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المعٌار المحاسبً الدولً الرابع و الثالثون 
التقارٌر المالٌة المرحلٌة 

لقد تم اعتماد هذا المعٌار من قبل مجلس لجنة المعاٌٌر فً شهر شباط واصبح ساري المفعول 
.  أو ما بعد ذلك 1999على البٌانات المالٌة للفترات التً تبدأ فً شهر كانون ثانً
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المعٌار المحاسبً الدولً الرابع والثالثون 
التقارٌر المالٌة المرحلٌة 

 
مقدمة 

 
التقارٌر المالٌة المرحلٌة، وهو موضوع لم  (34معٌار المحاسبة الدولً رقم )ٌتناول هذا المعٌار  .1

 نافذ المفعول للفترات 34تتم تؽطٌته فً معٌار محاسبة دوًل سابق ، وٌصبح معٌار المحاسبة الدولً رقم 
.  أو بعد ذلك ,1999 المحاسبٌة التً تبدأ فً األول من ٌناٌر

 
التقرٌر المالً المرحلً هو تقرٌر مالً ٌحتوي إما على مجموعة كاملة أو مختصرة من البٌانات  .2

. المالٌة لفترة أقل من السنة المالٌة الكاملة للمنشؤة
 

ال ٌحدد هذا المعٌار بشكل إلزامً أٌة منشؤة ٌجب علٌها نشر تقارٌر مالٌة مرحلٌة أو عدد مرات  .3
ذلك أو فً أي وقت بعد نهاٌة الفترة المرحلٌة، وحسب رأي لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فإنه ٌجب أن 
ٌقرر هذه األمور الحكومات الوطنٌة والجهات التً تضع أنظمة األوراق المالٌة وأسواق األوراق المالٌة 
والهٌئات المحاسبٌة، وٌنطبق هذا المعٌار إذا طلب من المنشؤة أو هً اختارت نشر تقرٌر مالً مرحلً 

. بموجب معاٌٌر المحاسبة ا لدولٌة
 

هذا المعٌار  .4
 
 .ٌحدد الحد األدنى من محتوى التقرٌر المالً المرحلً بما فً ذلك اإلفصاحات -أ 
.  ٌحدد مبادئ االعتراؾ المحاسبً والقٌاس التً ٌجب تطبٌقها فً تقرٌر مالً مرحلً -ب 
 

إن الحد األدنى لمحتوى تقرٌر مالً مرحلً هو مٌزانٌة عمومٌة مختصرة وبٌان دخل مختصر  .5
. وبٌان تدفق نقدي مختصر وبٌان مختصر ٌبٌن التؽٌرات فً حقوق المساهمٌن وإٌضاحات مختارة

 
على افتراض أن أي شخص ٌقرأ التقرٌر المرحلً للمنشؤة ستتوفر له أٌضا إمكانٌة الوصول إلى  .6

آخر تقرٌر سنوي لها فإنه ال ٌتم فعلٌا إعادة أو تحدٌث أٌة إٌضاحات للبٌانات المالٌة السنوٌة فً التقرٌر 
المرحلً ، وبدال من ذلك تشمل اإلٌضاحات بشكل رئٌسً تفسٌرا لألحداث والتؽٌرات ا لتً تعتبر هامة لفهم 

. التؽٌرات فً المركز المالً وفً أداء المنشؤة منذ تارٌخ آخر تقرٌر سنوي 
 

ٌجب على المنشؤة تطبٌق نفس السٌاسات المحاسبٌة فً تقرٌرها المالً المرحلً كما هً مطبقة  .7
فً بٌاناتها المالٌة السنوٌة فٌما عدا التؽٌرات فً السٌاسة المحاسبٌة التً تمت بعد تارٌخ أحدث البٌانات 

المالٌة التً ٌجب أن تظهر فً البٌانات المالٌة السنوٌة التالٌة، وٌجب أن ال ٌإثر عدد مرات تقدٌم تقارٌر 
على قٌاس نتائجها السنوٌة، ولتحقٌق هذا الهدؾ تتم القٌاسات - سنوي أو نصؾ سنوي أو فصلً - المنشؤة 

. ألؼراض التقارٌر المرحلٌة على أساس السنة حتى تارٌخه 
 
 
 
 



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

 

 

ٌقدم الملحق لهذا المعٌار إرشادا لتطبٌق المبادئ األساسٌة لالعتراؾ والقٌاس فً توارٌخ مرحلٌة  .8
لمختلؾ أنواع الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروؾ ، وٌكون مصروؾ ضرٌبة الدخل لفترة 

. مرحلٌة بناء على نسبة معدل ضرٌبة دخل سنوٌة مقدرة سارٌة المفعول تتفق مع التقدٌر السنوي للضرائب 
 

عند اتخاذ قرار بشؤن كٌفٌة االعتراؾ ببند أو تصنٌفه أو اإلفصاح عنه ألؼراض التقارٌر المالٌة  .9
المرحلٌة ٌجب تقٌٌم المادٌة فٌما ٌتعلق بالبٌانات المالٌة للفترة المرحلٌة ولٌس بالنسبة للبٌانات المالٌة السنوٌة 

. المتوقعة 
 
 

المحتوٌات 
المعٌار المحاسبً الدولً الرابع والثالثون 

التقارٌر المالٌة المرحلٌة 
 

الهدؾ 
 

 رقم الفقرة  
 3-1  النطاق

 4  تعرٌفات

 25-5  محتوى التقرٌر المالً المرحلً
 8  الحد األدنى من مكونات التقرٌر المالً المرحلً

 14-9  شكل و محتوى البٌانات المالٌة المرحلٌة
 18-15  اإلٌضاحات التفسٌرٌة المختارة

 19  اإلفصاح عن االمتثال لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة
 22-20  الفترات التً ٌطلب تقدٌم التقارٌر المالٌة المرحلٌة لها

 25-23  المادٌة

 اإلفصاح فً البٌانات المالٌة السنوي

 

