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  )IFRS(المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

  عنوان المعيار   رقم المعيار 
IFRS 1 ألول مرةالمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتطبيق.  
IFRS 2  سهمأساس األعلىالدفع. 
IFRS 3  األعمالندماجإ. 
IFRS 4  عقود التأمين. 
IFRS 5  فةاألصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوق. 
IFRS 6  الطبيعية(المعدنيةالمواردإستكشاف وتقييم(.  
IFRS 7  احاتصاإلف:األدوات المالية. 
IFRS 8  القطاعات التشغيلية. 
IFRS 9  دوات الماليةاأل. 

IFRS 10  القوائم المالية الموحدة. 
IFRS 11  التعاقديةالترتيبات. 
IFRS 12  خرىألت االحصص في المنشآاإلفصاح عن.  
IFRS 13  قياس القيمة العادلة. 
IFRS 14  سعار تنظيمياً بات المؤجلة الناتجة عن تحديد األالحسا(الحسابات القانونية المؤجلة(.  
IFRS 15  العمالءااليراد من العقود مع. 
IFRS 16  عقود اإليجار. 
IFRS 17  عقود التأمين. 

IAS 1  عرض القوائم المالية. 
IAS 2  المخزون. 
IAS 7  قائمة التدفقات النقدية. 
IAS 8  ،واألخطاء السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية.   

IAS 10  الماليةاألحداث الالحقة لتاريخ انتهاء الفترة. 
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  المعيار عنوان   رقم المعيار 
IAS 12  ضرائب الدخل. 
IAS 16  الممتلكات والمصانع والمعدات. 
IAS 19  منافع الموظفين. 
IAS 20  كوميةمحاسبة المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدات الح.  
IAS 21   رات في أسعار صرف العمالت األجنبيةيثار التغيآ.   
IAS 23  اإلقتراضتكاليف. 
IAS 24  اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة. 
IAS 26  المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد. 
IAS 27  القوائم المالية المنفصلة. 
IAS 28  الستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركةا.   
IAS 29  التقرير المالي في االقتصاديات ذات التضخم المرتفع.   
IAS 32  العرض:األدوات المالية. 
IAS 33  حصة السهم من األرباح. 
IAS 34  التقارير المالية المرحلية. 
IAS 36 اإلنخفاض في قيمة األصول. 
IAS 37 ،األصول واإللتزامات المحتملةالمخصصات.  
IAS 38 األصول غير الملموسة. 
IAS 40 اإلستثمارات العقارية. 
IAS 41 الزراعة. 
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  )الملغاة(المعايير غير النافذة 
  التوضيح  عنوان المعيار الملغي  رقم المعيار 

IAS 3 لى معياري إ 1989ار عامت متطلبات المعيانتقل .القوائم المالية الموحدة
   .)28(و )27(المحاسبة الدوليين رقم 

IAS 4  واستبدل بمعايير  1999هذا المعيار عام ألغي .محاسبة اإلهتالك
  ).38(و) 22(و) 16(المحاسبة الدولية رقم

IAS 5  اح عنها في القوائمصلمعلومات الواجب اإلفا
  .المالية

معيار المحاسبة الدولي ب ألغي هذا المعيار واستبدل
  .1997عام ) 1(رقم

IAS 6  الدولي رقم معيار المحاسبة ألغي هذا المعيار واستبدل ب .سعار الصرفأثار التغيرات فيآ
)15(.  

IAS 9  معيار المحاسبة الدولي رقمألغي هذا المعيار واستبدل ب .محاسبة تكاليف البحث والتطوير 
  .1999عام ) 38(

IAS 11  إعداد التقارير الماليةمعيار ألغي هذا المعيار واستبدل ب .عقود اإلنشاء 
  .1/1/2018اعتبار من  )15(رقم  الدولي

IAS 13  المتداولة والمطلوباتصولعرض األ
  .المتداولة

معيار المحاسبة الدولي رقم ألغي هذا المعيار واستبدل ب
)1(.  

IAS 14  إعداد التقارير المالية معيار ألغي هذا المعيار واستبدل ب .التقرير عن القطاعات
  .2009عام  منذ الساري المفعول) 8(رقم الدولي

IAS 15  علومات التي تعكس التغيرات فيالم
  .سعاراأل

  .2003عام إلغاء هذا المعيارتم

IAS 17  ألغي هذا المعيار واستبدل بمعيار إعداد التقارير المالية  .عقود االيجار
  .2019/ 1/1اعتبار من  )16(رقم الدولي 

IAS 18  ألغي هذا المعيار واستبدل بمعيار إعداد التقارير المالية   .اإليراد
  .2018/ 1/1اعتبارا من ) 15(رقم الدولي 

IAS 22 ألغي هذا المعيار واستبدل بمعيار إعداد التقارير المالية  .اندماج االعمال
  .2004عام  )3( رقمالدولي 
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  التوضيح  عنوان المعيار الملغي  رقم المعيار 
IAS 25 المحاسبة الدوليين  يمعيار بألغي هذا المعيار واستبدل  .محاسبة االستثمارات

  .2001عام ) 40(و )39(رقم 
IAS 30 االفصاح في البنوك والمؤسسات المالية

  .المشابهة
ألغي هذا المعيار واستبدل بمعيار إعداد التقارير المالية 

  .2007عام  منذ الساري المفعول )7(رقم الدولي 
IAS 31 في معيار المحاسبة الدولي ه دمجألغي هذا المعيار وتم  .الحصص في المشاريع المشتركة

رقم معيار إعداد التقارير المالية الدولي و  )28( رقم
)12.(  

IAS 35 إعداد التقارير المالية بمعيار ألغي هذا المعيار واستبدل  .العمليات غير المستمرة
  .2005عام منذ الساري المفعول ) 5( رقمالدولي 

IAS 39 ألغي هذا المعيار واستبدل بمعيار إعداد التقارير المالية  .اإلعتراف والقياس:األدوات المالية
  .2018/ 1/1اعتبار من ) 9( رقمالدولي 

  


