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القسم رقم 10
"السياسات املحاسبية والتقديرات واألخطاء"
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين القسم رقم " 10السياسات املحاسبية
والتقديرات واألخطاء" من املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ،الصادر
عن مجلس املعاييرالدولية للمحاسبة ،كما صدرمن غيرأي تعديل.

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

1

)(SOCPA

املعيارالدولي للتقريراملالي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة
القسم رقم " 10السياسات املحاسبية والتقديرات واألخطاء"

القسم 10

السياسات املحاسبية والتقديرات واألخطاء
نطاق هذا القسم
1.10

ً
يوفر هذا القسم إرشادات الختيار وتطبيق السياسات املحاسبية املستخدمة في إعداد القوائم املالية .ويغطي أيضا
التغييرات في التقديرات املحاسبية وتصحيح األخطاء في القوائم املالية لفترة سابقة.

اختياروتطبيق السياسات املحاسبية
2.10
3.10
4.10

5.10

ُ
السياسات املحاسبية هي مبادئ وأسس وأعراف وقواعد وممارسات محددة ،تطبقها املنشأة عند إعداد وعرض
القوائم املالية.
ً
ً
إذا تناول هذا املعيار بشكل محدد معاملة أو ظرفا أو حدثا آخر ،فيجب على املنشأة أن تطبق هذا املعيار .ومع ذلك،
ال يلزم أن تتبع املنشأة أحد متطلبات هذا املعيار إذا كان أثر القيام بذلك ليست له أهمية نسبية.
ً
ً
إذا لم يتناول هذا املعيار بشكل محدد معاملة أو ظرفا أو حدثا آخر ،فيجب على إدارة املنشأة أن تجتهد في وضع
وتطبيق سياسة محاسبية تنتج عنها معلومات:
(أ)

مالئمة الحتياجات املستخدمين في اتخاذ القرارات االقتصادية،

(ب)

يمكن االعتماد عليها ،بحيث إن القوائم املالية:
()2

تعكس الجوهر االقتصادي للمعامالت والظروف واألحداث األخرى ،وليس فقط الشكل
القانوني لها؛

()3

تكون محايدة ،بمعنى أنها تكون خالية من التحيز؛

()4

تتسم بالحيطة؛

()5

تكون كاملة من جميع الجوانب الجوهرية.

ملمارسة االجتهاد املوضح في الفقرة  ،4.10يجب على اإلدارة أن ترجع إلى املصادر اآلتية بحسب ترتيبها التنازلي ،وأن
تنظر في قابليتها للتطبيق:
(أ)

6.10

()1

تعبر بصدق عن املركزاملالي للمنشأة ،وعن أدائها املالي وتدفقاتها النقدية؛

املتطلبات واإلرشادات الواردة في هذا املعيار التي تتعامل مع موضوعات مشابهة وذات صلة.

تعريفات األصول وااللتزامات والدخل واملصروفات ،وضوابط إثباتها ،ومفاهيم قياسها واملبادئ
(ب)
السائدة الواردة في القسم " 2املفاهيم واملبادئ السائدة".
ً
ملمارسة االجتهاد املوضح في الفقرة  ،4.10يمكن لإلدارة أيضا أن تأخذ في الحسبان املتطلبات واإلرشادات الواردة في
املعاييرالدولية للتقريراملالي بنسختها الكاملة التي تتعامل مع موضوعات مشابهة وذات صلة.
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اتساق السياسات املحاسبية
7.10

يجب على املنشأة أن تختار وتطبق سياساتها املحاسبية بشكل متسق على املعامالت والظروف واألحداث األخرى
نحو محدد بتصنيف البنود التي قد يكون من املناسب تطبيق
املتشابهة ،ما لم يتطلب هذا املعيار ،أو يسمح ،على ٍ
سياسات مختلفة لها .وإذا تطلب هذا املعيار ،أو سمح ،بمثل هذا التصنيف ،فيجب اختيار سياسة محاسبية مالئمة
وتطبيقها بشكل متسق على كل صنف.

