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٢

  اجلهاز املركزى للمحاسبات
  ٢٠٢٠ لسنة ٧٣٢قرار رقم 

  رئيس اجلهاز املركزى للمحاسبات
 ١٩٨٨لـسنة  ) ١٤٤(بعد االطالع على قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقـانون رقـم      

   ؛١٩٩٨ لسنة ١٥٧المعدل بالقانون رقم 
   النظام المحاسبى الموحد ؛ باعتماد١٩٦٦لسنة ) ٤٧٢٣(وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

 بإصـدار الالئحـة الداخليـة لتنظـيم     ١٩٩٠لسنة ) ٣٠٩٧(وعلى قرار رئيس الجهاز رقم   
أعمال اللجنة الفنية الدائمة ، واللجنتين الفـرعيتين المتخصـصتين للنظـام المحاسـبى الموحـد           

   ؛٢٠٠٧نة لس) ٢٠٤٠(واألنظمة النوعية الموحدة للتكاليف المعدل بقرار رئيس الجهاز رقم 
 بتعـديل الـدليل    ٢٠٠١لسنة  ) ٢٠٤(وعلى قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم        

   وشرحه والقوائم المالية بالنظام المحاسبى الموحد ؛المحاسبى
  ٢٠١٦لـسنة  ) ٦٠٩(وعلى قرار القائم بعمل رئيس الجهاز المركزى للمحاسـبات رقـم           

  إطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد ؛باعتماد معايير المحاسبة المصرية المرافقة ك
  )٥٣١ ، ٥٣٠(وعلى قرارى القائم بعمل رئيس الجهـاز المركـزى للمحاسـبات رقمـى       

 بإعادة تشكيل كل من اللجنة الفرعية المتخصصة ، واللجنة الفنيـة الدائمـة للنظـام           ٢٠١٦لسنة  
  المحاسبى الموحد والمعايير ؛

 للنظام المحاسبى الموحـد والمعـايير بجلـستها    وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية الدائمة    
   ؛٥/١٢/٢٠١٩المنعقدة بتاريخ 

األعمـال العـام   وعلى كتاب اإلدارة المركزية الثانية للرقابة المالية على القطاعين العام و      
   .٢٣/٢/٢٠٢٠بتاريخ 

  :رر ـــــق
  فقـة كإطــار مكمــل للنظــام ا تعتمــد معـايير المحاســبة المــصرية المر - ١مـادة 

 بتطبيق النظـام  الموحد والتى تسرى على كافة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز الملزمة   سبىالمحا
  .المحاسبى الموحد 
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٣

   ٢٠١٦ة  لسن٦٠٩المحاسبة المرافقة للقرار رقم معايير  تحل هذه المعايير محل - ٢مادة 
القـوائم   تحل القوائم المالية الواردة بمعايير المحاسبة المصرية المرافقة محـل  - ٣مـادة 

  .لحين تعديله المالية المماثلة لها فى النظام المحاسبى الموحد 
 ، ٢٠٢٠ يوليـو  ١ ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من  - ٤مادة 

  .بالمعايير وذلك بمراعاة تواريخ السريان المحددة 
  ٣/٥/٢٠٢٠صدر فى 

  رئيس الجهاز
  هشام بدوى/ املستشار
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 معايري احملاسبة املصرية

  الصادرة كإطار مكمل للنظام احملاسبي املوحد

  بقرار رئيس اجلهاز املركزي للمحاسبات

  ٢٠٢٠ لسنة) ٧٣٢(رقم 
  

  
  

  األولالمجلد 
٢٠٢٠ 
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  فهرس اجلزء األول
 

رقم 
  المعيار

  رقم الصفحة  ــاراسـم المعيـ

  ٨  مقدمة   
  ١٠  تمهيد  
  ١١  ملحق التمهيد  
  ١٤  إطار إعداد وعرض القوائم المالية  
  ١٨  الهدف من القوائم المالية ذات األغراض العامة): ١(الجزء   
  ٢٥  المنشأة المصدرة للقوائم المالية): ٢(الجزء   
  ٢٩  الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة): ٣(الجزء   
  ٣٨  النصوص المتبقية): ٤(الجزء   
  ٥٥  عرض القوائم المالية  ١
  ١١٧  المخزون  ٢
  ١٣٠  قائمة التدفقات النقدية  ٤
  ١٥٩  السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء  ٥
  ١٨٠  ليةاألحداث التي تقع بعد الفترة الما  ٧
  ١٨٨  األصول الثابتة وإهالكاتها  ١٠
  ٢٠٩  المحاسبة عن المنح واإلفصاح عن المساعدات  ١٢
  ٢١٩  آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية  ١٣
  ٢٣٧  تكاليف االقتراض  ١٤
  ٢٤٥  اإلفصاح عن األطراف ذوي العالقة  ١٥
  ٢٥٦  القوائم المالية المستقلة  ١٧
  ٢٦٤   شركات شقيقةاالستثمارات في  ١٨
  ٢٨٠  المحاسبة والتقرير عن نظم مزايا التقاعد  ٢١
  ٢٩٣  نصيب السهم في األرباح  ٢٢
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رقم 
  المعيار

  رقم الصفحة  ــاراسـم المعيـ

  ٣٥٦  األصول غير الملموسة  ٢٣
  ٣٩٣  ضرائب الدخل  ٢٤
  ٤٣٠  العرض: األدوات المالية  ٢٥
  ٤٧٦  االعتراف والقياس: األدوات المالية  ٢٦
  ٥١١  المخصصات وااللتزامات واألصول المحتملة  ٢٨
  ٥٤٦  تجميع األعمال  ٢٩
  ٥٩٦  القوائم المالية الدورية  ٣٠
  ٦٢٣  اضمحالل قيمة األصول  ٣١
  ٦٧٣  األصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة  ٣٢
  ٧٠١  االستثمار العقاري  ٣٤
  ٧٢١  الزراعة  ٣٥
  ٧٣٩  التنقيب عن وتقييم الموارد التعدينية  ٣٦
  ٧٤٧   التأمينعقود  ٣٧
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م
ُ

  ةـمِقد
االقتصادية المتالحقة، والتطور المستمر في معايير المحاسـبة الدوليـة       للمتغيرات   استجابة

 -للتقارير المالية، بات من الضرورة بمكان تعديل النظـام المحاسـبي الموحـد   معايير الدولية  وال
ضافات إليه، ليبقـى متمتعـا    وإدخال ما يلزم من إ-ومعايير المحاسبة الصادرة كإطار مكمل له     

  . للموائمة مع مقتضى التطبيق العمليالًبالديناميكية والمرونة، وقاب
وإزاء ذلك اطلعت اللجنة الفنية الدائمة واللجنة الفرعية ذات االختصاص بالنظام المحاسـبي     
 الموحد والمعايير لدى الجهاز المركزي للمحاسبات، بإعداد هذا اإلصدار الجديـد مـن معـايير      

 وهو اإلصدار الذي يأتي في إطـار التنـسيق   - كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد-المحاسبة  
المستمر بين الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يهدف إلى توحيـد     

مـن  معايير المحاسبة ـ لتتفق ـفي معظمها ـ مع المعايير الدولية، من ناحية، ولتلتـزم بهـا،      
ناحية أخرى، كافة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز الملزمة بتطبيق النظام المحاسـبي الموحـد،             
والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية الملزمة بتطبيق معايير المحاسبة المـصرية    

فضي إلـى  الصادرة عن وزارة االستثمار، وال شك في أن تحقيق الهدف من توحيد تلك المعايير ي    
تحسين جودة القوائم المالية بما يسهم في اتخاذ القرارت المالية واالقتصادية على أسـاس سـليم،           

  .فضال عن توحيد المعالجات والسياسات المحاسبية على نحو محقق للغاية من الشفافية واإلفصاح
ـ  ـديل ـ  ويشمل هذا اإلصدار الجديد كافة المعايير السابق صدورها والتي لم يشملها التعـ

ـ إلى جانب المعايير الجديدة التي جرى إضـافتها فـضال      لتبقى سارية على نحو ما صدرت به      
من معايير أخرىاعن تعديل بعض ما كان ساري .  

وغني عن البيان إن إصدار هذه النسخة ـ بما اشتملت عليـه ـ ال يـصادر علـى أفـاق       
ـ اقبلية، كما ال يضع حـد ومجاالت أي تعديل الحق تمليه االعتبارات العملية المست       لجهـد  ا نهائي 

مضاف نحو تحقيق ما ينشده هذا اإلصدار من أهداف ممثلـة فـي إتاحـة الفرصـة للـشركات        
المصرية نحو قيد وتداول أوراقها في البورصات العالمية، وتعظيم فرص اسـتثمار رأس المـال      

ا هو مأمول للبورصـة  األجنبي في مصر وزيادة حجم االستثمار وتحقيق إنعاش كبير على نحو م      
 عن إثـراء  الًالمصرية واكتساب ثقة المؤسسات الدولية ـ المعنية باستخدام القوائم المالية ـ فض  

  .مهنة المحاسبة واالرتقاء بالمستوى العملي للمشتغلين بها
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  في ضوء ما تقدم، تمت الموافقة علـى أعمـال اللجنـة المكلفـة باإلعـداد والمراجعـة          
  مكمل للنظام المحاسبي الموحد، وصدر باعتمادها قـرار رئـيس الجهـاز        لهذه المعايير كإطار    

، لتسري على كافـة الجهـات الخاضـعة لرقابـة الجهـاز المركـزي       ٢٠٢٠لسنة ) ٧٣٢(رقم  
للمحاسبات الملتزمة في أعمالها بتطبيق النظام المحاسبي الموحد، ولتحـل بـذلك محـل معـايير      

  .٢٠١٦ لسنة) ٦٠٩(المحاسبة المرافقة للقرار رقم 
وإذ أتوجه بوافر الشكر والتقدير لكل من ساهم بفكره وجهده في إنجاز هذا العمل فإني آمل         

 .أن يحقق الدور المرجو منه في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة بجمهورية مصر العربية

  
  رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

  ىهشام بدو/املستشار
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  متــهــيد
 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عـن     ارية طبقً أعدت معايير المحاسبة المص   

 .االتحاد الدولى للمحاسبين وذلك باستثناء المعالجات المشار إليها بالملحق المرفق
يجب اعتبار هذا التمهيد جزءا ال يتجزأ من معايير المحاسبة المصرية المرفقـة ويجـب         - ١

 .عدم استخدامها مستقلة عن هذا التمهيد
ضع الموضوعات التى لم يتم تناولها فى المعايير المصرية فـى معالجتهـا للمعـايير       تخ - ٢

الدولية إلعداد التقارير المالية لحين صدور المعـايير المـصرية التـى تتنـاول هـذه                
 .الموضوعات

ذات (تعتبر إدارة المنشأة مسئولة عن إعـداد قوائمهـا الماليـة المعتمـدة والمنـشورة           - ٣
 هذه الحالة يجب أن تلتزم عند إعداد هذه القوائم بما جاء بمعايير        ، وفى )األغراض العامة 

 .المحاسبة المصرية من معالجات وإفصاح وعرض
قد تحتاج إدارة المنشأة إلى استخراج قوائم أو بيانات مالية مـن أجـل التحليـل والتقيـيم       - ٤

وبيانـات داخليـة   واتخاذ القرار، وفى هذه الحالة تعد هذه القوائم أو البيانات بمثابة قوائم        
ليس من الضرورى االلتزام فى إعدادها بالمعالجات واإلفصاح والعرض كما ورد فـى         

ويجب على اإلدارة عند تقديمها لهذه القوائم أو البيانات إبعاد        . معايير المحاسبة المصرية  
ت أى لبس لدى مستخدميها قد يؤدى إلى االعتقاد بأنها تمثل القوائم أو البيانات الماليـة ذا      

 .األغراض العامة
يحتوي كل معيار على عدد من الفقرات تتناول موضوع المعيار، بعض هـذه الفقـرات        - ٥

مطبوع بخط سميك مائل وتمثل نص المعيار فى حين أن الفقرات األخرى تمثـل شـرح        
 .للمعيار، ويجب فى كل األحوال قراءة المعايير مع شرحها كوحدة واحدة

 من حذفها وتعديل أرقـام  الًشير أمامها بأنها ملغاة بدتحتوي بعض المعايير على فقرات أ    - ٦
فقرات المعيار التالية، وقد استخدم هذا األسلوب للمحافظة على تسلـسل أرقـام فقـرات      

 .المعايير وعدم اللجوء إلى تغيير أرقام الفقرات عند اإلشارة إليها فى معايير أخرى
٧ -        أما البنود قليلـة األهميـة فـيمكن    ايجب تطبيق المعايير المرفقة على البنود الهامة نسبي 

االسترشاد بالمعايير فى معالجتها، وتقاس أهمية البند بمدى تأثيره على مستخدمي القـوائم     
 .المالية وذلك فى ضوء حجم البند وعالقته بحجم المنشأة والظروف المحيطة
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١١

  ملحق التمهيد
   :ير المالية أهم نقاط الخروج عن المعايير الدولية إلعداد التقار-  الًأو
  "عرض القوائم المالية ) " ١(معيار المحاسبة المصرى رقم  -١

توزيعات األرباح على العاملين وأعضاء مجلس اإلدارة ال يتم إدراجهـا كمـصروفات            -
  . للمتطلبات القانونيةاضمن قائمة الدخل بل تثبت كتوزيع للربح وذلك تطبيقً

 فـى  الـسهم نـصيب  ) "٢٢(صريين رقمي تأثير ذلك على كل من معيارى المحاسبة الم         -
  ".مزايا العاملين) "٣٨(، "األرباح

  :خيارات تسمح بها المعايير الدولية تم استبعادها من المعايير المصرية -٢
  "عرض القوائم المالية)" ١(معيار المحاسبة المصري رقم ] أ[

عايير المـصرية  نصت المحيث  ،تم استبعاد خيار إعداد قائمة الدخل الشامل كقائمة واحدة   -
  .وقائمة دخل شامل) األرباح أو الخسائر( إعداد قائمة دخل منفصلة على

  "األصول الثابتة وإهالكاتها)"١٠(معيار المحاسبة المصري رقم ] ب[
مـن هـذا   " ٤٢ "إلى" ٣١"تم إلغاء الفقرات الخاصة بنموذج إعادة التقييم في الفقرات من    -

موذج وتستخدم المنشأة فقط نموذج التكلفـة الـوارد   المعيار بحيث ال يتم استخدام هذا الن      
  ".٣٠"بالفقرة 

  "القوائم المالية المستقلة) "١٧(معيار المحاسبة المصري رقم ] ج[
تم إلغاء الفقرات الخاصة ببديل استخدام طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المـستقلة     -

  .من هذا المعيار" ١٢"، "١٠"والفقرتين " ٨ "إلى" ٤" تعديل الفقرات من تطلبما م
  "نصيب السهم في األرباح) "٢٢(معيار المحاسبة المصري رقم ] د[

-       القوائم المالية المستقلة والمجمعة   إعداد ا لدى تم تعديل نطاق تطبيق المعيار ليصبح ملزم 
  .والمنفردة

  "األصول غير الملموسة) "٢٣(معيار المحاسبة المصري رقم ] ه[
  "٨٧ إلـى " ٧٥"لخاصة بنموذج إعـادة التقيـيم فـي الفقـرات مـن       تم إلغاء الفقرات ا    -

من هذا المعيار بحيث ال يتم استخدام هـذا النمـوذج   " ١٢٥"، "١٢٤"كذا الفقرتين رقمي  و
 . من هذا المعيار"٧٤"وتستخدم المنشأة فقط نموذج التكلفة الوارد بالفقرة
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  :"االستثمار العقاري) "٣٤(معيار المحاسبة المصري رقم ] و[
 استخدام خيار نموذج القيمة العادلة لجميـع المنـشآت عنـد القيـاس الالحـق            إلغاءتم   -

  السـتثماراتها العقاريـة وااللتـزام فقـط بنمـوذج التكلفـة، مـع إلـزام صـناديق         
االستثمار العقاري فقط باستخدام نموذج القيمة العادلة عنـد القيـاس الالحـق لجميـع        

 .أصولها العقارية

تـم إلغاؤهـا  (لتحـل محـل معـايير حاليـة       ) يتم إصدارها ألول مرة   (يدة  معايير جد  - اثاني(  
  : أو جزء منها

 ":األدوات المالية) "٤٧(معيار المحاسبة المصري رقم  -١

) ٢٦(محل الموضوعات المقابلة في معيار المحاسبة المـصري رقـم        المعيار  هذا   يحل
إعادة إصداره بعـد سـحب الفقـرات    ، وبالتالي تم تعديله و   "االعتراف والقياس : األدوات المالية "

، وتحديد نطـاق معيـار   )٤٧(الخاصة بالموضوعات التي تناولها معيار المحاسبة المصري رقم        
   .المعدل للتعامل فقط مع حاالت محدودة من محاسبة التغطية) ٢٦(المحاسبة المصري رقم 

 :"اإليراد من العقود مع العمالء) " ٤٨(معيار المحاسبة المصري رقم  -٢

 : هذا المعيار محل المعيارين التاليين ويلغيهماليح

 ".عقود اإلنشاء) "٨(معيار المحاسبة المصري رقم   - أ

 ".اإليراد) "١١( معيار المحاسبة المصري رقم   - ب

 :"عقود التاجير) " ٤٩(معيار المحاسبة المصري رقم  -٣

محاسبية القواعد والمعايير ال ) "٢٠(يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة المصري رقم         
  .ويلغيه" المتعلقة بعمليات الـتأجير التمويلي

  : معايير تم تعديلها-اثالثً
 ".عرض القوائم المالية)" ١(معيار المحاسبة المصري رقم  - ١

 ".قائمة التدفقات النقدية) "٤(معيار المحاسبة المصري رقم  - ٢

 "نصيب السهم في األرباح) " ٢٢(معيار المحاسبة المصري رقم  - ٣

 ."العرض : األدوات المالية) "٢٥(بة المصري رقم معيار المحاس - ٤

 ".االعتراف والقياس: األدوات المالية) "٢٦(معيار المحاسبة المصري رقم  - ٥



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٣

  وقـد تطلـب هـذا التعـديل    ": االستثمار العقاري ) "٣٤(معيار المحاسبة المصري رقم      - ٦
  :إجراء ما يلي

) و(إضافة فقـرة   ب"األصولاضمحالل قيمة   ) "٣١(معيار المحاسبة المصري رقم     تعديل  ] أ[
  . من هذا المعيار"٥"تعديل الفقرة رقم ، وكذا "٢"إلى الفقرة رقم 

األصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض ) "٣٢(معيار المحاسبة المصري رقم تعديل ] ب[
  ."٥"إلى الفقرة رقم ) د(إضافة فقرة ب" البيع والعمليات غير المستمرة

  "مزايا العاملين) "٣٨(م معيار المحاسبة المصري رق - ٧
 ."اإلفصاحات: األدوات المالية) "٤٠(معيار المحاسبة المصري رقم  - ٨
 التعـديل وقد تطلب هـذا  : "القوائم المالية المجمعة ) "٤٢(معيار المحاسبة المصري رقم      - ٩

  :إجراء مايلي
ن اإلفصاح ع) "١٥(معيار المحاسبة المصري رقم من ) ٩(، )٤( تين رقمى تعديل الفقر] أ [

  ."األطراف ذوي العالقة
  معيار المحاسبة المصريإلى  )أ١٦(، )ب١١(، )أ١١(، )أ٨( أرقام إضافة الفقرات] ب[

  ."القوائم المالية المستقلة) "١٧(رقم 
 فـي  اتاالسـتثمار ) "١٨(معيار المحاسبة المصري رقـم    من  ) ٣٦(تعديل الفقرة رقم    ] ج[

  .لى هذا المعيارإ) أ٣٦(، وكذا إضافة الفقرة رقم "شركات شقيقة
) ٢٤(معيار المحاسبة المصري رقم من ) )ب( ج٦٨(، )ب٥٨(تين رقمىتعديل الفقر] د[

  ."ضرائب الدخل"
 ."تجميع األعمال) "٢٩(معيار المحاسبة المصري رقم إلى ) أ٢(رقم  إضافة الفقرة ]ه[
  مالقـوائ )" ٣٠(معيـار المحاسـبة المـصري رقـم     إلى  ) )ك( أ ١٦(إضافة الفقرة رقم     ]و[

  ."المالية الدورية
اإلفـصاح عـن   ) "٤٤(معيار المحاسبة المـصري رقـم      إجراء التعديالت التالية على      ]ز[

  :"الحصص في المنشآت األخرى
  ).٢(رقم لفقرة إلى ا) )٣)(أ(٢(رقم إضافة البند   -
على أن يدرج تحتـه  ) ٩(بعد الفقرة رقم " التصنيف كمنشأة استثمارية "إضافة عنوان     -

  ).ب٩(، )أ٩(ي رقم تانفقرال
" المنشآت االسـتثمارية "الحصص في الشركات التابعة غير المجمعة " إضافة عنوان    -

 ).ز١٩(إلى ) أ١٩(على أن يدرج تحته الفقرات أرقام من ) ١٩(بعد الفقرة رقم 
 .إلى هذا المعيار)  أ٢٥(، )أ٢١(إضافة الفقرتين رقمي   -

العامةات امتيازات الخدماتترتيب" )١(مصري رقم المحاسبي التفسير ال إصدار -ارابع ."  
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 ةإطـار إعداد وعرض القوائم املالي
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١٥

  إطار إعداد وعرض القوائم املالية

  المحتويات
  مقدمة

  الغرض من اإلطار 
  نطاق اإلطار 

  األجزاء

  هـ د  الهدف من القوائم المالية ذات األغراض العامة   ١الجزء 

  م م  المنشأة المصدرة للقوائم المالية  ٢الجزء 

  خ ن  الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة  ٣جزء ال

  ٤/٦٥ – ٤/١  النصوص المتبقية :  اإلطار  ٤الجزء 
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 إطار إعداد وعرض القوائم املالية

  مقـدمـة
تعد القوائم المالية عادة فى ضوء نموذج محاسبى مبنى على التكلفة التاريخية القابلـة لالسـترداد       

س المال ويمكن أن يكون هناك نماذج أخرى ومفاهيم أكثر مالءمـة    وعلى مفهوم الحفاظ على رأ    
لتحقيق هدف توفير المعلومات المفيدة لصانع القرارات االقتصادية، إال أنه ال يوجد فـى الوقـت     

ـ  . الحاضر أتفاق عام على التغيير     لمجموعـة مـن النمـاذج    اولقد أعد هذا اإلطار ليكون مالئم 
  .والحفاظ عليهالمحاسبية ومفاهيم رأس المال 

  
  الغرض من اإلطار

يضع هذا اإلطار المفاهيم التى تبنى عليها عملية إعداد وعـرض القـوائم الماليـة للمـستخدمين        
  : والغرض من هذا اإلطار هو. الخارجيين

مساعدة لجنة وضع المعايير فى تطوير معايير محاسبية مصرية مـستقبلية وفـى إعـادة        ) أ (
 .ية الموجودةالنظر فى معايير المحاسبة المصر

مساعدة لجنة وضع المعايير فى تحقيق التوافـق بـين األنظمـة والمعـايير المحاسـبية           ) ب (
واإلجراءات المتعلقة بعرض القوائم المالية من خالل وضع أساس لتقليـل عـدد طـرق         

 .المعالجة البديلة المسموح بها فى معايير المحاسبة المصرية

  . ملغاة  ) ج (
تطبيق معايير المحاسبة المصرية وفـى التعامـل مـع    مساعدة معدي القوائم المالية فى       ) د (

إلصدار معيار محاسبى مصرىارؤوس موضوعات ستكون موضوع .  
 مساعدة مراقبى الحسابات فى تكوين رأى حول ما إذا كانت القوائم الماليـة تتفـق مـع         ) ه (

  .معايير المحاسبة المصرية
رجة فـى القـوائم الماليـة     مساعدة مستخدمي القوائم المالية على تفسير المعلومات المد    ) و (

  . لمعايير المحاسبة المصريةاالمعدة وفقً
  . ملغاة  ) ز (
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ال يمثل هذا اإلطار معيار محاسبى مصرى، وعليه فإنه ال يحدد معـايير لكيفيـة االعتـراف أو         
القياس أو العرض أو اإلفصاح عن أى أمر، وليس فى هذا اإلطار ما يجعلـه يـرجح علـى أى          

  .معيار محاسبى مصرى محدد
 فى حاالت محدودة قد يكون هناك تعارض بين هذا اإلطار وبـين معيـار         هقر لجنة المعايير بأن   ت

محاسبى مصرى ما، وفى مثل هذه الحاالت عندما يكون هناك تعارض فـإن متطلبـات المعيـار     
المحاسبى المصرى ترجح على هذا اإلطار، وعلى كل حال، طالمـا أن لجنـة المعـايير سـوف      

 عند وضع معايير مستقبلية وعند مراجعتها للمعايير الموجـودة، فـإن عـدد        تستنير بهذا اإلطار  
  .حاالت التعارض بين اإلطار ومعايير المحاسبة المصرية ستقل مع مرور الزمن

  .سيتم مراجعة هذا اإلطار من وقت آلخر على ضوء خبرة اللجنة فى العمل بموجبه

  إطار إعداد وعرض القوائم املالية

  نطاق اإلطار
  :ول هذا اإلطار ما يلييتنا

  .أهداف القوائم المالية) أ(
  .الخصائص النوعية التي تحدد مدى الفائدة من المعلومات في القوائم المالية) ب(
  .التعريف واالعتراف والقياس والعرض واإلفصاح بالعناصر التي تعد منها القوائم المالية) ج(
  .مفاهيم رأس المال وكيفية الحفاظ عليه) د(
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  )١(ـــزء اجل
  اهلدف من القوائم املالية ذات األغراض العامة

  

 فقــرات  المحتویات  

  ١هـ د  مقدمة
  ١١- ٢هـ د   الهدف والفائدة ومحددات القوائم المالية ذات األغراض العامة

ــارير   ــصدرة للتق ــشأة الم ــوارد االقتــصادية للمن ــول الم المعلومــات ح
  ارد والمطالبات  والمطالبات على المنشأة والتغيرات فى المو

  

  ١٢هـ د 
  ١٤-١٣هـ د  الموارد االقتصادية والمطالبات

 ١٦-١٥هـ د   التغيرات فى الموارد االقتصادية والمطالبات

  ١٩-١٧هـ د  األداء المالى الذي تعكسه المحاسبة على أساس االستحقاق
  ٢١-٢٠هـ د  األداء المالى الذي تعكسه التدفقات النقدية التاريخية

 ٢٢هـ د  يرات فى الموارد االقتصادية والمطالبات  التى ال تنتج عن أداء مالى التغ
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  ) ١ (اجلـــزء 
  اهلدف من القوائم املالية ذات األغراض العامة

  
  مقدمة 

وتتـدفق  . إن الهدف من القوائم المالية ذات األغراض العامة يشكل أساس هذا اإلطار    - ١ د هـ
مثل مفهوم المنشأة المـصدرة    –ذا اإلطار  من الهدف الجوانب األخرى من ه      امنطقي 

للقوائم المالية، والخصائص النوعية والقيود على المعلومات المالية المفيدة، وعناصر           
  .القوائم المالية واالعتراف والقياس والعرض واإلفصاح

  الهدف والفائدة ومحددات القوائم المالية ذات األغراض العامة 
ات األغراض العامة هو توفير معلومات ماليـة عـن      إن الهدف من القوائم المالية ذ      - ٢ د هـ

المنشأة المصدرة للتقارير يمكن أن تكون مفيدة للمـستخدمين الحـاليين والمحتملـين        
.  والمقرضين والدائنين اآلخرين فى إتخاذ قرارات بـشأن تـوفير المـوارد للمنـشأة        

أدوات الـدين،  وتشمل تلك القرارات شراء أو بيع أو االحتفاظ بأدوات حقوق الملكية و   
 .ومنح أو تسوية القروض وغيرها من أشكال االئتمان

تعتمد قرارات المستثمرين الحاليين والمحتملين حـول شـراء أو بيـع أو االحتفـاظ           - ٣ د هـ
بأدوات حقوق الملكية وأدوات دين، على العوائد التى يتوقعونها من االسـتثمار فـى          

ل الدين والفائـدة أو ارتفـاع   تلك األدوات، على سبيل المثال األرباح، ومدفوعات أص  
وبالمثل، قرارات المقرضين الحاليين والمحتملين والدائنين اآلخرين عن        . سعر السوق 

منح أو تسوية القروض وغيرها من أشكال االئتمان تعتمد على مدفوعات أصل الـدين   
وتعتمد توقعات المستثمرين والمقرضـين  . والفائدة أو العوائد األخرى التى يتوقعونها     

لصافي ) التقدير(الدائنين اآلخرين عن العائد على تقييمهم لقيمة وتوقيت وعدم التأكد           و
وبالتالي، فإن المـستثمرين الحـاليين والمحتملـين     . التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة   

والمقرضين والدائنين اآلخرين بحاجة إلى معلومات لمساعدتهم على تقييم تقـديراتهم          
  .قدية المستقبلية للمنشأةلصافي التدفقات الن
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لتقييم تقديرات صافي التدفقات النقدية المستقبلية لمنشأة، فـإن المـستثمرين الحـاليين        - ٤ د هـ
والمحتملين والمقرضين والدائنين اآلخرين بحاجة إلى معلومات حول موارد المنـشأة       

ـ     ام والمطالبات على المنشأة، ومدى كفاية وفعالية إدارة المنشأة ومجالس إدارتهـا للقي
من أمثلة هذه المـسئوليات حمايـة مـوارد        . بمسئولياتهم فى استخدام موارد المنشأة    

المنشأة من اآلثار السلبية لعوامل اقتصادية مثـل الـسعر والتغيـرات التكنولوجيـة           
وتعد المعلومات . وضمان أن المنشأة تتوافق مع القوانين واألنظمة والشروط التعاقدية      

ها مفيدة لقـرارات المـستثمرين الحـاليين والمقرضـين       حول قيام اإلدارة بمسئوليات   
  .والدائنين اآلخرين الذين لديهم حق التصويت أو التأثير على أعمال اإلدارة

 ال يستطيع العديد من المستثمرين الحاليين والمحتملين والمقرضين والدائنين اآلخرين            - ٥ د هـ
 مباشرة لهم، ويتعـين  أن يطلبوا من المنشآت المصدرة للقوائم المالية تقديم معلومات        

عليهم أن يعتمدوا على القوائم المالية ذات األغراض العامة للحصول على كثير مـن       
وبالتالي، فهم يعدوا المـستخدمين األساسـيين       . المعلومات المالية التى يحتاجون إليها    
 .للقوائم المالية ذات األغراض العامة

مة ال ولن تقدم كافة المعلومات التى  ومع ذلك، فإن القوائم المالية ذات األغراض العا     - ٦ د هـ
فهـؤالء  . يحتاجها المستثمرين الحاليين والمحتملين والمقرضين والـدائنين اآلخـرين      

المستخدمين يحتاجون إلى النظر فى المعلومات ذات الصلة من مصادر أخرى، علـى   
سبيل المثال، الظروف والتوقعات االقتصادية العامة، واألحداث الـسياسية والمنـاخ            

  ).المنشأة(السياسى، والصناعة، وتوقعات الشركة
لم يتم تصميم القوائم المالية ذات األغراض العامة إلظهار قيمة المنـشأة المـصدرة         - ٧ د هـ

للقوائم المالية، ولكنها توفر المعلومات لمساعدة المـستثمرين الحـاليين والمحتملـين       
  .قوائم الماليةوالمقرضين والدائنين اآلخرين لتقدير قيمة المنشأة المصدرة لل

لدى المستخدمين األساسين للقوائم المالية احتياجات ورغبات مختلفة وربما متعارضـة    - ٨ د هـ
 من خالل تطوير معايير المحاسبة المـصرية     –من المعلومات، وتسعى لجنة المعايير    

 إلى توفير مجموعة من المعلومات التى من شأنها تلبية احتياجات أكبر عدد ممكـن      –
ساسيين مع التركيز على االحتياجات الشائعة مـن المعلومـات ال       من المستخدمين األ  

تمنع لجنة المعايير المنشأة المصدرة للقوائم المالية من إدراج معلومات إضافية تكون        
  .أكثر فائدة لمجموعة فرعيه محددة من المستخدمين األساسيين
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مالية عن المنشأة، ومع  بالمعلومات ال  اتهتم إدارة المنشأة المصدرة للقوائم المالية أيض       - ٩ د هـ
ذلك فإن اإلدارة ليس بالضرورى أن تعتمد على القوائم المالية ذات األغراض العامة         

اوذلك لقدرتها على الحصول على المعلومات المالية التى تحتاجها داخلي.  
قد تجد األطراف األخرى، مثل الجهـات الرقابيـة وأعـضاء الجهـات العامـة األخـرى          - ١٠  د هـ

المقرضين والدائنين اآلخرين، القوائم المالية ذات األغـراض العامـة       بخالف المستثمرين و  
امفيدة أيض .لهذه األطراف األخرىاومع ذلك ال يتم توجيه هذه القوائم أساس .  

تستند التقارير المالية إلى حد كبير على تقـديرات وافتراضـات ونمـاذج بخـالف        -١١ د هـ
تقوم عليهـا هـذه التقـديرات     ويحدد اإلطار العام المفاهيم التى      . التوصيف الفعلى 

وهذه المفاهيم هى الهدف الذي يسعى إليه كل مـن لجنـة         . واالفتراضات والنماذج 
وكماهو الحال مع معظم األهداف، فـإن رؤيـة     . المعايير ومصدرى القوائم المالية   

اإلطار إلعداد القوائم المالية المثالية من غير المرجح أن تتحقق بالكامل، على األقل        
 لفهم، وقبول وتنفيذ أساليب جديـدة  الً طوياى القصير، ألن ذلك يستغرق وقتً    فى المد 

فإن تحديد الهدف الـذي يـسعى   . ومع ذلك. لتحليل المعامالت وغيرها من األحداث  
 .إليه اإلطار أمر ضرورى فى تطوير القوائم المالية وذلك لتحسين فائدتها

ة للقوائم المالية، والمطالبـات   المعلومات حول الموارد االقتصادية للمنشأة المصدر     
  على المنشأة والتغيرات فى الموارد والمطالبات 

توفر القوائم المالية ذات األغراض العامة معلومات حول المركز المـالي للمنـشأة      -١٢ د هـ
المصدرة للقوائم المالية، وتكون هذه المعلومات عن الموارد االقتـصادية للمنـشأة        

كما توفر القوائم المالية معلومات   . لقوائم المالية والمطالبات على المنشأة المصدرة ل    
حول آثار المعامالت وغيرها من األحـداث التـي تغيـر المـوارد االقتـصادية                

 التخـاذ  ا مفيـد الًكال النوعين من المعلومات توفر مـدخ  . والمطالبات على المنشأة  
 .قرارات حول توفير الموارد للمنشأة
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 الموارد االقتصادية والمطالبات 
ن الممكن أن تساعد المعلومات عن طبيعة وقيم الموارد االقتـصادية ومطالبـات         م -١٣ د هـ

المنشأة المصدرة للقوائم المالية مستخدمي القوائم المالية على تحديـد نقـاط القـوة        
كما يمكن أن تساعد هـذه المعلومـات مـستخدمي        . ونقاط الضعف المالية للمنشأة   

لقوائم المالية ومالءمتها، وكذلك احتياجاتهـا  القوائم لتقييم السيولة للمنشأة المصدرة ل     
. من التمويل اإلضافي ومدى نجاحها المرجح في الحـصول علـى ذلـك التمويـل      

وتساعد المعلومات حول أولويات ومتطلبات دفع المطالبـات الحاليـة مـستخدمي             
القوائم على التنبؤ بكيف سيتم توزيع التـدفقات النقديـة المـستقبلية بـين أصـحاب       

 ). الدائنين( ات على المنشأة المصدرة للقوائم الماليةالمطالب

هناك أنواع مختلفة من الموارد االقتصادية تؤثر على تقييم مستخدم القوائم لتقديرات         -١٤ د هـ
بعـض  . المنشأة المصدرة للقوائم المالية للتدفقات النقدية المستقبلية بشكل مختلـف          

رد االقتصادية الموجـودة بالفعـل،   التدفقات النقدية المستقبلية تنتج مباشرةً من الموا    
وتنتج التدفقات النقدية األخرى عـن اسـتخدام العديـد مـن     . مثل الحسابات المدينة  

وعلى الـرغم مـن أن   . الموارد مجتمعةً إلنتاج وتسويق السلع أو الخدمات للعمالء     
  تلك التـدفقات النقديـة ال يمكـن تحديـدها مـع المـوارد االقتـصادية الفرديـة         

، فإن مستخدمي القوائم المالية بحاجة إلـى معرفـة طبيعـة وقيمـة       )تأو المطالبا (
 .الموارد المتاحة لالستخدام في عمليات المنشأة المصدرة للقوائم المالية

  يرات فى الموارد االقتصادية والمطالبات التغ
تنتج التغييرات في الموارد االقتصادية والمطالبات للمنشأة المصدرة للقوائم الماليـة       -١٥ د هـ

") ٢٠هــ د  " إلـى  ” ١٧هـ د " راجع الفقرات من(ألداء المالي لهذه المنشأة    عن ا 
راجـع  (وعن أحداث أو معامالت أخرى مثل إصدار أدوات دين أو حقوق الملكيـة   

وللتقييم الصحيح لتقديرات التدفقات النقديـة المـستقبلية عـن      "). ٢١هـ د   " الفقرة  
 علـى  دمو القوائم المالية إلى القـدرة    المنشأة المصدرة للقوائم المالية، يحتاج مستخ     

 .يراتالتمييز بين كل من هذه التغ
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تساعد المعلومات عن األداء المالي للمنشأة المصدرة للقـوائم الماليـة مـستخدمي         -١٦ د هـ
وتـوفر  . القوائم على فهم العائد الذي أنتجته المنـشأة مـن مواردهـا االقتـصادية     

 علـى مـدى نجـاح اإلدارة فـي     االمعلومات عن العائد الذي أنتجته المنشأة مؤشر 
. مسئولياتها عن االستخدام الكفء والفعال لموارد المنشأة المصدرة للقوائم الماليـة        

إن المعلومات حول تباين ومكونات هذا العائد أيضا مهمة، وخاصة في تقيـيم عـدم    
أة والمعلومات عن األداء المالي السابق للمنـش . التأكد من التدفقات النقدية المستقبلية    

المصدرة للقوائم المالية وكيفية قيام إدارتها بمسئولياتها تكون مفيدة عادة في التنبـؤ         
 . المستقبلية للمنشأة من مواردها االقتصاديةبالعوائد

  األداء المالى الذي تعكسه المحاسبة على أساس االستحقاق
يصور أساس االستحقاق المحاسبي تأثيرات المعـامالت وغيرهـا مـن األحـداث            -١٧ د هـ

لظروف على الموارد االقتصادية والمطالبات للمنشأة المصدرة للقوائم المالية في         وا
الفترات التي تحدث فيها تلك التأثيرات، حتى وإن كانت المقبوضـات والمـدفوعات      

وهذا أمر هـام ألن المعلومـات حـول    . النقدية الناتجة عنها تحدث في فترة مختلفة  
يرات في الموارد االقتـصادية والمطالبـات       الموارد االقتصادية والمطالبات، والتغ   

   أفضل لتقييم أداء المنـشأة  اللمنشأة المصدرة للقوائم المالية خالل فترة ما توفر أساس 
في الماضي والتنبؤ بالمستقبل، من تلك المعلومات المرتبطـة فقـط بالمقبوضـات           

 .والمدفوعات النقدية خالل تلك الفترة
ـ إن المعلومات حول األداء المالي  -١٨ د هـ ة خـالل الفتـرة،    للمنشأة المصدرة للقوائم المالي

رات في الموارد االقتصادية والمطالبات بخالف الموارد اإلضافية    والتي تعكس التغي  
هــ د  " راجـع الفقـرة   (التي تحصل عليها مباشرة من قبل المستثمرين والدائنين         

 توليـد صـافي   ، تكون مفيدة في تقييم تاريخ المنشأة ومقدرتها المستقبلية على          ")٢١
وتشير هذه المعلومات إلـى أي مـدى زادت المـوارد االقتـصادية     . تدفقات نقدية 

للمنشأة، وبالتالي مقدرتها على توليد التدفقات النقدية الصافية من خـالل عملياتهـا             
 . من الحصول على موارد إضافية مباشرة من قبل المستثمرين والدائنينالًبد

داء المالي للمنشأة المصدرة للقوائم المالية خالل فترة إن المعلومات المتوفرة عن األ     -١٩ د هـ
 مثل التغيرات في أسعار الـسوق  –ما قد يشير أيضا إلى أي مدى قد أثرت أحداث        

على الموارد االقتصادية والمطالبات للمنـشأة،  -أو أسعار الفائدة بالزيادة أو النقصان  
 .نقدية صافيةوبالتالي التأثير على مقدرة المنشأة على توليد تدفقات 
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  األداء المالى الذي تعكسه التدفقات النقدية التاريخية 
  إن المعلومات عن التدفقات النقدية للمنشأة المصدرة للقوائم الماليـة خـالل فتـرة           -٢٠ د هـ

 تساعد المستخدمين لتقييم مقدرة المنشأة على توليد تـدفقات نقديـة صـافية   اما أيض   
 .في المستقبل

أة على النقدية والتصرف فيها، بما في ذلك معلومات     وتشير إلى كيفية حصول المنش    
عن اقتراضها وسدادها للديون وتوزيعات األرباح النقديـة أو التوزيعـات النقديـة          
األخرى للمستثمرين، والعوامل األخرى التي قد تؤثر علـى الـسيولة أو المـالءة            

 علـى فهـم    وتساعد المعلومات عن التدفقات النقديـة المـستخدمين  .المالية للمنشأة 
عمليات المنشأة، وتقييم أنشطتها التمويلية واالستثمارية، وتقيـيم الـسيولة والمـالءة       

 .المالية وتفسير المعلومات األخرى حول األداء المالي للمنشأة

 رات فى الموارد االقتصادية والمطالبات التى ال تنتج عن أداء مالى التغي
م الماليـة  لبات للمنشأة المـصدرة للقـوائ   الموارد االقتصادية والمطا اقد تتغير أيض   -٢١ د هـ

وتعتبـر  . ها المالي، مثل إصدار أسهم ملكيـة إضـافية        ألسباب أخرى بخالف أدائ   
المعلومات حول هذا النوع من التغير في الموارد االقتصادية للمنـشأة ضـرورية           
إلعطاء المستخدمين فهم كامل لماذا تغيرت الموارد االقتصادية والمطالبات للمنشأة        

 .آلثار المترتبة على هذه التغيرات على األداء المالي المستقبلي لهاوا
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   )٢( اجلـــزء 
  املنشأة املصدرة للقوائم املالية

  
 فقــرات  المحتویات

  ١م م   مقدمة
  ٦-٢م م   التوصيف

  ١٠-٧م م   القوائم المالية المجمعة
   أنواع أخرى من القوائم المالية 

 ١١م م   م فقطالقوائم المالية للشركة األ

  ١٢م م  القوائم المالية التجميعية 
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  ) ٢ (اجلـــزء 
 املنشأة املصدرة للقوائم املالية

  مقدمة 
الهدف من القوائم المالية ذات األغراض العامة هو تقديم بيانـات ماليـة عـن المنـشأة          -١ م م

للمنـشأة  المصدرة وتكون هذه البيانات مفيدة فى اتخاذ القرارات المتعلقة بتوفير مـوارد     
  وكذلك فى تقييم ما إذا كانت اإلدارة والمسئولين عن الحوكمة بالمنـشأة قـد اسـتخدموا         

ومفهوم المنشأة المصدرة للقوائم المالية يسعى إلى تعزيـز        . هذه الموارد بكفاءة وفعالية   
  .هذا الهدف

 التوصيف
معلوماتهـا  المنشأة المصدرة للقوائم المالية هى كيان محدد من االنشطة االقتـصادية، و          -٢ م م

المالية قد تكون مفيدة للمستثمرين الحاليين والمحتملين والمقرضين والـدائنين اآلخـرين          
الذين ال يستطيعون الحصول مباشرة على المعلومات التى يحتاجونها فى اتخاذ القـرارات   
بشأن توفير الموارد للمنشأة وفى تقييم ما إذا كانت اإلدارة والمسئولين عن الحوكمة لهذه           

 .منشأة قد استخدموا هذه الموارد بكفاءة وفعاليةال
 :للمنشأة المصدرة للقوائم المالية ثالثة خصائص  -٣ م م

 .أنشطة المنشأة االقتصادية قد تم تنفيذها أو جارى تنفيذها أو سيتم تنفيذها  )  أ(
هذه األنشطة االقتصادية يمكن تمييزها بموضوعية عن أنشطة المنشآت األخـرى   ) ب( و  

  .االقتصادية التى توجد بها المنشأةوكذلك عن البيئة 
  المعلومات المالية الخاصة باألنشطة االقتصادية لهذه المنشأة قـد تكـون مفيـدة     ) ج( و  

فى اتخاذ القرارات المتعلقة بتوفير الموارد للمنشأة وفى تقييم ما إذا كانـت اإلدارة   
  . وكفًأالً فعااداموالمسئولين عن الحوكمة لهذه المنشأة قد استخدموا هذه الموارد استخ

ـ  ومع أن هذه الخصائص ضرورية كافيـة لتحديـد المنـشأة    اإال أنها ليست دائم 
  . المصدرة للقوائم المالية

إن تحديد المنشأة المصدرة للقوائم المالية فى موقف معين يتطلب األخـذ فـى االعتبـار       -٤ م م
أو التـى سـوف يـتم    الفروقات بين األنشطة االقتصادية التى تم تنفيذها والجارى تنفيذها    

. والوجود القانونى لمنشأة ليس كاف لتحديد المنشأة المـصدرة للقـوائم الماليـة          . تنفيذها
   افالمنشأة المصدرة للقوائم المالية يمكن أن تشمل أكثر من منشاة أو يمكن أن تكون جـزء 

 .من منشأة
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 تـتحكم فـى    ما تصنف منشأة ذات كيان قانونى مفردة تمارس أنشطة اقتصادية وال     اغالب -٥ م م
 - إن لم يكن كل -لذا فإن معظم . أى منشأة أخرى على أنها منشأة مصدرة للقوائم المالية  

ومع ذلـك  . المنشآت ذات الكيان القانونى يمكن أن تصنف كمنشأة مصدرة للقوائم المالية      
ففى بعض األحوال يمكن أال تصنف منشأة مفردة ذات كيان قـانونى كمنـشأة مـصدرة      

ة إذا ما كانت أنشطتها االقتصادية على سبيل المثال متداخلة مـع األنـشطة          للقوائم المالي 
 .يوجد أساس للتفرقة الموضوعية بين األنشطة االقتصادية لمنشأة أخرى وال

قد يتأهل جزء من المنشأة ليصنف كمنشآت مصدرة للقوائم المالية وذلك إذا كـان يمكـن     -٦ م م
أة وأن تكون المعلومات المالية الخاصـة     تمييز أنشطته االقتصادية عن باقى أنشطة المنش      

على سبيل المثال، مـستثمر  . بهذا الجزء مفيدة فى اتخاذ القرار الخاص بتوفير موارد له        
 .محتمل يخطط لشراء فرع أو جزء من المنشأة

  القوائم المالية المجمعة
 تسيطر منشأة على منشاة أخرى عندما يكون لها حق إدارة أنشطة هذه المنشأة مـن أجـل     -٧ م م

 .الحصول على منافع من أنشطتها

إذا سيطرت منشأة على منشأة أخرى، فإن تدفق األموال والمزايا األخرى مـن المنـشأة          -٨ م م
 والمقرضين والدائنين اآلخرين تتوقف بـصورة كبيـرة علـى    نالمسيطرة إلى المستثمري 

عيـة علـى   النقدية المتدفقة والمزايا المتحصل عليها من المنشآت التابعة والتى تعتمد بالتب    
وبالتالي إذا كانـت منـشأة     . أنشطة هذه المنشآت وإدارة المنشأة المسيطرة لهذه األنشطة       

. قوائم مالية فيجب عليها أن تعرض قوائم ماليـة مجمعـة   تسيطر على منشأة أو أكثر تعد
 .وتقدم القوائم المالية المجمعة معلومات مفيدة لعدد أكبر من المستخدمين

ن أو أكثر فى السيطرة على أنشطة منشأة أخرى للحصول علـى             يمكن أن تتشارك منشأتا    -٩ م م
منافع، فى هذه الحالة ال يمكن ألي من المنشآت التى تتـشارك فـى إدارة أنـشطة هـذه       

وبالتالي ال يمكن إلحدى هذه المنـشآت  . المنشأة األخرى أن تسيطر بصورة منفردة عليها   
 .لى أسس مجمعةأن تقدم معلومات عن نفسها أو المنشأة األخرى ع

ومقـدرة  . إذا كان إلحدى المنشآت نفوذ مؤثر على منشأة أخرى، فإنها ال تسيطر عليها      -١٠ م م
المنشأة على التأثير فى أنشطة منشأة أخرى بدون المقدرة على اإلدارة الفعليـة لهـذه          

 .األنشطة ال تمثل تحكم فيها
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 أنواع أخرى من القوائم المالية 

  قطالقوائم المالية للشركة األم ف
  يمكن للمنشأة المسيطرة أن تعرض قوائم مالية لتقـديم معلومـات عـن اسـتثماراتها         -١١ م م

 مـن المعلومـات   الًفى المنشآت التى تسيطر عليها، والعوائد على هذه االستثمارات بد  
ـ  عن الموا  رات فـى هـذه المـوارد االقتـصادية     رد االقتصادية والمطالبـات والتغي

ويمكن للقوائم المالية المستقلة للـشركة األم أن   . والمطالبات للمنشأة التى تسيطر عليها    
 .تقدم معلومات مفيدة إذا عرضت مع القوائم المالية المجمعة

 القوائم المالية المجمعة

تتضمن القوائم المالية المجمعة معلومات عن اثنين أو أكثر مـن المنـشآت المـسيطر      -١٢ م م
  .المنـشأة المـسيطرة  والقوائم المالية التجميعية ال تتـضمن معلومـات عـن          . عليها

ويمكن للقوائم المالية المجمعة أن تقدم معلومات مفيدة عن المنشآت التابعة المـسيطر         
 .عليها كمجموعة
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  ) ٣ (زء ــاجل
  اخلصائص النوعية للمعلومات املفيدة

  
 فقــرات  المحتويات

  ٣-١خ ن  مقدمة
  ٤خ ن   الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة

  ٥خ ن   وعية األساسيةالخصائص الن
  ١١-٦خ ن  المالءمة

 ١٦-١٢خ ن   المصداقية

  ١٨-١٧خ ن  تطبيق الخصائص النوعية األساسية 
  ١٩خ ن  تحسين الخصائص النوعية

 ٢٥-٢٠خ ن  القابلية للمقارنة

 ٢٨-٢٦خ ن   التحقق

 ٢٩خ ن   التوقيت

 ٣٢-٣٠خ ن   القابلية للفهم

 ٣٤-٣٣ خ ن  تطبيق الخصائص النوعية المحسنة

 ٣٩-٣٥خ ن   قيد التكلفة على التقارير المالية المفيدة 
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  ) ٣ (زء ــاجل
 اخلصائص النوعية للمعلومات املفيدة

  مقدمة 
تحدد الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة التي تمت مناقشتها في هذا اإلطـار         - ١ ن خ

ين الحاليين والمحتملين أنواع المعلومات التي من المحتمل أن تكون أكثر فائدة للمستثمر      
والمقرضين والدائنين اآلخرين التخاذ القرارات حول المنشأة المصدرة للقوائم الماليـة        

 .على أساس المعلومات الواردة في القوائم المالية

توفر القوائم المالية معلومات عن الموارد االقتـصادية للمنـشأة المـصدرة لهـا أو                - ٢ ن خ
األحداث والظروف األخرى التي من شـأنها تغييـر   المطالبات عليها وأثر المعامالت و 

وتشير المعلومات في هذا اإلطار إلـى المعلومـات حـول      ( .تلك الموارد والمطالبات  
وتتضمن بعض القوائم المالية أيضا فقـرات إيـضاحية حـول           ). الظواهر االقتصادية 

 أخـرى مـن   توقعات اإلدارة واستراتيجياتها للمنشأة المصدرة للقوائم المالية، وأنـواع   
 .المعلومات المتوقعة

تطبق الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة على المعلومات الماليـة الـواردة            - ٣ ن خ
بالقوائم المالية للمنشأة، باإلضافة إلى المعلومات المالية المقدمة بطرق أخرى، ويعتبـر     

اليـة لتـوفير   عنصر التكلفة، هو القيد السائد على مقدرة المنشأة المصدرة للقـوائم الم     
معلومات مالية مفيدة، ومع ذلك، فإن االعتبارات في تطبيق الخصائص النوعيـة وقيـد      

على سبيل المثال، فإن تطبيقهـا   . التكلفة قد تكون مختلفة ألنواع مختلفة من المعلومات       
 عن تطبيقها على المعلومات حـول المـوارد   اعلى المعلومات المتوقعة قد يكون مختلفً 

 .لمطالبات الحالية والتغيرات في هذه الموارد والمطالباتاالقتصادية وا

  الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة
مة وتعرض بـصدق  ئ المالية مفيدة، يجب أن تكون مال   لكي يمكن أن تصبح المعلومات     - ٤ ن خ

وتتحسن فائدة المعلومات المالية إذا كانت قابلـة للمقارنـة ويمكـن           . ما يجب عرضه  
 .صدر في الوقت المناسب وقابلة للفهمالتحقق منها وت
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 الخصائص النوعية األساسية 
 .الخصائص النوعية األساسية هي المالءمة واألهمية النسبية والمصداقية - ٥ ن خ

 المالءمة 
إن المعلومات المالية المالئمة قادرة على إحداث فرق في القرارات التي يـتم اتخاذهـا     - ٦ ن خ

 قادرة على إحداث فرق في قرار معـين  قد تكون تلك المعلومات   . من قبل المستخدمين  
حتى وإن اختار بعض المستخدمين عدم االستفادة من تلك المعلومات أو إذا كانوا علـى     

 .علم بها من مصادر أخرى
إن المعلومات المالية قادرة على إحداث فرق في اتخاذ القرارات إذا كانت لديها القيمة                  - ٧ ن خ

  .يهماالتنبؤية، أو القيمة التأكيدية أو كل
للمعلومات المالية قيمة تنبؤية إذا كان يمكن استخدامها كمدخل للعمليات التـي يعتمـد          - ٨ ن خ

والمعلومات المالية ال يلزم أن تكون تنبـؤات أو  . عليه المستخدم لتوقع النتائج المستقبلية   
وتستخدم تلك المعلومات المالية مع القيمة التنبؤيـة     . توقعات حتى يكون لها قيمة تنبؤية     

  .بل المستخدمين في صنع توقعاتهم الخاصةمن ق
المعلومات المالية يكون لها قيمة تأكيدية إذا ما توفر بها معلومـات حـول التقييمـات         - ٩ ن خ

  ).تؤكدها أو تغيرها(السابقة 
فالمعلومات التي لهـا  . إن القيمة التنبؤية والقيمة التأكيدية للمعلومات المالية مترابطة        -١٠ ن خ

فعلـى سـبيل المثـال،    . ان أيضا لهـا قيمـة تأكيديـة   قيمة تنبؤية في كثير من األحي  
  فالمعلومات عن إيرادات العام الحالي يمكن استخدامها كأسـاس للتنبـؤ بـاإليرادات       
في السنوات المقبلة، كما يمكن أيضا مقارنتها مع توقعات إيرادات العام الحالي التـي     

تساعد مـستخدم مـا   ونتائج تلك المقارنات يمكن أن  . تم توقعها في السنوات الماضية    
 .في تصحيح وتطوير العمليات التي استخدمت لعمل تلك التوقعات السابقة

  األهمية النسبية
تعتبر المعلومات ذات أهمية نسبية إذا كان حذفها أو تحريفها قد يؤثر على القـرارات     -١١ ن خ

االقتصادية التي يتخذها المستخدمون اعتماداً على القوائم المالية للمنـشأة المـصدرة         
وبعبارة أخرى فإن األهمية النسبية لمنشأة هي جانـب مـن المالءمـة     . قوائم المالية لل

تستند إلى طبيعة أو حجم البنود، أو كليهما، التي تتعلق بها المعلومـات فـي القـوائم      
ونتيجة لذلك، ال يمكن للجنة المعايير أن تحدد كمية موحـدة لألهميـة      . المالية للمنشأة 

 . في حالة معينةابق لما يمكن أن يكون جوهريالنسبية أو التحديد المس
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 المصداقية 
ولكـي  . تعبر التقارير المالية عن الظواهر االقتصادية من خالل الكلمات واألرقـام            -١٢ ن خ

تكون تلك المعلومات المالية مفيدة، يجب أال تعبر فقط عن الظواهر المالئمة، ولكـن        
ولكي تكون المعلومـات  . يجب أيضا أن تعرض تلك الظواهر بمصداقية وتعبر عنها        

ذات مصداقية، يجب أن تتصف بثالث خصائص وهي أن تكـون مكتملـة ومحايـدة        
 ما يتحقق ومع ذلك تهدف لجنة المعـايير  اوبالتأكيد فإن الكمال نادر. وخالية من الخطأ 

 .إلى تعظيم تلك الخصائص إلى أقصى حد ممكن
القوائم لفهم الظاهرة التـي  يشمل التصوير الكامل جميع المعلومات الالزمة لمستخدم      -١٣ ن خ

على سبيل المثـال،  . تم تصويرها، بما في ذلك جميع التوصيفات والتفسيرات الالزمة       
 لطبيعـة  افإن التصوير الكامل لمجموعة من األصول تشمل، كحـد أدنـى، وصـفً           

المجموعة، وتصوير رقمي لكل األصول في المجموعة، ووصـف مـا      األصول في 
 سبيل المثال، التكلفة األصلية، والتكلفة المعدلة أو القيمة      على(يمثله التصوير الرقمي    

 على التصوير الكامل لبعض البنـود تفـسيرات للحقـائق         اوقد يترتب أيض  ). العادلة
الهامة حول جودة وطبيعة العناصر والعوامل والظروف التي قد تؤثر على جودتهـا         

  .اوطبيعتها، والعملية المستخدمة لتحديد التصوير الرقمي له
.  إذا تم بدون تحيز في اختيار أو عرض المعلومـات الماليـة         ايكون التصوير محايد   -١٤ ن خ

  اوالتصوير المحايد ال يكون متحيزا أو مرجحا أو مؤكد ـ ا أو غير مؤكـد ا، أو متالعب 
. ليزيد احتمال تلقي المعلومات الماليـة ايجابيـا أو سـلبيا مـن قبـل المـستخدمين           

.  معلومات بدون غرض أو بدون تأثير علـى الـسلوك     والمعلومات المحايدة ال تعني   
على العكس من ذلك، فإن المعلومات المالية المالئمـة بحكـم تعريفهـا هـي تلـك         

  .المعلومات القادرة على إحداث فرق في قرارات المستخدمين
المصداقية ال تعني الدقة في كافة النواحي، فمصطلح خالية من الخطـأ تعنـي عـدم         -١٥ ن خ

 في وصف هذه الظاهرة، وتـم اختيـار وتطبيـق اإلجـراءات     وجود أخطاء أو سهو  
في هـذا  . المستخدمة الستخراج القوائم المالية مع عدم وجود أخطاء في هذه العملية          

علـى  . السياق، فإن مصطلح خالية من الخطأ ال يعني الدقة التامة في كافة النـواحي         
مكن تحديد مـا إن كانـت   سبيل المثال، فإن تقدير سعر أو قيمة غير قابلة للقياس ال ي       

 إذا تـم  اومع ذلك، فإن عرض هذا التقدير يمكن أن يكون صادقً      . دقيقة أو غير دقيقة   
وصف القيمة بوضوح ودقة لكونه تقدير، وشرح طبيعة وحدود عملية التقـدير، ولـم     

 .ترتكب أية أخطاء في اختيار وتطبيق العملية المناسبة للتقدير
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فعلى سـبيل  . تؤدي بالضرورة إلى معلومات مفيدةمصداقية العرض في حد ذاتها ال     -١٦ ن خ
المثال، فالمنشأة المصدرة للقوائم المالية قد تتلقى أصولها الثابتة مـن خـالل منحـة         

وفي هذه الحالة يكون من الواضح أن المنشأة قد اكتسبت رصـيدا دون أي            . حكومية
 قد ال تكـون  تكلفة يمكن عرضها في مقابلة هذه األصول، إال أن مثل هذه المعلومات  

ل أخر تقدير المبالغ التي ينبغي تعـديل القيمـة الدفتريـة      اوكمث. مفيدة جدا للمستخدم  
ذلك التقدير يمكـن أن يـتم    . لألصول بها لتعكس االضمحالل في قيمة تلك األصول       

عرضه بمصداقية إذا قامت المنشأة بتطبيق تلك العملية بشكل صحيح ومناسـب، مـع     
ومع ذلـك،  . د تؤثر تأثيرا كبيرا على التقدير المعروضوصف وتقدير الشكوك التي ق   

إذا كان مستوى عدم التأكد لهذا التقدير عالي بدرجة كبيرة فإن هذا التقدير لن يكـون        
. وبعبارة أخرى، فإن مالءمة األصل للعرض بمصداقية تصبح مشكوك فيهـا           . مفيدا

لـة تـوفر هـذه    وإذا لم يكن هناك أسلوب عرض بديل أكثر مصداقية، في هـذه الحا  
  .التقديرت أفضل المعلومات المتاحة

  تطبيق الخصائص النوعية األساسية
يجب أن تكون المعلومات مالئمـة ومعروضـة بمـصداقية حتـى تكـون مفيـدة              -١٧ ن خ

فالمصداقية في عرض ظاهرة غير مالئمة أو عـدم المـصداقية فـي            . للمستخدمين
 . ت جيدةعرض ظاهرة مالئمة ال يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارا

إن العملية األكثر كفاءة وفعالية لتطبيق الخصائص النوعيـة األساسـية للمعلومـات          -١٨ ن خ
خاضعة لتأثيرات تحسين الخـصائص النوعيـة    : (المالية تكون عادة على النحو التالي     

  ).ما لم يتم مراعاته في هذه األمثلة وقيد التكلفة، وهو
مـل أن تكـون مفيـدة لمـستخدمي     تحديد الظاهرة االقتصادية والتي من المحت    : الًأو

  .المعلومات المالية للمنشأة المصدرة للقوائم المالية
تحديد نوع المعلومة لهذه الظاهرة والتي ستكون أكثر مالءمة إذا كانت متـوفرة     : اثاني

  .ويمكن عرضها بمصداقية
  .تحديد ما إذا كانت تلك المعلومة متاحة ويمكـن أن يـتم عرضـها بمـصداقية     : اثالثً

   كان األمر كذلك، فإن عملية استيفاء الخصائص النوعية األساسية تنتهي عنـد    إذا
  وإن لم يكن، فيتم تكرار هذه العملية مع النوع التالي األكثر أهميـة        . تلك النقطة 

  .من المعلومات
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  تحسين الخصائص النوعية 
ي تحـسن  القابلية للمقارنة والتحقق والتوقيت والقابلية للفهم هي الخصائص النوعية الت       -١٩ ن خ

وقد يساعد تحسين الخـصائص  . من فائدة المعلومات المالئمة والمعروضة بمصداقية    
 ينبغي أن يستخدم لتصوير ظـاهرة مـا إذا   الطريقتينالنوعية أيضا في تحديد أي من       

 .اعتبر كال الطريقتين متساويين في المالءمة والمصداقية
 القابلية للمقارنة 

ختيار بين البدائل، على سـبيل المثـال، بيـع أو     تنطوي قرارات المستخدمين على اال     -٢٠ ن خ
. االحتفاظ باستثمار أو االستثمار في المنشأة المصدرة للقوائم المالية أو منشأة أخـرى     

وبالتالي، فإن المعلومات عن المنشأة المصدرة للقوائم المالية تكون أكثر فائدة إذا كان       
علومات مماثلة عن نفـس   يمكن مقارنتها مع معلومات مماثلة عن منشآت أخرى وبم        

 .المنشأة لفترة أخرى أو في تاريخ آخر
القابلية للمقارنة هي السمة النوعية التي تمكن المستخدمين من تحديـد وفهـم أو جـه       -٢١ ن خ

فعلى عكس بـاقي الخـصائص النوعيـة    . التشابه واالختالف لتباين العناصر المختلفة 
 .مقارنة تتطلب رقمين على األقلاألخرى، فالقابلية للمقارنة ال ترتبط برقم وحيد، فال

. الثبات في القوائم المالية، رغم أنه مرتبط بالقابلية للمقارنة، إال أنـه مختلـف عنهـا        -٢٢ ن خ
فالثبات يشير إلى استخدام نفس األساليب لنفس البنود، إما من فتـرة ألخـرى داخـل       

 فالقابليـة  اإذً. المنشأة المصدرة للقوائم المالية أو خالل فترة واحدة مع منشآت مختلفة     
 . والثبات يساعد على تحقيق هذا الهدف،للمقارنة هي الهدف

فلكي تكون المعلومات قابلة للمقارنة، يجـب أن تبـدو   . القابلية للمقارنة ليست موحدة    -٢٣ ن خ
وال يـتم تحـسين   . األشياء المماثلة متماثلة واألشياء المختلفة يجب أن تبـدو مختلفـة   

الية بجعل األشياء الغير مماثلة تبدو مماثلة كمـا ال  القابلية للمقارنة بين المعلومات الم   
  .يتم تحسينها بجعل األشياء المماثلة تبدو مختلفة

ومن المرجح أن يتحقق قدر من القابلية للمقارنة من خالل تلبية الخـصائص النوعيـة      -٢٤ ن خ
فعرض الظاهرة االقتصادية المالئمة بمصداقية بطبيعـة     . األساسية للمعلومات المالية  

جب أن يحتوي على قدر من القابلية للمقارنة مع عـرض ظـاهرة اقتـصادية     الحال ي 
  .مماثلة مالئمة لمنشأة أخرى مصدرة لقوائم مالية

  على الرغم من أن الظاهرة االقتصادية الواحدة يمكن أن يـتم عرضـها بمـصداقية          -٢٥ ن خ
  متعددة، فإن المعالجات المحاسبية البديلة لـنفس الظـاهرة االقتـصادية تقلـل      بطرق

  .قابليتها للمقارنةمن 
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  التحقــق
التحقق يساعد على طمأنة المستخدمين من أن المعلومات تعرض الظاهرة االقتصادية         -٢٦ ن خ

مراقبين المطلعين والمـستقلين قـد   التي تمثلها بمصداقية، والتحقق يعني أن مختلف ال   
 أن تـصوير  -صل إلى توافق في اآلراء وإن لم يكن بالـضرورة تمـام التوافـق          ي

المعلومات الكمية ال يلزم أن تتم بتقدير نقطة واحدة لتكـون   .  تم بمصداقية  المعلومات
ولكن يمكن التحقق من مجموعة من المبالغ واالحتمـاالت ذات الـصلة   . قابلة للتحقق 

ابها أيض. 

التحقق المباشر يعني التحقق من قيمـة  .  أو غير مباشر  االتحقق يمكن أن يكون مباشر     -٢٧ ن خ
حظة المباشرة، على سبيل المثـال، عـن طريـق جـرد     أو تأكد آخر من خالل المال     

التحقق غير المباشر يعني التحقق من مدخالت نموذج ما، أو صيغة أو تقنيـة       . النقدية
مثال ذلـك التحقـق مـن       . أخرى وإعادة حساب المخرجات باستخدام نفس المنهجية      

) يفالكميـات والتكـال  (القيمة الدفترية للمخزون عن طريق التحقق من المـدخالت          
علـى  (وإعادة حساب مخزون نهاية الفترة باستخدام نفس طريقة التكلفة المـستخدمة          

  ).الًسبيل المثال، باستخدام الوارد أوال يصرف أو
. قد ال يكون من الممكن التحقق من بعض التفسيرات والمعلومات الماليـة المتوقعـة     -٢٨ ن خ

ام هـذه المعلومـات،    استخداولمساعدة مستخدمي تلك المعلومات المالية إذا ما أرادو 
سيكون من الضروري اإلفصاح عن االفتراضات األساسية، وأساليب جمع مثل تلـك        

  .المعلومات والعوامل والظروف التي تدعم غيرها من المعلومات
  التوقيت

التوقيت يعني وجود المعلومات المتاحة لمتخذي القرار في الوقت المناسـب لتكـون         -٢٩ ن خ
  .، تعتبر المعلومات القديمـة أقـل فائـدة      ا وعموم .قادرة على التأثير على قراراتهم    

ومع ذلك، قد تستمر بعض المعلومات فى توقيتها حتى بعد تاريخ الفترة التي تغطيهـا      
تلك المعلومات المالية، على سبيل المثال، قد يحتاج إليها بعض المـستخدمين لتحديـد      

  .وتقييم االتجاهات
 القابلية للفهم 

  .مات بوضوح ودقة يجعلها مفهومةتبويب وتمييز وعرض المعلو -٣٠ ن خ
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وباسـتبعاد  . بعض الظواهر تكون معقدة بطبيعتها، وال يمكن أن يتم فهمهـا بـسهولة    -٣١ ن خ
المعلومات حول تلك الظواهر من التقارير المالية قد تجعل المعلومات الـواردة فـي     

 إال أن هذه التقارير تكون غيـر مكتملـة، وبالتـالي   . تلك التقارير المالية أسهل للفهم    
  .يحتمل أن تكون مضللة

  تعد القوائم المالية لمستخدمين لـديهم مـستوى معقـول مـن المعرفـة باألعمـال          -٣٢ ن خ
وفي بعـض األحيـان، قـد    . واألنشطة االقتصادية وفحص وتحليل المعلومات بعناية    

يحتاج المستخدمون طلب المعاونة من مستشار لفهـم المعلومـات حـول الظـواهر       
 .االقتصادية المعقدة

 صائص النوعية المحسنة تطبيق الخ
ومع ذلك، فـإن  . يجب أن يتم تعظيم تحسين الخصائص النوعية إلى أقصى حد ممكن           -٣٣ ن خ

تحسين الخصائص النوعية، بشكل فردي أو كمجموعة، ال يمكن أن يجعل المعلومات           
 .مفيدة إذا كانت هذه المعلومات غير مالئمة أو غير معروضة بمصداقية

فـي  .  هو عملية متكررة ال تتبـع ترتيـب معـين   تطبيق الخصائص النوعية المحسنة   -٣٤ ن خ
بعض األحيان، قد يتم تخفيض إحدى الخصائص النوعية المحـسنة لتعظـيم إحـدى              

على سبيل المثال، فإن التخفيض المؤقـت فـي القابليـة    . الخصائص النوعية األخرى  
يكون من المجدي لتحـسين    معيار محاسبي جديد بأثر رجعي قد للمقارنة نتيجة لتطبيق  

ـ  . مالءمة أو المصداقية على المدى البعيد   ال اوقد تعوض اإلفصاحات المناسـبة جزئي 
 عن عدم القابلية للمقارنة

  قيد التكلفة على التقارير المالية المفيدة 
التكلفة هي القيد الرئيسي على المعلومات التي يمكن أن يـتم تقـديمها فـي القـوائم         -٣٥ ن خ

 بعض التكـاليف التـي تتحملهـا        تقتضيفعرض القوائم المالية للمستخدمين     . المالية
. المنشأة، ومن المهم أن يتم تبرير هذه التكاليف بالفوائد من عرض تلـك المعلومـات    

وهناك العديد من أنواع التكاليف والفوائد التي يجب أخذها في االعتبار عنـد عـرض    
 .المعلومات المالية
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لتحقق من ونشر المعلومات  كبير في جمع وتجهيز وا  ايبذل مقدمي القوائم المالية جهد     -٣٦ ن خ
 المالية للمستخدمين، ولكن يتحمل مستخدمي تلك القوائم في النهاية تلك التكـاليف فـي   

كما يتحمل مستخدم القوائم الماليـة تكـاليف تحليـل وتفـسير      . شكل تخفيض العوائد  
وإذا لم يتم توفير المعلومات الالزمة للمستخدم فإنـه    . المعلومات المقدمة من المنشأة   

  .كبد تكاليف إضافية للحصول على تلك المعلومات من مكان آخر أو يلجأ لتقديرهايت
 المالية المالئمة والمعروضة بمصداقية المـستخدمين علـى اتخـاذ     زظتساعد القوائم  -٣٧ ن خ

وهذا يؤدي إلى أداء أكثر كفاءة ألسـواق رأس المـال   . القرارات مع مزيد من الثقة    
كذلك فإن المـستثمر والمقـرض   . تصاد ككلوانخفاض تكلفة رأس المال بالنسبة لالق    

يكون فى موقف أفضل عندما يتخذ القرارات وهو على دراية، ومع ذلك، فإنـه لـيس    
من الممكن للقوائم المالية ذات االستخدام العام أن توفر جميع المعلومات التي تكـون     

 .مالئمة لكل مستخدم

 .ملغاة -٣٨ ن خ

 .ةملغا -٣٩ ن خ
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  ) ٤ (زء ـــاجل
 النصوص املتبقية

  
  فقرات  حتوياتالم

  ٤/١  االفتراضات
  ٤/١  االستمرارية

 ٤/٣-٤/٢ عناصر القوائم المالية 

 ٤/٧-٤/٤    المركز المالى

 ٤/١٤-٤/٨  االصول

 ٤/١٩-٤/١٥ االلتزامات

 ٤/٢٣-٤/٢٠ حقوق الملكية

 ٤/٢٨-٤/٢٤ األداء

 ٤/٣٢-٤/٢٩  الدخل

 ٤/٣٥-٤/٣٣  المصروفات

  ٤/٣٦ تسويات الحفاظ على رأس المال 
 ٤/٣٩-٤/٣٧ بعناصر القوائم المالية عتراف اال

 ٤/٤٠  توقع تحقق منافع اقتصادية مستقبلية 

 ٤/٤٣-٤/٤١ مصداقية القياس

 ٤/٤٥-٤/٤٤ عتراف باألصولاال

 ٤/٤٦ بااللتزاماتعتراف اال

 ٤/٤٨-٤/٤٧ بالدخلعتراف اال

 ٤/٥٣-٤/٤٩ بالمصروفاتعتراف اال

 ٤/٥٦-٤/٥٤  قياس عناصر القوائم المالية

  مفاهيم رأس المال والحفاظ على رأس المال

 ٤/٥٨-٤/٥٧ مفهوم رأس المال

 ٤/٦٥-٤/٥٩  مفاهيم الحفاظ على رأس المال وتحديد الربح 
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   )٤( اجلـــزء 
 النصوص املتبقية

  فرض االستمرارية 
يتم إعداد القوائم المالية عادة على افتراض استمرارية المنشأة وأنهـا مـستمرة فـي              -١ -  ٤

وبالتالي، فمن المفترض أن المنشأة ليس لـديها النيـة   . تشغيل خالل المستقبل المنظور  ال
فإذا كانت هذه النية أو الحاجـة موجـودة   .  وال الحاجة لتصفية أو تقليص حجم عملياتها 

لدى المنشأة، فقد يكون من المناسب عرض البيانات والمعلومات المالية علـى أسـاس         
 .ك، فيتم اإلفصاح عن األساس المستخدممختلف، وإذا كان األمر كذل

  عناصر القوائم المالية 
تصور القوائم المالية اآلثار المالية للعمليات واألحداث األخرى وتعمل على تجميعهـا        -٢ -  ٤

  لخصائصها االقتصادية وتعرف هـذه التـصنيفات   اوتوزيعها على تصنيفات واسعة تبع 
: علقة مباشرة بقياس المركز المالي هـي     العناصر المت . الواسعة بعناصر القوائم المالية   

والعناصر المتعلقة مباشرة بقياس األداء في قائمة   . األصول، االلتزامات، حقوق الملكية   
وتعكس قائمة التغيرات في حقوق الملكيـة      . عناصر الدخل، والمصروفات  : الدخل هي 

ـ وصافيعادة عناصر قائمة الدخل   لـذلك،  ا التغيرات في عناصر المركز المالى، وتبع 
 .فان هذا اإلطار ال يحدد عناصر خاصة بهذه القائمة

 فرعيـة،  اتتنطوي عملية تقديم هذه العناصر في الميزانية وقائمة الدخل على تـصنيف       -٣ -  ٤
فعلى سبيل المثال، يمكن أن تصنف األصول وااللتزامات حسب طبيعتهـا أو وظيفتهـا     

ئدة للمـستخدمين ألغـراض   في المنشأة من أجل إظهار المعلومات بالصورة األكثر فا     
 .صنع القرارات االقتصادية

  المركز المالى 
األصول وااللتزامـات وحقـوق   : العناصر المتعلقة مباشرة بقياس المركز المالي هي      -٤ -  ٤

   :الملكية، وتعرف هذه العناصر كما يلي
هو مورد تسيطر عليه المنشأة نتيجة ألحداث سابقة ومن المتوقع أن يـنجم       : األصل )أ (

  .نافع اقتصادية مستقبلية للمنشأةعنه م
هو تعهد حالي على المنشأة ناشئ عن أحداث سابقة ومـن المتوقـع أن           :االلتزام) ب (

  يتطلب تسويته تدفقات خارجة من الموارد التي تملكها المنـشأة والتـي تنطـوي             
  .على منافع اقتصادية

ـ             : حق الملكية ) ج (   رحهو حق أصحاب المنـشأة المتبقـي فـي األصـول بعـد ط
  .كافة االلتزامات
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تحدد تعريفات األصول وااللتزامات الصفات األساسية لها ولكـن ال تحـدد معـايير               -٥ -  ٤
وهكـذا تـشمل التعريفـات    . االعتراف بها والواجبة التحقق قبل إظهارها في الميزانية   

يعترف بها كأصول أو التزامات في الميزانية ألنها ال تتفـق مـع معـايير         عناصر ال 
وبـشكل  ". ٥٣-٤"إلـى   "" ٣٧ -٤"" سيتم مناقشتها في الفقـرات مـن   االعتراف التي  

خاص يجب أن يكون التدفق المتوقع للمنافع االقتصادية المستقبلية الداخل والخارج مـن    
قبـل   " ٣٨-٤"ع المشار إليه فـي الفقـرة   مؤكد بشكل كاف لتحقيق أساس التوق المنشأة  

 .االعتراف بأصل أو التزام
 كان العنصر يحقق تعريف األصل أو االلتزام أو حق الملكية فـان   وعند النظر فيما إذا    -٦ -  ٤

االنتباه يجب أن يشير إلى الجوهر األساسي والحقيقة االقتصادية للعنصر ولـيس فقـط         
 .لشكله القانوني

قد تشمل الميزانية التي أعدت وفقا لمعايير المحاسبة المصرية الحاليـة بعـض البنـود       -٧ -  ٤
  و االلتزام، وال تظهر ضمن حقوق الملكيةالتي ال تستوفي تعريف االصل أ
هي أساس ألي مراجعـة مـستقبلية للمعـايير         " ٤-٤"التعريفات الموضحة في الفقرة     

  .الحالية أو إعداد معايير جديدة
  األصول

 بشكل –تتمثل المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل في إمكانية المساهمة          -٨ -  ٤
ويمكـن أن  .  تدفقات نقدية وما في حكمها إلى المنشأة في تحقيق  -مباشر أو غير مباشر   

كمـا  . تكون مشاركتها كذلك في العملية اإلنتاجية كجزء من النشاطات التشغيلية للمنشأة    
يمكن أن تأخذ شكل القابلية للتحول إلى نقدية أو ما في حكمها أو المقدرة على تخفـيض     

 . بديلة إلى تخفيض تكاليف اإلنتاجالتدفقات النقدية الخارجة، مثلما تؤدى طريقة تصنيع
   إلنتاج سلع أو خـدمات قـادرة علـى إشـباع رغبـات       تستخدم المنشأة أصولها عادةً    -٩ -  ٤

  والن هذه السلع والخدمات قادرة علـى إشـباع هـذه الرغبـات           . أو حاجات العمالء  
أو الحاجات فان العمالء مستعدون للدفع مقابل ذلك وعليه فهم يساهمون في التـدفقات            

  .ويقدم النقد نفسه خدمه للمنشأة ألنه يسيطر على الموارد األخرى. ة للمنشأةالنقدي
يمكن للمنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصول أن تتدفق على المنشأة بعدة         - ١٠ -  ٤

    :فعلى سبيل المثال يمكن لألصل أن. طرق
  .ل المنشأةيستخدم بمفرده أو مع أصول أخرى إلنتاج سلع أو خدمات تباع من قب) أ (
  .يستبدل مع أصول أخرى) ب (
    .يستخدم لسداد التزام) ج (
  .يوزع على أصحاب المنشأة) د (
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١١ -  ٤- اكثير من األصول له شكل مادي مثل األصول الثابتة، ولكن الوجود المادي ليس جوهري 
 هي أصول إذا كان من الًلوجود األصل، وعليه فان براءة االختراع وحقوق النشر مث        

 .ن يتدفق عنها منافع اقتصادية مستقبلية وكانت المنشأة تسيطر عليهاالمتوقع أ

كثير من األصول مثل المدينون واألصول الثابتة مرتبطة بحقوق قانونية بما في ذلـك        - ١٢ -  ٤
الحق الناشئ عن الملكية، إال انه عند التحقق من وجود األصل فان الحق الناشئ عـن        

   نشأة على المنافع تكون في الغالب نتيجـة  ومع أن سيطرة الم  . االملكية ال يعد ضروري
لحقوق قانونية، إال أن من الممكن أن يحقق أحد العناصر تعريـف األصـل دون أن           

على سبيل المثال، فإن حق المعرفة الفنية التـي يـتم    . يكون هناك سيطرة قانونية عليه    
الحصول عليها من نشاط التطوير يمكن أن يتفق مـع تعريـف األصـل إذا تمكنـت       

منشأة من الحفاظ على سرية حق المعرفة هذا أو السيطرة على المنافع المتوقـع أن            ال
  .تتدفق عنه

ففـي العـادة تحـصل     . تنشأ أصول المنشأة عن عمليات مالية وأحداث أخرى سابقة         - ١٣ -  ٤
المنشآت على األصول من خالل شرائها أو إنتاجها، إال أن هناك عمليات أو أحـداث            

، مثال ذلك الممتلكات التـي تـرد للمنـشأة مـن         أخرى يمكن أن يتولد عنها أصول     
الحكومة كجزء من برنامج تشجيع النمو االقتصادي في إحدى المنـاطق واكتـشاف             

 ال الًأن العمليات أو األحداث التي من المتوقع أن تحـدث مـستقب         . الثروات المعدنية 
ـ       د ينشأ عنها في حد ذاتها أصول، وعليه فان وجود نية لشراء مخـزون ال يحقـق بح

 .ذاته تعريف األصل

هناك ترابط وثيق بين تكبد النفقة وتكوين األصول ولكـن االثنـان ليـسا بالـضرورة       - ١٤ -  ٤
وعليه فعندما تتكبد المنشأة بعض النفقات فان هذا يمكن أن يشكل إثباتـا أن         . متطابقين

 ا حاسـم اهناك سعي للحصول على منافع اقتصادية مستقبلية ولكن هذا ال يشكل برهانً        
بالمثل فان غياب النفقة ال يمنـع   .  تم الحصول على بند يحقق تعريف األصل       على انه 

ابند          لالعتراف بـه فـي   ا من أن يحقق تعريف األصل وأن يصبح البند بالتالي مرشح 
 . الميزانية، مثال ذلك، البنود التي يتم التبرع بها للمنشأة وينطبق عليها تعريفا ألصل
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  االلتزامات
والتعهـد يمثـل   .  على المنشأة ا حالي انه يمثل تعهد  أ ولاللتزام ه أن الخاصية األساسية     - ١٥ -  ٤

ـ  تويمكن لاللتزامـات أن  . واجبأ ومسئولية للعمل والوفاء بطريقة محددة   اطبـق قانونً
وهذا هو الحال عادة، مثل المبالغ الواجبة الـدفع   . كنتيجة لعقد ملزم ومتطلب تشريعي    
شأ االلتزامـات كـذلك عـن ممارسـة        كما تن . مقابل سلع وخدمات استلمتها المنشأة    

األعمال العادية والعرف والرغبة في الحفاظ على عالقات أعمال جيدة أو التـصرف        
 أن تصلح األخطاء التي تظهر فـي منتجاتهـا   الًفإذا قررت المنشأة مث.  بطريقة عادلة 

حتى بعد انتهاء مدة الضمان فان المبالغ المتوقع إنفاقها بخصوص السلع التـي بيعـت    
 .عتبر التزاماتت

فاتخاذ قـرار مـن قبـل إدارة     .  يجب التفرقة بين االلتزام الحالي والتعهد المستقبلي       - ١٦ -  ٤
حيـث  . المنشأة بالحصول على أصول في المستقبل ال يؤدى بحد ذاته إلى التزام حالي    

ينشأ االلتزام عادة عندما يتم تسليم األصل أو دخول المنشأة فـي تعاقـد غيـر قابـل        
وفى الحالة األخيرة، فان الطبيعة غير القابلـة لإللغـاء        .  على أصل  لإللغاء للحصول 

لالتفاقية تعنى أن التبعات االقتصادية لعدم الوفاء بالتعهد ـ بسبب وجـود غرامـات    
 على تجنب تـدفق المـوارد   – إن وجدت – يترك للمنشأة قدرة محدودة    – الًكبيرة مث 

 .لطرف أخر

ة قيام المنشأة بالتخلي عن موارد تحتوي علـى       أن تسوية االلتزام الحالي يتضمن عاد      - ١٧ -  ٤
منافع اقتصادية من اجل مواجهة مطالبة الجهة األخرى، ويمكن إن يتم تسديد االلتزام           

  : سبيل المثالعلىالحالي بعدة طرق منها 
  .االدفع نقد) أ (
  .تحويل أصول أخرى) ب (
  .تقديم خدمات) ج (
  .استبدال االلتزام بالتزام أخر) د (
  .تحويل االلتزام إلى حق ملكية) ه (

  . االلتزام بطرق أخرى، مثل تنازل الدائن عن حقوقه أو سقوطهايتم تسويةويمكن أن 
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 ينـشأ عـن   الً تنتج االلتزامات عن عمليات مالية سابقة أو أحداث أخرى ماضية، فمث        - ١٨ -  ٤
ما لم يكـن قـد تـم    (الحصول على سلع أو استخدام الخدمات التزامات تجارية دائنة      

، كما أن استالم قرض من البنك يؤدى إلـى التـزام    ) أو عند التسليم   افع عنها مقدم  الد
كما يمكن أن تعترف المنشأة بالخصومات التي تمـنح للعمـالء      .  بإعادة دفع القرض  

 على أساس مشترياتهم السنوية كالتزامات، وفى هذه الحالة، فان بيـع الـسلع             الًمستقب
 .التي أدت إلى نشوء االلتزامفي الماضي يمثل العملية المالية 

.   بعض االلتزامات يمكن قياسها فقط عن طريق استخدام درجة كبيرة مـن التقـدير             - ١٩ -  ٤
يتبـع  " ٤-٤"إال أن تعريف االلتزام في الفقرة   . وتسمى هذه االلتزامات بالمخصصات   

وعليه فإنه في حالة وجود تعهد حالي ضمن المخصص وانطبـق عليـه     . أسلوبا أوسع 
وتشمل األمثلـة  .   حتى لو تطلب ذلك تقدير المبلغ     التعريف اعتبر التزام  بقية شروط ا  

على المخصصات، المدفوعات مقابل الكفاالت السارية والمخصصات التـي تغطـي       
 . التزامات التقاعد

 حقوق الملكية 

على انه الرصـيد المتبقـي مـن    "٤-٤" بالرغم من أن حق الملكية عرف في الفقرة        - ٢٠ -  ٤
لتزامات إال انه يمكن أن يشتمل على تـصنيفات فرعيـة فـي      األصول بعد خصم اال   

 قد تظهر في بنود منفصلة كل من   الًففي الشركات المساهمة مث   . قائمة المركز المالى  
األموال التي يقدمها المساهمون واألربـاح المحتجـزة واالحتياطيـات التـي تمثـل        

لحفـاظ علـى رأس   توزيعات لألرباح المحتجزة، واالحتياطيات التي تمثل تـسويات ا      
مثل هذه التصنيفات يمكن أن تكون مالئمـة لحاجـات صـناع القـرار مـن         . المال

مستخدمي القوائم المالية عندما توضح القيود القانونية أو أي قيود أخرى على مقـدرة      
كمـا يمكـن أن تعكـس حقيقـة أن بعـض      . المنشأة على توزيع أو استعمال ملكيتها 

وق مختلفة تتعلق بالحـصول علـى أربـاح     األطراف من أصحاب الحصص لهم حق     
 .األسهم الموزعة أو سداد حصص الملكية المشارك بها
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  )االحتيـاطى القـانونى  ( يتم تكوين بعض االحتياطيات بناء على تـشريع أو قـانون            - ٢١ -  ٤
كمـا إن هنـاك   . من اجل إعطاء المنشأة ودائنوها حماية إضافية من آثـار الخـسائر      

ــا   ــتم تكوينه ــد ي ــرى ق ــات أخ ــاحتياطي ــياطبقً ــام األساس ــات النظ    لمتطلب
ويعطى اإلفصاح عن وجود وحجم هذه االحتياطيـات بأسـبابها    ). االحتياطى النظامى (

ويجـب  . ومسمياتها المختلفة معلومات يمكن أن تكون مالئمة لحاجات صناع القـرار  
    ـ االعلم أن التحويل إلى هذه االحتياطيات يعتبـر تخصيـص لألربـاح ولـيس   ا وتجنيب 

  .مصروفات
.  يعتمد مبلغ حقوق الملكية الذي يظهر في الميزانية على قياس األصول وااللتزامات         - ٢٢ -  ٤

وفى العادة ال تتفق إال بالمصادفة القيمة اإلجمالية لحقوق الملكية مع القيمة الـسوقية          
ألسهم المنشأة أو مع المبلغ الذي يمكن أن يجمع نتيجة التخلص من صافي األصـول          

  .ككل على أساس أنها مستمرةبالتدريج أو من المنشأة 
٢٣ -  ٤ -  ما تقوم بها منشآت مثل المؤسـسات  اأن النشاطات التجارية والصناعية واألعمال كثير 

الفردية وشركات التضامن وصناديق االستثمار وأشكال مختلفة من منشآت األعمـال         
ويختلف اإلطار القانوني والتنظيمي لمثل هذه المنشآت في الغالب عـن ذاك   . الحكومية

 إن –فعلى سبيل المثال هناك القليل مـن القيـود       . ي ينطبق على شركات األموال    الذ
 على توزيع مبالغ من حقوق الملكية إلى أصحاب المنـشأة أو غيـرهم مـن         –وجدت

ومع هذا فان تعريف حق الملكية إضافة إلى جوانب أخـرى مـن هـذا            . المستفيدين
هذه المنشآت لمثل ااإلطار والمتعلقة بحق الملكية يعتبر مناسب. 

 األداء 
٢٤ -  ٤ -   كمقياس لألداء أو كأساس لمقاييس أخـرى مثـل العائـد علـى            ايستخدم الربح غالب 

إن العناصر المرتبطة مباشرة بقياس الـربح   . أو نصيب السهم من األرباح    . االستثمار
وان االعتراف بالدخل والمصروفات وقياسـهما وبالتـالي      . هي الدخل والمصروفات  

  رأس المال والحفاظ على رأس المال المـستخدمان    ي على مفهوم  االربح، يعتمد جزئي 
وسيتم مناقشة هذه المفاهيم في الفقـرات مـن   . من قبل المنشأة ألعداد قوائمها المالية    

 ".٦٥-٤"إلى " ٥٧-٤""
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  : تعرف عناصر الدخل والمصروفات كما يلي - ٢٥ -  ٤
بية في شكل تـدفقات  الدخل هو الزيادة في المنافع االقتصادية أثناء الفترة المحاس        ) أ (

داخلة أو زيادات في األصول أو نقص في االلتزامات مما ينشأ عنها زيـادة فـي         
  .حق الملكية عدا تلك المتعلقة بمساهمات أصحاب المنشأة

المصروفات هي نقص في المنافع االقتصادية خالل الفترة المحاسبية على شـكل        ) ب (
امات مما ينشأ عنه نقـص فـي    تدفقات خارجة أو نقص في األصول أو تكبد التز        

  .حق الملكية عدا تلك المتعلقة بالتوزيعات إلى أصحاب المنشأة
تحدد تعريفات الدخل والمصروفات الصفات األساسية لهـم ولكـن ال تحـدد هـذه             - ٢٦ -  ٤

وسـيجرى مناقـشة معـايير    . التعريفات معايير االعتراف بهما في قائمـة الـدخل        
 ".٥٣-٤""إلى " ٣٧-٤"مناالعتراف بالدخل والمصروفات في الفقرات 

جل توفير أ يمكن أن يعرض الدخل والمصروفات في قائمة الدخل بطرق مختلفة من            - ٢٧ -  ٤
 على التمييز بـين  الًمعلومات مالئمة لصنع القرارات االقتصادية، فقد جرت العادة مث  

بنود الدخل والمصروفات التي تنشأ عن األنشطة العادية للمنشأة وتلك التـي ال تنـشأ          
 لغرض تقييم مقـدرة  اتم هذا التمييز على أساس أن مصدر البند يعتبر مالئم          وي. عنها

المنشأة على توليد النقدية أو ما في حكمها في المستقبل، فمثالُ، األنـشطة العرضـية          
لتخلص من االستثمارات طويلة األجل من غير المرجح تكرار وقوعهـا بـشكل    امثل  
ريقة فان من الواجب االنتبـاه إلـى طبيعـة        وعند التمييز بين البنود بهذه الط     . منتظم

المنشأة وعملياتها فالبنود الناشئة عن األنشطة العادية ألحدى المنشآت يمكن أن تكـون      
  .غير عادية بالنسبة ألخرى

 أن التمييز بين بنود الدخل والمصروف أو دمجها بطرق مختلفـة يـسمح بعـرض             - ٢٨ -  ٤
تلفة من الشمولية، فقائمـة الـدخل    درجات مخاوهذه له. مقاييس متعددة ألداء المنشأة  

 يمكن أن تظهر إجمالي الربح، وربح أو خسارة األنشطة العادية قبل الـضرائب،        الًمث
 .وربح أو خسارة األنشطة العادية بعد الضرائب وصافي الربح أو الخسارة

  الدخل
ويتحقق اإليـراد فـي سـياق    .   يتضمن تعريف الدخل كل من اإليرادات والمكاسب     - ٢٩ -  ٤

العادية للمنشأة ويشار إليه بأسماء مختلفة تشمل المبيعات واألتعاب والفائـدة         األنشطة  
 .واإليجار) االتاوة(وأرباح األسهم وريع حق االمتياز 
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 تمثل المكاسب بنود أخرى تتفق مع تعريف الدخل وقد تنـشأ أوال تنـشأ فـي سـياق          - ٣٠ -  ٤
  وعلـى هـذا فإنهـا   . األنشطة العادية للمنشأة، وتمثل زيادات في المنافع االقتـصادية       

         الً منفـص اليست مختلفة عن اإليراد من حيث الطبيعة، ولهذا فهي ال تعتبـر عنـصر  
 .في هذا اإلطار

 تشمل المكاسب، على سبيل المثال، تلك الناشئة عن الـتخلص مـن األصـول غيـر             - ٣١ -  ٤
ويشمل تعريف الدخل أيضا المكاسب غير المحققة، مثل تلك الناشـئة عـن         .  المتداولة
م األوراق المالية لإلتجار والناشئة عن الزيادة في القيمة الدفتريـة لألصـول        إعادة تقيي 

وعند االعتراف بالمكاسب في قائمة الدخل فانه عادة ما يـتم عرضـها           . طويلة االجل 
  ـ .  فى صنع القرارات االقتصاديةابصورة منفصلة الن العلم بها يعتبر مفيد مـا  اوغالب 

  . المصاريف المتعلقة بهايتم التقرير عن المكاسب صافية من
 يمكن أن ينجم عن الدخل استالم أنواع عديدة من األصول أو تحسينها، واألمثلة علـى        - ٣٢ -  ٤

ذلك تشمل النقد واألرصدة المدينة والسلع والخدمات المستلمة مقابل السلع والخـدمات        
كما قد ينشأ الدخل عن تسديد االلتزام، فعلى سبيل المثـال، يمكـن أن تـزود        . المقدمة

 .المنشأة المقرضين بسلع وخدمات للوفاء بتعهد إلعادة دفع قرض مستحق

  المصروفات
يتضمن تعريف المصروفات كل من الخسائر والمصروفات التـي تنـشأ فـي سـياق        - ٣٣ -  ٤

. وتشمل على سبيل المثال، تكلفة المبيعات واألجور واإلهـالك . األنشطة العادية للمنشأة  
قصان األصول مثل النقدية ومـا فـي حكمهـا    وتأخذ عادة شكل التدفقات الخارجة أو ن 

 .والمخزون واألصول الثابتة

  ال تنـشأ  وقـد تنـشأ أو  .  تمثل الخسائر بنود أخرى ينطبق عليها تعريف المصروفات      - ٣٤ -  ٤
  وتمثل الخسائر نقـصان فـي المنـافع االقتـصادية    . في سياق األنشطة العادية للمنشأة   

  الًه ال تعتبـر عنـصراُ منفـص   وال تختلف في طبيعتها عن المصروفات األخرى وعلي   
 .في هذا اإلطار
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تشمل الخسائر، على سبيل المثال، تلك التـي تنـشأ عـن الكـوارث مثـل الحريـق           - ٣٥ -  ٤
ويـشمل  . والفيضانات، وتلك التي تنشأ عن التخلص من األصـول غيـر المتداولـة          

تعريف المصروفات كذلك الخسائر غير المحققة، مثل تلك التـي تنـشأ عـن آثـار               
. سعر الصرف بالعملة األجنبية بخصوص اقتراض المنشأة بتلك العملـة     في   الزيادات

وعند االعتراف بالخسائر في قائمة الدخل فانه عادة ما يتم عرضها بصورة منفـصلة        
  فى صنع القرارات االقتصاديةاالن العلم بها يعتبر مفيد  .ما يتم التقريـر عـن   اوغالب 

  .الخسائر صافية من الدخل المتعلق بها
 ات الحفاظ على رأس المالتسوي

أن إعادة تقييم أو إعادة صياغة األصول وااللتزامات يؤدى إلى زيـادات أو نقـصان       - ٣٦ -  ٤
 .في حقوق الملكية

وبينما تحقق هذه الزيادات أو النقصان تعريف الدخل والمصروفات، فإنها ال تـدخل            
   مـن  الًبـد  إلى مفاهيم محددة من الحفاظ على رأس المال، و     افي قائمة الدخل استناد 

ذلك فان هذه البنود تدخل ضمن حقوق الملكية كتعديالت للحفاظ على رأس المـال أو     
وسيتم مناقشة مفاهيم الحفاظ على رأس المال فـي الفقـرات      .  احتياطيات إعادة تقييم  

  .من هذا اإلطار" ٦٥-٤" إلى " ٥٧-٤"من 
  االعتراف بعناصر القوائم المالي

د فى الميزانية أو قائمة الدخل إذا حقق البند تعريـف       االعتراف هو عملية إدراج البن     -٣٧ -  ٤
وهذا يشمل وصف ". ٣٨-٤"العنصر وكان يفى بمعايير االعتراف المحددة فى الفقرة       

.  البند بالكلمات وبالقيم النقدية وتضمين هذا المبلغ فى مجاميع الميزانية أو قائمة الدخل      
إن . بها فى الميزانية أو قائمة الدخلفالبنود التى تفى بمعايير االعتراف يجب أن يعترف 

الفشل فى االعتراف بهذه البنود ال يتم تصحيحه من خالل اإلفصاح عـن الـسياسات          
 .المحاسبية المستخدمة أو من خالل اإليضاحات أو الفقرات التوضيحية

  : إن البند الذي يفى بتعريف العنصر يجب أن يعترف به إذا - ٣٨ -  ٤
  . اقتصادية مستقبلية مرتبطة به إلى أو من المنشأةكان من المتوقع تدفق منفعة) أ(  
  .كان له تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بدرجة من الثقة) ب (
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 لالعتراف بـه فـى   الًعند تحديد ما إذا كان البند يفى بهذه المعايير وعليه يصبح مؤه      - ٣٩ -  ٤
ء القوائم المالية، فإنه يجب مراعاة اعتبارات األهمية النسبية التى نوقشت فـى الجـز          

إن العالقات المتداخلة بين العناصر تعنى أن البند الـذي     . الخاص بالخصائص النوعية  
ـ  -الً كأصل مث–يفى بمعيارى التعريف واالعتراف بعنصر    محدد    ا  يتطلـب تلقائي 
  .االعتراف بعنصر آخر على سبيل المثال دخل والتزام

  توقع تحقق منافع اقتصادية مستقبلية
فى معايير االعتراف لإلشارة إلى درجة عدم التأكد من تـدفق      يستخدم مفهوم التوقع     - ٤٠ -  ٤

إن هـذا المفهـوم   . المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند إلى أو من المنـشأة      
ويتم تقدير درجـة  . منسجم مع حالة عدم التأكد التى تميز البيئة التى تعمل فيها المنشأة    

 على األدلة المتـوفرة  اصادية المستقبلية إستنادعدم التأكد المالزمة لتدفق المنافع االقت     
 تحصيل مديونية مستحقة لنـا   الًفعندما يكون من المتوقع مث    . عند إعداد القوائم المالية   

  إال .  لالعتراف بها كأصل وذلك فى غياب أى دليل على عكس ذلـك    ايعتبر هذا مبرر
 بعـدم تحـصيل الـبعض    أنه عند تعدد المديونيات المستحقة لنا يكون هناك عادة توقع 

 .  وعليه يتم االعتراف بمصروف يمثل النقص المتوقع فى المنافع االقتصادية. منها

 مصداقية القياس
 المعيار الثانى لالعتراف ببند ما هو أن له تكلفة أو قيمة يمكن قياسـها بدرجـة مـن       - ٤١ -  ٤

تقـديرات  الثقة ففى كثير من الحاالت فإن التكلفة أو القيمة يجب أن تقدر، واسـتخدام     
ولكـن  . معقولة هو جزء أساسي من إعداد القوائم المالية وال يقلل مـن مـصداقيتها       

. عندما يتعذر عمل تقدير معقول فإن البند ال يعترف به فى الميزانية أو قائمة الـدخل       
 من دعوى قضائية يمكن أن تفى بتعريـف كـل     الًفالمبالغ المتوقع الحصول عليها مث    

ك أساس التوقع لالعتراف ولكن إذا كـان مـن غيـر     من األصل والدخـــل وكذل   
 يعترف بها كأصل أو دخـل، أمـا   أالالممكن قياس المطالبة بدرجة من الثقة، فيجب        

 .وجود المطالبة فمن الممكن اإلفصاح عنه فى اإليضاحات أو البيانات المكملة

-٤ “الفقـرة  إن البند الذي ال يحقق فى وقت معين شروط االعتراف به الواردة فـى    - ٤٢ -  ٤
 .قد يحقق هذه الشروط فى وقت الحق وذلك نتيجة لظروف أو أحداث الحقة" ٣٨
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إن البند الذي يحوز على الخصائص األساسية للعنصر ولكنه يخفق فى تحقيق معـايير      - ٤٣ -  ٤
االعتراف قد يتطلب رغم ذلك اإلفصاح عنه فى اإليـضاحات أو البيانـات المكملـة        

  بند مالئمة لتقيـيم المركـز المـالى واألداء     عندما تكون المعرفة باويعتبر ذلك مناسب
 .والتغيرات فى المركز المالى للمنشأة من قبل مستخدمى القوائم المالية

  االعتراف باألصول
يتم االعتراف باألصل فى الميزانية عندما يكون من المتوقع تدفق المنافع االقتـصادية      - ٤٤ -  ٤

ـ    ل تكلفـة أو قيمـة يمكـن    المستقبلية إلى المنشأة ألكثر من فترة محاسبية وأن لألص
 .قياسها بدرجة من الثقة

ال يعترف باألصل فى الميزانية عند تكبد نفقة ليس من المتوقع أن يتدفق عنها منـافع          - ٤٥ -  ٤
 من ذلك فإنه ينجم عـن مثـل   الًوبد. اقتصادية للمنشأة تتعدى الفترة المحاسبية الجارية  
ال تدل علـى أن قـصد   إن المعالجة . هذه العملية اعتراف بمصروف فى قائمة الدخل 

اإلدارة من وراء تكبد النفقة شيء غير توليد منافع اقتصادية مستقبلية للمنـشأة أو أن            
وأن كل ما يمكن أن يستدل عليه من ذلـك هـو أن   . اإلدارة قد ضللت على غير هدى  

درجة التأكد من تدفق المنافع االقتصادية للمنشأة بعد الفترة المحاسبية الجاريـة غيـر      
 .العتراف به كأصلكافية ل

 االعتراف بااللتزام
ـ ا يتم االعتراف بااللتزامات فى الميزانية عندما يكون من المتوقع حدوث تدفقً    - ٤٦ -  ٤ ا خارج 

من الموارد المتضمنة منافع اقتصادية ناتج عن تسوية تعهد حالى وأن قيمـة التـسوية     
 الناجمة عـن  وفى الواقع العملي ال يعترف بالتعهدات     . يمكن قياسها بدرجة من الدقة    

على سبيل المثال االلتزام مقابل مخزون تم طلبه ولم يـتم اسـتالمه    (عقود غير منفذة    
ولكن مثل هذه التعهدات قد تحقق تعريف االلتـزام  . كالتزامات فى القوائم المالية ) بعد

. ويمكن أن تتأهل لالعتراف بها بشرط تحقق معايير االعتراف فى الظروف المحـددة    
ظروف فإن االعتراف بااللتزامات يستلزم االعتـراف باألصـول أو      وفى مثل هذه ال   

  .المصروفات المتعلقة بها
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 االعتراف بالدخل
 يتم االعتراف بالدخل فى قائمة الدخل عندما تنشأ زيـادة فـى المنـافع االقتـصادية         - ٤٧ -  ٤

المستقبلية تعود إلى زيادة فى أصل، أو نقص فى التزام ويمكن قياسها بدرجـة مـن             
 يعنى في الواقع أن االعتراف بالدخل يجرى بشكل متزامن مع االعتـراف    الثقة، وهذا 

على سبيل المثال، الزيادة الصافية فـى  (بزيادات فى األصول أو نقص فى االلتزامات   
األصول الناتجة عن بيع سلع أو خدمات أو النقص في االلتزامات الناتجة عن التنـازل     

 ).عن ديــن

٤٨ -  ٤ -    لالعتراف بالدخل، مثل مطلب اكتساب اإليـراد، هـي        ا أن اإلجراءات المتبعة عملي 
إن هذه اإلجراءات موجهة عامـة إلـى       . تطبيقات لمعايير االعتراف في هذا اإلطار     

قصر االعتراف بالدخل على تلك البنود التي يمكن أن تقاس بدرجة من الثقة وبدرجـة      
 .كافية من التأكد

  االعتراف بالمصروفات
 قائمة الدخل عندما ينشأ هنـاك نقـص فـي المنـافع      يتم االعتراف بالمصروفات فى    - ٤٩ -  ٤

االقتصادية المستقبلية يعود إلى نقص فى أصل أو زيادة فى التـزام ويمكـن قياسـه          
وهذا يعنى في الواقع أن االعتراف بالمـصروفات يجـرى بـشكل        . بدرجة من الثقة  

علـى سـبيل   (متزامن مع االعتراف بزيادة فى االلتزامات أو نقص فـى األصـول       
 ).ثال، إثبات مستحقات العاملين أو إهالك المعداتالم

يتم االعتراف بالمصروفات فى قائمة الدخل على أساس أن هناك ارتباط مباشـر بـين      - ٥٠ -  ٤
التكاليف المتكبدة واكتساب بنود محددة من الدخل وهذا اإلجراء الذي يشار إليه عامة           

لمجتمـع بـاإليرادات   بمقابلة التكاليف باإليرادات، يتضمن االعتراف المتـزامن أو ا      
والمصروفات التى تنشأ مباشرة وبشكل مشترك من نفـس المعـامالت أو األحـداث       

 بمختلف عناصر المصروفات التى تـشكل تكلفـة البـضاعة         الًفيعترف مث . األخرى
ولكـن  . المباعة فى نفس الوقت الذي يعترف فيه بالدخل الناتج عـن بيـع البـضاعة       

طار ال يسمح باالعتراف ببنـود فـى الميزانيـة ال    تطبيق مفهوم المقابلة تحت هذا اإل  
 .تحقق تعريف األصول أو االلتزامات
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عندما يكون من المتوقع أن تنشأ المنافع االقتـصادية خـالل العديـد مـن الفتـرات         - ٥١ -  ٤
المحاسبية وأن االرتباط مع الدخل يمكن تحديده بشكل عام أو غير مباشر فإنـه يجـب     

. دخل على أساس من التوزيع المنتظم والمعقـول   االعتراف بالمصروفات فى قائمة ال    
اغالب  عند االعتراف بالمصروفات المتعلقة باستخدام األصـول  ا ما يكون ذلك ضروري 

وفى هذه الحال . مثل األصول الثابتة والشهرة وبراءات االختراع والعالمات التجارية       
راءات التوزيع إن المقصود من إج   . يشار إلى المصروف باسم اإلهالك أو االستهالك      

هو االعتراف بالمصروفات فى نفس الفترات المحاسبية التى تستهلك أو تـستنفذ فيهـا    
  .المنافع االقتصادية المرتبطة بهذه البنود

٥٢ -  ٤ -  فى قائمة الدخل عندما ال ينـتج عـن النفقـة أيـة منـافع      ا يعترف بالمصروف فور 
لمستقبلية مؤهلة او لـم تعـد   اقتصادية مستقبلية أو عندما ال تكون المنافع االقتصادية ا  

  .مؤهلة لالعتراف به كأصل فى الميزانية
 ويتم االعتراف بمصروف فى قائمة الدخل فى الحاالت التى يتم تكبد التزام بهـا دون     - ٥٣ -  ٤

 .االعتراف بأصل، مثل االلتزام الناشئ عن ضمان السلع المباعة

  قياس عناصر القوائم المالية
قدية للعناصر التي سيعترف بها فـي القـوائم الماليـة    القياس هو عملية تحديد القيم الن      - ٥٤ -  ٤

    .ويتضمن ذلك اختيار أساس محدد للقياس.  وتظهر بها في الميزانية وقائمة الدخل
   تستخدم عدد من االسس المختلفة للقياس وبدرجات مختلفة فـى تـشكيالت متفاوتـة              - ٥٥ -  ٤

  :في القوائم المالية وهذه األسس تشمل
   تسجل األصول بالمبلغ النقدي أو مـا فـي حكمـه الـذي دفـع     :التكلفة التاريخية )  أ (

وتـسجل  . أو بالقيمة العادلة لما أعطى بالمقابل فـي تـاريخ الحـصول عليهـا              
مثـل  (االلتزامات بقيمة ما تم استالمه مقابل االلتزامات أو في بعض الظـروف         

اد النقدية أو ما فى حكمها الذي من المتوقع أن يـدفع لـسد     بمبلغ) ضرائب الدخل 
  .العادى للمنشأة االلتزام ضمن النشاط

تسجل األصول بمبلغ النقدية أو ما حكم النقدية والذي يجب دفعـه         : التكلفة الجارية ) ب(
وتسجل االلتزامـات  . للحصول على نفس األصل أو ما يماثله في الوقت الحاضر      

  بالمبلغ غير المخصوم من النقدية أو ما في حكمهـا المطلـوب لـسداد التعهـد          
  . الوقت الحاضرفي
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تسجل األصول بمبلغ النقدية أو ما في حكمهـا الـذي يمكـن             :القيمة االستردادية ) ج(
وتـسجل  . الحصول عليه في الوقت الحاضر مقابل بيع األصل بالطريقـة العاديـة     

االلتزامات بقيم السداد اى بالمبالغ غير المخصومة النقدية أو ما في حكمهـا التـي    
  .اد االلتزام ضمن النشاط العادى للمنشأةمن المتوقع أن تدفع لسد

 التـدفقات النقديـة   لصافيتسجل األصول بالقيمة المخصومة الحالية     : القيمة الحالية ) د(
المستقبلية التي من المتوقع أن يولدها األصل ضـمن النـشاط العـادى للمنـشأة،          

خارجـة   التدفقات النقديـة ال    لصافيوتسجل االلتزامات بالقيمة المخصومة الحالية      
المستقبلة التي من المتوقع أن تطلب لسداد االلتزامـات ضـمن النـشاط العـادى         

  .للمنشأة
٥٦ -  ٤ -  لدى المنشآت عنـد إعـداد قوائمهـا    اتعتبر التكلفة التاريخية هي أكثر األسس استخدام 

فعلـى سـبيل المثـال، يـدرج     . المالية وتستخدم عادة مندمجة مع أسس قياس أخـرى  
القيمة االستردادية أيهما اقل، ويمكـن أن تـدرج األوراق    المخزون بالتكلفة أو صافي     

وإضـافة  . وتدرج التزامات التقاعد بقيمتهـا الحاليـة  .  المالية للمتاجرة بالقيمة السوقية  
لذلك، تستخدم بعض المنشآت أساس التكلفة الجاريـة نتيجـة لعـدم قـدرة النمـوذج             

 آثار تغير األسـعار لألصـول   المحاسبي المبني على التكلفة التاريخية على التعامل مع    
 . غير النقدية

  مفاهيم رأس المال والحفاظ على رأس المال
 مفهوم رأس المال 

وبموجـب  .  تتبع معظم المنشآت المفهوم المالي لرأس المال عند إعداد قوائمها المالية     - ٥٧ -  ٤
 - مثل األموال المستثمرة أو القوة الشرائية المـستثمرة      –المفهوم المالي لرأس المال     

أما بموجـب  .  لصافي األصول وحقوق الملكية في المنشأةاان رأس المال يعتبر مرادفً ف
 فان رأس المال يعتبـر بمثابـة   - مثل القدرة التشغيلية     -المفهوم المادى لرأس المال     

 . فى وحدات اإلنتاج اليومية- على سبيل المثال –الطاقة اإلنتاجية للمنشأة    المتمثلة 
 المناسب لرأس مال المنشأة على أساس حاجات مستخدمي قوائمهـا   يتم اختيار المفهوم   - ٥٨ -  ٤

وهكذا يجب تبنى المفهوم المالي لرأس المال إذا كان مستخدمو القوائم الماليـة   .  المالية
مهتمين أساسا بالحفاظ على رأس المال األسمى المستثمر أو بـالقوة الـشرائية لـرأس       

يسي بالقدرة اإلنتاجية للمنشأة فـان المفهـوم   أما إذا كان اهتمامهم الرئ  . المال المستثمر 
ويدل المفهوم الذي يتم اختياره على الهدف الذي    . المادى لرأس المال يجب أن يستخدم     

يتم السعي لتحقيقه من تحديد الربح، حتى لو كان هناك بعض الصعوبات فـي القيـاس           
 .عند تطبيق المفهوم
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  مفاهيم الحفاظ على رأس المال وتحديد الربح 
المفاهيم التاليـة للحفـاظ   " ٥٧-٤" جم عن مفاهيم رأس المال المشار إليها في الفقرة  ين - ٥٩ -  ٤

  :على رأس المال
وتحت هذا المفهوم يكتسب الـربح فقـط   : الحفاظ على القيمة المالية لرأس المال  )  أ (

لصافي األصول في نهايـة الفتـرة يتجـاوز    ) أو النقدي (إذا كان المبلغ المالي     
لصافي األصول في بداية الفترة بعـد اسـتبعاد أيـة        ) و النقدي أ(المبلغ المالي   

توزيعات ألصحاب رأس المال، أو مساهمات منهم أثناء الفترة ويمكـن قيـاس       
الحفاظ المالي على رأس المال بالوحدات النقدية االسمية أو بوحدات ذات قـوة         

  .شرائية ثابتة
 المفهوم يكتسب الـربح فقـط   وتحت هذا: الحفاظ على القيمة المادية لرأس المال ) ب(

  أو المـوارد (للمنـشأة  ) أو القدرة التـشغيلية (إذا كانت الطاقة اإلنتاجية المادية      
فـي نهايـة الفتـرة تتجـاوز الطاقـة      ) أو األموال المطلوبة لتحقيق تلك الطاقة 

اإلنتاجية المادية في بداية الفترة بعد استبعاد أية توزيعات إلـى أصـحاب رأس        
  .مات منهم أثناء الفترةالمال، أو مساه

 يهتم مفهوم الحفاظ على رأس المال بكيفية تعريف المنشأة لرأس المال الذي تـسعى           - ٦٠ -  ٤
وهذا يحقق الربط بين مفاهيم رأس المال ومفاهيم الـربح ألنهـا تحـدد        . للحفاظ عليه 

المرجع الذي بموجبه يقاس الربح، وهنا يجب التمييز بين عائـد المنـشأة علـى رأس         
رداد رأس المال، إن التدفقات الداخلة من األصول فوق المبالغ المطلوبـة          المال واست 

للحفاظ على رأس المال هي فقط التي يمكن اعتبارها ربح وبالتالي كعائـد علـى رأس    
 تـسويات  الًشام(ومن هنا، فان الربح هو المبلغ المتبقي بعد طرح المصروفات    . المال

مـن الـدخل، وإذا تجـاوزت    ) ااسـب الحفاظ على رأس المال عندما يكـون ذلـك من    
 .المصروفات الدخل يكون المبلغ المتبقي خسارة

يتطلب مفهوم الحفاظ على القيمة المادية لرأس المال تبنى التكلفـة الجاريـة كأسـاس      - ٦١ -  ٤
 اأما مفهوم الحفاظ على القيمة المالية لرأس المال فال يتطلب استخدام مفهوم        .  للقياس
س تحت هذا المفهوم على نوع رأس المال الـذي تـسعى        ويعتمد اختيار األسا   امحدد

  .  المنشأة للحفاظ عليه
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أن االختالف األساسي بين مفهومي الحفاظ على رأس المال هو فـي معالجـة آثـار           - ٦٢ -  ٤
وبشكل عام تعتبر المنشأة قد حافظـت  .  المنشأة والتزاماتالتغيرات في أسعار أصول     

 رأس المال في نهاية الفترة كما كـان  على رأس مالها إذا كان لديها نفس المقدار من       
 اى مبلغ فوق ذلك المطلوب للحفـاظ علـى رأس   اويعتبر ربح .  لديها في بداية الفترة   
  .المال في بداية الفترة

 حيـث يعـرف رأس المـال    -تحت مفهوم الحفاظ على القيمة المالية لرأس المـال        - ٦٣ -  ٤
أس المال النقـدي االسـمي    يمثل الربح قيمة الزيادة في ر    -بالوحدات النقدية االسمية  

ـ     . خالل الفترة  اوعليه تعتبر الزيادات في أسعار األصول المملوكة أثناء الفترة أرباح ،
  باسم مكاسب الحيازة، وقد ال يعترف بهـذه األربـاح حتـى يـتم          اويشار إليها تقليدي 

وعندما يعرف مفهوم الحفاظ على القيمة المالية     . التخلص من األصل في عملية تبادل     
رأس المال على أساس وحدات القوة الشرائية الثابتة، يمثل الربح قيمة الزيـادة فـي             ل

        هو فقط ذلـك الجـزء   االقوة الشرائية المستثمرة أثناء الفترة وعليه فان ما يعتبر ربح 
من الزيادة في أسعار األصول الذي يتجاوز الزيادة في معدل األسعار العام وتعتبـر          

 .كتعديل للحفاظ على رأس المال وكجزء من حقوق الملكيةباقي الزيادة في األسعار 

تحت مفهوم الحفاظ على القيمة المادية لرأس المال حيث يعرف رأس المال بالطاقـة           - ٦٤ -  ٤
وينظر إلـى كافـة   .  اإلنتاجية المادية، يمثل الربح الزيادة في رأس المال أثناء الفترة        

كتغيرات في قيـاس الطاقـة   المنشأة  والتزاماتتغيرات األسعار المؤثرة على أصول    
المادية اإلنتاجية للمنشأة، ومن هنا، فهي تعالج كتعديالت للحفـاظ علـى رأس المـال       

اوتعتبر جزءا من حقوق الملكية وليس ربح.  
أن اختيار أساس القياس ومفهوم الحفاظ على رأس المال يحددان النموذج المحاسـبي             - ٦٥ -  ٤

لنماذج المحاسبية المختلفة درجات مختلفـة  وتحقق ا. المستخدم في إعداد القوائم المالية  
 الـسعي لتحقيـق   - كما في حاالت أخرى –من المالءمة والمصداقية وعلى اإلدارة      

وينطبق هذا اإلطـار علـى مـدى مـن النمـاذج       . توازن بين المالءمة والمصداقية   
  . إلعداد وعرض القوائم المالية المعدة وفقا للنموذج المختارإرشاداالمحاسبية ويعطى 
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   )١( معيار احملاسبة املصرى رقم 
 عرض القوائم املالية
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   ) ١ (م ـمعيار احملاسبة املصرى رق
 عرض القوائم املالية

 
 فقــرات المحتويات  

  ١ هدف المعيار
  ٦-٢  نطاق المعيار

  ٨-٧  تعريفات
  ٤٦-٩  القوائم المالية

  ٩ الغرض من القوائم المالية 
  ١٤-١٠  المجموعة الكاملة من القوائم المالية

  ٤٦-١٥ خصائص عامة
  ١٣٨-٤٧  ويات القوائم المالية هيكل ومحت

  ٤٨-٤٧  مقدمة
  ٥٣-٤٩  تحديد القوائم المالية
  ٨٠-٥٤  قائمة المركز المالى

  ١٠٥-٨١  وقائمة الدخل الشامل) األرباح أو الخسائر(قائمة الدخل 
  ١١٠- ١٠٦  قائمة التغيرات فى حقوق الملكية

  ١١١  قائمة التدفقات النقدية
  ١٣٨- ١١٢  ماليةاإليضاحات المتممة للقوائم ال

    دليل توضيحى
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  ) ١ ( رقم ىمعيار احملاسبة املصر
  عرض القوائم املالية

  هدف المعيار
يهدف هذا المعيار إلى شرح أسس عرض القوائم المالية ذات األغـراض العامـة لـضمان         - ١

قوائم إمكانية مقارنة القوائم المالية الحالية للمنشأة بقوائمها المالية عن األعوام الـسابقة وبـال          
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يحدد هذا المعيار المتطلبـات العامـة   . المالية للمنشآت األخرى 

  لعرض القوائم المالية ويقدم إرشادات توضيحية لهيكلها والحـد األدنـى لمكونـات القـوائم     
  .المالية المطلوبة

  نطاق المعيار
لية ذات األغراض العامـة  على المنشأة تطبيق هذا المعيار في إعداد وعرض القوائم الما           - ٢

  . لمعايير المحاسبة المصريةاالمعدة طبقً
تحدد معايير المحاسبة األخرى متطلبات االعتراف والقياس واإلفـصاح لمعـامالت معينـة         - ٣

  .وأحداث أخري
ـ  الدورية اال ينطبق هذا المعيار على هيكل ومحتويات القوائم المالية       - ٤  المختصرة والمعدة طبقً

، ومع هذا فإن الفقـرات مـن   "التقارير المالية الدورية) "٣٠(مصري رقم  لمعيار المحاسبة ال  
 وبنفس القدر على كـل  اويطبق هذا المعيار أيض  . تطبق على مثل هذه القوائم    " ٣٥"إلى  " ١٥"

القـوائم  ) "٤٢( لمعيار المحاسبة المصري رقم االمنشآت التي تعرض قوائم مالية مجمعة وفقً     
معيـار   التي تعرض قوائم مالية مستقلة كما هـي معرفـة فـي          وكذا تلك " المالية المجمعة 

  ".القوائم المالية المستقلة) "١٧(المحاسبة المصري رقم 
يستخدم هذا المعيار مصطلحات مناسبة للمنشآت التي تهدف إلى تحقيق الربح بما فـي ذلـك          - ٥

ربح سـواء  وإذا قامت منشآت ذات أنشطة ال تهدف إلى تحقيق ال. منشآت قطاع األعمال العام 
بالقطاع الخاص أو قطاع األعمال العام بتطبيق هذا المعيار، فقد تحتـاج لتعـديل الوصـف          

أو قـد تـضيف   (المستخدم لبعض البنود التي تتضمنها القوائم المالية أو القوائم المالية ذاتها         
  ).مكونات أخري لتلك القوائم
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 هي معرفة في معيار المحاسـبة  وبالمثل فقد تحتاج المنشآت التي ليست لها حقوق ملكية كما        - ٦
  أو المنـشآت التـي  ) مثل صناديق االسـتثمار (الخاص باألدوات المالية  ) ٢٥(المصري رقم   

ألن تطبق أسلوب عـرض القـوائم    ) مثل المنشآت التعاونية  (ال يعتبر رأسمالها حقوق ملكية      
  .المالية على حصص األعضاء

  تعريفات 
 :يار بالمعني المذكور قرين كل منهاتستخدم المصطلحات التالية في هذا المع - ٧

هي القوائم المعدة "): القوائم المالية"المشار إليها بـ    (القوائم المالية ذات األغراض العامة      
لتلبية احتياجات المستخدمين الذين ال يسمح وضعهم بمطالبة المنـشأة بإعـداد تقـارير            

  .مصممة الحتياجاتهم الخاصة من المعلومات
عندما تعجـز المنـشأة عـن    " غير عملي" يعد تطبيق أحد المتطلبات :ليالتطبيق غير العم  

  .تطبيقه بعد بذل كل المجهودات المعقولة لتطبيقه
هي تلك المعايير والتفسيرات التي تستخدم في إعداد القـوائم        : معايير المحاسبة المصرية  

 .وائمالمالية واإليضاحات المتممة لها وفي المعالجات المحاسبية لبنود تلك الق
    يعد التحريف أو الحذف ببنود القوائم الماليـة ذو أهميـة    : االتحريف أو الحذف الهام نسبي

نسبية إذا كانت تلك البنود سواء منفردة أو مجتمعة ستؤثر على القـرارات االقتـصادية             
ويعتمد تحديد هذه األهميـة النـسبية   . لمستخدمي القوائم المالية المبنية على تلك القوائم    

حكم الشخصي بالنسبة لطبيعة وحجم التحريف أو الحـذف فـي ضـوء الظـروف            على ال 
المحيطة، ومن الممكن أن يكون طبيعة أو حجم البند أو كالهما هو العامـل المحـدد لتلـك     

  .األهمية النسبية
يتطلب تقدير مدي إمكانية تأثر القرارات االقتصادية لمستخدمي القوائم المالية بـالتحريف أو        

. تالي تحديد مدي أهميته النسبية دراسة خصائص مستخدمي تلك القـوائم الماليـة    اإلسقاط وبال 
من المفتـرض أن يكـون   "من إطار إعداد وعرض القوائم المالية على أنه ) ٣(وينص الجزء  

لدي مستخدمي القوائم المالية مستوي معقول من المعرفة باألعمال واألنـشطة االقتـصادية         
 ".بة في دراسة تلك المعلومات بقدر معقول من العنايةوالمحاسبة باإلضافة إلى الرغ

قائمـة  (تحتوي على معلومات باإلضافة إلى تلك المعروضة بالقوائم الماليـة            : اإليضاحات
 قائمـة  – قائمة التـدفقات النقديـة   – قائمة الدخل الشامل – قائمة الدخل   –المركز المالي   

 للبنود المعروضة فـي  الً أو تفصيا وصفياوتقدم اإليضاحات شرح) التغير في حقوق الملكية 
 .القوائم المالية وكذا معلومات عن البنود غير المؤهلة لالعتراف بها في تلك القوائم
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بما في ذلك تسويات إعـادة التبويـب   (يشمل بنود الدخل والمصروف : الدخل الشامل اآلخر 
لما تتطلبه أو تـسمح بـه   طبقا " قائمة الدخل "والتي ال يعترف بها في األرباح أو الخسائر         

   ).معايير المحاسبة المصرية األخرى
  :وتتضمن بنود الدخل الشامل اآلخر ما يلي

  .ملغاة  ) أ (
  ))٣٨(راجـع معيـار المحاسـبة المـصري رقـم          (إعادة قياس نظم المزايا المحددة        ) ب (

 ."مزايا العاملين"

 لنـشاط أجنبـي   المكاسب والخسائر الناتجة عن ترجمة القوائم المالية بالعملـة األجنبيـة    ) ج (
أثر التغيرات في أسعار صرف العمـالت    ) "١٣(معيار المحاسبة المصري رقم     راجع  (

 .)"األجنبية

المكاسب والخسائر الناتجة عن االستثمارات في أدوات حقـوق ملكيـة تـم تخصيـصها        ) د (
من معيار المحاسـبة  " ٥,٧,٥" للفقرة ابالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقً       

 .")األدوات المالية) "٤٧( رقم المصري

المكاسب والخسائر من األصول المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الـدخل           )دأ(
  .)٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم " أ٢,١,٤" للفقرة االشامل اآلخر وفقً

 التـدفق   الجزء الفعال من المكاسب والخسائر على أدوات التغطية المستخدمة في تغطية       ) ه (
النقدي، والمكاسب والخسائر من أدوات التغطية المستخدمة في تغطية اسـتثمارات فـي      

راجـع  (أدوات حقوق ملكية يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الـشامل اآلخـر     
   .))٤٧( في معيار المحاسبة المصري رقم ٦القسم 

لية المخصصة بالقيمة العادلـة مـن   مبلغ التغير في القيمة العادلة لبعض االلتزامات الما    ) و (
راجـع  (خالل األرباح أو الخسائر، فيما يرتبط بالتغيرات في خطر االئتمـان لاللتـزام          

  .))٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم " ٧,٧,٥"الفقرة 
التغيرات في القيمة العادلة المتعلقة بالقيمة الزمنية لعقود الخيارات عند فـصل القيمـة            ) ز (

 والقيمة الزمنية لعقد الخيار وتخصيص فقط التغير في القيمـة ) intrinsic value(الداخلية 
  .))٤٧( في معيار المحاسبة المصري رقم ٦راجع القسم (الداخلية كأداة تغطية 
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التغيرات في قيمة العناصر اآلجلة في العقود اآلجلة عند فصل المكـون اآلجـل عـن           ) ح (
ي المكون الفـوري كـأداة تغطيـة،    المكون الفوري لعقد آجل وتخصيص فقط التغير ف    

  )foreign currency basis spread(والتغير في مبلغ هـامش أسـاس العملـة األجنبيـة     
  راجـع (ألداة مالية عندما يتم استبعاده من تخصيص هذه األداة الماليـة كـأداة تغطيـة      

  .))٤٧( في معيار المحاسبة المصري رقم ٦القسم 
  .ملغاة  ) ط (
  .ملغاة  ) ي (

 . األدوات المبوبة كحقوق ملكية هم أصحاب:المالك

 منه المصروفات وال تـدخل   ا هي إجمالي الدخل مطروح    :)قائمة الدخل (األرباح أو الخسائر    
 .فيه بنود الدخل الشامل اآلخر

قائمـة  ( هي المبالغ التي يعاد تبويبها إلى األربـاح أو الخـسائر          :تسويات إعادة التبويب  
االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخـر فـي الفتـرة    في الفترة الحالية والتي سبق    ) الدخل

 .أو الفترات السابقة الحالية

 هو التغير في حقوق الملكية خالل الفترة والنـاتج عـن معـامالت       :إجمالي الدخل الشامل  
  .وأحداث أخري فيما عدا التغيرات الناتجة عن المعامالت مع المالك بصفتهم هذه

  ".الدخل الشامل اآلخر" و" األرباح أو الخسائر"نود كل من ويشمل إجمالي الدخل الشامل كافة ب
 . ملغاة - ٨

: األدوات الماليـة ) "٢٥(ورد وصف للمصطلحات التالية في معيار المحاسبة المصري رقم           أ-٨
  ):٢٥(، وهي تستخدم في هذا المعيار بنفس المعني المحدد في معيار رقم "العرض

  إعـادة بيعهـا  تـي لحاملهـا الحـق فـي         والمبوبة كحقـوق ملكيـة وال     األداة المالية     ) أ (
)Puttable financial instruments) (   ب ١٦"، "أ ١٦"راجع الوصف الـوارد بـالفقرات "

 )).٢٥(من معيار المحاسبة المصري رقم 

األداة التي ترتب التزام على المنشأة بتسليم طرف آخر حصة نسبية من صـافي أصـول       ) ب( و
راجـع الوصـف الـوارد    ( كأداة حقـوق ملكيـة   المنشأة في حالة تصفيتها فقط وتبوب 

 )).٢٥(من معيار المحاسبة المصري رقم " د١٦"، "ج١٦"بالفقرات 
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  القوائم المالية
  الغرض من القوائم المالية

٩ -     اتمثل القوائم المالية للمنشأة عرض وتهـدف القـوائم   .  لمركزها المالي وأدائها المالي    ا هيكلي
وفير المعلومات عـن المركـز المـالي واألداء المـالي     المالية ذات األغراض العامة إلى ت 

والتدفقات النقدية لمنشأة والتي تفيد قطاعا عريضا من مستخدمي القوائم الماليـة فـي اتخـاذ      
       نتـائج اسـتخدام اإلدارة للمـوارد   اقراراتهم االقتصادية، كما تبين القـوائم الماليـة أيـض   

 :المالية تقدم البيانات التالية عن المنشأةولتحقيق هذا الهدف فإن القوائم . المتاحة لها

  .األصول) أ(
  .االلتزامات) ب(و 
  .حقوق الملكية) ج(و 
   .الدخل والمصروفات بما في ذلك المكاسب والخسائر) د(و 
   .مساهمات المالك والتوزيعات عليهم بصفتهم هذه) هـ(و 
  .التدفقات النقدية) و(و 

 باإلضافة إلى المعلومات األخرى الـواردة  -م المالية  وتساعد هذه المعلومات مستخدمي القوائ    
   في التنبؤ بالتـدفقات النقديـة المـستقبلية للمنـشأة      -في اإليضاحات المتممة للقوائم المـالية      
  .وعلى األخص توقيتها ومدي التيقن منها
  المجموعة الكاملة من القوائم المالية

  :نات التاليةتشمل المجموعة الكاملة من القوائم المالية المكو -١٠
  .قائمة المركز المالي في نهاية الفترة) أ (  
  ).األرباح أو الخسائر(قائمة الدخل عن الفترة ) ب(و   

  . قائمة الدخل الشامل عن الفترة) ج (و 
  .قائمة التغيرات في حقوق الملكية عن الفترة) د(و   
  .قائمة التدفقات النقدية عن الفترة) هـ(و   

ممة بما تشمله من ملخص بأهم الـسياسات المحاسـبية وأيـة           اإليضاحات المت ) و(و  
  .معلومات إيضاحية أخري

  ".أ٣٨"و" ٣٨"المعلومات المقارنة للفترة السابقة كما هو معرف في الفقرتين   )وأ(و 
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قائمة المركز المالي في بداية أول فترة مقارنة معروضة عندما تطبـق المنـشأة      ) ز(و  
قوم بتعديل بنود في قوائمها المالية بأثر رجعي أو سياسة محاسبية بأثر رجعي أو ت

  ".د٤٠"إلى " أ٤٠" للفقرات اعندما تقوم بـإعادة تبويب بنود في قوائمها المالية وفقً
  على المنشأة أن تبرز عرض كل قائمة من المجموعة الكاملة للقوائم المالية بـنفس القـدر           -١١

  .من األهمية
 األرباح أو الخسائر في قائمـة منفـصلة للـدخل    مكونات" ١٠"تعرض المنشأة طبقا للفقرة    -١٢

ويتعين على المنشأة أن تعرض قائمة الدخل مباشرة قبل قائمة الدخل الشامل كجـزء مـن             
  .المجموعة الكاملة للقوائم المالية

تعرض العديد من المنشآت خارج قوائمها المالية تقـارير ماليـة معـدة بمعرفـة اإلدارة          -١٣
مالمح العامة لألداء المالي والمركز المالي للمنشأة وحـاالت  تستعرض فيها بيان وأسباب ال    

عدم التأكد األساسية التي تواجهها، ويجب أن يتضمن كل من هذه التقارير كحد أدنـي مـا          
 .ورد بقانون الشركات والئحته التنفيذية والقوانين األخرى المنظمة لذلك

   -: وقد يتضمن ذلك التقرير ما يلي
ألساسية التي تحدد األداء المالي بما في ذلك التغيرات في البيئـة       العوامل والمؤثرات ا    ) أ (

المحيطة بالمنشأة ومدي استجابة المنشأة لتلك التغيرات وتأثيرها عليها وكـذلك سياسـة       
االستثمار التي تتبعها المنشأة بغرض الحفاظ على أدائها المالي وتطويره بما في ذلـك            

  .سياسة توزيع األرباح
  نشأة ومعدالت االلتزامـات إلـى حقـوق الملكيـة التـي تـسعي          مصادر تمويل الم    ) ب (

 . المنشأة لتحقيقها

ـ               ) ج (  لمعـايير  اموارد المنشأة التي لم يتم االعتراف بها في قائمة المركـز المـالي طبقً
  . المحاسبة المصرية

تقوم كثير من المنشآت أيضا خارج قوائمها المالية بعرض تقارير وقـوائم إضـافية مثـل          -١٤
ية وقوائم القيمة المضافة خاصة بالنسبة للصناعات التي تعـد فيهـا العوامـل         التقارير البيئ 

  البيئية مؤثرة وكذلك األمر عندما يمثـل العـاملون فئـة هامـة مـن فئـات مـستخدمي           
  .القوائم المالية

ومن ثم تخرج هذه التقارير والقوائم ذات األغراض الخاصة المعدة خـارج نطـاق القـوائم       
 ).عاليه" ١٤"، "١٣"مثلما جاء بالفقرات ( معايير المحاسبة المصرية المالية من نطاق تطبيق
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 خصائص عامة
  عدالة العرض وااللتزام بمعايير المحاسبة المصرية 

على القوائم المالية أن تعبر بصورة عادلة عن المركز المالي واألداء المالي والتـدفقات             -١٥
م الماليـة بـشكل أمـين آثـار     ويتطلب العرض العادل أن تعكس القوائ    . النقدية للمنشأة 

المعامالت واألحداث والظروف األخرى طبقا للتعريفـات وأسـس االعتـراف باألصـول        
ومـن  . وااللتزامات والدخل والمصروفات الواردة باإلطار العام لمعايير المحاسبة المصرية  

المفترض أن يتحقق العرض العادل للقوائم المالية بتطبيق معايير المحاسـبة المـصرية        
    .اإلفصاح اإلضافي كلما كان ذلك ضرورياو

 لمعايير المحاسبة المـصرية أن تقـوم   اينبغي على المنشأة التي تعد قوائمها المالية طبقً    -١٦
باإلفصاح الصريح وغير المشروط عن التزامها بهذه المعايير وذلك ضـمن اإليـضاحات       

ـ         . المتممة ـ وال ينبغي على المنشأة أن تصف قوائمها المالية بأنها مع  لمعـايير  ادة طبقً
 .المحاسبة المصرية ما لم تفي تلك القوائم بكافة متطلبات معايير المحاسبة المصرية

في كل األحوال تقريبا تحقق المنشأة العرض العادل لقوائمها الماليـة بـااللتزام بمعـايير             -١٧
    من المنـشأة أن تقـوم  االمحاسبة المصرية التي تنطبق عليها، ويتطلب العرض العادل أيض  

  :بما يلي
ـ        ) أ ( ) ٥( لمعيـار المحاسـبة المـصري رقـم     ااختيار وتطبيق السياسات المحاسـبية طبقً

ويـضع المعيـار    " السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء      "
 تسترشد به اإلدارة في حالة عدم وجود معيار أو تفسير ينطبـق تحديـدا       الًالمذكور هيك 
  .على بند معين

معلومات بما في ذلك السياسات المحاسبية بأسلوب يـوفر معلومـات مالئمـة      عرض ال   ) ب (
  .ويعتمد عليها وسهلة الفهم ويمكن مقارنتها

عرض إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات الواردة في معايير المحاسبة المصرية           ) ج (
غير كافية لتمكين المستخدمين من فهم تأثير معامالت معينة وأحداث وظروف أخـري          

  .ى المركز المالي للمنشأة وأدائها الماليعل
عندما تستخدم المنشأة سياسات محاسبية غير مناسبة فال يعـد اإلفـصاح عـن تلـك             -١٨

السياسات المتبعة أو إفراد إيضاحات أو معلومـات إيـضاحية عنهـا بمثابـة تـصحيح         
  .للسياسات المحاسبية غير المناسبة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٦٤

 أن االلتزام بأحد المتطلبات الـواردة  -درة  في بعض الحاالت النا-عندما يتراءى لإلدارة    -١٩
بمعيار من معايير المحاسبة المصرية يعتبر مضلال بشكل كبير لدرجة أن يتعـارض مـع    
الهدف من القوائم المالية كما ورد باإلطار العام لمعايير المحاسبة المصرية، فللمنشأة أن           

ان اإلطار التنظيمي المالئم إذا ك""٢٠"تخرج عن هذا المتطلب باألسلوب المذكور في فقرة        
  .يتطلب الخروج عن هذا التطبيق أو ال يمنع القيام بذلك

عندما تخرج المنشأة عن أحد متطلبات معيار معين من معايير المحاسبة المصرية كمـا           -٢٠
  : فيجب عليها اإلفصاح عما يلي" ١٩"ورد في فقرة 

الخروج تعبـر بعدالـة عـن    ما توصلت إليه اإلدارة من أن القوائم المالية بهذا             ) أ (
  . المركز المالي وموقف األداء المالي وكذا التدفقات النقدية للمنشأة

أن المنشأة قد التزمت في إعداد القوائم المالية بمعايير المحاسبة المصرية فيمـا          )ب(و 
  . عدا المتطلب الذي خرجت عن تطبيقه من أجل تحقيق العرض العادل

فسير الذي تم الخروج عنه وكذا طبيعة الخروج بما في ذلـك  عنوان المعيار أو الت     )ج(و 
 للمعيار، والسبب في كـون تطبيـق هـذا المعيـار     االمعالجة الواجبة اإلتباع طبقً 

 بدرجة كبيرة في ظل هذه الظروف لدرجة أن يتعارض مع الهـدف   الًسيكون مضل 
ة، كما يجـب  من القوائم المالية كما وضحه اإلطار العام لمعايير المحاسبة المصري   

  . اإلفصاح عن المعالجة التي تم تطبيقها
األثر المالي للخروج عن المعيار على كل فترة من الفترات المعروضة ولكل بند كـان   ) د(و  

  .سيعرض بالقوائم المالية لو كان قد تم االلتزام بتطبيق ذلك المطلب
سبة المصرية في فترة إذا قامت المنشأة بالخروج عن أحد متطلبات معيار من معايير المحا -٢١

سابقة وكان هذا الخروج يؤثر على المبالغ المعترف بها في القوائم المالية عـن الفتـرة     
  )". د(٢٠"، )"ج(٢٠"الحالية، فعلى المنشأة االلتزام بمتطلبات اإلفصاح الواردة بالفقرات 

 معيـار  على سبيل المثال إذا خرجت منشأة في فترة سابقة عن متطلب في   " ٢١"تنطبق فقرة    -٢٢
من معايير المحاسبة المصرية خاص بقياس أصول أو التزامات وكان هذا الخـروج يـؤثر      

  .على قياس التغير في أصول والتزماتات معترف بها في القوائم المالية للفترة الحالية
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في بعض الظروف النادرة جدا والتي تتوصل فيها اإلدارة إلى أن االلتزام بأحـد متطلبـات      -٢٣
ة المصرية قد يكون مضلال بدرجة كبيرة إلى الحد الذي يمكن أن يتعـارض    معايير المحاسب 

مع الهدف من القوائم المالية كما ورد ذكره باإلطار العام لمعايير المحاسـبة المـصرية،             
وكانت القواعد المرتبطة باإلطار الرقابي تمنع الخروج عن هـذا المتطلـب فيجـب علـى      

قصي مدي ذلك التـضليل النـاتج عـن تطبيـق ذلـك      المنشأة في هذه الحالة أن تقلل إلى أ   
  :المتطلب عن طريق اإلفصاح عما يلي

