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 المعيار المحاسبي الدولي األول
( 1997 عام  فيالمعدل)

 
 البيانات الماليةعرض 

 
 والذي ٌتناول  ٌبطل المعٌار المحاسبً الدولً األولإن هذا المعٌار المحاسبً الدولً األول المعدل

 المعلومات "المعٌار المحاسبً الدولً الخامس وموضوعهو ،"اإلفصاح عن السٌاسات المحاسبٌة"
 عرض " والمعٌار الدولً الثالث عشر والذي ٌتناول،"الواجب اإلفصاح عنها فً البٌانات المالٌة

 من مجلس لجنة المعاٌٌر اي تم اعتمادهت وال"الموجودات المتداولة وعرض المطلوبات المتداولة
 لقد تم اعتماد المعٌار المحاسبً الدولً األول ،1994 عام ة المعاداصٌؽتهفً المحاسبٌة الدولٌة 

 نافذ وأصبح 1997 (ٌولٌو)من مجلس لجنة المعاٌٌر فً شهر تموز (1997 عام  فًالمعدل)
 و أ1998 (ٌولٌو) من األول من تموز  التً تبدألفتراتا التً تؽطًالمفعول على البٌانات المالٌة 

 . التارٌخد ذلكبع
 

األحداث  "(1999المعدل فً عام )عدل المعٌارالمحاسبً الدولً العاشر ، 1999 (ماٌو)فً أٌار 
لقد أصبح النص . (ج)74و  (أ)65، 64، (ج)63الفقرات " الالحقة لتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة

نافذ  (1999المعدل عام )المعدل نافذ المفعول عندما أصبح المعٌارالمحاسبً الدولً العاشر 
 (ٌناٌر)كانون الثانً  من األول من  التً تبدألفتراتا  التً تؽطً للبٌانات المالٌةالمفعول، أي 

 . التارٌخو بعد ذلك أ2000
 
 

 التالٌة تتعلق بالمعٌار المحاسبً الدولً األول لجنة التفسٌرات الدائمة تفسٌرات
 

 للمحاسبةتطبٌق المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة ألول مرة كؤساس رئٌسً : 8-  التفسٌر .       

 الطرق البدٌلة – ثباتال: 18-  التفسٌر .
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 مقدمة

محل معٌار ( ( 1997 فً عام المعدل)  األولمعٌار المحاسبة الدولً)ٌحل هذا المعٌار  -1
 الخامس ومعٌار المحاسبة الدولً " اإلفصاح عن السٌاسات المحاسبٌة"األولالمحاسبة الدولً 

الثالث  ومعٌار المحاسبة الدولً " المعلومات التً ٌجب اإلفصاح عنها فً البٌانات المالٌة"
 معٌار المحاسبة تطبٌقٌبدأ . " عرض الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة"عشر

( ٌولٌو) تموز  الفترات التً تبدأ فً األول منعلى ( 1997 فً عام المعدل) األولالدولً 
 أو بعد هذا التارٌخ، ذلك أنه نظرا ألن المتطلبات تتفق مع المتطلبات الواردة فً 1998

 .بكرالمتطبٌق الالمعاٌٌر القائمة فإن هذا المعٌار ٌشجع 

ٌقوم هذا المعٌار بتحدٌث المتطلبات فً المعاٌٌر التً حل محلها بما ٌتفق مع إطار لجنة  -2
معاٌٌر المحاسبة الدولٌة إلعداد وعرض البٌانات المالٌة، عالوة على ذلك فهو مصمم لتحسٌن  

 :نوعٌة البٌانات المالٌة المعروضة باستخدام معاٌٌر المحاسبة الدولٌة من خالل ما ٌلً

ضمان أن البٌانات المالٌة التً تصرح بؤنها تمتثل لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة تمتثل لكل معٌار  .أ 
. ٌنطبق علٌها،بما فً ذلك كافة متطلبات اإلفصاح 

تتم )ضمان أن مخالفات متطلبات معاٌٌر المحاسبة الدولٌة تقتصر علً حاالت نادرة جدا  .ب 
. (متابعة حاالت عدم االمتثال وإصدار إرشادات أخرى عندما ٌكون ذلك مناسبا

قً توفٌر اإلرشاد بشؤن هٌكل البٌانات المالٌة، بما فً ذلك الحد األدنى من المتطلبات لكل  .ج 
. مبدئً والسٌاسات المحاسبٌة واإلٌضاحات وملحق إٌضاحًبٌان 

ستمرارٌة االمتطلبات عملٌة بشؤن مواضٌع معٌنة مثل المادٌة و (بناًء على اإلطار)وضع  .د 
 وعرض  ومبدأ الثبات ، معٌار عدم وجودنشؤة واختٌار السٌاسات المحاسبٌة عندمال

 .المعلومات المقارنة

من أجل التعامل مع طلبات المستخدمٌن الخاصة بمعلومات أكثر شموال حول األداء مقاسة  -3
 ة مالًقائمة ٌحدد هذا المعٌار متطلبا جدٌدا ل،بشكل أوسع من الربح المبٌن فً قائمة الدخل

 معروضة فً قائمة الدخل وٌمكن عرض القائمة الجدٌد ؼٌربٌن األرباح والخسائر الة تمبدئً
على شكل أعمدة أو كبٌان أداء فً حد ذاته، وقد وافق " تقلٌدٌة"إما كمطابقة حقوق مساهمٌن 

لقٌام  ا1997 (إبرٌل)  نٌسانمجلس لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة من ناحٌة المبدأ فً
بمراجعة للطرٌقة التً ٌتم بها قٌاس األداء وتقدٌم التقارٌر بشؤنه، ومن المحتمل أن ٌتناول 
المشروع مبدئٌا التفاعل بٌن تقدٌم التقارٌر حول األداء وأهداؾ تقدٌم التقارٌر ضمن إطار 

لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة، وعلى ذلك ستقوم لجنة معاٌٌر  المحاسبة الدولٌة بتطوٌر 
. اقتراحات فً هذا المجال
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ٌنطبق هذا المعٌار على جمٌع المنشآت التً تقدم تقارٌرها بموجب معاٌٌر المحاسبة الدولٌة،  -4
بما فً ذلك البنوك وشركات التؤمٌن، وقد صمم الحد األدنى من الهٌاكل لتكون مرنة إلى الحد 
الكافً بحٌث ٌمكن تكٌٌفها حتى تستطٌع أي منشؤة استخدامها، فالبنوك على سبٌل المثال ٌجب 

أن تكون قادرة على تطوٌر عرض ٌمتثل لهذا المعٌار وللمتطلبات األكثر تفصٌال لمعٌار 
اإلفصاحات فً البٌانات المالٌة للبنوك والمإسسات المالٌة  - 30المحاسبة الدولً رقم 

.  المماثلة
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 لمحتوٌات ا
 

( 1997المعدل عام )المعٌار المحاسبً الدولً األول 
 
 عرض البٌانات المالٌة

 
 رقم الفقرة                   لهدؾا

 4-1 لنطاق        ا

 5  رض البٌانات المالٌة     غ

 6   المسإولٌة عن البٌانات المالٌة   

 9-7      البٌانات المالٌة  أجزاء

 41-10االعتبارات العامة       

   19-10  العرض العادل واالمتثال لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة 

 22-20 السٌاسات المحاسبٌة      

 24-23    لمنشؤة   لستمرارٌة اال

 26-25  المحاسبة على أساس االستحقاق    

 28-27 ثبات العرض       

 32-29  المادٌة والتجمٌع      

 37-33         المقاصة

 41-38      المعلومات المقارنة 

 102-42      الهٌكل والمحتوى 

 52-42        مقدمة 

 58-44     تحدٌد البٌانات المالٌة 

  51-49    الفترة التً ٌؽطٌها التقرٌر           

    52       التوقٌت المناسب

 74-53       المٌزانٌة العمومٌة

   56-53ل ؼٌر المتداو/التمٌٌز بٌن الموجودات والمطلوبات المتداولة 

 59-57     الموجودات المتداولة 

  65-60     المطلوبات المتداولة 
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   71-66 المعلومات التً ٌجب تقدٌمها فً صلب المٌزانٌة العمومٌة 

المعلومات التً ٌجب تقدٌمها إما فً صلب المٌزانٌة العمومٌة 

 74-72      أو فً اإلٌضاحات 

 

 85-75       قائمة الدخل             

  76-75 المعلومات التً ٌجب تقدٌمها فً صلب قائمة الدخل 

المعلومات التً ٌجب تقدٌمها إما فً صلب قائمة الدخل 

 85-77      أو فً اإلٌضاحات 

 89-86     التؽٌرات فً حقوق المساهمٌن    

  90 التدفق النقدي       قائمة

 102-91 إٌضاحات البٌانات المالٌة           

 96-91 الهٌكل          

 101-97عرض السٌاسات المحاسبٌة         

  102اإلفصاحات األخرى         

 104-103      تارٌخ بدء التطبٌق 

  المالٌة      للبٌاناتهٌكل توضٌحً – ملحق 
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 المعٌار المحاسبً الدولً األول

( 1997المعدل عام )

 عرض البٌانات المالٌة

ٌجب قراءة المعاٌٌر المطبوعة بالخط البارز فً إطار المادة الخلفٌة وإرشادات التنفٌذ فً هذا 
المعٌار، وكذلك فً إطار مقدمة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة، ولٌس القصد من معاٌٌر المحاسبة الدولٌة 

. ( من المقدمة12أنظر الفقرة )تطبٌقها على البنود ؼٌر الجوهرٌة 

الهدؾ 

إن الهدؾ من هذا المعٌار بٌان أساس عرض البٌانات المالٌة لألؼراض العامة لضمان إمكانٌة 
مقارنتها مع البٌانات المالٌة الخاصة بالمنشؤة  للفترات السابقة والبٌانات المالٌة للمنشآت األخرى، 

واإلرشادات  ولتحقٌق هذا الهدؾ ٌحدد هذا المعٌار االعتبارات الكلٌة لعرض البٌانات المالٌة
الخاصة بهٌكلها والحد األدنى من المتطلبات لمحتوى البٌانات المالٌة، أما االعتراؾ بالعملٌات 

. األخرى واألحداث المحددة وقٌاسها واإلفصاح عنها فٌتم تناولها فً معاٌٌر الحاسبة الدولٌة

 طاقـالن

ٌجب تطبٌق هذا المعٌار فً عرض البٌانات المالٌة الخاص بجمٌع األؼراض العامة المعدة  -1
 .والمعروضة بموجب معاٌٌر المحاسبة الدولٌة

إن البٌانات المالٌة لألؼراض العامة هً تلك التً ٌقصد بها تلبٌة احتٌاجات المستخدمٌن الذٌن  -2
وقع ٌمكنهم فٌه طلب تقارٌر مصممة خصٌصا لتلبٌة احتٌاجاتهم من المعلومات مهم لٌسوا فً 

المحددة، وتشمل البٌانات المالٌة لألؼراض العامة البٌانات المعروضة بشكل مستقل أو ضمن 
وثٌقة عامة أخرى مثل تقرٌر شهري أو نشرة اكتتاب، وال ٌنطبق هذا المعٌار على المعلومات 

المالٌة المرحلٌة المختصرة، بل ٌنطبق على حد سواء على البٌانات المالٌة لمنشؤة فردٌة 
وعلى البٌانات المالٌة الموحدة لمجموعة منشات، على أن هذا المعٌار ال ٌحول دون عرض 

البٌانات المالٌة الموحدة التً تمتثل لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة والبٌانات المالٌة للشركة األم 
بموجب المتطلبات القومٌة ضمن نفس الوثٌقة ما دام أساس إعداد كل واحد منها مبٌن 

 .بوضوح فً بٌان السٌاسات المحاسبٌة 

ٌنطبق هذا المعٌار على كافة أنواع المنشآت بما فً ذلك البنوك وشركات التؤمٌن، وهناك  -3
متطلبات إضافٌة للبنوك والمإسسات المالٌة األخرى تتناسب مع متطلبات هذا المعٌار ورد 

اإلفصاحات فً البٌانات المالٌة للبنوك  - (30)ذكرها فً معٌار المحاسبة الدولً رقم 
 .والمإسسات المالٌة المماثلة
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ٌستخدم هذا المعٌار مصطلحات مناسبة لمنشؤة هدفها الربح، وعلى ذلك ٌمكن لمنشآت  -4
فً القطاع العام تطبٌق متطلبات هذا المعٌار، وقد تحتاج المنشات التً ال تسعى  األعمال

