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   الدوريةالقوائم المالية

  
  هدف المعيار

 االعترافتوصيف أسس    إلى    المالية الدورية وأيضاً     القوائم توصيف الحد األدنى لمحتويات      إلىهدف هذا المعيار    ي

و التـى    الموثوق فيهـا  ة   المالي و تحسن القوائم    ، ة الدورية الكاملة أو المختصرة    والقياس المحاسبى بالقوائم المالي   

     األربـاح   تحقيـق  على   المنشأة مقدرة   على تفهم لدائنين وغيرهم   المستثمرين و اقدرة   من   تصدر فى أوقات مناسبة     

  .بها السيولة  موقف و تفهم مركزها المالىكذلك على و التدفقات النقدية 

  

  نطاق المعيار
المسموح بها مدى دوريتها أو الفترة       ال  المالية الدورية ، و    ئمالقوا الملزمة بنشر  المنشآتهذا المعيار   ال يحدد     -١

 من الجهات المختـصة     الصادرة  ومع ذلك فإن القوانين واللوائح         ،  الفترة المالية  انتهاءنشر تلك القوائم  بعد      ل

تى ، عادة ما تطلب من المنشآت الأخرى رقابيةبورصة األوراق المالية أو أى جهات   و  مثل هيئة سوق المال     

 يطبـق   ، و   مالية دورية  قوائمفى بورصة األوراق المالية أن تنشر       ) سندات أو أسهم  (تتداول أوراقها المالية    

المحاسـبة  طبقاً لمعـايير     المالية الدورية    قوائمها أو ترغب فى نشر      ملزمة المنشأةهذا المعيار عندما تكون     

  .  المصرية

  

       ،المحاسـبة المـصرية      مع معـايير     توافقها لتحديد مدى    على حده  ية أو دور  ية سنو ية مال قائمة يتم تقييم كل    -٢

 مع هذا   ال تتفق      بصورة  مالية دورية خالل سنة مالية معينة أو إصدارها        قوائم بإصدار   المنشأةدم قيام   و ع 

  .المحاسبة المصريةإصدار القوائم المالية السنوية لها طبقاً لمعايير يمنعها من   الالمعيار

  

جميـع  فيجب أن تتفق مع     المحاسبة المصرية   متفقة مع معايير    على أنها    المالية الدورية    تم وصف القوائم  إذا    -٣

  . من هذا المعيار إفصاحات معينة لهذا الغرض"١٩" الفقرة رقم  و تتطلب،متطلبات هذا المعيار

  

  تعريفات
  : منها بالمعنى المذكور قرين كلتستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار   -٤

  . كاملةمالية فترة أقل من سنة عن  مالية دوريةقوائم  تصدر فيها الفترة التى  هى:الفترة الدورية

كما ورد  ( المالية التى تحتوى إما على مجموعة كاملة من القوائم المالية            القوائم تعنى   : المالية الدورية  القوائم  

كمـا  ( ، أو مجموعة مختصرة من القوائم المالية         )ة عرض القوائم المالي   )١( رقم   المصرىبمعيار المحاسبة   

  .للفترة الدورية)  بهذا المعياردور
١ - ٣٠  
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   المالية الدوريةالقوائممحتويات 
  : على)١( رقم المصرى كما تم تعريفها بالمعيار المحاسبى المجموعة الكاملة للقوائم الماليةتحتوى   -٥

  .الميزانية  ) أ  (

  .قائمة الدخل  )ب(و

  . فى حقوق الملكية ات التغيرقائمة  )ج(و

   .قائمة التدفقات النقدية   )د(و

   .أية مذكرات إيضاحية أخرىهم السياسات المحاسبية و أل المتممة متضمنةاإليضاحات  )هـ(و

  

 الـسابقة ، فـإن      القوائمألهمية توقيت وتكلفة اإلصدار وأيضاً لتفادى تكرار المعلومات التى سبق ذكرها فى               -٦

.   الفترات الدورية مقارنة بقوائمها المالية السنوية      عنم معلومات أقل     أو تختار أن تقد    ملزمةأة قد تكون    المنش

 ماليـة مختـصرة     و المتضمنة قوائم   المالية الدورية    القوائمهذا المعيار بتعريف الحد األدنى لمحتوى       و يقوم   

 قوائم مالية سـنوية     آخر تحديث   ولدورية ه  المالية ا  القوائمإعداد  من   و الغرض .  وبعض اإليضاحات الهامة  

 اً األحداث واألمـور الجديـدة ولـيس تكـرار         وكاملة تم إعدادها ، ولذلك فإنها تلقى الضوء على األنشطة           

  .للمعلومات التى سبق ذكرها بالتقارير السابقة

  

 ة موضـح  ى كما ه  كاملةالمالية  القوائم  ال  مجموعة  من نشر  المنشأةهذا المعيار ما يمنع أو يعوق       ال يوجد فى      -٧

 وبعـض    القوائم الماليـة المختـصرة        نشر بدالً من دورية  كقوائم مالية   ) ١( رقم   المصرى ةمعيار المحاسب ب

 الماليـة   القـوائم  من تضمين     المنشأة  وال يوجد أيضاً بهذا المعيار ما يمنع أو يعوق            ،اإليضاحات المختارة 

 االعتراف أسس   و تسرى   ، حد األدنى الوارد فى هذا المعيار     أو أهم اإليضاحات لبنود أكثر من ال      المختصرة  

 تتضمن كل   كما أنها والقياس المحاسبية الواردة بهذا المعيار أيضاً على القوائم المالية الكاملة للفترة الدورية ،              

طلبهـا  و ما تت   "١٦" الهامة الواردة بالفقرة رقم      اإلفصاحاتباألخص  و   هذا المعيار    يتطلبها التى   اإلفصاحات

  . األخرى المصريةمعايير المحاسبة

  

  المالية الدورية القوائمالحد األدنى لمحتويات 
  : ما يلى – كحد أدنى - المالية الدورية تتضمن القوائم  -٨

  .ميزانية مختصرة )   أ(

  . ةقائمة دخل مختصر   )ب(و  

  . التغيرات فى حقوق الملكية  قائمة مختصرة توضح   )ج(و  

    .ائمة التدفقات النقدية المختصرة ق    )د( و 

  .اإليضاحات أهم   )هـ(و
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  المالية الدورية القوائمشكل ومحتويات 
يتفق شكلها ومحتواها مـع     الدورى فيجب أن    المالى   بنشر قوائم مالية كاملة فى تقريرها        المنشأةعند قيام     -٩

  .ملةللقوائم المالية الكا، ) ١( المصرى رقم ة المحاسبما ورد بمعيار

  

 - هذه القوائم المختـصرة      يجب أن تتضمن   بنشر قوائم مالية مختصرة فى تقريرها الدورى         المنشأةعند قيام     -١٠

 قوائم ماليـة سـنوية تـم إعـدادها ، وأيـضاً             آخر العناوين والمجاميع الفرعية التى تتضمنها       -كحد أدنى   

ض البنود أو اإليضاحات التى إذا مـا حـذفت           باإلضافة إلى بع    ، ا المعيار ا هذ اإليضاحات الهامة كما يتطلبه   

  .تكون القوائم المالية الدورية المختصرة مضللة

  
  .ألرباح بقائمة الدخل للفترة سواء بالنسبة للقوائم الكاملة أو المختصرة يجب عرض نصيب السهم فى ا  -١١

  
  المعيار بذلك بالمالحق المرفقة    كيفية تنظيم القوائم المالية و يوجد     ) ١( رقم   المصرى ةالمحاسب معياريوضح    -١٢

  .) الميزانية ، قائمة الدخل ، حقوق الملكية ( ذج القوائم المالية اأمثلة توضيحية لنم

  

 وجود قائمة توضح التغير فى حقوق الملكيـة وتعـرض كقائمـة             )١( رقم   المصرى  المحاسبة معيار يتطلب  -١٣

      أن تظهر البيانات الخاصة بالتغير فـى حقـوق الملكيـة    يسمح بكما أنه  ،   للمنشأةن القوائم المالية    عمنفصلة  

  ضمن قائمة  ) على المساهمين    التوزيعات ذلك   بما فى   ( نشآ عن تعامل المساهمين على رأس المال         ت و التى 

 للتغير نفـس  الدورية المالية  أن تتبع فى القوائم المنشأة  وعلى   ،  مستقلة أو ضمن اإليضاحات    حقوق الملكية 

  .نوية أعدتس  مالية  قوائمآخرفى تباعه و الذى تم ا لحقوق الملكيةعرض أسلوب ال

  

