة التسوية أو            
  :المستقبلية ، عندئذ تقوم المنشأة باإلفصاح عما يلى

 .ر فى السياسة المحاسبيةيطبيعة التغي )أ( 
 . و موضوعيةمصداقيةاألسباب التى تفسر أن تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة يقدم معلومات أكثر ) ب(و

 اإلفصاح عن قيمة  م يت  ، لممكنسابقة يتم عرضها وفى حدود ا       بالنسـبة للفـترة الحالـية و أى فترة         )ج(و
 -:التسوية بالنسبة لما يلى 

 .تم تأثيره بند بالقوائم المالية كل) ١( 

 على المنشأة ، يتم اإلفصاح عن       ) ٢٢(معيار المحاسبة المصرى رقم      فـى حالة سريان     ) ٢(و
 . فى األرباحالمخفض و يسهم األساسالنصيب 

 .بقة على الفترات التى يتم عرضها فى حدود ما يمكن  قيمة التسوية المرتبطة بالفترة السا) د(و
ـ (و فـى حالة تعذر التطبيق بأثر رجعى بالنسبة لفترة سابقة محددة ، أو بالنسبة لفترات سابقة على                  )هـ

 الفترات التى يتم عرضها يتم اإلفصاح عن الظروف التى أدت إلى ذلك و بيان كيفية و توقيت تطبيق                 
ـ        حقة إلى تكرار هذه    بية و ال تحتاج القوائم المالية عن الفترات الال        التغيـير فـى السياسـة المحاس

 .فصاحات اال
 
فى حالة عدم قيام المنشأة بتطبيق معيار أو تفسير جديد قد صدر ولم يتم سريانه ، تقوم المنشأة باإلفصاح عما                     -٣٠

 :يلى 
 .هذه الحقيقة  ) أ( 
معقول المرتبطة بتقدير التأثير المحتمل لتطبيق المعيار       المعلومات المعروفة أو التى يمكن تقديرها بشكل         ) ب(و

 .األولىأو التفسير الجديد على القوائم المالية للمنشأة فى فترة التطبيق 
 
 

   :عن اإلفصاح على المنشأة أن تدرس "٣٠"اً للفقرة طبق -٣١

 . المعيار أو التفسير الجديداسم   )أ(

 .حاسبية طبيعة التغيير الوشيك فى السياسة الم  )ب(و 

 .التاريخ المطلوب فيه تطبيق المعيار أو التفسير   )ج(و 

    . المعيار أو التفسير بشكل مبدئى التغيير الذى تقوم فيه المنشأة بالتخطيط لتطبيق   )د(و 
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 : إما )هـ(و 

 مناقشة تأثير هذا التطبيق المبدئى للمعيار أو التفسير المتوقع على القوائم المالية للمنشأة ، )١(

إذا كـان هذا التأثير غير معروف أو غير قابل للتقدير بشكل معقول يتم اإلفصاح بما يفيد                 )   ٢( أو   

 ٠ذلك
 

 التغييرات فى التقديرات المحاسبية
     أنشطة المنشأة ال يمكن قياس العديد من البنود فى القوائم المالية بدقةلظـروف عدم التأكد التى تتصف بها    نتـيجة    -٣٢

، بها موثوق على آخر معلومات متاحة و       و تنطوى عملية التقدير على أحكام تتم بناء       . ديرها  و لكـن يمكن فقط تق     

  :على سبيل المثال قد يطلب تقديرات تتعلق بما يلى ف

 .المشكوك فيهاالديون   )أ(

 .تقادم المخزون)    ب(و

 . المالية االلتزاماتالقيمة العادلة لألصول و )    ج(و

 . المستقبلية لألصول القابلة لإلهالك االقتصادية المنافع إلهالك أو النمط المتوقع ة المقدرةاإلنتاجياألعمار     )د(و

 . بموجب ضماناتااللتزامات )هـ(و
 

  .بمصداقيتهاو ال يؤدى إلى المساس جزء أساسياً فى إعداد القوائم المالية  التقديرات المعقولة استخدامو يعد  -٣٣
 

 عليها تم عمل التقديرات أو نتيجة        تغييرات فى الظروف التى بناء     تإذا حدث  يحـتاج الـتقدير إلى مراجعته         قـد  -٣٤

 ال تعد   ، كما أنها   مراجعة التقديرات بالفترات السابقة       عملية بطتال تر للمعلومـات الجديدة أو مزيد من الخبرات و         

 .تصحيحاً ألى خطأ
 

و ليس تغيير فى التقدير المحاسبى وفى حالة        ير فى أساس القياس المطبق تغيير فى السياسة المحاسبية          يويعـد التغ   -٣٥

صـعوبة تميـيز التغيـير فـى السياسة المحاسبية عن التغيير فى التقديرات المحاسبية يعامل التغيير كتغيير فى                   