26-27 
 42-28  االعتراؾ و القٌاس

 36-28  اتباع نفس السٌاسات الخاصة بالبٌانات المالٌة السنوٌة 
ٌا أو من حٌن آلخر  38-37  اإلٌرادات المستلمة فصلٌا أو دور

 39  التكالٌؾ المتكبدة بشكل ؼٌر متساو خالل السنة المالٌة
 40  تطبٌق مبادئ االعتراؾ و القٌاس

 42-41  استخدام التقدٌرات
   

 45-43  إعادة بٌان الفترات المرحلٌة التً قدمت عنها التقارٌر
 46  تارٌخ النفاذ

 
 

المالحق  
. توضٌح الفترات المطلوب عرضها .1
 .أمثلة على تطبٌق مبادئ االعتراؾ و القٌاس .2
. أمثلة على استخدام التقدٌرات .3
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المعٌار المحاسبً الدولً الرابع والثالثون 
التقارٌر المالٌة المرحلٌة 

 
ٌجب قراءة المعاٌٌر المطبوعة بالخط المائل الؽامق فً إطار التوجٌهات العامة و إرشادات التطبٌق فً هذا 

المعٌار وفً إطار المقدمة للمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة ، ولٌس القصد من المعاٌٌر المحاسبٌة  الدولٌة أن 
 . ( من المقدمة12راجع الفقرة )تطبق على البنود ؼٌر المادٌة 

 
الهدؾ 

 
إن الهدؾ من هذا المعٌار بٌان الحد األدنى من محتوى التقرٌر المالً المرحلً وبٌان مبادئ االعتراؾ 

إن تقدٌم التقارٌر المالٌة المرحلٌة الموثوق . والقٌاس فً البٌانات المالٌة الكاملة أو المختصرة لفترة مرحلٌة
بها وفً حٌٌنها ٌحسن من قدرة المستثمرٌن و الدائنٌن والجهات األخرى على إدراك قدرة المنشؤة على 

. تحقٌق األرباح التدفقات النقدٌة ومركزها المالٌة وسٌولتها
 

النطاق 
 
ال ٌحدد هذا المعٌار بشكل إلزامً المنشات التً ٌجب أن ٌطلب منها نشر تقارٌر مالٌة مرحلٌة، وعدد - 1

مرات ذلك ، أو فً أي وقت بعد نهاٌة الفترة المرحلٌة، على أن الحكومات و واضعو أنظمة األوراق المالٌة 
وأسواق األوراق المالٌة والهٌئات المحاسبٌة كثٌرا ما تطلب من المنشآت التً ٌتم تداول أوراقها المالٌة 

الخاصة بالدٌن أو حقوق الملكٌة فً سوق األوراق المالٌة نشر تقارٌر مالٌة مرحلٌة، وٌنطبق هذا المعٌار إذا 
طلب من المنشؤة أو هً اختار نشر تقرٌر مالً بموجب معاٌٌر المحاسبة الدولً ، وتشجع لجنة معاٌٌر 

المحاسبة الدولٌة المنشات المتداولة أسهمها فً سوق األوراق المالٌة على تقدٌم تقارٌر مالٌة مرحلٌة تتفق 
مع مبادئ االعتراؾ والقٌاس واإلفصاح المذكورة فً هذا المعٌار، وبالتحدٌد تشجع اللجنة المنشآت المتداولة 

: أسهمها فً سوق األوراق المالٌة على ما ٌلً 
 
. تقدٌم تقارٌر مالٌة مرحلٌة على األقل فً نهاٌة النصؾ األول من سنتها المالٌة- أ

.  ٌوما من نهاٌة الفترة المرحلٌة 60تقدٌم تقارٌرها المالٌة المرحلٌة خالل فترة ال تزٌد عن - ب 
 
ٌتم تقٌٌم كل تقرٌر مالً ، سواء كان سنوٌا أو مرحلٌا كما هو فٌما ٌتعلق بمدى امتثاله لمعاٌٌر المحاسبة - 2

الدولٌة، وحقٌقة أن المنشؤة قد ال تكون قد قدمت تقارٌر مالٌة مرحلٌة خالل سنة مالٌة معٌنة أو أنها قدمت 
تقارٌر مالٌة مرحلٌة ال تمتثل لهذا المعٌار ال ٌحول دون أن تكون البٌانات المالٌة السنوٌة للمنشؤة ممتثلة 

. لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة إذا كانت خالفا لذلك ممتثلة لها
 
إذا وصؾ تقرٌر مالً مرحلً لمنشؤة أنه ممتثل لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة فإنه ٌجب أن ٌمتثل لكافة - 3

.  إفصاحات معٌنة بهذا الخصوص19متطلبات هذا المعٌار، وتتطلب الفقرة 
 
 
 
 
 
 

تعرٌفات 
 
:  تستخدم المصطلحات التالٌة فً هذا المعٌار وفقؤ للمعانً المحددة لها- 4
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. هً فترة تقدم حولها التقارٌر المالٌة وتكون أقل من سنة مالٌة كاملة: الفترة المرحلٌة 
إكمال هو  )ٌعنً تقرٌرا مالٌا ٌحتوي إما على مجموعة كاملة من البٌانات المالٌة : التقرٌر المالً المرحلً

أو على مجموعة من البٌانات المالٌة  (عرض البٌانات المالٌة  - 1مبٌن فً معٌار المحاسبة الدولً رقم 
. لفترة مرحلٌة (كما هو مبٌن فً هذا المعٌار)المختصرة 

 
محتوى التقرٌر المالً المرحلً  

 
 المجموعة الكاملة من البٌانات المالٌة على أنها تشمل المكونات 1ٌعرؾ معٌار المحاسبة الدولً رقم - 5

: التالٌة 
. المٌزانٌة ا لعمومٌة- أ

. بٌان ا لدخل - ب 
التؽٌرات فً حقوق الملكٌة عدا عن تلك ( كافة التؽٌرات فً حقوق الملكٌة، أو ب  (بٌان ٌبٌن إما أ- ج

