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المعٌار المحاسبً الدولً الثامن 
 ( 1993المعدل فً عام )

صافً الربح أو الخسارة للفترة، األخطاء الجوهرٌة، والتغٌٌرات فً السٌاسات 
المحاسبٌة 

 
 – 19، 4الفقرات " العملٌات المتوقفة"– ٌلغً المعٌار المحاسبً الدولً الخامس والثالثون 

، من المعٌار المحاسبً الثامن، و كذلك ٌلغً المعٌار المحاسبً الدولً الخامس والثالثون 22
ٌسري مفعول المعٌار .  من المعٌار المحاسبً الثامن6تعرٌف العملٌات المتوقفة فً الفقرة 

المحاسبً الدولً الخامس والثالثون على البٌانات المالٌة التً تغطً الفترات التً تبدأ فً 
.  أو بعد هذا التارٌخ1999 (ٌناٌر ) كانون ثانً األول من

 
 

: ٌتعلق أحد تفسٌرات اللجنة الدائمة للتفٌسرات بالمعٌار المحاسبً الثامن
 

  التطبٌق ألول مرة لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة " – 8تفسٌر اللجنة الدائمة للتفٌسرات رقم
". كؤساس رئٌسً للمحاسبة
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المعٌار المحاسبً الدولً الثامن  
( 1993المعدل  فً عام )

صافً الربح أو الخسارة للفترة، األخطاء الجوهرٌة، والتغٌٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة 

ٌتكون هذا المعٌار من الفقرات المكتوبة بؤحرف مائلة وبلون داكن وٌجب تطبٌق هذا المعٌار 
فً ضوء ما جاء من مواد وإٌضاحات بباقً الفقرات، وكذلك فً ضوء ما جاء فً المقدمة 
الخاصة بالمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة، مع مالحظة عدم ضرورة تطبٌق المعاٌٌر المحاسبٌة 

 . ( بالمقدمة12راجع الفقرة رقم )الدولٌة على البنود قلٌلة األهمٌة نسبٌا 

: هدف المعٌار

ٌهدف هذا المعٌار إلى وصف التبوٌب واإلفصاح والمعالجة المحاسبٌة لبعض البنود فً قائمة 
الدخل من أجل أن تقوم كافة المنشآت بإعداد وعرض قائمة الدخل على أسس منسقة وهذا 
ٌساعد المنشآت على مقارنة قوائمها المالٌة مع تلك الخاصة بالفترات السابقة ومع البٌانات 

وعلٌه فإن هذا المعٌار ٌشترط التبوٌب واإلفصاح للبنود غٌر العادٌة . المالٌة للمنشات األخرى
أي جانب اإلفصاح عن بعض البنود من خالل األرباح والخسائر من األنشطة االعتٌادٌة كما 

ٌحدد المعٌار المعالجة المحاسبٌة للتغٌٌرات فً التقدٌرات المحاسبٌة والسٌاسات المحاسبٌة 
. وتصحٌح األخطاء الجوهرٌة

: نطاق المعٌار

ٌجب تطبٌق هذا المعٌار فً عرض األرباح والخسائر من األنشطة االعتٌادٌة  .1
والبنود غٌر العادٌة فً قائمة الدخل وفً المحاسبة عن التغٌرات فً التقدٌرات 

. المحاسبٌة واألخطاء الجوهرٌة والتغٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة 

ٌحل هذا المعٌار محل المعٌار المحاسبً الدولً الثامن والخاص بالبنود غٌر العادٌة  .2
 . 1977 وبنود الفترات السابقة والتغٌٌر فً السٌاسات المحاسبٌة المعتمد فً عام

من بٌن ما ٌتناوله هذا المعٌار اإلفصاح عن بعض بنود صافً الربح أو الخسارة  .3
وٌجرى هذا اإلفصاح باإلضافة إلى أي من متطلبات اإلفصاح حسب معاٌٌر . للفترة

المحاسبة الدولٌة بما فٌها المعٌار المحاسبً الدولً الخامس والخاص بالمعلومات 
. التً ٌجب اإلفصاح عنها فً البٌانات المالٌة 

 (ملغى) .4

تتم المحاسبة واإلفصاح عن األثر الضرٌبً على البنود غٌر العادٌة واألخطاء  .5
الرئٌسٌة والتغٌٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة وفق المعٌار المحاسبً الدولً الثانً 

وعندما ٌشٌر المعٌار الثانً عشر . عشر والخاص بالمحاسبة عن ضرائب الدخل
. إلى  البنود االستثنائٌة، فإنه ٌتعٌن اعتبارها بنودا غٌر عادٌة طبقا لهذا المعٌار
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: تعرٌف المصطلحات 

: استخدمت المصطلحات التالٌة فً هذا المعٌار بالمعانً الواردة قرٌن كل منها  .6

هً إٌرادات أو مصروفا ت تنشؤ نتٌجة ألحداث أو معامالت :  البنود غٌر العادٌة 
ممٌزة بوضوح عن األنشطة االعتٌادٌة للمنشؤة وبالتالً ال ٌتوقع حدوثها بشكل 

. متكرر أو منتظم

عبارة عن أٌة أنشطة تتوالها المنشؤة كجزء من أعمالها، وتلك : األنشطة االعتٌادٌة 
. األنشطة المكملة لها أو المتعلقة بها أو الناتجة عنها

 أخطاء هامة ٌتم اكتشافها فً الفترة الحالٌة ذات  عبارة عن: األخطاء الجوهرٌة 
أهمٌة لدرجة أن البٌانات المالٌة الخاصة بفترة مالٌة سابقة واحدة أو أكثر غٌر قابلة 

. لالعتماد علٌها فً تارٌخ إصدارها 

هً عبارة عن مبادئ وأسس وأعراف وقواعد وممارسات : السٌاسات المحاسبٌة 
. معٌنة تطبقها المنشؤة فً إعداد وعرض البٌانات المالٌة

: صافً الربح أو الخسارة للفترة 

ٌجب أن تدرج جمٌع بنود اإلٌرادات والمصروفات التً تم االعتراف بها خالل  .7
 إذا اشترط أو سمح معٌار محاسبً  الفترة لتحدٌد صافً الربح أو الخسارة للفترة إال