 .التقديرات المحاسبية 
 

 بأثر الحق "٣٧"الفقرة  بتأثير التغيير فى التقديرات المحاسبية بخالف التغييرات التى يطبق عليها         االعترافيـتم    -٣٦
  :والخسائروذلك بإدراجه فى األرباح 

 .فى فترة التغيير إذا كان التغيير يؤثر على الفترة فقط)    أ   (

 .كليهمافى فترة التغيير أو الفترات المستقبلية إذا كان التغيير يؤثر على    )ب(أو 
 
 
 

يكون من   أو حقوق الملكية     اللتزاماتاو  أ األصول   عـندما يترتـب علـى تغيير التقديرات المحاسبية تعديل فى             -٣٧
  . فى فترة التغيير  أو حقوق الملكيةااللتزامات أوألصول الواجب االعتراف بهذا التغيير بتعديل القيم الدفترية ل

 
      لى المعامالت و األحداث    يطبق هذا التغيير ع   تغيير فى التقدير المحاسبى أن      ال يقصـد باالعـتراف الالحق لتأثير      -٣٨

 وأ أرباح   التغيير فى التقديرات المحاسبية فقط على      وقد يؤثر    .ف األخرى من تاريخ تغيير هذه التقديرات      و الظرو 

على سبيل المثال ،    ف . الفترات المستقبلية    والفترة الحالية     أرباح أو خسائر   على كل من  خسـائر الفـترة الحالية أو       
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 االعتراف أرباح أو خسائر الفترة الحالية وبالتالى يتم          فقط على  المشكوك فيها يؤثـر التغيير فى تقدير قيمة الديون        

  االقتصادية المنافع الستهالك أو النمط المتوقع اإلنتاجى المقدر ، إال أن التغيير فى العمر  ةبـه فـى الفـترة الحالي      

ء العمر لألصـل القـابل لإلهالك يؤثر على  مصروف اإلهالك للفترة الحالية ولكل فترة مستقبلية أثنا            المسـتقبلية   

 بتأثير التغيير الخاص بالفترة الحالية كإيراد أو        االعتراف و فـى كلتا الحالتين يتم        . المتـبقى لألصـل    اإلنـتاجى 

 بالتأثير إن وجد ، على الفترات المستقبلية كإيراد أو مصروف فى هذه             االعترافمصروف فى الفترة الحالية و يتم       

 .الفترات المستقبلية 
 

 اإلفصاح
له تأثير فى الفترة الحالية أو يكون    باإلفصاح عن طبيعة وقيمة التغيير فى التقدير المحاسبى الذى تقوم المنشأة -٣٩

التأثير على الفترات فيما عدا إذا كان من المتعذر تقدير هذا   ، له تأثير متوقع فى الفترات المستقبليةيكون  الذى 
 .المستقبلية

 
فترة الحالية نظراً لتعذر التقدير ، تقوم المنشأة باإلفصاح عن هذه فـى حالة عدم اإلفصاح عن قيمة التأثير فى ال        -٤٠

 .الحقيقة 
 

 األخطاء
 و ال تعد القوائم المالية         عرضها أو اإلفصاح عنها   فى   أو    ،    ببنود القوائم المالية   االعتراف فىقد تنشأ األخطاء     -٤١

امة وجوهرية أو   ه سواء كانت   ( تعمدة   م  إذا كانت تتضمن أخطاء    المحاسبة المصرية ملـتزمة بما جاء فى معايير       

 يتم تصحيح   من أجل التأثير على عرض المركز المالى للمنشأة و نتائج أعمالها و تدفقاتها النقدية و               )غـير هامـة   

 فى هذه الفترة قبل إعتماد إصدار القوائم المالية إال أن األخطاء            اكتشافهاأخطـاء الفـترة الحالية المتوقعة التى يتم         

 ضمن معلومات المقارنة     يتم تصحيح أخطاء الفترات السابقة      ال تكتشـف أحياناً حتى الفترة التالية و        الهامـة قـد   

 )."٤٧"إلى " ٤٢"من  الفقرات راجع( الواردة فى القوائم المالية عن الفترة التالية 
 

 أول قوائم مالية تعتمد    ، تقوم المنشأة بتصحيح األخطاء الهامة للفترات السابقة بأثر رجعى فى             "٤٣"طبقاً للفقرة    -٤٢
  : وذلك من خالل ما يلى اكتشافهالإلصدار بعد 

 .إعادة إثبات مبالغ المقارنة عن الفترة أو الفترات السابقة المعروضة التى حدث بها الخطأ ) أ(
          لألصول  االفتتاحيةتعديل األرصدة    يتم    ،    معروضة  سابقة   إذا كـان الخطـأ حـدث قـبل أقـرب فترة            ) ب(أو  