لتحقٌق الربح والمنشات الحكومٌة ومشارٌع القطاع العام األخرى التً تحاول تطبٌق هذا 
تعدٌل األوصاؾ المستخدمة لبنود معٌنة فً البٌانات المالٌة وكذلك للبٌانات المالٌة  المعٌار

.  إضافٌة للبٌانات المالٌةأجزاءنفسها، وهذه المنشآت ٌمكنها أٌضا عرض 

 عرض البٌانات المالٌة

البٌانات المالٌة هً عرض مالً هٌكلً للمركز المالً للمنشؤة والعملٌات التً تقوم  -5
بها،والهدؾ من البٌانات المالٌة ذات األؼراض العامة تقدٌم المعلومات حول المركز المالً 
للمنشؤة وأداإها وتدفقاتها النقدٌة مما هو نافع لسلسلة عرٌضة من المستخدمٌن عند اتخاذهم 

قرارات اقتصادٌة، كما تبٌن البٌانات المالٌة نتائج تولً اإلدارة للمصادر الموكلة لها، 
 :ولتحقٌق هذا الهدؾ تقدم البٌانات المالٌة معلومات حول ما ٌلً

. موجودا ت المنشؤة  .أ 

. مطلوبات المنشؤة .ب 

. حقوق المساهمٌن  .ج 

. دخل ومصروفات المنشؤة بما فً ذلك األرباح والخسائر .د 

 .التدفقات النقدٌة .ه 

تساعد هذه المعلومات باإلضافة إلى المعلومات األخرى الواردة فً اإلٌضاحات حول 
البٌانات المالٌة المستخدمٌن  فً توقع التدفقات النقدٌة المستقبلٌة للمنشؤة، وبشكل خاص 

. معادل والتؤكد من ذلك النقد التوقٌت تولٌد النقد و

 المسإولٌة عن البٌانات المالٌة

أو الهٌئة الحاكمة األخرى للمنشؤة مسإوالن عن إعداد وتقدٌم بٌاناتها /إن مجلس اإلدارة و -6
. المالٌة

 
 
 
 
 

  البٌانات المالٌةأجزاء

 : التالٌة الجزاءتشمل مجموعة كاملة من البٌانات المالٌة ا -7
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المٌزانٌة العمومٌة  -أ 

. قائمة الدخل  -ب 

:  بٌن إما تقائمة  -ج 

جمٌع التؽٌرات فً حقوق المساهمٌن، أو       .1

التؽٌرات فً حقوق المساهمٌن عدا عن تلك الناجمة من العملٌات الرأسمالٌة مع  .2
 .المالكٌن والتوزٌعات على المالكٌن

. قائمة التدفق النقدي -د 

 .تواإلٌضاحاالسٌاسات المحاسبٌة  -ه 

 ٌشجع هذا المعٌار المنشآت على أن تقوم اإلدارة بتقدٌم مراجعة مالٌة خارج البٌانات المالٌة -8
تبٌن وتوضح المالمح الرئٌسٌة لألداء المالً والمركز المالً للمنشؤة ونواحً الشكوك 

 :التً تواجهها، ومن الممكن أن ٌحتوي هذا التقرٌر على مراجعة لما ٌلً الرئٌسٌة

العوامل والتؤثٌرات الرئٌسٌة التً تحدد األداء بما فً ذلك التؽٌرات فً البٌئة التً  .أ 
تعمل بها المنشؤة، واستجابة المنشؤة لهذه التؽٌرات وتؤثٌرها، وسٌاسة المنشؤة الخاصة 

باالستثمار للمحافظة على مستوى األداء وتحسٌنه بما فً ذلك سٌاستها الخاصة بتوزٌع 
. األرباح 

مصادر التموٌل للمنشؤة وسٌاسة التموٌل بواسطة القروض وسٌاستها الخاصة بإدارة  .ب 
. المخاطرة 

نواحً القوة للمنشؤة ومصادرها التً ال تنعكس قٌمتها فً المٌزانٌة العمومٌة بموجب  .ج 
 .معاٌٌر المحاسبة الدولٌة

 بٌانات إضافٌة مثل التقارٌر البٌئٌة وبٌاناتتقدم العدٌد من المنشآت خارج البٌانات المالٌة  -9
القٌمة المضافة، وذلك بشكل خاص فً الصناعات حٌث تكون العوامل البٌئٌة هامة، وعندما 

ٌعتبر الموظفون أنهم مجموعة مستخدمٌن هامٌن، ٌشجع هذا المعٌار المنشآت على تقدٌم 
 هذه البٌانات اإلضافٌة إذا كانت اإلدارة تعتقد أنها ستساعد المستخدمٌن فً اتخاذ قرارات

. اقتصادٌة
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االعتبارات الشاملة 

 العرض العادل واالمتثال لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة

ٌجب أن تعرض البٌانات المالٌة بشكل عادل المركز المالً واألداء المالً والتدفقات النقدٌة  -10
 التطبٌق المناسب لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة، مع إفصاح إضافً حٌنما ٌكون ذلك إن .للمنشؤة

 .بٌانات مالٌة تحقق عرضا عادالً فً كافة األحوالٌنجم عنه ضرورٌاً 

ٌجب على المنشؤة التً تمتثل بٌاناتها المالٌة لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة اإلفصاح عن هذه  -11
الحقٌقة، وٌجب عدم وصؾ البٌانات المالٌة أنها تمتثل لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة إال إذا كانت 

للجنة الدائمة ا  صادر عنتمتثل لمتطلبات كل معٌار ٌنطبق علٌها وكل تفسٌر منطبق

. 1 التفسٌرات

 باإلفصاح عن السٌاسات المحاسبٌة سواءال ٌتم تصحٌح المعامالت المحاسبٌة ؼٌر المناسبة  -12
.  أو المواد التفسٌرٌةتاإلٌضاحاالمستخدمة أو بواسطة 

 لمتطلب فً أحد المعاٌٌر االمتثالفً الحاالت النادرة جداً التً تتوصل فٌها اإلدارة إلى أن  -13
تحقٌق من أجل متطلب ال  ذلكٌكون من الضروري تبعاً لذلك مخالفةعلٌه سٌكون مضلالً و

 : وٌجب على المنشؤة اإلفصاح عما ٌلً، عرض عادل

أن اإلدارة توصلت إلى أن البٌانات المالٌة تعرض بشكل عادل المركز المالً للمنشؤة  .أ 
 .وأداإها المالً وتدفقاتها النقدٌة

أن اإلدارة امتثلت فً كافة النواحً المادٌة لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة فٌما عدا أنها  .ب 
. خرجت عن معٌار من أجل تحقٌق عرض عادل

المعٌار الذي خالفته المنشؤة وطبٌعة هذه المخالفة بما فً ذلك المعاملة التً ٌتطلبها  .ج 
ذلك المعٌار، والسبب الذي ٌجعل هذه المعاملة مضللة فً ظل تلك الظروؾ والمعاملة التً 

. تم تبٌنها

األثر المالً لهذه المخالفة على صافً ربح أو خسارة المنشؤة وموجوداتها  .د 
. ومطلوباتها وحقوق المساهمٌن والتدفقات النقدٌة لكل فترة معروضة
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ممتثلة " أو "تمتثل للمتطلبات الهامة ل" أو "مبنٌة على"توصؾ البٌانات المالٌة أحٌانا بؤنها  -14
لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة، وكثٌرا ما ال ٌتوفر مزٌد من المعلومات " للمتطلبات المحاسبٌة

من أنه من الواضح أنه لم تتم تلبٌة متطلبات إفصاح هامة إن لم تكن متطلبات محاسبٌة  بالرؼم
ومن  وهذه البٌانات مضللة ألنها تقلل من إمكانٌة الوثوق بالبٌانات المالٌة والقدرة على فهمها،
أجل ضمان أن البٌانات المالٌة التً تصرح بؤنها تمتثل لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة ستفً 

 بالمعٌار الذي ٌتطلبه المستخدمون عالمٌا فإن هذا المعٌار ٌشمل متطلبا شامال وهو أنه ٌجب
على البٌانات المالٌة أن تقدم عرضا عادال وإرشادا ن الكٌفٌة التً تتم بها تلبٌة متطلب 

خر لتحدٌد الظروؾ النادرة جداً عندما تكون المخالفة ضرورٌة، أالعرض العادل، وإرشاداً 
 بارزاً للظروؾ المحٌطة بهذه المخالفة، ووجود متطلبات قومٌة اً أنه ٌتطلب إفصاح كما

 معاٌٌر باستخدام إعدادهامتضاربة لٌس فً حد ذاته كاؾ لتبرٌر مخالفة فً بٌانات مالٌة تم 
 .الدولٌة المحاسبة

ٌتم فً جمٌع األحوال فعلٌا تحقٌق عرض عادل باالمتثال فً كافة النواحً المادٌة لمعاٌٌر  -15
 :المحاسبة الدولٌة المنطبقة، وٌتطلب اإلفصاح العادل ما ٌلً

(. 20)اختٌار وتطبٌق سٌاسات محاسبٌة بموجب الفقرة  .أ 

تقدٌم المعلومات بما فً ذ لك السٌاسات المحاسبٌة بطرٌقة توفر معلومات مناسبة وموثوقة  .ب 
. ن الممكن فهمهاموقابلة للمقارنة و

تقدٌم إفصاحات إضافٌة عندما تكون المتطلبات فً معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ؼٌر كافٌة  .ج 
لتمكٌن المستخدمٌن من فهم تؤثٌر عملٌات أو أحداث معٌنة على المركز المالً واألداء المالً 

 .لمنشؤةل

فً حاالت نادرة جدا قد ٌنجم عن تطبٌق متطلب محدد فً أحد معاٌٌر المحاسبة  -16
الدولٌة بٌانات مالٌة مضللة، وتكون الحالة كذلك فقط عندها تكون المعاملة التً 

مناسبة بشكل واضح، وهكذا ال ٌمكن تحقٌق عرض عادل  ٌطلبها المعٌار ؼٌر
بتطبٌق المعٌار أو من خالل اإلفصاح اإلضافً لوحده، والمخالفة لٌست مناسبة 

 .وذلك ببساطة ألن معاملة أخرى ستحقق أٌضا عرضا عادال

عند تقٌٌم ما إذا كانت مخالفة متطلب محدد فً معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ضرورٌة ٌإخذ فً  -17
 :االعتبار ما ٌلً

. هدؾ المتطلب ولماذا لم ٌتحقق الهدؾ أو سبب كونه ؼٌر مناسب فً الظروؾ المحددة .أ 

. طرٌقة اختالؾ ظروؾ المنشؤة عن ظروؾ المنشات األخرى التً تتبع المتطلب .ب 

 



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

   

 

لحاجة إلى المخالفة واا ألنه ٌتوقع أن تكون الظروؾ التً تستوجب المخالفة نادرة جدا رنظ -18
مسؤلة خاضعة للنقاش المستفٌض والحكم الشخصً من المهم أن ٌكون المستخدمون على علم 
بؤن المنشؤة لم تمتثل فً كافة النواحً المادٌة لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة، ومن المهم كذلك أن 

ٌعطى المستخدمون معلومات كافٌة لتمكٌنهم من اتخاذ حكم مبنً على المعلومات بشؤن ما إذا 
كانت المخالفة ضرورٌة وحساب التعدٌالت التً ستكون مطلوبة لالمتثال للمعٌار، وستقوم 

من قبل المنشآت )لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة بمتابعة حاالت عدم االمتثال التً تعلم بها 
، وستنظر فً الحاجة للتوضٌح من خالل تفسٌرات أو (ومدققٌها ومنظمٌها على سبٌل المثال 

تعدٌالت للمعاٌٌر حسبما هو مناسب لضمان بقاء المخالفات الزمة فقط فً الحاالت النادرة 
 .جدا

عندما ٌتم حسب أحكام محددة فً معٌار محاسبة دولً تطبٌقه قبل تارٌخ نفاذه فإنه ٌجب  -19
 .اإلفصاح عن هذه الحقٌقة

 حاسبٌةمالسٌاسات ال

ٌجب على اإلدارة اختٌار وتطبٌق السٌاسات المحاسبٌة لمنشؤة بحٌث تمتثل البٌانات المالٌة  -20
لكافة المتطلبات الخاصة بكل معٌار محاسبة دولً منطبق علٌها وبتفسٌر لجنة التفسٌرات 

الدائمة، وحٌث ال ٌوجد متطلب محدد ٌجب على اإلدارة تطوٌر سٌاسات لضمان توفٌر 
 :البٌانات المالٌة للمعلومات التً هً 

