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من أجل العمل والبحث على إيجاد وصياغة معايير تضمن توحيد العمل المحاسبي 
اتخذت . رها لندنمق) IASC( لجنة المعايير المحاسبية الدولية 1973دوليا تأسست في سنة 

ولقد شهدت العشرية األخيرة من .شعار التوحيد المحاسبي الدولي كأحد مهامها األساسية
 حيث أعاد النظر في كثير من المعايير فأخضع  انجازات باهرة) IASB(عمر المجلس 

حقيقة  تتميز أعمال المجلس . بعضها لتعديالت جوهرية، وألغى بعضها، وأنشأ أخرى
فة الواقع المهني وما تمليه من تحديات تصنعها الظروف اإلقليمية والدولية بمسايرة ومكاش

  . المتغيرة والمتجددة
إلى جانب المنظمات الدولية األخرى كمنظمة التجارة الدولية التي أصبحت واقعا 
تسيره وتديره قوانين موحدة عالميا، فإن الممارسة المحاسبية أصبحت بدورها تتجه نحو 

فمجلس معايير المحاسبة الدولية المنبثق عن لجنة المعايير المحاسبية . حتواءالشمولية واال
كان في بدايته مجرد مشروع تسوق له مجموعة قليلة من الدول ذات خصائص اقتصادية 
وسياسية وثقافية متشابهة، فها هو قد أصبح اآلن حقيقة وعمالقا يضم أكثر من مائة دولة 

، وتستقي منه المصداقية والشفافية في توظيف واستخدام تؤثر وتتأثر بأعماله وإنجازاته
 تمكنت من إصدار العديد من المعايير والنشرات التفسيرية 2007وإلى غاية . أموالها

واألعمال التنظيمية واإلجرائية التي ساهمت في إرساء قواعد نظام محاسبي دولي موحد 
  . النوعية العاليةتتميز معلوماته المحاسبية بالحجم الكافي المدروس، وب

ولغرض التعريف بالمعايير التي أصدرها المجلس ارتأيت أن أقدم بين يد القارئ 
عرض القوائم : 01سلسلة من المعايير بدايتها اختيرت أن تكون المعيار المحاسبي الدولي 

  .المالية الذي أصنفه ضمن المعايير المتصلة بالتنظيم اإلجرائي للعمل المحاسبي
Abstract: 

Most of the early accounting was designed to provide 
information to owner and manager. In the 20th century there was a 
separation between ownership and management in most countries. With 
this separation came an increased tendency to regulate accounting 
disclosures. Another tendency is the globalization. The main institution 
in the process, the International Accounting Standards Board (IASB 
established in 1973) publishes and formulates accounting standards. 

In this paper we will focus mainly on the international 
accounting standard1: Presentation of financial statements 
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                                 1نبذة تاريخية عن المعيار المحاسبي الدولي - 1

بداية، يستحسن تقديم عرض تاريخي مختصر حول المعيار المحاسبي الدولي األول            

وراء مختلـف   ) وال تزال (فع التي كانت    لعله يتضح للقارئ وجود كثير من األسباب والدوا       

فدورة حياة المعيار إن صح التعبير تخللتها العديد من المراجعات          . التعديالت التي خضع لها   

والتقييمات ال يوجد ما يبررها في األساس سوى االنشغال بالرقي بالمعيار إلـى المـستوى               

  .دولياالذي يضمن تفادي االستخدام الخاطئ للموارد المالية محليا و

  ةعرض القوائم المالي: 01المعيار المحاسبي الدولي 

  اإلفصاح عن السياسات المحاسبية): E1(مشروع المسودة   1974مارس 

  اإلفصاح عن السياسات المحاسبية: IAS 1  1975جانفي 

  المعلومات التي يتوجب تضمينها في القوائم المالية: E5  1975جوان 

  ت التي يتوجب تضمينها في القوائم الماليةالمعلوما: IAS 5  1976أكتوبر 

  األصول المتداولة والخصوم المتداولة: E14  1978جويلية 

  عرض األصول المتداولة والخصوم المتداولة: IAS 13  1979نوفمبر 
1994  IAS 1  ،5IAS   ،13IAS جميع هذه المعايير تمت مراجعتها  ،.  

