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الدولية  لى كل من نظرية ومعايير المحاسبةالمستجد ع 19تأثيرات جائحة فيروس كرونا 

 المصريةو

 

 حمد أبو طالبالدكتور يحيى م                                                                          

 أستاذ المحاسبة المالية بكلية التجارة جامعة عين شمس

 

 :مقدمة

على ة الجائحأثرت حيث  ،على البشرية جمعاءالمستجد  19ال شك أن هناك تأثيرات جوهرية لجائحة فيروس كرونا      

ً النواحى الصحية واإلجتماعية  ظة على اإلقتصادية والسياسية، لدرجة أن هناك تركيز حول دراسة جدوى المحافوأيضا

ى الصحة ن كليهما يؤثر على األخر تأثير عكسى، فالمحافظة علصحة البشر والمحافظة على سالمة النشاط اإلقتصادى أل

 ض اإلجراءاتسلبية، وبالعكس تخفي بطريقةالعامة يتطلب إتخاذ اإلجراءات اإلحترازية التى تؤثر على النشاط اإلقتصادى 

ال ب ومحير وينهما صعله سلبياته وإيجابياته، والتوازن ب ينوكال اإلتجاه ،اإلحترازية يزيد من تفشى وباء فيروس كرونا

 يستند إلى أدلة مقنعة.

 

المالى من والمحاسبى تأثيره على العمل دراسة وبصرف النظر عن كل الدراسات التى تحاول فك لغز هذا الوباء، فإن      

ية لها البشر رضتتعالتى لم  ،عن باقى الدراسات التى تحاول فك شفرة هذه المشكلةأهمية ال يقل  الناحية النظرية والمهنية

ً فهو وباء خفى  -بهذا الشكل  -فى العصر الحديث   المستجد 19نا كروفيروس جائحة تأثير من ناحية أما ، شكالً وموضوعا

ً الدولية وعلى كل من نظرية ومعايير المحاسبة  ً وإيجابا ط التالى النشاالية وبعلى القوائم المذلك تأثير والمصرية سلبا

 -:وف يتم دراسته وتحليله كما يلى ، فهذا هو ما ساإلقتصادى

 

 :على نظرية المحاسبةالمستجد  19كرونا فيروس ئحة أوالً: تأثير جا

      ً إصدارات  متفق عليها من قبلوتتكون نظرية المحاسبة من مجموعة من الفروض المحاسبية التى تلقى قبوالً عاما

ا فى مجال إلفصاح عنهالمعايير المحاسبية المهنية، حيث أنها تمثل قضايا أولية غير قابلة للجدل أو النقاش وبالتالى ال يتم ا

ً لالفروض المحاسبيبعض على المستجد  19كرونا فيروس نتناول أثر جائحة  وفيما يلىالتطبيق المهنى،  ترتيب ة وفقا

 :الفروض أهمية هذه

 على فرض اإلستمرار:المستجد  19كرونا  فيروس تأثير جائحة  -1

يقضى فرض اإلستمرار بالنظر للمنشأة على أنها ولدت لكى تستمر، وأنها مستمرة فى نشاطها وليس لديها نية      

تخفيض أو تصفية نشاطها فى األجل المنظور، وبالتالى فإن عكس فرض اإلستمرار هو التصفية أو تخفيض حجم النشاط 
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القوائم المالية، ولذلك يفترض إصدار تاريخ إعتماد واألجل المنظور هو اثنى عشر شهراً على األقل من ، بشكل مؤثر

 إستمرارية المنشأة عند إعداد قوائمها المالية، ما لم توجد معلومات تشير إلى غير ذلك.

 

طبيق الفروض يعتبر نجم الفروض المحاسبية على اإلطالق، حيث يتوقف توالذى وفى رأيى أن فرض اإلستمرار      

 المنشأة قدرتها على اإلستمرارية. إذا فقدتالمحاسبية جميعاً 

ابات إذا لحسامراقب  أيضاً إلىالً على إدارة المنشأة، وأضيف وبالرغم من أن مسئولية تقييم فرض اإلستمرار يقع أص     

 ى:ر منها ما يلقدرة المنشأة على اإلستمرا من تقييم ههناك العديد من المؤشرات التى تمكن، حيث لم تقم اإلدارة بواجبها

رة ، وكذا توقف المنشأة عن سداد إلتزاماتها قصيها نسب التداول والسيولة السريعةالمؤشرات المالية، وهى عديدة من -أ

 األجل.