. ة الحتٌاجات المستخدمٌن الخاصة باتخاذ القراراتالئمم .أ 

: موثوقة من ناحٌة أنها .ب 

. تمثل بشكل صحٌح نتائج المنشؤة ومركزها المالً .1

. تعكس الناحٌة االقتصادٌة لألحداث والعملٌات ولٌس فقط الشكل القانونً .2

. محاٌدة أي أنها لٌست متحٌزة .3

. حصٌفة .4

. كاملة فً كافة النواحً المادٌة .5

 واألسس واألعراؾ والقواعد والممارسات المحددة التً المبادئالسٌاسات المحاسبٌة هً  -21
. تتبناها المنشؤة فً إعداد وعرض البٌانات المالٌة

 فً حالة عدم وجود معٌار محاسبة دولً محدد وتفسٌر للجنة التفسٌرات الدائمة ٌجب على  -22
اإلدارة استخدام حكمها لتطوٌر سٌاسة محاسبٌة توفر أكثر المعلومات فائدة لمستخدمً 

البٌانات المالٌة للمنشؤة، وعند اتخاذ هذا الحكم ٌجب على اإلدارة أن تؤخذ فً االعتبار ما 
 :ٌلً
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المتطلبات واإلرشادات فً معاٌٌر المحاسبة الدولٌة التً تتناول المواضٌع المماثلة وذات  .أ 
. الصلة

مصروفات وال خلد،الالمطلوبات ،تعرٌفات ومعاٌٌر االعتراؾ وقٌاس الموجودات  .ب 
. الواردة فً إطار لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة

إلى  إصدارات الهٌئات األخرى لوضع المعاٌٌر والممارسات الصناعٌة المقبولة وفقط .ج 
. الحد الذي تتفق فٌه مع البندٌن أ، ب من هذه الفقرة

 لمنشؤةلستمرارٌة اال

عند إعداد البٌانات المالٌة ٌجب على اإلدارة إجراء تقٌٌم لقدرة المنشؤة على البقاء كمنشؤة  -23
مستمرة، وٌجب إعداد البٌانات المالٌة على أساس أن المنشؤة مستمرة ما لم تكن هناك نٌة 

لدى اإلدارة إما تصفٌة المنشؤة أو التوقؾ عن المتاجرة أو لٌس أمامها بدٌل واقعً سوى أن 
تفعل ذلك،  وعندما تكون اإلدارة على علم أثناء قٌامها بإجراء تقٌٌمها بحاالت عدم تؤكد 
مادٌة تتعلق بؤحداث أو ظروؾ قد تثٌر شكوكاً كبٌرة فً قدرة المنشؤة على البقاء كمنشؤة 

مستمرة فإنه ٌجب اإلفصاح عن حاالت عدم التؤكد هذه، وعندما ال ٌتم إعداد البٌانات المالٌة 
ي تم ذعلى أساس أن المنشؤة مستمرة فإنه ٌجب اإلفصاح عن هذه الحقٌقة وعن األساس ال

 .بموجبه إعداد البٌانات المالٌة، وسبب عدم اعتبار المنشؤة أنها منشؤة مستمرة

لمنشؤة مناسبة ٌجب على اإلدارة أن تؤخذ فً االعتبار لستمرارٌة االعند تقٌٌم ما إذا كانت  -24
كافة المعلومات المتوفرة للمستقبل المنظور والتً ٌجب أن تكون على األقل إثنا عشر شهرا 
من تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة دون أن تكون مقتصرة على ذلك، وٌعتمد مدى أخذ المعلومات 
فً االعتبار على الحقائق فً كل حالة، فعندما ٌكون للمنشؤة تارٌخ عملٌات مربح وإمكانٌة 

سرٌعة للوصول إلى المصادر المالٌة فإنه ٌمكن االستنتاج بؤن األساس المحاسبً للمنشؤة 
المستمرة مناسب بدون تحلٌل مفصل، وفً الحاالت األخرى قد تحتاج اإلدارة إلى أن تؤخذ 
فً االعتبار سلسلة واسعة من العوامل المحٌطة بالربحٌة الحالٌة والمتوقعة وبرامج تسدٌد 

 .لمنشؤة مناسبة لستمرارٌةاالالدٌون والمصادر المحتملة الستبدال التموٌل قبل أن تقتنع بؤن 
 

االستحقاق المحاسبة على أساس 
  

ٌجب على المنشؤة المستمرة إعداد بٌاناتها المالٌة فٌما عدا المعلومات الخاصة بالتدفق النقدي  -25
. االستحقاقبموجب المحاسبة على أساس 

 
بموجب المحاسبة على أساس االستحقاق ٌتم االعتراؾ بالعملٌات واألحداث عند حدوثها  -26

، وٌتم تسجٌلها فً السجالت المحاسبٌة (هعادلا يولٌس عندما ٌتم استالم أو دفع النقد أو م)
واإلبالغ عنها فً البٌانات المالٌة للفترات التً تتعلق بها، وٌتم االعتراؾ بالمصروفات فً 
قائمة الدخل بناء على ارتباط مباشر بٌن التكالٌؾ التً تم تحملها وعائدات بنود دخل محددة 

على أن تطبٌق مفهوم المماثلة ال ٌسمح باالعتراؾ بالبنود فً المٌزانٌة العمومٌة  (مماثلة)
 .التً ال تلبً تعرٌؾ الموجودات أو المطلوبات 



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

   

 

 لعرضاثبات 

ٌجب اإلبقاء على عرض وتصنٌؾ البنود فً العملٌات المالٌة من فترة إلى الفترات التالٌة  -27
 :لها، إال فً الحاالت التالٌة

إذا تبٌن تؽٌر هام فً طبٌعة عملٌات المنشؤة أو مراجعة لعرض بٌاناتها المالٌة أن التؽٌر  .أ 
. سٌنجم عنه عرض مناسب أكثر لألحداث أو العملٌات

  التفسٌرات من تفسٌر تطلب ذلكإذا تطلب معٌار محاسبة دولً إجراء تؽٌٌر فً العرض أو .ب 

 .2 للتفسٌرات الدائمةالصادرة عن اللجنة

قد ٌوحً امتالك أو تصرؾ هام أو مراجعة لعرض البٌانات المالٌة بوجوب عرض البٌانات  -28
المالٌة بشكل مختلؾ، وٌجب على المنشؤة تؽٌٌر عرض بٌاناتها المالٌة فقط إذ ا كان من 

المحتمل أن الهٌكل المعدل سٌستمر أو كانت المنفعة من عرض بدٌل واضحة، وعندما تتم 
هذه التؽٌرات فً العرض تقوم المنشؤة بإعادة تصنٌؾ معلوماتها المقارنة حسب الفقرة 

، وٌسمح بإجراء تؽٌٌر فً العرض لالمتثال للمتطلبات القومٌة ما دام العرض المعدل (38)
 .ٌتماشى مع متطلبات هذا المعٌار

 المادٌة والتجمٌع

ٌجب عرض كل بند مادي بشكل مستقل فً البٌانات المالٌة، وٌجب تجمٌع البنود ؼٌر المادٌة  -29
 .مع المبالػ ذات الطبٌعة أو الوظٌفة المشابهة، وال توجد حاجة لعرضها بشكل مستقل

ت هٌكلتها بتجمٌعها فً متنجم البٌانات المالٌة من معالجة كمٌات كبٌرة من العملٌات التً ت -30
، والمرحلة النهائٌة فً عملٌة التجمٌع والتصنٌؾ هً وظٌفتهامجموعات حسب طبٌعتها أو 

 عرض بٌانات مختصرة ومصنفة تشكل بنودا فً صلب البٌانات المالٌة أو فً اإلٌضاحات،
وإذا كان أحد البنود لٌس مادٌا بشكل فردي فإنه ٌتم تجمٌعه مع البنود األخرى إما فً صلب 

 م عرضا مستقالً ال ٌستلز بشكل كاؾ ؼٌر الماديالبٌانات المالٌة أو فً اإلٌضاحات ،والبند 
فً  عرضه مستقالٌتوجب مادٌا بشكل كاؾ قد ٌكون رؼم ذلك و . صلب البٌانات المالٌةفً 

 .تاإلٌضاحا

فً هذا السٌاق تعتبر المعلومات مادٌة إذا كؤن من الممكن أن ٌإثر عدم اإلفصاح عنها على  -31
القرارات االقتصادٌة للمستخدمٌن إذا أخذت بناء على البٌانات المالٌة، وتعتمد المادٌة على 

حجم وطبٌعة البند الذي حكم علٌه فً الظروؾ الخاصة بعدم ذكره، وعند تقرٌر ما إذا كان 
أحد البنود أو مجموعة من البنود مادٌة فإنه ٌتم تقٌٌم طبٌعة وحجم البند معا، وتكون طبٌعة 

أو حجم البند هً العامل المحدد اعتمادا على الظروؾ، فعلى سبٌل المثال ٌتم تجمٌع 
الفردٌة ذات الطبٌعة والعمل المتشابهٌن إذا كانت المبالػ الفردٌة كبٌرة، على أن  الموجودات

 .البنود الكبٌرة التً تختلؾ فً طبٌعتها أو عملها ٌتم عرضها بشكل مستقل

حاسبة الدولٌة إذا مال تستلزم المادٌة ضرورة تلبٌة المتطلبات المحددة لإلفصاح لمعاٌٌر ال -32
 . كانت المعلومات الناجمة ؼٌر مادٌة

 المقاصة

                                                 
2
 .الطرق البديلة-  الثبات, 18 أنظر أيضا التفسري رقم  
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ٌجب عدم إجراء مقاصة بٌن الموجودات والمطلوبات إال إذا كانت المقاصة مطلوبة أو  -33
 .مسموح بها من قبل معٌار محاسبة دولً آخر

 :ٌجب عدم إجراء مقاصة بنود الدخل والمصروفات عندما وفقط عندما ٌتحقق ما ٌلً -34

ٌتطلب أو ٌسمح معٌار محاسبة دولً بها،  .أ 

إذا كانت األرباح والخسائر والمصروفات المتعلقة بها والناجمة عنها أو عن عملٌات أو  .ب 
 .29أحداث مشابهة لٌست مادٌة، وهذه المبالػ ٌجب تجمٌعها حسب الفقرة 

لدخل والمصروفات امن الضروري عندما تكون كل من الموجودات والمطلوبات وكذلك  -35
إن المقاصة إما فً قائمة الدخل أو المٌزانٌة . ن ٌتم تقدٌم التقارٌر عنها بشكل مستقل أمادٌة 

العمومٌة، فٌما عدا إذا كانت المقاصة تعكس جوهر العملٌة أو الحدث، تقلل من قدرة 
المستخدمٌن على فهم العملٌات التً ٌتم القٌام بها وعلى تقٌٌم التدفقات النقدٌة المستقبلٌة  

إن تقدٌم التقارٌر حول الموجودات مخصوما منها مخصصات التقٌٌم، مثال ذلك .  للمنشؤة
مخصصات التقادم للمخزون ومخصصات الدٌون المشكوك فٌها فً حسابات الذمم المدٌنة ال 

 .ٌعتبر مقاصة

 إٌراد وٌطلب أن ٌتم قٌاسه حسب مصطلح" اإلٌراد"- 18ٌعرؾ معٌار المحاسبة الدولً رقم -36
 مبلػ أٌة خصومات االعتبارالقٌمة العادلة للمقابل الذي تم استالمه أو المستحق مع األخذ فً 

تجارٌة وتخفٌضات على الكمٌة تسمح بها المنشؤة، وتقوم المنشؤة أثناء أدائها ألنشطتها العادٌة 
بعملٌات أخرى ال تحقق إٌرادات عرضٌة بالنسبة لألنشطة الرئٌسٌة التً تحقق اإلٌراد، وٌتم 

 عرض نتائج هذه العملٌات عندما ٌعكس هذا العرض ماهٌة هذه العملٌة أو الحدث وذلك
 .بخصم أي دخل مع المصارٌؾ ذات العالقة الناجمة من نفس العملٌة، مثال ذ لك 

ٌتم تقدٌم التقارٌر حول األرباح والخسائر من بٌع الموجودات ؼٌر المتداولة بما فً ذلك  .أ 
االستثمارات والموجودات المتداولة بخصم المبلػ المسجل لألصل ومصارٌؾ البٌع المتعلقة 

. به من عوائد البٌع

اتفاقٌة تؤجٌر من )ٌتم خصم المصروؾ الذي تم رده بموجب اتفاقٌة عقدٌة مع طرؾ ثالث  .ب 
. من المبلػ الذي تم رده (الباطن على سبٌل المثال 