  عرض القوائم المالية : E53  1996جويلية 

 ، IAS 1 عرض القوائم المالية  تم تعويض المعيار: IAS 1 (1997)  1997أوت 

IAS 13 (1979).  

  (1997) 1 تطبيق المعيار المحاسبي الدوليتاريخ بداية  1998 جويلية 1

 ديسمبر 18
2003  

 الصادر عن مجلس IAS 1النموذج المعدل للمعيار المحاسبي الدولي 

  . أدناه يوضح طبيعة التعديالتالملخص. معايير المحاسبة الدولية
  ).2003المعدل في  (1 تطبيق المعيار المحاسبي الدوليتاريخ بداية  2005 جانفي 1

 عرض القوائم المالية: 1هدف المعيار المحاسبي الدولي - 2
إلى تحديد األسـس التـي علـى        ) 1997المعدل   (1يهدف المعيار المحاسبي الدولي   

سـواء  . ة ذات الغرض العام بغرض ضمان إجراء المقارنة       ضوئها يتم عرض القوائم المالي    
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تعلق األمر بمقارنة القوائم المالية للمؤسسة عن فترات مالية مختلفة، أو مقارنة تلك القـوائم     
  .مع مؤسسات أخرى

 اإلطار العام، ويوضح مـسؤولية عـرض القـوائم الماليـة، ويقـدم      IAS 1يرسم 
أما .  إلى أدنى ما يمكن عرضه في القوائم المالية        اإلرشادات حول شكلها أو هيكلها، و يشير      

معايير االعتراف والقياس واإلفصاح عن بعض العمليات فإنه قد تم تناولها في معـايير و               
  .شروحات أخرى

  ):Scope(إطار المعيار . 3

 وقوانين مجلس   د وفق قواع  ةيطبق على جميع القوائم المالية ذات الغرض العام المعد        
  .[IAS 1.2] الدولية الموحدة معايير المحاسبة

ويقصد بالقوائم المالية ذات الغرض العام تلـك التـي يتوقـع أن تلبـي احتياجـات                 
المستعملين الذين ال تتوفر لديهم السلطة على طلب المعلومات التي تـتالءم مـع رغبـاتهم       

  .[IAS 1.3]واحتياجاتهم الخاصة 

                          أهداف القوائم المالية                       . 4
إن الغرض من إعداد القوائم المالية ذات الغرض العام هو توفير المعلومـات حـول               

كل . الوضع المالي للمؤسسة، وأدائها المالي، باإلضافة إلى كشف التدفقات النقدية للمؤسسة          
ليـة اتخـاذ    ذلك يتطلب أن يكون مفيدا ونافعا لطبقة واسعة من المستعملين أثناء قيامها بعم            

ولتحقيق هذا الهدف، يجب أن تقدم القوائم المالية المعلومات التي من شـأنها أن              . القرارات
  :IAS 1.7] :تعكس

o ،األصول 

o ،االلتزامات 

o ،حقوق المالك 

o ،األرباح والخسائر بما فيها المكاسب والخسائر  

o ،التغيرات األخرى في حقوق الملكية 

o التدفقات النقدية. 

لمعلومات أعاله مع معلومات أخرى في المالحظات والهـوامش         مما ال شك فيه أن ا     
تساعد مستخدمي القوائم المالية على التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية ودرجـة المخـاطر             

  .المرتبطة بها
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  مكونات القوائم المالية                                    . 5
  :[IAS 1.8]ن  المالية مكتملة يجب أن تتضمالقوائمحتى تكون 

 الميزانية، .1

 قائمة الدخل، .2

 :قائمة التغير في حقوق الملكية مظهرة إما .3

o كل التغيرات التي حدثت لمجموع عناصر حقوق الملكية، أو 

o  التغيرات في حقوق الملكية من غير تلك التي نشئت عن العمليات التي لها
 عالقة بحقوق المالك أنفسهم،

o ،قائمة التدفقات النقدية 

o ون المالحظات متضمنة ملخصا عن السياسات المحاسبية، و أي يجب أن تك
 .توضيحات أخرى يعتقد أن لها أهمية