 معدة على أساس    للمنشأة قوائم مالية سنوية     آخرالمالية الدورية على أساس قوائم مجمعة إذا كانت         تعد القوائم     -١٤

 قوائم مالية سنوية    بآخر ال تتطابق و   للشركة األم     المستقلة  القوائم المالية السنوية   و ال تقارن     ، قوائم مجمعة 

للشركة األم باإلضـافة إلـى       المستقلة    تتضمن القوائم المالية   للمنشأة السنوية   القوائم إذا كانت    ومجمعة معدة   

 بـالقوائم  يمنع تضمين القوائم المالية للـشركة األم         و ال   فإن هذا المعيار ال يقضى         ، القوائم المالية المجمعة  

  .للمنشأةالمالية الدورية 

  

 اإليضاحات أهم 
.  للمنشأة تقارير مالية سنوية معدة      آخرطالع على   الحق فى اال  للمنشأة   المالية الدورية    القوائممستخدم  ل سيكون  -١٥

 للبيانات غير   اً المالية الدورية تحديث   المرفقة بالقوائم ليس من الضرورى أن تتضمن اإليضاحات        فإنه   وبالتالى

 من المفيد فى الفترة الدوريـة أن        و  ،  سنوية معدة   مالية  قوائم آخر  إيضاحات الهامة نسبياًً والتى قد تتضمنها    

 و أداء  على المركز المـالى      طرأت للتغيرات التى    ايتم توضيح األحداث والمعامالت الهامة التى تعطى فهم       

  . سنوية معدةقوائم مالية آخر منذ المنشأة
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 فى اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدوريـة        -  كحد أدنى  - أن تقوم بتضمين البيانات التالية       المنشأةعلى    -١٦
 يجب أن تثبت هـذه البيانـات         و . المالية الدورية  بالقوائم   آخر عنها فى أى مكان      يفصحإذا كانت هامة ولم     

 عـن   المنـشأة تفصح   ومن ناحية أخرى يجب أن       .ى تاريخه توقوعها منذ بداية السنة المالية و ح      على أساس   
  :مة لتفهم الفترة الدورية الجارية لمعامالت الهااألحداث وا

مع القوائم المالية الدوريـة      تم إتباع نفس السياسات واألسس المحاسبية المتبعة          قد فقرة تنص على أنه     )أ(
ير فى هذه السياسات و األسس مـع بيـان   ي إذا كان هناك تغ   ما  أو مقارنة مع أحدث قوائم مالية سنوية     

   .غييرالتتأثير هذا طبيعة و 
  .دورية عمليات الفترة الدورية و أالتعليق على موسمية  )ب(
 صـافى األربـاح أو      وأ  حقوق الملكية  وأ اتلتزامأو اال طبيعة ومبلغ البنود التى تؤثر على األصول          )ج(

  .التدفقات النقدية والتى تكون غير عادية وذلك لطبيعتها أو حجمها أو تأثيرها
 للمبالغ المثبتة فى الفترات الدوريـة الـسابقة للـسنة     المحاسبية  التقديراتيرات فىيطبيعة ومبلغ التغ    )د(

 للمبالغ المثبتة فى الـسنوات الماليـة الـسابقة إذا     المحاسبية المالية الحالية أو التغيرات فى التقديرات     
  .كانت هذه التغيرات لها تأثير جوهرى على الفترة الدورية الحالية 

   .أدوات حقوق الملكيةمديونيات و سداد  أو  إعادة شراء وإصدار  )هـ(
   .األخرى و األسهم  العاديةلألسهمالتوزيعات اإلجمالية لألسهم ككل أو للسهم الواحد وذلك   )و(
إيرادات ونتائج أعمال كل قطاع حسب األنشطة أو حسب التوزيع الجغرافى وذلك طبقاً لألساس المتبع                 )ز(

 المالية الدورية   بالقوائم اإلفصاح عن بيانات القطاعات      يجب.  (اعات عند إعداد تقارير القط    المنشأةفى  
 بـضرورة   قـضى  ي القطاعيـة التقـارير   ب الخاص   ) ٣٣( رقم   المصرىمعيار المحاسبة    فقط إذا كان  
  .)للمنشأة عن بيانات القطاع فى القوائم المالية السنوية اإلفصاح

  .ة والتى لم تنعكس على القوائم المالية للفترة الدورية التالية لتاريخ الفترة الدوري الجوهريةاألحداث  )ح(
 أو  االسـتحواذ   أو  األعمـال  تجميع ذلك   بما فى  خالل الفترة الدورية     المنشأةتأثير التغيرات فى هيكل       )ط(

  و    .معينالتوقف عن نشاط      إعادة هيكلة الشركة أو     أو  طويل األجل   استثمار  شركة تابعة أو   استبعاد
رقـم   المحاسبة المصرى     معيار   فى طبقاً لما ورد     اتباإلفصاح  تقوم المنشأة  ألعمالتجميع ا فى حالة   

  .الخاص بتجميع االعمال) ٢٩(
  . ميزانية سنويةآخر منذ تاريخ المحتملة واألصول اتلتزاماالالتغيرات فى   )ى(
  
عيـار مـن معـايير       كل م  ويقدم  ، "١٦"فيما يلى أمثلة ألنواع اإلفصاحات المطلوبة طبقاً للفقرة رقم            -١٧

   : إرشادات بشأن اإلفصاح عن كثير من البنود التالية المصريةالمحاسبة 

  . التخفيضإلغاء لهذاقيمة تخفيض المخزون إلى صافى القيمة البيعية وقيمة أى   )أ  (

ملموسة أو أى   الصول غير   األصول الثابتة و األ    اضمحالل قيمة  عن بالخسائر الناتجة    االعتراف )ب(و

  . رد لهذه الخسائرأىخرى ، وقيمة أصول أ

  . أى مخصص مكون لتكلفة إعادة الهيكلةإلغاء  )ج(و

  . الثابتةاألصول استبعاد  أواقتناء  )د(و
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  .ات شراء األصولالتزام)هـ(و

  .تسوية أية نزاعات أو قضايا  )و(و

  . المالية السابقةبالقوائمخطأ  أى تصحيح   )ز(و

فى تاريخ الميزانيـة أو فـى        الم يتم تصحيحه   التفاقية مخالفة أيةأو  أو قرض    التزام سداد   عدم  )ح(و

   .تاريخ سابق لها 

  .األطراف ذوى العالقةمعامالت   )ط(و

  

 وفى هذا اإلطار فـإن    .   الواجبة بالقوائم المالية   اإلفصاحات األخرى   المصرية معايير المحاسبة    تحدد  -١٨

 المالية والتى تدرج عادة بالتقارير السنوية وفى        مصطلح القوائم المالية يعنى المجموعة الكاملة للقوائم      

 اإلفصاحات التـى    تلكإن  ف  ، ")ح(١٦" ما ورد بالفقرة     و بإستثناء   ، بعض األحيان فى تقارير أخرى    

 للمنـشأة  المالية الدوريـة  القوائم األخرى غير مطالب بها إذا كانت    المصريةتحددها معايير المحاسبة    

 القـوائم   بدالً عن المجموعة الكاملة مـن      الهامة   و اإليضاحات المختصرة  القوائم المالية    فقط   تتضمن  

  .المالية

  

 بمعايير المحاسبة المصرية لتزاماإلفصاح عن اال
 و ال يمكـن  ،عن ذلـك  يجب اإلفصاح ف  متفقة مع هذا المعيارللمنشأة المالية الدورية القوائمإذا كانت     -١٩

 إال إذا كانـت      المـصرية   مع معايير المحاسبة   متفقة أنها   لى  ع للمنشأة المالية الدورية    وصف القوائم   

  . المحاسبة المصريةمعايير متطلبات كلمتفقة مع 

  
    مالية دورية عنهاقوائمالفترات المطلوب إعداد 

  :ما يلىللفترات ) كاملة المختصرة أوال( الدوريةالتقاريرتتضمن   -٢٠

 السنة الماليـة    نهايةو ميزانية مقارنة فى تاريخ      لحالية  الميزانية فى تاريخ نهاية الفترة الدورية ا        )أ(

  .السابقة مباشرة

 السنة المالية حتى تاريخـه مـع        من بداية الحالية و على أساس مجمع      قائمة الدخل عن الفترة الدورية        )ب(

 خـالل الـسنة الـسابقة       ) الحالية وحتى تاريخه   ( ةقوائم الدخل المقارنة عن الفترات الدورية المقابل      

   .مباشرة

 السنة المالية الحالية حتى تاريخه مع قائمـة   من بداية  على أساس مجمع  قائمة التغير فى حقوق الملكية        )ج(