اسم المعيار وطبيعة المتطلب والسبب الذي توصـلت بـه اإلدارة إلـى أن االلتـزام        )  أ(
بمتطلبات ذلك المعيار سيكون مضلال في ظل الظروف إلى الحد الذي يتعارض مـع         

 . لعام لمعايير المحاسبة المصريةالهدف من القوائم المالية الوارد باإلطار ا

التسويات على كل بند بالقوائم المالية لكل فترة معروضة والتي تري اإلدارة ضرورة        ) ب(و
 .إجرائها للوصول إلى عرض عادل

، فمن الممكن أن يتعارض أحد بنود المعلومات مـع      "٢٣"إلى  " ١٩"ألغراض الفقرات من     -٢٤
ض بصدق المعامالت واألحداث والظروف األخري الهدف من القوائم المالية عندما ال يعر     

التي يعتزم عرضها أو التي كان من المتوقع أن تعرض وبالتالي كان من المرجح أن تـؤثر      
وعند تقييم اإلدارة لمـا إذا  . على القرارات االقتصادية التي يتخذها مستخدمو القوائم المالية     

 بدرجة كبيرة إلى الحد الًيكون مضلكان االلتزام بمطلب محدد من معيار أو تفسير معين س          
الذي يمكن أن يتعارض مع الهدف من القوائم المالية فيجب علـى المنـشأة أن تأخـذ فـي      

  : اعتبارها ما يلي
  .لماذا ال يتحقق هدف القوائم المالية في تلك الظروف المحددة  ) أ(
كيف تختلف ظروف المنشأة عن ظروف المنشآت األخري التي تلتزم بهذا المطلـب،     ) ب(

إذا كانت المنشآت ذات الظروف المثيلة تلتزم بتطبيق هذا المطلـب عندئـذ ينـشأ              ف
افتراض غير قابل للجدل مفاده أن التزام المنشأة بتطبيق ذلك المطلـب لـن يكـون          
مضلالً للدرجة التي تتعارض مع الهدف من القوائم المالية الذي ورد ذكره باإلطـار   

 .العام لمعايير المحاسبة المصرية
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  مرارية  االست
يراعي عند إعداد القوائم المالية، أن تقوم اإلدارة بإجراء تقييم لقـدرة المنـشأة علـى          -٢٥

وعلى المنشأة أن تعد القوائم المالية على أساس فرض االستمرارية مـا لـم     . االستمرار
تكن لدي اإلدارة النية لتصفية المنشأة أو التوقف عن مزاولة النشاط أو لم يعـد لـديها             

  . ي سوي أن تقوم بذلكبديل واقع
وإذا كانت اإلدارة على دراية عند تقييمها لقدرة المنشأة على االستمرار بوجـود درجـة     
كبيرة من عدم التأكد المرتبط بأحداث أو ظروف قد يترتب عليها شك جوهري في قـدرة          

وإذا كانـت المنـشأة ال تعـد    . المنشأة على االستمرار، فعليها اإلفصاح عن تلك الشكوك  
 لفرض االستمرارية فعليها اإلفصاح عن هذه الحقيقة باإلضافة إلـى        اوائم المالية طبقً  الق

عن األساس الذي استخدمته في إعداد القوائم المالية وكذا الـسبب وراء عـدم      اإلفصاح
  .المنشأة مستمرة اعتبار

عند تقييم مدي مالءمة االفتراض المحاسبي الخـاص باالسـتمرارية، تأخـذ اإلدارة فـي            -٢٦
تبارها كافة المعلومات المتاحة عن المستقبل المنظور والذي يمثل فترة ال تقل عن اثنـي         اع

 وتتوقف درجة ذلـك االعتبـار   .  من نهاية الفترة المالية ولكنها قد تزيد عن ذلك  اعشر شهر
على الحقائق الخاصة بكل حالة، فإذا كان ماضي المنشأة يتسم بعمليات مربحـة وبـسهولة           

ارد المالية، فقد تتوصل اإلدارة الستنتاج بأن فرض استمرارية المنـشأة      الحصول على المو  
يعد مناسبا دون الحاجة إلى إجراء تحليالت تفصيلية، وقد يحتاج األمـر مـن اإلدارة فـي          
حاالت أخري أن تأخذ في اعتبارها مجموعة من العوامـل المرتبطـة بالربحيـة الحاليـة            

مصادر التمويل البديلة المرتقبة وذلـك قبـل أن   والمتوقعة، وكذلك جداول سداد القروض و  
 .يستقر في يقينها أن فرض استمرارية المنشأة يعد مناسبا

  أساس االستحقاق المحاسبي 
على المنشأة إعداد قوائمها المالية باستخدام أساس االستحقاق المحاسـبي فيمـا عـدا          -٢٧

  .معلومات التدفقات النقدية
سبي، تعترف المنشأة بـالبنود كأصـول والتزماتـات     عندما يستخدم أساس االستحقاق المحا     -٢٨

عنـدما تـستوفي تلـك البنـود     ) عناصر القوائم المالية (وحقوق ملكية ودخل ومصروفات     
  .التعريفات وأسس االعتراف الواردة في اإلطار العام لمعايير المحاسبة المصرية
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  األهمية النسبية والتجميع
تماثلة ذات األهميـة النـسبية بـصورة    على المنشأة عرض كل مجموعة من البنود الم      -٢٩

وعلى المنشأة أن تعرض بشكل منفصل البنود غير المتماثلة     . منفصلة في القوائم المالية   
  .في طبيعتها أو وظيفتها ما لم تكن غير ذي أهمية نسبية

تنتج القوائم المالية من معالجة عدد كبير من المعامالت واألحداث والظروف األخرى التي          -٣٠
وتنتهي عمليـة التجميـع   .  لطبيعتها أو وظيفتهااها في تصنيفات أو مجموعات طبقًيتم تجميع 

 وإذا كـان أي  .  بالقوائم الماليـة اوالتصنيف هذه بعرض لبيانات مركزة ومصنفة تشكل بنود
من البنود المنفردة ال يشكل أهمية نسبية فيتم تجميعه مع البنود األخرى سواء فـي صـلب         

إن البند الذي ال ترقي أهميته النسبية إلى الدرجـة  . اإليضاحات المتممةالقوائم المالية أو في  
التي تبرر عرضه بصورة منفصلة في صلب القوائم المالية قد يكون له مـع ذلـك أهميـة       

  .نسبية تبرر عرضه بصورة منفصلة في اإليضاحات المتممة
 تأخذ في االعتبـار جميـع   عند تطبيق هذا المعيار والمعايير األخرى، يجب على المنشأة أن    .أ٣٠

الحقائق والظروف ذات العالقة لتتخذ قرار حول كيفية تجميع المعلومات في القوائم المالية،       
ويجب أال تقلل المنشأة من قابلية القوائم المالية للفهم مـن خـالل     . والتي تشمل اإليضاحات  

   احجب معلومات هامة نسبي هامـة   أو بتجميع بنـود  ا بمعلومات غير هامة نسبي لهـا   انـسبي
  .طبيعة أو وظائف مختلفة

تحدد بعض المعايير المعلومات المطلوب اإلفصاح عنها في القوائم المالية بما فـي ذلـك            -٣١
 ألحـد متطلبـات معـايير    اوال تحتاج المنشأة إلى تقديم إفصاحات معينة طبقً       . اإليضاحات

وتطبق هذه . أهمية نسبيةالمحاسبة المصرية إذا لم تكن للمعلومات المطلوب اإلفصاح عنها        
القاعدة حتى لو كانت المعايير تتضمن قائمة بمتطلبات محددة أو تـصف تلـك المتطلبـات       

 بتقدير مدى الحاجة إلى تقـديم  اكما تقوم المنشأة أيض   . بأنها الحد األدنى لمتطلبات إلفصاح    
تخدمي القوائم إيضاحات إضافية عند االلتزام بالمتطلبات المحددة بالمعايير بحيث تسمح لمس        

المالية من فهم أثر معامالت محددة أو أحداث وأحوال أخرى على المركز المالي للمنـشأة       
  .وأدائها المالي
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  المقاصة
على المنشأة أال تقوم بإجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات أو الدخل والمصروفات مـا    -٣٢

الم يكن ذلك مطلوببه بمقتضي معيار محاسبة مصريا أو مسموح .  
على المنشأة أن تعرض بصورة منفصلة األصول وااللتزامات والـدخل والمـصروفات،              -٣٣

حيث إن إجراء مقاصة في قائمة المركز المالي أو في قائمة الدخل أو فـي قائمـة الـدخل     
الشامل يقلل من قدرة مستخدمي القوائم المالية على فهم المعامالت واألحداث والظـروف          

دفقات النقدية المستقبلية للمنشأة إال إذا كانت المقاصة تعكـس    األخرى التي حدثت وتقييم الت    
وال يعتبر من قبيل المقاصة عرض األصول بقيمتهـا الـصافية   . جوهر المعاملة أو الحدث   

بعد خصم التخفيضات الخاصة بها ومنها على سبيل المثال خصم التخفـيض النـاتج عـن            
الل الناتج عن الـديون المـشكوك   تقادم المخزون الراكد من بند المخزون وخصم االضمح     

  .فيها من بند المدينين
قياس المنـشأة  " اإليراد من العقود مع العمالء ) "٤٨(يتطلب معيار المحاسبة المصري رقم       -٣٤

لإليراد من العقود مع العمالء على أساس مبلغ المقابل الذي تتوقع المنشأة أن يكـون مـن          
على سبيل المثال، يعكـس  . دمات المتعهد بها  حقها استالمه بالتبادل مع تحويل السلع أو الخ       

. مبلغ اإليراد الذي يتم االعتراف به أي خصم تجاري وخصم كميات تـسمح بهـا المنـشأة    
وتقوم أي منشأة في سياق نشاطها المعتاد بمعامالت أخري ال ينشأ عنها إيراد ولكنها تتولـد      

لحالة يتم عرض ناتج هـذه  بشكل عرضي عن األنشطة الرئيسية المولدة لإليراد، وفي هذه ا        
المعامالت بإجراء مقاصة بين الدخل الذي ينشأ عن المعاملة والمصروفات المتعلقـة بـه             
والناشئة عن ذات المعاملة وذلك إذا ما كان هذا العرض يعكس جـوهر المعاملـة، فعلـى      

  :سبيل المثال
ـ  -يتم عرض مكاسب وخسائر التخلص من األصول غير المتداولة       ) أ ( ي ذلـك   بمـا ف

 بخصم القيمة الدفترية لألصل ومـصروفات البيـع   -االستثمارات وأصول التشغيل  
  .المتعلقة به من حصيلة البيع

قد تقوم المنشأة بإجراء مقاصة بين إنفاق مرتبط بمخصص تم االعتراف بـه طبقـا        )ب(و 
المخصـصات وااللتزامـات المحتملـة      ) " ٢٨(لمعيار المحاسبة المصري رقـم      

والمبالغ التي يتم استردادها من هـذا االنفـاق طبقـا التفـاق      " محتملة  واألصول ال 
  ).اتفاقية ضمان من مورد: على سبيل المثال(تعاقدي مع طرف ثالث 
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باإلضافة إلى ما سبق، تقوم المنشأة بعرض المكاسب والخسائر الناتجة عن مجموعـة مـن        -٣٥
وخسائر العمالت األجنبيـة   سبالمعامالت المتماثلة بالصافي، ومنها على سبيل المثال، مكا

أو المكاسب والخسائر الناتجة عن المتاجرة في األدوات المالية التي يحتفظ بهـا ألغـراض      
ومع ذلك تقوم المنشأة بعرض تلك المكاسب والخسائر بشكل منفـصل إذا كانـت     . المتاجرة

 .ذات أهمية نسبية
  فترة القوائم المالية

مـرة فـي   ) بما فيها المعلومات المقارنة (ية الكاملة   على المنشأة أن تصدر قوائمها المال      -٣٦
السنة على األقل، ويتعين على المنشأة التي تضطر إلى إصدار قوائمها المالية عن فتـرة      

  أو أقل من سنة أن تفصح عما يلي باإلضافة إلى اإلفصاح عن الفترة التي تغطيهـا       أطول
  :القوائم المالية

  .أو أقل من سنةالسبب في استخدام فترة أطول  ) أ (
  .في القوائم المالية غير قابلة للمقارنة على وجه اإلطالقالمقارنة حقيقة أن مبالغ  ) ب ( و 

ومع ذلك تفضل بعـض  ". سنة"من المعتاد أن تعد المنشأة القوائم المالية باستمرار عن فترة        -٣٧
 أسـاس   علـى – على سبيل المثـال  –المنشآت ألسباب عملية أن تكون فترة التقرير المالي  

وال يمنع هذا المعيار ذلك التطبيق إال لو تعارض ذلـك مـع متطلبـات           .  أسبوعا ٥٢فترة  
هذا وعادة ما تتطلـب  . القوانين واللوائح المصرية فعندئذ يتم االلتزام بتلك القوانين واللوائح      

الـة  القوانين المصرية إعداد القوائم المالية بانتظام عن سنة مالية، ومع ذلك فيجوز قانونا إط     
السنة المالية األولي للمنشأة إلى ما ال يجاوز التاريخ المحدد لنهاية الـسنة الماليـة التاليـة            
للسنة التي تم فيها التأسيس، كما قد تتطلب القوانين المصرية أيضا من المنـشأة فـي حالـة      

 عـن  تعديل تاريخ بداية السنة المالية أو نهايتها أن تقوم بإصدار قوائم مالية عن فتـرة تقـل   
سنة وتمثل المدة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء السنة المالية قبل التعديل إلى اليـوم الـسابق         

  .لتاريخ بداية السنة المالية بعد التعديل
  معلومات المقارنة

  الحد األدنى لمعلومات المقارنة
بـالغ  يتعين على المنشأة اإلفصاح عن معلومات المقارنة الخاصة بالفترة السابقة لكل الم     -٣٨

  المعترف بها في القوائم المالية للفترة الحالية ما لم تتطلب معايير المحاسـبة المـصرية        
وعلى المنشأة إدراج معلومات المقارنة السردية والوصفية عندما    . أو تسمح بخالف ذلك   

  .يكون ذلك مرتبطا بفهم القوائم المالية للفترة الحالية
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  ، عن قائمتين للمركز المالي، وقـائمتين لألربـاح  يجب على المنشأة اإلفصاح، كحد أدنى   .أ٣٨
، قائمتين للدخل الشامل، وقائمتين للتدفقات النقدية، وقـائمتين   )قائمتي دخل (أو الخسائر   

  .للتغيرات في حقوق الملكية، واإليضاحات المرتبطة بهم
  يـة للفتـرة  تستمر في بعض األحيان المعلومات السردية التي تم تقديمها في القوائم المال             .ب٣٨

على سبيل المثال، تقوم المنـشأة باإلفـصاح   . أو الفترات السابقة ذات عالقة بالفترة الحالية    
في الفترة الحالية عن تفاصيل نزاع قضائي كانت نتيجته غير مؤكـدة فـي نهايـة الفتـرة      

فقد يستفيد مستخدمي القوائم المالية من اإلفصاح عن أن حالـة      . السابقة ولم يتم حسمه بعد    
دم التأكد ال تزال موجودة في نهاية الفترة السابقة ومن اإلفصاح عن اإلجراءات التي تـم   ع

  .اتخاذها خالل الفترة لحل هذه الحالة
  معلومات مقارنة إضافية

يمكن للمنشأة تقديم معلومات مقارنة باإلضافة إلى الحد األدنى للقوائم الماليـة المقارنـة            .ج٣٨
 لمعايير ابة المصرية، طالما أن هذه المعلومات يتم إعدادها وفقً     التي تتطلبها معايير المحاس   

وقد تتضمن هذه المعلومات المقارنة واحدة أو أكثر من القوائم المشار    . المحاسبة المصرية 
في هذه الحالـة،  . ، ولكن ال يتطلب األمر أن تتضمن قوائم مالية كاملة"١٠"إليها في الفقرة   

  .ات اإليضاحات ذات العالقة بهذه القوائم اإلضافيةيجب على المنشأة تقديم معلوم
وبالتـالي تقـدم الفتـرة    (على سبيل المثال، قد تقدم المنشأة قائمة ثالثة لألرباح أو الخسائر        .د٣٨

ـ  ). الحالية، والفترة السابقة، وفترة مقارنة واحدة إضافية   مـن  اومع ذلك، ال يكـون مطلوب 
المالي أو الدخل الشامل أو التدفقات النقدية أو التغيرات  المنشأة أن تقدم قائمة ثالثة للمركز       

ويجب على المنشأة في هذه الحالة أن تقدم في إيضاحات القوائم الماليـة   . في حقوق الملكية  
  . المعلومات المقارنة المتعلقة بالقائمة اإلضافية لألرباح أو الخسائر

  .ملغاة -٣٩
  .ملغاة -٤٠

  رجعي، أو إعادة التبويبتغيير سياسة محاسبية، أو التعديل بأثر 
يجب على المنشأة أن تقدم قائمة مركز مالي ثالثة في بداية أول فترة سابقة، باإلضافة إلـي            . أ٤٠

  :عندما" أ٣٨"الحد األدنى للقوائم المالية المقارنة المطلوبة في الفقرة 
تطبق المنشأة سياسة محاسبية بأثر رجعي، أو تقوم بتعـديل بنـود فـي القـوائم            )أ(  

  .المالية بأثر رجعي، أو تقوم بإعادة تبويب بنود في قوائمها المالية
 ايكون للتطبيق بأثر رجعي أو التعديل بأثر رجعي أو إعادة التبويب أثر هام نـسبي       )ب(و 

  .على المعلومات في قائمة المركز المالي في بداية الفترة السابقة
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تعرض المنشأة ثالث قوائم للمركـز المـالي   ، "أ٤٠"في الحاالت التي ينطبق عليها الفقرة      .ب٤٠
  :كما في

  .نهاية الفترة الحالية  )أ(  
  .نهاية الفترة السابقة  )ب(و 
  .بداية الفترة السابقة  )ج( و

، "أ٤٠" للفقـرة  ا من المنشأة عرض قائمة إضافية للمركز المالي وفقً     اعندما يكون مطلوب    .ج٤٠
وبمعيـار المحاسـبة   " ٤٤"إلـى  " ٤١"ات يجب اإلفصاح عن المعلومات المطلوبة بالفقر    

 تقديم اإليضاحات المتعلقة بقائمة المركـز  اومع ذلك، ال يكون مطلوب). ٥(المصري رقم  
  .المالي االفتتاحي في بداية الفترة السابقة

يجب أن يكون تاريخ قائمة المركز المالي االفتتاحي كما في بداية الفترة الـسابقة بغـض             .د٤٠
كما هو (كانت القوائم المالية للمنشأة تعرض معلومات مقارنة لفترات سابقة     النظر عما إذا    

  ".ج٣٨"مسموح به في الفقرة 
عندما تغير المنشأة من أسلوب العرض أو التبويب لبنود في قوائمها المالية فيتعين عليها      -٤١

 المنشأة وعندما تقوم. إعادة تبويب القيم المقارنة ما لم تكن إعادة التبويب تلك غير عملية
  : )بداية أول الفترة السابقةبما في ذلك (بإعادة تبويب قيم المقارنة فعليها أن تفصح عن 

  .طبيعة إعادة التبويب  )  أ(
 .قيمة كل بند أو مجموعة بنود إعيد تبويبها)   ب(و 
  . سبب إعادة التبويب)   ج(و 

٤٢- المنشأة اإلفصاح عن إعادة تبويب قيم المقارنة فيتعين على اعندما يكون من المتعذر عملي:  
  .سبب تعذر إعادة التبويب  )  أ(
  .طبيعة التسويات التي كان يتعين إجراؤها إذا ما كانت تلك القيم قد إعيد تبويبها)   ب(و 

إن تحسين المقارنة للمعلومات من فترة ألخري تساعد مستخدمي القوائم المالية فـي اتخـاذ     -٤٣
جاهات في المعلومات الماليـة ألغـراض   القرارات االقتصادية بما يسمح بإجراء تقييم لالت      

التنبؤ، وفي بعض الظروف يتعذر عمليا إعادة تبويب معلومات المقارنة لفترة سـابقة لكـي    
تستقيم المقارنة مع الفترة الحالية، فعلى سبيل المثال قد ال تكون المنشأة قـد قامـت أساسـا     

 بإعادة التبويب وقـد يتعـذر   بتجميع المعلومات عن الفترة أو الفترات السابقة بطريقة تسمح   
  .عليها عمليا إعادة بناء تلك المعلومات
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السياسات المحاسبية والتغييرات فـي التقـديرات    ) "٥(يحدد معيار المحاسبة المصري رقم       -٤٤
التسويات التي يتعين إجراؤها على معلومات المقارنـة عنـدما تقـوم     " المحاسبية واألخطاء 

  .صحيح خطأالمنشأة بتغيير سياسة محاسبية أو ت
  الثبات في العرض 

على المنشأة أن تحافظ على أسلوب عرض وتبويب بنود القوائم المالية من فترة ماليـة           -٤٥
  :إلى أخري ما لم

 نتيجة لتغير ملموس في طبيعة عمليات المنشأة أو دراسة لقوائمها       -يكن واضحا     )أ(
ث  أن أسلوب عرض أو تبويب آخـر سـيكون أكثـر مالءمـة لألحـدا        -المالية  

  والمعامالت وذلك بمراعاة معايير اختيار وتطبيق السياسات المحاسـبية الـواردة        
  ).٥(في معيار المحاسبة المصري رقم 

  . يتطلب معيار محاسبة مصري إجراء تغيير في العرض  )ب(أو
   على سبيل المثال قد يترتب على قيام المنشأة بعمليـة اقتنـاء أو تخلـص هامـة ألصـل            -٤٦

أو بإعادة النظر في عرض قوائمها المالية الحاجة إلـى عـرض      أو مجموعة من األصول     
وفي هذه الحاالت تقوم المنشأة بتغيير عرض القوائم الماليـة  . القوائم المالية على نحو مغاير 

فقط إذا كان ذلك التغيير في العرض يوفر معلومات يعتمد عليها وتكـون أكثـر مالءمـة        
لمتوقع أن يستمر العرض المعدل بمـا ال يخـل     لمستخدمي القوائم المالية، وأن يكون من ا      

وعندما تقوم المنشأة بمثل هذا التغيير في العرض فيجـب عليهـا إعـادة      . بقابليتها للمقارنة 
  ".٤٢"، "٤١" للفقرتين اتبويب معلومات المقارنة طبقً

  هيكل ومحتويات القوائم المالية 
  مقدمة 

كز المالي أو في قائمة الـدخل أو فـي     يتطلب هذا المعيار إفصاحات معينة في قائمة المر        -٤٧
قائمة الدخل الشامل أو في قائمة التغيرات في حقوق الملكية وكذلك اإلفصاح المستقل عـن      
بعض البنود في صلب هذه القوائم المالية، كما يتطلب اإلفصاح عن بنود أخري سواء فـي         

 كملحـق  -ديه وقد أرفقت نمـاذج استرشـا  . صلب هذه القوائم أو في اإليضاحات المتممة   
ويحـدد معيـار المحاسـبة    .  يمكن للمنشأة تطبيقها وفقا للظروف الخاصة بهـا        –للمعيار  

  .متطلبات العرض للتدفقات النقدية " قائمة التدفقات النقدية) " ٤(المصري رقم 
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بالمعني الواسع ليشمل بنود معروضـة فـي   " اإلفصاح" مصطلح ايستخدم هذا المعيار أحيانً    -٤٨
ومـن  . ويوجد إفصاحات أخري تتطلبها معايير المحاسبة المصرية األخرى       . القوائم المالية 

الممكن عرض هذه اإلفصاحات في صلب القوائم المالية إال إذا كان هذا المعيار أو معيـار    
  .مصري آخر ينص في أي قسم منه على خالف ذلك

  تحديد القوائم المالية
اضح عن المعلومات األخرى الواردة في على المنشأة تحديد القوائم المالية وفصلها بشكل و       -٤٩

  .ذات الوثيقة المنشورة
يقتصر تطبيق متطلبات معايير المحاسبة المـصرية علـى القـوائم الماليـة فقـط ولـيس         -٥٠

بالضرورة على المعلومات األخرى المعروضة في تقرير سنوي أو في أي مـستند آخـر          
التقارير الماليـة مـن تمييـز    وعلى ذلك فمن المهم أن يتمكن مستخدمي القوائم و       . للمنشأة

المعلومات التي تم إعدادها باستخدام معايير المحاسبة المصرية عن المعلومـات األخـرى       
  .التي قد يكون لها فائدة لمستخدمي القوائم المالية ولكنها ال تخضع لتلك المتطلبات

 ا تحديـد على المنشأة تحديد كل قائمة من القوائم المالية وكذا اإليضاحات المتممـة لهـا     -٥١
وباإلضافة إلى ذلك فعلى المنشأة أن تعرض المعلومـات اآلتيـة بـشكل بـارز          . اواضح

  :وتكرارها كلما دعت الضرورة إلى ذلك حتى تكون المعلومات المعروضة قابلة للفهم
  .اسم المنشأة أو أي وسيلة أخري لتعريفها ) أ  ( 

  .مفردها أو مجموعة من المنشآتتحديد ما إذا كانت القوائم المالية تخص منشأة ب) ب(و 
  .تحديد تاريخ نهاية الفترة المالية أو الفترة التي تغطيها القوائم المالية أو اإليضاحات) ج(و 
  ).١٣(عملة العرض كما هي معرفة في معيار المحاسبة المصري رقم ) د(و 
يل علـى سـب  (مستوي التقريب المستخدم في عرض المبالغ في القوائم الماليـة   ) هـ(و  

 ").المبالغ المدرجة باأللف ما لم يذكر صراحة على خالف ذلك: "المثال
من خالل عرض عناوين مناسـبة للـصفحات والقـوائم      " ٥١"تلبي المنشأة متطلبات الفقرة      -٥٢

ويتطلب األمر استخدام الحكـم الشخـصي      . واإليضاحات المتممة واألعمدة وما شابه ذلك     
 إذا كانت المنشأة تعـرض  – فعلى سبيل المثال -لتحديد أفضل سبل لعرض تلك المعلومات  

  وال تستخدم دوما في هذا العرض صفحات منفصلة عندئـذ تقـوم      اقوائمها المالية الكتروني 
المنشأة بعرض البنود المذكورة أعاله بشكل متكرر لكي تضمن إمكانية فهـم المعلومـات        

  .المعروضة بالقوائم المالية
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لومات المالية بآالف أو ماليين الوحدات من عملة العرض عادة ما تقوم المنشأة بعرض المع    - ٥٣
 طالمـا تقـوم المنـشأة    الً مقبواويعتبر هذا أمر. لكي تجعل القوائم المالية أكثر قابلية للفهم    

  .باإلفصاح عن مستوي التقريب المستخدم في العرض وال تقوم بحذف معلومات هامة
  قائمة المركز المالي

  ي قائمة المركز المالي المعلومات الواجب عرضها ف
  :تعرض مبالغ البنود التالية بصورة منفصلة في قائمة المركز المالي -٥٤

  .األصول الثابتة )  أ(
 .االستثمارات العقارية  )ب(و 

  .األصول غير الملموسة  )ج(و 
  )).ط(، )ح(، )هـ(بخالف المبالغ الموضحة تحت (األصول المالية  )د(و         

  .ملغاة  )دأ(و 
  .االستثمارات التي يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية )ـه(و         

 ).٣٥(األصول البيولوجية في نطاق معيار المحاسبة المصري رقم   )و(و 

  .المخزون  )ز(و 
  .العمالء والمديونيات األخرى المستحقة على الغير  )ح(و 
  .النقدية وما في حكمها  )ط(و 
لى أنها محتفظ بها بغرض البيع وكذا األصول ضـمن  إجمالي األصول المبوبة ع     )ي(و 

 لمعيار اوذلك طبقً ) محتفظ بها لغرض البيع   (مجموعات مبوبة على نفس النحو      
األصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع     ) "٣٢(المحاسبة المصري رقم    
  ".والعمليات غير المستمرة

  .رالموردين والمديونيات األخرى المستحقة للغي  )ك(و 
  .المخصصات  )ل(و 
  .))ل(، )ك(بخالف المبالغ الموضحة تحت (االلتزامات المالية   )م(و 
األصول وااللتزامات الضريبية الجارية كما ورد تعريفهـا بمعيـار المحاسـبة              )ن(و 

  ".ضرائب الدخل) "٢٤(المصري رقم 
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ريفهـا  االلتزامات الضريبية المؤجلة واألصول الضريبية المؤجلة كمـا ورد تع            )س(و 
  ).٢٤(بمعيار المحاسبة المصري رقم 

ـ          )ع(و   لمعيـار  اااللتزامات ضمن المجموعات المبوبة كمحتفظ بها لغرض البيع طبقً
 ).٣٢(المحاسبة المصري رقم 

  .الحقوق غير المسيطرة المدرجة ضمن حقوق الملكية/ حقوق األقلية   )ف(و 
  .الشركة األمرأس المال المصدر واالحتياطيات التي تخص مالك  )ص(و 

وعنـاوين  ") ٥٤"بما في ذلك تفصيل البنود المبينة في الفقرة (تقوم المنشأة بعرض بنود    -٥٥
ومجاميع فرعية إضافية في قائمة المركز المالي، إذا كان العرض على هذا النحو يـؤدي        

  .إلى فهم المركز المالي للمنشأة
ـ        .أ٥٥   ، يجـب أن تكـون هـذه   "٥٥ " للفقـرة اعندما تقوم المنشأة بعرض مجاميع فرعيـة وفقً

  :المجاميع الفرعية
  . لمعايير المحاسبة المصريةامكونة من مبالغ لبنود يتم قياسها وفقً  ) أ ( 
يتم عرضها وعنونتها على نحو يجعل البنود المكونة للمجموع الفرعي واضـحة         )ب(و 

  .ومفهومة
  ".٤٥" للفقرة اثابتة من فترة ألخرى، وفقً  )ج(و  
إبرازها أكثر من المجاميع الفرعية والمجاميع المطلوبة في قائمة المركـز   ال يتم     )د(و  

  لمعايير المحاسبة المصرية االمالي وفقً

عندما تعرض المنشأة بصورة مستقلة أصولها المتداولة وغيـر المتداولـة والتزاماتهـا      -٥٦
صـول  المتداولة وغير المتداولة في قائمة المركز المالي فعليهـا أال تقـوم بتبويـب األ           

  .الضريبية المؤجلة كأصول متداولة أو كالتزامات متداولة) االلتزامات(
٥٧-     وتقـدم  .  تقوم المنشأة بعرض البنود على أساسها معينً الً أو شك  ا ال يصف هذا المعيار ترتيب

ببساطة قائمة من بنود تختلف في طبيعتها أو وظيفتها إلى الدرجة التي تؤهلهـا         " ٥٤"الفقرة  
 .ل في قائمة المركز الماليللعرض بشكل منفص



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٧٦

  :وباإلضافة إلى ذلك
  يتم إدراج البنود بصورة منفصلة في قائمة المركز المالي عندما يكون بنـد معـين        ) أ (  

أو مجموع بنود متماثلة ذات حجم أو طبيعة أو وظيفة تجعل العرض المنفصل لهـا      
  . بتفهم المركز المالي للمنشأةامرتبطً

الوصف المستخدم وترتيب البنود أو في تجميع البنـود المتماثلـة      يجوز التعديل في      )ب(و 
على حسب طبيعة المنشأة ومعامالتها وذلك بغرض تقديم معلومات تتـصل بـتفهم         

  .المركز المالي للمنشأة
فعلى سبيل المثال يمكن لمنشأة مالية أن تعدل التوصيف المذكور أعـاله لتـوفير معلومـات     

  .يةتتعلق بعمليات المؤسسة المال
وتستخدم المنشأة تقديرها في الحكم على مدي الحاجة لعرض بنود إضافية بـشكل منفـصل      -٥٨

  :من عدمه بناء على تقييم العوامل التالية
  . طبيعة وسيولة األصول  ) أ (  

  .وظيفة األصول في المنشأة  )ب(و 
  .مبالغ وطبيعة وتوقيت االلتزامات  )ج(و 

ـ يعطي استخدام أسس مختلفة لقياس بنود من     -٥٩ بأنهـا تختلـف  ا األصول وااللتزامات انطباع   
  . في طبيعتها ووظيفتها ومن ثم تعرض كبنود منفصلة

  الفصل بين المتداول وغير المتداول
تقوم المنشأة بعرض األصول المتداولة وغير المتداولة وااللتزامـات المتداولـة وغيـر          -٦٠

  "٧٦"إلـى  " ٦٦"لفقرات من  لاالمتداولة في تبويبات منفصلة في قائمة المركز المالي طبقً   
من هذا المعيار، إال عندما يكون عرض القوائم المالية بترتيب درجـة الـسيولة يـوفر           

وعند تطبيق هذا االستثناء يتم عرض جميع األصول . معلومات أكثر مالئمة ويعتمد عليها 
  .  لترتيب درجة السيولةاوااللتزامات طبقً

  لمنشأة اإلفصاح عن المبلغ المتوقع اسـترداده أيا كانت طريقة العرض المستخدمة فعلى ا   -٦١
    لكل بند من بنود األصول وااللتزامات يتـضمن  اأو تسويته بعد أكثر من أثني عشر شهر 

  :مبالغ متوقع استردادها أو تسويتها
  . على األكثر من تاريخ نهاية الفترة الماليةا شهر١٢خالل )  أ  (
  .خ نهاية الفترة المالية من تاريابعد أكثر من اثني عشر شهر) ب(و
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عندما تقوم منشأة بتوريد سلع أو خدمات في إطار دورة تشغيل محددة بشكل واضح، فـإن             -٦٢
التبويب المنفصل لألصول وااللتزامات المتداولة وغير المتداولة في قائمة المركز المـالي       

ـ       رأس يوفر معلومات مفيدة من خالل تمييز صافي األصول التي يتم تدويرها باسـتمرار ك
باإلضافة إلى ذلك فإنهـا  . مال عامل عن تلك المستخدمة في العمليات طويلة األجل للمنشأة       

تلقي الضوء على األصول التي من المتوقع أن يتم تحققها خالل الدورة التـشغيلية الحاليـة        
  . وكذلك االلتزامات التي يستحق سدادها خالل ذات الدورة

 فإن عـرض األصـول وااللتزامـات    - المالية    مثل المؤسسات  -بالنسبة لبعض المنشآت     -٦٣
اتصاعدي  حسب ترتيب درجة السيولة يوفر معلومات أكثر مالءمة ويعتمد عليهـا       ا أو تنازلي 

عما لو تم عرضها كأصول أو التزامات متداولة وغير متداولة ألن مثل هـذه المنـشآت ال     
  .اضحتقوم بتوريد بضائع أو خدمات في إطار دورة تشغيل محددة بشكل و

من هذا المعيار بأن تعـرض بعـض مـن أصـولها     " ٦٠"يسمح للمنشأة في تطبيق الفقرة       -٦٤
 لترتيـب درجـة   اوالبعض اآلخر طبقً  " متداول وغير متداول  "والتزاماتها باستخدام التبويب    

وتظهر الحاجة إلى مثل هـذا  . السيولة عندما يوفر ذلك معلومات أكثر مالءمة ويعتمد عليها 
  .عندما تكون عمليات المنشأة متنوعة في طبيعتهاالتبويب المختلط 

تعتبر المعلومات عن التواريخ المتوقعة لتحقق األصول وتسوية االلتزامات مفيدة في تقيـيم       -٦٥
ويتطلـب معيـار المحاسـبة    ). قدرتها على سداد التزاماتها(سيولة المنشأة ومالءتها المالية   

دوات المالية اإلفصاح عن تـواريخ  الخاص بمتطلبات اإلفصاح عن األ  ) ٤٠(المصري رقم   
وتتـضمن األصـول الماليـة المـديونيات        . استحقاق األصول المالية وااللتزامات المالية    

المستحقة على العمالء التجاريين وأوراق القبض والمستحقات األخرى على الغيـر، بينمـا        
ـ          ستحقات تتضمن االلتزامات المالية مستحقات الموردون التجـاريون وأوراق الـدفع والم

  . األخرى للغير
وتعد المعلومات عن التاريخ المتوقع السترداد أصول غير نقدية مثـل المخـزون ولتـسوية        

     لمستخدمي القوائم المالية سواء كانت األصـول    االتزامات مثل المخصصات ذات فائدة أيض 
لـى   ع-وتفـصح المنـشأة   . وااللتزامات مبوبة كأصول والتزماتات متداولة أو غير متداولة 

 مـن  اثني عشر شـهر ا تحققها من المخزون بعد أكثر من     عن القيمة المتوقع   -سبيل المثال   
  .تاريخ نهاية الفترة المالية
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  األصول المتداولة 
  :تبوب المنشأة األصل على أنه أصل متداول إذا توافر فيه أي من الشروط التالية -٦٦

  .ه خالل دورة التشغيل المعتادة لهاتتوقع أن تسترد قيمته أو تنوي بيعه أو استخدام ) أ (   
  .تحتفظ به في المقام األول لغرض االتجار )ب(أو 
  . من تاريخ نهاية الفترة الماليةاتتوقع أن تسترد قيمته خالل اثني عشر شهر )ج(أو 
كمـا هـو معـرف فـي معيـار      (يكون األصل في صورة نقدية أو ما في حكمها        ) د(أو  

علـى   اما لم يكن هناك قيود  ") مة التدفقات النقدية  قائ) "٤(المحاسبة المصري رقم    
 على األقل بعد تـاريخ   اأو استخدامه في سداد التزام لمدة اثني عشر شهر         تداوله
  .الفترة المالية نهاية

  .وعلى المنشأة تبويب كافة األصول األخرى بخالف ما ذكر بعاليه كأصول غير متداولة
ليضم األصول الملموسة وغير الملموسة وكـذا  " لغير متداو"يستخدم هذا المعيار مصطلح    -٦٧

  .األصول المالية إذا كانت كلها ذات طبيعة طويلة األجل
تمثل دورة التشغيل المعتادة لمنشأة الفترة التي تنقضي بـين اقتنـاء األصـول ألغـراض           -٦٨

وعندما تكون دورة التشغيل المعتـادة لمنـشأة   . التشغيل وتحولها إلى نقدية أو ما في حكمها  
تتـضمن األصـول المتداولـة    . اير محددة بوضوح فيفترض أن مدتها أثني عشر شـهر   غ

يتم بيعها أو استخدامها أو تحقق قيمتهـا خـالل   ) مثل المخزون والعمالء ( ومنتجات   الًأصو
       أن تتحقق قيم تلك األصـول خـالل اثنـي    ادورة التشغيل المعتادة حتى وإن لم يكن متوقع 

 لفترة المالية من تاريخ نهاية ااعشر شهر .يكـون  الً أصواكما تشمل األصول المتداولة أيض 
ومن أمثلة ذلـك بعـض األصـول    (الغرض من االحتفاظ بها في المقام األول هو االتجار    

ـ        لمعيـار المحاسـبة   االمالية التي تفي بتعريف األصول المحتفظ بها بغرض المتاجرة طبقً
  ).لمالية غير المتداولةوالجزء المتداول من األصول ا) ٤٧(المصري رقم 

  االلتزامات المتداولة
  :تبوب المنشأة االلتزام على أنه التزام متداول إذا توافر فيه أي من الشروط التالية -٦٩

  .تتوقع تسويته خالل دورة التشغيل المعتادة لها) أ ( 
  .تحتفظ به في المقام األول بغرض المتاجرة  )ب(أو 
  .  من تاريخ نهاية الفترة الماليةا خالل اثني عشر شهريكون االلتزام مستحق التسوية  )ج(أو 
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ال تتمتع المنشأة بالحق غير المشروط في تأجيل سداد االلتزام لمدة اثنـي عـشر      ) د(أو 
هـذا وال  "). ٧٣"راجع الفقـرة   ( على األقل من تاريخ نهاية الفترة المالية         اشهر

 إصـدار تسويته عن طريق تؤثر شروط االلتزام التي قد تمنح حامله حق اختيار ل       
 .أدوات حقوق ملكية على تبويب هذا االلتزام

  .وعلى المنشأة تبويب كافة االلتزامات األخرى بخالف ما ذكر بعاليه كالتزامات غير متداولة
إن بعض االلتزامات المتداولة مثل الموردين والمستحقات التجاريـة وبعـض المـستحقات      -٧٠

األخرى تعتبر جزء من رأس المال العامـل المـستخدم   الخاصة بالعاملين وتكاليف التشغيل  
وتبوب المنشأة تلك البنود التشغيلية كالتزامات متداولـة       . في دورة التشغيل المعتادة للمنشأة    

 ويـتم  .  من تاريخ نهاية الفتـرة الماليـة  احتى ولو كانت تستحق التسوية بعد اثني عشر شهر
أصول والتزماتات المنشأة، وفي حالـة عـدم   تطبيق نفس دورة التشغيل المعتادة في تبويب      

اإمكانية تحديد دورة التشغيل المعتادة بوضوح فيفترض أنها اثني عشر شهر. 

االلتزامات المتداولة األخرى ال يتم تسويتها كجزء مـن دورة التـشغيل الجاريـة، وإنمـا         -٧١
     ون االحتفاظ بهـا   من تاريخ نهاية الفترة المالية أو يك   اتستحق التسوية خالل اثني عشر شهر

ومن األمثلة على ذلك بعض االلتزامات المالية التي تفي    . في المقام األول بغرض المتاجرة    
) ٤٧( لمعيار المحاسبة المصري رقم  ابتعريف االلتزامات المحتفظ بها بغرض االتجار طبقً      

وبنوك السحب على المكشوف والجزء الجاري من االلتزامـات الماليـة غيـر المتداولـة         
. لتزامات ضرائب الدخل واألرصدة المستحقة للدائنين غير التجاريين ودائنو التوزيعـات        وا

تلـك االلتزامـات   " ٧٥"و " ٧٤"وتعتبر من االلتزامات غير المتداولة التي تخضع للفقرات        
 اااللتزامات التي ال تـشكل جـزء  : على سبيل المثال( طويل األجل    الًالمالية التي تقدم تموي   

والتـي ال تـستحق   )  العامل المستخدم في دورة التشغيل المعتـادة للمنـشأة  من رأس المال 
بعد تاريخ نهاية الفترة الماليةاتسويتها خالل اثني عشر شهر  .  

تبوب المنشأة التزاماتها المالية على أنها متداولة عندما تستحق تسويتها خالل اثنـي عـشر              -٧٢
من تاريخ نهاية الفترة المالية حتى لواشهر :  

  .اكانت الشروط األصلية للسداد تتجاوز اثني عشر شهر  )أ(
 على فتـرة طويلـة   -تم االنتهاء من االتفاق على إعادة تمويل أو جدولة االلتزامات       )ب(و 

  . بعد تاريخ نهاية الفترة المالية وقبل اعتماد القوائم المالية لإلصدار-األجل 
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التـزام  ) جدولـة (عادة تمويل أو تمديد عندما تتوقع المنشأة ويكون لها حرية التصرف في إ      -٧٣
          على األقل بعد تاريخ نهاية الفترة اضمن عقد قرض قائم بالفعل وذلك لمدة اثني عشر شهر 

 على خـالف  -المالية فإنها تبوب هذا االلتزام على أنه غير متداول حتى ولو كان االلتزام           
أة حريـة التـصرف فـي    ومع ذلك فعندما ال يكون للمنش.  يستحق خالل فترة أقصر -ذلك  

عندئـذ  ) ومثال ذلك عندما ال توجد ترتيبات إلعادة التمويل(إعادة التمويل أو التمديد لاللتزام  
  .ال تأخذ المنشأة في اعتبارها احتمال إعادة التمويل وتبوب االلتزام على أنه متداول

قبـل   من شروط عقد قرض طويـل األجـل فـي أو    ا إذا لم تطبق المنشأة أو خالفت شرطً  -٧٤
تاريخ نهاية الفترة المالية بما يجعل االلتزام مستحق السداد عند الطلب، تبوب المنشأة ذلـك          
االلتزام على أنه متداول حتى ولو وافق المقرض بعد تاريخ نهايـة الفتـرة الماليـة وقبـل      
اعتماد القوائم المالية لإلصدار على عدم طلب السداد كنتيجة لعدم تطبيق أو مخالفـة هـذا          

ويتم تبويب االلتزام على أنه متداول نظرا ألن المنشأة ليس لديها في نهايـة الفتـرة     . طالشر
 علـى األقـل   االمالية أي حق غير مشروط لتأجيل تسوية ذلك االلتزام لفترة اثني عشر شهر 

  .بعد هذا التاريخ
يـة  ومع هذا تبوب المنشأة االلتزام على أنه غير متداول لو وافق المقرض حتى تـاريخ نها       -٧٥

    مـن  االفترة المالية على منح المنشأة فترة سماح تنتهي على األقل بعد اثنـي عـشر شـهر 
تاريخ نهاية الفترة المالية والتي تستطيع المنشأة خاللهـا تـصحيح الـشرط المخـالف وال            

     .يستطيع المقرض خاللها طلب السداد الفوري لاللتزام
 إذا ما وقعت األحداث المـذكورة أدنـاه   – فيما يتعلق بالقروض المبوبة كالتزامات متداولة   -٧٦

بين تاريخ نهاية الفترة المالية وتاريخ اعتماد القوائم المالية لإلصدار فعندئذ يتعين اإلفـصاح     
ـ اعن تلك األحداث باعتبارها أحداثً      لمعيـار المحاسـبة   ا الحقة ال يترتب عليها تسويات وفقً

  ":الماليةبعد الفترة األحداث التي تقع ) ""٧(المصري رقم 
  .إعادة التمويل على أساس طويل األجل  )  أ(
 .تصحيح مخالفة بعقد قرض طويل األجل) ب(و 

 بعد تـاريخ نهايـة   اقيام المقرض بمنح المنشأة فترة سماح ال تقل عن اثني عشر شهر    ) ج(و  
  .لتصحيح مخالفة بعقد قرض طويل األجل الفترة المالية
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  لمركز المالي أو في اإليضاحاتالمعلومات التي يتم عرضها إما في قائمة ا
على المنشأة أن تفصح إما في قائمة المركز المالي أو في اإليـضاحات المتممـة عـن               -٧٧

تبويبات فرعية إضافية أخري للبنود التي تعرض بصورة منفصلة على أن يـتم تبويبهـا    
  . بشكل يتالءم مع عمليات المنشأة

بات معايير المحاسبة المصرية وحجـم     تتوقف درجة التفصيل بالتبويبات الفرعية على متطل       -٧٨
  "٥٨"  العوامل الواردة في الفقرة اكما تستخدم المنشأة أيض. وطبيعة ووظيفة المبالغ المعنية   

  : لتحديد أسس التبويب الفرعي، وتختلف اإلفصاحات حسب كل بند، فعلى سبيل المثال
) ١٠(حاسبة المصري رقـم   لمعيار المايتم تبويب بنود األصول الثابتة إلى فئات وفقً     )أ(

  ".الثابتة وإهالكاتهااألصول "
يتم تبويب المستحقات إلى مبالغ مستحقة على العمالء ومبالغ مستحقة على أطـراف         )ب(و 

ومبالغ مدينة أخرياذوي عالقة، ومبالغ مدفوعة مقدم ،.  
  ،"المخـزون ) "٢( لمعيـار المحاسـبة المـصري رقـم         ايتم تبويب المخزون طبقً     )ج(و 

ى تبويبات فرعية مثل بضائع وخامات ومستلزمات إنتاج وإنتـاج تحـت التـشغيل     إل
  .وإنتاج تام

  يتم تبويـب المخصـصات إلـى مخصـصات لمزايـا العـاملين ومخصـصات             )د(و 
  .لمبالغ أخري

تستخدم تبويبات متنوعة لتحليل رأس المال واالحتياطيات مثل رأس المال المـدفوع          )هـ(و 
  .واالحتياطيات بأنواعها

  على المنشأة أن تفصح عما يلي إما في قائمة المركز المـالي أو فـي قائمـة التغيـرات      -٧٩
  : في حقوق الملكية أو في اإليضاحات المتممة األخرى

  :فيما يتعلق بكل فئة من أسهم رأس المال المصدر  )أ(
  .عدد األسهم المرخص بها) ١(
 المصدرة التي لـم يـتم   عدد األسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل وكذا األسهم    ) ٢(و  

  .دفعها بالكامل
القيمة االسمية للسهم أو أن األسهم ليس لها قيمـة اسـمية عنـدما تـسمح       ) ٣(و  

  .القوانين المصرية بذلك
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٨٢

  .تسوية بين عدد األسهم القائمة في بداية الفترة وفي نهاية الفترة) ٤(و 
لك القيـود المفروضـة   الحقوق واالمتيازات والقيود المتعلقة بكل فئة بما في ذ  ) ٥(و  

  .على توزيعات أرباح األسهم وعلى رد رأس المال
أو ) أسـهم الخزينـة  (أسهم رأس مال المنشأة والتي تحتفظ بها المنشأة ذاتها        ) ٦(و  

  .التي تحتفظ بها الشركات الشقيقة أو التابعة لها
ـ        ) ٧(و   ع األسهم المخصصة لإلصدار بموجب عقود خيارات وكذا العقود المتعلقة ببي

 .أسهم بما في ذلك شروط ومبالغ اإلصدار

  .وصف لطبيعة وغرض كل احتياطي مدرج ضمن حقوق الملكية  )ب(
على المنشأة التي ليس لها رأس مال أسهم، مثل شركات األشخاص أو غيرها أن تفصح            -٨٠

مـع توضـيح   )" أ(٧٩"عن المعلومات المعادلة للمعلومات المطلوب إعدادها طبقا للفقرة        
كل فئة من فئات حصص الملكية في كل فترة والحقوق واالمتيازات والقيـود   التغيرات في   

  .المتعلقة بكل فئة من فئات حصص الملكية
 من االلتزامات إلى حقوق الملكية والعكس التاليةإذا قامت المنشأة بإعادة تبويب األدوات      . أ٨٠

 االلتزامات الماليـة  فيتعين عليها اإلفصاح عن المبالغ التي أعيد تبويبها من وإلى كل من    
  :وحقوق الملكية وتوقيت وسبب إعادة التبويب تلك

  .أداة مالية مبوبة كحقوق ملكية والتي لحاملها الحق في ردها  )  أ(
 بأن تسلم لطـرف آخـر   اأداة مبوبة كحقوق الملكية وتفرض على المنشأة التزام ) ب(أو

  .حصة نسبية من صافي أصول المنشأة فقط عند تصفيتها
  وقائمة الدخل الشامل) األرباح أو الخسائر(ل قائمة الدخ

  .ملغاة -٨١
كافة بنود الربح أو الخـسارة  ) قائمة الدخل (يجب أن تعرض المنشأة في قائمة منفصلة          . أ٨١

وأن . التي تم االعتراف بها خالل الفترة وتنتهي بعرض مبلغ األرباح أو الخسائر للفترة          
لغ األربـاح أو الخـسائر للفتـرة ثـم     مب) قائمة الدخل الشامل (تعرض في قائمة أخري     

تعرض بنود الدخل الشامل اآلخر خالل الفترة ثم إجمالي الدخل الـشامل اآلخـر للفتـرة      
مجموع مبلغ األرباح أو الخسائر ومبلـغ إجمـالي   (وتنتهي بعرض الدخل الشامل للفترة   

  ).الدخل الشامل اآلخر
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٨٣

العتراف بهـا خـالل الفتـرة، يجـب أن     باإلضافة إلى بنود الربح أو الخسارة التي تم ا          . ب٨١
) األربـاح أو الخـسائر  (تعرض المنشأة توزيع األرباح أو الخسائر فـي قائمـة الـدخل      

  :المجمعة ما بين
  .األطراف غير المسيطرة  )  أ(
  .مالكي المنشأة األم) ب(و

وبالمثل، باإلضافة إلى الدخل الشامل اآلخر، يجب أن تعرض المنشأة توزيع الدخل الـشامل        
  :ائمة الدخل الشامل المجمعة ما بينفي ق
  .األطراف غير المسيطرة  )  أ(
  .مالكي المنشأة األم) ب(و

  )األرباح أو الخسائر(المعلومات الواجب عرضها في قائمة الدخل 
باإلضافة إلى البنود المطلوبة من معايير محاسبة مصرية أخرى، يجب أن تتضمن قائمـة    -٨٢

  :تعرض المبالغ التالية للفترةالبنود التي ) األرباح أو الخسائر(الدخل 
  :اإليرادات، مع عرض منفصل لكل من) أ(

  .إيراد الفوائد المحسوب بطريقة الفائدة الفعلية) ١(  
  )).٣٧(راجع معيار المحاسبة المصري رقم (إيراد التأمين ) ٢(و

 المكاسب والخسائر الناشئة عن إلغاء االعتراف باألصول المالية التي يـتم قياسـها        )أ أ(و  
  .بالتكلفة المستهلكة

مصروفات خدمات التأمين من العقود التي تقع في نطاق معيار المحاسبة المـصري  ) ب أ(و  
  ).٣٧(رقم 

  .تكاليف التمويل) ب(و 
الدخل أو المصروف من تمويل التأمين من العقود التي تقـع فـي نطـاق معيـار         ) أ ب(و  

  ).٣٧(المحاسبة المصري رقم 
راجع معيـار  (ات التمويلية من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها  الدخل أو المصروف  ) ب ج (و

  )).٣٧(المحاسبة المصري رقم 
نصيب المنشأة في أرباح أو خسائر الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة والتي          )ج(و 

  .يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية
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التكلفة المستهلكة السابقة لألصل المالي أي مكسب أو خسارة ينتج عن الفرق بين      ) ج أ (و  
وقيمته العادلة في تاريخ إعادة التبويب، إذا تم إعادة تبويب أصل مالي خـارج فئـة          

أو  القياس بالتكلفة المستهلكة بحيث يتم قياسه بالقيمة العادلة مـن خـالل األربـاح        
  )).٤٧(كما هو معرف في معيار المحاسبة المصري رقم (الخسائر 

 في الدخل الـشامل اآلخـر   اأي مكسب أو خسارة متراكمة تم االعتراف بها سابقً      ) ج ب (و  
وتم إعادة تبويها إلى األرباح أو الخسائر عند إعادة تبويب أصل مـالي خـارج فئـة      
القياس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بحيث يتم قياسه بالقيمة العادلة           

  .من خالل األرباح أو الخسائر
  ).الضرائب الدخلية(مصروف الضريبة ) د(و 
  .ملغاة) ه(و 

راجـع معيـار المحاسـبة    (مبلغ واحد يمثل مجموع العمليات غير المستمرة )  أ ه(و  
  )).٣٢(المصري رقم 

  .ملغاة) ط(إلى ) و(
  .المعلومات الواجب عرضها في قائمة الدخل الشامل

تالية للفترةيجب أن يعرض بقائمة الدخل الشامل البنود التي تع  .أ٨٢   :رض المبالغ ال
ـ  ))ب(بخالف المبالغ في الفقـرة     (بنود الدخل الشامل اآلخر     ) أ(  لطبيعتهـا  ا، مبوبـة وفقً

  :ومجموع تلك التي
  . إلى األرباح أو الخسائرالن يتم إعادة تبويبها الحقً) ١(  
  .ة إلى األرباح أو الخسائر عند تحقق شروط محدداسوف يتم إعادة تبويبها الحقً) ٢(و

  . لمعايير المحاسبة المصرية األخرىاوفقً
نصيب المنشأة في الدخل الشامل اآلخـر مـن الـشركات الـشقيقة والمـشروعات       ) ب(و  

المشتركة والتي يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية، مع فصل البنـود   
  : لمعايير المحاسبة المصرية األخرى بيناوفقً
  . إلى األرباح أو الخسائراا الحقًلن يتم إعادة تبويبه) ١(  
  . إلى األرباح أو الخسائر عند تحقق شروط محددةاسوف يتم إعادة تبويبها الحقً) ٢(و

  .ملغاة -٨٣
  .ملغاة -٨٤
  .  ملغاة-أ٨٤
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٨٥

وعنـاوين   ")٨٢"بما في ذلك تفصيل البنود المبينة في الفقرة (على المنشأة عرض بنود      -٨٥
مة الدخل الشامل إذا كـان ذلـك العـرض       ومجاميع فرعية إضافية في قائمة الدخل وقائ      

لفهم األداء المالي للمنشأةامالئم .  
ـ      . أ٨٥   ، يجـب أن تكـون تلـك   "٨٥" للفقـرة  اعندما تعـرض المنـشأة مجـاميع فرعيـة وفقً

  : المجاميع الفرعية
  . لمعايير المحاسبة المصريةامكونة من مبالغ لبنود يتم قياسها وفقً )أ(  
  لـى نحـو يجعـل البنـود المكونـة للمجمـوع الفرعـي          يتم عرضها وعنونتها ع    )ب(و

  .واضحة ومفهومة
  ".٤٥" للفقرة اثابتة من فترة ألخرى، وفقً )ج(و
ال يتم إبرازها أكثر من المجاميع الفرعية والمجاميع المطلوبة فـي قائمـة المركـز             )د(و

 .  لمعايير المحاسبة المصريةاالمالي وفقً
وقائمـة الـدخل   ) األرباح أو الخـسائر ( قائمة الدخل  يجب على المنشأة عرض البنود في     . ب٨٥

مطابقـة للمجـاميع   " ٨٥" للفقـرة  االشامل، والتي تجعل أي مجاميع فرعية تم عرضها وفقً     
  .الفرعية التي تتطلبها معايير المحاسبة المصرية في هذه القوائم

٨٦- لف من حيـث   ألن آثار األنشطة والمعامالت واألحداث األخرى المتعددة للمنشأة تخت          انظر
مدي تكرارها وتعرضها الحتماالت الربح أو الخسارة وقابليتها للتنبؤ، لذا فـإن اإلفـصاح         
عن مكونات األداء المالي يساعد مستخدمي القوائم المالية في فهم ما تحقق من أداء مـالي         

مـة  ويتم إدراج بنود إضافية في قائمة الدخل وقائ. وبناء تنبؤات عن األداء المالي المستقبلي     
    االدخل الشامل كما يتم أيض    ا تعديل الوصف وإعادة ترتيب البنود كلما يكون ذلك ضـروري 

األهميـة  : وتتضمن العوامل التي تأخذها المنشأة في االعتبار    . لتفسير عناصر األداء المالي   
وعلى سبيل المثال فقـد تقـوم مؤسـسة    . النسبية وطبيعة ووظيفة بنود الدخل والمصروفات 

عديل األوصاف السابق ذكرها لتوفير معلومات أكثر مالءمة لعمليـات تـشغيل         مالية ما بت  
  . المؤسسة المالية

وال تقوم المنشأة بإجراء مقاصة بين بنود الدخل والمصروف إال في حالة تـوفر الـشروط         
  .على تلك البنود" ٣٢"الواردة في الفقرة 

ر عادية سواء في قائمـة  ال تقوم المنشأة بعرض أي بنود للدخل أو المصروف كبنود غي       -٨٧
  . الدخل أو في قائمة الدخل الشامل أو ضمن اإليضاحات المتممة
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  أرباح أو خسائر الفترة
  على المنشأة االعتراف بجميع بنود الدخل والمصروف خالل أي فتـرة ضـمن األربـاح       -٨٨

  . يتطلب أو يسمح معيار محاسبي مصري آخر بخالف ذلكما لم) قائمة الدخل(أو الخسائر 
 بعض معايير المحاسبة المصرية حاالت تعترف فيها المنشأة ببنـود معينـة خـارج              تحدد -٨٩

ويحدد معيار المحاسـبة المـصري     . عن الفترة الجارية  ) قائمة الدخل (األرباح أو الخسائر    
حـالتين مـن   " السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء    ) "٥(رقم  

كما أن بعـض  . األخطاء وأثر التغيرات في السياسات المحاسبية تلك الحاالت وهما تصحيح     
   التـي تتفـق  -معايير المحاسبة المصرية األخرى تتطلب أو تسمح لبنود الدخل األخـرى        

راجـع  ( بأن تستبعد من الربح أو الخـسارة  -مع تعريف اإلطار العام للدخل والمصروف       
  ").٧"الفقرة 

  الدخل الشامل اآلخر عن الفترة
المرتبط بكل عنصر من " ضريبة الدخل "منشأة أن تفصح في اإليضاحات عن مبلغ        على ال  -٩٠

  ".تسويات إعادة التبويب"عناصر الدخل الشامل اآلخر بما في ذلك 
قبل اآلثار الضريبية المتعلقة بها مع إظهـار  " الدخل الشامل اآلخر "تعرض المنشأة عناصر     -٩١

 عبارة عن المبلغ اإلجمالي التراكمـي     قيمة وحيدة لضرائب الدخل المرتبطة بتلك العناصر      
لضريبة الدخل ذات العالقة بتلك العناصر على أن يتم اإلفصاح عن مبلغ ضـريبة الـدخل         

  .المرتبط لكل عنصر من هذه العناصر في اإليضاحات
على المنشأة أن تفصح عن تسويات إعادة التبويب ذات العالقة بعناصر قائمـة الـدخل            -٩٢

 .الشامل اآلخر
ير المحاسبة المصرية األخرى ما إذا كانت المبالغ التي سـبق االعتـراف بهـا           تحدد معاي  -٩٣

) قائمـة الـدخل  (ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر يعاد تبويبها إلى األربـاح أو الخـسائر           
ويشار في هذا المعيار إلى المبالغ المعاد تبويبها على هذا األسـاس        . وتوقيت إعادة التبويب  

ويتم إدراج تسوية إعادة التبويب ضمن العنصر المـرتبط بهـا   ". تسويات إعادة التبويب "بـ  
في الفترة التي يعاد فيها تبويب تلك التسوية إلى األربـاح  " الدخل الشامل اآلخر "من عناصر   
، حيث قد تكون تلك المبالغ تم االعتراف بها في الفتـرة الجاريـة    )قائمة الدخل (أو الخسائر   

كمكاسب غير محققة ومن ثـم  " الدخل الشامل اآلخر"ر  أو في الفترات السابقة ضمن عناص     
في الفتـرة  " الدخل الشامل اآلخر"يجب أن يتم خصم تلك المكاسب غير المحققة من عناصر   

التي يتم خاللها إعادة تبويب ما تحقق من تلك المكاسب إلى األربـاح أو الخـسائر لتجنـب        
  . مرتين" الدخل الشامل"إدراجها في إجمالي 
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. شأة أن تعرض تسويات إعادة التبويب في قائمة الدخل الشامل أو في اإليضاحات        يمكن للمن  - ٩٤
  وتقوم المنشأة التي تعرض تسويات إعادة التبويـب فـي اإليـضاحات بعـرض عناصـر         

  .ذات العالقة" بتسويات إعادة التبويب"في القائمة بعد تأثيرها " الدخل الشامل اآلخر"
   عنـد الـتخلص مـن نـشاط أجنبـي     -سبيل المثـال   على -" تسويات إعادة التبويب "تنشأ   -٩٥

كما تنشأ عندما تؤثر معاملة متوقعـة مغطـاة   )) ١٣(راجع معيار المحاسبة المصري رقم   (
  مـن معيـار المحاسـبة المـصري      " د١١,٥,٦"راجع الفقـرة    (على األرباح أو الخسائر     

  ).فيما يخص تغطية التدفق النقدي) ٤٧(رقم 
 عن إعادة قياس نظام المزايا المحددة والتـي تـم االعتـراف    "تسويات إعادة تبويب"ال تنشأ   -٩٦

الـدخل  "ويتم االعتراف بهذه البنود ضـمن  ). ٣٨( لمعيار المحاسبة المصري رقم   ابها طبقً 
فـي الفتـرات   ) قائمة الـدخل (وال يتم إعادة تبويبها إلى األرباح أو الخسائر  " الشامل اآلخر 

عنـدما  ، ال تنشأ تسويات إعادة التبويـب  )٤٧(رقم  لمعيار المحاسبة المصري   اوفقً. الالحقة
أو العنصر اآلجل مـن  (ينتج عن تغطية تدفق نقدي أو المحاسبة عن قيمة الزمن لعقد خيار        

أن )) foreign currency basis spread(عقد آجل أو نقاط األساس لفروق العمالت األجنبيـة  
منفصل من حقوق الملكيـة، علـى   يتم حذف مبالغ من احتياطي تغطية تدفق نقدي أو مكون  

الترتيب، وضم هذه المبالغ مباشرة في التكلفة األولية أو الرصيد الدفتري ألصل أو التزام،           
  .حيث يتم تحويل هذه المبالغ مباشرة إلى األصول أو االلتزامات

مل أو في اإليضاحات  دخل الشا دخل وفي قائمة ال   المعلومات التي يتم عرضها في قائمة ال
 تكون بنود الدخل والمصروف ذات أهمية نسبية فعلى المنـشأة أن تفـصح عـن      عندما -٩٧

  .طبيعة وقيمة تلك البنود بصورة منفصلة
تتضمن الحاالت التي يمكن أن تؤدي إلـى اإلفـصاح بـصورة منفـصلة لبنـود الـدخل          -٩٨

  : والمصروفات ما يلي
ـ           )  أ( ى قيمتهـا  تخفيض المخزون إلى صافي القيمة البيعية أو تخفيض األصول الثابتـة إل

  . القابلة لالسترداد وكذلك في حالة رد مثل تلك التخفيضات
  .إعادة هيكلة أنشطة للمنشأة ورد أي من المخصصات المكونة لتكاليف إعادة الهيكلة) ب(و
  .استبعادات لبنود أصول ثابتة) ج(و
  .استبعادات استثمارات) د(و
  .العمليات غير المستمرة) هـ(و
  .تسويات دعاوي) و(و
  . رد مخصصات أخري)ز(و
  . لبنود المصروفات بما فيها المصروفات األخرىالًتحلي) ح(و
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   للمصروفات المعتـرف بهـا فـي األربـاح أو الخـسائر     الًعلى المنشأة أن تعرض تحلي   -٩٩
بناء على طبيعة المصروفات أو وظيفتها داخل المنشأة حـسبما تـوفر أي       ) قائمة الدخل (

  .يعتمد عليهامن الطريقتين معلومات أكثر مالءمة و
فـي قائمـة   " ٩٩"يشجع هذا المعيار المنشآت على عرض التحليل السابق ذكره في الفقرة      -١٠٠

  ).األرباح أو الخسائر(الدخل 
 وذلك إللقاء الـضوء علـى مكونـات    الًيتم تبويب بنود المصروفات بصورة أكثر تفصي      -١٠١

و خـسائر منـه   األداء المالي الذي قد يختلف من حيث التكرار واحتماالت تحقق أرباح أ        
 :ويمكن تقديم هذا التحليل باستخدام أي من النموذجين التاليين. ومدي توقع ذلك

  ". طبيعة المصروف"النموذج األول للتحليل هو طريقة  -١٠٢
قائمـة  (وبناء عليها تقوم المنشأة بتبويب وتجميع المصروفات ضمن األرباح أو الخـسائر     

 مشتريات مواد خام، تكـاليف نقـل، مزايـا     إهالكات،: ومثال ذلك ( لطبيعتها   اوفقً) الدخل
  .وال يتم إعادة توزيعها على الوظائف المختلفـة داخـل المنـشأة    ) عاملين وتكاليف إعالن  

هذه الطريقة ربما تكون سهلة في تطبيقها ألنها ال تستدعي توزيع أو تحليل المـصروفات         
  . لوظيفتهااطبقً

  ":طبيعة المصروف"وفيما يلي مثال لتصنيف استخدم في إعداده طريقة 

 X   إيرادات 
 X    عناصر دخل أخري 

م وغير تام   X X  التغير في مخزون إنتاج تا

المستخدم من الخامات والمواد المستهلكة 
  األخرى 

X  

   X  تكلفة مزايا العاملين
   X  مصروف إهالك واستهالك 

   X   مصروفات أخري 
  )X(   إجمالي المصروفات
  X   الربح قبل الضريبة
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تكلفة (وهي ما يطلق عليها طريقة " وظيفة المصروف"النموذج الثاني للتحليل هو طريقة  -١٠٣
عليه يتم تبويب المصروفات حسب وظيفتها إما كجزء من تكلفة  وبناء). المبيعات

ويمكن .  كتكاليف أنشطة التوزيع أو األنشطة اإلدارية- على سبيل المثال –المبيعات أو 
خدمي القوائم المالية معلومات أكثر مالءمة عن تلك التي تقدمها أن تقدم هذه الطريقة لمست

طريقة تحليل المصروفات حسب طبيعتها، إال أن توزيع التكاليف على وظائف المنشأة قد 
ايتطلب توزيعكما قد ينطوي على تقديرات أخري كبيرة ومن ثم فعندما تستخدم ا حكمي 

بد أن تفصح كحد أدني عن تكلفة مبيعاتها المنشأة هذه الطريقة في توزيع التكاليف فال
  . بصورة منفصلة عن باقي المصروفات األخرى
 ":روفصوظيفة الم"وفيما يلي مثال لتبويب استخدم في إعداده طريقة 

 X  اإليرادات بما فيها المبيعات 
 الحـصول علـى    تكلفـة (تكلفة المبيعات   

  )  اإليراد)اإليراد
) X(  

 X  مجمل الربح 
 X  أخري عناصر دخل 
  )X (  تكاليف توزيع 

  )X (  مصروفات إدارية 
  )X (  مصروفات أخري 
 X  الربح قبل الضريبة

 لوظيفة المصروف أن تفصح عن معلومات اعلى المنشأة التي تبوب مصروفاتها طبقً -١٠٤
إضافية توضح طبيعة المصروفات بما في ذلك مصروف اإلهالك واالستهالك وتكاليف 

  .مزايا العاملين
على  الختيار بين طريقتي تحليل المصروفات حسب وظيفتها أو طبيعتها يعتمدإن ا -١٠٥

وتعطي كلتا . عوامل تاريخية وعوامل الصناعة باإلضافة إلى طبيعة نشاط المنشأة
لتي قد تتغير بصورة مباشرةً أو غير مباشرةً وفقً  االطريقتين مؤشرات عن التكاليف ا

 طريقة ما يبررها لدي منشآت مختلفة فإن هذا وألن لكل. لمستوي مبيعات وإنتاج الشركة
المعيار يتطلب من اإلدارة أن تختار طريقة العرض األكثر مالءمة والتي يمكن االعتماد 

لتدفقات اونظر. عليها  ألن المعلومات عن طبيعة المصروفات تكون مفيدة في التنبؤ با
عندما يتم استخدام طريقة النقدية المستقبلية فأن األمر يتطلب تقديم إفصاحات إضافية 

  . لوظيفتهااتبويب المصروفات طبقً
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  قائمة التغيرات في حقوق الملكية 
  المعلومات الواجب عرضها في قائمة التغيرات في حقوق الملكية

" ١٠"على المنشأة أن تعرض قائمة للتغيرات في حقوق الملكية كما هو مطلوب بالفقرة  -١٠٦
بها ما يلياموضح : 

شامل للفترة، بحيث يظهر بصورة منفصلة إجمالي المبالغ الخاصة إجمالي الدخل ال  ) أ(
  .بمالك الشركة األم وكذا المبالغ التي تخص أصحاب الحصص غير المسيطرة

بالنسبة لكل بند من بنود حقوق الملكية، اآلثار المعترف بها للتطبيق بأثر رجعي ) ب(و
  ).٥(م  لمعيار المحاسبة المصري رقاأو التعديل بأثر رجعي وفقً

  .ملغاة) ج(و
بالنسبة لكل بند من بنود حقوق الملكية، تسوية بين الرصيد الدفتري في بداية ) د(و

بصورة منفصلة ) كحد أدنى(ونهاية الفترة على أن تتضمن تلك التسوية اإلفصاح 
  :عن التغيرات الناتجة عن

  .الربح أو الخسارة)١(
  .الدخل الشامل اآلخر) ٢(و
ن تظهر بصورة منفصلة - بصفتهم مالك -ك المعامالت مع المال) ٣(و  على أ

مساهمات المالك والتوزيعات عليهم والتغيرات في حصص الملكية في الشركات 
  .التابعة التي ال يترتب عليها فقد السيطرة

ملكية أو في اإليضاحات  ئمة التغيرات في حقوق ال معلومات التي يمكن عرضها في قا   ال
سواء في قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو في اإليضاحات  على المنشأة أن تعرض - أ١٠٦

  )".٢)(د(١٠٦"راجع الفقرة ( لبنود الدخل الشامل اآلخر الًتحلي
على المنشأة أن تعرض سواء في قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو في اإليضاحات  -١٠٧

 ونصيب عن أرباح األسهم المعترف بها كتوزيعات على المالك خالل الفترة المالية
  .السهم منها

كل فئة : أعاله على سبيل المثال" ١٠٦"تتضمن مكونات حقوق الملكية الواردة في الفقرة  -١٠٨
من فئات حقوق الملكية المساهم بها، والرصيد المتراكم لألرباح المرحلة ولكل فئة من 

  ".الدخل الشامل اآلخر"بنود 
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ونهاية الفترة المالية الزيادة أو تعكس التغيرات في حقوق ملكية منشأة بين تاريخي بداية  -١٠٩
لناتجة عن . النقص في صافي أصول تلك المنشأة خالل الفترة وباستثناء التغيرات ا

ء أدوات حقوق : مثل(المعامالت مع مالك المنشأة بصفتهم هذه  المساهمات وإعادة شرا
" ف المعاملةتكالي"وكذا ) الملكية لذات المنشأة وتوزيعات أرباح المنشأة على هؤالء المالك

المرتبطة مباشرة بكل تلك المعامالت فإن التغير الشامل في حقوق الملكية خالل فترة 
لناجمة  معينة يمثل إجمالي مبلغ بنود الدخل والمصروف بما في ذلك المكاسب والخسائر ا

  . من أنشطة المنشأة خالل تلك الفترة
ء تسويات بأث) ٥(يتطلب معيار المحاسبة المصري رقم  -١١٠ ر رجعي للتغييرات في إجرا

السياسات المحاسبية إال إذا كانت األحكام االنتقالية لمعيار محاسبة مصري آخر تقضي 
 أن يتم تصحيح األخطاء بأثر رجعي إال إذا كان اويتطلب ذات المعيار أيض. بخالف ذلك

وال تعد التسويات وإعادة العرض بأثر رجعي بمثابة تغيرات في حقوق . ذلك غير عملي
د أول المدة لألرباح المرحلة ال  ما لم يتطلب معيار -ملكية ولكنها تعد تسويات على رصي

. محاسبة مصري آخر التسوية بأثر رجعي على مكون آخر من مكونات حقوق الملكية
من المنشأة أن تقوم باإلفصاح بقائمة التغيرات في حقوق )" ب(١٠٦"وتتطلب الفقرة 

لتي  تمت على كل مكون من مكونات حقوق الملكية نتيجة الملكية عن إجمالي التسويات ا
ويتم اإلفصاح عن . التغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح األخطاء كل على حده

لنسبة لكل فترة سابقة معروضة وكذلك في بداية الفترة الجارية  أرصدة (هذه التسويات با
  ).أول المدة

  قائمة التدفقات النقدية 
م المالية أساس لتقييم قدرة المنشأة على  توفر معلومات التدفق -١١١  النقدي لمستخدمي القوائ

. توليد نقدية وما في حكمها وتحديد احتياجات المنشأة الستخدام تلك التدفقات النقدية
متطلبات العرض واإلفصاح عن معلومات ) ٤(ويتناول معيار المحاسبة المصري رقم 

  .التدفق النقدي
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  لماليةاإليضاحات المتممة للقوائم ا
  هيكل اإليضاحات

  :على اإليضاحات المتممة للقوائم المالية أن-١١٢
تعرض معلومات عن أسس إعداد القوائم المالية وعن السياسات المحاسبية المحددة   )أ(

  ".١٢٤"إلى " ١١٧"التي تطبقها المنشأة بما يتفق مع متطلبات الفقرات من 
محاسبة المصرية والتي لم تعرض فـي  تفصح عن المعلومات التي تتطلبها معايير ال     )ب( و 

  .مكان آخر في القوائم المالية
ن آخر في القوائم المالية إال أنها ذات صلة   )ج(و  تقدم معلومات إضافية لم تعرض في مكا

  . والزمة لتفهم أي من هذه القوائم
على المنشأة أن تعرض اإليضاحات المتممة للقوائم المالية على نحو منتظم كلما كان -١١٣

ن تأخذ المنشأة في االعتبار األثر على ا منتظما عند تحديد نحو.ا عمليذلك ، يجب أ
وعلى المنشأة ربط كل بند في قائمة المركز . قابلية القوائم المالية للفهم والمقارنة

المالي وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة 
  .ومات المرتبطة بذلك البند في اإليضاحاتالتدفقات النقدية بالمعل

  :ترتيب أو تجميع اإليضاحات على نحو منتظم ما يليمن أمثلة  -١١٤
 بفهم األداء المالي االتركيز على نواحي األنشطة التي تعتبرها المنشأة األكثر ارتباطً  )أ  (

  .والمركز المالي، مثل تجميع المعلومات عن أنشطة تشغيلية معينة
م تجميع ا  )ب(و  م قياسها بشكل مماثل، مثل األصول التي يت لمعلومات عن البنود التي يت

  .قياسها بالقيمة العادلة
وقائمة الدخل الشامل ) األرباح أو الخسائر(اتباع ترتيب البنود في قائمة الدخل   )ج(و 

  :وقائمة المركز المالي، مثل
  ").١٦"جع الفقرة را(فقرة توضح االلتزام بتطبيق معايير المحاسبة المصرية ) ١(
  "). ١١٧"راجع الفقرة (ملخص بأهم السياسات المحاسبية المتبعة ) ٢(و
المعلومات المؤيدة للبنود المعروضة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل ) ٣(و

لتغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية  وقائمة الدخل الشامل وقائمة ا
  .وكل بند فيهاوبترتيب عرض كل قائمة منها 
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  :إفصاحات أخري بما في ذلك )٤(و
)) ٢٨(راجع معيار المحاسبة المصري رقم (االلتزامات المحتملة  ) أ (

  .واالرتباطات التعاقدية غير المعترف بها بالقوائم المالية
إفصاحات غير مالية مثل أهداف وسياسات المنشأة في إدارة المخاطر ) ب(و

  )).   ٤٠(بة المصري رقم راجع معيار المحاس(المالية 
  .ملغاة -١١٥
م المالية وكذا  -١١٦ يمكن للمنشأة أن تعرض إيضاحات تقدم معلومات عن أسس إعداد القوائ

  .عن سياسات محاسبية محددة بقسم منفصل من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
  اإلفصاح عن السياسات المحاسبية

  :مة المتمثلة فيعلى المنشأة أن تفصح عن السياسات المحاسبية الها -١١٧
  .أساس أو أسس القياس المستخدمة في إعداد القوائم المالية )أ(

  .السياسات المحاسبية األخرى المتبعة ذات الصلة والالزمة لفهم القوائم المالية  )ب(و   
من األهمية بمكان أن تقوم المنشأة بإعالم مستخدمي القوائم المالية بأساس أو أسس  -١١٨

التكلفة التاريخية، التكلفة الجارية، صافي القيمة (ك القوائم القياس المستخدمة في تل
ألن األساس الذي تعد المنشأة بناء عليه ) البيعية، القيمة العادلة أو القيمة القابلة لالسترداد

وعندما تستخدم . قوائمها المالية يؤثر بشكل جوهري على تحليالت مستخدمي تلك القوائم
م فئات أو تبويبات : مثل(لقياس في القوائم المالية المنشأة أكثر من أساس واحد ل إعادة تقيي

يمكن عندئذ االكتفاء باإلشارة إلى فئات األصول أو االلتزامات التي ) معينة من األصول
م   .طبق عليها كل أساس تقيي

م ما إذا كان  -١١٩ عند تحديد الحاجة إلى اإلفصاح عن سياسة محاسبية بذاتها، فعلى اإلدارة تقيي
فصاح سيساعد مستخدمي القوائم المالية على تفهم الطريقة التي انعكست بموجبها هذا اإل

ويجب أن . المعلومات واألحداث والظروف األخرى على نتائج األعمال والمركز المالي
تأخذ في االعتبار طبيعة أنشطتها والسياسات التي تتوقع أن يرغب مستخدمي القوائم 

إن اإلفصاح عن سياسات محاسبية . ا النوع من المنشآتالمالية في التعرف عليها لمثل هذ
معينة هو أمر مفيد لمستخدمي القوائم المالية خاصة عندما يتم اختيار تلك السياسات من 

وتقضي بعض معايير المحاسبة . بين بدائل مسموح بها في معايير المحاسبة المصرية
ما في ذلك االختيارات المصرية بشكل محدد اإلفصاح عن سياسات محاسبية معينة، ب

لتي تسمح بها تلك المعايير   .التي تقوم بها اإلدارة من بين السياسات المختلفة ا
  .ملغاة -١٢٠
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قد ينظر للسياسة المحاسبية على أنها ذات أهمية نسبية بسبب طبيعة أنشطة المنشأة حتى  -١٢١
لية والفترات السابقة ليست ذات  أهمية ولو كانت المبالغ المرتبطة بها في الفترة الحا

 أن يتم اإلفصاح عن كل سياسة محاسبية تقوم المنشأة اومن المناسب أيض. نسبية
باختيارها وتطبيقها في إعداد قوائمها المالية بما يتوافق مع معيار المحاسبة المصري رقم 

إذا كانت ذات أهمية نسبية للمنشأة حتى ولو لم تتطلب معايير المحاسبة المصرية ) ٥(
  .اإلفصاح عنها

على المنشأة أن تفصح مع السياسات المحاسبية أو في اإليضاحات األخرى عن األحكام  -١٢٢
 -") ١٢٥"راجع فقرة ( بخالف تلك التي تنطوي على تقديرات –الفنية التي اتخذتها اإلدارة 

في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة والتي لها األثر األهم على المبالغ 
  . الماليةالمعترف بها في القوائم

لسياسات المحاسبية للمنشأة باستخدام أحكام فنية مختلفة  -١٢٣  –تقوم اإلدارة في إطار تطبيق ا
لتي تنطوي على تقديرات   والتي يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على –بخالف تلك ا

تستخدم اإلدارة : فعلى سبيل المثال. المبالغ التي تعترف بها المنشأة في القوائم المالية
  :فنية في تحديداألحكام ال

  .ملغاة  )  أ(
متي يتم تحويل كافة المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية األصول الماليـة، وبالنـسبة    ) ب(و  

 .للمؤجرين األصول المؤجرة، إلى منشآت أخري بصورة جوهرية
ما إذا كانت مبيعات معينة من البضائع تمثل في جوهرها ترتيبات تمويليـة وبالتـالي   ) ج(و  

  .ايرادفال ينشأ عنها إ
ما إذا كانت الشروط التعاقدية ألصل مالي ينشأ عنها تـدفقات نقديـة فـي تـواريخ        ) د(و  

  .محددة تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم
تقضي بها معايير محاسبة مصرية " ١٢٢" للفقرة ابعض اإلفصاحات التي تعرض طبقً -١٢٤

من المنشأة أن ) ٤٤(تطلب معيار المحاسبة المصري رقم ي: أخري، فعلى سبيل المثال
د ما إذا كانت تسيطر على منشأة أخري أم ال كما . تفصح عن الحكم الذي اتخذته في تحدي

الخاص باالستثمار العقاري عندما تجد ) ٣٤(يتطلب معيار المحاسبة المصري رقم 
 األسس التي وضعتها المنشأة صعوبة في تبويب العقارات المملوكة لها أن تفصح عن

لتمييز أصول االستثمار العقاري عن العقارات التي تشغلها المنشأة وعن تلك العقارات 
  .التي تحتفظ بها لغرض البيع ضمن النشاط المعتاد للمنشأة
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  مصادر التقديرات غير المؤكدة 
 على المنشأة أن تفصح عن معلومات بشأن االفتراضات التي تستخدمها اإلدارة وتتعلق -١٢٥

بالمستقبل وكذا عن المصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة في نهاية الفترة 
المالية والتي تتسم بمخاطر جوهرية قد يترتب عليها تسويات ذات أهمية نسبية على 

تالي   .القيم الدفترية لألصول وااللتزامات خالل العام المالي ال
  : تتضمن اإليضاحات بيانات تفصيلية عنوبالنسبة لتلك األصول وااللتزامات يجب أن 

  .طبيعة األصول وااللتزامات) أ (   
  .قيمتها الدفترية في تاريخ نهاية الفترة المالية)   ب(و 

١٢٦- د القيمة الدفترية لبعض األصول وااللتزامات يحتاج تقدير لية اإن تحدي  آلثار أحداث مستقب
في حالة : ومثال ذلك. لفترة الماليةغير مؤكدة على تلك األصول وااللتزامات في نهاية ا

عدم وجود أسعار سوقية ملحوظة فإن التقديرات المستقبلية تكون ضرورية لقياس القيمة 
لتقادم التكنولوجي على المخزون  القابلة لالسترداد من فئات األصول الثابتة ولقياس تأثير ا

لت منظورة أمام ولقياس المخصصات التي تعتمد على أحداث مستقبلية في دعوي ال زا
لتزامات المعاشات  .القضاء وكذا لقياس التزامات مزايا عاملين طويلة األجل مثل ا

وتنطوي هذه التقديرات على افتراضات عن بنود بعينها مثل االفتراضات التي تتعلق 
سعر الخصم المستخدم ضمن معامل الخطر،  بتسوية مخاطر متعلقة بالتدفقات النقدية أو

  .تقبلية في المرتبات وفي األسعار التي تؤثر على التكاليف األخرىوالتغيرات المس
 للفقرة اتتعلق االفتراضات والمصادر األخرى للتقديرات غير المؤكدة المفصح عنها طبقً -١٢٧

بالتقديرات التي تتطلب من اإلدارة استخدام أحكام بالغة الصعوبة أو التعقيد أو " ١٢٥"
د المتغيرات واالفتراضات التي تؤثر على األحكام وكلما زاد عد. تتسم بعدم الموضوعية

لتقديرات غير المؤكدة كلما زادت درجة التعقيد وعدم الموضوعية  المستقبلية المحتملة ل
د احتماالت تعرض القيم الدفترية لألصول وااللتزامات لتسوية  لتبعية تزي لتلك األحكام، وبا

 .ذات أهمية نسبية
واجبة بالنسبة لألصول وااللتزامات التي " ١٢٥"قرة اإلفصاحات الواردة بالفال تعد  -١٢٨

خالل العام المالي ايصاحبها خطر جوهري في أن تتغير قيمتها الدفترية بقدر هام نسبي 
التالي لو أن قياسها يتم في تاريخ نهاية كل فترة مالية على أساس القيمة العادلة بناء على 

م العادلة تغيروقد تتغير مثل تلك. أحدث أسعار سوقية ملحوظة ذا أهمية  (ا ملموسا القي
ال أن هذه التغيرات لن تكون ناتجة عن االفتراضات أو ) نسبية لية إ خالل السنة المالية التا

  .مصادر التقديرات غير المؤكدة األخرى في تاريخ نهاية الفترة المالية
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ي القوائم بأسلوب يساعد مستخدم" ١٢٥" تعرض المنشأة اإلفصاحات الواردة بالفقرة  -١٢٩
المالية على تفهم األحكام التي تستخدمها اإلدارة عن المستقبل ولتفهم المصادر األخرى 

 .للتقديرات غير المؤكدة

هذا وتختلف طبيعة ومدي المعلومات التي يتم عرضها حسب طبيعة االفتراضات 
  :وفيما يلي أمثلة على أنواع اإلفصاحات المطلوبة. والظروف األخرى

لتقديرات األخرى غير المؤكدةطبيعة االفتر  ) أ(   .اضات أو ا
مدي حساسية القيم الدفترية للطرق واالفتراضات والتقديرات التي استخدمت في ) ب(و

 .تحديد قيمتها وكذا أسباب تلك الحساسية

 خالل االحدوث المتوقع لعدم التأكد والمدي المقدر للنتائج المحتمل تحققها منطقي) ج(و
لية    .على األرصدة الدفترية لألصول وااللتزامات التي تتأثر بذلكالسنة المالية التا

تفسير أي تغييرات تمت على افتراضات سابقة تتعلق بتلك األصول وااللتزامات إذا ) د(و
  .ما بقيت حالة عدم التأكد

لتوقعات  -١٣٠ ال يتطلب هذا المعيار من المنشأة أن تفصح عن معلومات الموازنة التقديرية أو ا
  ".١٢٥"إعدادها لإلفصاحات التي تتطلبها الفقرة المستخدمة في 

في بعض الحاالت يتعذر على المنشأة من الناحية العملية أن تفصح عن المدي المقدر  -١٣١
لتقديرات غير المؤكدة في تاريخ نهاية  لآلثار المحتملة الفتراض معين أو لمصدر آخر ل

ح عما تتوقعه في ضوء وفي مثل تلك الحاالت تقوم المنشأة باإلفصا. الفترة المالية
 والتي قد تختلف -المعلومات المتاحة لها من أن النتائج الفعلية خالل العام المالي التالي 

 قد تتطلب تسوية جوهرية على القيم الدفترية لألصول وااللتزامات التي –عن افتراضها 
 .تتأثر بهذا االفتراض

  ألرصدة الدفترية لألصولوفي جميع الحاالت على المنشأة ان تفصح عن الطبيعة وا
  .أو االلتزامات التي تتأثر بتلك االفتراضات

لتي استخدمتها اإلدارة" ١٢٢"أن اإلفصاحات التي تتطلبها الفقرة  -١٣٢   والمتعلقة باألحكام ا
  في إطار تطبيق سياسات الشركة المحاسبية ليست لها عالقة باإلفصاحات األخرى

  ".١٢٥"لبها الفقرة عن مصادر التقديرات غير المؤكدة التي تتط
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تتطلب بعض معايير المحاسبة المصرية األخرى اإلفصاح عن بعض االفتراضات التي  -١٣٣
يتطلب معيار : فعلى سبيل المثال. من هذا المعيار باإلفصاح عنها" ١٢٥"تقضي الفقرة 

اإلفصاح عن االفتراضات الهامة المتعلقة باألحداث ) ٢٨(المحاسبة المصري رقم 
لت ي توثر على بنود المخصصات، كما أن معيار المحاسبة المصري رقم المستقبلية وا

يتطلب اإلفصاح عن االفتراضات الهامة التي "  اإلفصاح–المالية األدوات ) "٤٠(
م قياسها  تستخدمها اإلدارة في تقدير القيم العادلة لألصول وااللتزامات المالية التي يت

  . بالقيمة العادلة
  رأس المال 

 أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمها المالية من تقييم  على المنشأة-١٣٤
  .أهداف وسياسات وأساليب إدارة رأس المال

  :على المنشأة أن تفصح عما يلي" ١٣٤"لاللتزام بما ورد بالفقرة  -١٣٥
  معلومات نوعية عن أهداف وسياسـات وأسـاليب المنـشأة فـي إدارة رأس المـال                 ) أ (

  :بما في ذلك
  . لما تقوم بإدارته كرأس مالوصف) ١( 
في حالة ما إذا كانت المنشأة تخضع لمتطلبات رأس مال مفروضة من قبل ) ٢(و

جهات خارج المنشأة فيجب عليها اإلفصاح عن طبيعة تلك المتطلبات وكيفية 
ليب المنشأة في إدارة رأس المال   .وضع تلك المتطلبات ضمن أسا

  .ارة رأس المالكيف تحقق المنشأة أهدافها في إد) ٣(و
لبيانات الكمية لما تقوم المنشأة بإدارته كرأس مال) ب( إن بعض المنشآت تنظر . ملخص با

كجزء من رأس المال، بينما ) مثل بعض أنواع القروض المساندة(إلى التزامات مالية 
ينظر البعض اآلخر من المنشآت إلى أن رأس المال يقاس بعد استبعاد بعض بنود 

لتدفق النقدي(حقوق الملكية  لتغطية من مخاطر ا لناتجة من عمليات ا   ).مثل البنود ا
  . عن الفترة السابقة) ب(، )أ(أي تغييرات في   ) ج(
ما إذا كانت المنشأة قد التزمت خالل الفترة الجارية بمتطلبات رأس المال التي   ) د(

  .تخضع لها والمفروضة عليها من قبل جهات خارج المنشأة
المنشأة متطلبات رأس المال المفروضة عليها من قبل جهات خارج إذا خالفت ) هـ(

  .المنشأة فيتعين عليها اإلفصاح عن عواقب تلك المخالفات
إلى اوتبني المنشأة هذه اإلفصاحات على أساس المعلومات التي تعرض داخلي 

  .مسئولي اإلدارة الرئيسيين
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وتخضع في نفس الوقت لعدد من قد تقوم المنشأة بإدارة رأس المال بالعديد من الطرق  -١٣٦
قد يضم اتحاد معين منشآت تقوم : فعلى سبيل المثال. المتطلبات المختلفة لرأس المال

. بأنشطة تأمين وأنشطة مصرفية كما قد تعمل تلك المنشآت في مناطق جغرافية متعددة
 وإذا كان اإلفصاح المجمع عن متطلبات رأس المال وكيفية إدارة رأس المال ال يوفر

فسد فهم مستخدمي القوائم المالية عن موارد رأس المال للمنشأة  معلومات مفيدة أو قد ي
فيتعين على المنشأة أن تفصح عن معلومات منفصلة لكل متطلب تخضع له المنشأة من 

  .متطلبات رأس المال
 األدوات المالية المبوبة كحقوق ملكية والتي لحاملها الحق في ردها

ات المالية المبوبة كحقوق ملكية والتي لحاملها الحق في ردها يتعين بالنسبة لألدو  - أ١٣٦
إذا لم يكن قد تم (على المنشأة أن تفصح باإليضاحات المتممة للقوائم المالية عما يلي 

  ):اإلفصاح عنها في مكان آخر
  .ملخص للبيانات الكمية عن المبلغ المبوب كحقوق ملكية  ) أ(
أة إلدارة التزاماتها بإعادة شراء أو استرداد أهداف وسياسات وإجراءات المنش )ب(و

األدوات عندما يفرض عليها ذلك االلتزام من قبل حاملي األداة بما في ذلك أي 
  .تغيرات حدثت منذ الفترة السابقة

التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة نتيجة استرداد أو إعادة شراء هذه الفئة من ) ج(و
  .األدوات المالية

ت عن كيفية التوصل إلى التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة عند االسترداد معلوما  )د(و
  .أو إعادة الشراء

  إفصاحات أخري
  :على المنشأة أن تفصح عما يلي -١٣٧

قيمة توزيعات األرباح المقترحة أو المعلن عنها قبل تاريخ اعتماد القوائم المالية ) أ (
) لى المالك خالل الفترة الجاريةوالتي لم يعترف بها كتوزيعات أرباح ع(لإلصدار 

  .ونصيب كل سهم من تلك األرباح
  .قيمة أي توزيعات أرباح متراكمة على األسهم الممتازة لم يعترف بها) ب(و
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٩٩

إال لو تم اإلفصاح عنها في مكان آخر ضمن (على المنشأة أن تفصح عن البنود التالية  -١٣٨
  ):البيانات المنشورة المرافقة للقوائم المالية

المقر (المنشأة وشكلها القانوني وبلد التأسيس وعنوان مكتبها المسجل مقر   ) أ(
  ).الرئيسي للنشاط إذا اختلف عنوانه عن عنوان مكتبها المسجل

  .وصف لطبيعة عمليات المنشأة وأنشطتها الرئيسية  )ب(و 
  .اسم الشركة األم واسم الشركة األم النهائية للمجموعة)ج(و 
  . كان لها أجل محددمدة أجل المنشأة إذا  )د(و 

  تاريخ السريان 
 ويسري ٢٠١٦الصادر عام ) ١(يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة المصري رقم  -١٣٩

، ويسمح بالتطبيق ٢٠٢٠ يوليو ١تطبيقه على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
قامت إذا ". األدوات المالية) "٤٧(المبكر إذا تم تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 

 .المنشأة بالتطبيق المبكر، يجب اإلفصاح عن ذلك



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٠٠

  دليل توضيحى 
  .  منهاولكنه ال يمثل جزء) ١(يرافق هذا الدليل معيار المحاسبة المصرى رقم 

  نموذج لهيكل القوائم المالية
م المالية والحد األدنى لمتطلبات اإلفصاح فى قائمة المركز المالى  أورد المعيار مكونات القوائ

  .ائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل، وكذلك فى عرض قائمة التغيرات فى حقوق الملكيةوق
كما أورد المعيار بنود أخرى من الممكن عرضها إما فى القوائم المالية المعنية أو فى 

ويهدف الدليل التوضيحى إلى توفير أمثلة تتفق مع متطلبات العرض المختلفة لكل . اإليضاحات
لتغيرمن قائمة المركز  فى حقوق الملكية ات المالى وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة ا

  . وذلك فى القوائم المالية األساسية
من أجل التوصل اوعلى المنشأة تعديل ترتيب العرض وتسمية البنود عندما يكون ذلك ضروري 

  .إلى عرض عادل يتناسب مع الظروف الخاصة بكل منشأة
  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٠١

  اجلزء األول
   توضيحى للقوائم املالية امعةمثال

   أ ب جمجموعة
  :  ديسمبر٣١فى  المجمعة قائمة المركز المالى

  باأللف جنيه مصرى  
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

        األصول
        األصول غير المتداولة

  ٣٦٠ ٠٢٠    ٣٥٠ ٧٠٠  أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
  ٨١ ٢٠٠    ٧٠ ٨٠٠  شهرة

  ٢٢٧ ٤٧٠    ٢٢٧ ٤٧٠  أصول غير ملموسة 
  ١١٠ ٧٧٠    ١٠٠ ١٥٠   )شركات شقيقة( بطريقة حقوق الملكيةإستثمارات 

بالقيمة العادلة من خـالل الـدخل       استثمارات مالية   
  الشامل

١٥٦ ٠٠٠    ١٤٢ ٥٠٠  

  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠  أصول ضريبية مؤجلة
  ٩٤٥ ٤٦٠    ٩٠١ ٦٢٠  ةإجمالي األصول غير المتداول

        األصول المتداولة 
  ١٣٢ ٥٠٠    ١٣٥ ٢٣٠  مخزون

   ١١٠ ٨٠٠    ٩١ ٦٠٠  عمالء وأوراق قبض
  ١٢ ٥٤٠    ٢٥ ٦٥٠  أصول متداولة أخرى
  ٣٢٢ ٩٠٠    ٣١٢ ٤٠٠  النقدية وما في حكمها

  ٥٧٨ ٧٤٠    ٥٦٤ ٨٨٠  ةإجمالي األصول المتداول
  ١ ٥٢٤ ٢٠٠    ١ ٤٦٦ ٥٠٠  إجمالى األصول

 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٠٢

        حقوق الملكية وااللتزامات 
        :حقوق ملكية الشركة األم 

  ٦٠٠ ٠٠٠    ٦٥٠ ٠٠٠  رأس المال المدفوع
  ١٦١ ٧٠٠    ٢٤٣ ٥٠٠  مرحلة) خسائر( أرباح أو 

  ٢١ ٢٠٠   ١٠ ٢٠٠  ياطياتتاح
  ٧٨٢ ٩٠٠    ٩٠٣ ٧٠٠  

  ٤٨ ٦٠٠   ٧٠ ٠٥٠  الحقوق غير المسيطرة
  ٨٣١ ٥٠٠    ٩٧٣ ٧٥٠  إجمالى حقوق الملكية

        
        االلتزامات غير المتداولة

  ١٦٠ ٠٠٠    ١٢٠ ٠٠٠  طويلة االجلقروض 
  ٢٦ ٠٤٠    ٢٨ ٨٠٠  التزامات ضريبية مؤجله

  ٥٢ ٢٤٠    ٢٨ ٨٥٠  مخصصات
  ٢٣٨ ٢٨٠    ١٧٧ ٦٥٠  إجمالى االلتزامات غير المتداولة

        االلتزامات المتداولة 
  ١٨٧ ٦٢٠    ١١٥ ١٠٠  موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون

  ٢٠٠ ٠٠٠    ١٥٠ ٠٠٠  قروض وتسهيالت قصيرة األجل
الل سنة مـن القـروض طويلـة     الجزء المستحق خ  

  األجل
٢٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠  

  ٤٢ ٠٠٠    ٣٥ ٠٠٠  ضريبة الدخل المستحقه
  ٤ ٨٠٠    ٥ ٠٠٠  مخصصات

  ٤٥٤ ٤٢٠    ٣١٥ ١٠٠  إجمالى االلتزامات المتداولة 
  ٦٩٢ ٧٠٠    ٤٩٢ ٧٥٠  اجمالى االلتزامات

  ١ ٥٢٤ ٢٠٠    ١ ٤٦٦ ٥٠٠  إجمالى حقوق الملكية وااللتزامات 
  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٠٣

  ء األولاجلز) تابع(
   امعةاملاليةمثال توضيحى للقوائم 

 :اع تبويب المصروفات طبقاً لوظيفتهقائمة الدخل م  - أ

  أ ب جمجموعة 
   المجمعة) األرباح أو الخسائر(قائمة الدخل 

  : ديسمبر٣١عن السنة المنتهية فى 

  باأللف جنيه مصرى  
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
        

  ٣٥٥ ٠٠٠    ٣٩٠ ٠٠٠  اإليرادات
  )٢٣٠ ٠٠٠(    )٢٤٥ ٠٠٠(  تكلفة الحصول على اإليراد/ تتكلفة المبيعا
  ١٢٥ ٠٠٠    ١٤٥ ٠٠٠  مجمل الربح

  ١١ ٣٠٠    ٢٠ ٦٦٧  إيرادات أخرى
  )٨ ٧٠٠(    )٩ ٠٠٠(  مصروفات بيع وتوزيع

  )٢١ ٠٠٠(    )٢٠ ٠٠٠(  مصروفات إدارية وعمومية
  )١ ٢٠٠(    )٢ ١٠٠(  مصروفات أخرى

  ١٠٥ ٤٠٠    ١٣٤ ٥٦٧  نتائج أنشطة التشغيل
  ٤ ٠٠٠    ٤ ٠٠٠  إيرادات تمويلية

  )١١ ٥٠٠(    )١٢ ٠٠٠(  مصروفات تمويلية
  )٧ ٥٠٠(    )٨ ٠٠٠(  صافي تكلفة التمويل
  ٣٠ ١٠٠    ٣٥ ١٠٠  )أ(إيرادات أستثمارات

  ١٢٨ ٠٠٠    ١٦١ ٦٦٧  األرباح قبل الضريبة
  )٣٢ ٠٠٠(    )٤٠ ٤١٧(  مصروف ضريبة الدخل

  ٩٦ ٠٠٠    ١٢١ ٢٥٠  ربح السنة من العمليات المستمرة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٠٤

  بالـصافي (خسائر السنة من العمليات غيـر المـستمرة     
  )بعد الضريبه

-    )٣٠ ٥٠٠(  

  ٦٥ ٥٠٠    ١٢١ ٢٥٠  ربح السنة
        :يتم توزيع الربح كالتالي

  ٥٢ ٤٠٠    ٩٧ ٠٠٠  مساهمين الشركة األم
  ١٣ ١٠٠    ٢٤ ٢٥٠  الحقوق الغير مسيطرة

  ٦٥ ٥٠٠    ١٢١ ٢٥٠  
  ٠,٣٠    ٠,٤٦   األرباح نصيب السهم األساسى والمخفض فى

  الـشقيقة الـشركة  إلى أصحاب ملكية المنسوبة الشقيقة   الشركة في أرباح    الحصةهذا يعنى   ) أ  ( 
  .) بالشركة الشقيقةالمسيطرةأي بعد خصم الضريبة والحقوق غير (

  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٠٥

  اجلزء األول) تابع(
   امعةاملاليةمثال توضيحى للقوائم 

 :قاً لطبيعتهاقائمة الدخل مع تبويب المصروفات طب  - أ

  مجموعة أ ب ج
  ةالمجمع) األرباح أو الخسائر(دخل قائمة ال

  :ديسمبر ٣١عن السنة المنتهية فى 

  باأللف جنيه مصرى  
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٣٥٥ ٠٠٠    ٣٩٠ ٠٠٠  اإليرادات/ المبيعات 
  ١١ ٣٠٠    ٢٠ ٦٦٧  إيرادات أخرى 

  )١٠٧ ٩٠٠(    )١١٥ ١٠٠(  التغيرات فى المخزون التام وغير التام
 ١٥ ٠٠٠   ١٦ ٠٠٠  أعمال تمت من قبل المنشأة وتم رسملتها

 )٩٢ ٠٠٠(   )٩٦ ٠٠٠(  مواد خام ومهمات مستخدمة

 )٤٣ ٠٠٠(   )٤٥ ٠٠٠(  تكلفة مزايا العاملين 

 )١٧ ٠٠٠(   )١٩ ٠٠٠(  اإلهالك واإلستهالك

 -   )٤ ٠٠٠(  أضمحالل قيمة األصول الثابتة وغير الملموسة

 )٥ ٥٠٠(   )٦ ٠٠٠(  مصروفات أخرى 

 ١١٥ ٩٠٠   ١٤١ ٥٦٧  نتائج أنشطة التشغيل

 ٢ ٠٠٠   ٥ ٠٠٠  إيرادات تمويلية

 )٢٠ ٠٠٠(   )٢٠ ٠٠٠(  مصروفات تمويلية

 )١٨ ٠٠٠(   )١٥ ٠٠٠(  صافي تكلفة التمويل

 ٣٠ ١٠٠   ٣٥ ١٠٠  )أ(إيرادات استثمارات

 ١٢٨ ٠٠٠   ١٦١ ٦٦٧  األرباح قبل الضريبة 

 )٣٢ ٠٠٠(   )٤٠ ٤١٧(  مصروف ضريبة الدخل



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٠٦

 ٩٦ ٠٠٠   ١٢١ ٢٥٠  ربح السنة من العمليات المستمرة 

بعـد خـصم   (خسائر السنة من العمليات غير المـستمرة     
 )٣٠ ٥٠٠(   -  )ضريبة الدخل

 ٦٥ ٥٠٠   ١٢١ ٢٥٠  ربح السنة 

      :يتم توزيع الربح كالتالي

 ٥٢ ٤٠٠   ٩٧ ٠٠٠  مساهمى الشركة األم

 ١٣ ١٠٠   ٢٤ ٢٥٠  الحقوق الغير مسيطرة

  ٦٥ ٥٠٠   ١٢١ ٢٥٠ 

 ٠,٣٠   ٠,٤٦  نصيب السهم األساسى والمخفض فى األرباح 

 الـشقيقة  الـشركة  إلى أصحاب ملكية المنسوبة الشقيقة   الشركة في أرباح    الحصةهذا يعنى   ) أ  ( 
   .) بالشركة الشقيقةالمسيطرةأي بعد خصم الضريبة والحقوق غير (

  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٠٧

  اجلزء األول) تابع(
   امعةاملاليةوائم مثال توضيحى للق

  مجموعة أ ب ج
  قائمة الدخل الشامل المجمعة

  :ديسمبر ٣١عن السنة المنتهية فى 

  باأللف جنيه مصرى  
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٦٥ ٥٠٠    ١٢١ ٢٥٠  ربح السنة
        : الدخل الشامل اآلخر 

  البنود التى لن يتم إعـادة تبوبيهـا لقائمـة األربـاح       
        :أو الخسائر 

 ٣ ٣٦٧   ٩٣٣  أخرى

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الـشامل       االستثمارات المالية   
 )٢٤ ٠٠٠(  اآلخر

  
٢٦ ٦٦٧ 

 ١ ٣٣٣   )٦٦٧(  إعادة قياس نظم المزايا المحددة

نصيب المنشأة من  الدخل الشامل اآلخر فى الـشركات        
 )٧٠٠(   ٤٠٠  )أ(الشقيقة 

 )٧ ٦٦٧(   ٥ ٨٣٤  ) ب(ضريبة الدخل المتعلقة بالبنود التي لن يتم إعادة تبوبيها 

  )٢٣ ٠٠٠   )١٧ ٥٠٠ 

  البنود التي يمكن إعادة تبوبيها الحقا لقائمة األربـاح         
   :أو الخسائر 

  
 

 ١٠ ٦٦٧   ٥ ٣٣٤  فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات األجنبية

  )٤ ٠٠٠(    )٦٦٧(  تغطية التدفق النقدي
 )١ ٦٦٧(   )١ ١٦٧(  )ب(يها ضريبة الدخل المتعلقة بالبنود التي يمكن إعادة تبوب

  ٥ ٠٠٠    ٣ ٥٠٠ 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٠٨

 ٢٨ ٠٠٠   )١٤ ٠٠٠(  مجموع  الدخل الشامل اآلخر عن السنة بعد خصم الضريبة

 ٩٣ ٥٠٠   ١٠٧ ٢٥٠  إجمالى الدخل الشامل عن السنة

      :يتم توزيع الدخل الشامل كاالتى 
 ٧٤ ٨٠٠   ٨٥ ٨٠٠  األممساهمى الشركة 

 ١٨ ٧٠٠   ٢١ ٤٥٠  الحقوق الغير مسيطرة

  ٩٣ ٥٠٠   ١٠٧ ٢٥٠ 

 أصـحاب  إلـى  في بنود الدخل الشامل اآلخر بالشركة الشقيقة المنـسوبة      الحصةهذا يعنى   ) أ  ( 
   .) بالشركة الشقيقةالمسيطرةأي بعد خصم الضريبة والحقوق غير (ملكية الشركة الشقيقة 

  فـصاح  يـتم اإل اآلخـر ضرائب الدخل المتعلقة بكل بنـد مـن بنـود الـدخل الـشامل                ) ب(
 . عنها باإليضاحات

  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٠٩

  اجلزء األول) تابع(
   امعةاملاليةمثال توضيحى للقوائم 

  :)أ(شكل لإليضاح الخاص بعرض تسويات إعادة التبويب لبنود الدخل الشامل اآلخر 

 باأللف جنيه مصرى  

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 

      بنود الدخل الشامل اآلخر

٥ ٣٣٤    جنبية فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات األ   ١٠ ٦٦٧  

)٢٤ ٠٠٠(   : بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملاالستثمارات المالية   ٢٦ ٦٦٧  

      :تغطية التدفق النقدي

لناتجة خالل السنة )٤ ٦٦٧(    الخسائر ا   )٤ ٠٠٠(  

٤ ٠٠٠  خ/تسويات إعادة التبويب لالرباح المثبتة فى أ:   يخصم   - 

)٦٦٧(   لتدفق النقديصافي خسائر تغطية ا   (  ٤ ٠٠٠ ) 

٣ ٣٦٧  ٩٣٣  أخرى  

١ ٣٣٣  (٦٦٧)   األرباح اإلكتوارية من نظم المزايا المحددة )الخسائر(  

)٧٠٠(  ٤٠٠ نصيب المنشأة من الدخل الشامل اآلخر فى الشركات الشقيقة  

)   إجمالى الدخل الشامل اآلخر قبل الضريبة ١٨ ٦٦٧ )  ٣٧ ٣٣٤  

٤ ٦٦٧   )ب(لقة ببنود الدخل الشامل األخرىضريبة الدخل المتع   (  ٩ ٣٣٤ ) 

)   إجمالى الدخل الشامل اآلخر عن السنة  ١٤ ٠٠٠ )  ٢٨ ٠٠٠  

 بعرض مجمع في قائمة الدخل الشامل، يـتم عـرض تـسويات إعـادة       الشركةعندما تقوم   )  أ (
  . باإليضاحاتالسنة الخسائر خالل أوالتبويب والمكاسب 

  .رضاحات عن ضريبة الدخل المتعلقة بكل مكون من الدخل الشامل اآلخيتم اإلفصاح باإلي) ب(
  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١١٠

  اجلزء األول) تابع(
   امعةاملاليةمثال توضيحى للقوائم 

  شكل اإلفصاح عن آثار الضريبة المتعلقة بكل بند من بنود الدخل الشامل األخر
  : ديسمبر٣١السنة المنتهية فى 

مصري    باأللف جنيه 

  ٢٠١٨ ٢٠١٩ 

    ضريبة      بةضري  

فروق العملة الناجتة عن ترجمـة     

٣(  ٥ ٣٣٤  العمليات األجنبية  ٦( ١٠ ٦٦٧ ٤ ٠٠٠ )١ ٣٤ ٨ ٠٠٠ )٢ ٦٧ 

ــة االســــتثمارات املاليــــة    بالقيمـــ

٠( العادلة من خالل الدخل الشامل ٢ ٠٠ ٠( ٦ ٠٠٠  )٤ ١ ٠٠ ٦( ٢٦ ٦٦٧ )٨ ٢٠ ٠٠٠ )٦ ٦٧ 

٦( تغطية التدفق النقدي ٥( ١٦٧  )٦٧ ٠( )٠٠ ٠( ١ ٠٠٠ )٤ ٠٠ ٣ ٠٠( 

٣( ٩٣٣  أخرى ٦( ٣ ٣٦٧ ٦٠٠ )٣٣ ٢ ٧٠٠ )٦٧ 

اإلكتوارية عـن  ) اخلسائر(األرباح  

٦( نظم املزايا احملددة ٥( ١٦٧  )٦٧ ٣( ١ ٣٣٣ )٠٠ ١ ٠٠٠ )٣٣ 

نصيب املنشأة مـن الـدخل الـشامل     

٧( ٤٠٠ -  ٤٠٠ اآلخر فى الشركات الشقيقة  ٧( - )٠٠ ٠٠( 

٦ (  الدخل الشامل اآلخر  ١ ٦٧ ٠( ٤ ٦٦٧  )٨ ٣( ٣٧ ٣٣٤ )١٤ ٠٠ ٢٨ ٠٠٠  )٩ ٣٤ 

  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١١١

  اجلزء األول) تابع(
   امعةاملاليةمثال توضيحى للقوائم 

 شركة أ ب ج

 قائمة التغيرات فى حقوق الملكية المجمعة
٢٠١٩ ديسمبر ٣١عن السنة المنتهية فى   

ى  باأللف جنيه مصر

  

 رأس املال
األرباح 

  املرحلة

إحتياطي 
ترجمة 
الكيانات 
ة    األجنبي

ناجت إعادة تقييم 
رات املالية االستثما

لة من ابالقيمة العد
ل   خالل الشام

ناجت عقود 
تغطية تدفقات 

  ةنقدي

  خرىأ
 اإلجمالى

احلقوق غير 
  املسيطرة

إجمالى 
  حقوق امللكية

٦ ٠٠٠  ٢٠١٨ يناير ١الرصيد فى  ٠٠  ١٨٨١٠ ١ ٦٠٠ )٤ ٠٠٠( ٠  ٢ ٠٠٠  _ ٧ ٧٠٠ ١٧  ٢ ٨٠٠ ٩  ٧ ٥٠٠ ٤٧  

- احملاسبية التغيرات فى السياسة   ١١٨٥٠ ٠ -  -  -  -  ٥٠٠ ١٠٠ ٤٠٠ 
٦ ٠٠٠ الرصيد املعدل ٠٠  ١ ٥٠٠ ١٨  )٤ ٠٠٠(  ١ ٦٠٠  ٢ ٠٠٠  -  ٧ ١٠٠ ١٨  ٢ ٩٠٠ ٩  ٧ ٠٠٠ ٤٨  

         ٢٠١٨التغيرات فى حقوق امللكية خالل 
٠( - توزيعات أرباح ٠ ١ ٠ ١ ٠٠٠( - - - - )٠ ٠(  - ( ١ ٠٠٠ ٠ ) 

٥ ٢٠٠ - إجمالى الدخل الشامل عن السنة ٣  ٦ ٤٠٠  ١ ٠٠٠ ٦  )٢ ٤٠٠(  ١ ٦٠٠  ٧ ٨٠٠ ٤  ١ ٧٠٠ ٨  ٩ ٥٠٠ ٣  
٦٠٠ ٠٠٠ ٢٠١٨ ديسمبر ٣١الرصيد فى   ١ ٧٠٠ ٦١  ٢ ٤٠٠  ١ ٦٠٠ ١ ٦٠٠ (٤٠٠) ٧  ٧ ٩٠٠ ٨٢  ٤ ٦٠٠ ٨  ٨ ٥٠٠ ٣١  

         ٢٠١٩التغيرات فى حقوق امللكية خالل 
٥ ٠٠٠ إصدار أسهم زيادة رأس املال ٠  - - - - - ٥ ٠٠٠ ٠  - ٥ ٠٠٠ ٠  

٠( - توزيعات أرباح ٠ ١ ٠ ١ ٠٠٠( - - - - )٥ ٥(  - ( ١ ٠٠٠ ٥ ) 
ة ن لس ن ا ع مل  ا لش ل ا خ د ل ى ا ل ا جم ٩ ٦٠٠ - إ ١ ٤٠٠( ٣ ٢٠٠ ٦ ٤(  (٤٠٠) ٨ ٨٠٠ ٨٠٠ ٥  ٢ ٤٥٠ ١  ١ ٢٥٠ ٠٧  

 - - - (٢٠٠) - - - ٢٠٠ - احملول إلى األرباح املرحلة 
٦ ٠٠٠ ٢٠١٩ ديسمبر ٣١الرصيد فى  ٥٠  ٢ ٥٠٠ ٤٣  ٥ ٦٠٠  ٣ ٢٠٠  (٨٠٠) ٢ ٢٠٠  ٩ ٧٠٠ ٠٣  ٧ ٠٥٠ ٠  ٩ ٧٥٠ ٧٣  

  
  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١١٢

  ىاجلزء الثان
   وامعة املستقلةخبالف القوائم املالية –مثال توضيحي للقوائم املالية 

  شركة أ ب ج
  قائمة المركز المالى

                                                   : ديسمبر٣١في 

  باأللف جنيه مصرى      
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

        األصول
        ةاألصول غير المتداول

  ٣٦ ٠٠٢    ٣٥ ٠٧٠  أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
  ٩ ١٢٠    ٨ ٠٨٠  استثمار عقاري

  ٢٢ ٧٤٧    ٢٢ ٧٤٧  أصول غير ملموسة 
  ١١ ٠٧٧    ١٠ ٠١٥  )شركات شقيقه(استثمارات بطريقة حقوق الملكية 
  ١٥ ٠٠٠    ١٤ ٢٥٠  استثمارات أخري ومشتقات مالية

  ٦٠٠    -  أصول ضريبية مؤجلة 
  ٩٤ ٥٤٦    ٩٠ ١٦٢  صول غير المتداولة  إجمالى األ

        األصول المتداولة 
  ٢ ٠٠٠    ٣ ٠٠٠  أصول محتفظ بها لغرض البيع

  ١١ ٢٥٠    ١٠ ٥٢٣  مخزون
  ١١ ٠٨٠    ٩ ١٦٠  عمالء وأوراق قبض

  ١ ٢٥٤    ٢ ٥٦٥  مستحق من أطراف ذات عالقة
  ٦ ٥٠٠    ٦ ٠٠٠  أخري ومشتقات ماليةاستثمارات 

  ٢٥ ٧٩٠    ٢٥ ٢٤٠  النقدية وما في حكمها 
  ٥٧ ٨٧٤    ٥٦ ٤٨٨  إجمالى األصول المتداولة 

  ١٥٢ ٤٢٠    ١٤٦ ٦٥٠  إجمالى األصول



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١١٣

        حقوق الملكية 
  ٦٠ ٠٠٠    ٦٥ ٠٠٠  رأس المال المدفوع

  ٦ ٩٨٠     ٨ ٠٢٥  االحتياطيات
 إذا استوفت شروط(المدفوعات المبنية على أسهم   ٦ ٥٥٠    ١٢ ١٢٥

        )التصنيف كأدوات حقوق ملكية لذات المنشأة
  ٩ ٦٢٠    ١٢ ٢٢٥  مرحلة) خسائر( أرباح أو 

  ٨٣ ١٥٠    ٩٧ ٣٧٥  إجمالى حقوق الملكية
        االلتزامات غير المتداولة
  ١٠ ٠٠٠    ٩ ٠٠٠  قروض وتسهيالت بنكية

  ٢ ٠٠٠    ١ ٠٠٠  مستحق الي أطراف ذات عالقة 
  ٤ ٠٠٠    ٢ ٠٠٠  التزامات نظم مزايا العاملين

إذا استوفت ( مدفوعات المبنية على أسهمال التزامات مالية عن  ٦٠٤    ٨٨٠
        )شروط التصنيف كالتزامات مالية

  ٥ ١٠٠    ٢ ٨٠٠  مخصصات
  ٢ ٠٠٠    ٢ ٠٠٠  التزامات ضريبية مؤجلة

  ١٢٤    ٨٥  التزامات أخرى 
  ٢٣ ٨٢٨    ١٧ ٧٦٥  إجمالى االلتزامات غير المتداولة

        االلتزامات المتداولة 
  ٤ ٠٠٠    ٣ ٠٠٠  كشوفبنوك سحب على الم

  ١٦ ٠٠٠    ١٢ ٠٠٠  قروض وتسهيالت بنكية
  ١٦ ٧٦٢    ١٠ ٥١٠  موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون

  ٢ ٠٠٠    ١ ٠٠٠  مستحق الي أطراف ذات عالقة 
  ٤ ٢٠٠    ٣ ٥٠٠  ضريبة الدخل المستحقة

  ٢ ٤٨٠    ١ ٥٠٠  مخصصات
  ٤٥ ٤٤٢    ٣١ ٥١٠  إجمالى االلتزامات المتداولة 

  ١٥٢ ٤٢٠    ١٤٦ ٦٥٠   الملكية وااللتزامات إجمالى حقوق



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١١٤

  ىاجلزء الثان) تابع ( 
   وامعة املستقلةخبالف القوائم املالية –مثال توضيحي للقوائم املالية 

   :قائمة الدخل مع تبويب المصروفات طبقاً لوظيفتها  - أ
  شركة أ ب ج

  )األرباح أو الخسائر(قائمة الدخل 
  :ديسمبر ٣١عن السنة المنتهية فى 

  باأللف جنيه مصرى      
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٣٥ ٥٠٠    ٣٩ ٠٠٠  اإليرادات/ المبيعات 
  )٢٣ ٠٠٠(    )٢٤ ٥٠٠(  تكلفة المبيعات
  ١٢ ٥٠٠    ١٤ ٥٠٠  مجمل الربح

  ٨٧٥    ٢ ٨٧٩  إيرادات أخرى
  )٨٧٠(    )٩٠٠(  مصروفات بيع وتوزيع

  )٢ ١٠٠(    )٢ ٠٠٠(  مصروفات إدارية وعمومية
  )٥٦٠(    )٧٠٠(  مصروفات أبحاث وتطوير

  )١٥٥(    )٩٢٣(  مصروفات أخري
  ٩ ٦٩٠    ١٢ ٨٥٦  نتائج أنشطة التشغيل

  ٤٠٠    ٥٠٠  إيرادات تمويلية
  )٥٠٠(    )٧٠٠(  مصروفات تمويلية

  )١٠٠(   )٢٠٠(  صافي تكلفة التمويل
  ٣ ٠١٠    ٣ ٥١٠   يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكيةاستثماراتإيرادات 

  ١٢ ٦٠٠    ١٦ ١٦٦  األرباح قبل الضريبة
  )٣ ٠٠٠(    )٤ ٠٤١(  مصروف ضريبة الدخل

  ٩ ٦٠٠    ١٢ ١٢٥  األرباح الناتجة من العمليات المستمرة
  )٣ ٠٥٠(    -  )بعد خصم ضريبة الدخل(العمليات غير المستمرة ) خسائر(ربح 

  ٦ ٥٥٠    ١٢ ١٢٥  ربح السنة
  ٠,٠٣٠    ٠,٠٤٦ نصيب السهم األساسى فى ربح السنة

  ٠,٠٣٠    ٠,٠٤٦  ض فى ربح السنةنصيب السهم المخف



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١١٥

  ىاجلزء الثان) تابع ( 
   وامعة املستقلةخبالف القوائم املالية –مثال توضيحي للقوائم املالية 

  :قائمة الدخل مع تبويب المصروفات طبقاً لطبيعتها   - ب
  شركة أ ب ج

  )األرباح أو الخسائر(قائمة الدخل 
  : ديسمبر٣١عن السنة المنتهية فى 

  يه مصرىباأللف جن  
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٣٥ ٥٠٠    ٣٩ ٠٠٠  إيرادات المبيعات 
  ١ ١٣٠     ٢ ٠٦٦  إيرادات أخرى 

  )١٠ ٧٩٠(    )١١ ٥١٠(  المشتريات
 )٧ ٧٠٠(   )٨ ٠٠٠(  التغير في المخزون
 )٤ ٣٠٠(   )٤ ٥٠٠(  تكلفة مزايا العاملين 
 )١ ٦٠٠(   )١ ١٠٠(  اإلهالك واإلستهالك

 -   )٤٠٠(  أضمحالل قيمة األصول
 )٢ ٠٠٠(   )٢ ١٠٠(  ايجارات

 )٥٥٠(   )٦٠٠(  مصروفات أخرى
 ٩ ٦٩٠   ١٢ ٨٥٦  نتائج أنشطة التشغيل

 ٤٠٠   ٥٠٠  إيرادات تمويلية
 )٥٠٠(   )٧٠٠(  مصروفات تمويلية

 )١٠٠(   )٢٠٠(  صافي تكلفة التمويل
  ٣ ٠١٠    ٣ ٥١٠   يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكيةاستثماراتإيرادات 
 ١٢ ٦٠٠   ١٦ ١٦٦   قبل الضريبة األرباح

 )٣ ٠٠٠(   )٤ ٠٤١(  مصروف ضريبة الدخل
 ٩ ٦٠٠   ١٢ ١٢٥  ربح السنة من العمليات المستمرة 

 )٣ ٠٥٠(   -  )بعد خصم ضريبة الدخل(العمليات غير المستمرة ) خسائر(ربح 
 ٦ ٥٥٠   ١٢ ١٢٥  ربح السنة

 ٠,٠٣٠   ٠,٠٤٦  نصيب السهم األساسى فى ربح السنة

  ٠,٠٣٠    ٠,٠٤٦   السهم المخفض فى ربح السنةنصيب



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١١٦

  ىاجلزء الثان) تابع ( 
   وامعة املستقلةخبالف القوائم املالية –مثال توضيحي للقوائم املالية 

  شركة أ ب ج
  قائمة الدخل الشامل 

  : ديسمبر٣١عن السنة المنتهية فى 

  باأللف جنيه مصرى  
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٦ ٥٥٠     ١٢ ١٢٥  ربح السنة
         الدخل الشامل اآلخرنودب

  ١ ٠٦٧     ٥٣٣   ترجمة العمليات األجنبية  عملة منفروق
 ٢ ٦٦٦   )٢ ٤٠٠(  بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشاملاستثمارات 

 )٤٠٠(   )٦٧(  تغطية التدفق النقدي 

  ١٣٣   )٦٦(  اإلكتوارية من نظم المزايا المحددة للعاملين) الخسائر(األرباح 

  ٢٦٧    ١٣٣  ب المنشأة من بنود الدخل الشامل اآلخر فى الشركات الشقيقة نصي

 )٩٣٣(   ٤٦٧  ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل األخرى 

 ٢ ٨٠٠   )١ ٤٠٠(  مجموع  الدخل الشامل اآلخر عن السنة بعد خصم الضريبة

 ٩ ٣٥٠   ١٠ ٧٢٥  إجمالى الدخل الشامل عن السنة

  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١١٧

  

  
  
  
  
  
  
  
  

   )٢( معيار احملاسبة املصرى رقم 
 املخزون

 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١١٨

  )٢(رقم  عيار احملاسبة املصرىم
  املخزون

  
 فقــرات  المحتويات

  ١  هدف المعيار
  ٥- ٢  نطاق المعيار 

  ٨- ٦ تعريفات
  ٩  قياس المخزون
  ١٠  تكلفة المخزون
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  )٢(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  املخــزون

  هدف المعيار
التـى  (ويعتبـر تحديـد التكلفـة    .  للمخزونيهدف هذا المعيار إلى شرح المعالجة المحاسبية  - ١

)  أخرى إلى حين االعتراف باإليرادات المرتبطة بهـا إلىوترحل من فترة  يعترف بها كأصل 
ويقدم هذا المعيار إرشادا عن كيفيـة  . هى القضية األساسية فى المعالجة المحاسبية للمخزون      

 تخفيض فـى تلـك التكلفـة    تحديد التكلفة واالعتراف الالحق بها كمصروف بما فى ذلك أى  
  .كما أنه يوفر إرشادات عن أساليب حساب التكلفة. البيعيةللوصول إلى صافي القيمة 

  نطاق المعيار 
  :يطبق هذا المعيار على كافة أنواع المخزون فيما عدا ما يلي  -٢

األعمال تحت التنفيذ فى عقود اإلنشاء بما فى ذلك عقود الخدمات المباشرة المتعلقة      )  أ(
  ).اإليراد من العقود مع العمالء) ٤٨(معيار المحاسبة المصرى رقم  جعرا(بها 

 ،) ٤٠(، ) ٢٦(، ) ٢٥(راجع معايير المحاسـبة المـصرية أرقـام    (األدوات المالية ) ب(و  
)٤٧.( 

المتعلقـة بالنـشاط الزراعـى    ) الثروات الحيوانية والزراعيـة (األصول البيولوجية   ) ج(و  
) ٣٥(راجع معيار المحاسبة المصرى رقم    ( الحصاد   والمنتجات الزراعية عند نقطة   

  ).الخاص بالزراعة
   : الواردة بهذا المعيار على المخزون الذي يحتفظ بهأسس القياسال تنطبق  -٣

منتجى المحاصيل الزراعية وال على منتجات الغابات والحاصالت الزراعيـة بعـد          )  أ(
ا علـى أسـاس   حصادها والمعادن ومنتجاتها حيث أن هذه المنتجات يتم قياسـه        

ستردادية محددة وفقاً لممارسات راسخة متعارف عليها فـى هـذه          اصافي قيمة   
وعند قياس هذه األنواع من المخزون على أسـاس صـافي القيمـة         . الصناعات

قائمة ( االستردادية يتم االعتراف بالتغير فى قيمة المخزون فى األرباح أو الخسائر   
 .لتغيرفى الفترة التى حدث فيها ذلك ا) الدخل
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 فى السلع األولية الذين يقيسون مخزونهم منهـا بالقيمـة           المتاجرونالسماسرة    )  ب(
فى القيمـة  (منها التكاليف الالزمة للبيع، ويتم االعتراف بالتغير        العادلة مخصوماً 

فى األربـاح أو الخـسائر   ) العادلة للمخزون مخصوماً منها التكاليف الالزمة للبيع     
  .التغير تى حدث فيها ذلكفى الفترة ال) قائمة الدخل(

بصافي القيمة االستردادية فى مراحل معينـة   ) " أ (٣"يقاس المخزون المشار إليه فى الفقرة        - ٤
  عنـدما يكـون حـصاد المحاصـيل الزراعيـة       : ويطبق هذا على سبيل المثال    . من اإلنتاج 

حكـومى  أو استخراج المعادن قد تم وبشرط أن يكون بيعها مؤكداّ وفقاً لعقد آجل أو ضمان        
وتستبعد هـذه  . أو عندما يتواجد لها سوقاّ نشطاً وتكون مخاطر عدم القدرة على البيع ال تذكر    
 . األنواع من المخزون من تطبيق متطلبات القياس فقط الواردة فى هذا المعيار

. لحـسابهم   هم من يقومون بشراء أو بيع السلع األولية لحساب الغير أوالمتاجرونالسماسرة  - ٥
يتم اقتناؤه فى األساس بغرض بيعه فى المـستقبل  ) " ب (٣"المشار إليه فى الفقرة   والمخزون  

وعندما يـتم قيـاس   . السمسار) عمولة(القريب وتحقيق ربح من التقلبات فى سعر أو هامش         
فإنها تستبعد ) بالقيمة العادلة مخصوماً منها التكاليف الالزمة للبيع   (هذه األنواع من المخزون     

  .بات القياس فقط الواردة فى هذا المعيارمن تطبيق متطل
 تعريفـــات

 :تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها  -٦

  :هو أصول المخزون
 . محتفظ بها بغرض البيع ضمن النشاط المعتاد للمنشأة) أ    (

  . للبيعفى مرحلة اإلنتاج ليصبح قابالً  )ب(أو              
فى شكل مواد خام أو مهمات سيتم استخدمها فى العملية اإلنتاجيـة أو فـى    ) ج(أو               

  .تقديم الخدمات
لتكلفـة  من خالل النشاط العادى ناقصاً اهو السعر التقديرى للبيع  :البيعيةصافي القيمة  

  .يستلزمها إتمام عملية البيعالتقديرية لإلتمام وكذلك أية تكاليف أخرى 
السعر الذي يتم استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التـزام فـي معاملـة منظمـة          هى   :العادلةالقيمة  

  ).٤٥(ار المحاسبة المصرية رقم يراجع مع( في السوق في تاريخ القياس نبين المشاركي
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يشير صافي القيمة االستردادية إلى صافي القيمة الذي تتوقـع المنـشأة تحقيقـه مـن بيـع             - ٧
اطها المعتاد، فى حين أن القيمة العادلة تعكس القيمة التى يمكن تبـادل    المخزون فى إطار نش   

. نفس المخزون بها بين بائع ومشتر ذوي رغبة فى التبادل وعلى بينة من الحقـائق بالـسوق            
ومن ثم فإن صافي القيمة االستردادية يمثل قيمة محددة للمنشأة فى حين أن ذلـك ال ينطبـق         

 فإن صافي القيمة االستردادية قد ال يساوي القيمة العادلـة بعـد   ومن هنا. على القيمة العادلة  
  . تخفيضها بالتكاليف الالزمة للبيع

 –تشمل بنود المخزون البضائع المشتراة والمحتفظ بها بغرض إعادة بيعها بمـا فـى ذلـك        - ٨
 البضاعة المحتفظ بها بغرض إعادة البيـع والمـشتراة بواسـطة تـاجر             –المثال على سبيل 

وتـشمل بنـود   . أو األراضى والعقارات األخرى المحتفظ بها بغرض إعـادة البيـع  تجزئة،  
المخزون أيضاً البضاعة التامة المنتجة أو التى ال تزال تحت التشغيل بواسطة المنـشأة كمـا        

وفى حالة المنشآت . تشمل أيضاً المواد الخام والمهمات المنتظر استخدامها فى عملية اإلنتاج          
تضمن المخزون تكاليف الخدمة التى لم يتحقق اإليراد المتعلق بهـا بعـد       ي التى تقدم خدمات  

  "). من العقود مع العمالءاإليراد) "٤٨(راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (
  قياس المخزون 

 .أيهما أقل البيعية يقاس المخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة -٩

 تكلفة المخزون
ليف الشراء وتكاليف التشكيل والتكاليف األخـرى التـى   تتضمن تكلفة المخزون كافة تكا    -١٠

  .تتحملها المنشأة للوصول بالمخزون إلى موقعه وحالته الراهنة
  تكاليف الشراء 

الرسوم الجمركيـة  (تتضمن تكاليف الشراء ثمن الشراء ورسوم االستيراد على الواردات             -١١
التى تستردها المنشأة فيمـا   فيما عدا   (والضرائب والرسوم األخرى    ) على البنود المستوردة  

 النقل والمناولة والتكاليف األخرى المتعلقة مباشرة باقتنـاء  وتكاليف) اإلداريةبعد من الجهة  
المنتجات التامة والمواد الخام والخـدمات ويـستنزل الخـصم التجـارى والمـسموحات             

  . والتخفيضات المشابهة عند تحديد تكاليف الشراء
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  تكاليف التشكيل
ليف تشكيل المخزون تلك التكاليف التى ترتبط مباشرة بوحـدات االنتـاج مثـل        تتضمن تكا  -١٢

لتكاليف االنتاج غيـر المباشـرة   ) نمطي(العمالة المباشرة كما تتضمن أيضاً توزيع منهجى     
الثابتة والمتغيرة التى تتحملها المنشأة فى سبيل تشكيل وتحويل المواد الخـام إلـى بـضاعة      

 .  تامة الصنع

يف اإلنتاج غير المباشرة الثابتة بأنها تكاليف اإلنتاج غير المباشرة التـى تبقـى      وتعرف تكال 
ثابتة نسبياً بغض النظر عن حجم اإلنتاج مثل إهالك وصـيانة مبـانى ومعـدات المـصنع          

  . وكذلك تكاليف إدارة المصنع
التـى  وتعرف تكاليف اإلنتاج غير المباشرة المتغيرة بأنها تكاليف اإلنتاج غيـر المباشـرة        

  .تتغير تغيراً مباشراً أو شبه مباشر مع حجم اإلنتاج مثل المواد والعمالة غير المباشرة
يتم توزيع تكاليف اإلنتاج غير المباشرة الثابتة على تكاليف التـشكيل بنـاء علـى الطاقـة              -١٣

وتعرف الطاقة العادية بأنها اإلنتاج المتوقع تحقيقه فى المتوسـط     . اإلنتاجيةلألصول  العادية  
على مدار عدد من الفترات أو المواسم فى ظل الظروف العاديـة علـى أن يؤخـذ فـى               

ويمكـن اسـتخدام   . االعتبار مقدار الطاقة المفقودة الناتجة عن الصيانة المخطط لها مسبقاً          
تحميـل  ويجب مراعـاة عـدم   . مستوى اإلنتاج الفعلى لو كان مقارباً للطاقة العادية لإلنتاج  

 مقدار تكـاليف اإلنتـاج غيـر المباشـرة الثابتـة كنتيجـة        زيادة فىالوحدات المنتجة بأية 
أما بالنسبة للتكاليف غير المباشـرة    . النخفاض مستوى اإلنتاج أو نتيجة لوجود طاقة عاطلة       

. التى ال يتم توزيعها على اإلنتاج فيعترف بها كمصروف فى الفترة التى يتم تكبـدها فيهـا       
 الثابتة المحملة على كل وحدة إنتاج فى الفترات التـى    وتخفض قيمة التكاليف غير المباشرة    

 بشكل غير طبيعى حتى ال يكون المخزون مقوماً بـأعلى  منخفضاًيكون فيها مستوى اإلنتاج   
وتحمل التكاليف غير المباشرة المتغيرة على كل وحـدة إنتـاج علـى أسـاس           . من تكلفته 

  .االستخدام الفعلى لطاقة األصول اإلنتاجية
وقد يحدث ذلك عنـدما  . لعملية اإلنتاجية عن خروج أكثر من منتج فى نفس الوقت قد تسفر ا   -١٤

وعنـدما ال تكـون   . يتم إنتاج منتجات مشتركة أو عند إنتاج منتج رئيـسى وآخـر فرعـى    
تكاليف التشكيل قابلة للتحديد لكل منتج على حده عندئذ يتم توزيعها بين المنتجات باسـتخدام        

  .أساس منطقى وثابت
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على أساس القيمة النسبية لمبيعات كل منتج سـواء فـى المرحلـة      – مثالً – التوزيع   وقد يتم 
عـادة مـا تكـون    . اإلنتاجية التى تصبح المنتجات عندها قابلة للفصل أو عند إتمام اإلنتاج        

وفى هذه الحالة يـتم قيـاس وحـدات       . معظم المنتجات الفرعية بطبيعتها ذات قيمة متدنية      
 وتخفض بها تكلفـة المنـتج الرئيـسى    البيعيةى أساس صافي القيمة المنتج الفرعى غالباً عل  

  .ونتيجة لذلك ال تختلف القيمة الدفترية للمنتج الرئيسى كثيراً عن تكلفته
  التكاليف األخرى 

تدرج التكاليف األخرى ضمن تكلفة المخزون فقط إذا مـا تكبـدتها المنـشأة للوصـول                -١٥
قد يكون من المالئم أحياناً تحميـل     : ى سبيل المثال  فعل. بالمخزون إلى موقعه وحالته الراهنة    

التكاليف غير المباشرة التى ال ترتبط باإلنتاج أو تكاليف تصميم منتجات لعمـالء محـددين             
 .ضمن تكلفة المخزون

ومن أمثلة التكاليف التى تستبعد من تكلفة المخزون ويعترف بها كمصروف فـى الفتـرة            -١٦
  :التى يتم تكبدها بها

  .الطبيعى فى المواد أو العمالة أو تكاليف اإلنتاج األخرى قد غيرالفا) أ  (
 . كانت ضرورية لعملية اإلنتاجإذاتكاليف التخزين إال ) ب(   و 

  المصروفات اإلدارية العامة التى ال تسهم فـى الوصـول بـالمخزون إلـى موقعـه     ) ج(   و  
  .وحالته الراهنة

 .لتكاليف البيـعيةا) د(   و 

حاالت محدودة يجوز فيهـا    " تكاليف االقتراض ) "١٤(محاسبة المصرى رقم    يحدد معيار ال   -١٧
  .تحميل تكاليف االقتراض ضمن تكلفة المخزون

وعندما ينطوى االتفـاق فعليـاً علـى      . قد تقوم منشأة بشراء مخزون بشروط سداد مؤجل        -١٨
عنصر تمويل فيتم االعتراف بهذا العنصر كمصروف فوائد على مـدار فتـرة التمويـل              

 . دد بالفرق بين سعر الشراء بشروط االئتمان العادية والمبلغ المدفوعويتح

  تكلفة المخزون فى المنشآت الخدمية
وتتكـون  . فى الحاالت التى ينشأ فيها مخزون لدى منشأة خدمية يتم قياسـه بتكلفـة إنتاجـه     -١٩

ـ            تكلفة رى المخزون فى المنشآت الخدمية بصفة أساسية من تكاليف العمالة والتكاليف األخ
القائمين مباشرة على تقديم الخدمة بما فى ذلك المـشرفين والمـصروفات غيـر       للموظفين
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وال تدخل تكاليف العمالـة والتكـاليف األخـرى المتعلقـة     . المباشرة المتعلقة بتلك الخدمة  
تكلفة المخزون بل يتم االعتراف بهـا كمـصروفات    بموظفى البيع والعمالة اإلدارية ضمن 

هوامش ربـح   وال تتضمن تكلفة المخزون بالمنشآت الخدمية   . بدت خاللها فى الفترة التى تك   
ما تكـون   التكاليف التى عادة وهيأو أى تكاليف إدارية أخرى ال تتعلق بتقديم تلك الخدمات  

  . العناصر عند تحديد سعر الخدمة الذي يتقاضاه مقدم الخدمةأحد
  جيةتكلفة المنتجات الزراعية المحصودة من األصول البيولو

يـتم القيـاس األولـى لمخـزون     " الزراعـة ) "٣٥(وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقـم     -٢٠
الحاصالت الذي تقوم المنشأة بحصاده من األصول البيولوجية بالقيمة العادلـة مخـصوماً           

وبعد نقطة الحصاد يخضع ذلـك المخـزون   . منها التكاليف الالزمة للبيع فى تاريخ الحصاد  
ومن ثم تعتبر قيمة القياس األولى التـى     ) " ٢(رقم   "دة بهذا المعيار    لمتطلبات القياس الوار  

  . بمثابة تكلفة المخزون فى تاريخ تطبيق معيار المخزون) ٣٥(تحددت طبقاً للمعيار رقم 
  أساليب قياس التكلفة 

قد تستخدم أساليب لقياس تكلفة المخزون مثل طريقة التكاليف المعيارية أو طريقـة سـعر         -٢١
. سهولتها إذا كان استخدام تلك األساليب سيسفر عن نتائج قريبة من التكلفة الفعليـة     التجزئة ل 

وتحسب التكاليف المعيارية على أساس المستويات العادية السـتخدام المـواد والمهمـات            
ويتم مراجعة هذه المستويات بصفة دورية ويتم تعـديلها  . والعمالة ومستوى الكفاءة والطاقة   

  .وء الظروف الحاليةإذا لزم األمر فى ض
تستخدم طريقة سعر التجزئة غالباً بمعرفة المنشآت التى تمارس نشاط تجارة التجزئة وذلـك       -٢٢

ـ  لقياس تكلفة المخزون الذي يتكون من بنود كثيرة العدد وسـريعة التغيـر وذات        امش وه
قـاً  وطب. ربحية متماثلة وحيث يتعذر من الناحية العملية استخدام طرق أخرى لقياس تكلفتها       

لهذه الطريقة يتم تحديد تكلفة المخزون عن طريق تخفيض القيمة البيعية للمخـزون بنـسبة         
 .هامش ربح مالئمة