ينبه المعيار إلى أن التقارير التي تعرض خارج القوائم المالية مثـل التقـارير التـي            
فإنها تقع خـارج نطـاق معـايير        ... تعدها اإلدارة، التقارير البيئية، قائمة القيمة المضافة      

   IFRS .[IAS 1.9-10]ر المالية الدولية التقاري

  IFRS) (العرض العادل والمتطابق مع معايير التقارير المالية الدولية . 6

حفاظا على عرض عادل ومتطابق مع معايير التقارير الماليـة الدوليـة يـشترط أن               
  : ما يليتتوفر التقارير المالية التي تصدرها الشركات الملزمة بتطبيق المعايير الدولية على

o  يجب أن تضمن القوائم المالية عرضا عادال للوضع المالي، األداء المالي، والتدفق
ويتطلب العرض العادل التعبير الصادق عن نتائج العمليات، . النقدي للمؤسسة

األحداث األخرى، والظروف بما يتطابق أو يتوافق مع تعريف وقواعد االعتراف 
صاريف التي وردت في اإلطار الذي حدده المعيار باألصول، االلتزامات، الدخل، الم

 ،)01(المحاسبي الدولي 

o  د.م.ت.م(تطبيق:IFRS(1 مع أي إفصاح إضافي مفيد سيؤدي حتما إلى إعداد قوائم 
 ،]IAS :1.13[مالية يتحقق فيها العرض العادل

o )01:د.م.مIAS : ( يشترط المعيار على المؤسسات التي تتوافق قوائمها المالية مع
أن تعلن بوضوح وبدون تحفظ عن ذلك التوافق في المالحظات ) IFRS:د.م.ت.م(
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)Notes(. ال تعتبر القوائم المالية تتوافق مع )إال إذا كانت معدة وفق كامل ) د.م.ت.م
 ].IAS :1.14) [د.م.ت.م(متطلبات 

o  ال تصحح السياسات المحاسبية غير المالئمة سواء عن طريق اإلفصاح عن السياسة
 ]. IAS :1.16[بية المنتهجة أو عن طريق المالحظات، أو شروحات أخرى المحاس

o )01:د.م.مIAS : ( يوضح بأنه في الظروف االستثنائية النادرة قد تعتقد اإلدارة بأن
سيؤدي إلى التضليل ومن ثمة خرق أهداف ) IFRS:د.م.ت.م(االمتثال في تطبيق 

يار، حينئذ، يتطلب من المؤسسة أن القوائم المالية التي وردت في إطار أو هيكل المع
التي تنص على وجوب الخضوع الكامل والتفصيلي ) IFRS:د.م.ت.م(تتبع متطلبات 

 ].IAS :1.17-18[لطبيعة، أسباب وأثر هذا االختيار 

 إلى عدد ونوع القـوائم والمالحـق        1 الدولي يتشير مختلف فقرات المعيار المحاسب    
وتعرضت مجمل هذه الفقـرات إلـى شـرح         . لماليةوالمالحظات التي تتضمنها التقارير ا    

 :مختصر لمختلف العناصر الجزئية التي ترتبط بهذا المعيار، والتي تتمثل فيما يلي

  االستمرارية. 7

يفترض أن  ) IFRS:د.م.ت.م(الوحدة التي تقوم بالتحضير إلعداد القوائم المالية وفق         
 قدرتها على االستمرار فإنها حينئذ      و إذا ظهرت بوادر مهمة تتصل بعدم      . تستمر في البقاء  

باإلضافة إلى ذلك، عندما تـرى      .  االستمرارية –تصبح ملزمة باإلفصاح عن ذلك االنشغال       
اإلدارة بأن الوحدة أصبحت عاجزة عن االستمرار فإن القوائم المالية ال يمكن إعدادها على              

ب القيام بإفصاحات   على وجو ) : 01IAS:د.م.م(أساس االستمرارية وفي هذه الحالة ينص       
  ]. IAS :1.25[متتالية 

  االستحقاق المحاسبي                                                . 8
على وجوب أن   ) : 01IAS:د.م.م(و فيما يخص االستحقاق المحاسبي ينص المعيار        

تعملة أسـاس   مـس ) باستثناء ما يتعلق بالتدفقات النقديـة     (تقوم الوحدة بإعداد القوائم المالية      
  ].IAS :1.25[االستحقاق المحاسبي 

