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 المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الثالث

 "صافي فائض أو عجز الفترة، واألخطاء الجوهرية، والتغييرات في السياسات المحاسبية"
اإليضاحية المكتوبة بالخط العادي في هذا المعيار و آذلك           المعايير، المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داآن، يجب قراءتها في ضوء الفقرات               

مع عدم ضرورة تطبيق المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام على البنود قليلة            ".  تقديم المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام       " في ضوء   
 .األهمية النسبية

 هدف المعيار

ى وصف التبويب واإلفصاح             يار إل ذا المع م المالية من أجل أن تقوم آافة المؤسسات       يهدف ه نود في القوائ بعض الب بية ل والمعالجة المحاس
إعداد وعرض القوائم المالية على أسس متجانسة وهذا يساعد المؤسسات على مقارنة قوائمها المالية مع تلك الخاصة بالفترات السابقة ومع    ب

 . القوائم المالية للمؤسسات األخرى

ة إلى جانب اإلفصاح عن بعض البنود من خالل الفائض والعجز من                نود غير العادي يار يتطلب التبويب واإلفصاح للب ذا المع إن ه يه ف وعل
اء      بية وتصحيح األخط ات المحاس بية والسياس تقديرات المحاس ي ال يرات ف بية للتغي ة المحاس يار المعالج دد المع ا يح يادية آم األنشطة االعت

 .الجوهرية

ام الثاني                             إن   ي لمحاسبة القطاع الع يار الدول بل المع وب من ق نقدي مطل تدفق ال ة ال ة في قائم نود غير العادي ة التدفق  اإلفصاح عن الب قائم
 .النقدي

 النطاق

ذا المعيار في الفائض أو                           .1 يق ه يها تطب ية حسب أساس االستحقاق المحاسبي يجب عل ا المال د وتعرض قوائمه المؤسسة التي تع
ة في قائمة األداء المالي وفي المحاسبة عن التغييرات في التقديرات المحاسبية،                 العجز من ا     ة واألنشطة غير العادي ألنشطة العادي

 .واألخطاء الجوهرية، والتغير في السياسات المحاسبية

ترة، ويجري اإلفصاح باإل                           .2 ائض أو العجز للف نود صافي الف يار اإلفصاح عن بعض ب ذا المع له ه ا يتناو ن م ضافة إلى أي من من بي
بات اإلفصاح حسب المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام بما في ذلك المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام األول عرض القوائم          متطل

 .المالية

ر الضريبي على البنود غير العادية واألخطاء الجوهرية والتغييرات في السياسات المحاس             .3 بة واإلفصاح عن األث تم المحاس بية والتي ت
ام        ا تخص مؤسسات القطاع الع بر بأنه يار المحاسبي الدولي الثاني عشر ضريبة الدخل يحتوي على إرشادات حول      .  ال تعت إن المع

ي للمحاسبة الثاني عشر إلى البنود غير العادية، ولذا فإنه يتعين اعتبارها بنودًا غير                 يار الدول نما يشير المع ير الضريبة، أي معالجة تأث
 .دية طبقًا لهذا المعياراعتيا

 .يجب تطبيق هذا المعيار على آل مؤسسات القطاع العام بخالف مؤسسات أعمال الحكومة .4

ية الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية                      .5 ير المحاسبة الدول تزام بمعاي نها االل ة يتطلب م ال الحكوم إن لجنة .  إن  مؤسسات أعم
م              يل رق د وضعت الدل ام ق رار المالي لمؤسسات أعمال الحكومة والتي الحظت أن معايير المحاسبة الدولية تصلح      )1(القطاع الع  اإلق

ال سواء آانت تابعة للقطاع الخاص أو تابعة للقطاع العام             يع مؤسسات األعم يوصي بأن على ) 1(ومع ذلك فإن الدليل رقم .  في جم
 .لمحاسبة الدولية من آافة النواحي الجوهريةمؤسسات أعمال الحكومة تقديم قوائمها المالية وفقًا لمعايير ا

 تعريفات

 :استخدمت المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني الواردة لكل منها .6

 المبادئ والقواعد واألعراف واألحكام والممارسات المحددة المتبعة من قبل المؤسسة في إعداد وعرض                 ةالسياسات المحاسبي 
 . القوائم المالية
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وليس عند استالم أو دفع النقد أو ما (يتم االعتراف بآثار العمليات واألحداث األخرى عند حدوثها  تحقاق المحاسبي   أساس االس 
العناصر . ويتم تسجيلها في السجالت المحاسبية واإلبالغ عنها في القوائم المالية الخاصة بالفترات المتعلقة بها                     ) يعادل النقد 

حقوق الملكية و     / س االستحقاق هي الموجودات و المطلوبات و صافي الموجودات                      التي يتم االعتراف بها في ظل أسا              
 .اإليرادات و المصروفات

 موارد تسيطر عليه المؤسسة نتيجة ألحداث سابقة يتوقع أن تتدفق منها منافع اقتصادية أو احتمالية                     )  األصول(الموجودات  
 .خدمة مستقبلية للمؤسسة

 .الفائدة والمصاريف األخرى التي تتحملها المؤسسة فيما يتعلق باقتراض األموال تكاليف االقتراض 

 استثمارات قصيرة األجل عالية السيولة وقابلة للتحويل بسهولة لمبالغ معلومة من النقد، وليست عرضة                            معادالت النقدية     
 .لمخاطر هامة من حيث التغير في القيمة

 .و الخارجة للنقد ومعادالت النقد التدفقات الداخلة التدفقات النقدية 

 المنافع االقتصادية المستقبلية أو احتمالية الخدمة للمؤسسة التي ساهم بها أطراف من خارج                                المساهمات من المالكين        
حقوق الملكية  / المؤسسة غير تلك التي ينتج عنها التزامات للمؤسسة و التي تنشئ مصلحة مالية في صافي الموجودات                               

 : لتيللمؤسسة و ا

نقل حقوق لكل من التوزيعات للمنافع االقتصادية  أو احتمالية الخدمة المستقبلية بواسطة المؤسسة خالل                 - أ
حياتها، و هذه التوزيعات هي حسب رغبة المالك أو ممثليهم، و التوزيعات ألي زيادات للموجودات عن المطلوبات في                      

 أو / حالة تصفية المؤسسة،و

 .يمكن بيعها أو تحويلها أو تبادلها أو استرجاعها - ب

 . القدرة للهيمنة علي السياسات المالية و التشغيلية لمؤسسة اخرى لالستفادة من أنشطتهاالسيطرة 

 ناتجة عن بيع أو هجر عملية تمثل خط عمل رئيسي و قائم بذاته في مؤسسة و التي يمكن تمييز الموجودات                       العملية المتوقفة   
 . الفائض أو العجز و النشاطات ماديا و عمليا و ألغراض اإلقرار الماليو صافي

 منافع اقتصادية مستقبلية أو احتمالية خدمات موزعة بواسطة المؤسسة لكل أو لبعض مالكيها إما                       التوزيعات على المالكين      
 . آعائد على االستثمار أو آعائد من االستثمار

قتصادية المستقبلية أو احتمالية الخدمة خالل فترة اإلقرار المالي على شكل تدفقات                        االنخفاض في المنافع اال        المصروفات   
حقوق الملكية  /  خارجة أو استهالآات للموجودات أو زيادة في المطلوبات و التي ينتج عنها انخفاض في صافي الموجودات                      

 .غير المتعلقة بالتوزيعات على المالكين

 المصروفات التي تنشأ من أحداث أو عمليات تختلف بشكل واضح عن األنشطة العادية                            هي الدخل أو      البنود غير العادية       
 . للمؤسسة، ولذلك ال يتوقع أن تتكرر آثيرًا أو بشكل منتظم و هي خارج سيطرة أو تأثير المؤسسة