. د ولً آخر بما ٌخالف ذلك 

عادة ما تدرج جمٌع بنود اإلٌرادات والمصروفات التً تم االعتراف بها خالل  .8
وٌشمل ذلك البنود غٌر العادٌة واآلثار . الفترة لتحدٌد صافً الربح أو الخسارة للفترة

ولكن ٌمكن فً ظل ظروف معٌنة . الناجمة عن التغٌٌرات فً التقدٌرات المحاسبٌة
وٌتناول هذا . أن ٌتم استبعاد بعض البنود من صافً الربح أو الخسارة للفترة الحالٌة

تصحٌح أخطاء جوهرٌة وتؤثٌر التغٌٌرات فً : المعٌار حالتٌن من تلك الظروف
. السٌاسات المحاسبٌة 

تتناول معاٌٌر محاسبٌة دولٌة أخرى بنودا مستوفاة لتعارٌف اإلطار المفاهٌمً  .9
اإلٌراد والمصروف كما وردت فً اإلطار لكنها تستبعد عادة عند تحدٌد صافً 

انظر المعٌار )أمثلة على ذلك تشمل فوائض إعادة التقٌٌم . الربح أو الخسارة
المحاسبً الدولً السادس عشر والخاص بالممتلكات والمصانع والمعدات  كذلك 
المكاسب والخسائر الناتجة عن ترجمة البٌانات المالٌة الخاصة بمنشآت أجنبٌة 

انظر المعٌار المحاسبً الدولً الحادي و العشرون والخاص بآثار التغٌٌرات فً )
 . (أسعار صرف العمالت األجنبٌة
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ٌتضمن صافً الربح أو الخسارة للفترة المكونات التالٌة التً ٌجب اإلفصاح عنها  .10
: فً صلب قائمة الدخل 

األرباح أو الخسائر من األنشطة االعتٌادٌة؛ و  .أ 

. البنود غٌر العادٌة .ب 

: البنود غٌر العادٌة

 ٌجب اإلفصاح عن طبٌعة وقٌمة كل بند غٌر عادي بشكل منفصل  .11

تدرج فً الواقع كافة بنود اإلٌرادات والمصروفات عند تحدٌد صافً الربح أو  .12
و لذلك فإن البنود غٌر . الخسارة للفترة والناتجة من خالل األنشطة االعتٌادٌة

العادٌة تنشؤ عن أحداث أو عملٌات نادرة الحدوث  

إن ما ٌمٌز حدثا أو عملٌة  بشكل واضح عن األنشطة االعتٌادٌة للمنشؤة بناء على  .13
طبٌعة تلك الحادثة أو العملٌة بالنظر إلى عالقتها باألنشطة االعتٌادٌة للمنشؤة ولٌس 

وفقا لتوقع تكرار تلك األحداث و لذلك فإن حدثا أو عملٌة قد تعتبر من البنود غٌر 
العادٌة لمنشؤة واحدة فً حٌن تعتبر عادٌة بالنسبة لمنشؤة أخرى فمثال أعباء الخسائر 
الناجمة عن زلزال ٌمكن اعتبارها بندا غٌر عادٌا فً حالة العدٌد من المنشات ولكن 
مطالبات المإمن علٌهم من شركة التامٌن ال تعتبر بنودا غٌر عادٌة بالنسبة لشركة 

. التؤمٌن التً تإمن ضد مثل هذه المخاطر

من األمثلة ألحداث وعملٌات التً ٌنتج عنها عادة بنودا غٌر عادٌة لمعظم المنشات  .14
: هً 

مصادرة الموجودات ؛ أو  .أ 

. الزالزل وغٌرها من الكوارث الطبٌعٌة  .ب 

ٌمكن أن ٌتم اإلفصاح عن طبٌعة وقٌمة كل بند من البنود غٌر العادٌة فً صلب  .15
قائمة الدخل أو إذا تم اإلفصاح عن ذلك فً مالحظات البٌانات المالٌة فإن إجمالً 

. البنود غٌر العادٌة ٌتم اإلفصاح عنها  فً صلب  قائمة الدخل 

الربح أو الخسارة من األنشطة االعتٌادٌة 

حٌنما تكون بنود اإلٌرادات والمصروفات المدرجة ضمن الربح أو الخسارة من  .16
األنشطة االعتٌادٌة من الحجم والطبٌعة أو التؤثٌر بحٌث ٌكون اإلفصاح عنها مالئما 
ألغراض تفسٌر أداء المنشؤة للفترة فإنه ٌتعٌن اإلفصاح عن طبٌعة وقٌمة تلك البنود 

. بشكل منفصل 

 

 لٌست من البنود 16رغم أن بنود اإلٌرادات والمصروفات المشار إلٌها فً الفقرة  .17
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غٌر العادٌة إال أن طبٌعة وقٌمة تلك البنود قد تكون مالئمة لمستخدمً البٌانات 
المالٌة لغرض تفهم المركز المالً وأداء المنشاة وإلجراء التنبإات عن المركز 
المالً و األداء، و ٌتم اإلفصاح عادة عن تلك المعلومات فً إٌضاحات هامشٌة 

للبٌاناتالمالٌة  

إن الظروف التً ٌمكن أن تستدعً اإلفصاح عن بنود اإلٌرادات والمصروفات  .18
: على ما ٌلً -  تشمل 16حسب ما ورد فً الفترة 

تخفٌض قٌمة المخزون إلى صافً القٌمة التحصٌلٌة وبالنسبة للمبانً  .أ 
والمنشات والمعدات إلى القٌمة القابلة االسترجاع وكذلك استعادة تلك 

. التخفٌضات 

إعادة تشكٌل أنشطة المنشاة وكذلك استعادة أٌة مخصصات عن تكالٌف إعادة  .ب 
. التشكٌل 

. التخلص من الممتلكات و المصانع و المعدات  .ج 

. العملٌات الموقفة  .د 

.  الدعاوى تسوٌة .ه 

. استعادة مخصصات أخرى  .و 

 (انظر العٌار المحاسبً الخامس و الثالثون، العملٌات المتوقفة– ملغى ) 22 – 19

: التغٌٌرات فً التقدٌرات المحاسبٌة 

نتٌجة لحالة عدم التؤكد  فً لألنشطة التجارٌة فإن كثٌرا من بنود البٌانات المالٌة ال   .23
والتقدٌر ٌستلزم االجتهاد الذي ٌعتمد على . ٌمكن قٌاسها بدقة ولكن ٌمكن تقدٌرها