. الناجمة من العملٌات الرأسمالٌة مع المالكٌن والتوزٌعات على المالكٌن 
. بٌان التدفق النقدي - د
. السٌاسات المالٌة واإلٌضاحات التفسٌرٌة - ه
 
من أجل مصلحة التوقٌت المناسب واعتبارات التكلفة، ولتجنب تكرار المعلومات التً صدرت عنها - 6

التقارٌر سابقا قد ٌطلب من المنشؤة أو قد تختار هً تقدٌم معلومات أقل فً توارٌخ مرحلٌة بالمقارنة مع 
ٌحدد هذا المعٌار الحد األدنى من محتوى التقرٌر المالً المرحلً على أنه ٌشمل . بٌاناتها المالٌة السنوٌة

بٌانات مالٌة مختصرة وإٌضاحات تفسٌرٌة مختارة، وٌقصد بالتقرٌر المالً المرحلً تقدٌم تحدٌث آلخر 
مجموعة من البٌانات المالٌة السنوٌة، وتبعا لذلك فهو ٌركز على األنشطة واألحداث والظروؾ الجدٌدة وال 

. ٌكرر المعلومات ا لتً جرى اإلبالغ عنها سابقا
 
ال ٌوجد شًء فً هذا المعٌار ٌقصد به منع المنشؤة أو عدم تشجٌعها على نشر مجموعة كاملة من - 7

فً تقرٌرها المالً المرحلً بدال من . ( 1كما هو مبٌن فً معٌار المحاسب الدولً رقم )البٌانات المالٌة 
بٌانات مالٌة مختصرة وإٌضاحات تفسٌرٌة مختارة، كما أن هذا المعٌار ال ٌمنع المنشؤة أو ال ٌشجعها على 

أن تدخل ضمن بٌاناتها المالٌة المختصرة أكثر من الحد األدنى من البنود أو اإلٌضاحات التفسٌرٌة المختارة 
كما هو مبٌن فً هذا المعٌار، وٌنطبق إرشاد االعتراؾ والقٌاس فً هذا المعٌار كذلك على المجموعة 

الكاملة من البٌانات المالٌة لفترة مرحلٌة، وٌجب أن تتضمن هذه البٌانات كافة اإلفصاحات التً ٌتطلبها هذا 
وكذلك اإلفصاحات التً تتطلبها معاٌٌر  (16بشكل خاص إفصاحات اإلٌضاح المختار فً الفقرة )المعٌار 

. المحاسبة ا لدولٌة األخرى
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الحد األدنى من مكونات التقرٌر المالً المرحلً 

 
: ٌجب أن ٌتضمن التقرٌر المالً المرحلً كحد أدنى المكونات التالٌة - 8
. المٌزانٌة العمومٌة المختصر ة - أ

. بٌان الدخل المختصر– ب 
م التؽٌرات فً حقوق الملكٌة عدا  (2كافة التؽٌرات فً حقوق الملكٌة، أو  (1: بٌانا مختصرا ٌبٌن إما - ج

. عن تلك الناجمة من المعامالت الرأسمالٌة مع المالكٌن و التوزٌعات على المالكٌن
. بٌان تدفق نقدي مختصر- د
. إٌضاحات تفسٌرٌة مختارة-  ه
 

شكل و محتوى البٌانات المالٌة المرحلٌة 
 
إذا قامت المنشؤة بنشر مجموعة كاملة من البٌانات المالٌة فً تقرٌرها المالً المرحلً فان شكل و - 9

الخاصة بمجموعة كاملة من  ( 1)محتوى هذه البٌانات ٌجب أن ٌمتثل لمتطلبات معٌار المحاسبة الدولً رقم 
. البٌانات المالٌة

 
إذا قامت المنشؤة بنشر مجموعة بٌانات مالٌة مختصرة فً تقرٌرها المالً المرحلً فان هذه البٌانات - 10

المختصرة ٌجب أن تشمل كحد أدنى كل واحد من العناوٌن والمجامٌع الفرعٌة التً دخلت ضمن احدث 
بٌاناتها المالٌة السنوٌة و اإلٌضاحات التفسٌرٌة المختارة حسبما ٌتطلب هذا المعٌار، وٌجب إدخال بنود أو 

. إٌضاحات إضافٌة إذا كان حذفها من شانه أن ٌجعل البٌانات المالٌة المختصرة المرحلٌة مضللة
 

. ٌجب عرض األرباح األساسٌة والمخففة فً صدر بٌان الدخل ، كاملة أو مختصرة لفترة مرحلٌة- 11
 

" اإلرشاد بشؤن هٌكل البٌانات المالٌة، وٌشمل ملحقا بعنوان  (1)ٌقدم معٌار المحاسبة الدولً رقم - 12
، وهو ٌقدم مزٌدا من اإلرشاد بشؤن العناوٌن الرئٌسٌة والمجامٌع " الهٌكل اإلٌضاحً للبٌانات المالٌة 

. الفرعٌة
 

 عرض بٌان ٌظهر التؽٌرات فً حقوق الملكٌة كمكون 1بٌنما ٌتطلب معٌار المحاسبة الدولً رقم - 13
منفصل للبٌانات المالٌة للمنشؤة فإنه ٌسمح بإظهار المعلومات الخاصة بالتؽٌرات فً حقوق الملكٌة الناجمة 
من المعامالت الرأسمالٌة مع المالكٌن والتوزٌعات على المالكٌن وذلك إما فً صدر البٌان أو بالتناوب فً 
اإلٌضاحات ، وٌجب أن تتبع المنشؤة نفس الشكل فً بٌانها المرحلً مبٌنة التؽٌرات فً حقوق الملكٌة كما 

