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مقدمة
 المعنیون األطراف یستخدم حیث المنشأة، عن الرئیسي اإلبالغ محور المالیة القوائم تعتبر

 ھنا ومن . النقدیة التدفقات تولید على والقدرة المالي المركز وتقدیر األداء لتقییم المالیة المعلومات
 الفترة من أقصر تكون معینة فترة عن مالیة قوائم إعداد إلى الحاجة األحیان من كثیر في تبرز

 استطاع كلما أكثر إتاحتھا وتكرار أفضل المتاحة المعلومات جودة كانت كلما حیث . الواحدة المالیة
 المالیة، القوائم إلى الموجھ االنتقاد حدة من یخفف ذلك أن كما . رشیدة قرارات اتخاذ المستثمرین

 من المالیة الفترة خالل حصل قد ما بالضرورة تعكس وال المالیة الفترة نھایة في تعد أنھا بالقول
ً  المعیار ھذا أجاز حیث ، )٣٤IAS( الدولي المعیار لھ تطرق ما وھذا .وتقلبات تغیرات  اختیاریا
 ما منھا األھداف بعض لتحقیق أعمالھا ونتیجة المالي مركزھا عن معلومات بنشر تقوم أن للمنشأة
 القوائم ببنود المتعلقة االتجاھات بیان أو ، األسھم بأسعار المتعلقة االستثماریة باألھداف یتعلق
ً  المنشأة، أعمال على الموسمیة بالتأثیرات یتعلق ما ومنھا ، وتوقیتھا السنة خالل المالیة  وأحیانا
 االئتمانیة الجھات بعض طلب على بناءً  )المؤقتة( المرحلیة المالیة القوائم إعداد یكون أخرى

 أعمالھا ونتیجة المالي مركزھا بضمان المنشأة إلى ائتمانیة تسھیالت منح أجل من وغیرھا كالبنوك
ً  .تاریخھ لغایة ً  یكون المنشآت أي المعیار ھذا یوضح لم إذا  مرحلیة مالیة قوائم تنشر أن منھا مطلوبا
 أو سنویة نصف تكون ما عادة ولكنھا( تقدیمھا الواجب المرحلیة المالیة التقاریر تكرار مدى وال
 والھیئات ، المالیة األسواق ، المحلیة للحكومات متروكة القضایا ھذه مثل أن ،واعتبر )سنویة ربع

 إصدار خاللھ یجب والتي المرحلیة الفترة انتھاء بعد الزمني المدى المعیار یبین لم ،كما المحاسبیة
 في المدرجة المنشآت یشجع الدولیة المحاسبة معاییر مجلس فإن ھذا ،ومع المرحلیة التقاریر
 االعتراف مبادئ مع تتوافق مرحلیة مالیة بتقاریر التزوید على عامة بصفة المالیة األسواق
 على مرحلیة تقاریر إعداد على یشجع كما ،)٣٤IAS( المعیار تضمنھا التي واإلفصاح والقیاس

 التقاریر ( المعلومات تلك عرض یتم أن یشجع كما. المالیة السنة من األول النصف نھایة في األقل
ً  )٦٠( خالل )المرحلیة   .أقصى كحد الفترة نھایة بعد یوما



ھدف المعیار
وصف الحد األدنى الذي یجب أن تتضمنھ مجموعة التقاریر المالیة المرحلیة 

والتعرف على مبادئ االعتراف والقیاس واإلفصاح للفترة البینیة ) المؤقتة(
:وھذا یتضمن النقاط التالیة .
تحدید محتوى التقریر المالي المؤقت وشكلھ.
 تحدید الفترات التي یغطیھا التقریر المالي المؤقت.
تحدید مبادئ االعتراف والقیاس في القوائم المالیة المؤقتة.
تحدید السیاسات المحاسبیة ومتطلبات اإلفصاح في التقریر المالي المؤقت.