وٌمكن أن ٌكون التقدٌر مطلوبا مثال للدٌون المعدومة، . أحدث المعلومات المتوفرة
أو تقادم المخزون، أو لتقدٌر العمر اإلنتاجً أو النمط المتوقع الستهالك المنافع 

فاستخدام التقدٌر المعقول ٌعتبر جزءا . االقتصادٌة للموجودات القابلة لالستهالك
. هاما من إعداد البٌانات المالٌة وال ٌإثر ذلك على درجة الوثوق بها 

ٌمكن أن ٌحتاج التقدٌر إلى تعدٌل إذا حدث تغٌٌر فً الظروف التً اعتمد علٌها  .24
وال ٌترتب . التقدٌر أو نتٌجة معلومات جدٌدة أو زٌادة فً الخبرة أو تطورات الحقة

على مراجعة  التقرٌر تطبٌق تعرٌفات البنود غٌر العادٌة أو األخطاء الرئٌسٌة على 
. ذلك التعدٌل

فً بعض األحٌان ٌكون من الصعب التمٌٌز بٌن التغٌٌر فً السٌاسة المحاسبٌة  .25
وفً هذه الحالة ٌعالج التغٌٌر على أنه تغٌٌر فً . والتغٌٌر فً التقدٌر المحاسبً

. التقدٌر المحاسبً مع اإلفصاح المناسب

ٌجب أن ٌدرج أثر التغٌٌر فً التقدٌر المحاسبً عند تحدٌد صافً الربح أو الخسارة  .26



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا

   

 

: وذلك خالل

فترة التغٌٌر إذا كان التغٌٌر ٌإثر على الفترة فقط، أو   .أ 

. فترة التغٌٌر والفترات المستقبلٌة إذا كان للتغٌٌر أثر على كالهما .ب 

ٌمكن أن ٌكون للتغٌٌر فً التقدٌر المحاسبً تؤثٌر على الفترة الحالٌة فقط أو الفترة  .27
فمثال التغٌٌر فً تقدٌر الدٌون المعدومة له تؤثٌر فقط . الحالٌة والفترات المستقبلٌة

على الفترة الحالٌة ولذلك ٌعترف به فورا ولكن التغٌٌر فً تقدٌر العمر اإلنتاجً 
ألصل أو فً النمط المتوقع الستهالك منافعه االقتصادٌة ٌإثر على مصروف 

وفً . االستهالك فً الفترة الحالٌة وفً كل فترة من فترات العمر اإلنتاجً المتبقً
كلتا الحالتٌن ٌعترف باألثر المرتبط بالفترة الحالٌة على أنه إٌراد أو مصروف فً 

الفترة الحالٌة، أما األثر على الفترات المستقبلٌة إن وجد فٌتم االعتراف به فً 
. الفترات المستقبلٌة 

ٌجب أن ٌدرج أثر التغٌر فً التقدٌر المحاسبً طبقا لنفس التبوٌب فً قائمة الدخل  .28
. الذي سبق استخدامه لذلك التقدٌر

 لضمان المقارنة بٌن البٌانات المالٌة لفترات مختلفة ٌدرج تؤثٌر التغٌٌر فً التقدٌر  .29
المحاسبً لتقدٌرات سبق إدراجها فً الربح أو الخسارة من العملٌات االعتٌادٌة 

وٌتم بٌان أثر التغٌٌر فً . ضمن ذات البنود المكونة لصافً الربح أو الخسارة
التقدٌر المحاسبً ضمن البنود غٌر العادٌة إذا كان قد سبق إدراج التقدٌرات ضمن 

.  البنود غٌر العادٌة 

ٌجب اإلفصاح عن طبٌعة وقٌمة التغٌر فً التقدٌر المحاسبً الذي له تؤثٌر مادي  .30
وإذا . على الفترة الحالٌة أو الذي ٌتوقع أن ٌكون له تؤثٌر مادي على فترات الحقة

. كان تحدٌد القٌمة غٌر عملً فٌجب اإلفصاح عن هذه الحقٌقة 

األخطاء الجوهرٌة 

ٌمكن أن تكتشف خالل الفترة الحالٌة أخطاء تحدث فً إعداد البٌانات المالٌة لفترة  .31
وقد تحدث األخطاء نتٌجة أخطاء حسابٌة . واحدة أو أكثر من الفترات المالٌة السابقة

أو أخطاء فً تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة أو نتٌجة لسوء تفسٌر للحقائق أو نتٌجة 
وٌدرج عادة تصحٌح تلك األخطاء عند تحدٌد صافً الربح أو . الغش أو السهو

. الخسارة للفترة الحالٌة 

فً أحٌان نادرة ٌكون للخطؤ أثر هام على البٌانات المالٌة لفترة مالٌة واحدة أو اكثر  .32
من الفترات السابقة بحٌث ٌجعل تلك البٌانات المالٌة غٌر موثوق بها فً تارٌخ 

ومثال على األخطاء الجوهرٌة . إصدارها وهو ما ٌطلق علٌها األخطاء الجوهرٌة
هو شمول البٌانات المالٌة لفترات سابقة على  قٌم عن أعمال تحت التنفٌذ وحسابات 

وٌتطلب تصحٌح األخطاء المتعلقة بفترات . مدٌنٌن عن عقود مزٌفة ال ٌمكن تنفٌذها
. سابقة إعادة تعدٌل المعلومات المقارنة أو إعداد معلومات افتراضٌة إضافٌة
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. ٌمكن التمٌٌز بٌن تصحٌح أخطاء جوهرٌة وبٌن التغٌٌرات فً التقدٌرات المحاسبٌة .33
إذ أن التقدٌرات المحاسبٌة بطبٌعتها هً تقرٌبات تحتاج إلى مراجعه عند ظهور 

معلومات إضافٌة فمثال المكاسب والخسائر التً ٌعترف بها نتٌجة الحتمال لم ٌكن 
. باإلمكان تقدٌره بشكل موثوق به ال ٌمثل تصحٌحا لخطؤ جوهري 

: المعالجة المفضلة 

ٌجب بٌان المبلغ الناتج عن تصحٌح خطؤ جوهري تابع لفترات مالٌة سابقة عن  .34
طرٌق تعدٌل الرصٌد االفتتاحً لألرباح المحتجزة وٌتعٌن تعدٌل المعلومات المقارنة 