. فعلت فً أحدث بٌان سنوي لها
 

ٌتم إعداد البٌان المالً المرحلً على أساس موحد إذا كانت أحدث البٌانات المالٌة السنوٌة بٌانات - 14
موحدة، والبٌانات المالٌة المنفصلة للشركة األم لٌست متسقة أو تقارن مع البٌانات الموحدة فً أحدث تقرٌر 
مالً سنوي ، وإذا شمل التقرٌر المالً السنوي للمنشؤة البٌانات المالٌة المنفصلة للمنشؤة األم باإلضافة إلى 

البٌانات المالٌة الموحدة فإن هذا المعٌار ال ٌتطلب وال ٌمنع إدخال البٌانات المنفصلة للمنشؤة األم فً التقرٌر 
. المالً المرحلً للمنشؤة 

 
 
 

اإلٌضاحات التفسٌرٌة المختارة 
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إن مستخدم التقرٌر المالً المرحلً للمنشؤة ٌمكنه كذلك الوصول إلى أحدث تقرٌر مالً سنوي لتلك - 15
المنشؤة، وعلى ذلك لٌس من الضروري بالنسبة إلٌضاحات التقرٌر المالً المرحلً إجراء تحدٌثات ؼٌر 
هامة نسبٌا للمعلومات التً تم اإلبالغ عنها فً اإلٌضاحات فً أحدث تقرٌر سنوي ، وفً تارٌخ مرحلً 

ٌعتبر تفسٌر األحداث والعملٌات التً هً هامة لفهم التؽٌرات فً المركز المالً وأداء المنشؤة منذ آخر 
.  تقرٌر سنوي أنه أكثر نفعا

 
ٌجب على المنشؤة أن تدخل المعلومات التالٌة كحد أدنى فً إٌضاحات البٌانات المالٌة المرحلٌة إذا - 16

كانت مادٌة و إذا لم ٌكن قد تم اإلفصاح عنها فً كان آخر فً التقرٌر المالً المرحلً ، و عادة ٌجب تقدٌم 
التقارٌر حول هذه المعلومات على أساس السنة المالٌة حتى تارٌخه ، على انه ٌجب على المنشؤة أٌضا 

: اإلفصاح عن ، أٌة أحداث أو معامالت تعتبر مادٌة لفهم الفترة المرحلٌة الحالٌة
 
بٌان ٌفٌد بان نفس السٌاسات المحاسبٌة وطرق الحساب ٌتم اتباعها فً البٌانات المالٌة المرحلٌة  ( أ

بالمقارنة مع أحدث البٌانات المالٌة السنوٌة ، أو إذا تم تؽٌٌر هذه السٌاسات واألحداث إجراء وصؾ لطبٌعة 
 .وأثر التؽٌٌر

 
 .مالحظات تفسٌرٌة بشؤن موسمٌة أو تكرار العملٌات المرحلٌة ( ب
 
طبٌعة ومبلػ البنود التً تإثر على الموجودات أو المطلوبات أو حقوق الملكٌة أو صافً الدخل أو  ( ت

 .التدفقات النقدٌة التً تعتبر عادٌة بسبب طبٌعتها أو حجمها أو عدد مرات حدوثها
 
طبٌعة ومقدار التؽٌرات فً تقدٌرات المبالػ الواردة فً التقارٌر فً الفترات المرحلٌة السابقة للسنة  ( ث

المالٌة الحالٌة أو التؽٌرات فً تقدٌرات المبالػ الواردة فً التقارٌر فً السنوات المالٌة السابقة إذا كان لهذه 
 .التؽٌرات اثر مادي فً الفترة المرحلٌة الحالٌة

 
 .إصدارات و إعادة شراء وتسدٌدات األوراق المالٌة الخاصة بالدٌن وحقوق الملكٌة ( ج
 

 .منفصلة لألسهم العادٌة واألسهم األخرى (اإلجمالٌة أو للسهم الواحد)أرباح األسهم المدفوعة  ( ح
 
إٌراد القطاع ونتٌجة القطاع لقطاعات العمل أو القطاعات الجؽرافٌة أٌهما اعتبر األساس الرئٌسً  ( خ

اإلفصاح عن بٌانات القطاع مطلوب فً التقرٌر المالً المرحلً للمنشؤة فقط )لتقدٌم التقارٌر حول القطاعات 
التقارٌر حول القطاعات أن تقوم تلك المنشؤة باإلفصاح عن  – 14إذا تطلب معٌار المحاسبة الدولً رقم 

 .(بٌاناتها القطاعٌة فً بٌاناتها المالٌة السنوٌة
 
األحداث المادٌة الالحقة لنهاٌة الفترة المرحلٌة التً لم ٌتم إظهارها فً البٌانات المالٌة للفترة  ( د

 .المرحلٌة
 

أثر التؽٌر فً تكوٌن المنشؤة ة أثناء الفترة المرحلٌة بما فً ذلك دمج المنشؤة وامتالك أو بٌع شركات  ( ذ
 .تابعة واالستثمارات طوٌلة األجل و إعادة الهٌكلة و العملٌات  ؼٌر المستمرة

 
 

 
 
. التؽٌرات فً المطلوبات الطارئة أو الموجودات الطارئة منذ تارٌخ آخر مٌزانٌة عمومٌة  ( ر
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 ، وتقدم معاٌٌر المحاسبة الدولٌة 16مدرج أدناه أمثلة على أنواع اإلفصاحات التً تتطلبها الفقرة - 17
. الفردٌة اإلرشاد بشؤن اإلفصاحات للعدٌد من هذه ا لبنود

 
. تخفٌض المخزونات إلى صافً القٌمة الممكن تحقٌقها وعكس هذا التخفٌض - أ

االعتراؾ بخسارة من انخفاض قٌمة الممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات ؼٌر الملموسة أو - ب 
. الموجودات ا ألخرى، وعكس هذه الخسارة فً االنخفاض 

