
 

 

 2015 المعدل (30)رقم  المصرىمعيار المحاسبة 
 الدورية القوائم المالية

 
 هدف المعيار

هاالعتدد ا توصدي هاسد هإعدد ههاعي عيدداهاعفو يداهواي د  ههاعقدوام توصدي هاعددفهانف دد هعيدتويد  ههإعدد هدف هذد اهاعيايد  هي
وهاعتد هتصددف ههاعيوثدو هييهدد اعي عيدداههوام وتدسد هاعقده،هاهاعفو يدداهاعم ي داهاوهاعيرتصدد  واعقيد  هاعيد سد  ه دد عقوام هاعي عيد

عتددفيق  هاوههان  دد  ههتدقيدد ع دد ههاعي شدد  يقددف  ههع دد هتمهدد عددفام ي هوريدد ذ هاعيسددتثي ي هوهاتددف  هيدد ههيدد هاوتدد  هي  سدد اه
ه. ه اعسيوعاههيوت هوهتمه هي مزذ هاعي ع م عكهع  هاع قفياه

ه
 نطاق المعيار

اعيسدديو ه هدد هيددفدهفو يتهدد هاوهاعمتدد  ههالهاعي عيدداهاعفو يدداه،هوهاعقددوام هاعي زيدداه  شدد هاعي شدد  ذدد اهاعيايدد  هالهيدددففهه-1
يد هاعههد  هاعيرتصداهيثد ههاعصد ف  ويعه عكهيإ هاعقوا ي هواع دوام ههه،هاعمت  هاعي عياها ته ء ش هت كهاعقوام هه افهع

يد هتل دمهيد هاعي شد  هه،هعد ف ارد ده ت  يدا و صاهانو ا هاعي عيداهاوهادهههد  هوههاعهيماهاعا ياهع  ت  اهاعي عياه
هيل د ه،هوهي عيداهفو يداهتدوام اعت هتتفاو هاو اته هاعي عيداهسسد فا هاوهاسده ىهيد ه و صداهانو ا هاعي عيداها هت شد ه

اعيد سددد اهل قددد  هعياددد يي هاعي عيددداهاعفو يددداههتواميهددد اوهت ردددمهيددد ه شددد ههي زيددداهاعي شددد  ذددد اهاعيايددد  هع دددفي هتمدددو ه
ه.ههاعيص يا

ه
ههههههه،اعيد سددد اهاعيصددد ياهيددعهياددد يي ههتوايقهددد عتدفيددفهيدددفدههع ددد هددددف هيددااوهفو ههياسددد وههيددداي عهت ميدداهيددت هتقيدددي همددد ه-2

يددعهذدد اههالهتتمدد ههه صددو  هي عيدداهفو يدداهردد  هسدد اهي عيدداهياي دداهاوهإصددفا ذ هتددوام  إصددفا ههاعي شدد  ف هتيدد  هوعدد
ه.س اهاعيص يااعيد إصفا هاعقوام هاعي عياهاعس وياهعه هل ق  هعيا يي هيي اه هي ههالهاعياي  

ه
هييددعهييهددمها هتتمدد هيددعهاعيد سدد اهاعيصدد ياهيتمقدداهيددعهيادد يي هع دد ها هدد هاعي عيدداهاعفو يدداههتدد هوصدد هاعقددوام إ اهه-3

هي هذ اهاعياي  هإيص د  هياي اهعه اهاعغ ض.ه"19"اعمق  ه ت ههوهتتل مه،يتل    هذ اهاعياي  
 

 تعريفات
 منها:  معنى المذكور قرين كلبالتستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار  -4

 .كاملة مالية فترة أقل من سنةعن  مالية دورية قوائم  تصدر فيهاالفترة التى  هى :الفترة الدورية
المالية التى تحتوى إما على مجموعة كاملة من القوائم المالية )كما ورد  القوائمتعنى  :المالية الدورية القوائم 

، أو مجموعوة مختصورة مون القووائم الماليوة )كموا  ة(عرض القووائم الماليو (1)رقم  المصرىبمعيار المحاسبة 
 بهذا المعيار( للفترة الدورية. دور 
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 المالية الدورية القوائممحتويات 
هع  :هى1 ت هسهاعيص دمي هت هتا يمه ه  عياي  هاعيد س  ههاعيهيوعاهاعم ي اهع قوام هاعي عياتدتودهه-5

ه.عي ع ت مياهاعي مزهاههساىههه
ه.ت مياهاعفر ههمىوس
هت مياهاعفر هاعش ي ههجىوس

ه.ي هدقو هاعي مياهها اعتغي ههت مياوسفىههه
هه.ت مياهاعتفيق  هاع قفياههىذدسو
ه.هاياهي م ا هإي  دياهار دذ هاعسي س  هاعيد س ياهوهنهاعيتيياهيت ي ااإلي  د  ههىوسو

 تل يدد هسي سدداهيد سدد ياه دد ث ههاعي شدد   عددكهع ددفي هتقددو هت ميدداهاعي مددزهاعيدد ع هيدد ه فايدداهاو هيتدد  هيق   دداهوهوسزىه
ه ها هاوهإع ف هع ضهع  وفهي هتواميه هاعي عياهاوهإع ف هت ويمه  وفهي هذ  هاعقوام ه.