 . وحقوق الملكيةااللتزاماتو 
 
  إعادة اإلثبات بأثر رجعىعلىقيود ال
يـتم تصـحيح أخطـاء الفترة السابقة بإعادة اإلثبات بأثر رجعى إال فى حالة تعذر إما تحديد التأثيرات المحددة                     -٤٣

 . للخطأالمتجمع التأثير  تعذر تحديدللفترة أو
 
ترة على معلومات المقارنة لمدة أو لمدد سابقة يتم عرضها ،           المحددة للف  تأثير األخطاء فـى حالـة تعذر تحديد        -٤٤

و حقوق الملكية عن أقرب فترة يمكن فيها          االلتزاماتتقـوم المنشأة بإعادة إثبات أرصدة أول المدة لألصول و           
 ) .الفترة الحالية تلك الفترة هىقد تكون ( إجراء إعادة اإلثبات بأثر رجعى 
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 التراكمى للخطأ فى بداية الفترة الحالية على جميع الفترات السابقة ، تقوم المنشأة              فـى حالة تعذر تحديد التأثير      -٤٥
 .بإعادة إثبات معلومات المقارنة لتصحيح الخطأ بأثر الحق فى أقرب تاريخ ممكن 

 
عادة  ، ويتم إ    فيها  الخطأ اكتشاف تصحيح خطأ الفترة السابقة من األرباح والخسائر عن الفترة التى تم             استبعاديـتم    -٤٦

 وذلك عن   عن الفترات السابقة  ) بما فى ذلك البيانات المالية التاريخية المختصرة      (إثـبات أى معلومات تم عرضها       

 .أبعد فترة ممكنة 
 

عن جميع الفترات السابقة ،     ) على سبيل المثال خطأ تطبيق السياسة المحاسبية        (فـى حالة تعذر تحديد قيمة الخطأ         -٤٧

 بإعادة إثبات معلومات المقارنة بأثر الحق فى أقرب تاريخ ممكن وبالتالى نتجاوز             "٤٥"تقـوم المنشأة طبقاً للفقرة      

 و حقوق الملكية الناشئة قبل ذلك التاريخ و تقدم          االلتزامات و   لألصولعن الجزء الخاص بإعادة اإلثبات التراكمى       

 .أو لفترات سابقة  إرشادات عن متى يكون من المتعذر تصحيح خطأ لفترة "٥٣" إلى "٥٠"  منالفقرات
 

المحاسبية رات فى التقديرات المحاسبية حيث أن التقديرات        يالتغي عملية    عملـية تصـحيح األخطاء عن        تخـتلف  -٤٨

 ال تعتبرعلى سبيل المثال ف فى حالة ظهور معلومات إضافية ،   ةبطبيعـتها هـى تقديرات تقريبية قد تحتاج مراجع        

 .بمثابة تصحيح لألخطاء ةمحتملأو الخسائر الناشئة عن أحداث األرباح 
 

 اإلفصاح عن أخطاء الفترات السابقة 
 :تقوم المنشأة باإلفصاح عما يلى  ، "٤٢"الفقرة  تطبيق دعن -٤٩

 .طبيعة خطأ الفترة السابقة) أ( 
 :بة لما يلى ـ وذلك بالنس ذلكقيمة الخطأ عن كل فترة سابقة يتم عرضها إن أمكن) ب(و

 . تأثيرهتم بند بالقوائم المالية كل) ١( 
، يتم اإلفصاح عن قيمة      على المنشأة    ) ٢٢( معيار المحاسبة المصرى رقم      سريانفـى حالة    ) ٢(و

  .نصيب السهم األساسى أو المخفض فى األرباح لالخطأ بالنسبة 

 .قيمة التصحيح فى بداية أقرب فترة سابقة يتم عرضها   )ج(و
ى عن فترة سابقة معينة يتم اإلفصاح عن الظروف التى أدت           إعادة اإلثبات بأثر رجع   إذا كان من المتعذر       ) د(و

 ٠إلى وجود هذا الظرف و بيان كيفية و توقيت تصحيح هذا الخطأ 
 .تكرار هذه اإلفصاحات  إلى  الالحقةتحتاج القوائم المالية عن الفترات ال و 

  إعادة التطبيق و إعادة اإلثبات بأثر رجعىصعوبة 
ل معلومات المقارنة عن فترة سابقة أو أكثر لتحقيق إمكانية المقارنة مع الفترة             فـى بعـض األحـوال يتعذر تعدي        -٥٠

 فى الفترة أو الفترات السابقة بشكل يسمح إما التطبيق          يتم تجميعها على سبيل المثال قد تكون البيانات لم        فالحالية ،   