  .مقارنة عن الفترة المقابلة فى السنة المالية السابقة مباشرة 

  بنفس الفترة   مقارنة  حتى تاريخه   المالية الحالية  من بداية السنة    على أساس مجمع   قائمة التدفقات النقدية    )د(

  . السابقة مباشرة المالية فى السنةالمقابلة
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 الماليـة عـن     القوائمإعداد  قد يكون من المفيد     أنشطتها موسمية بدرجة كبيرة ،       تكون    للمنشآت التى    بالنسبة  -٢١

 اً شـهر  ألثنى عـشر    عن ا البيانات المقارنة    تكون   الفترة الدورية و  نهاية  إثنى عشر شهراً تنتهى فى تاريخ       

 فى  يفضل أن تأخذ   المنشآت التى تعتبر أنشطتها موسمية بدرجة كبيرة         فإنبناء على ذلك     و    ، السابقة مباشرة 

  .السابقة فى الفقرة المذكورة تلك البيانات باإلضافة إلى البيانات االعتبار

  

أو قارير نصف    التى تعد ت   المنشأة نموذج للفترات الواجب عرضها بمعرفة       من هذا المعيار  ) أ(يوضح ملحق     -٢٢

  .ربع سنوية

  

  األهمية النسبية
 المالية الدورية   القوائم تبويب أو اإلفصاح عن بند من البنود ألغراض          أو قياس   أو االعتراف  تحديد كيفية  عند  -٢٣

        و يجـب           .لفترة المالية الدوريـة    ل  تقدير األهمية النسبية لذلك البند على أساس البيانات المالية         يتعين،  

عتمد على التقديرات    ي  قد   ن القياس ألغراض الفترات الدورية     عند تحديد األهمية النسبية أ     األخذ فى االعتبار    

  .لبيانات المالية السنويةالقياس الفعلى ل على االعتمادبدرجة أكبر من 

  
  )٥(رقـم    المـصرى    ة المحاسب  عيارو م " عرض القوائم المالية  ) " ١ ( رقم  المصرى  المحاسبة معيار ل بقاًط  -٢٤

 إذا أدى   اً وهام  بند جوهرياً  أىبر  عت ي " و األخطاء  و التغييرات فى التقديرات المحاسبية      السياسات المحاسبية   "

معيـار  و يتطلـب    .   العاديين لقوائم المالية لمستخدمى ا  ات االقتصادية حذفه أو تحريفه إلى التأثير فى القرار      

معيـار المحاسـبة     ، و يتطلـب      الهامة بـذاتها  منفصل عن البنود    الفصاح  اإل) ١( رقم   المحاسبة المصرى   

    رات فى الـسياسات المحاسـبية  يو التغييرات فى التقديرات المحاسبية    اإلفصاح عن التغي  ) ٥( رقم   المصرى  

   . إرشادات كمية بشأن األهمية النسبيةأية أى من المعيارين ، و ال يتضمن و األخطاء

  

 المالية يحتاج دائماً إلى الحكم الشخـصى إال أن          القوائم تقدير األهمية النسبية ألغراض إعداد       بالرغم من أن    -٢٥

 الخاصة بالفترة الدورية ألغراض     بناء على البيانات   االعترافهذا المعيار يضع أساس أخذ قرار اإلفصاح و       

المتكررة واألخطاء والتغيير فـى     البنود غير العادية وغير     على سبيل المثال ، فإن         ، تفهم أرقام تلك الفترة   

 واإلفصاح عنها طبقاً ألهميتها بالنسبة للبيانات الماليـة          بها االعترافيتم   محاسبية  السياسات  التقديرات أو   ال

هـو   من ذلك    األساسي الهدف   و   ،  الخاطئ الذى يترتب على عدم اإلفصاح      االستنتاجالدورية وذلك لتفادى    

 المنـشأة  عليها لتفهم مركـز      االعتمادالدورية تتضمن كل المعلومات التى يمكن        المالية   القوائم أن   التأكد من 

  . خالل الفترة الدورية االمالى ونتائج أعماله
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   بالقوائم المالية السنويةاالفصاح
ـ       وإذا كان هناك تقدير محاسبى لمبلغ ما تم إثباته فى فترة دورية معينة                -٢٦ ى  تغير هذا التقدير تغيراً جوهرياً ف

 يتعـين  ،    عـن الفتـرة الدوريـة      مستقلةالفترة الدورية األخيرة لذات السنة المالية ولم يتم نشر قوائم مالية            

  .للمنشأةاإلفصاح عن طبيعة ومبلغ التغيير فى التقديرات وذلك باإليضاحات المتممة للقوائم المالية السنوية 

  

 الناتج عن التغييـر     و قيمة المبلغ  عن طبيعة   ) أمكنإن  (اإلفصاح  ) ٥( رقم   المصرى معيار المحاسبة  يتطلب    -٢٧

المتوقع أن يؤثر تأثيراً جوهريـاً      من  فى التقديرات المحاسبية والذى له تأثير جوهرى على الفترة الحالية أو            

 الماليـة   بالقوائمنفس اإلفصاح   ب القيام من هذا المعيار     ")د(-١٦" الفقرة رقم    تتطلبو  .  على الفترات الالحقة  

يرات فى التقدير المحاسبى فى الفترة الدورية األخيرة ما يتعلـق بتخفـيض قيمـة               ي ومن أمثلة التغ    ، ةالدوري

 الدورية الـسابقة لـنفس      الفترة قيم األصول التى تم إثباتها فى        اضمحالل إعادة الهيكلة و خسائر      و المخزون

 المصرى ةمعيار المحاسب ا هو وارد ب   ع م  المطلوب والمدرج بالفقرة السابقة م     و يتفق اإلفصاح    ،السنة المالية 

يتعـين  ، و ال    ، ويتم تطبيقه على نطاق ضيق عندما يرتبط فقط بالتغييرات فى التقديرات المحاسبية            ) ٥(رقم  

  . السنوية إدراج  بيانات مالية إضافية عن فترة دورية ضمن قوائمها المالية المنشأة على

  

   والقياس االعتراف
  السنويةسبية السياسات المحانفس تطبيق 

 عند إعـداد    المطبقة نفس السياسات المحاسبية     تطبق الدورية أن    قوائمها المالية  عند إعداد    المنشأةيجب على     -٢٨

 صـدرت  قوائم مالية سـنوية      آخر السياسات المحاسبية التى تم تغييرها بعد         فيما عدا  قوائمها المالية السنوية  

 للمنـشأة  المالية   القوائم  وبالرغم من ذلك فإن دورية        ،ية التالية والتى سوف تنعكس على القوائم المالية السنو      

  ولتحقيق   ، السنوية المنشأة تؤثر على قياس نتائج أعمال       أال  يجب  ) نصف سنوية أو الربع سنوية    الالسنوية ،   (

ـ     الدورية يجب أن تكون على أساس        للقوائم المالية هذا الهدف ، فإن أسس القياس المتبعة         ى بداية الـسنة حت

  .تاريخه

  
بيقهـا  يـتم تط  تلك التى   كالقوائم المالية الدورية    فس السياسات المحاسبية عند إعداد       بتطبيق ن  المنشأةإن إلزام     -٢٩

 مـستقلة   ات بأن أسس القياس للفترات الدورية قد طبقت وكأنها فتـر          اًانطباععطى  على القوائم السنوية  قد ي     

 يؤثر علـى أسـس      أال فى تقديم تقارير دورية يجب       المنشأة تظامان أن   االعتبارولكن،  مع األخذ فى      . بذاتها

 تؤكد أن الفترة الدورية هى جزء من سـنة ماليـة            " ٢٨" الفقرة رقم       فإن قياس نتائج األعمال السنوية لها ،     

 تغيير فى التقديرات للمبالغ المثبتة فـى        على   بدء السنة حتى تاريخه    القياس على أساس     وقد ينطوى .  كاملة

 اإليرادات  وات  لتزام اال و باألصول   االعتراف أسس   إال أن    ، ت دورية سابقة لنفس السنة المالية الحالية      فترا

  . ألغراض إعداد القوائم المالية السنويةاوالمصروفات ال تختلف ألغراض الفترة الدورية عنه
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  أمثلة لإليضاح  -٣٠

 اضـمحالل  إعادة الهيكلة أو أوقيمة المخزون  بانخفاض والقياس للخسائر الخاصة االعترافإن أسس     )أ  (

.   إذا كانت تعد فقط قوائم مالية سنوية       المنشأةقيم األصول بالفترة الدورية هى نفس األسس التى تتبعها          