 .  المؤسسة األنشطة التي تؤدي إلى تغيرات في حجم وترآيب رأس المال المساهم به واقتراضاتاألنشطة التمويلية 

 . عملية أجنبية ال تكون أنشطتها جزءا مكمال للنشاطات في المؤسسة المصدرة لإلقرار الماليالمؤسسة األجنبية 

 هي مؤسسة مسيطر عليها أو زميلة أو مشروع مشترك أو فرع للمؤسسة معدة التقرير، تكون أنشطتها قائمة         العملية األجنبية   
 .ة المقدمة للتقاريرأو تؤدى في بلد عدا عن بلد المؤسس

 هي أخطاء تكتشف في الفترة الحالية وتكون ذات أهمية بحيث أن القوائم المالية إلحدى لفترة سابقة أو                            األخطاء الجوهرية    
 . أآثر لم تعد تعتبر موثوقة في تاريخ إصدارها

 :  هي المؤسسة ذات الصفات التاليةمؤسسات األعمال الحكومية
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 .قدات باسمها الخاص مؤسسة قادرة على عمل تعا  )أ
 .منحت السلطة المالية والتشغيلية للعمل  )ب
 .تقوم ببيع سلع وخدمات في بيئة عمل طبيعية لمؤسسات أخرى بربح أو بتغطية آامل التكلفة  )ت
 )عدا عن شراء اإلنتاج في عملية إيجاب وقبول(ال تعتمد على تمويل الحكومة المستمر لتستمر في العمل   )ث
 .يتم السيطرة عليها من قبل مؤسسة قطاع عام  )ج

 تمثل التزامات المؤسسة الحالية الناشئة عن أحداث ماضية و المتوقع أن ينتج عن تسديدها تدفق نقدي خارج من                       المطلوبات  
 . المؤسسة من مصادرها المتضمنة منافع اقتصادية أو احتمالية خدمات

 .بقاة في موجودات المؤسسة بعد طرح المطلوبات الحصة المتحقوق الملكية / صافي الموجودات 

 :  يشمل المكونات التاليةالعجز/ صافي الفائض 

 الفائض و العجز من النشاطات االعتيادية، و .1
 .البنود غير االعتيادية .2

 .  نشاطات المؤسسة غير االستثمارية أو التمويليةالنشاطات التشغيلية

و تشمل تلك األنشطة ذات العالقة التي        . ا المؤسسة آجزء من أنشطتها التجارية أو تزويد الخدمات          هي أية أنشطة تقوم به       األنشطة االعتيادية 
 .تشارك بها المؤسسة لتطوير األنشطة المصاحبة أو الطارئة أو الناتجة عن هذه النشاطات

أو احتمالية الخدمة خالل فترة اإلقرار للمؤسسة بحيث ينتج عن هذه التدفقات             إجمالي التدفق الداخل للمنافع االقتصادية       اإليراد  
 . حقوق الملكية، عدا عن تلك الزيادات الناشئة من مساهمات المالكين/ الداخلة زيادات في صافي الموجودات 

نشاطات االعتيادية من اإليرادات       القيمة المتبقاة بعد طرح المصروفات الناتجة من ال            العجز من النشاطات االعتيادية    / الفائض  
 .الناتجة من النشاطات االعتيادية

 المنافع االقتصادية المستقبلية أو احتمالية الخدمات

تقديم       .7 تخدم ل ي تس ودات الت ا، والموج ى أهدافه ة للوصول إل ائل للمؤسس دم وس ودات تق داف   إن الموج ًا أله ات وفق ائع والخدم البض
نقد الداخل وهي توصف في هذه الحالة               د مباشرة صافي ال نها ال تول أما الموجودات التي تستخدم " احتمالية الخدمات " المؤسسة ولك

رة توصف     ل مباش نقد الداخ افي ال يد ص ي تول تقبلية "ف ادية المس نافع االقتص ا ت  ".  بالم ن أجله ي م راض الت ذه األغ يق ه وضع لتحق
نى     تخدم المع يار يس ذا المع إن ه ودات، ف ات  "الموج ية الخدم تقبلية أو احتمال ادية المس نافع االقتص ية   " الم يزات األساس لوصف المم

 .للموجودات

 مؤسسات األعمال الحكومية

ثل المنافع، والمشروعات المالية، مثل المؤسسا                     .8 تجارية، م ية تشمل آل من المشروعات ال ال الحكوم إن .  ت المالية مؤسسات األعم
ة في الجوهر ال تختلف عن المؤسسات التي تقدم أنشطة مماثلة في القطاع الخاص         ال الحكوم إن مشروعات األعمال .  مؤسسات أعم

رغم من أن بعضها لديه اهتمامات والتزامات تجاه المجتمع لتقديم البضائع والخدمات إلى بعض                 اح، وبال يق األرب تجارية تعمل لتحق ال
ن   ا أو بأسعار منخفضة  المنتفعي تمع  مجان ام السادس     .والمؤسسات في المج ي للقطاع الع يار المحاسبي الدول ية "  المع م المال القوائ

يها              ى المؤسسات المسيطر عل دة والمحاسبة عل ان هنالك رقابة ألغراض اإلقرار المالي، آما       " الموح يما إذا آ تحديد  ف اد  ل دم إرش تق
 . فيما إذا آانت مؤسسات أعمال الحكومة مسيطر عليها من قبل مؤسسات القطاع العام األخرىويجب  الرجوع إليه عند تحديد

 حقوق الملكية/ صافي الموجودات

ية   / صافي الموجودات   " .9 وق الملك يار يشير إلى المقياس المتبقي  في قائمة المرآز               " حق ذا المع يه ه ا ينص عل هو المصطلح حسب م
ي  نها ال(المال َا م اتالموجودات ناقص ودات ).  مطلوب ة  / إن صافي الموج ي حال بَا، وف البا أو موج ون س ن أن  يك ية يمك وق الملك حق

 .حقوق المكية فإن المعنى  يكون واضح/ استخدام مصطلح آخر بدًال من صافي الموجودات
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 صافي الفائض أو العجز للفترة
ترة في تح                       يجب  .10 ا في الف ترف به راد والمصروفات المع نود اإلي ديد صافي الفائض أو العجز للفترة إال إذا سمح أو   شمول جميع ب

 . تطلب معيار محاسبي دولي آخر للقطاع العام بغير ذلك

ا في الفترة في تحديد صافي الفائض أو العجز للفترة              .11 راد والمصروفات المعترف به نود اإلي يع ب تم شمول جم ا ي ادة م وهذا يضم .  ع
نود غير العادية وأثار التغيرات في التقد        يرات المحاسبية، ولكن قد يكون هناك ظروف تؤدي إلى عدم شمول بنود محددة في صافي الب

ية   ترة الحال ائض أو العجز للف ا   . الف نود هم ذه الب ن من ه يار بندي ذا المع الج ه ي   : ويع يرات ف ار التغ رية، وآث اء الجوه تصحيح األخط
 .السياسات المحاسبية

رى البنود التي قد تقابل اإليراد والمصروفات ولكنها تستبعد عند تحديد صافي الفائض أو     تعالج معايير دولية محاسبية للقطاع العام أخ       .12
ة    .  العجز ودات المادي ى الموج يم عل ادة التقي ك فوائض إع ى ذل ثلة عل مل األم ة   (تش ير المالئم ًا للمعاي نها وفق بة ع م المحاس ي ت والت

دات        يزات والمع تلكات والتجه ا   ) والخاصة بالمم رجمة القوائم المالية لمؤسسة أجنبية       والمكاسب والخس انظر المعيار (ئر الناشئة عن ت
 .آثار التغيير في أسعار صرف العمالت األجنبيةالدولي لمحاسبة القطاع العام الرابع 