ه

اعي شد  هاعس  قاه،هيدإ ههاعقوام نذيياهتوتي هوتم ماهاإلصفا هواي   هعتم فدهتم ا هاعيا وي  هاعت هس  ه م ذ هي هه-6
ذد اهوهيقدو هاعمت ا هاعفو ياهيق   اه قواميه هاعي عياهاعسد ويا.هههع  هيا وي  هات هترت  ها هتقفاوههي زياتفهتمو ه

ي عيدددداهيرتصدددد  هو اددددضههوهاعيت ددددي اهتددددوام اعي عيدددداهاعفو يدددداههاعقددددوام اعيايدددد  ه تا يدددد هاعدددددفهانف دددد هعيدتددددوده
وام هي عيدداهسدد وياهم ي دداهتدد هتددهآردد تدددفي ههواعي عيدداهاعفو يدداهذددهاعقددوام إعددفافهيدد ههواعغدد ضاإلي دد د  هاعه يددا.هه

ع يا ويد  هاعتد هسد  هها هاندفا هوانيو هاعهفيف هوعي هتم ا ههوإعفافذ ه،هوع عكهيإ ه هت ق هاع وءهع  هان شلاه
ه م ذ ه  عتق  ي هاعس  قا.

ه

هايو ددده ميد هذدهم ي دااعي عيدداهاعقدوام هاعهيهيوعداهيدد ه شد هاعي شد  ذد اهاعيايد  هيدد هيي دعهاوهيادو هالهيوهدفهيد هه-7
و اددددضههاعقددددوام هاعي عيددداهاعيرتصددد  هه شددد ه دددفال هيددد فو يدددداهمقدددوام هي عيددداهىه1س تدددد ههاعيصددد دهايايددد  هاعيد سددد  

اعي عيددداههاعقدددوام يددد هت ددديي هههاعي شددد  والهيوهدددفهاي ددد  ه هددد اهاعيايددد  هيددد هيي دددعهاوهيادددو ههه،اإلي ددد د  هاعيرتددد   
هاالعتدد ا اسدد ههوهتسد دهه،ه اهاعيايدد  اوهاذدد هاإلي د د  هع  ددوفهامثدد هيد هاعدددفهانف د هاعددوا فهيدد هذداعيرتصد  ه

تت دي همدد ههميد ها هدد واعقيد  هاعيد سد ياهاعددوا ف ه هد اهاعيايدد  هاي د  هع دد هاعقدوام هاعي عيداهاعم ي دداهع متد  هاعفو يدداه،ه
وهيدد هتتل  هدد هه"ا16"اعه يدداهاعددوا ف ه دد عمق  ه تدد ههاإليصدد د   دد نر هوهذدد اهاعيايدد  ههيتل  هدد اعتدد ههاإليصدد د  

هانر د.هاعيص ياهايا يي هاعيد س 
 

 المالية الدورية  القوائمالحد األدنى لمحتويات 

 ما يلى : –كحد أدنى  -المالية الدورية  تتضمن القوائم -8
 .مختصرة  قائمة مركز مالى)أ(   

 . ةقائمة دخل مختصر    ب(و ) 
 قائمة دخل شامل مختصرة   ج(و ) 
 ملكية .التغيرات فى حقوق ال  قائمة مختصرة توضح و  )د( 
   .قائمة التدفقات النقدية المختصرة   (ه)  و 
 اإليضاحات.أهم   (و) و  
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 المالية الدورية  القوائمشكل ومحتويات 

يتفق شكلها ومحتواهوا موم موا الدورى فيجب أن المالى بنشر قوائم مالية كاملة فى تقريرها  المنشأةعند قيام  -9
 ائم المالية الكاملة.لقو ل( 1المصرى رقم ) ةالمحاسب ورد بمعيار

 
 -هوذ  القووائم المختصورة  يجوب أن تتضومنبنشر قوائم مالية مختصرة فى تقريرهوا الودورى  المنشأةعند قيام  -10

قوووائم ماليووة سوونوية تووم إعوودادها ، وأيضووا   آخوورالعنوواوين والمجوواميم الفرعيووة التووى تتضوومنها  -كحوود أدنووى 
باإلضوافة إلوى بعوض البنوود أو اإليضواحات التوى إذا موا حوذفت  ، ا المعيارا هذاإليضاحات الهامة كما يتطلبه

 تكون القوائم المالية الدورية المختصرة مضللة.
 

ألربوا  بقائمووة الودخل للفتوورة سوواب بالنسووبة للقوووائم فووى ا األساسوى أو الموونخفض يجوب عوورض نصويب السووهم -11
 الكاملة أو المختصرة .

 
هاعيايدد  ه دد عك دد عي د هاعي يقدداههميميدداهت مددي هاعقددوام هاعي عيدداهوهيوهددفهى1 تدد هسهاعيصدد دهااعيد سدد هيايدد  يو دد هه-12

ت ميدداهه،،هت ميدداهاعددفر هاعشدد ي ه،هت ميدداهاعددفر ههت ميدداهاعي مددزهاعيدد ع سهه جهاعقددوام هاعي عيدداه ايث دداهتو دديدياهع يدد
ه.دقو هاعي مياىههاعتغي هي 

ه
هي غ  ه.ه-13
ه

يادف هع د هاسد  ههع ي شد  تدوام هي عيداهسد وياههآرد يهياداهإ اهم  د هاعي عياهاعفو ياهع  هاسد  هتدوام هتافهاعقوام هه-14
تددوام هي عيدداهسدد وياهه دد ر الهتتلدد   هوهع شدد ماهان ههاعيسددتق اهاعقددوام هاعي عيدداهاعسدد وياهوهالهتقدد   هه،هتددوام هيهياددا

إل دد ياهإعددد هع شدد ماهان ه  اعيسددتق اههتت ددي هاعقددوام هاعي عيددداهع ي شدد  اعسددد وياههاعقددوام إ اهم  دد ههويهيادداهياددف ه
ه ددد عقوام يي دددعهت دديي هاعقدددوام هاعي عيدداهع شددد ماهان ههوهاليدددإ هذدد اهاعيايددد  هالهيق دد ههه،هاعقددوام هاعي عيددداهاعيهياددا