 ويراعى عند تحديد هذه النسبة بنود المخزون التى تم تخفيض سعرها إلى أقل مـن سـعر           
  األصلى، هذا ويتم غالباً استخدام متوسط هـامش ربحيـة لكـل قـسم مـن أقـسام               بيعها
  . بالتجزئةالبيع 
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  طرق حساب التكلفة 
) بنود المخزون التـى ال تحـل محـل بعـضها     (بالنسبة لبنود المخزون المحددة بذاتها        -٢٣

والبضائع والخدمات التى يتم إنتاجها وفصلها وربطها بمشروعات معينة فيـتم تحميلهـا         
  ".التمييز المحدد للتكلفة"بعناصر التكاليف الخاصة بها باستخدام طريقة 

أن تنسب تكاليف معينة إلـى وحـدات محـددة مـن     " التمييز المحدد للتكلفة"ريقة يقصد بط  -٢٤
وتصلح هذه المعالجة لبنود المخزون التى يتم فصلها بغـرض اسـتخدامها فـى      . المخزون

إال أن . عما إذا كانت تلك البنود قـد تـم شـرائها أو إنتاجهـا      مشروع محدد بغض النظر   
المخزون ذات األعداد الكبيرة التى عادة مـا تحـل    نود  يناسب ب التمييز المحدد للتكاليف ال     

محل بعضها البعض ألن طريقة انتقاء المنشأة للبنود التى تبقى فـى المخـزون يمكـن أن          
 .تستغل فى مثل تلك الحاالت للحصول على آثار محددة سلفاً على الربح أو الخسارة

لمرجح فـى تحميـل تكلفـة    تستخدم طريقة الوارد أوالً يصرف أوالً أو طريقة المتوسط ا   -٢٥
 "٢٣"المخزون فى حاالت بنود المخزون بخالف تلك المشار إليها بالفقرة رقم 

 وعلى المنشاة استخدام نفس طريقة حساب التكلفة لكل أنواع المخزون التى لها نفـس          
الطبيعـة المختلفـة أو االسـتخدام    ي وبالنسبة للمخزون ذ . الطبيعة ونفس االستخدامات  

  .ستخدام طرق مختلفة لحساب تكلفته قد يكون له ما يبررهالمختلف فإن ا
فقد يكون للمخزون المستخدم فى أحد القطاعات استخدام مغاير للمنـشأة       : على سبيل المثال   -٢٦

ومع ذلك فإن اختالف المنطقة الجغرافية التـى  . عن نفس المخزون المستخدم فى قطاع آخر  
ال يعتبـر مبـرراً   ) الضريبية لتلك المناطقأو االختالف فى القواعد  (يحتفظ بالمخزون فيها    

 .كافياً فى حد ذاته الستخدام طرق مختلفة لحساب التكلفة لنفس نوع المخزون

أن بنود المخزون التى يتم شراؤها أوالً هـى   "  يصرف أوالً  -الوارد أوالً   "تفترض طريقة     -٢٧
نهاية الفترة هـى أحـدث   التى يتم بيعها أوالً وبالتالي فإن البنود التى تبقى فى المخازن فى         

المتوسـط المـرجح   "بينما تتحدد تكلفة كل بند طبقـاً لطريقـة      . بنود تم شراؤها أو إنتاجها    
على أساس المتوسط المرجح لتكلفة وحدات متماثلـة فـى بدايـة الفتـرة وتكلفـة         " للتكلفة

توسـط  ويحـسب الم . الوحدات المتماثلة المشتراة أو المنتجة من نفس البند خالل نفس الفترة 
  .إما على أساس دورى أو كلما تم استالم شحنة إضافية وذلك حسب ظروف المنشأة
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   البيعيةصافي القيمة 
قد ال تسترد تكلفة المخزون إذا ما تعرض للتلف أو التقادم الكلى أو الجزئى أو إذا انخفض            -٢٨

تمامـه أو  كما قد ال تسترد تكلفة المخزون أيضاً إذا زادت التكلفة التقديريـة إل       .  بيعه رسع
وفـى الواقـع   .  عن سـعر البيـع  زادت التكلفة التقديرية المتوقع تحملها إلتمام عملية بيعه   

 البيعيـة  قيمتـه  صـافي العملى فإن تخفيض قيمة المخزون إلى أقل من تكلفته ليصل إلـى   
يتمشى مع وجهة النظر القائلة بأنه يجب أال تظهر األصول بقيمة تزيد عـن تلـك المتوقـع      

  .بيعها أو استخدامهاتحقيقها من 
 على أساس كل بند علـى حـده،   البيعية قيمته صافيعادة ما يتم تخفيض قيمة المخزون إلى   -٢٩

إال أنه فى بعض األحوال قد يكون مناسباً تجميع البنود المتماثلة والمرتبطة ببعـضها فـى             
خـط  بالنسبة لبنود المخزون المتعلقة بـنفس      : وقد يطبق ذلك على سبيل المثال     . مجموعات

اإلنتاج والتى لها نفس الغرض أو نفس االستخدامات النهائية والتى يتم إنتاجهـا وتـسويقها          
فى نفس المنطقة الجغرافية وال يمكن عملياً تقييمها بصفة منفصلة عن غيرها مـن البنـود          

  .على نفس خط اإلنتاج
 طبقـا  )أو كوحدة واحـدة (ومن غير المناسب أن تخفض قيمة بنود المخزون بشكل إجمالى     

البضاعة التامة أو كل بنود المخـزون فـى     : ألساس التبويب المستخدم لذلك المخزون مثل     
وتقـوم عـادة منـشآت    ). صناعة معينة أو منطقة نشاط جغرافية معينة( قطاع تشغيل معين  

تقديم الخدمات بتجميع التكاليف المتعلقة بكل خدمة لها سعر بيع منفصل، ولذلك تعامل كـل     
  .بند مستقلخدمة على أنها 

 على أفضل األدلة المتاحة التى يمكن أن يعتد بهـا وقـت      البيعيةيعتمد تقدير صافي القيمة      -٣٠
وتأخذ هذه التقديرات فـى  . إعداد هذه التقديرات عن القيم المتوقع تحققها من بنود المخزون    

لقـوائم  االعتبار التذبذبات فى السعر أو التكلفة التى ترتبط مباشرة بأحداث تقع بعد تـاريخ ا     
وذلك إلى المدى الذي تؤكد فيه تلك األحداث ظروفاً كانت قائمة فـى  ) أحداث الحقة(المالية  

 .نهاية الفترة

 يجب أن تأخذ المنشأة فى اعتبارهـا أيـضاً الغـرض مـن     البيعيةعند تقدير صافي القيمة    -٣١
لمخـزون   لكميـة ا  البيعيةيتم حساب صافي القيمة     : فعلى سبيل المثال  . االحتفاظ بالمخزون 

المحتفظ بها لمقابلة مبيعات أو خدمات مستقبلية بموجب عقود ملزمة على أساس قيمة هـذه      
وإذا كانت تلك العقود تتضمن كميات تقل عن الكميات المحتفظ بها فى المخـازن،          . العقود
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وقـد تنـشأ   .  للكمية الزائدة على أساس أسعار البيع العامة البيعيةعندئذ تتحدد صافي القيمة     
ات نتيجة تنفيذ عقود بيع ملزمة تزيد فى كمياتها عن كمية المخزون المحـتفظ بـه       مخصص

وتعالج تلك المخصـصات طبقـاً لمعيـار    . أو قد تنشأ مخصصات عن عقود شراء ملزمة      
 ". واألصول المحتملة المخصصات وااللتزامات المحتملة) "٢٨(المحاسبة المصرى رقم 

ألخرى المحتفظ بها بغرض االستخدام فـى عمليـة   ال يتم تخفيض قيمة المواد والمهمات ا     -٣٢
إنتاج ألقل من التكلفة إذا ما كانت المنتجات التامة التى تدخل فيها تلك المـواد والمهمـات        

إال أنه عندما يحدث انخفاض فى سـعر المـواد   . من المتوقع أن تباع بالتكلفة أو بأعلى منها 
، لـذا  البيعيـة  التامة عن صافي قيمتهـا  فقد يشير ذلك إلى احتمال أن تزيد تكلفة المنتجات       

، ويكـون أفـضل   البيعيـة يصبح من الواجب أن تخفض قيمة هذه المواد إلى صافي القيمة    
  .هو تكلفة اإلحالل لهذه المواد  فى هذه الحالةالبيعيةمقياس للقيمة 

 تعـد  فـإذا لـم  . البيعيةتقوم المنشأة فى كل فترة تالية للتخفيض بتقدير جديد لصافي القيمة    -٣٣
الظروف التى تم تخفيض قيمة المخزون بسببها إلى أقل من التكلفة موجودة أو عندما يوجـد   

 بسبب ظروف اقتصادية مغايرة، عندئذ يـتم  البيعيةدليل واضح عن زيادة فى صافي القيمة        
رد مبلغ التخفيض وذلك فى حدود المبالغ التى سبق تخفيض قيمة المخـزون بهـا وبحيـث       

ويحـدث  .  المعدلة أيهما أقـل البيعيةن الجديدة بالتكلفة أو صافي القيمة    تظهر قيمة المخزو  
عندما ينخفض سعر بيع أحد بنود المخزون فى فتـرة معينـة ويـتم       : هذا على سبيل المثال   

 ثم يظل ضمن المخزون لفترة تاليـة   البيعيةتخفيض قيمته الدفترية لتصل إلى صافي القيمة        
  .يرتفع خاللها سعر بيعه

   بالمصروفاالعتراف
  عندما يباع المخزون فإن القيمة الدفترية للمخزون المبـاع يعتـرف بهـا كمـصروف             -٣٤

ويعترف أيضا بأى تخفـيض  . فى نفس الفترة التى يعترف فيها باإليراد الناتج عن بيعه          
 للمخزون عن قيمته الدفتريـة  البيعيةفى قيمة المخزون ناتج عن انخفاض صافي القيمة    

  خرى للمخزون كمصروف فى الفترة التى يحـدث بهـا التخفـيض   وكذا بكافة الخسائر األ 
) من تخفيضات سبق إجرائها على قيمة المخـزون  (وتعالج أى مبالغ مرتدة     . أو الخسارة 

   للمخزون كتخفيض فى تكلفـة المخـزون المبـاع   البيعيةفى صافي قيمته    نتيجة الزيادة 
  .فى الفترة التى تم الرد فيها
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هـو الحـال علـى سـبيل      ن على حسابات أصول أخرى كماقد تحمل بعض بنود المخزو    -٣٥
. المثال بالنسبة للمخزون المستخدم كأحد مكونات أصل من األصول الثابتة المنـشأة ذاتيـا          

وعلى المنشأة التى استخدمت هذا األسلوب فى تحميل المخزون على أصل آخر أن تعتـرف    
 .بهذا المخزون كمصروف على مدار العمر االفتراضى لألصل

 فصــــاحاإل

  : القوائم المالية عما يلي فى أن تفصح على المنشأة -٣٦
 السياسات المحاسبية المتبعة فى قياس قيمة المخزون بمـا فـى ذلـك لطريقـة      ) أ        (

  .المستخدمة لحساب التكلفة
إجمالى القيمة الدفترية للمخزون والقيمة الدفترية لكل مجموعـة مـن بنـود         ) ب(و   

 .يتناسب مع طبيعة نشاط المنشأةالمخزون المبوبة بما 

بالقيمة العادلة مخـصوماً منهـا التكـاليف       "القيمة الدفترية للمخزون المدرج     ) ج(و   
  .الالزمة للبيع

  .قيمة المخزون التى تم تحميلها كمصروف خالل الفترة  ) د(و  
قيمة أى تخفيض على المخزون اعترف به كمصروف وفقاً للمعالجة الـواردة           ) ه(و  

  .من هذا المعيار" ٣٤"قرة بالف
تم معالجته كتخفـيض فـى قيمـة     ) لتخفيض فى قيمة المخزون   (قيمة أى رد     ) و(و  

  ".٣٤"المخزون المعترف به كمصروف خالل الفترة وفقاً للفقرة 
الظروف أو األحداث التى أدت إلى رد التخفيض فى قيمة المخزون طبقاً للفقرة          ) ز(و  

"٣٤."  
 .رية للمخزون المرهون كضمان اللتزامالقيمة الدفت) ح(و  

تعتبر المعلومات عن القيم الدفترية للتبويبات المختلفة للمخزون وكذلك عن مدى التغيرات           -٣٧
: وتشمل التبويبات الشائعة لبنود المخزون   . فى هذه األصول مفيدة لمستخدمى القوائم المالية      

 واإلنتاج تحت التشغيل، واإلنتاج    البضاعة المشتراة بغرض البيع ومهمات اإلنتاج، والمواد،      
  .ويمكن وصف بنود المخزون فى منشآت تقديم الخدمات كإنتاج تحت التشغيل. التام
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تتكون قيمة المخزون المعترف به كمصروف خالل الفترة والذي غالبا مـا يـشار إليـه                -٣٨
م بيعـه  التكاليف التى سبق تحميلها ضمن قيمة المخزون الذي ت: بتكلفة الوحدات المباعة من  

خالل الفترة باإلضافة إلى المصروفات الصناعية غير المباشرة التـى لـم تحمـل علـى               
 ظروف المنـشأة  تقتضيوقد . المخزون وكذلك البنود غير العادية من تكلفة إنتاج المخزون    

أن تدرج بعض المبالغ األخرى أيضاً ضمن قيمة المخزون المعترف به كمصروف خـالل      
 ).على سبيل المثال المخزون المعد خصيصاً لعميل معين (زيعالفترة مثل تكاليف التو

 إلـى  والتي تـؤدى ) قائمة دخل( لألرباح أو الخسائر  نماذج مختلفة تستخدم بعض المنشآت      -٣٩
اإلفصاح عن مبالغ تختلف عن تكلفة المخزون الذي أعترف به كمصروف خـالل الفتـرة         

 النموذج تحليال للمصروفات المبوبـة      وتعرض المنشاة وفقاً لهذا   ). تكلفة الوحدات المباعة  (
وفقاً لطبيعتها بحيث تفصح المنشأة عن التكاليف المعترف بها كمصروف من المواد الخـام      
والمهمات المستهلكة وتكاليف العمالة والتكاليف األخرى باإلضافة إلى قيمة صافي التغيـر      

 .فى المخزون عن الفترة
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   )٤( معيار احملاسبة املصرى رقم 
 قائمة التدفقات النقدية
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  )٤(قم معيار احملاسبة املصرى ر
  قائمة التدفقات النقدية

 فقــرات المحتويات  
   هدف المعيار
  ٣-١  نطاق المعيار

  ٥-٤ مزايا معلومات التدفق النقدي
  ٩-٦  تعريفات

  ٩-٧ النقدية و ما في حكمها
  ١٧-١٠  عرض قائمة التدفقات النقدية

  ١٥-١٣  أنشطة التشغيل
  ١٦  أنشطة االستثمار

  ١٧  أنشطة التمويل
  ٢٠-١٨  فقات النقدية من أنشطة التشغيلعرض التد

  ٢١  عرض التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار والتمويل
  ٢٤-٢٢  عرض التدفقات النقدية على أساس الصافي

  ٢٨-٢٥  التدفقات النقدية بالعملة األجنبية
  ٣٤-٣١  رباحاألالفوائد وتوزيعات 

  ٣٦-٣٥  الضرائب على الدخل
  ٣٨-٣٧  عة وشقيقة ومشروعات مشتركةاالستثمارات في شركات تاب

  ب٤٢-٣٩  التغير في حصص الملكية في الشركات التابعة وأنشطة األعمال األخرى
  ٤٤-٤٣  المعامالت غير النقدية

  د٤٤-أ٤٤  االلتزامات الناتجة من األنشطة التمويليةالتغيرات في 
  ٤٧-٤٥  مكونات النقدية وما في حكمها

  ٥٢-٤٨   األخرى اإلفصاحات
  ٥٣  ريخ السريانتا

    أمثلة توضيحية
    قائمة التدفقات النقدية لمنشأة من غير المؤسسات المالية) أ(ملحق 
    قائمة التدفقات النقدية لمؤسسة مالية) ب(ملحق 
    تسويات االلتزامات الناشئة من األنشطة التمويلية) ج(ملحق 
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  )٤(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  قائمة التدفقات النقدية

  هدف المعيار 

تفيد المعلومات عن التدفقات النقدية ألية منشأة في إمداد مستخدمي القوائم المالية بأسـاس لتقيـيم      
. قدرة المنشأة على توليد نقدية وما في حكمها واحتياجات المنشأة لتوظيف هذه التـدفقات النقديـة       

ييم قدرة المنشأة علـى توليـد   وتحتاج القرارات االقتصادية التي يتخذها هؤالء المستخدمون إلى تق 
ويهدف هذا المعيـار إلـى   . نقدية وما في حكمها وتوقيت ودرجة اليقين في تولد التدفقات النقدية       

إلزام المنشأة بتقديم معلومات عن التغيرات التاريخية في النقدية وما في حكمها للمنشأة وذلك عن           
قدية خالل الفترة إلى تـدفقات مـن أنـشطة    طريق قائمة التدفقات النقدية والتي تبوب التدفقات الن    

  .التشغيل واالستثمار والتمويل

  نطاق المعيار

يتعين على المنشأة إعداد قائمة للتدفقات النقدية وفقا لمتطلبات هذا المعيار وينبغـي أن          - ١
  تعرض هذه القائمة كجزء متمم لقوائمها المالية لكل فترة يـتم عنهـا عـرض قـوائم            

  . مالية للمنشأة

  . ملغاة-٢

يهتم مستخدمو القوائم المالية لمنشأة بالتعرف على كيفية قيام المنـشأة بتوليـد واسـتخدام                - ٣
النقدية وما في حكمها وذلك بغض النظر عن طبيعة أنشطة المنشأة ومـا إذا كـان يمكـن         

وتحتـاج المنـشآت   . النظر للنقدية كمنتج للمنشأة أم ال كما هو الحال بالنسبة لمؤسسة مالية       
لنقدية بصفة أساسية لذات األسباب مهما تباينت أنشطتها الرئيـسية التـي تـؤدى لتوليـد             ل

وتحتاج المنشآت للنقدية للقيام بعملياتها ولسداد التزاماتها ولتوفير عائد للمستثمرين           . اإليراد
ومن ثم فإن هذا المعيار يتطلب من جميع المنـشآت أن تعـرض قائمـة      . في تلك المنشآت  

  .قديةللتدفقات الن
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  مزايا معلومات التدفق النقدي
- عندما يتم استخدامها باالشتراك مع باقي القـوائم الماليـة       –توفر قائمة التدفقات النقدية       - ٤

معلومات تمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات التي تحدث على صافي أصول         
ها المالية بمعنى مقـدرتها علـى   بما في ذلك درجة السيولة ومالءت(المنشأة وهيكلها المالي    

وكذا قدرة المنشأة على التأثير على مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية بما يـسمح        ) سداد ديونها 
وتفيد معلومات التدفق النقـدي فـي   . لها بتوفيق أوضاعها مع الظروف والفرص المتغيرة   

 القوائم المالية مـن  تقييم قدرة المنشأة على توليد نقدية وما في حكمها كما تمكن مستخدمي       
تطوير نماذج بغرض تقييم ومقارنة القيمة الحالية للتـدفقات النقديـة المـستقبلية لمنـشآت       

كما أنها تحسن من إمكانية مقارنة األداء التشغيلي لمنشآت مختلفـة نظـراً ألنهـا        . مختلفة
  .ألحداثتستبعد اآلثار الناتجة من استخدام معالجات محاسبية مختلفة لنفس المعامالت وا

تستخدم المعلومات التاريخية للتدفق النقدي غالباً كمؤشر لقيمة وتوقيت ودرجة التيقن مـن            - ٥
تحقق التدفقات النقدية المستقبلية، كما أنها أيضاً تساعد في فحص مـدى دقـة التقـديرات          

ـ      دفق السابق إعدادها للتدفقات النقدية المستقبلية، واختبار العالقة بين الربحيـة وصـافي الت
  .النقدي وتأثير تغير األسعار

  تعريفات 
  :تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها  - ٦

  .تتضمن النقدية بالصندوق والودائع تحت الطلب: النقدية  
هي استثمارات قصيرة األجل عالية السيولة يمكن تحويلها بـسهولة    : ما في حكم النقدية     

  . نقدية محددة ويكون خطر تعرضها لتغير في قيمتها ضئيالًإلى مبالغ
  .هي تدفقات النقدية وما في حكمها الداخلة والخارجة: التدفقات النقدية  

هي األنشطة الرئيسية المولدة إليراد المنشأة واألنشطة األخرى التي ال        : أنشطة التشغيل 
  .تمثل أنشطة استثمار أو تمويل

ناء أصول طويلة األجل واستثمارات أخـرى والـتخلص منهـا    هي اقت : أنشطة االستثمار 
  .وهى أنشطة ال تدخل ضمن ما في حكم النقدية

هي أنشطة تؤدى إلى تغييرات في حجم ومكونات كل من حقوق الملكيـة   : أنشطة التمويل 
 .والقروض التي تحصل عليها المنشأة
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  النقدية وما في حكمها
بغرض الوفاء بااللتزامات النقديـة قـصيرة األجـل      " ما في حكم النقدية   "يحتفظ بمكونات     - ٧

ما في حكـم  "وال يعتبر االستثمار من مكونات . وليس بهدف االستثمار أو ألغراض أخرى    
إال لو كان قابالً للتحويل بسهولة إلى مبلغ نقدي محدد وأن يكون خطـر تعرضـه             " النقدية

 إذا إال" ما حكـم النقديـة  "كونات وعادة ال يعتبر أي استثمار من م     . لتغير في قيمته ضئيالً   
كان ذا تاريخ استحقاق قصير األجل يمكن القول بأنه يمثل ثالثة أشهر أو اقل مـن تـاريخ          

ما لم تكن فـي  " ما في حكم النقدية  "وتستبعد االستثمارات في األسهم من مكونات       . االقتناء
ات تـواريخ االسـترداد   جوهرها في حكم النقدية مثلما هو الحال بالنسبة لألسهم الممتازة ذ     

  .المحددة والتي يتم اقتناؤها قبل تاريخ استحقاقها بفترة قصيرة
. تعتبر القروض التي تحصل عليها المنشأة من البنوك بصفة عامة بمثابة أنـشطة تمويليـة            - ٨

 التي يستحق سدادها عنـد  –ومع ذلك ففي بعض العقود تشكل بنوك السحب على المكشوف   
وفى مثل هذه الحـاالت تـدرج بنـوك     . تجزأ من إدارة النقدية بمنشأة     جزءاً ال ي   –الطلب  

وتتصف مثل هذه الترتيبـات  . السحب على المكشوف كأحد مكونات النقدية وما في حكمها      
  .البنكية غالباً بتذبذب رصيد البنك من رصيد موجب إلى رصيد مكشوف

، ألن "النقدية أو ما فـي حكمهـا  "ال تتضمن التدفقات النقدية الحركة التي تتم بين مكونات           - ٩
هذه المكونات تمثل جزءاً من إدارة النقدية للمنشأة وال تعتبر جزءاً من أنشطتها التـشغيلية          

وتتضمن إدارة النقدية استثمار الفائض النقدي في بنود تـدخل        . أو االستثمارية أو التمويلية   
 ".ما في حكم النقدية"ضمن مكونات 

  يةعرض قائمة للتدفقات النقد
ينبغي أن تعرض قائمة التدفقات النقدية التدفقات النقدية خالل الفترة مبوبة إلى أنـشطة       - ١٠

  .التشغيل واالستثمار والتمويل
تقوم المنشأة بعرض تدفقاتها النقدية من أنشطة التشغيل واالستثمار والتمويل بالطريقة التـي      -١١

نشاط معلومـات تـسمح لمـستخدمي    ويقدم التبويب حسب ال  . تكون أكثر مالءمة ألعمالها   
النقديـة ومـا فـي    "القوائم المالية بتقدير أثر تلك األنشطة على المركز المالي وعلى مبالغ   

  .ويمكن استخدام هذه المعلومات أيضا لتقييم العالقات بين تلك األنشطة. للمنشأة" حكمها
ومـن األمثلـة   .  بشكل مختلفقد يتم تبويب التدفقات النقدية التي تتضمنها المعاملة الواحدة    -١٢

السداد النقدي لقرض بما في ذلك فوائد القرض، ففي حين أن المنشأة قد تبـوب         : على ذلك 
  .عنصر الفائدة كنشاط تشغيلي فإن أصل القرض يبوب كنشاط تمويلي
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  أنشطة التشغيل
قـدرة  يعتبر مبلغ التدفقات النقدية الناتج من أنشطة التشغيل مؤشراً رئيـسياً علـى مـدى            -١٣

عمليات المنشاة على توليد تدفقات نقدية كافية إلعادة سداد القروض والحفاظ على القـدرة          
التشغيلية للمنشأة وسداد توزيعات األرباح وفى القيام باستثمارات جديدة دون اللجـوء إلـى      

وتفيد المعلومات المستقاة من المكونات المحددة للتدفقات النقديـة  . مصادر خارجية للتمويل 
  .تاريخية للتشغيل مع المعلومات األخرى في التنبؤ بالتدفقات النقدية للتشغيل في المستقبلال

تنشأ التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة التشغيل أساساً عن طريق األنشطة الرئيـسية المولـدة        -١٤
لإليراد بالمنشأة، ولذلك فأنها تنتج بصفة عامة من المعامالت واألحـداث األخـرى التـي         

ومن األمثلة على التـدفقات النقديـة المتعلقـة       . خل في تحديد صافي الربح أو الخسارة      تد
  :بأنشطة التشغيل ما يلي

  .المقبوضات النقدية من بيع البضائع وتقديم الخدمات  )أ (
  .المقبوضات النقدية من اإلتاوات واألتعاب والعموالت واإليرادات األخرى  )ب(و
  .ين سداداً لقيمة بضائع وخدماتالمدفوعات النقدية للمورد )ج(و
  .المدفوعات النقدية إلى العاملين ونيابة عنهم )د(و
المقبوضات والمدفوعات النقدية لمنـشأة التـأمين عـن األقـساط والمطالبـات          )هـ(و

  .واالشتراكات السنوية والمزايا األخرى للوثيقة
 علـى وجـه التحديـد    المدفوعات أو االستردادات النقدية لضرائب الدخل ما لم تكن    )و(و

  .مرتبطة بأنشطة التمويل واالستثمار
  .المقبوضات والمدفوعات النقدية من عقود محتفظ بها ألغراض التعامل أو المتاجرة  )ز(و

 ربـح أو خـسارة يـدرج    - مثل بيع أحد األصول الثابتة     -قد ينشأ عن بعض المعامالت      
دية المتعلقة بمثل هـذه المعـامالت   ضمن األرباح أو الخسائر المحققة، وتمثل التدفقات النق  

ومع ذلك فإن المدفوعات النقدية في األصول التي تقوم      . تدفقات نقدية من أنشطة االستثمار    
المنشأة بتصنيعها أو اقتنائها بغرض تأجيرها للغير والتي يـتم بيعهـا الحقـاً فـي إطـار          

المحاسـبة المـصري   من معيار " أ٦٨"األنشطة المعتادة للمنشأة كما هو موضح في الفقرة   
وتعتبـر المتحـصالت   . تعتبر تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل    " األصول الثابتة ) "١٠(رقم  

النقدية من اإليجارات ومن المبيعات الالحقة لتلك األصول تـدفقات نقديـة مـن أنـشطة            
  .التشغيل أيضاَ
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هـا، وفـى هـذه    قد تحتفظ المنشأة بأوراق مالية وقروض ألغراض التعامل أو المتاجرة في    -١٥
لذلك فإن التـدفقات  . الحالة فإنها تماثل المخزون الذي يتم اقتناؤه تحديداً بغرض إعادة بيعه       

النقدية التي تنشأ من شراء وبيع األوراق المالية التي يتم التعامل أو المتاجرة فيهـا تبـوب          
لماليـة  فإن السلف والقروض النقدية التي تمنحهـا المؤسـسات ا       : وبالمثل. كأنشطة تشغيل 

  .تبوب عادة كأنشطة تشغيل نظراً ألنها تتعلق بالنشاط الرئيسي المولد إليراد تلك المنشاة
  أنشطة االستثمار

يعتبر اإلفصاح المستقل عن التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة االستثمار مهماً حيث إن هـذه        -١٦
على موارد تهـدف إلـى   التدفقات النقدية تمثل المدى الذي تم اإلنفاق في حدوده للحصول    

 تبوب المبـالغ التـي تقـوم بإنفاقهـا     أالوعلى المنشأة  . توليد دخل وتدفقات نقدية مستقبلية    
. كأنشطة استثمار إال لو ترتب على ذلك اإلنفاق االعتراف بأصل في قائمة المركز المـالي     

  : ومن األمثلة على التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة االستثمار ما يلي
 المدفوعات النقدية القتناء أصول ثابتة وأصول غير ملموسة وأصول أخرى طويلـة      )أ(   

األجل وتتضمن هذه المدفوعات ما يتعلق منها بتكاليف التطوير المرسملة وتكـاليف         
  .األصول الثابتة التي يتم إنشاؤها ذاتياً

ألصـول  المقبوضات النقدية من بيع األصول الثابتة واألصول غيـر الملموسـة وا           )ب(و
  .األخرى طويلة األجل

المدفوعات النقدية القتناء أدوات حقوق ملكية أو أدوات دين فـي منـشآت أخـرى            )ج(و
بخـالف المـدفوعات فـي األدوات    (وحصص في مشروعات ذات سيطرة مشتركة  

وتلك التي تحـتفظ بهـا المنـشأة    " ما في حكم النقدية"المالية التي تعتبر من مكونات      
  ). المتاجرة فيهاألغراض التعامل أو

المقبوضات النقدية من بيع أدوات حقوق ملكية أو أدوات دين فـي منـشآت أخـرى       )د(و
بخالف المقبوضـات مـن األدوات   (وحصص في مشروعات ذات سيطرة مشتركة       

وتلك التي تحـتفظ بهـا المنـشأة    " ما في حكم النقدية"المالية التي تعتبر من مكونات      
  ).فيهاألغراض التعامل أو المتاجرة 

بخـالف الـسلف والقـروض النقديـة        (السلف والقروض النقدية الممنوحة للغير       )هـ(و
  ).الممنوحة من مؤسسة مالية
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بخـالف  (المقبوضات النقدية من تحصيل السلف والقروض النقدية الممنوحة للغيـر          )و(و
  ).السلف والقروض النقدية الممنوحة من مؤسسة مالية

وعقـود  ) Futures(وعقود مـستقبلية  ) Forwards(قود آجلة المدفوعات النقدية في ع    )ز(و
 إال عندما يكون الغرض من هذه العقود    )Swaps(وعقود مبادلة   ) Options(خيارات  

  .هو التعامل أو المتاجرة فيها، أو عندما تبوب المدفوعات عنها كأنشطة تمويلية
وعقـود  ) Futures(لية  وعقود مستقب ) Forwards(المقبوضات النقدية من عقود آجلة      ) ح(و

ــارات  ــة ) Options(خي ــود مبادل ــرض ) Swaps(وعق ــون الغ ــدما يك   إال عن
من هذه العقود هو التعامل أو المتاجرة فيها، أو عندما تبـوب المقبوضـات منهـا              

  .كأنشطة تمويلية
وعندما تتم المحاسبة عن عقد كأداة تغطية لمركز محدد فإن التدفقات النقدية لهـذا العقـد           

فس األسلوب الذي تبوب على أساسه التدفقات النقدية للمركز الـذي يـتم تغطيـة           تبوب بن 
  .مخاطره

  أنشطة التمويل
يعتبر اإلفصاح المستقل عن التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة التمويل مهماً ألنه يساعد على         -١٧

مثلة علـى  ومن األ. التنبؤ باحتياجات أصحاب رأس مال المنشأة في التدفقات النقدية المستقبلية  
  : التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة التمويل ما يلي

  .المتحصالت النقدية من إصدار أسهم أو أدوات حقوق ملكية أخرى )أ(
  .المدفوعات النقدية للمالك القتناء أو استرداد أسهم المنشاة )ب(و
ـ      )ج(و ة المتحصالت النقدية من إصدار سندات دين غير مضمونة وقروض وأوراق تجاري

  وسندات أخرى وقروض برهن وقـروض أخـرى مـن الغيـر سـواء قـصيرة             
  .أو طويلة األجل

  .السداد النقدي للمبالغ المقترضة )د(و
  المدفوعات النقدية التي يقوم بهـا المـستأجر لتخفـيض االلتـزام القـائم المتعلـق           )ه(و

  .بتأجير تمويلي



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٣٨

  عرض التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
  :نشأة أن تعرض التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل باستخدام أي منيتعين على الم  -١٨

الطريقة المباشرة والتي يتم بمقتضاها اإلفـصاح عـن التبويبـات الرئيـسية                )أ(
  .للمقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية باإلجمالي

ار الطريقة غير المباشرة والتي يتم بمقتضاها تعديل صافي الربح أو الخسارة بآث        )ب(
المعامالت ذات الطبيعة غير النقدية والمؤجالت أو االستحقاقات الناشـئة عـن           
مقبوضات أو مدفوعات تشغيل ماضية أو مستقبلية باإلضافة إلى تـسوية آثـار      

  .بنود اإليراد أو المصروف المصاحبة للتدفقات النقدية االستثمارية أو التمويلية
ن مفيدة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية األمر    توفر الطريقة المباشرة معلومات قد تكو       -١٩

ووفقاً للطريقة المباشـرة يمكـن   . الذي قد ال يتاح في ظل استخدام الطريقة غير المباشرة          
الحصول على معلومات عن التبويبات الرئيسية إلجمالي المقبوضـات النقديـة وإلجمـالي     

  :المدفوعات النقدية إما
  .ة للمنشأةمن السجالت المحاسبي  ) أ (
: يقابلهما في المؤسـسات الماليـة  (عن طريق تعديل مبالغ المبيعات وتكلفة المبيعات       )ب(أو 

وبنود أخرى ) الدخل من الفوائد واإليرادات المماثلة، والفوائد المدينة واألعباء الماثلة     
  :في قائمة الدخل بما يلي

  .الء وموردو التشغيلالتغييرات التي حدثت أثناء الفترة في المخزون وفى عم )١(
  .البنود غير النقدية األخرى )٢(و
  البنود األخرى التي تكون آثارها النقدية عبارة عن تـدفقات نقديـة اسـتثمارية       )٣(و

  .أو تمويلية
يتم تحديد صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل وفقاً للطريقة غير المباشرة عن طريـق            - ٢٠

  : آلثار المتعلقة بما يليتعديل صافي الربح أو الخسارة با
  . التغييرات التي حدثت أثناء الفترة في المخزون وفى حسابات مدينو ودائنو التشغيل  )أ (
البنود غير النقدية مثل اإلهالك والمخصصات والضرائب المؤجلة وأرباح وخـسائر         )ب(و

  .العملة األجنبية غير المحققة وأرباح الشركات الشقيقة غير الموزعة
  يع البنود األخرى التي تكون آثارها النقدية عبارة عن تـدفقات نقديـة اسـتثمارية      جم  )ج(و

  .أو تمويلية
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يمكن عرض صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل طبقاً للطريقة غير المباشرة بأسـلوب    
بديل وذلك بإظهار اإليرادات والمصروفات المفصح عنها في قائمة الدخل والتغيرات التي         

  .الفترة في المخزون حسابات مدينو ودائنو التشغيلحدثت أثناء 
  عرض التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار والتمويل

على المنشأة أن تعرض بصورة منفصلة الفئات الرئيسية لكل من إجمـالي المقبوضـات      -٢١
النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار والتمويـل باسـتثناء             

  .إذا ما تم عرضها بالصافي" ٢٤"، "٢٢"فقات النقدية الموضحة في الفقرات التد
  عرض التدفقات النقدية على أساس الصافي

يمكن عرض التدفقات النقدية التالية من أنشطة التشغيل واالسـتثمار والتمويـل علـى         -٢٢
  :أساس الصافي

 تلك التدفقات النقديـة  المقبوضات والمدفوعات النقدية نيابة عن العمالء إذا كانت        )أ (
  .تعكس أنشطة العميل بدال من أنشطة المنشأة

المقبوضات والمدفوعات النقدية للبنود التي يكون معدل دورانها سـريع وتكـون           )ب(و
  .مبالغها كبيرة وتواريخ استحقاقها قصيرة

  :ما يلي)" أ(٢٢"والمدفوعات النقدية المشار إليها في الفقرة  من أمثلة المقبوضات  -٢٣
  .قبول سداد الودائع البنكية تحت الطلب لبنك  )أ(  
  .األموال التي يتم االحتفاظ بها لحساب العمالء بواسطة منشأة استثمار  )ب(و
  .اإليجارات التي يتم تحصيلها نيابة عن مالك العقارات وسدادها لهم  )ج(و

المقـدمات  )" ب(٢٢"ومن أمثلة المقبوضات والمدفوعات النقدية المشار إليها في الفقـرة            أ-٢٣
  : المدفوعة في أي من البنود التالية والمتحصالت منها

  .أصل المبالغ المتعلقة بعمالء بطاقات االئتمان  )أ ( 
  .شراء وبيع االستثمارات  )ب(و
  السلفيات األخرى قصيرة األجل مثل تلك التي تكون فتـرة اسـتحقاقها ثالثـة أشـهر          )ج(و

  .أو أقل
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النقدية الناشئة عن كل من األنشطة التالية لمؤسسة مالية على      يمكن عرض التدفقات       - ٢٤
  :أساس الصافي

المقبوضات والمدفوعات النقدية عن قبول وسداد الودائع التي يكون لهـا تـاريخ           )أ (
  .استحقاق محدد

  .ربط الودائع لدى مؤسسات مالية أخرى وسحبها منها )ب(و
  .وتسديدات هذه القروض والسلفالسلف والقروض النقدية المقدمة للعمالء   )ج(و

  التدفقات النقدية بالعملة األجنبية
ينبغي تسجيل التدفقات النقدية الناتجة عن المعامالت بالعملة األجنبيـة بعملـة التعامـل       -٢٥

علـى  ) بين عملة التعامل والعملة األجنبية (للمنشأة وذلك بتطبيق سعر الصرف الساري       
  . التدفق النقديالمبلغ بالعملة األجنبية في تاريخ

ينبغي ترجمة التدفقات النقدية الخاصة بالشركة التابعة األجنبية باستخدام أسعار الصرف      -٢٦
  .السارية بين عملة التعامل والعملة األجنبية في تواريخ التدفقات النقدية

قم يتم عرض التدفقات النقدية بالعملة األجنبية بطريقة تتفق مع معيار المحاسبة المصري ر            -٢٧
باسـتخدام سـعر   ويسمح ذلـك   " آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية      ) "١٣(

يمكن استخدام متوسـط سـعر صـرف    : وعلى سبيل المثال . صرف يقارب السعر الفعلي   
مرجح عن فترة ما وذلك لتسجيل المعامالت بالعملة األجنبية أو ترجمة التـدفقات النقديـة          

سمح هذا المعيار باستخدام سعر الصرف السائد فـي تـاريخ   ولكن ال ي. لشركة تابعة أجنبية  
   . نهاية الفترة المالية عند ترجمة التدفقات النقدية لشركة تابعة أجنبية

 ال تعتبر المكاسب والخسائر غير المحققة والناتجة عن التغيرات في أسعار صرف العملـة         -٢٨
سعر الصرف المرتبطة ببنـود  األجنبية تدفقات نقدية، ولكن يجب عرض أثر التغيرات في        

النقدية وما في حكمها المحتفظ بها أو المستحقة بعملة أجنبية في قائمة التدفق النقدي وذلـك     
ويـتم عـرض هـذا المبلـغ     . حتى يتم تسوية النقدية وما في حكمها في بداية ونهاية الفترة  

لتمويل ويتضمن هـذا  منفصالً عن التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التشغيل واالستثمار وا   
التي كان يمكن أن تنشأ لو أن عرض تلك التدفقات النقدية كـان      ) إن وجدت (المبلغ الفروق   

  .على أساس أسعار الصرف السائدة في نهاية الفترة
  . ملغاة-٢٩
  . ملغاة-٣٠
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   الفوائد وتوزيعات األرباح
وائد وتوزيعات األرباح  ينبغي اإلفصاح عن التدفقات النقدية المقبوضة والمدفوعة من الف      -٣١

 كما ينبغي تبويب كل منها بطريقة متسقة من فترة ألخـرى إمـا كأنـشطة       حدةكل على   
  .تشغيل أو استثمار أو تمويل

 يتم اإلفصاح عن إجمالي مبلغ الفوائد المدفوعة خالل الفترة في قائمة التدفقات النقدية سـواء     –٣٢
أو التـي  ) قائمة الـدخل (باح أو الخسائر تلك التي اعترفت بها المنشأة كمصروف ضمن األر  

  .الخاص بتكاليف االقتراض) ١٤(تم رسملتها طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 
 تبوب المؤسسات المالية عادةً الفوائد المدفوعة والفوائـد وتوزيعـات األربـاح المقبوضـة       –٣٣

ق بهذه التـدفقات النقديـة   كتدفقات نقدية تشغيلية ولكن ال يوجد إجماع على التبويب فيما يتعل     
وقد تبوب الفوائد المدفوعة والفوائد وتوزيعات األرباح المقبوضـة  . بالنسبة للمنشآت األخرى  

  .كتدفقات نقدية تشغيلية ألنها تؤثر في تحديد الربح أو الخسارة
ة وقد تبوب الفوائد المدفوعة والفوائد وتوزيعات األرباح المقبوضة بدالً من ذلك كتدفقات نقدي    

تمويلية وكتدفقات نقدية استثمارية على التوالي ألنها تمثل تكاليف للحصول على موارد مالية           
  .أو عوائد على االستثمارات

يمكن تبويب توزيعات األرباح المدفوعة كتدفق نقدي تمويلي نظراً ألنها تمثل تكلفة الحصول        -٣٤
ة بدالً من ذلـك كعنـصر مـن    وقد يتم تبويب توزيعات األرباح المدفوع   . على موارد مالية  

عناصر التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل من أجل مساعدة مستخدمي القوائم الماليـة فـي         
  .تحديد قدرة المنشاة على سداد توزيعات األرباح من التدفقات النقدية التشغيلية

  الضرائب على الدخل 
لى الدخل بشكل منفصل، كمـا   ينبغي اإلفصاح عن التدفقات النقدية المرتبطة بالضرائب ع   –٣٥

ينبغي تبويبها كتدفقات نقدية ناتجة من أنشطة التشغيل ما لم يكن مـن الممكـن ربطهـا     
  .مباشرةً بأنشطة تمويل أو استثمار محددة

تنشأ ضرائب الدخل على معامالت تولد تدفقات نقدية يتم تبويبها كأنشطة تشغيل أو اسـتثمار        -٣٦
لنقدية، وعلى الرغم من سهولة التعرف على عالقة مـصروف   أو تمويل في قائمة التدفقات ا     

ضريبى بأنشطة استثمارية أو تمويلية إال أنه يتعذر عادة من الناحية العملية تحديـد التـدفقات      
النقدية المتعلقة بالمصروف الضريبى كما أنها قد تنشأ في فترة مختلفة عن تلك تحـدث بهـا       
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ة، ولذلك فإن الضرائب المسددة تبوب عـادة كتـدفقات      التدفقات النقدية من المعاملة الرئيسي    
ولكن عندما تتمكن المنشأة عملياً من تحديد عالقة التـدفق النقـدي     . نقدية من أنشطة التشغيل   

الضريبى لمعاملة فردية ذات تدفقات نقدية مبوبة كأنشطة استثمارية أو تمويلية، فإن التـدفق            
وعنـدما يـتم   . مويلي حسبما يكون ذلك مالئمـاً النقدي الضريبي يبوب كنشاط استثماري أو ت 

توزيع التدفقات النقدية الضريبية بين أكثر من تبويب واحد من النشاط فيتعين علـى المنـشأة         
  . اإلفصاح عن إجمالي مبلغ الضرائب المسددة

  االستثمارات في شركات تابعة وشقيقة ومشروعات مشتركة 
  المحاسبة عـن االسـتثمار فـي شـركة شـقيقة       عند استخدام طريقة حقوق الملكية في          -٣٧

أو طريقة التكلفة في المحاسبة عن االستثمار في شركة تابعة، فيجب على المستثمر لـدى      
إعداده لقائمة التدفقات النقدية مراعاة أن تقتصر تلك القائمة على عرض التدفقات النقديـة    

  .رباح والسلفتوزيعات األ:  مثل-التي تتم بينه وبين الجهة المستثمر فيها 
راجـع معيـار   (على المنشأة التي تعرض حصتها في منشأة تخضع لـسيطرة مـشتركة        -٣٨

باستخدام طريقة حقـوق الملكيـة أن   ") الترتيبات المشتركة) "٤٣(المحاسبة المصري رقم  
تدرج في قائمة التدفقات النقدية الخاصة بها التدفقات النقدية المتعلقة باسـتثماراتها فـي             

  التي تخـضع للـسيطرة المـشتركة وكـذا توزيعـات األربـاح والمـدفوعات        المنشأة  
  .أو المقبوضات األخرى بينها وبين المنشاة التي تخضع للسيطرة المشتركة

  التغير في حصص الملكية في الشركات التابعة وأنشطة األعمال األخرى
الـسيطرة علـى    ينبغي عرض إجمالي التدفقات النقدية الناتجة عن الحصول على أو فقد  –٣٩

  .الشركات التابعة أو أنشطة األعمال األخرى بشكل منفصل وتبويبها كأنشطة استثمار
 ينبغي على المنشأة في حالة حصولها على السيطرة على الشركات التابعـة أو أنـشطة           –٤٠

األعمال األخرى أو عندما تفقد تلك السيطرة عليها خالل الفترة أن تفصح بشكل مجمـل        
  :ود التاليةعن كل من البن

  .إجمالي المقابل المدفوع أو المحصل) أ ( 
  .مقدار الجزء من مقابل الشراء أو البيع الذي يتكون من نقدية وما في حكمها) ب(و 
مبلغ النقدية وما في حكمها في الشركات التابعة أو أنشطة األعمال األخرى التـي        ) ج(و  

  .تحققت أو فقدت السيطرة عليها
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وااللتزامات بخالف النقدية وما في حكمها في الـشركات التابعـة أو    مبلغ األصول   ) د(و  
أنشطة األعمال األخرى التي حصلت أو فقدت السيطرة عليها، علـى أن يعـرض           
ملخص هذه المبالغ مبوبة على أساس كل مجموعة رئيسة مـن تلـك األصـول           

  .وااللتزامات
تثمار في شركة تابعـة يـتم قياسـها      على االس )" د(٤٠"أو  )" ج(٤٠"ال يتعين تطبيق الفقرة       -أ٤٠

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بواسطة المنشأة االستثمارية، كما هي معرفـة        
  ".القوائم المالية المجمعة) "٤٢(في معيار المحاسبة المصري رقم 

ات إن العرض المنفصل آلثار التدفق النقدي الناتج عن تحقق أو فقد السيطرة على الـشرك           -٤١
التابعة وأنشطة األعمال األخرى كبنود مستقلة، مع اإلفصاح المستقل عن مبالغ األصـول            
وااللتزامات المقتناة أو التي تم التخلص منها، يساعد على تمييز تلك التدفقات النقديـة عـن     
. غيرها من التدفقات النقدية الناشئة من أنشطة التـشغيل واالسـتثمار والتمويـل األخـرى      

 يتم خصم آثار التدفق النقدي المرتبط بفقد السيطرة من التدفق النقدي المـرتبط     ويراعى أال 
  .بالحصول على السيطرة

ينبغي أن يعرض في قائمة التدفقات النقدية المبلغ المجمع للنقدية المدفوعـة أو المقبوضـة       -٤٢
 في المعامالت التي تقترن بالحصول على السيطرة أو فقد تلك الـسيطرة علـى الـشركات     
التابعة أو أنشطة األعمال األخرى، وذلك بعد خصم البنود المقتناة أو التي تم التخلص منهـا   

والتي تدخل كجزء من تلك المعامالت أو األحداث أو التغيرات   " النقدية وما في حكمها   "من  
  .في الظروف

ال ينـتج   التدفقات النقدية الناتجة عن التغيرات في حصص الملكية في شركة تابعة والتـي         -أ٤٢
عنها فقد السيطرة يتم تبويبها ضمن التدفقات النقدية الناتجة مـن أنـشطة التمويـل، إال إذا        

كما هي معرفة فـي معيـار المحاسـبة     كانت الشركة التابعة تحتفظ بها منشأة استثمارية،        
  .ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر) ٤٢(المصري رقم 

بة عن التغيرات في حصص الملكية في شركة تابعة والتي ال ينتج عنهـا فقـد          يتم المحاس -ب٤٢
السيطرة، مثل الشراء أو البيع الالحق بمعرفة الـشركة األم ألدوات حقـوق ملكيـة فـي        

، ))٤٢(معيار المحاسبة المصري رقـم  راجع (الشركة التابعة، كمعامالت في حقوق ملكية    
ويجب قياسها بالقيمة العادلـة مـن   ها منشأة استثمارية إال إذا كانت الشركة التابعة تحتفظ ب      

وبناء عليه فإن التدفقات النقديـة الناتجـة يـتم تبويبهـا بـنفس       . خالل األرباح أو الخسائر   
األسلوب المتبع في تبويب المعامالت األخرى التي تتم مع مالك المنشأة كما هـو موضـح    

  ".١٧"في الفقرة 
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  المعامالت غير النقدية
ي استبعاد معامالت االستثمار والتمويل التي ال تتطلب استخدام النقدية أو مـا فـي           ينبغ  -٤٣

وينبغي اإلفصاح عن مثل تلك المعامالت فـي مكـان     . حكمها من قائمة التدفقات النقدية    
آخر في القوائم المالية بطريقة توفر كافة المعلومـات المالئمـة عـن تلـك األنـشطة           

  .االستثمارية والتمويلية
 يوجد للعديد من أنشطة االستثمار والتمويل تأثير مباشر على التدفقات النقديـة الجاريـة         ال  -٤٤

وتتـسق عمليـة اسـتبعاد    . على الرغم من أنها تؤثر على هيكل رأس مال وأصول المنشأة   
المعامالت غير النقدية من قائمة التدفق النقدي مع الهدف من قائمة التدفقات النقدية حيـث        

ومن أمثلـة المعـامالت غيـر    . تنطوي على تدفقات نقدية في الفترة الجاريةإن هذه البنود   
  : النقدية ما يلي

اقتناء أصول سواء بتحمل االلتزامات المتعلقة مباشرة بها أو عـن طريـق التـأجير       )أ(
  .التمويلي

  .اقتناء منشأة عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية  )ب(و
  .كيةتحويل أداة دين إلى أداة حقوق مل  )ج(و

  التغيرات في االلتزامات الناشئة من األنشطة التمويلية
يجب على المنشأة تقديم اإلفصاحات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية مـن تقيـيم           -أ٤٤

التغيرات في االلتزامات التي تنشأ من األنشطة التمويلية، بما في ذلك كال من التغيـرات         
  .ر نقديةالناشئة من تدفقات نقدية أو تغيرات غي

  ،"أ٤٤"يجب على المنشأة اإلفصاح، إلى المـدي الـذي يتفـق مـع متطلبـات الفقـرة            -ب٤٤
  :عن التغيرات التالية في االلتزامات والناشئة من األنشطة التمويلية

  .التغيرات من التدفقات النقدية التمويلية  )أ(
أو أنـشطة  التغيرات الناشئة عن الحصول أو فقد الـسيطرة علـى شـركات تابعـة        )ب(و

  .األعمال األخرى
  .أثر التغيرات في أسعار الصرف األجنبي  )ج(و
  .التغيرات في القيمة العادلة  )د(و
  .التغيرات األخرى  )ه(و
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االلتزامات الناشئة من األنشطة التمويلية هي تلك االلتزامات التي تـم تـصنيف تـدفقاتها       -ج٤٤
ية في قائمة التدفقات النقديـة علـى أنهـا       النقدية، أو سيتم تصنيف تدفقاتها النقدية المستقبل      

باإلضافة إلى ذلك، فإن اإلفصاح المطلوب في الفقـرة   . تدفقات نقدية من األنشطة التمويلية    
 علـى سـبيل المثـال، األصـول    (ينطبق كذلك على التغيرات في األصول الماليـة   " أ٤٤"

 تصنيف التدفقات النقديـة   إذا تم )  الناشئة من أنشطة تمويلية    المحتفظ بها لتغطية االلتزامات   
من تلك األصول المالية، أو سيتم تصنيف تدفقاتها النقدية المستقبلية على أنها تدفقات نقديـة       

  .من األنشطة التمويلية
من خالل تقـديم تحليـل للحركـة بـين      " أ٤٤"يمكن الوفاء بمتطلبات اإلفصاح في الفقرة         -د٤٤

تي تنشأ من أنشطة تمويلية في قائمـة المركـز     األرصدة االفتتاحية والختامية لاللتزامات ال    
عندما تقوم المنشأة باإلفصاح عن ". ب٤٤"المالي، بما في ذلك التغيرات المحددة في الفقرة        

هذا التحليل، يجب تقديم معلومات كافية بحيث تمكن مستخدمي القوائم الماليـة مـن ربـط       
  .لتدفقات النقديةالبنود في هذا التحليل مع قائمة المركز المالي وقائمة ا

مع اإلفصاحات عن التغيرات في  " أ٤٤"إذا قدمت المنشأة اإلفصاح المطلوب في الفقرة         -هـ٤٤
األصول وااللتزامات األخرى، يجب على المنـشأة اإلفـصاح عـن التغيـرات فـي              
االلتزامات الناشئة من أنشطة تمويلية بشكل منفـصل عـن التغيـرات فـي األصـول         

  .وااللتزامات األخرى
  كونات النقدية وما في حكمها م

كمـا ينبغـي عليهـا    " النقدية وما في حكمها "ينبغي على المنشأة اإلفصاح عن مكونات         -٤٥
عرض التسوية بين المبالغ التي تظهر في قائمة التدفقات النقدية والبنود المناظرة لهـا            

  .التي تظهر في قائمة المركز المالي للمنشأة
ت إدارة النقدية والترتيبات المصرفية في أنحاء العـالم ولغـرض     نظراً للتنوع في ممارسا     -٤٦

، يتعين على المنـشأة أن  "عرض القوائم المالية) "١(االلتزام بمعيار المحاسبة المصري رقم  
  .تفصح عن السياسة التي تطبقها في تحديد مكونات النقدية وما في حكمها

" النقدية وما في حكمهـا "بعة لتحديد مكونات يتعين اإلفصاح عن أثر التغيير في السياسة المت    -٤٧
  الـسياسات المحاسـبية والتغييـرات   ) "٥(وذلك طبقا لمعيار المحاسـبة المـصري رقـم      

التغيير في تبويب أدوات ماليـة    : من األمثلة على ذلك   ". في التقديرات المحاسبية واألخطاء   
المالية قبـل هـذا التبويـب    إذا كانت المنشأة تعالج تلك األدوات " نقدية وما في حكمها"إلى  

  .كجزء من محفظة استثماراتها
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  اإلفصاحات األخرى
ينبغي أن تفصح المنشأة عن مبلغ األرصدة ذات األهمية النسبية للنقدية وما في حكمها           -٤٨

  التي تحتفظ بها المنشأة وغير المتاحة لالستخدام بواسطة المجموعة مع تعليـق اإلدارة       
  .على ذلك

نقدية وما في حكمها التي تحتفظ بها منشأة غير متاحة لالسـتخدام بواسـطة   تكون أرصدة ال    -٤٩
عندما تكون أرصدة النقدية وما فـي  : ومن األمثلة على ذلك   . المجموعة في ظروف عديدة   

حكمها التي تحتفظ بها شركة تابعة غير متاحة لالستخدام العـام بواسـطة المجموعـة أو              
تعمل في دولـة تطبـق إجـراءات    ك الشركة التابعة  ألن تلالشركات التابعة األخرى نظراً  

  .رقابية على التحويالت أو قيود قانونية أخرى
قد تكون المعلومات اإلضافية مالئمة لمستخدمي القوائم المالية من أجل تفهم المركز المالي     -٥٠

ويشجع هذا المعيار اإلفصاح عن تلـك المعلومـات مـع تعليـق     . والسيولة المالية للمنشأة 
  :دارة على ذلك، وقد يتضمن هذااإل

مبلغ تسهيالت االقتراض غير المستخدمة والتي قد تكون متاحة ألنـشطة التـشغيل       )  أ(
المستقبلية ولتسوية االرتباطات الرأسمالية، وتراعى المنشأة اإلشارة إلى أيـة قيـود    

  .على استخدامات تلك التسهيالت
  .ملغاة  )ب(و
ي تمثل زيادات فـي الطاقـة التـشغيلية بـصورة     إجمالي مبلغ التدفقات النقدية الت     )ج(و

  .منفصلة عن التدفقات النقدية التي تكون مطلوبة لالحتفاظ بالطاقة التشغيلية
  مبلغ التدفقات النقدية المتولدة من أنشطة التـشغيل واالسـتثمار والتمويـل لكـل            ) د(و

  )٤١(راجـع معيـار المحاسـبة المـصري رقـم          (قطاع يتم اإلفـصاح عنـه       
  "). ت التشغيليةالقطاعا"

من المفيد اإلفصاح المستقل عن التدفقات النقدية التي تمثل زيادات في الطاقـة التـشغيلية            -٥١
والتدفقات النقدية المطلوبة للمحافظة على الطاقة التشغيلية حيث يتيح ذلك لمستخدم القـوائم        

فقـد  . لتـشغيلية المالية تحديد ما إذا كانت المنشأة تستثمر بشكل كاف في صيانة طاقتهـا ا         
تعرض المنشأة التي ال تقوم باالستثمار بشكل كاف في صيانة طاقتها التـشغيلية ربحيتهـا             
في المستقبل للخطر نتيجة لرغبتها في توفير سيولة وإجـراء توزيعـات علـى أصـحاب           

  .المنشأة في الفترة الحالية
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المالية في تفهم العالقة بـين  يساعد اإلفصاح عن التدفقات النقدية القطاعية مستخدمو القوائم    -٥٢
التدفقات النقدية للمنشأة ككل وتلك المتعلقة باألجزاء المكونة لها وفى التعرف على مـدى          

  .توافر التدفقات النقدية القطاعية والتغير فيها
  تاريخ السريان

 ، وباسـتثناء  ٢٠١٦الصادر عام ) ٤( يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة المصرى رقم       -٥٣
 ١، يسرى على الفترات المالية التى تبدأ فـى أو بعـد          " ب٤٢"إلى  " أ٤٢"و" أ٤٠"قرات  الف

   .٢٠٢٠ يوليو
 ينـاير  ١على الفترات التى تبـدأ فـى أو بعـد    " ب٤٢"إلى " أ٤٢"و " أ٤٠" تسرى الفقرات  -أ٥٣

فـى  ) ٤٢( ، ويسمح بالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقـم          ٢٠٢٠
  .ريخ نفس التا

  . ملغاة -ب ٥٣
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  ) أ (ق ـملح
   النقدية ملنشأة من غري املؤسسات املاليةاتقائمة التدفق

  أمثلة توضيحية
  ولكنهـا ال تمثـل  ) ٤(ترافق األمثلة التوضيحية بهذا الملحق معيار المحاسبة المـصري رقـم             

  .جزءاً منه
ـ       - ١ اظرة عـن الفتـرة   توضح األمثلة مبالغ الفترة الجارية فقط، ويتعين عرض المبالغ المن

 ".عرض القوائم المالية) "١(السابقة طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 

المعلومات المستقاة من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي تم تقديمها بهذه األمثلة فقـط          - ٢
لشرح الكيفية التي تم على أساسها إعداد قائمة التدفقات النقدية في ظل الطريقة المباشـرة   

قة غير المباشرة، لذا فلم يتم عرض أياً من قائمة الدخل أو قائمة المركز المـالي         والطري
 .الواجب عرضها وفقاً لمتطلبات العرض واإلفصاح في معايير المحاسبة األخرى

 :المعلومات اإلضافية التالية هي أيضاً ذات عالقة بإعداد قائمة التدفقات النقدية - ٣

وكانت القيم العادلة لألصول التـي   . ٥٩٠لتابعة بمبلغ   تم اقتناء كافة األسهم في الشركة ا       -
 :تم اقتنائها وااللتزامات التي تم التعهد بها كما يلي

  ١٠٠  مخزون
  ١٠٠  عمالء
  ٤٠  نقدية

  ٦٥٠  أصول ثابتة
  ١٠٠  موردون تجاريون

  ٢٠٠  ديون طويلة األجل 
  ٢٥٠ قـدره  إضـافي  من إصدار أسهم رأس المـال، كمـا نـشأ مبلـغ      ٢٥٠نشأ مبلغ    -

 .من اقتراض طويل األجل

 أثناء الفترة، كما تم أيضاً أثنـاء الفتـرة   ١٧٠ سدد منها مبلغ     ٤٠٠بلغ مصروف الفوائد     -
 . من مصروف الفوائد عن الفترة السابقة١٠٠الحالية سداد مبلغ 

 .١٢٠٠ المدفوعة  األرباحبلغت توزيعات -
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 وقد تم االعتـراف  لتواليا على ٤٠٠ و١٠٠٠بلغ التزام الضرائب في بداية ونهاية الفترة     -
 خالل الفترة، كما بلغت الضرائب المحتجزة من المنبع عـن  ٢٠٠بضرائب إضافية بمبلغ    

 .١٠٠ حصلةرباح الماألتوزيعات 

  منهـا ١٢٥٠قامت المجموعة خالل الفترة باقتناء أصول ثابتة بتكلفة إجمالية تقدر بمبلـغ    -
ـ      ٩٠٠أصول بمبلغ      دفوعات النقديـة لـشراء أصـول     تم اقتنائها باألجل، كما بلغت الم

 .٣٥٠ثابتة 

 .٦٠هالكه إ ومجمع ٨٠ علما بأن تكلفته األصلية قدرها ٢٠تم بيع أصل ثابت بمبلغ  -

 .١٠٠ فوائد مستحقة بمبلغ ٢٠١٨يتضمن بند العمالء في نهاية  -

  ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١قائمة الدخل للفترة المنتهية في 
  ٣٠٦٥٠  المبيعات

  )٢٦٠٠٠(  تكلفة المبيعات
  ٤٦٥٠  جمل الربحم

  )٤٥٠(  اإلهالك
  )٩١٠(  المصروفات اإلدارية والبيعية

  )٤٠٠(  مصروف الفوائد
  ٥٠٠  إيراد استثمار

  )٤٠(  خسارة فروق العملة األجنبية
  ٣٣٥٠  صافي الربح قبل الضرائب

  )٣٠٠(  ضرائب الدخل
  ٣٠٥٠  صافي الربح

  لفتـرة المنتهيـة    عناصـر للـدخل الـشامل اآلخـر خـالل ا        بـأي لم تعتـرف المنـشأة      
  ٣١/١٢/٢٠١٨في 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٥٠

  ٢٠١٨ / ١٢/ ٣١قائمة املركز املايل يف 
      ٢٠١٧        ٢٠١٨  

                األصول
  ١٦٠        ٢٣٠      نقدية وما في حكمها

  ١٢٠٠        ١٩٠٠      عمالء تجاريون
  ١٩٥٠        ١٠٠٠      مخزون

  ٢٥٠٠        ٢٥٠٠      محفظة استثمارات
      ١٩١٠        ٣٧٣٠  أصول ثابتة بالتكلفة

      )١٠٦٠(        )١٤٥٠(  ع اإلهالكمجم
  ٨٥٠        ٢٢٨٠      )بالصافي(األصول الثابتة 
  ٦٦٦٠        ٧٩١٠      إجمالي األصول

                االلتزامات
  ١٨٩٠        ٢٥٠      موردون تجاريون

  ١٠٠        ٢٣٠      فوائد مستحقة
  ١٠٠٠        ٤٠٠      ضرائب دخل مستحقة

  ١٠٤٠        ٢٣٠٠      ديون طويلة األجل
  ٤٠٣٠        ٣١٨٠      اتإجمالي االلتزام

                حقوق المساهمين
  ١٢٥٠        ١٥٠٠      رأس المال

  ١٣٨٠        ٣٢٣٠      أرباح محتجزة
  ٢٦٣٠        ٤٧٣٠      إجمالي حقوق المساهمين

  ٦٦٦٠        ٧٩١٠      إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين
  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٥١

  :)"أ(١٨"قائمة التدفقات النقدية طبقا للطريقة المباشرة فقرة 
  ٢٠١٨  
        دفقات النقدية من أنشطة التشغيلالت

      ٣٠١٥٠  مقبوضات نقدية من العمالء
      )٢٧٦٠٠(  مدفوعات نقدية للموردين والموظفين

      ٢٥٥٠  نقدية متولدة من التشغيل
      )٢٧٠(  فوائد مدفوعة

      )٩٠٠(  ضرائب دخل مدفوعة
  ١٣٨٠      صافي النقدية من أنشطة التشغيل

         االستثمارالتدفقات النقدية من أنشطة
      )٥٥٠(  )أ( إيضاح -بعد خصم النقدية المقتناة ) س(اقتناء الشركة التابعة 

      )٣٥٠(  )"ب(إيضاح "شراء أصول ثابتة 
      ٢٠  متحصالت من بيع معدات

      ٢٠٠   محصلةفوائد
      ٢٠٠  محصلةتوزيعات أرباح 

  )٤٨٠(      صافي النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار
         النقدية من أنشطة التمويل التدفقات

      ٢٥٠  متحصالت من إصدار أسهم رأس المال
      ٢٥٠  متحصالت من اقتراض طويل األجل

      )٩٠(   تمويليمدفوعات عن التزامات تأجير 
      )١٢٠٠(  )*(توزيعات أرباح مدفوعة 

  )٧٩٠(      صافي النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
  ١١٠      وما في حكمهاصافي الزيادة في النقدية 

  ١٢٠      )"ج(إيضاح "النقدية وما في حكمها في بداية الفترة 
  ٢٣٠      )"ج(إيضاح "النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة 

        ـــــــــــــــ
        . يمكن أن تعرض أيضاً كتدفق نقدي تشغيلي )*(



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٥٢

  )"ب(١٨"قائمة التدفقات النقدية طبقا للطريقة غير المباشرة فقرة 

  ٢٠١٨  
         التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

      ٣٣٥٠  صافي الربح قبل الضرائب
        :يتم تسويته بـ 

      ٤٥٠  اإلهالك
      ٤٠  خسارة العملة األجنبية

      )٥٠٠(  إيراد استثمار 
      ٤٠٠  مصروف الفوائد 

  ٣٧٤٠      
      )٥٠٠(  الزيادة في أرصدة العمالء التجاريون والمديونيات األخرى

      ١٠٥٠  النقص في المخزون
      )١٧٤٠(  النقص في الموردين التجاريين

      ٢٥٥٠  النقدية المتولدة من التشغيل
      )٢٧٠(  فوائد مدفوعة

      )٩٠٠(  ضرائب دخل مدفوعة
  ١٣٨٠      صافي النقدية من أنشطة التشغيل

        التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
      )٥٥٠(  )أ( إيضاح -بعد خصم النقدية المقتناة ) س(اقتناء الشركة التابعة 

      )٣٥٠(  )"ب(إيضاح "شراء أصول ثابتة 
      ٢٠  متحصالت من بيع معدات

      ٢٠٠  محصلةفوائد 
      ٢٠٠  محصلةأرباح توزيعات 

  )٤٨٠(      صافي النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٥٣

        التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
      ٢٥٠  من إصدار أسهم رأس المالمتحصالت 

      ٢٥٠  متحصالت من اقتراض طويل األجل
      )٩٠(  تمويليمدفوعات عن التزامات تأجير 

      )١٢٠٠(  )*(أرباح مدفوعة توزيعات 
  )٧٩٠(      صافي النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل

  ١١٠      صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها
  ١٢٠      )"ج(إيضاح " في بداية الفترة النقدية وما في حكمها

  ٢٣٠      )"ج(إيضاح "النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة 
        ــــــــــــــــ

        .أن تعرض أيضاً كتدفق نقدي تشغيلي يمكن )*(
  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٥٤

  )الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة(إيضاحات متممة لقائمة التدفقات النقدية 
  على شركة تابعة الحصول على سيطرة  )  أ(

  ).س(قامت المجموعة أثناء الفترة بالحـصول علـى سـيطرة علـى الـشركة التابعـة        
  :وكانت القيم العادلة لألصول المقتناة وااللتزامات التي تم التعهد بها كما يلي

  ٤٠  نقدية
  ١٠٠  مخزون

  ١٠٠  عمالء تجاريون
  ٦٥٠  أصول ثابتة

  )١٠٠(  موردون تجاريون
  )٢٠٠(  ديون طويلة األجل

  ٥٩٠  إجمالي سعر الشراء المسدد نقدا
  )٤٠(  )س( بالشركة مقتناهنقدية : يخصم

  ٥٥٠  النقدية المسددة للحصول على السيطرة مخصوما منها النقدية المقتناة
 األصول الثابتة  )  ب(

 منهـا  ١٢٥٠قامت المجموعة أثناء الفترة باقتناء أصول ثابتة بلغت تكلفنهـا اإلجماليـة         
وبذلك بلغـت المـدفوعات   . تمويلي تم شرائها عن طريق عقود تأجير   ٩٠٠أصول بمبلغ   

  .٣٥٠النقدية في شراء تلك األصول 
 النقدية وما في حكمها   )  ج(

تتكون النقدية وما في حكمها من النقديـة بالخزينـة واألرصـدة النقديـة فـي البنـوك          
  هـر وتتضمن النقدية وما فـي حكمهـا التـي تظ        . واالستثمارات في أدوات سوق النقد    

  :في قائمة التدفقات النقدية المبالغ التالية التي تظهر بقائمة المركز المالي
  ٢٠١٧    ٢٠١٨  

  ٢٥    ٤٠  نقدية بالخزينة وأرصدة نقدية لدى البنوك
  ١٣٥    ١٩٠   قصيرة األجلاستثمارات

  ١٦٠    ٢٣٠  نقدية وما في حكمها كما سبق عرضها 
  )٤٠(    -  أثر التغيرات في أسعار الصرف

  ١٢٠    ٢٣٠  ة وما في حكمها المعدلةالنقدي



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٥٥

 محتفظ بهـا  ١٠٠وتتضمن النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة ودائع لدى البنوك بمبلغ   
 غير قابلة للتحويل للشركة القابضة بسبب قيود على تحـويالت        وهيبمعرفة شركة تابعة    

  .العملة بدولة الشركة التابعة
 يمكـن  ٧٠٠ منها مبلـغ  ٢٠٠٠راض يبلغ حجمها لم تقم المجموعة باستخدام تسهيالت اقت 

  .استخدامه فقط في تمويل التوسعات المستقبلية
 المعلومات القطاعية )  د(

  اإلجمالي    قطاع ب    قطاع أ  
            :تدفقات نقدية من
  ١٣٨٠    )١٤٠(    ١٥٢٠  أنشطة التشغيل

  )٤٨٠(    ١٦٠    )٦٤٠(  أنشطة االستثمار
  )٧٩٠(    )٢٢٠(    )٥٧٠(  أنشطة التمويل

  ١١٠    )٢٠٠(    ٣١٠  
 تسوية االلتزامات الناشئة من األنشطة التمويلية) ه(

تدفقات   ٢٠١٧    التغيرات غير النقدية
االستحواذ على   نقدية

  شركة تابعة
إيجارات 
  جديدة

٢٠١٨  

  ١ ٤٩٠  -  ٢٠٠  ٢٥٠  ١ ٠٤٠  قروض طويلة األجل

  ٨١٠  ٩٠٠  -  )٩٠(  -  التزامات االيجار

اجمالي االلتزامات من 
  شطة التمويليةاألن

٢ ٣٠٠  ٩٠٠  ٢٠٠  ١٦٠  ١ ٠٤٠  

  )الطريقة غير المباشرة(طريقة العرض البديلة 
وكبديل للشكل السابق المستخدم في عرض قائمة التدفقات النقدية علـى أسـاس الطريقـة غيـر        

  :ىالمباشرة، يمكن أحيانا عرض ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل كما يل
  ٣٠٦٥٠   االستثمارإيرادثناء اإليرادات باست

  )٢٦٩١٠(  مصروفات التشغيل باستثناء اإلهالك
  ٣٧٤٠  ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٥٦

  ) ب (ق ـملح
  قائمة التدفق النقدي ملؤسسة مالية

  .ولكنه ال يمثل جزءاً منه) ٤(يرافق هذا الملحق معيار المحاسبة المصري رقم 
رة الحالية فقط، ويتعين عرض المبالغ المقابلة عن الفترة الـسابقة  يعرض المثال مبالغ الفت  - ١

  ".عرض القوائم المالية) "١(طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 
 .يتم عرض هذا المثال باستخدام الطريقة المباشرة - ٢

  ٢٠١٨  
        التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 

      ٢٨٤٤٧  محصلةفوائد وعموالت 
      )٢٣٤٦٣(   فوائد مدفوعة

      ٢٣٧  متحصالت من مديونيات سبق إعدامها 
      )٩٩٧(  مدفوعات نقدية للموظفين والموردين

  ٤٢٢٤      
        :النقص في أصول التشغيل) الزيادة(

      )٦٥٠(  تسهيالت مالية قصيرة األجل
      ٢٣٤  رقابية) أو (ودائع محتفظ بها طبقاً لمتطلبات نقدية و

      )٢٨٨(  قروض ممنوحة للعمالء
      )٣٦٠(  صافي الزيادة في مستحقات بطاقات االئتمان

      )١٢٠(  أوراق مالية أخرى قصيرة األجل قابلة للتداول
        :في التزامات التشغيل) النقص(الزيادة 

      ٦٠٠  ودائع من العمالء
      )٢٠٠(  شهادات إيداع قابلة للتداول

      ٣٤٤٠  صافي النقدية من أنشطة التشغيل قبل ضرائب الدخل
      )١٠٠(  ضرائب الدخل المدفوعة

  ٣٣٤٠      صافي النقدية من أنشطة التشغيل



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٥٧

        التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
      ٥٠  ) ع(التخلص من الشركة التابعة 

      ٢٠٠  محصلةتوزيعات أرباح 
      ٣٠٠  محصلةفوائد 

      ١٢٠٠  المتاجرةمتحصالت من مبيعات أوراق مالية غير مخصصة ألغراض 
       )٦٠٠(  المتاجرةشراء أوراق مالية غير مخصصة ألغراض 

      )٥٠٠(  شراء اصول ثابتة 
  ٦٥٠      صافي النقدية من أنشطة االستثمار

        التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
      ١٠٠٠  إصدار سندات

      ٨٠٠  إصدار أسهم ممتازة عن طريق الشركة التابعة
      )٢٠٠(   األجلسداد التزامات عن قروض طويلة

      )١٠٠٠(  صافي النقص في التزامات القروض األخرى 
      )٤٠٠(  توزيعات أرباح مدفوعة

  ٢٠٠      صافي النقدية من أنشطة التمويل
  ٦٠٠      أثر التغيرات في أسعار الصرف على النقدية وما في حكمها

  ٤٧٩٠      صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها
  ٤٠٥٠       في بداية الفترة النقدية وما في حكمها

  ٨٨٤٠      النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة 
  
  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٥٨

  )ج(ملحق 
  تسوية االلتزامات الناشئة من األنشطة التمويلي

  .ولكنه ال يمثل جزءاً منه) ٤(يرافق هذا الملحق معيار المحاسبة المصري رقم 
طلوبـة بموجـب الفقـرات    يوضح هذا المثال إحدى الطرق الممكنة لتقديم االفصاحات الم   - ١

 ).هـ٤٤-أ٤٤(

عـن الفتـرة   المقابلـة   فقط، ويتعين عرض المبالغ     الحالية  المثال مبالغ الفترة    هذا يعرض - ٢
 ".عرض القوائم المالية) "١(السابقة طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 

تدفقات   ٢٠١٧    التغيرات غير النقدية
االستحواذ على   نقدية

  شركة تابعة
يرات تغ

أسعار 
  الصرف

تغيرات 
القيمة 
  العادلة

٢٠١٨  

  ٢١ ٠٠٠  -  -  -  )١ ٠٠٠(  ٢٢ ٠٠٠  قروض طويلة األجل

  ٩ ٧٠٠  -  ٢٠٠  -  )٥٠٠(  ١٠ ٠٠٠  قروض قصيرة األجل

  ٣ ٥٠٠  -  -  ٣٠٠  )٨٠٠(  ٤ ٠٠٠  التزامات االيجار

أصول محتفظ بها 
لتغطية القروض 

  طويلة األجل

)٥٥٠(  )٢٥(  -    ١٥٠  )٦٧٥(  

مات من اجمالي االلتزا
  األنشطة التمويلية

٣٣ ٦٥٠  )٢٥(  ٢٠٠  ٣٠٠  )٢ ١٥٠(  ٣٥ ٣٢٥  

  
  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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   )٥( معيار احملاسبة املصرى رقم 
  يرياتغالسياسات احملاسبية والت

 فى التقديرات احملاسبية واألخطاء
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  )٥(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  السياسات احملاسبية

  والتغيريات فى التقديرات احملاسبية واألخطاء
  فقرات  المحتويات

  ٢-١  هدف المعيار
  ٤-٣  نطاق المعيار

  ٦-٥  تعريفات
    السياسات المحاسبية

  ١٢-٧  يار وتطبيق السياسات المحاسبيةاخت
  ١٣  ثبات السياسات المحاسبية

  ١٨-١٤  التغييرات فى السياسات المحاسبية
  ٢١-١٩   فى السياسات المحاسبيةاتتطبيق التغيير

  ٢٢  التطبيق بأثر رجعى
  ٢٧-٢٣  القيود على التطبيق بأثر رجعى

  ٣١-٢٨  اإلفصاح
  ٣٨-٣٢  التغييرات فى التقديرات المحاسبية

  ٤٠-٣٩  اإلفصاح
  ٤٢-٤١  األخطاء

  ٤٨-٤٣  القيود على إعادة العرض بأثر رجعى
  ٤٩  اإلفصاح عن أخطاء الفترات السابقة 

  ٥٣-٥٠  تعذر إعادة التطبيق وإعادة العرض بأثر رجعى من الناحية العملية
    إرشادات التطبيق
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  )٥( املصرى رقم ةمعيار احملاسب
  السياسات احملاسبية

  يريات فى التقديرات احملاسبية واألخطاءوالتغ
  

  هدف المعيار
يهدف هذا المعيار إلى تحديد أسس اختيار وتغيير السياسات المحاسبية إلـى جانـب تحديـد           - ١

المعالجة المحاسبية واإلفصاح عن التغييرات فى الـسياسات المحاسـبية والتغييـرات فـى          
عيار إلى دعم وتعزيـز موضـوعية   ويهدف هذا الم. التقديرات المحاسبية وتصحيح األخطاء  

ودرجة الثقة فى القوائم المالية للمنشأة وإمكانية مقارنة هذه القوائم المالية على مدار الفترات      
 .الزمنية وكذا مع القوائم المالية للمنشآت األخرى

فيما عدا متطلبات اإلفصاح عن التغييرات فى السياسات المحاسبية الواردة بهذا المعيار فقـد     - ٢
) ١(تناول متطلبات اإلفصاح عن السياسات المحاسبية فى معيار المحاسبة المصرى رقـم    تم  

 ".عرض القوائم المالية"

 نطاق المعيار

يطبق هذا المعيار عند اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية وفى المحاسبة عن التغييرات       - ٣
  أخطـاء فى السياسات المحاسبية والتغييـرات فـى التقـديرات المحاسـبية وتـصحيح       

 .الفترات السابقة

المحاسـبة واإلفـصاح عـن     " ضرائب الدخل ) "٢٤(يتناول معيار المحاسبة المصرى رقم       - ٤
اآلثار الضريبية المتعلقة بتصحيح أخطاء الفترات الـسابقة وبالتـسويات الخاصـة بتطبيـق      

 .التغييرات فى السياسات المحاسبية

  تعريفات 
 : بالمعنى المذكور قرين كل منهاتستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار - ٥

هى معايير أو تفسيرات تضعها لجنة المعـايير المـشكلة بقـرار        : معايير المحاسبة المصرية  
 .وزارى ويعتمدها الوزير المختص

هى المبادئ واألسس والقواعد واالتفاقات والممارسـات التـى تقـوم          : السياسات المحاسبية 
 .ئم الماليةالمنشأة بتطبيقها فى إعداد وعرض القوا
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هو تعديل فى القيمة الدفترية ألصـل أو التـزام أو فـى مبلـغ       : فى التقدير المحاسبى   التغيير
وينشأ هذا التعديل عن تقدير الموقـف الحـالي والمنـافع      . االستهالك الدورى ألصل  /االهالك  

ى التقديرات وتنشأ التغييرات ف. المستقبلية المتوقعة وااللتزامات المرتبطة باألصول وااللتزامات    
 .المحاسبية من معلومات أو تطورات جديدة وبالتالي فال تعد هذه التغييرات تصحيحاً ألخطاء

  هذا الحذف أو التحريف منفـردا ليعتبر حذف أو تحريف البند هاماً نسبياً إذا كان        : الهام نسبياً 
م القـوائم الماليـة،   أو مجمعاً له تأثير على القرارات االقتصادية التى تتخذ بناءاً على اسـتخدا  

الظـروف   الذي تم تحديـده فـي   التحريفالخطأ أو حجم وطبيعة على  األهمية النسبية    عتمدوت
  .وقد يكون حجم أو طبيعة البند أو كليهما العامل المحدد في هذا الشأنالمحيطة 

  هى إغفال أو تحريف فى القوائم المالية للمنشأة عـن فتـرة سـابقة   : أخطاء الفترات السابقة  
و أكثر ينشأ نتيجة عدم القدرة على استخدام معلومات موثوق بها أو نتيجة سـوء اسـتخدام        أ

  : هذه المعلومات التى
  .كانت متاحة عندما تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية عن هذه الفترات) أ(  
كان من المتوقع على نحومعقول الحصول عليها وأخذها فـى االعتبـار عنـد إعـداد        ) ب( و  

 .وتصوير تلك القوائم المالية
وتتضمن هذه األخطاء تأثيرات األخطاء الحسابية واألخطاء فى تطبيق السياسيات المحاسـبية        

  .وإغفال أو سوء تفسير الحقائق وكذلك الغش والتدليس
هو تطبيق سياسة محاسبية جديدة على معامالت وأحداث وظروف أخرى       :التطبيق بأثر رجعى  

  .ذه السياسة هى المطبقة بصفة دائمةسابقة كما لو كانت ه
هو تصحيح االعتراف والقياس واإلفصاح عن قيم عناصر القـوائم     :إعادة العرض بأثر رجعى   

 .المالية كما لو كان خطأ الفترة السابقة لم يحدث أبداً
يعتبر تطبيق أحد المتطلبات غير عملى عندما يتعـذر علـى   : تعذر التطبيق من الناحية العملية 

وقد يتعـذر مـن الناحيـة    . ة تطبيقه بعد القيام بكل المجهودات المعقولة فى هذا الشأن      المنشأ
العملية تطبيق التغيير فى سياسة محاسبية بأثر رجعى أو إعادة العرض بأثر رجعى لتـصحيح         

  : خطأ عن فترة معينة وذلك عندما
  .جعىال يمكن تحديد آثار التطبيق بأثر رجعى أو إعادة العرض بأثر ر) أ(    

يتطلب التطبيق أو إعادة العرض بأثر رجعى وجود افتراضات عما كانـت عليـه نيـة        ) ب(أو  
 . اإلدارة فى هذه الفترة
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يتطلب التطبيق أو إعادة العرض بأثر رجعى إعداد تقديرات هامة عن القيم وكان مـن       ) ج(أو  
يرها مـن  المستحيل تمييز المعلومات المتعلقة بهذه التقديرات بصورة موضوعية عن غ    

  :المعلومات التى
 تقدم أدلة عن الظروف التى كانت قائمة فى تاريخ االعتراف أو القياس أو اإلفـصاح        ) ١(

 .عن هذه القيم

كان من الممكن أن تكون متاحة عندما تم اعتماد إصدار القوائم الماليـة عـن هـذه      ) ٢(  و  
  .الفترة السابقة

لالعتراف بأثر التغيير فى تقديرات محاسبية  للتغيير فى سياسة محاسبية و  :التطبيق المستقبلى 
 - :يتمثل على الترتيب فيما يلي

تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على المعامالت واألحداث والظروف األخـرى التـى    ) أ(   
 .تنشأ بعد تاريخ تغيير السياسة

  قبليةاالعتراف بأثر التغير فى التقـدير المحاسـبى فـى الفتـرات الحاليـة والمـست       ) ب( و  
  .المتأثرة بالتغيير

للحكم على ما إذا كان اإلغفال أو التحريف له تأثير على القرارات االقتـصادية لمـستخدمى     -٦
فإن األمر يتطلب النظر إلى سـمات  ) ومن ثم الحكم على مدى أهميته النسبية    (القوائم المالية   

" ليـة علـى أنـه   من إطار إعداد وعرض القوائم الما) ٣(وينص الجزء   . هؤالء المستخدمين 
يفترض أن يكون لدى مستخدمى القوائم المالية مستوى معقول من المعرفة باألعمال واألنشطة 

 ".االقتصادية وعن المحاسبة وكذا الرغبة فى دراسة المعلومات بقدر معقول من العناية

  السياسات المحاسبية 
  اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية 

ى محدد على معاملة أو حدث أو حالـة أخـرى فيجـب      عندما يطبق معيار محاسبة مصر     - ٧
تحديد السياسة أو السياسات المحاسبية التى تطبقها المنشأة على تلك المعاملة أو الحـدث     

 .من خالل ذلك المعيار المحاسبى المطبق أو الحالة األخرى
هـا  تحدد معايير المحاسبة المصرية السياسات المحاسبية التى خلصت لجنة إعـدادها إلـى أن     - ٨

تؤدى إلى قوائم مالية تتضمن معلومات يعتمد عليها وذات صـلة بالمعـامالت واألحـداث         
وال توجد حاجة لتطبيق تلـك الـسياسات   . والحاالت األخرى التى تنطبق عليها تلك السياسات     
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إال أنه من غير المناسب الخـروج  . أهمية نسبية فى الحاالت التى ال يكون لتطبيقها تأثيراً ذو       
معايير المحاسبة المصرية أو ترك بعض من تلك الحاالت بدون تـصحيح حتـى         عن تطبيق   

لم تكن لها أهمية نسبية إذا كان ذلك الخروج أو الترك يتم بهدف تحقيق عـرض معـين         ولو
 .لتدفقاتها النقدية ألدائها المالى أو للموقف المالى للمنشاة أو

نشآت فى تطبيق متطلبـات هـذه   ترافق معايير المحاسبة المصرية إرشادات لمساعدة الم    - ٩
ويعتبـر  . ويذكر بكل إرشاد ما إذا كان يمثل جزءاً ال يتجزأ من المعيار من عدمـه       . المعايير

  اإلرشاد الذي يمثل جزءاً ال يتجزأ من معايير المحاسبة المصرية إلزامياً، أما اإلرشـاد الـذي   
  تـوي علـى متطلبـات   ال يح ال يمثل جزءاً ال يتجزأ من معايير المحاسـبة المـصرية فهـو    

 . للقوائم المالية

  فى حالة عدم وجود معيار محاسبى مصرى ينطبق بشكل محدد على معاملة أو حـدث            -١٠
أو ظرف آخر فيتعين على اإلدارة أن تستخدم حكمها فى وضع وتطبيق سياسة محاسـبية      

 : تؤدى إلى معلومات تتسم بأنها
  .تخاذ القرارات االقتصاديةذات صلة باحتياجات مستخدمى القوائم المالية ال) أ (
 :يمكن االعتماد عليها من منطلق أنها تجعل القوائم المالية) ب(و 

  .تعبر بأمانة عن المركز المالى واألداء المالى والتدفقات النقدية للمنشأة)  ١(
تعكس الجوهر االقتصادي للمعامالت واألحداث والظروف األخـرى ولـيس مجـرد     ) ٢(و  

 .الشكل القانونى لها
 ).خالية من التحيز(محايده ) ٣(و 
 .تتسم بالحيطة والحذر) ٤(و 
 .مكتملة فى كافة جوانبها الهامة) ٥(و 

فيتعين عليها " ١٠"عندما تقوم اإلدارة بتطبيق حكمها فيما يتعلق بالمفهوم المبين فى الفقرة -١١
  :تنازلياًالرجوع والنظر بعين االعتبار إلى مدى انطباق المصادر التالية مرتبة ترتيباً 

  المتطلبات التى تتضمنها معايير محاسبة مصرية تتعامل مـع موضـوعات مماثلـة       ) أ(
  .وذات صلة

التعريفات وأسس االعتراف ومفاهيم القيـاس لألصـول وااللتزامـات واإليـرادات          ) ب(و  
 .والمصروفات الواردة فى إطار إعداد وعرض القوائم المالية
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فيجـوز لهـا أيـضاً    " ١٠"لمفهوم المبين فى الفقرة عندما تقوم اإلدارة بتطبيق حكمها با    -١٢
النظر بعين االعتبار ألحدث إصدارات من جهات أخرى منوط بها وضع معايير محاسـبية      
وتستخدم إطار ومفاهيم مماثلة لتطوير معايير محاسبية وفلسفات محاسبية وغيرها مـن      

نـده كـل هـذه    ممارسات مقبولة أخرى بالصناعة وذلك إلى المدى الذي ال تتعارض ع          
  ".١١"المفاهيم مع المصادر الواردة فى الفقرة 

 ثبات السياسات المحاسبية
يجب على المنشأة الثبات فى اختيار وتطبيق سياسـاتها المحاسـبية علـى المعـامالت          -١٣

واألحداث والحاالت األخرى المتماثلة ما لم يشترط أو يسمح معيار محاسبى بتبويب معين      
لـذا فعنـدما يتطلـب معيـار     . ه تطبيق سياسات مختلفة عليهالبنود قد يكون مالئماً مع    

محاسبى محدد أو يسمح بمثل هذا التبويب عندئذ يتم اختيار سياسة محاسـبية مناسـبة    
 .واالستمرار فى تطبيقها على كل تبويب من تلك التبويبات

 التغييرات فى السياسات المحاسبية 
 :ى حالة ما إذا كانتقوم المنشاة بتغيير السياسة المحاسبية فقط ف -١٤

  .هذا التغيير مطلوب بموجب معيار محاسبى مصرى) أ    (
هذا التغيير يؤدى إلى قوائم مالية تقدم معلومـات يعتمـد عليهـا وأكثـر صـلة            ) ب(أو  

بالمعامالت واألحداث والظروف األخرى التى تؤثر على المركز المـالى أو األداء المـالى    
 .أو التدفقات النقدية للمـنشأة

حتاج مستخدمو القوائم المالية ألن يكونوا قادرين على مقارنة القوائم المالية لمنـشأة علـى     ي -١٥
مدار الفترات الزمنية للوقوف على االتجاهات فى موقفها المالى وأدائها المالى وتـدفقاتها            

لذا يتم تطبيق نفس السياسات المحاسبية فى الفترة الماليـة الواحـدة ومـن إحـدى          . النقدية
ت إلى الفترة التالية لها ما لم يفى التغيير فى السياسات المحاسبية بإحدى االشـتراطات    الفترا

 ".١٤"الواردة فى فقرة 
 :  تغييراً فى السياسات المحاسبيةيليال يعد ما  -١٦

تطبيق سياسة محاسبية على معامالت أو أحداث أو حـاالت أخـرى تختلـف فـى            ) أ   (
  . كانت تحدث فى الماضيجوهرها عن مثيلتها من المعامالت التى

تطبيق سياسة محاسبية جديدة على معامالت أو أحداث أو حاالت أخرى لم تحدث         ) ب(  و  
  .من قبل أو كانت ال تتسم باألهمية النسبية

 .ملغاة -١٧
 .ملغاة -١٨
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 تطبيق التغييرات فى السياسات المحاسبية
 ":٢٣"مع مراعاة الفقرة  -١٩

لذي ينشأ عن تطبيق معيار محاسبة مـصرى  للتغيير فى سياسة محاسبية ا بالنسبة  )  أ  (
ألول مرة فيتعين على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عنه طبقاً لألحكـام االنتقاليـة        

  .المحددة فى ذلك المعيار إن وجدت
عندما تقوم المنشأة بتغيير سياسة محاسبية نتيجة تطبيق معيار محاسبة مـصرى  ) ب(و  

كام انتقالية محددة تحدد كيفيـة تطبيـق   ألول مرة وكان ذلك المعيار ال يتضمن أح 
  ، أو عندما تقوم المنـشأة بتغييـر إختيـارى   )أثر رجعى أو مستقبلى(هذا التغيير   

  .فى سياسة محاسبية فيتعين عليها أن تقوم بتطبيق تلك التغييرات بأثر رجعى
ياريـاً  ألغراض هذا المعيار فإن التطبيق المبكر لمعيار محاسبة مصرى ما ال يعد تغييراً اخت   -٢٠

 .فى سياسة محاسبية
 فطبقـاً  –عندما ال يوجد معيار ينطبق بصفة محددة على معاملة أو حدث أو حالـة أخـرى        -٢١

 يمكن لإلدارة فى تطبيقها لسياستها المحاسبية أن تسترشد بأحدث اإلصـدارات        –"١٢"للفقرة  
تطـوير  لجهات منوط بها وضع وتطوير معايير محاسبية وتستخدم إطار مماثل من المفاهيم ل    

وإذا قررت المنشأة تغيير سياستها المحاسبية فى أعقاب حدوث تعديل فى هـذا     . تلك المعايير 
اإلصدار فيتعين عليها معالجة هذا التغيير واإلفصاح عنه باعتبـاره تغييـراً اختياريـاً فـى        

 .سياسة محاسبية
 التطبيق بأثر رجعى 

شأة بتطبيق التغييـر فـى سياسـة    ، فعندما تقوم المن   "٢٣"مع األخذ فى االعتبار الفقرة       -٢٢
فيتعين عليها تـسوية رصـيد أول      ) " ب(أو  ) أ (١٩"محاسبية بأثر رجعى طبقاً للفقـرة      

المدة لكل بند يتأثر بذلك التغيير من بنود حقوق الملكية وذلك ألبعد فترة سابقة معروضة         
ة يتم عرضها باإلضافة إلى تعديل مبالغ المقارنة األخرى المفصح عنها عن كل فترة سابق      

 .أن السياسة المحاسبية الجديدة هى التى كانت مطبقة دائماً كما لو
 القيود على التطبيق بأثر رجعى 

فيتعـين علـى   ) "" ب(أو  ) أ (١٩"عندما يكون التطبيق بأثر رجعى مطلوباً بموجب الفقرة        -٢٣
ناحيـة  المنشأة أن تطبق التغيير فى السياسة المحاسبية بأثر رجعى إال إذا تعـذر مـن ال      

 .العملية تحديد اآلثار الخاصة بفترة محددة أو تحديد التأثير المتجمع للتغيير
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عندما يتعذر من الناحية العملية تحديد اآلثار المحددة التى تخص كل فترة والناتجة عـن        -٢٤
التغيير فى سياسة محاسبية معينة على معلومات المقارنة عن فترة أو أكثر من الفترات           

 فيتعين على المنشأة أن تقوم بتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة بأثر السابقة المعروضة 
رجعى على األرصدة الدفترية لألصول وااللتزامات فى بداية أبعد فترة يمكن معها عمليـاً      

وفى هذه . إجراء هذا التطبيق وقد تكون أبعد فترة يمكن الوصول إليها هى الفترة الحالية        
 تقوم بإجراء تسوية مقابلة على رصيد أول المدة لكل بنـد    الحالة يتعين على المنشأة أن    

 .من بنود حقوق الملكية تأثر عن هذه الفترة

عند تعذر تحديد التأثير المتجمع في بداية الفترة الحالية والناتج عـن تطبيـق سياسـة         -٢٥
محاسبية جديدة على جميع الفترات السابقة، عندئذ تقوم المنـشأة بتعـديل معلومـات              

تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة اعتباراً من أقرب تاريخ يمكن فيـه عمليـاً     المقارنة ل 
 .التأثير المتجمع تحديد ذلك

عندما تقوم منشأة بتطبيق سياسة محاسبية جديدة بأثر رجعى فإنها تقوم بتطبيق تلك الـسياسة           -٢٦
. العمليـة  يمكن فيه تحقيق ذلك من الناحية زمنيالجديدة على معلومات المقارنة ألبعد مدى   

وال يعد التطبيق بأثر رجعى على أى فترة عملياً إال إذا أمكن تحديد األثر التراكمى للتطبيق         
. على مبالغ األرصدة االفتتاحية والختامية بقائمة المركز المالى لتلك الفترة بصورة عمليـة        

 -لجديـدة   تأثر بتطبيق السياسة ا-ويعدل الرصيد االفتتاحى لكل بند من بنود حقوق الملكية      
بقيمة التسوية الناشئة عن ذلك التطبيق والتى تخص فترات مالية تـسبق تلـك المعروضـة           
بالقوائم المالية على أن يكون التعديل على تلك األرصدة االفتتاحيـة ألبعـد فتـرة سـابقة            

وعادة ما تتم التسوية على األرباح المرحلة إال أنها قد تتم على بنـد آخـر مـن      . معروضة
). على سبيل المثال لاللتزام بمتطلبات معيار محاسـبة مـصرى آخـر    ( الملكية   بنود حقوق 

ويتم تعديل أى معلومات أخرى عن الفترات السابقة مثل الملخـصات التاريخيـة للبيانـات       
 . سابق كلما كان ذلك عملياًزمنيالمالية وذلك إلى أبعد مدى 

ة محاسبية جديـدة بـأثر رجعـى    عندما يتعذر على المنشأة من الناحية العملية تطبيق سياس         -٢٧
نظراً لعدم قدرتها على تحديد التأثير التراكمى لتطبيق السياسة على جميع الفترات الـسابقة            

بتطبيق المعيار بأثر مستقبلى اعتباراً من بداية أبعـد  " ٢٥"عندئذ تقوم المنشأة بموجب الفقرة     
 هذه الحالة تتجاوز المنشأة عـن  فترة يمكن عندها تحديد ذلك التأثير من الناحية العملية، وفى    
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جزء من التسوية التراكمية على األصول وااللتزامات وحقوق الملكية يمثل نصيب الفترات        
ويسمح هذا المعيار بتغيير السياسة المحاسبية حتى ولوتعذر علـى        .  التى تسبق ذلك التاريخ   

وتقـدم الفقـرات   . ابقةالمنشأة من الناحية العملية تطبيق السياسة بأثر رجعى عن أى فترة س    
إرشادات عن أمثلة لحاالت قد يتعذر فيها من الناحيـة العمليـة تطبيـق     " ٥٣"إلى  " ٥٠"من  

 .سياسة محاسبية جديدة بأثر رجعى على فترة سابقة أو أكثر
 اإلفصاح

عندما يترتب على تطبيق معيار محاسبى مصرى ألول مرة تأثير على الفترة الحالية أو أى  -٢٨
عندما يكون له تأثير على الفترات المستقبلية عندئذ تقوم المنشأة باإلفصاح فترة سابقة أو 

 -): إال لوتعذر على المنشأة من الناحية العملية تحديد قيمة ذلك التأثير(عما يلي 
  .إسم المعيار) أ     (
  أن التغيير فى السياسة المحاسـبية يـتم طبقـاً لألحكـام االنتقاليـة للمعيـار             ) ب(   و  

 ).ة وجودهافي حال(
  .طبيعة التغيير فى السياسة المحاسبية) ج(   و 
  ).في حالة وجودها(وصف األحكام االنتقالية ) د(   و 
  األحكام االنتقالية التـى قـد يكـون لهـا تـأثير علـى الفتـرات المـستقبلية              ) ه(   و  

  ).في حالة وجودها(
وية بالنـسبة للفتـرة الحاليـة    كلما كان ذلك ممكناً من الناحية العملية، قيمة التس ) و(   و  

  :وأى فترة سابقة معروضة وذلك
  .على كل بند بالقوائم المالية تأثر بذلك التغيير) ١(
على النصيب األساسى والمخفض للسهم فى األرباح إذا كان معيار المحاسـبة    ) ٢(

  .يسرى على المنشأة" نصيب السهم فى األرباح) "٢٢(المصرى رقم 
مرتبطة بفترات تسبق الفترات المعروضة كلما كان مـن الممكـن   قيمة التسوية ال) ز(و  

  .عملياً تحديد تلك التسوية
الظروف التى أدت من الناحية العملية إلى تعذر التطبيق بـأثر رجعـى بموجـب         ) ح(و  

على فترة سابقة محددة أو على فترات تـسبق الفتـرات    ) " ب(أو  ) أ (١٩"الفقرة
ية التى تم بها تطبيق التغييـر فـى الـسياسة       المالية المعروضة، مع بيان الكيف    

  .المحاسبية والتوقيت الذي بدأ فيه ذلك التطبيق
  .وال تحتاج القوائم المالية عن الفترات الالحقة إلى تكرار هذه اإلفصاحات
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عندما يكون للتغيير االختيارى فى سياسة محاسبية تأثير على الفترة الحالية أو أى فتـرة      -٢٩
ذر من الناحية العملية تحديد قيمة التسوية فى حالة وجود مثل ذلـك     سابقة، أو عندما يتع   

التأثير على تلك الفترة، أو عندما يكون لهذا التغيير تأثير على الفترات المستقبلية، عندئذ      
 : يليتقوم المنشأة باإلفصاح عما 

  .طبيعة التغيير فى السياسة المحاسبية)  أ  (    
دارة لالعتقاد بأن تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة يقـدم  األسباب التى تدعواإل  ) ب(  و  

  .معلومات يعتمد عليها وأكثر مالءمة
إلى المدى الذي يمكن معه تحديد ذلك من الناحية العملية، قيمـة التـسوية عـن    ) ج(  و  

  :الفترة الحالية وكل فترة سابقة معروضة
 .رعلى كل بند بالقوائم المالية تأثر بذلك التغيي) ١(   
  على النصيب األساسـى والمخفـض للـسهم فـى األربـاح إذا كـان             ) ٢(و  

يـسرى  " نصيب السهم فى األرباح   ) "٢٢(معيار المحاسبة المصرى رقم     
 .على المنشأة

قيمة التسوية التى تخص كل فترة سابقة على الفترات المالية المعروضة كلما كان      ) د(و  
  .ذلك ممكناً من الناحية العملية

ف التى أدت من الناحية العملية إلى تعذر التطبيق بأثر رجعى على فترة سابقة الظرو) ه(و 
محددة أو على فترات تسبق الفترات المالية المعروضة، مع بيان الكيفية التى تم بها 

  .تطبيق التغيير فى السياسة المحاسبية والتوقيت الذي بدأ فيه ذلك التطبيق
  . الالحقة إلى تكرار هذه اإلفصاحاتوال تحتاج القوائم المالية عن الفترات

فى حالة وجود معيار محاسبة مصرى جديد صدر ولكن لم يبدأ سريانه بعـد ولـم تقـم             -٣٠
  :المنشأة بتطبيق ذلك المعيار، فيتعين على المنشأة أن تقوم باإلفصاح عما يلي

حقيقة وجود معيار مصرى جديد صدر ولم يحل تاريخ سريانه بعـد وأن المنـشأة    ) أ(     
  .لم تقم بتطبيقه على قوائمها المالية

المعلومات المعروفة أو التى يمكن افتراضها بشكل معقـول والمرتبطـة بتقـدير           ) ب( و  
 والذي يمكن أن يترتـب علـى    - على القوائم المالية للمنشأة      -التأثير المحتمل   

 .تطبيق المعيار الجديد فى الفترة التى سيتم بها تطبيقه ألول مرة
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  : أن تراع اإلفصاح عن" ٣٠"ة فى تطبيقها للفقرة على المنشأ -٣١
  .اسم المعيار الجديد) أ   (
 .طبيعة التغيير أو التغييرات الوشيكة فى السياسة المحاسبية) ب(و 

  .التاريخ الذي يجب أن يبدأ فيه تطبيق المعيار) ج(و 
  .   التاريخ المحدد الذي تخطط المنشأة فيه لتطبيق المعيار ألول مرة) د(و 
  :إما) ه(و 

  مناقشة التأثير المتوقع من تطبيق ذلـك المعيـار ألول مـرة علـى القـوائم         ) ١   (
  .المالية للمنشأة

  حقيقة أن ذلك التأثير غير معروف أو غير قابل لالفتـراض بـشكل معقـول      ) ٢(أو  
 ). إذا ما كان األمر كذلك(

  التغييرات فى التقديرات المحاسبية
ى تتصف بها أنشطة األعمال فال يمكن قياس العديد من البنـود  نتيجة لظروف عدم اليقين الت     -٣٢

وتنطوى عملية التقدير تلك علـى أحكـام     . فى القوائم المالية بدقة ولكن يمكن فقط تقديرها       
قـد تكـون التقـديرات    : تعتمد على أحدث معلومات متاحة يعتمد عليها، فعلى سبيل المثال   

  : يليمطلوبة لما 
  .الديون الرديئة) أ(   

 .تقادم المخزون) ب(و 

 .القيمة العادلة لألصول المالية وااللتزامات المالية) ج(و 

األعمار المقدرة للمنافع االقتصادية المستقبلية التى تتضمنها األصول القابلة لإلهـالك   ) د(و  
  .أو النمط المتوقع الستهالك تلك المنافع

  ).ضمان ما بعد البيع: مثل(التزام الضمان ) ه(و 
ستخدام التقديرات المحاسبية المعقولة جزء أساسياً فى إعداد القوائم المالية وال يـؤدى        يعد ا  -٣٣

 .إلى التقليل من مصداقيتها

قد يحتاج أحد التقديرات المحاسبية إلى تعديل إذا حدثت تغييرات فى الظروف التى تم علـى      -٣٤
وبحكم . زيد من الخبراتأساسها بناء ذلك التقدير أو نتيجة لتوافر معلومات جديدة أو اكتساب م

 .طبيعته فإن التعديل على أى تقدير ال يرتبط بفترات سابقة، كما أنه ال يعد تصحيحاً لخطأ
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يعد التغيير فى أساس القياس المطبق تغييراً فى سياسة محاسبية وليس تغييـراً فـى تقـدير               -٣٥
التغييـر فـى   محاسبى وعندما يصعب على المنشأة التمييز بين التغيير فى سياسة محاسبية و        

 .تقدير محاسبى فإن ذلك التغيير يعامل كتغيير فى تقدير محاسبى

يتم االعتراف بتأثير التغيير فـى التقـدير     " ٣٧"بخالف التغيير الذي تنطبق عليه الفقرة        -٣٦
 : عن) قائمة الدخل(المحاسبى بأثر مستقبلى وذلك بإدراج ذلك التأثير فى األرباح أو الخسائر 

  .يير إذا كان التغيير يؤثر على تلك الفترة فقطفترة التغ) أ(     
 .فترة التغيير والفترات المستقبلية إذا كان التغيير يؤثر على كليهما) ب(أو 

عندما يؤدى تغيير فى تقدير محاسبى إلى تغييرات فى األصول أو االلتزامـات أو عنـدما        -٣٧
العتراف بهذا التغييـر  يتعلق ذلك التغيير ببند من بنود حقوق الملكية يكون من الواجب ا       

  لبنـود حقـوق الملكيـة ذات العالقـة     لاللتزامـات أو  بتعديل القيم الدفترية لألصـول أو 
 .فى فترة التغيير

أن يطبق هذا التغييـر علـى    " بأثر مستقبلى "يقصد باالعتراف بالتغيير فى التقدير المحاسبى        -٣٨
وقـد يـؤثر   . التقـدير المعامالت واألحداث والظروف األخرى من تاريخ التغيير فى ذلك         

التغيير فى التقدير المحاسبى على أرباح أو خسائر الفترة الحالية فقـط أو علـى أربـاح أو          
يؤثر التغيير فى تقـدير قيمـة   : فعلى سبيل المثال  . خسائر الفترة الحالية والفترات المستقبلية    

عتراف به فى الفتـرة  الديون الرديئة على أرباح أو خسائر الفترة الحالية فقط وبالتالي يتم اال       
إال أن التغيير فى العمر اإلنتاجى المقدر أو فى النمط المتوقع السـتهالك المنـافع             . الحالية

االقتصادية المستقبلية ألصل قابل لإلهالك يؤثر على مصروف اإلهالك للفترة الحالية ولكـل   
 . فترة مستقبلية من العمر اإلنتاجى المقدر المتبقى لألصل

لتين يتم االعتراف بتأثير التغيير الخاص بالفترة الحالية كـإيراد أو كمـصروف         وفى كلتا الحا  
   كـإيراد - إن وجـد  -فى الفترة الحالية بينما يتم االعتراف بالتأثير على الفترات المـستقبلية        

  أو كمصروف خالل تلك الفترات المستقبلية
 اإلفصاح

 فى تقدير محاسبى عندما يكون على المنشأة أن تقوم باإلفصاح عن طبيعة وقيمة التغيير      -٣٩
  -له تأثير على الفترة الحالية أو يتوقع أن يكون له تأثير علـى الفتـرات المـستقبلية           

 .إال عندما يتعذر من الناحية العملية تقدير ذلك التأثير على الفترات المستقبلية
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لتعذر الوصول إذا لم يتم اإلفصاح عن قيمة التأثير المتوقع على الفترات المستقبلية نظراً        -٤٠
 .إلى ذلك التقدير من الناحية العملية، فعلى المنشأة أن تقوم باإلفصاح عن تلك الحقيقة

 األخطاء
  يمكن أن تنشأ األخطاء فى االعتراف ببنود القوائم الماليـة، أو فـى قياسـها أو عرضـها           -٤١

ا تـضمنت  وال تعد القوائم المالية ملتزمة بمعايير المحاسبة المصرية إذ       . أو اإلفصاح عنها  
لنتائج أعمالهـا   أخطاء ارتكبت بقصد الوصول إلى عرض معين للمركز المالى للمنشأة أو

 ويـتم تـصحيح األخطـاء    – سواء كانت او لم تكن ذات أهمية نسبية -لتدفقاتها النقدية  أو
المحتملة التى يتم اكتشافها فى الفترة الحالية فى ذات الفترة قبـل اعتمـاد القـوائم الماليـة      

  إال أن بعض األخطاء ذات األهمية النسبية قد ال تكتشف أحيانـاً إال فـى فتـرة           . دارلإلص
تالية وعندئذ يتم تصحيح أخطاء الفترات السابقة بمعلومات المقارنة المعروضة فى القـوائم       

  "٤٢"راجـع الفقـرات مـن    (المالية عن الفترة التالية التى يكتشف فيهـا تلـك األخطـاء        
 ").٤٧"إلى 

، ينبغى على المنشأة أن تقوم بتصحيح أخطاء الفترات    "٤٣"ى االعتبار الفقرة    مع األخذ ف   -٤٢
السابقة ذات األهمية النسبية وذلك بأثر رجعى فى أول قوائم مالية تعتمد لإلصـدار بعـد        

 : اكتشافها وذلك من خالل
  إعادة عرض مبالغ المقارنة عن الفترة أو الفترات السابقة المعروضة والتى حـدث      )  أ (   

  .بها الخطأ
إذا كان الخطأ حدث قبل أبعد فترة سابقة معروضة، فيتم تعديل األرصـدة االفتتاحيـة   ) ب(أو  

 .لألصول وااللتزامات وحقوق الملكية عن أبعد فترة مالية سابقة معروضة
  القيود على إعادة العرض بأثر رجعى

ن الناحية العمليـة  يتم تصحيح خطأ فترة سابقة بإعادة العرض بأثر رجعى إال إذا تعذر م      -٤٣
 .لذلك الخطأ) المتراكم(تحديد آثار الخطأ عن فترة محددة أو تحديد األثر المجمع 

تعذر من الناحية العملية تحديد آثار خطأ فترة محددة على معلومات المقارنـة لفتـرة       لو -٤٤
سابقة أو أكثر من الفترات المعروضة، تقوم المنشأة بإعادة عرض األرصدة االفتتاحيـة       

ول وااللتزامات وحقوق الملكية عن أبعد فترة يمكن إعادة العرض لها بأثر رجعـى          لألص
 ).وقد تكون تلك الفترة هى الفترة الحالية(من الناحية العملية 
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  تعذر من الناحية العملية فى بداية الفترة الجارية تحديـد التـأثير التراكمـى للخطـأ           لو -٤٥
قوم بإعادة عرض معلومـات المقارنـة    على جميع الفترات السابقة، فعلى المنشأة أن ت       

  لتصحيح الخطأ بأثر مستقبلى اعتبارا من أبعد تاريخ يمكن عنده الوصول لهـذا التـأثير       
 .من الناحية العملية

يتم استبعاد تصحيح خطأ الفترة السابقة من أرباح أو خسائر الفترة التى يتم اكتشاف الخطـأ             -٤٦
  ا فـى ذلـك الملخـصات التاريخيـة      بم(فيها، ويتم إعادة عرض أى معلومات معروضة        

   سابق يمتد إليه هـذا الخطـأ إذا كـان ذلـك ممكنـا      زمنيإلى أبعد مدى    ) للبيانات المالية 
 .من الناحية العملية

خطـأ فـى تطبيـق    : على سبيل المثـال (عندما يتعذر من الناحية العملية تحديد قيمة الخطأ        -٤٧
بإعـادة عـرض   " ٤٥"أة طبقاً للفقـرة  عن كافة الفترات السابقة، تقوم المنش  ) سياسة محاسبية 

معلومات المقارنة بأثر مستقبلى من أبعد تاريخ يمكن فيه الوصول من الناحية العمليـة إلـى    
تحديد لتلك القيمة، وبالتالي تتجاوز المنشأة عن جزء إعادة العرض التراكمى على األصـول      

وتقـدم  . أ قبل ذلك التـاريخ وااللتزامات وحقوق الملكية يتعلق باآلثار الناشئة عن ذلك الخط       
إرشادات عن أمثلة لحاالت قد يتعذر فيها من الناحيـة العمليـة      " ٥٣"إلى  " ٥٠"الفقرات من   

 .تصحيح خطأ بأثر رجعى على فترة سابقة أو أكثر

يوجد اختالف بين تصحيح األخطـاء والتغييـرات فـى التقـديرات المحاسـبية حيـث أن          -٤٨
ديرات تقريبية قد تحتاج إلـى تعـديل عنـدما تظهـر        التقديرات المحاسبية بطبيعتها هى تق    
ال تعد األرباح أو الخسائر التى تتحقق عندما تظهـر      : معلومات إضافية، فعلى سبيل المثال    

 .نتائج فعلية ألحداث محتملة بمثابة تصحيحا لخطأ

 اإلفصاح عن أخطاء الفترات السابقة 
 ":٤٢"فقرة على المنشأة أن تقوم باإلفصاح عما يلي فى تطبيقها لل -٤٩

  .طبيعة خطأ الفترة السابقة)  أ (  
 :قيمة الخطأ عن كل فترة سابقة معروضة إن أمكن ذلك عمليا وذلك) ب(و 

  .على كل بند من بنود القوائم المالية تأثر بذلك الخطأ )١(   
على النصيب األساسى والمخفض للسهم فـى األربـاح، إذا كـان معيـار          ) ٢(و  

  يـسرى " نـصيب الـسهم فـى األربـاح    ) "٢٢(المحاسبة المصرى رقـم   
 .على المنشأة
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  .قيمة التصحيح فى بداية أبعد فترة سابقة معروضة) ج(و 
الظروف التى أدت من الناحية العملية إلى تعذر إعادة العرض بأثر رجعى لتـصحيح    ) د(و  

ذلك الخطأ عن فترة سابقة معينة مع بيان كيفية تصحيح ذلك الخطأ والفترة التـى        
  . يح الخطأ اعتبارا منهابدأ تصح

  .وال تحتاج القوائم المالية عن الفترات الالحقة إلى تكرار هذه اإلفصاحات
  تعذر إعادة التطبيق وإعادة العرض بأثر رجعى من الناحية العملية

فى بعض األحوال يتعذر من الناحية العملية تعديل معلومات المقارنة عن فترة أو أكثر من            -٥٠
 .حقيق إمكانية المقارنة مع الفترة الحاليةالفترات السابقة لت

قد تكون البيانات لم يتم تجميعها فى الفترة أو الفتـرات الـسابقة بـشكل      : فعلى سبيل المثال  
  بما فـى ذلـك متطلبـات الفقـرات    (يسمح إما بالتطبيق بأثر رجعى لسياسة محاسبية جديدة     

ـ      " ٥٣"إلى  " ٥١"من   أو بإعـادة  ) ى فتـرات سـابقة  األثر المستقبلى لتطبيق تلك السياسة عل
العرض بأثر رجعى لتصحيح خطأ فترة سابقة، وقد يتعذر من الناحية العملية إعـادة إنتـاج         

 .مثل هذه المعلومات
من الضرورى للمنشأة فى كثير من األحيان عندما تطبق سياسة محاسـبية علـى عناصـر          -٥١

حـاالت أخـرى أن   معترف بها أو مفصح عنها بالقوائم المالية عن معامالت وأحـداث و           
، وقـد  )تخضع للحكم الشخصى(ويعتبر التقدير عملية ذاتية في جوهرها      . تستخدم التقديرات 

وقد يكون عمل التقديرات أكثر صـعوبة  . يتم عمل التقديرات بعد تاريخ نهاية الفترة المالية      
عندما يتم تطبيق سياسة محاسبية بأثر رجعى أو عندما يتم إعـادة العـرض بـأثر رجعـى         

حيح خطأ فترة سابقة وذلك بسبب طول الفترة الزمنية التى قـد تكـون انقـضت منـذ         لتص
إال أن الهدف من التقـديرات  . التاريخ الذي حدثت به المعاملة أو الحدث أو الحالة األخرى      

الخاصة بالفترات السابقة ال يختلف عنه بالنسبة للتقديرات التى تـتم فـى الفتـرة الحاليـة               
رة أن يعكس التقدير الظروف التى كانت موجودة عنـدما حـدثت       ويتمثل تحديدا فى ضرو   

 .المعاملة أو الحدث أو الحالة األخرى
لذا فإن تطبيق أى سياسة جديدة بأثر رجعى أو تصحيح لخطأ فتـرة سـابقة بـأثر رجعـى            -٥٢

 :عن غيرها من المعلومات األخرى أدناه) ب(و ) أ(يستوجب تمييز المعلومات الواردة فى 
  م أدلة عن الظروف التى كانت قائمة فى التاريخ الذي تمت فيـه المعاملـة    معلومات تقد    ) أ(

  .أو وقع فيه الحدث أو الظرف اآلخر
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  معلومات كان من الممكن أن تكون متاحة عندما تم اعتماد القوائم المالية لإلصـدار   ) ب( و  
 .لهذه الفترة السابقة

  دلة التى ال تستند على سـعر تقدير القيمة العا: مثل(وبالنسبة لبعض أنواع التقديرات  
فيتعذر من الناحية العملية التمييز بين هذه األنواع مـن  ) أو مدخالت قابلة للمالحظة   

وعندما يتطلب التطبيق أو إعادة العرض بأثر رجعى اسـتخدام تقـدير       . المعلومات
مؤثر يستحيل معه التمييز بين هذين النوعين من المعلومات عندئـذ يتعـذر علـى          

 الناحية العملية تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة أو تصحيح خطأ الفتـرة     المنشأة من 
  .السابقة بأثر رجعى

عندما يتم تطبيق سياسة محاسبية جديدة على فترة سابقة أو عندما يتم تصحيح مبـالغ تتعلـق        -٥٣
ويقـصد بـه أن   " اإلدراك المتأخر"بفترة سابقة فال يجوز للمنشأة أن تستخدم ما يطلق عليه           

دم المنشأة ما هو متاح لها حاليا من معلومات وذلك سواء فى بناء افتراضـات عمـا             تستخ
كانت عليه نوايا اإلدارة فى فترة سابقة أو فى تقدير المبالغ المعترف بها أو التى تم قياسـها       

عندما تقوم منـشأة بتـصحيح خطـأ    : وعلى سبيل المثال  . أو اإلفصاح عنها فى فترة سابقة     
ب التزامها عن الرصيد المرحل من األجازات المرضية لموظفيها طبقاً      فترة سابقة فى حسا   

فإنها تغفل أى معلومات عن موسم     " مزايا العاملين )  " ٣٨(لمعيار المحاسبة المصرى رقم     
أصبحت تلك المعلومات متاحة لها فى فتـرة   ظهرت فيه أنفلونزا حادة بشكل غير معتاد لو       

وفى الحقيقة فأن احتياج المنـشأة  . لإلصدار عن الفترة السابقةتالية بعد اعتماد القوائم المالية   
الستخدام تقديرات ذات أهمية نسبية بصفة متكررة عندما تقوم بتعديل معلومـات المقارنـة     
المعروضة عن فترات سابقة ال يمنعها من إجراء تسويات أو تصحيحات يعتمد عليها بنـاء         

  .على تلك المعلومات
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  إرشادات التطبيق
  .ولكنه ال يمثل جزءاً منه) ٥(ق هذا الدليل معيار المحاسبة المصرى رقم يراف
  إعادة العرض بأثر رجعى لألخطاء : مثال

 ٢٠١٦ أن بعض المنتجات التي تم بيعها خالل عـام      ٢٠١٧خالل عام   ) ب(اكتشفت شركة    ١-١
  .٦٥٠٠ بمبلغ ٢٠١٦ يونية ٣٠قد تم إدراجها بالخطأ ضمن مخزون 

  ١٠٤٠٠٠ مبيعـات بمبلـغ   ٢٠١٧عـن عـام   ) ب(فاتر المحاسبية للـشركة    وقد تظهر الد   ٢-١
  تتضمن الخطأ فـي رصـيد أول المـدة للمخـزون       (٨٦٥٠٠وتكلفة بضاعة مباعة بمبلغ     

 .٥٢٥٠ وضــرائب دخـل بمبلغ) ٦٥٠٠بمبلغ 

  :٢٠١٦في عام )  ب( ظهرت البيانات المالية التالية بقائمة الدخل للشركة ٣-١
  ٧٣ ٥٠٠  مبيعات

  ) ٥٣ ٥٠٠ (  فة البضاعة المباعةتكل
  ٢٠ ٠٠٠  األرباح قبل ضرائب الدخل

  ) ٦ ٠٠٠ (  ضرائب الدخل
  ١٤ ٠٠٠  الربح

 وبلغ رصيد أخر المـدة  ٢٠٠٠٠ مبلغ ٢٠١٦ بلغ رصيد أول المدة لألرباح المرحلة في عام   ٤-١
  .٣٤٠٠٠لألرباح المرحلة مبلغ

ولم يكـن لـديها أى   . ٢٠١٦ و٢٠١٧عن عامى % ٣٠) ب( بلغ سعر ضريبة الدخل لشركة   ٥-١
  .دخل أو مصروف آخر

 خالل الفترات ولم تظهر بقائمـة مركزهـا المـالى أيـة     ٥٠٠٠) ب( بلغ رأس مال شركة    ٦-١
غيـر  ) ب(علما بأن أسهم الـشركة   . عناصر حقوق ملكية أخرى بخالف األرباح المرحلة      

  .مقيدة بالبورصة وال تقوم باإلفصاح عن نصيب السهم فى األرباح
  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

١٧٧

  ) ب(شركة 
  ) األرباح أو اخلسائر(بيانات مستخرجة من قائمة الدخل 

  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
  ٧٣ ٥٠٠    ١٠٤ ٠٠٠  مبيعات

  ) ٦٠ ٠٠٠ (    ) ٨٠ ٠٠٠ (  تكلفة البضاعة المباعة
  ١٣ ٥٠٠    ٢٤ ٠٠٠  الربح قبل ضرائب الدخل

  ) ٤ ٠٥٠ (    ) ٧ ٢٠٠ (  %٣٠ضرائب الدخل 
  ٩ ٤٥٠    ١٦ ٨٠٠  الربح

  
  ) ب(ركة ش

  قائمة التغري فى حقوق امللكية
  المجموع  األرباح المرحلة  رأس المال  

  ٢٥ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠  ٢٠١٥ يونية ٣٠الرصيد فى 
  ٢٠١٦ يونيـة  ٣٠ربح الـسنة المنتهيـة فـى     

  كما تم تعديله
  ٩ ٤٥٠  ٩ ٤٥٠  

  ٣٤ ٤٥٠  ٢٩ ٤٥٠  ٥ ٠٠٠  ٢٠١٦ يوليو١الرصيد فى 
  ١٦ ٨٠٠  ١٦ ٨٠٠    ٢٠١٧  يونية٣٠ربح السنة المنتهية فى 

  ٥١ ٢٥٠  ٤٦ ٢٥٠  ٥ ٠٠٠   ٢٠١٨ يوليو١الرصيد فى 
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  بيانات مستخرجة من اإليضاحات املتممة للقوائم املالية
  )٢٠١٦أن باعتهـا خـالل عـام    " ب"التـى سـبق للـشركة    (تم إدراج بعـض المنتجـات     - ١

   الماليـة ، وقد تم تعـديل القـوائم   ٦ ٥٠٠ مبلغ   ٢٠١٧ يونية   ٣٠بالخطأ ضمن المخزون في     
وفيما يلي ملخصاً لتأثير إعادة عرض هـذه القـوائم الماليـة    .  لتصحيح هذا الخطأ  ٢٠١٦في  

  .٢٠١٧علماً بأنه ال يوجد تأثير على عام 
  ٢٠١٦التأثير على   

  ) ٦ ٥٠٠ (  فى تكلفة البضاعة المباعة)  زيادة (

  ١ ٩٥٠  االنخفاض  فى مصروف ضرائب الدخل

  ) ٤ ٥٥٠ (  فى الربح)   االنخفاض (

  ) ٦ ٥٠٠ (  فى المخزون)   االنخفاض (
  ١ ٩٥٠  االنخفاض فى التزام ضريبة الدخل

  ) ٤ ٥٥٠ (  فى حقوق الملكية )   االنخفاض (
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١٧٩

  ) ب(شركة 
  بيانات مستخرجة من قائمة األرباح املرحلة

  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
  جنيه    جنيه    ) معدلة (

  ٢٠ ٠٠٠    ٣٤ ٠٠٠  رصيد أول المدة لألرباح المرحلة قبل التعديل
        تصحيح خطأ محاسبى

)  ١٩٥٠صافي األثر بعد خصم ضريبة الدخل بمبلغ  (
  ) "١(إيضاح "

) ٤ ٥٥٠ (    -  
  ٢٠ ٠٠٠    ٢٩ ٤٥٠  رصيد أول المدة لألرباح المرحلة بعد التعديل

  ٩ ٤٥٠    ١٦ ٨٠٠  ) معدل بتصحيح الخطأ: ٢٠١٦(صافي الربح 

  ٢٩ ٤٥٠    ٤٦ ٢٥٠  رصيد أخر المدة لألرباح المرحلة
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   )٧( ر احملاسبة املصرى رقم معيا
 األحداث الىت تقع بعد الفرتة املالية
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  )٧(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  األحداث الىت تقع بعد الفرتة املالية

 فقــرات  المحتویات

  ١  هدف المعيار
  ٢  نطاق المعيار

  ٧- ٣  تعريفات
    االعتراف والقياس

  ٩- ٨  أحداث تقع بعد الفترة المالية وتتطلب تعديالً فى القوائم المالية 
  ١١-١٠ عد الفترة المالية وال تتطلب تعديالً فى القوائم الماليةأحداث تقع ب

  ١٣-١٢ التوزيعات
  ١٦-١٤  االستمرارية

    اإلفصاح
  ١٨-١٧  تاريخ اإلصدار

  ٢٠-١٩  تحديث االفصاح عن الحاالت التى كانت قائمة فى تاريخ نهاية الفترة المالية
  ٢٢-٢١   القوائم المالية أحداث تقع بعد الفترة المالية وال تتطلب تعديالً فى
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  )٧(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  األحداث الىت تقع بعد الفرتة املالية

  هدف المعيار
  : يهدف هذا المعيار إلى شرح - ١

  .متى يجب على المنشأة أن تعدل قوائمها المالية بناء على أحداث تقع بعد الفترة المالية) أ (    
وفرها المنشأة عن تاريخ إصدار القوائم المالية وكـذلك عـن   اإلفصاحات التى يجب أن ت) ب(  و  

  .األحداث التى تقع بعد الفترة المالية
كما يتطلب المعيار أيضاً ضرورة عدم قيام المنشأة بإعـداد القـوائم الماليـة علـى أسـاس            
االستمرارية إذا كانت هناك أحداث تقع بعد الفترة المالية تشير إلى أن فـرض االسـتمرارية             

   مناسباً ليس
  نطاق المعيار

  .يطبق هذا المعيار فى المحاسبة واإلفصاح عن األحداث التى تقع بعد الفترة المالية -٢
  تعريفات

  : تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها -٣
 الفتـرة  هى تلك األحداث التى تقع بين تاريخ نهايـة     : األحداث التى تقع بعد الفترة المالية     

المالية وتاريخ إصدار القوائم المالية سواء كانت تلك األحداث فى صالح المنشأة أو فى غير        
  :ويمكن تحديد نوعين من األحداث. صالحها

أحداث توفر أدلة إضافية عن حاالت كانت قائمة فى تـاريخ نهايـة الفتـرة الماليـة           ) أ (
  .وتتطلب تعديل فى القوائم المالية

ير إلى حاالت نشأت بعد تاريخ نهاية الفترة المالية وال تتطلب تعـديل فـى    أحداث تش ) ب(و  
  .القوائم المالية، وقد تتطلب فقط اإلفصاح عنها فى هذه القوائم

تختلف اإلجراءات التى تتبع إلصدار القوائم المالية بـاختالف هيكـل اإلدارة والمتطلبـات             - ٤
  .اء من القوائم الماليةالقانونية واإلجراءات التى تتبع فى إعداد واالنته

تلتزم الشركات بتقديم القوائم المالية للمساهمين العتمادها بعد أن يكون قد تم إصدارها مـن          - ٥
اإلدارة وفى هذه الحالة يعتبر تاريخ إصدار القوائم المالية هو تاريخ إصـدارها مـن اإلدارة             

 .وليس تاريخ اعتماد القوائم المالية من قبل المساهمين
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  :  مثال
 انتهت إدارة المنشأة من إعداد مسودة القوائم المالية عن الـسنة الماليـة   ٢٠١٣ فبراير  ٢٨فى  

 قام مجلس اإلدارة بفحـص القـوائم   ٢٠١٣ مارس   ١٨، وفى   ٢٠١٢ ديسمبر   ٣١المنتهية فى   
 أعلنت المنشأة عن أرباحها وعن بعض المعلومـات  ٢٠١٣ مارس ١٩المالية وإصدارها، وفى  

 تم إتاحة القوائم الماليـة للمـساهمين والمـستخدمين        ٢٠١٣فى أول أبريل    المالية األخرى، و  
 اعتمدت الجمعية العامة للمساهمين فـى اجتماعهـا الـسنوى          ٢٠١٣ مايو ١٥اآلخرين، وفى   

  .٢٠١٣ مايو١٧القوائم المالية وتم تسليمها إلى الجهة المنظمة المعنية فى 
تـاريخ إصـدارها    (٢٠١٣ مـارس  ١٨ة هو فى هذه الحالة يكون تاريخ إصدار القوائم المالي      

  ).بواسطة مجلس اإلدارة
في بعض الحاالت تكون إدارة المنشأة ملزمة بإصدار قوائمها المالية إلى جهة مشرفة عليها            -٦

في هذه الحاالت فإن القوائم المالية يكـون      . لالعتماد) والمؤلفة فقط من أعضاء غير تنفيذيين     (
  .دارة بإصدارها لهذه الجهة المشرفة عليهاقد تم إصدارها في تاريخ قيام اإل

  :  مثال
 أصدرت إدارة المنشأة القوائم المالية للجهة المشرفة عليهـا والمؤلفـة      ٢٠٠٤ مارس   ١٨فى  

فقط من أعضاء غير تنفيذيين وربما قد تتضمن ممثلين عن العاملين وأطرافـاً خارجيـة لهـا         
جهة المشرفة على القوائم الماليـة،   وافقت هذه ال   ٢٠٠٤ مارس   ٢٦مصلحة في المنشأة، وفى     

 ١٥ تم إتاحة القوائم المالية للمساهمين والمستخدمين اآلخـرين، وفـى       ٢٠٠٤وفى أول أبريل    
تـم   اعتمدت الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها الـسنوي القـوائم الماليـة و       ٢٠٠٤مايو

  .٢٠٠٤ مايو١٧تسليمها إلى الجهة المنظمة المعنية في 
تـاريخ إرسـال    (٢٠٠٤ مـارس  ١٨لة تكون القوائم المالية قد تم إصدارها فـي  في هذه الحا  

  ).اإلدارة للقوائم المالية للجهة المشرفة
تتضمن األحداث التى تقع بعد الفترة المالية جميع األحداث التى تقع حتـى تـاريخ إصـدار           - ٧

ربـاح أو أيـة   القوائم المالية حتى ولو كانت هذه األحداث قد تمت بعد نشر معلومات عن األ   
 .معلومات مالية وقبل إصدار القوائم المالية
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  االعتراف والقياس
  أحداث تقع بعد الفترة المالية وتتطلب تعديالً فى القوائم المالية

على المنشأة أن تعدل القيم المدرجة بالقوائم المالية لتعكس األحداث التالية للفترة الماليـة        -٨
  .يةوالتى تستوجب تعديل القوائم المال

فيما يلي أمثلة لألحداث التى تقع بعد الفترة المالية والتى تستوجب أن تعـدل المنـشأة القـيم         - ٩
  :المدرجة بالقوائم المالية أو أن تدرج بها عناصر لم تكن قد أدرجت

صدور حكم قضائى بعد الفترة المالية يكشف عن وجود التزام على المنشأة وكان هـذا     ) أ (
فى تاريخ نهاية الفترة المالية، وعليه فإنه يجـب علـى المنـشأة          االلتزام قائماً بالفعل    

تعديل المخصصات المثبتة لمقابلة هذا االلتزام أو تكوين مخـصص جديـد لمقابلتـه،      
وعدم االكتفاء باإلفصاح فقط عن هذا االلتزام المحتمل نظـراً ألن الحكـم القـضائى     

  .يعتبر دليالً إضافياً
الفترة المالية تكشف أن قيمة أحد األصول قـد اعتراهـا     ظهور معلومات جديدة بعد     ) ب (

اضمحالل فى تاريخ نهاية الفترة المالية أو أن قيمـة خـسارة االضـمحالل الـسابق       
  : ومثال ذلك ما يلي. االعتراف بها لهذا األصل تحتاج إلى تعديل

إفالس أحد العمالء والذي قد يحدث بعد الفترة المالية عادة مـا يؤكـد أن هنـاك      ) ١(
ارة محققة بالفعل فى تاريخ نهاية الفترة الماليـة فـى حـساب العمـالء وأن        خس

  .المنشأة فى حاجة إلى تعديل القيمة المدرجة لحساب العمالء
بيع المخزون بعد الفترة المالية قد يوفر دليالً على صافي القيمـة البيعيـة لهـذا       ) ٢(  و  

  .المخزون فى تاريخ نهاية الفترة المالية
   بعد الفترة المالية على التكلفة الفعلية لشراء أصـل تـم قبـل تـاريخ نهايـة      التعرف) ج (

  الفترة المالية أو المتحصالت الفعلية من عملية بيع أصل تمـت قبـل تـاريخ نهايـة        
  .الفترة المالية

التعرف بعد الفترة المالية على مبالغ المشاركة فى األرباح أو مدفوعات المكافـآت إذا     ) د (
ام قانونى أو حكمى على المنشأة ألداء تلك المدفوعات كنتيجة ألحـداث   كان هناك التز  

  .تمت قبل تاريخ نهاية الفترة المالية
  .اكتشاف غش أو خطأ يشير إلى أن القوائم المالية لم تكن سليمة) ه (
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  أحداث تقع بعد الفترة المالية وال تتطلب تعديالً فى القوائم المالية
رجة بالقوائم المالية لتعكس األحداث التى تقع بعد الفترة المالية  ال تعدل المنشأة القيم المد     -١٠

  .والتى ال تتطلب تعديالً فى القوائم المالية
التى ال تتطلب تعديالً فى القوائم المالية، االنخفـاض  ومن أمثلة األحداث التالية للفترة المالية   -١١

المالية وقبل تـاريخ إصـدار   فى القيمة السوقية لبعض االستثمارات بعد تاريخ نهاية الفترة       
فاالنخفاض فى القيمة السوقية هنا ال يتعلق بحالة االستثمار فى تاريخ نهايـة         . القوائم المالية 

وبناء على ذلـك ال تعـدل    . الفترة المالية ولكنه يعكس ظروف حدثت خالل الفترة الالحقة        
وبالمثل فليس على المنـشأة  . المنشأة المبالغ المدرجة بالقوائم المالية والخاصة باالستثمارات    

أن تعدل مبالغ االستثمارات المفصح عنها فى تاريخ نهاية الفترة المالية على الرغم من أنها         
  .من هذا المعيار" ٢١"قد تحتاج إلضافة إيضاح آخر طبقاً للفقرة 

  التوزيعات
 يجـوز  إذا أعلنت المنشأة عن توزيعات لحائزى أدوات الملكية بعد الفترة المالية فإنه ال           -١٢

  .للمنشأة أن تدرج هذه التوزيعات كالتزام فى تاريخ نهاية الفترة المالية
بعد الفترة الماليـة  ) تم إعتمادها بواسطة اإلدارة المعنية(إذا كانت التوزيعات قد تم إعالنها       -١٣

ولكن قبل إصدارالقوائم المالية، فإنه ال يتم االعتراف بهذه التوزيعات كالتزام فـى تـاريخ        
مثل هذه التوزيعات يتم اإلفصاح عنهـا فـى   . لفترة المالية ألنه ال يوجد التزام حالى   نهاية ا 

عـرض  ) "١(اإليضاحات المتممة للقوائم المالية وذلك وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم    
  ".القوائم المالية

  اإلستمرارية
انت اإلدارة تنـوى  ال يجوز للمنشأة أن تعد القوائم المالية طبقاً لفرض االستمرارية إذا ك       -١٤

 لديها بـديل  دبعد الفترة المالية تصفية المنشأة أو أن تتوقف عن مزاولة النشاط وال يوج   
  .آخر معقول سوى ذلك

 قد يستدعى التدهور فى نتائج التشغيل والمركز المالى بعد الفترة المالية دراسة ما إذا كـان    -١٥
فرض االستمرارية مناسـباً، فـإن   فإذا لم يعد  . فرض االستمرارية مازال مناسباً من عدمه     

تأثير ذلك يكون خطيراً جداً حيث يتطلب هذا المعيار تعديالً جوهرياً فى أسـاس المحاسـبة          
  .أكثر من مجرد تعديل المبالغ المعترف بها وفقاً ألساس المحاسبة المتبع
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  إفـصاحات محـددة   " عرض القـوائم الماليـة      ) "١(يحدد معيار المحاسبة المصرى رقم       -١٦
  : ذا كانعما إ

  .لم يتم إعداد القوائم المالية طبقاً لفرض االستمرارية   )  أ(
إذا كانت اإلدارة على دراية بحاالت عدم تأكد هامة تتعلق بأحداث أو ظروف قد تـشير      ) ب(  أو

وقد تنشأ هـذه  . إلى وجود شك كبير فى قدرة المنشأة على االستمرار فى مزاولة النشاط    
  . بعد الفترة المالية- اإلفصاح عنها والتى تتطلب-األحداث أو الظروف

  اإلفصاح
  تاريخ اإلصدار

. على المنشأة أن تفصح عن تاريخ إصدار القوائم المالية والسلطة التى قامت باعتمادها      -١٧
وإذا كان لمالكى المنشأة أو اآلخرين الحق فى تعديل القوائم المالية بعد إصدارها فيجـب     

  .على المنشأة أن تفصح عن هذه الحقيقة
ن المهم لمستخدمى القوائم المالية معرفة تاريخ اعتماد إصدار القوائم المالية حيث أن هذه        م -١٨

  .القوائم المالية لن تعكس األحداث التى قد تتم بعد ذلك
  تحديث اإلفصاح عن الحاالت التى كانت قائمة فى تاريخ نهاية الفترة المالية

 عن حاالت كانت قائمة فـى تـاريخ   إذا حصلت المنشأة على معلومات بعد الفترة المالية    -١٩
نهاية الفترة المالية، فيجب على المنشأة أن تقوم بتحديث اإلفصاحات التى تتعلق بتلـك          

  .األحداث فى ضوء المعلومات الجديدة
فى بعض الحاالت تحتاج المنشأة إلى تحديث اإلفصاحات بالقوائم المالية لتعكس المعلومـات     -٢٠

الية، حتى لو لم تكن هذه األحـداث تـؤثر علـى المبـالغ     التى حصلت عليها بعد الفترة الم    
ومن أمثلة ذلك توافر دليل بعد الفترة المالية عن التزام    . المعترف بها بالقوائم المالية للمنشأة    

وباإلضافة إلى األخذ فى االعتبـار مـا إذا   . محتمل كان قائماً فى تاريخ نهاية الفترة المالية       
 )٢٨( تعديله طبقاً لنص معيار المحاسبة المصرى رقم  كان ذلك يستدعى تكوين مخصص أو     

  .فعلى المنشأة أن تقوم بتحديث اإلفصاحات عن االلتزام المحتمل فى ضوء هذا الدليل
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  أحداث تقع بعد الفترة المالية وال تتطلب تعديالً فى القوائم المالية
فـى القـوائم الماليـة    إذا كانت األحداث التالية للفترة المالية والتى ال تستوجب تعـديالً        -٢١

جوهرية ويؤثر عدم اإلفصاح عنها على قدرة مستخدمي القوائم الماليـة علـى التقيـيم        
 القرارات السليمة بناء على هذه القوائم المالية، فعلى المنشأة أن تفصح         واتخاذالصحيح  

  .عن المعلومات التالية لكل مجموعة هامة من تلك األحداث
  .طبيعة الحدث  )  أ(
  .ثر المالى للحدث أو ذكر عدم إمكان تقديرهتقدير األ) ب(و 

فيما يلي أمثلة على أحداث تقع فى المنشأة بعد الفترة المالية وال تتطلب تعديالً فى قوائمهـا        -٢٢
المالية والتى من األهمية بحيث يؤثر عدم اإلفصاح عنها على قدرة مـستخدم هـذه القـوائم       

  :  ليمة القرارات السواتخاذالمالية على التقييم الصحيح 
  .عملية اندماج كبيرة بعد الفترة المالية أو استبعاد إحدى الشركات التابعة الهامة) أ ( 
اإلعالن عن خطة للتوقف عن جزء من النشاط أو استبعاد أصول أو سداد التزامـات      ) ب( و  

تتعلق بالتوقف عن مزاولة جزء من النشاط أو الدخول فى عقد ارتبـاط لبيـع هـذه              
  . تلك االلتزاماتاألصول أو سداد

  .أو استبعاد أصول هامة أو مصادرة أصول هامة بواسطة شراء) ج(و 
  .دمار أحد المصانع الكبرى بالحريق بعد الفترة المالية) د(    و 
  .اإلعالن عن أو البدء فى تنفيذ عملية إعادة هيكلة هامة) ه(و 
ملة على األسهم العادية بعـد   المعامالت الهامة على األسهم العادية والمعامالت المحت      ) و(و  

  .الفترة المالية
  .التغيرات الكبيرة غير العادية بعد الفترة المالية فى قيم األصول أو أسعار الصرف) ز(و 
التغيرات فى معدالت الضرائب أو قوانين الضرائب التى تم إقرارها أو اإلعالن عنها        ) ح(و  

 الضرائب المؤجلة كأصول والتزامـات  بعد الفترة المالية والتى لها تأثير هام على عبء 
  )).٢٤(أنظر معيار المحاسبة المصري (

  .الدخول فى ارتباطات هامة أو التزامات محتملة مثل إصدار ضمانات هامة) ط(و 
  .الشروع فى رفع دعوى قضائية كبيرة بسبب أحداث تمت بعد الفترة المالية) ى(و 
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   )١٠( معيار احملاسبة املصرى رقم 
 األصول الثابتة وإهالكاتها
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  )١٠(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  األصول الثابتة وإهالكاتها