 : صافي فائض أو عجز الفترة يضم األجزاء التالية والتي يجب اإلفصاح عن آل منها في ُصلب قائمة األداء المالي .13

 .العجز من النشاطات العاديةالفائض أو  - أ
 .البنود غير العادية - ب

 البنود غير العادية

 .يجب اإلفصاح عن طبيعة و مبلغ آل بند غير عادي بشكل منفصل .14

 .البنود غير العادية يجب اإلفصاح عنها بشكل منفصل في قائمة  األداء المالي .15

تكررة، ومادية                   .16 ادرة ، وغير م ة ن نود غير العادي ن اإلفصاح عن التدفق النقدي يجب أن يكون ضمن البنود غير   إ.  يجب أن تكون الب
ام الثاني               ي لمحاسبة للقطاع الع يار الدول بات المع نقدي حسب متطل تدفق ال ة ال ة في قائم د أوضح المعيار الدولي لمحاسبة  .  العادي ولق

ة من خالل قائمة التدفق ال                   نود غير العادي بات اإلفصاح عن الب ام الثاني متطل وهذا يتطلب بأن التدفق النقدي والذي .  نقديللقطاع الع
تثمارية والتمويلية آلما آان ذلك مالئمًا آما يتم                      ناتج عن النشاطات التشغيلية واالس ة يجب أن ُيصنف آ نود غير العادي من ضمنه الب

 .اإلفصاح بطريقة منفصلة

 التمييز عن األنشطة العادية

ع      .17 ائض أو العجز عن الفترة والناتجة من األنشطة                       في الواق د صافي الف تم تضمينها عند تحدي راد والمصروفات ي نود اإلي يع ب أن جم
 .العادية للمؤسسة

ه يمكن تمييزها بوضوح من األنشطة العادية للمؤسسة، إال أنه يجب تحديد طبيعة تلك األحداث           .18 يات فإن ا آانت األحداث أو العمل ومهم
يات حسب     تها باألنشطة العادية التي تم تنفيذها بواسطة المؤسسة زيادة عما تم صراحة بشأن توقع ظهور تلك األحداث          أو العمل .   عالق

ى مستوى حكومي، ولكنه غير عادي لمؤسسة أخرى أو مستوى                       ا أو عل ية يمكن أن يكون غير عادي لمؤسسة م إن الحدث أو العمل
ة ذات              ن األنشطة العادي روق بي ناك ف ة تكون نادرة           .   الصلة  حكومي ألن ه نود غير العادي إن الب ية ف رارات الحكوم ئة آل اإلق في بي

 .الحدوث

  الغير متوقع حدوثها في المستقبل المنظور

ية يجب أن يكون من النوع الذي ال يمكن توقعه بطريقة معقولة في المستقبل المنظور،                  .19 واضعين في حسابنا البيئة إن الحدث أو العمل
يها المؤسسة        نود غير العادية في مثل هذه الحالة ال يمكن توقعها في بداية فترة التقرير، ومع ذلك ال يجب       .  التي تعمل ف يعة الب إن طب

 .إن تضمن البند في الميزانية يشترط ظهور هذا البند ومن ثم فهو ليس بندًا غير عادي.  تضمينها بالميزانية
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 رة المؤسسة أو تأثيرهاخارج سيط

ا أن الحدث أو العملية يفترض أن تكون خارج سيطرة                      .20 يرها، آم ية يجب أن يكون خارج سيطرة المؤسسة أو تأث إن الحدث أو العمل
إن       ك ف ع ذل داث، وم يات أو األح ك العمل ور تل ادة لظه ي الع ر ف ا تأث يس له ات ل رارات أو االتجاه ت الق يرها إذا آان ة أو تأث المؤسس

ب أو الخسائر الناتجة عن قرار المؤسسة ببيع أصل أو االحتفاظ به ال يعتبر أمرًا غير عاديًا وذلك بسبب أن الحدث أصًال قد تم       المكاس
 . خالل المؤسسة ومن ثم يعتبر من ضمن سيطرة أو تأثير اإلدارة

 أمثلة على البنود غير العادية

بارها من ضمن                .21 ة يجب اعت نود غير العادي ى الب ثلة عل ال المؤسسة والمستوى الحكومي التي تعمل به    األم ئة أعم ويجب ممارسة . بي
ابل تعريف لبند غير عادي على مستوى حكومي نوعي،                          رغم من أن الحدث يمكن أن يق ى حده، وبال ة عل م المهني في آل حال الحك

 .ير العادية في بيئة عمل الحكومة األهليةفمثًال الحكومية المحلية أو اإلقليمية، من غير المستحب أن تكون أآثر األحداث من البنود غ

ى التكاليف المتعلقة باألحداث أو العمليات والتي من الممكن أن تكون غير ضرورية، تعطي مؤشرات على أنها بنود غير                 .22 ثلة عل واألم
 :عادية في بعض مؤسسات القطاع العام أو حسب المستوى الحكومي، وهذه األمثلة هي

متعلقة بمخصص الخدمات ّلالجئين حيثما تكون هناك حاجة لهذه الخدمات، فإنه ال يمكن التنبؤ بها في       التكاليف متوسطة األجل ال    -أ 
ترة، وهي تكون خارج المجال العادي ألنشطة المؤسسة وسيطرتها، وإذا تم تقديم تلك الخدمات في أآثر من فترة واحدة              ة الف بداي

 فإنها عمومًا ال يمكن أن توصف بأنها غير عادية، و

ثًال مخصص المالجئ                     ا -ب  نع اإلنسان، فم ية أو التي من ُص وارث الطبيع د الك تعلقة بمخصص الخدمات التي تأتي بع يف الم لتكال
أوى ( ذي ال بيت له بعد الهزة األرضية   ) الم من أجل أن يكون هذا الحدث مؤهًال ألن يصبح حدثًا غير اعتيادي، فإننا .  للشعب ال

ًا وال يمكن ع             ادة توقعه في المنطقة الجغرافية التي ظهر فيها أو المنطقة الجغرافية المتعلقة بالمؤسسة، في حاجة ألن يكون هام
ة       ة للمؤسس اطات العادي ال النش ارج مج ون خ تاج ألن تك ية تح ات األساس ادة الخدم وارئ أو إع ات الط ا أن مخصص خدم آم

ية  م تلك المساعدة لهؤالء الذ             .  المعن ئولة عن تقدي ين تأثروا بالكوارث الطبيعة، فإن التكاليف المتعلقة وعندما تكون المؤسسة مس
 .بهذا النشاط ال تمثل عمومًا معنى بند غير اعتيادي

نع تلك األنشطة فإنه يجب أن تكون من ضمن سيطرة المؤسسة ونادرة الحدوث، وإال اعتبرت غير عادية بالنسبة                     .23 ن عند م ع التباي وم
 :للمؤسسة، وهذه األنشطة هي

  الناتجة عن عمليات تحويل العمالت األجنبية،المكاسب والخسائر .أ 
 و. المكاسب والخسائر الناتجة عن التخلص عن نشاط للمؤسسة .ب 
 .تكاليف إعادة البناء .ج 

إن إعادة بناء األنشطة هي مثال على األحداث التي ال يجب أن تكون غير اعتيادية سواء لمؤسسات القطاع العام المعنية أو لكافة                                    .24
وهناك ثالثة شروط من خالل معنى البند غير االعتيادي يجب تحقيقها قبل أي                       .  ها في القطاع الحكومي     المؤسسات التي تم دمج     

ومع ذلك فإنه في     .  إن إعادة البناء يمكن توضيحه وتمييزه عن األنشطة العادية بالمؤسسة            .  تصنيف ألن يكون هذا البند غير عادي        
 تظهر بصراحة، وزيادة في األهمية فإن إعادة البناء تكون دائمًا من خالل                          آل مستويات المؤسسات الحكومية، فإن إعادة البناء             