 التقديرات لهذه البنـود فـى       واختلفت فى فترة دورية سابقة       وقياسها  البنود بهذه االعترافولكن إذا تم    

 التقدير األولى فى الفترة الدورية الالحقـة        فيتم تغيير   ها ولنفس السنة المالية ،      الفترة الدورية الالحقة ل   

 به فـى الفتـرة      االعتراف على مبلغ الخسائر أو إلغاء المبلغ الذى تم           بمبلغ إضافى  استحقاقما بعمل   إ

  .الدورية السابقة

إمـا  فترة الدورية فـى الميزانيـة    التكلفة التى ال ينطبق عليها تعريف األصل فى نهاية ال      ال يتم تأجيل   )ب(و

 إلظهار أرباح على مـدار     بيانات مستقبلية قد تتحقق لكى ينطبق عليها تعريف األصل أو            ية أل انتظاراً

   .الفترات الدورية خالل السنة المالية

 بمصروف ضرائب الدخل لكل فترة دورية على أساس أفـضل التقـديرات للمتوسـط               االعترافيتم    )ج(و

 مـصروف   وقد يـستوجب تـسوية       ،  بأكملها الضريبة السنوى والمتوقع للسنة المالية     لمعدلالمرجح  

ضرائب الدخل المقدر خالل فترة دورية فى الفترات الدورية الالحقة إذا كان هناك تغيير فـى تقـدير          

  .السنوى الدخل سعر ضريبة 

  

   بنـد بالميزانيـة     إدراجعملية  "ية هو    كما ورد باإلطار العام إلعداد وعرض القوائم المال        االعترافإن أساس     -٣١

             ن تعريـف األصـول    حيـث إ    ، االعتـراف بـشروط    ويفـى    عنصر ما يتفق مع تعريف     وبقائمة الدخل ،  

  . والسنوية معاًالدورية بالقوائم المالية االعتراف اإليرادات والمصروفات يعتبر أساس عملية و اتلتزاماال و

  

 هو الحال فـى الفتـرات      المنفعة المستقبلية على الفترات الدورية كما        اختباراتس   نف تطبقبالنسبة لألصول     -٣٢

 السنة المالية    نهاية   فى نظراً لطبيعتها    لتكلفة التى ال ينطبق عليها تعريف األصل      بالنسبة ل و   ، للمنشأةالسنوية  

 فى تاريخ الفترة الدورية     اتملتزااالوبالمثل ، فإن    .  الفترة الدورية فى  هذا التعريف   كذلك   ينطبق عليها    فإنه

  . فى هذا التاريخ،  كما لو كان فى تاريخ إعداد القوائم السنويةاً قائماًالتزاميجب أن تمثل 
  

   التدفقات الداخلة والخارجة المتعلقـة باألصـول        أنوالمصروفات  ) اإليرادات( الهامة للدخل    من الخصائص   -٣٣

 االعتـراف تحققت فيجـب     قد   هذه التدفقات الداخلة والخارجة     وإذا كانت   .  حدثت بالفعل  قد   ات  لتزامو اال 

 االعتـراف يتم  " اإلطار العام بأن     و يقضى     ،    بها االعتراف يتم   و إال ال  باإليراد أو المصروف المتعلق بها      

 أصـل مـا أو       المستقبلية المرتبطة بانخفـاض    االقتصادية المنافع   انخفاض عند    فى قائمة الدخل   بالمصروف

 فى الميزانية بالبنود    االعترافب اإلطار العام     ال يسمح    و.  "بدرجة يعتمد عليها    ما ويمكن قياسه   زامالت ارتفاع

  .اتلتزاماال التى ال يتفق تعريفها مع تعريف األصول أو
  

 فـيمكن  اإليرادات المصروفات والتدفقات النقدية المثبتة بالقوائم المالية،         و اتلتزاماال وعند قياس األصول      -٣٤

 التى تقوم بإعداد قوائم سنوية فقط أن تأخذ فى الحسبان المعلومات التى تكون متاحة خالل تلك السنة                  نشأةلمل

  .و تكون القياسات التى تقوم بها بالفعل على أساس بدء السنة حتى تاريخه.  المالية
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لفترة الحقة قصيرة    وأحتى نصف العام    ( المتاحة   المعلومات المنشآت التى تعد تقارير نصف سنوية        تستخدم  -٣٥

 المتاحـة خـالل     أيضاً المعلومـات  ة أشهر األولى، وأيضاً تستخدم      تعند القيام بقياسها للقوائم المالية للس     ) لها

 و يعكس   ،لفترة الحقة قصيرة لها عند القيام بقياسها للقوائم المالية السنوية          وأ تاريخ نهاية السنة     حتىالفترة  

 فى التقديرات للمبالغ المثبتـة فـى الـستة أشـهر           المحتملة لتغييراتاهراً  القياس على أساس اإلثنى عشر ش     

      ")د(١٦" الفقـرتين  إال أن    ،  المبالغ المثبتة فى الستة أشهر األولى بأثر رجعـى         و ال يمكن تسوية   .  األولى

  . اإلفصاح عن طبيعة ومبلغ التغيير فى التقديرات المحاسبية إذا كانت هامة انتتطلب "٢٦"و 

  

 اإليرادات والمصروفات علـى     بقياس من نصف سنوية     أقلبإعداد تقارير دورية     التى تقوم     المنشآت   على    -٣٦

 البيانات المتاحة عند إعداد كـل مجموعـة مـن           باستخدام كل فترة دورية     بدء السنة حتى تاريخه فى    أساس  

 التغييرات فى التقديرات    حالية دورية   لفترةالمثبتة   مبالغ اإليرادات والمصروفات     و تعكس      ، القوائم المالية 

  المبالغ المثبتـة     ، و ال يتم تسوية    المالية المحاسبية للمبالغ المثبتة فى الفترات الدورية السابقة لها لنفس السنة         

 اإلفصاح عن طبيعـة     ان تتطلب "٢٦"و  " )د(١٦ " الفقرتين  إال أن    ، فى الفترات الدورية السابقة بأثر رجعى     

  . فى التقديرات المحاسبية إذا كانت هامةالتغييرومبلغ 

  

   الدورية أو العرضيةأواإليرادات الموسمية 
فى  خالل السنة المالية     التى تحصل بصفة موسمية أو دورية أو عرضية          اإليرادات   ال يتم تأجيل أو تعجيل      -٣٧

  .للمنشأةسنة المالية  نهاية الالتعجيل غير مناسب فىتأجيل أو ال إذا كان  الفترة الدورية  نهايةتاريخ
  
 باإلضـافة إلـى كثيـر مـن           اإلتاوات والمنح الحكومية    األسهم و   عن توزيعاتالومن أمثلة تلك اإليرادات       -٣٨

و ال   المنشآت بإنتظام وثبات فى فترات دورية معينة خالل السنة المالية            بعض التى تحصل عليها    اإليرادات  

           ، التجزئـة    اإليـرادات الموسـمية لتجـار        ومن أمثلة ذلـك     الفترات الدورية األخرى،   تحصل عليها خالل  

  . عند تحققهافقط بهذه اإليرادات يعترف و

  

 المتقلبة خالل السنة المالية المتكبدة التكاليف 
 الدوريـة   القوائم المالية    ألغراض إعداد     خالل السنة المالية   المتكبدة و المتقلبة   التكاليف   يتم تعجيل أو تأجيل     -٣٩

  .إذا كان من المناسب تعجيل أو تأجيل هذا النوع من التكلفة فى نهاية السنة المالية فقط

  

   والقياساالعترافتطبيق أسس 
إلـى  " ٢٨"القياس  بالفقرات من     و   العتراف العامة ل  سساأل أمثلة على تطبيق     )ب( الملحق التوضيحى    يقدم   -٤٠

"٣٩".  
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   التقديرات المحاسبيةاستخدام
 المالية الدورية للتأكد من أن البيانات الناتجة عنها يمكـن           القوائمميم إجراءات القياس المتبعة إلعداد       يتم تص   -٤١

 كل البيانات المالية الهامة والتى تساعد على فهم المركـز المـالى             أنه قد تم االفصاح عن      و ا عليه االعتماد

 فى كثير    المالية السنوية والدورية تعتمد    وائملكل من الق    فى حين أن أسس القياس         و ،  ونتائج أعمالها  للمنشأة

 للتقديرات استخدامتطلب  ي عامة    بصفة  المالية الدورية  القوائم إعداد   إال أن  ،   المعقول على التقدير    من األحيان 

  . المالية السنوية القوائمأكبر من بصورة 

  
  . الدوريةم الماليةبالقوائ التقديرات استخدام أمثلة عن )ج(الملحق التوضيحى رقم يقدم   -٤٢