التغييرات في السياسات املحاسبية
8.10

ال يجوز للمنشأة أن تغير السياسة املحاسبية إال إذا كان التغيير:
ً
مطلوبا بموجب تغييرات في هذا املعيار؛ أو
(أ)
(ب)

9.10

ال يعد ما يلي تغييرات في السياسات املحاسبية:
(أ)
(ب)
(ج)

10.10
10.10أ

تنتج عنه قوائم مالية توفر معلومات يمكن االعتماد عليها وأكثر مالءمة ،عن تأثيرات املعامالت أو
الظروف أو األحداث األخرى على املركز املالي للمنشأة وعلى أدائها املالي وتدفقاتها النقدية.
تطبيق سياسة محاسبية على معامالت أو ظروف أو أحداث أخرى تختلف في جوهرها عن تلك التي كانت
ً
تحدث سابقا؛ أو
ً
تطبيق سياسة محاسبية جديدة على معامالت أو ظروف أو أحداث أخرى لم تحدث سابقا ،أو لم تكن
لها أهمية نسبية؛ أو
ً
التحول إلى نموذج التكلفة عندما ال يعد متوفرا مقياس بالقيمة العادلة يمكن االعتماد عليه (أو
العكس) ألصل يتطلب هذا املعيار أو يسمح بقياسه بالقيمة العادلة.

إذا كان هذا املعيار يسمح باختيار املعالجة املحاسبية (بما في ذلك أساس القياس) لعملية محددة أو ظرف أو حدث
ً
آخر محدد ،وغيرت املنشأة اختيارها السابق ،فإن ذلك يعد تغييرا في السياسة املحاسبية.
ً
التطبيق األولي لسياسة إعادة تقويم األصول وفقا للقسم " 17العقارات واآلالت واملعدات" هو تغيير في السياسة
ً
ً
املحاسبية يتم التعامل معه على أنه إعادة تقويم وفقا للقسم  .17وتبعا لذلك ،فإن التغيير من نموذج التكلفة إلى
ً
نموذج إعادة التقويم لفئة من فئات العقارات واآلالت واملعدات يجب املحاسبة عنه بأثر مستقبلي ،بدال من
ً
املحاسبة عنه وفقا للفقرتين  11.10و.12.10

تطبيق التغييرات في السياسات املحاسبية
11.10

يجب على املنشأة أن تقوم باملحاسبة عن التغييرات في السياسة املحاسبية كما يلي:
(أ)

يجب على املنشأة أن تقوم باملحاسبة عن التغيير في السياسة املحاسبية ،الناتج عن تغيير في متطلبات
ً
هذا املعيار ،وفقا ألحكام التحول املحددة في ذلك التعديل ،إن وجدت.

(ب)

عندما تختار املنشأة أن تتبع املعيار الدولي للمحاسبة (" )39األدوات املالية :اإلثبات والقياس" ،بدال من
اتباع القسم " 11األدوات املالية األساسية" والقسم " 12موضوعات أخرى تتعلق باألدوات املالية" على
النحو املسموح به بموجب الفقرة  ،2.11ويتم تغيير متطلبات املعيار الدولي للمحاسبة ( ،)39فيجب على
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ً
املنشأة أن تقوم باملحاسبة عن ذلك التغيير في السياسة املحاسبية وفقا ألحكام التحول املحددة في معيار
ُ
املحاسبة ( )39املنقح ،إن وجدت.
(ج)

يجب على املنشأة أن تقوم باملحاسبة عن جميع التغييرات األخرى في السياسة املحاسبية بأثر رجعى
(انظر الفقرة .)12.10