ه.ع ي ش  اعي عياهاعفو ياه
 

 األحداث والمعامالت الهامة
يدد ههتمهد هاعتغيد ا هواعياد ي  هاعه يدداهيد هاهد ع د هاعي شد  ها هت دي هتواميهد هاعي عيدداهاعفو يداهتمسدي ا هع ددفا ههه-15

ي د ه ه يداهاعسد اهاعي عيداهانريد  هوتايد هاعيا ويد  هاعيمصد هع هد ه  ع سد اهع ددفا ههاعي شد  اعي مزهاعيد ع هوافاءه
هواعيا ي  هع  هتدفي هاعيا وي  ه ا هاعص اهاعيا و اهي هآر هتوام هي عياهس وياه

وصدو هإعد هآرد هتدوام هي عيداهسد وياهعد اهييد هاع د و دها هي هاعييم هعيسترف هاعقوام هاعي عياهاعفو ياهع ي ش  هاعه–اه15
ا ويددد  هاعه يددداه سدد ي  هواعتددد هتددد هاعتق يدد هع هددد هيددد هيتددوي هاإلي ددد د  هاعي يقددداه دد عقوام هاعي عيددداهاعفو يددداهتدددفيث  هع 

هإي  د  هآر هتوام هي عياهس وياه.
ه
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ذد  هاعق ميداهعيسد هوه ا هاذييداهع ي شد  هت مياه  ندفا هواعيا ي  هاعت هتتل مهإيص د  هإ اهم  د هييي هي  هه-م15
هع  هس ي هاعدص ه:

هتيياهترميضهاعيرزو هإع هص ي هاعقيياهاع ياياهوتيياهادهإعغ ءهعه اهاعترميض.هه ىاس
االعتدد ا ه  عرسدد م هاع  تهدداهعدد ها دديد  هتييدداهانصددو هاعث  تدداهوهانصددو هريدد هاعي يوسدداهاوهههوسمى

هادهاصو هار ده،هوتيياهاده فهعه  هاعرس م .
هإعغ ءهادهيرص هيمو هعتم ماهإع ف هاعهيم ا.هههوسجى
هاتت  ءهاوهاست ا فهانصو هاعث  تا.هههوسفى
هاعتزاي  هش اءهانصو .ههوسذدى
هتسوياهاياه زاع  هاوهت  ي .هههوسوى
هتصدي ههادهرل ه  عقوام هاعي عياهاعس  قا.هههوسزى
ع دد هاعقييدداهاعا فعدداهع صددو هاعي عيدداههاعتغيدد ا هيدد هاعمدد و هاعته  يدداهاوهانتتصدد فياهاعتدد هتدد ث ههوس ى

  عقييدداهاعا فعدداهاوهاعتم مددداهه هدد واإلعتزايدد  هاعي عيدداهع ي شدد  ه،هسددواءهم  دد هت ددكهانصددو هياتدد  ه
هاعيسته ماه.

اوهه ه يداهاعمتد  هاعي عيداعف هسفافهاعتزا هاوهت ضهاوهاياهير عماهالتم تياهعد هيدت هتصدديده هيد هتد  ي هوسلىه
هي هت  ي هس   هعهه.ه

هيا ي  هانل ا ه ودهاعا تا.هىدوس
هوسكىهاعتدوي  ه ي هيستوي  هتس س هاعقيياهاعا فعاهاعيسترفياهي هتي  هاعقيياهاعا فعاهع فوا هاعي عيا.

هس ىهاعتغي ا هي هت ويمهانصو هاعي عياه تيهاهاعتغي هي هر ضهاوهاسترفا هت كهانصو ه.
هاعيدتي اه.هس ىهاعتغي ا هي هاإلعتزاي  هاعيدتي اهاوهانصو 

ه

تقف هيا يي هاعيد س اهاعيص ياهاعيرت ماهإ ش فا هع هيتل    هاإليصد  هع افيدفهيد هاع  دوفهاعيف هداهيدرهاعمقد  هه-جه15
م"ه.هوع في هيمو هذ  كهدف هياي هاوهيا ي اهي هذ ياه  ع س اهعمه هاعتغيد ا هيدرهاعي مدزهاعيد ع هاوهانفاءه15"

ع ي شددد  هاعي عيددداهاعفو يددداههاعقدددوام ي  غدددرها هتقدددف هه، هع هددد هتدددوام هي عيدددااعيددد ع هع ي شددد  هي ددد هآرددد هسددد اهي عيددداهاعدددف
هتو يد  هوهتدفيث  هع يا وي  ه ا هاعص اهاعوا ف هيرهاعقوام هاعي عياهآلر هس اهي عياه.

ه
هي غ  هه-16

 االفصاحات األخرى
علووووووووووووووى  ج" ، 15لى "" إ15باإلضافة إلى اإلفصاحات عن األحداث والمعامالت الهامة وفقا  للفقرات من "-أ16

فى اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدوريوة إذا  - كحد أدنى -أن تقوم بتضمين البيانات التالية  المنشأة
يجب أن تثبت هذ  البيانات علوى  و .المالية الدورية بالقوائم  آخرعنها فى أى مكان  يفصحكانت هامة ولم 

عوون  المنشووأةتفصووح وموون ناحيووة أخورى يجووب أن  .تاريخوو  ىتوووقوعهووا منووذ بدايووة السوونة الماليوة و حأسوا  
 :مة لتفهم الفترة الدورية الجارية األحداث والمعامالت الها
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مم القوائم المالية الدورية تم إتباع نف  السياسات واألس  المحاسبية المتبعة  قد فقرة تنص على أن  )أ(
ير فى هذ  السياسات و األسو  موم بيوان يإذا كان هناك تغ ما أو مقارنة مم أحدث قوائم مالية سنوية