 .السيطرة أو التأثير في آل المؤسسات الحكومية

 اإلفصاح عن البنود غير العادية

وإذا تم  .  اإلفصاح عن طبيعة ومبلغ أي بند غير عادي يتم من خالل قائمة  األداء المالي أو على شكل ملحوظات القوائم المالية                                   .25
 .اإلفصاح آمالحظات بجوار القوائم المالية، فإن المبلغ اإلجمالي للبنود غير العادية يجب اإلفصاح عنه في مقدمة  قائمة األداء المالي

 الفائض أو العجز من األنشطة العادية

 أو طبيعة أو تأثير بحيث يكون       عندما تكون بنود اإليراد والمصروف المتضمنة في الفائض أو العجز من األنشطة العادية ذات حجم                .26
 .اإلفصاح عنها أمرًا مالئمًا لتوضيح أداء المؤسسة للفترة، فإنه يجب اإلفصاح عن طبيعة ومبلغ هذه البنود بشكل منفصل
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ليست بنود غير عادية، فإن طبيعة ومبلغ هذه البنود يمكن أن يكون                ) 26(رغم أن بنود اإليراد والمصروفات الموصوفة في الفقرة             .27
الئمًا لمستخدمي القوائم المالية في فهم المرآز المالي للمؤسسة وأدائها، وفي وضع التنبؤات عنهما، ويتم عادة اإلفصاح عن مثل هذه           م

 .المعلومات في إيضاحات القوائم المالية

 : يليما) 26(وتشمل الظروف التي يمكن أن تدعو لإلفصاح بشكل منفصل عن بنود اإليراد والمصروفات الفقرة رقم  .28

ابل          -أ  بلغ الق ى الم دات إل انع والمع تلكات والمص يض المم تحقق، أو تخف ة لل يمة القابل افي الق ى ص لعي إل زون الس يض المخ تخف
 .لالسترداد، وآذلك عكس هذه التخفيضات

 .إعادة تنظيم نشاطات المؤسسة وعكس أية مخصصات لتكاليف إعادة التنظيم -ب 
 .ات التخلص من بنود الممتلكات والمصانع والمعد -ج 
 التخلص من االستثمارات طويلة األجل -د 
 .العمليات غير المستمرة -ه 
 .تسوية الدعاوى القضائية -و 
 .مخصصات عكسية أخرى -ز 

عندما يكون هناك تأثير مادي إلعادة التنظيم الحكومي على القوائم المالية ويجب أن يتضمن قائمة األداء المالي إفصاحًا مالئمًا عن                             .29
، وإعادة التدريب، اإلقامة، ومصاريف إعادة التجديد، والفائض و العجز الناتجة عن البيع أو                            مصاريف الموظفين مثل الزيادات      

 .التخلص من الموجودات

 التغييرات في التقديرات المحاسبية

.  يرها فقط نتيجة لحالة عدم التأآد المالزمة لنشاطات األعمال، فإن آثيرًا من بنود القوائم المالية ال يمكن أن تقاس بدقة بل يمكن تقد                             .30
إن التقديرات مطلوبة، على سبيل المثال، ضريبة        .  وتقوم عملية التقدير على االجتهاد الشخصي بناًء على أحدث المعلومات المتوفرة            

 الدخل المستحقة للحكومة، وللديون المعدومة، والمخزون المتقادم أو األعمار اإلنتاجية أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية                   
أو احتمالية الخدمات في الموجودات القابلة لالستهالك وإن استخدام التقديرات المحاسبية المعقولة جزء جوهري من عملية إعداد                               

 .القوائم المالية وال يقلل من درجة االعتماد عليها

ة لمعلومات جديدة، أو خبرات     قد يكون من الضروري مراجعة التقديرات إذا حدثت تغيرات في الظروف التي بنى عليها التقدير نتيج                  .31
 .وبحكم طبيعته فإن التعديل في التقدير ال يدخل ضمن تعريف البند غير العادي أو الخطأ  الجوهري. أآثر أو تطورات الحقة

ت وتعتبر التغيرا .  في بعض األحيان يكون من الصعب التمييز بين التغير في السياسة المحاسبية والتغيير في التقديرات المحاسبية                        .32
 .في مثل هذه الحاالت تغيرات في التقديرات ويتم اإلفصاح عنها بصورة مناسبة

 :يجب تضمين أثر التغير في التقدير المحاسبي في تحديد صافي الفائض أو العجز في .33

 فترة التغير، إذا آان التغير يؤثر على الفترة لوحدها، أو -أ 
 .التغير، والتغيرات المستقبلية إذا آان التغير يؤثر على آل منهافترة  -ب 

على سبيل المثال، التغير في      . يمكن أن يؤثر التقدير المحاسبي على الفترة الحالية وحدها أو على الفترة الحالية والفترات المستقبلية                    .34
مع ذلك، فإن التغير في        . ولذلك يتم االعتراف بها مباشرة       المبلغ المقدر للديون الغير قابلة للتحصيل تؤثر فقط على الفترة الحالية                     

التقديرات للعمر النافع أو العينة المتوقعة لالستهالك للمنافع االقتصادية أو احتمالية الخدمة ألصل قابل لالستهالك تؤثر على                                          
لتا الحالتين، فإنه يتم االعتراف بأي        وفي آ . مصروف االستهالك في الفترة الحالية وفي آل فترة خالل العمر النافع المتبقي لألصل                  

 على الفترات    – إن وجد     –يتم االعتراف بالتأثير     . تأثير في التغير مرتبط في الفترة الحالية  آإيراد أو مصروف في الفترة الحالية                    
 .المستقبلية في تلك الفترات

 . األداء المالي آما ظهر سابقًا للتقدير نفسهإن تأثير التغير في التقدير المحاسبي يجب أن يظهر في نفس التصنيف في قائمة  .35
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لضمان قابلية المقارنة بين القوائم المالية في الفترات المختلفة، فإن تأثر التغير في التقدير المحاسبي لتقديرات سبق وأن دخلت في                              .36
بينما تأثير التغير في     .  زحساب الفائض أو العجز من النشاطات العادية يجب أن تظهر في ذلك الجزء من صافي الفائض أو العج                          

 .التقدير المحاسبي الذي سبق أن دخل آبند غير عادي يجب أن يتم التقرير عند آبند غير عادي

يجب اإلفصاح عن طبيعة ومبلغ التغير في التقدير المحاسبي الذي له تأثير مادي في الفترة الحالية أو من المتوقع أن يكون له                                   .37
 .إذا آان من غير العملي تحديد المبلغ فإنه يجب اإلفصاح عن هذه الحقيقةو.  تأثير مادي في فترات الحقة

 األخطاء الجوهرية

ويمكن أن تحدث   .  يمكن أن تكتشف في الفترة الحالية أخطاء حدثت في إعداد القوائم المالية في واحدة أو أآثر من الفترات السابقة                          .38
ويدخل .   السياسات المحاسبية أو في تفسير الحقائق أو نتيجة للغش أو السهو           األخطاء نتيجة لألخطاء الحسابية، أو األخطاء في تطبيق       

 .تصحيح األخطاء عادة في تحديد صافي الفائض أو العجز للفترة الحالية

لدرجة أن القوائم المالية لتلك الفترة ال        يحدث في حاالت نادرة أن يكون للخطأ تأثير جوهري على القوائم المالية لفترة سابقة أو أآثر                    .39
ومن أمثلة األخطاء الجوهرية شمول القوائم المالية          .  ويشار إلى هذه األخطاء باألخطاء الجوهرية       .  تعود موثوقة بتاريخ إصدارها     