 فقــرات  المحتویات    

  ١  هدف المعيار
  ٥- ٢  نطاق المعيار

  ٦ تعريفات
  ١٠- ٧  االعتراف 

  ١١  التكاليف األولية
  ١٤-١٢ التكاليف الالحقة 

  ١٥  القياس عند االعتراف 
  ٢٢-١٦  عناصر التكلفة
  ٢٨-٢٣   قياس التكلفة

  ٢٩  القياس بعد االعتراف
  ٣٠  فةنموذج التكل

  ٤٢-٣١  ) ملغاة(نموذج إعادة التقييم 
  ٤٩-٤٣  اإلهالك

  ٥٩-٥٠  القيمة القابلة لإلهالك وفترة اإلهالك
  ٦٢-٦٠ طريقة اإلهالك

  ٦٤-٦٣  االضمحالل
  ٦٦-٦٥  التعويض عن االضمحالل 

  ٧٢-٦٧  االستبعاد من الدفاتر
  ٧٩-٧٣  االفصاح

  ٨٢-٨٠  األحكام االنتقالية
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  )١٠(رقم  صرى املةمعيار احملاسب
  األصول الثابتة وإهالكاتها

   هدف المعيار
 يهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية لألصول الثابتة بحيث يستطيع مـستخدمو            - ١

القوائم المالية أن يستشفوا معلومات حول استثمار المنشأة فى تلك األصول والتغير فى مثـل         
  . هذا االستثمار

ية فيما يتعلق بالمحاسبة عـن األصـول الثابتـة فـى االعتـراف       تتمثل الموضوعات الرئيس  
 قيمها الدفترية باإلضافة إلى أعباء اإلهالك وخـسائر االضـمحالل التـى           باألصول وتحديد 

  .يعترف بها بالنسبة لتلك األصول
  نطاق المعيار

 يطبق هذا المعيار فى المحاسبة عن األصول الثابتة ما لم يتطلب أو يسمح معيار محاسـبى    - ٢
  .مصرى آخر بمعالجة محاسبية مختلفة

  :ال يطبق هذا المعيار على - ٣
األصول الثابتة المبوبة كأصول محتفظ بها لغرض البيـع طبقـاً لمعيـار المحاسـبة          ) أ (   

األصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليـات      ) "٣٢(المصرى رقم   
  ".غير المستمرة

راجع معيار المحاسبة المصرى رقـم  ( بالنشاط الزراعي   األصول الحيوية المرتبطة  ) ب( أو  
  ").الزراعة) "٣٥(

راجع معيار المحاسـبة المـصرى    (االعتراف بأصول االستكشاف والتقييم وقياسها      ) ج( أو  
  ").التنقيب عن وتقييم الموارد المعدنية) "٣٦(رقم 

لطبيعى والمـوارد غيـر   حقوق التعدين واالحتياطيات التعدينية مثل البترول والغاز ا     ) د( أو  
  .المتجددة المماثلة

إال أن هذا المعيار يطبق على األصول الثابتة المستخدمة فـى تطـوير أو صـيانة           
  .أعاله) د(إلى ) ب(األصول المعرفة فى 

فى بعض الحاالت قد تسمح معايير محاسبة مصرية أخـرى بـاالعتراف ببنـد مـن بنـود           - ٤
ومع ذلك وفـى مثـل   . عن ذلك المتَبع فى هذا المعياراألصول الثابتة بناء على منهج مختلف  

هذه الحاالت فإن الجوانب األخرى من المعالجة المحاسبية لهذه األصـول بمـا فـى ذلـك            
  .اإلهالك تتحدد طبقاً لمتطلبات هذا المعيار
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على المنشأة في استخدامها لنموذج التكلفة فى معالجة االسـتثمار العقـارى طبقـاً لمعيـار         - ٥
أن تستخدم نموذج التكلفة الـوارد فـى     "  اإلستثمار العقارى )  "٣٤( المصرى رقم    المحاسبة

 .هذا المعيار

 تعريفات

  :تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها - ٦
هى القيمة المعترف بها لألصل بعد خصم مجمع اإلهـالك ومجمـع خـسائر         : القيمة الدفترية 

  .االضمحالل
هى المبلغ المدفوع من نقدية أو ما فى حكمها أو القيمة العادلة لمقابل آخر تم تقديمـة   : كلفةالت

القتناء أصل وذلك فى توقيت اقتناء أو إنشاء األصل أوهو المبلغ المنسوب لهذا األصـل عنـد        
عندما ينطبـق  (االعتراف األولى به طبقاً للمتطلبات المحددة فى معايير محاسبة مصرية أخرى    

  ").المدفوعات المبنية على أسهم) "٣٩(ك مثل معيار المحاسبة المصرى رقم ذل
هى تكلفة األصل أو أى قيمة أخرى بديلة للتكلفة مخصوماً منها القيمـة  : القيمة القابلة لإلهالك 

  .التخريدية له
ا هو التوزيع المنتظم للقيمة القابلة لإلهالك ألصل على العمر اإلنتاجى المقـدر لهـذ             :اإلهالك
  .األصل

هى القيمة الحالية للتدفقات النقدية التـى تتوقـع منـشأة أن        : القيمة من وجهة نظر المنشأة    
تحصل عليها من االستخدام المستمر ألصل ومن التصرف فيه فى نهاية عمره اإلنتاجى المقدر        

  .أو التى تتوقع أن تتحملها عند تسوية التزام
مه من بيع أصل أو دفعه لنقل التـزام فـي معاملـة       هى السعر الذي يتم استال    : القيمة العادلة 

  .منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس
  .هى المبلغ الذي تزيد به القيمة الدفترية ألصل عن قيمته االستردادية: خسارة االضمحالل

  :هى البنود الملموسة التى: األصول الثابتة
  تـاج أو توريـد الـسلع أو الخـدمات،        تحتفظ بها المنشأة السـتخدامها فـى إن       )  أ (  

  .أو فى التأجير للغير أو فى أغراضها اإلدارية
  .من المتوقع استخدامها على مدار أكثر من فترة واحدة) ب( و 
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  ،)مخصوماً منها التكاليف الالزمـة للبيـع  (هى القيمة العادلة لألصل    : القيمة القابلة لالسترداد  
  .ستخدامية أيهما أكبرأو قيمته اال

هى القيمة المقدرة التى يمكن لمنشأة أن تحصل عليهـا حاليـاً مـن        : قيمة التخريدية ألصل  ال
كان األصل فى العمر وعلى الحالة  التصرف فى األصل بعد خصم التكاليف المقدرة لالستبعاد لو

  .المتوقع أن يكون عليها فى نهاية العمر اإلنتاجى المقدر لألصل
   : ألصل هوالعمر اإلنتاجى المقدر 

  .الفترة التى تتوقع المنشأة أن يكون األصل متاحاً خاللها لالستخدام)  أ (   
  عدد وحدات اإلنتاج أو الوحدات المماثلة التي تتوقع المنشأة أن تحـصل عليهـا       ) ب(أو  

  .من األصل
  االعتراف 

  :يعترف بتكلفة أى بند من بنود األصول الثابتة كأصل فقط عندما - ٧
  . لية للمنشأة من هذا البند أن تتدفق منافع اقتصادية مستقبيكون من المرجح)   أ  ( 

  .يمكن قياس تكلفة البند بدرجة يعتمد عليها) ب(و 
عادة ما يتم االحتفاظ بقطع الغيار ومعدات الصيانة كمخزون على أن يعترف بها كمصروف          - ٨

 ومـع ذلـك فـإن قطـع الغيـار     . مـع اسـتخدامها  )  قائمة الدخل(في األرباح أو الخسائر  
وكذا المعدات االحتياطية تصلح ألن تكـون أصـوالً ثابتـة عنـدما     )  الرئيسية(اإلستراتيجية  

  .تتوقع المنشأة أن تستخدمها خالل أكثر من فترة واحدة
ال يصف هذا المعيار وحدة القياس التى تستخدم ألغراض االعتراف أو  بمعنى آخرــ مـا         - ٩

لذا يتطلب األمر استخدام التقدير الحكمـى  . ةالذي يمكن أن يشكل بنداً من بنود األصول الثابت   
فقـد يكـون   . فى تطبيق شروط االعتراف باألصول الثابتة وفقاً للظروف المحددة لكل منشأة     

من المالئم تجميع البنود التى ال تعتبر بمفردها ذات أهميـة نـسبية مثـل العـدد واألدوات            
  . جمعة لتلك البنودواالسطمبات على أن تُطبق شروط االعتراف على القيمة الم

 بتقييم تكاليف كافة أصولها الثابتـة فـى الفتـرة    - طبقاً لمبدأ االعتراف هذا -تقوم المنشأة    -١٠
وتتضمن تلك التكاليف ما تحملته المنشأة من تكـاليٍف أوليـة    . التى تتحمل فيها تلك التكاليف    

افة على هذا األصـل  فى اقتناء أو إنشاء األصل وكذا التكاليف التى تتحملها الحقاً فى اإلض      
  .أو فى إحالل جزء منه أو فى صيانته
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  التكاليف األولية 
قد يتم اقتناء بنود أصول ثابتة ألسباب ترتبط بالمحافظة على البيئة أو بتحقيق مستوى معـين         -١١

وعلى الرغم من أن اقتناء مثل هذه األصول ال يؤدى بـصورة مباشـرة إلـى        . من األمان 
لمستقبلية ألي أصل بعينه من األصول الثابتة القائمة إال أنـه قـد     زيادة المنافع االقتصادية ا   

. يكون ضرورياً لحصول المنشأة على المنافع االقتصادية المستقبلية من أصـولها األخـرى    
فى هذه الحالة فإن تلك األصول ترقى لالعتراف بها كأصول ثابتة ألنها تمكن المنشأة مـن            

من أصول أخرى مرتبطة بها تزيد عما كان يمكـن   الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية      
قد يقـوم أحـد   : فعلى سبيل المثال. الحصول عليه لو لم تكن تلك األصول الثابتة قد اقتنيت          

مصنعى الكيماويات بتطبيق عمليات جديدة للتعامل مع المواد الكيمائية بمـا يتوافـق مـع              
 بإنتاج وتخزين المـواد الكيماويـة   اشتراطات الجهات المعنية بالحفاظ على البيئة فيما يتعلق     

وفى هذه الحالة يتم االعتراف بالتحسينات على المصنع كأصل ثابـت نظـراً ألن             . الخطرة
ومـع هـذا   . المنشأة لن تكون قادرة على إنتاج وبيع الكيماويات بدون إدخال تلك التحسينات      

 لتحديـد أى  يتم مراجعة صافي القيمة الدفترية لتلك األصـول واألصـول المتعلقـة بهـا        
اضـمحالل قيمـة   )  "٣١(اضمحالل فى قيمتها وفقاً لمعيار المحاسـبة المـصرى رقـم           

  ".األصول
  التكاليف الالحقة 

ال تعترف المنشأة بتكـاليف الخدمـة اليوميـة    " ٧" فى ضوء مبدأ االعتراف الوارد بالفقرة   -١٢
هذه التكاليف فـى  وبدالً من ذلك تعترف المنشأة ب. ألصل ضمن القيمة الدفترية لهذا األصل    

وتمثل تكاليف الخدمة اليومية بصفة أساسـية  . عند تحملها) قائمة الدخل (األرباح أو الخسائر    
وهذه النفقات غالبا ما . تكاليف العمالة والمواد المستخدمة وقد تتضمن تكلفة القطع الصغيرة     

  .لألصل الثابت" إصالح وصيانة"توصف بأنها 
م باستبدال أجزاء ببعض بنود أصولها الثابتة علـى فتـراٍت      قد يتطلب األمر من منشأة القيا      -١٣

 إعادة تبطين فرن بعد عدد محدد من ساعات االسـتخدام  - مثالً  –فقد يكون مطلوباً    . دورية
أو استبدال المكونات الداخلية لطائرة مثل المقاعد والمطابخ عـدة مـرات خـالل العمـر          

صول ثابتة أيضاً إما بغـرض التقليـل مـن      كما قد يتم اقتناء أ    . االفتراضى لهيكل الطائرة  
أو بغـرض القيـام   ) مثلما يحدث من استبدال الحوائط الداخليـة لمبنـى     (اإلحالل المتكرر   
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، تعترف المنشأة ضـمن  "٧"وفى ضوء مبدأ االعتراف الوارد بالفقرة       . بإحالل غير متكرر  
ن هـذا األصـل فـي    القيمة الدفترية ألصل ثابت بالتكلفة التى تتحملها فى استبدال جزء م        

تاريخ تحمل تلك التكلفة وذلك إذا كان الجزء البديل يفـى بـشروط االعتـراف فـى ذلـك       
ويتم استبعاد القيمة الدفترية لألجزاء المستبدلة طبقاً ألحكـام االسـتبعاد الـواردة            . التاريخ

  .من هذا المعيار" ٧٢"إلى " ٦٧"بالفقرات من 
طائرة علـى سـبيل   (ند من بنود األصول الثابتة قد يكون أحد شروط االستمرار فى تشغيل ب    -١٤

، القيام بإجراء فحوص رئيسية بصفة دورية للكشف عن األعطال والعيوب بغـض            ) المثال
وكلما قامت المنشأة بفحـص  . النظر عما إذا كانت المنشأة تقوم باستبدال أجزاء من هذا البند  
من القيمة الدفتريـة لألصـل   من تلك الفحوص الرئيسية فإنها تعترف بتكلفة ذلك الفحص ض  

ويتم اسـتبعاد  . كإحالل وذلك إذا كانت تكلفة الفحص تفى بشروط االعتراف فى ذلك التاريخ    
. مـن األصـل  )  بخالف األجزاء المادية(أى قيمة دفترية متبقية من تكاليف الفحص السابق   

حددت وقت ويحدث هذا االستبعاد بغض النظر عما إذا كانت تكلفة ذلك الفحص السابق قد ت          
وألغـراض اسـتبعاد القيمـة    . إجراء المعاملة التى ترتب عليها اقتناء األصل أو إنـشائه         

 أن تـستخدم التكلفـة   - إذا لزم األمر   -الدفترية المتبقية من الفحص السابق يمكن للمنشأة        
المقدرة لفحص مستقبلى مماثل كمؤشر لما كانت عليه تكلفة الفحص القائم ضمن مكونـات        

  . ما تم اقتناء أو إنشاء ذلك األصلاألصل عند
  القياس عند االعتراف 

  . يتم قياس أى أصل يفى بشروط االعتراف به كأصل ثابت على أساس تكلفته -١٥
  عناصر التكلفة

  :  تشمل تكلفة األصل الثابت -١٦
سعر شرائه شامالً رسوم االستيراد وضرائب الشراء غير المستردة وبعـد اسـتنزال               ) أ (

  . والمسموحاتكافة الخصومات التجارية
أى تكاليف تتعلق مباشرةً للوصول باألصل للموقع والحالة التى يصبح عنـدها مهيئـاً            ) ب (

 .للتشغيل بالطريقة المحددة من قبل اإلدارة
التقدير األولى للتكاليف الالزمة لفك وإزالة األصل وإعادة الموقع المقام عليه األصـل     ) ج (

  منشأة سواء عندما يتم اقتنـاء األصـل   االلتزام الذي تتحمله ال   وهيإلى حالته األصلية    
أو كنتيجةً الستخدامه خالل فترة معينة فى أغراض أخرى بخـالف إنتـاج مخـزون              

  .خالل تلك الفترة
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  : من أمثلة التكاليف المباشرة المتعلقة باألصل الثابت -١٧
) ٣٨(كما هى معرفة فى معيار المحاسـبة المـصرى رقـم      (تكاليف مزايا العاملين    ) أ(  

  .والناتجة بصورة مباشرة من إنشاء أو اقتناء األصل") لعاملينمزايا ا"
  .تكاليف إعداد الموقع) ب(و 
  .التكاليف األولية للتسليم والمناولة) ج(و 
  .تكاليف التجميع والتركيب) د(و 
تكاليف اختبار ما إذا كان األصل يعمل بالشكل المناسب وذلك بعد خـصم صـافي           ) ه(و  

  دات أنتجت أثناء إعداد األصـل للوصـول إلـى ذلـك    المتحصالت من بيع أية وح    
العينات المنتجـة فـى مرحلـة    : على سبيل المثال  (الموقع وتلك الحالة من التشغيل      

  ).اختبار المعدات
  .األتعاب المهنية) و(و 

على التكاليف المترتبـة علـى   " المخزون)  "٢(تطبق المنشأة معيار المحاسبة المصرى رقم   -١٨
إزالة وإعادة تسوية الموقع المقام عليه األصل إلى حالته األصلية والتى       بفك و أة  التزام المنش 

تتحملها المنشأة خالل فترة زمنية معينة كنتيجة الستخدام هذا األصل فـى إنتـاج مخـزون        
المخصـصات  )  "٢٨(ويتم تطبيق معيـار المحاسـبة المـصرى رقـم         . خالل تلك الفترة  

اف بـالتزام المنشأة وفى قيـاس ذات االلتـزام   فى االعتر" واألصول وااللتزامات المحتملة 
المترتب على التكاليف سواء التى وردت بهذه الفقرة والتى تتم المحاسبة عنها طبقاً لمعيـار       

من هذا المعيـار والتـى تـتم    ) ج١٦(أو التى وردت بالفقرة   )  ٢(المحاسبة المصرى رقم    
    ).١٠(المحاسبة عنها طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 

  :من أمثلة التكاليف التى ال تعد من تكاليف أصل ثابت -١٩
  .تكاليف افتتاح منفذ جديد) أ     ( 
تشمل تكـاليف اإلعالنـات واألنـشطة     (تكاليف طرح منتج جديد أو خدمة جديدة        ) ب(  و  

   ).الدعائية

تشمل تكـاليف  (تكاليف ممارسة العمل فى موقع جديد أو مع فئة جديدة من العمالء  ) ج(  و  
  ). تدريب العاملين

  . المصروفات اإلدارية وعناصر التكاليف العامة األخرى غير المباشرة) د(و 
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يتوقف االعتراف بالتكاليف ضمن القيمة الدفترية ألصل ثابت عندما يـصل األصـل إلـى         -٢٠
ولذلك ال . الموقع والحالة التى يصبح عندها مهيئاً للتشغيل بالطريقة المحددة من قبل اإلدارة        

التكاليف التى تتحملها منشأة فى استخدام أصـل أو فـى      إلى القيمة الدفترية لألصل   تضاف  
  :  فعلى سبيل المثال ال تدخل التكاليف التالية ضمن القيمة الدفترية ألصل ثابت. تغيير موقعه

  التكاليف التى تتحملها منشأة بعد أن يكون األصل مهيئاً للتشغيل بالطريقـة المحـددة  ) أ  ( 
   اإلدارة ولكنه لم يتم تـشغيله أو أن يكـون تـشغيله بأقـل مـن طاقتـه      له من قبل 

  .اإلنتاجية القصوى
  خسائر التشغيل األولية مثل تلك التى تتحملها منشأة خـالل المرحلـة التـى يتطـور    ) ب(و  

  .فيها الطلب على مخرجات أصل ثابت
  . تكاليف تغيير موقع أو إعادة تنظيم جزء من أو كل عمليات المنشأة) ج(و 

تحدث بعض العمليات مع إنشاء أو تطوير أصل ثابت ولكنها ال تكون ضرورية للوصـول           -٢١
باألصل إلى الموقع والحالة التى يصبح عندها مهيئاً للتشغيل بالطريقة المحـددة مـن قبـل         

  وقد تحدث مثل تلك العمليات العرضية قبل أو فى أثناء القيـام بأنـشطة اإلنـشاء           . اإلدارة
سبيل المثال فقد يتحقق دخل عن طريق استخدام الموقـع الـذي سـيقام        وعلى  . أو التطوير 

ونظـراً ألن العمليـات   . عليه مبنى كموقف سيارات لحين الشروع فى أعمال إنشاء المبنى       
العرضية ليست ضرورية للوصول باألصل الثابت إلى الموقع والحالة التى يـصبح عنـدها      

دارة، لذا يعترف بعناصر الدخل والمـصروفات  مهيئاً للتشغيل بالطريقة المحددة من قبل اإل    
وتدرج ضمن تبويبـات  ) قائمة الدخل(المرتبطة بالعمليات العرضية فى األرباح أو الخسائر      

  .الدخل والمصروف المناسبة
يتم تحديد تكلفة األصل الذي يتم إنشاؤه ذاتياً بنفس األسس المستخدمة فـى حالـة األصـل            -٢٢

وم بتصنيع أصول متماثلة بغرض بيعها فـى إطـار نـشاطها    وإذا كانت المنشأة تق   . المقتنى
راجـع  (المعتاد فإن تكلفة األصول عادةً تكون هى نفس تكلفة إنشاء أصول بغـرض البيـع    

يـتم اسـتبعاد    لذا وللوصول إلى هذه التكلفة") المخزون) "٢(معيار المحاسبة المصرى رقم  
غير الطبيعى من المواد الخام أو العمالة أو  وبالمثل فال تُدرج تكلفة الفاقد      . أية أرباح داخلية  

ويـضع  . الموارد األخرى التى تحملتها المنشأة فى أصل منشأ ذاتياً ضمن تكلفـة األصـل      
شروطاً معينة لالعتـراف بالفوائـد   " تكلفة االقتراض)  "١٤(معيار المحاسبة المصرى رقم   

  .كأحد مكونات القيمة الدفترية لألصل الثابت المنشأ ذاتياً
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  قياس التكلفة 
تقاس تكلفة أى بند من بنود األصول الثابتة بالمعادل لسعره النقدي فى تـاريخ االعتـراف              -٢٣

وعندما يؤجل سداد ثمن األصل الثابت لفترة تتعـدى الـشروط العاديـة لالئتمـان،           . بالبند
  تعترف المنشأة بالفرق بـين المعـادل للـسعر النقـدي وإجمـالى المـدفوعات كفائـدة              

على مدار فترة االئتمان ما لم يتم رسـملة هـذه الفوائـد طبقـاً لمعيـار        )  يلتكاليف تمو (
  ).١٤(المحاسبة المصرى رقم 

قد يقتنى بند أو أكثر من بنود األصول الثابتة فى مبادلة مع أصل غير نقدي أو أصول غيـر     -٢٤
دلة أحـد  وتشير المناقشة التالية ببساطة إلى مبا. نقدية أو تشكيلة من أصول نقدية وغير نقدية     

األصول غير النقدية مع أصل آخر غير نقدي ولكنها تنطبق أيضاً علـى كـل المبـادالت            
  ويتم قياس تكلفة ذلـك األصـل الثابـت بالقيمـة       . المعرفة بالعبارة األولى من هذه الفقرة     

  :العادلة إال إذا
  . افتقدت عملية التبادل للجوهر التجارى) أ(    

 لألصل الذي تم استالمه ولألصـل المـستبدل قابلـة للقيـاس     لم تكن القيمة العادلة ) ب(أو  
  . بدرجة يعتمد عليها

لم يكن باستطاعة المنشأة اسـتبعاد   ويتم قياس األصل المقتنى بهذه الطريقة حتى ولو     
وإذا لم يقاس األصل المقتنى بالقيمة العادلة   . األصل المستبدل من دفاترها فى الحال     

  . ة لألصل المستبدلفتقاس تكلفته بالقيمة الدفتري
تحدد المنشأة ما إذا كانت عملية التبادل تتسم بجوهر تجارى وذلك بالنظر إلى مـدى توقـع          -٢٥

وتتسم عملية التبادل بجـوهر  . المنشأة أن تتغير تدفقاتها النقدية المستقبلية كنتيجة لهذه العملية   
  :تجارى عندما

من حيث الخطـر والتوقيـت     (لم  تختلف مواصفات التدفقات النقدية لألصل المست     )  أ (   
  . عن مواصفات التدفقات النقدية لألصل المستبدل) والقيمة

لذلك الجزء مـن عمليـات المنـشأة    " القيمة المحددة من وجهة نظر المنشأة "تتغير) ب(أو  
  .المتأثر بعملية التبادل

  جوهريـاً بالقيـاس للقيمـة العادلـة    ) ب(أو ) أ(يكون االخـتالف الحـادث فـى      )ج(و  
  .صول المتبادلةلأل
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وألغراض تحديد ما إذا كانت عملية التبادل تتسم بجوهر تجـارى، فـإن القيمـة        
المحددة من وجهة نظر المنشأة لذلك الجزء من عمليات المنشأة المتـأثر بعمليـة      

وقد تكون نتيجة هـذا التحليـل   . التبادل يجب أن يعكس تدفقات نقدية بعد الضريبة  
  . المنشأة بإجراء عمليات حسابية مفصلةواضحة دون الحاجة إلى قيام 

  :تكون القيمة العادلة ألصل قابلة للقياس بدرجة يعتمد عليـها إذا -٢٦
كان االختالف بين التقديرات المعقولة للقيمة العادلة فى المدى الذي يـضمها غيـر    )  أ (   

  . مؤثر بالنسبة لهذا األصل
رات المختلفة داخل هذا المدى بدرجـة  كان يمكن تحديد احتمال كل تقدير من التقدي      ) ب(أو  

  . معقولة واستخدام تلك االحتماالت فى تقدير القيمة العادلة
إذا كانت المنشأة قادرة على تحديد القيمة العادلة سواء لألصل المـستلم أولألصـل        
المستبدل بدرجة يعتمد عليها عندئذ تستخدم القيمة العادلة لألصـل المـستبدل فـى          

 المستلم ما لم تكن القيمة العادلة لألصل المستلم يمكـن إثباتهـا        قياس تكلفة األصل  
  . بطريقة أو ضح

لمعيـار  وفقًـا   مستأجر بموجب عقد تأجير تمويلي وذلـك  هيعالج األصل الثابت الذي يحوز  -٢٧
  .)٤٩(ى رقم المحاسبة المصر

قاً لمعيـار  يمكن أن تُخفَض القيمة الدفترية ألصل ثابت بقيمة المنح المتعلقة بهذا األصل طب       -٢٨
  . المحاسبة عن المنح واإلفصاح عن المساعدات) "١٢(المحاسبة المصرى رقم 

  القياس بعد االعتراف
عندما تقوم المنشأة بتحديد السياسة المحاسبية التى سيتم تطبيقها على فئة مـن فئـات        -٢٩

فيجب عليهـا أن تطبـق نمـوذج    )  األراضى أو المبانى الخ: مثل( تبويب األصول الثابتة  
  ". ٣٠"تكلفة الوارد بالفقرة ال

  نموذج التكلفة
 -  بعد االعتراف به كأصل - فى ظل هذا النموذج يتم إثبات أى بند من بنود األصول الثابتة  -٣٠

  .على أساس تكلفته مخصوماً منها مجمع اإلهالك ومجمع خسائر االضمحالل
  نموذج إعادة التقييم 

  . ملغاة٤٢ إلى ٣١من 
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  اإلهالك
)  القابلة لإلهـالك (ء من األجزاء المكونة لبند من بنود األصول الثابتة      يتم إهالك كل جز    -٤٣

  . بصورة مستقلة إذا كانت  تكلفة ذلك الجزء تتسم باألهمية النسبية إلجمالى تكلفة البند
 تقوم المنشأة بتوزيع القيمة التى تم االعتراف األولى بها كأصـل ثابـت علـى األجـزاء             -٤٤

 -على أن يتم إهالك كل جزء من تلك األجـزاء علـى حـده    المؤثرة المكونة لهذا األصل    
 فقد يكون من المناسب إهالك هيكل ومحركات طائرة مملوكة للمنـشأة  -وعلى سبيل المثال   

  .   كل على حده
 قد يتفق أحد األجزاء الهامة المكونة ألصل ثابت فى العمر اإلنتاجى المقدر وفـى طريقـة     -٤٥

وطريقة اإلهالك لجزء هام آخـر مـن مكونـات نفـس     إهالكه مع العمر اإلنتاجى المقدر    
  .األصل، وفى مثل هذه الحالة يمكن أن تجمع مثل تلك األجزاء عند تحديد عبء اإلهالك

عندما تقوم منشأة بإهالك بعض األجزاء من مكونات أصل ثابت بـصورة منفـردة، فإنهـا       -٤٦
ويتكـون  . رة منفـردة تقوم أيضاً بإهالك المبلغ المتبقى من ذلك األصل كوحدة واحدة بصو     

. قيمة مؤثرة)  بصورة منفردة(المبلغ المتبقى من أجزاء من هذا األصل ال يكون ألي منها         
فإذا كانت للمنشأة توقعات متباينة لهذه األجزاء فقد يكون من الضرورى اسـتخدام أسـاليب    

بـر  تقريبية إلهالك المبلغ المتبقى من األصل والذي يتكون من تلك األجـزاء بطريقـة تع            
  .أو العمر المقدر لالستفادة منها/بعدالة عن نمط استهالك تلك األجزاء و

 قد تختار المنشأة أن تهلك بصورة منفردة تلك األجزاء من األصل الثابت التى ليـست لهـا      -٤٧
 . تكلفة مؤثرة بالقياس إلجمالى تكلفة ذلك األصل

ما لـم  )  قائمة الدخل( ر  يتم االعتراف بعبء اإلهالك عن كل فترة فى األرباح أو الخسائ      -٤٨
  . يدرج ضمن القيمة الدفترية ألصل أخر

ومـع ذلـك   .  يعترف عادة بعبء اإلهالك عن أى فترة فى األرباح أو الخسائر لتلك الفترة       -٤٩
فإن المنافع االقتصادية المستقبلية التى يتضمنها أصل ثابت تستخدم فى بعض األحيـان فـى      

إن عبء اإلهـالك يـشكل جـزءاً مـن تكلفـة       ف- وفى هذه الحالة  -إنتاج أصول أخرى    
وعلى سـبيل المثـال، يـتم    . األصول األخرى ويدرج ضمن القيمة الدفترية لهذه األصول      

معيـار المحاسـبة   (إدراج إهالك منشآت ومعدات المصنع ضمن تكلفة تحويل المخـزون         
ـ        "). المخزون)  "٢(المصرى رقم    ستخدمة وبالمثل فقد يتم إدراج إهالك األصول الثابتة الم

فى أنشطة تطوير ضمن تكلفة أصل غير ملموس أعتـرف بـه طبقـاً لمعيـار المحاسـبة         
  ".األصول غير الملموسة)  "٢٣(المصرى رقم 
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  القيمة القابلة لإلهالك وفترة اإلهالك
 يجب أن توزع القيمة القابلة لإلهالك ألصل ثابت على أساس منتظم على مـدار العمـر        -٥٠

  . اإلنتاجى المقدر لألصل
جب مراجعة القيمة التخريدية لألصل الثابت والعمر اإلنتاجى المقدر له على األقـل فـى    ي  -٥١

نهاية كل سنة مالية، وعندما تختلف التوقعات عن التقديرات السابقة فيجب معالجة ذلـك       
)  ٥(ير فى تقدير محاسبى طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقـم         يكتغ)  راتيالتغي(ير  يالتغ

  ". رات فى التقديرات المحاسبية واألخطاءيبية والتغيالسياسات المحاس"
يتم االعتراف باإلهالك حتى ولو كانت القيمة العادلة لألصل تزيد عـن قيمتـه الدفتريـة                -٥٢

وال تمنع اإلصـالحات والـصيانة   . طالما لم تزد القيمة التخريدية لألصل عن قيمته الدفترية  
  . التى تجرى على األصل الحاجة إلهالك ذلك األصل

وفى الواقـع العملـى   . تتحدد قيمة األصل القابل لإلهالك وذلك بعد خصم قيمته التخريدية         -٥٣
غالباً ما تكون قيمة األصل التخريدية غير مؤثرة ولذا تصبح غير ذات أهميـة نـسبية عنـد     

  .حساب القيمة القابلة لإلهالك
. صـل أو تتجاوزهـا  قد تزيد القيمة التخريدية ألصل بحيث تصل إلى القيمة الدفتريـة لأل          -٥٤

وعندما يحدث ذلك يكون عبء إهالك األصل مسوياً للصفر ويظل كـذلك حتـى تـنخفض        
 .  القيمة التخريدية لألصل عن قيمته الدفترية

 أى عندما يكون فـى موقعـه وحالتـه     -يبدأ إهالك األصل عندما يكون متاحاً لالستخدام          -٥٥
لمحددة من قبل اإلدارة ويتوقـف إهـالك   الالزمة التى يصبح معها مهيئاً للتشغيل بالطريقة ا  

 : األصل بدءاً من التاريخين التاليين أيهما أسبق

أو يدرج فيـه ضـمن   (التاريخ الذي يبوب فيه األصل كأصل محتفظ به لغرض البيع  ) ١   (
طبقاً لمعيـار  )  بنود جارى التخلص منها ومبوبة كمجموعة محتفظ بها لغرض البيع    

  .)٣٢(المحاسبة المصرى رقم 
  . فى التاريخ الذي يستبعد فيه األصل من الدفاتر) ٢(أو 

وبالتالي فال يتوقف اإلهالك عندما يصبح األصل معطـالً أو عنـدما يـستبعد مـن         
ومع ذلك فمن الممكن . االستخدام النشط إال إذا أصبح األصل مهلك دفترياً  بالكامل          

ك المبنيـة علـى   ياً للصفر فى ظل طرق اإلهـال مساوأن يكون مبلغ عبء اإلهالك    
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  )مثل طريقـة اإلهـالك علـى أسـاس الوحـدات المنتجـة      (مدى استخدام األصل   
أثناء الفترات التى ال يتم خاللها إنتاج إال إذا كان إهالك األصل خالل تلك الفتـرات         

  "٥٦"هو وارد بـالفقرة رقـم       كما)  بخالف االستخدام (يتم بناء على عوامل أخرى      
  .من هذا المعيار

 بصفة أساسـية مـن خـالل    - التى يتضمنها أصل  -نافع االقتصادية المستقبلية    تستهلك الم  -٥٦
ومع ذلك فى خالل الفترات التى يكون فيها األصـل معطـالً   . استخدام المنشأة لهذا األصل   

 مثل التقـادم الفنـى أو التجـارىٍ والتآكـل     - فى كثير من األحيان -تؤدى عوامل أخرى    
وبنـاء  . ية التى كان يمكن الحصول عليها من ذلك األصلالمادى إلى نقص المنافع االقتصاد 

  :على ذلك تؤخذ العوامل التالية فى االعتبار عند تحديد العمر اإلنتاجى المقدر لألصل
ويقدر هذا االستخدام باالسترشـاد بالطاقـة   . االستخدام المتوقع لألصل من قبل المنشأة   ) أ(  

  .أو المخرجات المتوقعة من األصل
ل المادى المتوقع الذي يعتمد على عوامل تشغيل األصل مثل عـدد الورديـات             التآك) ب (

  التى من المقـرر أن يـستخدم األصـل طبقـاً لهـا وبـرامج المنـشأة لإلصـالح          
والصيانة ومدى العناية باألصل والصيانة التى تجرى عليـه بـالفترات التـى يكـون      

  .األصل خاللها معطالً
ناتج من التغيرات فى أو التحسينات علـى اإلنتـاج أو مـن    التقادم الفنى أو التجارى ال   ) ج (

  .التغير فى الطلب على مخرجات األصل من سلع أو خدمات
المحددات القانونية أو غيرها من القيود المماثلة المفروضة على استخدام األصل مثـل       ) د (

  .تواريخ انتهاء المدد المقررة الستخدام أصل بموجب عقود أو ترتيبات
. لعمر اإلنتاجى المقدر لألصل فى ضوء المنفعة المتوقعة للمنشأة من هذا األصـل       يتحدد ا  -٥٧

وقد تنطوى سياسة المنشأة إلدارة األصل على التخلص من األصل بعد مدة زمنية محـددة            
لـذا  . أو بعد استهالك نسبة محددة من المنافع االقتصادية المستقبلية التى يتضمنها األصـل       

إن تقدير اإلدارة للعمر . لمقدر ألصل ثابت عن العمر االقتصادى لهفقد يقل العمراإلنتاجى ا  
اإلنتاجى المقدر األصل هو من األمور التى تخضع للحكم المهنـى ويعتمـد علـى خبـرة       

  .المنشأة فـى التعامل مع أصول مماثلة
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تعتبر األراضى والمبانى أصوالً منفصلة ويتم المحاسبة عنها بصورة مستقلة حتى لـو تـم       -٥٨
 تتميز األرض بأن العمر المقدر لالستفادة منها غير محدود ولذلك فال يـتم   -. اؤهما معاً اقتن

فيما عدا بعض االستثناءات مثل المحاجر والمواقع المستخدمة كمقالب للنفايات أما       . إهالكها
وال . المبانى فإن العمر المقدر لالستفادة منها يعتبر محددا ولذلك فهى أصول قابله لإلهالك          

  .ر أى زيادة فى قيمة األرض المقام عليها المبنى على تحديد قيمة المبنى القابلة لإلهالكتؤث
عندما تتضمن تكلفة األرض تكاليف فك وإزالة وترميم الموقع فإن تكلفة ذلك الجـزء مـن         -٥٩

األرض يتم إهالكه على مدار فترة المنافع التى تحصل عليها المنشأة من جراء تحمل تلـك          
بعض الحاالت قد يكون لألرض ذاتها عمر محدد لالستفادة منها وعندئذ يـتم   وفى  . التكاليف

  . إهالكها بطريقة تعكس المنافع التى ستستخرج منها
  طريقة اإلهالك 

 يجب أن تعكس طريقة اإلهالك المستخدمة النمط الذي من المتوقع أن تستهلك المنـشأة      -٦٠
  .على أساسه المنافع االقتصادية المستقبلية لألصل

جب أن يعاد النظر فى طريقة اإلهالك المطبقة على األصول الثابتة فى نهاية كل سـنة            ي  -٦١
مالية على األقل، وعندما يحدث تغيير مؤثر فـى الـنمط المتوقـع السـتهالك المنـافع          
االقتصادية المستقبلية التى يتضمنها األصل فيجب تغيير طريقة اإلهالك لتعكس التغيير فى 

طبقـاً  " كتغيير فى تقدير محاسـبى  " المحاسبة عن هذا التغيير    ويجب أن تتم  . ذلك النمط 
  ).٥(لمعيار المحاسبة المصرى رقم 

يمكن استخدام طرق متعددة لإلهالك لتوزيع القيمة القابلة لإلهالك ألصـل علـى أسـاس             -٦٢
وتتضمن هذه الطرق طريقة القـسط  . منتظم على مدار العمر اإلنتاجى المقدر لذلك األصل     

وينتج عن استخدام طريقة القـسط     . ة القسط المتناقص وطريقة وحدات اإلنتاج     الثابت، طريق 
الثابـت توزيع عبء ثابت لإلهالك على مدار العمر اإلنتاجى المقدر لألصل إذا لم تتغيـر         

وينتج عن استخدام طريقة القسط المتنـاقص توزيـع عـبء متنـاقص     . القيمة التخريدية له  
وينتج عن استخدام طريقة وحـدات  . الستفادة من األصل  لإلهالك على مدار العمر المقدر ل     

اإلنتاج توزيع عبء اإلهالك على أساس االستخدام المتوقع لألصل أو على مـاهو متوقـع           
وتختار المنشأة أفضل طريقة إهالك تعكس بـشكل وثيـق الـنمط المتوقـع        . من مخرجات 

لى أن تطبق تلـك الطريقـة   الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية التى يتضمنها األصل ع    
بثبات من فترة إلى أخرى ما لم يحدث تغيير فى النمط المتوقـع السـتهالك تلـك المنـافع        

  .االقتصادية المستقبلية
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  االضمحالل 
" اضـمحالل قيمـة األصـول   ) "٣١( تقوم المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة المصرى رقـم     -٦٣

ذلـك المعيـار كيفيـة قيـام منـشأة      ويشرح . لتحديد ما إذا كان األصل الثابت قد أضمحل 
بمراجعة القيم الدفترية ألصولها وتحديد القيمة القابلة لالسترداد من األصل ومتى تعتـرف         

  .المنشأة بخسارة االضمحالل أو تعكس الخسارة المعترف بها
  . ملغاة -٦٤

  التعويض عن االضمحالل 
ة التعويض من طـرف  قيم)  قائمة الدخل (على المنشأة أن تدرج فى األرباح أو الخسائر          -٦٥

ثالث عن بنود األصول الثابتة التى اضمحلت أو فقدت أو التى تخلت عنها المنشأة عنـدما    
  .يصبح التعويض مستحقاً للمنشأة

إن كل ما يحدث الحقاً من اضمحالل أو خسائر فى بنود األصـول الثابتـة، والمطالبـات            -٦٦
نها منه، وأيـة مـشتريات،   المرتبطة بتلك األصول من طرف ثالث أو تعويضات مدفوعة ع   

أو إنشاءات ألصول مستبدلة هى جميعها أحداث اقتصادية منفصلة ويـتم المحاسـبة عنهـا       
  :بشكل منفصل كما يلي

  يتم االعتراف باضمحالل بنود األصول الثابتة طبقاً لمعيار المحاسـبة المـصرى            )  أ (    
  ).٣١(رقم 

ثابتة التى يتم تخريدها أو الـتخلص منهـا   يتحدد االستبعاد الدفترى لبنود األصول ال    ) ب( و  
  . طبقاً لهذا المعيار

التعويض من طرف ثالث عن بنـود  ) قائمة الدخل(يدرج ضمن األرباح أو الخسائر     ) ج( و  
األصول الثابتة التى اضمحلت أو فقدت أو تخلت عنهـا المنـشأة عنـدما يـصبح          

  . التعويض مستحقاً للمنشأة
ول الثابتة التى تم إصالحها أو المشتراة أو المنـشأة كأصـول     تتحدد تكلفة بنود األص   ) د(و  

  .مستبدلة طبقاً لهذا المعيار
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  االستبعاد من الدفاتر  
  :  على المنشأة أن تستبعد القيمة الدفترية لألصل الثابت من دفاترها  -٦٧

  . عندما يتم التخلص منه)  أ (  
  قبلية سـواء مـن اسـتخدامه   عندما ال تتوقع المنشأة أية منافع اقتصادية مـست     ) ب(أو  

  .أو التخلص منه
المكسب أو الخسارة من استبعاد األصـل   )  قائمة الدخل (يدرج ضمن األرباح أو الخسائر       -٦٨

)  ٤٩(إال عندما يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقـم      (الثابت عندما يتم استبعاد األصل      
  . ه المكاسب كإيراداتوال يجب تبويب مثل هذ). خالف ذلك فى حالة البيع وإعادة التأجير

 ببيع أصـول  - فى إطار أنشطتها المعتادة –ومع ذلك فعندما تقوم المنشأة بصورة روتينية   –أ  ٦٨
ثابتة كانت تحتفظ بها للتأجير للغير فعليها أن تحول تلك األصول إلى المخـزون بقيمتهـا          

ظـاً بهـا   الدفترية عندما تتوقف المنشأة عن تأجيرها للغير وتصبح تلـك األصـول محتف          
وفى هذه الحالة يتم االعتراف بالعوائد من بيع تلك األصول كـإيراد طبقـاً          . لغرض البيع 

) ٣٢(وال يطبق معيار المحاسبة المـصرى رقـم       ). ٤٨(لمعيار المحاسبة المصرى رقم     
  - فـى إطـار النـشاط المعتـاد     -عندما يتم تحويل األصول المحتفظ بها لغرض البيـع   

    .إلى المخزون
مـن  : مثـال ذلـك  ( يحدث التخلص من بند من بنود األصول الثابتة بطرق مختلفة   يمكن أن  -٦٩

ولتحديد تاريخ التخلص من أصل تقـوم المنـشأة بتطبيـق شـروط     ). خالل البيع، أو التبرع 
). ٤٨(االعتراف باإليراد الناتج عن بيع السلع والواردة بمعيار المحاسـبة المـصرى رقـم     

على التخلص من األصول من خـالل البيـع   )  ٤٩(قم  وينطبق معيار المحاسبة المصرى ر    
  .  وإعادة االستئجار

 باالعتراف -من هذا المعيار" ٧" فى ظل مبدأ االعتراف الوارد بالفقرة      -عندما تقوم منشأة     -٧٠
بتكلفة إحالل جزء من أصل ثابت ضمن القيمة الدفترية لذلك األصل، فعليها فى هذه الحالـة   

للجزء المستبدل بغض النظر عما إذا كان ذلك الجـزء المـستبدل   أن تستبعد القيمة الدفترية    
وعندما ال تـستطيع المنـشأة فـى    . قد ُأهلك بصورة منفصلة)  والذي حل محله جزء جديد (

الواقع العملى تحديد القيمة الدفترية للجزء المستبدل فيمكنها فى هذه الحالة أن تستخدم تكلفة         
كمؤشر عما كانت عليه تكلفة الجزء المـستبدل      )  لللجزء الذي حل محل المستبد    (اإلحالل  

  . فى الفترة التى تم خاللها اقتناؤه أو إنشاؤه
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يتحدد المكسب أو الخسارة من استبعاد بنـد مـن بنـود األصـول الثابتـة مـن الـدفاتر علـى أسـاس              - ٧١
  .  والقيمة الدفترية للبند المستبعد-إن وجدت-الفرق بين صافي العوائد من التخلص من البند

 نتيجة التخلص من بند من بنود األصـول  – يتم االعتراف األولى بالمقابل المستحق للمنشأة      -٧٢
وعندما يؤجل سداد المـستحقات الناتجـة عـن      .  وذلك بالقيمة العادلة لهذا المقابل     –الثابتة  

التخلص من هذا البند فيتم االعتراف األولى بالعائد المستحق للمنشأة على أساس ما يعـادل            
للعائـد المـستحق،   )  االسـمية (القيمة التعاقدية  : ويتم االعتراف بالفرق بين   . النقديالسعر  

والمبلغ المعادل للسعر النقدي كإيراد فوائد يعكس العائد الفعال علـى المقابـل المـستحق          
  ).٤٨(للمنشأة وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 

  اإلفصاح 
  :يلي لكل مجموعة من مجموعات تبويب األصـول الثابتة يتم اإلفصاح فى القوائم المالية عما  -٧٣

  ).التكلفة(أسس القياس المستخدمة لتحديد إجمالى القيمة الدفترية ) أ(   
  .طرق اإلهالك المستخدمة) ب(و 
  .األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول أو معدالت اإلهالك المستخدمة) ج(و 

مـضافاً إليـه مجمـع خـسائر     (مجمع اإلهالك و) التكلفة(إجمالى القيمة الدفترية  ) د( و  
  .فى بداية ونهاية الفترة) االضمحالل

  :يليتسوية بين القيمة الدفترية فى بداية ونهاية الفترة تبين ما ) ه( و 
  .اإلضافات) ١   (
كأصـول  ) ٣٢(األصول التى بوبت طبقاً لمعيار المحاسبة المـصرى رقـم         ) ٢(و  

موعة جارى التخلص منها ومبوبـة     أو ضمن مج  (محتفظ بها لغرض البيع     
  .واالستبعادات األخرى) كمحتفظ بها لغرض البيع

  .األصول المقتناة من خالل معامالت تجميع األعمال) ٣(و 
  خسارة االضمحالل المعترف بها أو المرتدة فـى الـدخل الـشامل اآلخـر          ) ٤(و  

  ).٣١(وفقاً لمعيارالمحاسبة المصرى رقم 
) قائمـة الـدخل  (معترف بها فى األرباح أو الخسائر      خسارة االضمحالل وال  ) ٥(و  

  ).٣١(وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 
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) قائمـة الـدخل  (خسارة االضمحالل التي تم ردها إلى األرباح أو الخـسائر      ) ٦(و 
  ).٣١(طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 

  .اإلهالك) ٧(و 
 القوائم المالية من عملة القيـد إلـى   صافي فروق العملة الناتجة عن ترجمة) ٨(و  

 بما فى ذلك ترجمة نشاط أجنبى إلى عملـة عـرض    –عملة عرض مغايرة    
  .المنشأة التى يدخل النشاط األجنبى فى قوائمها المالية

  .أية تغييرات أخرى) ٩(و 
  :على القوائم المالية أن تفصح أيضا عما يلي  -٧٤

 لألصول الثابتة وكذا اإلفصاح عن األصـول  مدى وجود أية قيود على ملكية المنشأة   ) أ (  
  .الثابتة المرهونة كضمان ألية التزامات

  قيمة المبالغ المنفقة والتى أدرجت ضمن القيمـة الدفتريـة ألصـل ثابـت أثنـاء     ) ب(و  
  .فترة أنشائه

  .قيمة االرتباطات التعاقدية القتناء أصول ثابتة مستقبالً) ج(و 
قائمـة  ( والذي أعترف به فى األربـاح أو الخـسائر   قيمة التعويض من طرف ثالث  ) د(و  

عن بنود األصول الثابتة التى اضمحلت أو فقدت أو تخلت عنها المنشأة مـا       ) الدخل
  .لم يكن مفصحاً عنه كبند مستقل في قائمة الدخل

إن اختيار طريقة اإلهالك وتقدير العمر اإلنتاجى المقدر لألصول هما من األمور التى تعتمد    -٧٥
لذا فإن اإلفصاح عن طرق اإلهالك المـستخدمة واألعمـار       . قدير الحكمى لإلدارة  على الت 

  اإلنتاجية المقدرة لألصـول أو معـدالت اإلهـالك يـوفر لمـستخدمى القـوائم الماليـة          
معلومات تساعدهم على مراجعة السياسات التى اختارتها اإلدارة وتحقق إمكانية المقارنة مع     

 . منشآت أخرى

  :يكون من الضرورى اإلفصاح عنوألسباب مماثلة 
أو كجزء من تكلفـة  ) قائمة الدخل(اإلهالك سواء اعترف به فى األرباح أو الخسائر         ) أ    ( 

  .أصول أخرى خالل الفترة
  .مجمع اإلهالك فى نهاية الفترة) ب(و 
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 باإلفصاح عن طبيعـة وتـأثير   -)  ٥( طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم – تقوم المنشأة    -٧٦
ير فى التقدير المحاسبى الذي يكون له تأثير على الفترة الحالية أو ينتظر أن يكون له تأثير التغي

  :وقد ينشأ ذلك اإلفصاح من تغييرات فى تقديرات تتعلق بما يلي. فى فترات الحقه
  .القيم التخريدية )  أ    (
  . التكاليف المقدرة لفك وإزالة األصل الثابت وتسوية الموقع) ب(و 
  . األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول الثابتة )ج(و 
  .طرق اإلهالك) د(و 

 .ملغاة -٧٧

 تفصح المنشأة عن المعلومات المتعلقة باألصول الثابتة المضمحلة وفقاً لمعيـار المحاسـبة     -٧٨
  ) ".٦ - ٤( هـ -٧٣"باإلضافة إلى المعلومات المطلوبة بالفقرة )  ٣١(المصرى رقم 

لية المعلومات التالية أيضاً ذات عالقة باحتياجاتهم من المعلومات، قد يجد مستخدمى القوائم الما -٧٩
  :لذا فمن المفضل أن تقوم المنشآت باإلفصاح عن تلك القيم

  .القيمة الدفترية لألصول الثابتة المعطلة بصفة مؤقتة)  أ (   
  لألصـول التـى أهلكـت دفتريـاً بالكامـل       ) التكلفـة (إجمالي القيمـة الدفتريـة       )ب(و  

  .لت تستخدموالزا
صافي القيمة الدفترية لألصول المستبعدة من االسـتخدام النـشط وغيـر المبوبـة             ) ج(و  

  ).٣٢(كأصول محتفظ بها لغرض البيع طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 
القيمة العادلة لألصول الثابتة عندما يكون االختالف بينها وبين القيمة الدفتريـة لتلـك      ) د(و  

 . ذو أهمية نسبية للمنشأة–ستخدام نموذج التكلفة  فى ظل ا-األصول

  األحكام االنتقالية
 علي المنشأة التي قامت بإعادة تقييم األصول الثابتة في ظل هذا المعيار قبل التعديل، التحول    -٨٠

إلي نموذج التكلفة، في هذه الحالة، يتعين علي المنشأة أال تقوم بتطبيق هذا التغيير بأثر رجعي، 
   بتعديل القيم الدفترية لألصول الثابتة ومجمع اإلهـالك المتعلـق بهـا، وبـذلك      أي ال تقوم  

 بداية تطبيق هـذا  تعتبر تلك القيم الدفترية في تاريخ التحول هي التكلفة ومجمع اإلهالك في          
  .لالمعيار المعد
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بتة  عند تطبيق أحكام الفقرة السابقة، في حالة وجود أي فائض إعادة تقييم مرتبط باألصول الثا -٨١
مدرج في جانب حقوق الملكية في تاريخ التحول إلي نموذج التكلفة، يمكن للمنشأة تحويل هذا  
الفائض إلي حساب اإلرباح أو الخسائر المرحلة عندما يتم االستغناء عن أو الـتخلص مـن         
األصل، علماً بأن التحويل من حساب فائض إعادة التقييم إلي حساب األربـاح أو الخـسائر         

 يتم من خالل قائمة الدخل، وفي جميع األحوال يجب األخذ في الحسبان أي آثـار    المرحلة ال 
  ضريبية تترتب علي تحويل أي جزء من فـائض إعـادة  التقيـيم إلـي حـساب األربـاح        

  .ةأو الخسائر المرحل
من معيار المحاسبة المصري " ٢٨" علي المنشأة مراعاة متطلبات اإلفصاح الواردة بالفقرة         -٨٢

تطبيقهـا  عند "لسياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء     ا)  "٥(رقم  
 .ةلنموذج التكلفة ألول مر
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   )١٢( معيار احملاسبة املصرى رقم 
  احملاسبة عن املنح واإلفصاح

 عن املساعدات
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  )١٢(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  اإلفصاح عن املساعدات احملاسبة عن املنح

 فقــرات  المحتويات  

  ٢-١  نطاق المعيار
  ٦-٣ تعريفات
  ٢٢-٧  المنح 

  ٢٣  لنقديةالمنح غير ا
  ٢٨-٢٤ عرض المنح المرتبطة بأصول
  ٣١-٢٩  عرض المنح المرتبطة بالدخل

  ٣٣-٣٢  رد المنح 
  ٣٨-٣٤  المساعدات 

  ٣٩  اإلفصاح
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  )١٢(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  احملاسبة عن املنح واإلفصاح عن املساعدات

  
  نطاق المعيار

منح وكذلك فى اإلفـصاح عـن األشـكال    يطبق هذا المعيار في المحاسبة واإلفصاح عن ال  - ١
 .األخرى للمساعدات

 :  هذا المعيار ما يلييتناولال  - ٢

  المشاكل الخاصة التي تنشأ عن المنح في القوائم المالية التي تعكـس أثـر التغيـر           )  أ(
  .في مستويات األسعار أو في المعلومات المتممة للقوائم ذات الطبيعة المشابهة

في شكل مزايا فـي تحديـد الـربح أو الخـسارة       المساعدات المقدمة إلى منشأة       )  ب(
مثل اإلعفاءات الـضريبية واإلهـالك    (الضريبية أو في تحديد االلتزام الضريبي       

 ).المعجل وتخفيض معدالت الضريبة

 .مساهمة الحكومة في ملكية المنشأة  ) ج(

  ".الزراعة) "٣٥(المنح الواردة في معيار المحاسبة المصري رقم ) د(
 تعريفات

  : طلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منهاتستخدم المص - ٣
  . يقصد بها الوزارات والمصالح والهيئات والجهات المماثلة المحلية أو الدولية:الحكومة

هي كل إجراء يهدف إلى منح مزايا اقتصادية معينة إلى منشأة أو مجموعـة         : المساعدات
 هذا المعيار ال تشمل المساعدات المزايا التـى  وألغراض. من المنشآت طبقاً لشروط معينة  

يتم توفيرها من خالل إجراءات غير مباشرة للتأثير على الظروف التجاريـة العامـة مثـل     
  .توفير البنية األساسية فى المناطق التى يتم تنميتها أو فرض قيود تجارية على المنافسين

شأة معينة فى مقابل التزام تلك هى مساعدات فى صورة تحويل موارد اقتصادية لمن      : المنح
المنشأة بتنفيذ شروط معينة تتعلق باألنشطة التى تمارسها سواء كان ذلك االلتزام يـرتبط       
بفترة مستقبلية أو يكون قد تم االلتزام به فى فترة سابقة، ويستثنى من ذلك المـساعدات        

 يمكن تمييزهـا عـن   التى ال يمكن تحديد قيمة لها، وكذلك المعامالت مع الحكومة التى ال       
  .المعامالت التجارية العادية للمنشأة
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تشمل المنح التى يكون شرطها األساسى قيام المنشأة بـشراء أو      : المنح المرتبطة بأصول  
إنشاء أو اقتناء أصول طويلة األجل بهذه المنحة، وقد تتضمن الشروط اإلضافية الملحقـة            

نية التى تحصل خاللها على األصل أو التى بالمنحة تحديد موقع هذه األصول أو الفترة الزم       
  .تحتفظ خاللها بذلك األصل

  .وتشمل ما يقدم من منح خالف المرتبطة بأصول: المنح المرتبطة بالدخل
هى القروض التى يتعهد فيهـا المقـرض بالتنـازل عـن           : القروض القابلة للتنازل عنها   
  .استردادها تحت ظروف معينة

ذي يتم استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملـة       هى السعر ال  : القيمة العادلة 
  .منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس

تتخذ المساعدات صوراً متعددة تختلف من حيث طبيعتها ومن حيث الشروط المرتبطة بهـا،         - ٤
ـ    ا فقد يكون الغرض من المساعدة تشجيع المنشأة على الشروع فى تنفيذ خطة عمل معينـة م

 .كانت لتقدم عليها لوال حصولها على تلك المساعدة

  قد يترتب على حصول المنشأة على مساعدات تـأثير هـام فـى كيفيـة إعـداد قوائمهـا                 - ٥
 : المالية لسببين

إذا كانت المساعدة تنطوى على نقل بعض الموارد االقتصادية إلى المنشاة فـإن            : أولهما
  .ن هذه المواردذلك يستلزم إيجاد طريقة مالئمة للمحاسبة ع

يفضل اإلشارة إلى مدى استفادة المنشأة من مثل هذه المساعدات خالل الفتـرة          : وثانيهما
التى تعد عنها تلك القوائم بما يسهل مقارنة القوائم المالية لتلـك الفتـرة بنظائرهـا فـى          

  .الفترات السابقة وبالقوائم المالية للمنشآت المماثلة
 .ات أخرى مثل المعونات أو اإلعانات الماليةيطلق أحياناً على المنح مسمي - ٦

  المنح 
  ال تثبت المنح، بما فى ذلك المنح غير النقدية بالقيمة العادلة، إال إذا تم التأكـد المناسـب       - ٧

 : من اآلتى

  .مقدرة المنشأة على الوفاء بالشروط المصاحبة للمنح) أ ( 
 .أن المنشأة سوف تتسلم المنح فعالً) ب(و 
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المنحة إال إذا كان هناك تأكيد مناسب على مقدرة المنشأة بالوفـاء بالـشروط     ال يجوز إثبات     - ٨
وجدير بالذكر أن مجرد حـصول  . المصاحبة لها وأن المنشأة سوف تحصل على تلك المنحة      

  المنشأة على منحة معينة ال يعتبر فى حد ذاته دليـل علـى أنـه سـيتم الوفـاء بالـشروط            
  . المرتبطة بها

  اسبة عن المنح باألسلوب الذي تحصل به المنـشأة علـى تلـك المـنح،      ال تتأثر طريقة المح    - ٩
  ومن ثم يتم المحاسبة عن المنحة بنفس الطريقة سـواء تـم اسـتالمها نقـداً أو كتخفـيض               

 .اللتزام مستحق

تعالج القروض القابلة للتنازل عنها كمنح، إذا توافرت تأكيدات مناسـبة علـى أن المنـشأة        -١٠
 .رضستفى بشروط التنازل عن الق

يتم معالجة المنفعة الناشئة عن الحصول على قرض بسعر فائدة منخفض عن سعر الـسوق    -أ١٠
ويتم االعتراف بالقرض وقياسه طبقاً لمعيار المحاسـبة المـصرى رقـم         . على أنها منحة  

ويتم قياس المنفعة الناشئة عن الحصول على قرض بسعر فائدة منخفض عن الـسوق       ) ٤٧(
 والمتحـصالت ) ٤٧(فترية األولية للقرض محـسوباً طبقـاً لمعيـار      بالفرق بين القيمة الد   

وعلى المنـشأة أن تأخـذ فـى    . عن هذه المنفعة طبقاً لهذا المعيار  ويتم المحاسبة . المستلمة
اعتبارها الشروط وااللتزام التى تم أو يجب أن يتم الوفاء بها عند تحديـد التكـاليف التـى         

 .منح القرض من أجل التعويض عنها

جرد إثبات المنحه يجب معالجة األصول أو االلتزامات المحتملة المرتبطـة بهـا وفقـاً         بم -١١
المخصـصات وااللتزامـات المحتملـة واألصـول     ) ""٢٨(لمعيار المحاسبة المصرى رقم  

 ".المحتملة

  بطريقـة منتظمـة علـى مـدار    ) قائمة الـدخل (يعترف بالمنح فى األرباح أو الخسائر      -١٢
م فيها المنشأة باالعتراف بالمصروفات التى مِنحت المنحـة مـن     الفترات المالية التى تقو   

 .أجل التعويض عنها
 : هناك أسلوبان رئيسيان للمعالجة المحاسبية للمنح -١٣

  .مدخل رأس المال وبموجبه يعترف بقيمة المنحة ضمن الدخل الشامل اآلخر -
) ائمـة الـدخل  ق(مدخل الدخل وبموجبه تعترف المنشأة بالمنحة فى األرباح أو الخـسائر       -

 .على مدار فترة مالية واحدة أو أكثر
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  : مدخل رأس المال إلى المبررات اآلتية يستند مؤيدو -١٤
إن المنح وسيلة من وسائل التمويل، وبالتالي تعامل كذلك فى قائمـة المركـز المـالى              )  أ(

لمقابلـة بنـود المـصروفات التـى     ) قائمة الدخل(وليس من خالل األرباح أو الخسائر   
 المنحة، وطالما أن هذه المنح ال ترد فيجب أن يعترف بهذه المنحـة ضـمن     تمولها هذه 

  .الدخل الشامل اآلخر
 أن المنح ال تعتبر إيراداً تكتسبه المنشأة وبالتالي فليس مـن المناسـب إظهارهـا فـى           )  ب(

حيث إنها تمثل حافزاً يقـدم دون أن يقابلهـا تكلفـة       ) قائمة الدخل (األرباح أو الخسائر    
 .شأةتتحملها المن

  : يستند مؤيدو مدخل الدخل إلى المبررات اآلتية -١٥
إن المنح ليست تمويالً من المساهمين، وبالتالي يجب أال تضاف إلـى حقـوق الملكيـة،        )  أ(

فـى الفتـرات المحاسـبية     ) قائمة الدخل (وإنما يجب معالجتها فى األرباح أو الخسائر        
  .المناسبة

 تحصل عليها المنشأة نتيجة التزامهـا بتنفيـذ   من النادر أن تكون المنح بال مقابل وإنما      ) ب (
وبالتالي يجـب االعتـراف بهـا فـى     . إجراءات معينة تحددها الجهة التى تقدم المنحة     

على مدار الفترات المالية التى تقـوم فيهـا المنـشأة    ) قائمة الدخل(األرباح أو الخسائر   
 .باالعتراف بالمصروفات التى منحت المنحة من أجل التعويض عنها

حيث أن ضرائب الدخل والضرائب األخرى تحمل كمصروفات وبالتالي فمن المنطقى         ) ج (
حيث إنها امتـدادا للـسياسات   ) قائمة الدخل(معالجة المنح أيضاً فى األرباح أو الخسائر   

  .المالية
قائمـة  ( من االعتبارات األساسية لمدخل الدخل أن يتم إثبات المنح  فى األرباح أو الخسائر     -١٦

وفقاً ألساس منهجى منتظم خالل الفترات المالية التى يـتم فيهـا إثبـات التكـاليف             ) الدخل
قائمـة  (المتعلقة بتلك المنح، ويرجع ذلك إلى أن االعتراف بالمنح  فى األرباح أو الخـسائر         

راجع معيار المحاسـبة المـصرى   (فى تاريخ استالمها ال يتفق مع مبدأ االستحقاق        )  الدخل
وعلى ذلك، فإنه ال يجـوز االعتـراف بالمنحـة بهـذه           ")  قوائم المالية عرض ال )  "١(رقم  

الطريقة إال إذا تعذر وجود أساس لتخصيص المنحة لفترات مالية غير الفترة التى تم اسـتالم     
  .المنحة خاللها
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من الممكن فى معظم الحاالت تحديد الفترات المالية التى يتم خاللها االعتراف بالتكـاليف           -١٧
لتى ترتبط بمنحة بحيث يمكن االعتراف بهذه المنحة فـى األربـاح أو الخـسائر     أو النفقات ا  

على تلك الفترات، وينطبق ذلك على المنح التى تتخـذ صـورة أصـل قابـل       ) قائمة الدخل (
) قائمـة الـدخل  (لإلهالك حيث يتم عادة االعتراف بقيمة هذه المنح فى األرباح أو الخـسائر    

 العمر اإلنتاجى المقدر لألصل وبـنفس النـسب التـى يـتم         على الفترات المالية التى تمثل    
 .االعتراف فيها بعبء اإلهالك على تلك الفترات

قد تستلزم المنح التى تتخذ صورة أصول غير قابلة لإلهالك الوفاء بالتزام معينـة وعلـى              -١٨
 خالل الفتـرات الماليـة التـى   ) قائمة الدخل(ذلك يتم االعتراف بها فى األرباح أو الخسائر       

تتحمل بتكاليف تنفيذ تلك االلتزامات، فمثالً إذا كانت المنحة التى تحصل عليها المنـشأة هـى     
  قطعة أرض، وكان شرط المنحة التزام المنشأة بأن تقـيم مبنـاً علـى هـذه األرض فمـن          
المنطقى توزيع قيمة هذه المنحة على الفترات المحاسبية التى تمثل العمر اإلنتـاجى المقـدر      

 .لذلك المبنى

قد تحصل المنشأة أحياناً على المنحة كجزء من مساعدة إجمالية مرتبط بها مجموعـة مـن       -١٩
وفى مثل هذه الحاالت يجب تحديد التكاليف والنفقات التى ستتحملها المنشأة للوفـاء     . الشروط

  بكل من هذه الشروط خالل الفترات المالية التى تحصل خاللها علـى المنحـة وقـد يكـون      
ص جزء من المنحة على أساس معين وتخصيص جزء آخر على أسـاس      من المناسب تخصي  

 .مختلف

يتعين االعتراف بالمنح التى تحصل عليها المنشأة تعويضاً عن نفقات أو خسائر حـدثت       -٢٠
فعالً أو بمثابة دعم مالى فورى ال تقابله أية نفقات فى المستقبل، فى األرباح أو الخـسائر       

 .لتى تصبح هذه المنح قابلة للتحصيلفى الفترة المالية ا) قائمة الدخل(

فى حاالت معينة، قد تقدم المنحة كدعم مالى فورى لمنشأة معينة وليس كحافز لهـا علـى         -٢١
وتقتصر هذه المنحة على المنشأة وحدها، وقد ال تـستفيد منهـا منـشآت    . تحمل نفقات معينة 

  نحـة فـى األربـاح    إليها، وفى هذه الحالة يعترف بالمتنتميأخرى فى نفس المجموعة التى    
للفترة المالية التى تستوفى فيها المنشأة شروط الحصول على تلـك     ) قائمة الدخل (أو الخسائر   

 . لفهم تأثيرها بوضوحتكفيالمنحة، مع اإلفصاح عنها بصورة 
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قد تكون المنحة تعويضاً عن نفقات أو خسائر تحملتها المنشأة فى فترات مالية سابقة، وفـى       -٢٢
للفترة المالية التـى تـصبح   ) قائمة الدخل(المنحة فى األرباح أو الخسائر هذه الحالة يعترف ب   

 . لفهم تأثيرها بوضوحتكفيفيها هذه المنحة قابلة للتحصيل مع اإلفصاح عنها بصورة 

 المنح غير النقدية 
 كاألراضى أو غيرها من األصول االقتصادية التى   نقديقد تتخذ المنحة صورة أصل غير        -٢٣

ة، ومن المعتاد فى هذه الحاالت تقدير القيمة العادلة لهـذه األصـول غيـر     تستخدمها المنشأ 
النقدية وإثبات المنحة واألصل بهذه القيمة العادلة، ويتبع أحياناً كبـديل آخـر إثبـات قيمـة          

  .المنحة واألصل بقيمة رمزية
 عرض المنح المرتبطة بأصول 

 – النقدية المثبتة بقيمتها العادلة  بما فى ذلك المنح غير–يتم عرض المنح المرتبطة بأصول  -٢٤
  فى قائمة المركز المالى إما بإثباتها كـإيرادات مؤجلـة أو بإظهـار قيمتهـا مخـصومة        

 .من تكلفة األصل للوصول إلى القيمة الدفترية الصحيحة لألصل

 .هناك طريقتان بديلتان مقبولتان لعرض المنح أو الجزء المرتبط منها بأصول فى القوائم المالية- ٢٥

الطريقة األولى تعتبر المنحة إيراداً مؤجالً وإثباتها فى األرباح أو الخسائر وفقـاً ألسـاس            -٢٦
 .منهجى منتظم على مدار العمر اإلنتاجي المقدر لألصل

الطريقة األخرى أن تخفض قيمة األصل بمقدار المنحة للوصول إلـى القيمـة الدفتريـة               -٢٧
علـى مـدار عمـر    ) قائمة الـدخل (سائر لألصل ويتم االعتراف بالمنحة فى األرباح أو الخ  

 .األصل القابل لإلهالك عن طريق تخفيض عبء اإلهالك

قد يؤدى شراء األصول واستالم المنح المالية المتعلقة بها إلى تغييرات كبيرة فى التـدفقات    -٢٨
 يتسنى للمنشأة إظهار االستثمارات اإلجمالية فى األصول التى تمتلكها،        ولكي. النقدية للمنشأة 

  لباً ما يتم اإلفصاح عن هذه التغيـرات كبنـود مـستقلة فـى قائمـة التـدفقات النقديـة        فغا
بصرف النظر عن خصم أو عدم خصم المنحة من قيمة األصل ألغـراض عـرض قائمـة      

 .المركز المالى
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 عرض المنح المرتبطة بالدخل 
مـا فـى بنـد    إ) قائمة الدخل(تعرض أحياناً المنح المرتبطة بالدخل فى األرباح أو الخسائر    -٢٩

وكبديل لذلك يمكـن أن تظهـر المـنح    ". إيرادات أخرى"مستقل أو تحت عنوان رئيسى مثل   
 .مخصومة من المصروفات المرتبطة بها

يستند مؤيدوالطريقة األولى إلى أنه من غير المالئم أن تحدث مقاصة بين مفردات صـافي        -٣٠
 المرتبطة بهـا يـسهل   الدخل والمصروف وأن الفصل بين قيمة المنحة ومقدار المصروفات  
 .عملية المقارنة مع عناصر المصروفات األخرى التى لم تتأثر بالمنحة

أما الطريقة الثانية فتستند إلى أن المنشاة ما كانت لتتحمل هذه المـصروفات لـو أنهـا لـم          
تحصل على تلك المنحة، وأن إظهار هذه المصروفات دون استنزال هذه المـنح قـد يكـون      

  .مون القوائم الماليةمضلالً لمن يستخد
تعتبر الطريقتان مقبولتين لعرض المنح المرتبطة بالدخل وقد يكون اإلفصاح عـن مقـدار        -٣١

  المنحة ضرورياً لفهم القوائم المالية بصورة أفضل، كمـا يعتبـر اإلفـصاح عـن تـأثير               
المنح على أى من بنود الدخل أو المصروفات المطلوب اإلفصاح عنها بـصورة منفـصلة          

  .يماإجراء سل
 رد المنح 

 تتم المحاسبة عن المنحة التى تصبح واجبة الرد باعتبارها تعديالً للتقديرات المحاسبية         -٣٢
السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقـديرات  ) "٥(راجع معيار المحاسبة المصرى رقم   (

ئن ويتبع لسداد المنحة المرتبطة بالدخل أن تخصم من الرصيد الـدا   ") المحاسبية واألخطاء 
المؤجل لهذه المنحة فإذا لم يكن ذلك الرصيد كافياً او لم يكن هناك رصـيد أصـالً تعـين          

 .كمصروف) قائمة الدخل(تحميل القيمة التى يتم ردها فوراً فى األرباح أو الخسائر 
وبالنسبة لرد المنح المرتبطة باألصول فيتم تسجيلها بتعلية القيمـة الدفتريـة لألصـل أو       

دائن المؤجل لهذه المنحة بالقيمة واجبة الرد، ويتم تحميـل األربـاح أو    تخفيض الرصيد ال  
بمجمع اإلهالك اإلضافى الذي كان يجب أن تتحمله المنشأة لو لـم        ) قائمة الدخل (الخسائر  

  .تكن قد حصلت على تلك المنحة
قد تستوجب الظروف التى تؤدى إلى رد المنحة المرتبطة بأحد األصول دراسـة احتمـال           -٣٣

  .ة الرصيد الدفترى الجديد لألصلعدم صح
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  المساعدات  
للمنح، فإنه توجد بعض صور للمساعدات ال يمكـن  " ٣"استثناء من التعريف الوارد بالفقرة     -٣٤

تقدير قيمتها على أساس مقبول، كما أنه توجد صور من المعامالت التى تجريها المنشأة مـع     
 .أةالهيئات ال يمكن تمييزها عن المعامالت العادية للمنش

يوجد مساعدات ال يمكن تحديد قيمتها على أساس مقبـول مثـل االستـشارات الفنيـة أو              -٣٥
التسويقية المجانية وتقديم الضمانات، ومن أمثلة المعامالت التـي ال يمكـن تمييزهـا عـن          
المعامالت التجارية العادية للمنشأة سياسة الحكومة بأن تكون مسئولة عن حصة معينـة مـن     

الجدال أن مثل هذه المساعدات أو المعامالت تعود بمنـافع معينـة علـى    مبيعات المنشأة، و 
المنشأة، غير أن أى محاولة للفصل بين هذه المعامالت وبين األنشطة التجارية العادية البـد          

 .أن تقوم على أسس جزافية

قد تكون المنفعة التى تعود على المنشأة من مثل هذه المساعدات، المشار إليها أعـاله، ذات    -٣٦
أهمية كبيرة بحيث يجب اإلفصاح عن طبيعة ومدى ومدة سريان المساعدات مـن أجـل أال         

 .تصبح القوائم المالية مضللة

  .ملغاة -٣٧

ألغراض هذا المعيار ال تتضمن المساعدات توفير البنية األساسية فـى صـورة تحـسينات      -٣٨
أو شـبكات  للشبكة العامة للمواصالت واالتصاالت وتطوير التسهيالت القائمة مثل الـرى       

  .المياه التى يتم توفيرها بصورة مستمرة وتعود بمنافع عامة على المجتمع ككل
 اإلفصاح

 : يتعين اإلفصاح عن األمور التالية -٣٩

السياسة المحاسبية التى تتبعها المنشأة فى شأن المنح بما فى ذلك طـرق عـرض    ) أ  ( 
  .هذه المنح فى القوائم المالية

 التى تم االعتراف بها بالقوائم المالية مع اإلشارة إلى أية    طبيعة ومقدار كل المنح   ) ب(و  
 .أشكال أخرى من المساعدات تكون المنشأة قد استفادت منها بطريق مباشر

الشروط أو االلتزامات التى لم تتمكن المنشأة من الوفاء بها وأية ظروف محتملـة     ) ج(و  
  .أخرى بخصوص المساعدات التى تم االعتراف بها



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٢١٩

  )١٣(معيار احملاسبة املصرى رقم 
 آثار التغريات فى أسعار صرف العمالت األجنبية
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  )١٣( احملاسبة املصرى رقم معيار
  آثار التغريات فى أسعار صرف العمالت األجنبية

 فقــرات  المحتویات  

  ٢- ١  هدف المعيار
  ٧- ٣  نطاق المعيار

  ٨ تعريفات
    شرح تفصيلي لبعض التعريفات

  ١٤- ٩  عملة التعامل
  ١٥  صافي االستثمار فى نشاط أجنبى

  ١٦ البنود ذات الطبيعة النقدية
  ١٩-١٧  هج الواجب تطبيقه وفقاً لهذا المعيارملخص للمن

    استخدام عملة التعامل فى إثبات المعامالت التى تتم بعملة أجنبية 
  ٢٢-٢٠  االعتراف األولى

  ٢٦-٢٣  المعالجة فى نهاية كل فترة من الفترات المالية الالحقة
  ٣٤-٢٧  االعتراف بفروق العملة

  ٣٧-٣٥  تغيير عملة التعامل
    لة عرض مختلفة عن عملة التعاملاستخدام عم

  ٤٣-٣٨  الترجمة إلى عملة العرض
  ٤٧-٤٤  ترجمة القوائم المالية لنشاط أجنبى

  ٤٩-٤٨  التخلص الكلى أو الجزئى من نشاط أجنبى
  ٥٠  اآلثار الضريبية لكافة فروق العملة

  ٥٧-٥١  اإلفصاح
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   )١٣( املصرى رقم ةمعيار احملاسب
  أسعار صرف العمالت األجنبية التغريات فى آثار

  هدف المعيار
األولى أن تجرى معامالت بعمالت أجنبيـة والثانيـة   : تمارس المنشأة أنشطة أجنبية بطريقتين    - ١

أن يكون لديها نشاط أجنبى، كما قد تقوم المنشأة باإلضافة إلى ذلك بعرض قوائمهـا الماليـة      
يفية إدراج المعامالت بعملة أجنبية  ويتمثل الغرض من هذا المعيار فى شرح ك       . بعملة أجنبية 

واألنشطة األجنبية ضمن القوائم المالية لمنشأة وكذلك كيفية ترجمة القوائم المالية إلى عملـة         
 .العرض

الـصرف الـذي يجـب    ) أسعار(تتمثل الموضوعات األساسية بهذا المعيار فى تحديد سعر        - ٢
  . القوائم الماليةاستخدامه، وكيفية إثبات أثر التغيرات فى أسعار الصرف فى

  نطاق المعيار 
 :يطبق هذا المعيار فى - ٣

  المحاسبة عن المعامالت واألرصـدة بـالعمالت األجنبيـة فيمـا عـدا معـامالت       ) أ(   
) ٤٧(وأرصدة المشتقات التى تقع فى نطاق تطبيق معيار المحاسبة المـصرى رقـم         

  . األدوات المالية"
ى لألنـشطة األجنبيـة التـى يـتم إدراجهـا فـى القـوائم          ترجمة نتائج األعمال والمركـز المـال      ) ب(و   

  .المالية للمنشأة سواء عن طريق التجميع الكلى أو بتطبيق طريقة حقوق الملكية
  .ترجمة المركز المالى ونتائج أعمال المنشأة إلى عملة العرض) ج(و    

جنبيـة  على العديد مـن المـشتقات بالعملـة األ    ) ٤٧(يطبق معيار المحاسبة المصرى رقم       - ٤
هـذا  ) (١٣(وبالتالي استبعدت هذه المشتقات من نطاق تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم       

ومع ذلك فإن المشتقات بالعملة األجنبية التى تخرج عـن نطـاق تطبيـق معيـار          ). المعيار
بعـض  : مثـال ذلـك  (تدخل ضمن نطاق تطبيق هذا المعيار      ) ٤٧(المحاسبة المصرى رقم    

باإلضافة إلى ذلك يطبق هـذا المعيـار   ). ية المتضمنة فى عقود أخرى مشتقات العملة األجنب  
  .عندما تترجم منشأة مبالغ متعلقة بمشتقات من عملة التعامل إلى عملة العرض

  ال يطبق هذا المعيار على محاسبة التغطية لبنـود بعملـة أجنبيـة بمـا فـى ذلـك تغطيـة          - ٥
  )٢٦(ة المـصرى رقـم   ويطبـق معيـار المحاسـب    . صافي االستثمار فى نـشاط أجنبـى      

  .على محاسبة التغطية
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يطبق هذا المعيار على عرض القوائم المالية لمنشأة بعملة أجنبية ويحدد المعيـار مجموعـة        - ٦
 توصف القوائم المالية الناتجة بأنهـا تتوافـق مـع معـايير     لكيمن المتطلبات يتم مراعاتها   

لة أجنبية بمـا ال يفـى بهـذه    وفى حالة ترجمة معلومات مالية إلى عم    .  المحاسبة المصرية 
  .المتطلبات، فيحدد هذا المعيار المعلومات الواجب اإلفصاح عنها

ال يطبق هذا المعيار على عرض التدفقات النقدية الناتجة عن معامالت بعملة أجنبية بقائمـة             - ٧
راجـع معيـار المحاسـبة    (التدفقات النقدية أو على ترجمة التدفقات النقدية لنـشاط أجنبـى    

 ").قائمة التدفقات النقدية) "٤( رقم المصرى
   تعريفات

  :تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها - ٨
  .هو سعر الصرف اللحظى السائد فى تاريخ نهاية الفترة المالية :سعر اإلقفال
ى عملة هو الفرق الناشئ عن ترجمة عدد معين من الوحدات من عملة ما إل      : فرق العملة 

  .أخرى بأسعار صرف مختلفة
  .هو معدل التبادل بين عملتين مختلفتين: سعر الصرف
هى السعر الذي يتم استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملـة      : القيمة العادلة 

  .منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس
  .امل للمنشأةهى أى عملة أخرى بخالف عملة التع: العملة األجنبية
 -هو كيان يتمثل فى شركة تابعة أو شقيقة أو مشروع مشترك أو فـرع   : النشاط األجنبى 

 وتقع أنشطته فى بلد آخر بخالف البلد التـى تقـع   -للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية    
فيه المنشأة التى تعرض قوائمها المالية أو يمارس أنشطته بعملة تختلف عن العملة التـى   

  .ض بها تلك القوائمتعر
 هى عملة البيئة االقتصادية األساسية التـى تمـارس فيهـا         ):عملة القيد (عملة التعامل   

  .المنشأة أنشطتها
  .هى شركة أم وكافة المنشآت التابعة لها: المجموعة

هى النقدية المحتفظ بها واألصول وااللتزامات التـى سـوف        : البنود ذات الطبيعة النقدية   
  .فع بوحدات ثابتة أو قابلة للتحديد من العملةتُحصل أو تُد

هو قيمة نصيب المنشأة التى تعرض قوائمها المالية فى   :صافي االستثمار فى نشاط أجنبى    
  .صافي أصول ذلك النشاط األجنبى

  .هى العملة التى تعرض بها منشأة قوائمها المالية: عملة العرض
  .يم الفورى لوحدات العملةهو سعر صرف التسل: سعر الصرف اللحظى السائد
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  شرح تفصيلي لبعض التعريفات
  عملة التعامل

تعرف البيئة االقتصادية األساسية التى تعمل بها المنشأة عادةً بأنها البيئة التـى تقـوم فيهـا             - ٩
المنشأة بتوليد وإنفاق النقدية، وتأخذ المنشأة العوامل التالية فى اعتبارها عنـد تحديـد عملـة        

  :هاالتعامل الخاصة ب
 :العملة )  أ(

وغالبـاً مـا تكـون    (التى تؤثر بشكل أساسى فى أسعار مبيعات السلع والخدمات  )  ١ (
 هى العملة التي تتحدد على أساسها وتسوى بها أسـعار بيـع سـلع وخـدمات              

  ).المنشأة
الرسمية للدولة التى تتحدد فيها أسعار المبيعات لسلع وخدمات المنشأة وفقاً لقوى         ) ٢(و  

  .السائدة بها لوائح والقوانينالمنافسة وال
العملة التى تؤثر بشكل أساسى على تكلفة العمالة والمواد الخام والتكـاليف األخـرى         )  ب(

وغالباً ما تكون هى العملة التى تتحدد علـى أساسـها   (المتعلقة بتوفير السلع والخدمات    
  ).وتسوى بها تلك التكاليف

 :لة التعامل للمنشأةوقد تقدم العوامل التالية أيضاً دليالً على عم -١٠

على سبيل المثال من خـالل إصـدار    (العملة التى تتولد بها أموال من أنشطة التمويل         ) أ (
  ).  أدوات دين أو أدوات حقوق ملكية

  .العملة التى يتم بها عادةً االحتفاظ بالمتحصالت من أنشطة التشغيل) ب (
عملة التعامل لنشاط أجنبـى ومـا إذا   تؤخذ العوامل اإلضافية التالية فى االعتبار عند تحديد    -١١

ويقصد هنا بالمنشأة التـى  (كانت هى نفس عملة التعامل للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية   
  تعرض قوائمها المالية المنشأة التى تملك نشاط أجنبى فى صورة شـركة تابعـة أو فـرع         

  ):  أو شركة شقيقة أو مشروع مشترك
 تعرض قوائمها الماليـة نبى تمارس كامتداد للمنشأة التى ما إذا كانت أنشطة النشاط األج    ) أ (

وعلى سبيل المثـال، تكـون أنـشطة    . بدالً من أن تمارس بدرجة مؤثرة من االستقاللية       
 عندما تقتصر تلـك األنـشطة   تعرض قوائمها الماليةالنشاط األجنبى امتداداً للمنشأة التى   

 وتوريـد حـصيلة   قوائمها الماليـة تعرض على بيع سلع يتم استيرادها من المنشأة التى        
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للنشاط األجنبى علـى أنـه يمـارس أنـشطته      وعلى الوجه اآلخر ينظر     . المبيعات إليها 
 عندما يكون تجميعه للنقديـة والبنـود   - على سبيل المثال –بدرجة كبيرة من االستقاللية  

 علـى  األخرى ذات الطبيعة النقدية وتكبده للمصروفات وتوليده للدخل وترتيبه للحصول      
  . اقتراض يتم كله بشكل أساسى بعملته المحلية

  تمثـل نـسبة كبيـرة    تعرض قوائمها الماليـة ما إذا كانت المعامالت مع المنشأة التى    ) ب (
  .أو صغيرة من أنشطة النشاط األجنبى

ما إذا كانت التدفقات النقدية المتولدة من أنشطة النشاط األجنبى تؤثر بـشكل مباشـر            ) ج (
 وتكـون متاحـة بـصورتها    تعرض قوائمها الماليـة ة للمنشأة التى    على التدفقات النقدي  

  .تعرض قوائمها المالية بسهولةالراهنة للتحويل للمنشأة التى 
ما إذا كانت التدفقات النقدية المتولدة من أنشطة النشاط األجنبى كافية لخدمـة التزامـات         ) د (

على أموال مـن المنـشأة   الدين القائمة أو المتوقعة بشكل معتاد دون الحاجة إلى الحصول  
  .تعرض قوائمها الماليةالتى 

عندما تختلط المؤشرات السابقة وال تكون عملة التعامل واضحة، تـستخدم اإلدارة حكمهـا      -١٢
المهنى فى تحديد أصلح عملة تعامل يمكن أن تعكس صـورة أمينـة لآلثـار االقتـصادية       

ج فـإن اإلدارة تعطـى   وكجزء من هذا المـنه  . للمعامالت واألحداث والظروف األساسية   
قبل أن تأخذ فـى االعتبـار المؤشـرات    " ٩"األولوية للمؤشرات األولية الواردة فى الفقرة   

التى وضعت لتقدم دليالً إضـافياً مؤيـداً لتحديـد عملـة     " ١١"و" ١٠"الواردة فى الفقرات    
  .التعامل للمنشأة

. ة ذات الـصلة بهـا    تعكس عملة التعامل لمنشأة المعامالت واألحداث والظروف األساسي        -١٣
وبناء على ذلك فبمجرد أن تُحدد عملة التعامل فإنه ال يتم تغييرها إال إذا حدث تغييـر فـى       

 .هذه المعامالت واألحداث والظروف األساسية
  .ملغاة -١٤

  صافي االستثمار فى نشاط أجنبى
ند الـذي لـم   فالب. قد يكون لدى المنشأة بنداً ذا طبيعة نقدية مستحقاً على أو إلى نشاط أجنبى    -١٥

أو يكون من المستبعد حدوث ذلك فى المستقبل المنظور يعـد جـزءاً مـن     يخطط لتسويته
" ٣٢"صافي استثمار المنشأة فى ذلك النشاط األجنبى، ويتم المحاسبة عنـه وفقـاً للفقـرات        

وقد تتضمن مثل تلك البنود ذات الطبيعـة النقديـة مـستحقات طويلـة األجـل أو        ". ٣٣"و
  . تتضمن أرصدة العمالء أو الموردين التى تنشأ من المعامالت التجاريةقروض، ولكنها ال
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 إن المنشأة التى لديها بنوداً ذات طبيعة نقدية مستحقة السداد من أو إلى نشاط أجنبـى كمـا         -أ١٥
: فعلى سبيل المثـال . أعاله، قد تكون أى شركة تابعة للمجموعة " ١٥"هى معرفة فى الفقرة     

نـشاطاً أجنبيـاً   ) ب(وتمثل الشركة التابعـة  ). ب(، )أ(كتين تابعتين   لدى إحدى المنشآت شر   
فـى هـذه الحالـة يعتبـر     ). ب(بمنح قرض إلى الشركة التابعة  ) أ(وقامت الشركة التابعة    

جزءاً من صافي استثمار المنـشأة األم  ) ب(المستحق السداد من الشركة     ) أ(قرض الشركة   
ية ذلك القرض غيـر مخطـط لهـا أو مـستبعدة      عندما تكون تسو  ) ب(فى الشركة التابعة    

هى فى حـد  ) أ(ويصح ذلك أيضاً إذا كانت الشركة التابعة       . الحدوث فى المستقبل المنظور   
  .ذاتها نشاط أجنبى

  البنود ذات الطبيعة النقدية
عدد ثابـت  ) أو التعهد بتسليم(يتميز البند ذوالطبيعة النقدية بطابع أساس هو الحق فى استالم       -١٦

العمـالء، سـلف العـاملين     : ومن األمثلة على ذلـك    .  للتحديد من وحدات العملة    أو قابل 
واالقراض المعترف بها كأصول وكذلك الموردون ومعاشات العاملين ومزاياهم األخـرى     
التى يستحق سدادها نقداً والمخصصات المقرر تسويتها نقداً وكـذلك التوزيعـات النقديـة          

عدد متغير من أدوات حقوق ) أو تسليم (أى عقد الستالم    وبالمثل فإن   . المعترف بها كالتزام  
 تكون فيه القيمـة العادلـة التـى سـيتم     -ملكية المنشأة ذاتها أو كمية متغيرة من األصول   

هـو مـن    -تساوى عدداً ثابتاً أو قابالً للتحديد من وحـدات العملـة   ) أو تسليمها(استالمها  
  .البنود ذات الطبيعة النقدية

هـو   لك فإن الطابع األساسى الذي يميز البند ذوالطبيعة غيـر النقديـة      وعلى العكس من ذ   
. عدد ثابت أو قابل للتحديد من وحـدات العملـة     ) أو التعهد بتسليم  (غياب الحق فى استالم     

، )مثل اإليجـار المـدفوع مقـدماً   (المبالغ المدفوعة مقدماً عن سلع وخدمات      : ومثال ذلك 
زون، األصـول الثابتـة، والمخصـصات المقـرر     الشهرة، األصول غير الملموسة، المخ 

  .تسويتها من خالل تسليم أصل ذو طبيعة غير نقدية
  ملخص للمنهج الواجب تطبيقه وفقاً لهذا المعيار

عند إعداد القوائم المالية فإن كل منشأة تقوم بتحديد عملة التعامل الخاصة بها طبقاً للفقرات          -١٧
مثـل  (تمثل كياناً بذاته، أو كياناً له أنشطة أجنبيـة   سواء أكانت تلك المنشأة   ١٤"إلى  " ٩"من  

وتقوم المنشأة بترجمة بنـود العملـة   ). مثل منشأة تابعة أو فرع(، أو نشاط أجنبى     )منشأة أم 
األجنبية إلى عملة التعامل الخاصة بها وتقوم باالعتراف بآثار هذه الترجمة طبقاً لمـا ورد            

  ".٥٠"والفقرة " ٣٧"إلى " ٢٠"بالفقرات من 
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مثل حالة (تضم الكثير من المنشآت التى تعرض قوائمها المالية عدداً من الكيانات المنفردة          -١٨
وقد يوجد لدى أنواع مختلفـة مـن   ). المجموعة المكونة من منشأة أم وشركة تابعة أو أكثر 

 استثمارات فى شركات شـقيقة  - سواء أكانت أعضاء فى مجموعة أو غير ذلك  -المنشآت  
ومـن الـضرورى أن تـتم    . شتركة كما يمكن أن يكون لديها أيضاً فروعاًأو مشروعات م  

ترجمة نتائج األعمال والمركز المالى لكل كيان من الكيانات التى تدخل ضمن المنشأة التى           
  .تعرض قوائم مالية إلى العملة التى تعرض بها تلك المنشأة قوائمها المالية

م مالية بأن تكون عملة العرض الخاصة بها هـى  يسمح هذا المعيار للمنشأة التى تعرض قوائ و
وتتم ترجمة نتائج األعمال والمركز المالى ألي كيان يـدخل ضـمن        ). أو عمالت (أية عملة   

  تلك المنشأة وتختلف عملة تعامله عن عملة عرض القوائم المالية لها وذلـك طبقـاً للفقـرات     
  ".٥٠"إلى " ٣٨"من 

للمنشأة التى تعـد قـوائم    نفردة التى تعد قوائم مالية أوويسمح هذا المعيار أيضاً للمنشأة الم    -١٩
بـأن  " القـوائم الماليـة المـستقلة   ) "١٧(مالية مستقلة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم    

وإذا كانت العملة التى تعـرض بهـا تلـك    ). أو عمالت(تعرض قوائمها المالية بأية عملة      
مل الخاصة بها، عندئذ يتم أيضاً ترجمة نتـائج   المنشأة قوائمها المالية تختلف عن عملة التعا      

 ".٥٠"إلى ” ٣٨"أعمالها ومركزها المالى إلى عملة العرض الخاصة بها طبقاً للفقرات من 

 استخدام عملة التعامل فى إثبات المعامالت التى تتم بعملة أجنبية
  االعتراف األولى   

ب التسوية بعملة أجنبية بما فـى ذلـك    هى المعاملة التى تتم أو تتطل     :  أجنبية المعاملة بعملة  -٢٠
  :المعامالت التى تنشأ عندما تقوم منشأة

  .بشراء أو بيع سلع أو خدمات بثمن محدد بعملة أجنبية  )  أ(
باقتراض أو إقراض أموال وتكون المبالغ المستحقة السداد أو التحـصيل محـددة          ) ب(أو  

  .بعملة أجنبية
  . تسوية التزامات محددة بعملة أجنبيةباقتناء أو التخلص من أصول أو تكبد أو) ج(أو 

تثبت المعاملة التى تتم بعملة أجنبية عند االعتراف األولى بها بعملة التعامـل للمنـشأة           -٢١
وذلك على أساس ترجمة قيمة العملة األجنبية التى تتم بها المعاملـة باسـتخدام سـعر         

  . المعاملةالصرف اللحظى السائد بين عملة التعامل والعملة األجنبية فى تاريخ
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هو التاريخ الذي تستوفى فيه المعاملة ألول مرة شـروط االعتـراف    : ويعد تاريخ المعاملة   -٢٢
وألسباب عملية عادةً ما يستخدم سعر صرف يقـارب   . بها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية    

السعر الفعلى السائد فى تاريخ المعاملة، فقد يستخدم مثالً متوسط سـعر الـصرف خـالل        
 شهر فى إثبات كافة المعامالت التى تحدث خالل تلك الفترة وذلك على مـستوى        أسبوع أو 
ومع ذلك فإن استخدام متوسط سعر صرف خالل فترة معينة ال يكـون مالئمـاً        . كل عملة 

 .عندما تشهد تلك الفترة تقلبات مؤثرة فى أسعار صرف العمالت األجنبية

  الالحقةالمعالجة فى نهاية كل فترة من الفترات المالية 
  : فى نهاية كل فترة مالية  -٢٣

  .تترجم البنود ذات الطبيعة النقدية بعملة أجنبية باستخدام سعر اإلقفال  )  أ(
تترجم البنود ذات الطبيعة غير النقدية التى يتم قياسها بالتكلفة التاريخيـة بعملـة       )  ب(و  

 .  (*)أجنبية وذلك باستخدام سعر الصرف السائد فى تاريخ المعاملة
تترجم البنود ذات الطبيعة غير النقدية التى يتم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية      ) ج( و  

  .باستخدام أسعار الصرف السائدة فى التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيم العادلة
معايير المحاسبة المصرية األخرى المناسـبة لـذلك     بند باستخدامأليتتحدد القيمة الدفترية    -٢٤

ر عن تحديد القيمة الدفترية على أساس التكلفة التاريخية أو علـى أسـاس    وبغض النظ . البند
القيمة العادلة فعندما تكون تلك القيمة محددة بعملة أجنبية عندئذ يتم ترجمتها لعملة التعامـل   

  .طبقاً لهذا المعيار
 تتحـدد : تتحدد القيمة الدفترية لبعض البنود بمقارنة مبلغين أو أكثر، فعلى سـبيل المثـال             -٢٥

القيمة الدفترية للمخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة االستردادية أيهما أقـل وفقـاً         
وبالمثل ووفقاً لمعيار المحاسبة المـصرى   ". المخزون) "٢(لمعيار المحاسبة المصرى رقم     

 توجد مؤشرات علـى   -تتحدد القيمة الدفترية ألصل     "  األصول  قيمة اضمحالل) "٣١(رقم  

                                                 
يخ المعاملة فى ترجمة البنود بالعملة األجنبية ذات الطبيعـة غيـر    إن استخدام سعر الصرف السائد فى تار     (*)

النقدية والتى يتم قياسها بالتكلفة التاريخية يعنى ترجمة المعامالت التى نشأت عنها أرصدة هذه البنود طبقـاً   
 من ألسعار الصرف التاريخية التى كانت سائدة فى تاريخ إجراء تلك المعامالت ومن ثم ال ينشأ فروق عملة

ترجمة هذه البنود كما لو كانت المنشأة ال تقوم بإعادة ترجمتها فى نهاية كل فترة من الفترات المالية الالحقة 
  .لتاريخ االعتراف األولى بها
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قبل أن تؤخذ فى االعتبـار أى خـسائر محتملـة      (أساس قيمته الدفترية     على   –اضمحالله  
وعندما يكون مثل هذا األصل ذا طبيعـة  . أو قيمته القابلة لالسترداد أيهما أقل     ) الضمحالله

  : غير نقدية ويتم قياسه بعملة أجنبية فإن قيمته الدفترية تتحدد بمقارنـة
 مترجمة بـسعر الـصرف   -يهما مناسباً    حسبما يكون أ   -التكلفة أو القيمة الدفترية       )  أ(

أى بالسعر السائد فى تاريخ المعاملـة  (السائد فى التاريخ الذي حددت فيه تلك القيمة        
  )  وذلك بالنسبة لبند تم قياسه على أساس التكلفة التاريخية

 - حسبما يكون أيهما مناسـباً  –صافي القيمة االستردادية أو القيمة القابلة لالسترداد   ) ب(و  
أى باسـتخدام  (مترجماً بسعر الصرف السائد فى التاريخ الذي حددت فيه تلك القيمة     

  ).سعر اإلقفال فى تاريخ نهاية الفترة المالية
وقد يكون أثر هذه المقارنة هو االعتراف بخسائر اضـمحالل بعملـة التعامـل لـم تكـن       

  .ستعترف بها بالعملة األجنبية أو قد يحدث العكس
أسعار صرف، يكون سعر الصرف المستخدم هو ذلك السعر الذي كـان   عندما تتوافر عدة     -٢٦

يمكن أن تسوى به التدفقات النقدية المستقبلية التى تمثلها المعاملة أو الرصيد لو كانت تلـك      
وإذا كان سعر الصرف الـذي يمكـن تبـادل    . التدفقات النقدية قد حدثت فى تاريخ القياس      

ؤقتة عندئذ يكون سعر الصرف المستخدم هـو أول  عملتين على أساسه غير متوافر لفترة م      
 .  سعر تالى يمكن إجراء ذلك التبادل على أساسه

  االعتراف بفروق العملة
من هذا المعيار، يـسرى معيـار المحاسـبة    " ٥"والفقرة " أ٣"هو مشار إليه فى الفقرة      كما -٢٧

طلـب تطبيـق   ويت. على محاسبة التغطية للبنود المثبتة بعملـة أجنبيـة  ) ٢٦(المصرى رقم   
محاسبة التغطية من المنشأة أن تعالج بعض فروق العملة بطريقة مختلفة عـن تلـك التـى         

مـن  ) ٢٦(يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقـم  : فعلى سبيل المثال  . يتطلبها هذا المعيار  
 -المنشأة أن تقوم باالعتراف األولى بفروق العملة المرتبطة بالبنود ذات الطبيعـة النقديـة     

 - تفى تلك البنود بالشروط المؤهلة لها كأدوات تغطية فى معاملة تغطية تدفق نقـدي      عندما
  ضمن الدخل الشامل اآلخر بحقوق الملكية وذلك إلى الحـد الـذي تكـون فيـه معاملـة            

  .التغطية فعالة
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تعترف المنشأة بفروق العملة الناتجة عن تسوية بنود ذات طبيعة نقدية أو عن ترجمـة      -٢٨
   باستخدام أسعار صرف تختلف عـن تلـك التـى اسـتخدمت     -نقدية  بنود ذات طبيعة    

  -فى ترجمتها عند االعتراف األولى بها فى نفس الفترة أو فى قـوائم ماليـة سـابقة            
فى الفترة التى تنشأ فيها هـذه الفـروق      ) قائمة الدخل (وذلك ضمن األرباح أو الخسائر      
  ".٣٢"فيما عدا تلك المبينة فى الفقرة 

ود ذات طبيعة نقدية عن معاملة بعملة أجنبية ويتغيـر سـعر الـصرف بـين      عندما تنشأ بن   -٢٩
وعنـدما يـتم   . تاريخ حدوث المعاملة وتاريخ تسوية البنود، فإنه ينتج عن ذلك فرق عملـة        

تسوية تلك المعاملة خالل نفس الفترة المحاسبية التى حدثت بها فـإن كـل فـرق العملـة            
وية المعاملة فى فترة محاسبية الحقة، فـإن فـرق    يعترف به فى ذات الفترة، أما إذا تم تس        

العملة المعترف به فى كل فترة حتى تاريخ التسوية يتم تحديده وفقـاً للتغيـر فـى أسـعار      
  .الصرف خالل كل فترة

عندما يتم االعتراف بمكسب أو خسارة من بنود ذات طبيعة غير نقدية ضـمن الـدخل            -٣٠
كون فروق عملة بـذلك المكـسب أو بتلـك    الشامل اآلخر فينبغى أيضاً االعتراف بأى م     

وعلى العكس من ذلك، فعندما يتم االعتراف بمكسب . الخسارة ضمن الدخل الشامل اآلخر    
فينبغـى  ) قائمة الدخل(أو خسارة من بنود ذات طبيعة غير نقدية فى األرباح أو الخسائر      

  األربـاح أيضاً االعتراف بأى مكون فروق عملة بذلك المكسب أو بتلك الخـسارة فـى             
  ).قائمة الدخل(أو الخسائر 

تتطلب بعض معايير المحاسبة المصرية األخرى من المنشأة أن تعترف ببعض المكاسـب             -٣١
وعندما يكون قياس مثل هذا األصل بعملـة أجنبيـة،   . والخسائر ضمن الدخل الشامل اآلخر 

 تتطلـب  -) ١٣( أى معيار المحاسبة المصرى رقم      –من هذا المعيار    ) ج (٢٣ فإن الفقرة 
ترجمة قيمة ذلك األصل المعاد تقييمه وذلك باستخدام سعر الصرف الـسائد فـى التـاريخ      
الذي يتم فيه تحديد تلك القيمة مما يؤدى إلى فرق عملة يعترف به أيـضاً ضـمن الـدخل          

 .  الشامل اآلخر

 الناشئة عن ترجمة أى بند ذو طبيعة نقدية يشكل جـزءاً  -يتم االعتراف بفروق العملة      -٣٢
راجـع الفقـرة   (فى نشاط أجنبى   ) التى تعرض قوائم مالية   (ن صافي استثمار المنشأة     م
بـالقوائم الماليـة   ) قائمة الـدخل ( وذلك فى األرباح أو الخسائر -) من هذا المعيار " ١٥"
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المستقلة للمنشأة التى تعرض قوائم مالية أو بالقوائم المالية المنفردة للنـشاط األجنبـى      
لقوائم المالية التى تضم كل من النشاط األجنبـى والمنـشأة التـى       وفى ا . حسب األحوال 

مثلما يحدث فى حالة القوائم المالية المجمعة عندما يكـون النـشاط     (تعرض قوائم مالية    
فيتم االعتراف األولى بمثل تلك الفروق ضمن الدخل الشامل اآلخر        ) األجنبى شركة تابعة  

ـ         وق الملكيـة إلـى األربـاح أو الخـسائر    بحقوق الملكية على أن يتم تسويتها من حق
  ".٤٨"عند التخلص من صافي االستثمار طبقاً لمتطلبات الفقرة رقم ) قائمة الدخل(

 التى تعـرض قـوائم   - جزءاً من صافي استثمار المنشأة   يشكل بنداً ذو طبيعة نقدية    عندما   -٣٣
تعـرض قـوائم    فى نشاط أجنبى ويكون هذا البند بذات عملة تعامل المنشأة التـى        -مالية  

". ٢٨"مالية ينشأ عن ذلك فرق عملة فى القوائم المالية المنفردة للنشاط األجنبى وفقاً للفقـرة    
وعندما يكون هذا البند بذات عملة التعامل للنشاط األجنبى ينشأ عن ذلك فـرق عملـة فـى      

 إذا كانـت  أمـا ". ٢٨"القوائم المالية المستقلة للمنشأة التى تعرض قوائم مالية وفقاً للفقـرة     
عملة هذا البند تختلف عن عملة التعامل لكل من المنشأة التى تعرض قوائم مالية والنـشاط          
األجنبى فينشأ عن ذلك فرق عملة فى كل من القوائم المالية المستقلة للمنشأة التى تعـرض            

راف بمثـل  ويتم االعت". ٢٨"قوائم مالية والقوائم المالية المنفردة للنشاط األجنبى وفقاً للفقرة    
هذه الفروق ضمن الدخل الشامل اآلخر فى القوائم المالية التى تـضم كـل مـن النـشاط          

مثلما يحدث بالقوائم المالية التـى يـدرج بهـا       (األجنبى والمنشأة التى تعرض قوائم مالية       
النشاط األجنبى بأسلوب التجميع الكلى أو يتم بها المحاسبة عنه باسـتخدام طريقـة حقـوق          

   ).الملكية
عندما تمسك منشاة حساباتها بعملة تختلف عن عملة التعامل الخاصـة بهـا، عندئـذ تقـوم        -٣٤

المنشأة فى التاريخ الذي تعد فيه قوائمها المالية بترجمة جميع المبالغ إلى عملـة التعامـل             
وينتج عن تلك الترجمة نفس المبالغ بعملة التعامـل التـى   ". ٢٦"إلى " ٢٠"طبقاً للفقرات من  

فعلـى سـبيل   .  أن تنشأ لو كانت هذه البنود قد سجلت بعملة التعامل منذ البدايـة    كان يمكن 
المثال، يتم ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية إلى عملة التعامل باستخدام سعر اإلقفال بينمـا    
تترجم البنود ذات الطبيعة غير النقدية والتى يتم قياسها علـى أسـاس التكلفـة التاريخيـة             

  . الصرف السائد فى تاريخ المعاملة التى أدت إلى االعترف بهاباستخدام سعر 
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 تغيير عملة التعامل
عندما يحدث تغيير فى عملة التعامل لمنشأة، فعلى المنشأة تطبيق إجراءات الترجمة التى       -٣٥

  . تنطبق على عملة التعامالت الجديدة وذلك من تاريخ التغيير
 لمنـشأة تعكـس المعـامالت واألحـداث       فإن عملة التعامل  " ١٣"هو موضح بالفقرة     كما -٣٦

وبالتالي فبمجرد تحديد عملة للتعامـل فإنـه   . والظروف األساسية ذات العالقة بتلك المنشأة     
. يمكن تغييرها فقط عندما يحدث تغيير فى تلك المعامالت واألحداث والظروف األساسـية         

ى فى أسعار مبيعـات  وعلى سبيل المثال فقد يؤدى التغيير فى العملة التى تؤثر بشكل أساس      
  . سلع وخدمات منشأة إلى تغيير فى عملة التعامل لتلك لمنشاة

يتم المحاسبة عن أثر التغيير فى عملة التعامل بشكل مستقبلى، وبعبارة أخرى تقوم المنـشأة       -٣٧
بترجمة كافة البنود إلى عملة التعامل الجديدة باستخدام سعر الصرف الـسائد فـى تـاريخ        

مبالغ المترجمة للبنود ذات الطبيعة غير النقدية كما لو كانت تمثل التكلفة         وتعامل ال . التغيير
  . التاريخية لها

وبالنسبة لفروق العملة الناشئة من ترجمة نشاط أجنبى والتى سبق االعتـراف بهـا ضـمن       
فال يعاد تبويبها من حقـوق الملكيـة      ) " ج (٣٩"و" ٣٢"الدخل الشامل اآلخر طبقاً للفقرتين      

  .إال عندما يتم التخلص من هذا النشاط) قائمة الدخل(اح أو الخسائر إلى األرب
  استخدام عملة عرض مختلفة عن عملة التعامل

  الترجمة إلى عملة العرض
فـإذا كانـت عملـة    ) أو عمـالت ( منشاة أن تعرض قوائمها المالية بأية عملة         ألييمكن   -٣٨

نتائج أعمالها ومركزها المالى العرض تختلف عن عملة التعامل للمنشاة فإنها تقوم بترجمة           
 مجموعة علـى منـشآت   تحتويعندما : وعلى سبيل المثال . إلى عملة العرض الخاصة بها    

منفردة ذات عمالت تعامل مختلفة عندئذ تستخدم عملة مشتركة للتعبير عن نتائج األعمـال         
  . والمركز المالى لكل منشأة بما يمكن من عرض قوائم مالية مجمعة

 عملة التعامل الخاصة بهـا  ال تعدائج األعمال والمركز المالى للمنشأة التى      يتم ترجمة نت   -٣٩
  :إلى عملة عرض مختلفة وذلك بإتباع اإلجراءات التالية" عملة اقتصاد يتسم بالتضخم"
بما فى ذلـك أرقـام   ( كل قائمة مركز مالى معروضة     اتيتم ترجمة أصول والتزمات   ) أ(   

  .ى تاريخ كل قائمة مركز مالىطبقاً لسعر اإلقفال ف) المقارنة
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 بما فـى ذلـك  (يتم ترجمة بنود الدخل والمصروفات فى كل قائمة دخل معروضة      ) ب( و  
 .طبقاً ألسعار الصرف السائدة فى تواريخ حدوث المعامالت) أرقام المقارنة

  .يتم االعتراف بكافة فروق العملة الناتجة كبند مستقل فى الدخل الشامل اآلخر) ج( و 
ب عملية عادةً ما تترجم بنود الدخل والمصروف باستخدام سـعر صـرف مقـارب           ألسبا -٤٠

ألسعار الصرف الفعلية السائدة فى تواريخ حدوث المعامالت مثل متوسط سعر الـصرف         
خالل الفترة، ومع ذلك فعندما تحدث تقلبات مؤثرة فى أسعار الصرف خالل فتـرة معينـة      

  .الفترة مناسباًفال يعد استخدام متوسط سعر الصرف عن تلك 
  :من) " ج (٣٩"تنشأ فروق الترجمة المشار إليها فى الفقرة  -٤١

ترجمة بنود الدخل والمصروفات بأسعار الصرف السائدة فى تواريخ المعامالت            ) أ (
  .وترجمة األصول وااللتزامات بسعر اإلقفال

 ترجمة الرصيد االفتتاحى لصافي األصول بسعر إقفال يختلف عن سعر اإلقفال             ) ب (
  .  لهالسابق

نظـراً  ) قائمة الـدخل (وال يتم االعتراف بهذه الفروق ضمن األرباح أو الخسائر       
ألن التغيرات فى أسعار الصرف تكون ذات تأثير ضئيل أو غير ذى تأثير مباشـر   

ويعـرض المبلـغ   . على التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل الحالية والمـستقبلية        
حقوق الملكية إلى أن يـتم الـتخلص مـن    المتراكم لفروق العملة ببند مستقل فى     

  .النشاط األجنبى
عندما تتعلق فروق العملة بنشاط أجنبى يتم تجميعه ولكنه غير مملوك بالكامل للمجموعـة،          
فإن فروق العملة المتراكمة الناتجة عن الترجمة والمنسوبة إلى أصحاب الحـصص غيـر          

عترف بها كجـزء منهـا   المسيطرة تحمل على حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة وي     
  .فى قائمة المركز المالى المجمعة

  –يتم ترجمة نتائج األعمال والمركز المالى لمنشأة من عملـة التعامـل الخاصـة بهـا           -٤٢
   إلى عملة عـرض مختلفـة وذلـك بإتبـاع        -"عملة اقتصاد يتسم بالتضخم   "والتى تعد   

  - :اإلجراءات التالية
وااللتزامات وبنود حقوق الملكيـة والـدخل    أى األصول   (يتم ترجمة جميع المبالغ     ) أ (

طبقاً لسعر اإلقفال فى تاريخ أحدث قائمـة  ) والمصروفات بما فى ذلك أرقام المقارنة 
  .مركز مالى
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فإن أرقـام المقارنـة   " عملة اقتصاد ال يتسم بالتضخم"عندما تترجم المبالغ إلى  أما  ) ب (
  "الـسنة الجاريـة   "يجب أن تكون بنفس المبالغ التى تم عرضها تحـت عنـوان            

أى ال يتم تعديلها بالتغيرات الالحقـة  (فى القوائم المالية ذات الصلة للسنة السابقة      
  ).فى المستوى العام لألسعار أو التغيرات الالحقة فى أسعار الصرف

  .ملغاة -٤٣
  ترجمة القوائم المالية لنشاط أجنبى

عنـدما يـتم   " ٤٣"إلـى  " ٣٨"باإلضافة إلى الفقرات من " ٤٧"إلى " ٤٥"تنطبق الفقرات من   -٤٤
ترجمة نتائج األعمال والمركز المالى لنشاط أجنبى إلى عملة عرض بما يمكن من تـضمين    

 فـى القـوائم   - سواء بالتجميع الكلى أو باستخدام طريقة حقـوق الملكيـة  -النشاط األجنبى 
  . المالية للمنشأة التى تعرض قوائم مالية

نتائج األعمال والمركز المالى لنـشاط أجنبـى مـع    تتبع إجراءات التجميع العادية عند ضم   -٤٥
نتائج األعمال والمركز المالى للمنشأة التى تعرض قوائم مالية مثـل اسـتبعاد األرصـدة           

راجـع معيـار   (المتبادلة مع المجموعة والمعامالت المتبادلة مع المجموعة لشركة تابعـة    
رصدة المتبادلة بين شـركات  ومع ذلك فال يمكن استبعاد األ)). ٤٢(المحاسبة المصرى رقم  

ذات طبيعة نقدية سواء ما كان منهـا قـصير أو طويـل    ) أو التزامات(المجموعة ألصول  
بدون إظهار نتائج تقلبات العملة فى القـوائم   ) أو أصول (األجل مع ما يقابلها من التزامات       

تحويـل إحـدى   ويرجع ذلك إلى أن البند ذوالطبيعة النقدية يمثل تعهـداً ب        . المالية المجمعة 
العمالت إلى أخرى ويعِرض المنشأة التى تعرض قوائم مالية لمكسب أو خـسارة بـسبب             

  .تقلبات العملة
بالقوائم الماليـة  ) قائمة الدخل(وبناء على ذلك يعترف بفرق العملة فى األرباح أو الخسائر         

لظـروف  المجمعة للمنشأة التى تعرض قوائم مالية، أما إذا نـشأ فـرق العملـة بـسبب ا         
 ويراكم فـى بنـد   ضمن الدخل الشامل اآلخر فيتم االعتراف به    " ٣٢"الموضحة فى الفقرة    

  .مستقل بحقوق الملكية إلى أن يتم التخلص من النشاط األجنبى
عندما تكون القوائم المالية لنشاط أجنبى معدة فى تاريخ مختلف عن التـاريخ المعـدة فيـه         -٤٦

وائم مالية فغالباً ما يقوم النشاط األجنبى بإعـداد قـوائم   القوائم المالية للمنشأة التى تعرض ق  
وعندما ال يتم ذلـك فـإن معيـار    . مالية إضافية فى نفس تاريخ القوائم المالية لهذه المنشأة    
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يسمح باستخدام تاريخ مختلف بشرط أال يتعـدى االخـتالف       ) ٤٢(المحاسبة المصرى رقم    
يات بآثار أى معـامالت أو أحـداث أخـرى    بين التاريخين ثالثة أشهر وأن يتم إجراء تسو       

وفى مثل هذه الحالة يتم ترجمة أصول والتزمات النـشاط  . مؤثرة تقع بين التواريخ المختلفة    
ويـتم  . األجنبى طبقاً لسعر الصرف السائد فى تاريخ نهاية الفترة المالية للنـشاط األجنبـى       

 حتى تاريخ نهاية الفتـرة   إجراء تسويات بالتغيرات المؤثرة التى تحدث فى أسعار الصرف        
). ٤٢(المالية للمنشأة التى تعرض قوائم مالية وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المـصرى رقـم    

ويتبع نفس األسلوب فى تطبيق طريقة حقوق الملكية على الشركات الشقيقة والمـشروعات         
  .المشتركة

ة عادلـة علـى   يتعين معالجة أية شهرة تنشأ عن اقتناء نشاط أجنبى وأية تسويات قيم       -٤٧
القيم الدفترية لألصول وااللتزامات تنشأ عن اقتناء النشاط األجنبى كأصـول والتزمـات          
خاصة بالنشاط األجنبى، وبالتالي يجب التعبير عنها بعملـة التعامـل للنـشاط األجنبـى          

  ".٤٢"و" ٣٩"وترجمتها بسعر اإلقفال طبقاً للفقرات 
 التخلص الكلى أو الجزئى من نشاط أجنبى

 التخلص من نشاط أجنبى فإن مبلغ فروق العملة المتراكم المتعلـق بـذلك النـشاط            عند -٤٨
 والمعترف به ضمن الدخل الشامل اآلخر والمجمع كبند منفصل بحقوق الملكية        -األجنبى

كتسوية إعادة تبويب ( يجب أن يعاد تبويبه من حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر           -
راجع معيار (ف بمكسب أو خسارة التخلص من النشاط األجنبى   عندما يعتر ) بقائمة الدخل 

  ").عرض القوائم المالية) "١(المحاسبة المصرى رقم 
باإلضافة إلى التخلص من حصة المنشأة فى نشاط أجنبى بالكامل تعالج الحـاالت التاليـة              -أ٤٨

 حتى عندما تحـتفظ المنـشأة بحـصة فـى        ) استبعادات(كعمليات تخلص من نشاط أجنبى      
  :الشركة التى سبق لها أن كانت تابعة أو شقيقة أو تحت سيطرة مشتركة

  .فقدان السيطرة على شركة تابعة تتضمن نشاط أجنبى) أ  (
  .فقدان النفوذ المؤثر على شركة شقيقة تتضمن نشاط أجنبى) ب (
  .فقدان السيطرة المشتركة على منشأة تخضع لسيطرة مشتركة وتتضمن نشاط أجنبى) ج (

  . ملغاة-ب٤٨
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عند التخلص الجزئى من شركة تابعة تتضمن نشاط أجنبى فينبغى على المنشأة أن تعيد     -ج٤٨
 المعترف بـه  -من مبلغ فروق العملة المتراكم    ) المتخلص منها (توزيع الحصة الجزئية    

 على أصحاب الحصص غير المسيطرة فـى ذلـك النـشاط    -ضمن الدخل الشامل اآلخر    
خلص الجزئى من نشاط أجنبى بأى شكل آخر فيتعين على المنشأة وعندما يتم الت . األجنبى

 -فقط من مبلغ فروق العملة المتـراكم  ) المتخلص منها (أن تعيد تبويب الحصة الجزئية      
  ).قائمة الدخل( وذلك إلى األرباح أو الخسائر -المعترف به ضمن الدخل الشامل اآلخر 

اط أجنبى أى تخفيض فـى حـصة ملكيـة    يعنى بالتخلص الجزئى من حصة منشأة فى نش    -د٤٨
أ والتى يتم المحاسـبة  ٤٨المنشأة فى النشاط األجنبى باستثناء التخفيضات الواردة فى الفقرة       

  ).استبعادات(عنها كعمليات تخلص 
قد تتخلص المنشأة كلياً أو جزئياً من حصتها فى نشاط أجنبى من خالل بيـع أو تـصفية أو           -٤٩

إن تخفيض القيمة الدفتريـة  .  عن كل أو جزء من هذا النشاطاسترداد رأس المال أو التنازل  
لحصة المنشأة فى نشاط أجنبى سواء بسبب الخسائر التى يحققها النـشاط ذاتـه أو بـسبب              

وبالتالي فال يـتم إعـادة تبويـب أى    . اضمحالل أعترف به المستثمر ال يعد تصرفاً جزئياً       
 -ا ضمن الدخل الـشامل اآلخـر    المعترف به-جزء من مكسب أو خسارة فروق العملة      

 .فى تاريخ التخفيض) قائمة الدخل(إلى األرباح أو الخسائر 

  اآلثار الضريبية لكافة فروق العملة
قد تترتب آثار ضريبية عن مكاسب وخسائر المعامالت بعملة أجنبية وعن فـروق العملـة          -٥٠

إلـى  )  النشاط األجنبىبما فى ذلك(الناشئة من ترجمة نتائج األعمال والمركز المالى لمنشأة      
فى المحاسـبة   " ضرائب الدخل ) "٢٤(ويطبق معيار المحاسبة المصرى رقم      . عملة مختلفة 

  .عن هذه اآلثار الضريبية
  اإلفصاح

إلـى  " ٥٥"والفقرات مـن    " ٥٣"الواردة فى الفقرة    " عملة التعامل "تنطبق اإلشارات إلى     -٥١
  . األم على عملة التعامل للشركة - فى حالة المجموعة - ٥٧"

  :يليعلى المنشأة أن تفصح عما  -٥٢
فيمـا عـدا   ) قائمة الدخل(مبلغ فروق العملة المعترف به فى األرباح أو الخسائر     ) أ (

تلك الناتجة من أدوات مالية تقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخـسائر      
  ).٤٧(طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 
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   والمتراكمـة الـدخل الـشامل اآلخـر   معترف بها ضمن صافي فروق العملة ال    ) ب( و 
  فى بند مستقل بحقوق الملكية باإلضافة إلى تسوية بالحركة على ذلـك المبلـغ          

  .من فروق العملة فى بداية ونهاية الفترة
اإلفصاح عـن تلـك   يتعين على المنشأة عندما تختلف عملة العرض عن عملة التعامل ف      -٥٣

  .امل وسبب استخدام عملة عرض مختلفةالحقيقة مع اإلفصاح عن عملة التع
عندما يوجد تغيير فى عملة التعامل سواء للمنشأة التى تعرض قـوائم ماليـة أولنـشاط       -٥٤

 .أجنبى مؤثر فيتعين اإلفصاح عن تلك الحقيقة وعن سبب التغيير فى عملة التعامل
فعليهـا  عندما تعرض منشأة قوائمها المالية بعملة تختلف عن عملة التعامل الخاصة بها       -٥٥

أن تصف القوائم المالية بأنها معدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية فقط إذا مـا كانـت          
تتماشى مع كافة متطلبات معايير المحاسبة المصرية وتفسيراتها بما فى ذلـك طريقـة           

  ".٤٢"و" ٣٩"الترجمة المبينة فى الفقرات 
لومات ماليـة أخـرى بعملـة    تقوم المنشأة فى بعض األحيان بعرض قوائمها المالية أو مع    -٥٦

فعلـى سـبيل   ". ٥٥"تختلف عن عملة التعامل الخاصة بها دون أن تفى بمتطلبات الفقـرة            
 أو -المثال قد تحول أحد المنشآت بعض البنود المنتقاة من قوائمها المالية إلى عملة أخرى         

ـ   " ال تعد عملة التعامل الخاصة بها     –قد تقوم منشأة أخرى      " ضخمعملة اقتـصاد حـاد الت
بترجمة القوائم المالية لعملة أخرى عن طريق ترجمة كافة بنـود تلـك القـوائم باسـتخدام      

وال تعد هذه التحويالت متماشية مع معايير المحاسبة المصرية وفى هذه       . أحدث سعر إقفال  
  .واجبة" ٥٧"الحاالت تكون اإلفصاحات الموضحة فى الفقرة 

ة أو معلومات مالية أخرى بعملة تختلف سواء     عندما تقوم المنشأة بعرض قوائمها المالي      -٥٧
" ٥٥"عن عملة التعامل أو عملة العرض الخاصة بها وإذا لم تستوفى متطلبـات الفقـرة       

  : فعليها أن
تصف بوضوح هذه المعلومات على أنها معلومـات إضـافية لتمييزهـا عـن                 )  أ(

  . المعلومات التى تتماشى مع معايير المحاسبة المصرية
  .عملة التى تعرض بها المعلومات اإلضافيةتفصح عن ال) ب(و 
  تفصح عن عملة التعامل للمنشأة وطريقة الترجمـة المـستخدمة فـى تحديـد          ) ج(و  

  .المعلومات اإلضافية
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   )١٤( معيار احملاسبة املصرى رقم 
 تكاليف االقرتاض
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٢٣٨

  )١٤(صرى رقم معيار احملاسبة امل
  تكاليف االقرتاض

 فقــرات  وياتــالمحت  

  ١  المبدأ األساسى
  ٤- ٢  نطاق المعيار

  ٧- ٥ تعريفات
  ٩- ٨  االعتراف

  ١٥-١٠  تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة
  ١٦  الزيادة فى القيمة الدفترية لألصل المؤهل عن قيمته االستردادية 

  ١٩-١٧  بدء الرسملة
  ٢١-٢٠  تعليق الرسملة

  ٢٥-٢٢  التوقف عن الرسملة
  ٢٦  اإلفصاح

  ٢٧  األحكام االنتقالية
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  )١٤(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  كاليف االقرتاضت

  المبدأ األساسى
تمثل تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل جزءاً مـن           -١

  .أما تكاليف االقتراض األخرى فيعترف بها كمصروفات. تكلفة ذلك األصل
  نطاق المعيار

 .على المنشأة تطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن تكاليف االقتراض -٢
لتكلفة حقوق الملكية بما فى ) الضمنية(تعامل هذا المعيار مع التكلفة الفعلية أو المحسوبة         ال ي  - ٣

 .ذلك حقوق ملكية األسهم الممتازة التى ال تبوب كالتزام
ال يتطلب من المنشأة تطبيق هذا المعيار على تكاليف االقتراض المتعلقة مباشـرة باقتنـاء أو      - ٤

 : إنشاء أو إنتاج ما يلي
  . يقاس بالقيمة العادلة مثل األصول الحيويةأصل مؤهل  )  أ(
  .المخزون الذي يصنع أو ينتج بكميات كبيرة على أساس متكرر) ب( أو 

 تعريفات
 : يستخدم هذا المعيار المصطلحات التالية بالمعنى المذكور قرين كل منها  -٥

  هى الفوائد والتكـاليف األخـرى التـى تتكبـدها المنـشأة نتيجـة         : تكلفة االقتراض 
  .تراض األموالالق

هو ذلك األصل الذي يتطلب بالضرورة فترة زمنيـة طويلـة لتجهيـزه      : األصل المؤهل 
  .لالستخدام فى األغراض المحددة له أو لبيعه

  قد تشمل تكلفة االقتراض ما يلي   - ٦
كما هـى مـشروحة    مصروفات الفوائد محسوبة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلى     )أ    ( 

  ).٤٧( المصرى فى معيار المحاسبة
 .ملغاة) ب(و 
  .ملغاة) ج(و 
  .ملغاة) د(و 
فروق العملة التى تنشأ من االقتراض بالعملة األجنبية إلى المدى الذي تعتبر فيه تلـك        ) ه(و  

  .الفروق تعديالً لتكلفة الفوائد
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 :طبقاً للظروف قد يكون أي مما يلي أصال مؤهالً - ٧

 .المخزون  )  أ(

 .المصانع  )  ب(

 . محطات توليد الطاقة  )  ج(

 .األصول غير الملموسة   )  د(

 .االستثمارات العقارية) ه(

وال تعتبر أصوالً مؤهلة األصول المالية وبنود المخزون التى تصنع بـصفة روتينيـة أو بـصفة       
كذلك ال تعتبر أصوالً مؤهلة تلك األصول التى تكـون جـاهزة      . متكررة فى فترة زمنية قصيرة    

  . نفس تاريخ اقتنائهالالستخدام فى األغراض المحددة لها أو البيع فى
 االعتراف

على المنشأة رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتـاج أصـل       -٨
وعلى المنشأة االعتراف بتكاليف االقتـراض األخـرى   . مؤهل كجزء من تكلفة ذلك األصل  

 .كمصروفات فى الفترة التى تكبدت فيها المنشأة هذه التكلفة
قتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل إلـى تكلفـة      تضاف تكاليف اال   - ٩

ويتم رسملة تكاليف االقتراض هذه ضمن تكلفة األصل عندما يكون من المرجح      . هذا األصل 
أن تتسبب فى خلق منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة وتكون هنـاك إمكانيـة لقيـاس التكلفـة          

 . بدرجة يعتمد عليها

 القتراض المؤهلة للرسملة تكاليف ا
تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصـل مؤهـل هـى تكـاليف         -١٠

فإذا قامـت المنـشأة   . االقتراض التى كان يمكن تجنبها إذا لم يتم اإلنفاق على هذا األصل        
باقتراض أموال خصيصاً بغرض الحصول على أصل مؤهل يكون مـن الـسهل تحديـد            

 . االقتراض المتعلقة مباشرة بهذا األصلتكاليف
قد يصعب إيجاد عالقة مباشرة بين قرض معين وأصل مؤهل كما قد يصعب أيضاً تحديـد       -١١

وتظهر هذه الصعوبة على سـبيل المثـال عنـدما    . االقتراض الذي كان من الممكن تجنبه    
تقـوم  وتظهـر الـصعوبة أيـضاً عنـدما     . يكون نشاط التمويل فى المنشأة منسق مركزياً  

  مجموعة شركات باستخدام تشكيلة من أدوات التمويل القتراض األموال بمعـدالت فائـدة       
. أو بأعباء متباينة ثم إعادة إقراض تلك األموال بـشروط مختلفـة لـشركات المجموعـة          
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وتظهر تعقيدات أخرى من خالل استخدام تـسهيالت أو قـروض ممنوحـة أو مرتبطـة            
 من التـضخم  يعانيلمجموعة نشاطها فى ظل اقتصاد    بعمالت أجنبية وذلك عندما تمارس ا     

ونتيجة لذلك فإنـه يـصعب تحديـد    . الشديد، أو نتيجة التذبذب فى أسعار الصرف األجنبي     
قيمة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء األصل وبالتالي يـصبح الحكـم الشخـصى     

 .أمراً مطلوباً

ؤهل لتحمل تكلفـة االقتـراض، فعلـى    عندما يتم اقتراض األموال بغرض اقتناء أصل م       -١٢
  المنشأة تحديد قيمة تكلفة االقتراض التى يتم رسملتها على هذا األصـل والتـى تتمثـل     
فى تكلفة االقتراض الفعلية التى تتكبدها المنشاة خالل الفترة بسبب عمليـة االقتـراض       

 .مطروحاً منها أى إيراد تحقق من االستثمار المؤقت لألموال المقترضة
نتج عن ترتيبات التمويل التى تتخذها المنشأة لتمويل أحد األصول أن تحـصل المنـشأة       قد ي  -١٣

فعالً على القرض وتتكبد تكاليف اقتراض مقترنة به قبل استخدام بعض أو كل األموال فى           
وفى مثل هذه الظروف يتم عادة استثمار األموال مؤقتاً إلـى     . اإلنفاق على األصل المؤهل   

وعند تحديد قيمة تكلفة االقتراض التى يتم رسـملتها خـالل    . ك األصل حين إنفاقها على ذل   
فترة ما فإنه يتم تخفيض تكلفة االقتراض التى تم تكبدها بقيمـة أى إيـراد مكتـسب مـن           

 .استثمار األموال المقترضة

عندما يتم االقتراض بصفة عامة وتستخدم األموال المقترضة فى اقتناء أصـل مؤهـل            -١٤
اض، فعلى المنشأة تحديد قيمة تكلفة االقتراض التى يمكن رسـملتها        لتحمل تكلفة االقتر  

ويحسب هـذا المعـدل علـى    . باستخدام معدل للرسملة على اإلنفاق الخاص بهذا األصل 
أساس المتوسط المرجح لتكلفة االقتراض للمنشأة عن القروض القائمة خالل المدة وذلك     

غرض اقتناء أصل بذاتـه مؤهـل لتحمـل    بعد إستبعاد القروض التى تم إبرامها تحديداً ب   
ويجب أال تزيد قيمة تكلفة االقتراض المرسملة خالل فترة ما عن قيمة         . تكلفة االقتراض 

 .تكلفة االقتراض التى تم تكبدها خالل تلك الفترة

فى بعض الحاالت يكون من المناسب ضم كافة عمليات االقتراض للشركة األم والشركات         -١٥
  وفـى حـاالت أخـرى يكـون    . المتوسط المرجح لتكلفة االقتراضالتابعة لها عند حساب    

من المناسب أن تستخدم كل شركة تابعة متوسطها المرجح لتكلفـة االقتـراض للقـروض       
  .الخاصة بها
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  الزيادة فى القيمة الدفترية لألصل المؤهل عن قيمته اإلستردادية 
لألصل المؤهل عن القيمـة التـى   عندما تزيد القيمة الدفترية أو التكلفة اإلجمالية المتوقعة        -١٦

يمكن استردادها منه أو عن صافي قيمته البيعية فإنه يتم تخفيض أو استبعاد تلـك الزيـادة             
وتحت ظـروف معينـة فـإن قيمـة     . من القيمة الدفترية طبقاً لمتطلبات المعايير األخرى     

 .التخفيض أو االستبعاد يتم ردها مرة أخرى طبقاً لتلك المعايير األخرى
  الرسملةبدء
. تبدأ المنشأة فى رسملة تكاليف اإلقتراض كجزء من تكاليف األصل المؤهل فى تاريخ البدء -١٧

 : ويعرف تاريخ بدء الرسملة بأنه التاريخ الذي تستوفى فيه المنشأة الشروط التالية أوالً
  .قامت بتكبد نفقات على األصل  )  أ(
 .  قامت بتكبد تكاليف إقتراض) ب(و 
   الالزمة إلعداد األصل لالستخدام فى األغـراض المحـددة لـه     قامت باألنشطة ) ج(و  

  .أو بيعه
يتضمن اإلنفاق على األصل المؤهل تلك النفقات التى نتجت عن سـداد نقـدي أو تحويـل          -١٨

ويتم تخفـيض قيمـة   . أصول أخرى أو التعهد بالتزام ينتج عنها تحمل فوائد وأعباء تمويل        
راجـع معيـار   (منح المستلمة عن هذا األصـل   تلك النفقات بقيمة الدفعات المحصلة أو ال      

ويمثـل  "). المحاسبة عن المنح واإلفصاح عن المـساعدات  ) "١٢(المحاسبة المصرى رقم    
 متضمناً تكـاليف االقتـراض التـى سـبق      –متوسط القيمة الدفترية لألصل خالل الفترة       

تم تطبيق معدل الرسـملة  رسملتها خالل الفترات السابقة قياساً تقريبياً معقوالً للنفقات التى ي     
 .عليها خالل تلك الفترة

ال تقتصر األنشطة الالزمة إلعداد أصل لالستخدام فى األغراض المحددة أو بيعـه للغيـر     -١٩
على أنشطة اإلنشاء الفعلى لألصل، وإنما تشمل أيضاً األعمال الفنيـة واإلداريـة الـسابقة       

حصول على الموافقات مـن الجهـات   على أعمال اإلنشاء الفعلى، مثل األنشطة المتعلقة بال 
ومع ذلك فإن هذه األنشطة ال تتضمن فتـرات   . المعنية قبل البدء فى أعمال اإلنشاء الفعلى      

االحتفاظ بأصل ال يتم فيها عملية إنتاج أو تطوير يغير من الحالة التى عليها األصل، فعلـى    
ـ          ون األرض محـل  سبيل المثال فإنه يتم رسملة تكاليف االقتـراض المتكبـدة عنـدما تك

تحسينات وذلك عن الفترة التى تكون فيها األنشطة المتعلقة بالتحسينات تحت التنفيـذ، فـى           
حين أنه ال يتم رسملة تكاليف االقتراض المتكبدة عن األرض المقتناه بغرض إنشاء مبنـى         
عليها وذلك خالل الفترة التى تكون فيها تلك األرض محتفظ بها دون وجود أنشطة متعلقـة       

 .تحسينات عليهاب
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 تعليق الرسملة
على المنشأة التوقف عن رسملة تكاليف االقتراض خالل الفترات التى تتعطل فيها أعمال         -٢٠

 .اإلنشاء الفعالة لألصل المؤهل
قد تتكبد المنشاة تكاليف إقتراض خالل الفترات التى تتعطل فيها المنشأة عن تنفيذ األنـشطة       -٢١

ومثـل هـذه   . للبيع للغيـر   األغراض المحددة له أو الالزمة إلعداد األصل لالستخدام فى    
التكلفة هى تكلفة احتفاظ بأصل مكتمل جزئياً وغير مؤهلة للرسملة، فى حين ال يـتم عـادة      

كـذلك ال  . تعليق رسملة تكاليف االقتراض خالل فترة القيام بأعمال فنية وإدارية جوهريـة    
 المؤقت بمثابة خطـوة ضـرورية   يتم تعليق رسملة تكاليف االقتراض عندما يكون التوقف     

فعلـى سـبيل   . لبيعه للغير فى عملية إعداد األصل لالستخدام فى األغراض المحددة له أو     
المثال فإن الرسملة تستمر فى الفترات المطلوبة لنضج المخزون أو الفترات الممتدة نتيجـة    

ياً فـى المنطقـة    بسبب ارتفاع منسوب المياه وإذا ما كان هذا أمراً عاد   كوبريتأخر إنشاء   
  . وفى الفترة محل اإلنشاءالكوبريالجغرافية التى ينشأ فيها 

 التوقف عن الرسملة 
على المنشأة التوقف عن عملية رسملة تكاليف االقتراض عندما يتم االنتهاء مـن كـل         -٢٢

  األنشطة الجوهرية الالزمة إلعداد األصل المؤهل لالستخدام فى األغراض المحـددة لـه    
 .يرلبيعه للغ أو

لبيعه للغيـر عنـدما يـتم     يعتبر األصل عادة معداً لالستخدام فى األغراض المحددة له أو     -٢٣
االنتهاء من اإلنشاء الفعلى له حتى لو كانت هناك بعض األعمال اإلداريـة الروتينيـة مـا      

وإذا كانت األعمال المتبقية تتمثل فى بعض أعمال التعديالت البسيطة مثـل     . زالت مستمرة 
التى يتم تغييرها حسب طلب المشترى أو المستخدم يشير هذا إلى أنـه قـد تـم     الديكورات  

 .االنتهاء جوهرياً من كل األنشطة

عندما تقوم المنشأة من االنتهاء من إنشاء أجزاء من األصل المؤهل ويكون من الممكن        -٢٤
استخدام كل جزء من هذه األجزاء أثناء استمرار عملية إنشاء باقى األجـزاء األخـرى،    

  يتعين التوقف عن رسملة تكاليف االقتراض على األجزاء المنتهية طالما تـم االنتهـاء      ف
من كل األنشطة الجوهرية الالزمة إلعداد هذه األجزاء لالستخدام فى األغراض المحددة         

 .لبيعها أو
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هـو أحـد   ى يعتبر المجمع التجارى المكون من عدة مبان يمكن استخدام كل منها على حد     -٢٥
المؤهلة حيث يمكن استخدام كل جزء منه فى حين مازالت بـاقى األجـزاء     أمثلة األصول   

أمـا  . ومن ثم يتعين التوقف عن رسملة تكلفة االقتراض لألجزاء المكتملـة       . تحت اإلنشاء 
بالنسبة للمصنع الذي يتطلب إنشاؤه تركيب خطوط إنتاج عديدة بالتوالى فى أجزاء مختلفـة         

أحد أمثلـة األصـول المؤهلـة     ديد وصلب وهومن المصنع داخل نفس الموقع كمصنع ح   
  .فيلزم االنتهاء من إعداده كامالً قبل أن يمكن استخدام أى جزء من أجزائه

 اإلفصاح

 : على المنشأة أن تفصح عما يلي -٢٦

 . مبلغ تكاليف االقتراض المرسملة خالل الفترة)  أ  ( 

  .قابلة للرسملةمعدل الرسملة المستخدم لتحديد قيمة تكاليف االقتراض ال) ب(و 
  األحكام االنتقالية

عندما يمثل تطبيق هذا المعيار تغييراً فى السياسة المحاسبية، على المنشأة تطبيق هـذا     -٢٧
المعيار على تكاليف االقتراض المتعلقة باألصول المؤهلة والتى يقع فيهـا تـاريخ بـدء     

 .الرسملة فى أو بعد تاريخ تطبيق هذا المعيار
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٢٤٥

  
  
  
  
  
  
  
  

   )١٥( ار احملاسبة املصرى رقم معي
 اإلفصاح عن األطراف ذوى العالقة
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٢٤٦

  )١٥(احملاسبة املصرى رقم معيار 
  اإلفصاح عن األطراف ذوي العالقة

  فقــرات  المحتويات
  ١  هدف المعيار
  ٤- ٢  نطاق المعيار

  ٨- ٥ الغرض من اإلفصاح عن األطراف ذوي العالقة
  ١٢- ٩  تعريفات
    اإلفصاح

  ٢٤-١٣  جميع المنشآت
  ٢٧-٢٥  المنشآت ذات العالقة بالحكومة
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٢٤٧

  ) ١٥(رى رقم معيار احملاسبة املص
  اإلفصاح عن األطراف ذوي العالقة

  هدف المعيار 
يهدف هذا المعيار إلى التحقق من أن القوائم المالية للمنشآت تتضمن اإلفـصاحات الالزمـة         - ١

لجذب االنتباه إلى احتمالية تأثر المركز المالى واألرباح أو الخسائر بوجـود األطـراف ذوي    
  .رصدتهم القائمة بما فى ذلك اإلرتباطاتالعالقة وبنتيجة المعامالت معهم وأ

  نطاق المعيار
  :  يطبق هذا المعيار فى -٢

  .تحديد العالقات مع األطراف ذوي العالقة والمعامالت معهم) أ(    
 مـا بـين المنـشأة واألطـراف ذوي     - بما فيها التعهدات-تحديد األرصدة القائمة )ب(و 

  .العالقة معها بما فى ذلك اإلرتباطات
  .مطلوب) ب (،)أ(حديد الظروف والتى من أجلها يكون اإلفصاح فى ت )ج(و 
  .تحديد اإلفصاحات المطلوبة لهذه البنود )د(و 

يتطلب هذا المعيار اإلفصاح عن العالقات والمعامالت مع األطراف ذوي العالقة واألرصـدة       -٣
 األم أو الـذين   فى القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة-بما فيها التعهدات  القائمةـ

لهم سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر على المنشأة المستثمر فيها وفقـاً لمعيـار المحاسـبة        
) " ١٧(أو معيار المحاسبة المـصرى رقـم     " القوائم المالية المجمعة    ) "٤٢(المصرى رقم   

  .ويسرى هذا المعيار أيضاً على القوائم المالية المنفردة". القوائم المالية المستقلة 
م اإلفصاح عن المعامالت مع األطراف ذوي العالقة واألرصدة القائمـة مـع المنـشآت            يت - ٤