. إال إذا كان أجراء ذلك غٌر عملً

تعد البٌانات المالٌة بما فً ذلك المعلومات المقارنة كما لو كان إجراء التصحٌح ٌتم  .35
ولذلك تدرج قٌمة التصحٌح لكل فترة ضمن . فً نفس الفترة التً حدث فٌها الخطؤ
أما قٌمة التصحٌح المتعلقة بفترات سابقة . صافً الربح أو الخسارة لتلك الفترة

للمعلومات المقارنة فً البٌانات المالٌة فٌتم تعدٌلها ضمن الرصٌد االفتتاحً لألرباح 
وٌتم أٌضا تعدٌل أٌة معلومات متعلقة بالفترات . المحتجزة ألول فترة مالٌة مقدمة

.  السابقة كما هو الحال فً عرض ملخصات البٌانات المالٌة

ال ٌإدي تعدٌل المعلومات المقارنة بالضرورة إلى تعدٌل البٌانات المالٌة التً سبق  .36
اعتمادها من قبل المساهمٌن أو سجلت أو قدمت إلى الجهات الرقابٌة المسئولة 

. ومع ذلك فقد تتطلب القوانٌن الوطنٌة تعدٌال لتلك البٌانات المالٌة . المنظمة

: ٌجب أن تفصح المنشؤة عن اآلتً  .37

. طبٌعة الخطؤ الجوهري  .أ 

. مبلغ التصحٌح للفترة الحالٌة ولكل فترة سابقة معروضة  .ب 

مبلغ التصحٌح المتعلق بفترات سابقة التً أدرجت فً المعلومات ا لمقارنة،  .ج 

. حقٌقة أن المعلومات المقارنة قد تم تعدلٌها  أو أن إجراء ذلك غٌر عملً  .د 

: معالجة بدٌلة مسموح بها

ٌجب إدراج قٌمة تصحٌح خطؤ جوهري فً تحدٌد صافً الربح أو الخسارة للفترة  .38
وٌجب عرض المعلومات المقارنة كما تم عرضها فً البٌانات المالٌة للفترة . الحالٌة
وٌجب عرض المعلومات االفتراضٌة اإلضافٌة التً أعدت حسب الفقرة . السابقة

.  إذا كان ذلك غٌر عملً   إال34

. ٌتم إدراج تصحٌح خطؤ جوهري فً تحدٌد صافً الربح أو الخسارة للفترة الحالٌة .39
ولكن المعلومات اإلضافٌة عادة ما تعرض فً أعمدة منفصلة إلظهار صافً الربح 

أو الخسارة للفترة الحالٌة وأي فترة سابقة كما لو كان الخطؤ الرئٌسً قد تم تصحٌحه 
وٌمكن أن تكون هذه المعالجة المحاسبٌة ضرورٌة فً . فً الفترة التً حدث فٌها
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الدول التً تشترط أن تتضمن البٌانات المالٌة معلومات مقارنة والتً تتفق مع 
. البٌانات المالٌة التً عرضت فً الفترات السابقة 

: ٌجب أن تفصح المنشؤة عن اآلتً  .40

. الخطؤ الجوهري  طبٌعة .أ 

مبلغ التصحٌح الذي تم االعتراف به فً صافً الربح أو الخسارة للفترة  .ب 
الحالٌة، و 

مبلغ التصحٌح الذي أدرج فً كل فترة من الفترات التً عرض لها معلومات  .ج 
افتراضٌة و مبلغ التصحٌح المتعلق بالفترات السابقة لتلك التً أدرجت فً 

و إذا كان إجراء ذلك غٌر عملً فٌجب اإلفصاح عن . المعلومات االفتراضٌة
. هذه الحقٌقة 

التغٌٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة 

ٌحتاج مستخدمً البٌانات المالٌة أن ٌكون بإمكانهم مقارنة البٌانات المالٌة للمنشؤة  .41
خالل فترة زمنٌة حتى ٌتعرفوا على التغٌرات فً المركز المالً واألداء والتدفقات 

.  ولذلك تطبق عادة نفس السٌاسات المحاسبٌة فً كل فترة. النقدٌة

ٌجب االقتصار على إجراء تغٌٌر فً السٌاسة المحاسبٌة فقط فً الحاالت التً  .42
ٌتطلبها القانون أو هٌئة وضع المعاٌٌر المحاسبٌة أو إذا كان ذ لك من شؤنه تقدٌم 

. عرض أكثر مناسبة لألحداث والعملٌات فً البٌانات المالٌة الخاصة بالمنشؤة 

ٌتم عرض األحداث والعملٌات فً البٌانات المالٌة بطرٌقة أكثر مناسبة عندما ٌنتج  .43
 عن السٌاسة المحاسبٌة الجدٌدة معلومات اكثر مناسبة ومعتمدة عن المركز المالً و

. األداء والتدفقات النقدٌة للمنشؤة 

: ال تعتبر األمور التالٌة تغٌٌرا فً السٌاسات المحاسبٌة  .44

تبنى سٌاسة محاسبٌة ألحداث أو عملٌات تختلف من حٌث الجوهر عن  .أ 
أحداث أو عملٌات حدثت فً السابق، و 

تتبنى سٌاسة محاسبٌة جدٌدة ألحداث أو عملٌات لم تحدث فً السابق أو كانت  .ب 
. غٌر مادٌة

إن التطبٌق المبدئً لسٌاسة تحمٌل موجودات بقٌم إعادة التقٌٌم ٌمثل تغٌٌرا فً 
السٌاسة المحاسبٌة ولكن ٌتم معالجته كإعادة تقٌٌم حسب المعٌار المحاسبً الدولً 

 والخاص بالممتلكات والمصانع والمعدات، أو المعٌار المحاسبً الدولً رقم 16رقم 
 ولٌس حسب هذا  المعٌار ,  والخاص بالمحاسبة عن االستثمارات طبقا لألحوال25

 من هذا المعٌار ال ٌتم تطبٌقها على مثل 57-49  و لذلك فإن الفقرات. المحاسبً
. تلك التغٌٌرات فً السٌاسة المحاسبٌة