 أسواق رئيسية أو مورد رئيسى.أو مالء عمؤشرات التشغيل، ومنها فقد  -ب

 ؤشرات أخرى، كالدعاوى القضائية التى تؤثر على نشاط الشركة.م -ج

 

قة إنذار، قد أثرت والتى هبطت على العالم وعلى اإلقتصاد العالمى دون ساب المستجد 19فيروس كرونا إن جائحة      

ها فى اإلفصاح عن بالرغم من أن طبيعة الفروض المحاسبية أال يتمف ،كبير على فرض اإلستمرار المحاسبىبشكل مؤثر و

رونا حة فيروس كة وبصفة خاصة فرض اإلستمرار، إال أن جائعند إعداد وعرض وإصدار القوائم المالي ،حالة توافرها

اإلستمرار  بد من اإلفصاح عن فرضبشكل مؤثر لدرجة أننى أرى أنه الأثرت على فرض اإلستمرار قد المستجد  19

ه ، بمعنى أنسواء كانت المنشأة مستمرة أو لديها شك مؤثر فى توافر فرض اإلستمرار حتى يطمئن أصحاب المصالح

داد القوائم وحيث أن إع م31/12/2019إعداد وعرض القوائم المالية للمنشآت التى تنتهى سنتها المالية فى عند 

المستجد قد أثر  19أن تأثير جائحة فيروس كرونا  حيثالمالية وعرضها وإصدارها يستغرق فترة قد تمتد لثالثة أشهر 

درتها على أن تفصح عن أسباب قعين على المنشآت على المستوى العالمى، لذلك يت ىاإلقتصاد النشاطبوضوح فى 

ار فى لى اإلستمرعاإلستمرار فى الفترة القادمة وبيان األدلة والمؤشرات التى تؤيد ذلك، أو تفصح عن عدم قدرتها 

ص جزء من بد من تخصيالفترة القادمة وأسباب ذلك وتأثيره على النواحى المالية والفنية واإلقتصادية للمنشأة، أى ال

 رض تقييم فرض اإلستمرار.عقوائم المالية لقائمة اإليضاحات المتممة لل

 

تأثير جائحة  فقد أتضح لهام 30/6/2020أما بالنسبة للمنشآت التى تعد وتعرض وتصدر قوائمها المالية فى      

رت نه سواء توافعوبالتالى عليها تقييم فرض اإلستمرار واإلفصاح  ،المستجد على قوائمها المالية 19فيروس كرونا 

 لها القدرة على اإلستمرارية أو كان هناك شك مؤثر فى توافر شروط اإلستمرارية.
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 :لثباتفرض ا علىالمستجد  19كرونا  فيروس تأثير جائحة  -2

لفترة ا، التاريخية التكلفةبالرغم من محدودية الفروض المحاسبية، كفرض الوحدة المحاسبية، القيد المزدوج،      

فرض  من كالً  ثبات القوة الشرائية لوحدة النقدية، باإلضافة إلىالمحاسبية، المقابلة بين اإليرادات والمصروفات، 

ك هناف ،المستجد 19كرونا  فيروس إال أن فرض الثبات قد تأثر بشكل مباشر بجائحة وفرض اإلستمرار اإلستحقاق 

ً لنظريإختالف فى تفسير فرض الثبات بين نظرية المحاسبة والمعايير المحاسبية، حيث يقضى فرض الثبات  ة وفقا

مفاهيم،  ادئ، أسس، قواعد،بضرورة إستمرار المنشأة فى الثبات فى تطبيق السياسات المحاسبية المتبعة )مبالمحاسبة 

دف توفير القوائم المالية الختامية من فترة إلى أخرى دون تغيير أو تعديل، بهوعرض مصطلحات، إجراءات( عند إعداد 

 القابلية للمقارنة بين الفترات المالية المتتالية وإلمكان تحليل القوائم المالية بشكل مستقر وفعال.