ويتم استبعاد المعامالت مـا بـين    . األخرى داخل نطاق المجموعة في القوائم المالية للمنشأة       
منشآت المجموعة واألرصدة القائمة عند إعداد القوائم المالية المجمعة للمجموعة، باسـتثناء            

منشأة استثمارية ومنشآتها التابعة التي يتم قياسها بالقيمـة العادلـة مـن خـالل       تلك التي بين    
  .الخسائر االرباح أو
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  الغرض من اإلفصاح عن األطراف ذوي العالقة
فعلى سبيل المثـال  . تعتبر العالقات بين األطراف ذوي العالقة شكالً مألوفاً فى نشاط األعمال   - ٥

تها من خالل شركات تابعة أو مـشروعات مـشتركة   عادة ما تقوم المنشآت بتنفيذ بعض أنشط 
أو شركات شقيقة، وفى هذه الحالة فإن قابلية المنشأة للتأثير على القرارات المالية والتنفيذيـة            

  .للشركة المستثمر فيها يكون من خالل السيطرة أو السيطرة المشتركة أو النفوذ المؤثر
لى األرباح أو الخسائر والمركـز المـالى   قد يكون لمعامالت األطراف ذوي العالقة تأثير ع     - ٦

للمنشأة، فقد يدخل األطراف ذوي العالقة فى معامالت قد ال يرغب األطـراف غيـر ذوي           
العالقة الدخول فيها كأن تقوم المنشأة ببيع بضائع للشركة القابضة بالتكلفة وال تـسمح بمثـل         

 ذوي العالقة قـد ال تـتم   كذلك فإن المعامالت بين األطراف  . هذه المعامالت مع عميل آخر    
  .بنفس القيم التى تتم بها المعامالت مع األطراف غير ذوي العالقة

قد تتأثر األرباح أو الخسائر والمركز المالى للمنشأة بالعالقة مع األطراف ذوي العالقة حتى            - ٧
ولو لم تحدث معامالت مع تلك األطراف، فمجرد وجود العالقة قد يكون كافياً للتـأثير علـى    

امالت المنشأة التى تعد القوائم المالية مع األطراف األخرى، فعلى سبيل المثال قد تنهـى            مع
شركات تابعة عالقتها مع منشأة أخرى عند اقتناء الشركة القابضة لـشركة تابعـة أو شـقيقة      

ومن ناحية أخرى قد يمنع طرف من القيـام بعمـل معـين    . تعمل فى نفس نشاط هذه المنشأة  
مؤثر عليه من طرف آخر، فعلى سبيل المثال قد تعطى الـشركة القابـضة    بسبب وجود نفوذ    

  .تعليمات إلى الشركة التابعة بعدم القيام بأنشطة البحوث والتطوير
لهذه األسباب فإن معرفة العالقات القائمة والمعامالت مع األطراف ذوي العالقة واألرصدة          - ٨

المنشأة بواسطة مستخدمى القـوائم الماليـة   القائمة بما فيها التعهدات قد يؤثرعلى تقييم نشاط       
  .متضمنة تقييم المخاطر والفرص التى تواجه المنشأة

  تعريفات
  : تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها -٩

هو الشخص الذي له أو المنشأة التى لها عالقة بالمنشأة المعدة للقـوائم   : الطرف ذوالعالقة 
  ").المنشأة المصدرة للقوائم" ويشار إليها فى هذا المعيار بـ (ة المالي
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يعد الشخص أو أحد أطراف العائلة المقربين لهذا الـشخص ذوي العالقـة بالمنـشأة             )  أ(
 : المصدرة للقوائم إذا كان هذا الشخص

 .له سيطرة أو سيطرة مشتركة على المنشأة المصدرة للقوائم  ) ١(

  .المنشأة المصدرة للقوائمله نفوذ مؤثر على ) ٢(       أو 
للمنـشأة األم للمنـشأة      عضوفى اإلدارة العليا للمنشأة المصدرة للقـوائم أو       ) ٣(       أو  

 .المصدرة للقوائم

 : تعد المنشأة ذو عالقة بالمنشأة المصدرة للقوائم إذا تحقق أى من الشروط التالية  )  ب(

بمعنـى أن كـل   (عة المنشأة والمنشأة المصدرة للقوائم أعضاء فى نفس المجمو   ) ١(
 ).ذا عالقة باآلخرينوالشركات التابعة للشركة التابعة  شركة أم وشركة تابعة

أو أن تكون (أحد المنشآت هى شركة شقيقة أم مشروع مشترك للمنشأة األخرى     ) ٢(أو  
المنشأة شركة شقيقة أو مشروع مشترك لعضوفى مجموعة تكون فيه المنـشأة   

 ).أيضاً األخرى عضو

 .منشأتين هما مشروعان مشتركان لنفس الطرف الثالثال) ٣(أو 

إحدى المنشآت هى مشروع مشترك لطرف ثالث والمنشأة األخرى هـى شـركة     ) ٤(أو  
 .شقيقة لهذا الطرف الثالث

المنشأة هى نظام لمزايا العاملين ما بعد الخدمة لصالح العاملين فى إما المنـشأة        ) ٥(أو  
وإذا كانـت  . قة بالمنشأة المصدرة للقـوائم  المصدرة للقوائم او لمنشأة ذات عال     

المنشأة هى نفسها نظام مزايا العاملين فتعتبر المنشأة ربة العمـل منـشأة ذات        
 .عالقة بالمنشأة المصدرة للقوائم

 .اعاله) أ(المنشأة يسيطر عليها منفرداً أو مشتركاً شخص مما ورد ذكرهم فى ) ٦(أو 

اعاله نفوذاً مؤثر على المنشأة أو كان  ) ١) (أ(كان لشخص ممن ورد ذكرهم فى       ) ٧(أو  
  ).أو الشركة األم للمنشأة(عضواً باإلدارة العليا للمنشأة 

  هى تبـادل المـوارد أو الخـدمات أو االلتزامـات فيمـا         : معامالت األطراف ذوي العالقة   
  بين المنشأة المصدرة للقوائم وطرف ذو عالقة بغض النظر عن وجود ثمن تـم تحميلـه            

  .لتبادللهذا ا
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هم األطراف المتوقع لهم التأثير أو التأثر بواسطة ذلـك       : أطراف العائلة المقربون لشخص   
  :  الشخص عند تعاملهم مع المنشأة، وقد يتضمن هذا

  األطفال/ الزوج / الزوجة) أ (
 الزوج/ أطفال الزوجة) ب(و 
  الزوج/ من هم فى كفالة الشخص أو كفالة الزوجة) ج(و 

افة أنواع المقابل المدفوع أو المقدم بواسطة الـشركة أو نيابـة عـن            هى ك : التعويضات
كما تم تعريفهـا فـى   (الشركة فى مقابل خدمات أديت للشركة، تتضمن كل مزايا العاملين           

، ويتضمن كـذلك المقابـل المـدفوع    ")مزايا العاملين) "٣٨(معيار المحاسبة المصرى رقم   
  -: شأة وهذا يتضمننيابة عن الشركة القابضة والمتعلق بالمن

مزايا العاملين قصيرة األجل مثل األجور والمرتبات ومساهمة المنشأة فـى التأمينـات       ) أ (
االجتماعية واألجازات السنوية المدفوعة واإلجازات المرضية المدفوعة وتوزيعـات         

والمزايا غيـر  )  شهر من نهاية الفترة ١٢إذا كانت ستدفع خالل     (األرباح والمكافآت   
مثل الرعاية الصحية والسكن، ووسائل اإلنتقال، والسلع والخدمات المجانيـة  (ة  النقدي

  .المدفوعة للعاملين الحاليين) أو المدعمة
نظام معاش وتقاعد العاملين كالمعاشات ومزايا التقاعد األخـرى والتـأمين علـى           ) ب(و  

  .الحياة والرعاية الصحية بعد التقاعد
لة األجل متضمنة اإلجـازات طويلـة األجـل أو المزايـا     مزايا العاملين األخرى طوي ) ج(و  

طويلة األجل األخرى أو مزايا العجز طويلة األجل وكذلك توزيعات األرباح والمكافـآت      
  . شهر من نهاية الفترة١٢المؤجلة والتى لن يتم سدادها بالكامل خالل 

  مقابل إنهاء الخدمة ) د(و 
  .المدفوعات المبنية على أسهم)هـ(و 

 هى القدرة على التحكم فى السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة وذلك للحـصول         :رةالسيط
  .على منافع من أنشطتها

  .هى مشاركة بموجب اتفاق تعاقدى للسيطرة على نشاط اقتصادى :السيطرة المشتركة
هم األشخاص الذين يملكون السلطة والمسئولية للتخطـيط والتوجيـه         : أفراد اإلدارة العليا  

سواء (طرة على أنشطة المنشأة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة شامالً ذلك أى مدير   والسي
  . لهذه المنشأة) كان تنفيذياً أوال
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القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالـسياسات الماليـة        هو: النفوذ المؤثر 
 أو الـسيطرة  والتشغيلية للمنشأة المستثمر فيها ولكنها ال ترقـى إلـى درجـة الـسيطرة       

  .المشتركة على تلك السياسات
  تشير إلى الحكومة وإداراتها وهيئاتها واألجهزة المماثلة سـواء كانـت محليـة        : الحكومة

  .أو أقليمية
هى المنشأة التي يكـون للحكومـة سـيطرة أو سـيطرة     : المنشآت ذات العالقة بالحكومة   

  . مشتركة أو نفوذ مؤثرعليها
  "تـأثير هـام  "و" سيطرة مـشتركة "و" منشأة استثمارية "و" ةسيطر"كما تُعرف المصطلحات    

ومعيار المحاسبة المصري رقم " القوائم المالية المجمعة) "٤٢(في معيار المحاسبة المصري رقم 
االستثمارات في شركات  ) "١٨(ومعيار المحاسبة المصري رقم     " الترتيبات المشتركة ) "٤٣(

  .معيار بالمعاني المحددة في تلك المعايير، على التوالي، وتستخدم في هذا ال"شقيقة
فى تقدير كل عالقة ممكنة مع األطراف ذوي العالقة يجب توجيه االهتمام إلى جوهر هـذه       -١٠

  .العالقة وليس مجرد شكلها القانونى
  : ال يعتبر من األطراف ذوي العالقة ألغراض هذا المعيار ما يلي -١١

 أفراد اإلدارة العليـا أو بـسبب أن أحـد     منشأتين لمجرد أن لهما مديراً مشتركاً أو أحد         ) أ (
  .أعضاء اإلدارة العليا فى منشأة له نفوذ مؤثر على المنشأة األخرى

  اثنين أصحاب حصص فى مشروع مـشترك بمجـرد مـشاركتهما الـسيطرة علـى                 ) ب (
  .المشروع المشترك

  . الممولين) ا ( ) ج (
 . النقابات واالتحادات العمالية) ٢(و 
 .ةالمرافق العام) ٣(        و 

المصالح والهيئات الحكومية والتى ليس لها سيطرة أو سيطرة مـشتركة أو نفـوذ        ) ٤(و  
 . مؤثر على المنشأة المصدرة للقوائم

بالرغم من أنه يمكنهم تقييد حريـة حركـة     (وذلك فى حدود معامالتهم العادية مع المنشأة        
  ).المنشأة أو يكون لهم مشاركة فى عملية اتخاذ القرار

لمورد أو مانح االمتياز أو الموزع أو الوكيل العام الذي تتعامل معه المنشأة     العميل أو ا    ) د (
  .بحجم أعمال ضخم لمجرد االعتماد عليه اقتصاديا
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فى تعريف الطرف ذوالعالقة يتضمن تعريف الشركة الشقيقة والشركات التابعة لهـا كمـا      -١٢
 سبيل المثال فإن الـشركة  لذا فعلى. يتضمن تعريف المشروع المشترك والشركات التابعة له    

التابعة لشركة شقيقة والمستثمر الذي له نفوذ مؤثر على الشركة الشقيقة يعتبـران أطـراف          
  .ذوي عالقة لكل منهما

  اإلفصاح
  جميع المنشآت 

يتعين اإلفصاح عن العالقة ما بين الشركة األم والشركات التابعة بغض النظر عن حدوث         -١٣
ا على المنشأة أن تفصح عن اسم الشركة األم أو الطـرف       كم. تعامالت بينهم من عدمه   

وفى حالة عدم وجود قـوائم ماليـة منـشورة    - إذا لم يكن هو الشركة األم       –المسيطر  
للشركة األم أو الطرف المسيطر فإنه يتم اإلفصاح عن الشركة األم التالية فـى األهميـة        

  .والتى لها قوائم مالية منشورة
 القوائم المالية أن يكونوا رأيا عن تأثير العالقات مع األطـراف ذوي     لكي يمكن لمستخدمى    -١٤

العالقة على المنشأة التي تعد القوائم المالية، فمن المناسب اإلفصاح عن تلك العالقات عنـد     
  .وجود السيطرة بغض النظر عن حدوث معامالت مع تلك األطراف أم ال

 العالقة ما بين الشركة األم والـشركات    إن متطلبات اإلفصاح عن عالقات األطراف ذوي        -١٥
التابعة هى باإلضافة إلى متطلبات اإلفصاح الواردة في معيـارى المحاسـبة المـصريين           

  ).٤٤(، )١٧(رقمي 
 تعنـى أول شـركة أم فـى    وهـي إلى الشركة األم التالية فى األهميـة    " ١٣"تشير الفقرة     -١٦

وائم مالية مجمعة متاحـة لالسـتخدام   المجموعة فوق الشركة األم المباشرة والتى تصدر ق      
  .العام

 بمـا فـي ذلـك    -على المنشأة أن تفصح عن التعويضات المدفوعة ألفراد اإلدارة العليا     -١٧
  :   كمبالغ إجمالية ووفقاً للتبويب التالي-أعضاء مجلس اإلدارة 

  .مزايا العاملين قصيرة األجل) أ(
  .مزايا معاشات العاملين بعد التقاعد) ب(
  .مزايا العاملين األخرى طويلة األجل) ج(
  .مقابل إنهاء الخدمة) د(
  .المدفوعات المبنية على أسهم) ه(
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إذا كانت هناك معامالت مع األطراف ذوي العالقة خالل فترة القوائم المالية فعلى المنشأة         -١٨
اإلفصاح عن طبيعة العالقات مع هذه األطراف، وكذلك معلومات عـن هـذه المعـامالت      

  رصدة المستحقة بما فيها اإلرتباطات والتى تعتبر ضرورية لفهـم التـأثير المحتمـل     واأل
 ".١٧"لتلك العالقة على القوائم المالية، وذلك باإلضافة إلى المتطلبات الواردة فى الفقـرة    

  : وكحد أدنى تتضمن اإلفصاحات ما يلي
  .قيمة المعامالت) أ (
  : واألرصدة القائمة بما فيها االرتباطات) ب (

  .الشروط بما فيها وجود ضمانات من عدمه وطبيعة المقابل الذي سيتم تقديمه فى التسوية ) ١(
  .تفاصيل الضمانات المقدمة أو التى تم الحصول عليها ) ٢(

  .المخصصات المكونة لمواجهة الديون المشكوك فيها لألرصدة القائمة لألطراف ذوي العالقة) ج(
 الفترة لمواجهة الديون المعدومـة أو الـديون      ما تم تحميله على قائمة الدخل خالل      ) د(

  .المشكوك فيها لألطراف ذوي العالقة
  :بشكل منفصل لكل من" ١٨"يتم عرض اإلفصاحات المطلوبة فى الفقرة   -١٩

  .الشركة األم) أ
  .األطراف التى لها سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر على المنشأة) ب
  .الشركات التابعة  )ج
  .الشركات الشقيقة) د
  .المشروعات المشتركة التى للمنشأة حصص فيها) ه
  .أفراد اإلدارة العليا للشركة أو الشركة األم  )و
  .أطراف أخرى ذات عالقة  )ز

يعتبر تصنيف المبالغ التى يجب دفعها إلـى أو تحـصيلها مـن األطـراف ذوي العالقـة         -٢٠
ات المطلوبـة فـى   استكمال لإلفـصاح  " ١٩"باإلضافة إلى التصنيفات المطلوبة فى الفقرة       

للمعلومات التى يجب وجودهـا    " عرض القوائم المالية  ) "١(معيار المحاسبة المصرى رقم     
فى قائمة المركز المالى أو اإليضاحات، وتمتد التصنيفات لتـوفر تحلـيالً أكثـر شـمولية       

  .ألرصدة األطراف ذوي العالقة كما يمكن تطبيقها أيضاً على معامالت تلك األطراف
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  :يلي أمثلة للمعامالت التي تتطلب اإلفصاح إذا تمت مع األطراف ذوي العالقةفيما   -٢١
  ).تامة أو غير تامة(شراء أو بيع بضاعة ) أ

 .شراء أو بيع العقارات واألصول األخرى) ب

 .تقديم أو تلقي الخدمات) ج

 .التأجير) د

 .نقل البحوث والتطوير والمعرفة التقنية) ه

 .راخيصالنقل تحت اتفاقيات الت) و

 ).بما في ذلك القروض والمساهمات النقدية والعينية فى الملكية(النقل تحت اتفاقيات التمويل ) ز

 .تقديم الضمانات) ح

بما في ذلـك العقـود   . التعهدات بالتصرف في حالة وقوع حدث أو عدم وقوعه مستقبالً     ) ط
 ). المعترف بها وغير المعترف بها(التنفيذية 

 . بالنيابة عن المنشأة أو بالمنشأة نيابة عن طرف آخرتسوية االلتزامات) ي

 تعتبر مساهمة شركة أم أو شركة تابعة فى نظم المزايا المحددة يتم فيه المشاركة فى تحمـل    -٢٢
  "٤٢"راجـع الفقـرة   (المخاطر فيما بين منشآت المجموعة معاملة بين أطراف ذوي عالقـة   

 )).٣٨(من معيار المحاسبة المصرى رقم 

تم اإلفصاح بأن المعامالت بين األطراف ذوي العالقة قد تمت بـشروط معادلـة لتلـك     ي  -٢٣
  .السائدة فى المعامالت على أساس تجارى فقط عندما يمكن إثبات ذلك

يمكن تجميع البنود المتشابهة عند اإلفصاح مـا لـم يكـن مـن الـضروري اإلفـصاح المنفـصل لبنـد             -٢٤
  .طراف ذوي العالقة على القوائم المالية للمنشأةما بهدف فهم تأثير المعامالت مع األ
  المنشآت ذات العالقة بالحكومة 

فيما يتعلـق  " ١٨" تعفى المنشأة المصدرة للقوائم من متطلبات اإلفصاح الواردة فى فقرة     -٢٥
بالمعامالت مع األطراف ذوي العالقة واألرصدة القائمة معهم بما فيها اإلرتباطات والتـى      

  : تتم مع
 .حكومة لها سيطرة أو سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر على المنشأة المصدرة للقوائم) أ  ( 
  منشأة أخرى ذات عالقة بسبب أن نفس الحكومة لها سيطرة أو سـيطرة مـشتركة         ) ب( و  

  .أو نفوذ مؤثر على كل من المنشأة المصدرة للقوائم والمنشأة األخرى
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فعليها اإلفـصاح عمـا   " ٢٥"اء الوارد فى فقرة  إذا طبقت المنشأة المصدرة للقوائم اإلعف   -٢٦
  ":٢٥"يلي فيما يتعلق بالمعامالت واألرصدة القائمة المشار إليها فى الفقرة 

سيطرة أو سيطرة مـشتركة  (إسم الحكومة وطبيعة عالقتها بالمنشأة المصدرة للقوائم         )  أ(
 ).أو نفوذ مؤثر

  ى القوائم الماليـة للمنـشأة  المعلومات التالية بالتفاصيل الكافية بحيث تمكن مستخدم        )  ب(
 : فى تفهم تأثير المعامالت مع األطراف ذوي العالقة على القوائم المالية

 .طبيعة وقيمة كل معاملة منفردة ذات أهمية) ١  (

بالنسبة للمعامالت األخرى والتى لها أهمية مجتمعة وليست منفـردة، المؤشـر        ) ٢( و  
  ".٢١"ما فيها تلك المذكورة فى فقرة ونوع المعامالت ب. القيمى والنوعى لمداهم

عند استخدام التقدير الحكمى لتحديد مستوى التفاصيل المـستخدمة فـى اإلفـصاح طبقـاً          -٢٧
على المنشأة المصدرة للقوائم أن تأخذ فـى االعتبـار مـدى           ) " ب (٢٦"لمتطلبات الفقرة   

د مستوى األهميـة  تقارب عالقة الطرف ذوالعالقة والعوامل األخرى ذات العالقة فى تحدي    
  : النسبية للمعاملة مثل ما إذا كانت

 . هامة ومؤثرة فى الحجم  ) أ (

 . تمت بشروط غير سوقية  ) ب (

  . خارج المعامالت اليومية للنشاط مثل بيع وشراء أنشطة أعمال  ) ج (
  . أفصح عنها للجهات الرقابية  ) د (
  . تم إبالغها إلى اإلدارة العليا)ه(
  . تخضع إلعتماد مسبق من المساهمين)و(
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   )١٧( معيار احملاسبة املصرى رقم 
 القوائم املالية املستقلة
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  )١٧(معيار احملاسبة املصرى رقم 
ة   القوائم املالية املستقل

 فقــرات  المحتويات  

  ١  هدف المعيار
  ٣- ٢  نطاق المعيار

  ٨- ٤  تعريفات
  ١٤- ٩  اعداد القوائم المالية المستقلة

  ١٧-١٥  اإلفصاح
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)١٧(معيار احملاسبة املصرى رقم   
ة   القوائم املالية املستقل

  عيارهدف الم
يهدف هذا المعيار إلى شرح متطلبات المحاسبة واالفصاح عن االستثمارات فـي شـركات           - ١

  لمنشأة لتابعة أو مشروعات مشتركة أو شركات شقيقة في القوائم المالية المستقلة 
  نطاق المعيار

يطبق هذا المعيار في المحاسبة عن االستثمارات في كل من الشركات التابعة والمنـشآت           -٢
 لسيطرة مشتركة والشركات الشقيقة عندما تختار المنشأة أن تعرض قـوائم          التى تخضع 

 .مالية مستقلة أو عندما تلزمها القوانين واللوائح المحلية بإعداد تلك القوائم
هذا المعيار ال يحدد المنشآت التي عليها اعداد قوائم مالية مستقلة، إنما يسرى عنـدما تعـد            - ٣

 .ق مع معايير المحاسبة المصريةالمنشأة قوائم مالية مستقلة تتف

 تعريفات
 :تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها -٤

هي القوائم المالية لمجموعة تعرض فيها األصول وااللتزامـات       : القوائم المالية المجمعة  
تها التابعـة  وحقوق الملكية والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية للشركة األم وشـركا     

  .كما لو كانت لكيان اقتصادى واحد
هي تلك القوائم المعروضة بمعرفة منشأة والتـي يمكـن بعـد    : القوائم المالية المستقلة  

األخذ في االعتبار متطلبات هذا المعيار أن تختار فيها المنشأة المحاسبة عن استثماراتها       
ا الشقيقة إما بالتكلفة أو طبقـاً    في منشآتها التابعة أو مشروعاتها المشتركة أو شركاته       

  ).٤٧(لمعيار المحاسبة المصرى رقم 
 : تم تعريف المصطلحات التالية في قائمة المصطلحات المرفقة - ٥

 الشركة الشقيقة. 

 السيطرة على المنشأة المستثمر فيها. 

 المجموعة. 

 السيطرة المشتركة. 

 المشروع المشترك. 
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 الشركة األم. 

 النفوذ المؤثر. 

 بعة الشركة التا 

 .هي قوائم معدة ومعروضة باإلضافة إلى القوائم المالية المجمعة: القوائم المالية المستقلة - ٦

القوائم المالية التي تم تطبيق طريقة حقوق الملكية بها ال تعد قوائم ماليـة مـستقلة كمـا أن          - ٧
تخـضع  القوائم المالية المعدة بمعرفة منشأة ال تمتلك شركة تابعة أو شقيقة أو حصة بمنـشأة   

 .لسيطرة مشتركة هى ليست قوائم مالية مستقلة

من معيـار  " ٤“عندما تكون الشركة األم معفاة من عرض قوائم مالية مجمعة بموجب الفقرة   -٨
من معيـار  " ١٧"أو من تطبيق الفقرة " القوائم المالية المجمعة“) ٤٢(المحاسبة المصرى رقم   
قوق الملكية، فعليها أن تعرض قـوائم  الخاص بتطبيق طريقة ح) ١٨(المحاسبة المصرى رقم  

 .مالية مستقلة على أنها القوائم المالية الوحيدة لها
تعرض المنشأة االستثمارية القوائم المالية المستقلة على أنها قوائمها المالية الوحيدة عنـدما             - أ٨

ـ      ق تكون مطالبة في جميع أجزاء الفترة الحالية وجميع فترات المقارنـة المعروضـة أن تطب
من معيار المحاسـبة المـصري   " ٣١"االستثناء من التجميع لجميع منشآتها التابعة وفقا للفقرة   

  ).٤٢(رقم 
  اعداد القوائم المالية المستقلة 

تعد القوائم المالية المستقلة بتطبيق كافة معايير المحاسبة المصرية ذات الصلة باسـتثناء     -٩
 ".١٠"ماجاء في فقرة 

 مالية مستقلة فيتعين عليها أن تقوم بالمحاسبة عن االستثمارات عندما تعد المنشأة قوائم -١٠
 :فى شركات تابعة وفى منشآت تخضع لسيطرة مشتركة وفى شركات شقيقة إما

  بالتكلفة) أ (
  . "األدوات المالية) "٤٧(طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم ) ب(أو 

. ى كل فئة من االسـتثمارات على المنشأة أن تقوم بتطبيق نفس المعالجة المحاسبية عل      
أو باستخدام طريقة حقوق الملكيـة  " المثبتة بالتكلفة"وإذا ما بوبت المنشأة االستثمارات      

مجموعة أصول جارى الـتخلص  "أو ضمن  (كأصول محتفظ بها بغرض البيع أو التوزيع        
األصول غيـر  ) "٣٢(وفقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم  ) محتفظ بها بغرض البيع   " منها
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فعلى المنـشأة أن تقـوم     " المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة       
بالمحاسبة عن تلك االستثمارات من تاريخ ذلك التبويب طبقاً لمعيار المحاسبة المـصرى   

  أما االستثمارات التى يتم المحاسبة عنها طبقا لمعيار المحاسـبة المـصرى         ). ٣٢(رقم  
  .سها فى مثل تلك الحاالتفلن يتغير قيا) ٤٧(رقم 

  –) ١٨(من معيار المحاسبة المصرى رقـم  " ١٨" تطبيقاً للفقرة    –إذا اختارت المنشأة     -١١
أن تقيس استثماراتها في شركة شقيقة أو في مشروع مشترك بالقيمة العادلة من خـالل       

ـ ) ٤٧(األرباح أو الخسائر طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم      ذه فعليها أن تقيس أيضاً ه
 .االستثمارات بنفس الطريقة في القوائم المالية المستقلة

من معيار المحاسبة المـصري رقـم   " ٣١" إذا كان مطلوباً من الشركة األم، وفقاً للفقرة         -أ  ١١
أن تقوم بقياس استثماراتها في شركة تابعة بالقيمـة العادلـة مـن خـالل األربـاح أو       ) ٤٢(

ثمارها في الشركة التابعة بنفس الطريقة فـي القـوائم   الخسائر، سوف يتعين المحاسبة عن است    
  .المالية المستقلة لها

عندما تتوقف المنشأة األم عن أن تكون منشأة استثمارية، أو تـصبح منـشأة اسـتثمارية،         -ب١١
فإنه يجب عليها أن تقوم بالمحاسبة عن التغيير من التـاريخ الـذي حـدث فيـه تغييـر             

  : الوضعية، كما يلي
قف المنشأة عن أن تكون منشأة استثمارية، فإنه يجب علـى المنـشأة المحاسـبة     عندما تتو  )  أ(

  ويجب أن يكـون تـاريخ التغييـر   ". ١٠"عن االستثمارات في المنشأة التابعة وفقاً للفقرة    
عند المحاسبة عـن االسـتثمارات وفقـاً     . في الوضعية هو التاريخ المفترض لالستحواذ     

يمة العادلة للمنشأة التابعة فـي التـاريخ المفتـرض        فإنه يجب أن تظهر الق    " ١٠"للفقرة  
  .لالستحواذ بالمقابل المفترض المحول

  .ملغاة )١ (
   .ملغاة )٢( 

  رلى المنشأة المحاسبة عـن االسـتثما  تصبح المنشأة منشأة استثمارية، فإنه يجب ع  عندما    )  ب(
عيـار المحاسـبة   المنشأة التابعة بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر وفقاً لم   فى  

ويجب أن يثبت الفرق بين المبلغ الدفتري السابق للمنـشأة التابعـة   ). ٤٧(المصري رقم   
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وقيمتها العادلة في تاريخ تغيير وضعية المنشأة المستثمرة على أنه مكـسب أو خـسارة      
ويجب أن يعالج المبلغ المجمع ألي تعديل للقيمـة العادلـة،    . ضمن االرباح أو الخسائر   

ضمن الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بهذه المنشآت التابعة، كما لـو   – سابقاً -ت والمثب
 .أن المنشأة االستثمارية قد استبعدت هذه المنشآت التابعة في تاريخ تغيير الوضعية

على المنشأة أن تعترف بتوزيعات األرباح على استثماراتها فى شركة تابعة أو منـشأة             -١٢
كة شقيقة ضمن األرباح أو الخسائر فى قوائمها الماليـة       خاضعة لسيطرة مشتركة أو شر    

 .المستقلة وذلك عندما يصدر لها الحق فى استالم التوزيعات

عندما تقوم شركة أم بإعادة هيكلة مجموعتها بتأسيس منشأة جديـدة كـشركة أم لألصـلية          -١٣
  :بأسلوب يستوفى الشروط الواردة أدناه

 على الشركة األم األصلية عـن طريـق   أن تحصل الشركة األم الجديدة على سيطرة     )  أ(
إصدار أدوات حقوق ملكيه بالمبادلة مع أدوات حقوق الملكية القائمـة للـشركة األم     

 .األصلية

 أن تكون األصول وااللتزامات للمجموعة الجديدة هى نفسها األصول وااللتزامـات    )  ب(
 .للمجموعة األصلية قبل وبعد إعادة الهيكلة مباشرة

كة األم األصلية قبل إعادة الهيكلة نفـس الحـصص المطلقـة      أن يكون لمالك الشر     )  ج(
والنسبية فى صافي أصول المجموعة األصلية والمجموعة الجديدة قبل وبعد إعـادة      

 .الهيكلة مباشرة

وعندما تقوم الشركة األم الجديدة فى قوائمها المالية المستقلة بالمحاسبة عن استثمارها فـى         
ففى هذه الحالة على الشركة األم الجديدة أن تقـيس    " ١٢"قرة  الشركة األم األصلية طبقاً للف    

تكلفة هذا االستثمار بالقيمة الدفترية لنصيبها فى بنود حقوق الملكية التى تظهر فى القـوائم       
 المالية المستقلة 

بتأسيس منشأة جديدة كشركة أم للمنشأة األصـلية    ) ليست شركة أم  (وبالمثل فقد تقوم منشأة      -١٤
" ١٣"وتنطبق المتطلبات الـواردة بـالفقرة   ".  ١٣" الشروط الواردة فى فقرة   بأسلوب يستوفى 

وفى مثل تلـك الحـاالت تحـل عبـارة      . بنفس الدرجة على تلك الحاالت من إعادة الهيكلة       
 ".المجموعة األصلية"و" الشركة األم األصلية"محل عبارات " المنشأة األصلية"
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 اإلفصاح

لمحاسبة المصرية ذات العالقة عنـدما تفـصح فـي       على المنشأة تطبيق كافة معايير ا      -١٥
  ".١٧"، "١٦"القوائم المالية المستقلة، بما في ذلك المتطلبات الواردة في الفقرتين 

 أال –) ٤٢(من معيار المحاسبة المصرى رقم   "" ٤" طبقاً للفقرة    -عندما تختار شركة أم      -١٦
لة فينبغـى أن تفـصح تلـك    تعد قوائم مالية مجمعة وان تكتفى بإعداد قوائم مالية مستق      

  :القوائم المالية المستقلة عما يلي
حقيقة أن القوائم المالية هى قوائم مالية مستقلة، وأن المنشأة قد استخدمت شروط       )  أ(

اإلعفاء من إعداد قوائم مالية مجمعة، واسم المنشأة التى صدرت لها قوائم ماليـة        
حاسبة المصرية والدولة التى مجمعة متاحة لالستخدام العام وتتماشى مع معايير الم   

أسست بها تلك المنشأة أو يقع فيها محل إقامتها، والعنوان الذي يمكـن الحـصول        
  . منه على القوائم المالية المجمعة المتاحة لالستخدام العام

بيان باالستثمارات الهامة المملوكة للمنشأة فى شركات تابعة وفى منشآت تخضع      ) ب(و  
ات شقيقة بما فى ذلك اسم كل شركة من تلك الشركات،       لسيطرة مشتركة وفى شرك   

والدولة التى أسست بها أو التى يقع بها محل إقامتها، ونسبة حصة المنـشأة فـى          
إذا كانت األخيرة تختلف عن (ملكية كل شركة ونسبة حقوق التصويت التى تحوزها        

 ).نسبة حصة الملكية

  سـتثمارات التـى وردت ضـمن   بيان بالطريقة المستخدمة للمحاسـبة عـن اال     ) ج(و  
  .أعاله) ب(

بخالف المنـشأة األم المـذكورة فـي    (ستثمارية التي هي منشأة أم،      العندما تُعد المنشأة ا     -أ١٦
، فإنـه  "أ٨"، قوائم مالية مستقلة على أنها قوائمها المالية الوحيدة، وفقًا للفقرة         ")١٦"الفقرة  

 المنـشأة االسـتثمارية أيـضاً أن    كما يجب علـى . يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة      
تعرض اإلفصاحات المتعلقة بالمنشآت االستثمارية المطلوبة بموجـب معيـار المحاسـبة        

  ".اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى) "٤٤(المصري رقم 
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أو مـستثمر  ") ١٦"بخالف الشركة األم التى تم ذكرها فى الفقرة      (عندما تقوم شركة أم      -١٧
و نفوذ مؤثر على المنشأة المستثمر فيها بإعـداد قـوائم ماليـة     لديه سيطرة مشتركة أ   

مستقلة فينبغى على الشركة األم أو المستثمر أن يوضح أن القوائم المالية قد تم اعدادها    
 ).٤٣(، )٤٢(، )١٧(طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية أرقام 

   المـستقلة أيـضاً  وينبغى على الشركة األم أو المستثمر اإلفصاح في قوائمهم الماليـة           
 :  عما يلي

 . حقيقة أن القوائم هى قوائم مالية مستقلة) أ    ( 

بيان باالستثمارات الهامة المملوكة للمنشأة فى شركات تابعـة أو فـى منـشآت          ) ب(و  
  :  تخضع لسيطرة مشتركة أو فى شركات شقيقة بما فى ذلك

 . اسم كل شركة من تلك الشركات)١     (

  ى أسست بها أو التى يقع بها محل إقامتها، ونسبة حـصة المنـشأة         الدولة الت ) ٢(و  
 .فى ملكية كل شركة

نسبة حصة المنشأة في ملكية كل شركة ونسبة حقوق التصويت التى تحوزهـا    ) ٣(و  
  ). إذا كانت األخيرة تختلف عن نسبة حصة الملكية(

ــى وردت) ج(و  ــة المــستخدمة للمحاســبة عــن االســتثمارات الت ــان الطريق   بي
  .أعاله) ب( ضمن

  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٢٦٤

  
  
  
  
  

   )١٨( معيار احملاسبة املصرى رقم 
 االستثمارات فى شركات شقيقة
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  )١٨(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  االستثمارات فى شركات شقيقة

 فقــرات  المحتويات  

  ١  هدف المعيار
  ٢  نطاق المعيار

  ٤- ٣  تعريفات
  ٩- ٥  النفوذ المؤثر

  ١٥-١٠  طريقة حقوق الملكية
  ١٦  تطبيق طريقة حقوق الملكية

  ١٩-١٧  كيةاالستثناء من تطبيق طريقة حقوق المل
  ٢١-٢٠  التبويب كاحتفاظ لغرض البيع

  ٢٤-٢٢  التوقف عن استخدام طريقة حقوق الملكية
  ٢٥  التغيرات في حقوق الملكية 

  ٣٩-٢٦  إجراءات طريقة حقوق الملكية
  ٤٣-٤٠ خسائر االضمحالل  

  ٤٤  القوائم المالية المستقلة
  ٤٥  أحكام انتقالية
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  ) ١٨(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  االستثمارات يف شركات شقيقة

  هدف المعيار
يهدف هذا المعيار إلى شرح المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الـشقيقة وتحديـد           -١

متطلبات تطبيق طريقة حقوق الملكية عند المحاسبة عـن االسـتثمارات فـي الـشركات      
  .الشقيقة والمشروعات المشتركة

  نطاق المعيار
من قبل جميع المنشآت التي يكون لها سيطرة مشتركة أو نفـوذ  يتعين تطبيق هذا المعيار    -٢

 .مؤثر على المنشأة المستثمر فيها
  تعريفات

  : تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها -٣
  . هى منشأة تخضع لنفوذ مؤثر من قبل مستثمر: الشركة الشقيقة

ئم المالية لمجموعة تعرض فيها األصـول وااللتزامـات     هى القوا : القوائم المالية المجمعة  
وحقوق الملكية والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية للشركة األم وشركاتها التابعة كمـا    

  .لو كانت لكيان اقتصادى واحد
هى طريقة محاسبية يتم بناء عليها االعتراف األولـى باالسـتثمار   : طريقة حقوق الملكية 
م تعديلها بعد ذلك بما يحدث خالل الفترة الالحقة لالقتناء مـن تغييـر       بالتكلفة على أن يت   

على نصيب المستثمر فى صافي أصول المنشأة المستثمر فيها وتتضمن أربـاح وخـسائر    
المستثمر نصيبه في أرباح أو خسائر المنشأة المستثمر فيها كما يتضمن الـدخل الـشامل     

  .خر للمنشأة المستثمر فيهااآلخر للمستثمر نصيبه في الدخل الشامل اآل
  .هو ترتيب يمارس عليه طرفان أو أكثر سيطرة مشتركة :الترتيب المشترك

هي اتفاق تعاقدى باالشتراك في السيطرة على ترتيب ما، والتي توجد      : السيطرة المشتركة 
فقط عندما تتطلب القرارات المرتبطة باألنشطة موافقة باإلجماع من األطراف المـشتركة          

  .يطرةفي الس
هو ترتيب مشترك يكون بموجبه لألطراف الذين يمارسون سـيطرة          :المشروع المشترك 

  .مشتركة حقوق فى صافي أصول ذلك الترتيب
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هو طرف في مشروع مشترك يكون له سيطرة مشتركة على  :الشريك في مشروع مشترك
  .هذا المشروع المشترك

قرارات المتعلقة بالـسياسات الماليـة   هو القدرة على المشاركة فى اتخاذ ال  :النفوذ المؤثر 
والتشغيلية للمنشأة المستثمر فيها ولكنها ال ترقى إلـى درجـة الـسيطرة أو الـسيطرة               

  .المشتركة على تلك السياسات
القـوائم الماليـة    " )١٧(المصطلحات التالية تم تعريفها في معيار المحاسبة المصرى رقـم      - ٤

ويـتم  " القوائم المالية المجمعة )   "٤٢(صرى رقم وفى ملحق معيار المحاسبة الم   " المستقلة  
استخدامها في هذا المعيار بالمعنى المحدد في معايير المحاسبة المصرية األخرى التـي تـم     

 .تعريفها فيها

 السيطرة على المنشأة المستثمر فيها. 

 المجموعة. 

 الشركة األم. 

 القوائم المالية المستقلة. 

 الشركة التابعة. 

  النفوذ المؤثر
  )مـن خـالل شـركات تابعـة    (عندما يحتفظ مستثمر بطريقة مباشـرة أو غيـر مباشـرة         - ٥

أو أكثر من حقوق التصويت فى المنشأة المستثمر فيها، فيفترض أن للمـستثمر         % ٢٠بنسبة  
وعلى العكـس مـن   . نفوذاً مؤثراً عليها إال إذا تبين بشكل واضح عدم وجود مثل هذا النفوذ    

) من خـالل شـركات تابعـة   (تفظ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ذلك فإذا كان المستثمر يح   
  من حقوق التصويت فى المنشأة المـستثمر فيهـا، فيفتـرض أن المـستثمر      % ٢٠بأقل من   

إن احتفـاظ أحـد   . ال يتمتع بنفوذ مؤثر عليها إال إذا تبين بشكل واضح وجود مثل هذا النفوذ    
نشأة المستثمر فيهـا ال يمنـع بالـضرورة    المستثمرين بحصة كبيرة أو بأغلبية فى ملكية الم      

 .مستثمراً آخر من أن يكون له نفوذاً مؤثراً على تلك المنشأة المستثمر فيها

  يتم إقامة الدليل عادة على وجود نفوذ مؤثر لمستثمر فى المنشأة المـستثمر فيهـا بطريقـة            - ٦
 : أو أكثر من الطرق التالية

  .ة معادلة فى المنشأة المستثمر فيهاالتمثيل فى مجلس اإلدارة أو أى لجنة إداري  ) أ (
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المشاركة فى وضع السياسات بما فى ذلك المشاركة فى اتخاذ القرارات المتعلقـة         ) ب(أو  
 .بتوزيع األرباح أو التوزيعات األخرى

  .وجود معامالت ذات أهمية نسبية بين المستثمر والمنشأة المستثمر فيها) ج(أو 
  . المستثمر والمنشأة المستثمر فيهاتبادل فى أفراد اإلدارة بين) د(أو 
  .تقديم معلومات فنية أساسية) ه(أو 

 Share call(أو خيـارات لـشراء أسـهم    ) Share warrants(أسهم ضمانات قد تمتلك منشأة  - ٧

options(،      أو أدوات دين أو أدوات حقوق ملكية قابلة للتحويل إلى أسهم عاديـة، أو غيرهـا 
 أن تمـنح  - فى حالة ما إذا تم ممارستها أو تحويلها -لتى يمكنمن األدوات المالية المماثلة ا    

المنشأة سلطة تصويت إضافية أو تقلل من سلطة التصويت التى يتمتع بها طرف آخـر علـى    
وعنـد  ). يطلق عليها حقوق التصويت المحتملـة     (السياسات المالية والتشغيلية لمنشاة أخرى      

ألخذ في االعتبـار مـدى وجـود وتـأثير حقـوق      تقييم ما إذا كان للمنشأة نفوذ مؤثر يتم ا      
التصويت المحتملة القابلة للممارسة أو التحويل في الوقت الحالي بمـا فـى ذلـك حقـوق               

وال تعد حقوق التـصويت المحتملـة قابلـة       . التصويت المحتملة التى تحوزها منشأة أخرى     
ال يمكن ممارستها أو  ،على سبيل المثالـ للممارسة أو التحويل فى الوقت الحالي إذا كانت   

 .تحويلها إال فى تاريخ مستقبلى أو عند وقوع حدث مستقبلى

ولتقييم ما إذا كانت حقوق التصويت المحتملة تساهم فى تحقيق نفوذ مـؤثر، تقـوم المنـشأة        - ٨
بما فى ذلك شروط ممارسة حقوق التصويت المحتملة وأى      (باختبار كافة الحقائق والظروف     

والتى تؤثر على حقوق التـصويت  ) واء بصورة منفردة أو مجتمعة   ترتيبات تعاقدية أخرى س   
 . المحتملة فيما عدا ما يتعلق بنية اإلدارة وقدرتها المالية على ممارسة أو تحويل تلك الحقوق

يفقد المستثمر نفوذه المؤثر على المنشأة المستثمر فيها عندما يفقد القدرة على المشاركة فـى     -٩
ويمكـن أن  . بالسياسات المالية والتشغيلية لتلك المنشأة المستثمر فيها  اتخاذ القرارات المتعلقة    

يحدث فقد النفوذ المؤثر سواء صاحب ذلك تغيير أو عدم تغيير فى مستويات الملكية المطلقة        
  وقد يحدث ذلك على سبيل المثـال عنـدما تـصبح الـشركة الـشقيقة خاضـعة      . أو النسبية 

 أو جهة رقابية وقد يحدث ذلك أيضاً بنـاء علـى   لسيطرة حكومة أو قضاء أو مفوض إدارى 
 .ترتيب تعاقدى
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  طريقة حقوق الملكية
   وفقا لطريقة حقوق الملكية يتم االعتـراف األولـى باالسـتثمار فـى الـشركة الـشقيقة         -١٠

أو المشروع المشترك بالتكلفة على أن يتم زيادة أو تخفيض القيمـة الدفتريـة لالسـتثمار           
 .رباح أو خسائر المنشأة المستثمر فيها بعد تـاريخ االقتنـاء  إلثبات نصيب المستثمر فى أ

ويعترف بنصيب المستثمر فى أرباح أو خسائر الشركة المستثمر فيهـا ضـمن أربـاح أو      
ويتم تخفيض القيمة الدفترية لالستثمار بتوزيعـات األربـاح التـى تـم            . خسائر المستثمر 

من الضرورى إجراء تسويات علـى  وقد يكون   . الحصول عليها من المنشأة المستثمر فيها     
القيمة الدفترية لالستثمار بما يعكس التغيرات فى الحصة النسبية للمـستثمر فـى الـشركة       
. المستثمر فيها والناشئة عن التغيرات فى الدخل الشامل اآلخر للمنـشأة المـستثمر فيهـا             

مـن فـروق   وتتضمن التغيرات فى الدخل الشامل اآلخر للمنشأة المستثمر فيها مـا ينـشأ    
ويعترف المستثمر بنصيبه من هذه التغيرات ضمن دخلـه الـشامل   . ترجمة العملة األجنبية  

 ").عرض القوائم المالية) "١(راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (اآلخر 
ال تعتبر التوزيعات المحصلة مقياساً سليماً يستند إليه في االعتراف باإليراد المكتسب مـن          -١١

قيقة أو مشروع مشترك حيث أن التوزيعـات المحـصلة ال تعبـر         االستثمار في شركة ش   
وألن المـستثمر يمـارس   . بصورة قوية عن أداء الشركة الشقيقة أو المشروع المـشترك       

سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر على المنشأة المستثمر فيها لذا يكون للمستثمر حـصة فـي          
ويقـوم  . العائـد علـى اسـتثماره   أداء الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك، وبالتالي في  

المستثمر بالمحاسبة عن حصته هذه عن طريق توسيع نطاق قوائمه المالية لتتضمن نـصيبه        
ونتيجة لذلك فإن تطبيـق طريقـة حقـوق    . في أرباح أو خسائر هذه المنشأة المستثمر فيها       

 .الملكية يعطى معلومات أكثر واقعية عن صافي أصول المستثمر وأرباحه أو خسائره
عندما توجد حقوق تصويت محتملة أو مشتقات أخرى تتـضمن وجـود حقـوق تـصويت       -١٢

محتملة فإن حصة المستثمر في الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك تتحـدد فقـط علـى     
أساس حصص الملكية الحالية دون أن تعكس الممارسـة أو التحويـل المتوقـع لحقـوق               

 ".١٣" لم تطبق الفقرة التصويت المحتملة واألدوات المشتقة األخرى ما
 في بعض الحاالت قد يكون للمنشأة بشكل جوهرى ملكية قائمة نتيجـة لمعاملـة تعطيهـا         -١٣

في مثل هـذه الحـاالت يـتم تحديـد     . حالياً الحصول على العوائد المتعلقة بحصة الملكية     
الحصة المخصصة للمنشأة باألخذ في االعتبار الممارسـة النهائيـة لحقـوق التـصويت               

  .ة هذه واألدوات المشتقة األخرى التي تعطى المنشأة حالياً الحصول على العوائدالمحتمل
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على الحـصص فـي الـشركات الـشقيقة     ) ٤٧(ال ينطبق معيار المحاسبة المصرى رقم        -١٤
وعنـدما تعطـى   . والمشروعات المشتركة التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكيـة      

 بشكل جوهرى الحق فـي الحـصول علـى      األدوات التي تتضمن حقوق تصويت محتملة     
العوائد المتعلقة بحقوق الملكية في شركة شقيقة أو مشروع مشترك، تصبح هـذه األدوات          

أما في جميع الحـاالت األخـرى   ). ٤٧(خارج نطاق تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم  
 فإن األدوات التي تحمل حقوق تصويت محتملة في شركة شقيقة أو مشروع مـشترك يـتم      

 ).٤٧(المحاسبة عنها طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 

ما لم يكن االستثمار أو جزء منه في شركة شقيقة أو مشروع مشترك قد تم تبويبه كمحتفظ            -١٥
، فإن االستثمار أو أيـة حـصة   )٣٢(به لغرض البيع طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم        

 .ض البيع يتم تبويبها كأصل غير متداولمتبقية في االستثمار غير مبوبة كمحتفظ بها لغر

 تطبيق طريقة حقوق الملكية

تقوم المنشأة التي تمارس سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر على منشأة مستثمر فيها بالمحاسـبة    -١٦
عن استثمارها في الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية إال         

 ".١٩"إلى " ١٧"اء طبقاً للفقرات من في حالة تأهل االستثمار لالستثن

  االستثناء من تطبيق طريقة حقوق الملكية 
ال تحتاج المنشأة إلى تطبيق طريقة حقوق الملكية على استثماراتها فـي شـركة شـقيقة أو        -١٧

مشروع مشترك إذا كانت المنشأة شركة أم معفاة من اعداد قـوائم ماليـة مجمعـة طبقـاً      
) فقط في حالـة (أو في حالة ) ٤٢(رقم   ر المحاسبة المصرى  لإلعفاء الوارد في نطاق معيا    
 : توافر الشروط التالية مجتمعة

إذا كان المستثمر هو فى حد ذاته شركة تابعة مملوكة كلياً أو جزئياً لمنشأة أخرى،             ) أ (
عن عدم قيـام  ) بمن فيهم من ليس لهم حق التصويت  (أو تم إبالغ مالكها اآلخرين      

  .وق الملكية ولم يعترضوا على ذلكالمستثمر بتطبيق طريقة حق
إذا كانت أدوات الدين أو أدوات حقوق الملكية للمستثمر ال يتم تداولها فى بورصـة    ) ب(   و  

بورصة محلية أو أجنبية أو خارج المقصورة بما فى ذلـك األسـواق   (أوراق مالية   
 ).المحلية واإلقليمية
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 ولم يشرع فى اتخاذ أية إجراءات لتقديم تلـك  إذا لم يقم المستثمر بتقديم قوائمه المالية ) ج(و  
القوائم لهيئة الرقابة المالية أوألي جهة رقابية أخرى بغرض إصـدار أى فئـة مـن         

 .األدوات المالية ببورصة أوراق مالية

هو شركة تابعة لـشركة   من هذه الفقرة) ج-أ(إذا كان المستثمر المشار إليه بالشروط    ) د(و  
وسيطة تقوم بإصدار قوائم مالية مجمعة متاحـة لالسـتخدام   أم كبرى أو أى شركة أم  

 .العام فى مصر تتماشى مع معايير المحاسبة المصرية

عندما يكون االستثمار في شركة شقيقة أو مشروع مشترك محتفظ به بطريقـة مباشـرة أو      -١٨
غير مباشرة من خالل مؤسسات رأس المال المخاطر أو صـناديق االسـتثمار أو محـافظ     

والمنشآت المماثلة بمـا فـي ذلـك صـناديق التـأمين المرتبطـة       ) unit trust(ار االستثم
باالستثمار، يمكن للمنشأة ان تختار في قياس اسـتثماراتها فـي هـذه الـشركات الـشقيقة        
والمشروعات المشتركة بالقيمة العادلة من خـالل األربـاح أو الخـسائر طبقـاً لمعيـار          

 ).٤٧(المحاسبة المصرى رقم 

ون للمنشأة استثمار في شركة شقيقة ويكون جزء منه محتفظ بـه بطريقـة غيـر         عندما يك  -١٩
مباشرة من خالل مؤسسات رأس المـال المخـاطر أو صـناديق االسـتثمار أو محـافظ          
االستثمار والمنشآت المماثلة بما في ذلك صناديق التأمين المرتبطـة باالسـتثمار، يمكـن            

شركة الشقيقة بالقيمة العادلة من خالل األربـاح  للمنشأة ان تختار في قياس هذا الجزء في ال   
بغـض النظـر عـن كـون هـذه      )  ٤٧(أو الخسائر طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم  

الكيانات لها نفوذ مؤثر على هذا الجزء من االستثمار وعند قيـام المنـشأة بتطبيـق هـذا          
هذه الـشركة الـشقيقة   االختيار فعليها تطبيق طريقة حقوق الملكية على أي جزء متبقى في  

 .وغير محتفظ به من هذه الكيانات

 التبويب كاحتفاظ لغرض البيع 
علـى االسـتثمار أو جـزء مـن     ) ٣٢(على المنشأة تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم   -٢٠

االستثمار في شركة شقيقة أو مشروع مشترك عندما تتوافر فيه شروط التبويـب كمحـتفظ     
عن أي جزء متبقى من االستثمار فـي شـركة شـقيقة أو       ويتم المحاسبة   . به لغرض البيع  

مشروع مشترك والذي لم يتم تبويبه كمحتفظ به لغرض البيـع باسـتخدام طريقـة حقـوق      
وبعـد أن يـتم   . الملكية حتى يتم التخلص من هذا الجزء المبوب كمحتفظ به لغرض البيـع   
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يقة أو المـشروع  التخلص، على المنشأة المحاسبة عن أي حصة متبقية في الـشركة الـشق       
ما لم تمثـل هـذه الحـصة المتبقيـة     ) ٤٧(المشترك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم     

استثمار في شركة شقيقة أو مشروع مشترك، وفى هذه الحالة تـستخدم المنـشأة طريقـة              
 .حقوق الملكية

 إذا كان المستثمر قد سبق له تبويب استثماره أو جزء من استثماره فـى شـركة شـقيقة أو      -٢١
مشروع مشترك كأصل محتفظ به لغرض البيع ثم لم يعد هذا االستثمار مـستوفياً لـشروط     
ذلك التبويب، عندئذ تتم المحاسبة عنه باستخدام طريقة حقوق الملكية بأثر رجعـى اعتبـاراً       

  وبالتبعيـة يـتم تعـديل   . من التاريخ الذي بوب فيه كاستثمار محتفظ بـه لغـرض البيـع        
ترات منذ ذلك التاريخ الذي بوب فيه االستثمار كأصـل محـتفظ بـه     القوائم المالية عن الف   

 .لغرض البيع
 التوقف عن استخدام طريقة حقوق الملكية 

تتوقف المنشأة عن استخدام طريقة حقوق الملكية مـن التـاريخ الـذي يتوقـف فيـه        -٢٢
 : االستثمار عن كونه شركة شقيقة أو مشروع مشترك وذلك على النحواآلتى

ستثمار شركة تابعة، وحينئذ يتم المحاسـبة عنـه طبقـاً لمعيـار          إذا أصبح اال    ) أ (
 ).٤٢(ومعيار المحاسبة المصرى رقم ) ٢٩(المحاسبة المصرى رقم 

أو المـشروع المـشترك   ) سابقاً(إذا كانت الحصة المتبقية في الشركة الشقيقة          ) ب (
 .أصل مالى، فعلى المنشأة قياس هذه الحصة المتبقية بالقيمـة العادلـة        ) سابقاً(

وتعد القيمة العادلة لهذه الحصة المتبقية هي القيمة العادلة عند االعتراف األولى    
وعلـى المنـشأة أن   ). ٤٧(به كأصل مالى طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم         

 :بأى فرق بين كل من) قائمة الدخل(تعترف فى األرباح أو الخسائر 
تحصالت ناتجة من الحصة  حصة متبقية مضافاً إليها أية م     أليالقيمة العادلة    ) ١(

 .المستبعدة فى الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك
 .القيمة الدفترية لالستثمار فى التاريخ الذي فقد عنده النفوذ المؤثر) ٢(و 

إذا توقفت المنشأة عن استخدام طريقة حقوق الملكية، فعليهـا معالجـة كافـة               ) ج (
ا سابقاً ضمن دخلها الـشامل  المبالغ التى تخص هذا االستثمار والتى اعترفت به     

اآلخر وذلك باستخدام نفس األسس التى كان يجب إتباعها لـو كانـت المنـشأة       
 .المستثمر فيها قد تخلصت مباشرة من األصول وااللتزامات ذات الصلة
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بناء على ما سبق إذا كانت هناك مكاسب أو خسائر قد سبق االعتراف بها ضـمن الـدخل           -٢٣
إذا ما ) قائمة الدخل(شقيقة يعاد تبويبها إلى األرباح أو الخسائر      الشامل اآلخر في الشركة ال    

تخلصت تلك الشركة من األصول وااللتزامات المرتبطة بها، عندئذ تقوم المنـشأة بإعـادة        
كتـسوية إعـادة   (تبويب المكسب أو الخسارة من حقوق الملكية إلى األرباح أو الخـسائر          

إذا كان لـدى  : وعلى سبيل المثال . قوق الملكية عندما تتوقف عن استخدام طريقة ح     ) تبويب
شركة شقيقة أو مشروع مشترك فروق عملة متراكمة ناتجة عن ترجمـة نـشاط أجنبـى،          
  وتوقفت المنشأة عن استخدام طريقة حقوق الملكية، فعليها أن تعيد تبويب مبلـغ المكـسب         

ن دخلهـا الـشامل   أو الخسارة المتعلق بذلك النشاط األجنبى والذي سبق االعتراف به ضم      
 ).قائمة الدخل( الخسائر اآلخر إلى األرباح أو

إذا أصبح االستثمار في شركة شقيقة استثمار في مشروع مشترك أو إذا أصبح االستثمار  -٢٤
في مشروع مشترك استثمار في شركة شقيقة، على المنشأة أن تستمر في تطبيق طريقة 

 .حقوق الملكية وال تعيد قياس الحصة المحتفظ بها
 التغييرات في حقوق الملكية 

إذا انخفضت حقوق ملكية المنشأة فى شركة شقيقة أو مشروع مشترك ومع ذلك اسـتمرت     -٢٥
  المنشأة في استخدام طريقة حقوق الملكية فعلى المنشأة التى اعترفت فيما مـضى بمكـسب    
  أو خسارة ضمن الدخل الشامل اآلخر أن تعيد تبويب ذلك الجـزء مـن مبلـغ المكـسب              

وذلـك  ) قائمة الـدخل (لخسارة المتعلق بتخفيض حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر    أو ا 
على أساس نسبة التخفيض، إذا كان هذا المكسب أو الخسارة مطلوب إعـادة تبويبـه إلـى          

 .األرباح أو الخسائر عند التخلص من األصول أو االلتزامات ذات الصلة

 إجراءات طريقة حقوق الملكية  
لعديد من اإلجراءات المالئمة لتطبيق طريقة حقوق الملكية مع إجراءات التجميـع        تتشابه ا  -٢٦

وعالوة على ذلك، فإن المفاهيم التـى بنيـت    ). ٤٢(المبينة بمعيار المحاسبة المصرى رقم      
عليها إجراءات التجميع المستخدمة فى المحاسبة عن اقتناء شركة تابعة تتبـع أيـضاً فـى           

 .أو المشروع المشترك. ار فى شركة شقيقةالمحاسبة عن اقتناء استثم

يتمثل نصيب المجموعة فى شركة شقيقة أو مشروع مشترك فى مجموع الحـصص التـى      -٢٧
. تحتفظ بها الشركة األم وشركاتها التابعة فى تلك الشركة الشقيقة أو المـشروع المـشترك      



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٢٧٤

قة وال يؤخذ فى االعتبار مجموع الحصص التي تحتفظ بهـا مجموعـة الـشركات الـشقي        
. األخرى أو المشروعات المشتركة األخرى فى تلك الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك        

وعندما يكون للشركة الشقيقة شركات تابعة أو شقيقة أو مشروعات مشتركة، فإن األربـاح      
أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر وصافي األصول التى تؤخذ فى االعتبـار عنـد تطبيـق      

األرباح أو الخـسائر والـدخل الـشامل اآلخـر وصـافي      "ى تلك  طريقة حقوق الملكية ه   
المعترف بها فى القوائــم المالية للشركة الشــقيقة أو المـشروع المـشترك     " األصول

ويشمل ذلك حصة الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك فى أرباح أو خـسائر والـدخل             (
وذلك بعد إجـراء  )  مشتركةالشامل اآلخر وصافي أصول شركاتها الشقيقة ومشروعاتها ال     

 ").٣٦"-"٣٥"راجع الفقرتين (التسويات الالزمة إلثبات أثر توحيد السياسات المحاسبية 

يتم االعتراف فى القوائم المالية للمستثمر باألرباح والخـسائر الناتجـة عـن المعـامالت           -٢٨
ات تابعـة  بما يتضمنه مـن شـرك  (بين المستثمر ) التصاعدى والتنازلى(المتبادلة باتجاهيها   

والشركة الشقيقة أو المشروع المشترك فقط فـى حـدود حـصص المـستثمرين       ) مجمعة
. اآلخرين فى الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك الذين ال تربطهم عالقة بهذا المـستثمر    

ومن أمثلة المعامالت المتبادلة باتجاهيها بين مستثمر وشركة شقيقة بيع أصول من الـشركة    
  شروع المشترك للمستثمر وبيع أصول من المستثمر إلـى الـشركة الـشقيقة   الشقيقة أو الم  

ويتم استبعاد نصيب المستثمر فى أرباح أو خسائر الشركة الـشقيقة     . أو المشروع المشترك  
 .أو المشروع المشترك الناشئة عن هذه المعامالت

 إلـى األسـفل    من األعلى - من المستثمر للشركة الشقيقة      - )تنازلية(عندما توفر معاملة     -٢٩
دليالً على انخفاض في صافي القيمة االستردادية لألصول المباعـة أو الممنوحـة أو عـن     

وعنـدما  . خسائر اضمحالل هذه األصول، فعلى المستثمر االعتراف بهذه الخسائر بالكامل      
ـ - )تصاعدية(توفر معاملة     من أسفل إلى أعلى دلـيالً  ـ من الشركة الشقيقة إلى المستثمر

فاض في صافي القيمة االستردادية لألصول المشتراة أو عن خـسائر اضـمحالل       على انخ 
 .في هذه األصول، فعلى المستثمر االعتراف بنصيبه في هذه الخسائر فقط

عند المساهمة بأصل ذي طبيعة غير نقدية في شركة شقيقة أو مشروع مـشترك مقابـل           -٣٠
تم المحاسبة عن هـذه المـساهمة   حق ملكية في هذه الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك، ت   

إال في حالة فقد هذه المساهمة للجوهر التجارى وقـد تـم تعريـف هـذا          " ٢٨"طبقاً للفقرة   
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وفى حالة  . " األصول الثابتة وإهالكاتها  ) " ١٠(المصطلح في معيار المحاسبة المصرى رقم       
ققـة وال يـتم   افتقاد المساهمة للجوهر التجارى، تم اعتبار المكاسب أو الخـسائر غيـر مح        

ويتم استبعاد مثل هذه المكاسب أو الخـسائر  . أيضاً" ٣١"االعتراف بها ما لم يتم تطبيق فقرة       
  غير المحققة مقابل االستثمار الذي تمت المحاسبة عنه باسـتخدام طريقـة حقـوق الملكيـة        
  وال يجب عرضه كمكاسب أو خسائر مؤجلة في قائمة المركز المـالى المجمعـة للمنـشأة          

قائمة المركز المالى التي تم المحاسبة فيها عن هذه االسـتثمارات باسـتخدام طريقـة    أو في   
 .حقوق الملكية

إذا استلمت المنشأة باإلضافة إلى حق الملكية في الشركة الشقيقة أو المـشروع المـشترك         -٣١
أصول ذات أو غير ذات طبيعة نقدية، فعلى المنشأة االعتراف بالكامـل فـي األربـاح أو       

جزء المكسب أو الخسارة من المساهمة ذات الطبيعـة غيـر النقديـة المتعلقـة          الخسائر ب 
 .باألصول ذات أو غير ذات الطبيعة النقدية المستلمة

تتم المحاسبة عن االستثمار باستخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الـذي يـصبح فيـه         -٣٢
، يتم المحاسبة عـن أى  وعند اقتناء االستثمار. استثماراً فى شركة شقيقة أو مشروع مشترك  

فرق بين تكلفة االستثمار وحصة المستثمر فى صافي القيمة العادلة لألصول وااللتزامـات      
 :المحددة للمنشأة المستثمر فيها كما يلي

الشهرة المتعلقة بشركة شقيقة أو مشروع مـشترك تـدرج ضـمن القيمـة الدفتريـة         ) أ(
 .سموح بهلالستثمار علماً بأن استهالك تلك الشهرة غير م

أى زيادة فى حصة المنشأة فى صافي القيمة العادلة لألصول وااللتزامـات المحـددة    ) ب(
  للمنشأة المستثمر فيها عن تكلفة االستثمار تدرج كدخل فى تحديـد حـصة المـستثمر      
فى أرباح أو خسائر الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك عن الفترة التـى تـم فيهـا     

  .اقتناء االستثمار
م إجراء التسويات المناسبة على حصة المستثمر فى أرباح أو خسائر الشركة الـشقيقة أو   ويت

 عن إهالك األصـول  - على سبيل المثال -المشروع المشترك بعد االقتناء وذلك للمحاسبة     
وبالمثل يتم إجراء التسويات المناسبة . القابلة لإلهالك بناء على قيمها العادلة فى تاريخ االقتناء

حصة المستثمر فى أرباح أو خسائر الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك بعد االقتناء   على  
  .عن خسائر االضمحالل فى قيمة األصول، مثل الشهرة أو األصول الثابتة
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  تستخدم المنشأة أحدث قوائم مالية متاحة للـشركة الـشقيقة أو المـشروع المـشترك         -٣٣
نهاية الفترة المالية للمـستثمر مختلفـة   وعندما تكون . فى تطبيق طريقة حقوق الملكية  

  عن نظيرتها للشركة الشقيقة أو المشروع المشترك، عندئذ تقـوم الـشركة الـشقيقة          
 بنفس تاريخ القـوائم  – الستخدام المستثمر  –أو المشروع المشترك بإعداد قوائم مالية       

 .المالية للمنشأة إال إذا تعذر ذلك من الناحية العملية

  من هذا المعيار، عنـدما تكون القوائم المالية لـشـركة شــقيقة    " ٣٣"طبقاً للفقـرة    -٣٤
 معدة فى تاريخ - والمستخدمة فى تطبيق طريقة حقوق الملكية   -أو مشـروع مشترك    

مختلف عن تاريخ القوائم المالية للمستثمر، يتم إجراء التـسويات التـى تعكـس آثـار      
لتاريخ وتاريخ نهاية الفتـرة الماليـة   المعامالت أو األحداث الهامة التى تحدث بين ذلك ا    

وفى جميع األحوال، يجب أال يتجاوز الفرق بين نهاية الفترة الماليـة للـشركة        . للمنشأة
ويجب أال . الشقيقة أو المشروع المشترك ونهاية الفترة المالية للمنشأة عن ثالثة شهور    

نهايات الفترات الماليـة  يتغير طول الفترات المالية التى تعد عنها القوائم وأى فرق بين         
 .من فترة ألخرى

تعد القوائم المالية للمنشأة باستخدام سياسات محاسبية موحـدة لمعالجـة المعـامالت               -٣٥
 .المتشابهة واألحداث التى تتم فى ظل ظروف مماثلة

، عندما تستخدم شركة شقيقة أو مشروع مشترك سياسـات  "أ٣٦"باستثناء ما ورد في الفقرة       -٣٦
ن تلك التى تستخدمها المنشأة فى معالجة المعامالت المتشابهة واألحداث        محاسبية مختلفة ع  

التى تتم فى ظل ظروف مماثلة، فيتم إجراء التسويات الالزمـة لكـى تتوافـق الـسياسات       
المحاسبية للشركة الشقيقة أو المشروع المشترك مع السياسات المحاسـبية للمنـشأة وذلـك      

م المالية لتلك الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك فـى   عندما تقوم المنشأة باستخدام القوائ    
 .تطبيق طريقة حقوق الملكية

 إذا كانت المنشأة التي ليـست منـشأة   )٣٦(على الرغم من المتطلبات الواردة في الفقرة   -أ ٣٦
استثمارية في ذاتها لها ملكية في منشأة شـقيقة أو مـشروع مـشترك يعـدان منـشأة            

منشأة عند تطبيقها طريقة حقوق الملكية أن تختار اإلبقـاء علـى    استثمارية، فإنه يجوز لل   
قياس القيمة العادلة التي تطبقها هذه المنشأة االستثمارية على حصص ملكيـة منـشأتها           
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ويتم القيام بهذا االختيار بشكل منفـصل  . المشترك في منشآت تابعة الشقيقة أو مشروعها
  :  وذلك في التاريخ األخيرلكل منشأة استثمارية شقيقة أو مشروع مشترك

  .الذي يتم عنده اإلثبات األولي للمنشأة االستثمارية الشقيقة أو المشروع المشترك)  أ (  
  .الذي تصبح فيه المنشأة الشقيقة أو المشروع المشترك منشأة استثمارية) ب(و
  الذي تصبح فيه المنـشأة االسـتثمارية الـشقيقة أو المـشروع المـشترك ألول          ) ج(و

 . منشأة أممرة

إذا كانت الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك لديها رصيد قائم مـن األسـهم الممتـازة         -٣٧
ومبوبة كحقوق ملكيـة، تقـوم     " المنشأة"مجمعة األرباح يحتفظ بها أطراف أخرى بخالف        

المنشأة بحساب نصيبها فى األرباح أو الخسائر بعد تـسويتها بالتوزيعـات علـى األسـهم        
 .تم او لم يتم اإلعالن عن تلك التوزيعاتالممتازة سواء 

إذا تجاوز نصيب المنشأة فى خسائر شركة شقيقة أو مشروع مـشترك حـصته فـى تلـك       -٣٨
. الشركة أو تساوى معها، تتوقف المنشأة عن االعتراف بنصيبها فـى الخـسائر اإلضـافية    

ويرجع ذلك إلى أن حصة المنشأة فى شركة شقيقة أو مشروع مشترك هـى عبـارة عـن          
القيمة الدفترية لالستثمار فى الشركة الشقيقة أو المشروع المـشترك فـى ظـل اسـتخدام       
طريقة حقوق الملكية باإلضافة إلى أى حصص طويلة األجل تعتبر فى جوهرها جزءاً مـن    
. صافي االستثمار الذي يحتفظ به المستثمر فى الشركة الـشقيقة أو المـشروع المـشترك         

ذي لم يخطط تسويته والـذي ال يتوقـع أن تـتم تـسويته فـى        فالبند ال : وعلى سبيل المثال  
المستقبل المنظور يعتبر فى جوهره كامتداد الستثمار المنشأة فى تلك الـشركة الـشقيقة أو      

أسهم ممتازة ومـديونيات أو قـروض طويلـة     وقد تتضمن تلك البنود .المشروع المشترك 
يون أو أى مـديونيات أخـرى    األجل ولكنها ال تتضمن عمالء تجاريون أو موردون تجار        

وبالنسبة للخسائر المعتـرف   . طويلة األجل تقابلها ضمانات كافية مثل القروض المضمونة       
بها من المنشأة طبقاً لطريقة حقوق الملكية والتي تتجاوز استثماره فى األسهم العاديـة يـتم      

ع المـشترك  تحميلها على المكونات األخرى لحصة المنشأة فى الشركة الشقيقة أو المشرو       
 ).أولويتها فى التصفية(وذلك على أساس ترتيب معاكس ألسبقيتها فى االسترداد 

بعد أن تخفض حصة المنشأة إلى الصفر يتم االعتراف بالخـسائر اإلضـافية وبـااللتزام               -٣٩
ه المنشأة من التزامات قانونية أو حكمية أو ما قامـت  تالمقابل ولكن فقط فى حدود ما تحمل      
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وعندما تحقق الـشركة الـشقيقة أو   .  الشركة الشقيقة أو المشروع المشتركبسداده نيابة عن  
المشروع المشترك أرباحاً فى الفترات الالحقة، تستأنف المنشأة االعتـراف بحـصتها فـى     
تلك األرباح ولكن بعد أن تتساوى حصتها فى األرباح مع حصتها فى الخـسائر التـى لـم       

  .يعترف بها
 خسائر االضمحالل 

ق طريقة حقوق الملكية بما فى ذلك االعتـراف بخـسائر الـشركات الـشقيقة أو        بعد تطبي  -٤٠
، تقوم المنشأة بتطبيـق متطلبـات معيـار المحاسـبة     "٣٨"المشروع المشترك طبقاً للفقرة     

لتحديد ما إذا كان من الضرورى االعتراف بـأى خـسارة إضـافية         ) ٤٧(المصرى رقم   
 .شقيقة أو المشروع المشتركلالضمحالل فى صافي استثمارها فى الشركة ال

  لتحديـد مـا إذا كـان   ) ٤٧(تطبق المنشأة أيضاً متطلبات معيار المحاسبة المصرى رقـم     -٤١
  من الواجب االعتراف بأى خسارة إضافية لالضمحالل فى حصتها فى الـشركة الـشقيقة            
  أو المشروع المشترك التى ال تمثـل جـزءاً مـن صـافي االسـتثمار، وكـذلك قيمـة              

 .لخسائر االضمحال
نظراً ألن الشهرة التى تشكل جزءاً من القيمة الدفترية لالسـتثمار فـى شـركة شـقيقة أو       -٤٢

مشروع مشترك ال يعترف بها بشكل منفصل، لذا فال تطبق متطلبات اختبـار اضـمحالل          
" اضمحالل قيمة األصـول ) "٣١(الشهرة المنصوص عليها بمعيار المحاسبة المصرى رقم   

وبـدالً من ذلـك  . فى قيمة تلك الشــهرة بشـكل منفصـل     وال يتم اختبار االضمحالل     
ـ        ـ  كأصل منفرد  ــيختبر االضمحالل فى القيمة الدفترية لالستثمار ككل   طبقـاً  ـــ

وذلك بمقارنة قيمته الدفترية بالقيمة القابلة لالسـترداد  ) ٣١(لمعيار المحاسبة المصرى رقم   
ة العادلة مخصوماً منها تكـاليف البيـع      تمثل القيمة المتوقعة من استخدام األصل، والقيم      (

 ).أيهما أكبر

يـشير  ) ٤٧(ويجرى ذلك االختبار كلما كان تطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصرى رقم    
  .إلى اضمحالل فى قيمة االستثمار

 توزيع خسارة االضمحالل المعترف بها فى هذه الحالة على أى أصل بمـا فـى ذلـك    يتموال  
ءاً من القيمة الدفترية لالستثمار فى الـشركة الـشقيقة أو المـشروع       الشهرة والتى تشكل جز   

 يعترف بها طبقاً لمعيـار   -االضمحالل هذه    ن أى تسوية عكسية لخسائر    إومن ثم ف  . المشترك
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وذلك إلى المدى الذي ترتفع معه الحقاً القيمة القابلة لالسـترداد  ) ٣١(المحاسبة المصرى رقم   
 :لقيمة المتوقعة من استخدام األصل فإن المنشأة تقوم بتقديروعند تحديد ا. من االستثمار

حصتها فى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المـستقبلية المقـدرة والمتوقـع أن تتولـد           ) أ (
بواسطة الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك بما فى ذلك التـدفقات النقديـة مـن          

متحصالت من التصرف النهـائي   عمليات الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك وال      
  .فى ذلك االستثمار

القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة والمتوقع أن تنشأ مـن توزيعـات        ) ب(أو  
األرباح التى سيتم الحصول عليها كعائد على االستثمار ومن التصرف النهائى فـى            

  .هذا االستثمار
  .كال الطريقتين ستؤديان إلى نفس النتيجة وفى ضوء استخدام افتراضات مناسبة، فإن 

الستثمار فى شركة شقيقة أو المشروع المشترك وذلك علـى  " القيمة القابلة لالسترداد  "تقدر   -٤٣
  مستوى كل شركة شقيقة أو مشروع مشترك على حـده إال إذا كانـت الـشركة الـشقيقة         

تمر بصورة مـستقلة  أو المشروع المشترك ال تولد تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المس        
 .بشكل كبير عن التدفقات النقدية التى تولدها األصول األخرى بتلك المنشأة

  القوائم المالية المستقلة 
تتم المحاسبة عن االستثمار فى شركة شقيقة أو مشروع مشترك فى القوائم المالية المـستقلة    -٤٤

 .)١٧(من معيار المحاسبة المصرى رقم " ١٠"للمستثمر طبقاً للفقرة 
  األحكام االنتقالية

   المنشأة في تاريخ تطبيق هذا المعيار المعدل أال تقوم بتطبيـق التعـديالت التاليـة      على -٤٥
  - :بأثر رجعي

من المعيار، فيما يتعلق بالتوقف عـن       ") ٢٤"حتى"٢٢"من  (التعديالت الواردة بالفقرات     - أ
بتعـديل القيمـة    المنشأة أال تقوم علىاستخدام طريقة حقوق الملكية، ففي هذه الحالة        

الدفترية الستثمارها في المنشاة الشقيقة أو المشروع المشترك وأية مبالغ تخص هـذه     
االستثمارات سبق االعتراف بها ضمن حقوق الملكية، وذلك إذا كان تاريخ التوقف عن         

 .المعدل تطبيق هذا المعيار علىاستخدام طريقة حقوق الملكية حدث في فترة سابقة 
من المعيار فيما يتعلق بالتغيرات في حقوق ملكيـة  " ٢٥"ردة بالفقرة رقم  التعديالت الوا   - ب

المنشأة في المنشأة الشقيقة أو المشروع المشترك مع االستمرار في استخدام طريقة           
  .كيةحقوق المل
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   )٢١( معيار احملاسبة املصرى رقم 
 احملاسب والتقرير عن نظم مزايا التقاعد
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  )٢١(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  احملاسبة والتقرير عن نظم مزايا التقاعد

  تفقرا  المحتویات
  ٧- ١  نطاق المعيار

  ١٢- ٨  تعريفات
  ١٦-١٣  نظم االشتراك المحدد
  ٢٢-١٧  نظم المزايا المحددة

  ٢٦-٢٣  القيمة الحالية االكتوارية للمزايا المتعهد بها
  ٢٧  ) دورية التقييمات(فترات إعداد تقارير التقييمات االكتوارية 

  ٣١-٢٨  محتويات القوائم المالية الخاصة بنظم المزايا المحددة
    التقييم واإلفصاح فى كافة النظم

  ٣٣-٣٢  تقييم أصول النظام
  ٣٦-٣٤  اإلفصاح 
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  )٢١(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  احملاسبة والتقرير عن نظم مزايا التقاعد

  نطاق المعيار
 .يطبق هذا المعيار على القوائم المالية لنظم مزايا التقاعد عندما تعد مثل تلك القوائم -١
  "خطـط المعاشـات  "لى نظم مزايا التقاعد فى بعض األحيان بأسـماء متعـددة مثـل    يشار إ  - ٢

باعتبـاره  " مزايا التقاعد"وينظر هذا المعيار لنظام ". خطط مزايا التقاعد"أو " خطط التقاعد "أو  
. منشاة مستقلة عن أصحاب األعمال الذين يعمل لحسابهم العاملين المشتركين في هذا النظـام   

يير المحاسبة المصرية األخرى على القوائم المالية لنظم مزايا التقاعد إلـى         وتطبق كافة معا  
 .المدى الذي ال تعد فيه ملغاة بحكم ما يرد بهذا المعيار

يتناول هذا المعيار المحاسبة عن نظام التقاعد وإعداد التقارير المالية إلى جميـع المـشتركين     - ٣
وجهة إلى المشتركين كأفراد عن حقوقهم فـي  كمجموعة واحدة إال أنه ال يتناول التقارير الم      

 . مزايا التقاعد

بتحديد تكلفة مزايـا التقاعـد فـي    " مزايا العاملين) "٣٨(يهتم معيار المحاسبة المصرى رقم   - ٤
وبالتـالي فـان هـذا    . القوائم المالية ألصحاب األعمال ممن لديهم خطط لنظام مزايا التقاعد  

 ).٣٨(ة المصرى رقم المعيار يعتبر مكمالً لمعيار المحاسب

وتتطلـب  " نظم مزايا محـددة "أو " نظم اشتراك محدد"قد تكون نظم مزايا التقاعد فى صورة     - ٥
. العديد من تلك النظم تكوين صناديق مستقلة تدفع لها االشتراكات وتسدد منها مزايا التقاعـد     

 لهـا مجلـس   وقد يكون لتلك الصناديق كيان قانوني مستقل أو قد ال يتحقق ذلك كما قد يكون   
ويطبق هذا المعيار بغض النظر عما إذا تم تأسيس كيـان لمثـل   . أمناء أو قد ال تحظى بذلك     

 .ذلك الصندوق وعما إذا كان له مجلس أمناء من عدمه

تخضع نظم مزايا التقاعد التي تستثمر أصولها فى شركات تأمين لنفس المتطلبات المحاسـبية       - ٦
 وبالتالي فهى تقـع فـي نطـاق      -الستثمارات الخاصة   والتمويلية التى تخضع لها ترتيبات ا     

  هـو باسـم مـشترك محـدد     تطبيق هذا المعيار إال إذا كان العقد المبرم مع شركة التأمين       
أو مجموعة محددة من المشتركين فى النظام وكانت مسئولية التزامـات مزايـا ومعاشـات       

 . التقاعد تقع على عاتق شركة التأمين بمفردها
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 المعيار مع النماذج األخرى من المزايا الوظيفية مثل تعويضات أو مكافـآت         ال يتعامل هذا   - ٧
المؤجل، أو مزايا ترك الخدمة التى تـستحق  ) أو المقابل(إنهاء الخدمة، أو ترتيبات التعويض     

، أو النظم الخاصة بتـشجيع التقاعـد   )قدامى العاملين(للعاملين من ذوي مدد الخدمة الطويلة   
، أو نظم حوافز العـاملين، أو نظـم   )فصل العاملين(من العمالة الزائدة    المبكر أو بالتخلص    

كما تخرج أيضاً من نطاق تطبيـق هـذا     . خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية المقدمة لهم     
 . المعيار أنواع الترتيبات التى تدخل ضمن نظام التأمين االجتماعى الحكومى

 تعريفات
 : لمعيار بالمعنى المذكور قرين كل منهاتستخدم المصطلحات التالية في هذا ا - ٨

 هى ترتيبات تقدم المنشاة بموجبها مزايا لموظفيها عند أو بعـد انتهـاء   :نظم مزايا التقاعد 
متى كان يمكن تحديـد  ) سواء اتخذت تلك المزايا شكل دخل سنوى أو مبلغ مقطوع  (الخدمة  

التقاعد من خالل األحكام الواردة تلك المزايا أو االشتراكات المستحقة عنها مقدماً قبل حلول       
  .أو بناء على الممارسات العملية للمنشاة) أنظمة موثقة(بمستند ما 

 هي نظم لمزايا التقاعد تتحدد فيها مبـالغ مزايـا التقاعـد الواجـب     :نظم االشتراك المحدد 
باإلضافة إلـى  " صندوق التقاعد"صرفها على أساس قيمة االشتراكات المحددة في الصندوق  

  . عائد االستثمار على أموال الصندوق
 هي نظم لمزايا التقاعد تتحدد فيها مبالغ مزايا التقاعد الواجب صـرفها  :نظم المزايا المحددة 

  .أو عدد سنوات خدمتهم/ باستخدام معادلة تقوم عادةً على أساس مستوى دخول العاملين و
عن منشأة صاحب العمـل وذلـك   مستقلةً ) لصندوق(هو تحويل أصول إلى منشأة     :التمويل    

  .لمقابلة التزامات مستقبلية لسداد مزايا التقاعد
  :وألغراض هذا المعيار تستخدم أيضاً المصطلحات التالية

 هم األعضاء في نظاٍم لمزايا التقاعد وغيرهم ممن لهم حـق الحـصول علـى       :المشتركون  
  .مزايا بموجب ذلك النظام

 هى أصول النظام مخصوماً منها التزامـه والتـى ال       :عدصافي األصول المتاحة لمزايا التقا    
  .تدخل ضمنها القيمة الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها

 هى القيمة الحاليـة للمبـالغ المتوقـع    :القيمة الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها  
  .سابقين عن خدمات أديت بالفعلسدادها بواسطة نظام مزايا التقاعد للعاملين الحاليين وال

 هى مزايا اكتسبت بموجب نظام مزايا التقاعـد وال تعـد الحقـوق فيهـا       :المزايا المكتسبة 
  .مشروطةً باستمرار خدمة العامل



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٢٨٤

، برعاية بعض نظم مزايا التقاعد بخالف أصحاب األعمال أنفـسهم        (*)قد تقوم جهات أخرى    - ٩
 .الية لتلك النظموينطبق هذا المعيار أيضاً على القوائم الم

وقد تكون بعض النظم غيـر رسـمية   . تستند معظم نظم مزايا التقاعد على اتفاقيات رسمية      -١٠
. ولكنها اكتسبت درجةً من االلتزام نتيجة للممارسات المستقرة لـدى أصـحاب األعمـال          

وعلى الرغم من أن بعض النظم تسمح ألصحاب األعمال بالحد من التزامـاتهم المقـررة          
م إال أنه عادةً ما يتعذر على صاحب العمل إلغـاء النظـام إذا أراد االحتفـاظ    بموجب النظ 

وتطبق ذات األسس المحاسبية وأسس إعداد التقارير على النظم غيـر الرسـمية         . بالعاملين
 . شأنها فى ذلك شأن النظم الرسمية

اكات تنص العديد من نظم مزايا التقاعد على إنشاء صناديق مستقلة تـدفع إليهـا االشـتر              -١١
وتصرف منها المزايا وقد تُدار هذه الصناديق بمعرفة جهات تتمتع باسـتقاللية فـي إدارة          

  ويطلق على تلك الجهات فى بعـض الـدول اسـم أمنـاء، ويـستخدم            . أصول الصندوق 
 (**)لفظ األمناء فى هذا المعيار لوصف تلك الجهات بغض النظر عما إذا تم تشكيل أمانـة         

 . من عدمه

 التقاعد عادةً إما بنظم االشتراك المحدد أو بنظم المزايا المحددة بما لكٍل       توصف نظم مزايا   -١٢
منها من خصائٍص مميزة على أنه فى بعض األحيان تحتوي نظم معينة علـى خـصائص             

  وألغراض هذا المعيار تعامل تلـك الـنظم المختلطـة علـى أنهـا نظـم          . النظامين معاً 
 .مزايا محددة

  نظم االشتراك المحدد 
أن تتضمن القوائم المالية لنظام االشتراك المحدد قائمة بصافي األصول المتاحـة          ينبغى   -١٣

 .للمزايا باإلضافة إلى شرح لسياسة التمويل
تتحدد قيمة المزايا المستقبلية للمشترك فى ظل نظـام االشـتراك المحـدد علـى أسـاس             -١٤

 ومـدى  االشتراكات التي سددت للصندوق بواسطة صاحب العمل أو المشترك أو كالهمـا   
وعادةً ما يفى صاحب العمل بالتزامـه بمجـرد        . كفاءة تشغيل الصندوق وعوائد استثماره    

وبالرغم من أن استشارة خبير اكتوارى عادةً مـا تكـون     . سداد االشتراكات إلى الصندوق   
                                                 

  .الرعاة"يطلق على تلك الجهات األخرى لفظ   (*)
   ."Trust"يها باالنجليزية لفظ بهذه الفقرة كمعنى لنوع من أنواع الكيانات يطلق عل" أمانة"يستخدم مصطلح  (**)
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غير مطلوبة إال أن تلك االستشارة تستخدم أحياناً فى تقدير المزايـا المـستقبلية التـى قـد         
  على االشتراكات الجارية وعلى المـستويات المتغيـرة لالشـتراكات ولعوائـد     تتحقق بناء

  . االستثمار المستقبلية
ينصب اهتمام المشتركين على أنشطة النظام ألنها تؤثر بصورة مباشـرة علـى مـستوى             -١٥

ويهتم المشتركون بمعرفة ما إذا كانت االشتراكات قـد تـم   . المزايا المستقبلية الخاصة بهم 
ا إذا كانت نظم رقابية مناسبة قد طبقت لحماية حقوق المـستفيدين بينمـا يهـتم    استالمها وم 

 .صاحب العمل بكفاءة وعدالة تشغيل النظام
يهدف التقرير عن نظام االشتراك المحدد إلى توفير معلومات دوريـة عـن النظـام وأداء      -١٦

 : ويتحقق هذا الهدف عادةً بتقديم قوائم مالية تتضمن ما يلي. استثماراته
وصف لألنشطة المؤثرة خالل الفترة وأثر أى تغيرات تتعلـق بالنظـام وعـضويته       )  أ (  

  . وشروطه وأحكامه
قوائم تعكس المعامالت واألداء االستثمارى للنظام خالل الفتـرة باإلضـافة إلـى           ) ب(و  

 .مركزه المالى فى نهاية الفترة
  . وصف لسياسات االستثمار) ج(و 

  نظم المزايا المحددة 
  : غى أن تتضمن القوائم المالية لنظام المزايا المحددة إماينب -١٧

  : قائمة تظهر فيها  ) أ (
  .صافي األصول المتاحة للمزايا) ١ (
القيمة الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها مع الفصل بين المزايـا       ) ٢(و  

 . المكتسبة والمزايا غير المكتسبة
  .ناتجقيمة الفائض أو العجز ال) ٣(و 

  :قائمة توضح صافي األصول المتاحة للمزايا على أن تتضمن تلك القائمة إما  ) ب(أو 
إيضاح يفصح عن القيمة الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها مـع    ) ١ (

  .الفصل بين المزايا المكتسبة والمزايا غير المكتسبة
 . ير اكتوارى مرفق بالقائمةاإلشارة لتلك المعلومة في تقر) ٢(             أو 

فاذا لم يكن قد تم إعداد تقييم اكتوارى فى تاريخ القوائم المالية فينبغى استخدام أحـدث        
  .تقييم متاح كأساس مع اإلفصاح عن تاريخه
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عاليه فإن القيمة الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهـد  " ١٧"ألغراض تطبيق الفقرة   -١٨
مزايا المتعهد بها طبقاً لشروط النظام عن الخدمات المؤداة حتى   بها يجب أن تستند إلى ال     

تاريخه سواء باستخدام مستويات األجور الحالية أو المستويات المتوقعة لألجـور مـع             
كما يجب اإلفصاح أيضاً عن اثـر أى تغيـرات   . اإلفصاح عن األساس الذي تم استخدامه 

ت تـأثيراً بالغـاً علـى القيمـة الحاليـة      فى االفتراضات االكتوارية إذا كان لتلك التغيرا   
 .االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها

على القوائم المالية أن توضح العالقة بين القيمة الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد  -١٩
 . بها وصافي األصول المتاحة لتلك المزايا وكذا سياسة التمويل للمزايا المتعهد بها

يا التقاعد المتعهد بها فى ظل نظام المزايا المحددة على المركز المـالى      يعتمد صرف مزا   -٢٠
للنظام ومدى قدرة المشتركين على سداد اشتراكات مستقبلية للنظام باإلضـافة إلـى األداء      

 . االستثمارى والكفاءة التشغيلية للنظام

الكتواريين لتقيـيم  يحتاج نظام المزايا المحددة لالستعانة باستشارة دورية من أحد الخبراء ا           -٢١
الوضع المالى للنظام ولمراجعة االفتراضات والتوصيات بـشأن المـستويات المـستقبلية            

 .لالشتراك

يهدف التقرير عن نظام المزايا المحددة إلى توفير معلومات دورية عن الموارد واألنـشطة    -٢٢
زايا النظام مـن  المالية للنظام تفيد فى تقييم العالقات بين تجميع الموارد من جهة وتجميع م      

 . جهة أخرى على مدار الزمن

 : وغالبا ما يتحقق هذا الهدف عن طريق تقديم قوائم مالية تتضمن ما يلي

 وصف لألنشطة المؤثرة خالل الفترة وأثر أى تغيـرات تتعلـق بالنظـام وعـضويته          )  أ(
  . وشروطه وأحكامه

ترة باإلضافة إلى مركزه قوائم تعكس المعامالت واألداء االستثمارى للنظام خالل الف      ) ب(و  
 .المالى فى نهاية الفترة

  عرض للبيانات االكتوارية إما كجـزء مـن تلـك القـوائم أو مـن خـالل تقريـر         ) ج(و  
  .اكتوارى منفصل

  .وصف لسياسات االستثمار) د(و 
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  القيمة الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها
 المتوقع سدادها بمعرفة نظام التقاعـد إمـا   قد يتم حساب وعرض القيمة الحالية للمدفوعات  -٢٣

باستخدام المستويات الحالية لألجور أو المستويات المتوقعة لألجور وذلك خـالل الفتـرات       
 . الزمنية حتى حلول تاريخ التقاعد للمشتركين

  : ومن األسباب التى تدفع إلى تبنى أسلوب األجور الحالية ما يلي -٢٤
 والتى تمثل مجموع المبـالغ  -زايا التقاعد المتعهد بها أن القيمة الحالية االكتوارية لم    )  أ(

 يمكـن  –التى تخص كل مشترك فى النظام بناء على المستويات الحاليـة لألجـور           
حسابها بطريقة أكثر موضوعية مقارنة بأسلوب المستويات المتوقعة لألجور، حيـث         

  . يعتمد األسلوب األول على عدد أقل من االفتراضات
دات فى المزايا التى تعزى لزيادة فى األجر ترتب التزامـاً علـى النظـام       أن الزيا ) ب(و  

 . عندما تحل الفترة المقدر فيها حدوث تلك الزيادة فى األجر

 والمحـسوب طبقـاً   -أن مبلغ القيمة الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بهـا    ) ج(و  
تباطاً بـالمبلغ الـذي يـستحق     يعد بصفٍة عامة أكثر ار    -للمستويات الحالية لألجور    

 .سداده في حالة إنهاء أو عدم استمرار النظام

  : بينما تتضمن األسباب التى تدفع إلى تبنى أسلوب األجور المتوقعة ما يلي -٢٥
أن البيانات المالية ينبغى إعدادها على أساس فرض االستمرارية بغض النظـر عـن            )  أ(

  . االفتراضات والتقديرات الواجب استخدامها
 تتحـدد وفقـاً   – فى ظل النظم التى تقوم على أساس سداد دفعة نهائية    -أن المزايا   ) ب(  و  

لألجور السائدة فى تاريخ التقاعد أو فى تاريخ قريب منه لذا ينبغـى بنـاء تقـديرات          
 .مستقبلية متوقعة لألجور ومستويات االشتراك ومعدالت العائد

لمتوقعة قد يؤدى إلى ظهور فائض واضـح  أن إغفال التقديرات المستقبلية لألجور ا     ) ج(و  
فى تمويل النظام على عكس الحقيقة أو إلى ظهور تمويل كاف فـى حـين ينطـوى            

 . النظام فى حقيقته على عجز تمويلي

يتم اإلفصاح في القوائم المالية للنظام عن القيمة الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهـد          -٢٦
 وذلك إلبـراز االلتـزام النـاتج عـن المزايـا      -الحالية  المبنية على أساس األجور  -بها  

بينما يتم اإلفصاح فى القوائم المالية للنظام عن القيمـة     . المكتسبة حتى تاريخ القوائم المالية    
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 - المبنية على أسـاس األجـور المتوقعـة    -الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها      
نشأ على أساس فرض االستمرارية والذي عـادة مـا    وذلك إلبراز حجم االلتزام الذي قد ي      

 .يكون األساس الذي يقوم عليه تمويل النظام

وباإلضافة إلى اإلفصاح عن القيمة الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها فقد يحتـاج   
األمر إلى تقديم شرح كاف يشير بوضوح إلى المفهوم الذي يجب أن تقـرأ فـى إطـاره         

وقد يكون هـذا الـشرح فـي شـكل     . لية االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها  القيمة الحا 
معلومات عن مدى كفاية التمويل المستقبلى المخطط وعن سياسة التمويـل المبنيـة علـى      

ويمكن أن يرد هذا الشرح في القوائم الماليـة  . أساس التقديرات المستقبلية المتوقعة لألجور 
  . أو فى التقرير االكتوارى

  ) دورية التقييمات(فترات إعداد تقارير التقييمات االكتوارية 
ينبغى على المنشآت التى يتم تأسيسها فى جمهورية مصر العربية االلتزام بما تـنص عليـه     -٢٧

وقد ال تحصل المنشآت التى تؤسـس  . أحكام القوانين واللوائح المحلية السائدة فى هذا الشأن    
حكام القوانين واللوائح المحليـة الـسائدة علـى      في دول أخرى وال تخضع فى تأسيسها أل       

وفى مثـل  . تقييمات اكتوارية إال مرة كل ثالث سنوات كما يحدث ذلك فى العديد من الدول 
 وإذا لم يتم إعداد تقييم اكتوارى في تاريخ القـوائم الماليـة فيـستخدم        -تلك الحاالت فقط    

 . التقييمأحدث تقييم متاح كأساس على أن يتم اإلفصاح عن تاريخ

  محتويات القوائم المالية الخاصة بنظم المزايا المحددة
تُعرض المعلومات بإحدى األشكال أو النماذج التاليـة التـى      : بالنسبة لنظم المزايا المحددة    -٢٨

 : تعكس ممارسات مختلفة فى اإلفصاح عن المعلومات االكتوارية وفى أسلوب عرضها

بها صافي األصول المتاحة للمزايا، والقيمة قائمة تظهر   : تدرج ضمن القوائم المالية     )  أ(
كما تحتوي . الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها، والفائض أو العجز الناتج          

القوائم المالية للنظام أيضاً على قوائم لكل من التغيرات فى صافي األصول المتاحة         
كما يمكن . لتقاعد المتعهد بهاللمزايا والتغيرات في القيمة الحالية االكتوارية لمزايا ا     

أن يرفق بالقوائم المالية تقريراً اكتوارياً منفصالً يؤيد القيمـة الحاليـة االكتواريـة         
  .لمزايا التقاعد المتعهد بها
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قائمة بصافي األصول المتاحة للمزايا، وقائمة بالتغيرات فـي     : وتضم القوائم المالية    ) ب (
القيمة الحالية االكتوارية لمزايـا التقاعـد       ويتم اإلفصاح عن    . صافي هذه األصول  

كما يمكن أن يرفق بالقوائم المالية أيضاً . المتعهد بها فى إيضاح متمم للقوائم المالية      
  . تقريراً اكتوارياً يؤيد القيمة الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها

 للمزايا، وقائمة بالتغيرات فـي  قائمة بصافي األصول المتاحة   : وتضم القوائم المالية    ) ج (
صافي األصول المتاحة للمزايا على أن يتضمن تقرير اكتـوارى منفـصل القيمـة      

 .الحالية لمزايا التقاعد المتعهد بها

ويمكن مع كل نموذج من النماذج السابقة أن يرفق بالقوائم المالية تقريراً لألمنـاء مـشابهاً     
  دارة كما يمكـن أن يرفـق بهـا أيـضاً تقريـراً     فى طبيعته لتقرير المديرين أو مجلس اإل 

  .عن االستثمار
أن التحديد الكمـى لمزايـا      ) " ب (٢٨"و) " أ (٢٨"يرى مؤيدوالنماذج الموضحة بالفقرات      -٢٩

التقاعد المتعهد بها وللمعلومات األخرى الواردة بتلك النماذج يساعد مـستخدمى القـوائم           
كمـا  . حتماالت قدرة النظام على الوفاء بالتزامهالمالية على تقييم الموقف الحالي للنظام وال  

يرى هؤالء أيضاً أن القوائم المالية يجب أن تكون فى حد ذاتها متكاملة دون االعتماد على           
يمكـن أن  ) " أ (٢٨"إال أن البعض يرى أن النموذج الموضح بالفقرة        . قوائم أخرى مرفقة  

الية االكتوارية لمزايا التعاقد المتعهد بها  يعطى انطباعاً بوجود التزام فى حين أن القيمة الح        
 .ال تستوفى من وجهة نظرهم كافة الخصائص التى يتصف بها االلتزام

أن القيمة الحالية االكتوارية لمزايا التقاعـد  ) " ج (٢٨"يرى مؤيدوالنموذج الموضح بالفقرة    -٣٠
هـو   ايـا كمـا  المتعهد بها يجب أال تدرج ضمن قائمٍة تُظهر صافي األصول المتاحة للمز  

كما ال يجب حتى اإلفصاح عنها فـى إيـضاٍح       ) " أ (٢٨"الحال بالنموذج الموضح بالفقرة     
ألن ذلك سيترتب عليه مقارنتهـا مباشـرةً بأصـول    ) " ب (٢٨"هو وارد بالفقرة   متمم كما 

ويستند هؤالء فى حجتهم علـى أن الخبـراء   . النظام وقد ال تكون مثل هذه المقارنة سليمة       
ين ال يقومون بالضرورة بمقارنة القيمة الحالية االكتوارية لمزايا التعاقد المتعهـد      االكتواري

بها بالقيمة السوقية لالستثمارات ولكنهم قد يقومون بدالً من ذلك بتقـدير القيمـة الحاليـة            
وبالتالي يرى مؤيدوهذا النموذج أنه مـن غيـر   . للتدفقات النقدية المتوقعة من االستثمارات  

 تعكس المقارنة التى يمكن أن تحدث من جراء اسـتخدام أى مـن النمـوذجين     المحتمل أن 
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. األول والثانى بشكل كامل تقييم الخبير االكتوارى للنظام مما قد يؤدى إلى إسـاءة فهمـه        
ويرى البعض أيضاً أن المكان الوحيد الذي يجب أن تدرج به المعلومات عن مزايا التقاعد           

قل للخبير االكتوارى حيث يمكن توضيحها فيه بشكل مناسـب   هو التقرير المست   المتعهد بها 
  .وذلك بغض النظر عما إذا كان قد تم التحديد الكمى لهذه المعلومات

ويتبنى هذا المعيار اآلراء التي تؤيد السماح باإلفصاح عن المعلومات التي تتعلـق بمزايـا       -٣١
 هـذا المعيـار اآلراء   ويـرفض . التقاعد المتعهد بها فى تقرير منفصل للخبير االكتوارى    

وبالتالي فـان  . المعارضة للتحديد الكمى للقيمة الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها  
تعتبر مقبولة فى ظـل هـذا المعيـار         ) " ب (٢٨"و) " أ (٢٨"النماذج الموضحة بالفقرات    

ليـة تتـضمن   مادامت القوائم الما ) " ج (٢٨"شأنها فى ذلك شأن النموذج الموضح بالفقرة        
اإلشارة إلى تقريٍر لخبيٍر اكتوارى يوضح القيمة الحالية االكتوارية لمزايا التقاعد المتعهـد        

 .بها وكان ذلك التقرير مرفقاً بتلك القوائم

  التقييم واإلفصاح فى كافة النظم
  تقييم أصول النظام 

الـة األوراق  فـى ح . يجب أن يتم قياس استثمارات نظام مزايا التقاعد بالقيمة العادلـة         -٣٢
وعنـدما يكـون   . المالية القابلة للتداول بالسوق تكون القيمة العادلة هى القيمة السوقية  

تقدير قيمة عادلة الستثمارات النظام المحتفظ بها غير ممكن فيجب اإلفصاح عن السبب           
 . فى عدم استخدام قيمة عادلة

داول فى السوق هى قيمتهـا الـسوقية   عادةً ما تكون القيمة العادلة لألوراق المالية القابلة للت  -٣٣
ألن األخيرة تعد أفضل الطرق لقياس القيمة العادلة لألوراق المالية فـى تـاريخ التقريـر        

أما بالنسبة لألوراق المالية ذات القيمة االستردادية     . ولقياس األداء االستثمارى خالل الفترة    
لنظام أو أجـزاء محـددة منهـا    المحددة والتى يكون اقتناؤها قد تم بغرض مقابلة التزام ا        

فيمكن أن يتم قياسها بمبالغ تعتمد على القيمة االستردادية النهائية لتلك األوراق وبـافتراض      
أما بالنسبة الستثمارات النظام المحتفظ بهـا  . معدل ثابت للعائد عليها حتى تاريخ االستحقاق    

رات التى تمثل ملكيـة منـشأة    كما فى حالة االستثما-والتى ال يمكن تقدير قيمة عادلة لها     
وبصفٍة عامة يـتم  .  فيتم اإلفصاح عن السبب فى عدم استخدام قيمة عادلة لقياسها  -بالكامل  

أيضاً اإلفصاح عن القيمة العادلة فى الحاالت التى تقاس فيها االستثمارات بمبالغ ال تمثـل         
المـستخدمة فـى أنـشطة    ويتم المحاسبة عن األصول . القيمة السوقية أو القيمة العادلة لها   

 .الصندوق طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية التى تنطبق على تلك األصول
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 اإلفصاح 
ينبغى أن تتضمن القوائم المالية لمزايا التقاعد أيضاً المعلومات التاليـة سـواء أكانـت         -٣٤

 : متعلقة بنظام المزايا المحددة أو بنظام االشتراك المحدد
  .األصول المتاحة للمزاياقائمةً بالتغيرات فى صافي   )  أ(
 .ملخصاً بأهم السياسات المحاسبية) ب(و 
 .وصفاً للنظام وأثر أية تغيرات فى النظام خالل الفترة) ج(و 

هـو قابـل    فى حدود ما(تتضمن القوائم المالية المعدة بمعرفة أنظمة مزايا التقاعد ما يلي        -٣٥
  ):  للتطبيق منها

  :يفصح فيها عنقائمةً بصافي األصول المتاحة للمزايا   )  أ(
  .األصول فى نهاية الفترة مبوبة بشكل مالئم) ١(
 .أسس تقييم األصول) ٢(و 
مـن صـافي األصـول    % ٥تفاصيل أى استثماٍر منفرد تزيد قيمته إما عـن  ) ٣(و  

 .من قيمة أى فئة أو نوع من األوراق المالية% ٥المتاحة للمزايا أو عن 
 .لعملتفاصيل أى إستثمار فى منشأة صاحب ا) ٤(و 
  .أية التزامات أخرى بخالف القيمة الحالية اإلكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها) ٥(و 

  :قائمة بالتغيرات فى صافي األصول المتاحة للمزايا توضح ما يلي) ب(و 
  .اشتراكات صاحب العمل ) ١(
 .اشتراكات العامل) ٢(و 
 .همالدخل من االستثمار مثل الفوائد وتوزيعات أرباح األس) ٣(و 
 .أى دخل آخر) ٤(و 
 كمزايـا  – على سبيل المثـال  –مصنفة (المزايا المسددة أو المستحقة السداد      ) ٥(و  

 ). للتقاعد ومزايا للوفاة والعجز والمزايا فى صورة مبالغ مقطوعة
 .المصروفات اإلدارية) ٦(و 
 .المصروفات األخرى) ٧(و 
 .الضرائب على الدخل) ٨(و 
 الناتجة عن التخلص من االستثمارات وعن التغيرات فـى        المكاسب والخسائر ) ٩(و  

 .قيمة االستثمارات
  .التحويالت من وإلى النظم األخرى) ١٠(و 
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  .وصف لسياسة التمويل) ج(و 
بالنسبة لنظم المزايا المحددة فإنه يتم اإلفصاح عن القيمة الحالية اإلكتواريـة لمزايـا     ) د(و  

التى تتحدد طبقـاً  ) مزايا المكتسبة وغير المكتسبةقد تفصل بين ال  (التقاعد المتعهد بها    
لشروط النظام على أساس المزايا المتعهد بها عن الخدمات المـؤداة حتـى تاريخـه       

وقد تدرج هذه المعلومـات فـى   . وباستخدام المستويات الجارية أو المتوقعة لألجور     
  .لعالقةتقرير الخبير االكتوارى الذي يتم قراءته مع القوائم المالية ذات ا

بالنسبة لنظم المزايا المحددة يفصح أيضا عـن وصـف لالفتراضـات االكتواريـة       ) ه(و  
المؤثرة المستخدمة والطريقة المطبقة فى حساب القيمة الحاليـة اإلكتواريـة لمزايـا       

  .التقاعد المتعهد بها
ماليـة  يحتوي التقرير عن نظام مزايا التقاعد وصفاً للنظام ويظهر إما كجزء من القـوائم ال    -٣٦

  :وقد يتضمن التقرير ما يلي. أو فى تقرير منفصل
  .أسماء أصحاب األعمال ومجموعات العاملين الذين يغطيهم النظام) أ  (
عدد المشتركين الذين يحصلون على المزايا وعدد المشتركين اآلخـرين مـصنفين           ) ب(و  

 .بشكل مالئم

 .نظام للمزايا المحددةنوع النظام وما إذا كان نظام لالشتراك المحدد أو ) ج(و 

  .إيضاح عما إذا كان المشتركون يساهمون فى اشتراكات النظام) د(و 
  .وصف لمزايا التقاعد المتعهد بصرفها إلى المشتركين) ه(و 
  . شروط إلنهاء النظامأليوصف ) و(و 
  .خالل الفترة التى يغطيها التقرير) و(إلى ) أ(أى تغيرات فى البنود من ) ز(و 

مالئم اإلشارة إلى مستندات أخرى تكون متاحةً لمستخدمى التقرير فيها وصـف    من غير ال  
  .للنظام أو توفر معلومات عن تغيرات الحقة
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   )٢٢( معيار احملاسبة املصرى رقم 
 نصيب السهم فى األرباح
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  )٢٢(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  نصيب السهم فى األرباح

 فقــرات  المحتويات  

  ١  هدف المعيار
  أ٤- ٢  نطاق المعيار

  ٨- ٥ تعريفات
    القياس
  ١١- ٩  ب األساسى للسهم فى األرباحالنصي

  ١٨-١٢ األرباح    
  ٢٩-١٩  األسهم

  ٣٢-٣٠  النصيب المخفض للسهم فى األرباح
  ٣٥-٣٣   األرباح
  ٤٠-٣٦  األسهم

  ٤٤-٤١  األسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض
  ٤٨-٤٥ Options, warrants and theirالخيارات والحقوق فى أسهم وما فى حكمهما 

  ٥١-٤٩ Convertible instrumentsاألدوات القابلة للتحويل   
  ٥٧-٥٢ Contingently issuable sharesاألسهم المشروطة القابلة لإلصدار 

  ٦١-٥٨  العقود التى قد يتم تسويتها إما فى صورة أسهم عادية أو نقداً
  ٦٢ Purchased optionsخيارات مشتراة    

  ٦٣ Written put optionsمحررة    خيارات البيع ال
  ٦٥-٦٤  التعديالت بأثٍر رجعى ألرقام المقارنة المعروضة

  ٦٩-٦٦  العرض
  أ٧٣-٧٠  اإلفصاح
    ) أ(ملحق 
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  )٢٢(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  نصيب السهم فى األرباح

  هدف المعيار
نـصيب  "لومـات عـن  يهدف هذا المعيار إلى شرح القواعد التى يتحدد ويعرض بموجبها مع    - ١

بما يؤدى إلى تحسين مقارنة األداء بين منشآت مختلفة عن نفـس الفتـرة        " السهم فى األرباح  
وبالرغم من موجود قيود علـى بيانـات   . المحاسبية وبين فترات محاسبية مختلفة لنفس المنشأة 

 فـى  تنشأ بسبب اختالف السياسات المحاسبية التى يمكن تطبيقهـا      " نصيب السهم فى األرباح   "
 لـذا يركـز   –فإن استخدام مقام محدد متفق عليه يحسن من التقارير المالية        " األرباح"تحديد  

  . فى المعادلة المستخدمة فى حساب نصيب السهم فى األرباح"المقسوم عليه"هذا المعيار على 
  نطاق المعيار

معـة، أو القـوائم   يطبق هذا المعيار على القوائم المالية المستقلة، أو القوائم المالية المج           - ٢
  .المالية المنفردة، المصدرة لجميع المنشأت

نصيب السهم فى "أن تقوم بحساب" نصيب السهم فى األرباح "على المنشأة التى تفصح عن       - ٣
 .الخاص بها واإلفصاح عنه بما يتفق مع هذا المعيار"األرباح

لية المستقلة طبقـاً  عندما تقوم منشأة بعرض كٍل من القوائم المالية المجمعة والقوائم الما         - ٤
ومعيار المحاسبة المـصرى  " القوائم المالية المجمعة ) "٤٢(لمعيار المحاسبة المصرى رقم     

على الترتيب فإن األمر يحتاج منها إلى عـرض اإلفـصاحات     " القوائم المستقلة ) "١٧(رقم  
علـى أسـاس المعلومـات التـى     " نصيب السهم فى األرباح "التى يتطلبها هذا المعيار عن    

  .ضمنها القوائم المالية المستقلةتت
  فـى قائمـة األربـاح أو الخـسائر       "نصيب السهم فى األربـاح      "تقوم المنشأة بعرض    -أ٤

  .فقط) الدخلقائمة  (
  تعريفات

  :تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار طبقاً للمعنى المذكور قرين كل منها - ٥
ى األرباح أو الـنقص فـى نـصيب    هو الزيادة فى نصيب السهم ف     :األثر المضاد للتخفيض  

من افتراض أن األدوات القابلة للتحويـل سـتُحول،   ) أو الناشئ(السهم من الخسارة الناشئة  
سـتُمارس، أو أن أسـهم عاديـة    )  الـشراء / البيع  (أو أن خيارات وعقود ضمانات حق       
  .ستُصدر عند استيفاء شروط محددة
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  .   تعتمد على تحقق شروط محددةهى اتفاقية إلصدار أسهم: اتفاقية أسهم مشروطة
هى أسهم عادية قابلة لإلصـدار بـدون مقابـل     :األسهم العادية المشروطة القابلة لإلصدار 

نقدي أو بمقابل نقدي ضئيل أو بأى مقابل آخر وذلك عند تحقق شروط محـددة منـصوص    
  .  عليها فى اتفاقية أسهم مشروطة

سهم فى األرباح أو الزيادة فى نصيب السهم هو النقص فى نصيب ال     :األثر العادى للتخفيض  
  من افتراض أن األدوات المالية القابلة للتحويل سـتُحول،     ) أو الناشئة (من الخسارة الناشئ    

ستُمارس، أو أن أسهم عادية ستُـصدر  ) الشراء/ البيع(أو أن خيارات وعقود ضمانات حق    
  . عند استيفاء شروط محددة

  هى أدوات مالية تعطى الحـق لحاملهـا فـى شـراء          :االخيارات والحقوق وما فى حكمهم    
  .أسهم عادية

  .  هو أداة ملكية تعد حقوقها تاليةً لحقوق كافة فئات أدوات الملكية األخرى :السهم العادى
  هو أداة مالية أو عقد آخر قد يمنح الحـق لحاملـه فـى امـتالك            :السهم العادى المحتمل  

  . أسهم عادية
هى عقود تعطى الحق لحاملها فى بيـع أسـهم عاديـة     : العاديةخيارات البيع على األسهم     

  .بسعر محدد خالل فترة معينة
      تشارك األسهم العادية فى صافي أرباح الفترة فقط بعدما تكون األنواع األخرى من األسـهم        - ٦

وقد يكون لدى المنشأة أكثر من فئٍة واحـدة مـن   .  قد شاركت فيها– مثل األسهم الممتازة     -
سهم العادية علماً بأن كل فئة من فئات األسهم العادية لها نفس الحقوق فى الحـصول    فئات األ 

 .على توزيعات أرباح

  :من أمثلة األسهم العادية المحتملة ما يلي - ٧
القابلة للتحويـل  ) بما فى ذلك األسهم الممتازة   (االلتزامات المالية أو أدوات حقوق الملكية       ) أ (

  .إلى أسهم عادية
  .يارات والحقوق فى الحصول على أسهمالخ) ب    (
األسهم التى يحتمل إصدارها عند تحقق شروط ناتجة عن ترتيبـات تعاقديـة مثـل تلـك          ) ج (

  .أو أصول أخرى" Businesses"المتعلقة بشراء منشأة أو أنشطة أعمال 
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) ٢٥(تُستخدم فى هذا المعيار المصطلحات المعرفة فى معيار المحاسـبة المـصرى رقـم             - ٨
منه ما لـم يـنص   " ١١"طبقاً للمعانى المحددة لكل منها فى الفقرة  " العرض: دوات المالية األ"

كما عرف هذا المعيار األداة المالية واألصل المـالى وااللتـزام         . صراحة على خالف ذلك   
 إرشادات توضيحيةعن كيفية تطبيـق  إلىالمالى وأداة حقوق الملكية والقيمة العادلة باإلضافة       

  .اتتلك التعريف
  القياس

  النصيب األساسى للسهم فى األرباح
وذلـك بالنـسبة   " النصيب األساسى للسهم فى األربـاح "على المنشأة أن تقوم بحساب قيم   - ٩

 وكـذلك بالنـسبة   -المنسوبة إلى مالك األسهم العادية للمنـشأة األم     لألرباح أو الخسائر  
ك األسهم العادية للمنشأة األم لألرباح أو الخسائر من العمليات المستمرة المنسوبة إلى مال       

  . إذا ما قامت المنشأة بعرض األرباح أو الخسائر من العمليات المستمرة
وذلك بقسمة صافي األرباح أو الخـسائر    " النصيب األساسى للسهم فى األرباح    "يتم حساب  -١٠

علـى المتوسـط المـرجح لعـدد     ) البسط(المنسوبة إلى مالك األسهم العادية للشركة األم   
  ).المقام(هم العادية القائمة خالل الفترة األس

فى تقديم مؤشر لقيـاس  "النصيب األساسى للسهم فى األرباح"يتمثل الهدف من اإلفصاح عن      -١١
  حصة كل سهم عادى من أسـهم الـشركة األم فـى أداء المنـشأة خـالل فتـرة التقريـر           

  ). الفترة المالية(
  األرباح

فإن المبالغ المنـسوبة إلـى مـالك      "رباحالنصيب األساسى للسهم فى األ    "من أجل حساب   -١٢
  : األسهم العادية للمنشأة األم والتى تتمثل فى كل من

  .  من العمليات المستمرةاألرباح أو الخسائر المنسوبة للمنشأة األم ) أ   ( 
  .األرباح أو الخسائر المنسوبة للمنشأة األم) ب (و

 بالمبالغ التالية المتعلقـة باألسـهم    معدلةًأعاله  ) ب(و  ) أ(ستكون هى المبالغ المحددة فى      
  ):  بعد خصم األثر الضريبى لها(الممتازة المبوبة كحقوق ملكية 

 .توزيعات أرباح تلك األسهم الممتازة -
 . والفروق الناتجة عن تسوية تلك األسهم الممتازة -
 . واآلثار المماثلة األخرى لتلك األسهم الممتازة -
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لس اإلدارة حصص فى األرباح التى تقرر منشأة توزيعهـا  تتحدد للعاملين وألعضاء مج    أ -١٢
وتخصم تلك الحصص من خالل قائمة توزيعات األرباح شأنها فى ذلك شـأن حـصص         

 ١٩٨١ لـسنة  ١٥٩المساهمين فى األرباح تطبيقاً ألحكام قانون شركات األموال رقـم    
عاً لتوزيع األرباح وعندما يقترح مجلس إدارة منشأة مشرو. والئحته التنفيذية وتعديالتهما

خالل الفترة التالية لتاريخ إعداد القوائم المالية الجارية للمنشأة وقبل تاريخ اعتماد تلك        
القوائم المالية لإلصدار ويتضمن ذلك المشروع المقترح للتوزيع حصةً للعاملين ومكافأةً    

 تخـصم  ألعضاء مجلس اإلدارة فى األرباح المقترح توزيعها عندئذ يمكن للمنـشأة أن    
المشار " األرباح المعدلة"التوزيعات المقترحة للعاملين وألعضاء مجلس اإلدارة من مبالغ 

النصيب األساسى للسهم فى "أعاله من هذا المعيار وذلك عند حساب  " ١٢"إليها بالفقرة   
وبشرط أن تفصح صراحةً عن أن المبالغ التى تم خصمها ال زالت تحت اعتماد     " األرباح

امة لمساهمى المنشأة على اعتبار أن الجمعية العامة هى وحدها التى تملك        الجمعية الع 
وقد تختلف . سلطة اعتماد تلك التوزيعات أو تعديلها أو رفضها طبقاً ألحكام ذات القانون      

حصص العاملين وأعضاء مجلس اإلدارة فى األرباح التى يتقرر توزيعها خالل الفتـرة         
عن المبالغ التى قد تكون المنشأة سبق وأن ) ية فى نهايتهاالتى تعد القوائم المال(الجارية 

تحـت  (عن العام المنصرم " النصيب األساسى للسهم فى األرباح"خصمتها ضمن إفصاح   
وفى هذه الحالة يتعين على المنشأة أن تقوم بإعـادة عـرض    ). اعتماد الجمعية العامة  

لك بتسوية الفرق الناتج عن معلومات المقارنة التى تظهر ضمن إفصاح العام الجارى وذ  
والمشار إليها فى " األرباح المعدلة "ذلك االختالف سواء باإلضافة إلى أو الخصم من مبالغ 

بالقوائم " األرباح المعدلة"عند حساب مبالغ " أ١٢" أحكام الفقرة وتسري. أعاله" ١٢"الفقرة 
ركات التابعـة والـشقيقة   المالية المجمعة للمنشأة األم والتى تدرج بها نتائج أعمال الش 

أيضاً عنـد  " أ١٢"كما تسرى أحكام الفقرة . والمشروعات التى تخضع لسيطرة مشتركة   
فى القوائم المالية المستقلة للمنشأة األم وكذا القوائم المالية " األرباح المعدلة"حساب مبالغ 

يقة والمشروعات المستقلة أو القوائم المالية المنفردة التى تعدها الشركات التابعة والشق 
  .التى تخضع لسيطرة مشتركة حسب األحوال
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تتضمن األرباح أو الخسائر المحددة عن الفترة والمنسوبة لمالك األسهم العادية للمنشأة األم            -١٣
كافة بنود الدخل والمصروف المنسوبة لمالك األسهم العادية للمنـشأة األم والمعتـرف بهـا      

على األسهم الممتـازة المبوبـة   "وتوزيعات األرباحعبء الضريبة   "خالل الفترة بما فى ذلك      
 )). ١(راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (كالتزامات 

المخصوم من أربـاح أو خـسائر   ) بعد الضريبة(يعد مبلغ توزيعات أرباح األسهم الممتازة       -١٤
  : هو الفترة

معة األربـاح  المبلغ المعلن خالل الفترة من أى توزيعات أرباح لألسهم الممتازة غير مج      )  أ(
  ). مخصوماً منه الضريبة(

المبلغ الواجب توزيعه خالل الفترة من أرباح األسهم الممتـازة المجمعـة األربـاح            ) ب(و  
وال يتـضمن  . سواء أكان قد تم او لم يتم اإلعالن عن توزيعها      ) مخصوماً منه الضريبة  (

م مجمعـة األربـاح   مبلغ توزيعات أرباح األسهم الممتازة عن الفترة أية توزيعات لألسه   
  . سددت أو أعلن عنها خالل الفترة الجارية وتتعلق بفترات سابقة

 التى تتقرر بموجبها توزيعات أولية منخفضة لكى تُعــوض منـشأة      –إن األسهم الممتازة     -١٥
أو التى يتقرر بموجبها توزيعات تفـوق مثيلتهـا        عـن إصدار تلك األسهم الممتازة بخصم،     

حقة لكىُ تعوض المستثمرين عن شراء تلك األسهم الممتازة بعـالوة  السـوقية فى فتـرات ال 
 Increasing rate"  يشار إليها فى بعض األحيان باألسهم الممتـازة ذات العائـد المتزايـد   –

preference shares ."     ويتم استهالك أى مبلغ أصلى لخصم أو عـالوة إصـدار تتعلـق بــ
على األرباح المحتجزة باستخدام طريقة سـعر الفائـدة   " داألسهم الممتازة ذات العائد المتزاي   "

نـصيب  "وتعامل كتوزيعات ممتازة بغرض حساب " the effective interest method"الفعلى 
 ". السهم فى األرباح

. قد يتم إعادة شراء األسهم الممتازة بموجب عرض مقدم من المنشأة لحاملى تلـك األسـهم      -١٦
دلة للمقابل المدفوع لحاملى األسهم الممتازة عن القيمة الدفتريـة  وتمثل الزيادة فى القيمة العا    

  لألسهم الممتازة عائداً بالنسبة لحاملى األسهم الممتازة وتكلفـةً علـى األربـاح المحتجـزة            
ويتم خصم هذا المبلغ عند حساب الربح أو الخسارة المنسوبة لمالك األسهم العاديـة          . للمنشأة

 .  للمنشأة األم
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شأة التحويل المبكر لألسهم الممتازة القابلـة للتحويـل مـن خـالل التغييـرات      قد تشجع من   -١٧
وتمثل الزيـادة فـى القيمـة    . اإليجابية على شروط التحويل األصلية أو بسداد مقابل إضافى       

العادلة للمدفوع من األسهم العادية أو أى مقابل آخر عن القيمة العادلة لألسهم العادية القابلـة   
روط التحويل األصلية عائداً بالنسبة لحاملى األسهم الممتـازة، ويخـصم       لإلصدار بموجب ش  

  . عند حساب الربح أو الخسارة المنسوبة لمالك األسهم العادية فى المنشأة األم
تضاف أية زيادة فى القيمة الدفترية لألسهم الممتازة عن القيمة العادلة للمقابل المدفوع فـى       -١٨

  . ارة المنسوبة لمالك األسهم العادية فى المنشأة األمتسويتها عند حساب الربح أو الخس
  األسهم

هـو   يكون عـدد األسـهم العاديـة   "النصيب األساسى للسهم فى األرباح"من أجل حساب     -١٩
  .المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة

أن يتغيـر مبلـغ   يعكس المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة احتمالية            -٢٠
رأس مال المساهمين خالل الفترة نتيجة وجود عدد أكبر أو أقل من األسهم القائمـة فـى أى        

ويمثل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة عدد األسهم العاديـة            . وقت
أو )  الخزينـة أسـهم (القائمة أول الفترة على أن تُعدل بعدد األسهم العادية التى ُأعيد شرائها         

أصدرت بمعرفة المنشأة خالل الفترة ومضروبة فى عامل الوقت المـرجح، ويمثـل عامـل      
الوقت المرجح عدد األيام التى يظل فيها عدد األسهم قائماً منسوبةً إلى إجمـالى عـدد أيـام         

 .ويعد التقريب المعقول للمتوسط المرجح أمراً مقبوالً فى كثير من الحاالت الفترة،

 تُـدرج عـادةً األسـهم    –اة عدم اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح المحلية السارية   مع مراع  -٢١
ضمن المتوسط المرجح لعدد األسهم اعتباراً من التاريخ الذي يعترف فيه بـالمبلغ المـستحق     

  : ومثال ذلك-) عادةً ما يكون تاريخ إصدار األسهم(مقابل إصدار األسهم 
 . مصدرة مقابل مبالغ نقدية عندما تكون النقدية مستحقة االستالمتدرج األسهم العادية ال) أ   (

تدرج األسهم العادية المصدرة نتيجةً إلعادة االستثمار االختيارى لتوزيعات األربـاح    ) ب(   و  
 . وذلك عندما تبدأ المنشأة فى سداد التوزيعات– فى أسهم عادية أو ممتازة -

نتيجة تحويل أداة دين إلى أسهم عاديـة اعتبـاراً مـن     تدرج األسهم العادية المصدرة     ) ج(  و  
 ).أى عن االستحقاق(التاريخ الذي تتوقف فيه الفوائد عن التراكم 
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تدرج األسهم العادية المصدرة عوضاً عن الفوائد على أصـل أو عـن أدوات ماليـة          ) د(  و  
 ).قاقأى عن االستح(أخرى وذلك من التاريخ الذي تتوقف فيه الفوائد عن التراكم 

تدرج األسهم العادية المصدرة فى مقابل تسوية التزام على منشأة وذلك مـن التـاريخ   ) هـ( و  
  .الذي تجرى فيه التسوية

وذلك من التـاريخ  ) بخالف النقدية(تدرج األسهم العادية المصدرة كمقابل القتناء أصٍل      ) و( و  
 .الذي يتم فيه االعتراف باالقتناء

ية المصدرة مقابل خدمات يتم تقديمها إلى المنشأة وذلك عند تقـديم أو  تدرج األسهم العاد ) ز(و  
  .تأدية تلك الخدمات

ويتحدد التوقيت الذي تدرج فيه األسهم العادية بناء علـى الـشروط واألحكـام المتعلقـة        
  .ويجب إعطاء عنايةً خاصة لجوهر أى عقد مرتبط باإلصدار. بإصدار تلك األسهم

 فـى معاملـة لتجميـع    –المصدرة كجزء من مقابل الشراء المحوْل      تُدرج األسهم العادية     -٢٢
 ضمن المتوسط المرجح لعدد األسهم اعتباراً مـن تـاريخ االقتنـاء، وذلـك ألن        -األعمال  

المنشأة المقتناة فى قوائم الدخل والدخل الشامل الخاصـة   المنشأة المقتنية تدرج أرباح وخسائر  
 .بها اعتباراً من تاريخ االقتناء

تُدرج األسهم العادية التـى سـوف يـتم       " النصيب األساسى للسهم فى األرباح    "عند حساب    -٢٣
وذلك اعتباراً من التاريخ الـذي يـتم فيـه    " أداة قابلة للتحويل اإللزامى"إصدارها عند تحويل    

 .  إبرام العقد المتعلق باألداة

ـ    " األسهم المشروطة القابلة لإلصدار   "تُعامل   -٢٤ النـصيب  "ى حـساب  كأسهم قائمة وتـدرج ف
فقط اعتباراً من التاريخ الـذي تـستوفى فيـه كافـة الـشروط        " األساسى للسهم فى األرباح   

وال تعد األسهم التى يتوقف إصدارها فقـط  ). أى عندما تكون األحداث قد وقعت  (الضرورية  
هو من األمـور   وذلك ألن مرور الوقت" أسهماً مشروطة قابلة لإلصدار   "على مرور الوقت    

" القابلة لالستعادة بشروط معينـة "وال تعامل األسهم العادية القائمة     . نية التى ال ريب فيها    اليقي
النـصيب األساسـى   "كأسهٍم قائمة ويتم استبعادها عنـد حـساب   ) أى التى تخضع لالستدعاء (

  .حتى يحل التاريخ الذي ال تصبح فيه تلك األسهم خاضعة لالستدعاء"للسهم فى األرباح
  .ملغاة -٢٥
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 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة ولكل الفترات المعروضـة       يعدْل -٢٦
 التـى  - بخالف ما يتعلق منها بتحويل األسهم العاديـة المحتملـة   –ليعكس كافة األحداث   

  . غيرت من عدد األسهم العادية القائمة دون تغييٍر مقابل فى موارد المنشأة
 يتم تخفيض عدد األسهم العادية القائمة دون أن يـصاحب ذلـك   قد تُصدر أسهم عادية أو قد    -٢٧

  :تغيير مقابل فى الموارد ومثال ذلك
  ). يشار إليهما فى بعض األحيان باألسهم المجانية( أو إصدار أسهم منحة )1(الرسملة)  أ   (
 فى أى إصدار آخر مثلمـا يحـدث عنـدما تتـضمن حقـوق       مجانيوجود عنصر   ) ب(و  

  . مين الحاليين عنصراً مجانياًاالكتتاب للمساه
  . تجزئة األسهم) ج(و 
  ). دمج األسهم(التجزئة العكسية لألسهم ) د(و 

عند إصدار رأس مال خصماً على األرباح المرحلة أو االحتياطيات، أو عند إصدار أسـهم           -٢٨
 تصدر أسهم عادية للمساهمين الحاليين بدون مقابـل إضـافى   -مجانية أو عند تجزئة األسهم     

وفي هذه الحالة يجـب  . التالي يزيد عدد األسهم العادية القائمة دون زيادة فى موارد المنشأة  وب
تعديل عدد األسهم العادية التي كانت قائمة قبل هذا الحدث بنسبة التغير فـى عـدد األسـهم          
العادية القائمة كما لو كان هذا الحدث قد تم فى بداية أقدم فترة مالية معروضة فـى القـوائم       

كتوزيعـات أسـهم   " سهمين مقابل كل سـهم "فى حالة إصدار    :وعلى سبيل المثال  . )٢(ماليةال
  للوصـول " ٣ "x عندئٍذ يتم ضرب عدد األسهم العادية القائمة قبل ذلـك اإلصـدار     –مجانية  

للوصول إلى عدد األسـهم العاديـة   " ٢ "xإلى إجمالى عدد األسهم العادية الجديد أو ضربها       
  .اإلضافية

ادةً على دمج األسهم العادية تخفيض عدد األسهم العادية القائمة دون أن يـصاحب        يترتب ع  -٢٩
ومع ذلك فعندما يكون التأثير الشامل لمعاملـة دمـج     . ذلك تخفيض مقابل فى موارد المنشأة     

هو بمثابة إعادة شراء سهم بالقيمة العادلة عندئٍذ يكون التخفيض فـى عـدد األسـهم          األسهم
                                                 

عن المعنى " تكاليف االقتراض)  "١٤(يختلف معنى الرسملة الوارد فى إطار معيار المحاسبة المصرى رقم     ) ١(
المقصود فى هذه الفقرة وأى فقرات أخرى بهذا المعيار حيث تعنى هنا إصـدار أسـهم رأس مـال دون أن     

وقد تتم الرسملة على سبيل المثال وذلـك  . مماثل لألسهم المجانية تقابلها زيادة فى موارد المنشأة وهومعنى       
 .بإصدار أسهم عادية تحويالً من أرباح مرحلة أو احتياطيات

تعديل عدد األسهم العادية لرأس المال القائمة ضمن األرصـدة االفتتاحيـة ألرقـام المقارنـة           يعنى ذلك   ) ٢(
  . ير فى عدد األسهم التى حدثت خالل الفترة الجاريةالمعروضة بالقوائم المالية وذلك بنفس نسبة التغ
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   مثل ما يحـدث عنـدما تكـون عمليـة دمـج     –تخفيض مقابل فى المواردهو نتيجةً ل   القائمة
 وعندئٍذ يعدْل المتوسط المرجح لعدد األسـهم العاديـة   –األسهم مقترنة بتوزيع كوبون خاص  

 - التى تحدث بها معاملة الدمج المقترنة بتوزيـع الكوبـون الخـاص        –القائمة خالل الفترة    
ك اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه االعتـراف بتوزيـع   بالتخفيض فى عدد األسهم العادية وذل    

  . الكوبون الخاص
  النصيب المخفض للسهم فى األرباح

وذلـك بالنـسبة   "النصيب المخفض للسهم فى األرباح"على المنشأة أن تقوم بحساب قيمة      -٣٠
ـ  لألرباح أو الخسائر المنسوبة لمالك األسهم العادية للمنشأة األم،       اح وكذلك بالنسبة لألرب

أو الخسائر من العمليات المستمرة المنسوبة إلى مالك األسهم العادية للمنشأة األم إذا مـا     
  . قامت المنشأة بعرض األرباح أو الخسائر من العمليات المستمرة

فعلى المنشأة أن تُعِدْل األرباح أو الخسائر "النصيب المخفض للسهم فى األرباح"من أجل حساب -٣١
العادية للمنشأة األم وكذا المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة وذلك المنسوبة لمالك األسهم 

 ).   المخِفضة(باآلثار الناتجة عن كافةاألسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض 

مع الهـدف مـن حـساب    " النصيب المخفض للسهم فى األرباح    "يتوافق الهدف من حساب      -٣٢
   يقدم مؤشراً لقياس نصيب كـل سـهم عـادى   فى أنه " النصيب األساسى للسهم فى األرباح    "

األسـهم العاديـة المحتملـة المؤديـة     " ولكنه يأخذ فى اعتباره تأثير كافة  –فى أداء المنشأة    
  - : ونتيجةً لذلك-القائمة خالل الفترة"للتخفيض 

مالك األسـهم العاديـة للمنـشأة األم وذلـك     المنسوبة إلى تُعدْل األرباح أو الخسائر   ) أ (
المعترف بها خالل الفتـرة والتـى تتعلـق    " توزيعات األرباح والفوائد"  بقيمة بتعليتها

 كمـا  –) وذلك بعد خصم الضريبة منها    (باألسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض      
تُعدْل تلك األرباح أو الخسائر أيضاً بأى تغييرات أخرى فى الدخل أو المـصروفات          

  . إلى أسهم عادية"المؤدية للتخفيضدية المحتملة األسهم العا"والتى قد تنتج من تحويل 
يعدْل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة وذلك بتعليته بالمتوسط المـرجح     ) ب(و  

األسهم العادية "لعدد األسهم العادية اإلضافية التى كانت ستنشأ بافتراض تحويل كافة           
  .  إلى أسهم عادية" المحتملة المؤدية للتخفيض
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  األرباح
تقوم المنشأة بتعـديل األربـاح أو   " النصيب المخفض للسهم فى األرباح   "من أجل حساب     -٣٣

" ١٢"الخسائر المنسوبة إلى مالك األسهم العادية للمنشأة األم كما تم احتسابها طبقاً للفقرة       
 ): بعد خصم الضريبة(بالمبالغ التالية 

 العاديـة المحتملـة المؤديـة    األسـهم "أية توزيعات أو بنود أخرى متعلقة بــ       ) أ(
قد خصمت عند تحديد األرباح أو الخسائرالمنسوبة إلى مالك األسـهم     " للتخفيض

  ".١٢"العادية للمنشأة األم كما تم حسابها طبقاً للفقرة 
  األسـهم العاديـة المحتملـة   "أية فوائد معترف بها خالل الفترة وتتعلـق بــ      ) ب(     و  

  ".المؤدية للتخفيض
األسـهم  " أى تغيرات أخرى فى بنود الدخل أو المصروف قد تنجم عـن تحويـل     )ج(     و  

  ".العادية المحتملة المؤدية للتخفيض
إلى أسهم عادية ال تنشأ البنـود   " األسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض    "بعدما يتم تحويل     -٣٤

لعاديـة الجديـدة    يصبح لألسـهم ا - وبدالً من ذلك-مجدداً) ج (-) أ (٣٣المحددة فى الفقرة    
المحولَة الحق فى المشاركة فى األرباح أو الخسائر المنسوبة إلـى مـالك األسـهم العاديـة       

ولذلك فإن األرباح أو الخسائر المنسوبة إلى مالك األسهم العاديـة للمنـشأة األم   . للمنشأة األم 
وبأيـة ضـرائب   ) ج (-) أ (٣٣بالبنود المحددة فى الفقرة  تُعدل ْ " ١٢"والمحسوبة وفقاً للفقرة    

تكـاليف المعاملـة   "األسهم العادية المحتملة "وتتضمن المصروفات المرتبطة بـ  . متعلقة بها 
مـن معيـار   " ٩"راجع لفقرة (والخصم والتى يتم المحاسبة عنهما طبقاً لطريقة الفائدة الفعلية      

 ).األدوات المالية) "٤٧(المحاسبة المصرى رقم 

  بالتبعيـة إلـى تغيـرات فـى بنـود الـدخل          " ادية المحتملـة  األسهم الع "قد يؤدى تحويل     -٣٥
  قد يؤدى التخفيض فـى مـصروف الفائـدة المـرتبط      :  فعلى سبيل المثال   -أو المصروف 

   ومـا ينـتج عـن ذلـك    – إذا ما تم تحويلها ألسهم عاديـة      –"األسهم العادية المحتملة  "بـ  
مـشاركة  " لمتعلق بنظـام من زيادة فى الربح أو تخفيض فى الخسارة إلى زيادة فى العبء ا    

تُعـدل  " النصيب المخفض للـسهم فـى األربـاح     "وألغراض حساب ". العاملين فى األرباح  
األرباح أو الخسائرالمنسوبة إلى مالك األسهم العادية للمنشأة األم بمثل تلـك النوعيـة مـن       

 .التغيرات على بنود الدخل أو المصروف
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  األسهم
 ينبغى أن يكون عدد األسهم العادية  " األرباح   لسهم فى لالنصيب المخفض   "من أجل حساب   -٣٦

 مضافاً -"٢٦"و" ١٩"هو المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية والمحسوب طبقاً للفقرتين       
إليه المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التى منِ شأنها أن تُصدر عند تحويـل كافـة             

األسهم "وتعتبر المنشأة أن  .ديةإلى أسهم عا " األسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض    "
قد تم تحويلها إلى أسهم عادية فى بداية الفترة أو فى      "العادية المحتملة المؤدية للتخفيض   

 . إذا كان ذلك التاريخ تالياً لبداية الفترة-التاريخ الذي تُصدر فيه األسهم العادية المحتملة
ـ    "ينبغى تحديد    -٣٧ لكـل فتـرة معروضـة بـشكل     "يضاألسهم العادية المحتملة المؤدية للتخف

عـن  "األسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفـيض  "ومن ثم فال يمكن النظر إلى عدد        .مستقل
األسهم العاديـة  "الفترة المنقضية من العام حتى تاريخه على أنها تمثل متوسطاً مرجحاً لعدد   

  .١ورية والمدرجة فى المعادلة المتعلقة بكل فترة د" المحتملة المؤدية للتخفيض
وتـدرج  . يتم ترجيح األسهم العادية المحتملة طبقاً للفترة التى تكون فيها تلك األسهم قائمـة      -٣٨

التى يتم إلغائها أو سقوط الحق فى ممارستها خالل الفتـرة فـى          " األسهم العادية المحتملة  "
عن ذلك الجزء من الفترة التى كانـت قائمـةً   " النصيب المخفض للسهم فى األرباح  "حساب  

وبالنسبة لألسهم العادية المحتملة التى تُحوْل إلى أسهم عادية خالل الفترة فإنهـا       . الله فقط خ
من بدايـة الفتـرة وحتـى تـاريخ     " النصيب المخفض للسهم فى األرباح"تدرج عند حساب  

   واعتباراً من تاريخ التحويل فإن األسهم العاديـة الناشـئة عـن ذلـك التحويـل        –التحويل  
النصيب المخفض للـسهم   "و" النصيب األساسى للسهم فى األرباح    "ل من تدرج فى حساب ك   

  ".فى األرباح
األسهم العاديـة المحتملـة   "يتحدد عدد األسهم العادية التى من شأنها أن تُصدر عند تحويل        -٣٩

وفى حالة وجود أكثر   ". األسهم العادية المحتملة  "وذلك على أساس شروط     "المؤدية للتخفيض 
ترض استخدام معدل التحويل أوسعر الممارسة الذي يحقـق أقـصى         من أساس للتحويل يف   

  . استفادة من وجهة نظر حامل األسهم العادية المحتملة
                                                 

 –لمنشأٍة ما فى نهاية الربع الثالث من العـام  " األسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض   "يعنى هذا أن عدد     ) ١(
  – يجب أن تتحدد عن فترة التسعة أشهر المنتهية فى ذلك التاريخ بمعزل عـن الفتـرات األخـرى        –مثالً  

المحتملـة  "أة أال تقوم بتحديد هذا العدد على أساس حساب متوسط مرجح لعدد األسهم العاديـة         وعلى المنش 
  باستخدام المتوسطات المرجحة لعدد األسهم القائمة التى توصلت إليها فـى نهايـة كـل        " المؤدية للتخفيض 

  .   ثالثة أشهر على حده
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 إلى أطراف أخـرى بخـالف   -قد تُصِدر شركة تابعة أو مشروع مشترك أو شركة شقيقة       -٤٠
لـة   أسهماً عادية محتم-المنشأة األم أو صاحب الحصة فى المشروع المشترك أو المستثمر  

قابلةً للتحويل إما إلى أسهٍم عادية للمنشأة التابعة أو المشروع المشترك أو المنشأة الـشقيقة،        
أو إلى أسهم عادية للمنشاة األم أو صاحب الحصة فى المـشروع المـشترك أو المـستثمر     

فإذا كان لهذه األسهم العادية المحتملـة للـشركة التابعـة أو    ). الذين يعرضون قوائم مالية (
النصيب األساسـى الـسهم فـى    "شروع المشترك أو الشركة الشقيقة تأثيراً مخِفضاً على  الم