. عكس أٌة مخصصات لتكالٌؾ إعادة الهٌكلة- ج
. امتالك وبٌع بنود الممتلكات والمصانع والمعدات - د
. التزامات لشراء ممتلكات ومصانع ومعدات - ه
. تسوٌات التقاضً - و
. تصحٌحات األخطاء الرئٌسٌة فً البٌانات المالٌة التً صدرت عنها تقارٌر سابقا- ز

. البنود ؼٌر العادٌة- ح 
. أي تقصٌر فً تسدٌد دٌن أو إخالل فً اتفاق دٌن لم ٌتم تصحٌحه فٌما بعد- ط 
. العملٌات ذات الصلة باألطراؾ - ي 

 
تحدد معاٌٌر المحاسبة الدولٌة األخرى ا اإلفصاحات التً ٌجب إجراإها فً البٌانات المالٌة، وفً هذا - 18

السٌاق تعنً البٌانات المالٌة المجموعات الكاملة للبٌانات المالٌة من النوع الذي ٌتم تضمٌنه عادة فً تقرٌر 
مالً سنوي وفً بعض األحٌان تضمٌنه فً تقارٌر أخرى، اإلفصاحات التً تتطلبها معاٌٌر المحاسب 

الدولٌة األخرى هذه لٌست مطلوبة إذا كان التقرٌر المالً المرحلً للمنشؤ ة ٌشمل فقط بٌانات مالٌة مختصرة 
. وإٌضاحات تفسٌرٌة مختارة بدال من مجموعة كاملة من البٌانات المالٌة

 
اإلفصاح عن االمتثال لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة 

 
إذا كان التقرٌر المالً المرحلً للمنشؤة ممتثال لمعٌار المحاسبة الدولً هذا فانه ٌجب اإلفصاح عن هذه - 19

الحقٌقة وٌجب أن ال ٌوصؾ تقرٌر مالً مرحلً انه ممتثل لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة إال إذا كان ممتثال لكافة 
. متطلبات كل معٌار منطبق وكل تفسٌر منطبق للجنة التفسٌرات الدائمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفترات التً ٌطلب تقدٌم التقارٌر المالٌة المرحلٌة لها 
 

: للفترات كما ٌلً  (مختصرة و كاملة)ٌجب أن تشمل التقارٌر المرحلٌة البٌانات المالٌة المرحلٌة - 20
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مٌزانٌة عمومٌة كما فً نهاٌة الفترة المرحلٌة الحالٌة ومٌزانٌة عمومٌة مقارنة كما فً نهاٌة السنة المالٌة - ا
. السابقة مباشرة لها

بٌانات الدخل للفترة المرحلٌة الحالٌة وتراكمٌا للسنة المالٌة الحالٌة حتى تارٌخه ، مع بٌانات دخل - ب 
. للسنة المالٌة السابقة مباشرة لها (الحالٌة وللسنة حتى تارٌخه )مقارنة للفترات المرحلٌة المقابلة 

بٌان ٌظهر التؽٌرات فً حقوق الملكٌة تراكمٌا للسنة المالٌة الحالٌة حتى تارٌخه مع بٌان لفترة السنة - ج
. حتى تارٌخه مقارن مع الفقرة المقابلة من السنة المالٌة السابقة مباشرة

بٌان التدفق النقدي تراكمٌا للسنة المالٌة الحالٌة حتى تارٌخه مع بٌان لفترة السنة حتى تارٌخه مقارن مع - د
. الفترة المقابلة من السنة السابقة مباشرة

 
بالنسبة للمنشؤة التً عملها موسمً إلى حد كبٌر قد تكون المعلومات المالٌة لالثنى عشر شهرا المنتهٌة - 21

فً تارٌخ تقدٌم التقرٌر المرحلً والمعلومات المقارنة لفترة اإلثنى عشر شهرا السابقة ناقصة، وتبعا لذلك 
ٌشجع هذا المعٌار المنشات التً عملها موسمً إلى حد كبٌر على النظر فً تقدٌم التقارٌر حول هذه 

. المعلومات باإلضافة إلى المعلومات المطلوبة فً الفقرة السابقة
 

الفترات التً ٌطلب عرضها من قبل المنشؤة التً تقدم تقارٌر نصؾ سنوٌة  (1)ٌوضح الملحق رقم - 22
. والمنشؤة التً تقدم تقارٌر فصلٌة 

 
المادٌة 

 
عند تقرٌر كٌفٌة االعتراؾ ببند أو قٌاسه أو تصنٌفه أو اإلفصاح عنه ألؼراض تقدٌم التقارٌر المرحلٌة - 23

ٌجب تقٌٌم المادٌة فٌما ٌتعلق بالبٌانات المالٌة الخاصة بالمرحلة االنتقالٌة، وعند تقٌٌم المادٌة ٌجب إدراك أن 
. القٌاسات المرحلٌة قد تعتمد على التقدٌرات اكثر بكثٌر من اعتمادها على قٌاسات البٌانات المالٌة ، السنوٌة

 
بمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة أن تنطبق على البنود ؼٌر " تبٌن مقدمة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة أنه ال ٌقصد - 24

المعلومات تعتبر مادٌة إذا كان حذفها أو تقدٌمها بشكل ؼٌر صحٌح ٌمكن أن " ، و ٌبٌن اإلطار أن " المادٌة 
، وٌتطلب معٌار المحاسبة " ٌإثر على القرارات االقتصادٌة لمستخدمٌها المتخذة بناء على البٌانات المالٌة 

" صافً ربح أو خسارة الفترة ، األخطاء والتؽٌرات الرئٌسٌة فً السٌاسات المحاسبٌة "  – 8الدولً رقم 
إجراء إفصاح منفصل للبنود المادٌة ؼٌر العادٌة والبنود العادٌة االستثنائٌة والعملٌات ؼٌر المستمرة 

والتؽٌرات فً التقدٌرات المحاسبٌة واألخطاء الرئٌسٌة والتؽٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة، وال ٌحتوي 
. على إرشاد كمً بالنسبة للمادٌة (8)معٌار المحاسبة الدولً رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