  التماثل والثبات في العرض . 9

يجب عرض وتصنيف مختلف البنود في القوائم المالية بالكيفية ذاتهـا علـى مـدار               
إال في الحاالت التي يكون للتغيير ما يبرره مثل تبدل الظروف أو            . الفترات المالية المتتالية  

  ].IAS :1.27[الجديدة ) IFRS:د.م.ت.م(ق ظهور متطلبات اقتضاها تطبي

   التجميع واألهمية النسبية                                         . 9
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أمـا  . كل صنف مهم من البنود المتشابهة يتوجب عرضه منفصال في القوائم الماليـة        
بر غير مهم   البنود غير المتشابهة فإنه يمكن تجميعها عندما يعتقد بأن أي منها على حده يعت             

 ]. IAS :1.29[نسبيا 

                                                                                      المقاصة10

يمنع إجراء المقاصة بين األصول والخصوم، اإليرادات والمصاريف إال إذا كان ذلك             
  ].IAS :1.32[آخر مسموحا أو مطالبا بها من قبل معيار أو تفسير 

  المعلومات المقارنة. 11

وجوب اإلفصاح عن المعلومات المقارنة المتعلقـة بكـل         ) : 01IAS:د.م.م(يتطلب  
المبالغ أو القيم التي تتضمنها القوائم المالية للفترة السابقة، وكذلك في المالحظات، ما عدى              

  ].IAS :1.36[إذا نص معيار آخر على غير ذلك 

يعاد ترتيب أو تصنيف القيم، فإنه يتوجب اإلفصاح عـن كـل ذلـك              عندما يتغير أو    
]IAS :1.38.[  

   شكل و مضمون القوائم المالية بشكل عام

  :ذلك كما يلي ] IAS :1.46[تعرف الفقرة 

o القوائم المالية 

o  الوحدة المصدرة للقوائم المالية–المؤسسة  

o هل القوائم المالية تخص مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات 

o اريخ الفترة التي تشملها القوائم المالية ت 

o العملة المعتمدة 

o  اآلالف، الماليين،(مستوى الدقة في عرض المبالغ(... 

  فترة التقارير. 12

و إذا ما تغير هذا     . هناك افتراض عام بوجوب إعداد القوائم المالية على أساس سنوي         
 على المؤسسة اإلفـصاح     االفتراض وأصبحت التقارير المالية تعد على اساس مخالف فإن        

عن أسباب ذلك التغير، والتحذير من المشاكل التـي تعـوق عمليـة إجـراء المقارنـات                 
]IAS :1.49.[  

  الميزانية. 13
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من المعتد به أن تعرض المؤسسة ميزانية مرتبة تفصل فيها المتـداول عـن غيـر                
يـوفر  ) ولةالـسي (وإذا كان العرض على األساس النقدي       . المتداول من األصول والخصوم   

معلومات مالئمة وصادقة فإنه في هذه الحالة فقط يمكن االستغناء عن التقـسيم المتـداول               
  ].IAS :1.57[وغير المتداول 

) تسدد(من النوع الذي تتضمن قيمه مبالغ تستحق        ) االلتزام( حالة إذا كان األصل      في 
نـه يتوجـب     شـهر فإ   12خـالل   ) تسدد(تستحق  ) التزامات( شهر ومبالغ أصول     12بعد  

  ].IAS :1.52[ شهر 12 عن المبالغ طويلة األجل وتلك التي تستحق خالل حاإلفصا

  األصول المتداولة. 14

هي األصول النقدية، وشبه النقدية، واألصول المحتفظ بها بغرض التحصيل، البيـع،            
االستهالك خالل دورة االستغالل العادية للمؤسسة، أو األصول المحتفظ بها والتـي سـيتم              

  ].IAS :1.57[ شهر الموالية، وباقي األصول األخرى ال تعتبر متداولة 12تداولها خالل 

فمثال، إذا خصصت النقدية ألغراض أخـرى غيـر سـداد االلتزامـات المتداولـة               
  .2واالستخدام في عمليات االستغالل الحالية فإنها تستبعد من األصول المتداولة