  

    القوائم المالية الدورية للفترات السابقةعرضإعادة 
  أو تفسير جديد لـه     فى السياسات المحاسبية بخالف التى يحددها معيار محاسبى جديد         يراتي تغ أيةيتم إظهار     -٤٣

  :من خالل ما يلى 

 كما يتم أيضاً إعادة عـرض      الحاليةية   المال إعادة عرض القوائم المالية للفترات الدورية السابقة للسنة         )أ  (

 وذلكالسنوية    سنوات مالية سابقة فى القوائم المالية      أليةالقابلة للمقارنة    للفترات الدورية أرقام المقارنة   

  ) .٥( رقم  المصرى ة المحاسبمعيارطبقاً ل

حاسبية الجديدة على جميـع      عند تعذر تحديد التأثير المجمع فى بداية السنة المالية لتطبيق السياسة الم            )ب(أو  

 و   ، الفترات السابقة ، يتم تعديل القوائم المالية للفترات الدورية السابقة الخاصة بالسنة المالية الحاليـة              

 ةكذلك الفترات الدورية القابلة للمقارنة للسنوات المالية السابقة وذلك لتطبيق السياسة المحاسبية الجديد            

  .بأثر الحق فى أقرب تاريخ ممكن

  

مـن   معينـة   سياسة محاسبية واحدة على مجموعة تطبيقإن الهدف من األساس السابق ذكره هو التأكد من            -٤٤

فإن تغيير سياسة محاسـبية  ) ٥( رقم المصرى طبقاً لمعيار المحاسبة  والمعامالت خالل السنة المالية بأكملها 

 أثـر   بـأطول   لفترة المالية السابقة   بأثر رجعى مع إعادة عرض بيانات ا        من خالل التطبيق   نعكسيجب أن ي  

 بالسنة المالية السابقة بصورة     التسوية المجمعة الخاصة   مبالغ    تحديد من الصعب كان   إذا   إما   ، رجعى ممكن 

  .قدر اإلمكان ببأثر الحق يتم تطبيق السياسة الجديدة ) ٥( رقم المصرىمناسبة، فطبقاًُ لمعيار المحاسبة 

الحالية ة خالل السنة المالية     ي أى تغيير فى سياسة محاسب     إلى أن  "٤٣"فقرة رقم    بال   المذكور  األساس   يؤدى و

  . بأثر رجعى و إن تعذر ذلك فيكون التطبيق بأثر الحق بشرط أال يكون ذلك بعد بداية السنة المالية  يطبق

  

ن مختلفتين لمجموعة   تيتطبيق سياستين محاسبي  السنة المالية   ير فى سياسة محاسبية فى      ي التغ ينتج عن إثبات  قد    -٤٥

التبويـب  وعـدم     التوزيـع و    وقد ينتج عن ذلك صعوبة      .  معينة من المعامالت خالل السنة المالية الواحدة      

  .للمنشأةوضوح نتائج األعمال وتعقيد تحليل وفهم البيانات الدورية 
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  )أ(ملحق 

  رات المطلوب عرضها تإيضاح عن الف
  

  . ه جزءاً منيمثلال  المعيار ولكنه رافقالذى ييقدم هذا الملحق 

  

  " .٢٠"أمثلة لتوضيح تطبيق المبدأ الوارد فى الفقرة 

  

  منشأة تنشر تقارير مالية دورية نصف سنوية 

مختـصرة أو   (ئم المالية التاليـة      ديسمبر ، وتقوم المنشأة بعرض القوا      ٣١تنتهى السنة المالية فى      -١أ

  .  ٢٠٠١ يونيو ٣٠ها المالى الدورى نصف السنوى فى رفى تقري) كاملة

  ٢٠٠٠ ديسمبر ٣١  ٢٠٠١ يونيو ٣٠   فىالميزانية

      قائمة الدخل

   شهور تنتهى فى٦

  

  ٢٠٠٠ يونيو ٣٠  ٢٠٠١ يونيو ٣٠

      قائمة التدفقات النقدية

   شهور تنتهى فى٦

  

  ٢٠٠٠ يونيو ٣٠  ٢٠٠١ يونيو ٣٠

      قائمة التغير فى حقوق الملكية 

  ٢٠٠٠ يونيو ٣٠  ٢٠٠١ يونيو ٣٠   شهور تنتهى فى٦

  

  منشأة تنشر تقارير مالية دورية ربع سنوية 

          ديسمبر ، وتقوم المنـشأة بعـرض القـوائم الماليـة التاليـة              ٣١تنتهى السنة المالية للمنشأة فى       -٢أ

  .٢٠٠١ يونيو ٣٠فى تقريرها المالى الدورى ربع السنوى فى ) مختصرة أو كاملة( 

  ٢٠٠٠ ديسمبر ٣١  ٢٠٠١ يونيو ٣٠  فىالميزانية 

      قائمة الدخل

  ٢٠٠٠ يونيو ٣٠  ٢٠٠١ يونيو ٣٠   شهور تنتهى فى٦

   شهور تنتهى فى ٣

  

  ٢٠٠٠ يونيو ٣٠  ٢٠٠١ يونيو ٣٠

      قائمة التدفقات النقدية

  تنتهى فى شهور ٦

  

  ٢٠٠٠ يونيو ٣٠  ٢٠٠١ يونيو ٣٠

       فى حقوق الملكية اتقائمة التغير

  ٢٠٠٠ يونيو ٣٠  ٢٠٠١ يونيو ٣٠   شهور تنتهى فى٦
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  أمثلة على تطبيق مبادئ االعتراف و القياس

  
  . ه جزءاً منيمثلال يرافق المعيار ولكنه يقدم هذا الملحق الذى 

  

  ".٣٩ "إلى" ٢٨" من أمثلة لتوضيح تطبيق المبادئ العامة لالعتراف و القياس الواردة فى الفقرات

  

    اشتراكات التأميناتحصة صاحب العمل فى 

 فإنـه يـتم    ، التأمينات يتم ربطها على أساس سنوىتاشتراكااحب العمل فى حصة صإذا كانت   -١ب

 متوسـط مقـدر     باستخدام الدورية   اتاالعتراف بمصروف صاحب العمل المتعلق بذلك فى الفتر       

 .معدل االشتراك حتى و إن كان جزءاً كبيراً من المدفوعات يمكن سداده فى بداية السنة المالية                 ل

على ذلك اشتراكات التأمينات التى تفرض حتى حد أقصى محدد للدخل لكل            ومن األمثلة الشائعة    

موظف ، وبالنسبة للموظفين من ذوى الدخل األعلى يتم الوصول إلى الحد األقصى للدخل قبـل                

 . مبالغ أخرى خالل نهاية السنة أيةنهاية السنة المالية ، وال يقوم صاحب العمل بسداد 

  

  المخطط لهرية أو الصيانة ات الرئيسية الدواإلصالح    

إن تكلفة الصيانة أو اإلصالح الرئيسى الدورى المخطط له أو النفقات الموسمية األخرى المتوقع               -٢ب

حـدث   بها ألغراض تقديم التقارير الدورية إال أذا كان هناك    بؤحدوثها فى أواخر السنة ال يتم التن      

اً بأن مجرد النيـة أو الـضرورة لتحمـل           و مستدل عليه علم     قانونياً اًجعل المنشأة تتحمل التزام   

  .مصروف متعلق بالمستقبل ليس كافياً لنشأة أى التزام 

  

  المخصصات    

يتم االعتراف بالمخصص عندما ال يكون لدى المنشأة بديالً فعلياً سوى إجراء تحويـل للمنـافع                 -٣ب

م تسوية مبلغ االلتزام    و يت  ، أو التزام مستدل عليه      ادية نتيجة لحدث نشأ عنه التزام قانونى      االقتص

إما بالزيادة أو النقصان مع الخسارة أو الربح المقابل المعترف به فى قائمة الدخل إذا تغير أفضل                 

  .تقدير للمنشأة لمبلغ االلتزام 

  

يتطلب هذا المعيار أن تقوم المنشأة بتطبيق نفس قواعد االعتراف و قياس المخصص فى تـاريخ دورى                 

فى نهاية السنة المالية ، ووجود أو عدم وجود التزام لتحويل المنافع أمر ليس له               كما لو كانت ستفعل هذا      

 .  عالقة بطول مدة الفترة التى قدم عنها التقرير بل هو أمر واقع 
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  مكافآت نهاية السنة      

باسـتمرار  تختلف طبيعة مكافآت نهاية السنة إلى حد كبير حيث يتم الحصول على البعض منهـا              -٤ب