ٌمكن عرض البنود ؼٌر العادٌة مخصوما منها الضرائب وحصة األقلٌة مع إجمالً المبالػ  .ج 
 .المبٌنة فً اإلٌضاحات 

 

إضافة إلى ذلك ٌتم تقدٌم التقارٌر حول األرباح والخسائر الناجمة عن مجموعة من عملٌات  -37
مماثلة على أساس  الصافً، مثال ذلك األرباح والخسائر من الصرؾ األجنبً أو األرباح 
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والخسائر الناجمة من األدوات المالٌة المحتفظ بها ألؼراض المتاجرة، على أنه ٌتم تقدٌم 
التقارٌر حول هذه األرباح والخسائر بشكل مستقل إذا كان حجمها أو طبٌعتها أو حدوثها 

صافً الربح أو الخسارة  - (8)ٌتطلب إفصاحا مستقال لها حسب معٌار المحاسبة الدولً رقم 
 .للفترة، األخطاء والتؽٌٌرات االساسٌة فً السٌاسات المحاسبٌة

 المعلومات المقارنة

ما لم ٌتطلب أو ٌسمح معٌار دولً بخالؾ ذلك ٌجب اإلفصاح عن المعلومات المقارنة فٌما  -38
ٌتعلق بالفترة السابقة لكافة المعلومات الضرورٌة فً البٌانات المالٌة، وٌجب إدخال 

المعلومات المقارنة فً المعلومات السردٌة والوصفٌة عندما تكون الزمة لفهم البٌانات المالٌة 
 .للفترة الحالٌة

الفترات / فً بعض الحاالت تبقى المعلومات السردٌة الواردة فً البٌانات المالٌة للفترة -39
السابقة مناسبة فً الفترة الحالٌة، فعلى سبٌل المثال ٌتم اإلفصاح فً الفترة الحالٌة عن 

تفاصٌل نزاع قانونً لم تكن نتٌجته مإكدة فً تارٌخ آخر مٌزانٌة عمومٌة ولم ٌتم حله بعد، 
ومستخدمو البٌانات المالٌة ٌستفٌدون من المعلومات التً تفٌد بوجود شك فً تارٌخ آخر 

 .مٌزانٌة عمومٌة والخطوات التً اتخذت خالك الفترة إلزالة الشك 

عندما ٌتم تعدٌل عرض أو تصنٌؾ بنود فً البٌانات المالٌة ٌجب إعادة تصنٌؾ المبالػ  -40
المقارنة إال إذا كان ذلك ؼٌر عملً وذلك لضمان إمكانٌة المقارنة مع الفترة الحالٌة، وٌجب 

اإلفصاح عن طبٌعة ومبلػ وسبب أي إعادة تصنٌؾ، وعندما تكون إعادة تصنٌؾ المبالػ 
المقارنة ؼٌر عملٌة ٌجب على المنشؤة اإلفصاح عن سبب عدم إعادة التصنٌؾ وطبٌعة 

 .التؽٌٌرات التً كانت ستتم لو أن المبالػ تم إعادة تصنٌفها

قد توجد ظروؾ ال ٌكون فٌها إعادة تصنٌؾ المعلومات المقارنة عملٌة لتحقٌق المقارنة مع  -41
 ةالفترات السابق/ الفترة الحالٌة، فعلى سبٌل المثال قد ال تكون هناك بٌانات جمعت فً الفترة 

بطرٌقة تسمح بإعادة التصنٌؾ، وقد ال ٌكون عملٌا إعادة إحٌاء المعلومات، ففً هذه 
الظروؾ ٌتم اإلفصاح عن طبٌعة التسوٌات للمبالػ المقارنة التً كانت ستتم، وٌتناول معٌار 

التسوٌات المطلوبة للمعلومات المقارنة بعد حدوث تؽٌٌر فً  (8)المحاسبة الدولً رقم 
 .السٌاسات المحاسبٌة التً تطبق بؤثر رجعً

 

 

 

الهٌكل والمحتوى 
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 مقدمة

ٌتطلب هذا المعٌار إفصاحات معٌنة فً صلب البٌانات المالٌة، وٌتطلب اإلفصاح عن بنود  -42
أخرى إما فً صلب البٌانات المالٌة أو فً اإلٌضاحات، كما ٌقدم نماذج موصى بها كملحق 

 للمعٌار ٌمكن للمنشؤة اتباعها حسب ما هو مناسب لظروفها، وٌقدم معٌار المحاسبة الدولً
 .هٌكال لعرض قائمة التدفق النقدي (7)رقم 

فً معنى واسع، وٌشمل بنودا مقدمة فً بداٌة كل  "اإلفصاح"ٌستخدم هذا المعٌار المصطلح  -43
 وكذلك فً إٌضاحات البٌانات المالٌة وٌتم عمل اإلفصاحات المطلوبة بموجب ةقائمة مالً

معاٌٌر المحاسبة الدولٌة األخرى حسب متطلبات هذه المعاٌٌر، وما لم ٌحدد هذا المعٌار أو 
 .معٌار آخر عكس ذ لك تتم هذه اإلفصاحات إما فً بداٌة البٌانات المالٌة أو فً اإلٌضاحات 

تحدٌد البٌانات المالٌة 

ٌجب تحدٌد البٌانات المالٌة بشكل واضح وتمٌٌزها عن المعلومات األخرى فً نفس الوثٌقة  -44
 .المنشورة

تنطبق معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فقط على البٌانات المالٌة ولٌس على المعلومات األخرى  -45
المقدمة فً تقرٌر سنوي أو فً وثٌقة أخرى، وعلى ذلك من المهم أن ٌستطٌع المستخدمون 

ن المعلومات المعدة باستخدام معاٌٌر المحاسبة الدولٌة والمعلومات األخرى التً يالتفرقة ب
 . إال أنها لٌست موضوعا للمعاٌٌرللمستخدمٌن من الممكن أن تكون مفٌدة

 البٌانات المالٌة بوضوح، عالوة على ذلك ٌجب عرض  أجزاءٌجب تحدٌد كل جزء من -46
المعلومات التالٌة بشكل بارز وإعادتها عندما تكون ضرورٌة لفهم المعلومات المقدمة بشكل 

 :صحٌح

.  المنشؤة التً قدمت التقرٌر أو وسٌلة أخرى للتحدٌدأسم .أ 

. ما إذا كانت البٌانات المالٌة تؽطً المنشؤة الفردٌة أو مجموعة من المنشآت .ب 

 البٌانات جزاءتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة أو الفترة التً تؽطٌها البٌانات المالٌة أٌهما مناسب أل .ج 
. المالٌة

. عملة التقرٌر .د 

.  مستوى الدقة المستخدمة فً عرض األرقام فً البٌانات المالٌة .ه 
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 بتقدٌم عناوٌن للصفحات وعناوٌن مختصرة لألعمدة 46ٌتم عادة تلبٌة المتطلبات فً الفقرة  -47
فً كل صفحة من صفحات البٌانات المالٌة، واالجتهاد مطلوب لتحدٌد أفضل وسٌلة لتقدٌم 

هذه المعلومات، فعلى سبٌل المثال عندما تقرأ البٌانات المالٌة الكترونٌاً فقد ال تستخدم 
من المرات بما ٌضمن الفهم  اً عددمستقلة،وتقدم البنود المذكورة أعاله عندئذ  صفحات

 .الصحٌح للمعلومات المقدمة

ؾ أو مالٌٌن وحدات عملة الآلباكثٌرا ما ٌتم تسهٌل فهم البٌانات المالٌة بتقدٌم المعلومات  -48
التقرٌر، وٌعتبر هذا مقبوال مادام ٌتم اإلفصاح عن مستوى الدقة فً العرض وال ٌتم فقدان 

 .المعلومات ذات الصلة

 الفترة التً ٌؽطٌها التقرٌر

 التً ٌتؽٌر فٌها تارٌخ االستثنائٌةعلى األقل، وفً الحاالت " ٌجب تقدٌم البٌانات المالٌة سنوٌا -49
المٌزانٌة العمومٌة وٌتم تقدٌم البٌانات المالٌة السنوٌة لفترة أطول أو أقصر من سنة واحدة 

 :ٌجب على المنشؤة أن تفصح عما ٌلً باإلضافة إلى الفترة التً تؽطٌها البٌانات المالٌة

. سبب استخدام فترة عدا عن فترة السنة الواحدة المستخدمة .أ 

حقٌقة أن المبالػ المقارنة لقائمة الدخل والتؽٌرات فً حقوق المساهمٌن والتدفقات النقدٌة  .ب 
 . ذات الصلة لٌست قابلة للمقارنةتواإلٌضاحا

فً حاالت استثنائٌة قد ٌطلب من المنشؤة تؽٌٌر تارٌخ مٌزانٌتها العمومٌة أو أن تقرر إجراء  -50
ذلك، مثال ذلك بعد امتالك مإسسة من قبل مإسسة أخرى تارٌخ مٌزانٌتها العمومٌة مختلؾ، 
وعندما تكون الحالة كذلك من الهمم أن ٌكون المستخدمون على علم بؤن المبالػ المبٌنة للفترة 

 قابلة للمقارنة وأنه تم اإلفصاح عن سبب تؽٌٌر تارٌخ ستالحالٌة والمبالػ المقارنة لً
 .المٌزانٌة العمومٌة 

ٌتم عادة إعداد البٌانات المالٌة بشكل تؤبت تؽطً فترة سنة واحدة، على أن بعض المنشآت  -51
أسبوعا ألؼراض عملٌة، وهذا 52تفضل أن تقدم تقارٌرها على سبٌل المثال لفترة مقدارها 

المعٌار ال ٌحول دون هذه الممارسة حٌث أنه من ؼٌر المحتمل أن تكون البٌانات المالٌة 
 .الناتجة مختلفة عن البٌانات التً ستقدم لسنة واحدة

 التوقٌت المناسب

تقل فائدة البٌانات المالٌة إذ ا لم تتوفر للمستخدمٌن خالل فترة معقولة بعد تارٌخ المٌزانٌة  -52
العمومٌة، وٌجب أن تكون المنشؤة فً وضع تستطٌع فٌه إصدار بٌاناتها المالٌة خالل ستة 

شهور من تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة، وال تعتبر العوامل المستمرة مثل تعقٌد عملٌات المنشؤة 
ي حٌنها، وتتناول التشرٌعات وأنظمة السوق فً العدٌد من ؾسببا كافٌا لعدم تقدٌم التقارٌر 

 . المواعٌد النهائٌة األكثر تحدٌدا دولال
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 المٌزانٌة العمومٌة

 ؼٌر المتداولة/التمٌٌز بٌن الموجودات والمطلوبات المتداولة

ٌجب على كل منشؤة أن تحدد بناءاً على طبٌعة عملٌاتها ما إذا كانت ستعرض الموجودات  -53
المتداولة وؼٌر المتداولة والمطلوبات المتداولة وؼٌر المتداولة كفئات مستقلة فً صلب 

 من هذا المعٌار عندما ٌتم هذا 65إلى 57المٌزانٌة العمومٌة، وتنطبق الفقرات 
التمٌٌز،وعندما تختار المنشؤة عدم إجراء هذا التصنٌؾ ٌجب تقدٌم الموجودات والمطلوبات 

 .بشكل عام حسب سٌولتها

مهما كان أسلوب العرض الذي تتبناه المنشؤة ٌجب علٌها أن تفصح لكل بند من بنود  -54
الموجودات والمطلوبات التً تشمل مبالػ ٌتوقع استعادتها أو تعدٌلها قبل وبعد إثنً عشر 

شهراً من تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة المبلػ الذي ٌتوقع استعادته أو تسوٌته بعد أكثر من إثنً 
 .عشر شهراً 

 للتحدٌد بشكل واضح ةعندما تقوم المنشؤة بتزوٌد بضائع أو خدمات ضمن دورة تشؽٌلٌة قابل -55
فإن إجراء تصنٌؾ مستقل للموجودات والمطلوبات المتداولة وؼٌر المتداولة فً صلب 
المٌزانٌة ا لعمومٌة ٌوفر معلومات مفٌدة بتمٌٌز صافً الموجودات المتداولة باستمرار 

كرأسمال عامل عن  الموجودات المستخدمة فً العملٌات طوٌلة األجل للمنشؤة، كما أنها 
تبرز الموجودات التً ٌتوقع تحقٌقها ضمن الفترة التشؽٌلٌة الحالٌة والمطلوبات التً تستحق 