ن، اسبية بقدر اإلمكاأهمية توحيد السياسات المحنحو  على فرض الثبات لدولية للتقارير الماليةأثر إتجاه المعايير ا كما     

، كما كثربحيث ينخفض عدد السياسات المحاسبية للموضوع المحاسبى الواحد إلى سياسة محاسبية واحدة أو اثنين على األ

ً لمعاكبير ومع ذلك بقى هذا الفرض الفرض عرشه إلى حد فقد هذا ، ومن هنا هو الحال فى معيار المخزون يير وفقا

ية نود المحاسبوهو الثبات فى العرض المحاسبى، أى الثبات فى تبويب الب ،ولكن فى إتجاه أخرالتقارير المالية الدولية، 

ما كان وليس ثبات فى تطبيق السياسات المحاسبية كالمحاسبى هو ثبات فى العرض فوترتيبها داخل القوائم المالية، 

 .اذ القراراتهدف تسهيل عقد المقارنات وتبسيطها لإلستفادة من القوائم المالية عند إتخ بتحقيقمعلوماً، مع اإلحتفاظ 

 

رت معظم المستجد قد أثرت على هذا الفرض بشكل مباشر، حيث اضط 19ى رأيى فإن جائحة فيروس كرونا وف     

 نتيجة ،خرىنشآت إلى تغيير سياساتها المحاسبية من ناحية وإلى تغيير طريقة العرض المحاسبى من ناحية أالم

ثلة فى افه والمتمالمشاكل المالية واإلقتصادية والفنية التى أثرت على نشاطها مما قلل من تحقيق هذا الفرض ألهد

 ً لتالعب تعمد، أى ام منع تغيير النتائج المالية بشكل تسهيل عقد المقارنات بين الفترات المالية المتتالية وأيضا

  تكوين مخصصات جديدة أو إستخدام مخصصات قائمة.بالمبالغة فى خصوصاً  بالحسابات بشكل مؤثر

رض بية وطريقة العمع تأكيدى على أن فرض الثبات ال يعنى الجمود، بل تستطيع المنشأة تغيير سياساتها المحاس     

روس ته جائحة فيالضرورة إلى ذلك أو تغيير طريقة العرض كلما تطلبت المعايير المحاسبية، وهذا ما أكدكلما دعت 

 المستجد وأثرت على هذا الفرض المحاسبى. 19كرونا  

 

الً من فرض المستجد على الفروض المحاسبية األساسية وبصفة خاصة ك 19وهكذا أثرت جائحة فيروس كرونا       

تطمين اإلستمرار ل حتى فى حالة توافر القدرة علىمن وجهة نظرى يتطلب اإلفصاح عنه فى كل الحاالت  اإلستمرار الذى

س كرونا  مع اإلفصاح عن حاالت الشك المؤثر بصورة تفصيلية وواضحة، كما أثرت جائحة فيرو ،أصحاب المصالح

 ماليةالفترات ال د المقارنات بينعق ليةمما أثر على عمالمستجد على فرض الثبات بتقليل اإلستفادة من تطبيقه  19

 .والمحاسبىاإلستفادة من التحليل المالى ضعف التالعب فى الحسابات و زيادةوبشكل سلبى 
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 :الدولية على المعايير المحاسبيةالمستجد  19كرونا فيروس ثانياً: تأثير جائحة 

مالية المقدمة ة( إلى شرح أسس عرض القوائم ال)معايير التقارير المالية الدولي تهدف المعايير المحاسبية الدولية     

لى والعام لإلستخدام العام، وبصفة خاصة لألطراف الخارجية حتى تمكن هذه األطراف من عقد المقارنات بين العام الحا

 عند إتخاذ قوائم المالية بشكل فعالالسابق وبين المنشأة والمنشآت المماثلة، وحتى تمكن هذه األطراف من إستخدام ال