التغٌٌر فً السٌاسة المحاسبٌة ٌطبق بؤثر رجعً أو على الفترات المستقبلٌة حسب  .45
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وٌإدي التطبٌق بؤثر رجعً إلى أن السٌاسة المحاسبٌة الجدٌدة . متطلبات هذا المعٌار
و لذلك .الجاري تطبٌقها على األحداث والعملٌات كما لو كان قد تم تطبٌقها دائما

وٌعنً . تطبق السٌاسة المحاسبٌة على األحداث والعملٌات منذ بدء ظهور هذه البنود
التطبٌق على الفترات المستقبلٌة أن السٌاسة المحاسبٌة الجدٌدة قد طبقت على 

وال ٌتم أجراء أٌة تعدٌالت تتعلق . األحداث والعملٌات التً تحدث بعد تارٌخ التغٌٌر
بالفترات السابقة سواء للرصٌد االفتتاحً لألرباح المحتجزة أو لبٌان صافً الربح 

وٌتعٌن . أو الخسارة للفترة الحالٌة ألنه ال ٌجري إعادة احتساب األرصدة القائمة
فمثال . تطبٌق السٌاسة المحاسبٌة الجدٌدة على أال رصده القائمة منذ تارٌخ التغٌٌر

ٌمكن أن تقرر المنشاة إجراء تغٌٌر فً السٌاسة المحاسبٌة الخاصة بتكالٌف 
االقتراض وتقوم برسملة تلك التكالٌف حسب المعالجة البدٌلة المسموح بها فً 

ولذا فإن . المعٌار المحاسبً الدولً الثالث و العشرون والخاص بتكالٌف االقتراض
التطبٌق المستقبلً للسٌاسة الجدٌدة ٌنطبق فقط على تكالٌف االقتراض التً حدثت 

. بعد تارٌخ التغٌٌر فً السٌاسة المحاسبٌة

: تبنً معٌار محاسبً دوًل 

إن التغٌر فً السٌاسة المحاسبٌة نتٌجة لتبنً معٌار محاسبً دوًل ٌجب أن ٌتم  .46
المعٌار              التعامل معه حسب األحكام االنتقالٌة المحددة إن وجدت فً ذلك

وفً غٌاب األحكام  االنتقالٌة ٌطبق التغٌٌر فً السٌاسة المحاسبٌة . المحاسبً الدولً
 أو حسب المعالجة البدٌلة 53،  52 ،49حسب المعالجة المفضلة فً الفقرات 

. 57 ، 56 ،54المسموح بها فً الفقرات 

ٌمكن أن تتطلب األحكام االنتقالٌة فً المعٌار المحاسبً الدولً معالجة التغٌٌر فً  .47
السٌاسة المحاسبٌة إما باتباع التطبٌق بؤثر رجعً أو التطبٌق على الفترات 

.  المستقبلٌة

عندما ال تطبق المنشؤة معٌار محاسبً دوًل جدٌد صادر عن لجنة المعاٌٌر  .48
المحاسبٌة الدولٌة، ولم ٌحٌن موعد نفاذه فإنه ٌعرض بؤن تقوم المنشؤة باإلفصاح عن 

طبٌعة التغٌٌر المستقبلً فً السٌاسة المحاسبٌة واإلفصاح عن تقدٌر أثر التغٌٌر 
. على صافً الربح أو الخسارة والمركز المالً 

: المعالجة المفضلة - التغٌٌرات األخرى فً السٌاسات المحاسبٌة 

ٌجب أن ٌطبق التغٌٌر فً السٌاسة المحاسبٌة بؤثر رجعً إال إذا كانت قٌمة أي  .49
تعدٌل  ناتج ٌعود لفترات سابقة غٌر قابلة للتحدٌد بشكل معقول والتعدٌل الناتج عن 

وٌجب إعادة . ذ لك ٌتم معالجته على أنه تعدٌل للرصٌد االفتتاحً لألرباح المحتجزة
 . 1بٌان المعلومات المقارنة إال إذا كان من غٌر العملً إجراء ذلك

ٌتم عرض البٌانات المالٌة بما فٌها المعلومات المقارنة للفترات السابقة كما لو كانت  .50

                                                 
1
سً للمحاسبة ، 8 التفسٌر رقم   هذا ٌعنً أنه لٌس من المناسب التعرف . تطبٌق المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة ألول مرة كؤساس رٌئ

على التؤثٌر المتراكم الناتج عن االنتقال بالعمل من المعاٌٌر المحاسبٌة المتعارف علٌها محلٌا إلى معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فً قائمة 

 غٌر قابلة للتطبٌق عند تطبٌق المعاٌٌر المحاسبٌة 54 الفقرة 8مثال المعالجة البدٌلة المسموح بها فً المعٌار الدولً رقم  )الدخل 
سً للمحاسبة  .(الدولٌة ألول مرة كؤساس رٌئ
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لذلك ٌعاد عرض المعلومات . السٌاسة المحاسبٌة الجدٌدة مستخدمة من البداٌة
وٌتم تعدٌل الرصٌد االفتتاحً . المقارنة حتى تعكس السٌاسة المحاسبٌة الجدٌدة

لألرباح المحتجزة ألقدم الفترات المعروضة بقٌمة التعدٌل المتعلق بالفترات السابقة 
كما ٌعاد عرض أي معلومات أخرى متعلقة . لتلك المدرجة فً البٌانات المالٌة

. بالفترات السابقة مثل الملخصات التارٌخٌة للبٌانات المالٌة 

ال ٌإدي إعادة عرض المعلومات المقارنة بالضرورة إلى تعدٌل البٌانات المالٌة التً  .51
ولكن ٌمكن أن . تم اعتمادها من قبل المساهمٌن أو تم تسجٌلها لدى الجهات المنظمة

. تشترط القوانٌن المحلٌة إجراء تعدٌل لتلك البٌانات المالٌة 

ٌتم إجراء التطبٌق المستقبلً للتغٌٌر فً السٌاسة المحاسبٌة عندما تكون قٌمة التعدٌل  .52
 غٌر قابلة للتحدٌد بشكل 49للرصٌد االفتتاحً لألرباح  المحتجزة حسب الفقرة 

.  معقول

عندما ٌكون للتغٌٌر فً السٌاسة المحاسبٌة أثر مادي على الفترة الحالٌة أو أي فترة  .53
سابقة معروضة أو ٌمكن أن ٌكون لها  أثر مالً على فترات الحقه فعلى  المنشاة 