 . التغييرتأثير هذا طبيعة و 
 .دورية عمليات الفترة الدورية وأ التعليق على موسمية ()ب
صووافى األربووا  أو  وأ حقوووق الملكيووة وأ اتلتزامووأو اال طبيعووة ومبلووب البنووود التووى تووصثر علووى األصووول  ج()

 .طبيعتها أو حجمها أو تأثيرهاالتدفقات النقدية والتى تكون غير عادية وذلك ل
للمبوالب المثبتوة فوى الفتورات الدوريوة السوابقة للسونة  المحاسوبية  يرات فى التقوديراتيطبيعة ومبلب التغ د()

 .للمبالب المثبتة فى السنوات المالية السابقة  المحاسبية  المالية الحالية أو التغيرات فى التقديرات
 . أدوات حقوق الملكيةمديونيات و  سدادإعادة شراب أو  و إصدار هو()
  .األخرىو األسهم  العادية لألسهمالتوزيعات اإلجمالية لألسهم ككل أو للسهم الواحد وذلك  و()
إيرادات ونتائج أعمال كل قطاع حسب األنشطة أو حسب التوزيم الجغرافى وذلك طبقا  لألسا  المتبوم  ز()

الماليووة  بووالقوائماإلفصووا  عوون بيانووات القطاعووات  يجووبعنوود إعووداد تقووارير القطاعووات.  ) المنشووأةفووى 
 قضووىي بالقطاعووات التشووغيليةالخوواص  ( 41رقووم ) المصوورىمعيووار المحاسووبة  الدوريووة فقووط إذا كووان

 .(للمنشأةعن بيانات القطاع فى القوائم المالية السنوية  بضرورة اإلفصا 
 .على القوائم المالية للفترة الدورية التالية لتاريخ الفترة الدورية والتى لم تنعك  األحداث  ()
أو  االسوتحواذ أو األعموال تجميومذلوك  بموا فوىخوالل الفتورة الدوريوة  المنشوأةتأثير التغيورات فوى هيكول  ط()

التوقف عن نشاط  إعادة هيكلة الشركة أو أو طويل األجل استثمار شركة تابعة أو فقدان السيطرة على
المحاسووبة  معيووار  فووىطبقووا  لمووا ورد  اتباإلفصوواح م المنشووأةتقووو  تجميووم األعمووالفووى حالووة و  .معووين

 الخاص بتجميم االعمال.( 29رقم )المصرى 
 
هي غ  ه.ه-17
ه

هي غ  هه-18
ه

 بمعايير المحاسبة المصرية لتزاماإلفصا  عن اال 

يمكون و ال  ،عون ذلوك يجب اإلفصا  ف متفقة مم هذا المعيار للمنشأةالمالية الدورية  القوائمإذا كانت  -19
إال إذا كانوت  المصورية مم معوايير المحاسوبة متفقةأنها  على  للمنشأةالمالية الدورية  وصف القوائم 

 .المحاسبة المصرية معاييرمتطلبات  كلمتفقة مم 
 

  مالية دورية عنها قوائمالفترات المطلوب إعداد 
 :ما يلىكاملة( للفترات ال مختصرة أوال)الدورية التقاريرتتضمن  -20
 نهايوةمقارنة فى تاريخ  قائمة مركز مالىو فى تاريخ نهاية الفترة الدورية الحالية  قائمة المركز المالى (أ)

 السنة المالية السابقة مباشرة.
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السنة المالية حتى تاريخ  موم  من بدايةالحالية و على أسا  مجمم قائمة الدخل عن الفترة الدورية  ب()
خووالل السوونة السووابقة  ) الحاليووة وحتووى تاريخوو (  ةالدوريووة المقابلوو قوووائم الوودخل المقارنووة عوون الفتوورات

 . مباشرة
عون الفتورة الدوريوة الحاليوة وعلوى أسوا  مجموم مون بدايوة السونة الماليوة حتوى الشوامل قائموة الودخل  )ج( 

 المقارنة عن الفترات الدورية المقابلة ) الحالية وحتوى تاريخو (  خوالل الشامل تاريخ  مم قوائم الدخل
 السنة السابقة مباشرة .

السونة الماليوة الحاليوة حتوى تاريخو  موم  مون بدايوة على أسا  مجممقائمة التغير فى حقوق الملكية  (د)
 قائمة مقارنة عن الفترة المقابلة فى السنة المالية السابقة مباشرة .

مقارنوة بونف   ى تاريخو حتو المالية الحالية من بداية السنة على أسا  مجمم قائمة التدفقات النقدية (ه)
 السابقة مباشرة. المالية فى السنة المقابلة الفترة

 
اعي عيداهعد هإث د ههاعقدوام إعدفافهتدفهيمدو هيد هاعيميدفها شلته هيوسيياه ف هاهم ي  ه،هتمو ههع ي ش  هاعت هه  ع س اه-21

هاعسد  قاهي  شد  ها هشده ههث  هعشد هنع هااع ي    هاعيق   اهتمو ههاعمت  هاعفو ياهو ه ياهعش هشه ا هت ته هي هت  ي ه
ت ددكههاالعت دد  يدد ههيم دد ها هت ردد اعي شدد  هاعتدد هتات دد ها شددلته هيوسدديياه ف هدداهم يدد  ههيددإ   دد ءهع دد ه عددكهوهه،

ه.اعس  قاي هاعمق  ههاعي مو  اع ي    ه  إل  ياهإع هاع ي    ه
ه

  دعهاوهاعت هتافهتقد  ي ه صد ههاعي ش   يو جهع مت ا هاعواهمهع  ه ه يا ياههيو  هي د هساىهي هذ اهاعياي  ه-22
هس ويا.