 .التسوٌة ضمن نفس الفترة

إن المعلومات الخاصة بتوارٌخ استحقاق الموجودات والمطلوبات مفٌدة فً تقٌٌم سٌولة  -56
-32المنشؤة وقدرتها على الوفاء بمطلوباتها المالٌة، وٌتطلب معٌار المحاسبة الدولً رقم 

اإلفصاح عن توارٌخ االستحقاق لكل من الموجودات " اإلفصاح والعرض : األدوات المالٌة
المالٌة والمطلوبات المالٌة، وتشمل الموجودات المالٌة الذمم التجارٌة المدٌنة والذمم المدٌنة 

األخرى، وتشمل المطلوبات الذمم التجارٌة الدائنة والذمم الدائنة األخرى، كما أن المعلومات 
الخاصة بالتارٌخ المتوقع الستعادة وتسوٌة الموجودات والمطلوبات ؼٌر النقدٌة مثل 

المخزون والمخصصات مفٌدة كذلك سواء صنفت الموجودات والمطلوبات على أنها متداولة 
فعلى سبٌل المثال تفصح المنشؤة عن مبلػ المخزونات التً ٌتوقع استعادتها . أو ؼٌر متداولة

 .بعد أكثر من سنة واحدة من تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة

 الموجودات المتداولة

 :ٌجب تصنٌؾ أصل على أنه أصل متداول فً الحاالت التالٌة -57

. عندما ٌتوقع أن ٌتحقق أو ٌحتفظ به للبٌع أو االستهالك أثناء الدورة التشؽٌلٌة العادٌة للمنشؤة .أ 
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عندما ٌحتفظ به بشكل رئٌسً ألؼراض المتاجرة أو على المدى القصٌر وٌتوقع أن ٌتحقق  .ب 
.  خالل إثنا عشر شهراً من تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة

 .معادالً وال توجد قٌود على استعمالهنقدٌا عندما ٌكون نقداً أو أصالً  .ج 

. ٌجب تصنٌؾ جمٌع الموجودات األخرى على أنها موجودات ؼٌر متداولة

الملموسة  ؼٌر متداول لٌشمل الموجودات الملموسة وؼٌر"ٌستخدم هذا المعٌار المصطلح  -58
 والمالٌة التً هً بطبٌعتها طوٌلة األجل، وهو ال ٌمنع استخدام أوصاؾ بدٌلة تشؽٌلٌةوال

 .مادام المعنى واضحا

الدورة التشؽٌلٌة للمنشؤة هً الوقت بٌن امتالك المواد الداخلة فً عملٌة وتحقٌقها نقدا أداة  -59
ٌمكن تحوٌلها فً الحال إلى نقد، وتشمل الموجودات المتداولة المخزون والذمم ا لتجارٌة 

المدٌنة التً تباع وتستهلك وتتحقق كجزء من الدورة التشؽٌلٌة العادٌة حتى عندما ال ٌتوقع 
تحقٌقها خالل إثنا عشر شهرا من تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة، وتصنؾ األوراق المالٌة القابلة 

للتسوٌق على أنها موجودات متداولة إذ ا كان متوقعا أن تتحقق خالل إثنا عشر شهرا من 
. تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة، وخالؾ ذلك تصنؾ على أنها موجودات ؼٌر متداولة

 المطلوبات المتداولة

 :ٌجب تصنٌؾ المطلوب على أنه مطلوب متداول فً الحالتٌن التالٌتٌن -60

. عندما ٌتوقع تسوٌته أثناء الدورة التشؽٌلٌة العادٌة للمنشؤة .أ 

 .عندما ٌستحق التسوٌة خالل إثنا عشر شهراً من تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة .ب 

 .ٌجب تصنٌؾ جمٌع المطلوبات األخرى على أنها مطلوبات ؼٌر متداولة

ٌمكن تصنٌؾ المطلوبات المتداولة بطرٌقة مماثلة للموجودات المتداولة، وبعض المطلوبات  -61
المتداولة مثل الذمم التجارٌة الدائنة ومستحقات الموظفٌن وتكالٌؾ التشؽٌل األخرى تشكل 
جزءاً من رأس المال العامل المستخدم فً الدورة التشؽٌلٌة العادٌة للمنشؤة، وتصنؾ البنود 

التشؽٌلٌة هذه على أنها مطلوبات متداولة حتى وإن كانت تسوٌتها مستحقة بعد أكثر من إثنً 
 .عشر شهراً من تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة

ال تتم تسوٌة المطلوبات المتداولة األخرى كجزء من الدورة التشؽٌلٌة الحالٌة، إال أنها  -62
تستحق التسوٌة خالل إثنا عشر شهراً من تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة، واألمثلة على ذلك الجزء 

المتداول من المطلوبات المنتج للفائدة والسحب على المكشوؾ المصرفً وأرباح األسهم 
المستحقة الدفع وضرائب الدخل والذمم الدائنة األخرى ؼٌر التجارٌة، أما المطلوبات المنتجة 

للفائدة التً توفر التموٌل لرأس المال العامل على أساس طوٌل األجل والتً هً لٌست 
 . التسوٌة خالل إثنا عشر شهراً فهً مطلوبات ؼٌر متداولةمستحقة
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ٌجب على المنشؤة أن تستمر فً تصنٌؾ موجوداتها طوٌلة األجل المنتجة للفائدة على أنها  -63
ؼٌر متداولة حتى عندما تستحق التسوٌة خالل إثنا عشر شهراً من تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة 

 :فً الحاالت التالٌة

. إذا كان األجل األصلً لفترة تزٌد عن إثنً عشر شهراً  .أ 

 . على أساس طوٌل األجل االلتزام كانت المنشؤة تنوي إعادة تموٌل اإذ .ب 

إذا كانت تلك النٌة مدعومة باتفاقٌة إلعادة التموٌل أو إعادة جدولة الدفعات التً تكتمل قبل  .ج 
 . البٌانات المالٌةالمصادقة على إصدار

بالنسبة لمبلػ أي مطلوب استثنً من الموجودات المتداولة حسب هذه الفقرة والمعلومات 
 . فً المٌزانٌة العمومٌةتاإلٌضاحاالمدعمة لهذا العرض ٌجب اإلفصاح عنها فً 

بعض المطلوبات المستحقة السداد خالل الفترة التشؽٌلٌة التالٌة قد ٌتوقع أن ٌتم تموٌلها أو أن  -64
تستمر حسب تقدٌر المنشؤة، وعلى ذلك فإنه ال ٌتوقع أن تستخدم رأس المال العامل الحالً 
للمنشؤة، وتعتبر هذه المطلوبات أنها تشكل جزءا من التموٌل طوٌل األجل للمنشؤة وٌجب 

تصنٌفها على أنها ؼٌر متداولة، على أنه فً الحاالت التً ال ٌكون فٌها التموٌل حسب تقدٌر 
فإن التموٌل ال ٌمكن اعتباره تلقائٌا  ( اتفاقٌة إلعادة التموٌل عدم وجودحالة  فً كما)لمنشؤة ا

المصادقة على وٌصنؾ اإللتزام على أنه متداول ما لم ٌوفر إكمال اتفاقٌة إعادة تموٌل قبل 
 البٌانات المالٌة دلٌال على أن المطلوب فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة كان طوٌل إصدار
. األجل

ٌكون أثرها أن ٌصبح  (اتفاقٌات)تشمل بعض اتفاقٌات االقتراض تعهدات من قبل المقترض  -65
المطلوب مستحق الدفع عند الطلب إذا حصل إخالل بشروط معٌنة متعلقة بالمركز المالً 
 للمقترض،وفً هذه األحوال ٌتم تصنٌؾ المطلوب على أنه ؼٌر متداول فً الحاالت التالٌة

: فقط

 البٌانات المالٌة على أن ال ٌطالب بالدفع نتٌجة المصادقة على إصدارإذا وافق المقرض قبل  .أ 
. لإلخالل

إذا لم ٌكن من المحتمل حصول إخالالت أخرى خالل إثنا عشر شهراً من تارٌخ المٌزانٌة  .ب 
. العمومٌة
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 المعلومات التً ٌجب عرضها فً صلب المٌزانٌة العمومٌة

ٌجب أن تحتوي المٌزانٌة العمومٌة فً صلبها كحد أدنى على البنود التً تعرض المبالػ  -66
 .التالٌة

.  والمعداتتجهٌزات والاتلكمتالم .أ 

. الموجودات ؼٌر الملموسة .ب 

. ( المبالػ المبٌنة تحت البنود د،و،زباستثناء)الموجودات المالٌة  .ج 

. االستثمارات التً تمت محاسبتها باستخدام أسلوب حقوق الملكٌة .د 

. المخزون .ه 

. الذمم التجارٌة المدٌنة والذمم المدٌنة األخرى .و 

. معادلالنقد الالنقد و .ز 

. الذمم التجارٌة الدائنة والذمم الدائنة األخرى .ح 

ضرائب -12المطلوبات والموجودات الضرٌبٌة حسبما ٌتطلب معٌار المحاسبة الدولً رقم .ط 
. الدخل

. المخصصات .ي 

. المطلوبات ؼٌر المتداولة المنتجة للفائدة .ك 

. حصة األقلٌة .ل 

. رأس المال الصادر واالحتٌاطٌات .م 

ٌجب عرض البنود والعناوٌن والمجامٌع الفرعٌة فً صلب المٌزانٌة العمومٌة عندما ٌتطلب  -67
معٌار محاسبة دولً ذلك، أو عندما ٌكون هذا العرض ضرورٌاً إلجراء عرض عادل 

 .للمركز المالً للمنشؤة

 قائمة بالبنود التً 66هذا المعٌار ال ٌبٌن الترتٌب أو الشكل الذي تقدم به البنود، وتقدم الفقرة  -68
العمومٌة،  تختلؾ فً طبٌعتها أو عملها بحٌث تستحق عرضا منفصال فً صلب المٌزانٌة

وٌحتوي ملحق هذا المعٌار على نماذج إٌضاحٌة، وتشمل التعدٌالت على البنود أعاله ما 
 :ٌلً
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تضاؾ البنود عندما ٌتطلب معٌار محاسبة دولً آخر عرضا منفصال فً صلب المٌزانٌة  .أ 
 لعرض المستقلاالعمومٌة أو عندما ٌكون حجم أو طبٌعة أو عمل بند فً شكل ٌساعد فٌه 

 .على إجراء عرض عادل للمركز المالً للمنشؤة

من الممكن تعدٌل األوصاؾ المستخدمة للبنود وترتٌبها حسب طبٌعة المنشؤة وعملٌاتها  .ب 
لتوفٌر المعلومات الضرورٌة للفهم الشامل للمركز المالً للمنشؤة، فعلى سبٌل المثال ٌقوم 
 18بنك بتعدٌل األوصاؾ المبٌنة أعاله من أجل تطبٌق المتطلبات األكثر تحدٌدا فً الفقرات 

اإلفصاحات فً البٌانات المالٌة للبنوك  - 30 من معٌار المحاسبة الدولً رقم 25إلى
 .والمإسسات المالٌة المماثلة

 واسعة بطبٌعتها ولٌست بحاجة ألن تقتصر على البنود التً 66إن البنود المدرجة فً الفقرة  -69
تقع ضمن نطاق المعاٌٌر األخرى، فعلى سبٌل المثال ٌشمل بند الموجودات ؼٌر الملموسة 

 .تطوٌرالشهرة والموجودات الناجمة عن الصرؾ على ال

 :إن الحكم فٌما إذا كانت بنود إضافٌة معروضة بشكل مستقل هو بناء على تقٌٌم ما ٌلً  -70

طبٌعة وسٌولة الموجودات ومادٌتها التً تإدي فً معظم الحاالت لعرض مستقل للشهرة  .أ 
  والموجودات النقدٌة وؼٌر النقدٌةمصروفات التطوٌروالموجودات الناجمة عن 

. والموجودات المتداولة وؼٌر المتداولة

عمل ا لبنود ضمن المنشؤة مإدٌا على سبٌل المثال إلى عرض مستقل للموجودات التشؽٌلٌة  .ب 
. المعادلةالنقدٌة والمالٌة والمخزونات والذمم المدٌنة والموجودات النقدٌة و

مبالػ وطبٌعة وتوقٌت المطلوبات مما ٌإدي على سبٌل المثال إلى عرض مستقل المطلوبات  .ج 
 متداولة إذا رأو ؼًومخصصات منتجة للفائدة وؼٌر منتجة للفائدة مصنفة على أنها متداولة 