 وبعض المكافآت يتم الحصول عليها على أساس شهرى أو ربع سنوى            ،خالل فترة زمنية    الخدمة  

 أو بناء على ما سارت      ن على أساس اختيارى أو تعاقدى بحت       وقد تكو  ،لنتيجة التشغيل   أو سنوى   

 .عليه األمور لعدة سنوات 

  

 :إذا ألغراض تقديم التقارير الدورية فقط  للمكافأةسبقميكون هناك تصور  -٥ب

نت المكافأة التزاماً قانونياً مع وجود إجراء سابق يجعل المكافأة التزاماً مستدل عليه و ال               كا  ) أ(

  . المنشأة بديل حقيقى سوى السداد ميوجد أما

 رقـم    ويقدم معيار المحاسبة المـصرى     .ام   لاللتز عمل تقدير يعتمد عليه   كان من الممكن     ) ب(

 . بهذا الخصوصاًإرشاد" العاملينمزايا ")  ٣٨(

  

   اإليجار المشروطةمدفوعات     

 مثاالً على االلتزام القانونى أو المستدل عليه المعترف          أقساط اإليجار المشروطة     يمكن أن تكون   -٦ب

مستوى معين  لإذا نص عقد إيجار على أقساط مشروطة بناء على تحقيق المستأجر            ف. به كالتزام   

رات الدورية للسنة المالية قبـل تحقيـق        من المبيعات السنوية فإنه يمكن أن ينشأ التزام خالل الفت         

مستوى المبيعات السنوى المطلوب إذا كان يتوقع تحقيق ذلك المستوى من المبيعات ، وعلى ذلك               

  .مدفوعات اإليجار المستقبلية ال يوجد أمام المنشأة بديل واقعى سوى سداد 

  

 األصول غير الملموسة 

صل غير ملموس بنفس الطريقـة فـى الفتـرة          ألقياس االعتراف   وتقوم المنشأة بتطبيق  تعريف       -٧ب

 تحملها قبل اسـتيفاء شـروط        تم الدورية كما فى الفترة السنوية ، ويتم االعتراف بالتكاليف التى         

االعتراف باألصل غير الملموس كمصروف ، ويتم االعتراف بالتكاليف التى يتم تحملهـا بعـد               

كجزء من تكلفة األصل غيـر الملمـوس ،   التاريخ المحدد الذى يتم فيه استيفاء شروط االعتراف   

وليس من المبرر تأجيل التكاليف كأصول فى المركز المالى الدورى على أمل اسـتيفاء شـروط                

 . فيما بعد فى السنة المالية  بهااالعتراف

  

 المعاشات

يتم حساب تكلفة المعاشات لفترة مؤقتة على أساس مدة سنة حتى تاريخه باستخدام معـدل تكلفـة                 -٨ب

ات المحددة اكتوارياً فى نهاية الفترة المالية السابقة والمعدلة لتأخذ فـى االعتبـار تقلبـات                المعاش

حداث األخرى الهامة التـى     السوق الهامة منذ ذلك الوقت والتخفيضات الهامة أو التسويات أو األ          

 . حدثت مرة واحدة فقط 
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 مدفوعة اإلجازات والعطالت الرسمية وحاالت الغياب األخرى القصيرة ال

حاالت الغياب المتراكمة المدفوعة هى تلك الحاالت المرحلة والتى يمكن استخدامها فى الفتـرات               -٩ب

المصرى المستقبلية إذا لم يكن استحقاق الفترة الحالية مستخدماً بكامله ، ويتطلب معيار المحاسبة                

لتزام فيما يتعلـق بحـاالت      أن تقوم المنشأة بقياس التكلفة المتوقعة واال      " نعامليمزايا ال ) "٣٨(رقم  

الغياب المتراكمة المدفوعة بمقدار المبلغ الذى تتوقع المنشأة سـداده نتيجـة لالسـتحقاق غيـر                

المستخدم الذى تراكم فى تاريخ الميزانية ، ويطبق هذا المبدأ كذلك فى تواريخ التقـارير الماليـة                 

حاالت الغياب غيـر المتراكمـة       التزام ل  أىالدورية ، وبالعكس ال تعترف المنشأة بمصروف أو         

 التزام فى تاريخ تقديم اى      أى تقرير دورى مثلما ال تعترف بمصروف أو         أى المدفوعة فى تاريخ  

 . تقرير سنوى 

  

 التكاليف األخرى المخططة والتى تحدث بصورة غير منتظمة 

م خالل الـسنة     قد تشمل الموازنة التقديرية لمنشأة ما تكاليف معينة يتوقع تكبدها بشكل غير منتظ             -١٠ب

 ، وهذه التكاليف بشكل عـام خاضـعة         العاملينالمالية مثل المساهمات الخيرية وتكاليف تدريب       

غم من انها متوقعة وتميل ألن تتكرر بين سنة وأخرى ، واالعتراف بـأى              رللتقدير الشخصى بال  

م ال يتفـق مـع       تاريخ تقرير مالى دورى لهذه التكاليف التى لم يتم تكبدها بشكل عا            أىالتزام فى   

 . تعريف االلتزامات 

  

  عن الفترة الدورية ضريبة الدخل عبءقياس 

 ضريبة الدخل للفترة الدورية باستخدام سعر الضريبة الذى ينطبق علـى اجمـالى              يستحق عبء  -١١ب

 المقدرة المطبقة علـى      متوسط سعر ضريبة الدخل السارية السنوية      أىاألرباح السنوية المتوقعة    

 . ريبة الدخل للفترة الدورية ب ضالدخل قبل حسا
 
الذى ينص على وجوب تطبيق نفس مبادئ       " ٢٨"وهذا يتفق مع المفهوم األساسى الوارد فى الفقرة          -١٢ب

 .مالى دورى كما هى مطبقة فى القوائم الماليـة الـسنوية    االعتراف والقياس المحاسبى فى تقرير      

ريبة الدخل للفترة الدورية     ض عبءويتم ربط ضرائب الدخل على أساس سنوى ، كما يتم حساب            

بتطبيق سعر الضريبة على الدخل قبل حساب الضريبة للفترة المرحلية والذى ينطبق على اجمالى              

 ويعكـس   ،  متوسط سعر ضريبة الدخل السنوية المقـدرة الـسارى         أىاألرباح السنوية المتوقعة    

 يتوقـع أن تنطبـق      التى ة من أسعار ضريبة الدخل    متوسط سعر الضريبة السنوى المقدر مجموع     

على أرباح السنة الكاملة ، بما فى ذلك التغيرات التى تمت بالفعل فى أسـعار ضـريبة الـدخل                   

ضـرائب  ) "٢٤(مصرى رقم   المقرر تطبيقها فيما بعد فى السنة المالية ، ويقدم معيار المحاسبة ال           

 تتم إعادة تقدير    نأالضرائب ، ويجب     بشأن التغيرات التى تمت بالفعل فى أسعار         اإلرشاد" الدخل

مـن هـذا    " ٢٨"على أساس السنة حتى تاريخه بما يتفق مع الفقـرة           سعر ضريبة الدخل السنوى     

 . االفصاح عن التغيرات الهامة فى التقديرات " )د( – ١٦"المعيار ، وتتطلب الفقرة 
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لقـوائم   بالنـسبة ل    الـسارى  يد متوسط سعر ضريبة الدخل المقدر     لى الحد الممكن عملياً يتم تحد     إ -١٣ب

 بصورة منفصلة بالنسبة لكل دولة وتطبيقها بصورة منفردة على الـدخل قبـل حـساب                المجمعة

الضريبة للفترة الدورية بالنسبة لكل دولة ، وبالمثل إذا كانت أسعار ضريبة دخل مختلفة تنطبـق                

ـ ف )مثل األرباح الرأسمالية أو االيراد المحقق من أنشطة محددة        (على فئات مختلفة من الدخل       تم ي

اب الضريبة للفترة   حسة منفردة للدخل قبل     لى الحد الممكن عملياً تطبيق سعر مستقل على كل فئ         إ

نه قد ال يمكن تحقيقها فى جميع الحـاالت ،          الدورية وحيث إن هذه الدرجة من الدقة مطلوبة إال أ         

لدخل إذا كـان  ويتم استخدام متوسط مرجح ألسعار الضريبة فى الدول المختلفة أو بالنسبة لفئات ا            

 . استخدام أسعار أكثر تحديداً له نتيجة تقريبية معقولة 
 
تربح مـن شـركة     تقارير ربع سنوية أن      تتوقع المنشأة التى تقدم       ، لتوضيح تطبيق المبدأ السابق    -١٤ب