بٌنما ٌطلب دائما الحكم الشخصً عند تقٌٌم المادٌة ألؼراض تقدٌم التقارٌر المالٌة فإن هذا المعٌار - 25
ٌبنً قرار االعتراؾ واإلفصاح على بٌانات الفترة المرحلٌة نفسها ألؼراض فهم األرقام المرحلٌة، وهكذا 
على سبٌل المثال ٌتم االعتراؾ بالبنود االستثنائٌة أو ؼٌر العادٌة و التؽٌرات فً السٌاسات أو التقدٌرات 
المحاسبٌة واألخطاء الرئٌسٌة واإلفصاح عنها بناء على المادٌة فٌما ٌتعلق ببٌانات الفترة المرحلٌة لتجنب 

االستدالالت المضللة التً قد تنجم عن عدم اإلفصاح ، والهدؾ األكثر أهمٌة هو ضمان اشتمال التقرٌر 
. المالً المرحلً على كافة المعلومات المتعلقة بفهم المركز المالً للمنشؤة وأداإها خالل الفترة المرحلٌة
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اإلفصاح فً البٌانات المالٌة السنوٌة 

 
إذا تم تؽٌٌر تقٌٌم لمبلػ ورد فً تقرٌر مرحلً إلى حد كبٌر خالل الفترة المرحلٌة النهائٌة للسنة المالٌة - 26

ولكن لم ٌتم نشر تقرٌر مالً منفصل لتلك الفترة المرحلٌة النهائٌة فانه ٌجب اإلفصاح عن طبٌعة و مبلػ ذلك 
. التؽٌٌر فً التقدٌر فً إٌضاح البٌانات المالٌة السنوٌة لتلك السنة المالٌة

 
ومبلػ التؽٌر فً  (إذا كان ذلك عملٌا) اإلفصاح عن طبٌعة 8ٌتطلب معٌار المحاسبة الدولً رقم - 27

التقدٌر الذي إما له تؤثٌر مادي فً الفترة الحالٌة أو ٌتوقع أن ٌكون له تؤثٌر مادي فً الفترات الالحقة، 
من هذا المعٌار إفصاحا مماثال فً التقرٌر المالً المرحلً ، وتشمل األمثلة على ذلك  (د)16وتتطلب الفقرة 

التؽٌرات فً التقدٌرات فً الفترة المرحلٌة النهائٌة الخاصة بتخفٌض المخزون أو إعادة الهٌكلة أو خسائر 
 ٌتفق 8انخفاض القٌمة التً وردت فً تقارٌر فترة مرحلٌة سابقة للسنة المالٌة، واإلفصاح المطلوب فً رقم 

ٌتعلق فقط بالتؽٌر فً -  وٌقصد به أن ٌكون ضٌقا فً نطاقه 8مع متطلب معٌار المحاسبة الدولً رقم 
. التقدٌر، وال ٌطلب من المنشؤة إدخال بٌانات مالٌة خاصة بالمرحلة االنتقالٌة فً بٌاناتها المالٌة السنوٌة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االعتراؾ والقٌاس 
اتباع نفس السٌاسات الخاصة بالبٌانات المالٌة السنوٌة 

 
ٌجب على المنشؤة تطبٌق نفس السٌاسات المحاسبٌة فً بٌاناتها المالٌة المرحلٌة كما هً مطبقة فً - 28

بٌاناتها المالٌة السنوٌة ، فٌما عدا التؽٌرات فً السٌاسة المحاسبٌة التً تمت بعد تارٌخ احدث بٌانات مالٌة 
سنوٌة و التً ٌجب أن تظهر فً البٌانات المالٌة السنوٌة التالٌة، على أن عدد مرات إصدار تقارٌر المنشؤة 
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ٌجب أن ال ٌإثر على قٌاس نتائجها السنوٌة، ولتحقٌق هذا الهدؾ ٌجب أن تتم القٌاسات ألؼراض التقارٌر 
. المرحلٌة على أساس السنة المالٌة حتى تارٌخه

 
إن الطلب من المنشؤة أن تطبق نفس السٌاسات المحاسبٌة فً بٌاناتها المالٌة المرحلٌة كما فً بٌاناتها - 29

السنوٌة قد ٌبدو أنه ٌوحً بؤن قٌاسات الفترة المرحلٌة تتم كما لو أن كل فترة مرحلٌة تقؾ وحٌدة كفترة تقدٌم 
تقارٌر مستقلة، على أنه بالنص على أن عدد مرات إصدار تقارٌر المنشؤة ٌجب أن ال ٌإثر على قٌاس 

 تقر بؤن الفترة المرحلٌة هً جزء هن سنة مالٌة أكبر، وقد تتضمن قٌاسات 28نتائجها السنوٌة فإن الفقرة 
السنة حتى تارٌخه تؽٌرات فً تقدٌرات المبالػ الواردة فً تقارٌر الفقرة المرحلٌة السابقة للسنة المالٌة 
الحالٌة، إال أن مبادئ االعتراؾ بالموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات للفترات المرحلٌة هً 

. نفسها كما هً فً البٌانات المالٌة السنوٌة 
 

 توضٌح -30
  
إن مبادئ االعتراؾ وقٌاس الخسائر من تخفٌضات المخزون وإعادة هٌكلته وانخفاض قٌمته فً  - أ

فترة انتقالٌة هً نفس المبادئ التً تتبعها المنشؤة كما لو أنها أعدت فقط البٌانات المالٌة السنوٌة، على أنه إذا 
تم االعتراؾ بهذه البنود وقٌاسها فً فترة مرحلٌة واحدة وتؽٌر التقدٌر فً فترة مرحلٌة الحقة لتلك السنة 

المالٌة فإنه ٌتم تؽٌٌر التقدٌر األصلً فً الفترة المرحلٌة الالحقة إما باستحقاق مبلػ إضافً من الخسارة أو 
 .بعكس المبلػ المعترؾ به سابقا