 .كان ذلك مناسبا

فً بعض األحٌان تكون الموجودات والمطلوبات التً تختلؾ فً طبٌعتها أو عملها خاضعة  -71
ألسس قٌاس مختلفة، فعلى سبٌل المثال ٌمكن أن تسجل فئات معٌنة من الممتلكات 

والتجهٌزات والمعدات بمقدار تكلفتها أو حسب مبالػ أعٌد تقٌٌمها بموجب معٌار المحاسبة 
، وٌوحً استخدام أسس قٌاس مختلفة لفئات مختلفة من الموجودات أن 16الدولً رقم 

 .طبٌعتها أو عملها مختلؾ وأنه لذلك ٌجب عرضها كبنود مستقلة
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 تاإلٌضاحاالمعلومات التً تعرض إما فً صلب المٌزانٌة العمومٌة أو فً 

 المٌزانٌة تإٌضاحاٌجب على المنشؤة أن تفصح إما فً صلب المٌزانٌة العمومٌة أو فً  -72
العمومٌة عن تصنٌفات فرعٌة أخرى للبنود المعروضة مصنفة بشكل مناسب لعملٌات 
المنشؤة،وٌجب أن ٌتم تصنٌؾ كل بند إلى أنواع فرعٌة حٌنما ٌكون ذلك مناسباً حسب 

طبٌعته، وٌجب اإلفصاح بشكل مستقل عن المبالػ الدائنة والمدٌنة للمنشؤة األم والشركات 
 .التابعة والزمٌلة واألطراؾ األخرى ذات العالقة

ٌعتمد التفصٌل الوارد فً التصنٌؾ الفرعً إما فً صلب المٌزانٌة العمومٌة أو فً  -73
اإلٌضاحات على متطلبات معاٌٌر المحاسبة الدولٌة وعلى حجم وطبٌعة وعمل المبالػ ذات 

تستخدم لتقرٌر أساس التصنٌؾ الفرعً،  (70)الصلة، كما أن العوامل المبٌنة فً الفقرة 
 :وتختلؾ اإلفصاحات لكل بند، مثال ذ لك

تصنؾ الموجودات الملموسة حسب الصنؾ كما هو مبٌن فً معٌار المحاسبة الدولً رقم  .أ 
.  والمصانع والمعداتاتكتلممال –16

تحلل الذمم المدٌنة إلى مبالػ مستحقة من عمالء التجارة واألعضاء اآلخرٌن فً المجموعة  .ب 
.  وذمم مدٌنة من األطراؾ ذات العالقة ودفعات آجلة ومبالػ أخرى

مثل   إلى أصناؾ"المخزون"( 2)صنؾ المخزون فرعٌا حسب معٌار المحاسبة الدولً رقم ي .ج 
. البضاعة وإمدادات اإلنتاج والمواد والعمل قٌد اإلنجاز والبضائع الجاهزة

بنود  ٌتم تحلٌل المخصصات مبٌنة،بشكل مستقل مخصصات لتكالٌؾ منافع الموظفٌن وأٌة .د 
. أخرى مصنفة فً أسلوب مناسب لعملٌات المنشؤة

رأس  ٌتم تحلٌل األسهم العادٌة لرأس المال واالحتٌاطٌات مبٌنة بشكل مستقل مختلؾ أنواع .ه 
 .المال المدفوع وعالوة اإلصدار واالحتٌاطٌات 

 :ضاحاتيٌجب على المنشؤة أن تفصح عما ٌلً إما فً صلب المٌزانٌة العمومٌة أو فً اإل -74

: بالنسبة لكل نوع من رأس المال المساهم .أ 

 .عدد األسهم المصرح بها -1

عدد األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل، وعدد األسهم الصادرة ولكنها لٌست مدفوعة  -2
. بالكامل

. اسمٌة لكل سهم أو أن األسهم لٌس لها قٌمة االسمٌةالقٌمة  -3

. مطابقة لعدد األسهم ؼٌر المسددة فً بداٌة ونهاٌة السنة -4
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الحقوق واألفضلٌات والقٌود الخاصة بتلك الفئة بما فً ذلك القٌود على توزٌع أرباح  -5
. األسهم وتسدٌد رأس المال

. أسهم المنشؤة التً تملكها المنشؤة نفسها أو شركاتها الفرعٌة أو شركاتها الزمٌلة -6

األسهم المحتفظ بها إلصدارها بموجب الخٌارات وعقود المبٌعات بما فً ذلك الشروط  -7
. والمبالػ

. وصؾ لطبٌعة وؼرض كل احتٌاطً ضمن حقوق المالكٌن .ب 

 أو المصرح عنها بعد تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة لكن ةمبلػ أرباح األسهم الموزعة المقترح .ج 
 . قبل المصادقة على إصدار البٌانات المالٌة

 . بهااالعتراؾمبلػ أٌة أرباح أسهم تفضٌلٌة متراكمة لم ٌتم  .د 

ٌجب على المنشؤة التً هً بدون رأسمال مساهم مثل شركة األشخاص اإلفصاح عن 
معلومات معادلة للمعلومات المطلوبة أعاله مبٌنة الحركات أثناء الفترة فً كل فئة من حصة 

. ٌات والقٌود لكل فئة من حصة الملكٌةلالملكٌة والحقوق واألفض

 قائمة الدخل

  قائمة الدخلصلبالمعلومات التً تقدم فً 

 :ٌجب أن ٌشمل قائمة الدخل كحد أدنى البنود التً تعرض المبالػ التالٌة -75

. االٌراد .أ 

. نتائج األنشطة التشؽٌلٌة .ب 

. تكالٌؾ التموٌل .ج 

حصة الشركات الزمٌلة والمشارٌع المشتركة فً األرباح والخسائر التً تمت محاسبتها  .د 
. باستخدام طرٌقة حقوق الملكٌة

. المصروؾ الضرٌبً .ه 

. الربح أو الخسارة من األنشطة العادٌة .و 
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. البنود ؼٌر العادٌة .ز 

. حصة األقلٌة .ح 

. صافً الربح أو الخسارة للفترة .ط 

ٌجب عرض البنود اإلضافٌة والعناوٌن و المجامٌع الفرعٌة فً صلب قائمة الدخل 
حٌنما ٌتطلب ذلك معٌار محاسبة دولً، أو عندما ٌكون هذا العرض ضرورٌاً من أجل 

. العرض العادل لألداء المالً للمنشؤة

تختلؾ أثار مختلؾ أنشطة وعملٌات وأحداث المنشؤة فً ثباتها ومخاطرتها وإمكانٌة التنبإ  -76
بها، وٌساعد اإلفصاح عن عناصر األداء فً فهم األداء الذي تم تحقٌقه وفً تقٌٌم النتائج 

المستقبلٌة، وٌتم إدخال بنود إضافٌة فً الجزء الرئٌسً من قائمة الدخل واألوصاؾ 
. كما ٌتم تعدٌل ترتٌب البنود عندما ٌكون ذلك ضرورٌا لشرح عناصر األداء المستخدمة،

 الدخل أجزاء المادٌة وطبٌعة وعمل مختلؾ االعتبارالتً ٌجب أن تإخذ فً  تشمل العوامل
والمصروفات، فعلى سبٌل المثال ٌقوم بنك بتعدٌل األوصاؾ من أجل تطبٌق المتطلبات 

، وٌتم إجراء 30 من معٌار المحاسبة الدولً رقم 17 إلى 9األكثر تحدٌدا فً الفقرات 
 .34مقاصة بٌن بنود الدخل والمصروفات فقط عندما تتم تلبٌة أسس القٌاس فً الفقرة 

 تاإلٌضاحاالمعلومات التً ٌجب عرضها فً صلب قائمة الدخل أو فً 

ٌجب على المنشؤة أن تعرض إما فً صلب قائمة الدخل أو فً إٌضاحات قائمة الدخل تحلٌالً  -77
 .للمصروفات باستخدام تصنٌؾ مبنً إما على طبٌعة المصروفات أو عملها ضمن المنشؤة

 فً صلب قائمة 77ٌشجع هذا المعٌار المنشات على عرض التحلٌل الوارد فً الفقرة  -78
 .الدخل

 األداء المالً  أجزاءٌتم إجراء تقسٌم فرعً لبنود المصروفات من أجل إبراز سلسلة من  -79
التً قد تختلؾ من ناحٌة الثبات وإمكانٌة الربح أو الخسارة وإمكانٌة التنبإ بها، وٌتم تقدٌم 

 .هذه المعلومات بطرٌقة واحدة أو بطرٌقتٌن 

ٌشار إلى أسلوب التحلٌل األول أنه أسلوب طبٌعة المصروؾ، وٌتم تجمٌع المصروفات فً  -80
 مثال ذلك االستهالك ومشترٌات المواد وتكالٌؾ النقل واألجور)قائمة الدخل حسب طبٌعتها 
، وال ٌتم إعادة توزٌعها بٌن مختلؾ المهام ضمن المنشؤة، وهذا (والرواتب وتكالٌؾ اإلعالن 

األسلوب سهل التطبٌق فً العدٌد من المنشآت األصؽر ألنه ال توجد ضرورة إلجراء 
توزٌعات للمصروفات التشؽٌلٌة بٌن التصنٌفات حسب المهمة، وفٌما ٌلً مثال للتصنٌؾ 

 :باستخدام أسلوب طبٌعة المصروؾ
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   x  الدخل       

 x  الدخل التشؽٌلً اآلخر      

التؽٌرات فً مخزون البضائع الجاهزة 

 x  والعمل قٌد اإلنجاز   

  x  لالستهالك المستخدمة ةوالمواد القابل مالمواد الخا

 x تكالٌؾ الموظفٌن     

 x تكلفة االستهالك واإلطفاء    

 x المصروفات التشؽٌلٌة األخرى     

 (x)      إجمالً المصروفات التشؽٌلٌة

  x      الربح من األنشطة التشؽٌلٌة

 

ٌمثل التؽٌر فً البضائع الجاهزة والعمل قٌد اإلنجاز خالل الفترة تعدٌال لمصروفات اإلنتاج  -81
لٌعكس حقٌقة أنه إما أن اإلنتاج زاد من مستوٌات المخزون أو أن المبٌعات الزائدة عن 

اإلنتاج خفضت مستوٌات المخزون، وفً بعض األنظمة ٌتم عرض ا لزٌادة فً ا لبضائع 
الجاهزة والعمل قٌد اإلنجاز خالل الفترة مباشرة بعد الدخل فً التحلٌل أعاله، على أن 

 .ضمنا أن هذه المبالػ تمثل الدخل !يأن ال ٌعن العرض المستخدم ٌجب

، "تكلفة المبٌعات "ٌشار إلى أسلوب التحلٌل الثانً على أنه أسلوب مهمة المصروؾ أو  -82
وتصنؾ المصروفات بموجب هذا األسلوب حسب عملها كجزء من تكلفة المبٌعات أو 

التوزٌع أو األنشطة اإلدارٌة، وهذا العرض كثٌرا ما ٌقدم معلومات للمستخدمٌن مناسبة أكثر 
من تصنٌؾ المصروفات حسب طبٌعتها، إال أن توزٌع المصروفات على المهام ٌمكن أن 
ٌكون حسب التقدٌر الفردي وٌشمل اجتهادا كبٌرا، وفٌما ٌلً مثال على تصنٌؾ باستخدام 

 :المصروؾ  أسلوب مهمة
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X    االٌراد

(x)  تكلفة المبٌعات 

  X 
  

 إجمالً الربح

X   الدخل التشؽٌلً االخر 

(x)  تكالٌؾ التوزٌع 

(x)  المصروفات اإلدارٌة 

(x)  المصروفات التشؽٌلٌة األخرى 

X   من األنشطة التشؽٌلٌةحالرب  

 

ٌجب على المنشؤة التً تصنؾ المصروفات حسب مهمتها اإلفصاح عن معلومات إضافٌة  -83
 . حول طبٌعة المصروفات بما فً ذلك مصروؾ االستهالك واإلطفاء وتكالٌؾ الموظفٌن

ٌعتمد اختٌار التحلٌل بٌن أسلوب تكلفة المبٌعات أو أسلوب طبٌعة المصروؾ على كل من  -84
 العوامل التارٌخٌة والصناعٌة وطبٌعة المنظمة، وكال األسلوبان ٌوفران داللة على ا لتكالٌؾ

التً ٌتوقع أن تتؽٌر بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر حسب مستوى مبٌعات أو إنتاج المنشؤة، 
ونظرا ألن لكل أسلوب عرض مزاٌا لألنواع المختلفة من المنشآت فإن هذا المعٌار ٌتطلب 