للمنشأة التى تعرض قوائم ماليـة عندئـٍذ تُـدرج تلـك األسـهم المحتملـة فـى          " األرباح
  ".النصيب المخفض للسهم فى األرباح"حساب

  األسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض 
 عنـدما يكـون   فقـط دية المحتملة على أنها مؤدية للتخفيض  يجب النظر إلى األسهم العا     -٤١

  تحويلها إلى أسهم عادية من شأنه أن يؤدى إلى تخفـيض نـصيب الـسهم فـى أربـاح         
  . العمليات المستمرة) أو زيادة نصيب السهم من خسائر(

كـرقٍم  "المنـسوبة للمنـشأة األم   "األرباح أو الخسائر من العمليات المستمرة"تستخدم المنشأة   -٤٢
لتحديد ما إذا كانت األسهم العادية المحتملة هى أسهم مؤديـة للتخفـيض أو مـضادة          " حاكم

وتُعدْل األرباح أو الخسائر من العمليات المستمرة المنـسوبة للمنـشأة األم طبقـاً         . للتخفيض
 . وال تدخل فيها البنود الخاصة بالعمليات غير المستمرة"١٢"للفقرة رقم 

عندما يكـون تحويلهـا إلـى    " مضاٍد للتخفيض"محتملة أسهماً ذات أثر تُعد األسهم العادية ال    -٤٣
أو إلى تخفـيض نـصيب   (أسهم عادية من شأنه أن يؤدى إلى زيادة نصيب السهم من أرباح           

" النصيب المخفض للسهم فـى األربـاح  "وعند حساب . العمليات المستمرة ) السهم من خسائر  
أسـهم عاديـة   )  التحويل أو الممارسة خالفآخر ب أو إصدار(فال يفترض تحويل أو ممارسة  

  . )1("نصيب السهم فى األرباح"محتملة من التى سيكون لها أثر مضاد للتخفيض على 
مـضادة  "أو " مؤديـة للتخفـيض  "من أجل تحديد ما إذا كانت األسـهم العاديـة المحتملـة      -٤٤

منفصل بدالً مـن   ينظر لكل إصدار أو سلسلة من األسهم العادية المحتملة بشكل        -"للتخفيض
به إلى األسهم العادية المحتملة علـى   وقد يؤثر التسلسل الذي ينظر. النظر إليها بشكل إجمالى  

                                                 
  النصيب المخفـض للـسهم  "األسهم بغرض تحديد أى أنه عندما تقوم المنشأة بحساب المتوسط المرجح لعدد    ) ١(

فيجب عليها أال تفترض تحويل أو ممارسة أو إصدار أى من األسهم العادية المحتملة إذا تبـين  " فى األرباح 
  .لها أن تحويل أو ممارسة أو إصدار تلك األسهم سيكون له أثر مضاد للتخفيض
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ولهذا فمـن أجـل تعظـيم تـأثير     . تحديد ما إذا كانت تلك األسهم مؤدية للتخفيض من عدمه   
 كـل  إلـى  إلى أقصى حد ممكن ينظَـر " النصيب األساسى للسهم فى األرباح"التخفيض على   

إصدار أو سلسلة من األسهم العادية المحتملة بتسلسل يعكس ترتيب األسهم من األكثر تـسبباً        
أى تُدرج األسهم العادية المحتملة المؤديـة للتخفـيض ذات   (فى التخفيض إلى األقل تسبباً فيه  

فى حساب النصيب المخفض للسهم فى األرباح قبل أن تدرج    "أقل عائد على كل سهم إضافى     "
وبصفة ". العائد األعلى على كل سهم إضافى  "هم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض ذات       األس

  .عامة تدرج أوالً الخيارات والحقوق فى األسهم العادية ألنها ال تؤثر على بسط المعادلة
   Options, warrants and their equivalentsالخيارات والحقوق في أسهم وما فى حكمهما

فعلى المنشأة أن تفترض قيام حاملى  " نصيب المخفض للسهم فى األرباح    ال"من أجل حساب   -٤٥
بممارسة تلك الخيارات والحقوق المؤديـة  ) فى األسهم العادية للمنشأة  (الخيارات والحقوق   

وينظر للمتحصالت المفترضة من ممارسة تلك األدوات المالية كما لو كانت قـد      . للتخفيض
ة وفقاً لمتوسط سعر السوق لألسـهم العاديـة خـالل        تم استالمها من إصدار أسهم عادي     

وعدد األسهم العادية التـى   ،)١(هذا ويعالج الفرق بين عدد األسهم العادية المصدرة  . الفترة
كانت من شأنها أن تصدر وفقاً لمتوسط سعر السوق لألسهم العادية خالل الفتـرة وذلـك           

  .على إنها تمثل إصداراً ألسهم عادية بدون مقابل
٤٦- الخيارات والحقوق فى األسهم المصدرة لمنشأة    تُع إذا كان من شـأنها أن  " مؤديةً للتخفيض"د

. تؤدى إلى إصدار أسهم عادية بأقل من متوسط سعر السوق لألسهم العاديـة خـالل الفتـرة      
وتكون قيمة التخفيض هى متوسط سعر السوق لألسهم العادية خالل الفترة مخـصوماً منـه             

  .سعر اإلصدار
تُعامـل األسـهم العاديـة    " النصيب المخفض للسهم فى األربـاح "م فمن أجل حساب    ومن ث 

  - :المحتملة على أنها تتكون من العنصرين التاليين معاً
عقد إلصدار عدد معين من األسهم العادية وفقاً لمتوسط سعرها الـسوقى خـالل            )  أ(

ثـل أسـهم   ويفترض أن تكون تلك األسهم مسعرة بشكل عادل وأنهـا ال تم  . الفترة
النصيب المخفـض  "مؤدية للتخفيض وال مضادة للتخفيض ويتم تجاهلها عند حساب   

  ". للسهم فى األرباح
                                                 

د بها عدد األسهم العادية القابلة لإلصدار طبقاً لما تنص  فى سياق هذه الفقرة يقص    " األسهم المصدرة "إن لفظ   ) ١(
 وهى األسهم التى قد تصدر فعالً فى حالـة  -عليه صراحةً شروط عقود الخيارات أو الحقوق التى تنظمها          

  . قيام حاملى تلك األدوات المالية بممارسة حقوقهم بالكامل فى األسهم العادية المصدرة للمنشأة
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وال تُوِلد تلك األسهم العاديـة أيـة    . عقد إلصدار باقى األسهم العادية بدون مقابل       ) ب(
ألسـهم  امتحصالت وال يكون لها تأثير على األرباح أو الخسائر المنـسوبة إلـى        

وتضاف إلى عدد األسـهم  " مؤدية للتخفيض"ية القائمة، ولذلك تعد تلك األسهم   العاد
  ". النصيب المخفض للسهم فى األرباح"العادية القائمة عند حساب 

عندما يتجاوز متوسط السعر الـسوقى لألسـهم   فقط مخفضاً  يكون للخيارات والحقوق تأثيراً    -٤٧
أى عندما يكون سعر ممارسة تلـك  (لحقوق الممارسة للخيارات أو ا العادية خالل الفترة سعر   

نصيب الـسهم فـى   "وال تقوم المنشأة بتعديل "). in the money"–العقود أقل من سعر السوق
  .   بأثر رجعى يعكس التغيرات فى أسعار األسهم العادية- الذي سبق لها عرضه -"األرباح

مدفوعات المبنيـة علـى أسـهم     المتعلقة بال–بالنسبة لخيارات األسهم والترتيبات األخرى   -أ٤٧
 –"المدفوعات المبنية على أسـهم   ") ٣٩(والتى ينطبق عليها معيار المحاسبة المصرى رقم        

وسعر الممارسة المشار إليه فـى الفقـرة     " ٤٦"فإن سعر اإلصدار المشار إليه فى الفقرة        
لمـستقبل   سلع أو خدمات من المقرر توريدها للمنشأة فى ا    ألييتضمن القيمة العادلة    " ٤٧"

  .المتعلقة بالمدفوعات المبنية على أسهم" عقد خيار األسهم أو الترتيبات األخرى"بموجب 
ذات الشروط المحددة أو القابلة للتحديد وكذا األسهم   " خيارات األسهم "على المنشأة أن تعالج      -٤٨

ب  كخيارات عنـد حـسا  - والتى تخص العاملين بها -العادية التى لم يكتسب الحق فيها بعد      
على الرغم من أن تحققها قد يكون مشروطاً باكتساب     " النصيب المخفض للسهم فى األرباح    "

وبالنسبة لخيارات األسـهم  . الحق فيها، وتعامل المنشأة كالهما كأسهم قائمة فى تاريخ المنْح        
" أسهم مشروطة قابلـة لإلصـدار  "الممنوحة للعاملين والمبنية على أدائهم فإنها تعامل بمثابة    

  . ك ألن إصدارها يتوقف على استيفاء شروط محددة باإلضافة إلى مرور الوقتوذل
   Convertible Instrumentsاألدوات القابلة للتحويل 

" التـأثير المخفـض  "يؤخذ فى االعتبـار     " النصيب المخفض للسهم فى األرباح    "عند حساب    -٤٩
 ". ٣٦"و" ٣٣"لألدوات القابلة للتحويل وذلك طبقاً للفقرات

كلما كان مبلغ توزيع الربح المعلـن    "مضادة للتخفيض   "ألسهم الممتازة القابلة للتحويل     تُعد ا  -٥٠
لها أو المتراكم عنها فى الفترة الجارية لكل سهم عادى يمكن الحصول عليه عنـد التحويـل     

مـضاد  " يعد الدين القابل للتحويـل  –وبالمثل  ".النصيب األساسى للسهم فى األرباح "يتجاوز  
  مخصوماً منها الـضريبة والتغيـرات األخـرى فـى الـدخل      ( كانت فائدته    كلما"للتخفيض

النصيب األساسـى  "لكل سهم عادى يمكن الحصول عليه عند التحويل تتعدى  ) أو المصروف 
  ". للسهم فى األرباح
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قد يؤثر االسترداد أو التحويل التحفيزى لألسهم الممتازة القابلة للتحويل فقط على جزء مـن        -٥١
وفى مثل تلك الحاالت فإن الزيـادة  . ة القابلة للتحويل والتى كانت قائمة من قبلاألسهم الممتاز 

تُنسب إلى األسهم المستردة أو المحولة بغـرض   "١٧"فى المقابل المشار إليها فى الفقرة رقم        
وتؤخـذ  ". مؤديـة للتخفـيض  "تحديد ما إذا كانت األسهم الممتازة القائمة المتبقية هى أسـهم    

  .   ة أو المحولة فى االعتبار بمعزٍل عن األسهم التى ال تُسترد أو تُحولاألسهم المسترد
  Contingently issuable sharesاألسهم المشروطة القابلة لإلصدار 

فـإن األسـهم العاديـة    " النصيب األساسى للسهم فـى األربـاح  "هو الحال عند حساب    كما -٥٢
النصيب المخفض للـسهم  " عند حساب المشروطة القابلة لإلصدار تُعامْل كأسهم قائمة وتدرج    

وتـدرج األسـهم   . )تمـت األحـداث   أى إذا    (عندما تتحقق شروط إصـدارها    " فى األرباح 
أو من تاريخ اتفاقية األسهم المشروطة لـو كـان   (المشروطة القابلة لإلصدار من بداية الفترة  

القابلة لإلصدار التـى  وإذا لم تتحقق الشروط فإن عدد األسهم المشروطة ). الحقاً لبداية الفترة  
يعتمد على عدد األسـهم التـى كـان    " النصيب المخفض للسهم فى األرباح"تدخل فى حساب  

وال يـسمح بتعـديل أرقـام    . سيتم إصدارها لو كانت نهاية الفترة هى نهاية الفترة الـشرطية    
  .      الفترة الشرطية دون أن تستوف الشروطتنتهيالمقارنة عندما 

  هو تحقيق مستوى معين مـن األربـاح فـى فتـرة معينـة           ار األسهم إذا كان شرط إصد    -٥٣
أو المحافظة عليه وتم تحقيق ذلك المستوى فى نهاية الفترة المعروضة ولكـن كـان يجـب            
الحفاظ عليه لفترٍة إضافية تتعدى الفترة المعروضة، عندئٍذ تعامل األسهم العاديـة اإلضـافية      

إذا كـان تأثيرهـا   "  المخفض للسهم فى األربـاح    النصيب"باعتبارها قائمةً وذلك عند حساب      
يعتمد على عدد األسـهم  " النصيب المخفض للسهم فى األرباح  "وفى هذه الحالة فإن     . مخِفضاً

العادية التى كان من شأنها أن تصدر لو كان مستوى العوائد فى نهاية الفترة المعروضة هـو      
األسهم العادية المشروطة القابلـة  "ل تلك وال تدخل مث. ما قد تحقق فى نهاية الفترة المشروطة  

 الفتـرة  تنتهـي وذلـك حتـى    " النصيب األساسى للسهم فى األربـاح     "فى حساب   " لإلصدار
المشروطة نظراً ألن العوائد قد تتغير فى أى فترة مستقبلية نتيجة ألن الشروط المطلوبة قـد            

 .ال تكون كلها قد تحققت
 القابلة لإلصدارعلى السعر السوقى لألسهم العاديـة  قد يعتمد عدد األسهم العادية المشروطة     -٥٤

النصيب المخفض للـسهم  "فى المستقبل، وفى هذه الحالة فإذا كان التأثير مخفضاً فإن حساب           
  يعتمد على عدد األسهم العادية التى من شـأنها أن تـصدر لـو كـان الـسعر        " فى األرباح 

إليه السعر السوقى للـسهم فـى نهايـة    السوقى للسهم فى نهاية الفترة المالية هو ما قد وصل  
  .الفترة المشروطة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٣١٠

وإذا ما اعتمد الشرط على متوسط األسعار السوقية للسهم على مدى فتـرة زمنيـة تتعـدى        
. نهاية الفترة المعروضة عندئٍذ يستخدم متوسط األسعار السوقية للفترة المنقضية فى الحساب        

النصيب األساسى "فى حساب " قابلة لإلصدار األسهم العادية المشروطة ال   "وال تدخل مثل تلك     
 الفترة المشروطة ألن الشروط المطلوبة قـد ال تكـون     تنتهيوذلك حتى   " للسهم فى األرباح  

  .كلها قد تحققت
على تحقـق عوائـد مـستقبلية     " األسهم العادية المشروطة القابلة لإلصدار    "وقد يعتمد عدد     -٥٥

ك الحاالت فإن عدد األسهم العادية التـى تـدخل   وفى مثل تل. وأسعار مستقبلية لألسهم العادية 
أى األربـاح  (سيعتمد على كال الـشرطين    " النصيب المخفض للسهم فى األرباح    "فى حساب   

وال ). حتى نهاية الفترة الجارية والسعر السوقى الجارى للسهم فى نهاية تلك الفتـرة الماليـة         
النصيب المخفض "العتبار عند حساب    فى ا " األسهم العادية المشروطة القابلة لإلصدار    "تؤخذ  

  .إال إذا تحقق هذين الشرطين معاً" للسهم فى األرباح
على شرٍط آخر " األسهم العادية المشروطة القابلة لإلصدار  "فى حاالٍت أخرى قد يعتمد عدد        -٥٦

وفـى مثـل   ). افتتاح عدد معين من منافذ بيع بالتجزئة: مثل(بخالف األرباح أو أسعار السوق  
 وعلى افتراض أن يبقى الموقف الجارى للشرط دون تغيير حتى نهاية الفتـرة     –الت  تلك الحا 

  بـأن تـدرج عـدد    "النصيب المخفض للسهم فى األربـاح    " فعندئذٍ يتم حساب     –المشروطة  
على أساس مدى تحقق ذلك الشرط فـى نهايـة الفتـرة       " األسهم المشروطة القابلة لإلصدار   "

  . المالية الجارية
 بخـالف تلـك المغطـاة    -"األسهم العادية المحتملة المشروطة القابلة لإلصدار   "بالنسبة إلى    -٥٧

  فإنهـا  -" األدوات القابلة للتحويل المشروطة اإلصـدار "باتفاقية إصدار أسهم مشروطة مثل  
  :كما يلي" النصيب المخفض للسهم فى األرباح"تدخل فى حساب 

 األسـهم العاديـة المحتملـة سـيتم     تحدد المنشأة ما إذا كان بإمكانها أن تفترض أن    ) أ (
إصدارها على أساس الشروط المحددة إلصدارها وفقـاً ألحكـام األسـهم العاديـة            

  "٥٦"إلى  "٥٢"المشروطة الواردة فى الفقرات من 
  النصيب المخفـض للـسهم  "إذا ما كان يتعين إدراج تلك األسهم المحتملة ضمن       ) ب(و  

النصيب المخفـض للـسهم   " تأثيرها على حساب   فإن المنشأة تقوم بتحديد   " فى األرباح 
  وذلك إما بإتباع األحكام الخاصة بالخيارات والحقـوق الـوارد ذكرهـا       " فى األرباح 

أو األحكام الخاصة باألدوات القابلة للتحويل الـوارد        "٤٨"إلى  " ٤٥"فى الفقرات من    
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ن تسويتها فى أو األحكام الخاصة بالعقود التى يمك     "٥١"إلى  " ٤٩"ذكرها بالفقرات من    
 أليأو وفقـاً  " ٦١"إلى " ٥٨"صورة أسهم عادية أو نقداً والوارد ذكرها بالفقرات من      

  .أحكام أخرى حسبما يكون ذلك مالئماً
يراعـى أال يفتـرض   " النصيب المخفض للسهم فـى األربـاح  "ومع ذلك فألغراض حساب   

يفتـرض ممارسـة أو   ممارسة أو تحويل مثل تلك األسهم المحتملة المشروطة إال بعـد أن        
تحويل ما قد يكون قائماً من أسهم عادية محتملة مماثلة لها والغير معلـق إصـدارها علـى       

  .تحقق شروط معينة
  العقود التى قد يتم تسويتها إما فى صورة أسهم عادية أو نقداً

 حسب اختيـار  إذا ما أبرمت منشأة عقداً يمكن تسويته إما فى صورة أسهم عادية أو نقداً  -٥٨
شأة، فعلى المنشأة أن تفترض أن العقد سيتم تسويته بإصدار أسهم عادية وأن تدرج       المن

النصيب المخفض للسهم فى "األسهم العادية المحتملة الناتجة من هذا االفتراض فى حساب     
  ".مؤدياً للتخفيض"إذا ما كان تأثير تلك األسهم " األرباح

 كأصل أو التزام أو عندما يكون لـه  - لألغراض المحاسبية -عندما يعرض مثل ذلك العقد     -٥٩
مكونين أحدهما يمثل أداة حقوق ملكية واآلخر التزام، فعلى المنشأة أن تقوم بتعديل البـسط            

بأية تغيرات فى األرباح أو الخسائر من تلك التى كان يمكـن لهـا أن تنـشأ           ) فى المعادلة (
ويعد ذلك التعديل مماثال  . ملكيةخالل الفترة لو كان ذلك العقد قد بِوب بالكامل كأداة حقوق          

  ".٣٣"ًللتعديالت المطلوبة بالفقرة 
أما بالنسبة للعقود التى يمكن تسويتها إما فى صورة أسهم عادية أو نقداً حسب اختيـار             -٦٠

حامل األداة، فعلى المنشأة أن تختار التسوية المؤدية للتخفيض ذات األثر األكبر من بـين          
  ". النصيب المخفض للسهم فى األرباح"بأسهم وذلك عند حسابالتسوية النقدية أو التسوية 

 أداة الـدين التـى   -ومن أمثلة العقود التى يمكن تسويتها إما فى صورة أسهم عادية أو نقداً        -٦١
تعطى للمنشأة فى تاريخ استحقاقها حقاً غير مشروط فى تسوية أصل الدين إما نقداً أو مقابـل        

خيـار  " خيار البيع المتعهد به -ألخرى على مثل تلك العقودومن األمثلة ا  . أسهم المنشأة ذاتها  
  .والذي يعطى لحامله الخيار فى تسويته إما بأسهم عادية أو نقداً" محرر من قبل المنشأة
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  Purchased Optionsخيارات مشتراة 
ات أى عقود الخيار(ال تدخل عقوداً مثل خيارات البيع المشتراة وخيارات الشراء المشتراة             -٦٢

النصيب المخفـض للـسهم فـى    "فى حساب   )  التى تحتفظ بها المنشأة على أسهمها العادية      
 .)١("مـضاد للتخفـيض  "وذلك ألن أخذها فى االعتبارمن شأنه أن يكون لـه أثـر         " األرباح

وبصفٍة عامة فإن خيار البيع ما كان سيتم ممارسته إال فقط لو كان سعر الممارسـة أعلـى          
أن خيار الشراء ما كان سيتم ممارسته إال فقـط لـو كـان سـعر     من سعر السوق فى حين  

 .الممارسة أقل من سعر السوق

 Written Put Optionsخيارات البيع المحررة 
إذا كانـت ذات تـأثير   " النصيب المخفض للسهم فى األرباح  "تؤخذ فى االعتبار عند حساب     -٦٣

خيارات البيع "سهمها مثل ، العقود التى تتطلب من المنشأة إعادة شراء أ     "مؤدى للتخفيض "
  "المحررة التى تتعهد المنشأة بموجبها بشراء أسهمها إذا ما طلب حامـل األسـهم بيعهـا       

  ."عقود الشراء المستقبلية ألسهم المنشأة ذاتها"أو 
  "in the money"فإذا كانت تلك العقود قابلة للممارسة خالل الفترة أو كمـا يطلـق عليهـا    

رسة أو التسوية المنصوص عليه بتلك العقود أعلى من متوسط أى عندما يكون سعر المما   (
يتم حساب التأثير المحتمل المـؤدى للتخفـيض   ) سعر السوق للسهم العادى عن تلك الفترة  

  :كما يلي" نصيب السهم فى األرباح"فى
  يفترض أن المنشأة ستقوم فى بداية الفترة بإصدار عدداً من األسهم العاديـة كافيـاً      )  أ(

ويحسب ذلك العدد وفقاً لمتوسـط الـسعر   (بل المنصوص عليه فى التعاقد  لجمع المقا 
  ).السوقى للسهم العادى خالل الفترة

  سـيتم اسـتخدامه  " أ٦٣"يفترض أن مقابل إصدار األسهم المشار إليه فى الفقرة     ) ب(    و  
 أى فى إعادة شراء األسهم العادية بالعدد المقرر الحصول     (فى الوفاء بشروط التعاقد     

 ).عليه وفقاً للعقد

                                                 
 ذلك إلى ما قد يحدث من نقص فى عدد األسهم العادية المصدرة للمنشأة إذا مـا قـررت    ويرجع السبب فى  ) ١(

حيـث  " خيارات شـراء "أو " خيارات بيع"المنشأة ممارسة ما لديها من عقود خيارات مشتراة سواء أكانت      
فـى كلتـا    وبالتالى ف–سيترتب على ممارستها قيام المنشأة ببيع أسهمها لنفسها أو شراء أسهمها من نفسها      

الحالتين سيقل عدد األسهم فى بسط المعادلة بينما ستظل األرباح على حالها مما يترتب عليـه نـشأة أثـر       
 .من ممارسة المنشأة لتلك الخيارات" مضاد للتخفيض"
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أى الفرق بين عدد األسهم العاديـة المفتـرض     (تدرج الزيادة فى األسهم العادية      ) ج(    و  
وعدد األسهم العادية المقرر الحصول عليها وفقـاً للفقـرة   "أ٦٣"إصدارها وفقاً للفقرة 

  ".النصيب المخفض للسهم فى األرباح"بالمعادلة المستخدمة فى حساب") ب٦٣"
  ت بأثٍر رجعى ألرقام المقارنة المعروضةالتعديال

أى على سبيل (إذا زاد عدد األسهم القائمة سواء العادية منها أو المحتملة نتيجة للرسملة      -٦٤
أو بسبب إصـدار  ) المثال نتيجة تحويل أرباح محتجزة أو احتياطيات إلى رأس مال مصدر      

للتجزئـة العكـسية   أو إذا نقـص عـددها نتيجـةً     أسهم مجانية أو بسبب تجزئة أسهم،  
" النـصيب المخفـض  "و"النصيب األساسى "  فينبغى تعديل كٍل من       -" دمج األسهم "لألسهم

وإذا حـدثت هـذه   . للسهم فى األرباح عن كل الفترات المالية المعروضة وذلك بأثٍر رجعى 
 التغيرات بعد تاريخ نهاية الفترة المالية ولكن قبل اعتماد القوائم المالية لإلصدار فينبغـى      

فـى تلـك   "نصيب السهم فى األربـاح "أن تُبنى المعادالت المستخدمة فى حساب وعرض      
  )أى أرقـام المقارنـة المعروضـة   (القوائم المالية وغيرها من القوائم المالية المعروضة     

ويتعين اإلفصاح عن حقيقة أن المعادالت المـستخدمة      . على أساس العدد الجديد لألسهم    
باإلضافة إلى مـا سـبق ينبغـى تعـديل كـٍل       .دد األسهمتعكس مثل تلك التغيرات فى ع   

للسهم فى األرباح لكل الفتـرات المعروضـة        " النصيب المخفض "و" النصيب األساسى "من
التسويات المترتبة على التغييرات فى الـسياسات  "و" اآلثار الناتجة عن األخطاء "وذلك بـ   
  .بأثٍر رجعى والتى تتم المحاسبة عنهما"المحاسبية

ألي فترٍة سابقة معروضة بـأثر  "النصيب المخفض للسهم فى األرباح    "م المنشأة بتعديل  ال تقو  -٦٥
  "نصيب الـسهم فـى األربـاح     "التغيرات فى االفتراضات المستخدمة فى معادالت حساب        

  .)1(أو تحويل األسهم العادية المحتملة إلى أسهم عادية
                                                 

الذى يظهـر ضـمن   " النصيب المخفض للسهم فى األرباح"يعنى ذلك أنه ال حاجة للمنشأة ألن تعيد عرض  ) ١(
ة للفترة الجارية والذى سبق لها أن أفصحت عنه خالل الفترات المالية السابقة المعروضـة إذا         أرقام المقارن 

النـصيب  "شهدت الفترة المالية الجارية تغيرات على االفتراضات التى سبق للمنشأة اسـتخدامها عندحـساب   
ية المحتملة التى كانـت  خالل تلك الفترات السابقة أو إذا تم تحويل األسهم العاد   " المخفض للسهم فى األرباح   

 .قائمة فى نهاية الفترات السابقة المعروضة إلى أسهم عادية خالل الفترة الجارية
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  العرض 
" سى والمخفض للسهم فـى األربـاح  النصيب األسا"على المنشأة أن تعرض فى قائمة الدخل    -٦٦

األرباح أو الخسائر من العمليات المستمرة والمنسوبة إلى مالك األسـهم العاديـة       "لكل من   
عن الفتـرة  "األرباح أو الخسائر المنسوبة إلى مالك األسهم العادية للمنشأة األم  "و"للمنشأة األم 

ق مختلف فى المشاركة فى أربـاح  المالية وذلك لكل فئٍة من فئات األسهم العادية التى لها ح     
بـنفس  "النصيب األساسى والمخفض للسهم فـى األربـاح  "وعلى المنشأة أن تعرض     . الفترة

 . القدر من األهمية عن كافة الفترات المعروضة

٦٧- عرضوإذا ما شـهدت فتـرة   . لكل فترة تعرض عنها قائمة دخل"نصيب السهم فى األرباح   "ي
فيجـب أن يـتم احتـسابه لكـل     " للسهم فى األربـاح نصيب مخفض "واحدة على األقل نشأة 

وإذا تـساوى  ".النصيب األساسى للسهم فى األرباح" مع ىواتس الفترات المعروضة حتى ولو  
فمن الممكـن  " نصيب السهم المخفض فى األرباح  "مع  " نصيب السهم األساسى فى األرباح    "

قائمة الدخل المـشار  أن يتحقق العرض المزدوج لهذين المؤشرين وذلك فى سطر واحد فى     
  .)١(أدناه" أ٦٧"إليها بالفقرة 

 تقوم المنشأة بعرض النصيب األساسى والمخفض للسهم فى األرباح وفقاً لمتطلبـات     -أ-٦٧
  "أ١٠"فى قائمة الدخل المنفصلة كما تم وصـفها فـى الفقـرة    " ٦٧"و" ٦٦"الفقرتين  

  ).١(من معيار المحاسبة المصرى رقم 
ير مستمرة لمنشأة فعلى المنشأة أن تفصح عن مبالغ النـصيب  فى حالة وجود عمليات غ     -٦٨

األساسى والمخفض للسهم من االرباح للعمليات غير المستمرة إما فى قائمة الدخل أو فى        
  .اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

تقوم المنشأة بعرض النصيب األساسى والمخفض للسهم فى األرباح للعمليات غيـر        -أ-٦٨
فى قائمة الدخل المنفصلة كما تم وصفها فـى     " ٦٨"فقاً لمتطلبات الفقرة    المستمرة و 

  .أو فى اإليضاحات المتممة) ١(من معيار المحاسبة المصرى رقم " ٨٢"الفقرة 
حتى لـو كانـت   " على المنشأة أن تعرض النصيب األساسى والمخفض للسهم فى األرباح     -٦٩

  ). الخسائرىم فأى عندما يوجد نصيب للسه(المبالغ المعروضة سالبة 
                                                 

 - علـى سـبيل المثـال    -بأن يكون المسمى المستخدم لإلفصاح عن هذين المؤشرين فى ذلك السطر هـو       ) ١(
  مـن كـل نـوع   " ألرباحنصيب السهم فى ا"مدى تأثر النصيب األساسى والمخفض للسهم فى األرباح أي  "

 .من تلك األدوات على حده
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  اإلفصاح
  :على المنشأة أن تفصح عما يلي  -٧٠

المبالغ المستخدمة كبسط فى معادلة حساب النصيب األساسى والمخفض للسهم فى         ) أ (
األرباح وكذلك التسوية التى تربط تلك المبالغ بأرباح أو خسائر الفتـرة المنـسوبة             

 لكل فئة من فئـات األدوات  للمنشأة األم على أن تتضمن تلك التسوية التأثير الفردى     
  . )١(المالية التى تؤثر على نصيب السهم فى األرباح

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدمة كمقام فى معادلة حساب النـصيب   ) ب( و  
األساسى والمخفض للسهم فى األرباح وكذلك التسوية بين تلك المقامـات وبعـضها      

التأثير الفردى لكل فئة من فئات األدوات التـى  البعض على أن تتضمن تلك التسوية      
  .١األرباحفي تؤثر على نصيب السهم 

التى مـن المحتمـل أن   ) بما فى ذلك األسهم المشروطة القابلة لإلصدار  (أى أدوات   ) ج( و  
فى المستقبل وعلى الـرغم  " النصيب األساسى للسهم فى األرباح "تؤدى إلى تخفيض    

بسبب كونها مضادة "يب المخفض للسهم فى األرباح   النص"من ذلك لم تدخل فى حساب     
  . المعروضة) الفترات(للتخفيض فى الفترة 

شرح لما يحدث من معامالت على األسهم العادية أو معامالت على األسهم العاديـة     ) د(  و  
بعـد  ") ٦٤"بخالف تلك المعامالت التى يتم المحاسبة عليها وفقاً للفقـرة        (المحتملة  

فترة المالية والتى كانت ستؤثر تأثيراً جوهرياً علـى عـدد األسـهم       تاريخ انتهاء ال  
العادية أو عدد األسهم العادية المحتملة القائمة فى نهاية الفتـرة لـو كانـت تلـك            

  .المعامالت قد حدثت قبل تاريخ انتهاءالفترة المالية
  :ما يلي "د٧٠"ومن أمثلة المعامالت الواردة فى الفقرة  -٧١

  . بمقابل نقديإصدار أسهم)  أ (  
إصدار أسهم عندما يستخدم مقابل إصدارها فى سداد دين أو سـداد أسـهم ممتـازة    ) ب(       و  

  . قائمة فى تاريخ نهاية الفترة المالية
  . استرداد أسهم عادية قائمة) ج(و         

ليـة إلـى   تحويل أو ممارسة أسهم عادية محتملة قائمة فى تاريخ نهايـة الفتـرة الما    ) د(        و  
  .  أسهم عادية

                                                 
 - علـى سـبيل المثـال    -بأن يكون المسمى المستخدم لإلفصاح عن هذين المؤشرين فى ذلك السطر هـو       ) ١(

  مـن كـل نـوع   " نصيب السهم فى األرباح"النصيب األساسى والمخفض للسهم فى األرباح أي مدى تأثر  "
 .من تلك األدوات على حده



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٣١٦

  . إصدار خيارات أو ضمانات حقوق أو أدوات قابلة للتحويل) هـ(       و 
  .تحقق شروط من شأنها أن تؤدى إلى إصدار أسهم مشروطة قابلة لإلصدار) و(و        

بأثر تلك المعامالت التى تحدث بعد نهاية الفتـرة    " نصيب السهم فى األرباح   "وال يتم تعديل مبالغ     
المالية نظراً ألن تلك األنواع من المعامالت ال تؤثر على مبلغ رأس المال المستخدم فـى توليـد        

  .أرباح أو خسائر الفترة
قد تشتمل األدوات المالية والعقود األخرى المولدة ألسهم عادية محتملة على شروط وأحكام          -٧٢

د تلـك الـشروط   وقد تحـد . تؤثر على قياس النصيب األساسى والمخفض للسهم فى األرباح  
 وإذا -واألحكام ما إذا كانت أٍى من األسهم العادية المحتملة هى أسـهم مؤديـة للتخفـيض     

كانت كذلك فإنها تحدد تأثير تلك األسهم المؤدية للتخفيض على المتوسـط المـرجح لعـدد              
األسهم القائمة وأية تعديالت مترتبة عنها على مبالغ األرباح أو الخـسائر المنـسوبة لمـالك     

ويشجع هذا المعيار اإلفصاح عن شروط وأحكام تلك األدوات المالية والعقود       .األسهم العادية 
األخرى ما لم يكن ذلك اإلفصاح مطلوباً وفقاً لمعايير أخرى من معايير المحاسبة المـصرية    

  ").   اإلفصاح: األدوات المالية)  "٤٠(راجع معيار المحاسبة المصرى رقم  (
اإلضافة إلى إفصاحها عن النصيب األساسى والمخفض للـسهم فـى         ب -إذا قامت منشأة     -٧٣

 باإلفصاح عن مبالغ تمثل نصيب السهم من أحد المكونات التى تظهـر بقائمـة             -األرباح
منفصلة للدخل بخالف ما يقتضيه هذا المعيار، فينبغى أن يـتم احتـساب تلـك المبـالغ            

وينبغى اإلفصاح .  وفقاً لهذا المعيار باستخدام المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المحدد      
عن النصيب األساسى والمخفض للسهم من المبالغ المتعلقة بذلك المكِون بنفس القدر من      

وعلى المنـشأة أن توضـح     . األهمية وعرضها ضمن اإليضاحات المتممة للقوائم المالية      
 مبـالغ نـصيب   البسط وما إذا كانـت  ) قيم(بناء عليه قيمة    ) تحددت(األساس الذي تحدد    

وإذا استُخدم أحد المكونات الذي ال يظهر كبند    . السهم معروضة قبل أو بعد خصم الضريبة      
مستقل فى قائمة الدخل تلك فينبغى على المنشأة أن تعرض تسويةً بين المكون المستخدم         

  . أدناه" أ٧٣"فى قائمة الدخل المنفصلة المشار إليها فى الفقرة  وبند معروض
النـصيب   باإلضافة إلى إفصاحها عـن  -على المنشأة التى تقوم   " ٧٣"لفقرة  تنطبق ا  -أ٧٣

 باإلفصاح عن مبالغ تمثل نصيب السهم مـن       – والمخفض للسهم فى األرباح    األساسى
  .أحد المكونات الذي يظهر بقائمة الدخل
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  ) أ (ق ــملح
  إرشادات التطبيق

   .ر جزءاً ال يتجزأ منهويعتب) ٢٢(يرافق هذا الملحق معيار المحاسبة المصرى رقم 
  األرباح أو الخسائر المنسوبة للشركة األم

بناء على القوائم المالية المجمعة فإن األربـاح  " نصيب السهم فى األرباح  " ألغراض حساب    -١أ  
أو الخسائر المنسوبة للمنشأة األم تشير إلى األرباح أو الخسائر المنسوبة للمنشأة التى تقـوم        

  .جراء التسويات المتعلقة بحقوق أصحاب الحصص غير المسيِطرةبالتجميع وذلك بعد إ
Rights Issues) الحقوق فى االكتتاب(اإلصدارات ذات الحقوق 

)١(:  
 ال ينتج عادة عن إصدار أسهم عادية فى توقيـت ممارسـة أو تحويـل األسـهم العاديـة          -٢أ 

م العاديـة المحتملـة   وذلك نظراً ألن األسـه ) Bonus Elementأى (المحتملة عنصر منحة 
  عادةً ما تصدر كأسهم عادية بقيمٍة كاملة األمر الذي ينـتج عنـه تغييـر نـسبى مكـافئ            

  -ومـع ذلـك وفـى حالـة اإلصـدارات ذات الحقـوق        . )٢(فى الموارد المتاحة للمنشأة   
  أقـل مـن القيمـة العادلـة لألسـهم وبالتـالي      ) أو الممارسة(فغالباً ما يكون سعر التنفيذ   

   فإن تلك اإلصـدارات ذات الحقـوق تتـضمن عنـصر    -) ب (٢٧"ى الفقرة   وكما ورد ف  
  .Bonus Elementمنحة 

                                                 
من الطرق الشائعة االستخدام والتى تستطيع المنـشآت   ) الحقوق فى االكتتاب  (رات ذات الحقوق    تعد اإلصدا ) ١(

وطبقاً لشروط مثل تلك اإلصدارات يمـنح  . عن طريقها الحصول على تمويل إضافى من أسواق رأس المال   
 وعادةً مـا  –رية المساهمون الحق فى اقتناء أسهم إضافية فى رأس مال المنشأة طبقاً لنسب مساهماتهم الجا     

  .إما بسعر السوق الجارى أو بسعر يقل عن ذلك) فى األسهم(يتم طرح تلك الحقوق 
عادةً ما ال ينشأ عنصر منحة من افتراض تحويل أو ممارسة األسهم العادية المحتملة عن طريق إصـدار            )٢(

منشأة فى تلك الحالة سيكون أسهم عادية فى مقابلها وذلك نظراً ألن مبلغ المتحصالت المفترض أن تتسلمه ال       
مسأو ياً لمتوسط سعر السوق للسهم العادى مضروباً فى عدد األسهم المفترض إصدارها إذا ما قرر حـاملى   

ذلك ألنه من المفترض أن تتجه المنشأة الرشيدة فى تلك الحالة إلى شراء  . تلك األدوات تحويلها أو ممارستها    
ار أسهم عادية جديدة حتى ال يحدث تأثير مؤدى للتخفـيض علـى   أسهمها العادية من السوق بدالً من إصد      

نصيب السهم من العوائد ولتحقق المنشأة هدفها بالحفاظ على الثبات النسبى فى نصيب كل سهم إضافى مـن      
 بمـا  –إال أن ذلك قد ال يتحقق إذا ما كانت شروط إصدار تلك األدوات     . الموارد اإلضافية المتاحة للمنشأة   

 تنطوى على حق حاملها فى ممارسة أو تحويل الحقوق بـسعر يقـل عـن    –ارات ذات الحقوق فيها اإلصد 
  .    متوسط سعر السوق للسهم
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وعندما يتم طرح تلك اإلصدارات ذات الحقوق على كافة المساهمين الحـاليين فـإن عـدد      
األسهم العادية الواجب استخدامه فى حساب النصيب األساسـى والمخفـض للـسهم فـى          

هـو عـدد    سبق إصدار األسهم بموجب تلك الحقوق يكوناألرباح عن جميع الفترات التى ت  
  : األسهم العادية القائمة قبل اإلصدار مضروباً فى المعامل التالي

  القيمة العادلة للسهم قبل ممارسة الحقوق مباشرةً
  )١(القيمة العادلة النظرية للسهم عند ممارسة الحقوق

 الحقوق وذلـك بإضـافة إجمـالى القيمـة     ويتم حساب القيمة العادلة النظرية للسهم عند ممارسة   
السوقية لألسهم القائمة قبل ممارسة الحقوق مباشرةً إلى المقابل الذي سيتم تحصيله من ممارسـة         

  وفى حالـة إذا مـا كـان   . الحقوق مع قسمة الناتج على عدد األسهم القائمة بعد ممارسة الحقوق     
بشكٍل مستقل عن األسهم قبل تـاريخ  ) جمهوربين ال(ول العام لتلك الحقوق  امن المقرر أن يتم التد    

   عندئٍذ تتحدد القيمة العادلة ألغراض هذا الحساب على أساس سـعر اإلقفـال       -ممارسة الحقوق   
  . ول تلك األسهم والحقوق معاًافى آخر يوم يتم فيه تد

  Control Numberالرقم الحاكم 
 -" ٤٣"و" ٤٢"صفها فـى الفقـرات   التى تم و  " الرقم الحاكم "لتوضيح كيفية تطبيق فرضية        -٣أ 

 جـم وأن  ٤٨٠٠افترض أن الربح من العمليات المستمرة المنـسوب للمنـشأة األم يبلـغ          
 جم وبالتـالي تكـون   ٧٢٠٠الخسارة من العمليات غير المستمرة المنسوبة للمنشأة األم تبلغ   

 ٢٠٠٠عـدد   وافترض أن المنشأة لـديها  – جم ٢٤٠٠الخسارة الكلية المنسوبة للمنشأة األم  
بناء على تلك البيانات يكون النصيب األساسـى    .  سهم عادى محتمل قائم    ٤٠٠سهم عادى و  

 جم بالنسبة لربح العمليـات المـستمرة      ٢,٤٠هو   للسهم فى األرباح المنسوب للمنشأة األم     
جـم بالنـسبة للخـسارة    ) ١,٢٠(جم بالنسبة لخسارة العمليات غير المـستمرة و      ) ٣,٦٠(و

النـصيب  " سـهم فـى حـساب      ٤٠٠دراج األسهم العادية المحتملة وعددها      ويتم إ . الكلية
وذلك ألن النصيب الناتج للسهم من أرباح العمليات المـستمرة  " المخفض للسهم فى األرباح  
                                                 

 وتشير إلى السعر النظرى الـذي  Theoretical ex-rights fair value per shareيطلق على هذه القيمة مصطلح ) ١(
 ُأصِدرتْ األسهم المتعلقة بإصـدارات الحقـوق ذات   من المتوقع أن يتدأول به السهم العادى فى السوق إذا ما 

أى ) أى بعدما تكون األسهم العادية المنصوص عليها بشروط إصدارات الحقوق تلك قـد صـدرت    (العالقة  
ألغراض حساب القيمة العادلة للسهم قبل ممارسة الحقوق مباشرة والتى تدخل فى كل مـن بـسط ومقـام         

ادلة لألسهم بما تشتمل عليه من بـالحقوق المترتبـة علـى اإلصـدارات     المعادلة وهي تعبر عن القيمة الع   
  ) إصدارات الحقوق(
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 وعلى افتراض عدم وجود أى تأثير لتلـك األسـهم   )١(هو نصيب مخفض جم٢والبالغ قدره   
ونظراً ألن الربح من العمليـات  . ح أو الخسائر سهم على بنود األربا    ٤٠٠العادية المحتملة   

 لذا تقوم المنشأة بإدراج هـذه األسـهم    -هو الرقم الحاكم     المستمرة المنسوب للمنشأة األم   
" نصيب السهم فى األرباح األخرى" سهم أيضاً فى حساب كافة مبالغ       ٤٠٠العادية المحتملة   

 مضادة للتخفيض بالمقارنة بمبالغ  "نصيب السهم فى األرباح األخرى    "حتى ولو كانت مبالغ     
المناظرة لها، أى حتى ولو كـان النـصيب النـاتج         " النصيب األساسى للسهم فى األرباح    "

جم لكل سـهم ومـن الخـسارة     )٣(للسهم فى خسارة العمليات غير المستمرة والبالغ قدره  
 جم )٣,٦(لغ قدره لكل سهم يقل عن نظيره األساسى لكل منها والبا جم )١(الكلية والبالغ قدره 

)2(جم لكل سهم على التوالى )١,٢(و 

)٢(. 
  متوسط سعر السوق لألسهم العادية

يتم حساب متوسـط سـعر الـسوق    " النصيب المخفض للسهم فى األرباح  "من أجل حساب      -٤أ 
لألسهم العادية المفترض إصدارها بناء على متوسط سعر السوق لألسـهم العاديـة أثنـاء         

ن الممكن من الناحية النظرية إدراج كل معاملة سوقية تتم على األسـهم  وقد يكون م . الفترة
العادية لمنشأة عند تحديد متوسط سعر السوق ومع ذلك فعادةً ما يكون اسـتخدام متوسـط             

  .بسيط لألسعار األسبوعية أو الشهرية كافياً من الناحية العملية
ومع ذلك فعندما . ساب متوسط سعر السوق بصفٍة عامة تُعد أسعار اإلقفال السوقية كافيةً لح         -٥أ 

 على نطاق واسع فإن استخدام متوسٍط لألسعار العليا والدنيا عادةً مـا         سعرييحدث تذبذب   
المتبعة فـى حـساب متوسـط سـعر     "وتستخدم الطريقة . ينتج عنه سعر معبر بدرجة أكبر 

غيـر  ) سعر الـسوق ل(إال إذا أصبح ذلك المتوسط ) أى تُطبقْ بثبات (بصفٍة مستمرة   " السوق
فعلى سبيل المثال قد تستخدم منشأة طريقة أسعار اإلقفـال      . معبر نتيجة لتغير فى الظروف    

السوقية لحساب متوسط سعر السوق لعدة سنوات تتسم بأسعار مستقرة نسبياً ثم تتحول إلـى         
بيـرة  استخدام طريقة متوسط األسعار العليا والدنيا عندما تبدأ األسعار فى التذبذب بدرجة ك    

  .بما يجعل أسعار اإلقفال السوقية غير قادرة على توفير متوسط سعر معبر
                                                 

مقارنةً بالنصيب األساسى للسهم فى أرباح العمليات المستمرة المنسوبة لمالك األسهم العادية للمنـشأة األم           ) ١(
  . جم لكل سهم٢,٤وقدره 

لمستمرة أو أرباح كلية حيث يعـد تـأثير األسـهم    يحدث العكس فى حالة وجود أرباح من العمليات غير ا  ) ٢(
  مـن ممارسـة  (عندما يكون نـصيب الـسهم النـاتج    " مضاداً للتخفيض"العادية المحتملة فى تلك الحاالت  

فى أرباح العمليات غير المستمرة وفى األرباح الكلية لكل سهم يزيد عن النـصيب    ) أو تحويل تلك األدوات   
  .لكل سهماألساسى للسهم فى تلك األرباح 
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   وما فى حكمهما Warrants والحقوق Optionsالخيارات 
إن خيارات أو حقوق شراء األدوات القابلة للتحويل من المفترض أن تُمارس فـى شـراء             -٦أ 

لة للتحويل واألسهم العاديـة التـى   تلك األدوات كلما كان متوسط أسعار كٍل من األداة القاب    
 ومـع هـذا   - )1(يمكن الحصول عليها عند التحويل أعلى من سعر ممارسة الخيار أو الحق  

أدوات "فال يفترض ممارسة تلك األدوات إال إذا افْتُِرض أيضاً تحويل ما قد يكون قائماً من         
  .)2( إن وجدت-" مماثلة قابلة للتحويل

  او لمنـشأتها (أو الحقـوق بطـرح ديـن أو أدوات أخـرى لمنـشأة            قد تسمح الخيارات      -٧أ 
  أو قد تستوجب ذلك الطرح كوسيلٍة للوفاء بكامـل سـعر الممارسـة     ) لشركٍة تابعة  أو األم

  فإن تلـك الخيـارات  " النصيب المخفض للسهم فى األرباح    "وعند حساب   . )3(أو بجزء منه  
  : ن التاليتينأو الحقوق يكون لها تأثير مخفض فى أٍى من الحالتي

                                                 
 –ويرجع السبب فى ذلك إلى أنه من غير المفترض أن يكون حامل الخيار أو الحق غير رشيد فى قراراتـه    ) ١(

األداة القابلـة  "  فمن غير المنطقى أن يقوم حامل الخيار أو الحق بممارسة حقه فى شـراء       -وبمعنى آخر   
" القابلة للتحويل ألسهم عادية"شراء تلك األداة ما لم يكن سعر الممارسة المتفق عليه ل     " للتحويل ألسهم عادية  

يقل عن سعر شرائها السائد فى السوق وفى نفس الوقت يقل عن السعر السائد فى الـسوق لـشراء األسـهم        
العادية التى يمكن له الحصول عليها لوما قرر ممارسة حقه فى شراء تلك األداة ثم تحويلها إلى أسهم عادية       

ممارسة حقه إذا كان سعر الممارسة الذى يتم على أساسه شراء األداة القابلة للتحويـل   وإال فما الذى يدفعه ل    
ففى مثل هذه الحالة ! يزيد عن سعر شراء األسهم العادية التى يمكن له الحصول عليها من تحويل تلك األداة       
نهـا سـتكون أقـل    يفترض أن يقوم حامل الخيار أو الحق بشراء األسهم العادية مباشرة من السوق نظراً أل  

تكلفةً بالنسبة له مما لوقام بممارسة حقه فى شراء األداة القابلة للتحويل بسعر يزيـد عـن المقابـل الـذي        
حتى ولوكان تحويل تلـك األداة بعـد   ) التى تتيح له األداة الحصول عليها(سيتحمله فى شراء األسهم العادية   

  . ذلك ألسهم عادية يتم بدون تحمل مقابل إضافى
وفى ظل االفتراض السابق المتعلق بسعر ممارسة الخيارات والحقوق لشراء أسهم عاديـة محتملـة قابلـة           )٢(

عـن الـسعر   )  أى سعر الممارسـة ( فإن انخفاض سعر شراء األداة القابلة للتحويل فى حد ذاتها -للتحويل  
 مـن المفتـرض أن   -داة السائد فى السوق لشراء األسهم العادية التى يمكن الحصول عليها من تحويـل األ      

والقابلة للتحويل ألسهم عاديـة علـى ممارسـة    )  بخالف الخيارات(يشجع حاملى األدوات المماثلة القائمة     
 إلى أسهم عادية طالما أن ذلك التحويل سيترتب عليه تحملهم – إن وجدت –حقوقهم فى تحويل تلك األدوات     

 ولهذا يفترض أيضاً تحويـل تلـك األدوات   –من السوق لتكلفة أقل عما لوقاموا بشراء تلك األسهم مباشرة        
  .المماثلة إلى أسهم عادية

طرح الدين أو األدوات األخرى للمنـشأة كوسـيلة للوفـاء بكامـل سـعر      "إن المقصود فى هذه الفقرة من   ) ٣(
حق فى هوأن بعض عقود الخيارات أو الحقوق التى تمنح حاملها الخيار أو ال     " الخ... الممارسة أو بجزء منه   

 على سـبيل  –قد تنص ضمن شروطها ) سعر الممارسة(اقتناء أسهم عادية للمنشأة مقابل سعر متفق عليه        
 على السماح لحامل تلك األدوات أو إلزامه بسداد سعر الممارسة أو جزء منه عن طريـق تحملـه    -المثال  

) وسيلة الوفـاء ( البيع للدين المطروح وبناء على ذلك فإذا كان سعر. لدين على المنشأة بدالً من السداد النقدى  
 –) " ب(٧أ" كما هومـشار إليـه بـالفقرة    –يقل عن سعر الممارسة لشراء األسهم العادية المحدد فى العقد   

ـلى              يصبح الفرق بمثابة خصٍم ممنوح لحامل الخيار أو الحق وبالتالى يخفض من سـعر الممارسـة األص
مقارنته بسعر السوق لألسهم العادية ألغراض الحكم على ما ويحوله إلى سعر ممارسة فعال وهوالذى يجب     

  .إذا كانت تلك الخيارات أو الحقوق ذات تأثير مخفض
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 يتجـاوز  - لألسهم العاديـة ذات العالقـة   -إذا كان متوسط سعر السوق عن الفترة       ) أ         (
  .سعر الممارسة

إذا كان سعر البيع لألداة المطروحة للوفاء يقل عن السعر الذي يمكن أن تُطرح بـه       ) ب(أو  
 عليـه الوصـول   تلك األداة طبقاً لعقد الخيار أو الحق وكان الخصم الناتج يترتـب        

لسعر ممارسة فعال يقل عن سعر السوق لألسهم العادية التى يمكن الحصول عليهـا   
  .من ممارسة الخيار أو الحق

يفترض أن تلك الخيـارات أو الحقـوق   " النصيب المخفض للسهم فى األرباح "وعند حساب   
ن اسـتخدام  وإذا كـا . قد موِرستْ كما يفترض أن الدين أو األدوات األخرى قد طُِرحـتْ        

النقدية كوسيلة وفاء يحقق ميزةً أكبر لحامل الخيار أو الحق وكان العقد يـسمح باسـتخدام           
ويعـدْل البـسط   . النقدية فى الوفاء، عندئٍذ يفترض أن النقدية قد استُخِْدمتْ فى الوفاء بالعقد    

م الـضرائب  وبعد خص(وذلك برد الفائدة على أى دين افْتُِرض طرحه للوفاء بشروط العقد      
  ).المتعلقة بها

 نفس المعالجة على األسهم الممتازة التى تحكمها شروط مماثلة أو علـى األدوات            وتسري  -٨أ 
األخرى التى تتضمن خيارات تحويل تسمح للمستثمر بالسداد النقدي مقابل الحصول علـى          

  .معدل تحويل أفضل
ق استخدام المتحصالت المستلمة مـن  قد تتطلب الشروط المحِددة لبعض الخيارات أو الحقو    -٩أ 

أو على منـشأتها األم أو  (ممارسة تلك األدوات فى سداد دين أو أدوات أخرى على المنشأة    
يفْتَـرض أن تلـك   " النصيب المخفض للـسهم فـى األربـاح      "وعند حساب   ). شركة تابعة 

سـتخدامها فـى   الخيارات أو الحقوق قد تم ممارستها كما يفْتَرض أن المتحصالت قد تـم ا  
إال أن زيـادة  . شراء الدين بمتوسط سعره السوقى بدالً من استخدامها فى شراء أسهم عادية   

المتحصالت المستلمة من الممارسة المفترضة للخيارات أو الحقوق عن المبلغ المـستخدم            
فى الشراء المفترض للدين تؤخذ فى االعتبار وذلك عند حساب النصيب المخفـض للـسهم     

ويعدْل البـسط  ). أى يفترض استخدام فائض المتحصالت فى شراء أسهم عادية(ح فى األربا 
  ).وبعد خصم الضرائب المتعلقة بها(وذلك برد الفائدة على أى دين افْتُِرض شرائه 
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 Written Put Optionsخيارات البيع المحررة 
مة والمحررة مـن قبـل    افترض أن خيارات البيع القائ -" ٦٣"لتوضيح كيفية تطبيق الفقرة      -١٠أ

 وأن ٣٥ خيار بيـع بـسعر ممارسـة قـدره     ١٢٠المنشأة على أسهمها العادية يبلغ عددها    
النـصيب المخفـض   "عند حساب . ٢٨هو  متوسط سعر السوق ألسهمها العادية عن الفترة      

 سهم عـادى  ١٥٠تفترض المنشأة أنها قد أصدرت فى بداية الفترة عدد    " للسهم فى األرباح  
لـذا  . ٤٢٠٠ سهم وذلك للوفاء بالتزامها المرتبطة بخيارات البيع البالغ قدرها ل لك٢٨بسعر  

 سهم عـادى  ٣٠يضاف إلى المقام عدد  "النصيب المخفض للسهم فى األرباح    "فعند حساب   
 سـهم، واألسـهم العاديـة    ١٥٠إضافى يمثل الفرق بين األسهم العادية المصدرة وعددها      

  . سهم١٢٠يع وعددها المستلمة من الوفاء بخيارات الب
 أدوات الشركات التابعة أو المشروعات المشتركة أو الشركات الشقيقة

بالنسبة لألسهم العادية المحتملة لشركة تابعة أو مشروع مشترك أو شركة شـقيقة والقابلـة      -١١أ
للتحويل إما إلى أسهم عادية فى الشركة التابعة أو المشروع المشترك أو الشركة الـشقيقة،         

لى أسهم عادية فى المنشأة األم أو صاحب الحصة فى المشروع المشترك أو المـستثمر   أو إ 
فيراعى أن تدخل تلك األسـهم  )  )1(المنشأة التى تعرض قوائمها المالية   (فى الشركة الشقيقة    

  :على النحوالتالي" النصيب المخفض للسهم فى األرباح"العادية المحتملة فى حساب 
 -معرفة شركة تابعة أو مشروع مشترك أو شـركة شـقيقة   تدرج األدوات المصدرة ب    )  أ(

  والتى تخول لحامليها الحق فى الحصول على أسـهم عاديـة فـى الـشركة التابعـة               
النـصيب  " وذلـك عنـد حـساب بيانـات     –أو المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة    

. شقيقةللشركة التابعة أو المشروع المشترك أو الشركة ال   " المخفض للسهم فى األرباح     
" نصيب السهم فى األربـاح "وتدرج بعد ذلك تلك األنصبة للسهم فى األرباح فى حساب    

للمنشأة التى تعرض قوائمها المالية وذلك بناء على ما تحتفظ بـه هـذه المنـشأة مـن         
 . أدوات فى الشركة التابعة أو المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة

                                                 
يقصد بالمنشأة التى تعرض قوائمها المالية الثالثة أنواع األخيرة من المنشآت وهي المنشأة األم أو صـاحب      ) ١(

  .الحصة فى مشروع مشترك أو المستثمر فى شركة شقيقة
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فة شركة تابعة أو مـشروع مـشترك أو شـركة    أما بالنسبة لألدوات المصدرة بمعر   ) ب(
 والقابلة للتحويل إلى أسهم عادية فى رأس مال المنشأة التى تعرض قوائمهـا       -شقيقة  
النـصيب المخفـض   " فتدخل ضمن أسهمها العادية المحتملة بغرض حساب    –المالية  

ـ       . لهذه المنشأة " للسهم فى األرباح   وق وتعامل بنفس األسلوب عقود الخيارات أو الحق
 والتـى تخـول   -التى تصدرها شركة تابعة أو مشروع مشترك أو شـركة شـقيقة           

لحامليها الحق فى شراء أسهم عادية فى رأس مال المنشأة التـى تعـرض قوائمهـا            
 حيث تدخل ضمن أسهمها العادية المحتملة عند حساب البيانـات المجمعـة          –المالية  

  ".احالنصيب المخفض للسهم فى األرب"لهذه المنشأة عن 
 للمنشأة التـى تعـرض  قوائمهـا    -" نصيب السهم فى األرباح"ألغراض تحديد مدى تَأثُر      -١٢أ

 بما تُصِدره تلك المنشأة من أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية فـى رأس مـال      -المالية  
شركة تابعة أو مشروع مشترك أو شركة شقيقة، عندئـٍذ يفتـرض أن األدوات المـصدرة       

األرباح أو الخسائر المنـسوبة لمـالك األسـهم    (لك المنشأة قد حِولَتْ وأن البسط      بمعرفة ت 
وباإلضـافة  ". ٣٣" طبقاً للفقـرة   )1(قد ُأجِريتْ عليه التسويات الالزمة    )  العادية للمنشأة األم  

 -إلى تلك التسويات تقوم المنشأة التى تعرض قوائمها المالية بتعديل البسط أيضاً بأى تغيير         
مثل الدخل من توزيعات أرباح األسهم أو الـدخل  (األرباح أو الخسائر المثبتة بمعرفتها    فى  

 يكون مترتباً على الزيادة فى عدد األسهم العاديـة  -) الناتج من تطبيق طريقة حقوق الملكية  
القائمة للشركة التابعة أو المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة نتيجة للتحويـل المفتـرض      

النصيب المخفض للسهم "وال يتأثر المقام فى المعادلة المستخدمة فى حساب        . واتلتلك األد 
حيث لن يتغير عدد األسهم العادية القائمة للمنشأة التى تعرض قوائمها الماليـة    " فى األرباح 

  .من التحويل المفترض لتلك األدوات

                                                 
  أى تُسوى األرباح أو الخسائر المنسوبة لمالك األسهم العاديـة للمنـشأة األم بأيـة توزيعـات أو فوائـد            ) ١(

أو تغيرات أخرى تتعلق باألسهم العادية المحتملة القابلة للتحويل والمصدرة بمعرفة تلك المنشأة والتى يتعين      
لى أسهم عادية فى رأس مال شركة تابعة أو إجرائها نتيجة لالفتراض بتحويل تلك األسهم العادية المحتملة إ    

  "٣٣"مشروع مشترك أو شركة شقيقة ضمن المجموعة وذلـك وفقـاً لمـا هـووارد تفـصيالً بـالفقرة                
  .من صلب المعيار
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  أدوات حقوق الملكية المشاركة واألسهم العادية المكونة من فئتين 
تلتزم المنشآت المؤسسة فى جمهورية مصر العربية بتطبيق أحكـام القـوانين واللـوائح          -١٣أ

مثل أسهم وحـصص رأس  (المحلية السائدة المنظمة ألنواع إصدارات أدوات حقوق الملكية    
بما فى ذلك حقوق المـشاركة فـى توزيعـات       (والحقوق  ) المال المصدر وما فى حكمهما    

 –هذا وتتضمن حقوق ملكية بعـض المنـشآت   . ة بتلك األنواع وااللتزامات اللصيق ) األرباح
  : ما يلي-على خالف ذلك 

مع األسهم العاديـة وفقـاً لمعادلـة      ) أى توزيعات األرباح  ( أدوات تشارك فى األرباح       - أ
مع تحديد حد أقـصى لتلـك   ) مشاركة بنسبة أثنين لواحد : على سبيل المثال  (محددة مسبقاً   

حد أقصى للمـشاركة ال يتجـاوز مبلـغ    : على سبيل المثال(المشاركة فى بعض األحيان   
 ). محدد لكل سهم

فئٍة من فئات األسهم العادية ذات نسبة مشاركة فى األرباح مغـايرة لنـسبة المـشاركة           - ب
  .المقررة لفئٍة أخرى ولكن دون أن يقترن ذلك بحقوق أسبقية أو أولوية تميز تلك الفئة

يفْتَـرض تحويـل األدوات القابلـة    " لسهم فى األرباح النصيب المخفض ل  "من أجل حساب    - ١٤أ
إذا مـا كانـت ذات   " ١٣أ"للتحويل ألسهم عادية من بين تلك األدوات المذكورة فى الفقرة         

وفيما يتعلق باألدوات غير القابلة للتحويل إلى فئة من فئات األسـهم      . تأثيٍر مؤدى للتخفيض  
ن الفئات المختلفة من األسهم وأدوات حقـوق  العادية فإن أرباح أو خسائر الفترة تخصص بي 

الملكية المشاركة األخرى وذلك وفقاً لحقوق كٍل منها فى التوزيعات أو حقـوق المـشاركة    
ولحساب النصيب األساسى والمخفض للـسهم  . األخرى لكٍل منها فى األرباح غير الموزعة 

  :فى األرباح
تُخَفَـض  (األسهم العاديـة للمنـشأة األم    تُعدْل األرباح أو الخسائر المنسوبة إلى مالك      -أ 

 خالل الفترة لكـل فئـة مـن    المعلن عنهابمبلغ التوزيعات )  )1(األرباح وتُعلَى الخسائر 
الـذي يجـب   ) لفوائد السندات المشاركة أو(فئات األسهم، وبالمبلغ التعاقدى للتوزيعات  

 ). غير المسددةفى حالة التوزيعات المجمعة: على سبيل المثال( عن الفترة سداده

                                                 
لكل فئة من فئات األسهم القائمة وذلك " نصيب السهم فى األرباح"كيفية تحديد " ١٤أ"و" ١٣أ"توضح الفقرتان  ) ١(

ال المنشأة يتكون من عدة فئات من بينها أدوات تتمتع بحق المشاركة فى األربـاح مـع   إذا ما كان رأس م  
األسهم العادية حيث تُعدْل مبالغ األرباح أو الخسائر المنسوبة لمالك األسهم العادية للمنشأة األم بالتوزيعات        

) أ: (سائر الفترة بكل مـن ويتم ذلك التعديل بتخفيض أرباح أو زيادة خ. على األدوات المشاركة فى األرباح  
مبلغ التوزيعات التعاقدية والفوائد التعاقدية الواجب سـدادها  ) ب(مبلغ التوزيعات المعلن عنها خالل الفترة و      

سواء أكانت تمثل أسهماً ممتازة مجمعة أو غير مجمعة األرباح أو سنداٍت (خالل الفترة لحاملى تلك األدوات 
الغ غير الموزعة من األرباح أو الخسائر والتى يشارك فيها حـاملى تلـك   وذلك للوصول إلى المب   ) مشاِركَة

وعلى الجانب اآلخر فإن مثل هذه التوزيعات والفوائد تمثـل   . األدوات مع مالك األسهم العادية للمنشأة األم      
ـ        م حقوقاً لحاملى تلك األدوات فى أرباح أو خسائر المنشأة األم تسبق حقوق مالك األسهم العاديـة ومـن ث

مبلغ التوزيعات والفوائد التى يحق لهم الحـصول عليهـا   ) ١(تصبح حقوق حاملى تلك األدوات عبارة عن        
ما يخصهم ) ٢(باإلضافة إلى ) قبل أى حقوق مالك األسهم العادية للمنشاة األم فى أرباح أو خسائر الفترة         (

طبقـاً  ) د خصم تلك التوزيعات والفوائدبع(من المتبقى من األرباح أو الخسائر المتاحة لمالك األسهم العادية   
  .لمعدل التوزيع المحدد
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 تُخصص األرباح أو الخسائر المتبقية بين األسهم العاديـة وأدوات حقـوق الملكيـة          -ب 
  المشاركة إلى الحد الذي تشارك فيه كل أداة فى األرباح وكما لو كانت كافـة أربـاح          

ويتم تحديد إجمالى األرباح أو الخـسائر المخصـصة     . أو خسائر الفترة قد تم توزيعها     
ت أداة حقوق الملكية وذلك بتجميع المبلغ المخصص للتوزيعـات مـع        لكل فئة من فئا   

 .)١(المبلغ المخصص لخاصية المشاركة
يتم قسمة إجمالى األرباح أو الخسائر المخصصة لكل فئة من فئات أداة حقوق الملكيـة        -ج 

نصيب السهم فى "على عدد األدوات القائمة التى خصصت لها األرباح من أجل تحديد           
 . داةلأل" األرباح

 -فأن كل األسهم العادية المحتملـة  " النصيب المخفض للسهم فى األرباح  "ولغرض حساب   
  . تدخل ضمن األسهم العادية القائمة-والتى افترض أنها قد أصدرت 

  األسهم المسددة جزئياً
 عندما تَصدر أسهم عادية وال تكون قيمتها مسددة بالكامل، تعامل هذه األسهم عند حـساب         -١٥أ

ككسر من السهم العادى وذلك فى حدود ما إذا كـان  " لنصيب األساسى للسهم فى األرباح    ا"
  .لها الحق فى المشاركة فى التوزيعات خالل الفترة مقارنةً بسهم عادى مسدد قيمته بالكامل

بنفس الطريقة التى تُعامل بها الخيـارات  " المسدد جزء من قيمتها " تُعامل هذه األسهم     -١٦أ
وذلك إلى المدى الذي ال " النصيب المخفض للسهم فى األرباح   "ند حساب   أو الحقوق ع  

ويفْتَـرض أن  . يكون فيه لتلك األسهم الحق فى المشاركة فى التوزيعات خالل الفتـرة     
الرصيد غير المسدد من قيمة تلك األسهم يمثل متحصالت استخدمت فى شراء أسـهم       

 "النصيب المخفض للسهم فى األربـاح  "ويعد عدد األسهم الذي يدخل ضمن       . )١(عادية
  .)١(هو الفرق بين عدد األسهم المكتتب فيها وعدد األسهم المفترض أن يتم شراؤها

                                                 
ينظر إلى الجزء غير المسدد من قيمة تلك النوعية من األسهم بنفس الطريقة التى ينظر بها لسعر الممارسة       ) ١(

ومن الطبيعى أن يقل المبلغ غير المسدد من قيمة كل سهم من األسهم المـسددة جزئيـاً       . للخيارات والحقوق 
 لذا ففى هذه الحالـة يفتـرض أن حـاملى األسـهم     -ن متوسط سعر السوق للسهم العادى المسدد بالكامل  ع

العادية المسددة جزئياً سيسعون إلى استكمال الجزء غير المسدد من قيمتها للتمتع بنـصيب مـن األربـاح           
أيضاً أن تقوم المنشأة باستخدام ومن ثم يفترض  . المتاحة لمالك األسهم العادية للمنشأة األم والمسددة بالكامل       

تلك الحصيلة فى شراء أسهم عادية من أطراف أخرى على أساس متوسط سعر السوق للسهم العادى خـالل        
عدد األسهم التى يتعين على المنشأة أن تصدرها طبقاً لـشروط االكتتـاب   ) أ(الفترة وبالتالى ينشأ فرق بين      

عدد األسهم التـى يفتـرض أن   ) ب(مال المبالغ المستحقة عليهم وبافتراض قيام حاملى األسهم العادية باستك  
 ويضاف هذا الفرق إلى عـدد األسـهم   -تقوم المنشأة بشرائها من السوق لمقابلة األسهم التى سيتم إصدارها     

  ".النصيب المخفض للسهم فى األرباح"العادية القائمة خالل الفترة عند حساب 
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٣٢٦

 أمثلة توضيحية

  ولكنها ال تمثل جزءاً منه ) ٢٢(ترافق هذه األمثلة معيار المحاسبة المصرى رقم 
  األسهم الممتازة ذات المعدالت المتزايدة-١مثال 

  ) ٢٢(من معيار المحاسبة المصرى رقم " ١٥"و" ١٢"رات الفق: المرجع
أسهم ممتازة متراكمة العوائد غير قابلة للتحويل وغير قابلة لالسترداد مـن        ) د(أصدرت المنشاة   

) أ( وتـستحق لألسـهم الممتـازة مـن الفئـة      .٢٠٠١  يناير١جنيه فى ١٠٠بقيمة أسمية ) أ(الفئة  
  .٢٠٠٤ جنيه للسهم اعتباراً من ٧كوبون توزيعات سنوى تراكمـــى قدره 

السائد بالسوق على األسـهم  ) الكوبون(وفى تاريخ اإلصدار كان معدل العائد السنوى للتوزيعات         
قد توقعت أن تـستلم متحـصالت   ) د(لذا فقد تكون المنشاة    . سنوياً% ٧هو  ) أ(الممتازة من الفئة    

أن معدل العائـد الـسنوى علـى     لو) أ( جم تقريباً عن كل سهم ممتاز من أسهم الفئة     ١٠٠بمبلغ  
  . هو المعدل السارى فى تاريخ اإلصدار  جم لكل سهم كان٧سهمها وقدره 

) أ(ومع ذلك ونتيجة لمراعاة شروط سداد العائد السنوى فقد تم إصدار األسهم الممتازة من الفئـة     
ن التوصل ويمك.  جم للسهم الواحد١٨,٣٧ أى بخصم إصدار قدره     - جم لكل سهم     ٨١,٦٣بقيمة  

 جـم  ١٠٠إلى كيفية تحديد سعر اإلصدار للسهم وذلك عن طريق حساب القيمة الحاليـة لمبلـغ           
  . على مدار فترة ثالث سنوات% ٧مخصوماً بمعدل عائد سنوى 

لذا يتم استهالك خصم اإلصدار األصـلى  -ونظراً ألن تلك األسهم مصنفة كأدوات حقوق ملكية         
ريقة الفائدة الفعلية ويتم معاملته كتوزيع على األسهم الممتـازة  على األرباح المحتجزة باستخدام ط 

النـصيب األساسـى للـسهم فـى     "ومن أجل حساب . ألغراض حساب نصيب السهم فى األرباح     
لتحديد األرباح أو الخـسائر  ) أ(يتم خصم العائد الضمنى التالي لكل سهم ممتاز من الفئة     " األرباح

  .منشأة األمالمنسوبة لمالك األسهم العادية لل
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٣٢٧

 

  السنة

القيمة الدفترية 
لألسهم الممتازة 

  من الفئة أ
   يناير١فى 

  التوزيع
  )١(الضمنى

القيمة الدفترية 
لألسهم الممتازة 

  من الفئة أ
  ٢ ديسمبر٣١فى 

التوزيعات 
  المدفوعة

٨٧,٣٤  ٥,٧١  ٨١,٦٣ ٢٠٠١  --  
٩٣,٤٦  ٦,١٢  ٨٧,٣٤ ٢٠٠٢  --  
١٠٠  ٦,٥٤  ٩٣,٤٦  ٢٠٠٣  --  
  ) ٧ (  ١٠٧  ٧  ١٠٠ بعد ذلك

   المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية-٢مثال 
مـن معيـار المحاسـبة المـصرى رقـم          " ٢١"إلى  " ١٩"الفقرات من   : المرجع

)٢٢ (  
 األسهم القائمة أسهم الخزينة األسهم المصدرة  

٢٠٠١ يناير١  ١٧٠٠ ٣٠٠ ٢٠٠٠ الرصيد فى بداية السنة  

٢٠٠١ مايو٣١ إصدار أسهم جديدة  
  نقديبمقابل

٢٥٠٠ - ٨٠٠ 

٢٠٠١ ديسمبر ١ ٢ ٢٥٠ ٢٥٠ -- شراء نقدي ألسهم خزينة   

٢٠٠١ دیسمبر ٣١  ٢٢٥٠ ٥٥٠ ٢٨٠٠ الرصيد فى نهاية السنة 

  : حساب المتوسط المرجح
   سهم أو ٢ ١٤٦) = ١/١٢*٢٢٥٠) + (٦/١٢ *٢٥٠٠) + (٥/١٢* ١٧٠٠ (
   سهم٢ ١٤٦) = ١/١٢*٢٥٠ (-) ٧/١٢ *٨٠٠) + (١٢/١٢* ١٧٠٠ (

                                                 
  % .٧على أساس معدل عائد ) ١(
  .تمثل القيمة الدفترية قبل سداد التوزيعات) ٢(
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٣٢٨

   اإلصدار المجانى-٣مثال 
مــن معيـار المحاسـبة المــصرى   " ٢٨"و) أ" (٢٧"و" ٢٦"الفقـرات  : المرجـع 

  ) ٢٢(رقم 
   جم١٨٠  ٢٠٠٠الربح المنسوب إلى مالك األسهم العادية فى المنشأة األم لعام 
   جم٦٠٠  ٢٠٠١الربح المنسوب إلى مالك األسهم العادية فى المنشأة األم لعام 

   سهم ٢٠٠  ٢٠٠١ سبتمبر ٣٠لقائمة حتى األسهم العادية ا
 سهم عادى لكل سهم عادى قائم ٢  ٢٠٠١ أكتوبر ١إصدار أسهم مجانية 

  ٢٠٠١ سبتمبر ٣٠فى 
٢٠٠ X ٤٠٠ = ٢  

  ٦٠٠  ٢٠٠١النصيب األساسى للسهم فى األرباح
٤٠٠+٢٠٠  

  جم ١= 

  ٢٠٠٠النصيب األساسى للسهم فى األرباح  ١٨٠
)٤٠٠+٢٠٠(  

   جم٠,٣٠=

إصدار األسهم المجانية كان بدون مقابل لذا يعامل ذلـك اإلصـدار كمـا لـو كـان قـد         وألن  
  ). وهي أبعد فترة مقارنة يتم عرضها (٢٠٠٠حدث قبل بداية 

  ) حقوق اكتتاب( إصدار ذا حقوق -٤مثال 
) ٢٢(مـن معيـار المحاسـبة المـصرى رقـم         "ب٢٧"و" ٢٦ "الفقرتان: المرجع

  ) أ(من الملحق " ٢أ"والفقرة 
  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  

   جم١ ٨٠٠   جم١ ٥٠٠   جم١ ١٠٠  الربح المنسوب إلى مالك األسهم العادية للمنشأة األم 
   سهم٥٠٠  األسهم القائمة قبل اإلصدار ذى الحقوق

   أسهم قائمة٥سهم واحد جديد لكل   شروط اإلصدار ذى الحقوق 
 )  سهم جديد١٠٠بإجمالى (

  جم ٥: سعر الممارسة
  ٢٠٠١ يناير ١الحقوق تاريخ اإلصدار ذى 

  ٢٠٠١ مارس ١:  أخر تاريخ لممارسة الحقوق
سعر السوق للسهم العادى الواحد قبـل ممارسـة الحقـوق     

   جم١١  ٢٠٠١ مارس ١مباشرة فى  

   ديسمبر٣١  تاريخ القوائم المالية
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٣٢٩

  حساب القيمة العادلة النظرية للسهم عند ممارسة الحقوق
من ممارسة الحقوق  )  المتحصالت(إجمالى المبلغ المستلم + مة قبل ممارسة الحقوق القيمة العادلة لكافة األسهم القائ

  عدد األسهم المصدرة حال الممارسة+ عدد األسهم القائمة قبل ممارسة الحقوق مباشرةً 

  )  سهمx١٠٠ جم٥)  + ( سهم٥٠٠ x جم١١ (

   سهم١٠٠+  سهم ٥٠٠
   جم١٠=  الحقوق القيمة العادلة النظرية لكل سهم عند ممارسة

  حساب معامل التعديل 
   جم١١    القيمة العادلة قبل ممارسة الحقوق مباشرةً لكل سهم
   جم١٠    قيمة العادلة النظرية عند ممارسة الحقوق لكل سهم 

 =١,١  

  حساب النصيب األساسى للسهم فى األرباح
   ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  

فـى   األساسـى للـسهم      النصيب

  ٢٠٠٠األرباح كما سبق عرضه

       جم٢,٢  سهم ٥٠٠/جم ١١٠٠

   األساســى للــسهم النــصيب

عـاد  الم٢٠٠٠لعـام  فى األربـاح   

  ذى الحقوق إلصداربسبب اعرضه 

 جم ١١٠٠

  ) ١,١ x سهم ٥٠٠ (

       جم٢

فـى   األساسـى للـسهم      النصيب

بما فـى ذلـك   ٢٠٠١لعام  األرباح  

  آثار اإلصدار ذى الحقوق

 جم ١٥٠٠

  ) x١٠/١٢هم  س٦٠٠ (+ ) x٢/١٢ ١,١ x سهم ٥٠٠ (

    جم ٢,٥٤

فـى   األساسـى للـسهم      النصيب

  ٢٠٠٢لعام األرباح 

  جم ٣      ٦٠٠/جم ١٨٠٠
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٣٣٠

   آثار خيارات األسهم على النصيب المخفض للسهم فى األرباح-٥مثال 
مـن معيـار المحاسـبة المـصرى رقـم          " ٤٧"إلى  " ٤٥"الفقرات من   : المرجع

)٢٢ (  

   جم١ ٢٠٠ ٠٠٠  ٢٠٠١منشأة األم لعام الربح المنسوب إلى مالك األسهم العادية لل

   سهم ٥٠٠ ٠٠٠  ٢٠٠١المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل عام 

   جم٢٠  متوسط سعر السوق لسهم عادى واحد خالل العام 

   سهم ١٠٠ ٠٠٠  ٢٠٠١المتوسط المرجح لعدد األسهم المتاحة بموجب الخيار خالل عام 

   جم١٥  ٢٠٠١ب الخيار خالل عام سعر الممارسة لألسهم المتاحة بموج

  
  حساب نصيب السهم فى األرباح

  لكل سهم  األسهم  األرباح  

الربح المنسوب إلى مالك األسهم العادية للمنـشأة األم         

  ٢٠٠١خالل عام 

       جم١ ٢٠٠ ٠٠٠

     سهم ٥٠٠ ٠٠٠    ٢٠٠١المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل عام 

   جم٢,٤      رباحالنصيب األساسى للسهم فى األ

     ١٠٠ ٠٠٠    المتوسط المرجح لعدد األسهم المتاحة بموجب الخيار

 )أ(المتوسط المرجح لعدد األسهم التى كان يمكن لها أن         

  :تصدر بمتوسط سعر السوق

   جم٢٠÷)  جمx١٥ سهم ١٠٠ ٠٠٠(

   ) ٧٥ ٠٠٠ (    

   جم٢,٢٩   ٥٢٥ ٠٠٠   جم١ ٢٠٠ ٠٠٠  نصيب السهم المخفض فى األرباح

  األربـاح ألن إجمـالى عـدد األسـهم زاد فقـط بقـدر عـدد األسـهم المفتـرض             طرأ زيادة على    لم ت   ) أ(

  ) .من المعيار "ب٤٦"راجع الفقرة ( سهم ٢٥ ٠٠٠أن تكون قد ُأصدرت بدون مقابل وعددها يقدر بـ 
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٣٣١

   تحديد سعر الممارسة لخيارات األسهم الممنوحة للعاملين- أ٥مثال 
  خيار١٠٠٠  سهم غير المكتسبة بعد لكل موظفالمتوسط المرجح لعدد خيارات األ

المتوسط المرجح للمبلغ الواجب االعتراف به لكل موظف خالل الفترة المتبقية حتى تـاريخ     

وهى تلك الخيارات الممنوحة للعـاملين عـن     (اكتسابه الحق فى ممارسة خيارات األسهم       

والمحدد وفقـاً لمعيـار   ) اراتالخدمات التى ينبغى عليهم تقديمها للمنشأة كمقابٍل لتلك الخي      

  "  المدفوعات المبنية على أسهم" )٣٩(المحاسبة المصرى رقم 

   جم١ ٢٠٠

   جم١٥  ) أ(سعر الممارسة النقدي لخيارات األسهم غير المكتسبة بعد 

  
  حساب سعر الممارسة المعدل

  جم١ ٢٠٠  :القيمة العادلة للخدمات التى من المقرر تقديمها الكتساب الخيارات لكل موظف

  :لكل خيار -التى من المقرر تقديمها الكتساب الخيارات لكل موظف القيمة العادلة للخدمات 

  ) ١,٠٠٠÷ جم ١ ٢٠٠ (

  جم١,٢٠

  جم ١٦,٢٠  ) جم١,٢٠+ جم١٥(هو إجمالى سعر الممارسة لخيارات األسهم –سعر الممارسة المعدل 

ذي يتعين على حامل الخيار سداده نقداً كمقابل ذلك السعر اليقصد بسعر الممارسة النقدي لخيارات األسهم هو    ) أ(

 فإذا كانت خيارات األسهم ممنوحة –وذلك حال ممارسته لذلك الخيار) المقررة بموجب الخيار(القتناء األسهم 

للعاملين بالمنشأة وتشترط الكتساب الحق فيها قيام الموظف باالستمرار فى تأدية خدماته للمنشأة خالل فترة محددة 

يها عندئٍذ فإن تكلفة ممارسة الخيار من قبل الموظف تتعدى سعر الممارسة النقدي حيث يدخل فـى   متفق عل 

احتسابها أيضاً نصيب كل خيار من القيمة العادلة للخدمات التى يتعين على الموظف تقديمها للمنشأة خالل الفترة 

  ).ارسة تلك الخياراتأى حتى يحل التاريخ الذي يكتسب فيه الموظف الحق فى مم(المتفق عليها 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٣٣٢

  )( السندات القابلة للتحويل-٦مثال
  ) ٢٢(من معيار المحاسبة المصرى رقم " ٤٩"و" ٣٦"و" ٣٤"و"٣٣"الفقرات : المرجع

  جم١ ٠٠٤  الربح المنسوب إلى مالك األسهم العادية للمنشأة األم

  ١,٠٠٠  األسهم العادية القائمة

  م ج١,٠٠  النصيب األساسى للسهم فى األرباح

  السندات القابلة للتحويل

   أسهم عادية٣ سندات إلى ١٠يتم تحويل كل مجموعة من 

  

١٠٠  

   جم١٠  مصروف الفائدة عن السنة الحالية والمتعلق بمكون االلتزام من السندات القابلة للتحويل

   جم٤  ) الفائدة(الضريبة الجارية والمؤجلة المتعلقة بذلك المصروف 
  

راجع معيار المحاسـبة  ( الفائدة استهالك الخصم الناتج من االعتراف األولى بعنصر االلتزام   يتضمن مصروف : مالحظة
  .)األدوات المالية)  ٤٧(المصرى رقم 

  

  المنـسوب إلـى مـالك األسـهم العاديـة للمنـشأة األم       " المعدل"الربح  

بعد رد مصروف الفائدة المتعلق بمكون االلتـزام وخـصم الـضريبة            (

  ) فالمرتبطة بالمصرو

  جم١ ٠١٠= جم ٤ -جم ١٠+جم١ ٠٠٤

   سهم٣٠ = ٣ x)  ١٠ ÷ ١٠٠ (  عدد األسهم العادية التى تنشأ عن تحويل السندات 

  عدد األسهم العادية المستخدمة فى احتساب النصيب المخفـض للـسهم          

  فى األرباح

   سهم١,٠٣٠ = ٣٠ +١،٠٠٠

  جم ٠,٩٨= سهم ١,٠٣٠÷جم ١ ٠١٠  النصيب المخفض للسهم فى األرباح
  

                                                 
)(     عليها تصنيف مكونات األدوات المالية القابلة للتحويـل مـا بـين ال يشرح هذا المثال األسس التى تم بناء

التزامات وحقوق ملكية أو أسس تصنيف الفائدة والتوزيعات المتعلقة بتلك األدوات كمصروفات بقائمة الدخل    
 ).٢٥(ية طبقاً للمتطلبات الواردة بمعيار المحاسبة المصرى رقم أو ضمن حقوق الملك
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٣٣٣

   األسهم المشروطة القابلة لإلصدار– ٧مثال 
مـن معيـار    " ٥٢"و" ٤٣-٤١"و" ٣٧"و" ٣٦"و" ٢٤"و" ١٩"الفقـرات   : المرجع

  ) ٢٢(المحاسبة المصرى رقم 
  ولم تكن هنـاك خيـارات أو حقـوق        ( سهم   ١،٠٠٠،٠٠٠  ٢٠٠١األسهم العادية القائمة خالل عام 

  ) ةأو أدوات قابلة للتحويل قائمة خالل الفتر

 األعمال على إصدار أسهم عاديـة إضـافية علـى    ع أبرمت مؤخراً وتتعلق بمعاملة لتجمي ىهذا وتنص إحدى االتفاقيات الت    

  :أساس الشروط الواردة أدناه

  ٢٠٠١ سهم عادى إضافى لكل منفذ جديد للبيع بالتجزئة يتم افتتاحه خالل عام ٥،٠٠٠

 ٣١ جم خالل العام المنتهـى فـى   ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ المجمعة تزيد عن  جم من األرباح١٠٠٠ سهم عادى إضافى لكل  ١،٠٠٠

  ٢٠٠١ديسمبر 

 التى تم افتتاحهـا  ةعدد منافذ البيع بالتجزئ   

  خالل العام

  ٢٠٠١ مايو١منفذ واحد فى 

  ٢٠٠١ سبتمبر ١منفذ واحد فى 

األرباح المجمعة عن العـام حتـى تـاريخ     

القوائم المالية والمنسوبة إلى مالك األسـهم     

   للمنشأة األمالعادية

 ٢٠٠١ مارس ٣١جم حتى ١ ١٠٠ ٠٠٠  

 ٢٠٠١ يونيو٣٠ جم حتى ٢ ٣٠٠ ٠٠٠  

 وتتضمن خسارة ناتجـة   (٢٠٠١ سبتمبر   ٣٠جم حتى   ١ ٩٠٠ ٠٠٠

  )  جم٤٥٠ ٠٠٠من العمليات غير المستمرة بمبلغ 

 ٢٠٠١ ديسمبر ٣١ جم حتى ٢ ٩٠٠ ٠٠٠  
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٣٣٤

  النصيب األساسى للسهم فى األرباح
  عام كامل  الربع الرابع  الربع الثالث  ثانىالربع ال  الربع األول  

  ٢ ٩٠٠ ٠٠٠  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  ) ٤٠٠ ٠٠٠ (  ١ ٢٠٠ ٠٠٠  ١ ١٠٠ ٠٠٠  ) )١(جنيه مصرى(البسط 
  : المقام

  ١,٠٠٠,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  األسهم العادية القائمة
األسهم المشروطة بافتتـاح   

  منافذ بيع بالتجزئة
--  ٤(٥,٠٠٠  ١٠,٠٠٠  )٣(٦,٦٦٧  )٢(٣,٣٣٣(  

األسهم المشروطة بتحقـق    
أرباح مجمعة تزيد عن الحد  

  )٥(المتفق عليه

--  --  -- --  --  

  ١,٠٠٥,٠٠٠  ١,٠١٠,٠٠٠  ١,٠٠٦,٦٦٧  ١,٠٠٣,٣٣٣  ١,٠٠٠,٠٠٠  مجموع األسهم

  النصيب األساسـى للـسهم   
  ) جم(فى األرباح 

٢,٨٩  ٠,٩٩  ) ٠,٤٠ (  ١,٢٠  ١,١٠  

 
                                                 

إال فيما عدا العمود األخير الذى ) أى غير مجمعة (بصورة مستقلة   " فترة معروضة "األرباح تظهر فى كل     ) ١(
  .يعبر عن عام كامل

 – ٢٠٠١ مـايو ١داً فى ألن المنفذ األول تم افتتاحه خالل الربع الثانى من العام وتحدي[ ٢/٣ × سهم   ٥,٠٠٠) ٢(
لذا يرجح عدد األسهم المصدرة والقائمة خالل هذه الفترة نتيجةً لتحقق هذا الشرط على أساس شـهرين همـا    

  ]مايوويونيه من الثالثة أشهر للربع الثانى
 فى ألن المنفذ الثانى تم افتتاحه خالل الربع الثالث من العام وتحديداً  [)  ١/٣ × سهم   ٥,٠٠٠+( سهم   ٥,٠٠٠  )٣(

 لذا يكون المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة والقائمة خالل هذه الفترة نتيجةً لتحقق       – ٢٠٠١ سبتمبر   ١
هذا الشرط هوعن عبارة عن عدد األسهم المرحلة من الربع الثانى والقائمة طوال مدة الـثالث أشـهر مـن       

 شهر سبتمبر من الربع الثالث واستمرت الربع الثالث باإلضافة للمتوسط المرجح لعدد األسهم التى نشأت فى     
  .]قائمة لمدة شهر من الثالثة أشهر لهذا الربع

 يتم حساب المتوسط المرجح عن عام كامل بـنفس  –)  ٤/١٢ × سهم ٥,٠٠٠)  + (٨/١٢ × سهم  ٥,٠٠٠) (٤(
الـذى تـم   األسلوب المتبع فى الفترات الربع سنوية وبغض النظر عن المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة     

  .حسابه فى كل ربع نتيجة تحقق هذا الشرط
ألنه لن يتوافر يقين على تحقق " النصيب األساسى للسهم فى األرباح  "ال يؤثر شرط األرباح المجمعة على         )٥(

ويتم تجاهل األثـر عنـد حـساب    . ٢٠٠١ ديسمبر ٣١ذلك الشرط قبل أن تحل نهاية الفترة المشروطةفى        
عن الربع الرابع وعن السنة الكاملة ألن المنشأة لن يتوافر لها يقين مـن تحقـق   " نصيب السهم فى األرباح  "

  ) .٢٠٠١ ديسمبر ٣١وهو(هذا الشرط إال بنهاية آخر يوم من الفترة المشروطة 
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٣٣٥

  ى األرباحالنصيب المخفض للسهم ف
ل   ع  الربع الثالث  الربع الثانى  الربع األو   عام كامل  الربع الراب

  ٢ ٩٠٠ ٠٠٠  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  ) ٤٠٠ ٠٠٠ (  ١ ٢٠٠ ٠٠٠  ١ ١٠٠ ٠٠٠  ) جنيه مصرى(البسط 
  :المقام

  األسهم العادية القائمة
  

١,٠٠٠,٠٠٠  
  

١,٠٠٠,٠٠٠  
  

١,٠٠٠,٠٠٠  
  

١,٠٠٠,٠٠٠  
  

١,٠٠٠,٠٠٠  
ــشروطة  األســهم الم

نافـذ بيـع    بافتتاح م 
  )١(بالتجزئة

--  ١٠,٠٠٠  ١٠,٠٠٠  ١٠,٠٠٠  ٥,٠٠٠  

ــق  ــشروطة بتحق ــهم الم األس
ــن    ـد ع ــة تزي أربـاح مجمع

  الحد المتفق عليه
--)٦(٩٠٠,٠٠٠  )٥(٩٠٠,٠٠٠ ٤--  )٣(٣٠٠,٠٠٠  )٢(  

  ١،٩١٠،٠٠٠  ١،٩١٠،٠٠٠  ١،٠١٠،٠٠٠  ١،٣٠٥،٠٠٠  ١،٠٠٠،٠٠٠  مجموع األسهم
ــض  النــصيب المخف
للسهم فـى األربـاح     

  ) مصرىجنيه (

١,٥٢  ٠,٥٢  ) ٠,٤٠ (  ٠,٩٢  ١,١٠  

                                                 
يفترض إن إصدار أسهم عادية من األسهم العاديـة  " النصيب المخفض للسهم فى األرباح   "ألغراض حساب   ) ١(

إلصدار لن يتم إال عندما يتحقق الشرط ذوالعالقة وهى فى ذلك ال تختلف عـن الطريقـة    المشروطة القابلة ل  
إال من حيـث الفتـرة التـى    " النصيب األساسى للسهم فى األرباح"التى ينظر بها لتلك األسهم عند حساب        

 -" النصيب المخفض للـسهم فـى األربـاح   " بغرض حساب -تستخدم فى الترجيح حيث تدخل تلك األسهم  
ن المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة التى يتحقق بها الشرط وذلك اعتبـاراً مـن         ضم

بداية الفترة التى يتحقق خاللها ذلك الشرط إال لوكانت االتفاقية المشروطة قد أبرمت فى تاريخ ال حق لبداية     
خل ضمن المتوسط المرجح من تاريخ إبـرام  الفترة التى تحقق خاللها بها الشرط وعندئٍذ فإن تلك األسهم تد         

  ) .من المعيار" ٥٢"راجع الفقرة (االتفاقية 
 ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ تزيد عن مبلغ الـ٢٠٠١ مارس ٣١أرباحاً مجمعة من بداية العام حتى      ) أ(لم تُحقق الشركة    ) ٢(

لى فال يسمح بإدخـال   وال يسمح هذا المعيار بتقدير المستويات المستقبلية لألرباح وبالتا- عليها   قجمال متف 
ضـمن  )  المتعلقة بشروط تنطوى على تحقق مستوى محدد لألرباح فى المستقبل    (مثل تلك األسهم المحتملة   

إال إذا " النصيب المخفض للسهم فـى األربـاح  "المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة المستخدمة فى حساب      
  .كانت األرباح الفعلية فى نهاية كل فترة تفى بالشرط

   سهم٣٠٠,٠٠٠=  سهم ١,٠٠٠×]  جم١,٠٠٠ ÷)  جم٢,٠٠٠,٠٠٠–  جم٢,٣٠٠,٠٠٠) [(٣(
   جم٢،٠٠٠،٠٠٠أرباح العام حتى تاريخه تقل من ) ٤(
   سهم٩٠٠,٠٠٠=  سهم ١,٠٠٠×]  جم١,٠٠٠÷)  جم٢,٠٠٠,٠٠٠ –  جم٢,٩٠٠,٠٠٠) [(٥(
   –مـن العمليـات غيـر المـستمرة     نظراً ألن الخسارة خالل الربع الثالث من العام كانت نتيجةً للخسارة          ) ٦(

  أى أن األربـاح (حيث أن الرقم الحاكم ذوإشارة موجبـة  " التأثير المؤدى للتخفيض"لذا ال تنطبق هنا أحكام      
أو الخسائر الناتجة من العمليات المستمرة والمنسوبة إلى مالك المنشأة األم تُظهر أرباحاً وذلك إذا مـا تـم          

ولذلك يـدرج أثـر األسـهم العاديـة المحتملـة فـى       ). يات غير المستمرةتحييد الخسائر الناتجة من العمل 
  ".النصيب المخفض للسهم فى األرباح"حساب
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٣٣٦

 السندات القابلة للتحويل التى يمكن تسويتها إما فى صورة أسهم أو نقداً          – ٨مثال  
 حسب اختيار الجهة المصدرة

  ) ٢٢(من معيار المحاسبة المصرى رقم " ٥٩"و" ٥٨"و" ٣٦"و" ٣٣-٣١"الفقرات : المرجع
 سند قابل للتحويل علماً بأن هذه الـسندات  ٢,٠٠٠عدد بإصدار قامت منشأة فى بداية السنة األولى    

جـم للـسند الواحـد     ١٠٠٠ سنوات أصدرت بالقيمة االسمية وقدرها ٣والتى تبلغ مدة استحقاقها   
ويـستحق سـداد فائـدة    . جـم ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ويترتب على إصدارها إجمــالى متحصالت بمبلغ    

محـسوباً علـى   %٦ئدة سـنوى قـدره   سنوية على تلك السندات فى نهاية كل سنة وذلك بمعدل فا  
 – فى أى وقت إلى أن يحل تـاريخ االسـتحقاق  -ويمكن تحويل كل سند     . القيمة االسمية للسندات  

وللمنشأة الخيار فى تسوية أصل مبلغ السندات القابلة للتحويل إما فـى     .  سهم عادى  ٢٥٠إلى عدد   
  .صورة أسهم عادية أو نقداً

لتحويـل   الفائدة السائد فى السوق لدين مماثل بدون خيـار ل وفى تاريخ إصدار السندات كان معدل  
  وفيمـا يلـي  . جنيـه مـصرى   ٣بينما كان سعر السوق للسهم العـادى الواحـد هـو       % ٩هو  

 ويتجاهـل هـذا المثـال تـأثير     -بعض البيانات عن األسهم العادية القائمة والسندات المصدرة         
  .ضريبة الدخل

    جم١ ٠٠٠ ٠٠٠  دية للمنشأة األم عن عام الربح المنسوب إلى مالك األسهم العا
    سهم١,٢٠٠,٠٠٠  األسهم العادية القائمة

           سند٢,٠٠٠  السندات القابلة للتحويل القائمة
    :تخصيص مقابل إصدار السندات بين

  ) ١(جم  ١ ٨٤٨ ١٢٢  مكون االلتزام
  ) ٢(جم  ١٥١ ٨٧٨  مكون حقوق الملكية

   جم٢٠٠٠٠٠٠  
 مليون جنيه مصرى والمـستحق  ٢بلغ القيمة الحالية ألصل السندات البالغ قدره     يمثل هذا الم   )١(

 جنيـه  ١٢٠ ٠٠٠السداد فى نهاية الثالث سنوات باإلضافة للقيمة الحالية لفائدة سنوية قدرها           
  مصرى مستحقة السداد فى نهاية كل سنة من الثالث سـنوات وباسـتخدام معـدل خـصم              

 %.٩سنوى قدره 
بلة للتحويل إلى أسهم عادية تعد من األدوات المركبة ويتم تحديـد مكونيهـا   هذه السندات القا   )٢(

وطبقـاً  . األدوات المالية) "٤٧(من التزام وحقوق ملكية وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم    
لمتطلبات ذلك المعيار يتم االعتراف بهذه المبالغ باعتبارها تمثل القيمـة الدفتريـة األوليـة          

للمنـشأة  ( علماً بأن المبلغ المخصص على خيار التحويـل  –وحقوق الملكية لمكونى االلتزام  
  .كمكون حقوق ملكية يعد بمثابة إضافة لحقوق الملكية وال يتم تعديله الحقاً) المصدرة
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٣٣٧

  :النصيب األساسى للسهم فى األرباح فى السنة األولى
  جم ١ ٠٠٠ ٠٠٠

   سهم١,٢٠٠,٠٠٠
   جم لكل سهم عادى٠,٨٣= 

  :لمخفض للسهم فى األرباح فى السنة األولىالنصيب ا
يفترض أن المنشأة المصدرة ستقوم بتسوية العقد وذلك بإصدار أسهم عادية ولهذا يـتم احتـساب        

  .من المعيار" ٥٩"األثر المؤدى للتخفيض وفقاً للفقرة 
  )١(جنيه مصرى ١٦٦ ٣٣١ + جنيه مصرى١ ٠٠٠ ٠٠٠

  )٢( سهم٥٠٠,٠٠٠ + سهم ١,٢٠٠,٠٠٠
   جم لكل سهم عادى٠,٦٩= 

تحديد الترتيب الذي تـدخل علـى   :  حساب المتوسط المرجح لعدد األسهم  - ٩مثال  
  ) ٣(أساسه األدوات ذات األثر المؤدى للتخفيض فى المقام

  ) ٢٢(من معيار المحاسبة المصرى رقم " ٤٤"الفقرة : المرجع األولى
  "٥٠"و" ٤٩"و" ٤٧-٤١"و" ٣٦"و" ٣٣-٣١"و" ١٩"و" ١٢"و" ١٠"الفقـرات   : المرجع الثانوى 

  ) ٢٢(من معيار المحاسبة المصرى رقم 
  جنيه مصرى  األرباح

  ١٦,٤٠٠,٠٠٠  األرباح من العمليات المستمرة المنسوبة إلى المنشأة األم
  )٦,٤٠٠,٠٠٠(  التوزيعات على األسهم الممتازة:يخصم منها

  ١٠,٠٠٠,٠٠٠  دية للمنشأة األماألرباح من العمليات المستمرة المنسوبة إلى مالك األسهم العا
  )٤,٠٠٠,٠٠٠(  الخسارة من العمليات غير المستمرة المنسوبة إلى المنشأة األم

  ٦,٠٠٠,٠٠٠  األرباح المنسوبة إلى مالك األسهم العادية للمنشأة األم

  ٢,٠٠٠,٠٠٠  األسهم العادية القائمة
  ه مصرى جني٧٥,٠٠  متوسط سعر السوق للسهم العادى الواحد خالل السنة

                                                 
 جنيه مصرى والمحسوبة على القيمـة الدفتريـة   ١٦٦ ٣٣١يعدْل الربح بتعليته بمبلغ الفائدة المتراكم وقدره   ) ١(

رد مبلغ الفائدة الفعلية المستحقة على مكون االلتزام  أى يتم –األولية لمكون االلتزام نتيجة لمرور سنة زمنية 
  %) . ٩ × جنيه مصرى١ ٨٤٨ ١٢٢(والمعترف بها كمصروف فى األرباح أو الخسائر خالل الفترة 

  . سند قابل للتحويل٢,٠٠٠ × سهم عادى ٢٥٠=  سهم عادى ٥٠٠,٠٠٠) ٢(
 األدوات المالية القابلة للتحويـل مـا بـين    اليشرح هذا المثال األسس التى تم بناء عليها تصنيف مكونات       ) ٣(

التزامات وحقوق ملكية أو أسس تصنيف الفائدة والتوزيعات المتعلقة بتلك األدوات كمصروفات بقائمة الدخل    
  ).٢٥(أو ضمن حقوق الملكية طبقاً للمتطلبات الواردة بمعيار المحاسبة المصرى رقم 
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٣٣٨

    األسهم العادية المحتملة
 بسعر ممارسـة    ١٠٠,٠٠٠  الخيارات

   جم٦٠قدره 
سهم بقيمة اسمية   ٨٠٠,٠٠٠  األسهم الممتازة القابلة للتحويل

 جـم وتـستحق    ١٠٠قدرها  
كوبون مجمع األرباح قدره     

وكل سـهم  .  جم لكل سهم  ٨
ممتاز قابل للتحويل إلى عدد     

  .اثنين سهم عادى
تبلغ القيمة االسمية للسندات       %٥ويل بمعدل عائد سندات قابلة للتح

 ١٠٠٠ مليون جم وكل     ١٠٠
سند منها قابل للتحويل إلـى     

ــدد  ــادى٢٠ع ــهم ع   . س
  وال يوجد استهالك لعـالوة    

أو خصم يؤثر فـى تحديـد      
  مصروف الفائدة

  %٤٠  معدل الضريبة
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٣٣٩

  العادية المحتملةالزيادة فى األرباح المنسوبة لمالك األسهم العادية عند تحويل األسهم

نوع األسهم 
  كيفية الحساب  العادية المحتملة

الزيادة فى 
  األرباح
  بالجم

الزيادة فى 
عدد األسهم 

  العادية

األرباح 
اإلضافية على 

كل سهم 
  إضافى بالجم

          الخيارات
 ــادة   الزيـــ

  فى األرباح
      صفر  

  ــهم األســـ
اإلضــــافية 
المصدرة بدون  

  مقابل

  صفر  ٢٠,٠٠٠     جم٧٥ ÷)  جم٦٠ – جم٧٥ (×١٠٠,٠٠٠

األسهم الممتازة  
  القابلة للتحويل

        

  ــى ــادة ف الزي
  الربح

      ٦ ٤٠٠ ٠٠٠  ٠,٠٨ × ١٠٠×جم٨٠٠,٠٠٠

  ــهم األســـ
  اإلضافية

   جم٤,٠٠  ١,٦٠٠,٠٠٠    

السندات القابلة   
للتحويل بمعـدل   

  %٥عائد 

٨٠٠،٠٠٠* ٢        

  ــى ــادة ف الزي
  الربح 

      ٣ ٠٠٠ ٠٠٠  ) ٠,٤٠ -١ (× ٠,٠٥× جم١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠

  ــهم األســـ
  اإلضافية

   جم١,٥٠  ٢,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠×١٠٠,٠٠٠

على النتائج التى تظهر بالجدول السابق يـصبح الترتيـب الـذي ينبغـى علـى أن تـدرج        وبناء   
  -: على أساسه األدوات ذات األثر المؤدى للتخفيض فى مقام المعادلة على النحوالتالي

   .الخيارات] ١[
   .%٥معدل عائد السندات القابلة للتحويل ب] ٢[
   .األسهم الممتازة القابلة للتحويل] ٣[
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٣٤٠

  حساب النصيب المخفض للسهم فى األرباح
األربــاح مــن العمليـــات     

المستمرة المنسوبة إلـى مـالك      
ــة للمنــشأة األم  األســهم العادي

  ) الرقم الحاكم(

  
  
  

  األسهم العادية

  
  
  

  لكل سهم

  

    جنيه مصرى    جنيه مصرى  
    ٥,٠٠  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  كما هو معروض

      ٢٠,٠٠٠  --  الخيارات
ــؤدى   ٤,٩٥  ٢,٠٢٠,٠٠٠  ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠   ذو أثــر م

  للتخفيض
سندات قابلـة للتحويـل     

  %٥بمعدل عائد 
٢,٠٠٠,٠٠٠  ٣ ٠٠٠ ٠٠٠      

ــؤدى   ٣,٢٣  ٤,٠٢٠,٠٠٠  ١٣ ٠٠٠ ٠٠٠   ذو أثــر م
  للتخفيض

األسهم الممتـازة القابلـة    
  للتحويل

١,٦٠٠,٠٠٠  ٦ ٤٠٠ ٠٠٠      

ــضاد   ٣,٤٥  ٥,٦٢٠,٠٠٠  ١٩ ٤٠٠ ٠٠٠   ذو أثــر م
  للتخفيض

ونظراً ألن النصيب المخفض للسهم فى األرباح يتزايد مع دخول األسهم الممتازة القابلة للتحويـل   
لذا تعد األسهم الممتازة القابلة للتحويل ذات أثـر  )  جم٣,٤٥ جم إلى ٣,٢٣ارتفع من(فى االعتبار   

ولـذلك يكـون   ". النصيب المخفض للسهم فى األربـاح "ابمضاد للتخفيض ويتم تجاهلها عند حس   
 جـم ويـتم   ٣,٢٣النصيب المخفض للسهم فى األرباح بالنسبة لألرباح من العمليات المستمرة هو  

  :عرض كل من النصيب األساسى والمخفض للسهم فى األرباح كما يلي
  النصيب األساسى للسهم  

  فى األرباح
  النصيب المخفض للسهم

  فى األرباج
  )جنيه مصرى(  )جنيه مصرى(  

األرباح من العمليـات المـستمرة      
ــهم  ــى مــالك األس ــسوبة إل المن

  العادية للمنشأة األم

٣,٢٣  ٥,٠٠  
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٣٤١

  النصيب األساسى للسهم  
  فى األرباح

  النصيب المخفض للسهم
  فى األرباج

  )جنيه مصرى(  )جنيه مصرى(  
ــر  ــات غي ــن العملي الخــسارة م
المستمرة المنـسوبة إلـى مـالك       

  األسهم العادية للمنشأة األم

)٢() ٠,٩٩(  )١() ٢,٠٠(  

ــسوبة إلـى مــالك    األربـاح المن
  منشأة األماألسهم العادية لل

٤( ٢,٢٤  )٣( ٣,٠٠(  

  )(حساب النصيب األساسى والمخفض للسهم فى األرباح:  أدوات شركة تابعة– ١٠مثال 
 ) أ(والملحق ) ٢٢(من معيار المحاسبة المصرى رقم " ١٢أ"و" ١١أ"و" ٤٠"الفقرات : المرجع

    :المنشأة األم

  األرباح المنسوبة لمالك
  األسهم العادية للمنشأة األم

ال تتضمن أية عوائد من الشركة (جنيه مصرى ١٢ ٠٠٠
  )التابعة أو توزيعات أرباح أسهم مسددة من قبلها

  ١٠,٠٠٠  األسهم العادية القائمة
 حق قابل للممارسة لشراء أسهم عادية ٣٠  سهم عادى٨٠٠  أدوات الشركة التابعة المملوكة للمنشأة األم

  حويل سهم ممتاز قابل للت٣٠٠ فى الشركة التابعة

    الشركة التابعة
   جنيه مصرى٥٤٠٠  األرباح

  ١,٠٠٠  األسهم العادية القائمة

                                                 
  )  جم٢,٠٠ = (٢,٠٠٠,٠٠٠÷)  جنيه مصرى٤ ٠٠٠ ٠٠٠) (١(
  )  جم٠,٩٩ = (٤,٠٢٠,٠٠٠÷)  جنيه مصرى٤ ٠٠٠ ٠٠٠) (٢(
   جم٣,٠٠ =٢,٠٠٠,٠٠٠÷ جنيه مصرى ٦ ٠٠٠ ٠٠٠) ٣(
   جم٢,٢٤ = ٤,٠٢٠,٠٠٠÷)  جنيه مصرى٣ ٠٠٠ ٠٠٠+  جنيه مصرى ٦ ٠٠٠ ٠٠٠) (٤(

 للتحويـل مـا بـين    ال يشرح هذا المثال األسس التى تم بناء عليها تصنيف مكونات األدوات المالية القابلة   (*) 
التزامات وحقوق ملكية أو أسس تصنيف الفائدة والتوزيعات المتعلقة بتلك األدوات كمصروفات بقائمة الدخل    

 ). ٢٥(أو ضمن حقوق الملكية طبقاً للمتطلبات الواردة بمعيار المحاسبة المصرى رقم 
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٣٤٢

ة١٥٠  الحقوق لتابع ة ا لشرك ا ى  ة ف أسهم عادي لشراء  ة  رس ما لم ل ل قاب    حق 

   جنيه مصرى١٠  سعر الممارسة

   جنيه مصرى٢٠  متوسط سعر السوق للسهم العادى الواحد

  م كل منها قابل للتحويل إلى سهم عادى واحد سه٤٠٠  األسهم الممتازة القابلة للتحويل

   جنيه مصرى لكل سهم١,٠٠  عائد التوزيعات على األسهم الممتازة

لم تتم معامالت بين شركات المجموعة تستدعى القيام بإجراء قيود إلغـاء أو تـسويات إال فيمـا         
 . كما تم إغفال ضريبة الدخل ألغراض هذا المثال–يتعلق بتوزيعات األرباح 

  صيب السهم فى األرباح بالشركة التابعةن
ــى األربــاح هــو    )٢( جنيه مصرى٤٠٠ - )١(جنيه مصرى٥٤٠٠ ــصرى٥,٠٠النــصيب األساســى للــسهم ف   جنيــه م

  -: تم حسابه كما يلي

٣(١,٠٠٠(  

  جنيــه مــصرى٣,٦٦النــصيب المخفــض للــسهم فــى األربــاح هــو    )٤( جنيه مصرى٥٤٠٠

  ))٦(٤٠٠ + )٥(٧٥ + ١,٠٠٠(   -: تم حسابه كما يلي

                                                 
  .أرباح الشركة التابعة المنسوبة إلى مالك أسهمها العادية) ١(
   المدفوعة من الشركة التابعة على أسهمها الممتازة القابلة للتحويـل والمبوبـة كـأدوات حقـوق     توزيعاتال) ٢(

  حيث من المفترض أن تكون التوزيعات على أسهمها الممتازة المبوبة كالتزام قـد خـصمت علـى      (ملكية  
والتى تظهـر  " ها العاديةاألرباح من العمليات المستمرة المنسوبة لمالك أسهم"قائمة الدخل قبل الوصول إلى   

  ) .ضمن المعطيات
  .األسهم العادية القائمة للشركة التابعة) ٣(
تمثل أرباح الشركة التابعة المنسوبة إلى مالك أسهمها العادية بعد تعليتها بالتوزيعات المدفوعة على أسهمها   ) ٤(

) ب األساسى للسهم فى األرباحرد التوزيعات التى سبق خصمها عند حساب النصي    (الممتازة القابلة للتحويل    
بافتراض أن األسهم الممتازة قد حولت إلى أسهم عادية وذلك من أجل حسابا لنصيب المخفض للـسهم فـى        

  ). جم٤٠٠+  جم ٥ ٠٠٠أى (األرباح 
  )  جـم ١٠ – جـم  ٢٠: [(عدد األسهم اإلضافية الناتجة من افتراض ممارسة الحقوق وتم حسابه كما يلـى     ) ٥(

  . حق١٥٠ ×]  جم٢٠ ÷
األسهم العادية للشركة التابعة المفترض أن تكون قائمة من تحويل األسهم الممتازة القابلة للتحويل إلى أسهم          ) ٦(

  ".واحد صحيح" معامل التحويل × سهم ممتاز قابل للتحويل ٤٠٠:  وتم حسابها كما يلى–عادية 
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٣٤٣

  نصيب السهم فى األرباح المجمعة
  

  )٢(جنيه مصرى٤,٣٠٠+)١(جنيه مصرى١٢ ٠٠٠
  النصيب األساسى للسهم فى األرباح    

  -: جم وتم حسابه كما يلي١,٦٣هو 
٣(١٠,٠٠٠(  

  

  )٦(١,٠٩٨ +)٥(نيه مصرى ج٥٥ + )٤(٢,٩٢٨+ جنيه مصرى ١٢,٠٠٠

النصيب المخفض للسهم فى األرباح     
   -:جم وتم حسابه كما يلي١,٦١هو 

١٠,٠٠٠  
  

                                                 

  .نشأة إالمأرباح المنشـأة األم المنسوبة إلى مالك األسهم العادية للم) ١(
جزء من أرباح الشركة التابعة التى ينبغى أن تدخل فى حساب النصيب األساسى للسهم فى األرباح المجمعة   ) ٢(

 النصيب األساسى للسهم فـى  ×عدد األسهم العادية التى تمتلكها المنشأة األم فى الشركة التابعة      ([: كما يلى 
 التوزيعات ×ة التى تمتلكها المنشأة األم فى الشركة التابعة   عدد األسهم الممتاز  )  + (األرباح للشركة التابعة  

 ٣٠٠) +( جـم ٥ × سهم عادى ٨٠٠ = (]) المدفوعة من الشركة التابعة على كل سهم من أسهمها الممتازة   
  . جم٤ ٣٠٠)  = جم١ ×سهم ممتاز 

  األسهم العادية القائمة للمنشأة األم) ٣(
والمنسوبة إلى األسهم " صيب المخفض ألسهم الشركة التابعة فى األرباح   الن"الحصة النسبية للمنشأة األم من      ) ٤(

 ×)  سـهم عـادى  ١،٠٠٠ ÷ سـهم عـادى   ٨٠٠: ( ويتم حسابها كما يلى-العادية القائمة للشركة التابعة   
  ). جم لكل سهم٣,٦٦ × سهم عادى ١،٠٠٠(

والمنسوبة إلى األسهم " عة فى االرباحالنصيب المخفض ألسهم الشركة التاب   "الحصة النسبية للمنشأة األم من      ) ٥(
 ×)  حق١٥٠ ÷ حق ٣٠: (العادية اإلضافية التى تنشأ بافتراض ممارسة الحقوق القائمة ويتم حسابها كما يلي

  ). جم لكل سهم٣,٦٦ × سهم عادى إضافى من ممارسة الحقوق ٧٥(
والمنسوبة إلى األسهم " عة فى األرباح النصيب المخفض ألسهم الشركة التاب"الحصة النسبية للمنشأة األم من     ) ٦(

  :العادية اإلضافية التى تنشأ بافتراض تحويل األسهم الممتازة القابلة للتحويـل ويـتم حـسابها كمـا يلـي         
 جم ٣,٦٦ × سهم عادى إضافى من تحويل األسهم الممتازة ٤٠٠ (×)  سهم ممتاز٤٠٠÷ سهم ممتاز    ٣٠٠(

  ).لكل سهم
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٣٤٤

  ) ١( أدوات حقوق الملكية المشاركة واألسهم العادية المكونة من فئتين– ١١مثال 
  ) ٢٢(لمعيار المحاسبة المصرى رقم ) أ(من الملحق " ١٤أ"و" ١٣أ"الفقرتان : المرجع

  جنيه مصرى١٠٠ ٠٠٠  األرباح المنسوبة إلى مالك األسهم العادية للمنشأة األم
  ١٠,٠٠٠  األسهم العادية القائمة

  ٦,٠٠٠  األسهم الممتازة غير القابلة للتحويل
  الكوبون السنوى للتوزيعات غير المجمعة على األسهم الممتازة

  ) تتم قبل سداد أى توزيعات على األسهم العادية(
   جنيه مصرى لكل سهم٥,٥٠

 وذلـك بعـد أن   ٨٠:٢٠إضافية بنـسبة  تشارك األسهم الممتازة مع األسهم العادية فى أية أرباح      
 جنيـه مـصرى لكـل سـهم     ٢,١٠تكون األسهم العادية قد حصلت على توزيعات أرباح بواقع     

 جنيه مصرى لكـل سـهم   ٢,١٠ جنيه مصرى و٥,٥٠وبمعنى آخر تُسدد توزيعات أرباح بواقع     (
 أيـة توزيعـات   من األسهم الممتازة واألسهم العاديةعلى التوالى ثم تشارك األسهم الممتازة فـى   

إجمالى المبلغ المدفوع لكل سهم مـن األسـهم   ¼ إضافية وذلك بأن يحصل كل سهم ممتاز على    
  ).العادية من تلك التوزيعات اإلضافية

  )  سهم٦,٠٠٠× جنيه مصرى لكل سهم٥,٥٠(جم ٣٣ ٠٠٠  التوزيعات المدفوعة على األسهم الممتازة 
  )  سهم١٠,٠٠٠× جنيه مصرى لكل سهم٢,١٠(جم ٢١ ٠٠٠  التوزيعات المدفوعة على األسهم العادية 

  :يتم حساب النصيب األساسى للسهم فى األرباح على النحوالتالي
  جنيه مصرى  جنيه مصرى  

  ١٠٠ ٠٠٠    األرباح المنسوبة إلى مالك األسهم للمنشأة األم
      :يخصم منها التوزيعات المدفوعة على

    ٣٣ ٠٠٠  األسهم الممتازة
    ٢١ ٠٠٠  ةاألسهم العادي

  ) ٥٤ ٠٠٠ (    األرباح غير الموزعة
    ٤٦ ٠٠٠  

تُخصص األرباح غير الموزعة على األسهم العادية والممتازة طبقاً لنصيب السهم الواحـد لكـل       
  فئة من تلك األرباح

                                                 
س التى تم بناء عليها تصنيف مكونات األدوات المالية القابلة للتحويـل مـا بـين    ال يشرح هذا المثال األس   ) ١(

التزامات وحقوق ملكية أو أسس تصنيف الفائدة والتوزيعات المتعلقة بتلك األدوات كمصروفات بقائمة الدخل    
  ).٢٥(أو ضمن حقوق الملكية طبقاً للمتطلبات الواردة بمعيار المحاسبة المصرى رقم 
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٣٤٥

  أ=يفترض أن المخصص من األرباح المتبقية على كل سهم عادى 
أ كمـاهو وارد  ¼ = ب، وحيث أن ب = ل سهم ممتاز ويفترض أن المخصص من األرباح المتبقية على ك       

  :ضمن المعطيات لذا يتم احتساب حصة األسهم الممتازة والعادية فى التوزيعات اإلضافية كما يلي
  جم٤٦ ٠٠٠) = ٦,٠٠٠×أ × ١/٤) + (١٠,٠٠٠×أ                            (

  ) ١,٥٠٠ +١٠،٠٠٠ (÷جم ٤٦ ٠٠٠= أ 
   جنيه مصرى١=      إذاً بأ  ¼ =  جم      وب ٤= أ 

 

ــى  ــسهم األساس ــصيب ال   ن
  فى األرباح

      

  أسهم عادية    أسهم ممتازة  
   جم٢,١٠     جم٥,٥٠  أرباح موزعة

   جم٤,٠٠     جم١,٠٠  أرباح غير موزعة
   جم٦,١٠     جم٦,٥٠  المجموع
   حساب وعرض النصيب األساسى والمخفـض للـسهم فـى األربـاح      – ١٢مثال  

  )١()مثال شامل(
 هذا المثال كيفية حساب النصيب األساسى والمخفض للسهم فى األربـاح الربـع سـنوية           يوضح

  ويعـد مبلـغ الـربح    . وهي منشأة ذات هيكل رأسـمال معقـد       ) أ(للمنشأة  ٢٠٠١والسنوية لعام   
وفيما يلي الحقـائق  . أو الخسارة من العمليات المستمرة المنسوبة إلى المنشأة األم هو الرقم الحاكم 

  :المفترضةاألخرى 
 ٢٠٠١كانت متوسطات أسعار السوق لألسهم العاديـة لعـام   : متوسط سعر السوق لألسهم العادية 

   -: كما يلي
  جنيه مصرى ٤٠الربع األول   
  جنيه مصرى ٦٠الربع الثانى   
  جنيه مصرى ٦٧الربع الثالث   
  جنيه مصرى ٦٧الربع الرابع   

 ٢٠٠١ سـبتمبر  ١ يوليـو إلـى   ١ل الفترة من  كما كان متوسط سعر السوق لألسهم العادية خال       
  .جنيه مصرى ٦٥هو

                                                 
شرح هذا المثال األسس التى تم بناء عليها تصنيف مكونات األدوات المالية القابلة للتحويـل مـا بـين      ال ي ) ١(

التزامات وحقوق ملكية أو أسس تصنيف الفائدة والتوزيعات المتعلقة بتلك األدوات كمصروفات بقائمة الدخل    
  ).٢٥( رقم أو ضمن حقوق الملكية طبقاً للمتطلبات الواردة بمعيار المحاسبة المصرى
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٣٤٦

  ٥,٠٠٠,٠٠٠هـو  ٢٠٠١ كان عدد األسـهم العاديـة القائمـة فـى بدايـة عـام          : أسهم عادية 
  ً. سهم عادى وحصلت قيمتهم نقدا٢٠٠,٠٠ أصدر عدد ٢٠٠١ مارس ١وفى 

   للتحويـل  تـم بيـع سـندات قابلـة    ٢٠٠٠ فى الربع األخيـر مـن عـام   :سندات قابلة للتحويل  
 عـام  ٢٠وتستحق خـالل  % ٥ تمثل أصل الدين بسعر فائدة سنوى قدره  جم ١٢ ٠٠٠ ٠٠٠بمبلغ  

ويـستحق سـداد   . للسندجنيه مصرى ١,٠٠٠وتم تحصيل قيمتها نقداً على أساس قيمة اسمية قدرها 
ن علمـاً بـأ  ). أى يتم سدادها بواقع مرتين فى السنة(الفائدة فى أول نوفمبر وأول مايومن كل عام    

لم تحول أيـة سـندات فـى    .  سهم عادى٤٠قابل للتحويل إلى جنيه مصرى   ١,٠٠٠كل سند قيمته  
باسـتدعاء  ) أ(نظراً لقيـام المنـشأة   ٢٠٠١ أبريل ١ بينما تم تحويل كامل اإلصدار فى ٢٠٠٠عام  

  .اإلصدار من حملة السندات
 سـهم  ٨٠٠,٠٠٠د تم إصـدار عـد  ٢٠٠٠ فى الربع الثانى من عام  :أسهم ممتازة قابلة للتحويل   

ويستحق سداد كوبون ربع سنوى على كل سهم مـن  . ممتاز قابل للتحويل مقابل أصول تم شرائها     
 جم فى نهاية الفترة الربع سنوية وعلى أساس األسـهم  ٠,٠٥األسهم الممتازة القابلة للتحويل قدره     

احد، وقد قام حـاملى  ويعد كل سهم ممتاز قابالً للتحويل إلى سهم عادى و. القائمة فى ذلك التاريخ   
  .٢٠٠١ يونيو١ سهم منها إلى أسهم عادية فى ٦٠٠،٠٠٠األسهم الممتازة بتحويل عدد

  سـهم عـادى بـسعر   ٦٠٠,٠٠٠تم إصـدار حقـوق لـشراء عـدد    ٢٠٠١ يناير  ١فى  : الحقوق
وتم ممارسة كافة الحقوق القائمة فـى أول  .  سنوات٥للسهم لمدة جنيه مصري  ٥٥ممارسة قدره   

  .٢٠٠١سبتمبر 
سـهم عـادى بـسعر     ١,٥٠٠,٠٠٠تم إصدار خيارات لشراء عـدد     ٢٠٠١ يوليو ١فى  : الخيارات

ولم يتم ممارسة أيـة خيـارات خـالل     .  سنوات ١٠للسهم لمدة   جنيه مصري    ٧٥ممارسة قدره   
  .نظراً ألن سعر الممارسة للخيارات تجاوز سعر السوق لألسهم العادية٢٠٠١عام

  %.٤٠هو٢٠٠١ عام كان سعر ضريبة الدخل عن: معدل الضريبة
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٣٤٧

٢٠٠١  
من العمليات )  الخسائر(األرباح 

  )١(المستمرة المنسوبة إلى المنشأة األم
  المنسوبة إلى المنشأة األم )الخسائر(األرباح 

  جنيه مصرى  جنيه مصرى  
  ٥ ٠٠٠ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠ ٠٠٠  الربع األول
  ٦ ٥٠٠ ٠٠٠  ٦ ٥٠٠ ٠٠٠  الربع الثانى
ث   )٢() ١ ٠٠٠ ٠٠٠(  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  الربع الثال
بع   )٧٠٠ ٠٠٠(  )٧٠٠ ٠٠٠(  الربع الرا

  ٩ ٨٠٠ ٠٠٠  ١١ ٨٠٠ ٠٠٠  عام كامل
 ٢٠٠١الربع األول من 

  جنيه مصرى  حساب النصيب األساسى للسهم فى األرباح
  ٥ ٠٠٠ ٠٠٠  األرباح من العمليات المستمرة المنسوبة إلى المنشأة األم

  )٣() ٤٠ ٠٠٠ (  توزيعات على األسهم الممتازة:  يخصم

  ٤ ٩٦٠ ٠٠٠  األرباح المنسوبة إلى مالك األسهم العادية للمنشأة األم
  

  الجزء من الفترة  األسهم القائمة  التواريخ
  المتوسط

  المرجح لألسهم
  ٣,٣٣٣,٣٣٣  ٢/٣  ٥,٠٠٠,٠٠٠   فبراير ٢٨ يناير حتى ١من 

      ٢٠٠,٠٠٠   مارس١إصدار أسهم عادية فى 
  ٧٣٣,٣٣٣,١  ١/٣  ٥,٢٠٠,٠٠٠   مارس٣١ – مارس ١

  ٦٠٦٦,٦٦,٥      المتوسط المرجح لعدد األسهم
   جم٠,٩٨      النصيب األساسى للسهم فى األرباح

  

                                                 
  ).قبل تعديله بالتوزيعات على األسهم الممتازة(يمثل هذا المبلغ الرقم الحاكم ) ١(
بالصافى بعـد  ( جم ٢ ٠٠٠ ٠٠٠أسفر الربع الثالث من العام عن خسارة من العمليات غير المستمرة بمبلغ       ) ٢(

  ).خصم الضريبة
  . جم٠,٠٥ × سهم ٨٠٠،٠٠٠) ٣(
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٣٤٨

  حساب النصيب المخفض للسهم فى األرباح
  جنيه مصرى٤ ٩٦٠ ٠٠٠    األرباح المنسوبة لمالك األسهم العادية للمنشأة األم

      تأثير التحويالت المفترضة على األرباح : يضاف
    جنيه مصرى٤٠ ٠٠٠  ات على األسهم الممتازةالتوزيع

    )١(مصري جنيه ٩٠ ٠٠٠  %) ٥ذات معدل الفائدة (الفائدة على السندات القابلة للتحويل 
  جنيه مصرى١٣٠ ٠٠٠    تأثير التحويالت المفترضة

  األرباح المنسوبة إلى مالك األسهم العادية للمنشأة األم 
أثر التحويالت          ( ما فى ذلك    ) المفترضةب

   جنيه مصرى٥ ٠٩٠ ٠٠٠

         ٥,٠٦٦,٦٦٦    المتوسط المرجح لعدد األسهم
      الزيادة فى األسهم من التحويالت المفترضة: يضاف
      ) ٢ (الحقوق

    )٢(٨٠٠,٠٠٠  األسهم الممتازة القابلة للتحويل
    )٣(٤٨٠,٠٠٠  %) ٥ذات معدل الفائدة (السندات القابلة للتحويل 

  ١,٢٨٠,٠٠٠    لعادية المحتملة المؤدية للتخفيضاألسهم ا
  ٤٦,٦٦٦٦,٣    المتوسط المرجح المعدل لعدد األسهم
   جم٠,٨٠    النصيب المخفض للسهم فى األرباح

  ٢٠٠١الربع الثانى من 
  جنيه مصرى  حساب النصيب األساسى للسهم فى األرباح

  ٦ ٥٠٠ ٠٠٠  األرباح من العمليات المستمرة المنسوبة إلى المنشأة األم 

  )٤()١٠ ٠٠٠ (  توزيعات على األسهم الممتازة: يخصم

  ٦ ٤٩٠ ٠٠٠  الربح المنسوب إلى مالك األسهم العادية للمنشأة األم
  

  المتوسط المرجح لألسهم  الجزء من الفترة  األسهم القائمة  التواريخ
                                                 

  .% ٤٠ما منها الضرائب  مخصو٤%) / ٥ × ١٢٠٠٠٠٠٠( ) ١(
 سهم إلى أسهم عادية خالل الربـع األول ولـم   ٨٠٠،٠٠٠أفترض تحويل األسهم الممتازة بالكامل وعددها       ) ٢(

) أى خالل الربع الثانى من العـام  (٢٠٠١ يونية ١يؤخذ فى االعتبار ما قام به بعض مالك تلك األسهم فى    
  . عادى٦٠٠,٠٠٠ سهم ممتاز إلى ٦٠٠،٠٠٠بتحويل 

 ÷ جم ١٢ ٠٠٠ ٠٠٠ (=]  سهم عادى٤٠ جم قابلة للتحويل إلى ١ ٠٠٠كل مجموعة سندات قيمتها االسمية  ) ٣(
  . ]٤٠× )  جم١ ٠٠٠

تصرف التوزيعات لألسهم الممتازة فى نهاية كل فترة ربع سنوية حسب عدد األسهم القائم منها فـى ذلـك     ) ٤(
 سـهم ممتـاز   ٦٠٠,٠٠٠ام حملة األسهم الممتازة بتحويل ونظراً ألن الربع الثانى من العام شهد قي . التاريخ

 ٢٠٠١ يونيه ١ لذا يصبح عدد األسهم الممتازة القائمة اعتباراً من  –٢٠٠١ يونيه   ١إلى أسهم عادية بتاريخ     
– سـهم ٨٠٠,٠٠٠(]  تستحق صرف توزيعات عليها٢٠٠،٠٠٠هو) ٢٠٠١ يونيه ٣٠لم يتغير عددها حتى  (

  ) .صرى جنيه م٠,٠٥× )  سهم٦٠٠,٠٠٠
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٣٤٩

      ٥,٢٠٠,٠٠٠   أبريل١
  تحويل السندات القابلة للتحويل 

ألسهم عادية %) ٥ذات معدل الفائدة (
  أبريل١فى 

  
٤٨٠,٠٠٠  

    

  ٣,٧٨٦,٦٦٧  ٢/٣  ٥,٦٨٠,٠٠٠   أبريل٣١ – أبريل ١
      ٦٠٠,٠٠٠   يونيو١تحويل األسهم الممتازة  فى 

  ٢,٠٩٣,٣٣٣  ١/٣     يونيو٣٠ – يونيو١
م   ٥,٨٨٠,٠٠٠    ٦,٢٨٠,٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسه

   جم١,١٠      النصيب األساسى للسهم فى األرباح
   النصيب المخفض للسهم فى األرباححساب

   جنيه مصرى٦ ٤٩٠ ٠٠٠    الربح المنسوب إلى مالك األسهم العادية للمنشأة األم
      تأثير التحويالت المفترضة على األرباح: يضاف

    )١(جنيه مصرى١٠ ٠٠٠  توزيعات على األسهم الممتازة
  ١٠ ٠٠٠    تأثير التحويالت المفترضة

الك األسهم العادية للمنـشأة     م ىاألرباح المنسوبة إل  
  )  التحويالت المفترضةربما فى ذلك أث(األم 

  جنيه مصرى٦ ٥٠٠ ٠٠٠  

  ٥,٨٨٠,٠٠٠    المتوسط المرجح لعدد ألسهم
      الزيادة فى األسهم من التحويالت المفترضة: يضاف

    )٢(٥٠,٠٠٠  الحقوق
 

                                                 
  . جنيه مصرى٠,٠٥ × سهم ٢٠٠,٠٠٠) ١(
يمكن ببساطة احتساب عدد األسهم اإلضافية الناشئة عن افتراض تحويل الحقوق إلى أسهم عاديـة بإحـدى      ) ٢(

 بغرض الوصول إلى عدد األسهم العادية اإلضافية التى من المفترض أن يتم إصـدارها دون     كطريقتين وذل 
الحصيلة من افتـراض ممارسـة   )  ١(وتعتمد الطريقة األولى على قسمة   .شأةأن يقابلها موارد إضافية للمن    

متوسط سعر السوق للسهم العادى خالل الفترة ومقارنة األسهم الناتجة مع إجمالى األسهم      )  ٢(الحقوق على   
 ÷ جم ٣٣,٠٠٠,٠٠٠= ] جم ٦٠ ÷)   سهم٦٠٠,٠٠٠ × جم ٥٥ = ([المقرر إصدارها بموجب تلك الحقوق    

  سهم٥٠,٠٠٠=  سهم ٥٥٠,٠٠٠ – سهم ٦٠٠,٠٠٠ سهم تقابلها زيادة فى موارد المنشأة، ٥٥٠,٠٠٠=  جم ٦٠
  وتعتمد الطريقة الثانية على التوصل إلى الميزة النـسبية لـسعر الممارسـة لكـل حـق مقارنـةً        . إضافى

سـتخدام  بمتوسط سعر السوق للسهم العادى خالل الفترة مع ترجيح األسهم العادية المفتـرض إصـدارها با      
=  سـهم  ٦٠٠،٠٠٠ ×]  جـم ٦٠ ÷)  جـم ٥٥ - جـم  ٦٠[(الميزة النسبية لكل حق التى تم التوصل إليها       

  . سهم إضافى٥٠,٠٠٠



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٣٥٠

    )١(٦٠٠,٠٠٠  األسهم الممتازة القابلة للتحويل
  ٦٥٠،٠٠٠     للتخفيضةة المحتملة المؤدياألسهم العادي

  ٦,٥٣٠,٠٠٠    المتوسط المرجح المعدل لعدد األسهم
  جم١,٠٠     األرباحىالنصيب المخفض للسهم ف

  ٢٠٠١الربع الثالث من 
  جنيه مصرى  حساب النصيب األساسى للسهم فى األرباح

  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  األرباح من العمليات المستمرة المنسوبة إلى المنشأة األم 
  )١٠ ٠٠٠(  التوزيعات على األسهم الممتازة: يخصم

  ٩٩٠,٠٠٠   مالك األسهم العادية للمنشأة األمىاألرباح من العمليات المستمرة المنسوبة إل
  ) ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ (  ) بعد خصم الضرائب(الخسارة من العمليات غير المستمرة المنسوبة إلى المنشأة األم 

  ) ١,٠١٠,٠٠٠ (  هم العادية للمنشأة األمالخسائر المنسوبة إلى مالك األس
  

  المتوسط المرجح لألسهم  الجزء من الفترة  األسهم القائمة  التواريخ 

  ٤،١٨٦،٦٦٧  ٢/٣  ٦،٢٨٠،٠٠٠   أغسطس٣١ – يوليو١

      ٦٠٠،٠٠٠   سبتمبر١ممارسة الحقوق فى 

  ٢،٢٩٣،٣٣٣  ١/٣  ٦،٨٨٠،٠٠٠   سبتمبر٣٠ – يوليو١

  ٦،٤٨٠،٠٠٠      المتوسط المرجح لعدد األسهم

        النصيب األساسى للسهم فى األرباح

   جم٠,١٥      األرباح من العمليات المستمرة

  جم)  ٠,٣١ (      الخسارة من العمليات غير المستمرة

  جم)  ٠,١٦ (      الخسارة الكلية

  

                                                 
تم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية اإلضافية الناشئة من افتراض تحويل األسهم الممتازة إلـى     ) ١(

لقابلة للتحويل ألسهم عادية والقائمة خالل الفترة بذلك الجزء أسهم عادية وذلك بترجيح عدد األسهم الممتازة ا     
) + ٢/٣ × سهم ٨٠٠،٠٠٠: (من الفترة التى ظل فيها عدد األسهم الممتازة قائماً حتى حدث التغيير كما يلي  

  . سهم٦٠٠،٠٠٠) = ١/٣*  سهم ٢٠٠،٠٠٠(



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٣٥١

  حساب النصيب المخفض للسهم فى األرباح
م  مـالك األسـه  ىاألرباح من العمليات المستمرة المنسوبة إل 

  العادية للمنشأة األم
  ٩٩٠ ٠٠٠  

      تأثير التحويالت المفترضة على األرباح: يضاف
    جنيه مصرى١٠ ٠٠٠   األسهم الممتازةىتوزيعات عل

  جنيه مصرى١٠ ٠٠٠    تأثير التحويالت المفترضة
ـ     ناألرباح م   مـالك األسـهم    ى العمليات المستمرة المنسوبة إل

  ) ثر التحويالت المفترضةبما فى ذلك أ(العادية للمنشأة األم 
  جنيه مصرى١ ٠٠٠ ٠٠٠  

  ) ٢,٠٠٠,٠٠٠ (    الخسارة من العمليات غير المستمرة المنسوبة إلى المنشاة األم
 مالك األسهم العادية للمنشأة األم بما فيها     ىالخسارة المنسوبة إل  

  أثر التحويالت المفترضة
  ) ١,٠٠٠,٠٠٠ (  

  المتوسط المرجح لعدد األسهم  ٦,٤٨٠,٠٠٠  
      الزيادة فى األسهم الناشئة من التحويالت المفترضة: يضاف

    )١(٦١,٥٣٨  الحقوق
     ٢٠٠,٠٠٠  األسهم الممتازة القابلة للتحويل

  ٢٦١,٥٣٨    األسهم العادية المحتمل تراجع دخلها
  ٦,٧٤١,٥٣٨    المتوسط المرجح المعدل لألسهم

       األرباحى للسهم فضالنصيب المخف
   جم٠,١٥     العمليات المستمرة األرباح من

  جم)  ٠,٣٠ (    الخسارة من العمليات غير المستمرة
  جم)  ٠,١٥ (    الخسارة الكلية

تم إدراج األسهم اإلضافية الناشئة من التحويالت المفترضة فـى احتـساب مبـالغ النـصيب       : مالحظة
ستمرة أو بالنسبة للخسارة الكلية  بالنسبة للخسارة من العمليات غير المءالمخفض للسهم من العوائد سوا   

األربـاح مـن   (والسبب فى ذلك هو أن الـرقم الحـاكم   . على الرغم من أنها ذات أثر مضاد للتخفيض   
العمليات المستمرة المنسوبة إلى مالك األسهم العادية للمنشأة األم والمعدل بالتوزيعات علـى األسـهم         

  ).يس خسارةأى بسبب أنه كان ربحا ول(كان موجباً ) الممتازة

                                                 
   سهم٦١,٥٣٨ = ٢/٣ × سهم ٩٢,٣٠٨ = ٢/٣ × سهم ٦٠٠,٠٠٠ ×]  جم٦٥ ÷)  جم٥٥ - جم ٦٥) [(١(



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٣٥٢

  ٢٠٠١الربع الرابع من 
  جنيه مصرى   األرباحى األساسي للسهم فبحساب النصي

  ) ٧٠٠ ٠٠٠ (  الخسائر من العمليات المستمرة المنسوبة إلى المنشأة األم 
  )  ١٠ ٠٠٠ (  التوزيعات على األسهم الممتازة: يضاف

  ) ٧١٠ ٠٠٠ (  الخسائر المنسوبة إلى مالك األسهم العادية للمنشأة األم
  

  المتوسط المرجح لألسهم  الجزء من الفترة  األسهم القائمة  التواريخ
  ٦,٨٨٠,٠٠٠  ٣/٣  ٦,٨٨٠,٠٠٠   ديسمبر٣١ – أكتوبر ١

  ٦,٨٨٠,٠٠٠      المتوسط المرجح لعدد األسهم
النصيب األساسى والمخفض للـسهم     

   األرباحىف
      

الخسائر المنسوبة إلى مالك األسـهم    
  العادية للمنشأة األم

  جم)  ٠,١٠ (    

لم يتم إدراج األسهم اإلضافية الناشئة من التحويالت المفترضة وذلـك عنـد احتـساب        : مالحظة
مبالغ النصيب المخفض للسهم من العوائد سواء بالنسبة للخسارة من العمليات غير المـستمرة أو         

عمليـات المـستمرة   الخسائر مـن ال (والسبب فى ذلك هو أن الرقم الحاكم . بالنسبة للخسارة الكلية 
كـان  ) المنسوبة إلى مالك األسهم العادية للمنشأة األم والمعدلة بالتوزيعات على األسهم الممتازة        

  ).أى بسبب أنه كان خسارة وليس ربحاً(سالباً 
  ٢٠٠١عام كامل 
  جنيه مصرى   األساسى للسهم فى األرباحبحساب النصي

  ١١ ٨٠٠ ٠٠٠  منشأة األم األرباح من العمليات المستمرة المنسوبة إلى ال
  )١()٧٠ ٠٠٠ (  التوزيعات على األسهم الممتازة: يخصم

  ١١ ٧٣٠ ٠٠٠  األرباح من العمليات المستمرة المنسوبة إلى مالك األسهم العادية للمنشأة األم
  ) ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ (  ) بعد خصم الضريبة(الخسارة من العمليات غير المستمرة المنسوبة إلى الشركة األم 

  ٩ ٧٣٠ ٠٠٠  رباح المنسوبة إلى مالك األسهم العادية للمنشأة األماأل
  

                                                 
نظراً ألن التوزيعات الربع سنوية على األسهم الممتازة تستحق لحاملى األسهم الممتازة القائمة فى نهاية كل     ) ١(

لذا تم حساب التوزيعات على األسهم ) بغض النظر عن أن سدادها يتم فى نهاية كل ستة أشهر     (ثالثة أشهر   
توزيعـات الربـع   + توزيعات الربع الثانى + يعات الربع األول  توز[الممتازة خالل العام الكامل كما يلى     