المصطلحات األساسیة
من كاملة مجموعة إما یتضمن مالي تقریر ھو : المرحلي المالي التقریر 

 مجموعة ،أو المالیة القوائم عرض: )١(المعیار في جاء مثلما المالیة القوائم
.)سنة من أقل( مرحلیة فترة عن المختصرة المالیة القوائم من
المالیة السنة عن تقل التي المالیة اإلبالغیة الفترة ھي : المرحلیة الفترة 

.)سنویة نصف أو ربع لھا الغالب النموذج( الكاملة
نھایة في تعد میزانیة ھي : المختصرة )المالي المركز قائمة( المیزانیة 

 ذلك في للمنشأة المالي المركز تبین )المؤقتة( المرحلیة المالیة الفترة
.التاریخ

المؤقتة ( المرحلیة المالیة الفترة عن تعد دخل قائمة : مختصرة دخل قائمة( 
.الفترة تلك عن للمنشأة األعمال نتیجة تبین

المرحلیة الفترة عن تعد نقدیة تدفقات قائمة : مختصرة نقدیة تدفقات قائمة 
  الفترة عن للمنشأة النقدي المركز تبین )المؤقتة(



) المؤقتة(محتوى التقاریر المالیة المرحلیة 
:كحد أدنى على ما یلي) المؤقتة(یجب أن تحتوي التقاریر المالیة المرحلیة 

 ملخصة(مختصرة ) قائمة المركز المالي(میزانیة.(
 ملخصة( قائمة دخل مختصرة.(
 ملخصة(قائمة تدفقات نقدیة مختصرة.(
قائمة توضح إما:

.كل التغیرات في حقوق الملكیة -
.التغیرات في حقوق الملكیة غیر تلك الناشئة عن معامالت مع المالك -
إیضاحات متممة.



)المؤقتة(شكل التقاریر المالیة المرحلیة 
 ،وحینما المرحلیة الفترة عن المالیة القوائم من كاملة مجموعة نشر المنشأة تختار قد

ً  تكون أن یجب المالیة القوائم من كاملة مجموعة تعد  عرض "األول" للمعیار وفقا
  مرحلیة فترة عن البیانات كانت ولو حتى )IAS ٣٤( المعیار ولیس " المالیة القوائم

.)مؤقتة(
  مختصرة معلومات نشر تختار سوف المنشأة أن ھو احتماالً  األكثر فإن –ھذا ومع

 بكلمة ،ویقصد إعدادھا في تكلفة أقل أنھا حیث المرحلیة المالیة قوائمھا في )ملخصة(
  :)ملخصة( مختصرة

 األحدث المالیة القوائم في المعروضة الجزئیة واإلجمالیات العناوین من كل أن
 ھذا یكن لم ما أكثر تفصیالت تحتوي بأن مطلب یوجد ال ولكن –مطلوبة للمنشأة
 ً  التفصیلیة المالحظات لتحدیث متطلب یوجد ال عامة وبصفة خاصة، بصفة مطلوبا

 ھذه على دخل قد یكون المستخدم ألن األخیرة الكاملة المالیة القوائم في المعروضة
 خطوط بنود توفر أن المنشأة على ینبغي فإنھ ھذا ،ومع نشرھا السابق المعلومات

 المالیة التقاریر لمستخدمي مضلالً  یكون ذكرھا عدم كان إذا وعناوین إضافیة
  .)المؤقتة( المرحلیة
.الواحد السھم ربحیة المنشأة تعرض أن )٣٤IAS( المعیار ویتطلب



)الملخصة(محتویات القوائم المالیة المرحلیة المختصرة 
 األقل على تتضمن أن ،فیجب المختصرة المالیة القوائم بمحتویات یتعلق فیما

:یلي ما
الرئیسیة البنود .
الحالیة السنویة المالیة القوائم في الموجودة الفرعیة البنود مجامیع.
المطلوبة التفسیریة المالحظات.
المرحلیة المالیة القوائم یجعل شطبھا كان إذا إضافیة رئیسیة بنود أي 

.مضللة )المؤقتة(
 تكون أن فیجب )مجمعة ( موحدة مالیة قوائم ھي المالیة القوائم كانت وإذا

ً  مجمعة )المؤقتة( المرحلیة المالیة القوائم .أیضا
ً  یكون أن یجب فإنھ المالیة القوائم بشكل یتعلق فیما أما   المعیار في ورد لما وفقا
)١IAS(.