التطبيق بأثررجعى
12.10

ً
عندما ُيطبق تغيير في السياسة املحاسبية بأثر رجعى ،وفقا للفقرة  ،11.10فيجب على املنشأة أن تطبق السياسة
ً
الجديدة على املعلومات املقارنة للفترات السابقة حتى أسبق تاريخ ممكن عمليا ،كما لو كانت السياسة املحاسبية
الجديدة مطبقة على الدوام .وعندما يكون من غير املمكن عمليا تحديد آثار تغيير سياسة محاسبية على املعلومات
املقارنة لفترة واحدة بعينها أو أكثر من الفترات السابقة املعروضة ،فيجب على املنشأة أن تطبق السياسة املحاسبية
ً
الجديدة على املبالغ الدفترية لألصول وااللتزامات حتى بداية أسبق فترة يمكن عمليا تطبيق السياسة بأثررجعي لها،
ً
ً
مقابال لذلك في الرصيد االفتتاحي لكل مكونات حقوق
وقد تكون هي الفترة الحالية ،ويجب أن تجري املنشأة تعديال
امللكية املتأثرة في تلك الفترة.

اإلفصاح عن تغييرالسياسة املحاسبية
13.10

عندما يكون إلجراء تعديل في هذا املعيار تأثير على الفترة الحالية أو أية فترة سابقة ،أو عندما يكون من املحتمل أن
يكون لهذا التعديل تأثير على الفترات املستقبلية ،فيجب على املنشأة أن تفصح ّ
عما يلي:
(أ)

طبيعة التغيير في السياسة املحاسبية؛

(ب)

مبلغ التعديل لكل بند متأثر من بنود القوائم املالية للفترة الحالية وكل فترة سابقة معروضة ،إلى الحد
ً
املمكن عمليا؛
ً
مبلغ التعديل املتعلق بالفترات التي تسبق تلك املعروضة ،إلى الحد املمكن عمليا؛
ً
توضيح ،إذا كان من غير املمكن عمليا تحديد املبالغ املطالب باإلفصاح عنها في البند (ب) أو (ج).

(ج)
(د)

وال يلزم تكرار هذه اإلفصاحات في القوائم املالية للفترات الالحقة.
14.10

عندما يكون لتغيير اختياري في السياسة املحاسبية تأثير على الفترة الحالية ،أو على أية فترة سابقة ،فيجب على
املنشأة أن تفصح ّ
عما يلي:
(أ)

طبيعة التغيير في السياسة املحاسبية

(ب)

األسباب التي تجعل تطبيق السياسة املحاسبية الجديدة يؤدي إلى توفير معلومات يمكن االعتماد عليها
وأكثر مالءمة.
ً
مبلغ التعديل لكل بند متأثر من بنود القوائم املالية ،إلى الحد املمكن عمليا ،وإظهار ذلك الرقم بشكل
منفصل:

(ج)

()1

للفترة الحالية؛

()2

لكل فترة سابقة معروضة؛

()3

باإلجمالي للفترات التي تسبق تلك املعروضة.
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(د)

ً
توضيح ،إذا كان من غير املمكن عمليا تحديد املبالغ املطالب باإلفصاح عنها في البند (ج).

وال يلزم تكرار هذه اإلفصاحات في القوائم املالية للفترات الالحقة.

التغييرات في التقديرات املحاسبية
15.10

16.10

17.10

التغيير في التقدير املحاسبي هو تعديل املبلغ الدفتري ألصل أو التزام أو مبلغ االستهالك الدوري ألصل ،ويكون ذلك
ً
التعديل ناتجا عن تقييم الوضع الحالي لألصول وااللتزامات واملنافع املستقبلية املتوقعة منها وااللتزامات املرتبطة بها.
ً
ُ
وتنتج التغييرات في التقديرات املحاسبية من معلومات جديدة أو تطورات جديدة .ومن ث ّم ،فهي ال تعد تصحيحا
ألخطاء .وعندما يكون من الصعب تمييز تغيير في سياسة محاسبية عن تغيير في تقدير محاسبي ،فإن التغيير تتم
معالجته على أنه تغيير في تقدير محاسبي.
ُ
يجب على املنشأة أن تثبت تأثير التغيير في التقدير املحاسبي ،بخالف التغيير الذي تنطبق عليه الفقرة  ،17.10بأثر
مستقبلي وذلك عن طريق تضمينه في الربح أو الخسارة في:
(أ)

فترة التغيير ،إذا كان التغيير يؤثر فقط على تلك الفترة؛ أو

(ب)

فترة التغيير والفترات املستقبلية ،إذا كان التغيير يؤثر على كليهما.