 
 األهمية النسبية

المالية الدورية  القوائمتبويب أو اإلفصا  عن بند من البنود ألغراض  أوقيا   أو االعتراف تحديد كيفية عند -23
و يجوب         .لفترة المالية الدوريةل تقدير األهمية النسبية لذلك البند على أسا  البيانات المالية يتعين، 

عتمد على التقديرات ي قد  ن القيا  ألغراض الفترات الدوريةعند تحديد األهمية النسبية أ األخذ فى االعتبار 
 لبيانات المالية السنوية.القيا  الفعلى لعلى  االعتمادبدرجة أكبر من 

 
ههى5 تدددد هساعيصدددد دههاعيد سدددد اههايدددد  ىه"هعدددد ضهاعقددددوام هاعي عيددددا"هوهي1سه تدددد هاعيصدددد دهاعيد سدددد اهيايدددد  عه قددد  هله-24

إ اهافدهه  هوذ يدده  ددفههوذ يدد  ههاد دد هاتيه"وهانرلدد ءهوهاعتغييدد ا هيدد هاعتقددفي ا هاعيد سدد ياهاعسي سدد  هاعيد سدد ياه"
يايددد  هوهيتل دددمه.ههاعاددد فيي هعقدددوام هاعي عيددداعيسدددترفي هاها هاالتتصددد فياد يدددههاوهتد يمدددههإعددد هاعتددد ثي هيددد هاعقددد ا ه

هيايد  هاعيد سد اهاعيصد ده،هوهيتل دمههاعه يداه د اته ي مصد هعد هاع  دوفهاعص  هياإلىه1 ت هسهاعيد س اهاعيص ده
،ههوهانرلد ءهههه ا هيد هاعسي سد  هاعيد سد يايدوهاعتغيي ا هي هاعتقدفي ا هاعيد سد ياهىهاإليص  هع هاعتغي5 ت هس

ههإ ش فا هميياه ش  هانذيياهاع س يا.هاياهادهي هاعياي  ي وهالهيت ي ه
ه
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اعي عيداهيدتد جهفاميد  هإعد هاعدمد هاعشرصد هإالها هذد اههاعقوام قفي هانذيياهاع س ياهنر اضهإعفافه  ع ر هي ها هته-25
اعر صدداه دد عمت  هاعفو يدداهنردد اضهتمهدد هه  دد ءهع دد هاع ي  دد  هاالعتدد ا اعيايدد  هي ددعهاسدد  هاردد هتدد ا هاإليصدد  هوه

سي سدد  هاعتقدفي ا هاوهاع ءهواعتغييد هيد هاع  دوفهريد هاعيتمد   هوانرلدع د هسد ي هاعيثد  ه،هيدإ ههه،ها تد  هت دكهاعمتد  
واإليصددد  هع هددد هل قددد  هنذييتهددد ه  ع سددد اهع  ي  ددد  هاعي عيددداهاعفو يددداهو عدددكهعتمددد فدهه هددد هاالعتددد ا يدددت ههيد سددد ياهاع

هاعقددوام ا ههاعت مددفهيدد ذددوهيدد ه عددكههانس سددراعهددف ههوهه،هاعردد لاهاعدد دهيت تددمهع دد هعددف هاإليصدد  هاالسددت ت ج
ه اعيدد ع هو تدد ممهاعي عهددهاعي شدد  ع يهدد هعددتمه هي مددزههاالعتيدد ف هاعيا ويدد  هاعتدد هييمدد هاعي عيدداهاعفو يدداهتت ددي همدد

ه.ر  هاعمت  هاعفو ياه
 

 بالقوائم المالية السنوية االفصا 
تغيور هوذا التقودير تغيورا  جوهريوا  فوى  وإذا كان هناك تقدير محاسبى لمبلب ما تم إثبات  فى فترة دورية معينة  -26

 يتعووين،  عوون الفتوورة الدوريووة مسووتقلةألخيوورة لووذات السوونة الماليووة ولووم يووتم نشوور قوووائم ماليووة الفتوورة الدوريووة ا
 .للمنشأةاإلفصا  عن طبيعة ومبلب التغيير فى التقديرات وذلك باإليضاحات المتممة للقوائم المالية السنوية 

 
اع د تمهعدد هاعتغييدد ههييدداهاعي  دد وهتعدد هل ياداهسإ هايمدد ىهاإليصد  هىه5 تدد هسهاعيصدد دهيايدد  هاعيد سد اهيتل دمهه-27

اعيتوتدعها هيدد ث هتد ثي ا ههوذ يد  هع دد هيد هيد هاعتقدفي ا هاعيد سد ياهواعدد دهعدههتد ثي ههددوذ دهع د هاعمتد  هاعد عيدداهاوه
ه،هاعي عيداهاعفو يداه د عقوام  م هاإليصد  ه دهاعقيد  يد هذد اهاعيايد  هه"سفىه16"اعمق  ه تد ههتتل موهاعمت ا هاع دقا.هه

إعد ف ههوهي ا هي هاعتقدفي هاعيد سد  هيد هاعمتد  هاعفو يداهانريد  هيد هيتا د ه ترمديضهتييداهاعيردزو يوي هايث اهاعتغ
وهيتمد ههه،اعفو يداهاعسد  قاهعد م هاعسد اهاعي عيداهاعمتد  تي هانصو هاعت هت هإث  تهد هيد هها يد  اعهيم اهوهرس م ه

ىه،هويددت هتل يقددهه5 تدد هسهاعيصدد دهاعيد سدد يايدد  هاعهيدد هذددوهوا فه اعيل ددومهواعيددف جه دد عمق  هاعسدد  قاهيددهاإليصدد  
إف اجهه ي  د  هههاعي شد  هيتادي هع د ،هوهالهع  ه ل  ه ي هع في هي ت لهيقله  عتغيي ا هي هاعتقفي ا هاعيد س يا