الفترات التي یمكن تغطیتھا بموجب القوائم المالیة المرحلیة

الفترات ) الملخصة أو الكاملة( یجب أن تتضمن التقاریر المالیة المرحلیة 
:التالیة

الفترات المقارنةالفترة المرحلیة الحالیةالقائمة

.في نھایة السنة المالیة السابقة لھافي نھایة الفترة المرحلیة الحالیةالمیزانیة

:عنقائمة الدخل
.الفترة المرحلیة الحالیة -١
حتى –مجمعة عن السنة  -٢

حیث ال تكون الفترة (تاریخھ 
المرحلیة على أساس السنة حتى 

).  تاریخھ

:عن الفترات المرحلیة المقارنة
.نفس الفترة المرحلیة -
مجمعة عن السنة حتى تاریخھ   -
.   للسنة المالیة السابقة مباشرة   

السنة حتى تاریخھ للسنة المالیة .مجمعة عن السنة حتى تاریخھقائمة التدفق النقدي
.السابقة مباشرة

قائمة التغیرات في حقوق 
الملكیة

السنة حتى تاریخھ للسنة المالیة .مجمعة عن السنة حتى تاریخھ
.السابقة مباشرة



السیاسات المحاسبیة 
 القوائم إعداد في المنشأة تستخدمھا التي المحاسبیة السیاسات ذات تطبیق یجب

 یتعلق ،وفیما)المؤقتة( المرحلیة المالیة القوائم إعداد عند وذلك السنویة المالیة
 المالیة القوائم إصدار بعد إجراءھا یتم التي المحاسبیة السیاسات في بالتغیرات

 على ،فیجب التالیة للسنة المالیة القوائم في عكسھا سیتم والتي الحالیة السنویة
 )المؤقت( المرحلي المالي التقریر إعداد عند االعتبار بعین تأخذھا أن المنشأة

 ،خاصة تفسیر أو معیار بموجب إلزامیة تكون التي التغیرات على والتركیز
 التقدیر في المحاسبیة،التغیرات بالسیاسات المتعلق )٨IAS( المعیار

.واألخطاء
ً  )٣٤IAS( المعیار تضمن وقد  وھو المحاسبیة السیاسات بتغییر یتعلق شرطا
 المالیة السنة طیلة المحاسبیة السیاسات ذات استخدام المنشأة على یجب أنھ

ً  اتخاذ تم الواحدة،وإذا  السنة منتصف في معینة محاسبیة سیاسة بتغییر قرارا
 التقریر بیانات تعدیل یعاد بحیث رجعي بأثر التغییر ھذا تطبیق یجب فإنھ

   .السابقة المقارنة لفترة )المؤقت( المرحلي



االعتراف والقیاس
 لغایة السنة أساس على بھا القیام یجب )المؤقت( المرحلي التقریر ألغراض والقیاس االعتراف عملیات إن

 لیست )المؤقتة( المرحلیة المالیة للتقاریر إعدادھا عند المنشآت أن ،ومعبالموثوقیة تتصف أن ویجب تاریخھ
ً  بإصدارھا ملزمة  علیھا یجب أنھ المالیة،إال القوائم بعرض المتعلق )١IAS( المعیار نصوص لجمیع وفقا

   : المذكور المعیار في وردت التي التالیة األمور مراعاة
.IFRSs الدولیة المالیة التقاریر بمعاییر وااللتزام العادل العرض -١
. االستمراریة فرضیة -٢
. االستحقاق أساس إلى المستندة المحاسبة -٣
. التجمیع ومستوى النسبیة األھمیة -٤
. المقاصة -٥
. المقارنة المعلومات -٦

: یلي كما القیاس عملیة في مراعاتھا یجب التي الھامة النقاط بعض وھناك
ً  استالمھا یتم التي باإلیرادات التنبؤ عدم یجب -  ً  أو موسمیا  اإلبالغ حتى تأجیلھا المالیة،أو السنة خالل دوریا

. المالیة السنة نھایة في مناسب غیر یعتبر التأجیل أو التنبؤ كان المؤقت،إذا
 إذا )المؤقت( المرحلي التقریر ألغراض تأجیلھا أو منتظم غیر بشكل تحملھا یتم التي بالتكالیف التنبؤ یجب - 

. المالیة السنة نھایة في تأجیلھا أو التكالیف من النوع بذلك التنبؤ فقط المناسب من كان
ً  بھا االعتراف شروط تحقق عند الملموسة غیر باألصول االعتراف ویجب -   في ورد لما وفقا

. ) ٣٨IAS(المعیار
 المالیة،وال السنة في معینة زمنیة نقطة في فقط تحمل فإنھا تنفق التي التكالیف أو تسلمھا یتم التي واإلیرادات

ً  السنة كل على توزیعھا یجب . تكبدھا أو تلقیھا عند بھا االعتراف یجب  - ذلك من تأجیلھا،وبدالً  أو مقدما