إجراء اختٌار بٌن التصنٌفات بناء على األسلوب الذي ٌعرض بشكل أكبر عدالة عناصر أداء 
المنشؤة، على أنه نظراً أن المعلومات حول طبٌعة المصروفات مفٌدة فً التنبإ بالتدفقات 

 .النقدٌة المستقبلٌة فإنه ٌطلب إفصاح إضافً عندما ٌستخدم تصنٌؾ تكلفة المبٌعات 

ٌجب على المنشؤة أن تفصح إما فً صلب قائمة الدخل أو فً اإلٌضاحات عن مبلػ ربح  -85
 .السهم المعلن أو المقترح للفترة التً تؽطٌها البٌانات المالٌة
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 التؽٌرات فً حقوق المساهمٌن

 :ٌلً ظهر مات قائمةً ٌجب على المنشؤة أن تعرض كجزء مستقل لبٌاناتها المالٌة  -86

 

 .صافً الربح أو الخسارة للفترة .أ 

كل بند من بنود الدخل أو المصروؾ أو الربح أو الخسارة التً ٌتم االعتراؾ بها حسب  .ب 
. متطلبات المعاٌٌر األخرى بشكل مباشر فً حقوق المساهمٌن وإجمالً هذه البنود

األثر التراكمً للتؽٌرات فً السٌاسة المحاسبٌة وتصحٌح األخطاء الرئٌسة التً تم التعامل  .ج 
 (.8)معها بموجب المعالجات القٌاسٌة فً معٌار المحاسبة الدولً رقم 

:  القائمة أو فً اإلٌضاحات ما ٌلًهإضافة إلى ذلك ٌجب على المنشؤة أن تعرض ضمن هذ 

. المعامالت الرأسمالٌة مع المالكٌن والتوزٌعات للمالكٌن .د 

. رصٌد الربح أو الخسارة المتراكمة فً بداٌة الفترة وفً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة .ه 
. والحركات خالل الفترة

مطابقة بٌن القٌمة الدفترٌة لكل فئة من األسهم العادٌة لرأس المال وعالوة اإلصدار وكل  .و 
 .احتٌاطً فً بداٌة ونهاٌة الفترة مبٌنة بشكل مستقل كل حركة

تعكس التؽٌرات فً حقوق مساهمً منشؤة بٌن تارٌخٌن للمٌزانٌة العمومٌة الزٌادة أو  -87
االنخفاض فً صافً موجوداتها أو ثروتها خالل الفترة بموجب مبادئ القٌاس المعٌنة التً 
تم تبنٌها أو اإلفصاح عنها فً البٌانات المالٌة، وفٌما عدا التؽٌرات الناجمة عنه عملٌات مع 

المساهمٌن مثل مساهمات وأرباح رأس المال ٌمثل التؽٌر الكلً فً حقوق المساهمٌن إجمالً 
 .األرباح والخسائر التً ولدتها أنشطة المنشآت خالل الفترة

صافً الربح أو الخسارة للفترة، األخطاء - " 8ٌتطلب معٌار المحاسبة الدولً رقم  -88
والتؽٌرات االالساسٌة فً السٌاسات المحاسبٌة أن تدخل كافة بنود الدخل والمصروفات 

المعترؾ بها فً فترة فً تحدٌد صافً الربح أو الخسارة للفترة ما لم ٌتطلب أو ٌسمح معٌار 
محاسبة دولً بخالؾ ذلك، وهناك معاٌٌر أخرى تتطلب االعتراؾ بشكل مباشر باألرباح 

والخسائر مثل إعادة تقٌٌم الفوائض والعجز وفروقات معٌنة فً الصرؾ األجنبً على أنها 
تؽٌرات فً حقوق المساهمٌن إلى جانب المعامالت الرأسمالٌة مع مالكً المنشؤة والتوزٌعات 
لهم، وحٌث أنه من المهم أن ٌإخذ فً االعتبار كافة األرباح والخسائر عند تقٌٌم التؽٌرات فً 

المركز المالً لمنشؤة بٌن تارٌخً مٌزانٌة عمومٌة فإن هذا المعٌار ٌتطلب جزءا مستقال 
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للبٌانات المالٌة التً تبرز إجمالً أرباح وخسائر المنشؤة بما فً ذلك تلك المعترؾ بها بشكل 
 .مباشر فً حقوق المساهمٌن 

 

 

 فً عدد من الطرق، واألسلوب الذي تم تبنٌه فً 86ٌمكن تلبٌة المتطلبات الواردة فً الفقرة  -89
العدٌد من األنظمة ٌتبع نموذجا على هٌئة أعمدة ٌقوم بإجراء مطابقة بٌن األرصدة اإلفتتاحٌة 

، والبدٌل لذلك (و)إلى  (أ)واإلقفالٌة لكل عنصر ضمن حقوق المساهمٌن بما فً ذلك البنود 
 فقط، وبموجب هذا (ب )إلى  (أ)عرض جزء مستقل للبٌانات المالٌة التً تعرض البنود 

 فً إٌضاحات البٌانات المالٌة، وكال األسلوبان موضحان (و)إلى  (أ)األسلوب ٌتم بٌان البنود 
 مجموعا 86فً الملحق لهذا المعٌار، ومهما كان األسلوب الذي ٌتم تبنٌه تتطلب الفقرة 

من أجل أن ٌتمكن المستخدمون من اشتقاق إجمالً األرباح  (ب )فرعٌا للبنود الواردة فً 
 .والخسائر الناجمة عن أنشطة المنشؤة خالل الفترة

 قائمة التدفق النقدي

 قائمة التدفق النقدي عرضالمتطلبات الالزمة ل (7)ٌحدد معٌار المحاسبة الدولً رقم  -90
واإلفصاحات المتعلقة به، وهو ٌبٌن أن معلومات التدفق النقدي مفٌدة من حٌث أنها تزود 

معادل النقد المستخدمً البٌانات المالٌة بؤساس لتقٌٌم قدرة المنشؤة على تولٌد النقد و
 .واحتٌاجات المنشؤة الستخدام هذه التدفقات النقدٌة

إٌضاحات البٌانات المالٌة 

 الهٌكل

: ما ٌلًل  وفقا إٌضاحات البٌانات المالٌة للمنشؤةأن تكونٌجب  -91

عرض معلومات حول أساس إعداد البٌانات المالٌة والسٌاسات المحاسبٌة المحددة التً تم  .أ 
. اختٌارها وتطبٌقها للمعامالت واألحداث الهامة

اإلفصاح عن المعلومات التً تتطلبها معاٌٌر المحاسبة الدولٌة التً هً ؼٌر معروضة فً  .ب 
. مكان آخر فً البٌانات المالٌة

تقدٌم المعلومات اإلضافٌة التً هً ؼٌر مقدمة فً صلب البٌانات المالٌة ولكنها ضرورٌة  .ج 
. لعرض عادل



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

   

 

 كما ٌجب الربط بٌن كل بند فً صلب ،ٌجب تقدٌم إٌضاحات البٌانات المالٌة بؤسلوب منتظم -92
المٌزانٌة العمومٌة وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي مع أٌة معلومات ذات صلة بها فً 

 .تاإلٌضاحا

 

تشمل إٌضاحات البٌانات المالٌة األوصاؾ السردٌة أو تحالٌل أكثر تفصٌال للمبالػ المبٌنة فً  -93
صلب المٌزانٌة العمومٌة وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي وقائمة التؽٌرات فً حقوق 

 الطارئة، وهً تشمل وااللتزامات مطلوباتالمساهمٌن وكذلك معلومات إضافٌة مثل ال
معلومات تطلبها وتشجع اإلفصاح عنها معاٌٌر المحاسبة الدولٌة، وإفصاحات أخرى الزمة 

 .عاد ل  لتحقٌق عرض

ٌتم عادة عرض اإلٌضاحات حسب الترتٌب التالً مما ٌساعد المستخدمٌن فً فهم البٌانات  -94
 . المنشات األخرىبٌاناتالمالٌة ومقارنتها مع 

( 11أنظر الفقرة )بٌان باالمتثال لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة  .أ 

. ا لقٌاس والسٌاسات المحاسبٌة المطبقة (أسس)بٌان بؤساس  .ب 

 فً نفس الترتٌب الذي عرض ة معلومات مدعمة للبنود المعروضة فً صلب كل قائمة مالً .ج 
 . ةفٌه كل بند وكل قائمة مالً

: إفصاحات أخرى تشمل ما ٌلً  .د 

 .البنود الطارئة والمطلوبات واإلفصاحات المالٌة األخرى -1

 .إفصاحات ؼٌر مالٌة -2

فً بعض الحاالت قد ٌكون من الضروري أو المرؼوب فٌه تؽٌٌر ترتٌب بنود معٌنة ضمن  -95
اإلٌضاحات، فعلى سبٌل المثال ٌمكن دمج المعلومات الخاصة بؤسعار ا لفائدة وتعدٌالت 

 األدوات المالٌة بالرؼم من أن األولى هً باستحقاقاتالقٌمة العادلة مع المعلومات الخاصة 
إفصاحات لقائمة الدخل واألخٌرة تتعلق بالمٌزانٌة العمومٌة، وبرؼم ذلك ٌتم االحتفاظ بهٌكل 

 .لإلٌضاحات إلى الحد الممكن عملٌاً  منتظم

 جزءٌمكن عرض المعلومات الخاصة بؤساس البٌانات المالٌة والسٌاسات المحاسبٌة المحددة ك -96
 .مستقل للبٌانات المالٌة
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 عرض السٌاسات المحاسبٌة

 :ٌجب أن ٌبٌن القسم الخاص بالسٌاسات المحاسبٌة فً إٌضاحات البٌانات المالٌة ما ٌلً  -97

: القٌاس المستخدمة فً إعداد البٌانات المالٌة (أسس)أساس  .أ 

.  كل سٌاسة محاسبٌة محددة الزمة للفهم المناسب للبٌانات المالٌة .ب 

ن المهم بالنسبة مباإلضافة إلى السٌاسات المحاسبٌة المحددة المستخدمة فً البٌانات المالٌة  -98
التكلفة التارٌخٌة، )القٌاس المستخدمة  (أسس )للمستخدمٌن أن ٌكونوا على علم بؤساس 

 ألنها تشكل األساس (التكلفة الحالٌة، القٌم الممكن تحقٌقها، القٌمة العادلة أو القٌمة الحالٌة
وعندما ٌكون هناك أكثر من أساس قٌاس ' الذي تم بموجبه إعداد البٌانات المالٌة بكاملها 

واحد ٌستخدم فً البٌانات المالٌة، مثال ذلك عندما ٌتم إعادة تقٌٌم موجودات معٌنة ؼٌر 
فإنه ٌكفً تقدٌم داللة على فئات الموجودات والمطلوبات التً طبق علٌها كل أساس  متداولة
. للقٌاس

 ٌجب على اإلدارة النظر ،عند تقرٌر ما إذا كان ٌجب اإلفصاح عن سٌاسة محاسبٌة محددة -99
فٌما إذا كان اإلفصاح سٌساعد المستخدمٌن فً فهم الطرٌقة التً تعكس بها المعامالت 

واألحداث فً األداء والمركز المالً المقدم عنهما التقرٌر، وتشمل السٌاسات المحاسبٌة التً 
 .فً عرضها ما ٌلً على سبٌل المثال ال الحصر قد تنظر المنشؤة

. ٌراداالعتراؾ باال .أ 

. مبادئ التوحٌد بما فً ذ لك الشركات التابعة والزمٌلة .ب 

. الشركات المندمجة .ج 

. المشارٌع المشتركة .د 

. إطفاإها /  الملموسة وؼٌر الملموسة و استهالكهابالموجوداتاالعتراؾ  .ه 

. رسملة تكالٌؾ االقتراض والمصروفات األخرى .و 

عقود اإلنشاء  .ز 

.  ممتلكات االستثمار .ح 

األدوات المالٌة واالستثمارات  .ط 

. عقود اإلٌجار  .ي 

. تكالٌؾ البحث والتطوٌر .ك 
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. الضرائب  .ل 

. الضرائب بما فً ذلك الضرائب المإجلة  .م 

. المخصصات  .ن 

. تكالٌؾ منافع الموظفٌن  .س 

. تحوٌل العملة األجنبٌة والتحوط  .ع 

. تعرٌؾ قطاعات العمل والقطاعات الجؽرافٌة وأساس توزٌع التكلفة بٌن القطاعات .ؾ 

. معادلالنقد التعرٌؾ النقد و .ص 

. محاسبة التضخم  .ق 

 .المنح الحكومٌة .ر 

تتطلب معاٌٌر المحاسبة الدولٌة األخرى بالتحدٌد اإلفصاح عن السٌاسات المحاسبٌة فً 
 .العدٌد من هذه النواحً 