ن حاسبة، إال أالعديد من المعايير المحاسبية لتغطى معظم جوانب مهنة المر قد تم إصدافقراراتهم المالية واإلقتصادية، 

مما يتطلب  المستجد لم تكن موجودة عند إصدار المعايير المحاسبية 19مؤثرة لجائحة فيروس كرونا جديدة هناك تأثيرات 

 لجائحة وهماتؤخذ فى اإلعتبار عند تطبيق المعايير المحاسبية، وقد قمت بإختيار معيارين تأثرا بشكل ملحوظ بهذه اأن 

حاسبية السياسات المب المحاسبة الخاص معيار المحاسبة الخاص باألحداث الالحقة لتاريخ القوائم المالية، ومعيار

ف نتناولها ، وسوعلى المعايير المحاسبية الدولية المستجد 19كرونا والتقديرات واألخطاء كنموذج لتأثير جائحة فيروس 

 -على النحو التالى :

 

ولى والد 7المستجد على متطلبات المعيار المحاسبى المصرى رقم  19فيروس كرونا  تأثير جائحة -1

 ، وموضوعه األحداث الالحقة لتاريخ القوائم المالية:10رقم 

وائم لية لتاريخ القح متى يجب على المنشأة أن تعدل قوائمها المالية بناءاً على األحداث التايهدف هذا المعيار إلى شر     

ا لتالية، كماالمالية وكذلك اإلفصاحات التى يجب أن توفرها المنشأة فى تاريخ إعتماد إصدار القوئم المالية واألحداث 

لية ك أحداث تامالية على أساس اإلستمرارية إذا كانت هنايتضمن هذا المعيار أيضاً عدم قيام المنشأة بإعداد القوائم ال

 لتاريخ القوائم المالية تشير إلى أن فرض اإلستمرارية ليس مناسباً.

ئم المالية ين تاريخ القواوقد أستخدم هذا المعيار مصطلح األحداث التالية لتاريخ القوائم المالية بأنها األحداث التى تقع ب     

 إصدار القوائم المالية سواء أكانت تلك األحداث فى صالح المنشأة أو فى غير صالحها.وتاريخ إعتماد 

 كما حدد نوعين من األحداث هما:

 حداث تشير إلى حاالت نشأت بعد تاريخ القوائم المالية وتتطلب تعديل فى القوائم المالية.أ -أ

نها فى تتطلب تعديل القوائم المالية، وقد تتطلب اإلفصاح عحداث تشير إلى حاالت نشأت بعد تاريخ القوائم المالية وال أ -ب

 القوائم المالية.

لتلك  ار بعض األمثلةوبالنسبة لألحداث التالية لتاريخ القوائم المالية التى تستوجب تعديل القوائم المالية أعطى المعي     

 األحداث منها:

ى فبالفعل جود إلتزام على المنشأة وكان هذا اإللتزام قائماً دور حكم قضائى بعد تاريخ القوائم المالية يكشف عن وص -1

 كوين مخصصاتتوعليه فإنه يجب على المنشأة تعديل المخصصات المثبته لمقابلة هذا اإللتزام أو تاريخ القوائم المالية، 

ً يعتبر دليالً إضافية جديدة لمقابلته، وعدم اإلكتفاء باإلفصاح عن هذا اإللتزام المحتمل ألن الحكم القضائى   . إضافيا

ت جديدة بعد تاريخ القوائم المالية تكشف عن أن قيمة أحد األصول قد إعتراها إنخفاض فى قيمتها فى ظهور معلوما -2

 تاريخ إعداد القوائم المالية.
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ن موغير ذلك تكلفته  يضاف إلى ذلك أمثلة عن إفالس أحد العمالء أو بيع المخزون بعد تاريخ القوائم المالية بأقل من -3

 األمثلة.