 
التكلفة التً ال تلبً تعرٌؾ األصل فً نهاٌة فترة مرحلٌة ال ٌتم تؤجٌلها فً المٌزانٌة العمومٌة إما - ب 

النتظار معلومات مستقبلٌة حول ما إذا لبت تعرٌؾ األصل أو لتسهٌل األرباح على مدى الفترات المرحلٌة 
 .ضمن سنة مالٌة 

 
ٌتم االعتراؾ بمصروؾ ضرٌبة الدخل فً كل فترة مرحلٌة بناء على أفضل تقدٌر للمتوسط الموزون - ج

لمعدل ضرٌبة الدخل السنوٌة المتوقعة للسنة المالٌة بكاملها، والمبالػ المستحقة لمصروؾ ضرٌبة الدخل فً 
فترة مرحلٌة واحدة قد ٌتوجب تعدٌلها فً فترة مرحلٌة الحقة لتلك السنة المالٌة إذا تؽٌر تقدٌر معدل ضرٌبة 

. الدخل السنوٌة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عملٌة تضمٌن المٌزانٌة "فإن االعتراؾ هو  (اإلطار)بموجب إطار إعداد و عرض البٌانات المالٌة - 31
، وتعرٌفات الموجودات " العمومٌة أو بٌان الدخل بندا ٌلبً تعرٌؾ عنصر وٌحقق معٌار االعتراؾ 

والمطلوبات و الدخل والمصروفات تعتبر جوهرٌة بالنسبة لالعتراؾ فً تارٌخً التقرٌر المالً السنوي 
. والمرحلً 
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بالنسبة للموجودات تنطبق نفس اختبارات المنافع االقتصادٌة المستقبلٌة فً التوارٌخ المرحلٌة وفً - 32

نهاٌة السنة المالٌة للمنشؤة، والتكالٌؾ التً بسبب طبٌعتها ال تستوفً الشروط الخاصة بالموجودات فً نهاٌة 
السنة المالٌة ال تستوفً الشروط فً التوارٌخ المرحلٌة كذلك ، وبالمثل ٌجب أن ٌمثل مطلوب فً تارٌخ 

. تقدٌم تقرٌر مرحلً االلتزام القائم فً ذلك التارٌخ مثلما ٌتوجب علٌه ذلك فً تارٌخ تقدٌم تقرٌر سنوي
 

والمصروفات هو أن التدفقات الداخلة والخارجة ذات  (اإلٌراد)إن أحد الخصائص ا ألساسٌة للدخل - 33
العالقة بالموجودات والمطلوبات قد حصلت بالفعل ، وإذا حصلت هذه التدفقات ا لداخلة أو الخارجة فإنه ٌتم 

ٌتم " االعتراؾ باإلٌراد والمصروؾ المتعلقان بذلك ، وخالفا لذلك ال ٌتم االعتراؾ بهما، وٌقول اإلطار أنه 
االعتراؾ بالمصروفات فً بٌان الدخل عند حدوث انخفاض فً المنافع االقتصادٌة المستقبلٌة المتعلقة 

واإلطار ال ٌسمح باالعتراؾ ببنود ... بانخفاض فً أصل أو زٌادة فً مطلوب ٌمكن قٌاسه بشكل موثوق 
". فً المٌزانٌة العمومٌة ال تلبً تعرٌؾ المطلوبات أو الموجودات 

 
عند قٌاس الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات و التدفقات النقدٌة الواردة فً البٌانات المالٌة - 34

فإن المنشؤة التً تقدم تقارٌرها سنوٌا فقط تستطٌع أن تؤخذ فً االعتبار المعلومات التً تصبح متوفرة خالل 
. السنة المالٌة، وقٌاساتها فً النهاٌة هً على أساس سنوي حتى تارٌخه 

 
المنشؤة التً تقدم تقارٌر نصؾ سنوٌة تستخدم المعلومات المتوفرة فً منتصؾ السنة أو بعد ذلك بقلٌل - 35

عند إجراء القٌاسات فً بٌاناتها المالٌة لفترة الستة أشهر األولى، والمعلومات المتوفرة فً نهاٌة السنة أو بعد 
ذلك بفترة قصٌرة لفترة اإلثنى عشر شهرا، وتعكس قٌاسات اإلثنى عشر شهرا التؽٌرات المحتملة فً 

تقدٌرات المبالػ الواردة فً التقارٌر لفترة الستة أشهر األولى، والمبالػ الواردة فً التقرٌر المالً المرحلً 
 تتطلبان اإلفصاح عن 26، (د)16لفترة الستة أشهر األولى ال ٌتم تعدٌلها بؤثر رجعً ، على أن الفقرتٌن 

. طبٌعة ومبلػ أٌة تؽٌرات هامة فً التقدٌرات 
 

المنشؤة التً تقدم تقارٌر أكثر من التقارٌر نصؾ السنوٌة تقٌس الدخل والمصروفات على أساس السنة - 36
حتى تارٌخه لكل فترة مرحلٌة باستخدام المعلومات المتوفرة عندما ٌتم إعداد كل مجموعة من البٌانات 
المالٌة، وتعكس مبالػ الدخل والمصروفات الواردة فً تقارٌر الفترة المرحلٌة الحالٌة أٌة تؽٌرات فً 

تقدٌرات المبالػ الواردة فً الفترات المرحلٌة السابقة للسنة المالٌة، وال ٌتم تعدٌل المبالػ الواردة فً الفترات 
 تتطلبان اإلفصاح عن طبٌعة ومبلػ أٌة تؽٌرات 26، (د)16المرحلٌة السابقة بؤثر رجعً ، على أن الفقرتٌن 

. هامة فً التقدٌرات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٌا أو من حٌن آلخر  اإلٌرادات المستلمة موسمٌا أو دور
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ٌا أو من حٌن ألخر خالل سنة مالٌة ٌجب عدم توقعها أو تؤجٌلها - 37 اإلٌرادات المستلمة موسمٌا أو دور
. فً تارٌخ مرحلً إذا كان التوقع أو التؤجٌل لن ٌكون مناسبا فً نهاٌة السنة المالٌة للمنشؤة