)  +  جـم ٠,٠٥ × سهم  ٢٠٠،٠٠٠)  + ( جم ٠,٠٥ × سهم   ٨٠٠,٠٠٠= (توزيعات الربع الرابع    + الثالث  
  .] جم٧٠ ٠٠٠)  =  جم٠,٠٥ × ٢٠٠,٠٠٠)  + ( جم٠,٠٥ × سهم ٢٠٠,٠٠٠(



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٣٥٣

المتوسط المرجح   الجزء من الفترة  األسهم القائمة  التواريخ
  لألسهم

  ٨٣٣,٣٣٣  ٢/١٢  ٥,٠٠٠,٠٠٠   فبراير٢٨ – يناير ١
      ٢٠٠,٠٠٠  مارسأول إصدار أسهم عادية فى 

  ٤٣٣,٣٣٣  ١/١٢  ٥,٢٠٠,٠٠٠   مارس٣١ – مارس ١
 السندات القابلـة للتحويـل      تحويل

   أبريل١فى %)  ٥بمعدل فائدة (
٤٨٠,٠٠٠      

  ٩٤٦,٦٦٧  ٢/١٢  ٥,٦٨٠,٠٠٠   مايو٣١ – أبريل ١
      ٦٠٠,٠٠٠   يونيو١تحويل األسهم الممتازة فى 

  ١,٥٧٠,٠٠٠  ٣/١٢  ٦,٢٨٠،٠٠٠   أغسطس٣١ – يونيه ١
      ٦٠٠,٠٠٠   سبتمبر١ممارسة الحقوق فى 

  ٢,٢٩٣,٣٣٤  ٤/١٢  ٦,٨٨٠,٠٠٠   ديسمبر٣١ – سبتمبر١
  ٦,٠٧٦,٦٦٧      المتوسط المرجح لعدد األسهم 

  النــصيب األساســى للــسهم  
  فى األرباح

      

  جم١,٩٣      األرباح من العمليات المستمرة
ــات غيــر   الخـسارة مــن العملي

  المستمرة
  )  جم٠,٣٣ (    

   جم١,٦٠      األرباح الكلية
   األرباحى المخفض للسهم فبحساب النصي

 األسـهم   ك من العمليـات المـستمرة المنـسوبة إلـى مـال           األرباح

   جم١١ ٧٣٠ ٠٠٠    العادية للمنشأة األم

      تأثير التحويالت المفترضة على األرباح: يضاف

    جم٧٠ ٠٠٠  التوزيعات على األسهم الممتازة

    جم)١(٩٠ ٠٠٠  %) ٥(الفائدة على السندات القابلة للتحويل 

  جم١٦٠ ٠٠٠    تأثير التحويالت المفترضة

 األسهم العادية للمنـشأة  ك العمليات المستمرة المنسوبة إلى مال  ناألرباح م 

  جم١١ ٨٩٠ ٠٠٠    ) بما فى ذلك أثر التحويالت المفترضة(األم 
  جم)  ٢ ٠٠٠ ٠٠٠(    الخسارة من العمليات غير المستمرة المنسوبة إلى المنشأة األم

                                                 
  %٤٠  مخصوماً منها الضرائب بنسبة٤%) / ٥ * ١٢،٠٠٠،٠٠٠) (١(



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٣٥٤

بمـا فيهـا أثـر    (نشأة األم األرباح المنسوبة إلى مالك األسهم العادية للم    
   جم٩ ٨٩٠ ٠٠٠    ) متضمناً التحويالت المفترضة

  ٦,٠٧٦,٦٦٧    المتوسط المرجح لعدد األسهم
      الزيادة فى األسهم الناشئة عن التحويالت المفترضة: يضاف

    )١(١٤,٨٨٠  الحقوق
    )٢(٤٥٠,٠٠٠  األسهم الممتازة القابلة للتحويل

    )٣(١٢٠,٠٠٠  القابلة للتحويل%)  ٥(سندات 

  ٥٨٤,٨٨٠    األسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض

  ٦,٦٦١,٥٤٧    المتوسط المرجح المعدل لعدد األسهم
      النصيب المخفض للسهم فى األرباح

  جم١,٧٨    األرباح من العمليات المستمرة 
  جم)  ٠,٣٠(    الخسارة من العمليات غير المستمرة

  جم)  ١,٤٨(    الخسارة الكلية

فيما يتعلق بنـصيب الـسهم   ) أ(يتضمن الجدول التالي البيانات الربع سنوية والسنوية للمنشأة األم        
نصيب السهم فـى  "وبهدف هذا الجدول إلى توضيح حقيقة أن مجموع مبالغ       . العادى فى األرباح  

ـ            " األرباح ن عن الفترات الربع سنوية األربعة والواردة ببيانات المنشأة خـالل تلـك الفتـرات ل
عن العام الكامل والـوارد ضـمن البيانـات       "نصيب السهم فى األرباح   "يتساوى بالضرورة مع    

  .ومع هذا فإن المعيار ال يلزم المنشأة باإلفصاح عن هذه المعلومات. السنوية للمنشأة
                                                 

عند حساب األسهم اإلضافية الناشئة عن التحويل المفترض للحقوق خالل الفترة المنقضية من بدايـة العـام       ) ١(
 جـم خـالل   ٥٧,١٢٥ سبتمبر افترض متوسط سعر سوق للسهم قدره ١حتى تاريخ التحويل الفعلى لها فى       

فية من التحويل االفتراضى لتلـك  وبالتالى تم حساب عدد األسهم اإلضا  .  سبتمبر ١ يناير حتى    ١الفترة من   
 × سـهم  ٢٢,٣٢٠=  سـهم    ٦٠٠,٠٠٠ ×]  جـم  ٥٧,١٢٥ ÷)  جم ٥٥ – جم   ٥٧,١٢٥: [(الحقوق كما يلي  

  . سهم١٤,٨٨٠ = ٨/١٢
عدد األسهم اإلضافية الناشئة عن التحويل المفترض لألسهم الممتازة خالل الفترة المنقضية من بداية العـام         ) ٢(

) + ٥/١٢ × سـهم  ٨٠٠,٠٠٠= ( يونيـة  ١ سهم منهـا فـى   ٦٠٠,٠٠٠لعدد  حتى تاريخ التحويل الفعلى     
  ) .٧/١٢ × سهم ٢٠٠,٠٠٠(

عدد األسهم اإلضافية الناشئة عن التحويل المفترض للسندات خالل الفترة المنقضية من بداية العـام حتـى            ) ٣(
 = ]٣/١٢ × سـهم  ٤٠ ×)   جـم ١ ٠٠٠ ÷ جم ١٢ ٠٠٠ ٠٠٠([=  أبريل ١تاريخ التحويل الفعلى لها فى   

  . سهم١٢٠,٠٠٠ =٣/١٢ × سهم ٤٨٠,٠٠٠



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٣٥٥
 

  الربع األول  

  جنيه مصرى

  الربع الثانى

  جنيه مصرى

  الربع الثالث

  جنيه مصرى

  الربع الرابع

  جنيه مصرى

  عام كامل

  جنيه مصرى

النصيب األساسى للـسهم    
  فى األرباح

          

مـن  )  الخسائر(األرباح  
  العمليات المستمرة 

١,٩٣  ) ٠,١٠ (  ٠,١٥  ١,١٠  ٠,٩٨  

الخسارة مـن العمليـات     
  غير المستمرة

--  --  ) ٠,٣٣ (  --  ) ٠,٣١ (  

  ١,٦٠  ) ٠,١٠ (  ) ٠,١٦ (  ١,١٠  ٠,٩٨  ) الخسائر(األرباح 

  
  المخفــض للــسهمالنــصيب 
  فى األرباح

          

 من العمليات) الخسائر(األرباح 
  المستمرة 

١,٧٨  ) ٠,١٠ (  ٠,١٥  ١,٠٠  ٠,٨٠  

الخسارة من العمليـات غيـر      
  المستمرة

--  --  ) ٠,٣٠ (  --  ) ٠,٣٠ (  

  ١,٤٨  ) ٠,١٠ (  ) ٠,١٥ (  ١,٠٠  ٠,٨٠  ) الخسائر(األرباح 
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٣٥٦

  
  
  
  
  
  
  
  

   )٢٣( معيار احملاسبة املصرى رقم 
 األصول غري امللموسة
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٣٥٧

  )٢٣(قم معيار احملاسبة املصرى ر
  األصول غري امللموسة

 فقــرات  المحتويات  

  ١  هدف المعيار
  ٧- ٢  نطاق المعيار

  ٨  تعريفات
  ١٠- ٩ األصول غير الملموسة

  ١٢-١١  قابلية األصل غير الملموس للتحديد
  ١٦-١٣  التحكم فى األصل غير الملموس

  ١٧  المنافع االقتصادية المستقبلية
  ٢٤-١٨ االعتراف والقياس 

  ٣٢-٢٥  اء األصل غير الملموس منفرداًاقتن
  ٣٤-٣٣  االقتناء كجزء من تجميع األعمال

  ٤١-٣٥  قياس القيمة العادلة لألصل غير الملموس المقتنى عند تجميع األعمال
  ٤٣-٤٢  النفقات الالحقة على مشروعات األبحاث والتطوير تحت التنفيذالمقتناة

  ٤٤  االستحواذ عن طريق منحة
  ٤٧-٤٥  تبادل األصول

  ٥٠-٤٨  الشهرة المولدة  داخلياً
  ٥٣-٥١  األصول غير الملموسة المولدة داخلياً

  ٥٦-٥٤  مرحلة األبحاث
  ٦٤-٥٧  مرحلة التطوير

  ٦٧-٦٥  تكلفة األصول غير الملموسة المولدة داخلياً
  ٧٠-٦٨  االعتراف بالمصروف 

  ٧١  المصروفات السابقة ال يجب االعتراف بها كأصل
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٣٥٨

 فقــرات  المحتويات  

  ٧٣-٧٢   االعترافالقياس بعد
  ٧٤  نموذج التكلفة

  ٨٧-٧٥  ) ملغاة(نموذج إعادة التقييم 
  ٩٦-٨٨  العمر اإلنتاجى

    األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة
  ٩٩-٩٧   فترة وطريقة االستهالك

  ١٠٣-١٠٠   القيمة المتبقية
  ١٠٦-١٠٤   إعادة النظر فى فترة االستهالك وطريقته

  ١٠٨-١٠٧   غير الملموسة التى ليس لها أعمار إنتاجية محددة األصول
  ١١٠-١٠٩  إعادة النظر فى تقدير العمر اإلنتاجى

  ١١١   خسائر االضمحالل –قابلية استرداد القيمة الدفترية 
  ١١٧-١١٢  توقف استغالل األصول والتصرف فيها

    اإلفصاح
  ١٢٣-١١٨  عام

  ١٢٥-١٢٤  ) ملغاة(اف باستخدام نموذج إعادة التقييم قياس األصول غير الملموسة بعد االعتر
  ١٢٧-١٢٦  نفقات األبحاث والتطوير

  ١٢٨  معلومات أخرى 
  ١٣١-١٢٩  أحكام انتقالية

    أمثلة توضيحية
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٣٥٩

  )٢٣(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  األصول غري امللموسة

  هدف المعيار
ول غير الملموسة التـى لـم يتناولهـا      يهدف هذا المعيار إلى تحديد المعالجة المحاسبية لألص  - ١

ويتطلب هذا المعيار من المنشأة االعتراف باألصـل غيـر   . على وجه التحديد أى معيار آخر 
ويحدد هذا المعيار أيضاً كيفية قياس القيمـة  . الملموس فقط فى حالة الوفاء ببعض المتطلبات     

 .هذه األصولالدفترية لألصول غير الملموسة كما يتطلب إفصاحات محددة عن 

  نطاق المعيار
  : يطبق هذا المعيار على كافة المنشآت عند المحاسبة عن األصول غير الملموسة فيما عدا -٢

  .األصول غير الملموسة التى يغطيها معيار محاسبى آخر  )  أ(
األدوات ) "٢٥(األصول المالية كما جاء تعريفها فى معيار المحاسبة المـصرى رقـم       ) ب(   و  

 ". العرض-المالية
) " ٣٦(راجع معيار المحاسبة المصرى رقـم  (االعتراف وقياس وتقييم أصول التنقيب    ) ج(  و  

  .")التنقيب وتقييم الموارد التعدينية
النفقات المتعلقة بالتنقيب عن أو تطوير واستخراج الثروات المعدنية والزيـت والغـاز      ) د(  و  

 .ن الخاصة بهاالطبيعى والموارد غير المتجددة المتشابهة وحقوق التعدي
فى حالة وجود معيار محاسبة مصرى آخر يتعامل مع نوع خـاص مـن األصـول غيـر                - ٣

فعلـى سـبيل المثـال ال    . الملموسة، فتطبق المنشأة ذلك المعيار اآلخر بدالً من هذا المعيار     
  :يطبق هذا المعيار عـلى

 معيـار  راجـع (األصول غير الملموسة المقتناة بغرض البيع فى سياق النشاط المعتـاد            ) أ (
  )٤٨(ومعيـار المحاسـبة المـصرى رقـم     " المخـزون ) "٢(المحاسبة المصرى رقـم   

  .") العقود مع العمالءمناإليراد "
ــم (األصــول الــضريبية المؤجلــة   ) ب ( ــع معيــار المحاســبة المــصرى رق   )٢٤(راج

 ").ضرائب الدخل"

  )٤٩(عقود التأجير التى تـدخل ضـمن نطـاق معيـار المحاسـبة المـصرى رقـم               ) ج (
  ". التأجيرعقود"
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٣٦٠

  )٣٨(راجـع معيـار المحاسـبة المـصرى رقـم      (األصول الناتجة عن مزايا العاملين      ) د (
  ").مزايا العاملين"

حيـث يغطـى   ) ٢٥(األصول المالية كما جاء تعريفها فى معيار المحاسبة المصرى رقم  ) ه (
ـ  " القوائم الماليـة المجمعـة      ) " ٤٢(معيار المحاسبة المصرى رقم      بة ومعيـار المحاس

) ١٨(ومعيار المحاسبة المـصرى رقـم     " القوائم المالية المستقلة    ) " ١٧(المصرى رقم   
  ".االستثمارات في شركات شقيقة"

  )٢٩(راجـع معيـار المحاسـبة المـصرى رقـم        (الشهرة الناشئة عن تجميع األعمال      ) و (
  ").تجميع األعمال"

شئة عن حقـوق تعاقديـة بموجـب    تكاليف االقتناء المؤجلة واألصول غير الملموسة النا    ) ز (
" عقود التـأمين ) "٣٧(عقود مع شركات تأمين ضمن نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم  

حيث يحدد ذلك المعيار متطلبات اإلفصاح لتكاليف االقتناء المؤجلة هـذه ولـيس لتلـك            
  .وبالتالي يطبق هذا المعيار على هذه األصول غير الملموسة. األصول غير الملموسة

أو التى تـدخل ضـمن   (األصول غير الملموسة غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع    ) ح (
طبقاً لمعيـار المحاسـبة   ) مجموعة اإلستبعادات المبوبة على أنها محتفظ بها لغرض البيع  

  األصول غير المتداولة المحتفظ بهـا لغـرض البيـع والعمليـات       ) "٣٢(المصرى رقم   
  ".غير المستمرة

فى حالـة  (حد األصول الملموسة أصول غير ملموسة مثل األقراص المدمجة عندما يتضمن أ  - ٤
  فـى حالـة التـراخيص أو بـراءة االختـراع     (، أو الوثائق القانونيـة      )برمجيات الكمبيوتر 

، يتطلب األمر استخدام الحكم الشخصى فى تحديد العنصر الـذي يتمتـع بأهميـة     )أو األفالم 
األصـول  ) ١٠(معيار المحاسبة المصرى رقـم  (بيق أكثر ومن ثم تحديد المعيار واجب التط   

فعلى سبيل المثال، فإن برمجيات الكمبيوتر المتعلقة بالتحكم فى عمـل  ). الثابتة أو هذا المعيار  
آله معينة والتى ال يمكن القيام بعملية التشغيل بدونها، يتم اعتبارها جزءاً مكمالً لهـذه اآللـة       

 ال يتم اعتبار برمجيات الكمبيوتر جـزءاً مكمـالً يـتم         وعندما. ويتم معالجتها كأصول ثابتة   
 .معالجتها كأصول غير ملموسة وفقاً لهذا المعيار

 على النفقات المتعلقة باإلعالن، والتـدريب وتلـك   – ضمن أشياء أخرى –يطبق هذا المعيار   - ٥
ث وعلى الرغم من أن أنـشطة األبحـا  . السابقة على بدء التشغيل، وأنشطة األبحاث والتطوير   

 ملموس إال أنها تهدف فـى المقـام األول إلـى تطـوير     ماديوالتطوير قد ينتج عنها أصل   
 .المعرفة وبالتالي يعتبر العنصر المادى مكوناً ثانوياً بالنسبة لمكونات األصل غير الملموس

 .ملغاة - ٦



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٣٦١

يستثنى من تطبيق أى معيار الحاالت واألنشطة والمعامالت المتخصصة للغاية التـى تظهـر      - ٧
وتظهـر هـذه الموضـوعات عنـد     .  موضوعات محاسبية تحتاج إلى معالجة مختلفـة      فيها

المحاسبة عن النفقات المتعلقة بالتنقيب عن أو تطـوير أو اسـتخراج الثـروات المعدنيـة أو      
الزيت أو الغاز وذلك فى الصناعات اإلستخراجية وفى حاالت عقـود التـأمين وبالتـالي ال           

على هذه األنشطة والعقود إال أنه ينطبق على أصول أخـرى  ينطبق هذا المعيار على النفقات     
مثل تكـاليف بـدأ   (ونفقات أخرى يتم تحملها  ) مثل برامج الكمبيوتر  (غير ملموسة مستخدمة    

 .فى الصناعات اإلستخراجية أو تلك النفقات التى تتحملها شركات التأمين) التشغيل

  تعريفات 
  :  بالمعنى المذكور قرين كل منهاتستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار -٨

  هو التحميل المنتظم للقيمة القابلة لالستهالك من قيمة األصل غير الملمـوس        : االستهالك
  .على مدار االستفادة المتوقعة منه

  : األصل هو مورد
  .تتحكم فيه المنشأة نتيجة ألحداث سابقة) أ   ( 
 .شأةمن المرجح أن تتدفق منه منافع اقتصادية للمن) ب(و 

 قيمة األصل فى قائمة المركز المالى بعد خـصم مجمـع االسـتهالك        هى: القيمة الدفترية 
  .الخاص به ومجمع الخسارة الناتجة عن االضمحالل

هى مبلغ النقدية أو ما فى حكمها المدفوع أو القيمة العادلة للمقابل الذي قدم مـن       : التكلفة
أو المبلغ الخـاص بهـذا األصـل عنـد      أجل الحصول على األصل عند اقتنائه أو إنشائه         

االعتراف به أولياً طبقاَ للمتطلبات المحددة لمعايير المحاسبة المصرية األخرى مثل معيـار      
  ".المدفوعات المبنية على أسهم ) " ٣٩(المحاسبة المصرى رقم 
مـة  هى تكلفة األصل، أو أى قيمة أخرى بديلة للتكلفة ناقصاً القي : القيمة القابلة لالستهالك  

  .المتبقية له
هو تطبيق نتائج األبحاث وغيرها من المعارف على خطة أو تصميم ما بغـرض            : التطوير

  تقديم إنتاج جديد أو محسن بشكل جوهرى لمواد وأدوات أو منتجات أو عمليات أو أنشطة          
  .أو خدمات وذلك قبل البدء فى اإلنتاج على نطاق تجارى
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٣٦٢

  مة الحالية للتدفقات النقدية التى تتوقـع المنـشأة    هى القي : القيمة من وجهة نظر المِنشأة    
  أن تنشأ من االستخدام المستمر ألصل ومن التصرف فيه فى نهاية العمر االفتراضـى لـه    

  .أو التى تتوقع تكبدها عند تسوية التزامات
 هى السعر الذي يتم استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملـة        :القيمة العادلة 

  .ن المشاركين في السوق في تاريخ القياسمنظمة بي
  .هى الزيادة فى القيمة الدفترية لألصل عن المبلغ المتوقع إسترداده منه: خسارة االضمحالل

  .ماديهو أصل ذا طبيعة غير نقدية يمكن تحديده وليس له وجود : األصل غير الملموس
ل التى سوف تحصل بمبـالغ  هى األموال المحتفظ بها واألصو: األصول ذات الطبيعة النقدية 

  .نقدية ثابتة أو محددة
  هى فحص ودراسة أصلية مخططة من أجـل إكتـساب وتفهـم معرفـة علميـة      : األبحاث

  .أو فنية جديدة
هى صافي القيمة المتوقع الحصول عليها فى نهاية العمر اإلنتاجى لألصل         : القيمة المتبقية 

مر والحالة المتوقعة لـه فـى نهايـة    بعد خصم تكاليف التخلص منه إذا كان األصل فى الع    
  .العمر اإلنتاجى له

  : هو إما أن يكون: العمر اإلنتاجى
  .الفترة التى تتوقع المنشأة أن تنتفع خاللها باألصل) أ    ( 
عدد وحدات اإلنتاج أو عدد وحدات مناسبة أخرى تتوقع المنشأة الحـصول عليهـا   ) ب(أو  

  .من هذا األصل
  األصول غير الملموسة 

  الباً ما تنفق المنشأة الموارد أو تتحمـل االلتزامـات عنـد اقتنـاء أو تطـوير أو تحـسين        غ - ٩
أو المحافظة على الموارد غير الملموسة مثل المعارف العلمية أو التقنية، أو عنـد تـصميم          
وتنفيذ عمليات أو أنظمة جديدة، والتـراخيص، والملكيـة الفكريـة، أو المعرفـة بالـسوق            

ومن األمثلة الـشائعة للبنـود   .  بما فى ذلك االسم التجارى وحقوق النشر    والعالمات التجارية 
التى تتضمنها العناوين السابقة، برمجيات الكمبيوتر وبراءات االختراع وحقوق الطبع وأفـالم    
الصور المتحركة وقوائم العمالء وحقوق خدمة تقديم الـرهن العقـارى وتـراخيص صـيد      

ات والعالقات مع العمالء والموردين ووالئهم وحصة     األسماك وحصص االستيراد واالمتياز   
 .السوق وحقوق التسويق
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مع تعريف األصل غير الملموس من حيـث   " ٩"قد ال تتفق كل البنود المذكورة فى الفقرة          -١٠
. قابلية األصل للتحديد وإمكانية التحكم فيه ومدى توافر المنافع االقتصادية المـستقبلية منـه    

صل غير الملموس على أى بند يشمله هذا المعيـار فـإن نفقـات    وإذا لم ينطبق تعريف األ   
الحصول على هذا البند أو نفقات إنتاجه داخلياً يتم معالجتها باعتبارهـا مـصروفات فـور         

ومع ذلك إذا نتج البند عند دمج وتجميع منشآت األعمال عن طريق االقتنـاء، فإنـه       . إنفاقها
 ").٦٨"راجع الفقرة (تاريخ االقتناء يعتبر جزء من الشهرة التى تم إقرارها فى 

  قابلية األصل غير الملموس للتحديد
يتطلب تعريف األصل غير الملموس أن يكون قابالً للتحديد وذلك لفـصله عـن الـشهرة،           -١١

وتمثل الشهرة الناتجة عن دمج وتجميع منشآت األعمال عن طريق االقتنـاء المبلـغ الـذي      
  وربمـا تنـتج هـذه المنـافع    . تـصادية مـستقبلية   يدفعه المشترى متوقعاً حدوث منافع اق     

االقتصادية المستقبلية من تضافر أصول محددة تم شراؤها أو من أصـول قـد ال تكـون            
مؤهلة لالعتراف بها فى القوائم المالية بصورة منفردة والتى يكون المشترى على اسـتعداد     

 .لسداد قيمة اقتنائها

  :  يكون األصل قابالً للتحديد عندما -١٢
يمكن فصله أو عزله عن المنشأة أو بيعه أو التنازل عنه أو الترخيص به أو تبادلـه        ) أ(

  .سواء بشكل منفرد أو مع عقد أو أصل أو التزام ذا صلة
ينشأ عن حقوق تعاقدية أو غيرها من الحقوق القانونية بغض النظر عن مدى إمكانية ) ب(  أو  

  . عن أى حقوق أو التزامات أخرىالتنازل عن هذه الحقوق أو فصلها عن المنشأة أو
  التحكم فى األصل غير الملموس

تتحكم المنشاة فى أصل ما إذا كان لديها القدرة فى الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية           -١٣
وتنشأ عادة قـدرة  . وتستطيع أن تحد من قدرة حصول اآلخرين على هذه المنافع     . تتدفق منه 

تصادية المستقبلية من األصل غير الملمـوس بموجـب     المنشاة على التحكم فى المنافع االق     
وفى حالة غياب هذه الحقـوق القانونيـة،   . الحقوق القانونية التى يمكن تنفيذها بحكم محكمة      

ومع ذلك، ال تعتبر إمكانية تنفيذ الحقوق القانونية شـرطاً       . تزداد صعوبة تحقيق هذا التحكم    
ى التحكم فى المنافع االقتصادية المـستقبلية   ضرورياً للتحكم ألن المنشأة قد تكون قادرة عل       

 .بوسيلة أخرى
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. قد تنشأ المنافع االقتصادية المستقبلية نتيجة المعرفة الفنيـة والمعرفـة بظـروف الـسوق       -١٤
وتتحكم المنشأة فى هذه المنافع إذا كانت تلك المعارف يمكن حمايتهـا بواسـطة الحقـوق            

) فى الحاالت التى تـسمح بهـا  (يد اتفاقية التجارة القانونية، مثل حقوق التأليف والنشر، أو تقي 
 .أو من خالل االلتزامات القانونية المفروضة على العاملين من أجل المحافظة على السرية

 قد يتوفر للمنشأة فريق من العاملين المهرة، وقد تستطيع المنشأة تحديد المهارات اإلضافية          -١٥
وقـد  . ترتب عليها منافع اقتصادية مـستقبلية التى يمكن اكتسابها عن طريق التدريب والتى ي  

ومع ذلك فعادة ما تكون . تتوقع المنشأة أن يستمر فريق العاملين فى تقديم مهاراتهم للمنشأة          
قدرة المنشأة محدودة على التحكم فى المنافع االقتصادية المستقبلية المتوقعة والناتجـة عـن    

ب عليه عدم اتفاق طبيعة هذه البنود مـع  فريق ماهر من العاملين أو عن التدريب، مما يترت      
ولنفس السبب تقريباً فإن تعريف األصل غيـر الملمـوس ال   . تعريف األصل غير الملموس 

ينطبق على قدرة إدارية معينة أو مواهب تقنية، مـا لـم تكـن محميـة بحقـوق قانونيـة           
ة مـع بـاقى   الستخدامها وللحصول على المنافع االقتصادية المتوقعة منها وأن تكون متفق          

 .متطلبات التعريف

ربما يكون للمنشأة عمالئها الدائمين أو حصة فى السوق وتتوقع المنشاة أن يستمر العمـالء        -١٦
ومع ذلـك فإنـه   . فى التعامل معها نتيجة لجهودها فى إقامة عالقات معهم واكتساب والئهم 
قات مع العمـالء أو  فى غيبة الحقوق القانونية للحماية أو أى أساليب أخرى للتحكم فى العال     

اكتساب والئهم تكون المنشأة غير قادرة على التحكم فى المنافع االقتـصادية الناتجـة عـن     
. عالقة العمالء ووالئهم مما يجعل هذه البنود ال تتفق مع تعريف األصول غير الملموسـة         

لـنفس  وفى غياب الحقوق القانونية لحماية عالقات العمالء يقدم تبادل المعـامالت بالنـسبة    
الدليل على قـدرة المنـشأة    ) خالف عمليات دمج األنشطة   (عالقات العمالء غير التعاقدية،     

وحيـث أن هـذه   . على التحكم فى المنافع االقتصادية المستقبلية النابعة عن عالقات العمالء   
المعامالت المتبادلة تقدم دليالً على أن عالقات العمالء قابلة للفصل فإن هذه العالقات تتفق           

 .مع تعريف األصل غير الملموس
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       المنافع االقتصادية المستقبلية 
قد تتضمن المنافع االقتصادية المستقبلية المتدفقة من األصل غير الملموس إيرادات من بيع         -١٧

منتجات أو خدمات، أو وفورات عن طريق تخفيض التكاليف، أو منافع أخرى ناتجـة مـن         
مثال، قد يترتب على استخدام الملكيـة الفكريـة فـى    على سبيل ال  .استخدام المنشأة لألصل  

  .عملية اإلنتاج تخفيض تكاليف اإلنتاج المستقبلية بدالً من زيادة اإليرادات المستقبلية
  االعتراف والقياس 

  : يتطلب االعتراف ببند كأصل غير ملموس أن تثبت المنشأة أن البند يتفق مع -١٨
  ").١٧"إلى " ٨"قرات من أنظر الف(تعريف األصل غير الملموس ) أ ( 

  ").٢٣"إلى " ٢١"راجع الفـقرات من (معايير االعتراف الواردة بهذا المعيار ) ب(     و 
 وينطبق هذا المطلب على التكاليف التى يتم تكبدها أولياً القتناء أصل غيـر ملمـوس أو     

إلضـافة لهـذا   لتوليد هذا األصل داخلياً وكذلك على تلك التكاليف التى يتم تكبدها الحقاً ل    
  .لخدمته الستبداله أو األصل أو

تطبيق معايير االعتراف علـى اقتنـاء األصـول غيـر       " ٣٢"إلى" ٢٥"تتناول الفقرات من     -١٩
تطبيـق هـذه المعـايير علـى     " ٤٣"إلى " ٣٣"الملموسة بشكل منفرد وتتناول الفقرات من     

القيـاس األولـى   " ٤٤"األصول غير الملموسة المقتناة عند تجميع األعمال وتتناول الفقـرة    
  تبـادل " ٤٧"إلـى   " ٤٥"لألصول غير الملموسة المقتناة كمنحة وتتنـاول الفقـرات مـن            

معالجة الشهرة المولدة داخليـاً  " ٥٠"إلى " ٤٨"األصول غير الملموسة وتتناول الفقرات من     
االعتراف األولى والقياس لألصـول غيـر الملموسـة    " ٦٧"إلى " ٥١"وتتناول الفقرات من  

 .لدة داخلياًالمو

تتميز طبيعة األصول غير الملموسة بعدم إمكانية اإلضافة إليها أو استبدال أجزاء منها فـى     -٢٠
كثير من الحاالت وبالتالي يتم إنفاق معظم النفقات الالحقة للحفاظ على المنافع االقتـصادية         

 تتفـق مـع    بطبيعتهـا ال وهيالمستقبلية المتوقعة المتمثلة فى األصل غير الملموس القائم،  
باإلضافة إلى . تعريف األصل غير الملموس ومعايير االعتراف به الواردة فى هذا المعيار        

ذلك فإنه من الصعوبة ربط النفقات الالحقة بشكل مباشر مع أصل غيـر ملمـوس بعينـه            
وليس بالنشاط ككل، لذلك من النادر االعتراف بالنفقات الالحقة ضـمن القيمـة الدفتريـة              

والنفقات الالحقة هى تلك التى يتم تكبدها بعد االعتـراف األولـى         .  لموسلألصل غير الم  
لألصل غير الملموس الذي تم اقتناؤه أو بعد استكمال األصل غير الملموس المولد داخليـاً،    
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يتم االعتراف بالنفقات الالحقة علـى العالمـات التجاريـة واألسـماء           " ٦٣"وطبقاً للفقرة   
سـواء مقتنـاه مـن    (ائم العمالء والبنود المشابهة فى جوهرها التجارية وعناوين النشر وقو   
كأرباح أو خسائر عند تكبدها وذلك ألنه ال يمكن التمييز بـين   ) الخارج أو مولدة من الداخل    

 .هذه النفقات والنفقات الخاصة بتطوير النشاط ككل

 : يعترف باألصل غير الملموس إذا -٢١

  ة منافع اقتصادية مستقبلية يمكن أن تنسبكان من المرجح أن تتدفق إلى المنشأ     ) أ  ( 
  .إلى األصل

  .كان من الممكن قياس تكلفة األصل بدرجة يعتمد عليها) ب(و 
تحدد المنشأة احتمالية تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية مستخدمة فى ذلك افتراضات            -٢٢

 التى سوف منطقية معقولة تمثل أفضل تقدير تقوم به إدارة المنشأة للظروف االقتصادية        
 .تسود خالل العمر االفتراضى لألصل

تلجأ المنشأة إلى الحكم الشخصى لتقييم درجة الثقة فى تدفق المنافع االقتـصادية المـستقبلية     -٢٣
المرتبطة باستخدام األصل على أساس األدلة المتاحة وقت االعتراف األولى مـع تـرجيح           

 .األدلة الخارجية

 . اف األولى بالتكلفةيقاس األصل غير الملموس عند االعتر -٢٤

 اقتناء األصل غير الملموس منفرداً
من الطبيعى أن يعكس السعر الذي تدفعه المنشأة القتناء أصل غير ملموس منفرداً توقعات          -٢٥

بشأن احتمالية تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المتوقعة من األصل للمنشأة، وينعكس أثر         
التالي يعتبر معيار االعتراف باالحتمالية الـوارد فـى   هذه االحتمالية على تكلفة األصل، وب    

 .مناسباً لألصول غير الملموسة المقتناة بشكل منفرد) " أ (٢١"الفقرة 

باإلضافة إلى ذلك يمكن قياس األصل الذي يتم اقتناءه بشكل منفرد بدرجـة يعتمـد عليهـا       -٢٦
 . طبيعة نقديةوذلك عندما يكون سعر الشراء مدفوع نقداً أو مقابل أصول أخرى ذات

 :  تتضمن تكلفة األصل الملموس الذي يتم اقتناءه منفرداً -٢٧

  .سعر شراؤه بما فى ذلك الرسوم الجمركية وضرائب المشتريات غير المستردة) أ  ( 
 .أية تكاليف مباشرة متعلقة بإعداد األصل لالستخدام فى الغرض الذي أقتنى من أجله) ب(و
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  : أمثلة التكاليف المباشرة -٢٨
الناشـئة  )) ٣٨(كما هى معرفة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (ف مزايا العاملين    تكالي)  أ(

  .مباشرة من تجهيز األصل للوصول به إلى حالته التشغيلية
 .األتعاب المهنية الناشئة مباشرة عن تجهيز األصل للوصول به إلى حالته التشغيلية) ب(و 

  .ألصلتكاليف اإلختبارات الخاصة بصالحية تشغيل ا) ج(و 
  : أمثلة عن نفقات ال تعتبر جزءاً من تكاليف األصل غير الملموس -٢٩

بما فـى ذلـك تكـاليف اإلعالنـات واألنـشطة      (تكاليف إدخال منتج أو خدمة جديدة  )  أ  (
  ).الترويجية

بمـا فـى ذلـك    (تكاليف القيام بالنشاط فى موقع جديد أو مع فئة جديدة من العمـالء   ) ب(و  
  .)تكاليف تدريب العمالة

  .التكاليف اإلدارية والمصروفات العمومية) ج(و 
ويتوقف االعتراف بالتكاليف ضمن القيمة الدفترية لألصل غير الملمـوس عنـدما يكـون           -٣٠

األصل فى الحالة المطلوبة للتشغيل طبقاً لما تراه اإلدارة وبالتالي فإن التكاليف التـى يـتم           
 تدخل ضمن القيمة الدفتريـة لألصـل،  تكبدها عند استخدام أو نقل األصل غير الملموس ال  

 : على سبيل المثال ال تدخل التكاليف التالية ضمن القيمة الدفترية لألصل

التكاليف التى يتم تكبدها فى حالة أن يكون األصل صالحاً للتشغيل كما ترى اإلدارة ولـم       )  أ(
  .يستخدم بعد

ها أثنـاء بنـاء الطلـب علـى     خسائر التشغيل المبدئية مثل تلك الخسائر التى يتم تكبد    ) ب(   و  
  .منتجات األصل

تتم بعض العمليات مع تطور األصل غير الملموس إال أنها ال تؤدى بالضرورة إلى تجهيز          -٣١
األصل للتشغيل بالطريقة التى تراها اإلدارة وقد تحدث هذه العمليات العرضية قبل أو أثناء         

رة أن تـؤدى إلـى تجهيـز    وحيث أن العمليات العرضية ال يمكن بالضرو. أنشطة التطوير 
األصل للتشغيل بالطريقة التى تراها اإلدارة لذا يتم االعتراف بالدخل والمـصروفات ذات            

 )قائمـة الـدخل  (الصلة الخاصة بالعمليات العرضية على الفور ضمن األرباح أو الخسائر 

 .وتدخل ضمن تبويب اإليرادات أو المصروفات حسب الحالة
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من قيمة األصل غير الملموس بعد فترة اإلئتمان العادية فإن تكلفة  إذا ما تم تأجيل دفع مبلغ        -٣٢
ويتم معالجة الفرق بـين هـذا المبلـغ       . األصل غير الملموس تكون معادلة للسعر النقدي      

والمبالغ اإلجمالية المدفوعة باعتبارها مصروفات فوائد عن فترة منح اإلئتمان ما لـم يـتم          
  ".تكاليف اإلقتراض) "١٤(حاسبة المصرى رقم رسملة هذه الفوائد طبقاً لمعيار الم

        االقتناء كجزء من تجميع األعمال
فإنه فى حالة اقتنـاء أى أصـل   " تجميع األعمال) "٢٩(طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم    -٣٣

غير ملموس ضمن تجميع أعمال فإن تكلفة هذا األصل هى قيمتـه العادلـة فـى تـاريخ               
عادلة توقعات السوق بشأن قابلية تدفق منافع اقتـصادية مـستقبلية      وتعكس القيمة ال  . االقتناء

من األصل إلى المنشأة، وبمعنى آخر تتوقع المنشأة أنه سيكون هناك تـدفق داخـل لمنـافع       
أى . اقتصادية حتى فى حالة وجود عدم تأكد فيما يتعلق بتوقيت ومبلغ التدفق الـداخل هـذا       

قيمة العادلة لألصل وبالتالي فإن معيـار االعتـراف   أن أثر هذه القابلية ينعكس فى قياس ال       
يعد مناسباً لألصول غير الملموسة المقتناة عند تجميـع       ) " أ (٢١"بالقابلية الوارد فى الفقرة     

وإذا كان هناك أصل قد تم اقتناءه فى تجميع أعمال وكان يمكن فصله أو نشأ مـن      . األعمال
ات كافية لقياس القيمة العادلة لألصل بدرجـة     حقوق تعاقدية أو قانونية ستكون هناك معلوم      

تتحقـق  ) " ب (٢١"لذا فإن شروط القياس التى يعتمد عليها والواردة فى فقرة        . يعتمد عليها 
 .دائماً لألصول غير الملموسة المقتناه فى عمليات تجميع األعمال

تـاريخ  يعتـرف المقتنـى فـى    )   ٢٩(طبقاً لهذا المعيار ومعيار المحاسبة المصرى رقم      -٣٤
االقتناء باألصل غير الملموس بشكل منفصل عن الشهرة إذا ما أمكن قياس هـذا األصـل        
بدرجة يعتمد عليها بغض النظر عن قيام بائع هذا األصل باالعتراف به أم ال قبـل تجميـع        

وهذا يعنى أن المقتنى يعترف بمشروعات األبحاث والتطـوير الخاصـة بالبـائع         . األعمال
هرة إذا كان المشروع يتفق مع تعريف األصل غير الملموس ويمكن      بشكل منفصل عن الش   

قياس قيمته العادلة بدرجة يعتمد عليها ويتفق مشروع األبحـاث والتطـوير الجاريـة مـع        
 : تعريف األصل غير الملموس فى الحاالت التالية

  .إذا كان يتفق مع تعريف األصل) أ (       
 .ن فصله أو يمكن أن ينشأ نتيجة لحقوق تعاقدية أو قانونيةإذا كان قابل للتحديد أى يمك) ب(   و
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  قياس القيمة العادلة لألصل غير الملموس المقتنى عند تجميع األعمال  
إذا كان هناك أصل غير ملموس قد تم أقتناؤه فى تجميع أعمال وكان يمكن فـصله أو نـشأ       -٣٥

 القيمـة العادلـة لألصـل    من حقوق تعاقدية أو قانونية ستكون هناك معلومات كافية لقياس     
وعندما يترتب على التقديرات المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصـل    . بدرجة يعتمد عليها  

غير الملموس مجموعة من المخرجات المتوقعة باحتماالت مختلفة، يتم ادخال عنصر عـدم    
ياس القيمة التأكد ضمن عملية قياس القيمة العادلة لألصل بدالً من إظهار عدم القدرة على ق      

 .العادلة بموثوقية

قد يمكن فصل األصل غير الملموس المقتنى عند تجميع األعمال فقط فى حالـة أن يكـون        -٣٦
وفى هذه الحاالت يقوم المقتنى باالعتراف باألصل غير    . معه عقد أو أصل أو التزام محدد      

 .الملموس منفصالً عن الشهرة ولكن مع البند ذوالعالقة

جموعة من األصول غير الملموسة التى تكمل بعضها البعض كأصـل  قد يعترف المقتنى بم  -٣٧
فمثالً يتم استخدام مـصطلحى  . واحد بشرط أن تكون لكل هذه األصول عمر إنتاجى مماثل        

كمرادفين للعالمات التجارية وغيرها من العالمات ولكن يعتبـر         " أسم الماركة "و" الماركة"
ستخدم إجماالً لإلشارة إلى مجموعـة مـن   المصطلحان السابقان مصطلحات تسويقية عامة ت  

 .األصول المكملة لبعضها تضم الخبرات المهنية وعالمة الخدمة والصنع وغيرها

 .ملغاة -٣٨

 .ملغاة -٣٩

 .ملغاة -٤٠

  .    ملغاة -٤١
  النفقات الالحقة على مشروعات األبحاث والتطوير تحت التنفيذ المقتناة 

  :  نفقات األبحاث والتطوير التىعند المحاسبة عن" ٦٢"إلى " ٥٤"يتم تطبيق الفقرات من  -٤٢
ترتبط بمشروعات األبحاث أو التطوير تحت التنفيذ المقتناة بشكل منفصل أو عنـد     )  أ (   

  .تجميع األعمال والتى يعترف بها كأصل غير ملموس
 .تم تكبدها بعد اقتناء المشروع) ب(و 
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ـ " ٦٢"إلـى   " ٥٤"يعنى تطبيق المتطلبات الواردة فى الفقرات من         -٤٣ تم المحاسـبة عـن   أن ي
  النفقات الالحقة على مشروعات األبحاث أو التطوير تحت التنفيذ المقتناة بـشكل منفـصل            

  :أو عند تجميع األعمال والمعترف بها كأصل غير ملموس كاآلتى
  .االعتراف بها كمصروف عند تكبدها إذا كانت نفقات أبحاث) أ   ( 
ت نفقات تطوير ال تتفـق مـع معـايير    االعتراف بها كمصروف عند تكبدها إذا كان) ب(و  

  ".٥٧"االعتراف كأصل غير ملموس الواردة فى فقرة 
إضافتها إلى الرصيد الدفترى لمشروع األبحاث أو التطوير الذي تم اقتناؤه إذا كانت        ) ج(و  

  ".٥٧"نفقات التطوير تتفق مع معايير االعتراف الواردة فى الفقرة 
  االستحواذ عن طريق منحة 

ى بعض الحاالت اقتناء األصل غير الملموس بدون مقابل أو بمقابل رمـزى عـن       قد يتم ف   -٤٤
وقد يحدث هذا عندما تخصص الحكومة أو تتنازل للمنشاة عن أصـول غيـر      . طريق منحة 

ملموسة مثل حقوق الهبوط فى المطار والترخيص لتشغيل محطات اإلذاعة أو التليفزيـون،       
.  استخدام موارد أخرى محظور اسـتخدامها وتراخيص االستيراد أو الحصص أو الحق فى     

 ،"المحاسبة عن المنح واإلفصاح عن المساعدات ) "١٢(وطبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 
. ربما تختار المنشأة أن تعترف أولياً بكل من األصل غير الملموس والمنحة بالقيمة العادلـة    

القيمة العادلة، فإن المنـشأة تعتـرف   وإذا ما اختارت المنشأة عدم االعتراف أولياً باألصل ب   
مـضافاً  ) ١٢(باألصل بقيمة رمزية بموجب معالجة أخرى أجازها معيار المصرى رقـم         

  .إليها نفقات إعداد األصل الستخدامه فى الغرض المعد له
        تبادل األصول

  يجوز تبادل أصل أو أكثر من األصول غير الملموسة مقابل أصل أو أصول غيـر نقديـة          -٤٥
مجموعة من األصول النقدية وغير النقدية ونستعرض فيما يلي تبادل أحد األصول غيـر   أو  

وتقاس تكلفـة  . النقدية بأصل آخر والذي يسرى أيضاً على التبادالت الواردة بالعبارة السابقة  
 : هذا األصل غير الملموس بالقيمة العادلة ما لم

  .تكن معاملة التبادل ليست ذات جوهر تجارى) أ ( 
 .لألصل المتنازل عنه تكن القيمة العادلة غير قابلة للقياس إما لألصل المقتنى أو) ب(أو      

ويقاس األصل المقتنى بهذه الطريقة حتى إذا لم تستطع المنشأة االسـتبعاد الفـورى       
وفى حالة عدم قيـاس األصـل المقتنـى بالقيمـة     . لألصل المتنازل عنه من الدفاتر 

  .قيمة الدفترية لألصل المتنازل عنهالعادلة تقاس تكلفته بال
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تحدد المنشأة الجوهر التجارى لعملية المبادلة وذلك بأخذها فى االعتبار مدى توقـع التغيـر     -٤٦
وتكون عملية التبـادل ذات جـوهر تجـارى فـى     . فى تدفقاتها النقدية نتيجة لهذه المعاملة    

 :  الحاالت اآلتية
لألصل المقتنى عـن  ) ن مخاطر وتوقيت وقيم   م(إذا اختلفت مكونات التدفقات النقدية      ) أ(

  .تلك الخاصة باألصل المتنازل عنه
 جزء من عمليات المنشأة والتـى قـد   أليإذا تغيرت القيمة من وجهة نظر المنشأة       ) ب(و  

 .تأثرت بهذه المعاملة نتيجة لهذا التبادل
  .ألصول المتبادلة عالقة جوهرية بالقيمة العادلة باله) ب (أو) أ(إذا كان الفرق فى ) ج(و 

وألغراض تحديد الجوهر التجارى لعملية التبادل فإن القيمة من وجهة نظر المنـشأة     
  ألي جزء من عمليات المنشأة الـذي تـأثر بالمعاملـة تعكـس التـدفقات النقديـة       

وقد تكون نتائج هذه التحليالت واضحة دون قيام المنـشأة بعمليـات        . بعد الضرائب 
  .حساب تفصيلية

هو إمكانية قيـاس   أن أحد شروط االعتراف باألصل غير الملموس    ) " ب (٢١"رة  تحدد الفق  -٤٧
ويمكن قياس القيمة العادلة لألصل غير الملموس الذي ال يوجد      .  تكلفته بدرجة يعتمد عليها   

  : له معامالت سوقية مشابهة بدرجة يعتمد عليها فى الحاالت التالية
 .يرات القيمة العادلة لهذا األصلعدم وجود اختالفات جوهرية فى تقد) أ    ( 
 .وجود نطاق للتقديرات يمكن إستخدامه بدرجة مناسبة لقياس القيمة العادلة) ب(أو 

وفى حالة قدرة المنشأة على تحديد القيمة العادلة لألصل المقتنى أو المتنـازل عنـه      
التكلفـة  بدرجة يعتمد عليها عندئذ تستخدم القيمة العادلة لألصل المتنازل عنه لقياس      

  .ما لم تكن القيمة العادلة لألصل المقتنى أكثر وضوحاً
  الشهرة المولدة داخلياً

 .ال يعترف بالشهرة المتولدة داخلياً كأصل -٤٨
فى بعض الحاالت، يتم تكبد النفقات إلنتاج منافع اقتصادية مستقبلية، غير أنها ال تؤدى إلـى     -٤٩

التى تم إقرارها فـى هـذا المعيـار،    خلق أصالً غير ملموساً يتفق مع متطلبات االعتراف     
وال يـتم االعتـراف   . وتوصف غالباً هذه النفقات بأنها تساهم فى الشهرة المولـدة داخليـاً      

بالشهرة المولدة داخلياً ضمن األصول وذلك ألنها ال تعتبر مورداً محدداً أى ليست منفصلة       
أة ويمكن قياسـه بدرجـة   وليست ناشئة عن تعاقدات أو أمور قانونية أخرى تتحكم فيه المنش     

 .يعتمد عليها



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٣٧٢

قد يتضمن االختالف بين القيمة السوقية للمنشأة والقيمة الدفترية لـصافي األصـول التـى          -٥٠
  ومـع ذلـك  . يمكن تحديدها فى أى وقت مجموعة من العوامل التى تؤثر فى قيمة المنـشأة  
  التـى تـتحكم  ال يمكن اعتبار هذه الفروق على أنها تمثل تكلفة األصول غيـر الملموسـة      

 .فيها المنشأة

  األصول غير الملموسة المولدة داخلياً 
يصعب فى بعض األحيان تحديد ما إذا كان األصل غير الملموس المولـد داخليـاً مؤهـل        -٥١

 : لالعتراف به كأصل ذلك ألنه من الصعب غالباً

ملـة  تحديد ما إذا كان يوجد أصل محدد سوف ينتج منافع اقتـصادية مـستقبلية محت         ) أ    ( 
 .وتوقيت حدوث ذلك

  .تحديد تكلفة األصل بدرجة يعتمد عليها) ب(و 
 يتم تحديد ما إذا كان األصل غير الملموس المولد داخلياً يتفق مع متطلبات االعتراف،           لكي -٥٢

 : تصنف المنشأة مراحل تكوين األصل إلى

  .مرحلة البحث) أ      ( 
  . مرحلة التطوير) ب(و 

مرحلـة  " قد تم تعريفهما، فإن المـصطلحين  " التطوير"و" البحث"وبالرغم من أن المصطلحين    
  .لهما معنى أوسع لغرض هذا المعيار" مرحلة التطوير"و" البحث

إذا كانت المنشأة ال تستطيع أن تميز مرحلة البحث عن مرحلة التطوير لمـشروع داخلـى            -٥٣
ا المـشروع  من أجل إنشاء أصل غير ملموس، تتعامل المنشأة مع النفقات المتعلقـة بهـذ          

 .باعتبارها قد أنفقت فى مرحلة البحث فقط

  مرحلة األبحاث
الخاصـة   أو أثناء مرحلة البحـث (ال يعترف باألصل غير الملموس الناشئ عن األبحاث         -٥٤

أو نفقات مرحلـة األبحـاث الخاصـة    (ويتم االعتراف بنفقات األبحاث  ). بمشروع داخلى 
 .كمصروف فور إنفاقها) بمشروع داخلى

 المنشأة أن تبرهن أن األصل غير الملموس فى مرحلة البحث المتعلقة بمـشروع     ال تستطيع  -٥٥
ولذلك، يـتم دائمـاً االعتـراف بهـذه     . داخلى، سوف ينتج منافع إقتصادية مستقبلية محتملة 

 .قات كمصروفات فور إنفاقهاالنف
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 : من أمثلة أنشطة األبحاث ما يلي -٥٦

  .رفة جديدةاألنشطة التى تهدف إلى الحصول على مع) أ    ( 
 .البحث عن تطبيقات لإلكتشافات الناتجة عن أبحاث ومعارف أخرى) ب( و 

  .البحث عن بديل لمنتج أو عملية معينة) ج( و 
  .لبدائل عمليات التشغيل تشكيل أو تصميم لمنتج محتمل جديد أو محسن أو) د( و 

  مرحلة التطوير 
)  مرحلة تطوير مشروع داخلـى أو من(يعترف باألصل غير الملموس الناتج عن التطوير    -٥٧

  : إذا توافرت لدى المنشأة كل ما يلي
دراسة جدوى فنية إلستكمال األصل غير الملموس بمـا يجعلـه متاحـاً للبيـع            ) أ     ( 

  .أولإلستخدام
 .توافر النية لدى المنشأة إلستكمال األصل غير الملموس إلستخدامه أولبيعه) ب(و 

  .أو بيع األصل غير الملموسقدرة المنشأة على إستخدام ) ج(و 
معرفة ما إذا كان األصل غير الملموس سوف يكون قادراً علـى تحقيـق منـافع           ) د(و  

ويمكن للمنشأة أن توضح مدى توافر سـوق لمـا    . إقتصادية مستقبلية   محتملة    
لألصل غير الملموس نفسه، أو إذا كان سوف    ينتجه هذا األصل غير الملموس أو     

صل داخلياً فيكون لدى المنشاة القدرة علـى تحديـد منفعـة         يتم إستخدام هذا األ   
  .إستخدام هذا األصل غير الملموس

مدى توافر الموارد الفنية والمالية والموارد األخرى الكافيـة إلسـتكمال تطـوير            ) ه(و  
  .واستخدام أو بيع األصل غير الملموس

مـوس خـالل فتـرة    قدرة المنشأة على قياس النفقات المنسوبة لألصل غيـر المل ) و(و  
  .التطوير بدرجة يعتمد عليها

قد تستطيع المنشأة خالل مرحلة تطوير المشروع، ان تحدد األصل غير الملموس وتبـرهن         -٥٨
ويرجـع ذلـك ألن مرحلـة    . على إنه سوف ينتج منافع إقتصادية مستقبلية محتمل حـدوثها  

 .تطوير مشروع تعتبر أكثر تقدماً من مرحلة البحث
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 : تطوير ما يليمن أمثلة أنشطة ال -٥٩

  .تصميم وإنشاء وإختبار نماذج واسطمبات ما قبل التشغيل) أ   ( 
 .تصميم عدد وأدوات واسطمبات متعلقة بتقنية جديدة) ب(و 

   إقتـصادياً مجـدي تصميم وإنشاء وتشغيل مصنع استرشادى ولـيس علـى نطـاق       ) ج(و  
  .للتشغيل التجارى

  د أو أدوات أو منتجات أو مراحـل أو نظـم   تصميم وإنشاء واختبار بديل مختار لموا     ) د(و  
  .أو مطورة أو خدمات جديدة

لكى نوضح كيفية تحقيق األصل غير الملموس لمنافع إقتـصادية محتملـة تقـدر المنـشأة        -٦٠
المنافع االقتصادية المستقبلية من األصل باستخدام المبادئ الواردة فـى معيـار المحاسـبة      

وفى حالة تحقيق األصل منافع إقتـصادية    ". اضمحالل قيمة األصول  )  "٣١(المصرى رقم   
فقط باشتراكه مع أصول أخرى عندئذ تطبق المنشأة مفهوم الوحدات المولدة للنقود الواردة           

 ).٣١(فى معيار المحاسبة المصرى رقم 

يمكن توضيح مدى توافر موارد من أجل إستكمال المنافع وإستخدامها والحصول عليها من         -٦١
ك مثالً من خالل وجود خطة عمـل توضـح المـوارد الفنيـة        األصل غير الملموس، وذل   

  .والمالية والموارد األخرى المطلوبة ومدى قدرة المنـشأة علـى تـوفير هـذه المـوارد         
وفى حاالت خاصة يمكن للمنشأة توضيح مدى توافر تمويل خارجى من خـالل الحـصول        

 .على خطاب من المقرض يفيد رغبته فى تمويل الخطة

تكلفة تكوين األصل غير الملموس داخلياً بدرجة يعتمد عليها مـن خـالل     يمكن عادة قياس     -٦٢
وجود نظام تكاليف للمنشأة يعمل على قياس المرتبات والنفقات األخرى التى تم إنفاقها فـى       

 .سبيل الحصول على حقوق التأليف والنشر أو التراخيص أو تطوير برمجيات الكمبيوتر

 التجارية وحقوق النشر وقوائم العمالء والبنود األخرى   العالمات التجارية للسلع والبيانات    -٦٣
 .المشابهة فى جوهرها والتى يتم تولدها داخلياً ال يعترف بها، كأصول غير ملموسة

ال يمكن فصل النفقات المتعلقة بالعالمات التجارية والبيانات التجارية وحقوق النشر وقـوائم     -٦٤
. ة داخلياً عن تكلفة تطوير النشاط بوجـه عـام  العمالء والبنود المشابهة فى الجوهر والمولد   

  .ولذلك ال يتم االعتراف بهذه البنود كأصول غير ملموسة
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   تكلفة األصول غير الملموسة المولدة داخلياً
هى مبلغ النفقات التـى  " ٢٤"تعتبر تكلفة األصل غير الملموس المولد داخلياً لغرض الفقرة       -٦٥

، "٢١"العتراف باألصل غير الملموس وفقـاً للفقـرات   تم إنفاقها من التاريخ الذي بدأ فيه ا     
  .رد النفقات التى تم االعتراف بها كمصروفات سابقاً" ٧١"وتحظر الفقرة ". ٥٧"، "٢٢"

 

   ٦٥مثال لشرح الفقرة 
منشأة تقوم بتطوير عملية جديدة لإلنتاج بلغت النفقات التى تكبدتها المنشأة فـى عـام           

 فيمـا بـين   ١٠٠ ومبلـغ  ١/١٢/٢٠٠٥قبـل   ٩٠٠ منهـا مبلـغ   ١٠٠٠ مبلغ  ٢٠٠٥
 وتستطيع المنـشأة أن تبـين أن عمليـة اإلنتـاج فـى         ٣١/١٢/٢٠٠٥،  ١/١٢/٢٠٠٥
 تتفق مع معايير االعتراف كأصل غير ملموس ويقدر مبلـغ المعرفـة         ١/١٢/٢٠٠٥

بما فى ذلك التدفقات النقدية إلستكمال العملية قبل أن تكون متاحـة         (الخاصة بالعملية   
  .٥٠٠بواقع ) لإلستخدام
النفقـات  (١٠٠ تم االعتراف بالعملية كأصل غير ملموس بتكلفة تبلغ        ٢٠٠٥فى نهاية   

  ).١/١٢/٢٠٠٥التى تم تكبدها منذ تاريخ الوفاء بمعايير ومتطلبات االعتراف أى فى 
 كمصروف ألنـه لـم يـتم    ١/١٢/٢٠٠٥ الذي تم تكبده قبل ٩٠٠يتم االعتراف بمبلغ   

 وال تمثل هذه النفقـات جـزء   ١/١٢/٢٠٠٥ االعتراف حتى   الوفاء بمتطلبات ومعايير  
  .من تكاليف عملية اإلنتاج المعترف بها فى قائمة المركز المالى

 قدر مبلغ المعرفـة الخـاص   ٢٠٠٦ وفى نهاية ٢٠٠٠ بلغت النفقات  ٢٠٠٦أثناء عام   
 أن بما فى ذلك التدفقات النقدية للخارج إلستكمال العملية قبـل       (١٩٠٠بالعملية بواقع   

  ).تكون متاحة لإلستخدام
 ٢٠٠٥ نفقات معترف بها فى نهاية ١٠٠ ( ٢١٠٠ بلغت تكلفة العملية    ٢٠٠٦فى نهاية   

  ) ٢٠٠٦ معترف بها فى ٢٠٠٠باإلضافة إلى نفقات تبلغ 
 لتسوية القيمة الدفتريـة للعمليـة قبـل        ٢٠٠اعترفت المنشأة بخسائر اضمحالل تبلغ      

 ويـتم رد  ١٩٠٠ مع القيمة القابلة لالسـترداد  ٢١٠٠الخسارة الناتجة عن نقص القيمة   
المبلغ الذي يمثل الخسارة الناتجة عن االضمحالل فى الفترة الالحقة فى حالة اسـتيفاء      

  ).٣١(شروط الرد الواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم 
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  تتكون تكلفة األصل غير الملموس المولد داخلياً من كافة النفقات التـى يمكـن أن تنـسب          -٦٦
أو تخصص بشكل مباشر أو التى يمكن تحميلها طبقاً ألساس مقبول وثابت من أجل تكـوين         

 : وقد تشمل التكلفة ما يلي. األصل أو إنتاجه وإعداده لالستخدام فى الغرض المعد له

  النفقات الخاصة بالمواد والخدمات المستخدمة أو المـستهلكة فـى إنتـاج األصـل       ) أ  ( 
  .غير الملموس

  ات واألجور والتكاليف األخرى المرتبطـة بـاألفراد العـاملين والمـستخدمة     المرتب) ب(و
كماهو محدد فى معيار المحاسبة المصرى الخاص      . (بشكل مباشر فى إنشاء األصل    

 ).بمزايا العاملين
  .مصروفات تسجيل أى حق قانونى) ج(و
  .لملموساستهالك براءات االختراع والتراخيص المستخدمة فى تحقيق األصل غير ا )د(و

المقاييس الخاصة باالعتراف بالفائدة كمكون    )  ١٤(ويوضح معيار المحاسبة المصرى رقم      
  .لتكلفة األصل غير الملموس المنتج داخلياً

  : ال تعتبر البنود التالية ضمن مكونات التكلفة لألصل غير الملموس المولد داخلياً  -٦٧
  غير المباشرة العامـة األخـرى، مـا لـم    نفقات البيع، والنفقات اإلدارية والنفقات      )  أ (   

  يكن من الممكن تخصيص هذه النفقات بـشكل مباشـر إلعـداد األصـل ليكـون       
  .صالحاً لإلستخدام

الخسائر الناتجة عن عدم الكفاءة وخسائر التشغيل األولية التى تـم تكبـدها قبـل أن      )  ب(و  
  .يحقق األصل األداء المخطط له

  . العاملين من أجل تشغيل األصلالنفقات المتعلقة بتدريب)  ج(و 
  االعتراف بالمصروف

  : يعترف بالنفقات التى تتعلق بالبنود غير الملموسة كمصروفات فور إنفاقها ما لم -٦٨
تشكل هذه النفقات جزءا من تكلفة األصل غير الملموس وينطبق عليها مقـاييس    ) أ     ( 

  ").٦٧"إلى " ١٨"راجع الفقرات من (االعتراف باألصل غير الملموس 
يكن قد تم اقتناء البند عند تجميع األعمال وال يمكن االعتراف به كأصـل غيـر        )  ب(أو  

المتضمنة فى تكلفـة وتجميـع   (ملموس، وإذا كان األمر كذلك تمثل هذه النفقات    
راجـع معيـار    ( جزء من المبلغ المنسوب للشهرة فى تاريخ االقتناء         )  االعمال

  )).٢٩(المحاسبة المصرى رقم 
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بعض الحاالت يتم تكبد النفقات من أجل تقديم منافع إقتصادية مستقبلية للمنـشأة دون أن      فى   -٦٩
وفـى  . يترتب على ذلك إنشاء أى أصول غير ملموسة أو أصول أخرى يمكن االعتراف بها 

وفـى حالـة توريـد    . هذه الحاالت، يتم االعتراف بهذه النفقات كمصروفات فور إنفاقهـا     
. ه النفقات كمصروف عندما يكون لها الحق فى هـذه البـضائع  بضاعة، تعترف المنشأة بهذ 

. وفى حالة تقديم خدمة تعترف المنشأة بهذه النفقات كمصروف عندما تقدم لها هذه الخدمـة    
راجع الفقـرة  (ومن أمثلة ذلك نفقات األبحاث التى يعترف بها دائماً كمصروف فور إنفاقها    

ومن أمثلة النفقـات األخـرى   . ة تجميع أعمال  إال فى حالة اقتناءها كجزء من عملي      ")  ٥٤"
 : التى يعترف بها كمصروفات عند إنفاقها ما يلي

النفقات المتعلقة بتأسيس كيان قانونى جديد مثل التكاليف القانونية واألتعـاب والرسـوم           ) أ (
والمصروفات األخرى التى يتم إنفاقها عند التأسيس ما لم تكن هذه النفقات متضمنة فـى   

راجع معيار المحاسـبة المـصرى رقـم    (تعلقة ببند من بنود األصول الثابتة    التكلفة الم 
لبـدء عمليـات    وتتضمن هذه النفقات تلك التى يتم إنفاقها إلفتتاح نشاط جديد أو      )).١٠(

  .لبدء منتجات جديدة والتى تعرف بالتكاليف السابقة على بدء التشغيل جديدة أو
 .النفقات المتعلقة بأنشطة التدريب  ) ب (

  ).بما فى ذلك الكتالوجات المرسلة بالبريد(قات المتعلقة بأنشطة اإلعالن والترويج النف ) ج (
  . النفقات المتعلقة بنقل مقر أو إعادة تنظيم كل المنشأة أو جزء منها) د (
وبالمثل عندما يكون قد تم إنـشاءها عنـد   . يكون للمنشأة الحق فى البضاعة عندما تمتلكها  -أ٦٩

. وريد، ويكون للمنشأة الحق فى طلب التوريد مقابـل الـدفع    المورد طبقاً لشروط عقد الت    
  وتكون الخدمة قد قدمت عندما تكون قد أديت من المورد طبقـاً لـشروط عقـد توريـد       
الخدمة مع المنشأة وليس عندما تستخدمها المنشأة لتقديم خدمة أخرى مثل تقـديم خدمـة          

  .اإلعالن للعمالء
راف بالمبالغ المدفوعة مقدماً بإعتبارها أصالً عنـدما      المنشأة من االعت  " ٦٨"ال تمنع الفقرة     -٧٠

  .يكون السداد قد تم مقدماً قبل تسليم البضائع أو أداء الخدمات
  المصروفات السابقة ال يجب االعتراف بها كأصل

النفقات المتعلقة بالبنود غير الملموسة والتى سبق االعتراف أولياً بهـا كمـصروفات ال        -٧١
 .اريخ الحق كجزء من تكلفة أصل غير ملموسيجوز االعتراف بها فى ت
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 القياس بعد االعتراف 

 ".٧٤"على المنشأة أن تطبق نموذج التكلفة الوارد فى الفقرة  -٧٢

  .ملغاة -٧٣
  نموذج التكلفة

بعد االعتراف األولى يتم إثبات األصل غير الملموس بالتكلفة مخـصوما منهـا مجمـع            -٧٤
  .االستهالك ومجمع خسائر االضمحالل

   التقييمنموذج إعادة
  . ملغاة٨٧ إلى – ٧٥من 

  العمر اإلنتاجي 
تقدر المنشأة ما إذا كان العمر اإلنتاجى لألصل غير الملموس محدداً أو غير محدد، فـإذا        -٨٨

كان محدداً تحدد مدة العمر اإلنتاجى لهذا األصل أو عدد وحداته اإلنتاجيـة أو الوحـدات         
إنتاجى محدد عنـدما ال يوجـد حـد    وتعتبر المنشأة أن األصل ليس له عمر     .  المشابهة

منظور للمدة التى يتوقع فيها األصل أن يحقق تدفقات نقدية للداخل للمنشأة وذلـك بنـاء    
 .على تحليل لجميع العوامل ذات الصلة

ويـتم إسـتهالك األصـل    .  تعتمد المحاسبة عن األصل غير الملموس على عمره اإلنتاجى   -٨٩
  ")١٠٦"إلـى  " ٩٧"راجـع الفقـرات مـن    (غير الملموس الذي له عمر إنتـاجى محـدد        

  "١٠٧"راجـع الفقـرات مـن    (أما إذا كان العمر اإلنتاجى لألصل غير محدد فال يستهلك         
 ").١١٠"إلى 

وتوضح األمثلة اإليضاحية الواردة مع هذا المعيار تحديد العمر اإلنتاجى لألصول المختلفة         
 .والمحاسبة عنها بناء على ذلك

التى تؤخذ فى اإلعتبار عند تحديد العمر اإلنتاجى لألصـل غيـر       هناك العديد من العوامل      -٩٠
  :الملموس، منها

  .اإلستخدام المتوقع لالصل وهل سيتم إدارة األصل بكفاءة  )  أ(
دورة العمر اإلنتاجي النموذجية لألصل والمعلومات العامة بشأن تقديرات العمـر     )  ب(و  

 .اإلنتاجى لألصول المشابهة التى تستخدم بنفس الطريقة

  .التقادم الفنى والتكنولوجى وأى تقادم آخر)  ج(و 
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  استقرار الصناعة التى تستخدم فيها األصل والتغير فـى الطلـب علـى المنتجـات       ) د(و  
  .أو الخدمات التى  ينتجها األصل

  .تصرفات المنافسين الحاليين والمحتملين)  ه(و 
قتـصادية المـستقبلية   مستوى نفقات الصيانة المطلوبة للحصول علـى المنـافع اال   )  و(و  

  .المتوقعة من األصل، كذلك قدرة المنشأة واستعدادها للوصول إلى ذلك المستوى
فترة التحكم فى األصل وكذلك المحددات القانونية أو مـا فـى حكمهـا المتعلقـة      )  ز(و  

  .باستخدام األصل مثل تواريخ انتهاء عقود اإليجار المختصة باألصل
إلنتاجى لألصل يعتمد على العمر اإلنتاجى ألصول أخرى فـى    ما إذا كان العمر ا    )  ح(و  

  .المنشأة
أن العمر اإلنتاجى لألصـل بـال نهايـة حيـث أن العمـر      " غير محدد "ال يعنى مصطلح    -٩١

اإلنتاجى لألصل غير الملموس يعكس فقط مستوى نفقات الـصيانة المـستقبلية المطلوبـة          
ويعكس ذلـك قـدرة   .  عمره اإلنتاجى لصيانة األصل عند مستوى أدائه المقدر وقت تقدير       

وبالتالي فنتيجة إعتبار األصل ذا عمـر إنتـاجى    . المنشأة ونيتها للوصول إلى هذا المستوى     
غير محدد ال يجب أن تعتمد على أن النفقات المستقبلية المتوقعة تتجاوز النفقات المطلوبـة         

 .للحفاظ على مستوى أداء األصل
تكنولوجيا، فإن برمجيات الكمبيوتر والعديد من األصـول       بالنظر إلى التطورات السريعة لل     -٩٢

ولذلك فمـن المتوقـع أن تتـسم    . غير الملموسة األخرى تعتبر عرضة للتقادم التكنولوجى      
 .أعمارها اإلنتاجية بالقصر

على الرغم من أن العمر اإلنتاجى لألصل غير الملموس قد يمتد لفترة طويلة نـسبياً فإنـه            -٩٣
ة، ويتم تحديد العمر اإلنتاجى لألصل غير الملموس وفقـاً العتبـارات    يتسم دائماً بالمحدودي  

  الحيطة والحذر نتيجة عدم التأكد ولكن هـذا ال يبـرر اختيـار عمـر أقـصر بـصورة              
 .غير واقعية

إذا نشأت قدرة المنشأة فى الحصول على منافع إقتصادية مستقبلية من األصل غير الملموس  -٩٤
للمنشأة لفترة محدودة، فإن العمر اإلنتاجى لألصل غير من خالل حقوق قانونية تم منحها      

الملموس يجب أال يتجاوز فترة الحقوق القانونية بل قد يكون أقصر من هذه الفترة إعتماداً 
  وفى حالة إنتقال الحقوق القانونيـة . على الفترة التى تتوقع فيها المنشأة استخدام األصل    

 عندئذ يتضمن العمر اإلنتاجى لألصل غير الملموس أو التعاقدية لمدة محدودة قابلة للتجديد
 .فترات التجديد فقط فى حالة وجود دليل يؤكد التجديد دون تكاليف جوهرية
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  ويقاس العمر اإلنتاجى ألصل غير ملموس تم اقتنـاء الحـق فيـه مـن خـالل عمليـة       
ال يتـضمن  تجميع أعمال بالفترة التعاقدية المتبقية من العقد الذي تم بموجبه منح الحق و 

  .فترات التجديد
. قد تكون هناك عوامل إقتصادية وقانونية تؤثر فى العمر اإلنتاجى لألصل غيـر الملمـوس     -٩٥

وتحدد العوامل اإلقتصادية الفترة التى سيتم على مدارها الحصول على المنافع اإلقتـصادية     
ارها المنـشأة فـى   المستقبلية، أما العوامل القانونية فقد تقلل من الفترة التى تتحكم على مد          

ويعتبر العمر اإلنتاجى هو الفترة األقصر مـن الفتـرات التـى    . الحصول على تلك المنافع 
 .تتحدد طبقاً لهذه العوامل

 : ال يكون تجديد الحقوق القانونية مؤكداً إال فى حالة توافر مجموعة من العوامل من أهمها -٩٦

. نه سيتم تجديد الحقـوق القانونيـة  يفيد بأ) قد يكون مبنياً على خبرة سابقة (توافر دليل     )  أ(
وإذا كان التجديد مشروط بموافقة الغير البد من توافر دليل على إمكانية الحـصول            

  .على موافقة الغير
توافر دليل على أنه سيتم إستيفاء الشروط الضرورية لتجديد الحـق القـانونى فـى          )  ب(

 .حالة وجود هذه الشروط

ير الملمـوس مـع إقتـراب تـاريخ االنتهـاء      عدم انخفاض القيم العادلة لألصل غ   ) ج(
األساسى، أو أن تكلفة تجديد الحق األساسى ال تزيد عن قيمة االنخفاض فـى القيمـة       

وفى حالة أن تكون تكاليف التجديـد كبيـرة وهامـة     .  العادلة لألصل غير الملموس   
ئذ تمثـل  مقارنة بالمنافع اإلقتصادية المستقبلية المتوقع الحصول عليها من التجديد عند  

تكاليف التجديد من الناحية الموضوعية تكلفة اقتناء أصل غير ملمـوس جديـد عنـد      
  .تاريخ التجديد

  األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة
  فترة وطريقة االستهالك 

يحمل المبلغ القابل لالستهالك لألصل غير الملموس بطريقة منتظمة على مدار االستفادة       -٩٧
ويبدأ االستهالك عندما يكون األصل متاحاً لالستخدام أى .  منه وفقاً ألفضل تقدير لهالمتوقعة

ويتوقـف  . عندما يكون فى مكان وحالة تسمح له بالتشغيل بالطريقة التى تراهـا اإلدارة     
أو أن يـدخل ضـمن   (االستهالك فى تاريخ تبويب األصل كأصل محتفظ به بغرض البيع        
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األصول ) " ٣٢(طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم   ) يعمجموعة محتفظ بها بغـرض الب    
أو تاريخ استبعاد األصل " غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة 

ويجب أن تعكس طريقة االستهالك المستخدمة النمط الذي تستهلك به المنشأة . أيهما أقرب
حديد ذلك النمط بدرجة يعتمد عليها، تـستخدم      فإذا لم يمكن ت   . المنافع االقتصادية لألصل  

  ويعترف بعبء االستهالك كمصروف خالل كل فترة ما لـم يـسمح  . طريقة القسط الثابت  
 .أو يتطلب معيار محاسبة آخر أن يتم تضمينها فى القيمة الدفترية ألصل آخر

ك علـى  يمكن استخدام مجموعة متنوعة من طرق االستهالك لتحميل المبلغ القابل لالستهال         -٩٨
أساس منتظم على العمر اإلنتاجى لألصل غير الملموس وتتـضمن هـذه الطـرق القـسط      

ويتم اختيـار الطريقـة المـستخدمة علـى     . الثابت والقسط المتناقص وطريقة وحدة اإلنتاج 
وتطبـق  . أساس النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتوقعـة لألصـل        

 فترة ألخرى ما لم يكن هناك تغيير فى النمط المتوقـع السـتهالك       الطريقة بشكل ثابت من   
 . هذه المنافع االقتصادية المتوقعة لألصل

عادة ما يتم االعتراف باالستهالك ضمن األرباح أو الخسائر إال أنـه أحيانـاً مـا تـستخدم        -٩٩
لة يمثـل  وفى هذه الحا. المنافع االقتصادية المستقبلية لألصل بالكامل فى إنتاج أصول أخرى 

   مـن تكلفـة األصـل اآلخـر ويـدخل ضـمن      ءامبلغ التحميل الخاص باالستهالك جـز     
  قيمته الدفترية، على سبيل المثال يدخل استهالك األصـول غيـر الملموسـة المـستخدمة            

  راجـع معيـار المحاسـبة المـصرى    (فى أى عملية إنتاج ضمن القيمة الدفترية للمخزون  
 ").المخزون) "٢(رقم 

  قية القيمة المتب
 : يفترض أن القيمة المتبقية لألصل غير الملموس تساوى صفراً إال فى حالة - ١٠٠

  .تعهد طرف ثالث بشراء األصل فى نهاية عمره اإلنتاجى) أ    ( 
  :تواجد سوق نشطة لألصل و) ب(أو 

  .يمكن تحديد القيمة المتبقية له بما يتفق مع تلك السوق النشطة)  ١(  
  .ثل تلك السوق النشطة فى نهاية العمر اإلنتاجى لألصلمن المحتمل أن توجد م) ٢(و

يحدد المبلغ القابل لالستهالك لألصل الذي له عمر إنتاجى محـدد بعـد خـصم القيمـة           -١٠١
وتعنى أى قيمة متبقية بخالف الصفر أن المنشأة تتوقع التصرف فـى األصـل             . المتبقية

 .قتصادىالغير الملموس قبل نهاية عمره ا
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المتبقية لألصل بناء على المبلغ القابل لالسترداد من التصرف باسـتخدام     يتم تقدير القيمة     -١٠٢
األسعار السارية فى تاريخ التقدير لبيع أصل مشابه قد وصل إلى نهاية عمـره اإلنتـاجى      

وتراجع القيمة المتبقيـة  . ويعمل تحت ظروف مشابهة لتلك التى سوف يعمل فيها األصل      
تم المحاسبة عن التغير فى القيمة المتبقيـة لألصـل   على األقل فى نهاية كل سنة مالية وي      

الـسياسات  )  "٥(كتغير فى التقدير المحاسبى طبقاً لمعيار المحاسـبة المـصرى رقـم            
 ".المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية واألخطاء

قد تزيد القيمة المتبقية لألصل غير الملموس بحيث تصبح معادلة أو تزيـد عـن القيمـة        -١٠٣
وفى هذه الحالة يكون مبلغ االستهالك صفراً وحتـى تـنخفض القيمـة        . فترية لألصل الد

 .المتبقية بعد ذلك إلى مبلغ أقل من القيمة الدفترية لألصل
  إعادة النظر فى فترة االستهالك وطريقته

يعاد النظر فى فترة االستهالك وطريقته لألصول غير الملموسة ذات عمر إنتاجى محدد فى  -١٠٤
فإذا أختلف العمر اإلنتاجى المتوقع لألصل عن التقديرات . نة مالية على األقلنهاية كل س

وإذا كان هناك تغيير جوهرى فى نمـط    . السابقة، يتم تغيير فترة االستهالك وفقاً لذلك      
. المنافع االقتصادية المتوقعة من األصل، يتم تغيير طريقة االستهالك لتعكس النمط الجديد

 على انها تغييرات فى التقديرات المحاسبية بموجب معيار المحاسبة وتعامل تلك التغييرات
، "السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية واألخطاء)  "٥(المصرى رقم 

 .وذلك بتعديل قيمة االستهالك للفترة الحالية والفترات المستقبلية
علـى  . ر اإلنتاجى غير مناسبأثناء عمر األصل غير الملموس، قد يظهر أن تقدير العم         -١٠٥

سبيل المثال قد يبين االعتراف بالخسائر الناتجة عن اضمحالل القيمة أن فترة اإلسـتهالك       
 .تحتاج إلى تغيير

قد يتغير بمرور الوقت نمط تدفق المنافع اإلقتصادية المستقبلية المتوقعة من أصل غيـر          -١٠٦
ص لإلستهالك تصبح أكثر مالئمـة  فقد تجد مثالً المنشأة أن طريقة القسط المتناق     . ملموس

  .من طريقة القسط الثابت
 األصول غير الملموسة التى ليس لها أعمار إنتاجية محددة

 .ال تستهلك األصول غير الملموسة التى ليس لها أعمار إنتاجية محددة - ١٠٧
علـى المنـشأة أن   " اضمحالل قيمة األصول ) "٣١(طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم       -١٠٨

 األصل الذي ليس له عمر إنتاجى محدد للتحقق من اضمحالل قيمته وذلـك          تقوم باختبار 
 : بمقارنة القيمة القابلة لإلسترداد بالقيمة الدفترية وذلك

  .سنوياً) أ       ( 
  .عندما يكون هناك مؤشر على اضمحالل قيمة األصل غير الملموس) ب(و 
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 إعادة النظر فى تقدير العمر اإلنتاجى
صل غير الملموس الذي ال يستهلك كـل فتـرة لتحديـد اسـتمرارية     يعاد النظر فى األ   - ١٠٩

وفى حالة عدم اسـتمرارية   . األحداث والظروف التى تدعم عدم تحديد عمر إنتاجى له        
هذه العناصر تتم المحاسبة عن التغيير فى العمر اإلنتاجى من غير محدد المـدة إلـى         

)  ٥(يار المحاسبة المصرى رقـم   محدد المدة كتغيير فى التقديرات المحاسبية طبقاً لمع       
 ".السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية واألخطاء"

، فإن إعادة تقـدير  "اضمحالل قيمة األصول)   "٣١(طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم    -١١٠
العمر اإلنتاجى لألصل من غير محدد المدة إلى محدد المدة تعد مؤشراً علـى إمكانيـة          

ونتيجة لذلك تقوم المنشاة بإجراء إختبار االضـمحالل علـى   . ل قيمة هذا األصل اضمحال
هذا األصل بمقارنة القيمة القابلة لالسترداد المحددة طبقاً للمعيار المـذكور مـع قيمتـه       
الدفترية وإثبات أى زيادة فى القيمة الدفترية، عن القيمـة القابلـة لالسـترداد كخـسارة         

 .اضمحالل

   خسائر االضمحالل – القيمة الدفترية قابلية استرداد
لتحديد اضمحالل قيمة األصل غير الملموس تطبق المنشأة معيار المحاسـبة المـصرى          -١١١

ويوضح هذا المعيار متى وكيف تقـوم المنـشأة         ". اضمحالل قيمة األصول  )  "٣١(رقم  
 ومتى تقوم بإعادة النظر فى القيمة الدفترية ألصولها وكيف تحدد القيمة القابلة لإلسترداد          

 .باالعتراف بالخسارة الناتجة عن اضمحالل القيمة أو ردها

  توقف استغالل األصول والتصرف فيها 
 :  يتوقف االعتراف باألصل غير الملموس عند - ١١٢

  .التصرف فيه  )  أ(
  .إنعدام توقع تحقق منافع إقتصادية مستقبلية من استخدامه أو من التصرف فيه) ب(أو 
لناتجة من توقف استغالل األصل غير الملموس أو التصرف  تتحدد األرباح أو الخسائر ا     - ١١٣

فيه على أساس الفرق بين صافي عائد التصرف والقيمـة الدفتريـة لألصـل، ويـتم        
عندما يتم استبعاد األصـل  ) قائمة الدخل(االعتراف بهذا الفرق فى األرباح أو الخسائر      

غير ذلك بالنـسبة  ) ٤٩ (فيما عدا ما يتطلبه معيار المحاسبة المصرى رقم (من الدفاتر   
 .وال يتم تبويب األرباح كإيراد) للبيع وإعادة اإلستئجار
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وعنـد  ). ألخ... منها البيع أو الهبة(يجوز التصرف فى األصل غير الملموس بعدة طرق       -١١٤
تحديد تاريخ التصرف فى هذا األصل تطبق المنشأة الشروط الواردة فى معيار المحاسـبة   

ويطبق معيـار  . االعتراف باإليراد الناتج عن بيع البضائع والخاصة ب ) ٤٨(المصرى رقم   
 .فى معالجة التصرف عن طريق البيع وإعادة اإلستئجار)  ٤٩(المحاسبة المصرى رقم 

إذا قامت المنشأة باالعتراف ضـمن القيمـة   " ٢١"طبقاً لمبدأ االعتراف الوارد فى الفقرة    -١١٥
ذ تستبعد من الدفاتر بالقيمة الدفترية   الدفترية لألصل بتكلفة استبدال جزء من األصل عندئ       

  للجزء المستبدل، وإذا تعذر على المنشأة تحديـد القيمـة الدفتريـة للجـزء المـستبدل               
  يمكن أن تستخدم تكلفة االستبدال كمؤشر لمعرفة قيمة الجزء المـستبدل وقـت اقتنـاءه         

 .أو عندما تولد داخلياً
الحقـاً  ) بيعـه (أعمال، إذا تم إعادة إصدار الحق  فى حالة الحقوق المقتناه فى عملية تجميع      -أ١١٥

 تستخدم فى تحديد المكـسب أو الخـسارة    – إذا وجدت    –لطرف ثالث فإن القيمة الدفترية      
  .الناتجة عن إعادة اإلصدار

يتم االعتراف أولياً بالمقابل الذي يتم الحصول عليه عند التـصرف فـى األصـل غيـر        -١١٦
ة تأجيل سداد قيمـة اًألصـل غيـر الملمـوس يـتم      وفى حال.    الملموس بقيمته العادلة 

ويتم االعتـراف  . االعتراف أولياً بالمقابل الذي يتم الحصول عليه بالمعادل للسعر النقدي     
بالفرق بين القيمة االسمية للمقابل والمعادل للسعر النقدي كإيراد فوائـد طبقـاً لمعيـار          

 .لى المبلغ المستحقالذي يعكس العائد الفعلى ع) ٤٨(المحاسبة المصرى رقم 
ال يتوقف استهالك األصل غير الملموس الذي له مدة محددة عنـدما يتوقـف اسـتخدام          -١١٧

األصل غير الملموس ما لم يكن قد تم استهالك هذا األصل بالكامل أو مبـوب كأصـل           
أو ضمن مجموعة من األصول يـتم التـصرف فيهـا ومبوبـة     (محتفظ به بغرض البيع  

األصـول  ) "٣٢(طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم      ) بيعكأصول محتفظ بها بغرض ال    
 ".غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة

  اإلفصاح 
  عام

على المنشأة أن تفصح عما يلي لكل فئة من فئات األصول غير الملموسة، على أن يتم      - ١١٨
 :  غير الملموسة األخرىالفصل بين األصول غير الملموسة المولدة داخلياً واألصول 

األعمار اإلنتاجية المحددة وغير المحددة أو معدالت االسـتهالك المـستخدمة إذا       )  أ(
  .كانت محددة

 .طرق االستهالك المستخدمة لألعمار اإلنتاجية المحددة  )  ب(
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٣٨٥

) متضمناً مجمع خـسائر االضـمحالل  (إجمالي القيمة الدفترية ومجمع االستهالك  ) ج (
  .الفترةفى كل من بداية ونهاية 

  . بند أو بنود قائمة الدخل الذي أدرج ضمنه إستهالك األصول غير الملموسة)د (
  : تسوية للقيمة الدفترية فى بداية ونهاية الفترة موضحاً بها) ه (

اإلضافات لألصل غير الملموس مع الفصل بين اإلضافات المولـدة داخليـاً    ) ١   (
 .واإلضافات الناتجة عند تجميع األعمال

األصول المبوبة كمحتفظ بها بغرض البيع أو التى ضمن مجموعة أصـول         ) ٢( و
يتم التصرف فيها مبوبة كمحتفظ بها بغرض البيع طبقاً لمعيار المحاسـبة    

األصول غير المتداولة المحتفظ بها لغـرض البيـع         ) "٣٢(المصرى رقم   
 .واإلستبعادات األخرى" والعمليات غير المستمرة

تخفيضات المعترف بها خالل الفترة الناتجة عن االضـمحالل     الزيادات أو ال  ) ٣( و
 إلى الدخل الشامل اآلخـر طبقـاً   – إن وجدت –أو التى يتم ردها مباشرة    

 ).٣١(لمعيار المحاسبة المصرى رقم 
الخسائر الناتجة عن االضمحالل التى تم االعتراف بها فى األرباح أو الخسائر ) ٤( و

 ).٣١(بقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم خالل الفترة ط) قائمة الدخل(
 والتى تم ردها لألرباح أو الخسائر أثناء – إن وجدت – خسائر االضمحالل) ٥( و

 ).٣١(الفترة بموجب معيار المحاسبة المصرى رقم 
 .االستهالك المعترف به خالل الفترة) ٦( و
ملـة العـرض   صافي فروق العملة الناتج عن ترجمة القوائم المالية إلى ع     ) ٧( و

 .وترجمة أى عملية بالعملة األجنبية إلى عملة العرض الخاصة بالمنشأة
 .التغيرات األخرى فى القيم الدفترية خالل الفترة) ٨(و

فئة األصول غير الملموسة هى تجميع ألصول ذات طبيعة وإستخدام مـشابه فـى عمليـات          -١١٩
 :  المنشأة واألمثلة على هذه الفئات ما يلي

  .ريةاألسماء التجا  )  أ(
 .البيانات اإلدارية وعناوين النشر) ب(و 

  .برامج الكمبيوتر) ج(و 
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  .التراخيص وحقوق اإلمتياز) د(و 
حقوق الطبع والنشر وبراءات اإلختراعات وغيرها مـن حقـوق الملكيـة الـصناعية           ) ه(و  

  .والخدمات والتشغيل
  .الوصفات والمعادالت والصيغ والنماذج والتصميمات) و(و 
  .ل غير الملموسة الجارى تطويرهااألصو) ز(و 

ويتم دمج أو فصل هذه الفئات المذكورة بعاليه إلى فئات أكبر أو أصغر إذا كان هـذا يـؤدى        
  .إلى وجود معلومات موضوعية لمستخدمى القوائم المالية

تقوم المنشأة باإلفصاح عن المعلومات الخاصة باألصول غير الملموسة التى اضـمحلت             -١٢٠
باإلضافة للمعلومات الواردة فى الفقـرة  ) ٣١(ار المحاسبة المصرى رقم قيمتها طبقاً لمعي 

 ) ".٥(إلى ) ٣(من ) ه (١١٨"

من المنشأة اإلفصاح عن طبيعة وقيمة التغيـر    ) ٥(يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم       -١٢١
فى التقديرات المحاسبية التى لها تأثير جوهرى فى الفترة الحالية أو التى من المتوقـع أن          

 :  ن لها تأثير جوهرى فى الفترات الالحقة وقد ينشأ هذا اإلفصاح من التغير فىيكو
  . تقدير العمر اإلنتاجى لألصل غير الملموس  )  أ(
 .طريقة اإلستهالك) ب(      أو 
 . القيم المتبقية) ج(      أو 

  :  على المنشأة أن تفصح أيضاً عما يلي - ١٢٢
تاجى محدد أن تفصح عن القيمة بالنسبة لألصل غير الملموس الذي ليس له عمر إن    ) أ (

الدفترية لألصل واألسباب المؤيدة لعدم تحديد عمر إنتاجى له، وعند إفصاح المنشأة       
التى لعبت دوراً مؤثراً فى اعتبـار  ) العوامل(عن هذه األسباب، تحدد المنشأة العامل    

  .أن األصل ليس له عمر إنتاجى محدد
فترة اإلستهالك المتبقية له بـصورة  وصف لألصل غير الملموس وقيمته الدفترية و    ) ب (

 .منفردة عندما يكون هذا األصل هاماً ومؤثراً بالنسبة للقوائم المالية للمنشأة ككل
بالنسبة لألصول غير الملموسة المقتناه عن طريق منح والمعترف بها أولياً بالقيمة       ) ج (

  : ، تفصح المنشأة عن")٤٤"راجع فقرة (العادلة 
  .بها مبدئياً لهذه األصولالقيمة العادلة المعترف  ) ١(
 .القيمة الدفترية لهذه األصول) ٢( و 
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وجود أصول غير ملموسة هناك قيود على حقوق ملكيتها وقيمتها الدفتريـة وكـذا          ) د (
 .اتالقيمة الدفترية لألصول غير الملموسة المرهونة كضمان لاللتزام

  .قيمة اإلرتباطات التعاقدية الخاصة باقتناء أصول غير ملموسة) ه (
عندما تصف المنشأة العوامل التـى لعبـت      "٩٠"تأخذ المنشأة العوامل الواردة فى الفقرة        -١٢٣

 .دوراً هاماً فى الحكم بأن العمر اإلنتاجى لألصل غير الملموس غير محدد المدة

 ستخدام نموذج إعادة التقييم اقياس األصول غير الملموسة بعد االعتراف ب
 .ملغاة -١٢٤

  .ملغاة -١٢٥
  ير نفقات األبحاث والتطو

على المنشأة أن تفصح عن إجمالى المبالغ التى تم إنفاقها علـى األبحـاث والتطـوير       - ١٢٦
 .والتى تم االعتراف بها كمصروفات خالل الفترة

تشمل نفقات األبحاث والتطوير كل ما أنفق مباشرة على أنشطة األبحاث والتطوير وكـذا        -١٢٧
لمزيـد مـن اإلسترشـاد    " ٦٧"، "٦٦"راجع الفقرتين (ما يمكن تحميله على هذه األنشطة     

  ").١٢٦"بشأن نوع النفقات التى تدرج لغرض متطلبات اإلفصاح فى الفقرة 
  معلومات أخرى

 : من المفضل ولكن ليس مطلوباً أن تقدم المنشأة المعلومات التالية -١٢٨

  .بيان بأى أصل غير ملموس تم إستهالكه دفترياً وال يزال مستخدماً  )  أ(
لموسة الهامة نسبياً والتى تتحكم فيها المنشأة ولكـن لـم   بيان مختصر لألصول غير الم ) ب(و  

يتم االعتراف بها كأصول ألنها ال تتفق مع مقياس االعتراف باألصول غير الملموسـة       
 .كما ورد فى هذا المعيار

  األحكام االنتقالية
 األصول غير الملموسة التحول على المنشأة التي كانت تطبق نموذج إعادة التقييم     على - ١٢٩

 المنشأة أال تقوم بتطبيق هـذا التغييـر   علىفي هذه الحالة، يتعين . وذج التكلفة  نم إلى
بأثر رجعي، أي ال تقوم بتعديل القيم الدفتريـة لألصـول غيـر الملموسـة ومجمـع           

 نمـوذج  إلىاالستهالك المتعلق بها، وبذلك تعتبر تلك القيم الدفترية في تاريخ التحول           
  .الك في بداية تطبيق هذا المعيار المعدلمجمع االستههي التكلفة وو التكلفة
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عند تطبيق أحكام الفقرة السابقة، يمكن للمنشأة تحويل فائض إعادة التقييم المدرج في       -١٣٠
جانب حقوق الملكية إلي حساب األرباح أو الخسائر المرحلة عندما يتم تحقق هذا الفائض، 

الملموس، كمـا قـد   ويتحقق الفائض نتيجة لالستغناء عن أو التخلص من األصل غير  
يتحقق بعض من هذا الفائض نتيجة الستخدام المنشأة لهذا األصل، وفي هذه الحالة فإن  
قيمة الفائض المحقق يساوي الفرق بين االستهالك المحسوب علي القيمة الدفترية لألصل 
بعد إعادة التقييم وبين االستهالك المحسوب علي التكلفة األصلية لنفس األصل علماً بأن 

لتحويل من حساب فائض إعادة التقييم إلي حساب األرباح أو الخسائر المرحلة ال يتم من ا
خالل قائمة الدخل، وفي جميع األحوال يجب األخذ في الحسبان أي آثار ضريبية تترتب           

 .أو الخسائر المرحلة علي تحويل أي جزء من فائض إعادة التقييم إلي حساب األرباح

مـن معيـار المحاسـبة    " ٢٨"بات اإلفصاح الواردة بالفقرة   المنشأة مراعاة متطل   على - ١٣١
السياسات المحاسـبية والتغييـرات فـي التقـديرات المحاسـبية          ) "٥(المصري رقم   

 .ةعند تطبيقها لنموذج التكلفة ألول مر" واألخطاء
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  األمثلة التوضيحية
  .منهولكنها ال تمثل جزءاً ) ٢٣(ترافق هذه األمثلة معيار المحاسبة المصرى رقم 

  تقييم األعمار اإلنتاجية لألصول غير الملموسة 
تقدم اإلرشادات التالية أمثلة حول تحديد العمر اإلنتاجى لألصل غيـر الملمـوس وفقـاً لمعيـار       

  ).٢٣(المحاسبة المصرى رقم 
تصف كل من األمثلة التالية أصالً غير ملموس مشترى، والظروف والحقائق المحيطـة بتحديـد         

  . والمحاسبة الالحقة على أساس ذلك التحديدعمره اإلنتاجى،
   ةقائمة عمالء مشترا): ١(مثال 

تقوم شركة تسويق عبر البريد المباشر بشراء قائمة عمالء وتتوقع أن تكون قادرة علـى             : الحالة   
الحصول على منافع من المعلومات الواردة فى القائمة لمدة سنة واحدة على األقل، ولكن   

  . سنواتال تزيد عن ثالث
ستهالك قيمة قائمة العمالء خالل أفضل تقدير لإلدارة على مدار عمرها اإلنتاجى،      ايمكن    : المعالجة 

 شهراً وبالرغم من أن شركة التسويق عبر البريد المباشر قد تنوى إضافة أسماء      ١٨مثالً  
ائمـة  عمالء ومعلومات أخرى إلى القائمة فى المستقبل، إال أن المنافع المتوقعـة مـن ق       

ويـتم  .  ترتبط فقط بالعمالء الموجودين فى تلك القائمة فى تاريخ شرائها   ةالعمالء المشترا 
) ٣١(مراجعة قائمة العمالء فيما يخص االضمحالل وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقـم    

من خالل تقييمها فى نهاية كل فترة مالية لدراسة ما إذا كان      " اضمحالل قيمة األصول    " 
  .ؤشر على إمكانية اضمحالل قيمة قائمة العمالءهناك أى م

   عاماً ١٥ خالل وتنتهي ةختراع مشتراابراءة ): ٢(مثال 
ختراع مصدراً لتدفقات نقدية يتوقع أن يكون المنتج الذي تحميه التقنية المشمولة ببراءة اال        : الحالة   

ـ التزامولدى المنشأة   .  على األقل  ١٥واردة صافية لمدة     ث بـشراء تلـك    من طرف ثال
من القيمة العادلة للبراءة فـى التـاريخ الـذي تـم     % ٦٠ سنوات مقابل ٥البراءة خالل   

  . سنوات٥شراؤها فيه، وتنوى المنشأة بيع البراءة خالل 
 عمرها اإلنتاجى لدى المنشأة، مع وهي سنوات  ٥يمكن استهالك قيمة البراءة على مدار         : المعالجة 

من القيمة العادلـة للبـراءة فـى تـاريخ     % ٦٠الحالية بمقدار قيمة متبقية تساوى القيمة     
ويمكن أيضاً مراجعة البراءة فيما يخص اضمحالل القيمة وفقاً لمعيار المحاسـبة    . شرائها

من خالل تقييمها فى نهاية كل فترة مالية لدراسة ما إذا كان هنـاك      )  ٣١(المصرى رقم   
  .أى مؤشر على إمكانية اضمحالل قيمتها
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   عاماً  ٥٠ ذات عمر قانونى متبقى مدته ةحقوق تأليف مشترا): ٣(مثال 
يبين تحليل عادات العمالء واتجاهات السوق دليالً على أن المواد المحمية بحقوق التأليف   : الحالة   

  . عاماً فقط٣٠ستولد تدفقات نقدية داخلة صافية لمدة 
.  عامـاً ٣٠ر عمرها اإلنتاجى المقدر بمـدة  يمكن استهالك قيمة حقوق التأليف على مدا        : المعالجة 

ويمكن أيضاً مراجعة حقوق التأليف فيما يخص االضـمحالل وفقـاً لمعيـار المحاسـبة       
من خالل تقييمها فى نهاية كل فترة مالية لدراسة ما إذا كان هنـاك     )  ٣١(المصرى رقم   

  .أى مؤشر على إمكانية اضمحالل قيمتها
   خالل عشر سنواتهيينتترخيص بث مشترى ): ٤(مثال 

 سنوات إذا قامت المنشأة بتوفير مـستوى متوسـط مـن    ١٠يتم تجديد ترخيص البث كل     : الحالة   
ويمكـن تجديـد   . لتزمت بالمتطلبات التشريعية ذات الصلة االخدمة على األقل لعمالئها و    

ـ . وقد تم تجديده مرتين قبل أحدث شراء . الترخيص لفترة غير محددة بتكلفة متدنية      رى وت
المنشأة المشتريه أن بإمكانها تجديد الترخيص لفترة غير محددة وتدعم األدلة قدرتها على          

وال يتوقع أن يـتم  . تاريخياً، لم يكن هناك أى أعتراض شديد على تجديد الترخيص         . ذلك
. استبدال التقنية المستخدمة فى البث بتقنية أخرى فى أى وقت فـى المـستقبل المنظـور      

ع أن يساهم الترخيص فى التدفقات النقدية الواردة الصافية للمنشأة لفتـرة  لذلك، من المتوق  
  .غير محددة

عمر إنتاجى غير محدد ألنـه مـن المتوقـع أن     يمكن معاملة ترخيص البث على أنه ذو     : المعالجة 
لـذلك، ال يـتم   . يساهم فى التدفقات النقدية الواردة الصافية للمنشأة لفترة غيـر محـددة         

ويتم اختبـار اضـمحالل قيمـة    . مة الترخيص حتى يتم تحديد عمر إنتاجى لهستهالك قي ا
سنوياً لدراسة مـا إذا كـان هنـاك    )  ٣١(الترخيص وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم  

  .مؤشر على إمكانية اضمحالل قيمته
  )  ٤(تراخيص البث فى مثال ): ٥(مثال 

 تقوم بتجديد تـراخيص البـث بعـد اآلن، ولكنهـا     قررت سلطة الترخيص الحقاً بأنها لن   : الحالة   
 قرار سلطة الترخيص، يبقى  اتخاذوفى الوقت الذي تم فيه      . ستعرض التراخيص للمزايدة  

وتتوقع المنشأة أن يستمر التـرخيص  . ينتهي سنوات قبل أن  ٣لترخيص بث المنشأة مدة     
  .رخيصفى المساهمة فى التدفقات النقدية الواردة الصافية حتى ينتهى الت
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. حيث أنه ال يمكن تجديد ترخيص البث بعد اآلن، فإن عمره اإلنتاجى ال يعد غير محـدد            : المعالجة 
 ٣وبالتالي، يتم استهالك قيمة الترخيص المشترى خالل عمره اإلنتاجى المتبقى ومدتـه           

سنوات ويتم اختباره مباشرة فيما يخص اضمحالل القيمة وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى          
  ).٣١(م رق

   خالل ثالث سنوات   ينتهيحق تسيير خطوط جوية مشترى بين مدينتين ): ٦(مثال 
يمكن تجديد حق تسيير الخطوط كل خمس سنوات، وتنوى المنشأة المـشترية أن تلتـزم         : الحالة 

ويتم بشكل روتينى منح تجديدات حـق تـسيير      . بالقوانين واألنظمة المعمول بها للتجديد    
لفة وتم تجديدها تاريخياً عندما إلتزمت شركة الخطوط الجوية بـالقوانين   الخطوط بأقل تك  

وتتوقع المنشأة المشترية تقديم الخدمات لفترة غير محـددة بـين        . واألنظمة المعمول بها  
المدينتين من مطاراتهما المركزية وتتوقع أن تبقى البنية التحتيـة الداعمـة ذات العالقـة     

فى مكانها فى تلك المطارات ) إيجارات مرافق مبانى المطار   بوابات المطار، والمنافذ، و   (
  ويدعم تحليل الطلـب والتـدفقات النقديـة   . طالما أنها ال تزال تملك حق تسيير الخطوط   

  .تلك االفتراضات
ألن الحقائق والظروف تدعم قدرة المنشأة المشترية على االستمرار فـى تقـديم الخدمـة       :   المعالجة

حددة بين المدينتين، يتم معاملة األصل غير الملموس المرتبط بحـق       الجوية لفترة غير م   
لذلك، ال يتم استهالك قيمة حق تسيير الخطوط . تسيير على أنه ذوعمر إنتاجى غير محدد   

ويتم إختباره فيما يخص اضمحالل القيمة وفقـاً لمعيـار    . حتى يتم تحديد عمر إنتاجى له     
دراسة ما إذا كان هناك مؤشر على إمكانية بشكل سنوى و )  ٣١(المحاسبة المصرى رقم    

  .اضمحالل قيمته
 ومــستخدمة لتحديــد وتمييــز المنــتج اإلســتهالكى ةعالمــة تجاريــة مــشترا ):٧(مثـال  

الرئيسى الـذي اسـتحوذ علـى الحـصة الرئيـسية فـى الـسوق فـى الـسنوات           
  الثمانية الماضية 

 ١٠ سنوات، ولكنه قابل للتجديـد كـل   ٥ياً مدته تملك العالمة التجارية عمراً قانونياً متبق     : الحالة   
وتنوى المنشأة المشترية تجديد العالمة التجاريـة بـشكل مـستمر     . سنوات بتكلفة متدنية  

ويقدم تحليل كل من دراسات دورة حياة المنتج واتجاهات  . وتدعم األدلة قدرتها على ذلك    
، دليالً على أن منتج العالمة السوق واإلتجاهات التنافسية والبيئية، وفرص توسيع العالمة

  .التجارية سيولد تدفقات نقدية داخلة صافية للمنشأة المشترية لفترة غير محددة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٣٩٢

يمكن معاملة العالمة التجارية على أنها ذات عمر إنتاجى غير محدد ألنها من المتوقع أن     :  المعالجة
 لذلك، ال يتم أستهالك قيمـة  .تساهم فى التدفقات النقدية الواردة الصافية لفترة غير محددة   

ويمكن أن يتم أختبارها فيمـا يخـص   . العالمة التجارية حتى يتم تحديد عمر إنتاجى لها       
بشكل سنوى لدراسة مـا إذا  )  ٣١(اضمحالل القيمة وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم   

  .كان هناك مؤشر على إمكانية اضمحالل قيمتها
   سنوات والتى تميز منتج إستهالكى رئيسى١٠قبل  ةعالمة تجارية مشترا): ٨(مثال 

أعتبرت العالمة التجارية على أنها ذات عمر إنتاجى غير محدد عندما تم شراؤها ألنه كان      : الحالة   
إال . من المتوقع أن يولد منتج العالمة التجارية تدفقات نقدية واردة صافية لفترة غير محددة    

.  إلى السوق وستقلل من المبيعات المستقبلية للمنـتج أن منافسة غير متوقعة دخلت مؤخراً    
وتقدر المنشأة أن التدفقات النقدية الواردة الصافية المولدة من خالل المنتج سـتكون أقـل        

ولكن تتوقع المنشأة أن يستمر المنتج فى توليد التدفقات . فى المستقبل المنظور % ٢٠بنسبة  
  . بتلك المبالغ المخفضةالنقدية الواردة الصافية لفترة غير محددة

نتيجة لإلنخفاض المقدر فى التدفقات النقدية الواردة الصافية المستقبلية، تحدد المنشأة بـأن           :المعالجة
ويتم االعتراف . المبلغ القابل لإلسترداد المقدر للعالمة التجاريةهو أقل من مبلغها المسجل      

عالمة التجارية عمراً إنتاجياً غير محدد، وألنه ال يزال يعتبر أن لل. بخسارة اضمحالل القيمة
فإنه ال يتم أستهالك قيمتها ولكن يتم اختبار اضمحالل قيمتها وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى  

  .بشكل سنوى لدراسة ما إذا كان هناك مؤشر على إمكانية اضمحالل قيمتها)  ٣١(رقم 
 عـدة سـنوات فـى عمليـة     عالمة تجارية لخط من المنتجـات تـم شـراؤها قبـل        ): ٩(مثال  

  تجميع أعمال 
 ٣٥ تنتج خط من المنتجـات لمـدة   ةفى وقت عملية تجميع األعمال، كانت المنشأة المشترا    : الحالة

وفـى تـاريخ اإلنـدماج    . عاماً مع العديد من النماذج الجديدة المطورة التى تحمل العالمة    
، وأشـار تحليـل لعوامـل    بالشراء، توقعت المنشأة المشترية اإلستمرار فى إنتاج الخـط       

اقتصادية متعددة أنه لم يكن هناك حد للفترة التى تساهم فيها العالمة التجارية فى التـدفقات       
  ونتيجة لـذلك، لـم تقـم المنـشأة المـشترية بإسـتهالك قيمـة            . النقدية الواردة الصافية  

ـ      . العالمة التجارية  سنوات ولكن اإلدارة قررت مؤخراً إيقاف إنتاج خط المنـتج خـالل ال
  .األربع القادمة

حيث أنه لم يعد العمر اإلنتاجى للعالمة التجارية غير محدد، يتم إختبار المبلـغ المـسجل              : المعالجة
)  ٣١(للعالمة التجارية فيما يخص اضمحالل القيمة وفقاً لمعيار المحاسبة المـصرى رقـم      

  . سنوات٤ويتم إستهالك قيمته خالل عمره اإلنتاجى المتبقى ومدته 
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   )٢٤( معيار احملاسبة املصرى رقم 
 ضرائب الدخل
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  )٢٤(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  ضرائب الدخل

 فقــرات  المحتويات
    مقدمة المعيار 

    هدف المعيار
  ٤-١  نطاق المعيار

  ٦-٥  تعريفات 
  ١١-٧  األساس الضريبى

  ١٤-١٢  االعتراف بااللتزامات الضريبية الجارية وباألصول الضريبية الجارية
    ريبية المؤجلة وباألصول الضريبية المؤجلة االعتراف بااللتزامات الض

  ١٨-١٥  الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة
  ١٩  تجميع األعمال

  ٢٠  األصول المدرجة بالقيمة العادلة
  ٢١  الشهرة

  ٢٣-٢٢  االعتراف األولى بأصل أو بالتزام 
  ٣١-٢٤  الفروق المؤقتة القابلة للخصم

  أ٣٢  الشهرة
  ٣٣   بالتزاماالعتراف األولى بأصل أو

  ٣٦-٣٤  الخسائر الضريبية المرحلة والحق فى الخصم الضريبى غير المستخدم 
  ٣٧  إعادة تقدير األصول الضريبية المؤجلة غير المعترف بها 

  ٤٥-٣٨  االستثمارات فى شركات تابعة والفروع والشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة
  ٥٦-٤٦  القياس

  ٥٧  ة والمؤجلة االعتراف بالضريبة الجاري
  ٦٠-٥٨  البنود المعترف بها فى األرباح أو الخسائر

  أ٦٥-أ٦١  البنود المعترف بها خارج األرباح أو الخسائر
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  ٦٧-٦٦  الضريبة المؤجلة الناتجة عن تجميع األعمال
  ج٦٨-أ٦٨  الضريبة الجارية والمؤجلة الناتجة عن معامالت المدفوعات المبنية على أسهم

    وائم المالية العرض فى الق
  ٧٠-٦٩  األصول الضريبية وااللتزامات الضريبية

  ٧٦-٧١  المقاصة 
    عبء الضريبة 

  ٧٧  الضريبة المرتبط بالربح أو الخسارة من النشاط العادى )  دخل(عبء 
  ٧٨  فروق العملة من األصول أو االلتزامات الضريبية المؤجلة بالعملة األجنبية 

  ٨٨-٧٩  اإلفصاح
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  )٢٤(معيار احملاسبة املصرى رقم مقدمة 
يحتوي هذا المعيار على المعالجة المحاسبية وأمثلة عن بعض الممارسات الضريبية التـى قـد ال      
يوجد لها مثيل فى التشريعات الضريبية المصرية، إال أنها موجودة فـى التـشريعات الـضريبية       

ا هى موجودة فى المعيـار الـدولى   وقد تم اإلبقاء عليها فى المعيار كم. لمناطق أخرى من العالم 
من أجل التعرف على هذه المعالجات لتكون إرشاداً للمنشآت التى لها كيانات أجنبية تعمل خـارج      

  .مصر وتلتزم بتطبيق هذه التشريعات الضريبية
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  )٢٤(معيار احملاسبة املصرى رقم 
    ضرائب الدخل  

  هدف المعيار
ويتمثل الموضوع الرئيسى فى  . لمحاسبية لضرائب الدخل  يهدف هذا المعيار إلى تحديد المعالجة ا      

المحاسبة عن ضرائب الدخل فى كيفية المحاسبة عن اآلثار المترتبة علـى الـضرائب الجاريـة            
  : والمستقبلية لـ

كمـا تظهـر فـى    ) االلتزامات(المستقبلي للقيم الدفترية لألصول) أو السداد(االسترداد  ) أ   (
 . شأةقائمة المركز المالى للمن

العمليات واألحداث األخرى فى الفترة الجارية والتى تم االعتراف بها فـى القـوائم           ) ب(و  
 .المالية للمنشأة

  إن أحد شروط االعتراف باألصل أو االلتزام فى القـوائم الماليـةهو توقـع المنـشأة اسـترداد          
أن يترتب علـى اسـترداد   أو تسوية القيمة الدفترية لذلك األصل أو االلتزام، فإذا كان من المتوقع  

لـم   أو تسوية القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام سداد ضرائب فى المستقبل أكبر أو أقل مما لـو      
يكن لهذا االسترداد أو التسوية آثار ضريبية، فإن المعيار يتطلب من المنشأة أن تعترف بـااللتزام       

  .ةمع استثناءات محدود) األصل الضريبى المؤجل(الضريبى المؤجل 
يتطلب هذا المعيار أن تتم المحاسبة لآلثار الضريبية للعمليات واألحداث األخرى بنفس الطريقـة          
التى تتم المحاسبة بها لنفس تلك العمليات واألحداث األخرى، ولذلك فـان العمليـات واألحـداث       

آلثـار  يـتم االعتـراف با  ) قائمة الـدخل (األخرى التى يتم االعتراف بها فى األرباح أو الخسائر  
أمـا العمليـات واألحـداث    . أيضاً) قائمة الدخل(الضريبية المرتبطة بها فى األرباح أو الخسائر      

إما فى بنود الدخل الـشامل األخـرى   (األخرى التى يتم االعتراف بها خارج األرباح أو الخسائر    
   األربـاح فيتم االعتراف بآثارها الضريبية مباشرة  أيـضاً خـارج  )  أو مباشرة فى حقوق الملكية 

أو الخسائر، وبالمثل فإن االعتراف باألصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة عند تجميع األعمـال    
ينبغى أن يؤثر فى قيمة الشهرة التى تنشأ من تجميع األعمال أو فى أية قيمة تزيـد عـن حـصة           

 عـن تكلفـة  المشترى فى القيمة العادلة فى أصول والتزمات الشركة المقتناه والمحتمل زيادتهـا   
تجميع األعمال، ويتناول هذا المعيار أيضاً االعتراف باألصول الضريبية المؤجـلة الناشـــئة            

 غير المستخدم  وطريقـة  )(الضريبيعن الخسائر الضريبية غير المستخدمة أو الحق فى الخصم     
  .عرض ضرائب الدخل بالقوائم المالية واإلفصاح عن المعلومات ذات الصلة بضرائب الدخل

                                                 
) (  أهم صور الحق فى الخصم الضريبى هى خصم الضريبة المستحقة على الدخل من االستثمارات من الضريبة

 .المستحقة على ربح المنشأة المستثمرة
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  نطاق المعيار
  .يطبق هذا المعيار فى المحاسبة عن ضرائب الدخل - ١
ألغراض هذا المعيار تتضمن ضرائب الدخل كل الضرائب المحلية واألجنبية التى تفـرض          - ٢

على الربح الضريبى، كما تتضمن ضرائب الدخل ضرائب دخل أخـرى مثـل الـضرائب          
شقيقة أو المـشروعات المـشتركة   المخصومة عند المنبع التى سددتها الشركات التابعة أو ال     

  .على توزيعاتها للمنشأة الخاضعة للضريبة
  .ملغاة - ٣
  راجـع معيـار المحاسـبة المـصرى    (ال ينطبق هذا المعيار على المعالجة المحاسبية للمنح   - ٤

أو المزايـا الـضريبية     ") المحاسبة عن المنح واإلفـصاح عـن المـساعدات          ) " ١٢(رقم  
ومـع  ).  عين يعادل مثالً مقدار رأس المال المـستثمر الحق فى خصم ضريبى م    (لالستثمار  

ذلك فإن هذا المعيار يطبق على الفروق المؤقتة التى قد تنشأ عن مثل تلك المـنح أو المزايـا    
  .الضريبية لالستثمار

  تعريفات
  :تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها - ٥

  .هو ربح أو خسارة الفترة قبل خصم عبء الضرائب :ةالربح أو الخسارة المحاسبي
الفترة المحـدد طبقـاً للتـشريع       ) خسارة(هو ربح   ): الخسارة الضريبية (الربح الضريبى   

  علـى أساسـه  ) تـسترد (الضريبى والقواعد التى تضعها اإلدارة الضريبية والذي تـسدد   
  .ضرائب الدخل

إلجمالية التى تدخل فى تحديـد صـافي   القيمة ا  هو): الضرائب المستردة (العبء الضريبى   
  .ربح أو خسارة الفترة والمتعلقة بالضريبة الجارية والضريبة المؤجلة

المرتبطة بصافي الربح ) االسترداد(هى قيمة الضرائب المستحقة السداد     : الضريبة الجارية 
  .للفترة) الخسارة الضريبية(الضريبى 

ب الدخل التى يستحق سدادها فـى الفتـرات   هى قيمة ضرائ :االلتزامات الضريبية المؤجلة 
  .المستقبلية والمرتبطة بفروق ضريبية مؤقتة
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٣٩٩

هى قيمة الضرائب التى يـستحق اسـتردادها فـى الفتـرات      : األصول الضريبية المؤجلة  
  :  المستقبلية فيما يتعلق بـ

  ).ت المستقبليةأى القابلة للخصم من الربح الضريبى فى الفترا(الفروق المؤقتة المخصومة )  أ (   
  .الخسائر الضريبية غير المستخدمة والمرحلة للفترات التالية) ب(و 
  . غير المستخدم والمرحل للفترات التالية)(الخصم الضريبى)  ج(و 

هى الفروق بين القيمة الدفترية لألصول أو االلتزامات فى قائمة المركـز         :الفروق المؤقتة 
  :  ل أو االلتزامات، وتتمثل الفروق المؤقتة إما فىالمالى واألساس الضريبى لهذه األصو

 الفروق المؤقتة التى سوف يترتب عليها أربـاح  وهي: فروق مؤقتة خاضعة للضريبة    )  أ(
فـى الفتـرات   ) الخـسارة الـضريبية   (خاضعة للضريبة عند تحديد الربح الضريبى       

  .  االلتزامالمستقبلية وذلك عندما يتم استرداد أو تسوية القيمة الدفترية لألصل أو
 الفروق المؤقتة التى سوف يترتب عليها خـصومات  وهي: فروق مؤقتة قابلة للخصم  ) ب(أو  

فى الفترات المـستقبلية وذلـك      ) الخسارة الضريبية (تخفض مقدار الربح الضريبى     
  .عندما يتم استرداد أو تسوية القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام

   هـو القيمـة المتعلقـة بهـذا األصـل أو االلتـزام      :األساس الضريبى لألصل أو االلتـزام    
  .لألغراض الضريبية

الـضريبة  (يتكون مـن عـبء الـضرائب الجـارى     ) الضريبة المستردة(العبء الضريبى    - ٦
  ).اإليراد الضريبى المؤجل(والعبء الضريبى المؤجل ) المستردة عن الفترة

  األساس الضريبى 
أى لتحديـد  (تخصم لألغراض الـضريبية    األساس الضريبى ألصل ماهو القيمة التى سوف         - ٧

  مقابل المزايا االقتصادية الخاضعة للـضريبة التـى سـتتدفق         ) األرباح الضريبية المستقبلية  
أو ترد للمنشأة استرداداً للقيمة الدفترية لألصل، أما إذا كانت هذه المزايا االقتـصادية غيـر        

  .وياً للقيمة الدفتريةاخاضعة للضريبة، فإن األساس الضريبى لهذا األصل يكون مس
                                                 

) (    المحليـة  أهم صور الخصم الضريبى هى خصم الضريبة األجنبية على دخل تحقق فى الخارج من الضريبة 
  .على نفس الدخل
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٤٠٠

  :أمثلة
 جنيه من تكلفة اآللة خصماً مـن  ٣٠جنيه، ولألغراض الضريبية تم إهالك    ١٠٠  تكلفة آلة     -١

إيرادات الفترة الجارية والفترات السابقة وسوف تخصم التكلفة المتبقية لهـذه اآللـة فـى          
 يخضع اإليـراد  الفترات المستقبلية، إما كإهالك أو يخصم عند التصرف فى اآللة، وسوف       

المتولد بواسطة اآللة للضريبة وأية أرباح من التصرف فى اآللة ستخضع للضريبة أيـضاً،     
كما أن أية خسائر من التصرف فيها سوف يتم خصمها لألغراض الضريبية وعلـى ذلـك       

  . جنيه٧٠يكون األساس الضريبى لهذه اآللة 
 جنيه بينما يـتم المحاسـبة الـضريبية    ١٠٠  تبلغ القيمة الدفترية للفوائد مستحقة التحصيل         -٢

 األسـاس الـضريبى للفوائـد    ذلـك يكـون  للفوائد المحصلة على األساس النقدي، وعلى     
  .المستحقة صفراً

 جنيه، وقد تم إدراج اإليرادات المرتبطة بهؤالء العمالء  ١٠٠  تبلغ القيمة الدفترية للعمالء       -٣
 ذلك يكون األساس الـضريبى للعمـالء  وعلى ). الخسارة الضريبية(الضريبى ضمن الربح  

  . جنيه١٠٠هو 
 جنيـه وال  ١٠٠ تبلغ القيمة الدفترية للتوزيعات مستحقة التحصيل من الـشركات التابعـة           -٤

تخضع هذه التوزيعات للضريبة، وحيث إن القيمة الدفترية لهذا األصل يتم خصمها مقابـل      
لـضريبى للتوزيعـات مـستحقة       فإن األسـاس ا    لذلك) اإليراداتأى  (المنافع االقتصادية   

  . جنيه١٠٠التحصيل يكون 
 وحيث إن تحصيل هذا القرض لـن  جنيه، ١٠٠ تبلغ القيمة الدفترية لقرض مستحق للمنشأة        -٥

    . جنيه١٠٠يترتب عليه آثار ضريبية، لذلك يكون األساس الضريبى لهذا القرض هو 
اً منها أيـة مبـالغ تتعلـق بهـذا     يتمثل األساس الضريبى لاللتزام فى قيمته الدفترية مخصوم  - ٨

االلتزام سوف تخصم لألغراض الضريبية فى الفترات المستقبلية، وبالنسبة لإليراد المحـصل     
مقدماً يكون أساسه الضريبى قيمته الدفترية مخصوماً منها أى مبلغ من هذا اإليراد لن يكـون   

  . خاضعاً للضريبة مستقبالً
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٤٠١

  :أمثلة
فـإذا كانـت   .  جنيه١٠٠لة مصروفات مستحقة قيمتها الدفترية     تتضمن االلتزامات المتداو   -١

المصروفات المرتبطة بها سوف تخصم لألغراض الضريبية على أسـاس نقـدي، لـذلك          
  .يكون األساس الضريبى للمصروفات المستحقة صفراً

  جنيـه، ١٠٠ تتضمن االلتزامات المتداولة إيرادات فوائد محصلة مقدماً تبلغ قيمتها الدفترية  -٢
فإذا كانت إيرادات الفوائد تتم المحاسبة الضريبية عليها على أسـاس نقـدي لـذلك يكـون      

  .األساس الضريبى للفوائد المحصلة مقدماً صفراً
فـإذا كانـت   .  جنيـه ١٠٠ تتضمن االلتزامات المتداولة مصروفات مستحقة بقيمة دفترية        -٣

يبية، لذلك يكون األسـاس  المصروفات المرتبطة بها قد تم خصمها بالفعل لألغراض الضر   
  . جنيه١٠٠الضريبى للمصروفات المستحقة 

.  جنيـه ١٠٠ تتضمن االلتزامات المتداولة جزاءات وغرامات مـستحقة بقيمـة دفتريـة              -٤
والجزاءات والغرامات ال يتم خصمها لألغراض الضريبية، لذلك يكون األساس الـضريبى   

  . جنيه١٠٠للغرامات والجزاءات المستحقة 
فإذا كان سـداد القـرض لـن    .  جنيه١٠٠ القيمة الدفترية لقرض مستحق على المنشأة   تبلغ -٥

 . جنيه١٠٠يكون له اثر ضريبى، لذلك يكون األساس الضريبى للقرض 

ـ          - ٩  فـى قائمـة   اتبعض البنود لها أساس ضريبى لكن ال يتم االعتراف بها كأصول والتزمات
 يتم االعتراف بها كمصروف عند تحديـد   تكاليف األبحاث : المركز المالى، على سبيل المثال    

الربح المحاسبى عن الفترة التى حملت عليها ولكن ال يسمح بخـصمها عنـد تحديـد الـربح      
 إال فى فترة الحقة، ويعتبر الفرق بين األساس الضريبى لتكاليف البحـث      الضريبية) الخسارة(

قبلية، وبين قيمتها الدفترية طبقاً للقيمة التى ستسمح اإلدارة الضريبية بخصمها فى فترات مست          
  . البالغة صفراً فرقاً مؤقتاً يترتب عليه أصالً ضريبياً مؤجالً

عندما ال يكون األساس الضريبى لألصل أو االلتزام ظاهراً فى حينه، فإنه مـن المفيـد أن        -١٠
  :نأخذ فى االعتبار المبدأ األساسى الذي بنى عليه هذا المعيار وهو

الـضريبى  ) األصل(بااللتزام  ) يما عدا بعض الحاالت االستثنائية    ف(على المنشأة أن تعترف     
المؤجل عندما يؤدى تحصيل أو سداد القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام فى المستقبل إلـى          

مما كان يمكن سداده إذا كان هذا التحصيل أو السداد لـيس لـه          ) أقل (أكبرسداد ضرائب   
  . آثاراً ضريبية

  .ملغاة -١١
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٤٠٢

  تزامات الضريبية الجارية وباألصول الضريبية الجاريةاالعتراف باالل
يتم االعتراف بالضرائب الجارية للفترة الحالية والفترات السابقة والتى لم يـتم سـدادها     -١٢

بعد كالتزام، أما إذا كانت الضرائب التى تم سدادها بالفعل فى الفترة الحاليـة والفتـرات         
  .فترات فيتم االعتراف بهذه الزيادة كأصلالسابقة تزيد عن القيمة المستحقة عن هذه ال

يتم االعتراف بالميزة المتعلقة بالخسارة الضريبية التى يمكـن الرجـوع بهـا للخلـف           -١٣
  .السترداد ضرائب جارية عن فترة أو فترات سابقة كأصل

عندما تستخدم الخسارة الضريبية فى استرداد الضريبة الجارية لفترة سابقة فـإن اعتـراف         -١٤
ة االسترداد كأصل فى الفترة التى حدثت فيها الخسارة يعتمد علـى أنـه مـن       المنشأة بميز 

 .المرجح أن هذه الميزة ستتحقق وأنه يمكن قياسها بدرجة يعتمد عليها
  االعتراف بااللتزامات الضريبية المؤجلة وباألصول الضريبية المؤجلة

  الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة 
ى المؤجل لجميع الفروق المؤقتة التى ينتظـر خـضوعها    يتم االعتراف بااللتزام الضريب    -١٥

  : للضريبة فيما عدا ما يلي
  .االعتراف األولى بالشهرة) أ (
  :االعتراف األولى باألصل أو االلتزام للعملية التى) ب(  أو 

  .ليست لتجميع األعمال) ١   (
  ال تؤثر على صـافي الـربح المحاسـبى وال علـى الـربح الـضريبى              ) ٢(و  

  ).رة الضريبيةالخسا(
ومع ذلك فإن الفروق المؤقتة المرتبطة باستثمارات فى شركات تابعة وفروع وشركات شـقيقة   

  "".٣٩"وحصص فى مشروعات مشتركة يتم االعتراف بها كالتزام ضريبى مؤجل طبقاً للفقرة 
من المفترض عند االعتراف باألصل أن قيمته الدفترية سوف يتم اسـتردادها فـى شـكل          -١٦

 عوائد اقتصادية سوف تتدفق للمنشأة فى الفترات المستقبلية، وعندما تزيـد القيمـة   منافع أو 
الدفترية لألصل على أساسه الضريبى فإن قيمة المنافع االقتـصادية الخاضـعة للـضريبة        
سوف تزيد عن القيمة التى سوف يسمح بخصمها لألغراض الضريبية، وهذا الفرق يمثـل            

ويمثل االلتزام بسداد ضرائب الدخل عن هـذا الفـرق فـى      فرقاً مؤقتاً خاضعاً للضريبة،     
الفترات المستقبلية التزاماً ضريبياً مؤجالً، وعندما تسترد المنشأة القيمة الدفتريـة لألصـل،    
ينعكس الفرق المؤقت ويظهر لدى المنشأة كربح ضريبى  ينتظر أن يترتـب عليـه تـدفق      

ولـذلك فـإن هـذا المعيـار     . للضريبةلمنافع اقتصادية خارجة من المنشأة فى شكل سداد    
  يتطلب االعتراف بكافة االلتزامات الضريبية المؤجلة باستثناء الحاالت التـى تـم ذكرهـا        

  ".٣٩"، "١٥"فى الفقرات 
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٤٠٣

  :مثال
  جنيه٩٠مجمع اإلهالك لألغراض الضريبية . جنيه ١٠٠ جنيه وقيمته الدفترية ١٥٠أصل تكلفته   

  %.٢٥وسعر الضريبة 
) ٩٠ تكلفـة ناقـصاً مجمـع اإلهـالك الـضريبى      ١٥٠ (٦٠هـو    ى لألصل األساس الضريب 

 يجب علـى المنـشأة أن تحقـق ربحـاً      جنيه، ١٠٠وقدرها  والسترداد القيمة الدفترية لألصل     
وبالتبعيـة  .  جنيه فقـط ٦٠ قيمته  أهالك ضريبى  جنيه ولكنها ستقوم بخصم      ١٠٠ضريبياً قدره   

ـ     اسـترداد القيمـة   عنـد %) ٢٥ × ٤٠ = (١٠ا فإن المنشأة ستقوم بسداد ضريبة دخـل قيمته
 جنيـه واألسـاس الـضريبى لهـذا     ١٠٠والفرق بين القيمة الدفترية لألصل   . الدفترية لألصل 

ولذلك فعلـى المنـشأة أن تعتـرف بـالتزام     .  جنيه٤٠ جنيه هو فرق مؤقت قدره     ٦٠األصل  
تـسددها  مثل قيمة ضرائب الدخل التـى سـوف      ي%)  ٢٥ × ٤٠ = (١٠ضريبى مؤجل قدره    

 .خالل فترة استرداد القيمة الدفترية لألصل
تنشأ بعض الفروق المؤقتة عند تضمين الربح المحاسبى للفتـرة إيـرادات أو مـصروفات      -١٧

بينما يتم تضمينها ألغراض الربح الضريبى فى فترة مختلفة، مثل هـذه الفـروق تعـرف        
مثلة على هـذا النـوع مـن    وفيما يلي أ. عادة باسم الفروق الزمنية أو فروق عدم التزامن     

الفروق والتى تنشئ فروقاً مؤقتة خاضعة للضرائب وبالتـالي يترتـب عليهـا التزامـات           
  : ضريبية مؤجلة

) الخسارة الـضريبية (قد يختلف اإلهالك المستخدم فى تحديد صافي الربح الضريبى       )   أ  (
 الناتج عـن  عن اإلهالك المستخدم فى تحديد الربح المحاسبى، ويكون الفرق المؤقت    

ذلك هو الفرق بين القيمة الدفترية لألصل واألساس الضريبى له والذي يتمثـل فـى     
تكلفته األصلية ناقصاً منها كل الخصومات المتعلقة باألصل والمسموح بخـصمها            
ضريبياً عند تحديد الربح الضريبى للفترة الحالية والفترات الـسابقة، وينـشأ فـرق         

يه التـزام ضـريبى مؤجـل إذا كـان اإلهـالك      مؤقت خاضع للضريبة يترتب عل    
أما إذا كان اإلهالك الضريبى أبطأ من اإلهالك المحاسبى، فينـشأ     (الضريبى معجالً   

  ).فرق مؤقت قابل للخصم وينتج عنه أصل ضريبى مؤجل
قد ترسمل تكلفة التطوير وتستهلك على مـدار فتـرات مـستقبلية لتحديـد الـربح         ) ب(و  

مثل . الضرائب قد تخصم فى نفس الفترة التى نشأت فيها   ولكن ألغراض   . المحاسبى
هذه التكلفة يكون أساسها الضريبى صفراً ألنه قد تم خصمها من الربح الضريبى فى   
نفس فترة حدوثها، ويترتب على ذلك فرق مؤقت يتمثل فى الفرق بين القيمة الدفترية     

  .ذه الحالةلتكلفة التطوير وبين أساسها الضريبى الذي يبلغ صفراً فى ه
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  :تنشأ الفروق المؤقتة أيضاً عندما -١٨
يتم توزيع تكلفة تجميع األعمال على األصول وااللتزامات علـى أسـاس قيمهـا          )  أ (  

ولكن ال يتم عمل تسويات مماثلة   ) ٢٩(العادلة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم       
  ").١٩"راجع الفقرة (لألغراض الضريبية 

  راجـع (ل وال يتم عمل تسويات مماثلـة لألغـراض الـضريبية    يعاد تقييم األصو  ) ب(أو  
  ").٢٠"الفقرة 

  ").٢١"راجع الفقرة (تنشأ الشهرة عند تجميع األعمال ) ج(أو 
يكون األساس الضريبى ألصل أو التزام عند نشأته مختلفـاً عـن قيمتـه الدفتريـة        ) د(أو  

للضريبة مرتبطـة  األولية مثلما يحدث عندما تحصل المنشأة على منح غير خاضعة    
  ").٣٣"، "٢٢"راجع الفقرتين (بأصول 

  تكون القيمة الدفترية لالستثمارات فى شركات تابعة أو فروع أو شـركات شـقيقة         ) ه(أو  
أو حصص فى مشروعات مـشتركة مختلفـة عـن األسـاس الـضريبى لهـذه               

  ").٤٥"إلى " ٣٨"راجع الفقرات من (االستثمارات 
  تجميع األعمال

ستثناءات المحدودة يتم توزيع تكلفة االستحواذ أو االقتناء فـى عمليـة         مع وجود بعض اال    -١٩
تجميع األعمال على األصول وااللتزامات للوصول لقيمتها العادلة فى تاريخ االستحواذ أو           

وتنشأ الفروق المؤقتة عندما ال يتم تعـديل األسـس الـضريبية لتلـك األصـول         . االقتناء
ترية المعدلة أو إذا تم تعـديل األسـس الـضريبية بقـيم     وااللتزامات لتتفق مع قيمتها الدف    

عندما تزاد القيمة الدفترية ألصل لتصل إلى قيمته العادلة ولكـن  : مختلفة، على سبيل المثال 
يظل األساس الضريبى لهذا األصل بتكلفته لدى المالك السابق، فإنه ينـشأ فـرق مؤقـت              

  ").٦٦"راجع الفقرة (ثر به الشهرة خاضع للضريبة ويترتب عليه التزام ضريبى مؤجل تتأ
  األصول المدرجة بالقيمة العادلة

تسمح بعض معايير المحاسبة المصرية ألصول معينة بأن تثبت بقيمتها العادلـة أو بقيمـة          -٢٠
  ").باألدوات المالية "راجع معيار المحاسبة المصرى الخاص (إعادة تقييمها 

صل أو تقييمه طبقاً للقيمة العادلة بما يـؤثر  وعندما يسمح التشريع الضريبى بإعادة تقييم األ      
على الربح أو الخسارة الضريبية للفترة الجارية، فإن األساس الضريبى لألصل يعدل ليتفـق    
مع قيمته الدفترية المعدلة وبالتالي ال ينتج عنها فـروق مؤقتـة، أمـا إذا كـان التـشريع           



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٤٠٥

تى أعيد فيها التقيـيم فـإن األسـاس     الضريبى ال يأخذ بالقيمة المعدلة لألصل فى الفترة ال        
الضريبى لألصل ال يتم تعديله، ويؤدى ذلك إلى فرق مؤقت بين القيمة الدفتريـة المعدلـة         
لألصل وبين أساسه الضريبى يترتب عليه التزام أو أصل ضريبى مؤجـل وتـسرى هـذه         

  : القاعدة حتى إذا
هذه الحالة سوف يتم اسـترداد  ففى . لم يكن فى نية المنشأة التصرف فى هذا األصل    ) أ  (   

القيمة الدفترية المعدلة لألصل من خالل االستخدام وهذا سيولد دخالً ضريبياً يزيـد    
 .عن قيمة اإلهالك المسموح به لألغراض الضريبية فى الفترات المستقبلية

تم تأجيل الضريبة على األرباح الرأسمالية بسبب استخدام حصيلة التـصرف فـى           ) ب(أو  
 األمر بسداد الضريبة إمـا   سينتهي اقتناء أصول مثيلة، ففى هذه الحالة        األصل فى 

 . عند بيع تلك األصول المثيلة أو من خالل استخدامها
  الشهرة

  : أدناه) ب(عن ) أ(تقاس الشهرة الناتجة عن تجميع األعمال على أساس زيادة  -٢١
 : إجمالى) أ ( 

والذي يتطلـب  ) ٢٩(بة المصرى رقم المقابل المحول مقاساً طبقاُ لمعيار المحاس ) ١  (
 .عادة القيمة العادلة فى تاريخ األستحواذ

قيمة الحقوق غير المسيطرة فى المنشأة المستحوذ عليها طبقاً لمعيار المحاسـبة     ) ٢(و  
  ).٢٩(المصرى رقم 

فى تجميع األعمال على مراحل، القيمة العادلة فى تاريخ األسـتحواذ لحقـوق          ) ٣(و  
  .لمستحوذة والتى كانت تحتفظ بها فى المنشأة المستحوذ عليهاملكية المنشأة ا

 صافي قيمة األصول المستحوذ عليها وااللتزام التى تـم االلتـزام بهـا فـى تـاريخ       )ب(
  ). ٢٩(األستحواذ مقاسة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 

مـن الـربح   وعندما ال يسمح التشريع الضريبى باستهالك أو تخفيض قيمة الشهرة خـصماً            
الخاضع للضريبة يصبح األساس الضريبى للشهرة فى هذه الحالة يساوي صـفراً، ويترتـب           
على ذلك من الناحية النظرية فرق مؤقت خاضع للضريبة يعادل القيمة الدفترية للشهرة عنـد       
االعتراف بها، إال أن هذا المعيار ال يسمح بإثبات االلتزام الضريبى المؤجل المترتـب علـى    

)  أو تـضمحل تنتهـي عنـدما  (لفرق المؤقت ألن الشهرة ال يعاد قياسها إال كقيمة باقية     هذا ا 
  . وإثبات االلتزام الضريبى المؤجل سيرفع من قيمة الشهرة ولن يحمل على قائمة الدخل
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نخفاض الالحق فى التزام ضريبى مؤجل لم يـتم االعتـراف بـه نظـراً لنـشأته مـن        اال -أ٢١
يعامل على إنه قد نشأ من االعتراف األولى للشهرة وبالتالي ال     االعتراف األولى للشهرة    

فعلى سبيل المثال إذا أعترفت منشأة فـى عمليـة   ) ". أ (١٥"يتم االعتراف به طبقاً للفقرة  
تمنـع  ) " أ (١٥" لها أساس ضريبى صفر فـإن الفقـرة    ١٠٠تجميع أعمال بشهرة بمبلغ     

وإذا أعترفـت المنـشأة الحقـاً    . ؤجل الناتجالمنشأة من االعتراف بااللتزام الضريبى الم   
 ينخفض مبلغ الفـرق المؤقـت الـضريبى    ٢٠بخسارة اضمحالل فى هذه الشهرة بمبلغ      

 وينتج عن ذلك إنخفاض فى قيمة االلتـزام الـضريبى   ٨٠ إلى ١٠٠المتعلق بالشهرة من    
يـر  ويعامل اإلنخفاض فى قيمة االلتزام الضريبى المؤجـل غ . المؤجل غير المعترف به  

ف بـه  اعتـر المعترف به على أنه متعلق باالعتراف األولى للشهرة وبالتالي ال يجوز اال    
  ) ".أ (١٥"طبقاً للفقرة 

 مع هذا فإن االلتزامات الضريبية المؤجلة عن فروق ضريبية مؤقتة يتم االعتـراف بهـا        -ب٢١
ترفت منشأة فعلى سبيل المثال إذا اع . فى حدود عدم نشأتها من االعتراف األولى للشهرة       

 مسموح بخصمها لألغراض الضريبية بـسعر  ١٠٠فى عملية تجميع أعمال بشهرة بمبلغ     
 فى هذه الحالة يكون األساس الضريبى للـشهرة    . سنوياً أعتباراً من سنة االستحواذ    % ٢٠

فإذا ظلـت القيمـة   .  فى نهاية سنة االستحواذ   ٨٠ عند االعتراف األولى و    ١٠٠هو مبلغ   
 ينـشأ فـرق ضـريبى    ١٠٠ نهاية سنة االستحواذ بدون تغيير بمبلغ       الدفترية للشهرة فى  

وحيث أن الفـرق الـضريبى المؤقـت ال يتعلـق     .  فى نهاية تلك السنة   ٢٠مؤقت بمبلغ   
  .باالعتراف األولى للشهرة، يتم االعتراف بااللتزام الضريبى المؤجل الناتج عن ذلك

ة محددة كما فى حالـة الـشهرة   وعند سماح التشريع الضريبى باستهالك الشهرة وفق نسب  
الناتجة عن تجميع األعمال بينما تكلفة هذه الشهرة باقية دون تغيير فى الدفاتر المحاسـبية         

  .فسيؤدى ذلك إلى فرق مؤقت خاضع للضريبة ويترتب عليه التزام ضريبى مؤجل
 االعتراف األولى بأصل أو بالتزام

إذا كـان  : ل أو التزام، وكمثال على ذلـك قد ينشأ الفرق المؤقت عند االعتراف األولى بأص  -٢٢
  .جزءاً من أو إجمالى تكلفة األصل لن يسمح بخصمه لألغراض الضريبية
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يعتمد األسلوب المحاسبى لمعالجة مثل هذا الفرق على طبيعـة العمليـة التـى أدت إلـى               
  : االعتراف األولى لألصل أولاللتزام كاآلتى

تزام أو أصل ضريبى مؤجل، وهذا يـؤثر فـى   عند تجميع األعمال تعترف المنشأة بأى ال    )  أ(
قيمة الشهرة أو فى المبلغ الذي يزيد عن تكلفة حصة المستحوذ فى صافي القيمة العادلـة     

  ").١٩"راجع الفقرة (لألصول وااللتزام المستحوذ عليها 
إذا أثرت العملية فى أى من الربح المحاسبى أو الربح الضريبى، تعترف المنشأة بـأى       )  ب(

أصل ضريبى مؤجل متعلق بها وتعترف بالمصروف أو بـاإليراد الـضريبى         التزام أو   
 ").٥٩"راجع الفقرة ) (بقائمة الدخل(المؤجل الناتج عن ذلك فى األرباح أو الخسائر 

إذا لم تكن العملية عملية تجميع أعمال ولم تؤثر فى كل من الـربح المحاسـبى والـربح        )  ج(
اللتزام، فإن هذا المعيار ال يـسمح للمنـشأة   الضريبى عند االعتراف األولى باألصل أو ا  

باالعتراف بااللتزام أو باألصل الضريبى المؤجل سواء عند االعتراف األولى باألصـل         
أو بااللتزام أو فيما بعد عندما يحدث تعديل فى قيمة األصل أو االلتزام، وال يستثنى مـن       

ركات تابعة وفروع وشـركات   هذه القاعدة إال الفروق المؤقتة المتعلقة باالستثمار فى ش        
شقيقة والحصص فى مشروعات مشتركة وما يترتب عليها من التزام أو أصل ضـريبى         

 ").٢٤"و" ١٥"راجع الفقرتين (مؤجل 

  "ج٢٢"مثال يوضح الفقرة 
 سنوات وتـتخلص منـه   ٥ خالل عمره االنتاجى البالغ ١٠٠٠تنوى منشأة استخدام أصل تكلفته     

، وال يـسمح بخـصم   %٢٠درها صفراً، علماً بأن سعر الـضريبة     فى النهاية بقيمة تخريدية ق    
وعند التخلص من األصل فإن األربـاح الرأسـمالية لـن      . إهالك األصل لألغراض الضريبية   