: اإلفصاح عن اآلتً

أسباب التغٌٌر  .أ 

. قٌمة التعدٌل للفترة الحالٌة ولكل فترة سابقة معروضة .ب 

قٌمة التعدٌل المتعلقة بفترات سابقة لتلك المدرجة فً المعلومات المقارنة،و  .ج 

حقٌقة أن المعلومات المقارنة قد أعٌد عرضها أو أن إجراء ذلك لم ٌكن  .د 
. عملٌا

: معالجة بدٌلة مسموح بها - التغٌٌرات األخرى فً السٌاسات المحاسبٌة

ٌطبق التغٌٌر فً السٌاسة المحاسبٌة بؤثر رجعً إال إذا كانت قٌمة أي تعدٌل  ناتج  .54
ومتعلق بفترات سابقة غٌر قابلة للتحدٌد بشكل معقول ،كما ٌجب أن ٌدرج أي تعدٌل 

فً تحدٌد  صافً الربح أو الخسارة للفترة الحالٌة،كما ٌجب أن تعرض المعلومات 
وٌتعٌن عرض . المقارنة كما تم عرضها فً البٌانات المالٌة للفترة السابقة

 إال إذا كان إجراء ذلك 49المعلومات االفتراضٌة اإلضافٌة التً أعدت حسب الفقرة 
. لم ٌكن عملٌا

تدرج التعدٌالت الناتجة من تغٌٌر فً السٌاسة المحاسبٌة عند تحدٌد صافً الربح أو  .55
ولكن المعلومات المقارنة اإلضافٌة عادة ما تعرض فً أعمدة . الخسارة للفترة

منفصلة حتى تظهر صافً الربح أو الخسارة والمركز المالً للفترة الحالٌة 
. والفترات السابقة المعروضة كما لو كانت السٌاسة المحاسبٌة الجدٌدة مطبقة دائما

وٌمكن أن ٌكون من الضروري تطبٌق هذه المعالجة المحاسبٌة فً الدول التً فٌها 
تتطلب أن تتضمن البٌانات المالٌة معلومات مقارنة متفقة مع البٌانات المالٌة 

. المعروضة فً الفترات السابقة
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ٌجب تطبٌق التغٌٌر فً السٌاسة المحاسبٌة بؤثر رجعً فً األحوال التً تكون فٌها  .56
القٌمة التً ٌجب إدراجها فً صافً الربح أو الخسارة للفترة الحالٌة حسب الفقرة 

. غٌرقابلة للتحدٌد بشكل معقول 54

حٌنما ٌكون للتغٌٌر فً السٌاسة المحاسبٌة اثر مادي على الفترة الحالٌة أو أي فترة  .57
سابقة معروضة أو ٌمكن أن ٌكون لها أثر مادي على فترات الحقة فٌجب على 

: المنشؤة أن تفصح عن اآلتً 

أسباب التغبٌر،  .أ 

قٌمة التعدٌل المعترف به فً صافً الربح أو الخسارة للفترة الحالٌة،و  .ب 

قٌمة التعدٌل الذي أدرج فً كل فترة من الفترات التً عرض لها معلومات  .ج 
افتراضٌة وقٌمة التعدٌل المتعلق بالفترات السابقة لتلك التً أدرجت فً 

البٌانات المالٌة وإذا كان عرض معلومات شكلٌة غٌر عملً فٌجب اإلفصاح 
. عن هذه الحقٌقة

: تارٌخ بدء التطبٌق 

ٌعتبر هذا المعٌار المحاسبً الدولً واجب التطبٌق على البٌانات المالٌة التً تغطً  .58
.  أو بعد ذلك التارٌخ1995  (ٌناٌر )فترات تبدأ فً  أول كانون ثانً
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الملحق 

والغرض منه توضٌح تطبٌق المعاٌٌر ، هذا الملحق توضٌحً وال ٌمثل جزءا من المعاٌٌر
ٌورد الملحق مقتطفات من بٌانات الدخل وبٌانات األرباح المدورة . للمساعدة فً شرح معانٌها

ال تتطابق هذه المقتطفات . إلظهار التؤثٌرات على هذه البٌانات من العملٌات الموصوفة أدناه
. بالضرورة مع متطلبات اإلفصاح والعرض للمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة األخرى

 

 

 

 

 

مستخلص من إٌضاحات البٌانات المالٌة 

  تمت مصادرة عملٌات شركة الفا لتصنٌع 20x1 (أكتوبر)فً أول تشرٌن األول  .1
تم بٌان ذلك . دون تعوٌض من قبل الحكومة (ر)صمام مكائن السٌارات فً الدولة 

تمت . فٌما سبق فً تقرٌر قطاع تصنٌع الصمام وفً تقرٌر قطاع الموقع الجغرافً
تتمثل الخسارة الناتجة . المحاسبة عن الخسارة الناتجة عن المصادرة كبند غٌر عادي 

عن المصادرة فً صافً القٌمة المحملة للموجودات والمطلوبات فً تارٌخ 
بلغت اإلٌرادات المعترف بها والمتعلقة بتلك العملٌات من أول كانون . المصادرة

واألرباح .  20x1 10,000(أكتوبر)وحتى أول تشرٌن األول 20x1  (ٌناٌر)الثانً 
. 2,000قبل الضرائب بلغت

 

 

شركة الفا 
 مقتطفات من قائمة الدخل

20x1  20x1   
 مجمل الربح  12000  10000

(3000)   (3600)  ضرائب الدخل  
 الربح من األنشطة االعتٌادٌة  8400  7000

--  (3150)  

خسارة مصادرة عملٌات تصنٌع - بنود غٌر عادٌة  
بعد طرح   (ر)صمام مكائن السٌارات فً الدولة 

 (1إٌضاح رقم )1350ضرٌبة الدخل 
 صافً الربح  5250  7000
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: األخطاء الجوهرٌة 

 20×0  اكتشفت شركة بٌتا بؤن بعض المنتجات التً تم بٌعها خالل عام X19 2  خالل عام
. 6,500بمبلغ 20×0   (دٌسمبر) كانون األول 31قد أدرجت بالخطؤ فً المخزون فً 

، وتكلفة 104،000 أن المبٌعات X19 2تظهر سجالت المحاسبة فً الشركة لعام    
 5,250وضرائب دخل  ( للخطؤ فً الرصٌد االفتتاح6,500ًبما فٌها ). 86,500المبٌعات 

:  أقرت شركة بٌتا20×0فً 

 73,500  المبٌعات
 (53,500)  تكلفة المبٌعات

 20,000  الربح من األنشطة االعتٌادٌة قبل الضرائب
 (6,000)  ضرائب الدخل

   
 14,000  صافً الربح

 

 والرصٌد بعد اإلقفال كان 20,000  20×0   بلغ الرصٌد االفتتاحً لألرباح المحتجزة لعام
34,000 .