ويتطلب تصحيح  .  ن تنفيذها لفترات سابقة على مبالغ ذات قيمة مادية عن أعمال تحت التنفيذ وذمم مدنية تتعلق بعقود احتيالية ال يمك                     
 .األخطاء الجوهرية التي تعود لفترات سابقة إعادة بيان المعلومات المقارنة أو تقديم معلومات صورية إضافية

يمكن تمييز تصحيح األخطاء الجوهرية عن التغيرات في التقديرات المحاسبية، فالتقديرات المحاسبية بطبيعتها تقريب قد يتطلب                                .40
على سبيل المثال، المكاسب أو الخسائر المعترف بها بعد تحقق االلتزام الذي لم يكن ممكنًا                     .  تجدت معلومات جديدة   التعديل آلما اس   

 .تقديرها بموضوعية مسبقًا ال يمثل تصحيحًا لخطأ  جوهري

 المعالجة  المفضلة

آما يجب  .   االفتتاحي لألرباح المدورة    يجب بيان مبلغ التصحيح للخطأ الجوهري العائد للفترات السابقة من خالل تعديل الرصيد                    .41
 .إعادة بيان المعلومات المقارنة ما لم يكن القيام بذلك غير عملي

يجب تقديم القوائم المالية المحتوية على معلومات مالية مقارنة لفترات سابقة وآان الخطأ الجوهري قد تم تصحيحه في الفترة التي                              .42
أما مبلغ التصحيح   .  ائد لكل فترة في التقرير يدخل في صافي الفائض أو العجز لتلك الفترة                وعليه فإن مبلغ التصحيح الع     .  وقع فيها 

للفترات السابقة لتلك الظاهرة في المعلومات المقارنة في القوائم المالية فيعدل به الرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة ألقدم فترة ظاهرة    
 .قدمة تعود للفترات السابقة، مثل الملخصات التاريخية للقوائم الماليةآما تعدل أية معلومات م.  في القوائم المالية

السلطات  تعديل المعلومات المقارنة ال تنتج بالضرورة  تعديل القوائم المالية الموافق عليها من المساهمين أو المسجلة أو مودعة لدى                      .43
 . الماليةإال أن القوانين الوطنية قد تتطلب تعديل مثل هذه القوائم.  النظامية

 :على المؤسسة اإلفصاح عما يلي .44

 .طبيعة الخطأ الجوهري -أ 
 .مبلغ التصحيح للفترة الحالية ولكل فترة سابقة في التقرير -ب 
 و.  مبلغ التصحيح العائد لفترات سابقة لتلك المشمولة في المعلومات المقارنة -ج 
 . القيام بذلكحقيقة أن المعلومات المقارنة قد تم إعادة بيانها أو أنه من غير العملي -د 

 المعالجة البديلة المسموح بها

إن مبلغ تصحيح الخطأ  الجوهري يجب أن يدخل في تحديد صافي الفائض أو العجز للفترة الحالية، ويجب تقديم المعلومات                                         .45
) 41(الصورية اإلضافية طبقًا للفقرة      المقارنة آما يتم التقرير عنها في القوائم المالية للفترة السابقة، آما يجب تقديم المعلومات                     

 .ما لم يكن من غير العملي تقديم مثل هذه المعلومات
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 -على أية حال ففي حالة عرض معلومات إضافية . يدخل تصحيح الخطأ  الجوهري في تحديد صافي الفائض أو العجز للفترة الحالية      .46
ية وأي من  الفترات السابقة الظاهرة وآأن الخطأ  الجوهري قد تم                إلظهار صافي الفائض أو العجز للفترة الحال        –في أعمدة منفصلة    

قد يكون من الضروري تطبيق هذه المعالجة المحاسبية في البلدان التي يطلب فيها شمول القوائم                    . تصحيحه في الفترة التي وقع فيها       
 .قةالمالية على معلومات مقارنة متفقة مع القوائم المالية المقدمة في الفترات الساب

 :يجب على المؤسسة أن تفصح عما يلي .47

 .طبيعة الخطأ  الجوهري -أ 
تلك           -ب  ابقة ل ترات س ائد لف حيح الع بلغ التص ة وم ورية مقدم ات ص ا معلوم ترة له ل ف ي آ مول ف حيح المش بلغ التص م

 ، ووإذا آان من غير العملي تقديم معلومات صورية فيجب اإلفصاح عن تلك الحقيقة.  المشمولة في المعلومات الصورية
 .مبلغ أي تصحيح معترف به في صافي الفائض أو العجز للفترة الحالية -ج 

 التغيرات في السياسات المحاسبية

يحتاج المستخدمون إلى مقارنة القوائم المالية للمؤسسة عبر فترة زمنية للتعرف على االتجاهات في المرآز المالي و األداء  و                                       .48
 .س السياسات المحاسبية في آل فترةالتدفقات النقدية، لذلك يجري عادة تطبيق نف

وهو التغير من أساس     .  إن اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية قد تم مناقشتها في المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام األول                      .49
 .محاسبي إلى أساس محاسبي آخر ويعتبر من ضمن التغيير في السياسات المحاسبية

 . قياس العملية أو الحدث من خالل األساس المحاسبي يعتبر آتغير في السياسة المحاسبيةإن التغير في المعالجة واالعتراف أو .50

ويتحقق العرض األفضل لألحداث والعمليات في القوائم المالية عندما تؤدي السياسة المحاسبية أو المعايير المحاسبية أو إذا آان                        .51
 .آز المالي وقائمة األداء المالي و التدفقات النقدية للمؤسسةالتغير الجديد إلى معلومات أآثر مالءمة أو موثوقة حول المر

 :ال يعتبر األتي تغيرًا في السياسات المحاسبية .52

 و.  تبنى سياسة محاسبية ألحداث أو عمليات تختلف في جوهرها عن األحداث والعمليات الجارية -أ 
 . غير عاديةتبنى سياسة محاسبية جديدة ألحداث أو عمليات لم تحدث في السابق أو آانت -ب 

ولكن تتم معالجته آإعادة تقييم بموجب       .  إن االتباع األولى لسياسة إثبات الموجودات بالمبالغ المعاد تقييمها في السياسات المحاسبية                .53
 . معيار محاسبي دولي آخر آالممتلكات والمصانع والمعدات، إن هذا التغير يجب التعامل معه على أساس ذلك المعيار

فالتطبيق بأثر رجعي يؤدي إلى تطبيق      .  ير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي أو مستقبلي حسب متطلبات هذا المعيار            يطبق هذا التغي   .54
وعليه تطبق السياسة      .  السياسة المحاسبية الجديدة على األحداث والعمليات آما لو آانت هذه السياسات مستخدمة من األصل                                

بينما يعني التطبيق المستقبلي تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على             .   بدء تلك البنود    المحاسبية على األحداث والعمليات من تاريخ       
األحداث والعمليات التي تحدث بعد تاريخ التغيير، وال يجري التعديل على الفترات السابقة سواء للرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة                       

ولكن يجري تطبيق السياسة    .  ة ألن األرصدة الحالية ال يجري إعادة حسابها        أو في التقرير عن صافي الفائض أو العجز للفترة الحالي          
على سبيل المثال يمكن أن تقرر المؤسسة تغيير سياساتها المحاسبية بخصوص                  .  الجديدة على األرصدة الحالية من تاريخ التغيير          

المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الخامس           تكاليف االقتراض وتعمل على رسملتها بموجب المعالجة البديلة المسموح بها في                        
فالتطبيق المستقبلي يطبق السياسة الجدية على تكاليف االقتراض التي تحملتها المؤسسة بعد تاريخ التغيير في                    ".  تكاليف االقتراض "