ه.اعس وياهي عياهإ  يياهع هيت  هفو ياه ي هتواميه هاعي عيا
 

 والقيا   االعتراف
 السنويةالسياسات المحاسبية نف  تطبيق 

عنود  المطبقوةنفو  السياسوات المحاسوبية  تطبوقالدوريوة أن  قوائمهوا الماليوةعنود إعوداد  المنشأةجب على ي -28
قووائم ماليوة سونوية  آخورالسياسات المحاسوبية التوى توم تغييرهوا بعود  فيما عدا إعداد قوائمها المالية السنوية

الماليوة  القوائمغم من ذلك فإن دورية وبالر   ،والتى سوف تنعك  على القوائم المالية السنوية التالية صدرت
 المنشووأةتووصثر علووى قيووا  نتووائج أعمووال  أال نصووف سوونوية أو الربووم سوونوية( يجووب ال)السوونوية ،  للمنشووأة
الدوريوة يجوب أن تكوون علوى  للقووائم الماليوةولتحقيوق هوذا الهودف ، فوإن أسو  القيوا  المتبعوة   ،السنوية
 .بداية السنة حتى تاريخ أسا  
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 يقهد هع د هيدت هتلت دكهاعتد هماعقوام هاعي عيداهاعفو يداهم هاعسي س  هاعيد س ياهع فهإعفافه تل ي ه هاعي ش  إعزا هإ هه-29
يسددتق اه دد اته .هها  دد  هاسدد هاعقيدد  هع متدد ا هاعفو يدداهتددفهل قدد هوم  هدد هيتدد هه  ها ل  عددالدد هاعقددوام هاعسدد وياههتددفهي
يد ث هع د هاسد هتيد  ه تد ممههاالفي هتقد  ي هفو يداهيهدمهيد هتقدهاعي شد  ها تم  ا ههاالعت   وعم ،ههيعهانر هي ه
هوتدفهي لدودت مفها هاعمت  هاعفو ياهذ ههدزءهيد هسد اهي عيداهم ي دا.ههه"ه28"اعمق  ه ت هههيإ هانعي  هاعس وياهعه ه،
تغييدد هيدد هاعتقددفي ا هع ي دد ع هاعيث تدداهيدد هيتدد ا هفو يدداهسدد  قاههع دد هه ددفءهاعسدد اهدتدد هت  يرددهاعقيدد  هع دد هاسدد  ه

اإلي افا هواعيصد وي  هالهترت د ههو  هعتزاياالهو  نصو ههاالعت ا اس ههإالها هه،هاعس اهاعي عياهاعد عياهع م 
هنر اضهإعفافهاعقوام هاعي عياهاعس ويا.ه نر اضهاعمت  هاعفو ياهع ه

ه
 أمثلة لإليضا  -30

تدي هها ديد   هاعهيم داهاوهإع فهاوتيياهاعيرزو هه   رم ضواعقي  هع رس م هاعر صاههاالعت ا إ هاس ههاىسهه
إ اهم   هتافهيقلهتدوام هي عيداهسد ويا.ههوعمد ههاعي ش  انصو ه  عمت  هاعفو ياهذ ه م هانس هاعت هتت اه ه

اعتقدفي ا هعهد  هاع  دوفهيد هاعمتد  هاعفو يداههوارت مد ي هيت  هفو ياهس  قاههوتي سه هاع  وفه ه  هاالعت ا إ اهت ه
هاسدتدق  يد ه ايد هإاعتقفي هانوع هي هاعمت  هاعفو ياهاع دقاههييت هتغيي هياه،هاع دقاهعه هوع م هاعس اهاعي ع

ه. ههي هاعمت  هاعفو ياهاعس  قاهاالعت ا ع  هي   هاعرس م هاوهإعغ ءهاعي   هاع دهت هه ي   هإ  ي 
هاهاعي مدزهاعيد ع ت ميداعتم ماهاعت هالهي ل  هع يه هتا ي هانص هي ه ه يداهاعمتد  هاعفو يداهيد ههالهيت هت هي همىوس

هإلمهد  ها  د  هع د هيدفا  ي    هيستق  ياهتفهتتدق هعم هي ل  هع يه هتا يد هانصد هاوههيانها تم  ا هإي ه
هه.اعمت ا هاعفو ياهر  هاعس اهاعي عيا

 يصدد و ه دد اممهاعددفر هعمدد هيتدد  هفو يدداهع دد هاسدد  هاي دد هاعتقددفي ا هع يتوسددلهاعيدد ه ههاالعتدد ا يددت ههجىوس
يصد و ه د اممهاعددفر ههوتدفهيسدتوهمهتسدوياهه،ه  مي هد هسد ودهواعيتوتدعهع سد اهاعي عيدااع د ي اهاعهعيادف 

اعدفر ههاعيقف هر  هيت  هفو ياهي هاعمتد ا هاعفو يداهاع دقداهإ اهمد  هذ د كهتغييد هيد هتقدفي هسدا ه د ي اه
هاعس ود.

ه
ه  دددفه  عييزا يددداههإف اجيددداهميددد هو فه  إللددد  هاعاددد  هإلعدددفافهوعددد ضهاعقدددوام هاعي عيددداهذدددوه"عي هاالعتددد ا إ هاسددد  هه-31

هوه  عتزايدواالهه هتا يد هانصدو ديد هإه،هاالعتد ا  شد ولهويم ههع ص هي يتم هيعهتا ي ههو ق مياهاعفر ه،
هواعس وياهيا  .هاعفو ياه  عقوام هاعي عياهاالعت ا اإلي افا هواعيص وي  هيات  هاس  هعي ياه

ه
اعسد وياههذوهاعدد  هيد هاعمتد ا ستق  ياهع  هاعمت ا هاعفو ياهمي هاعي مااهاعيهارت   ا  م ههتل    ع س اهع صو هه-32

