




    :                                                                     تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها  - ٤
                                                                             هى الفترة التى تصدر فيها  قوائم مالية دورية عن فترة أقل من سنة              :               الفترة الدورية 

   .           مالية كاملة



                                                                    تعنى القوائم المالية التى تحتوى إما على مجموعة كاملة من            :   رية                      القوائم المالية الدو    
  ،   )                      عرض القوائم المالية    )  ١ (                                         كما ورد بمعيار المحاسبة المصرى رقم        (                  القوائم المالية   

   .              للفترة الدورية  )                     كما ورد بهذا المعيار (                                    أو مجموعة مختصرة من القوائم المالية 



   :         ما يلى –           كحد أدنى -                              تتضمن القوائم المالية الدورية   - ٨
   .         مختصرة                قائمة مركز مالى    )  أ (

   .                 قائمة دخل مختصرة    ) ب (  و   
                            قائمة دخل شامل مختصرة  ) ج (  و   

   .                           التغيرات فى حقوق الملكية                   قائمة مختصرة توضح      ) د (     و  
     .                                    قائمة التدفقات النقدية المختصرة   )  ه (     و  

   .              أهم اإليضاحات   ) و (   و    

                                               فى تقريرها المالى الدورى فيجب أن يتفق                                                     عند قيام المنشأة بنشر قوائم مالية كاملة        -
                   لقـوائم الماليـة    ل  )  ١ (                                                             شكلها ومحتواها مع ما ورد بمعيار المحاسبة المصرى رقـم         

   .       الكاملة
                                                                                      عند قيام المنشأة بنشر قوائم مالية مختصرة فى تقريرها الدورى يجب أن تتـضمن                -

                   التـى تتـضمنها                               العناوين والمجاميع الفرعية-            كحد أدنى  -                        هذه القوائم المختصرة    
                                        ً                                                آخر قوائم مالية سنوية تم إعدادها ، وأيضاً اإليضاحات الهامة كمـا يتطلبهـا هـذا             
                                                                                          المعيار ، باإلضافة إلى بعض البنود أو اإليضاحات التى إذا ما حذفت تكون القـوائم               

   .                              المالية الدورية المختصرة مضللة
                    ة الـدخل للفتـرة                        فى األرباح بقائم                         األساسى أو المنخفض                        يجب عرض نصيب السهم   

   .                                         سواء بالنسبة للقوائم الكاملة أو المختصرة 





    إلى   "   ١٥ "                                                    ً                      باإلضافة إلى اإلفصاحات عن األحداث والمعامالت الهامة وفقاً للفقرات من           -
        فـى   -                  كحـد أدنـى      -                                                       على المنشأة أن تقوم بتضمين البيانـات التاليـة             ،    "  ج  ١٥ "

                                                                                         اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية إذا كانت هامة ولم يفصح عنها فـى أى              
                                                 و يجب أن تثبت هذه البيانـات علـى أسـاس             .           الدورية                               مكان آخر بالقوائم  المالية    

                                  ومن ناحية أخرى يجب أن تفـصح         .                                                   وقوعها منذ بداية السنة المالية و حتى تاريخه       
                                                                  المنشأة عن األحداث والمعامالت الهامة لتفهم الفترة الدورية الجارية 

     مع                                                                          فقرة تنص على أنه قد تم إتباع نفس السياسات واألسس المحاسبية المتبعة           ) أ (
                                                                                     القوائم المالية الدورية مقارنة مع أحدث قوائم مالية سنوية أو ما إذا كان هناك          

   .                                                               تغيير فى هذه السياسات و األسس مع بيان طبيعة و تأثير هذا التغيير 
   .                                                 التعليق على موسمية أو دورية عمليات الفترة الدورية   ) ب (
                          ات أو حقوق الملكية أو                                                              طبيعة ومبلغ البنود التى تؤثر على األصول أو االلتزام           ) ج (

                                                                           صافى األرباح أو التدفقات النقدية والتى تكون غير عادية وذلـك لطبيعتهـا أو    
   .                حجمها أو تأثيرها



                                                                                      طبيعة ومبلغ التغييرات فى التقديرات المحاسبية  للمبالغ المثبتة فى الفتـرات                ) د (
        سـبية                                                                                  الدورية السابقة للسنة المالية الحالية أو التغيرات فى التقـديرات المحا          