 

اإلفصاح  ية وإنما تتطلبأما بالنسبة لألحداث التالية لتاريخ القوائم المالية والتى قد ال تستوجب تعديل فى القوائم المال     

قدم  سليمة، فقدلصحيح وإتخاذ القرارات العنها، ألن عدم اإلفصاح يؤثر على قدرة مستخدمى القوائم المالية على التقييم ا

 األحداث منها ما يلى: المعيار بعض األمثلة لهذه

 ملية إندماج كبيرة بعد تاريخ القوائم المالية أو إستبعاد إحدى الشركات التابعة الهامة.ع -1

مزاولة جزء  لتوقف عن جزء من النشاط أو إستبعاد أصول أو سداد إلتزامات تتعلق بالتوقف عنعن خطة ل اإلعالن -2

 فى عقد إرتباط لبيع هذه األصول أو سداد تلك اإللتزامات. من النشاط أو الدخول

 تدمير أحد المصانع الكبرى بالحريق بعد تاريخ الميزانية. -3

ر غيرات الكبيرة غيعالن عن البدء فى تنفيذ عملية إعادة هيكلة هامة، أو التف إلى ذلك أمثلة أخرى متعلقة باإليضا -4

 لمعيار.اى أسعار األصول أو أسعار الصرف، وغير ذلك من األمثلة التى قدمها العادية بعد تاريخ القوائم المالية ف

 

ذى يطرح نفسه المستجد على متطلبات هذا المعيار، فالسؤال األول ال 19أما فيما يتعلق بتأثير جائحة فيروس كرونا      

نى هل بعض فصاح فقط، والسؤال الثاالمستجد يتطلب تعديل فى القوائم المالية أو اإل 19هل تأثير جائحة فيروس كرونا 

 تأثيرات هذه الجائحة تتطلب التعديل بينما األخرى تتطلب مجرد اإلفصاح، يضاف إلى ذلك العديد من األسئلة

 واإلستفسارات فيما يتعلق بتوزيعات األرباح واإلستمراراية.

 

وائم المالية أدى إلى المستجد على معيار األحداث الالحقة لتاريخ الق 19وفى رأيى أن تأثير جائحة فيروس كرونا      

تفريق بين إلى عدم ال عنها فى نفس الوقت، أى أن الجائحة أدتضرورة تعديل العديد من بنود القوائم المالية واإلفصاح 

فس ناإلفصاح فى واإلفصاح، حيث أصبحت هذه األحداث تتطلب التعديل األحداث التى تستوجب التعديل أو التى تستوجب 

 الوقت.

فة عامة ظهور كما أن الجائحة قد أدت إلى التوسع فى تكوين مخصصات جديدة أو إستخدام مخصصات قائمة، وبص     

 تعديالت فى بنود القوائم المالية حيث ستؤثر الجائحة على كالً من:الطفرة فى إجراء 

 لنشاط وبصفة خاصة إنخفاض حجم المبيعات.حجم ا -1

 العمالة. -2

 األرباح وتوزيعات األرباح. -3

 تقييم المخزون. -4

 إرتفاع األسعار. -5

 و عمالء مهمين.أفقدان مورد رئيسى  -6
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 أثيرات سلبية على السيولة وصعوبة الحصول على قروض.ت -7

 فى األصول طويلة األجل. وضعف اإلستثماررات المالية إنخفاض حجم اإلستثما -8

 لتذبذبات فى أسعار الصرف األجنبى وأسعار األوراق المالية والذهب.ا -9

دارها من قبل خ إصيوبين تارم 31/12/2019وغير ذلك من األحداث التى طرأت من تاريخ إعداد القوائم المالية فى 

 مجلس اإلدارة.

 

لى والدو 5متطلبات المعيار المحاسبى المصرى رقم المستجد على  19أثير جائحة فيروس كرونا ت -2

 ، وموضوعه السياسات المحاسبية والتغيرات فى التقديرات المحاسبية واألخطاء:8رقم 

إلفصاح عن يهدف هذا المعيار إلى تحديد أسس إختيار وتغيير السياسات المحاسبية وتحديد المعالجة المحاسبية وا     

 يحها.حاسبية وكذا تحديد المعالجة المحاسبية واإلفصاح عن األخطاء المحاسبية وتصحالتغييرات فى التقديرات الم