هيإ ددهاعسدد اهاعي عيدداهه ه يدداههيدد  مدد ا هعل ياتهدد هه تم مدداهاعتدد هالهي ل دد هع يهدد هتا يدد هانصدد   ع سدد اهعوههه،هع ي شدد  
فو يداهيهدمها هيد هتد  ي هاعمتد  هاعه  عتزايداالاعمتد  هاعفو يدا.ههو  عيثد ه،هيدإ هيد هذ اهاعتا يد هم عكهي ل  هع يه ه

هي هذ اهاعت  ي ،ههمي هعوهم  هي هت  ي هإعفافهاعقوام هاعس ويا.ه  هت ميه  هاعتزايتيث ه
ه
ه
ه

هاعتددددفيق  هاعفار دددداهواعر  هدددداهاعيتا قدددداه  نصددددو هها اعه يدددداهع ددددفر هساإليدددد افا ىهواعيصدددد وي  ههيدددد هاعرصدددد م ه-33
 د إلي افههاالعتد ا تدققد هييهدمهتدفههواعر  هداهه.ههوا  اهم   هذ  هاعتفيق  هاعفار دادفث ه  عما تفهه  هعتزايوهاال
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ه  عيصد و هاالعتد ا اإللد  هاعاد  ه د  ه"يدت ههوهيق د هه،هه ه هاالعت ا يت ههوهإالهالاوهاعيص و هاعيتا  ه ه ه
يدد ههاعتددزا ها تمدد  اصدد هيدد هاوههاعيسددتق  ياهاعي ت لدداه   رمدد ضهاالتتصدد فيااعي دد يعهها رمدد ضع ددفههيدد هت ميدداهاعددفر 
يدد هاعييزا يدداه دد ع  وفهاعتدد هالهيتمددد هه العت ا  دداإللددد  هاعادد  ههالهيسددي ههو.ههف هدداهياتيددفهع يهدد " هوييمدد هتي سدده

ه.  عتزاياالهتا يمه هيعهتا ي هانصو هاو
ه

هيدددييم اعيصددد وي  هواعتدددفيق  هاع قفيددداهاعيث تددداه ددد عقوام هاعي عيدددا،هوهاإليددد افا هوهه  عتزايددداالهوع دددفهتيددد  هانصدددو هه-34
فهتدوام هسد وياهيقدلها هت رد هيد هاعدسد   هاعيا ويد  هاعتد هتمدو هيت دداهرد  هت دكهاعسد اهاعت هتقو ه إعفاه ي ش  ع

ه.وهتمو هاعقي س  هاعت هتقو ه ه ه  عما هع  هاس  ه فءهاعس اهدت هت  يرهاعي عيا.هه
ه

عمتدد  هالدقدداهتصددي  ههوااعيت ددداهسدتدد ه صدد هاعادد  ههاعيا ويدد  اعي شدد  هاعتدد هتاددفهتقدد  ي ه صدد هسدد وياههتسددترف ه-35
اعمتد  هاعيت دداهرد  ههاي د  هاعيا ويد  اهاشده هانوعد ،هواي د  هتسدترف هتعه ىهع فهاعقي  ه قي سه هع قوام هاعي عياهع سد

اعقيدد  ههوهيامد هه،عمتد  هالدقدداهتصدي  هعهد هع دفهاعقيد  ه قي سدده هع قدوام هاعي عيداهاعسد وياهواتد  ي ه ه يداهاعسد اههدتد 
وهالهيدد هاعتقدفي ا هع ي د ع هاعيث تداهيدد هاعسدتاهاشده هانوعدد .هههي دااعيدتهعتغييد ا اع د هاسد  هاإلث د هعشدد هشده ا ه

هه  تتل  ددده"26"وه"سفى16"هاعمقددد تي هإالها هه،هاعي ددد ع هاعيث تددداهيددد هاعسدددتاهاشددده هانوعددد ه ددد ث ه هاددد هييمددد هتسدددويا
هاإليص  هع هل يااهوي   هاعتغيي هي هاعتقفي ا هاعيد س ياهإ اهم   هذ يا.

ه
اإليد افا هواعيصد وي  هع د هاسد  هه قي  ي ه ص هس وياههات  إعفافهتق  ي هفو ياهو هاعت هتقهاعي ش  ههع  هه-36

هه،هاع ي    هاعيت داهع فهإعفافهم هيهيوعاهيد هاعقدوام هاعي عيداه  سترفا م هيت  هفو ياهه فءهاعس اهدت هت  يرههي 
اعتقددفي ا هاعيد سدد ياهع ي دد ع هاعتغييدد ا هيدد ههد عيدداعمتدد  هفو يدداهاعيث تدداهي دد ع هاإليدد افا هواعيصدد وي  ههوهتامدد ه

اعي د ع هاعيث تداهيد هاعمتد ا هاعفو يداههه،هوهالهيدت هتسدويااعي عيداهاعيث تاهيد هاعمتد ا هاعفو يداهاعسد  قاهعهد هعد م هاعسد ا
يددد ههاعتغييددد اإليصددد  هعددد هل ياددداهوي  ددد هه  تتل  ددده"26"هوه"سفى16"ههاعمقددد تي ههإالها هه،هاعسددد  قاه ددد ث ه هاددد 

هاهم   هذ يا.اعتقفي ا هاعيد س ياهإ 
 

 الدورية أو العرضية أواإليرادات الموسمية 
فوى خوالل السونة الماليوة  التى تحصل بصفة موسمية أو دورية أو عرضوية اإليرادات  ال يتم تأجيل أو تعجيل -37

 .للمنشأةنهاية السنة المالية  التعجيل غير مناسب فىتأجيل أو الإذا كان  الفترة الدورية  نهاية تاريخ
 