ٌجب على كل منشؤة النظر فً طبٌعة عملٌاتها والسٌاسات التً ٌتوقع المستخدم أن ٌتم  -100
اإلفصاح عنها لذلك النوع من المنشؤة، فعلى سبٌل المثال ٌتوقع من جمٌع منشات القطاع 
الخاص اإلفصاح عن سٌاسات محاسبٌة لضرائب الدخل بما فً ذلك الضرائب المإجلة 

الضرٌبٌة، وعندما ٌكون للمنشؤة عملٌات أو معامالت أجنبٌة هامة فً العمالت  والموجودات
األجنبٌة فإنه ٌتوقع اإلفصاح عن السٌاسات المحاسبٌة لالعتراؾ بؤرباح وخسائر الصرؾ 
األجنبً والتحوط لهذه األرباح والخسائر، وفً البٌانات المالٌة الموحدة ٌتم اإلفصاح عن 

 .السٌاسة المستخدمة لتحدٌد الشهرة وحصة األقلٌة

قد تكون السٌاسة المحاسبٌة مهمة حتى ولو لم تكن المبالػ المبٌنة للفترات الحالٌة والسابقة  -101
مادٌة، كما أن من المناسب اإلفصاح عن سٌاسة محاسبٌة لكل سٌاسة ال تؽطٌها معاٌٌر 

  .20المحاسبة الدولٌة الحالٌة إال أنها مختارة ومطبقة حسب الفقرة 

إفصاحات أخرى 

ٌجب على المنشؤة أن تفصح عما ٌلً إذا لم ٌكن قد تم اإلفصاح عنه فً مكان آخر فً  -102
 :المعلومات التً تم نشرها مع البٌانات المالٌة

أو المركز الرئٌسً )موطن المنشؤة وشكلها القانونً وبلد تؤسٌسها وعنوان مكتبها المسجل  .أ 
. (للعمل إذا كان مختلفاً عن المكتب المسجل

. بٌان لطبٌعة عملٌات المنشؤة وأنشطتها الرئٌسٌة .ب 
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.  المنشؤة األم والمنشؤة األم للمجموعةاسم .ج 

. عدد الموظفٌن فً نهاٌة الفترة أو معدلهم للفترة .د 

 

 تارٌخ بدء التطبٌق

ٌصبح معٌار المحاسبة الدولً هذا نافذ المفعول للبٌانات المالٌة التً تؽطً الفترات التً تبدأ  -103
 .بكراألتطبًٌق ال أو بعد ذلك التارٌخ، وٌشجع المعٌار 1998 (ٌولٌو)  تموزفً األول من

ن عاإلفصاح  - 1ٌحل معٌار المحاسبة الدولً هذا محل معٌار المحاسبة الدولً رقم  -104
المعلومات التً ٌجب اإلفصاح عنها  - 5السٌاسات المحاسبٌة، ومعٌار المحاسبة الدولً رقم 
عرض الموجودات المتداولة  - 13فً البٌانات المالٌة، ومعٌار المحاسبة الدولً رقم 

 .1994والمطلوبات المتداولة الموثقة من قبل المجلس فً النسخ المنقحة فً عام 
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 ملحق

ة هٌكل إٌضاحً لقائمة مالً

إن هذا الملحق إٌضاحً فقط وال ٌشكل جزءاً من المعاٌٌر، وؼرض الملحق إٌضاح تطبٌق المعاٌٌر 
. للمساعدة فً توضٌح معناها

 البٌانات المالٌة والحد األدنى من متطلبات اإلفصاح فً صلب المٌزانٌة أجزاءٌحتوي المعٌار على 
العمومٌة وقائمة الدخل، وكذلك لعرض التؽٌرات فً حقوق المساهمٌن، كما أنه ٌحدد البنود األخرى 

 أو فً اإلٌضاحات، وؼرض الملحق تقدٌم أمثلة ةالتً ٌمكن عرضها إما فً صلب القائمة المالً
على الطرق التً ٌمكن بها عرض المتطلبات الخاصة بعرض قائمة الدخل والمٌزانٌة العمومٌة 

والتؽٌرات فً حقوق المساهمٌن فً البٌانات المالٌة األولٌة، وٌجب تؽٌٌر ترتٌب العرض 
 ٌكون ذ لك ضرورٌا لتحقٌق عرض عادل فً الظروؾ عندماواألوصاؾ المستخدمة للبنود 

. الخاصة لكل منشؤة

 التصنٌفان البدٌالن قائمتانن الاتاوضح هتي دخل ألؼراض اإلٌضاح وتٌحتوي الملحق على قائم
للدخل والمصروفات حسب طبٌعتهما وحسب وظٌفتهما، كما ٌوجد إٌضاح لألسلوبٌن البدٌلٌن 

. لعرض التؽٌرات فً حقوق المساهمٌن 
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  20-2 (دٌسمبر) كانون األول  31المٌزانٌة العمومٌة كما فً - مجموعة أ ب ج

( بآالؾ وحدات العملة)
     2-20     2-20    1-20   

 1-20 
              الموجودات

الموجودات ؼٌر المتداولة 

 x     x   والتجهٌزات والمعداتاتكتلممال
 x                x    الشهرة

 x     x    تراخٌص التصنٌع
 x     x               االستثمارات فً شركات زمٌلة

 x     x   موجودات مالٌة أخرى
 

       X      x   

الموجودات المتداولة  

 x    x              المخزونات
 x    x الذمم التجارٌة المدٌنة والذمم المدٌنة األخرى

 x      x            الدفعات اآلجلة
 x    x    معادلالوالنقد  النقد

       X      x  

     x         إجمالً الموجودات

 x  

 
والمطلوبات حقوق المساهمٌن 

رأس المال واالحتٌاطٌات 

    x   x            رأس المال المصدر

  x         x            االحتٌاطٌات

  

  x   x                   المتراكمة (الخسائر)األرباح 

       X    x  

 X    x       حصة األقلٌة
 

المطلوبات ؼٌر المتداولة 
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 x    xاقتراضات منتجة للفائدة    

 x    x    ضرٌبة مإجلة 
 x    x    التزام منفعة التقاعد

 

       X    x 
 

         المطلوبات المتداولة

 x    xالذمم التجارٌة الدائنة والذمم الدائنة األخرى  
 x    x   اقتراضات قصٌرة األجل 

 x    x  الجزء الجاري من االقتراضات التً تحمل فائد
 x    x    مخصص الضمان
                X   x 

 

 x   x   إجمالً حقوق المساهمٌن والمطلوبات 
 
 

 20-2  (دٌسمبر)كانون األول  31قائمة الدخل للسنة المنتهٌة فً – مجموعة أ ب ج 

( وظٌفتهاموضحاً تصنٌؾ المصروفات حسب )

 (بآالؾ وحدات العملة)

20 -1  20 -2  
    

x  x الدخل 

    

(x)  (x) تكلفة المبٌعات 

    

x  x إجمالً الربح 

x  x دخل تشؽٌلً أخر 

    

(x)  (x) لتوزٌعتكالٌؾ ا 

(x)  (x) ات اإلدارٌةمصروؾال 

(x)  (x)  أخرىتشؽٌلٌةمصروفات  

    

x  x الربح من العملٌات 
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(x)  (x) تكلفة التموٌل 

x  x الدخل من الشركات الزمٌلة 

    

x  x الربح قبل الضرٌبة 

    

(x)  (x) مصروؾ ضرٌبة الدخل 

    

x  x الربح بعد الضرٌبة 

    

(x)  (x) حصة األقلٌة 

    

x  x العادٌةنشطةصافً الربح أو الخسارة من األ  

    

(x)  x البنود ؼٌر عادٌة 

    

x  x صافً الربح للفترة 

                  

 20-2  (دٌسمبر)كانون األول  31قائمة الدخل للسنة المنتهٌة فً –مجموعة أ ب ج 

( طبٌعتهاموضحاً تصنٌؾ المصروفات حسب )

 (بآالؾ وحدات العملة)

20 -1  20 -2  
    

x  x الدخل 

    

x  x دخل تشؽٌلً أخر 

(x)  (x)  التؽٌرات فً مخزون البضائع الجاهزة والعمل قٌد
 اإلنجاز

x  x عمل تم إنجازه من قبل المنشؤة ورسملته  

    

(x)  (x) مواد خام ومواد قابلة لالستهالك مستخدمة 

(x)  (x) تكالٌؾ الموظفٌن 

(x)  (x) مصروؾ االستهالك واإلطفاء 

(x)  (x)  أخرىتشؽٌلٌةمصروفات  
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x  x الربح من العملٌات 

    

(x)  (x) تكلفة التموٌل 

x  x الدخل من الشركات الزمٌلة 

    

x  x الربح قبل الضرٌبة 

    

(x)  (x) مصروؾ ضرٌبة الدخل 

    

x  x الربح بعد الضرٌبة 

    

(x)  (x) حصة األقلٌة 

    

x  x العادٌةنشطةصافً الربح أو الخسارة من األ  

    

(x)  x البنود ؼٌر عادٌة 

    

x  x صافً الربح للفترة 

         

  (دٌسمبر كانون األول 31قائمة التؽٌرات فً حقوق المساهمٌن للفترة المنتهٌة فً –مجموعة أب ج 
2-20   

 (بآالؾ وحدات العملة)

اإلجمال
 ي

الربح 
 المتراكم

احتٌاط
ي 

 التموٌل

احتٌاط
ي 

إعادة 
 التقٌٌم

عالوة 
 إصدار

رأس 
المال 
 المساهم

 

       

x x (x) x x x  ً20-0دٌسمبر 31الرصٌد ف 

(x) (x)      التؽٌرات فً السٌاسة المحاسبٌة 

x x (x) x x x  رصٌد معاد بٌانه 

       

x   x   فائض إعادة تقٌٌم الممتلكات 

(x)   (x)   العجز فً إعادة تقٌٌم اإلستثمارات 
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  (x)     فروقات تحوٌل العمالت 

       

x  (x) x    صافً األرباح والخسائر ؼٌر المعترؾ
 بها فً قائمة الدخل 

       

x x      صافً الربح للفترة 

(x) (x)      أرباح األسهم 

x    x x  إصدار رأسمال مساهم 

       

x x (x) x x x  ً20-1دٌسمبر 31الرصٌد ف 

       

(x)   (x)   العجز فً إعادة تقٌٌم الممتلكات 

x   x   فائض إعادة تقٌٌم االستثمارات 

(x)  (x)    فروقات تحوٌل العمالت 

       

(x)  (x) (x)    ًصافً أرباح وخسائر ؼٌر معترؾ بها ف
 قائمة الدخل 

       

x x      صافً الربح للفترة 

(x) (x)      أرباح األسهم 

x    x x  إصدار رأسمال مساهم 

       

x x (x) x x x  ً20-2دٌسمبر 31الرصٌد ف 

 فً الصفحة التالٌة ٌوجد بدٌل موضح لعرض التؽٌرات فً حقوق المساهمٌن 

 كانون األول 31قائمة األرباح والخسائر المعترؾ بها للسنة المنتهٌة فً –مجموعة أ ب ج 
 20-2 (دٌسمبر)

 (بآالؾ وحدات العملة)

        2-20          1-20  
      

 

 x   (x) إعادة تقٌٌم الممتلكات    (عجز)فائض 

 x   (x)   إعادة تقٌٌم االستثمارات (عجز)فائض 

 (x)   (x)   فروقات الصرؾ فً تحوٌل االستثمارات

          المالٌة للمنشآت األجنبٌة 
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 x   x  صافً األرباح ؼٌر المعترؾ بها فً قائمة الدخل 
 x   x      صافً الربح للفترة 

 x   x   إجمالً األرباح والخسائر المعترؾ بها 
 (x)      تؤثٌر التؽٌرات فً السٌاسة المحاسبٌة 

 

ٌشٌر المثال أعاله أسلوباً ٌعرض التؽٌرات فً حقوق المساهمٌن التً تمثل أرباحاً وخسائر فً جزء 
مستقل للبٌانات المالٌة، وبموجب هذا األسلوب تحتوي إٌضاحات البٌانات المالٌة على مطابقة 

لألرصدة االفتتاحٌة واإلقفالٌة لرأس المال المساهم واإلحتٌاطات والربح المتراكم كما هو موضح 
 .فً الصفحة السابقة