 قبل حساب الضريبة فى كل فترة ربع سنوية  وتعمل فى دولة تبلغ سعر الضريبة                ١٠٠٠٠ تابعة

على كـل أربـاح اضـافية ،    % ٣٠ من األرباح السنوية و٢٠٠٠٠على أول   % ٢٠ا  فيهالدخلية  

 ضريبة الدخل الذى تصدر عنه      عبءواألرباح الفعلية تشابه التوقعات ، ويبين الجدول التالى مبلغ          

 . التقارير الربع سنوية 

  سنوياً  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثانى  الربع األول  

  ١٠٠٠٠  ٢٥٠٠  ٢٥٠٠  ٢٥٠٠  ٢٥٠٠   الضريبةعبء

  قبـل حـساب     ٤٠٠٠٠ للسنة بكاملها على دخل مقداره       ١٠٠٠٠يتوقع أن تستحق ضريبة مقدارها      

  . الضريبة 
 

تحصل على ربح   من المتوقع أن     ربع سنوية ، و    تقوم المنشأة بتقديم تقارير   : خر  إيضاح آ فيما يلى    -١٥ب

ن تتكبد خسائر مقـدارها     ا تتوقع أ   إال أنه   قبل حساب الضريبة فى الربع األول ،       ١٥٠٠٠مقداره  

)  صفراً خالل السنة   ربحهاوهكذا يبلغ   ( الباقية   ترة ربع سنوية من الفترات الثالث      فى كل ف   ٥٠٠٠

 ضـريبة   عبءويبين الجدول التالى مبلغ     . % ٢٠متوسط سعر ضريبة الدخل السنوية المقدرة       و

 .  الدخل الذى يرد فى التقرير فى كل فترة ربع سنوية 

  سنوياً  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثانى   األولالربع  

  صفر  )١٠٠٠(  )١٠٠٠(  )١٠٠٠(  ٣٠٠٠   الضريبةعبء

  

 سنة المالية والسنة الضريبية الالفرق بين 

 ضـريبة   عـبء المالية عن السنة الضريبية يتم قياس       فى الحاالت النادرة التى تختلف فيها السنة         -١٦ب

ل سنة من سـنوات      لك اً مقدر الفعلىضريبة  التوسط مرجح لسعر    الدخل للفترة الدورية باستخدام م    

قة على جزء الدخل قبل حساب الضريبة الذى تم تحقيقه فى كل سـنة مـن                ضريبة الدخل المطب  

 .سنوات ضريبة الدخل هذه 
 
  . ملغاة -١٧ب
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  الخصم الضريبي 
 
  . ةملغا -١٨ب

  

 رد وترحيل الخسارة والخصم الضريبى 

الخسارة ، كما   تلك  ها  فيتى تم ردها فى الفترة الدورية التى تحدث         الخسارة الضريبية ال  ظهار  يتم إ  -١٩ب

 . زيادة فى إيراد الضريبة أية الضريبة أو ل لذلك فى عبءيتم كذلك االعتراف بأى تخفيض مقاب
 
 لتقييم احتمال الربح الخاضع للـضريبة الـذى         اًشروط) ٢٤(رقم   معيار المحاسبة المصرى     ميقد -٢٠ب

 ويـتم تطبيـق هـذه       . الخسائر والخصومات الضريبية غير المستخدمة     يمكن مقابله االستفادة من   

الشروط فى نهاية كل فترة دورية ، وإذا تم استيفاء هذه الشروط يتم إظهار أثر ترحيل الخـسارة                  

 .  المطبق  سعر ضريبة الدخل السنوية المقدرالضريبية فى حساب متوسط
 
 ربع سنوية ولـديها خـسارة تـشغيل مرحلـة         إيضاحاً لذلك هناك منشأة تقدم تقاريرها كل فترة          -٢١ب

التى لم يتم االعتـراف     و ١٠٠٠٠ مقدارها   ألغراض ضريبة الدخل فى بداية السنة  المالية الحالية        

 فى الربع األول مـن الـسنة الحاليـة ،        ١٠٠٠٠ ربح المنشأة صل ضريبى مؤجل ، وت    بأى أ فيها  

باستبعاد الخسارة  و الباقية ،    لثالثلفترات ا  من ا   فى كل فترة ربع سنوية     ١٠٠٠٠ تربحوتتوقع أن   

عـبء  يكـون   ف% ٢٠التشغيلية المرحلة يتوقع أن يبلغ معدل سعر ضريبة الدخل السنوية المقدر            

  :الضريبة كما يلى

  سنوياً  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثانى  الربع األول  

  ٦٠٠٠  ١٥٠٠  ١٥٠٠  ١٥٠٠  ١٥٠٠   الضريبةعبء

  

 لمنظورة فى سعر الشراء التغيرات التعاقدية أو ا

بالنسبة ألى خصم على الكميات وكذلك التغيرات األخرى المتعاقد عليها فى أسـعار             هناك تصور    -٢٢ب

 فى الفترات الدورية لدى كل مـن        ةالمواد الخام أو العمالة أو البضائع والخدمات األخرى المشترا        

او تخفـيض    ، وهكذا فإن اى       حدوث ذلك  سداد والمستلم إذا كان من المتوقع     الطرف الذى يقوم بال   

ن  أل انعكـاس  أى خصم تقديرى ال يكـون لـه       وأ أى خفض    أن إال ،خصم تعاقدى يكون متوقع   

إطار عرض وتصوير القوائم الماليـة      األصل أو االلتزام الناتج ال يستوفيان الشروط الواردة فى          

 سـابق ،    التى تنص على وجوب أن يكون األصل مورداً تسيطر عليه المنـشأة نتيجـة لحـدث               

 . للموارد  ىن ينجم عن تسويته تدفق خارجحالياً يتوقع أ عبئاًووجوب أن يكون االلتزام 

  

 االهالك واالستهالك

يعتمد االهالك واالستهالك لفترة دورية على األصول المملوكة خالل تلك الفتـرة الدوريـة وال                -٢٣ب

 .  الحقة فى السنة المالية يؤخذ فى االعتبار حاالت استحواذ أو بيع األصول المخطط لها لفترة
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 المخزون 

. يـة    على نفس المبادئ كما فى نهاية السنة المال         للتقارير المالية الدورية بناء    يتم قياس المخزون   -٢٤ب

 .شروط االعتـراف بـالمخزون وقياسـه      " المخزون) "٢(  رقم   ويحدد معيار المحاسبة المصرى   

سبب الحاجـة الـى تحديـد الكميـات         ويمثل المخزون مشاكل معينة فى تاريخ أى تقرير مالى ب         

للمخزون ، وبالرغم من ذلك يتم تطبيق نفس مبادئ القياس          والتكاليف وكذلك صافى القيمة البيعية      

 ولتوفير التكاليف والوقت كثيراً ما تستخدم المنشآت التقـديرات لقيـاس            ، على المخزون الدورى  

 وفيما يلى   .اريخ تقديم التقارير السنوية     المخزون فى التواريخ الدورية الى حد أكبر مما يتم فى تو          

لتغيرات  تاريخ دورى ، وكيفية معاملة ا     أىأمثلة على كيفية تطبيق اختبار صافى القيمة البيعية فى          

 . فى التصنيع فى التواريخ الدورية 
  

 صافى القيمة البيعية للمخزون 

 والتكاليف المتعلقة بها إلكمـال      سعار البيع أللمخزون بالرجوع إلى    يتم تحديد صافى القيمة البيعية       -٢٥ب

 صافى القيمة البيعية فـى      إلى انخفاض فى القيمة     أى وتقوم المنشأة برد      .بيعها فى تواريخ دورية   

 . إذا كان من المناسب إجراء ذلك فى نهاية السنة المالية  فترة دورية الحقة فقط أية
 

  .ةلغام -٢٦ب
  

 

   الدوريةالتغيرات فى تكلفة التصنيع للفترات

 فى السعر والكفاءة والصرف والكمية لمنشأة صناعية فى قائمة الدخل           م االعتراف باالنحرافات  يت -٢٧ب

 نفس المدى الذى يتم فيه االعتراف بهذه التغيـرات فـى قائمـة               إلىفى تواريخ التقارير الدورية     

السنة غير  الدخل فى نهاية السنة المالية مع اعتبار تأجيل التغيرات التى يتوقع استيعابها فى نهاية               

ـ         ذلك إ  ينجم عن    أنألنه من الممكن    ،  مناسب   ل ثبات المخزون فى ذلك التاريخ بمقدار يزيد أو يق