  إل د ياهإعد همثيد هيد هاإليد افا هههاإلتد وا هواعيد  هاعدموييداهانسه هوهع هتوزيا  اعوي هايث اهت كهاإلي افا هه-38
وهالهتدصدد هاعي شدد  ه إ تمدد  هوث دد  هيدد هيتدد ا هفو يدداهياي دداهردد  هاعسدد اهاعي عيدداهه اددضهاعتدد هتدصدد هع يهدد ه

 هددد  هياتدد  ههوهه،اعتهزمددداهاعيوسددديياهعتهدد  اإليدد افا هههاعمتددد ا هاعفو يدداهانرددد د،هويدد هايث ددداه عددكهع يهدد هردد  
هع فهتدققه .هيقلهاإلي افا 

 
 



 2015اعياف هههى30ياي  هاعيد س اهاعيص ده ت هس

 

  10 - 30 

 المتقلبة خالل السنة المالية المتكبدة التكاليف 

الدورية  القوائم المالية ألغراض إعداد  خالل السنة المالية المتكبدة و المتقلبةالتكاليف  يتم تعجيل أو تأجيل -39
 جيل هذا النوع من التكلفة فى نهاية السنة المالية.إذا كان من المناسب تعجيل أو تأ فقط

 
 والقيا  االعترافتطبيق أس  

"هإعدد ه28"اعقيدد  هه دد عمق ا هيدد هوهه عتدد ا اعا يدداهعهسدد انايث دداهع دد هتل يدد ههسمىاعي ددد هاعتو دديد ههيقددف هه-40
ه."39"

 
 التقديرات المحاسبية استخدام

المالية الدورية للتأكد من أن البيانات الناتجة عنها يمكن  القوائميتم تصميم إجرابات القيا  المتبعة إلعداد   -41
كل البيانات المالية الهاموة والتوى تسواعد علوى فهوم المركوز الموالى  أن  قد تم االفصا  عن و اعليه االعتماد
فوى  دالمالية السنوية والدوريوة تعتمو لكل من القوائمفى حين أن أس  القيا    و ، ونتائج أعمالها للمنشأة

 اسوتخدامتطلوب يعاموة  بصوفة الماليوة الدوريوة القووائمإعداد  إال أن،  المعقولعلى التقدير  كثير من األحيان
 المالية السنوية. القوائم أكبر من بصورة  للتقديرات

 
هاعفو يا.ه  عقوام هاعي عيااعتقفي ا ههاسترفا ايث اهع ههسجىاعي د هاعتو يد ه ت هيقف هه-42
 

  ائم المالية الدورية للفترات السابقةالقو  عرضإعادة 
 أو تفسير جديد ل  فى السياسات المحاسبية بخالف التى يحددها معيار محاسبى جديد يراتيتغ أيةيتم إظهار  -43

 من خالل ما يلى :
 كما يتم أيضا  إعوادة عورض الحاليةالمالية  إعادة عرض القوائم المالية للفترات الدورية السابقة للسنة أ()  

السونوية  سونوات ماليوة سوابقة فوى القووائم الماليوة أليوةالقابلوة للمقارنوة  للفترات الدوريةأرقام المقارنة 
 ( .5رقم ) المصرى  ةالمحاسب معيارطبقا  ل وذلك

عند تعذر تحديد التأثير المجمم فى بدايوة السونة الماليوة لتطبيوق السياسوة المحاسوبية الجديودة علوى  ب(أو )
سوابقة ، يوتم تعوديل القووائم الماليوة للفتورات الدوريوة السوابقة الخاصوة بالسونة الماليوة جميوم الفتورات ال

و كوذلك الفتورات الدوريوة القابلوة للمقارنووة للسونوات الماليوة السوابقة وذلوك لتطبيوق السياسووة  ، الحاليوة
 .بأثر الحق فى أقرب تاريخ ممكن ةالمحاسبية الجديد

ه
ه
ه

يدد هياي دداههسي سدداهيد سدد ياهوادددف هع دد هيهيوعدداههتل يدد مدد  هذددوهاعت مددفهيدد هإ هاعهددف هيدد هانسدد  هاعسدد   ه ه-44
يدإ هتغييد هسي سداهيد سدد ياهىه5 تد هسهاعيصد دل قد  هعيايد  هاعيد سد اههوهاعياد ي  هرد  هاعسد اهاعي عيداه  مي هد 
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 هاد ههاثد ه د لو هه  ث ه ها هيعهإع ف هع ضه ي    هاعمت  هاعي عياهاعس  قاهي هر  هاعتل ي ه ام يهمها هي
  عسد اهاعي عيداهاعسد  قاه صدو  هي  سد ا،ههاعتسوياهاعيهياداهاعر صداي  ع ههتدفيفهي هاعصامم  هإ اههإي هه،هييم 

هعياي  هاعيد س اه  ُ ه.قف هاإليم  ه   ث هالد هىهيت هتل ي هاعسي ساهاعهفيف ه5 ت هسهاعيص ديل ق  
اعد عيداهاهرد  هاعسد اهاعي عيداهيسي سداهيد سد هادهتغييد هيد هإعد ها ه"43" د عمق  ه تد هههاعي مو هانس  ههي فدهو

ه.  ث ه ها هوهإ هتا  ه عكهييمو هاعتل ي ه  ث هالد ه ش لهاالهيمو ه عكه افه فاياهاعس اهاعي عياهههيل  
ه

 هيرت متدي هعيهيوعداهتيتل يد هسي سدتي هيد سد ياعس اهاعي عياهي هي هسي ساهيد س ياهي هياعتغهي تمهع هإث   تفهه-45
اعت ويدمههوعدف هو دو هاعتوزيدعهوهيا ي  هر  هاعس اهاعي عياهاعوادف .ههوتفهي تمهعد ه عدكهصداو اهياي اهي هاع

ه.ع ي ش   ت ممهانعي  هوتاقيفهتد ي هويه هاع ي    هاعفو ياه