إذا نشأ عن التغيير في التقدير املحاسبي تغييرات في األصول وااللتزامات ،أو إذا تعلق التغيير بأحد بنود حقوق
ُ
امللكية ،فيجب على املنشأة أن تثبته عن طريق تعديل املبلغ الدفتري لبند األصل أو االلتزام أو حق امللكية ذي الصلة
في فترة التغيير.

اإلفصاح عن تغييرفي تقدير
18.10

يجب على املنشأة أن تفصح عن طبيعة أي تغيير في التقدير املحاسبي وتأثير التغيير على األصول وااللتزامات والدخل
ً
واملصروف للفترة الحالية .وعندما يكون من املمكن عمليا للمنشأة أن تقدر تأثير التغيير على فترة مستقبلية أو أكثر،
ُ
فيجب عليها أن تفصح عن تلك التقديرات.

تصحيح أخطاء الفترات السابقة
19.10

20.10
21.10

أخطاء الفترات السابقة هي إغفاالت وتحريفات في القوائم املالية للمنشأة ،لفترة واحدة أو أكثر من الفترات السابقة،
ناشئة عن عدم استخدام ،أو سوء استخدام ،املعلومات التي يمكن االعتماد عليها والتي:
(أ)

كانت متاحة عند اعتماد القوائم املالية لتلك الفترات لإلصدار،

(ب)

يمكن التوقع بدرجة معقولة أنه قد تم الحصول عليها وأخذها في الحسبان عند إعداد وعرض تلك
القوائم املالية.

تشمل مثل هذه األخطاء تأثيرات األخطاء الحسابية ،واألخطاء في تطبيق السياسات املحاسبية ،والسهو عن الحقائق
أو التفسيرات الخاطئة لها ،والغش.
ً
إلى املدى املمكن عمليا ،يجب على املنشأة أن تصحح أخطاء الفترات السابقة ذات األهمية النسبية بأثر رجعى في أول
قوائم مالية معتمدة لإلصدار بعد اكتشاف تلك األخطاء ،وذلك عن طريق:
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(أ)

22.10

إعادة عرض مبالغ املقارنة للفترة (الفترات) السابقة املعروضة التي حدث فيها الخطأ؛ أو

إعادة عرض األرصدة االفتتاحية لألصول وااللتزامات وحقوق امللكية ألسبق فترة معروضة ،إذا كان
(ب)
الخطأ قد حدث قبل أسبق فترة معروضة.
ً
عندما يكون من غير املمكن عمليا تحديد تأثيرات خطأ ما على املعلومات املقارنة لفترة واحدة أو أكثر من الفترات
ُ
السابقة املعروضة ،فيجب على املنشأة أن تعيد عرض األرصدة االفتتاحية لألصول وااللتزامات وحقوق امللكية
ً
ألسبق فترة يكون من املمكن عمليا إعادة العرض بأثر رجعى لها (وقد تكون هي الفترة الحالية).

اإلفصاح عن أخطاء الفترات السابقة
23.10

يجب على املنشأة أن تفصح ّ
عما يلي حول أخطاء الفترات السابقة:
(أ)

طبيعة خطأ الفترة السابقة.

(ب)

ً
مبلغ التصحيح لكل بند متأثر من بنود القوائم املالية وذلك لكل فترة معروضة ،إلى الحد املمكن عمليا.

(ج)
(د)

مبلغ التصحيح في بداية أسبق فترة معروضة ،قدر اإلمكان.
ً
توضيح ،إذا كان من غير املمكن عمليا تحديد املبالغ املطالب باإلفصاح عنها في البند (ب) أو (ج).

وال يلزم تكرار هذه اإلفصاحات في القوائم املالية للفترات الالحقة.
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