ا على  تطبيقهعند   "٥٣"لى  إ" ٥١"من  أغراض الفقرات      ذلك   بما فى ( بأثـر رجعـى ألى سياسة محاسبية جديدة         

وقد يكون من المتعذر إعادة صياغة       ،   ثبات بأثر رجعى لتصحيح خطأ الفترة السابقة        إعادة اإل بأو  ) فترات سابقة   

 .أو إنشاء المعلومات 
 

 عمل تقديرات عند تطبيق السياسة المحاسبية على عناصر القوائم المالية المعترف بها أو              باستمرارمـن األهمـية      -٥١

 عنها فيما يتعلق بالمعامالت و األحداث و الظروف األخرى علماً بأن عملية التقدير هى عملية ذاتية فى                  المفصـح 



 )٥( المصرى رقم معيار المحاسبة
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بيق أى سياسة محاسبية بأثر     جوهرها و قد تتطور التقديرات بعد تاريخ الميزانية و هى عملية صعبة وذلك عند تط              

قة وذلك بسبب طول الفترة الزمنية التى       رجعـى أو عـند إعـادة اإلثـبات بأثر رجعى لتصحيح خطأ الفترة الساب              

 إال أن الهدف من التقديرات الخاصة       .إنقضت منذ تاريخ المعاملة التى تأثرت أو الحدث أو الظرف الذى تأثر أيضاً            

بالفـترات السابقة يظل كما هو بالنسبة للتقديرات التى تتم فى الفترة الحالية و هو أن التقدير يعكس الظروف التى                    

 .دة عند حدوث المعاملة أو الحدث أو الظرف كانت موجو
 

 : رجعى التمييز بين بأثريتطلب تطبيق أى سياسة جديدة بأثر رجعى أو تصحيح خطأ أى فترة سابقة  -٥٢

المعلومات التى تقدم أدلة عن الظروف و األحوال التى كانت موجودة فى التاريخ الذى تمت فيه المعاملة أو                    )أ(

  .وقع فيه الحدث أو الظرف اآلخر

 . القوائم المالية لهذه الفترة السابقة لإلصداراعتمادالمعلومات التى كان من الممكن أن تكون متاحة عند  ) ب(و

 .وذلك عن أى معلومات أخرى 

 التى يمكن   المدخالت على السعر أو     تقدير القيمة العادلة ليس بناء    (  وبالنسـبة لـبعض أنـواع التقديرات        

 يتطلب التطبيق أو إعادة      و عندما   ، التمييز بين هذه األنواع من المعلومات     فإنـه من المتعذر     ) مالحظـتها 

ثبات بأثر رجعى عمل تقدير هام يستحيل معه التمييز بين هاتين النوعيتين من المعلومات ، عندئذ يتعذر                 اإل

 .تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة أو تصحيح خطأ الفترة السابقة بأثر رجعى 
 

 اإلدراك المؤخر بعد وقوع الحدث عند تطبيق سياسة محاسبية جديدة أو تصحيح مبالغ بالنسبة           ماستخداو ال يجـب      -٥٣

 بشأن ما كانت عليه نوايا اإلدارة فى الفترة السابقة أو فى تقدير المبالغ              االفتراضاتلفـترة سـابقة وذلك فى عمل        

ى أى فترة سابقة ، على سبيل المثال عند قيام          المعترف بها أو التى تم اإلفصاح عنها أو التى تم قياسها أو تقييمها ف             

 محتفظ بها حتى تاريخ     كاستثماراتأى منشـأة بتصـحيح خطأ فترة سابقة لقياس األصول المالية المبوبة من قبل               

، فإنها  "  و القياس    االعتراف  -األدوات المالية   ب" الخاص) ٢٦( المصرى رقم     طبقاً لمعيار المحاسبة     االسـتحقاق 

 هذه ــ باالحتفاظعن هذه الفترة إذا قررت اإلدارة فيما بعد عدم ) االستثمارات(  قياس هذه األصول ال تغير أسس

 حساب ، باإلضافة إلى ذلك عند قيام المنشأة بتصحيح خطأ فترة سابقة عند              االستحقاق حـتى تاريخ     االسـتثمارات 

ـ  الـتزاماتها  مزايا ب " الخاص )٣٨(بة المصرى رقم    لمعيار المحاس ن رصيد األجازات المرضية لموظفيها طبقاً        ع

 إصدار  اعتماد حادة بشكل غير معتاد بعد       أنفلونزاتغفل أى معلومات تتاح عن أى موسم ظهرت فيه          فإنها  " العاملين

 الدائم للتقديرات الهامة عند تعديل معلومات المقارنة        االحتياجالقوائـم المالـية عـن الفـترة السـابقة و ال يمنع              

 . إجراء التسويات أو التصحيحات الموثوقة لمعلومات المقارنة منترات السابقة المعروضة عن الف
 
 
 
 
 
    