 X19، 0×20 2 لعام% 30كان معدل ضرٌبة الدخل لشركة بٌتا 

 

 صافً الربح  16,800  9,450

 

 

 

 

 شركة بٌتا
          مستخلص من قائمة الدخل فً ظل المعالجة النموذجٌة

  2x19  0×20 
بعد إعادة البٌان )    

) 
 73,500  104,000  المبٌعات

 (60,000)  (80,000)  تكلفة المبٌعات

 13,500  24,000  الربح من األنشطة االعتٌادٌة قبل الضرائب
 (4,050)  (7,200)  ضرٌبة الدخل
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مستخلص من المالحظات على البٌانات المالٌة 

 قد أدرجت بالخطؤ فً المخزون فً 20×0بعض المنتجات التً تم بٌعها فً عام .1
ولقد تم إعادة البٌانات المالٌة . 6,500 بمبلغ 19×1   (دٌسمبر) كانون األول 31

. وتصحٌح الخطؤ

شركة بٌتا 
 مستخلص من قائمة الدخل فً ظل المعالجة البدٌلة المسموح بها

 عرض شكلً      
  2× 19  0×20  2×19  0×20 
  

    
بعد إعادة )

  (البٌان 
بعد إعادة )

 (البٌان 
 73,500  104,000  73,500  104,000  المبٌعات

تكلفة المبٌعات 
  (1اإلٌضاح رقم )

 
(86,500)  (53,500)  (80,000)  (60,000) 

الربح من األنشطة 
االعتٌادٌة قبل 

الضرائب 
 

 

17,500  20,000  24,000  13,500 

ضرٌبة الدخل 
تتضمن تؤثٌر )

تصحٌح األخطاء 
 (الجوهرٌة 

 

(5,250)  (6,000)  (7,200)  (4,050) 

 9,450  16,800  14,000  12,250  صافً الربح

 

 

شركة بٌتا 
 قائمة األرباح المحتجزة فً ظل المعالجة النموذجٌة

0×20  2x19   
بعد إعادة البٌان )

)   
  

20,000  34,000 
الرصٌد االفتتاحً لألرباح المحتجزة حسب ما تم  

 إقرارها سابقا  

-  (4,550) 
صافً ضرائب )تصحٌح أخطاء رئٌسٌة 

 (1اإلٌضاح رقم  )(1,950الدخل

20,000  29,450 
الرصٌد االفتتاحً لألرباح المحتجزة بعد إعادة  

 البٌان
 صافً الربح  16,800  9,450

 رصٌد األرباح المحتجزة  الختامً  46,250  29,450
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شركة بٌتا 
 قائمة األرباح المحتجزة فً ظل المعالجة البدٌلة المسموح بها

 عرض شكلً      
  2×19  0×20  2×19  0×20 
  

    
بعد إعادة )

  (البٌان 
بعد إعادة )

 (البٌان 
الرصٌد االفتتاحً 

لألرباح المحتجزة حسب 
 مل تم إقرارها سابقا

 

34,000  20,000  34,000  20,000 
تصحٌح أخطاء جوهرٌة 

صافً ضرائب )
 (1950الدخل

 

-  -  (4,550)  - 
الرصٌد االفتتاحً 

لألرباح المحتجزة بعد 
 إعادة البٌان

 

34,000  20,000  29,450  20,000 
 9,450  16,800  14,000  12,250  صافً الربح

رصٌد األرباح المحتجزة  
 الختامً

 
46,250  34,000  46,250  29,450 

 

مستخلص من المالحظات على البٌانات المالٌة 

  لبعض المنتجات التً تم بٌعها عام6500 تتضمن 19×2  تكلفة المبٌعات لعام .1
 (دٌسمبر) كانون األول 31 ولكن تم إدراجها بالخطؤ ضمن المخزون فً 20×0
  قد تم 20×0وعام  19×2   المعلومات الشكلٌة التً أعٌد بٌانها لعام20×0

  . 20×0عرضها كما لو كان الخطؤ قد تم تصحٌحه فً عام 
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: التغٌٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة 

 غٌرت شركة جاما سٌاستها المحاسبٌة فٌما ٌتعلق بمعالجة تكالٌف 19×2 ,خالل عام
االقتراض المنسوبة مباشرة إلى حٌازة محطة الطاقة الكهربائٌة التً هً فً مرحلة البناء 

فً الفترات السابقة قامت الشركة برسملة تلك التكالٌف، . لالستخدام بواسطة شركة جاما
صافً ضرائب الدخل، حسب المعالجة البدٌلة المسموح بها فً المعٌار المحاسبً الدولً رقم 

قررت شركة جاما اعتبار تلك التكالٌف كمصروف بدال من .  والخاص بتكالٌف االقتراض23
 . 23رسملتها وذلك من أجل التوافق مع المعالجة المفضلة فً المعٌار 

وكذلك  19×1 خالل عام 2,600قامت شركة جاما برسملة تكالٌف االقتراض وقدرها 
 جمٌع تكالٌف االقتراض التً حلت خالل السنوات .19×1  خالل فترات قبل عام5,200

. السابقة والمتعلقة بحٌازة محطة الطاقة قد تم رسملتها

 تظهر أرباح من أنشطة اعتٌادٌة قبل الفوائد 19×2  سجالت شركة جاما المحاسبٌة لعام
وكذلك ضرائب  , (فقط  19×2لعام ) 3,000، مصروف الفائدة 30,000وضرائب الدخل 

. 8,100دخل 

. لم تعترف شركة جاما بؤي استهالك على محطة الطاقة ألنها لٌست مستخدمة بعد

  أقرت شركة جام20×0فً عام 
 18,000  الربح من األنشطة االعتٌادٌة قبل الفائدة وضرائب الدخل

 -  مصروف الفائدة

 18,000  الربح من األنشطة االعتٌادٌة قبل ضرائب الدخل
 (5,400)  ضرائب الدخل

 12,600  صافً الربح

 