داولة أنه إذا كان أصل معين سيتحول إلى        يستخلص من التعريف السابق لألصول المت     
نقدية أو سيستخدم في سداد التزام متداول خالل فترة سنة أو دورة استغالل أيهما أطول فإنه                

  .يصنف كأصل متداول

  االلتزامات المتداولة . 15

هي التعهدات التي ينتظر تسديدها خـالل دورة االسـتغالل العاديـة للمؤسـسة، أو               
هر، أو تلك التي يتطلب سدادها استخدام األصول المتداولة، أو تلـك             ش 12المستحقة خالل   

]. IAS :1.60[ شـهر  12التي ال تملك المؤسسة الحق في تأجيل تسديدها إلـى مـا بعـد          
  . األخرى ال تعتبر متداولةتالتعهدا

االلتزامات المستحقة السداد في السنة الموالية ال تدرج ضمن االلتزامـات المتداولـة             
ون من المتوقع تسديد الدين عن طريق إصدار دين آخر طويل األجل، أو عنـدما               عندما يك 

  ]. IAS :1.64[يسدد الدين من األصول غير المتداولة 

 هذا المدخل ألن عملية تسوية الدين ال تتم باستخدام أصول متداولـة،             IASBيستخدم  
  . 3أو خلق التزام متداول آخر
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  الحد األدنى من العناصر التي يتطلب إظهارها في الميزانية. 16
  البيان  رقم

  األراضي، المباني، التجهيزات  1
  االستثمارات طويلة األجل  2
  األصول غير الملموسة  3
  ))9(، )8(، )5(يستبعد منها المبالغ الواردة في النقطة(األصول المالية   4
  ة الملكيةاالستثمارات الناتجة من استعمال طريق  5
  األصول البيولوجية  6
  المخزون  7
  الزبائن والحسابات المدينة األخرى  8
  النقدية والمكافئ النقدي  9

  الحسابات الدائنة  10
  المؤونات  11
  ))11(، )10(المبالغ المبينة في النقطة ( االلتزامات المالية ما عدى   12
  IAS12االلتزامات واألصول الضريبية كما عرفها   13
 المؤجلة كما عرفها ةالتعهدات الضريبية المؤجلة، واألصول الضريبي  14

IAS12  
  حقوق األقلية الواردة ضمن حقوق الملكية  15
  رأس المال المصدر واالحتياطات العائدة لمالك الشركة  16

يمكن إضافة عناصر في أدنى القائمة عندما يكون ذلك بهدف تحقيق عـرض عـادل               

  ].IAS :1.69[مؤسسة للوضع المالي في ال

ال يقدم شكال معينا لقائمة الميزانية، فاألصـول يمكـن عرضـها            ) : 01IAS:د.م.م(

وااللتزامات وحقوق الملكية يمكن كذلك عرضها متداولة       . متداولة ثم غير متداولة أو العكس     

  . وغير متداولة أو العكس

يـار كـذلك    يسمح المع . مسموح به )  االلتزامات –االصول  ( عرض صافي األصول    

  . المتبع في المملكة المتحدة وفي دول أخرى4اتباع منهج التمويل طويل األجل

انطالقا من رأس المال المصدر واالحتياطات فإنه يتوجـب اإلفـصاح عـن اآلتـي               

]IAS :1.76:[  

o  عدد األسهم المسموح بها، المصدرة والمسددة بالكامل، والمصدرة وغير

 المسددة بالكامل
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 عرض القوائم المالية: 1المعيار المحاسبي الدولي

o القيمة االسمية 

o تسوية األسهم القائمة في بداية ونهاية الدورة 

o شرح الحقوق، األفضليات و القيود 

o أسهم الخزانة بما فيها األسهم العائدة للفروع والتشاركيات 

o  األسهم المخصصة إلصدارات تشترطها)Options (والعقود 

o شرح طبيعة وهدف كل احتياطي تشمله حقوق الملكية 

  قائمة الدخل. 17

 أصبح مجلـس معـايير المحاسـبة        2003 في سنة    01عيار الدولي   حين مراجعة الم  

بدل صـافي األربـاح أو   ) profit or loss(الدولية يستخدم مصطلح األرباح أو الخسائر 

  .كرقم نهائي للدخل) net profit or loss(الخسائر 

يجـب إدراجهـا    ) المحاسبية(كل بنود الدخل والمصاريف المعترف بها خالل الفترة         

 IAS]نات األرباح أو الخسائر إال عندما ينص معيار أو تفسير على غير ذلـك  ضمن مكو

1.78].  

