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المعيار المحاسبي الدولي األولأل

الية ال ائ الق ض عرض القوائم الماليةع



المالية البيانات مكونات مكونات البيانات المالية  

(aالميزانية العمومية
(bالدخل بيان (bل ن ا بي
(cالتغيرات في حقوق المساهمين
(dبيان التدفق النقدي
(eواإليضاحات المحاسبية السياسات (eالسياسات المحاسبية واإليضاحات



المحاسبية السياسات المحاسبيةالسياسات

أل أل هي المبادئ واألسس واألعراف والقواعد والممارسات  •
يالمحددة التي تتبناها المنشأة في إعداد وعرض البيانات  ي

.المالية 
بة• حا ال ايير ع ج ين ا ب ات يا ال اختيار يجب يجب اختيار السياسات بما ينسجم مع معايير المحاسبة •

.الدولية



ل األ ا ال ق ط ا متطلبات تطبيق المعيار األولطل
االستمرارية• االستمراريةفرضية على قدرتها تقيم أن المنشأة .على ري ر ي  ري ر ر ى  ه  ر يم  ن  .ى  
.عدا ما يتعلق بإعداد قائمة التدفقات النقدية  أساس االستحقاق•

ض ال ات شكلث د ن ال ف ن ت ائ الق ض ل افظة ال المحافظة على عرض القوائم وتصنيف البنود بشكل : ثبات العرض•
.ثابت من فترة ألخرى

ل ة لل ل ل ل عرض آل بند مادي بشكل منفصل وتجميع البنود:المادية والتجميع•
.غير المادية 

.عدم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات : المقاصة •
المقارنة• السابقة:المعلومات الفترة مع المقارنة البيانات .عرض ر ب :و  ر  ع  ر  بي  .رض 



العمومية يالميزانية و ي  يز
حقوق المساهمين والمطلوباتالموجودات  

رأس المال واالحتياطياتالموجودات غير المتداولة
رأس المال المصدراألمالك والمصانع والمعدات

االحتياطياتالشهرة
الت ا ات ائ(األ ة)ال اآ ت ال المتراآمة)الخسائر( األرباح تراخيص التصنيع

حصة األقليةاالستثمارات في شرآات زميلة
أخرى مالية المتداولةموجودات غير المطلوبات رى ي  اووجو  ير ا وب  ا

اقتراضات منتجة للفائدةالمـــــــــــوجودات المتداولـــــــــــــــة
ضريبة مؤجلةالمخزونات      

التزام منفعة التقاعدالذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى
المطلوبات المتداولةالدفعات المقدمة

ق ال ال ا ق األال ة ا ال الذ ة ا ال ة ا ال الذ الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرىالنقد ومعادالت النقد
اقتراضات قصيرة األجل

ة فائ ل الذ اض االقت ا ال ز ال



بيان الدخل
اإليراد

المبيعات تكلفة المبيعاتتكلفة
إجمالي الربح

دخل تشغيلي آخر
التوزيع وزيعتكاليف ي 

المصروفات اإلدارية
أ ة ا إ مصروفات إدارية أخرىا
حالربح من العمليات
تكاليف التمويل

لة ل ل ل ل



عتابع بيان الدخل
الربح قبل الضريبة

الدخل ضريبة مصروف ضريبة الدخلمصروف
الربح بعد الضريبة

حصة األقلية
العادية األنشطة من الربح يصافي أل  ن  ربح  ي 

بنود غير عادية
ة الف صافي ربح الفترةاف



المساهمين حقوق ف التغيرات في حقوق المساهمينالتغيرات

:يجب أن تظهر هذه القائمة مايليأ
الفترة• خسارة أو ربح رةصافي رة ا ي ربح أو 
األثر التراآمي للتغيرات في السياسات المحاسبية وأثر •

طا األ تصحيح األخطاءت
وزيالمعامالت الرأسمالية مع المالكين والتوزيعات• و ين ع ي ر
المطابقة بين القيمة المسجلة لألسهم العادية وعالوة •

ات اط ت اال دا اإلصدار واالحتياطياتاإل