 و رصٌد اإلقفال لألرباح 20,000 20×0كان رصٌد األرباح المحتجزة االفتتاح عام 
  32,600المحتجزة كان 

 . 20×0 وعام19×2لعام  % 30كان معدل الضرٌبة لشركة جاما 

 

 

 

 

شركة جاما                                                                                                                     
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 مستخلص من قائمة الدخل فً ظل المعالجة النموذجٌة
  2×19  0×20 

  
  

بعد إعادة البٌان )
) 

الربح من األنشطة االعتٌادٌة قبل الفائدة 
 وضرائب الدخل

 
30000  18000 

 (2600)  (3000)  مصروف الفائدة
الربح من األنشطة االعتٌادٌة قبل ضرائب 

 الدخل
 

27000  15400 
 (4620)  (8100)  ضرائب الدخل

 10780  18900  صافً الربح

 
 
 
 
 

شركة جاما                                                                                                                              
 قائمة األرباح المحتجزة فً ظل المعالجة المفضلة

  2×19  0×20 
 (بعد إعادة البٌان )    

رصٌد األرباح المحتجزة أول المدة كما تم بٌانه 
 سابقا

 
32,600  20,000 

تغٌٌر فً السٌاسة المحاسبٌة فٌما ٌتعلق برسملة 
 لعام 2340صافً ضرائب الدخل )الفائدة 

 وكذلك تغٌٌر فً السٌاسة المحاسبٌة فٌما 19×2
صافً ضرائب الدخل )ٌتعلق برسملة الفائدة 

 لعام 1560 وكذلك 19×2 لعام 2340
  (1اإلٌضاح رقم  )( 19×1

 

(5,460)  (3,640) 
 16,360  27,140  رصٌد األرباح المحتجزة بعد إعادة البٌان

 10,780  18,900  صافً الربح
 27,140  46,040  رصٌد األرباح المحتجزة آخر الفترة

مستخلص من مالحظات على البٌانات المالٌة 

 غٌرت شركة جاما سٌاستها المحاسبٌة الخاصة بمعالجة تكالٌف 19×2خالل عام  .1
االقتراض المتعلقة بمحطة الطاقة الكهربائٌة التً هً فً مرحلة البناء لالستخدام 

بواسطة الشركة من أجل التوافق مع المعالجة النموذجٌة فً المعٌار المحاسبً الدولً 
تقوم المنشؤة باعتبار تلك التكالٌف كمصروف بدال .  والخاص بتكالٌف االقتراض 23

البٌانات . هذا التغٌٌر فً السٌاسة المحاسبٌة قد تم المحاسبة له بتمعن. من رسملتها 
تؤثٌر التغٌٌر هو زٌادة .  قد أعٌد بٌانها للتوافق مع تغٌٌر السٌاسة20×0المقارنة لعام

تم  (20×0لعام  ) 2,600وكذلك  (2x19عام ) 3,000فً مصروف الفائدة 
 وهو قٌمة 5,200 بمبلغ 20×0تخفٌض رصٌد األرباح المحتجزة أول المدة لعام 

. 1x19التعدٌل المتعلق بالفترات قبل 
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 شركة جاما
 مستخلص من قائمة الدخل فً ظل المعالجة البدٌلة المسموح بها

 
       بٌان

2×19   0×20   0×20   2×19    
بعد إعادة )

(البٌان   
بعد إعادة )

(البٌان      
  

18,000  30,000  18,000  30,000 

الربح من األنشطة  
االعتٌادٌة قبل الفائدة 

 وضرائب الدخل
(2,600)  مصروف الفائدة   (3,000)  -   (3,000)  

-  -  -  (7,800)  
التؤثٌر المتراكم للتغٌٌر   

 فً السٌاسة المحاسبٌة

15,400  27,000  18,000  19,200 

الربح من األنشطة  
قبل  االعتٌادٌة
 ضرائب الدخل

(4,620)   (8,100)   (5,400)   (5,760)  

ضرائب الدخل  
تتضمن تؤثٌر التغٌٌر )

فً السٌاسة المحاسبٌة 
  ) 

 صافً الربح  13,440  12,600  18,900  10,780

 

شركة جاما 
 قائمة األرباح المحتجزة فً ظل المعالجة البدٌلة المسموح بها

 عرض شكلً      
  2× 19  0×20  2×19  0×20 
  

    

بعد )
إعادة 
(البٌان   

بعد )
إعادة 
(البٌان  

رصٌد األرباح المحتجزة أول  المدة كما 
 تم بٌانه

 
32,600  20,000  32,600  20,000 

تغٌٌر فً السٌاسة لمحاسبٌة المتعلقة 
صافً  )برسمله الفائدة 
 لعام 2340ضرائب الدخل

اإلٌضاح )(9×1)لعام1560وكذلك19×2
 (1رقم 

 

-  -  5,460  3,640 
رصٌد األرباح المحتجزة 

 أول المدة حسب إعادة البٌان
 

32,600  20,000  27,140  16,360 
 10,780  18,900  12,600  13,440  صافً الربح
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 27,140  46,040  32,600  46,040  رصٌد األرباح المحتجزة  الختامً

 

. مستخلص من المالحظات على البٌانات المالٌة 

 الذي ٌمثل أثر التغٌٌر فً 19×2لعام  7,800تم التعدٌل فً قائمة الدخل بمبلغ .1
السٌاسة المحاسبٌة الخاصة بمعالجة تكالٌف االقتراض المتعلقة بمحطة الطاقة 

الكهربائٌة التً هً فً مرحلة البناء لالستخدام بواسطة الشركة من أجل التوافق مع 
المعٌار المحاسبً الدولً الثالث و العشرون الخاص بتكالٌف االقتراض تقوم المنشؤة 

هذا التغٌٌر فً السٌاسة . باعتبار تلك التكالٌف كمصروف بدال من رسملتها
المعلومات الشكلٌة التً تفترض أن السٌاسة . المحاسبٌة قد تم المحاسبة له بتمعن

رصٌد األرباح المحتجزة أول المدة . الجدٌدة قد تم استخدامها دائما، قد تم عرضها
 وهو قٌمة التعدٌل 5,200 قد تم تخفٌضها 20×0فً المعلومات االفتراضٌة لعام 

 ,20×0المتعلق بالفترات قبل 

 