  الحد األدنى من العناصر التي يتطلب إظهارها في قائمة الدخل. 18

 . [IAS 1.81]البنود التي يتوجب على األقل إظهارها على  متن قائمة الدخل 

  اإليرادات) أ

  المصاريف المالية) ب

  و الخسائر في الشركات التابعة في حالة استخدام طريقة الملكيةحصة األرباح أ) ت

األرباح والخسائر قبل الضريبة للعمليات المتوقفة، ) 1(مبلغ وحيد يتضمن إجمالي ) ث

) الفروع(مبلغ المكاسب والخسائر الناتجة عن التنازل على األصول أو الفرع ) 2(و 

  المكونة للعمليات المتوقفة، وكذلك،

  بالضرائ) ج

  الربح أو الخسارة ) ح
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يجب اإلفصاح كذلك على البنود الموالية في قائمة الدخل على أنها توزيع ألربـاح أو               

  :[IAS 1.82]خسائر الدورة المالية 

o ،األرباح والخسائر المخصصة لحقوق األقلية في حقوق الملكية 

o األرباح والخسائر المخصصة لصالح المالك في الشركة.  

نتـائج  ) بشكل عـادل  ( أخرى عندما يعتقد بأنها تعكس حقيقة        يمكن إضافة معلومات  

  .أنشطة المؤسسة

ال يمكن أن يظهر على متن قائمة الدخل أو في المالحظات ما يمكن اعتبـاره بنـودا                 

  .[IAS 1.85]استثنائية 

يجب اإلفصاح عن بعض العناصر إما على متن قائمة الدخل، أو فـي الهـوامش إذا                

  :[IAS 1.87]ثل كان لذلك أهمية نسبية م

o  ،تخفيض تكلفة المخزون إلى صافي قيمة بيعه أو تخفيض قيمة األراضي، المباني

الثابتة عند (في حالة العكس  تخضع تعلية األصول . التجهيزات إلى قيمة بيعها

 .كذلك لنفس اإلجراءات)  إعادة تقييمها

o هيكلة أنشطة المؤسسة،  ةالمؤونات المخصصة إلعاد  

o ازل عن األراضي، المباني والتجهيزات،التخلي أو التن 

o ،التنازل عن االستثمارات في األوراق المالية 

o ،العمليات المتوقفة 

o تسوية النزاعات. 

المواد األولية، مصاريف ( يجب أن يتم تصنيف المصاريف إما اعتمادا على طبيعتها 

حين ...) رية،مصاريف البيع، اإلدا(، أو اعتمادا على وظيفتها ...)األجور، االهتالكات

إذا اعتمدت المؤسسة على وظيفة . [IAS 1.88]إعداد قائمة الدخل، أو الملحقات 

المصاريف في التصنيف فإنه يتوجب اإلفصاح عن معلومات إضافية حول طبيعة تلك 

...) مادية، معنوية، المناجم،( على األقل تفصيل طبيهة اهتالك األصول –المصاريف 

[IAS 1.93].  
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 عرض القوائم المالية: 1المعيار المحاسبي الدولي

   تدفقات النقديةقائمة ال. 19

 بدال من تخصيص معيار مستقل خاص بقائمة التدفقات النقدية فإن المعيار المحاسبي 

المنظم لكشف ] IAS .7[يحيل القاريء إلى  المعيار ]  IAS 1.102[الدولي في فقرته 

  .التدفقات النقدية

  قائمة التغير في حقوق الملكية. 20

شترط على المؤسسة أن تقوم بعرض قائمة ي] IAS .1[إن المعيار المحاسبي الدولي 

 IAS]التغير في حقوق الملكية كعنصر منفصل عن القوائم المالية، ويجب أن تتضمن

  :  ما يلي  [1.96

o ،الربح والخسارة عن الفترة 

o  كل عنصر من الدخل ومن المصاريف عن الفترة الذي له عالقة مباشرة

 ، ومجموعهما،ةبحقوق الملكي

o المحسوبة على أساس مجموع ما ورد في ( يف الفترة إجمالي دخل و مصار

مبينا بشكل منفصل مجموع المبالغ المخصصة للمالك في ) الفقرتين أعاله

 الشركة، ولمالك األقلية،

o  من أجل كل عنصر من حقوق الملكية يجب توضيح أثار التغييرات في

 السياسات المحاسبية وتصحيحات األخطاء المشار إليها في المعيار
]IAS.8[. 