   .                                           للمبالغ المثبتة فى السنوات المالية السابقة 
     .                  أدوات حقوق الملكية                                      إصدار و إعادة شراء أو سداد مديونيات و    )  هـ (
      األسهم                               هم الواحد وذلك لألسهم العادية و                                      التوزيعات اإلجمالية لألسهم ككل أو للس      ) و (

    .      األخرى
                     لتوزيـع الجغرافـى                                                             إيرادات ونتائج أعمال كل قطاع حسب األنشطة أو حسب ا            ) ز (

      يجـب      .  (         ً                                                             وذلك طبقاً لألساس المتبع فى المنشأة عند إعداد تقارير القطاعـات          
                                                                                     اإلفصاح عن بيانات القطاعات بالقوائم المالية الدورية فقـط إذا كـان معيـار              

                  يقضى بـضرورة                        بالقطاعات التشغيلية        الخاص     )    ٤١ (                       المحاسبة المصرى رقم    
    ).                      لمالية السنوية للمنشأة                                    اإلفصاح عن بيانات القطاع فى القوائم ا

                                                                                      األحداث التالية لتاريخ الفترة الدورية والتى لم تنعكس على القـوائم الماليـة                ) ح (
   .              للفترة الدورية

                                                                          تأثير التغيرات فى هيكل المنشأة خالل الفترة الدورية بما فى ذلك تجميع األعمال    ) ط (
               يل األجـل أو                                   شركة تابعة أو استثمار طو                        فقدان السيطرة على                    أو االستحواذ أو    

                             وفى حالة تجميع األعمال تقوم  .                                           إعادة هيكلة الشركة أو التوقف عن نشاط معين  
                      ً                         المنشأة باإلفصاحات طبقاً لما ورد فى معيار        

  

                                                                    قوائم المالية الدورية للمنشأة متفقة مع هذا المعيار فيجب اإلفـصاح                  إذا كانت ال    -  ١٩
                                                                                      عن ذلك ، و ال يمكن وصف القوائم  المالية الدورية للمنشأة على  أنها متفقة                
                                                                                   مع معايير المحاسبة المصرية إال إذا كانت متفقة مع كـل متطلبـات معـايير               

   .                المحاسبة المصرية

   :              للفترات ما يلى  )                    المختصرة أو الكاملة (                      تتضمن التقارير الدورية  -  ٢٠
                   قائمة مركز مالى                                                    فى تاريخ نهاية الفترة الدورية الحالية و                              قائمة المركز المالى     ) أ (

   .                                                  مقارنة فى تاريخ نهاية السنة المالية السابقة مباشرة



                              ساس مجمع من بداية الـسنة                                                           قائمة الدخل عن الفترة الدورية الحالية و على أ           ) ب (
                                      ة عن الفترات الدوريـة المقابلـة                                                      المالية حتى تاريخه مع قوائم الدخل المقارن      

   .                         خالل السنة السابقة مباشرة    )                     الحالية وحتى تاريخه (
                                                            عن الفترة الدورية الحالية وعلى أساس مجمع من بدايـة                  الشامل                قائمة الدخل       )  ج (

                              المقارنة عن الفترات الدورية         الشامل   دخل                                    السنة المالية حتى تاريخه مع قوائم ال
   .                         خالل السنة السابقة مباشرة    )                     الحالية وحتى تاريخه  (          المقابلة 

                                                                          قائمة التغير فى حقوق الملكية على أساس مجمع من بداية السنة المالية الحالية    ) د (
                                                                                      حتى تاريخه مع قائمة مقارنة عن الفترة المقابلة فى السنة الماليـة الـسابقة              

   .       مباشرة 
                                                                                     قائمة التدفقات النقدية على أساس مجمع من بداية السنة المالية الحالية حتـى                )ـ  ه (

   .                                                                  تاريخه مقارنة بنفس الفترة المقابلة فى السنة المالية السابقة مباشرة

                                                                                       عند تحديد كيفية االعتراف أو قياس أو تبويب أو اإلفصاح عـن بنـد مـن البنـود                  -
                              النسبية لذلك البند على أساس                                                   ألغراض القوائم المالية الدورية ، يتعين تقدير األهمية

                                            و يجب األخذ فى االعتبار  عند تحديد األهمية       .                                            البيانات المالية للفترة المالية الدورية    
                                                                                         النسبية أن القياس ألغراض الفترات الدورية قد  يعتمد على التقديرات بدرجة أكبـر              

   .                                                     من االعتماد على القياس الفعلى للبيانات المالية السنوية