استخدام التقدیرات 
 أو السنویة سواء( المالیة التقاریر إعداد یعتمد

 قیاس في التقدیرات استخدام على )المرحلیة
 إجراءات تصمم أن وااللتزامات،ویجب األصول

 الناتجة التقدیرات أن لضمان فترة أي في القیاس
ً  یعتمد  للتقدیرات حاجة ھناك تكون ما علیھا،وغالبا

 بشكل المرحلیة،وذلك المالیة التقاریر إعداد عند
 المالیة التقاریر في الحال علیھ یكون مما أكبر

. السنویة



األھمیة النسبیة 
 التقریر ألغراض معین ببند االعتراف كیفیة تقریر في

 عنھ،فیجب واإلفصاح وتصنیفھ )المؤقت( المرحلي المالي
 المالیة بالبیانات متعلقة تكون التي النسبیة األھمیة تقدیر
 المعلومات عرض یتم ،بحیث)المؤقتة( المرحلیة للفترة
ً،وبالرغم مھمة أنھا یعتقد التي  االجتھادات أن من نسبیا

 غیر عادة تكون النسبیة باألھمیة المتعلقة الشخصیة
 المعلومات تكون أن األمر في المھم أن ،إال موضوعیة

 لفھم مالئمة )المؤقتة( المرحلیة المالیة القوائم تحتویھا التي
         . المؤقتة الفترة خالل للمنشأة المالیین واألداء المركز



االلتزامات المحتملة
 في المحتملة األمور عن اإلفصاح ینبغي بینما

ً  الضروري من لیس فإنھ المرحلیة التقاریر  دائما
 عن( الخبراء من رسمیة وثائق على الحصول

 الدعاوى مثل محتملة أمور تمثل موضوعات
 من التحقق ألجل وذلك ،)الفنیة والمطالبات القضائیة

 التقاریر تواریخ في المحتملة األمور ھذه مبلغ
    . )المؤقتة( المرحلیة



المالحظات اإلیضاحیة المختارة 
ً  الھامة غیر التحدیثات فإن ذكره سبق كما  إیضاحات في المعروضة للمعلومات نسبیا

 المرحلي،ومستخدم المالي التقریر في مطلوبة غیر الكاملة األحدث المالیة القوائم
ً  یكون المالیة القوائم  مع ھذه ومقارنة المالیة للقوائم األخیرة المجموعة لدیھ متاحا

 لضمان كافیة معلومات یوفر أن یجب المرحلیة المالیة القوائم في الملخصة التقاریر
 بعض ھناك فإن ھذا مفھومة،ومع تكون سوف المرحلي المالي التقریر معلومات أن

 )٣٤IAS( المعیار فإن المرحلي،ولذلك المالي التقریر لفھم أساسیة المعلومات
ُعرض أن یتطلب  األخرى المرحلیة،والمعلومات المالیة للتقاریر متممة إیضاحات ت

 القرارات على التأثیر إغفالھا یؤدي التي المعلومات تلك ھي عرضھا الواجب
 أساس على تكون البینیة الفترة خالل والمقاسة المعروضة والمعلومات . االقتصادیة

. البینیة الفترة تلك عن الوقائع
 فیھا بما المالیة المعلومات إعداد في وضروري ھام جزء التقدیرات واستخدام
 قد معینة،فإنھا مرحلیة فترة في قیم تقدیر عمل یتم المرحلیة،وحینما المالیة التقاریر

ً  تتغیر  الفترة عن منفصلة مالیة معلومات عرض التالیة،وعند المرحلیة الفترة في كثیرا
ً، یكون ال قد األمر ،فإن التالیة المرحلیة  توضح أن المنشأة على ینبغي ولذلك واضحا

 كان إذا فقط مطلوب اإلضافي اإلفصاح الكاملة،وھذا المالیة القوائم في التغییر ھذا
ً  التغییر . ھاما



  المرحلیة المالیة القوائم إیضاحات في عرضھا المطلوب اإلیضاحیة المعلومات یلي فیما ونبین
: )المؤقتة(
وطرق . المحاسبیة السیاسات نفس تطبق أن المنشأة على ینبغي مرحلي تقریر إعداد عند 

 یوفر األحدث،وھذا السنویة المالیة قوائمھا إعداد في واستخدمت اتبعت التي الحساب
 اإلفصاح المنشأة من ،ومطلوب المقارنات إجراء في ویساعد والعرض القیاس في التوافق