قيم العناصر الموالية يمكن أيضا أن تظهر على متن قائمة التغير في حقوق الملكية، 

  . [IAS 1.97]أو يمكن أن تدرج ضمن الهوامش والمالحق

o إضافات، استقطاعات،: عمليات رأس المال المتصلة بالمالك 

o  حركة حساب مجمع األرباح، بحيث يظهر رصيده في بداية ونهاية الفترة وكذلك

التسوية بين أرصدة حسابات كل صنف من  لتغيرات التي خصته خالل الفترة،ا

حسابات رأس المال وعالوات اإلصدار وبين كل صنف من االحتياطات في بداية 

  .ونهاية الدورة، وضرورة اإلفصاح عن كل حركة أو تغير

o 5يلخص الشكل الموالي التغيرات في حقوق الملكية 
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   مالحظات حول القوائم المالية. 21
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  :المؤسسة على وجوب اإلفصاح عن المعومات التالية[IAS 1.103]  يلزم المعيار

o  تقديم معلومات حول األساس الذي يتم على ضوئه إعداد القوائم المالية، وكذلك
 حول السياسات المحاسبية المتبعة،
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 عرض القوائم المالية: 1المعيار المحاسبي الدولي

o ير المالية الدولية عرض أي معلومات تتطلبها معايير التقارIFRS يتضمنها  ال
   الميزانية، الدخل، التغير في حقوق الملكية، التدفقات النقدية،- متن قوائم 

o الميزانية، الدخل، ، التغير في -توفير معلومات إضافية لم تظهر في قوائم 
  والتي من شأنها أن تساهم في فهم واستيعاب -حقوق الملكية، التدفقات النقدية 

 .نهامضامي

المرتبطة ) مالحق(يجب أن تتم اإلحاالت من على متن القوائم المالية إلى المالحظات 
 .   [IAS 1.104] بها

  : بأن تقدم المالحظات حسب  الترتيب المواليIAS 1.105يقترح المعيار 

o  د.م.ت.م(قائمة التطبيقات المتوافقة مع: IFRS( 

o ل ملخص عن أهم السياسات المحاسبية المستخدمة مث[IAS 1.108]. 

 أسس القياس أو األسس المتبعة إلعداد القوائم المالية 

السياسات المحاسبية األخرى المستعملة بقصد المساعدة في فهم القوائم  
 المالية

o  الميزانية، الدخل، –المعلومات المكملة للعناصر التي تظهر على متن القوائم 
سب ترتيب كل قائمة و كل   ح-التغير في حقوق الملكية، التدفقات النقدية 
 .بند حسب ترتيبه أيضا في قائمته األصلية

o إفصاحات أخرى تتضمن: 

 والتعهدات التعاقدية غير المعترف بها،) IAS 37(االلتزامات االحتمالية  

اإلفصاحات غير المالية مثل المخاطر المالية، أهداف اإلدارة وسياساتها  
(IAS 32) 

                                                             : اإلفصاح عن تقديرات اإلدارة. 22

 أصبح يتضمن فقرة 2003 في سنة 01 الدولي يعند مراجعة المعيار المحاسب
[IAS 1.113]وجوب اإلفصاح في ملخصات المؤسسة عن السياسات المحاسبية ى تشير إل 

ير تلك التي ترتبط بالتنبؤات التي مثل تقديرات اإلدارة غ. الهامة، أو أي مالحظات أخرى
خالل تطبيق السياسة المحاسبية التي تعتقد بأن لها تأثير على القيم التي ) اإلدارة(قامت بها 