 . صنع عن حصته فى التكلفة الفعلية لل
  

 أرباح وخسائر ترجمة العمالت األجنبية

ما ك يتم قياس أرباح وخسائر ترجمة العمالت األجنبية للتقارير المالية الدورية حسب نفس المبادئ             -٢٨ب

 . فى نهاية السنة  المالية 
 
"  صرف العمـالت األجنبيـة     أسعار التغيرات فى    آثار) "١٣(قم   ر يحدد معيار المحاسبة المصرى    -٢٩ب

 الخاصـة   اإلرشادات بما فى ذلك     العرض عملة   إلىكيفية ترجمة القوائم المالية للعمليات األجنبية       

بـشأن   وإرشـادات   قفـال لهـا   باستخدام متوسط أسعار صرف العمالت األجنبية أو أسعار اإل        

 ويتم استخدام المتوسـط الفعلـى       . فى قائمة الدخل أو حقوق الملكية      االعتراف بالتسويات الناجمة  

 متقـو ، وال   ) ١٣(ما يتفق مع معيار المحاسبة المـصرى رقـم           للفترة الدورية ب   اإلقفالوأسعار  

باقى السنة المالية الحالية عند     لتغيرات المستقبلية فى أسعار الصرف األجنبية فى        ا  بتوقع المنشآت

 .  فترة دورية أيةترجمة العمليات األجنبية فى 
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لعمـالت األجنبيـة    االعتراف بتسويات ترجمة  ا    ) ١٣(لمحاسبة المصرى رقم    اإذا تتطلب معيار     -٣٠ب

 وال   .ق فى كل فترة دورية    بفإن هذا المبدأ يط    ،    فى الفترات التى تنشأ بها       كدخل أو كمصروف  

آت بتأجيل بعض تسويات ترجمة العمالت األجنبية فى أى تاريخ دورى إذا كان مـن               تقوم المنش 

 . المتوقع رد التسوية قبل نهاية السنة المالية 

  

  التقارير المالية الدورية فى االقتصاديات عالية التضخم 
 
  . ةملغا -٣١ب
 
  . ةملغا -٣٢ب
 
 .ملغاة -٣٣ب

  
 

  اضمحالل قيمة األصول 

  فـى  ضمحاللاالعتراف بخسارة اال  " األصول الثابتة ) "١٠ (يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم     -٣٤ب

 .  من القيمة  الدفترية أقلالقيمة إذا انخفض المبلغ القابل لالسترداد إلى 
 
 و االسـتبعاد   القيمة   نفس شروط اختبارات اضمحالل   يتطلب هذا المعيار أن تقوم المنشأة بتطبيق         -٣٥ب

 سنة مالية ، على أن ذلك ال يعنى         أية نهاية   فى أى تاريخ دورى كما كانت ستفعل فى       من الدفاتر   

القيمة فى نهاية كـل      أنه يجب على المنشأة أن تقوم بالضرورة بإجراء حساب مفصل الضمحالل          

هـام فـى    اضمحالل   بل تقوم المنشأة بإجراء مراجعة لتحديد دالئل على وجود أى             ، فترة دورية 

  .  من عدمه هناك حاجة لهذا الحساب سنة مالية لتحديد ما إذا كانتآخرالقيمة منذ نهاية 
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  )ج(ملحق 

  أمثلة على استخدام التقديرات

  
أمثلة إليضاح تطبيق المبدأ المذكور فى الفقـرة    ه  ال يشكل جزءاً من   الذى يرافق المعيار ولكنه     يقدم هذا الملحق    

  . من هذا المعيار " ٤١"

  

قد ال تدعو الحاجة الى إجراءات كاملة للجرد والتقييم للمخزون فى التواريخ الدورية              : المخزون -١ج

الرغم من انه يمكن إجراؤها فى نهاية  السنة المالية ، وقد يكون كافياً إجـراء تقـديرات فـى                    ب

 .  على هوامش المبيعات  الدورية بناءالتواريخ
 
قد تقوم المنشآت بإجراء بحـث أكثـر         : تبويب األصول وااللتزامات المتداولة وغير  المتداولة       -٢ج

 متداولة أو غير متداولة فى تواريخ التقارير السنوية         نهاأشموالً لتبويب األصول وااللتزامات على      

 . ريخ الدورية اوليس فى التو

  

مثل مخصص الضمانات والتكاليف البيئيـة      (إن تحديد المبلغ المناسب لمخصص       : المخصصات -٣ج

قد يكون معقداً وكثيراً ما يكون مكلفاً ومستهلكاً للوقـت ، وفـى بعـض               )  الموقع اعدادوتكاليف  

 عمـل   و يتم عـادة    ،دم المنشآت خبراء خارجيين للمساعدة فى الحسابات السنوية         األحيان تستخ 

على مراجعة وتحديث المخصص السنوى السابق بدالً من        بناء  تقديرات مماثلة فى تواريخ دورية      

 . استخدام خبراء خارجيين لعمل حساب جديد 
 

 تقوم المنشأة بتحديـد     أن" نليمزايا العام ) "٣٨( المصرى رقم    يتطلب معيار المحاسبة   : المعاشات -٤ج

 المعاشـات   نظامالقيمة الحالية لاللتزامات المحددة المرتبطة بهذه المزايا والقيمة السوقية ألصول           

 ويشجع المعيار المنشأة على استخدام خبير اكتوارى مؤهل مهنياً لقيـاس            .فى تاريخ كل ميزانية     

خـالل  مـن   يعتمـد عليـه      على قياس     وألغراض التقارير الدورية يمكن الحصول     .االلتزامات  

 .  على أحدث تقييم اكتوارى االستنتاج واالستنباط بناء
 

 ضريبة الدخل والتـزام     عبءبحساب  تقوم المنشأة فى قوائمها المالية المجمعة        : ضرائب  الدخل   -٥ج

ضريبة الدخل المؤجل فى تواريخ سنوية بتطبيق سعر الضريبة لكل دولة مستقلة علـى قياسـات                

توضح أهمية التوصل لهـذه     ) ب(من الملحق   " ١٤"ن الفقرة   م من أ  ل دولة ، وعلى الرغ    الدخل لك 

 قد يكون من غير الممكن تحقيقها فـى         أنهالدرجة من الدقة فى تواريخ تقديم التقارير الدورية إال          

جميع الحاالت ، ويتم استخدام متوسط مرجح لسعر الضريبة فى الدول المختلفة أو بالنسبة لفئات               

 . الدخل إذا كانت ذات درجة تقريبية معقولة 
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 الخبراء القانونين أو مستـشارين آخـرين        آراء قد يشمل قياس البنود المحتملة     : محتملةالبنود ال  -٦ج

من خبراء مستقلين فيمـا يتعلـق بـالبنود          فى بعض األحيان الحصول على تقارير رسمية         ويتم

ة وحاالت عدم   محتمل حول التقاضى والمطالبات والتقييمات والبنود ال      اآلراء ، ومثل هذه     محتملةال

 .  قد تكون مطلوبة أو ال تكون مطلوبة فى التواريخ الدورية األخرىالتأكد 

  
 

) ١٠( رقـم    يسمح معيار المحاسبة المصرى   :  اسبة باستخدام القيمة العادلة    والمح إعادة التقييم  -٧ج

  وبالمثـل يتطلـب معيـار      ،  بقيمتها العادلـة   اختبار إعادة تقييم األصول الثابتة    " األصول الثابتة "

 القيمة العادلـة لالسـتثمارات   تحدد المنشآت ن  أ" ىاالستثمارالعقار) "٣٤(المحاسبة المصرى رقم    

خبراء تقييم مؤهلين مهنياً فـى تـواريخ        على   يجوز أن تعتمد المنشأة      ى ذلك الشأن  وف  .العقارية

 . التقارير السنوية وليست الدورية 
 
بالنسبة لبعض األرصدة المشتركة بين الشركات       :  فيما بين الشركات الشقيقة والتابعة     التسويات -٨ج

اد القوائم المالية المجمعة فـى       تتم تسويتها على مستوى تفصيلى عند إعد        أن الشقيقة والتابعة الى  

عداد القـوائم الماليـة     عند إ  وأقل تفصيالً    تصرةنهاية السنة المالية فإنه يمكن تسويتها بصورة مخ       

 . المجمعة فى أى تاريخ دورى 
 

نظراً للتعقيد وارتفاع التكلفة والوقت قد تكون قياسات الفترة الدورية فى            : الصناعات المتخصصة  -٩ج

 أقل دقة مما هى عليه فى نهاية الـسنة الماليـة ، مثـال ذلـك حـساب                   الصناعات المتخصصة 

  . احتياطيات التأمين من قبل شركات التامين 