 .السياسة المحاسبية

 تبنى معيار محاسبي دولي للقاع العام

في السياسة المحاسبية نتيجة لتبني معيار محاسبي دولي للقطاع العام يجب أن يتم التعامل معه بموجب المخصصات                            إن التغير     .55
وفي غياب هذه المخصصات االنتقالية يجب تطبيق         .  االنتقالية المحددة، إن وجدت، في ذلك المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام              

 أو بموجب المعالجة البديلة المسموح بها في          63،60،59عالجة األساسية في الفقرات        التغير في السياسة المحاسبية بموجب الم       
 .68،67،65الفقرات 
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قد تتطلب المخصصات االنتقالية في المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام إما التطبيق بأثر رجعي أو بأثر مستقبلي للتغير في السياسة                     .56
 .المحاسبية

 .المعيار المحاسبي الدولي للقاع العام األول مبادئ لتطبيقها عند االختيار والتطبيق للسياسات المحاسبيةلقد وضع  .57

عندما ال تكون المؤسسة قد تبنت معيارًا محاسبيًا دوليًا للقطاع العام ولم يحن موعد تطبيقه بعد، فإن من المرغوب للمؤسسة أن تفصح                .58
اسة المحاسبية وعن التقدير ألثر التغير على صافي الفائض أو العجز والمرآز المالي و أو                          عن طبيعة التغيير المستقبلي في السي         

 .الزيادة أو النقص في النقدية أو معادالت النقدية حيثما يكون مناسبًا

  المعالجة  المفضلة-تغيرات أخرى ف السياسات المحاسبية 

إذا آان مبلغ التعديل الناتج والعائد للفترات السابقة غير قابل للتحديد               يجب تطبيق التغير في السياسات المحاسبية بأثر رجعي إال              .59
 .بشكل معقول

آما يجب إعادة بيان المعلومات المقارنة إال        .  وأي تعديل ناتج يجب أن يتم التقرير عنه آتعديل للرصيد االفتتاحي األرباح المدورة                .60
 .إذا آان من غير العملي القيام بذلك

وعليه يعاد  .  ية بما فيها المعلومات المقارنة للفترات السابقة وآأن السياسة المحاسبية الجديدة مطبقة من األصل                  تعرض القوائم المال    .61
أما مبلغ التعديل العائد للفترات السابقة لتلك الظاهرة في القوائم المالية               .  بيان المعلومات المقارنة لتعكس السياسة المحاسبية الجديدة         

آما يجب إعادة بيان أية معلومات أخرى بخصوص               .  االفتتاحي لألرباح المدورة ألقدم فترة في التقرير            فيظهر آتعديل للرصيد       
 .الفترات السابقة مثل الملخصات التاريخية للقوائم المالية

ساهمين أو   إن إعادة بيان المعلومات المقارنة ال تتطلب بالضرورة تعديل القوائم المالية التي سبقت المصادقة عليها من قبل الم                                     .62
 .ولكن القوانين الوطنية قد تتطلب تعديل مثل هذه القوائم المالية.  المسجلة أو المبلغة للسلطات التنظيمية

يجب تطبيق التغير في السياسة المحاسبية بأثر مستقبلي عندما يكون من غير الممكن تحديد مبلغ التعديل للرصيد االفتتاحي                                      .63
بشكل معقول عندما يكون للتغيير في السياسة المحاسبية تأثير مادي على الفترة                 ) 60(قرة  لألرباح المدورة المطلوب بموجب الف      

الحالية أو أي فترة سابقة يتم فيها عرض قوائمها، أو يمكن أن يكون له تأثير مادي على فترات الحقة، يجب على المؤسسة أن                                
 :تفصح عما يلي

 .أسباب التغيير -أ 
 . فترة يتم عرض قوائمهامبلغ التعديل للفترة الحالية ولكل -ب 
 .مبلغ التعديل العائد للفترات السابقة لتلك المشمولة في المعلومات المقارنة -ج 
 .حقيقة أن المعلومات المقارنة قد أعيد بيانها أو أنه من غير العملي إجراء ذلك -د 

  المعالجة البديلة المسموح بها–تغيرات أخرى في السياسات المحاسبية 

ي السياسة المحاسبية بأثر رجعي إال إذا آان مبلغ التعديل الناتج العائد للفترات السابقة غير قابل للتحديد                        يجب أن يطبق التغير ف       .64
ويجب أن تقدم المعلومات      .  وأي تعديل ناتج يجب أن يدخل في تحديد صافي الفائض أو العجز للفترة الحالية                         .  بشكل معقول  

60(آما يجب إعداد المعلومات اإلضافية الصورية بموجب الفقرة          .  لية للفترة السابقة  المقارنة آما تم التقرير عنها في القوائم الما        
 .ما لم يكن من غير العملي القيام بذلك) 

ويتم عادة تقديم معلومات إضافية      .  تدخل التعديالت الناتجة عن تغير السياسات المحاسبية في تحديد صافي الفائض أو العجز للفترة                  .65
ة مستقلة، إلظهار صافي الفائض أو العجز والمرآز المالي للفترة الحالية وأية فترات سابقة مشمولة آما لو                          مقارنة، في شكل أعمد     

وقد يكون من الضروري تطبيق هذه المعالجة المحاسبية في بلدان يتطلب تقديم القوائم                 .  آانت السياسة المحاسبية مطبقة من األصل       
 .ع القوائم المالية المقدمة في فترات سابقةالمالية فيها شمول معلومات مقارنة تتفق م

يجب أن يطبق التغيير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي عندما يكون المبلغ الذي يجب أن يدخل في صافي الفائض أو العجز                                    .66
 .غير قابل للتحديد بشكل معقول) 65(للفترة الحالية بموجب الفقرة 



  صافي فائض أو عجز الفترة و األخطاء الجوهرية و التغير في السياسات المحاسبية–المعيار الثالث 

81 

ر مادي على الفترة الحالية أو على أي فترة سابقة يتم عرض قوائمها، أو يمكن أن                   عندما يكون للتغيير في السياسة المحاسبية أث        .67
 :يكون له أثر مادي في فترات الحقة، فإن على المؤسسة أن تفصح عما يلي

 .أسباب التغيير -أ 
 مبلغ التعديل المعترف به في صافي الفائض أو العجز في الفترة الحالية، و -ب 
بلغ    -ج  ترات السابقة لتلك المشمولة في                   م ائد للف تعديل الع بلغ ال ا معلومات صورية مقدمة وم ترة له ل ف تعديل المشمول في آ ال

 .وإذا آان من غير العملي تقديم معلومات صورية فإنه يجب اإلفصاح عن هذه الحقيقة.  القوائم المالية

 تاريخ بدء التطبيق

العام على القوائم المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ من األول من شهر يوليه عام                       يطبق هذا المعيار الدولي لمحاسبة القطاع           .68
 . أو بعد، مع تفضيل التطبيق المبكر للمعيار2001

عندما تعتمد المؤسسة استخدام أساس االستحقاق المحاسبي آما هو موضح في المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام، وألغراض                                .69
الية، والحقًا لسريان هذه المدة فإن المعيار ُيطبق على القوائم المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ من تاريخ التبني                         إعداد التقارير الم  

 .أو بعده
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 ملحق

يها    ي شرح معان اعدة ف ير للمس يق المعاي نه توضيح تطب ير، والغرض م ن المعاي زءًا م ثل ج ذا الملحق توضيحي وال يم ورد الملحق .  ه ي
تطفات من ا     ذا الملحق               مق يات الموصوفة في ه ى العمل يرات عل يان التأث ية لب م المال ال تتطابق هذه المقتطفات بالضرورة مع متطلبات .  لقوائ

 .اإلفصاح والعرض للمعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام

 البنود غير العادية

اه هي لتوضيح اإلفصاح عن البنود غير العادية في قائمة          واردة أدن ثلة ال إن البنود غير العادية في قائمة التدفقات النقدية .   األداء المالياألم
م                  ام رق ي لمحاسبة القطاع الع يار الدول نها في المع وب اإلفصاح ع إن التصنيف حول إن الحدث أو العملية هو غير عادي يعتمد ).  2(مطل