                  ة و تغيـر هـذا                                                                               إذا كان هناك تقدير محاسبى لمبلغ ما تم إثباته فى فترة دورية معين              -
             ً       ً                                                                         التقدير تغيراً جوهرياً فى الفترة الدورية األخيرة لذات السنة المالية ولم يـتم نـشر               

                                                             عن الفترة الدورية ، يتعين اإلفصاح عن طبيعة ومبلغ التغيير فى       مستقلة              قوائم مالية   
   .                                                                التقديرات وذلك باإليضاحات المتممة للقوائم المالية السنوية للمنشأة

                                                                                        يجب على المنشأة عند إعداد قوائمها المالية الدورية أن تطبـق نفـس الـسياسات                 -  ٢٨
                                                                                          المحاسبية المطبقة عند إعداد قوائمها المالية السنوية فيما عدا السياسات المحاسبية           



                      سوف تنعكس على القوائم         والتى     صدرت                                               التى تم تغييرها بعد آخر قوائم مالية سنوية      
        السنوية  (                                                                           المالية السنوية التالية،  وبالرغم من ذلك فإن دورية القوائم المالية للمنشأة 

                                                    يجب أال  تؤثر على قياس نتائج أعمال المنـشأة            )                                  ، النصف سنوية أو الربع سنوية     
                                                                                           السنوية،  ولتحقيق هذا الهدف ، فإن أسس القياس المتبعة للقوائم المالية الدوريـة              

   .                                           يجب أن تكون على أساس بداية السنة حتى تاريخه





                                                                                      ال يتم تأجيل أو تعجيل اإليرادات التى تحصل بصفة موسمية أو دورية أو عرضـية                  -
                                                                                              خالل السنة المالية فى تاريخ نهاية الفترة الدورية  إذا كان التأجيل أو التعجيل غير               

   .                        ية السنة المالية للمنشأة            مناسب فى نها

                                                                                          يتم تعجيل أو تأجيل التكاليف المتكبدة و المتقلبة خالل السنة المالية ألغراض إعداد               -  ٣٩
                                                                                  الية  الدورية فقط إذا كان من المناسب تعجيل أو تأجيل هذا النـوع مـن                            القوائم الم 

   .                              التكلفة فى نهاية السنة المالية

                                                                                             يتم تصميم إجراءات القياس المتبعة إلعداد القوائم المالية الدورية للتأكـد مـن أن                -
                                                                                            البيانات الناتجة عنها يمكن االعتماد عليها و أنه قد تم االفصاح عن كـل البيانـات                
                                                                                         المالية الهامة والتى تساعد على فهم المركز المالى للمنشأة ونتائج أعمالها ، و  فى          

                                                                      س لكل من القوائم المالية السنوية والدورية تعتمد فى كثير مـن                              حين أن أسس القيا   
                                                                                      األحيان على التقدير المعقول ، إال أن إعداد القوائم المالية الدوريـة بـصفة عامـة         

   .                                                              يتطلب استخدام للتقديرات بصورة  أكبر من القوائم المالية السنوية



                                                                                      يتم إظهار أية تغييرات فى السياسات المحاسبية بخالف التى يحددها معيار محاسبى               
   :                                    جديد أو تفسير جديد له من خالل ما يلى 

                            لسنة المالية الحالية كما                                                              إعادة عرض القوائم المالية للفترات الدورية السابقة ل          ) أ     (
        ً                                                                             يتم أيضاً إعادة عرض أرقام المقارنة للفترات الدورية القابلة للمقارنـة أليـة             
                                                      ً                              سنوات مالية سابقة فى القوائم المالية السنوية وذلك طبقاً لمعيـار المحاسـبة            

     ) . ٥ (            المصرى  رقم 
         لـسياسة                                                                             عند تعذر تحديد التأثير المجمع فى بداية السنة الماليـة لتطبيـق ا              )  ب (    أو  

                                                                                       المحاسبية الجديدة على جميع الفترات السابقة ، يتم تعـديل القـوائم الماليـة              
                                                                                      للفترات الدورية السابقة الخاصة بالسنة المالية الحاليـة ، و كـذلك الفتـرات             
                                                                                     الدورية القابلة للمقارنة للسنوات المالية الـسابقة وذلـك لتطبيـق الـسياسة             

   .        ريخ ممكن                                     المحاسبية الجديدة بأثر الحق فى أقرب تا


