سات المستجد على متطلبات هذا المعيار وبصفة خاصة فى تحديد وإختيار السيا 19وتؤثر جائحة فيروس كرونا      

 المحاسبية و اإلفصاح عن التغييرات فى التقديرات المحاسبية، وفيما يلى بيان لذلك :

 

 المستجد على إختيار وتطبيق السياسات المحاسبية: 19أثير جائحة فيروس كرونا ت -2/1

 ،حاسبىتناول المعيار اإلعتبارات التى تحكم إختيار وتطبيق السياسات المحاسبية فى حالة عدم وجود معيار م     

 ،لمعياروالظروف التى تؤدى إلى خروج المنشأة عن تطبيق أحد متطلبات معيار معين أو الخروج كليةً عن تطبيق هذا ا

 ومع ذلك فإن يؤدى إلى تقديم قوائم مالية مضللة، وكذلك متطلبات الثبات فى تطبيق السياسات المحاسبية،قد ألن تطبيقه 

بيقها لتزام بتطلمعامالت واألحداث والظروف والسياسات المحاسبية التى يجب اإلالمعايير المحاسبية هى اآللية التى تحدد ا

 عند إعداد القوائم المالية.

على طبيقه تذلك فقد حدد هذا المعيار اإلعتبارات الواجب مراعاتها عند عدم وجود معيار أو تفسير محاسبى يمكن ل     

ى ضوء فأن تتخذ ما تراه لوضع وتطبيق سياسة محاسبية مناسبة معامالت أو أحداث أو ظروف معينة حيث يمكن لإلدارة 

إلدارة فى مراعاة عدة شروط حددها المعيار وذلك لضمان أن تؤدى السياسة المحاسبية )خارج المعايير( التى تنتهجها ا

 هذه الحالة إلى معلومات تتسم باآلتى:

 ة.ذ القرارات اإلقتصاديتالئم إحتياجات مستخدمى القوائم المالية إلتخاأى مناسبة  -أ

ى أن اد عليها بما يجعلها تتسم بالثقة وخالية من التحيز وتتسم بالحيطة والحذر باإلضافة إلى الحياد، أيمكن اإلعتم -ب

 تكون كاملة فى كافة جوانبها الهامة.

 كما تناول هذا المعيار النقاط التالية:

 ثبات السياسات المحاسبية. -1

 السياسات المحاسبية. متطلبات اإلفصاح عن -2

 .التغيرات فى السياسات المحاسبية -3
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 إلعتبارات التى تحكم تطبيق التغييرات فى السياسات المحاسبية.ا -4

 أثر رجعى واإلعتبارات التى تحكمه.التطبيق ب -5

 .فى السياسات المحاسبية )اإلختيارى( وعىاإلفصاح فى حالة التغيير التط -6

 فسير محاسبى قد صدر ولم يتم سريانه بعد.قيام المنشأة بتطبيق معيار أو ت اإلفصاح فى حالة عدم -7

ن عأن الخروج يتضح مما سبق أن هذا المعيار فى الجزء األول منه ركز على أهمية اإللتزام بتطبيق المعايير المحاسبية و

 تطبيق أحد متطلبات المعايير الدولية يحتاج إلى العديد من المبررات والشروط.

 

السياسات بالمستجد قد أثرت على هذا الجزء من المعيار والمتعلق  19وفى رأيى أن جائحة فيروس كرونا      

بيق خروج عن تطالمحاسبية بأن أتاحت هذه الجائحة للمنشآت على إختالف أنواعها وفى معظم الدول أن تتوسع فى ال

طبيق المعايير إللتزام بتمؤثرة، وأن اكبيرة وادية ومالية المعايير المحاسبية نتيجة ما خلفته هذه الجائحة من آثار إقتص

ضرورة لبت المستجد قد أظهرت وتط 19أى أن جائحة فيروس كرونا ، ة قد يؤدى إلى قوائم مالية مضللةالمحاسبي

ى ية للتوسع فوقدمت المبررات اإلستثنائ ،سياسات محاسبية جديدة لم تكن فى الحسبانإصدار معايير محاسبية أى 