  .تشملها القوائم المالية
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 األمثلة الموالية ذات العالقة بتقديرات 01من المعيار الدولي ] IAS 1.114[تعرض الفقرة 
  :اإلدارة

o سة ستحتفظ بأصولها المالية إلى غاية تاريخ استحقاقها،فيما إذا كانت المؤس 

o  كل مخاطر ومكافأة الملكية واألصول المالية ) على العموم(متى ستتحول
 ى،واألصول المؤجرة إلى المؤسسات األخر

o  فيما إذا كانت بعض مبيعات السلع قد تم اعتبارها تسهيالت تمويلية ومن ثمة
 ال تضيف إيرادا،

o ر العالقة بين المؤسسة وبعض أهدافها يشير إلى أن هذه فيما إذا كان جوه
 .األخيرة هي تحت رقابة المؤسسة

  اإلفصاح عن المصادر األساسية بالتنبؤات .23

 يشير إلى وجوب  أصبح2003 في سنة 01 الدولي يعند مراجعة المعيار المحاسب
ألساسية ذات عن المعلومات التي ترتبط بالفرضيات ا) notes (المالحظاتاإلفصاح في 

الصلة بالمستقبل، وأي مصادر أخرى أساسية يبنى عليها التنبؤ أثناء تاريخ إعداد الميزانية 
و يعتقد أنه يحيطها قدر كبير من المخاطر سيتسبب في تعديالت هامة في قيم األصول 

 بعدم ضرورة  اإلفصاح  [IAS 1.116]تشير الفقرة. والخصوم خالل السنة المالية الموالية
  . الميزانيات التقديريةعن

بأنه عندما لم يتم ]  IAS 1.126[ في فقرته 01يذكر المعيار المحاسبي الدولي
اإلفصاح عن المعلومات الموالية في مضمون القوائم المالية فإنه يتعين على المؤسسة 

  :توضيحها في اآلتي

o مقر تواجد المؤسسة 

o عنوان المقر الرئيسي للمؤسسة ونشاطها الرئيسي 

o  العمليات التي تقوم بها المؤسسة وأنشطتها الرئيسيةوصف 

o أسم الشركة القابضة، أو اسم الشركة التابعة عندما تعتبر فرعا لمجموعة. 

                                                 اإلفصاح عن عوائد األسهم. 24

خل أو على متن  أن يظهر على متن قائمة الد01يتطلب تطبيق المعيار المحاسبي الدولي 
   [IAS 1.95] :قائمة التغير في حقوق الملكية أو في المالحق ما يلي

o مبالغ العوائد المعلن عليها للتوزيع على حملة األسهم خالل الدورة المالية 
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 عرض القوائم المالية: 1المعيار المحاسبي الدولي

o العائد على السهم 

  : ][IAS 1.125ويجب اإلفصاح عن البنود الموالية في المالحظات

o  عليها قبل اعتماد القوائم المالية والتي لم مبالغ العوائد المقترحة أو المعلن
 يتقرر توزيعها لمستحقيها خالل الدورة، وكذلك العائد على السهم،

o  مبالغ العوائد المجمعة المستحقة لحملة األسهم الممتازة والتي لم يتم
 .االعتراف بها بعد

  الخاتمة

لمعلومات التي  ذات الغرض العام المصدر الوحيد لالخارجية المالية قوائم التمثل

 وطالما .تهم معينة عند اتخاذ قراراوحدة محاسبية عن الخارجيينيحتاج إليها المستفيدون 

المستعملين للقوائم المالية فإننا نتوقع اختالفا في اهتماماتهم ومن ثم في اتسعت قاعدة 

ومات ، وتصبح القوائم المالية في نظر البعض من المستعملين خالية من بعض المعلقراراتهم

غير أن ذلك في اعتقادنا ال ينقص من أهمية القوائم . التي يتوقف عليها اتخاذ تلك القرارات

 الخارجية ذات الغرض العام الماليةوظيفة المحاسبة المالية والقوائم المالية ألنه ليس من 

يا وتفاد.  معينةوحدة المتعلقة بالقراراتإنتاج وعرض جميع المعلومات التي يتطلبها اتخاذ 

لهذا النقص فإنه يمكن للوحدة المحاسبية أن تقوم باإلفصاح الكافي عن المعلومات التي تعتقد 

الجداول والتقارير الملحقة بالقوائم (أنها ضرورية الستخدامات معينة في القوائم المكملة 

  ).المالية األساسية
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