ل المؤسسة              يعة عم يعة الحدث وطب ى طب ًا عل  التي يمكن أن تكون غير عادية في مؤسسة ما قد ال تكون آما أن األحداث أو العمليات.  أساس
 .وبصفة خاصة في بعض األحداث من المرغوب فيه أن تكون غير عادية في آل مستويات أعمال الحكومة.  غير عادية في مؤسسة أخرى

 
 )مستخرج( قائمة األداء المالي –مؤسسة قطاع عام 

2×20 1×20  
 فائض من األنشطة العادية 8,400 7,900

-- )3,150( 
ادي  ير الع ند غ بحار     -الب بر ال ة ع دم اإلذاع ن ه ناتجة ع ارة ال  الخس

 )1إيضاح رقم (
 صافي الفائض عن الفترة 5,250 7,900

 
 مستخرج من إيضاحات حول القوائم المالية

 
توبر        . 1  تعرضت اإلذاعة عبر البحار للمؤسسة للتدمير عن طريق الهزة األرضية، وآانت نتيجة هذه العملية قد تم       20×1في األول من أآ

ابقًا في           نها س ي ع تقرير المرحل إن الخسارة الناتجة عن الهزة األرضية تمت المحاسبة على أنها بند غير عادي على أساس أن        ".  اإلذاعة"ال
نطقة            ة في الم زة األرضية غير عام ائر الناتجة عن الهزة األرضية هي صافي القيمة المسجلة لموجودات ومطلوبات  العملية      . اله  إن الخس

 دوالر 10,000 هي 20×1 حتى أآتوبر 20×1في  تاريخ  الهزة األرضية، بلغت اإليرادات المعترف به والمتعلقة بتلك العملية من يناير    
 . دوالر2,000واألرباح الصافية هي 
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 هريةاألخطاء الجو
 

ام      راد من ضريبة الدخل آان خطأ، وآانت ضريبة الدخل              20×2خالل ع أن اإلي  دوالر التي تم االعتراف بها 6.500 اآتشفت المؤسسة ب
 .20×2 وتم االعتراف به آإيراد في عام 20×1 آان غير صحيح وتم حذفه من عام 20×1في عام 

ام     ي ع ة ف بة للمؤسس جالت المحاس ر 20×2إن مس ن أن اإلي ان    تبي رائب آ ن الض بلغ  ( دوالر 60,000اد م منها م  دوالر 6500ويتض
 . دوالر86,500، ومصاريف تبلغ 20×1الضريبة التي تم االعتراف بها في عام 

 
 -: آان تقرير المؤسسة آما يلي20×1في عام  

 إيراد من الضرائب 34,000
 رسوم من المستخدمين 3,000

 العمليات األخرىإيرادات  30,000
 إجمالي اإليرادات  67,00

 المصاريف )60,000(
 صافي الفائض 7,000

 
 )مستخرجة( قائمة األداء المالي حسب المعالجة المفضلة –مؤسسة القطاع العام 

 
 2×20 

  20×1 تم اعادة بيانها
 اإليرادات من الضرائب 40,500 53,500
 رسوم من المستخدمين 3,000 4,00

 إيرادات العمليات األخرى 30,000 40,000
 إجمالي اإليراد  73,500 97,500

)86,500( )60,000
  المصاريف )

 صافي  الفائض 13,500 11,000
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 حقوق الملكية وفقًا للمعالجة المفضلة/ قائمة التغيير في صاف الموجودات –مؤسسة القطاع العام 

   
2×20  

  20×1 )تم اعادة بيانها(

 الرصيد االفتتاحي المتجمع  للفائض آما تم التقرير فيها سابقًا 10,000 17,000
 )1إيضاح رقم (تصحيح خطأ الجوهري  -- 6,000
23,500 10,000  
 صافي  الفائض 13,000 11,000
 رصيد اإلغالق حسب الفائض المتراآم 23,000 34,500

 
 مستخرجة من اإليضاحات على القوائم المالية

 
بلغ           -1 ناتج من الضرائب بم راد ال ا عن طريق الخطأ من القوائم     6,500اإلي م حذفه إن . 20×1المالية لعام  دوالر التي ت

 . قد جرى تصحيح الخطأ بها20×1القوائم المالية لعام 
 

  قائمة األداء المالي–مؤسسة القطاع العام 
 .وفقًا للمعالجة البديلة المسموح بها

 )صورية(                   
2×20 

 )تم اعادة بيانها(
1×20 

 )تم اعادة بيانها(
2×20 1×20  

 )1إيضاح رقم (إيراد الضرائب  34,000 60,000 40,500 53,500
 رسوم المستخدمين 3,000 4,000 3,000 4,000

 إيرادات أخرى تشغيلية 30,000 40,000 30,000 40,000
 إجمالي اإليراد 67,000 104,000 73,500 97,500

 المصروفات )60,000( )86,500( )60,000( )86,500(
 صافي  الفائض 7,000 17,500 13,500 11,000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حقوق الملكية/  قائمة التغيير في صافي الموجودات–مؤسسة القطاع العام 
 .وفقًا للمعالجة البديلة المسموح بها

 )صورية(         
2×20 

 )تم اعادة بيانها(
1×20 

 )اعادة بيانهاتم (
2×20 1×20  

17,000 10,000 17,000 10,000 ب    ع حس ائض المجم ي للف يد االفتتاح الرص
 التقرير السابق

 )1إيضاح رقم (تصحيح الخطـ الجوهري  -- -- -- 6,500
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23,500 10,000 17,000 10,000 د   ع  بع ائض المجم ي للف يد االفتتاح الرص
 التعديل 

11,000 13,500 17,500  صافي الزيادة 7,000
34,500 23,500 34,500 17,000  رصيد األقفال بالزيادة

 

 مستخرجة من إيضاحات القوائم المالية
 

بالغ          -1 راد من الضريبة وال ام                   6.500اإلي ية لع م المال أ من القوائ ه عن طريق الخط م حذف د ت ان ق وحسب .  20×1 دوالر آ
 .20×1 عما إذا آان الخطأ قد تم تصحيحه في عام 20×1 و20×2التعديل في المعلومات الصورية لعام 

 التغيير في السياسيات المحاسبية

تكاليف االقتراض المنسوبة مباشرة إلى حيازة محطة           غيرت المؤسسة سياستها المحاسبية فيما يتعلق بمعالجة             20×2خالل عام    
في الفترات السابقة قامت المؤسسة برسملة تكاليف االقتراض تلك حسب المعالجة                 .  الطاقة الكهربائية التي هي في مرحلة بناء          

رت المؤسسة اعتبار تلك    والخاص بتكاليف االقتراض، وقر   ) 5(البديلة المسموح بها في المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام رقم             
 ).5(التكاليف آمصروف بدًال من رسملتها وذلك من أجل التوافق مع المعالجة  المفضلة الواردة في المعيار رقم 

 دوالر خالل فترات قبل عام       5,200 وآذلك   20×1 دوالر خالل عام    2,600قامت المؤسسة برسملة تكاليف االقتراض وقدرها         
 .، جميع تكاليف االقتراض التي حلت خالل السنوات السابقة والمتعلقة بحيازة محطة الطاقة الكهربائية قد تم رسملتها20×1

 دوالر، ومصروف الفائدة     30,000 تظهر  الفائض من أنشطة  تشغيلية  قبل الفوائد                    20×2سجالت المؤسسة المحاسبية لعام       
 ). فقط20×2لعام ( دوالر 3,000