 تطبيق المعايير المحاسبية. دالخروج عن

 

 المستجد على التغييرات فى التقديرات المحاسبية: 19أثير جائحة فيروس كرونا ت -2/2

 النقاط اآلتية: لتقديرات المحاسبيةتناول هذا الجزء من المعيار والمتعلق بالتغيير فى ا     

 المالية التى يتطلب األمر تقديرها.البنود  -1

 .للتغييراإلعتبارات التى تحدد حاجة التقديرات المحاسبية  -2

 .بالتغيير فى التقديرات المحاسبيةإعتبارات اإلعتراف  -3

 .لتغييرات فى التقديرات المحاسبيةاإلفصاح عن ا -4

وف ك نتيجة لظرالقوائم المالية بدقة كافية، وعلل ذلحيث بين المعيار بأن هناك بنود محاسبية عديدة ال يمكن قياسها فى 

ت متاحة على معلوما وتستند عملية التقدير على أحكام تتم بناءاً ، ا أنشطة المنشأة لذا يتم تقديرهاعدم التأكد التى تتصف به

 يؤدى إلى لمالية والالقوائم وموثوق بها، مؤكداً على أن إستخدام التقديرات المحاسبية المعقولة يعد جزءاً أساسياً فى إعداد ا

 المساس بمصداقيتها.

 وقدم المعيار أمثلة لبنود محاسبية قد يتطلب األمر تقديرها منها:

 الديون المشكوك فى تحصيلها. -أ

 تقادم المخزون. -ب

 لعادلة لألصول واإللتزامات المالية.االقيمة  -ج

 األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول القابلة لإلهالك. -د

 لنمط المتوقع إلهالك المنافع المستقبلية لألصول القابلة لإلهالك.ا -ه
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 كما حدد المعيار إعتبارات محددة عند مراجعة التقديرات المحاسبية منها ما يلى:

 دوث تغييرات فى الظروف التى تم بناءاً عليها عمل هذه التقديرات.ح -أ

 ت جديدة أو مزيد من الخبرات.توافر معلوما -ب

 

 حيحاً ألى خطأ،كما بين المعيار أن عملية مراجعة التقديرات المحاسبية ال ترتبط بفترات سابقة كما أنها ال تعد تص     

 تخدمة وليسعلى أن يعامل أى تغيير فى األساس المطبق لعمل التقديرات المحاسبية كتغيير فى السياسات المحاسبية المس

 سات المحاسبيةفى حالة صعوبة تمييز التغيير فى السياالمحاسبية التقديرات تغيير فى كفى التقديرات المحاسبية، ويعتبر 

 عن التغيير فى التقديرات المحاسبية.

 

فى  لدفترية للبنودكما حدد المعيار مجموعة من اإلعتبارات لإلعتراف بالتغيير فى التقديرات المحاسبية بتعديل القيم ا     

ة الحالية بية بالفترأن يتم اإلعتراف بصفة عامة بتأثير التغيير فى التقديرات المحاس فترة التغيير فى القوائم المالية، على

 .ذه الفتراتكإيراد أو مصروف، على أن يتم اإلعتراف بهذا التأثير إن وجد بالفترات المستقبلية كإيراد أو مصروف فى ه

 

ات رات فى التقديرعن التغييأما بالنسبة لإلفصاح عن التغيير فى التقديرات المحاسبية فقد حدد المعيار كيفية اإلفصاح      

ة الحالية ر فى الفترالمحاسبية بأن تقوم المنشأة باإلفصاح عن طبيعة وقيمة التغيير فى التقديرات المحاسبية الذى يكون له أث

ت على الفترا الفترات المستقبلية، فيما عدا ما إذا كان من المتعذر تقدير هذا التأثيرأو الذى يكون له أثر متوقع فى 

لك الحقيقة تإلفصاح عن المستقبلية، وفى حالة عدم اإلفصاح عن قيمة التأثير فى الفترة الحالية نظراً لتعذر التقدير فإنه يتم ا

 فى القوائم المالية.