 بسیاسة األخذ في ضرورة وجدت المرحلي،وإذا التقریر في بوضوح الواقعة ھذه عن
 توضیحھ یجب ھذا فإن –جدید دولي معیار نشر عقب –مثالً  – مختلفة طریقة أو مختلفة
 المحاسبیة سیاستھا غیرت قد المنشأة تكون وحینما التغییر، وتأثیر طبیعة ووصف –كامالً 
 مع واحد خط في المرحلیة للفترة المقارنة النتائج تعدیل المرحلیة،فعلیھا الفترة خالل

    . واألخطاء التقدیرات في والتغییرات المحاسبیة بالسیاسات الخاص )IAS ٨( المعیار
منشات مثل ودورات بمراحل تمر أو بطبیعتھ موسمي األعمال منشآت نشاطات من كثیر 

 فقط تغطي التي المرحلیة الصیف،والفترة في مبیعاتھ أغلب تتم المرطبات،حیث إنتاج
ً  مختلفة تكون أن یحتمل الشتاء شھور  لھذه بالنسبة الصیف شھور تغطي التي تلك عن جدا

. الفرق ھذا لتوضیح الالزمة المعلومات عن اإلفصاح یجب المنشأة،لذلك
في حدوثھا أو حجمھا أو بطبیعتھا معتادة غیر سنویة بنود عن اإلفصاح المنشأة على ینبغي 

 التقریر مستخدم یتخذھا التي االقتصادیة القرارات في تؤثر كانت إذا الحالیة الفترة
. المرحلي

وفق السنویة المالیة قوائمھا في قطاعیة معلومات عرض المنشأة على یجب حینما 
 المرحلي القریر تعرض أن ،فعلیھا"القطاعیة التقاریر" )٨IFRSs( المعیار متطلبات

  .)الجغرافیة والقطاعات األعمال قطاعات عن اإلبالغ ( السیاق نفس على
نھایة بعد ستقع التي الھامة األحداث عن اإلفصاح المنشأة من مطلوب فإنھ األمر وكذلك 

. السنویة المالیة القوائم إعداد عند المستخدمة الطریقة وبنفس المرحلیة الفترة



الفترة خالل المنشأة ھیكل في تغییر أي عن تفصح أن المنشأة على ینبغي كما 
 أو مستمرة غیر عملیة حدوث ھامة،أو تابعة شركة في التصرف أو دمج المرحلیة،مثل

. للمنشأة الرئیسیة لألعمال ھیكلة إعادة
للمدیونیة الممثلة المالیة األوراق وإطفاء شراء وإعادة إصدارات عن اإلفصاح ویجب 

. والملكیة
المرحلیة المالیة بالفترة متعلقة كانت إذا وقیمھا التقدیرات في التغیرات عن اإلفصاح یجب.
األجل طویلة واالستثمارات األعمال اندماجات عن اإلفصاح یجب كما .
للتحقق القابلة للقیمة البضاعة تخفیض عن اإلفصاح ویجب.
غیر واألصول والمعدات والمنشآت الممتلكات في االنخفاض خسائر عن اإلفصاح ویجب 

. االنخفاض خسائر وعكس أخرى أصول أي أو الملموسة
یتم لم والتي الدیون اتفاقیات في إخالل أي أو الدیون سداد في فشل أي عن اإلفصاح 

. تسویتھا
القضائیة التسویات .
ھیكل في التغییرات مثل عنھا اإلفصاح مطلوب ھامة إضافیة معلومات توجد أن یمكن كما 

 المتعلقة المعلومات دین،وكذلك سداد عادیة،أو أسھم إصدار خالل من المنشأة مال رأس
 تاریخ من للتغییرات بالنسبة تحدیثھا یجب حیث المحتملة األصول أو المحتملة بااللتزامات

 على سواء دفعت قد تكون أرباح توزیعات أي عن اإلفصاح یجب كذلك . میزانیة أخر
 المالیة التقاریر إعداد كان وإذا عام، بشكل التوزیعات إجمالي أو الواحد السھم مستوى

. عنھا اإلفصاح یجب الحقیقة ،فھذه)٣٤IAS( المعیار مع یتوافق المرحلیة



اإلفصاح في القوائم المالیة السنویة
 تم معینة لقیمة كبیر حد إلى معین تقدیر تغییر تم إذا

ً  عنھا اإلفصاح  خالل مرحلي مالي تقریر في سابقا
 وطبیعة قیمة عن اإلفصاح المالیة،فیجب السنة
 المالیة بالقوائم المرفقة المالحظات في التغیر

 قد السنة نھایة تسویات أن على للتأكید السنویة،وذلك
. بشفافیة عنھا اإلفصاح تم