 
تشمل األمثلة إٌراد أرباح األسهم واإلتاوات والمنح الحكومٌة، إضافة إلى ذلك تحصل بعض المنشآت - 38

بشكل ثابت على إٌرادات فً فترات مرحلٌة معٌنة لسنة مالٌة أكثر مما تحصل علٌها فً فترات مرحلٌة 
. أخرى، مثال ذلك ا إلٌرادات الموسمٌة لتجار التجزئة، وهذه اإلٌرادات ٌتم االعتراؾ بها عند حدوثها

 
التكالٌؾ التً ٌتم تكبدها بشكل ؼٌر متساو أثناء السنة المالٌة 

 
التكالٌؾ التً ٌتم تكبدها بشكل ؼٌر متساو أثناء السنة المالٌة للمنشؤة ٌجب توقعها أو تؤجٌلها ألؼراض - 39

إعداد التقارٌر المرحلٌة إال إذا كان أٌضا من المناسب فقط تقدٌر أو تؤجٌل ذلك النوع من التكلفة فً نهاٌة 
. السنة المالٌة

 
تطبٌق مبادئ االعتراؾ و القٌاس 

 
-28أمثلة على تطبٌق المبادئ العامة لالعتراؾ والقٌاس المذكورة فً الفقرات  (2)ٌقدم الملحق رقم - 40
39  

 
 استخدام التقدٌرات 

 
ٌجب أن تصمم إجراءات القٌاس التً سٌتم اتباعها فً تقرٌر مالً مرحلً بحٌث تضمن أن المعلومات - 41

الناتجة موثوق بها و أن كافة المعلومات المالٌة المادٌة الالزمة لفهم المركز المالً لشركة أو أداإها ٌتم 
اإلفصاح عنها بشكل مناسب ، و بٌنما كثٌرا ما تكون القٌاسات فً كل من التقارٌر المالٌة السنوٌة والمرحلٌة 

مبنٌة على تقدٌرات معقولة فإن إعداد التقارٌر المالٌة المرحلٌة ٌتطلب بشكل عام استخدام ألسالٌب التقرٌر 
. أكثر مما هو الزم للتقارٌر المالٌة السنوٌة

 
. أمثلة على استخدام التقدٌرات فً الفترات المرحلٌة  (3)ٌقدم الملحق رقم - 42
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إعادة بٌان الفترات المرحلٌة السابقة التً قدمت عنها تقارٌر 

 
ٌجب أن ٌظهر التؽٌر فً السٌاسة المحاسبٌة عدا عن التؽٌر المحدد له المرحلة االنتقالٌة بموجب معٌار - 43

: محاسبة دوًل جدٌد وذلك من خالل ٌلً 
 
إعادة تقدٌم البٌانات المالٌة للفترات المرحلٌة السابقة من السنة المالٌة الحالٌة و الفترات المرحلٌة المقابلة - ا

إذا كانت النشؤة تتبع المعاملة األساسٌة بموجب معٌار  ( 20انظر الفقرة )من السنوات المالٌة السابقة 
، أو 8المحاسبة الدولً رقم 

إعادة تقدٌم البٌانات المالٌة للفترات المرحلٌة السابقة من السنة المالٌة الحالٌة إذا كانت المنشؤة تتبع - ب 
، وفً هذه الحالة ال تتم إعادة تقدٌم 8المعاملة البدٌلة المسموح بها بموجب معٌار المحاسبة الدولً رقم 

. الفترات المرحلٌة القابلة للسنوات المالٌة السابقة
 

إن أحد أهداؾ المبدأ السابق ضمان تطبٌق سٌاسة محاسبٌة واحدة على فئة معٌنة من العملٌات خالل - 44
 ٌتم عكس التؽٌر فً السٌاسة المحاسبٌة بالتطبٌق 8سنة مالٌة كاملة، وبموجب معٌار المحاسبة الدولً رقم 

بؤثر رجعً مع إعادة تقدٌم البٌانات المالٌة للفترة السابقة إذا كان ذلك عملٌا، على أنه إذا كان مبلػ التعدٌل 
الخاص بالسنوات المالٌة ال ٌمكن تحدٌده بشكل معقول عندئذ ٌتم تطبٌق السٌاسة الجدٌدة بموجب معٌار 

 مستقبلٌا، والبدٌل المسموح به هو إدخال التعدٌل المتراكم بكامله المطبق بؤثر رجعً 8المحاسبة الدولً رقم 
فً تحدٌد صافً الربح أو الخسارة للفترة التً ٌتم فٌها تؽٌٌر السٌاسة المحاسبٌة، وأثر المبدأ المذكور فً 

 هو طلب تطبٌق أي تؽٌر فً السٌاسة المحاسبٌة خالل السنة المالٌة الحالٌة بؤثر رجعً اعتبارا 43الفقرة 
. من أول السنة المالٌة

 
من أجل السماح بانعكاس التؽٌرات المحاسبٌة فً تارٌخ مرحلً خالل السنة المالٌة ٌسمح بتطبٌق - 45

سٌاستٌن محاسبٌتٌن مختلفتٌن على صنؾ معٌن من العملٌات أثناء سنة مالٌة واحدة، وتكون النتٌجة مصاعب 
. تخصٌص مرحلٌة ونتائج تشؽٌل ؼامضة وتحلٌل وإمكانٌة فهم معقدة للمعلومات الخاصة بالفترة المرحلٌة

 
تارٌخ النفاذ 

ٌصبح معٌار المحاسبة الدولً هذا نافذ المفعول بالنسبة للبٌانات المالٌة التً تؽطً الفترات التً تبدأ - 46
.  أو بعد ذلك ، وٌشجع المعٌار تطبٌقا أبكر لذلك 1999فً األول من ٌناٌر عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