 
  أقرت المؤسسة20×1عام وفي  

  الفائض من األنشطة  التشغيلية قبل الفائدة  18,000
 مصروف الفائدة ــ

 الربح من األنشطة العادية قبل الضرائب 18,000
  

 )38,000(ورصيد اإلقفال  الفائض آان ) 20,000 (20×0آان رصيد  الفائض  االفتتاحي عام 
 قائمة األداء المالي-مؤسسة القطاع العام

 )مستخرجة(وفقًا للمعالجة األساسية 
   

2×20 1×20 
  )تم اعادة بيانها(

 الفائض من األنشطة التشغيلية قبل الفائدة  18,000 30,000
 مصروف الفائدة )2,600( )3,000(

 صافي الفائض من األنشطة العادية 15,400 27,000
 

 
 حقوق الملكية/ قائمة التغير في صافي الموجودات-مؤسسة القطاع العام

 .وفقًا للمعالجة  المفضلة
 

    
2×20 1×20 

  )تم اعادة بيانها(

ب      20,000 38,000 ع حس ائض المجم ي للف يد االفتتاح الرص
 التقرير السابق

ير في السياسة المحاسبية فيما يتعلق برسملة       )5,200( )7,800( تغ
 )1حسب اإليضاح رقم (القائدة 

ادة 14,800 30,200 د اع ع بع ائض المجم الرصيد االفتتاحي للف
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 بيانها
 صافي  الفائض 15,400 27,000
 رصيد األقفال للفائض المجمع  30,200 57,200

 
 مستخرج من المالحظات على القوائم المالية

 غيرت المؤسسة سياستها المحاسبية الخاصة بمعالجة تكاليف االقتراض المتعلقة بمحطة الطاقة الكهربائية              20×2خالل عام    -1
المعالجة النموذجية في المعيار الدولي لمحاسبة       التي هي في مرحلة البناء لالستخدام بواسطة المؤسسة من أجل التوافق مع                

هذا .  تقوم المؤسسة باعتبار تلك التكاليف آمصروف بدًال من رسملتها         .  القطاع العام الخامس والخاص بتكاليف االقتراض      
فق مع تغيير     قد أعيد بيانها لتتوا       20×1إن القوائم المقارنة لعام        .  التغيير في السياسة المحاسبية قد تمت المحاسبة عنه             

عام ( دوالر   2,600وآذلك  ) 20×2عام  ( دوالر   3,000تأثير التغيير هو زيادة في مصروف الفائدة         .  السياسة المحاسبية 
 دوالر وهو قيمة التعديل المتعلق            5,200 بمبلغ     20×1تم تخفيض رصيد الفائض االفتتاحي التراآمي لعام                 ) 20×1

 .20×1بالفترات قبل عام 
 

 
  قائمة األداء المالي-لعام مؤسسة القطاع ا

 )مستخرج(وفقًا للمعالجة البديلة المسموح بها 
 )صورية(         

2×20 
 )تم إعادة بيانها( 

1×20 
 )تم إعادة بيانها (

1×20 1×20  

  الفائض من األنشطة  التشغيلية قبل الفائدة 18,000 30,000 18,000 30,000
 مصروف القائدة )2,600( )3,000( -- )3,000(
 التأثير المتراآم للتغيير في السياسة المحاسبية -- -- -- )7800(

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

 حقوق الملكية/قائمة التغيير في صافي الموجودات-مؤسسة القطاع العام
     وفقًا للمعالجة البديلة المسموح بها 

 صورية
2×20 

 )تم إعادة بيانها(
1×20 

 )تم إعادة بيانها(
1×20 1×20  

تقرير   20,000 38,000 20,000 38,000 ب ال ع حس ائض المجم ي للف يد االفتتاح الرص
 السابق

ي  -- -- )5,200( )7,800( ير ف ائدة  تغي ملة الف تعلقة برس بية الم ة المحاس الساس
 )1إيضاح رقم (

 الرصيد االفتتاحي للفائض المجمع بعد إعادة بيانه بق 20,000 38,000 14,800 30,200
 صافي  الفائض 18,000 19,200 15,400 27,000
 اإلغالق للفائض المجمعرصيد  38,000 57,200 30,200 57,800

 
 مستخرج من المالحظات على القوائم المالية

 
بلغ              -1 ي بم ة األداء المال تعديل في قائم م ال ام  7,800ت ير في السياسة المحاسبية الخاصة       20×2 دوالر لع ر التغي ذي يمثل أث  ال

من أجل .  هي في مرحلة البناء لالستخدام بواسطة المؤسسةبمعالجة تكاليف االقتراض المتعلقة بمحطة الطاقة الكهربائية التي   
م                  ام رق ي لمحاسبة القطاع الع يار الدول ع المع توافق م وم المؤسسة باعتبار تلك التكاليف         ) 5(ال تراض تق يف االق الخاص بتكال

 الشكلية التي تفترض أن إن المعلومات.  آمصروف بدًال من رسملتها هذا التغيير في السياسة المحاسبية قد تمت المحاسبة عنه       
دة قد تم استخدامها دائما، قد تم عرضها          آما أن رصيد األرباح المحتجزة أول المدة في المعلومات االفتراضية .  السياسة الجدي

 .20×1 دوالر وهو قيمة التعديل المتعلق بالفترات قبل عام 5,200 قد تم تخفيضها بمبلغ 20×1لعام 
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 المعيار المحاسبي الدولي الثامنمقارنة مع 

 
ات     ي السياس ير ف رية والتغي اء الجوه ترة واألخط ز الف ائض أو عج ث صافي ف ام الثال اع الع بي للقط يار المحاس المع

د تم أخذه مبدئيًا من المعيار المحاسبي الدولي الثامن      بية ق صافي فائض أو عجز الفترة، واألخطاء الجوهرية " المحاس
 :إن الفروق الرئيسية بين المعيار الثالث و الثامن هي آما يلي". لسياسات المحاسبيةوالتغيير في ا

 
ام الخامس                         • ي لمحاسبة القطاع الع يار الدول ى المع م إضافته إل د ت يار المحاسبي الثامن ق  شرح إضافي للمع

 .لتوضيح مدى تطبيقه على مؤسسات القطاع العام
 

ي      • يار الدول لمحاسبة القطاع العام الخامس يستخدم مصطلحات مختلفة في بعض األحيان عن المعيار     إن المع
ي        تخدم آمصطلح ه ي تس ثلة الت م األم ن ، معظ ي الثام بي الدول ة"المحاس راد"، "مؤسس از  "، "اإلي ة اإلنج قائم

ية ي "، "المال ز المال ة المرآ ودات  "، "قائم افي الموج ي ص ير ف ة التغي ية / قائم وق الملك ي ا" حق ي  ف يار الدول لمع
ام الخامس      بة القطاع الع ي الثامن هي        . لمحاس يار المحاسبي الدول ا في المع ة له ، "مؤسسة"والمصطلحات المقابل

 ".حقوق الملكية"، "الميزانية العمومية"، "قائمة الدخل"، "دخل"
 

ية       • تعريفات الفن ن ال ة م ى مجموع توي عل امس يح ام الخ اع الع بة القط ي لمحاس يار الدول ن  المع تلف ع  تخ
 .المصطلحات الواردة في المعيار المحاسبي الدولي الثامن فقرة الثامن

 
ن        • ادة ع ة زي ير العادي نود غ ن الب تلفة م اريف مخ ى تع توي عل ام يح اع الع بة القط ي لمحاس يار الدول المع

ن  ي الثام بي الدول يار المحاس ودة بالمع ام . الموج ام الخ اع الع بة القط ي لمحاس يار الدول ى إن المع توي عل س يح
 ).6(متطلبات خاصة بالنسبة للبنود غير العادية حيث أنها يجب أن تكون خارج سيطرة وتأثير المؤسسة، فقرة 

 
 