يل هذا من قب قديرات المحاسبية بأثر رجعى عن فترة أو فترات سابقة، حيث ال يعدوفى كل الحاالت ال يتم التغيير فى الت

 تصحيح األخطاء.

 

التغييرات فى بالمستجد قد أثرت على هذا الجزء من المعيار والمتعلق  19وفى رأيى أن جائحة فيروس كرونا      

 التقديرات المحاسبية بأن أدى إلى:

 صات.المخصإعادة النظر فى طرق تقدير  -1

 ستخدام المخصصات القائمة.التوسع فى إ -2

 جراء العديد من التعديالت على المخصصات القائمة.إ -3

المستجد مثل )مخصص مواجهة تداعيات  19جديدة لم تكن موجودة قبل جائحة فيروس كرونا  ظهور مخصصات -4

 المستجد(. 19جائحة فيروس كرونا 
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 العديد المستجد على كل من نظرية ومعايير المحاسبة، ومع ذلك فهناك 19روس كرونا هذه بعض تأثيرات جائحة في     

 من التأثيرات األخرى ومن أمثلة ذلك ما يلى:

      قلبات المستجد إلى ت 19معيار عقود اإليجار، خصوصاً فيما يتعلق بمعدل الخصم حيث أدى تفشى فيروس كرونا  -أ

 تخفض من أسعار الفائدة.األسواق مما جعل البنوك المركزية 

 معيار المخزون، خصوصاً فيما يتعلق بإعادة اإلدارة لتقدير صافى القيمة البيعية. -ب

ل القيمة معيار إضمحالل األصول، حيث يتطلب األمر إعادة تقييم األصول لظهور مؤشرات مؤثرة على إضمحال -ج

 المستجد. 19نتيجة تأثير جائحة فيروس كرونا 

اإلدارة بإعادة  المستجد على ضرورة قيام 19لثابتة وإهالكاتها، حيث أثرت جائحة فيروس كرونا معيار األصول ا -د

يم األصول باإلضافة إلى إعادة تقي، النظر فى العمر اإلنتاجى لألصول التى تصنف طويلة األجل وقيمتها التخريدية

 غير الملموسة واإلستثمارات العقارية وأصول حق اإلنتفاع.

معلومات المستجد على ضرورة اإلفصاح عن ال 19ألدوات المالية، حيث أثرت جائحة فيروس كرونا معايير ا -ه

 بطبيعة ومدى المخاطر التى تتعرض لها أدوات المنشأة المالية بصورة أكثر وضوحاً.الخاصة 

ر الشكوك تأثيالمستجد على إستخدام طرق جديدة لتحديد  19معيار اإليراد، حيث أثرت جائحة فيروس كرونا  -و

حقيق العقود تالمستجد، باإلضافة إلى تأثير هذه الجائحة على  19المتعلقة بتحقيق اإليراد فى ظل تفشى فيروس كرونا 

 المستقبلية.

المستجد  19المستجد على قياس القيمة العادلة، حيث أدى تفشى فيروس كرونا  19تأثير جائحة فيروس كرونا  -ز

 مة العادلة عند إعداد القوائم المالية.إلى تأثيرات على قياس القي

 

هنة المحاسبة فى نظرية وم تعديالتالمستجد سوف تؤدى إلى  19أن جائحة فيروس كرونا  وبصفة عامة فى رأيى     

روض ف تعديلخالل الفترات القادمة حيث ستؤثر على الفروض المحاسبية بأن تظهر فروض محاسبية جديدة مع 

ر ل فى معاييمحاسبية قائمة مثل فرض اإلستمرار والثبات، وكذلك ستؤثر فى إصدار معايير محاسبية جديدة وتعدي

اجعة بكل ى مهنة المريضاف إلى ذلك تأثير هذه الجائحة علاً ثورة فى نظرية ومهنة المحاسبة، محاسبية قائمة، إنها حق

 وتلقى أعباء جديدة على مراقب الحسابات. تفاصيلها، حيث تزيد من أعمال ونظام المراجعة

 

 

 تم بحمد هللا
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