  .تخضع للضريبة وال يتم خصم أية خسائر رأسمالية
بة  وتـدفع ضـري  ١٠٠٠عندما تسترد القيمة الدفترية لألصل ستحقق المنشأة دخالً ضريبياً قدره  

 ألنـه نـاتج مـن    ٢٠٠، وال تعترف المنشأة بااللتزام الـضريبى المؤجـل البـالغ      ٢٠٠عليه  
  .االعتراف األولى لألصل

 تـسدد  ٨٠٠، وتحقق دخالً ضـريبياً قـدره   ٨٠٠فى السنة التالية تكون القيمة الدفترية لألصل      
 ألنه ناشئ مـن  ١٦٠وال تعترف المنشأة  بااللتزام الضريبى المؤجل البالغ    . ١٦٠عليه ضريبة   

 .االعتراف األولى لألصل



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٤٠٨

، يقوم مـصدر األداة  "العرض: األدوات المالية) "٢٥(طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم     -٢٣
بتبويب االلتزام المـرتبط بـاألداة الماليـة        ) مثال السندات القابلة للتحويل   (المالية المركبة   

  .كالتزام والجزء المرتبط بحقوق الملكية كجزء منها
ند االعتراف األولى بشق حقوق الملكية منفصالً عن شق االلتزام ينـشأ فـرق مؤقـت          وع

ال يسرى علـى هـذه الحالـة،    " ب١٥"خاضع للضريبة، ولذلك فاالستثناء الوارد فى الفقرة   
وطبقـاً للفقـرة   . وبالتالي على المنشأة أن تعترف بااللتزام الضريبى المؤجل المترتب عليها  

وطبقـاً  . ؤجلة تحمل مباشرة على القيمة الدفترية لشق حقوق الملكية      فإن الضريبة الم  " أ٦١"
فإن التغييرات الالحقة فى قيمة االلتزام الضريبى المؤجل يتم االعتـراف بهـا       " ٥٨"للفقرة  

  .ضريبى مؤجل) إيراد(فى قائمة الدخل كمصروف 
  الفروق المؤقتة القابلة للخصم

لفروق الضريبية المؤقتة القابلة للخصم إلى   يتم االعتراف باألصل الضريبى المؤجل لكل ا       -٢٤
المدى الذي يتوقع أن يكون فيه الربح الضريبى كاف لمقابلـة الفـرق المؤقـت القابـل      

  :للخصم ما لم يكن األصل الضريبى المؤجل ناشئاً عن االعتراف األولى بأصل أو التزام
  .فى عملية ال تمثل تجميع أعمال)  أ (   
عملية لم يكن لها تأثير فى كل مـن الـربح المحاسـبى والـربح     فى تاريخ نشأة ال) ب(و  

  ).الخسارة الضريبية(الضريبى 
ومع ذلك فبالنسبة للفروق المؤقتة القابلة للخصم الناتجة عـن االسـتثمار فـى            
شركات تابعة أو فروع أو شركات شقيقة أو حصص فى مشروعات مشتركة فيتم         

  "".٤٤"عليها طبقاً للفقرة االعتراف باألصل الضريبى المؤجل المترتب 
من الطبيعى عند االعتراف بالتزام أن تسدد قيمته الدفترية فى الفترات المستقبلية من خـالل    -٢٥

تدفقات خارجة من موارد المنشأة ذات المنافع االقتصادية، وعندما تتدفق المـوارد خـارج    
يبى فى فترة الحقـة  المنشأة، فإن جزءاً منها أو كل قيمتها قد يخصم عند تحديد الربح الضر   

للفترة التى تم االعتراف فيها بااللتزام، فى مثل هذه الحاالت، ينشأ فرق مؤقت بين القيمـة         
الدفترية لاللتزام وأساسه الضريبى، ويترتب عليه أصل ضريبى مؤجل يتعلـق بـضرائب           

تـزام  الدخل التى سيتم استردادها أو توفيرها فى الفترات المستقبلية عندما يسمح بخصم االل      
وبالمثل، إذا كانت القيمة الدفترية ألصـل  . أو جزء من االلتزام عند تحديد الربح الضريبى      

ما أقل من أساسه الضريبى فإن الفرق يترتب عليه أصل ضريبى مؤجل يتعلـق بـضرائب     
 .الدخل التى سيتم استردادها أو توفيرها فى الفترات المستقبلية
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  :مثال
بينما لـن يـتم خـصم تكلفـة     .  كتكلفة مستحقة لضمان منتج١٠٠اعترفت منشأة بالتزام قيمته    

. الضمان لألغراض الضريبية إال عندما تقوم المنشأة بسداد المطالبات المتعلقة بضمان المنـتج      
  %.٢٠وكان سعر الضريبة 

 ناقصاً القيمة التى سوف يـتم خـصمها   ١٠٠القيمة الدفترية  (األساس الضريبى لاللتزام صفر     
وعنـد سـداد االلتـزام    ). ية فيما يتعلق بهذا االلتزام فى الفترات المستقبلية      لألغراض الضريب 

 وبالتبعيـة  ١٠٠بقيمتة الدفترية، فإن المنشأة سوف تخفض الربح الضريبى فى المستقبل بمبلـغ      
الفرق بين القيمـة    %). ٢٠ × ١٠٠= (٢٠سوف تخفض الضرائب المسددة فى المستقبل بمبلغ        

ولـذلك  . ١٠٠ضريبى صفر يكون فرقاً مؤقتاً قابالً للخصم قـدره     واألساس ال  ١٠٠الدفتريـة  
بـشرط أن يكـون مـن    %)  ٢٠ × ١٠٠ = (٢٠تعترف المنشأة بأصل ضريبى مؤجل قـدره     

المتوقع أن تحقق المنشأة صافي ربح ضريبى فى الفترات المستقبلية يكفى لمقابلة التخفيض فـى   
 .سداد الضريبة

  :بلة للخصم يترتب عليها أصول ضريبية مؤجلةوفيما يلي أمثلة لفروق مؤقتة قا -٢٦
تكلفة مزايا التقاعد قد تخصم عند تحديد الربح المحاسبى مقابل الخدمـة المـؤداة مـن        )  أ(

العامل ولكنها تخصم ألغراض تحديد الـربح الـضريبى إمـا عنـد سـداد المنـشأة          
ة للعامـل  الشتراكات تمويل صندوق التقاعد أو عندما تسدد المنشأة مزايا التقاعد مباشر   

عند إحالته للتقاعد، وينشأ نتيجة لذلك فرق مؤقت بين القيمة الدفترية لاللتـزام وأساسـه      
الضريبى الذي عادة ما يكون صفراً، ويترتب على هذا الفرق المؤقت القابـل للخـصم    
أصل ضريبى مؤجل ألن المنافع االقتصادية سوف تتدفق للمنشأة فى صورة خصم من         

 .اد االشتراكات للصندوق أو قيمة مزايا التقاعد للعاملالربح الضريبى عند سد

مع وجود بعض االستثناءات المحدودة يتم االعتراف بتكاليف األبحـاث كمـصروف            )  ب(
لتحديد الربح المحاسبى وذلك فى الفترة التى تم تكبدها فيهـا إال أنـه قـد ال يكـون               

 فى فترات مقبلـة،  إال) الخسارة الضريبية(مسموحاً خصمها فى تحديد الربح الضريبى  
فإن الفرق بين األساس الضريبى لتكاليف األبحاث المتمثلة فى المبلغ الـذي ستـسمح          
مصلحة الضرائب من خصمه خالل الفترات المقبلة وبين القيمـة الدفتريـة والبالغـة      

  .صفر يتم معالجته كفرق مؤقت ينتج عن أصل ضريبى مؤجل



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٤١٠

صول وااللتزامات المحددة على أساس قيمهـا    يتم توزيع تكلفة تجميع األعمال على األ      ) ج (
وعندما يعترف بااللتزام عند االستحواذ ولكن ال يـتم  . العادلة فى تاريخ تجميع األعمال    

خصم التكلفة المتعلقة به في تحديد الربح الضريبى إال فى فترة الحقـة، ينـشأ فـرق            
ى مؤجـل  كما ينشأ أصل ضريب  . مؤقت قابل للخصم يترتب عليه أصل ضريبى مؤجل       

وفـى  . أيضاً عندما تكون القيمة العادلة ألصل مستحوذ عليه أقل من أساسه الـضريبى    
  ").٦٦"راجع الفقرة (كلتا الحالتين، تؤثر األصول الضريبية المؤجلة فى الشهرة 

بعض األصول قد تثبت بالقيمة العادلة أو يعاد تقييمها بـدون إجـراء تـسوية مقابلـة        ) د (
وينشأ عن ذلك فرق مؤقت قابل للخـصم إذا    "). ٢٠"جع الفقرة   را(لألغراض الضريبية   

  .كان األساس الضريبى لألصل يزيد على القيمة الدفترية
على العكس عندما يسمح ضريبياً بخصم الفروق المؤقتة القابلة للخصم فـى تحديـد الـربح       -٢٧

ات فـى  الضريبى فى الفترات المستقبلية، فإن المنافع االقتصادية المتمثلـة فـى التخفيـض         
 لمقابلة تلـك  تكفيالضرائب المسددة تتدفق إلى المنشأة بشرط أن تكون هناك أرباح ضريبية      

الخصومات، ولذلك ال يجوز للمنشأة أن تعترف باألصول الـضريبية المؤجلـة إال عنـدما          
يكون هناك احتمال مرجح بأن األرباح الضريبية سوف تكون كافية لمقابلة الفروق المؤقتـة          

  .صمالقابلة للخ
تكون األرباح الضريبية متوقع توفيرها إلستخدامها فى الفرق المؤقت المـسموح بخـصمه         -٢٨

عندما يكون هناك فروق ضريبية مؤقتة كافية متعلقة بـنفس مـصلحة الـضرائب وبـنفس         
  : المنشأة الخاضعة للضريبة والمتوقع ردها فى

 .سموح بخصمهفى نفس الفترة التى من المتوقع فيها رد الفرق المؤقت الم) أ ( 

  فى الفترات التى من الممكن فيها ترحيـل الخـسائر الـضريبية الناتجـة مـن أصـل         ) ب(
 . ضريبى مؤجل

فى مثل هذه الحاالت يتم االعتراف باألصل الضريبى المؤجل فى الفترة التى نشأ فيها الفرق         
  .الضريبى المؤقت

ـ      -٢٩ ر كافيـة لمقابلـة الفـروق    إذا كان من المتوقع أن تكون األرباح  الضريبية المستقبلية غي
المؤقتة الخاضعة للضريبة بعد األخذ فى االعتبار أى فروق مؤقتة قابلة للخصم من الـربح          
الضريبى فينبغى االعتراف بالفروق المؤقتة الخاضعة فى حدود األرباح الضريبية المتوقعة           
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 التخطـيط  وتكوين األصول الضريبية المؤجلة على هذا األساس، إال أنه قد يمكن عن طريق      
الضريبى زيادة الربح الضريبى المستقبلى بما يسمح باستيعاب كامـل أو قـدر أكبـر مـن        
الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة، وبالمثل قد يمكن عن طريق التخطيط الـضريبى زيـادة     
األرباح الضريبية المستقبلية الستيعاب كامل أو قدر أكبر من الخسائر الضريبية المرحلة أو           

ويعتمـد  "). ٣٤"و" ٣٣"راجع أيـضاً الفقـرتين   ( الخصم الضريبى غير المستخدم   الحق فى   
التخطيط الضريبى على التشريع الضريبى السارى واالستفادة مما يتيحه هذا التـشريع مـن          
فرص زيادة الربح الضريبى، ومن أمثلة ما تتيحه بعض التـشريعات الـضريبية فـى هـذا      

  : المجال ما يلي
ئجار بعض األصول التى ارتفعت قيمتهـا الـسوقية دون أن يقابـل هـذا       بيع وإعادة است   -  

  .االرتفاع تعديل بالزيادة فى أساسها الضريبى
 بيع أصل يدر دخالً غير خاضع للضريبة وشراء استثمار آخر بـدالً منـه يـدر دخـالً               -

  .خاضعاً للضريبة
  . ملغاة-٣٠
  . ملغاة-٣١
  . ملغاة-٣٢

  الشهرة 
الدفترى للشهرة الناتجة عن تجميع أعمال أقل من أساسـها الـضريبى    إذا كان الرصيد    –أ  ٣٢

ويتم االعتراف باألصـل الـضريبى   . فإن الفرق يؤدى إلى ظهور أصل ضريبى مؤجل 
المؤجل من االعتراف األولى للشهرة كجزء من المحاسبة عن تجميـع األعمـال إلـى       

عـن طريقـه أسـتخدام    المدى الذي يتوقع فيه أن الربح الضريبى سيتحقق والذي سيتم      
  .الفرق المؤقت القابل للخصم
  االعتراف األولى بأصل أو بالتزام

من بين الحاالت التى ينشأ عنها أصل ضريبى مؤجـل عنـد االعتـراف األولـى بأحـد               - ٣٣
األصول، خصم قيمة منحة غير خاضعة للضريبة من قيمة األصل المرتبطة بها للوصـول     

خصماً مماثالً لألغـراض الـضريبية لتحديـد قيمـة     إلى قيمته الدفترية دون أن يقابل ذلك  
األصل القابلة لإلهالك، أى أساسه الضريبى، وعندئذ تكون القيمة الدفترية لألصل أقل مـن      

  .أساسه الضريبى ويترتب على ذلك نشأة فرق مؤقت قابل للخصم
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مؤجـل  كذلك قد تعامل المنح محاسبياً كإيراد مؤجل وينشأ عن ذلك فرق بين هـذا اإليـراد ال    
  .وأساسه الضريبى البالغ صفراً، ويترتب على ذلك أيضاً فرق مؤقت قابل للخصم

وأيا كانت الطريقة المحاسبية التى ستتبعها المنشأة فى عرض األصل المرتبط بمنحة فإنـه ال          
  ".٢٢"يتم االعتراف باألصل الضريبى المؤجل المترتب على ذلك للسبب الموضح فى الفقرة 

   المرحلة والحق فى الخصم الضريبى غير المستخدم الخسائر الضريبية
يترتب على الخسائر الضريبية المرحلة والحق فى الخصم الضريبى غير المستخدم نشأة          - ٣٤

أصل ضريبى مؤجل يتم االعتراف به إلى المدى الذي يكون فيه من المرجح تحقق ربـح    
لحـق فـى الخـصم    ضريبى فى المستقبل يكون كافياً لمقابلة تلك الخسائر المرحلـة وا        

  .الضريبى غير المستخدم
القواعد التى تحكم االعتراف باألصل الضريبى المؤجل الناشـئ عـن ترحيـل الخـسائر           - ٣٥

الضريبية والحق فى الخصم الضريبى غير المستخدم هى نفسها التـى تحكـم االعتـراف          
جـود  ومع ذلك فإن و. باألصل الضريبى المؤجل الناشئ عن الفروق المؤقتة القابلة للخصم    

خسائر ضريبية مرحلة يمثل دليالً قوياً على أن الربح الضريبى فى المستقبل قـد ال يكـون       
 تعتـرف باألصـل   أالمتاحاً، ولذلك فإن المنشأة التى يكون لديها خـسائر حديثـة يجـب           

الضريبى المؤجل الناشئ عن تلك الخسائر أو عن الحـق فـى الخـصم الـضريبى غيـر         
ن لديها من فروق مؤقتة خاضعة للضريبة أو ما يكون لـديها  المستخدم إال فى حدود ما يكو 

  من أدلة أخرى مقنعة بان الربح الضريبى سوف يكون كافياً لمقابلـة الخـسائر المرحلـة             
" ٨٢"وفى مثل هذه الحـاالت فـإن الفقـرة    . أو الحق فى الخصم الضريبى غير المستخدم     

  .دلة التى تؤيد االعتراف بهتطلب اإلفصاح عن قيمة األصل الضريبى المؤجل وبيان األ
  عند تقدير مدى احتمال وجود ربح ضريبى كاف لمقابلـة الخـسائر الـضريبية المرحلـة         - ٣٦

  : أو الحق فى الخصم الضريبى غير المستخدم تدرس المنشأة الشروط التالية
ما إذا كان يتوفر للمنشأة فروق مؤقتة خاضعة للضريبة يترتب عليهـا مبـالغ خاضـعة      ) أ (

افية لمقابلة الخسائر المرحلة والحق فى الخصم الضريبى غير المستخدم قبـل  للضريبة ك 
  .سقوطها بالتقادم

ما إذا كان من المرجح أن يتوفر للمنشأة أرباح ضريبية كافيـة السـتيعاب الخـسائر           ) ب(  و  
  .المرحلة أو الحق فى الخصم الضريبى غير المستخدم قبل سقوطها بالتقادم
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الخسائر الضريبية المرحلة قد نتجت من أسباب محددة من غير المـرجح  ما إذا كانت    ) ج(   و  
  .تكرارها

يمكـن للمنـشأة   ") ٢٩"راجـع الفقـرة   (ما إذا كانت هناك فرص للتخطيط الـضريبى    ) د(  و  
استغاللها لتحقيق ربح ضريبى خالل الفترة المتاحة لالستفادة بالخسائر المرحلة والحـق         

  .الضريبى غير المستخدم
وز للمنشأة االعتراف باألصل الضريبى المؤجل فى حالـة مـا إذا كـان مـن غيـر      وال يج 

المحتمل وجود ربح ضريبى كاف لمواجهة الخسائر المرحلة أو الحق فى الخصم الـضريبى        
  .غير المستخدم

  إعادة تقدير األصول الضريبية المؤجلة غير المعترف بها
 المؤجلة غير المعترف بها فى تـاريخ    تقوم المنشأة بإعادة تقدير موقف األصول الضريبية       - ٣٧

نهاية كل فترة مالية وتعترف باألصول الضريبية المؤجلة التى لم تعترف بها من قبل إلـى        
المدى الذي أصبح من المرجح معه مستقبالً وجود ربح ضريبى يـسمح باسـتيعاب قيمـة        

يزيـد مـن   التحسن فى الظروف التجارية قد : األصل الضريبى المؤجل، على سبيل المثال     
احتمال قدرة المنشأة على توليد ربح ضريبى كاف فى المستقبل لمقابلة األصـل الـضريبى    

مثال آخر عندما تعيـد المنـشأة   ". ٣٤"أو " ٢٤"المؤجل وفق المعايير الموضحة فى الفقرة      
راجـع  (تقييم األصول الضريبية المؤجلة فى تاريخ تجميع األعمـال أو التـواريخ التاليـة       

  ").٦٨"و" ٦٧"الفقرتين 
  االستثمارات فى شركات تابعة والفروع والشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة

تنشأ الفروق المؤقتة عندما تصبح القيمة الدفترية لالستثمارات فـى الـشركات التابعـة أو         - ٣٨
الفروع أو الشركات الشقيقة أو الحصص فى المشروعات المشتركة مختلفة عن األسـاس            

لذلك االستثمار أو تلك الحصة، مثل هذه الفـروق قـد   )  غالباً بالتكلفة يكون الذي(الضريبى  
  : على سبيل المثال. تنشأ فى عدد من الظروف المختلفة

وجود أرباح غير موزعة لدى الـشركات التابعـة والفـروع والـشركات الـشقيقة                ) أ (
  .والمشروعات المشتركة

  .لشركات التابعة قائمة فى دول مختلفةفروق تقييم العملة عندما تكون الشركة األم وا) ب(و 
  .تخفيض القيمة الدفترية لالستثمار فى شركة شقيقة لتعادل قيمته االستردادية) ج(و 
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٤١٤

  وقد تختلف الفروق المؤقتة فى القـوائم الماليـة المجمعـة عـن الفـروق المؤقتـة المتعلقـة             
   الـشركة األم تثبـت االسـتثمار   بذلك االستثمار فى القوائم المالية المستقلة للشركة األم إذا كانت  

  .فى قوائمها المالية المستقلة بالتكلفة أو بقيم إعادة التقييم
على المنشأة أن تعترف بااللتزام الضريبى المؤجل لجميع الفـروق المؤقتـة الخاضـعة        - ٣٩

للضريبة المرتبطة باالستثمارات فى الشركات التابعـة والفـروع والـشركات الـشقيقة      
 المشتركة فيما عدا الحاالت التى يتوافر فيها كـال الـشرطين    والحصص فى المشروعات  

  :التاليين
أن تكون الشركة األم أو المستثمر أو صاحب الحصة قادراً على أن يتحكم فـى توقيـت    ) أ     (

  .عكس الفروق المؤقتة
  .أن يكون من المرجح أن الفروق المؤقتة لن تعكس فى المستقبل المنظور) ب(  و 

كة األم تتحكم فى سياسة توزيع األرباح فى شركتها التابعة، فهى بهذا تكـون   إذا كانت الشر   - ٤٠
قادرة على التحكم فى توقيت عكس أو استرداد الفروق المؤقتة المرتبطة بهـذا االسـتثمار      

بما فى ذلك الفروق المؤقتة الناشئة ليس فقط من األرباح غير الموزعة ولكن أيـضاً مـن      (
باإلضافة إلى ذلك، فإنه من غير العملى عـادة تحديـد        ). جنبيةأية فروق تقييم للعمالت األ    

قيمة ضريبة الدخل التى يمكن أن تسدد عند عكس الفروق المؤقتة، ولـذلك عنـدما تقـرر      
الشركة األم عدم توزيع أرباح شركتها التابعة فى المـستقبل المنظـور فإنهـا ال تعتـرف      

  .االستثمارات فى الفروعبااللتزام الضريبى المؤجل، ويطبق نفس األمر على 
راجـع معيـار   (يتم قياس األصول وااللتزامات ذات الطبيعة غير النقدية بعملة التعامـل           - ٤١

فـإذا  "). آثار التغيرات فى أسعار صرف العمالت األجنبيـة ) "١٣(المحاسبة المصرى رقم  
ومن ثم، حدد األساس الـضريبى لألصـول   (حدد الربح أو الخسارة الضريبية بعملة أخرى  

فإن التغيـرات فـى أسـعار    ) االلتزام ذات الطبيعة غير النقدية بنفس تلك العملة األجنبية     و
الصرف ينشأ عنها فروق مؤقتة ويترتب عليها االعتراف بالتزام أو أصل ضريبى مؤجـل         

راجـع  (ويتم إدراج مثل هذه الضريبة المؤجلة فى األرباح والخـسائر        ") ٢٤"وفقاً للفقرة   (
  ").٥٨"الفقرة 

تطيع المستثمر فى شركة شقيقة أن يسيطر على تلك الـشركة وعـادة ال يكـون فـى     ال يس  - ٤٢
وضع يسمح له بتحديد سياسة توزيع أرباحها، ولذلك فإذا لم يكن هناك إتفاق يقـضى بعـدم        
توزيع أرباح الشركة الشقيقة فى المستقبل المنظور، يكـون علـى المـستثمر االعتـراف         
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٤١٥

ن الفروق المؤقتـة الخاضـعة للـضريبة المتعلقـة          بااللتزام الضريبى المؤجل الناشئ ع    
وفى بعض الحاالت، قد يكون المستثمر غير قـادر علـى         . باالستثمار فى الشركة الشقيقة   

تحديد قيمة الضريبة التى يمكن أن تدفع إذا تم استرداد تكلفـة االسـتثمار فـى الـشركة               
  .غ معين يمثل حداً أدنىالشقيقة، ولكنه يستطيع أن يحدد أنها سوف تساوى أو تزيد عن مبل

  .فى مثل هذه الحاالت يتم قياس االلتزام الضريبى المؤجل على أساس هذا المبلغ
تنظم الترتيبات أو االتفاقات بين أصحاب الحصص فى المشروع المـشترك عـادة عمليـة       - ٤٣

توزيع األرباح وتحدد ما إذا كانت القرارات المتعلقة بتوزيع األرباح تتطلب موافقـة كـل        
وعندما يكون صاحب الحصة قادراً على التحكم فى توزيع     . اء أو أغلبية محددة منهم    الشرك

األرباح بحيث ال يكون من المنتظر أن يتم توزيع أرباح فى المـستقبل المنظـور، فإنـه ال      
  .يعترف بااللتزام الضريبى المؤجل

  الناشـئة تعترف المنشأة باألصل الضريبى المؤجل لكل الفروق المؤقتة القابلة للخـصم             - ٤٤
  من االستثمارات فى الشركات التابعة والفروع والشركات الـشقيقة وحـصص الملكيـة      

  :فى المشروعات المشتركة إلى المدى الذي يكون من المرجح فيه
  )أى تـصبح مقبولـة ضـريبياً كخـصومات     (أن الفروق المؤقتة سوف تعكـس       ) أ (

  .فى المستقبل المنظور
  .كن استخدامه لهذه الفروق المؤقتةوجود ربح ضريبى مستقبالً يم) ب( و 

لتقرير ما إذا كان يتم االعتراف باألصل الضريبى المؤجل للفـروق الـضريبية المؤقتـة           - ٤٥
القابلة للخصم المرتبطة باالستثمارات فى الشركات التابعة والفروع والـشركات الـشقيقة          

  لـواردة والحصص فى المشروعات المشتركة من عدمه تعتمد المنشأة على اإلرشـادات ا       
  ".٢٨"فى الفقرة 

  القياس
الضريبية الجارية للفترة الحالية والفترات السابقة بالقيمـة      ) األصول(تقاس قيم االلتزام     - ٤٦

اإلدارة الضريبية، باسـتخدام أسـعار الـضرائب        ) استردادها من (المتوقع سدادها إلى    
  .السارية فى تاريخ نهاية الفترة المالية) وقوانين الضرائب(

ألصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة باستخدام أسعار الضرائب المتوقـع أن    يتم قياس ا   - ٤٧
تكون مطبقة فى الفترة التى يتحقق خاللها الوفر الضريبى أو تسدد خاللهـا الـضرائب             

التى صدرت حتى تاريخ نهايـة   ) وقوانين الضرائب (بالزيادة استرشاداً بأسعار الضرائب     
  .صدرالفترة المالية أو فى سبيلها ألن ت
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٤١٦

يتم عادة قياس األصول وااللتزامات الـضريبية الجاريـة والمؤجلـة باسـتخدام أسـعار             - ٤٨
  . التى تم إصدارها فعالً) وقوانين الضرائب(الضرائب 

فى حالة أستخدام أسعار ضريبية بنظام الشرائح يتم قياس األصول وااللتزامات الـضريبية           - ٤٩
الخـسارة  (لـى الـربح الـضريبى    بإستخدام متوسط األسعار الذي من المتوقع تطبيقـه ع     

  .خالل الفترات التى من المتوقع أن يتم فيها عكس الفروق المؤقتة) الضريبية
  ملغاة - ٥٠
يجب أن تعكس عملية قياس األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة اآلثـار الـضريبية           - ٥١

لية التى يتوقع أن تحدث مستقبالً على أساس توقعات المنشأة فى تاريخ نهاية الفترة الما     
  .عن الطريقة التى سيتم بها استرداد أو سداد القيمة الدفترية ألصولها والتزامها

  . ملغاة-أ ٥١
  . ملغاة-ب٥١
 . ملغاة- ٥٢

  . ال يتم خصم األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة إلى قيمتها الحالية-٥٣
 يعتمـد عليهـا   يتطلب تحديد القيمة الحالية لألصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة بدرجة         -٥٤

جدولة زمنية لتوقيت تسوية كل فرق مؤقت، وحيث إنه فى معظم الحاالت تكون مثل هـذه          
ولذلك فإنه من غير المناسب أن يـتم خـصم      . الجدولة غير عملية أو معقدة بصورة كبيرة      

  . األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة إلى قيمتها الحالية
حتى إذا كانت هـذه  . القيمة الدفترية لألصل أو االلتزامتتحدد الفروق المؤقتة بالرجوع إلى       -٥٥

القيمة الدفترية محسوبة على أساس القيمة الحالية، كما فى حالـة االلتـزام مقابـل مزايـا          
  )).٣٨(راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (العاملين 

 يتم مراجعة القيمة الدفترية لألصل الضريبى فى تاريخ نهاية كـل فتـرة ماليـة، ويـتم          -٥٦
تخفيض القيمة الدفترية لألصل الضريبى المؤجل عندما يصبح مـن غيـر المحتمـل أن      

ويلغى . يسمح الربح الضريبى المستقبلى باستيعاب األصل الضريبى المؤجل أو جزء منه       
هذا التخفيض ليعود األصل الضريبى المؤجل لقيمته السابقة عندما يصبح من المرجح أن    

  .األصل الضريبى المؤجليتحقق ربح ضريبى كاف لمقابلة 
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٤١٧

  االعتراف بالضريبة الجارية والمؤجلة
تتم المحاسبة عن اآلثار المتعلقة بالضريبة الجارية والمؤجلـة للعمليـة أو الحـدث بـنفس          -٥٧

" ٥٨"راجع الفقـرات مـن   . (الطريقة التى تتم بها المحاسبة عن تلك العملية أو ذلك الحدث       
  .التى تتناول هذا المبدأ") ج٦٨"إلى 

  نود التى يعترف بها فى األرباح أو الخسائرالب
  يعترف بالضريبة الجارية وبالضريبة المؤجلة كإيراد أو كمصروف وتـدرج فـى ربـح              -٥٨

  :أو خسارة الفترة، فيما عدا الحاالت التى تنشأ فيها الضريبة من
 خـارج  – فى نفس الفترة أو فـى فتـرة مختلفـة    -عملية أو حدث يعترف به  )  أ (    

 الخسائر سواء فى قائمة الدخل الشامل األخرى أو ضـمن حقـوق       األرباح أو 
  ").٦٥"إلى " أ٦١"راجع الفقرات من (الملكية مباشرة 

بخالف استحواذ منشأة استثمارية، كما عرفـت فـي معيـار      (تجميع األعمال   ) ب(أو     
   القوائم المالية المجمعـة، لمنـشأة تابعـة يجـب          )٤٢(المحاسبة المصري   

  راجـع الفقـرات  ) (مة العادلة من خالل االربـاح أو الخـسائر   أن تُقاس بالقي  
  "). ٦٨إلى " ٦٦"من 

تنشأ معظم االلتزامات واألصول الضريبية المؤجلة عندما يدرج اإليـراد أو المـصروف           -٥٩
الخـسارة  (ضمن الربح المحاسبى فى فترة بينما يـدخل فـى حـساب الـربح الـضريبى          

حاالت يعترف بالضريبة المؤجلـة فـى قائمـة      فى مثل هذه ال   . فى فترة مختلفة  ) الضريبية
  : من أمثلة ذلك عندما. الدخل
يتم إدراج التوزيعات من االستثمارات ضمن الربح المحاسبى على أساس اسـتحقاق            ) أ (

بينما قد تدرج فى الربح الـضريبى  ) ٤٨( طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم      زمني
  .على أساس مختلف) الخسارة الضريبية(

تتم رسملة تكلفة األصول غير الملموسة طبقاً لمعيار المحاسـبة المـصرى رقـم         ) ب (
، ويجرى استهالكها فى األرباح أو الخسائر فى حين قـد تخـصم لألغـراض          )٢٣(

  .الضريبية عند إنفاقها
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٤١٨

  قد تتغير القيمة الدفترية لألصول وااللتزامـات الـضريبية المؤجلـة علـى الـرغم مـن        -٦٠
ويمكن أن يحدث هذا على سـبيل   الفروق المؤقتة المتعلقة بها،عدم حدوث تغيير فى مقدار 

  :المثال من
  .التغير فى أسعار الضرائب أو قوانين الضرائب) أ (
إعادة تقييم مدى إمكانية استيعاب األرباح الـضريبية المـستقبلية لقيمـة األصـل          ) ب (

  .الضريبى المؤجل
  .صلالتغير فى األسلوب المتوقع السترداد قيمة األ) ج (

ويعترف بالضريبة المؤجلة فى قائمة الدخل ما لم تكن مرتبطة ببنود سبق تحميلهـا أو إضـافتها           
  ").٦٣"راجع الفقرة . (إلى حقوق الملكية

  البنود التى يعترف بها خارج األرباح أو الخسائر
  ملغاة  -٦١
نت تتعلـق   يعترف بالضرائب الجارية والضرائب المؤجلة خارج األرباح أو الخسائر إذا كا -أ٦١

.  خارج األرباح أو الخسائر– فى نفس الفترة أو فى فترة مختلفة    -ببنود تم االعتراف بها     
وبالتالي فإن الضرائب الجارية والضرائب المؤجلة والمتعلقة ببنود تم االعتراف بهـا فـى         

  : نفس الفترة أو فى فترة مختلفة
 .مل اآلخرفى الدخل الشامل اآلخر يتم االعتراف بها فى الدخل الشا  )  أ(

  .يةمباشرة فى حقوق الملكية يتم االعتراف بها مباشرة فى حقوق الملك  )  ب(
تتطلب أو تسمح معايير المحاسبة المصرية لبنود محددة بأن يعترف بها فى الدخل الـشامل          -٦٢

  :هذه البنود ما يلي ومن أمثلة. اآلخر
  .ملغاة) أ (
  .ملغاة) ب (
راجـع معيـار   (قوائم المالية لألنشطة األجنبيـة  فروق تقييم العملة الناشئة من ترجمة ال    ) ج (

  )).١٣(المحاسبة المصرى رقم 
  .ملغاة) د (
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٤١٩

 تتطلب أو تسمح معايير المحاسبة المصرية لبنود محددة أن تضاف أو تحمل مباشرة علـى         -أ٦٢
  : حقوق الملكية ومن أمثلة هذه البنود ما يلي

 التغيير فى سياسـة محاسـبية تـم      تسوية الرصيد اإلفتتاحى لألرباح المرحلة الناتجة عن        )  أ(
 )).٥(راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (تطبيقها بأثر رجعى أو بتصحيح خطأ 

    راجـع  (المبالغ الناتجة عن االعتراف األولى لمكون حقوق ملكية فى أداه مالية مركبـة      )  ب(
  ").٢٣"فقرة 

ارية والـضريبة  قد يصعب فى بعض الحاالت االستثنائية تحديد قيمة كل من الضريبة الج      -٦٣
وقد توجد هذه الحالة علـى  . المؤجلة المرتبطة بالبنود المضافة أو المحملة على حقوق الملكية  

  :سبيل المثال عندما
يكون هناك أسعار ضريبة دخل تدريجية ويكون من الصعب تحديـد الـسعر الـذي              ) أ(

ـ   ) الخسارة المحاسبية (سيطبق على مكون محدد من الربح المحاسبى         رض التى تـم ف
  .الضريبة عليه

يكون التغير فى سعر الضريبة أو األحكام الضريبية األخرى المؤثرة فى أصـل أو        ) ب(
ببند سبق االعتراف به خـارج األربـاح   ) كلياً أو جزئياً (التزام ضريبى مؤجل مرتبط     

 .أو الخسائر
تقرر المنشأة االعتراف بأصل ضريبى مؤجل أو أنه يجب تخفيضه ويكون األصـل          ) ج(

  ببند سبق االعتراف به خـارج األربـاح     ) كله أو جزء منه   (ريبى المؤجل متعلقاً    الض
  .أو الخسائر

فى مثل هذه الحاالت تحدد الضرائب الجارية والمؤجلة المتعلقة ببنود أضيفت أو حملـت       
على حقوق الملكية على أساس توزيع نسبى مقبول للضرائب الجارية والمؤجلـة للمنـشأة     

  . أخرى تكون أكثر مناسبة للتوزيع فى مثل هذه الظروفأو باتباع أية طريقة
  . ملغاة -٦٤
عندما يتم إعادة تقييم األصل لألغراض الضريبية وتكون إعادة التقييم هذه متعلقـة بإعـادة         -٦٥

لفترة مستقبلية، فإن اآلثار الـضريبية لكـل    التقييم المحاسبى لهذا األصل فى فترة سابقة أو     
سوية فى األساس الضريبى لألصل يتم االعتراف بهـا فـى       من إعادة التقييم المحاسبى والت    

الدخل الشامل اآلخر فى الفترات التى حدثت فيها، أما إذا كانت إعادة التقيـيم لألغـراض             
الضريبية غير مرتبطة بإعادة تقييم محاسبى فى فترة سابقة أو فتـرة مـستقبلية، فيعتـرف            

  .باآلثار الضريبية في األرباح أو الخسائر



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٤٢٠

 عندما تقوم المنشأة بإجراء توزيعات أرباح أسهم لمساهميها قد يتطلب منها استقطاع جـزء      -أ٦٥
من تلك التوزيعات كضريبة عن المساهمين، ويتم تحميل هذا المبلغ المدفوع أو المـستحق            

  .الدفع للسلطات الضريبية على حقوق الملكية كجزء من أرباح األسهم
  ميع األعمالالضريبة المؤجلة الناتجة عن تج

، قد تنشأ الفروق المؤقتة عند تجميع األعمال، وطبقـاً    "ج٢٦"و"١٩"كماهو موضح بالفقرتين     -٦٦
، تعترف المنشأة باألصول الـضريبية  "تجميع األعمال) "٢٩(لمعيار المحاسبة المصرى رقم  

 أو االلتزامات") ٢٤"إلى المدى الذي يفى بمعايير االعتراف الموضحة فى الفقرة        (المؤجلة  
  . محددة فى تاريخ االستحواذاتالضريبية المؤجلة كأصول والتزمات

وبالتبعية فإن هذه األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة تؤثر فى الشهرة أو فى الزيـادة          
فى حصة المستحوذ فى القيمة العادلة لصافي األصول وااللتزامات المحـددة عـن تكلفـة      

، ال تعترف المنشأة بااللتزامات الضريبية المؤجلـة    "أ١٥"ومع هذا فطبقاً للفقرة     . االستحواذ
الناشئة عن االعتراف األولى بالشهرة إذا كان التشريع الضريبى ال يعترف أصـالً بـإهالك     

  .الشهرة أو تخفيض قيمتها
كنتيجة لتجميع األعمال فإن توقعات استرداد األصـل الـضريبى المؤجـل الناشـئ قبـل           -٦٧

 المستحوذ أنه من المحتمـل أن يـسترد األصـل الـضريبى     األستحواذ قد تتغير وقد يعتبر  
المؤجل غير المعترف به قبل تجميع األعمال، على سبيل المثال قد يصبح المستحوذ قـادراً        
على استخدام الخسائر الضريبية المرحلة خصماً من الربح الـضريبى المـستقبلى للمنـشأة       

ذ باألصل الضريبى المؤجل ولكـن  فى مثل هذه الحاالت، يعترف المستحو  . المستحوذ عليها 
ولذلك ال يأخذ المستحوذ هذا األصل الـضريبى فـى       . ال يحمله على تكلفة تجميع األعمال     

الحسبان عند تحديد قيمة الشهرة أو الزيادة فى حصته فى صافي القيمـة العادلـة ألصـول     
  . المنشأة المستحوذ عليهاعن تكلفة االستحواذاتوالتزمات

ط االعتراف باألصل الضريبى المؤجـل المترتـب علـى الخـسائر        عندما ال تتحقق شرو    -٦٨
الضريبية المرحلة أو غير ذلك من الفروق المؤقتة عند تجميع األعمال ولكن تتحقـق تلـك        
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الشروط فى تاريخ الحق، تعترف المنشأة باألصل الضريبى المؤجل المستحوذ عليه والـذي     
  : سيتحقق بعد تجميع األعمال كاآلتى

خدام المزايا الضريبية المؤجلة المستحوذ عليها خالل الفتـرة لتخفـيض القيمـة    ستايتم  ) أ (
فإذا كان الرصيد الدفترى للـشهرة يـساوي      . الدفترية للشهرة المتعلقة بهذا االستحواذ    

  صفراً يتم االعتراف بأى مبلغ متبقى من المزايا الـضريبية المؤجلـة فـى األربـاح           
  .أو الخسائر

راف بكل المزايا الضريبية المؤجلة المستحوذ عليها األخرى فى األربـاح أو     يتم االعت ) ب(       و  
  ).أو خارج األرباح أو الخسائر إذا تطلب هذا المعيار ذلك(الخسائر 

  الضريبة الجارية والمؤجلة الناتجة عن معامالت المدفوعات المبنية على أسهم 
عند تحديـد الـربح الخاضـع    أى مبلغ قابل للخصم    ( قد يستحق للمنشأة خصم ضريبى       -أ٦٨

متعلق بمزايا عاملين دفعت بأسهم أو بخيارات أسهم أو بأيـة أدوات أخـرى         ) للضريبة
وقد يختلف مبلغ الخصم الضريبى عـن مـصروف المزايـا       . فى حقوق ملكية المنشأة   

فعلى سبيل المثال قد تعترف المنـشأة  . المتراكم ذوالصلة وقد ينشأ فى فترة مالية الحقة      
عين إلستهالك خدمات الموظفين التى تحصل عليهـا كمقابـل لخيـارات            بمصروف م 

وال تحصل علـى خـصم    ) ٣٩(األسهم الممنوحة وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم        
ضريبى حتى تتم ممارسة خيارات األسهم مع قياس الخصم الضريبى على أساس سـعر      

  .أسهم المنشأة فى تاريخ ممارسة الحق
من هـذا  ) " ب (٢٦"و" ٩"يف البحث التى تمت مناقشتها فى الفقرتين     فيما يتعلق بتكال   -ب٦٨

المعيار، يكون الفرق بين األساس الضريبى لخدمات الموظفين التى تم الحصول عليهـا       
) المبلغ الذي تسمح به السلطات الضريبية كخصم فى الفتـرات المـستقبلية  (حتى تاريخه  

لخصم يؤدى إلـى أصـل ضـريبى      والمبلغ المسجل بقيمة صفرهو فرق مؤقت قابل ل       
وإذا لم يكن المبلغ الذي ستسمح به السلطات الضريبية كخـصم فـى الفتـرات        . مؤجل

المستقبلية غير معلوم فى نهاية الفترة، فينبغى تقديره على أساس المعلومـات المتـوفرة    
على سبيل المثال، إذا كان المبلغ الذي ستسمح به الـسلطات الـضريبية   . فى نهاية الفترة 

  كخصم فى الفترات المستقبلية يعتمد على سعر أسهم المنـشأة فـى تـاريخ مـستقبلى،        
  فإن قياس الفرق المؤقت القابل للخصم ينبغى أن يرتكز علـى سـعر أسـهم المنـشأة           

  .فى نهاية الفترة
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  يمكـن أن يختلـف مبلـغ الخـصم الـضريبى        ) " أ (٦٨"كماهو مالحظ فى الفقرة      -ج٦٨
  ) "ب (٦٨"، الذي يتم قياسـه وفقـاً للفقـرة         )ى المقدر أو الخصم الضريبى المستقبل   (

من هـذا المعيـار   " ٥٨" الفقرة   وتقتضي. الصلةي  عن مصروف المزايا التراكمى ذ    
نـدماجهما فـى   اضرورة االعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة كدخل أو مصروف و  

  :  باستثناء القدر من الضريبة الذى ينشأ عنربح أو خسارة الفترة 
معاملة أو حدث يتم االعتراف به فى نفس الفترة أو فى فترة مختلفـة خـارج       ) أ      ( 

 .أو الخسارة الربح

بخالف استحواذ منشأة استثمارية، كما عرفـت فـي معيـار        (إندماج األعمال   ) ب(أو  
القوائم المالية المجمعة، لمنشأة تابعـة يجـب أن   ) ٤٢(المحاسبة المصري رقم  
  ). خالل االرباح أو الخسائرتُقاس بالقيمة العادلة من

مبلغ مـصروف  ) أو الخصم الضريبى المستقبلى المقدر( تجاوز مبلغ الخصم الضريبى     وإذا
المزايا التراكمى ذى الصلة، فإن هذا يشير إلـى أن الخـصم الـضريبى ال يـرتبط فقـط          

اف وفى هذه الحالة، ينبغـى االعتـر  . بمصروف المزايا وإنما يرتبط أيضاً ببند حقوق ملكية    
  .بالزيادة فى الضريبة الحالية أو المؤجلة ذات الصلة بشكل مباشر فى حقوق الملكية

  العرض فى القوائم المالية
  األصول الضريبية وااللتزامات الضريبية

  .  ملغاة-٦٩
  .  ملغاة-٧٠

  المقاصة
تقوم المنشأة بإجراء المقاصة بين األصول الضريبية الجارية وااللتزامـات الـضريبية      -٧١

  : ية فقط إذاالجار
  .كان لديها حق قانونى فى إجراء مقاصة بين المبالغ المعترف بها) أ (

كانت تنوى أن تسدد الضرائب على أساس رصيد المقاصـة أو أن تحـصل األصـل           ) ب(و  
  .الضريبى لتسدد االلتزام الضريبى فى نفس الوقت
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امـات الـضريبية   على الرغم من أنه يتم االعتراف باألصول الـضريبية الجاريـة وااللتز    -٧٢
 فإنه تجرى المقاصة بينها بقائمة المركز المالى طبقاً ألسـس تماثـل   ىالجارية كل على حد 

)  ٢٥(األسس المتبعة بالنسبة لألدوات المالية كما وردت بمعيار المحاسبة المـصرى رقـم      
فعادة ما يكون للمنشأة الحق قانوناً فى إجـراء مقاصـة بـين      ". العرض:  األدوات المالية "

األصل الضريبى الجارى وااللتزام الضريبى الجارى عندما يتعلق األمر بضرائب الـدخل      
التى يتم التحاسب عنها لدى نفس اإلدارة الضريبية ويسمح للمنشأة بـأن تحـصل أو تـدفع        

  .فرق الضرائب على أساس المقاصة
ى الجـارى  عند إعداد القوائم المالية المجمعة، يسمح بإجراء المقاصة بين األصل الـضريب    -٧٣

لدى منشأة وبين االلتزام الضريبى الجارى لدى منشأة أخرى فى نفس المجموعة إذا كـان          
يحق لتلك المنشآت قانوناً سداد أو تحصيل تلك الضرائب علـى أسـاس الـصافي وتنـوى        
المنشآت المذكورة سداد أو تحصيل صافي قيمة المقاصة أو تحصيل األصـل الـضريبى           

  .ى فى نفس الوقتلتسدد به االلتزام الضريب
  تقوم المنشأة بإجراء مقاصة بـين األصـل الـضريبى المؤجـل وااللتـزام الـضريبى           -٧٤

  : المؤجل فقط إذا
كان للمنشأة حق قانونى بإجراء مقاصة بين األصل الضريبى الجـارى وااللتـزام     )  أ (  

  .الضريبى الجارى
جلـة المتـصلة   كانت األصول الضريبية المؤجلـة وااللتزامـات الـضريبية المؤ    ) ب(و  

  : بضرائب الدخل المفروضة بواسطة نفس اإلدارة الضريبية على
  .نفس المنشأة الخاضعة للضريبة) ١(   
الوحدات الضريبية المختلفة والتى تنوى تسوية االلتزامـات الـضريبية         ) ٢(أو  

لتحـصيل   الجارية واألصول الضريبية الجارية على أساس الـصافي أو         
ت فى وقت واحد فى كل فترة مـستقبلية لكـل        األصول وتسوية االلتزاما  

  القيم الهامة لاللتزامات واألصول الضريبية المؤجلة المتوقـع سـدادها          
  .أو استردادها
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أى عنـدما يـصبح   (لتحاشى الحاجة إلى جدولة تفصيلية لتوقيت عكس كل فـرق مؤقـت،     -٧٥
هـذا  يتطلـب  ) الفرق مسموحاً بخصمه من الربح الضريبى أو يجب إضافته لهـذا الـربح   

المعيار من المنشأة أن تقوم بإجراء مقاصة بين األصـل الـضريبى المؤجـل وااللتـزام          
الضريبى المؤجل طالما كان كل من األصل وااللتزام الضريبى المؤجـل يخـص نفـس            
المنشأة تجاه نفس المصلحة الضريبية، وأنه يحق للمنشأة من حيث المبدأ إجـراء المقاصـة      

  . يبية الجاريةبين األصول وااللتزامات الضر
  .ملغاة -٧٦

  عبء الضريبة
  الضريبة المرتبط بالربح أو الخسارة من النشاط العادى) دخل(عبء 

الضريبة المرتبط بالربح أو الخسارة من األنشطة العادية منفرداً    ) دخل(يتم عرض عبء     -٧٧
  .فى قائمة الدخل

  بيةفروق العملة من األصول أو االلتزامات الضريبية المؤجلة بالعملة األجن
آثار التغيرات فى أسعار صـرف العمـالت     ) "١٣(يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم       -٧٨

االعتراف بفروق تقييم عملة معينة كدخل أو مصروف ولكن ال يحـدد أيـن يـتم     " األجنبية
وبالتالي عنـدما توجـد فـروق عملـة متعلقـة      . عرض مثل هذه الفروق فى قائمة الدخل 

لمؤجلة ويجب االعتراف بها فى قائمة الدخل فـيمكن أن      باألصول وااللتزامات الضريبية ا   
ضريبى مؤجل إذا كان هذا العرض هو األكثـر فائـدة لمـستخدمى          ) دخل(تبوب كعبء   
  .القوائم المالية

  اإلفصاح
  .الضريبى بصورة منفصلة) الدخل( يتعين االفصاح عن المكونات الرئيسية للعبء  -٧٩
   :الضريبة مما يلي) دخل( تتضمن مكونات عبء  -٨٠

  .الضريبة الجارية) دخل(عبء ) أ( 
  .أية تسويات يعترف بها خالل الفترة خاصة بضرائب جارية لفترات سابقة) ب(   و 
  .الضريبة المؤجلة المرتبط بنشأة ورد الفروق المؤقتة) دخل(قيمة عبء ) ج(   و 
و فـرض  الضرائب المؤجلة المرتبط بالتغير فى أسـعار الـضريبة أ  ) دخل(قيمة عبء   ) د(   و  

  .ضرائب جديدة
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قيمة الميزة الناشئة عن االعتراف حالياً بالخسارة الـضريبية المرحلـة أو الحـق فـى        ) ه(     و  
الخصم الضريبى غير المستخدم أو الفرق المؤقت لفترات سابقة ولم يكن معترفاً بهـا أو     

  .به فى حينه ويستخدم فى الفترة الجارية لتخفيض عبء الضريبة الجارى
قيمة الميزة الناشئة عن االعتراف بالخسارة الضريبية المرحلة أو الحـق فـى الخـصم     ) و(     و  

الضريبى غير المستخدم أو الفرق المؤقت لفترات سابقة ولم يكن معترفاً بها أو به فـى            
  .حينه ويستخدم فى الفترة الجارية لتخفيض مصروف الضريبة المؤجل

ن تخفـيض أو إلغـاء تخفـيض سـابق ألصـل      العبء الضريبى المؤجل الذي ينشأ م) ز(و  
  "٥٦"ضريبى مؤجل طبقاً للفقرة 

الضريبة المتعلق بالتغييرات فى الـسياسات المحاسـبية واألخطـاء     ) دخل(قيمة عبء   ) ح(و  
التى تدخل فى تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة الجارية طبقاً لمعيـار المحاسـبة             

  .ها المحاسبية بأثر رجعى، ألنه يتعذر تحديد آثار)٥(المصرى رقم 
  : يتعين اإلفصاح أيضاً عما يلي بصورة منفصلة -٨١

مجموع الضريبة الجارية والضريبة المؤجلة المتعلقة بالبنود التى تحمـل أو تـضاف               )  أ(
  ) ").أ (٦٢"راجع الفقرة (مباشرة إلى حقوق الملكية 

راجـع الفقـرة   (ى مبلغ ضريبة الدخل المتعلقة بكل بند من بنود الدخل الشامل األخر      ) أب (
  )).١(ومعيار المحاسبة المصرى رقم " ٦٢"

  .ملغاة) ب     (
  الـضريبة والـربح المحاسـبى فـى أحـد أو كـال      ) دخل(إيضاح العالقة بين عبء  ) ج(   و  

  :الشكلين التاليين
الضريبة وحاصل ضرب الربح المحاسـبى  ) دخل(تسوية رقمية تربط بين عبء   ) ١ (

مطبق، مع إيضاح األساس أو الوعاء الذي يحـسب    الضريبة ال ) أسعار(فى سعر   
  .الضريبة المطبق) أسعار(عليه سعر

تسوية رقمية تربط بين متوسط سعر الضريبة الفعلى وسعر الضريبة المطبـق     ) ٢(أو  
  .مع إيضاح األساس أو الوعاء الذي يحسب عليه سعر الضريبة المطبق

  .لمطبق مقارنة بالفترة المحاسبية السابقةالضريبة ا) أسعار(إيضاح التغيرات فى سعر ) د(   و 
قيم الفروق المؤقتة القابلة للخصم، والخسائر الضريبية المرحلة والحق فـى الخـصم      ) ه(   و  

الضريبى غير المستخدم لألصول الضريبية المؤجلة غير المعترف بهـا فـى قائمـة        
  .دتالمركز المالى، مع إيضاح مدة سريان كل منها قبل أن تتقادم إذا وج
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٤٢٦

القيمة الكلية للفروق المؤقتة المتعلقة باالستثمارات فى الشركات التابعـة والفـروع      ) و(    و  
والشركات الشقيقة حصص الملكية فى المشروعات المـشتركة التـى لـم يعتـرف           

  ").٣٩"راجع الفقرة (بااللتزامات الضريبية المؤجلة المترتبة عليها 
 المؤقتة وكل نوع من الخـسائر الـضريبية المرحلـة       بالنسبة لكل نوع من الفروق    ) ز(    و  

  : والحق فى الخصم الضريبي غير المستخدم ما يلي
  .قيمة األصول وااللتزامات الضريبية المعترف بها فى قائمة المركز المالى)  ١ (
قيمة دخل أو عبء الضريبة المؤجل المعترف به فى قائمة الدخل، إذا كـان ذلـك     ) ٢ (

  .يرات فى القيم المعترف بها فى قائمة المركز المالىغير واضح من التغ
  :فيما يتعلق بالعمليات غير المستمرة يوضح العبء الضريبى المرتبط بـ) ح(   و 

  .الربح أو الخسارة المترتبة على عدم إستمرار العملية) ١ (
ـ         ) ٢(و   ع الربح أو الخسارة من األنشطة العادية للعملية غير المستمرة خالل الفتـرة م

  .األرقام المقارنة لكل فترة سابقة معروضة بالقوائم المالية
  .ملغاة) ط(     و 
إذا تسببت عملية إندماج أعمال والتى تكون فيها المنشأة هى المنشأة المـستحوذة      ) ى(     و  

راجـع الفقـرة   (ستحواذ كأصل ضريبى مؤجل تغيير فى المبلغ المعترف به قبل االفى  
  .ن قيمة ذلك التغيير يتم اإلفصاح ع،") ٦٧"

إذا لم يتم االعتراف بالمزايا الضريبية المؤجلة التى تم الحصول عليها فـى عمليـة    ) ك(     و  
( ستحواذ ولكن تم االعتراف بها بعد تـاريخ االسـتحواذ       إندماج أعمال فى تاريخ اال    

، يتم وصف للحدث أو التغيير فى الظـروف التـى تـسببت فـى     ") ٦٨"راجع الفقرة  
  .راف بالمزايا الضريبية المؤجلةاالعت

 تفصح المنشأة عن قيمة أى أصل ضريبى مؤجل وما استند إليه من أدله لالعتراف بـه    -٨٢
  : عندما يتوافر الشرطان التاليان معاً

استخدام األصل الضريبى المؤجل يعتمد على تحقق أرباح ضريبية مستقبلية تزيد عـن     ) أ (
يبية الخاضعة للضريبة الناتجة عند االعتـراف  األرباح الناشئة من عكس الفروق الضر 

  .باألصل الضريبى المؤجل
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٤٢٧

تعرض المنشأة لخسارة فى الفترة الجارية أو الفترة السابقة فى الدولة التـى يـرتبط   ) ب(   و  
  .بها األصل الضريبى المؤجل

  . ملغاة-أ٨٢
  . ملغاة -٨٣
لمالية فى فهم العالقة بين   مستخدمى القوائم ا  ) " ج (٨١"تمكن االفصاحات المطلوبة بالفقرة      -٨٤

الضريبى والربح المحاسبى خاصة عندما تكون تلـك العالقـة غيـر       ) اإليراد(المصروف  
عادية أو غير مباشرة، كما تمكنهم من إدراك العوامل الرئيسية التى قد تـؤثر فـى هـذه            

ـ      ) اإليراد(فالعالقة بين المصروف    . العالقة مستقبالً  أثر الضريبى والربح المحاسبى قـد تت
بعوامل متعددة مثل وجود إيراد معفى من الضريبة أو مصروفات غير قابلة للخصم عنـد       

الضريبى أو بوجود خسارة ضريبية مرحلة، كما قـد تتـأثر     ) الخسارة(تحديد صافي الربح    
  .بأسعار الضريبة األجنبية

 سـعر  الضريبة والربح المحاسبى، تستخدم المنشأة) إيراد(فى إيضاح العالقة بين مصروف    -٨٥
  .الضريبة الذي يمكن أن يوضح المعلومات بأفضل صورة ممكنة لمستخدمى القوائم المالية

هو سعر الضريبة المحلى فى الدولة المقيمة بها المنشأة، إال انـه   وغالباً ما يكون هذا السعر 
فى حالة ما إذا كانت المنشأة تباشر نشاطها فى عدة دول يكون من األفضل إعـداد تـسوية       

  .ى لكل دولة على حدمنفصلة
والمثال التالي يوضح كيف يمكن أن يؤثر اختيار سعر الضريبة فى عـرض التـسوية الرقميـة              

  :المشار إليها
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٤٢٨

  "٨٥"مثال يوضح الفقرة 
 ١٥٠٠قـدره  ) دولـة أ (حققت منشأة ربحاً محاسبياً فى الدولـة المقيمـة بهـا     ٢٠٠٩فى عام  

سعر الـضريبة فـى الدولـة     ). ٥٠٠: ٢٠٠٨ (١٥٠٠  قدره )ب(وفى الدولة   ) ٢٠٠٠: ٢٠٠٨(
توجـد مـصروفات غيـر قابلـة للخـصم          ) أ(فى الدولة   %. ٢٠) ب(وفى الدولة   % ٣٠) أ(

  ).٢٠٠: ٢٠٠٨ (١٠٠الضريبى قدرها 
  :وفيما يلي مثال على التسوية للوصول إلى معدل الضريبة المحلى

    عام    عام  
  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩    

    ٢٥٠٠    ٣٠٠٠  الربح المحاسبى
بة على أساس سعر الـضريبة       الضري

    ٧٥٠    ٩٠٠  %٣٠المحلى 
          األثر الضريى للمصروفات غير

، %) ٣٠ × ١٠٠ (  ٦٠    ٣٠  القابلة للخصم
)٣٠×٢٠٠ (%  

          المنخفض أثر سعر الضريبة
، %) ١٠×١٥٠٠ (  ) ٥٠ (    )  ١٥   )   %٢٠-%٣٠) (ب(الدولة  في

)١٠×٥٠٠ (%  
    ٧٦٠    ٧٨٠  عبء الضريبة 

.  مثال للتسوية المعدة على أساس تجميع التسويات المنفصلة لكل دولـة علـى حـدى   وفيما يلي 
وفى ظل هذه الطريقة ال يظهر فى التسوية أثر للفرق المترتب على اختالف سـعر الـضريبة         

يتبين من ذلك أنـه إمـا إن تختـار المنـشأة سـعر      ). ب(عن سعرها فى الدولة ) أ(فى الدولة   
األثر المترتب على سعر الضريبة اآلخر، وإما أن توضح األثـر  الضريبة األنسب لها وتوضح     

  .الضريبى المترتب على وجود أرباح فى أكثر من دولة
    عام    عام  
  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩    

    ٢٥٠٠    ٣٠٠٠  المحاسبى الربح
  %) ٢٠× ١٥٠٠%) +(٣٠ × ١٥٠٠ (        الضريبة على أساس

سعر الضريبة المطبق فى كـل      
  ٧٠٠    ٧٥٠  دولة

) ٢٠ × ٥٠٠%) +(٣٠ × ٢٠٠٠(%  

          
          الضريبى للمصروف األثر

    ٦٠    ٣٠  غير القابل للخصم
     ٧٦٠    ٧٨٠  الضريبة عبء
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٤٢٩

  .الضريبة مقسوماً على صافي الربح المحاسبى) إيراد(متوسط سعر الضريبة الفعلي هو عبء  - ٨٦
ف بهـا  قد يكون من غير العملى أن تحسب قيمة االلتزامات الضريبية المؤجلة غير المعتر      -٨٧

الناشئة عن االستثمارات فى شركات تابعة، وفروع وشركات شقيقة وحصص الملكية فـى         
فى مثل هذه الحاالت يتطلب هذا المعيـار أن       "). ٣٩"راجع الفقرة   (المشروعات المشتركة   

يفصح عن القيمة اإلجمالية للفروق المؤقتة المتعلقـة بتلـك االسـتثمارات دون ضـرورة      
واستثناء مـن ذلـك   .  الضريبية المؤجلة المترتبة على تلك الفروقاإلفصاح عن االلتزامات  

إذا كان من العملى تحديد قيم االلتزامات الضريبية المؤجلة غير المعترف بها فـإن هـذا             
المعيار يشجع فى هذه الحالة على اإلفصاح عن قيم تلك االلتزامات خاصة إذا كـان ذلـك         

  .يةيعود بالفائدة على مستخدمى القوائم المال
  . ملغاة–أ ٨٧
  . ملغاة–ب٨٧
  . ملغاة–ج ٨٧
 على المنشأة االفصاح عن أى التزامات أو أصول محتملة الحدوث متعلقة بالضرائب وذلك           -٨٨

المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصـول  ) "٢٨(طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم   
 الحدوث فى مجال الضرائب عن وقد تنشأ مثل هذه االلتزامات أو األصول محتملة". المحتملة

كذلك على المنشأة أن . نزاعات مع اإلدارة الضريبية لم تحل حتى تاريخ إعداد القوائم المالية  
تفصح عن أى تعديالت فى أسعار الضرائب أو قوانين الضرائب تكون قد صدرت أو أعلن      

ية هامة على كل من عنها بعد تاريخ نهاية الفترة المالية وما قد يترتب عليها من آثار ضريب          
راجع معيار المحاسبة المصرى (الضريبة الجارية واألصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة 

   ").األحداث التى تقع بعد الفترة المالية) " ٧(رقم 
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٤٣٠

  
  
  

   )٢٥( معيار احملاسبة املصرى رقم 
 العرض: األدوات املالية 
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٤٣١

  )٢٥(معيار احملاسبة املصري رقم 
  العرض: األدوات املالية

 من الفقـرة  المحتويات

  ٢  هدف المعيار
  ٤  عيارنطاق الم
  ١١  ")٢٣أت"إلى " ٣أت"راجع أيضاً الفقرات (تعريفات 
  ١٥  العرض

" ي١٤أت"إلـى   " ١٣أت"راجـع أيـضاً الفقـرات       (االلتزامات وحقوق المساهمين    
  ")أ٢٩أت"إلى " ٢٥أت"و

١٥  

  ٢٨  ")٣٥أت"إلى " ٣٠أت"راجع أيضاً الفقرات (األدوات المالية المركبة 
  ٣٣  ")٣٦أت"ة راجع أيضاً الفقر(أسهم الخزينة 

  ٣٥  ")٣٧أت"راجع أيضاً الفقرة (الفوائد وتوزيعات األرباح والمكاسب والخسائر 
" و٣٨أت"إلى " أ٣٨أت"راجع أيضاً الفقرات (إجراء المقاصة بين أصل والتزام مالي   

  ")٣٩أت"و
٤٢  

  ٩٦  تاريخ السريان والقواعد االنتقالية
    إرشادات التطبيق )أ(ملحق 

 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٤٣٢

  )٢٥(ة املصري رقم معيار احملاسب
  العرض: األدوات املالية

  هدف المعيار 
 .ملغاة - ١

   الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ لعرض األدوات المالية ضمن االلتزامات - ٢
ويطبق على . أو حقوق الملكية وإجراء مقاصة بين األصول المالية وااللتزامات المالية

ما بين أصول مالية والتزامات مالية  – من وجهة نظر المصدر –تبويب األدوات المالية 
وأدوات حقوق الملكية وكذلك على تبويب ما يرتبط بها من فوائد ذات صلة، واألرباح 
والخسائر والمكاسب وكذلك الظروف التي يجب فيها إجراء مقاصة بين األصول المالية 

  .وااللتزامات المالية
صول وااللتزامات المالية وقياسها تعتبر مبادئ هذا المعيار مكملة لمبادئ االعتراف باأل - ٣

االفصاح عن ولمبادئ " األدوات المالية) "٤٧(الواردة في معيار المحاسبة المصري رقم 
 –األدوات المالية ) " ٤٠(المعلومات عنها طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 

  ".اإلفصاحات
  نطاق المعيار

 : واع األدوات المالية فيما عداعلى جميع المنشآت تطبيق هذا المعيار على جميع أن -٤
االستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة وحصص الملكية في المشروعات المشتركة )  أ (

القوائم المالية ) "٤٢(والتي يتم المحاسبة عنها طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 
أو معيار " تقلةالقوائم المالية المس) "١٧(أو معيار المحاسبة المصري رقم " المجمعة

، ومع هذا قد تسمح "ةاالستثمارات في شركات شقيق) "١٨(المحاسبة المصري رقم 
على أن يتم المحاسبة عنها ) ٤٢(أو) ١٨( أو) ١٧(معايير المحاسبة المصرية أرقام 

وفى هذه الحاالت، تطبق المنـشأة ). ٤٧(وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 
تقوم المنشأة كذلك بتطبيق هذا المعيار على جميع المشتقات متطلبات هذا المعيار، كما 

 . المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة أو الشقيقة أو المشروعات المشتركة
حقوق والتزامات صاحب العمل بموجب نظم مزايا العاملين، والتي يطبق عليها ) ب(

 ".مزايا العاملين) "٣٨(معيار المحاسبة المصري رقم 
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٤٣٣

  . ملغاة)ج(
ومع ذلك على ". عقود التأمين) "٣٧(العقود في نطاق معيار المحاسبة المصري رقم ) د(

  :المنشأة تطبيق هذا المعيار على
  المشتقات الضمنية داخل عقود التأمين إذا كان معيار المحاسبة المصري  ) ١(

  .يتطلب المحاسبة عنها بصورة منفصلة) ٤٧(رقم 
يتم فصلها من العقود في نطاق معيار المحاسبة مكونات االستثمار التي   )٢(

إجراء هذا ) ٣٧(، إذا تطلب معيار المحاسبة المصري رقم )٣٧(المصري رقم 
  .الفصل

عالوة على ذلك فعلى المصدر تطبيق هذا المعيار على عقود الضمان المالي إذا قام    
قود عند االعتراف بالع) ٤٧(المصدر بتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 

إذا اختار ) ٣٧(وقياسها، إال أنه يجب عليه تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 
 .منه تطبيقه عند االعتراف وقياسها)" د(٤"المصدر حسب الفقرة 

 .ملغاة) هـ(

األدوات المالية والعقود وااللتزامات المتعلقة بمعامالت المدفوعات المبنية على ) و(
  :وذلك باستثناء) ٣٩(المحاسبة المصري رقم أسهم والتي ينطبق عليها معيار 

من هذا المعيار " ١٠"إلى " ٨"العقود التي تقع ضمن نطاق الفقرات من  )١(
 .والتي ينطبق عليها هذا المعيار

من هذا المعيار، والتي يتم تطبيقها على أسهم الخزينة " ٣٤"و" ٣٣"الفقرات  )٢(
ة فيما يتع لق بنظم خيارات األسهم المشتراة أو المباعة أو المصدرة أو الملغا

للعاملين ونظم شراء العاملين لألسهم، وجميع النظم األخرى للمدفوعات 
  .المبنية على أسهم

 .ملغاة -٥

  .ملغاه -٦
 .ملغاة -٧
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٤٣٤

يطبق هذا المعيار على عقود شراء أو بيع البنود غير المالية التي يمكن تسويتها بالصافي  -٨
لمالية كما لو كانت تلك العقود أدوات مالية نقداً أو بأداة مالية أخرى أو بمبادلة األدوات ا

  وذلك باستثناء العقود التي يتم الدخول فيها واستمرار االحتفاظ بها ألغراض استالم
  أو تسليم بنود غير مالية طبقاً الحتياجات المنشأة المتوقعة من المشتريات أو المبيعات

تي تخصصها المنشأة للقياس ولكن يتم تطبيق هذا المعيار على العقود ال. أو االستخدام
من معيار المحاسبة " ٥,٢"بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وفقاً للفقرة 

 ". األدوات المالية) "٤٧(المصري رقم 
هناك طرق متعددة لتسوية عقود شراء أو بيع البنود غير المالية بالصافي نقداً أو بأداة  - ٩

ليةمالية أخرى أو عن طريق مبادلة األد  :وات المالية وتتضمن الحاالت التا

عندما تسمح بنود العقد ألحد أطرافه بتسويته بالصافي نقداً أو بأداة مالية أخرى أو   )أ (
 .بمبادلة األدوات المالية

عندما تكون المقدرة على التسوية بالصافي نقداً أو بأداة مالية أخرى أو عن طريق   )ب(و
حة في شروط العقد ولكن لدى المنشأة ممارسات مبادلة األدوات المالية غير صري

سابقة في تسوية عقود مثيلة بالصافي نقداً أو بأداة مالية أخرى أو عن طريق 
إما مع الطرف اآلخر للعقد أو بالدخول في عقود مقاصة (مبادلة األدوات المالية 

 ).أو من خالل بيع العقد قبل تنفيذه أو نهايته
مارسات سابقة فعلية في عقود مثيلة في استالم مضمون عندما يكون للمنشأة م  )ج(و

العقد وإعادة بيعه خالل فترة زمنية قصيرة من تاريخ االستالم بغرض تحقيق 
 . أرباح من التقلبات قصيرة المدى في األسعار أو هامش الربح

لبنود غير المالية موضوع العقد قابلة للتحويل بسهولة إلى نقدية  )د(و  . عندما تكون ا
م الدخول في العقد الذي تنطبق عليه الفقرة و م " ج"أو " ب "ال يت بغرض استالم أو تسلي

بنود غير مالية طبقاً الحتياجات المنشأة المتوقعة من المشتريات أو المبيعات أو االستخدام 
  .وعليه فإنه يقع ضمن نطاق هذا المعيار

م فيتم تق" ٨"أما العقود األخرى والتي تنطبق عليها الفقرة  ييمها لتحديد ما إذا كان قد ت
م أو استالم البند غير المالي طبقاً  الدخول فيها واستمرار االحتفاظ بها بغرض تسلي
الحتياجات المنشأة المتوقعة من المشتريات أو المبيعات أو االستخدام وعليها يتم تحديد ما 

  .إذا كانت تقع ضمن نطاق هذا المعيار
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٤٣٥

لية والتي تقع ضمن نطاق هذا المعيار الع -١٠ قود المكتوبة لحق خيار شراء أو بيع بنود غير ما
يمكن تسويتها بالصافي نقداً أو بأداة مالية أخرى أو عن طريق مبادلة األدوات المالية على 

وال يكون الدخول في مثل هذه العقود بغرض )" د (٩"أو )" أ (٩"النحو الوارد بالفقرة 
لبند غير المالي طبقاً    الحتياجات المنشأة المتوقعة من المشترياتاستالم أو تسليم ا

  . أو المبيعات أو االستخدام
 ")٢٣أت "إلى " ٣أت"راجع أيضاً الفقرات من (تعريفات 

 :تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها -١١
ي أو أداة حقوق  هي أي عقد يؤدى إلى نشأة أصل مالي لمنشأة والتزام مال:األداة المالية

  .ملكية لمنشأة أخرى
  :هو أي أصل يكون إما: األصل المالي

  .نقدية) أ (
  .أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى) ب(أو
  : حق تعاقدي) ج(أو

 . الستالم نقدية أو أصل مالي آخر من منشأة أخرى) ١ (  
ب شروط لمبادلة األصول المالية أو االلتزامات المالية مع منشأة أخرى بموج) ٢(أو 

  .تكون على األرجح لمصلحة المنشأة
  : عقد سيتم أو قد تتم تسويته في أدوات حقوق الملكية للمنشأة ذاتها ويكون) د(أو

 المنشأة ملتزمة بموجبه باستالم - أو قد تكون -من غير المشتقات وتكون ) ١ ( 
 .عدد متغير من أدوات حقوق الملكية للمنشأة ذاتها

   تسويتها بطرق أخرى غير مبادلة مبلغ ثابت من النقد- أو قد يتم  -مشتقة سيتم ) ٢(أو 
أو أصل مالي آخر، مقابل عدد ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة 

ولهذا الغرض ال تتضمن أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة األدوات . ذاتها
كية طبقاً للفقرات المالية المحملة بحق إعادة البيع والمبوبة كأدوات حقوق مل

أو األدوات التي تفرض على المنشأة التزام بتسليم طرف آخر " ب١٦"و" أ١٦"
حصة تناسبية في صافي أصول المنشأة فقط عند التصفية والمبوبة كأدوات حوق 

  أو التي تكون هي نفسها عقود لالستالم" د١٦"و" ج١٦"ملكية طبقاً للفقرات 
  . الملكية الخاصة بالمنشأة ذاتهاأو التسليم المستقبلي ألدوات حقوق
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٤٣٦

  : هو أي التزام يكون إما: االلتزام المالي
  :التزاماً تعاقدياً) أ ( 

 .لتسليم النقدية أو أصل مالي آخر إلى منشأة أخرى) ١ ( 

لمبادلة األصول أو االلتزامات المالية مع منشأة أخرى بموجب شروط تكون ) ٢( أو
  .على األرجح في غير مصلحة المنشأة

  : تسويته في أدوات حقوق الملكية للمنشأة ذاتها ويكون- أو قد تتم -عقد سيتم ) ب(أو
 المنشأة ملتزمة بموجبه بتسليم - أو قد تكون -من غير المشتقات وتكون ) ١ ( 

 عدد متغير من أدوات حقوق الملكية للمنشأة ذاتها 

لة مبلغ ثابت من النقد  تسويتها بطرق أخرى غير مباد- أو قد تم - مشتقة سيتم ) ٢(أو
أو أصل مالي آخر، مقابل أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة ذاتها، ولهذا 
الغرض فإن الحقوق أو الخيارات أو الضمانات لالستحواذ على عدد محدد من 

  ملكية المنشأة نفسها مقابل مبلغ محدد من أي عملة تعتبر أدوات  حقوقأدوات
شأة الحقوق أو الخيارات أو الضمانات على المالك  ملكية إذا عرضت المنحقوق 

 الملكية غير المشتقة بالنسبة والتناسب بينهم وات حقوق فئة أدسالحاليين لنف
ولهذا الغرض أيضاً ال تتضمن أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة األدوات 

قرات المالية المحملة بحق إعادة البيع والمبوبة كأدوات حقوق ملكية طبقاً للف
أو األدوات التي تفرض على المنشأة التزام بتسلم طرف آخر " ب١٦"و" أ١٦"

حصة تناسبية في صافي أصول المنشأة فقط عند التصفية والمبوبة كأدوات 
أو التي تكون هي نفسها عقود " د١٦"و" ج١٦"حقوق ملكية طبقاً للفقرات 

  .صة بالمنشأة ذاتهالالستالم أو التسليم المستقبلي ألدوات حقوق الملكية الخا
وكاستثناء من هذا، يتم تبويب األداة التي تستوفى تعريف االلتزام المالي على أنها 
  أداة حقوق ملكية إن كانت لها جميع الصفات وتستوفى كافة الشروط الواردة

  ".د١٦"، "ج١٦"أو الفقرتين " ب١٦"، "أ١٦"في الفقرتين 
ي باقى أصول منشأة بعد خصم جميع هي أي عقد يثبت الحق ف: أداة حقوق الملكية

  .التزاماتها
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٤٣٧

السعر الذي سيتم الحصول عليه لبيع أصل أو الذي سيتم دفعه لنقل التزام : القيمة العادلة
راجع معيار المحاسبة (في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس 

  ).٤٥(المصري رقم 
داة المالية التي تعطى لحاملها الحق في إعادة بيع  هي األ:األداة المحملة بحق إعادة البيع

  األداة إلى مصدرها مقابل نقدية أو أي أصل مالي آخر أو التي تعاد تلقائياً إلى مصدرها
 .في حالة وقوع حدث مستقبلي غير مؤكد أو في حالة وفاة أو تقاعد حامل األداة

  )٤٧(سبة المصري رقم من معيار المحا) أ(ملحق تم تعريف المصطلحات التالية في  -١٢
االعتراف : األدوات المالية) "٢٦(من معيار المحاسبة المصري رقم " ٩"الفقرة وفي 

ين  المحاسبة المصريياريوتستخدم في هذا المعيار بنفس المعنى الوارد في مع" والقياس
 ).٤٧(و) ٢٦ (يرقم

 التكلفة المستهلكة لألصل المالي أو االلتزام المالي.  

 الدفاتراالستبعاد من . 

 المشتقة. 

 طريقة الفائدة الفعلية.  
 عقد الضمان المالي. 

 االلتزام المالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.  

 االرتباط المؤكد. 

 المعاملة المتوقعة. 

 فعالية التغطية. 

 البند المغطى. 

 أداة التغطية. 

 محتفظ به للمتاجرة.  

 شراء أو بيع بالطريقة المعتادة.  

 لفة المعاملةتك. 
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٤٣٨

على أي اتفاق بين طرفين أو أكثر يكون له " تعاقدي"أو " عقد"يطلق في هذا المعيار لفظ  -١٣
 - أو ال يكون لهم اختيار بالمرة - آثار اقتصادية واضحة ويكون لألطراف اختيار ضئيل 

ات لتجنب تلك اآلثار حيث يكون ذلك االتفاق نافذاً بحكم القانون، وعليه فإن العقود واألدو
 . المالية يمكن أن تأخذ صوراً متعددة وال يتحتم أن تكون مكتوبة

في هذا المعيار األفراد والشركات والمؤسسات والصناديق والهيئات " منشأة"يقصد بلفظ  -١٤
 .الحكومية

  العرض 
" ٢٥أت "ومن " ى١٤أت"إلى " ١٣أت "راجع كذلك الفقرات من (االلتزامات وحقوق المساهمين 

 ") أ٢٩أت "إلى 
عند االعتراف األولى يتعين على مصدر األداة المالية تبويب األداة أو مكوناتها كأصل  -١٥

مالي أو التزام مالي أو أداة حقوق ملكية وفقاً لجوهر االتفاق التعاقدي وتعريفات األصل 
 .المالي أو االلتزام المالي وأداة حقوق الملكية

لتحديد ما إذا كانت " ١١" في الفقرة عندما يقوم مصدر األداة بتطبيق التعريفات الواردة -١٦
األداة المالية أداة حقوق ملكية وليست التزاماً مالياً، فإن األداة تكون أداة حقوق ملكية عندما 

لتاليان - وفقط عندما -  .معاً) ب(و) أ( يتوافر الشرطان ا

 : ال تتضمن األداة أي التزام تعاقدي  ) أ (

  . ر لمنشأة أخرىلدفع النقدية أو أصل مالي آخ) ١(   

لمبادلة األصول أو االلتزامات المالية مع منشأة أخرى بموجب شروط قد تكون ) ٢( أو
 .في غير مصلحة المصدر

م -إذا كان سيتم ) ب(و  تسوية األداة في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصدر - أو قد يت
 :ذاته، فتكون األداة

زاماً تعاقدياً على المصدر لتسليم عدد متغير أداة مالية غير مشتقة ال تتضمن الت) ١ (
 .من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصدر ذاته

مشتقة سيتم تسويتها فقط بواسطة المصدر، الذي يقوم بمبادلة مبلغ ثابت من ) ٢(أو
النقد أو أصل مالي آخر بعدد ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصدر 

لخيارات أو الضمانات لالستحواذ على عدد ذاته، ولهذا الغرض فإن الحق وق أو ا
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٤٣٩

محدد من أدوات حقوق ملكية المنشأة نفسها مقابل مبلغ محدد من أي عملة تعتبر 
أدوات حقوق ملكية إذا عرضت المنشأة الحقوق أو الخيارات أو الضمانات على 

لنسبة والتنا سب المالك الحاليين لنفس فئة أدوات حقوق الملكية غير المشتقة با
بينهم ولهذا الغرض أيضاً ال تتضمن أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصدر 

" أ١٦"ذاته األدوات التي لها كل السمات وتستوفى الشروط الواردة في الفقرتين 
أو التي تكون في حد ذاتها عقوداً لالستالم " د١٦"و" ج١٦"أو الفقرتين " ب١٦"و

م المستقبلي ألدوات حقوق الملكية   .  الخاصة بالمصدر ذاتهأو التسلي
لتزام تعاقدي ال ينطبق عليه الشروط الواردة في  عاليه أداة ) ب(و) أ(وال يعتبر أي ا

 أو يمكن أن -حقوق ملكية بما في ذلك االلتزام الناشئ عن أداة مالية مشتقة ستؤدى 
 إلى االستالم أو التسليم المستقبلي ألدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصدر - تؤدى 

م تبويب األداة التي تستوفى تعريف االلتزام المالي على أنها . اتهذ وكإستثناء من هذا يت
أداة حقوق ملكية إذا كانت لها جميع الصفات وتستوفى الشروط الواردة في الفقرتين 

 ". د١٦"و" ج١٦"أو الفقرتين " ب١٦"و" أ١٦"

  األدوات المحملة بحق إعادة البيع 
لبيع  تتضمن األدوات المالي-أ١٦ التزام ) Puttable financial instruments(ة المحملة بحق إعادة ا

تعاقدي على المصدر إلعادة شراء أو استهالك األداة مقابل نقدية أو أصل مالي آخر في 
وكإستثناء من تعريف االلتزام المالي فإن األداة التي تتضمن مثل هذا . حالة ممارسة الحق

  :ية إذا توافرت فيها كل السمات التاليةااللتزام تبوب كأداة حقوق ملك
. أنها تعطى لحاملها الحق في حصة تناسبية في صافي أصول المنشأة في حالة تصفيتها  ) أ(

ويعنى صافي أصول المنشأة تلك األصول التي تتبقى بعد خصم كل المطالبات األخرى 
 :على هذه األصول وتحسب الحصة التناسبية كاآلتى

د التصفية إلى وحدات بمبالغ متساويةتقسيم صافي أصول المنشأة )١(  . عن

 .ضرب هذا المبلغ في عدد الوحدات التي تخص حامل األداة المالية) ٢(و

األداة هي ضمن نوعية من األدوات التي تكمل النوعيات األخرى من األدوات ولكى   ) ب(
 :تكون األداة ضمن هذه النوعية فيجب أن تتصف باآلتى

 .ألخرى على أصول المنشأة عند التصفيةليس لها أولوية على المطالبات ا )١(
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ال تحتاج إلى تحويلها إلى أداة أخرى قبل وجودها ضمن نوعية األدوات التي تكمل ) ٢(و
  .النوعيات األخرى من األدوات

أن تتشابه تماماً كافة األدوات المالية والتي هي ضمن نوعية األدوات التي تكمل ) ج(
ن تكون كلها محملة بحق إعادة البيع وأن تكون على سبيل المثال أ. النوعيات األخرى

المعادلة أو أي طريقة أخرى أستخدمت لحساب سعر إعادة الشراء أو االستهالك هي 
  .نفسها لكل األدوات الموجودة ضمن هذه النوعية

وبخالف التزام المصدر التعاقدي إلعادة الشراء أو استهالك األداة مقابل نقدية أو أصل ) د(
ضمن األداة أي التزام تعاقدي لتقديم نقدية أو أصل مالي آخر إلى منشأة مالي، ال تت

لتزامات مالية مع منشأة أخرى بشروط ليست في  أخرى أو استبدال أصول مالية أو ا
م أو ربما يتم تسويته في أدوات حقوق ملكية  صالح المنشأة كما أنها ليست عقد سيت

  .من تعريف االلتزام المالي) ب(ية المنشأة نفسها كما هو موضح في الفقرة الفرع
  يعتمد مجموع التدفقات النقدية المتوقعة لألداة طوال عمرها بشكل كبير على الربح) ه(

أو الخسارة أو التغير في صافي األصول المعترف بها أو التغير في القيمة العادلة 
األداة لصافي األصول المعترف بها وغير المعترف بها الخاصة بالمنشأة طوال عمر 

  ).باستبعاد أي آثار لألداة(
 تبوب أداة على أنها أداة حقوق ملكية ولكي باإلضافة إلى كل السمات المذكورة عاليه -ب١٦

  : يكون لدى المصدر أية أداة مالية أو عقد آخرأاليجب 
لتغير في   ) أ( يؤدى إلى إجمالي تدفقات نقدية تتوقف أساساً على األرباح أو الخسائر أو ا

ل المعترف بها أو التغير في القيمة العادلة لصافي أصول المنشأة صافي األصو
 ).مع استبعاد تأثير هذه األداة أو العقد(المعترف بها أو غير المعترف بها 

قييد العائد المتبقى إلى حامل األداة المحملة بحق ) ب( و له تأثير جوهري في تحديد أو ت
  .إعادة البيع

منشأة أال تأخذ في الحسبان العقود غير المالية مع حامل ولغرض تطبيق هذا الشرط، على ال
والتي تحتوي على شروط تعاقدية تشبه الشروط التعاقدية لعقد " أ١٦"أداة كالواردة في فقرة 

د . مماثل قد يتم بين حامل األداة غير المالية والمنشأة المصدره وإذا لم تستطع المنشأة تحدي
ؤه فعليها أال تبوب هذه األداة التي تحمل حق إعادة البيع ما إذا كان هذا الشرط سيتم أستيفا

  .كأداة حقوق ملكية
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األدوات أو عناصر من األدوات التي تفرض على المنشأة التزام بتسليم طرف آخر 
  حصة تناسبية في صافي أصول المنشأة فقط عند التصفية 

لتزام تعاقدي بأن تسلم الم-ج١٦ نشأة المصدرة إلى منشأة  تحتوي بعض األدوات المالية على ا
د التصفية وينشأ االلتزام بسبب أن . أخرى حصة تناسبية في صافي أصول األولى فقط عن

أو أنها ) مثل شركة محدودة المدة( خارج سيطرة المنشأة وهيالتصفية إما مؤكدة الحدوث 
ام المالي وكإستثناء من تعريف االلتز. غير مؤكدة الحدوث إال أنها تتم بأختيار حامل األداة

إذا توفرت فيها كل . فإن األداة التي تتضمن مثل هذا االلتزام تبوب كأدة حقوق ملكية
  :السمات التالية

أنها تعطى لحاملها الحق في حصة تناسبية في صافي أصول المنشأة في حالة   ) أ(
ويعنى صافي أصول المنشأة تلك األصول التي تتبقى بعد خصم كل . تصفيتها

 :لى هذه األصول وتحسب الحصة التناسبية كاآلتىالمطالبات األخرى ع

د التصفية إلى وحدات بمبالغ متساوية )١(   .تقسيم صافي أصول المنشأة عن
  .ضرب هذا المبلغ في عدد الوحدات التي تخص حامل األداة المالية) ٢( و

 ولكي. األداة هي ضمن نوعية من األدوات التي تكمل النوعيات األخرى من األدوات  ) ب(
 :ة ضمن هذه النوعية فيجب أن تتصف باآلتىتكون األدا

 .ليس لها اولوية على المطالبات األخرى على أصول المنشأة عند التصفية )١(

ال تحتاج إلى تحويلها إلى أداة أخرى قبل وجودها ضمن نوعية األدوات التي ) ٢(و
  .تكمل النوعيات األخرى من األدوات

لتي هي ضمن نوع) ج( ية األدوات التي تكمل النوعيات أن كافة األدوات المالية وا
األخرى تتضمن التزام تعاقدي بنفس الشكل على المنشأة المصدرة لتسليم حصة 

  .تناسبية في صافي أصولها عند التصفية
 تبوب أداة على أنها أداة حقوق ملكية فلكيباإلضافة إلى كل السمات المذكورة عاليه  - د١٦

  :عقديجب أال يكون لدى المصدر أداة مالية أو 
لتغير في   ) أ( يؤدى إلى إجمالي تدفقات نقدية تتوقف أساساً على األرباح أو الخسائر أو ا

صافي األصول المعترف بها أو التغير في القيمة العادلة لصافي أصول المنشأة 
 ).مع استبعاد تأثير هذه األداة أو العقد(المعترف بها أو غير المعترف بها 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٤٤٢

  .و تقييد العائد المتبقى إلى حاملي األدواتله تأثير جوهري في تحديد أ) ب( و
ولغرض تطبيق هذا الشرط، على المنشأة أال تأخذ في الحسبان العقود غير المالية مع حامل 

 على شروط تعاقدية تشبه الشروط التعاقدية لعقد تحتويج والتي ١٦أداة كالواردة في فقرة 
د . المصدرةمماثل قد يتم بين حامل األداة غير المالية والمنشأة  وإذا لم تستطع المنشأة تحدي

  .ما إذا كان هذا الشرط سيتم أستيفاؤه فعليها أال تبوب هذه األداة كأداة حقوق ملكية
إعادة تبويب األدوات المحملة بحق إعادة البيع واألدوات التي تفرض على المنشأة التزام 

  :لتصفية تناسبية في صافي أصول المنشأة فقط عند اةبتسليم طرف آخر حص
أو " ب١٦"، "أ١٦" على المنشأة أن تبوب أداة مالية كأدة حقوق ملكية طبقاً للفقرتين - ه ١٦

من تاريخ تمتع األداة بالسمات وأستيفائها للشروط الواردة في هذه " د١٦"و" ج١٦"الفقرتين 
بكل وعلى المنشأة إعادة تبويب األداة المالية من تاريخ توقف األداة عن التمتع . الفقرات

السمات أو استيفائها كل الشروط الواردة في هذه الفقرات فعلى سبيل المثال إذا أستهلكت 
المنشأة كل أدواتها المالية غير المحملة بحق إعادة البيع وتبقت أي أدوات محملة بحق 

" ب١٦"و" أ١٦"إعادة البيع ولها كل السمات ومستوفاه لكل الشروط الواردة في الفقرتين 
د تبويب األدوات المحملة بحق إعادة البيع كأدوات حقوق ملكية من فعلى المنش أة أن تعي

لبيع   .تاريخ أستهالكها لألدوات غير المحملة بحق إعادة ا
د إعادة تبويب أداة طبقاً للفقرة -و١٦   :على المنشأة أن تعالج ذلك محاسبياً كاآلتى" هـ١٦" عن

م مالي   ) أ( لتمتع بكل أن تعيد تبويب أداة حقوق الملكية كالتزا من تاريخ توقف األداة عن ا
أو الفقرتين " ب١٦"، "أ١٦"السمات أو استيفائها لكل الشروط الواردة في الفقرتين 

. ويقاس االلتزام المالي بالقيمة العادلة لألداة في تاريخ إعادة التبويب" د١٦"و" ج١٦"
ى ألداة حقوق وعلى المنشأة األعتراف في حقوق الملكية بأى فرق بين الرصيد الدفتر

 .الملكية والقيمة العادلة لاللتزام المالي في تاريخ إعادة التبويب

د تبويب االلتزام المالي كحقوق ملكية من تاريخ تمتع األداة بكل السمات   ) ب( أن تعي
" ج١٦"أو الفقرتين " ب١٦"، "أ١٦"وإستيفائها لكل الشروط الواردة في الفقرتين 

قيمة الرصيد الدفترى لاللتزام المالي في تاريخ وتقاس أداة حقوق الملكية ب" د١٦"و
  .إعادة التبويب
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 " أ١٦"عدم وجود التزام تعاقدي بتسليم نقدية أو أصل مالي آخر الفقرة 
فإن من " د١٦"و" ج١٦"أو الفقرتين " ب١٦"و" أ١٦"باستثناء الحاالت الواردة في الفقرتين  -١٧

لنسبة لاللتزام المالي أهم مالمح التمييز بين االلتزام المالي وأداة حقوق  الملكية هو أنه با
لتزام تعاقدي ألحد أطراف األداة المالية  لنقدية أو أصل مالي آخر ) المصدر(يوجد ا بتسليم ا

أو باستبدال األصول المالية أو االلتزامات المالية مع الحامل ) حامل األداة(للطرف األخر 
نه قد يحق لحامل أداة حقوق وبالرغم من أ. بشروط قد ال تكون في مصلحة المصدر

الملكية الحصول على حصة نسبية من أية توزيعات أرباح أو توزيعات ملكية أخرى فإنه 
م  لتوزيعات حيث ال يمكن مطالبته بتسلي ليس على المصدر التزام تعاقدي للوفاء بتلك ا

 .النقدية أو أصل مالي آخر لطرف آخر
انونى، هو العامل المتحكم في تبويبها في قائمة يعتبر جوهر األداة المالية، وليس شكلها الق -١٨

المركز المالي المنشأة وغالباً ما يكون الجوهر والشكل القانونى متوافقين ولكن هذا ليس 
هو الحال دائماً فهناك بعض األدوات المالية التي تأخذ الشكل القانونى لحقوق الملكية إال 

وات األخرى التي تجمع الخواص أنها تكون التزامات في جوهرها وهناك بعض األد
 : المرتبطة بأدوات حقوق الملكية والخواص المرتبطة بااللتزامات المالية، على سبيل المثال

تعتبر التزاماً مالياً األسهم الممتازة التي تلزم المصدر باستردادها مقابل مبلغ محدد أو قابل   )أ (
ى حاملها الحق في أن يطلب من للتحديد في تاريخ مستقبلي محدد أو قابل للتحديد، أو تعط

 . المصدر استرداد األداة في أو بعد تاريخ معين وبقيمة محددة أو قابلة للتحديد
" ب١٦"و" أ١٦"باستثناء هذه األدوات التي تبوب كأدوات حقوق ملكية طبقاً للفقرتين    )ب (

ملها حق تعتبر التزاماً مالياً األداة المالية التي تعطى لحا" د١٦"و" ج١٦"أو الفقرتين 
أداة محملة بحق إعادة البيع (خيار ردها للمصدر مقابل نقدية أو أي أصل مالي آخر 

(Puttable instrument. ويكون الحال بالمثل حتى عندما يتم تحديد مبلغ النقدية  
  رى على أساس مؤشر أو بند آخر له احتمال االرتفاعـول المالية األخـاألص أو
األدوات التي تبوب كأدوات حقوق ملكية طبقاً للفقرتين باستثناء هذه . اضـاالنخف أو
لخيار لحامل األداة في عرضها " د١٦"و" ج١٦"أو الفقرتين " ب١٦"، "أ١٦" فأن وجود ا

مرة أخرى على مصدرها مقابل نقدية أو أي أصل آخر يعنى في حد ذاته أن األداة 
لبيع ينطبق عليها تعريف االلتزام المالي ى سبيل المثال، قد تعطى عل. القابلة للعرض ل

صناديق االستثمار غير محددة االستحقاق والمساهمات وبعض المنشآت التعاونية قد 
تعطى لحاملي حصصها أو ألعضائها الحق في استرداد حصص ملكيتهم، في أي 
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وقت مقابل نقدية مساوية ألنصبتهم النسبية في قيمة أصول المصدر والتي ينتج عنها 
وثائق واألعضاء كالتزامات مالية باستثناء هذه األدوات التي تبويب حصص حاملي ال

". د١٦"و" ج١٦"أو الفقرتين " ب١٦"و" أ١٦"تبوب كأدوات حقوق ملكية طبقاً للفقرتين 
م أوصاف أخرى مثل  وبالرغم من ذلك فإن التبويب كالتزام مالي ال يمنع استخدا

 في صافي قيمة األصول التغير"أو " صافي قيمة األصول المستحقة لحاملي الحصص"
م المالية للمنشأة التي ليس " Unit Holdersالمستحقة لحاملي الحصص  في صلب القوائ

وال يمنع كذلك من ) مثل بعض صناديق االستثمار(لها حقوق ملكية مساهم فيها 
استخدام ايضاحات إضافية لتوضيح أن إجمالي حصص األعضاء تتضمن بنوداً مثل 

بق عليها تعريف حقوق الملكية، واألدوات القابلة للعرض للبيع االحتياطيات التي ينط
 . التي ال ينطبق عليها هذا التعريف

أو " ب١٦"و" أ١٦"باستثناء هذه األدوات التي تبوب كأدوات حقوق ملكية طبقاً للفقرتين  -١٩
إذا كانت المنشأة ال تمتلك الحق غير المشروط لتجنب دفع النقدية ". د١٦"و" ج١٦"الفقرتين 

أو األصول المالية األخرى لتسوية التزام تعاقدي، فإن ذلك االلتزام ينطبق عليه تعريف 
 :االلتزام المالي، على سبيل المثال

وجود حظر على مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزام تعاقدي مثل صعوبة الحصول على   )أ (
ة رقابية، هذا العملة األجنبية أو الحاجة إلى الحصول على الموافقة على السداد من هيئ
لتعاقدي لحامل األداة  . الحظر ال يلغى االلتزام التعاقدي للمنشأة وال الحق ا

د ممارسة حقه في االسترداد   )ب ( وجود التزام تعاقدي مشروط بالنسبة للطرف اآلخر عن
م النقدية  يعتبر التزاماً مالياً حيث إن المنشأة ال تمتلك الحق غير المشروط لتجنب تسلي

 . خرأو أصل مالي آ

يمكن لألداة المالية التي ال تؤدى صراحةً إلى نشوء التزام تعاقدي بسداد النقدية أو أصل  -٢٠
مالي آخر أن تؤدى بطريقة غير مباشرة إلى نشوء التزام، وذلك من خالل شروطها 

 :وأحكامها، على سبيل المثال

 -قط عندما  وف-يمكن أن تتضمن األداة المالية التزاماً غير مالي يجب تسويته عندما   )أ (
تخفق المنشأة في القيام بالتوزيعات أو في إعادة األداة، وإذا كان يمكن للمنشأة أن 
تتجنب تحويل النقدية أو أصل مالي آخر فقط عن طريق تسوية االلتزام غير المالي 

 .فتعتبر تلك األداة المالية التزاماً مالياً
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إذا كانت تشترط عند   )ب ( اة المالية التزاماً  أي منتعتبر األد أن تقوم المنشأة بتسليم   :التسوية 
 .نقدية أو أصل مالي آخر) ١(    

  أسهم المنشأة نفسها بحيث تتعدى قيمتها بصورة جوهرية قيمة النقدية) ٢( أو
  . أو األصل المالي اآلخر

وبالرغم من أنه قد ال يكون على المنشأة االلتزام التعاقدي الصريح لتسليم نقدية أو أصل 
إن بديل السداد عن طريق األسهم يفترض التسوية النقدية، وفى كل األحوال مالي آخر ف

لتسوية النقدية . فإن حامل األداة يضمن جوهرياً استالم مبلغ يساوي على األقل خيار ا
  ").٢١"راجع الفقرة (

  “ب  ١٦"التسوية عن طريق أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة الفقرة 
م أو استالم أدوات حقوق ال يعتبر العقد أداة حق -٢١ وق ملكية فقط لمجرد أنه قد يؤدى إلى تسلي

م تعاقدي لتسليم أو استالم  الملكية الخاصة بالمنشأة، فيمكن أن يكون للمنشأة حق أو التزا
عدد من أسهم أو أدوات حقوق ملكية أخرى متباينة بحيث تكون القيمة العادلة ألدوات 

تالمها مساوية لمبلغ الحق أو االلتزام التعاقدي ويمكن حقوق الملكية المزمع تسليمها أو اس
أن يكون ذلك الحق أو االلتزام التعاقدي ذو قيمة ثابتة أو متغيرة كلياً أو جزئياً وفقاً 

مثل سعر (للتغيرات في عوامل معينة غير السعر السوقى ألدوات حقوق الملكية للمنشأة 
لي سعر سلعة معينة أو الفائدة أو عقد لتسليم أدوات حقوق ) أ(ومن أمثلة ذلك ) ةسعر أداة ما

عقد لتسليم أدوات ) ب( و١٠٠ملكية المنشأة مساوية في القيمة لقيمة نقدية معينة مثل 
).  أوقية مثال١٠٠ً(حقوق ملكية المنشأة مساوية في القيمة لقيمة وزن معين من الذهب 

 يجب على المنشأة أو بمقدورها ويعتبر هذا العقد التزاماً مالياً على المنشأة حتى لو كان
تسليم أدوات حقوق ملكيتها، وال تعتبر أداة حقوق ملكية، حيث إن المنشأة تستخدم عدداً 
متغيراً من أدوات حقوق ملكيتها كوسيلة لتسوية العقد، وبناء على ذلك فال يكون في العقد 

 .قيمة متبقية في أصول الشركة بعد خصم جميع التزامات العقد
يعتبر أداة حقوق ملكية كل عقد تقوم المنشأة بتسويته عن " أ٢٢"ء ما جاء في الفقرة باستثنا -٢٢

  عدد محدد من أدوات حقوق ملكيتها مقابل مبلغ نقدي ثابت) أو استالم(طريق تسليم 
أو أصل مالي آخر، على سبيل المثال، فإن خيار األسهم الصادر الذي يعطى الطرف 

 المنشأة مقابل سعر محدد أو مقابل مبلغ محدد ثابت اآلخر حق شراء عدد محدد من أسهم
من سند، يعتبر أداة حقوق ملكية، وال يمنع العقد من كونه أداة حقوق ملكية تلك التغيرات 
في القيمة العادلة للعقد والتي تنتج عن التغيرات في أسعار الفائدة في السوق والتي ال تؤثر 
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ألخرى التي سيتم دفعها أو استالمها أو على عدد بدورها على النقدية أو األصول المالية ا
أدوات حقوق الملكية التي سيتم تسليمها واستالمها عند تسوية العقد، وتضاف مباشرة إلى 

مثل العالوة المحصلة نظير خيار مكتوب أو ضمانة (حقوق الملكية أية مبالغ يتم استالمها 
مثل العالوة المدفوعة (مبالغ مدفوعة ، كما يخصم من حقوق الملكية أية )على أسهم المنشأة

وال يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة ألداة حقوق الملكية ) نظير خيار تم شراؤه
 . في القوائم المالية

م بمعرفة المنشأة لتسوية عقد هي -أ٢٢  إذا كانت أدوات حقوق ملكية المنشأة ستستلم أو ستسل
لبي ع وتتمتع بكافة السمات وتستوفى كافة الشروط الواردة أدوات مالية محملة بحق إعادة ا

أو األدوات التي تفرض على المنشأة التزام بتسليم طرف آخر " ب١٦"و" أ١٦"في الفقرتين 
حصة تناسبية في صافي أصول المنشأة فقط عند التصفية وتتمتع بكافة السمات وتستوفى 

بر العقد أصل مالي أو التزام مالي ، يعت"د١٦"و" ج١٦"كافة الشروط الواردة في الفقرتين 
ويتضمن ذلك العقد الذي سيتم تسويته بمعرفة المنشأة عن طريق استالم أو . حسب األحوال

 .تسليم عدد محدد من هذه األدوات مقابل مبلغ محدد من النقدية أو أصل مالي آخر

يؤدى ، "د١٦"و" ج١٦"أو الفقرتين " ب١٦"و" أ١٦"باستثناء الحاالت الواردة في الفقرتين  -٢٣
العقد الذي يتضمن التزاماً على المنشأة بشراء حقوق ملكيتها مقابل نقدية أو أصل مالي 

لحالية لمبلغ التسديد،  م مالي بالقيمة ا لحالية لسعر (آخر إلى نشوء التزا كما في حالة القيمة ا
و الحال ويكون هذا ه). سعر تنفيذ الخيار أو أي مبلغ تسديد آخر إعادة الشراء اآلجل، أو

لتزام المنشأة بموجب عقد  حتى إذا كان العقد نفسه أداة حقوق ملكية، ومن أحد أمثلة ذلك ا
ء أدوات حقوق ملكيتها مقابل نقدية لية . آجل لشرا م االعتراف بااللتزام أولياً بالقيمة الحا ويت

 قياس االلتزام الحقاً لذلك، يتم. لمبلغ التسديد ويتم إعادة تبويبه باالستبعاد من حقوق الملكية
م ). ٤٧(المالي وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم  م فيت لتسلي وإذا انقضى العقد بدون ا

لتزام المنشأة  إعادة تبويب الرصيد الدفتري لاللتزام المالي إلى حقوق الملكية، ويؤدى ا
د التعاقدي لشراء أدوات حقوق ملكيتها إلى نشوء التزام مالي بالقيمة الحالية لمبلغ ا لتسدي
: مثال(حتى لو كان االلتزام بالشراء مشروطاً بقيام الطرف المقابل بممارسة حق االسترداد 

خيار البيع المكتوب الذي يعطى الطرف المقابل حق بيع أدوات حقوق ملكية المنشأة لها 
 ). مقابل سعر ثابت
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لتزاماً مالياً كل عقد ستقوم المنشأة بتسويته عن طريق  -٢٤ تسليم أو استالم عدد يعتبر أصالً أو ا
أداة مالية أخرى، ومن أمثلة ذلك  محدد من أدوات حقوق ملكيتها مقابل مبلغ نقدي متغير أو

 من أدوات حقوق ملكيتها مقابل مبلغ نقدي يتم حسابه ١٠٠عقد تقوم المنشأة بموجبه بتسليم 
  . أوقية من الذهب١٠٠ليكون مساوياً لقيمة 

 مخصصات التسوية الطارئة
 تتطلب األداة المالية قيام المنشأة بتسليم نقدية أو أصل مالي آخر أو تسويتها بحيث يمكن أن -٢٥

 أحداث مستقبلية غير مؤكدة - أو عدم حدوث -تكون التزاماً مالياً وذلك في حالة حدوث 
والتي تكون خارج نطاق تحكم كل من ) أو استناداً إلى نتائج ظروف غير مؤكدة(الحدوث 

وذلك مثل التغير في مؤشر بورصة األوراق المالية أو مؤشر أسعار مصدر وحامل األداة 
لية للمصدر أو  المستهلكين أو سعر الفائدة أو المتطلبات الضريبية أو اإليرادات المستقب

وال يكون لمصدر مثل تلك األداة الحق . صافي أرباحه أو نسبة المديونية إلى رأس المال
أو تسوية األداة بطريقة تجعلها التزاماً (مالي آخر المطلق لتجنب تسليم النقدية أو أصل 

 :وعليه فتعتبر األداة التزاماً مالياً على المصدر إال إذا) مالياً

لتسوية الطارئة الذي يمكن أن يتطلب   )أ(     لم يكن حقيقياً ذلك الجزء من مخصص ا
داة أو فيما عدا ذلك بطريقة تجعل األ(تسوية نقدية أو بواسطة أصل مالي آخر 

 ).التزاماً مالياً

كان من الممكن أن يلتزم المصدر بتسوية االلتزام نقداً أو بواسطة أصل مالي آخر  )ب( أو
  .فقط في حالة تصفية المصدر) أو فيما عدا ذلك بطريقة تجعل األداة التزاماً مالياً(

" أ١٦"تين تتمتع األداة بكافة السمات واستيفائها لكافة الشروط الواردة في الفقر) ج( أو
  ".ب١٦"و

 خيارات التسوية 
مثال أن يكون من (عندما تعطى أداة مالية مشتقة أحد األطراف الخيار في كيفية تسويتها  -٢٦

حق المصدر أو حامل األداة اختيار كيفية تسويتها نقداً أو عن طريق استبدال األسهم 
 كانت جميع خيارات التسوية فتعتبر األداة أصالً مالياً أو التزاماً مالياً إال إذا) بالنقدية

 . ستؤدى إلى أن تكون أداة حقوق ملكية



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٤٤٨

لتزاماً مالياً حقوق خيار  -٢٧ من أمثلة األداة المالية المشتقة ذات خيارات التسوية والتي تعتبر ا
األسهم التي يمكن للمصدر بموجبها اختيار التسوية، إما نقداً أو عن طريق مبادلة أسهم 

ء بند غير وبالمثل. المصدر بالنقدية ، تقع ضمن نطاق هذا المعيار بعض عقود بيع أو شرا
م  مالي مقابل أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة حيث يمكن تسويتها إما عن طريق تسلي

"). ١٠"إلى" ٨"راجع الفقرات من (بند غير مالي أو نقداً أو بواسطة أداة مالية أخرى 
  . ية وليست أدوات حقوق ملكيةوتعتبر تلك العقود أصوالً أو التزامات مال

  األدوات المالية المركبة 
 ")٣٥أت"إلى " ٣٠أت"راجع كذلك الفقرات من (

سيقوم مصدر األداة المالية من غير المشتقات تقييم شروط األداة المالية لتحديد ما إذا كانت  -٢٨
ويتم تبويب تلك المكونات بصورة منفصلة . تتضمن مكونات التزام وحقوق ملكية معاً

 ".١٥"كأصول مالية أو التزامات مالية أو أدوات حقوق ملكية وفقاً للفقرة رقم 

تؤدى إلى نشوء ) أ(تقوم المنشأة باالعتراف بصورة منفصلة بمكونات األداة المالية التي  -٢٩
تمنح لحامل األداة خيار تحويلها إلى أداة حقوق ملكية ) ب(التزام مالي على المنشأة و

ثال فإن السندات أو األدوات المماثلة التي يمكن أن يقوم حاملها على سبيل الم. للمنشأة
بتحويلها إلى عدد ثابت من األسهم العادية للمنشأة تعتبر أدوات مالية مركبة، ومن وجهة 

لتزام مالي  اتفاق تعاقدي (نظر المنشأة فإن مثل تلك األداة تمثل مكونين أساسيين، األول ا
لنقدية أو أصل مالي آخ خيار للشراء يمنح حامل األداة (والثانى أداة حقوق ملكية ) رلتسليم ا

ويعتبر ) حق تحويلها إلى عدد ثابت من األسهم العادية للمنشأة خالل فترة زمنية محددة
األثر االقتصادى إلصدار مثل تلك األداة مماثالً إلصدار أداة دين بها أحكام للسداد المبكر 

دية أو إصدار دية يمكن وضمانات لشراء أسهم عا  أداة دين لضمانات شراء أسهم عا
فصلها، وعليه فإنه في كل األحوال تقوم المنشأة بعرض مكونات االلتزامات وحقوق 

 .الملكية بصورة منفصلة في قائمة مركزها المالي

ال يتم مراجعة تبويب مكونات االلتزامات وحقوق الملكية الخاصة باألداة القابلة للتحويل  -٣٠
لتغير ف لتحويل حتى إذا بدا ان ممارسة حق التحويل كنتيجة ل ي احتمال ممارسة حق ا

ستكون مجزية اقتصادياً لبعض حاملي األداة حيث إنهم ليس من الضروري أن يفعلوا ما 
لتي قد تتباين  لتحويل وا د تتعلق مثالً بالميزات الضريبية الناتجة عن ا نتوقعه منهم ألسباب ق
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 إلى ذلك فإن احتمال التحويل قد يختلف من وقت إلى بين مختلف حاملي األسهم، باإلضافة
آخر ويبقى التزام المنشأة التعاقدي لسداد مدفوعات مستقبلية دائماً قائماً حتى نفاذه عن 

 . طريق التحويل أو استحقاق األداة أو أية معاملة أخرى

مالية أما قياس األصول المالية وااللتزامات ال) ٤٧(يتناول معيار المحاسبة المصري رقم  -٣١
أدوات حقوق الملكية فهى األدوات التي تبقى لها حصة في أصول المنشأة بعد خصم جميع 

وبناء على ذلك فانه عندما يتم توزيع الرصيد الدفتري األولي لألداة المالية . التزاماتها
م تحميل القيمة المتبقية بالمكون المتعلق بحق فيت وق المركبة بين االلتزامات وحقوق الملكية، 

ة بأكملها، أما قيمة  الملكية وذلك بعد خصم المبلغ المحدد لاللتزامات من القيمة العادلة لألدا
ضمن األداة المالية المركبة باالختالف عن ) مثل حق خيار االسترداد(أية مشتقات ضمنية 
ويكون . فتكون ضمن مكون االلتزام) مثل خيار تحويل حقوق الملكية(مكون حقوق الملكية 

ع القيم الدفترية الموزعة بين مكونات االلتزامات وحقوق الملكية عند االعتراف مجمو
ة بأكملها وال ينشأ  األولى مساوياً دائماً للقيمة العادلة التي كان من الممكن إعطاؤها لألدا

 . عن االعتراف األولى بمكونات األداة بصورة منفصلة أي مكسب أو خسارة

صدر السند القابل للتحويل إلى أسهم عادية أن يقوم أوالً يجب على م" ٣١" وفقاً للفقرة  -٣٢
د القيمة الدفترية لمكون االلتزام عن طريق قياس القيمة العادلة اللتزام مماثل  بما في (بتحدي

م ) ذلك أية مشتقات مشمولة وليست من حقوق الملكية ال يرتبط به أي مكون حقوق ملكية ث
م بعدها تحديد القيمة الدفترية ألد اة حقوق الملكية والتي تتمثل في خيار تحويل األداة إلى يت

أسهم عادية عن طريق خصم القيمة العادلة لاللتزام المالي من القيمة العادلة لألداة المالية 
  . المركبة بأكملها

 ")٣٦أت "راجع كذلك الفقرة (أسهم الخزينة 
فيتم عرض ) أسهم خزينة (إذا قامت المنشأة بإعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها -٣٣

تلك األدوات مخصومة من حقوق الملكية وال يجوز االعتراف بأى مكسب أو خسارة في 
األرباح أو الخسائر الناتجة عن شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق ملكية المنشأة 

ألسهم ويمكن أن تقوم المنشأة أو أية منشأة أخرى تكون ضمن المجموعة بشراء تلك ا. هذه
 . واالحتفاظ بها ويتم االعتراف بالقيمة المدفوعة أو المحصلة مباشرة في حقوق الملكية
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م   -أ٣٣ تُشغّل بعض المنشآت، إما داخلياً أو خارجياً، صندوق استثمار يقدم منافع للمستثمرين يت
لتي سي م تحديدها بوحدات وثائق الصندوق ويتم االعتراف بالتزامات مالية مقابل المبالغ ا ت

لتأمين . سدادها لهؤالء المستثمرين وبالمثل، تصدر بعض المنشآت مجموعات من عقود ا
وتتضمن . بخاصية المشاركة المباشرة وتحتفظ هذه المنشآت بالبنود الضمنية محل العقد

لبنود الضمنية محل العقد أسهم الخزينة الخاصة بالمنشأة وعلى . بعض هذه الصناديق أو ا
، قد تختار المنشأة أال تخصم من حقوق الملكية أسهم الخزينة "٣٣"الرغم من الفقرة 

د الضمني محل العقد عندما، وفقط عندما،  الموجودة في هذا الصندوق أو التي تمثل البن
بدالً عن ذلك، قد . تقوم المنشأة باسترجاع أدوات حقوق الملكية الخاصة بها لهذا الغرض

 أسهم الخزينة هذه كحقوق ملكية وأن تقوم تختار المنشأة االستمرار في المحاسبة عن
بالمحاسبة عن األداة التي تم استرجاعها كما لو كانت األداة أصٍل ماٍل وتقيسه بالقيمة 

ويكون ). ٤٧(العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 
ألغراض . كل أداة على حدهذا االختيار غير قابل للرجوع فيه ويتم إجراؤه على مستوى 

إجراء هذا االختيار، تتضمن عقود التأمين عقود االستثمار ذات خواص المشاركة 
للمصطلحات المستخدمة في هذه ) ٣٧(راجع معيار المحاسبة المصري رقم . (االختيارية

  ).الفقرة والتي تم تعريفها في ذلك المعيار
ي تحتفظ بها المنشأة وذلك إما في صلب يتم اإلفصاح بصورة منفصلة عن أسهم الخزينة الت -٣٤

قائمة المركز المالي أو في اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية وذلك وفقاً لمعيار المحاسبة 
وإذا أعادت المنشأة شراء أدوات حقوق الملكية " عرض القوائم المالية) "١(المصري رقم 

قاً لمعيار المحاسبة المصري الخاصة بها من أطراف ذوي عالقة فإنها تقوم باإلفصاح وف
  ".اإلفصاح عن األطراف ذوي العالقة) "١٥(رقم 

 ")٣٧أت"راجع كذلك الفقرة (الفوائد وتوزيعات األرباح والمكاسب والخسائر 
يتم االعتراف بالفوائد وتوزيعات األرباح والمكاسب والخسائر المرتبطة بأداة مالية أو مكون  -٣٥

 كمصروف في األرباح أو الخسائر، أما توزيعات حاملي أدوات يمثل التزاماً مالياً، كإيراد أو
أما تكاليف المعاملة . حقوق الملكية فتقوم المنشأة بخصمها مباشرة من حقوق الملكية

  . المتعلقة بحقوق الملكية، فيتم المحاسبة عنها بخصمها من حقوق الملكية
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  ي أدوات حقـوق الملكيـة  يتم المحاسبة عن ضريبة الدخل المرتبطة بتوزيعـات حـامل          -أ٣٥
  وبتكاليف المعاملة المتعلقة بحقوق الملكية، وذلك وفقـاً لمعيـار المحاسـبة المـصري        

  ".ضرائب الدخل) "٢٤(رقم 
يحدد تبويب األداة المالية كالتزام مالي أو أداة حقوق ملكية ما إذا كان سيتم االعتراف  -٣٦

 بتلك األداة كإيراد أو مصروف في بالفوائد وتوزيعات األرباح واألرباح والخسائر المتعلقة
م  األرباح أو الخسائر، وعليه يتم االعتراف بتوزيعات األرباح على األسهم والتي ت
االعتراف بها بالكامل كالتزامات كمصروفات بنفس طريقة الفوائد بالنسبة للسند، وبالمثل 

ل أدوات حقوق يتم االعتراف باألرباح والخسائر المرتبطة باالستردادات أو إعادة تموي
وال يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة ألداة حقوق . ملكية كتغير في حقوق الملكية

 . الملكية في القوائم المالية

عادة ما تتحمل المنشأة تكاليف مختلفة إلصدار أو اقتناء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها  -٣٧
بالغ المدفوعة للمستشارين القانونيين مثل رسوم التسجيل والرسوم القانونية األخرى والم

ويتم المحاسبة عن تكلفة . الخ... والمحاسبين وغيرهم وتكاليف الطباعة وضرائب الدمغة
المعاملة التي تتعلق بحقوق الملكية عن طريق خصمها من حقوق الملكية وذلك في الحدود 

عاملة حقوق الملكية والتي التي تكون فيها تلك التكلفة اإلضافية مرتبطة ارتباطاً مباشراً بم
ويتم االعتراف كمصروف بتكاليف معاملة حقوق . كان من الممكن تجنبها في أحوال أخرى

  .الملكية التي تم إلغائها
يتم توزيع تكلفة المعاملة المرتبطة بإصدار أداة مالية مركبة على مكونات االلتزامات  -٣٨

مكونات، أما تكاليف المعامالت التي وحقوق الملكية لألداة بنفس نسبة توزيع حصيلة تلك ال
مثل تكاليف طرح بعض األسهم وقيد (ترتبط مجتمعة بأكثر من معاملة تتم في وقت واحد 

فيتم توزيعها على تلك المعامالت ) أسهم أخرى في بورصة األوراق المالية في وقت واحد
 . على أساس معقول ومتناسب مع المعامالت المماثلة

  نفصلة عن تكاليف المعاملة التي تمت المحاسبة عنها بخصمهايجب اإلفصاح بصورة م -٣٩
عرض ) "١(من حقوق الملكية خالل الفترة وذلك وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 

 ".القوائم المالية
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د  -٤٠ يمكن عرض توزيعات األرباح التي تم تبويبها كمصروف في قائمة الدخل إما مع الفوائ
من ) أ٥(منفصل وبما ال يخالف نصوص القانون والبند على االلتزامات األخرى أو كبند 
وباإلضافة إلى متطلبات هذا المعيار، يخضع ). ٣٨(معيار المحاسبة المصرى رقم 

ومعيار ) ١(اإلفصاح عن الفوائد وتوزيعات األرباح ألحكام معيار المحاسبة المصري رقم 
د وفى بعض األحيان يفضل اإلفصاح ع). ٤٠(المحاسبة المصري رقم  ن كل من الفوائ

وتوزيعات األرباح في قائمة الدخل بصورة منفصلة نظراً لوجود فروق بينهما في بعض 
األمور مثل الخضوع للضرائب ويخضع اإلفصاح عن اآلثار الضريبية ألحكام معيار 

  ).٢٤(المحاسبة المصري رقم 
ية لاللتزام المالي يتم االعتراف باألرباح والخسائر المرتبطة بالتغيرات في القيمة الدفتر -٤١

الخسائر / كدخل أو مصروف في األرباح أو الخسائر وذلك عندما تكون تلك األرباح 
مرتبطة بأداة تتضمن حق حاملها في الحصة المتبقية في أصول المنشأة مقابل نقدية أو أصل 

وتقوم المنشأة بعرض أية أرباح أو خسائر ناتجة عن )"). ب (١٨"راجع الفقرة (مالي أخر 
عادة قياس تلك األداة بصورة منفصلة في صلب قائمة الدخل عندما يكون ذلك مالئماً في إ

  ).١(شرح أداء المنشأة وذلك وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 
  إجراء المقاصة بين أصل والتزام مالي 

 ")٣٩أت "و" و٣٨أت"إلى " إ٣٨أت"راجع كذلك الفقرات (

ام مالي وعرض صافي المقاصة في الميزانية يتم عمل مقاصة بين أصل مالي والتز -٤٢
 :عندما، وفقط عندما

   تمتلك المنشأة حالياً الحق القانونى القابل للنفاذ إلجراء المقاصة بين المبالغ المعترف بها )أ (
لدى المنشأة النية إما إلجراء التسوية على اساس صافي المبالغ أو تحقيق األصل   )ب(و

  . حدوتسوية االلتزام في آن وا
وعند المحاسبة عن تحويل أصل مالي غير مؤهل لالستبعاد من الدفاتر، ال تقوم المنشأة 

راجع معيار المحاسبة المصري (بإجراء مقاصة بين األصل المحول وااللتزام المرتبط به 
  ").٢٢,٢,٣"فقرة ) ٤٧(رقم 
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قيمة الصافية، يتطلب هذا المعيار عرض األصول المالية وااللتزامات المالية على أساس ال -٤٣
عندما يعكس ذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للمنشأة الناتجة عن تسوية اثنين أو 

وعندما يكون للمنشأة الحق في استالم أو دفع مبلغ . أكثر من األدوات المالية المنفصلة
أما . صافي واحد وتنوى عمل ذلك، فإن لديها بالفعل أصل مالي واحد أو التزام مالي واحد

فيتم عرض كل من األصول المالية وااللتزامات المالية بصورة  في األحوال األخرى، 
منفصلة عن بعضهما وبشكل يتوافق مع الخصائص المرتبطة بكل منهما مثل موارد 

ويجب على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات المطلوبة وفقاً للفقرات . المنشأة والتزاماتها
لنسبة لألدوات ) ٤٠(ار المحاسبة المصري رقم من معي" هـ١٣"إلى " ب١٣" وذلك با

م االعتراف بها والتي تقع في نطاق الفقرة  من معيار المحاسبة " أ١٣"المالية التي ت
  ).٤٠(المصري رقم 

يختلف إجراء المقاصة بين األصل المالي وااللتزام المالي المعترف بهما مع عرض  -٤٤
 وبالرغم من ان إجراء المقاصة ال يؤدى إلى الصافي عن االعتراف باألصل أو االلتزام،

االعتراف بأية أرباح أو خسائر فإن استبعاد األداة المالية من الدفاتر ال يؤدى فقط إلى إلغاء 
 .من الميزانية بند سبق االعتراف به ولكنه قد يؤدى كذلك إلى االعتراف بربح أو خسارة

وجب العقد أو خالفه أو إلغاء كل أو جزء يعتبر حق إجراء المقاصة حقاً قانونياً للمدين بم -٤٥
من مبلغ مستحق للدائن عن طريق خصم مبلغ مستحق من الدائن مقابل هذا المبلغ، وفى 
بعض الحاالت غير العادية قد يكون للمدين حقاً قانونياً لتسوية مبلغ مستحق من طرف 

قية بين األطراف ا لثالثة تنص صراحة ثالث مقابل المبلغ المستحق للدائن بشرط وجود اتفا
وحيث أن حق إجراء المقاصة يعتبر إجراء قانونياً، . على حق المدين في إجراء المقاصة

إال أن الظروف المؤيدة له قد تختلف ويجب دائماً األخذ في االعتبار القوانين الحاكمة 
 . للعالقة بين األطراف

اللتزام المالي من شأنه أن ان وجود حق قابل للنفاذ إلجراء المقاصة بين األصل المالي وا -٤٦
يؤثر على الحقوق وااللتزامات المرتبطة باألصل المالي وااللتزام المالي كما يؤثر على 
تعرض المنشأة لمخاطر االئتمان والسيولة، إال أن وجود الحق بحد ذاته ال يعتبر أساساً 

في آن واحد ال كافياً إلجراء المقاصة، ففى غياب النية لممارسة الحق أو إجراء التسوية 
 . تتأثر التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة ال من حيث القيمة أو التوقيت
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وعندما تنوى المنشأة ممارسة الحق أو إجراء التسوية في آن واحد فان عرض األصل 
قبلية للمنشأة بصورة أكثر  وااللتزام على أساس القيم الصافية يعكس التدفقات النقدية المست

يث القيمة والتوقيت، كما يعكس كذلك المخاطر التي تتعرض لها تلك مالءمة من ح
 نية أحد أو كال الطرفين إلجراء التسوية على اساس القيم الصافية تكفيوال . التدفقات

بدون وجود حق قانونى لذلك كمبرر إلجراء المقاصة حيث إن الحقوق وااللتزامات 
 .قى كما هي بدون تغييرالمرتبطة باألصل وااللتزام المالي منفرداً تب

قد تتأثر نية المنشأة بالنسبة لتسوية أصول والتزماتات معينة بممارساتها العادية وبمتطلبات  -٤٧
ء  لتي يمكن أن تحد من قدرة المنشأة على إجرا األسواق المالية وبالظروف األخرى ا

اصة ولكنها التسوية أو التسوية الصافية في آن واحد، وعندما يكون للمنشأة حق إجراء المق
ال تنوى التسوية الصافية أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في آن واحد فيجب اإلفصاح 

من معيار " ٣٦"عن تأثير ذلك الحق على المخاطر االئتمانية للمنشأة وذلك وفقاً للفقرة 
 ). ٤٠(المحاسبة المصري رقم 

ليتين، عن طريق -٤٨  عمليات غرفة المقاصة في يمكن مثالً حدوث التسوية المتزامنة ألداتين ما
، وفى تلك الظروف تكون )وجهاً لوجه(األسواق المالية المنظمة أو المبادلة المباشرة 

التدفقات النقدية فعلياً مساوية لقيمة واحدة صافية، وال تكون المنشأة معرضة لمخاطر 
لسيولة، وفى ظروف أخرى يمكن أن تقوم المنشأة بتسوية أداتين عن  طريق االئتمان أو ا

دفع أو استالم مبالغ منفصلة مما يعرضها لمخاطر االئتمان وذلك بالنسبة للقيمة الكلية 
لألصل أو يعرضها كذلك لمخاطر السيولة وذلك بالنسبة للقيمة الكلية لاللتزام، ويمكن أن 
يكون هذا التعرض للمخاطر كبيراً بالرغم من صغره النسبى، وعليه فال يعتبر تحقيق 

ال إذا تمت المعامالت المتعلقة بذلك في األصل المالي م المالي متزامنين إ  وتسوية االلتزا
 . نفس اللحظة

ء المقاصة " ٤٢"بصفة عامة فإن الشروط الواردة في الفقرة  -٤٩ لباً ما يكون إجرا ال تتحقق وغا
م عندما  : غير مالئ

أداة اصطناعية (دة يتم استخدام عدة أدوات مالية لمحاكاة المالمح العامة ألداة مالية واح) أ(
synthetic instrument.(  
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تنشأ األصول المالية وااللتزامات المالية من أدوات مالية معرضة لنفس المخاطر ) ب( أو
مثل األصول وااللتزامات داخل محفظة من العقود اآلجلة أو المشتقات (الرئيسية 
  .إال أنها تتضمن أطرافاً مختلفة) األخرى

 مالية أو غير مالية كضمانات اللتزامات مالية غيـر قابلـة لالسـترداد    يتم تقديم أصول ) ج( أو
)non-recourse.( 

م ) د( أو  م تجنيب أصول مالية في صندوق منفصل بواسطة مدين بغرض التخلص من التزا يت
مثل ارتباطات (معين بدون أن يتم قبول تلك األصول بواسطة الدائن لتسوية االلتزام 

  ). Sinking Fund arrangementاستهالك الدين 
لتي تكبدتها المنشأة كنتيجة ألحداث أدت) ه(أو م استرداد االلتزامات ا   من المتوقع أن يت

  إلى حدوث خسائر من المتوقع استردادها من طرف ثالث بواسطة مطالبة بموجب
 .عقد تأمين

خل يمكن للمنشأة التي تدخل في عدد من معامالت األدوات المالية مع طرف واحد أن تد -٥٠
مع ذلك الطرف ويسمح ذلك " Master netting arrangementاتفاقية تصفية رئيسية "في 

االتفاق بإجراء تسوية واحدة صافية لجميع األدوات المالية التي يغطيها االتفاق وذلك في 
حالة إخفاق أو إنهاء أي عقد، وعادة ما تستخدم المؤسسات المالية تلك االتفاقات لتوفير 

لخسارة في حاالت اإلفالس أو الظروف األخرى التي تؤدى إلى عدم قدرة الحماية ضد ا
ء  أحد األطراف على الوفاء بالتزاماته، وعادة ما تمنح اتفاقية التسوية الرئيسية الحق إلجرا
مقاصة ويصبح هذا الحق قابالً للنفاذ كما يؤثر على تحقق األصول المالية أو تسويتها فقط 

خفاق معين أو في الظروف األخرى التي ليس من المتوقع في الوقت الالحق لحدوث إ
وال تكون اتفاقية التصفية الرئيسية أساساً . حدوثها في األحوال العادية لسير األعمال

م ". ٤٢"إلجراء المقاصة إال في حالة توافر الشرطين الواردين في الفقرة  وعندما ال يت
الخاضعة التفاقية التصفية الرئيسية يجب إجراء المقاصة بين األصول وااللتزامات المالية 

من " ٣٦"اإلفصاح عن تأثير االتفاق على تعرض المنشأة للخطر االئتمانى وفقاً للفقرة 
  ).٤٠(معيار المحاسبة المصري رقم 

  .ملغاة  - ٩٥ إلى ٥١
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  تاريخ السريان والقواعد االنتقالية
 ويـسري  ٢٠١٦ادر عام الص) ٢٥(يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة المصري رقم      -٩٦

، ويـسمح بـالتطبيق   ٢٠٢٠ يوليـو  ١تطبيقه على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد     
  ٢٠١٩" األدوات الماليـة ) "٤٧(المبكر إذا تم تطبيق معيار المحاسـبة المـصري رقـم        

  .إذا قامت المنشأة بالتطبيق المبكر، يجب اإلفصاح عن ذلك. في نفس التوقيت
  . هذا المعيار بأثر رجعييتم تطبيق متطلبات -٩٧
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  )أ(ق ملح
 إرشادات التطبيق

  .ويعتبر جزءاً ال يتجزأ منه) ٢٥(يرافق هذا الملحق معيار المحاسبة المصري رقم 
  .شرح إرشادات التطبيق هذه كيفية تطبيق نواحي معينة من المعيارت   -١أت 
ويتضمن معيار المحاسـبة  . سهاال يتناول هذا المعيار االعتراف باألدوات المالية أو قيا      -٢أت 

  .المتطلبات الخاصة باالعتراف باألدوات المالية وقياسها) ٤٧(المصري رقم 
  ")١٤"إلى " ١١"الفقرات من (تعريفات 

  األصول المالية وااللتزامات المالية
تعتبر النقدية أصالً مالياً حيث إنها تمثل وسيلة المبادلة، وعليه فتعتبر هي أساس قيـاس           -٣أت 

فتعتبر الوديعة النقدية في بنـك أو   . جميع المعامالت واالعتراف بها في القوائم المالية      
في مؤسسة مالية مماثلة أصالً مالياً، ألنها تمثل الحق التعاقدي للمودع للحصول علـى      
نقدية من المؤسسة المالية وأن يقوم بتحرير شيك أو أداة مماثلة مسحوبة على الرصـيد      

  .فاء اللتزام ماليلصالح دائن معين و
من األمثلة الشائعة لألصول المالية، التي تمثل حقـاً تعاقـدياً السـتالم النقديـة فـي               -٤أت 

المستقبل، وااللتزامات المالية المقابلة التي تمثل التزاماً تعاقـدياً لتـسليم النقديـة فـي      
 :المستقبل ما يلي

  .حسابات العمالء والموردون  ) أ (
 .أوراق القبض وأوراق الدفع  ) ب (

 .اإلقراض واإلقتراض  )  ج(

 .السندات المستحقة للتحصيل والدفع  )  د(

النقديـة  ) أو التزام بتـسليم ( حالة، فإن الحق التعاقدي ألحد األطراف الستالم       وفي كل 
  ).أو حقه في االستالم(يقابله التزام الطرف المقابل بالتسليم 

نفعة االقتصادية المزمع من أنواع األدوات المالية األخرى األدوات التي تكون فيها الم         -٥أت 
وتعتبر السندات أصوالً مالية ألنها   . الحصول عليها أو إعطائها أصالً مالياً غير النقدية       

تمثل التزاماً على الحكومة المصدرة بسداد النقدية، وعليه فإنها تعتبـر أصـالً ماليـاً           
  .لحاملها والتزاماً مالياً على مصدرها
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مثل الـسندات  ) (Perpetual Debt Instruments(ن المستمرة غالباً ما تعطى أدوات الدي   -٦أت 
لحاملها الحق في استالم مبالغ في تـواريخ   ) المستمرة والقروض وصكوك رأس المال    

محددة تمتد إلى المستقبل غير المحدد، وذلك تحت حساب الفوائد، وذلـك إمـا بـدون        
اده ولكن بموجـب  الحق في استرداد رأس المال األصلي أو مع وجود الحق في استرد     

. شروط تجعل ذلك االسترداد بعيد االحتمال أو ممكن الحدوث في المستقبل البعيد جـداً  
على سبيل المثال، يمكن أن تصدر المنشأة أداة مالية تتطلب منهـا سـداد مـدفوعات           

يطبق على قيمة إسـمية معينـة أو   % ٨سنوية مستمرة تساوى سعر فائدة محدد يساوي  
هي سـعر  % ٨ جنيه وبافتراض أن الـ ١٠٠٠لي المساوي مثالً على رأس المال األص 

الفائدة في السوق بالنسبة لألداة وقت إصدارها، فإن المصدر يلتـزم تعاقـدياً بـسداد              
 وحـدة نقديـة   ١٠٠٠) الحالية(مدفوعات الفوائد المستقبلية، بحيث تكون قيمتها العادلة      

امل األداة ومـصدرها أصـالً    بناء على ذلك يكون لكل من ح      . عند االعتراف األولى  
 .مالياً والتزاماً مالياً، على الترتيب

يعتبر الحق أو االلتزام التعاقدي الستالم أو تسليم أو مبادلة األدوات المالية فـي حـد              -٧أت 
فينطبق على سلسلة الحقوق أو االلتزامـات التعاقديـة تعريـف األداة        . ذاته أداة مالية  

النهاية إلى استالم أو دفع النقدية، أو إلى اقتناء أو إصدار     المالية، إذا كانت ستؤدى في      
 .أداة حقوق ملكية

قد تكون المقدرة على ممارسة الحق التعاقدي أو متطلبات الوفـاء بـالتزام تعاقـدي               -٨أت 
فمثالً، تعتبـر الـضمانة   . مطلقة، وقد تكون مشروطة بحدوث حدث معين في المستقبل 

ض الستالم النقدية من الضامن، والتزاماً تعاقدياً مقابالً علـى        المالية حقاً تعاقدياً للمقر   
ويعتبـر الحـق وااللتـزام    . الضامن للدفع إلى المقرض، في حالة إخفاق المقتـرض     
، بالرغم من )افتراض الضمانة (التعاقدي موجودين بسبب معاملة سابقة أو حدث سابق         

وفاء بالتزامه مـشروطين  أن مقدرة المقترض على ممارسة الحق ومتطلبات الضامن لل 
وعليه فـإن الحـق أو االلتـزام    . هما االثنين على حدث مستقبلي هو إخفاق المقترض     

المشروطان ينطبق عليهما تعريف األصل المالي وااللتزام المالي، بالرغم من أنه ليس         
ومـن ضـمن   . دائماً ما تكون تلك األصول وااللتزامات معترف بها في القوائم المالية 

وااللتزامات المشروطة عقود التأمين التي تقع في نطـاق معيـار المحاسـبة          الحقوق  
  ".عقود التأمين) " ٣٧(المصري رقم 
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 .ملغاة   -٩أت 

مثل (واألصول المعنوية   ) مثل المخزون واألصول الثابتة   (ال تعتبر األصول الملموسة        -١٠أت 
 مثـل تلـك األصـول    ويؤدى التحكم في . أصوالً مالية ) العالمات التجارية والبراءات  

الملموسة وغير الملموسة إلى خلق الفرصة لتوليد تدفقات نقدية داخلة أو أصل مـالي            
 .آخر، ولكن ال يؤدى إلى نشوء حق حالي الستالم النقدية أو أصل مالي آخر

التي تتمثل منافعهـا  ) مثل المصروفات المدفوعة مقدماً(ال تعتبر أصوالً مالية األصول     -١١أت 
ية المستقبلية في استالم السلع أو الخدمات، وليس الحق في استالم النقديـة أو        االقتصاد

وبالمثل، فإن البنود مثل اإليراد المؤجل ومعظم التزامات الـضمان        . أصل مالي آخر  
ال تعتبر التزامات مالية، ذلك ألن المنافع االقتصادية المدفوعة والمرتبطة بها تتمثـل            

 .ست التزاماً تعاقدياً لدفع النقدية أو أصل مالي آخرفي تسليم السلع والخدمات ولي

ال تعتبر التزامات مالية أو أصوالً مالية تلك االلتزامات أو األصـول غيـر التعاقديـة        -١٢أت
ويتنـاول  ). مثل ضرائب الدخل التي تنشأ كنتيجة لمتطلبات نظامية تفرضها الحكومات     (

أسس المحاسبة عـن ضـرائب      " ضرائب الدخل ) "٢٤(معيار المحاسبة المصري رقم     
 المعرفة في معيار Constructive Liabilitiesالدخل، وبالمثل فإن االلتزامات الضمنية 

  .ال تعتبر التزامات مالية ألنها ال تنشأ من عقود) ٢٨(المحاسبة المصري رقم 
 أدوات حقوق الملكية 

-Nonة بحق إعـادة البيـع   من أمثلة أدوات حقوق الملكية األسهم العادية غير المحمل           -١٣أت

Puttable        ب١٦"و" أ١٦"راجع الفقـرتين    ( وبعض األدوات المحملة بحق إعادة البيع ("
 بتسليم طرف آخر حصة تناسبية فـي  اوبعض األدوات التي تفرض على المنشأة التزام     

وبعــض ") د١٦"و" ج١٦"راجع الفقرتين   (صافي أصول المنشأة فقط عند التصـفية       
، ")٢٦أت"و" ٢٥أت"راجـع الفقـرتين    (Preference Sharesممتـازة  أنواع األسـهم ال 

 التي تـسمح لحاملهـا   Written Sell Optionsوالضمانات أو خيارات الشراء المكتوبة 
باالكتتاب في أو شراء عدد محدد من األسهم العاديـة غيـر القابلـة للبيـع للمنـشأة          

ويعتبر التـزام المنـشأة   . المصدرة، وذلك مقابل مبلغ نقدي محدد أو أصل مالي آخر        
  بإصدار أو شراء عدد محدد من أدوات الملكية الخاصة بها مقابل مبلغ نقـدي معـين       

فيما عدا ما جاء في الفقرة (أو أصل مالي آخر في حد ذاته أداة حقوق ملكية للمنـشأة         
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وبالرغم من ذلك، إذا اشتمل العقد على التزام على المؤسسة بـدفع النقديـة أو     "). أ٢٢"
صل مالي آخر، فإن ذلك يؤدى إلى نشوء التزام يعادل القيمة الحالية لمبلغ االسـترداد      أ
ويعتبر مصدر األسهم العادية غير القابلة للبيع قـد تعهـد     )") أ (٢٧أت  "راجع الفقرة   (

بالتزام معين، عندما يقوم رسمياً بإجراء توزيعـات، ويـصبح ملتزمـاً قانونـاً تجـاه         
لك هو الحال بعد إعالن توزيعات األرباح، أو عندما تـصفى  ويكون ذ . المساهمين بذلك 

  .المنشأة فسيتم توزيع أية أصول متبقية على المساهمين بعد الوفاء بااللتزامات
ال تعتبر أصوالً مالية خيارات الشراء أو العقود المماثلة األخرى التي تعطى المنـشأة            -١٤أت

ية لها مقابل تسليم مبلغ نقدي معـين  حق إعادة شراء عدد محدد من أدوات حقوق الملك  
، إال أنـه يـتم خـصم أي مبـالغ     ")أ٢٢"فيما عدا ما جاء بالفقرة  (أو أصل مالي آخر     

  .مدفوعة في سياق هذه العقود من حقوق الملكية
  ))"ب(ج١٦"و)" ب(أ١٦ "الفقرتان(نوعية األدوات التي تكمل كل النوعيات األخرى 

أن تكون األداة المالية ضـمن نوعيـة   " ج١٦"و" أ١٦"قرتين   أحد السمات الواردة في الف     -أ١٤أت
  .األدوات التي تكمل كل النوعيات األخرى

 عند تحديد ما إذا كانت األداة ضمن نوعية األدوات المكملـة، علـى المنـشأة تقيـيم         -ب١٤أت
. مطالبة األداة عند التصفية وكأنها ستصفى في التاريخ الذي ستقوم فيه بتبويـب األداة           

. المنشأة أن تعيد النظر في التبويب إذا كان هناك تغير في الظروف ذات الـصلة   وعلى  
فعلى سبيل المثال، إذا قامت المنشأة بإصدار أو استهالك أداة مالية أخرى فمن الممكن         
أن يؤثر ذلك على ما إذا كانت األداة محل التبويب هي ضمن نوعية األدوات المكملـة       

  .لكل النوعيات األخرى أم ال
 األداة التي لها حق امتياز عند تصفيه المنشأة ال تعد أداة لها حق نصيب تناسـبي فـي         -ج١٤تأ

فعلى سبيل المثال، األداة لها حق امتياز في التصفية إذا أعطـت  . صافي أصول المنشأة 
الحق لحاملها في توزيعات أرباح محددة عند التصفية باإلضافة إلى نصيب في صـافي    

أن األدوات األخرى في نوعية األدوات المكملـة ولهـا حـق    أصول المنشأة في حين    
  .حصة تناسبية في صافي أصول المنشأة ال تتمتع بنفس الحقوق عند التصفية

 إذا كان لدى المنشأة نوعية واحدة من األدوات المالية تعامل هذه النوعيـة علـى أنهـا       -د١٤أت
  .مكملة لكل النوعيات األخرى
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  )")هـ(أ١٦"فقرة (المتعلقة باألداة خالل عمرها التدفقات النقدية المتوقعة 
ـ ١٤أت  اب التدفقات النقدية المتوقعة لألداة خالل عمرها على أسـاس األربـاح  ـب حس ـيج  -ه

أو الخسائر أو التغير في صافي األصول المعترف بهـا أو القيمـة العادلـة لـصافي      
ويقاس الـربح  . داةاألصول المعترف بها أو غير المعترف بها للمنشأة خالل عمر األ          

أو الخسارة والتغير في صافي األصول المعترف بها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية           
  .ذات العالقة

ة  ة من غير أصحاب المنشأ دا مل أ يقوم بها حا تي  معامالت ال   ")ج١٦"، "أ١٦ الفقرتان(ال
ـ  قد يدخل حامل ألداة مالية محملة بحق إعادة البيع أو أداة تفرض على         -و١٤أت  االمنشأة التزام

تسليم طرف آخر حصة تناسبية من صافي أصول المنشأة فقـط عنـد التـصفية فـي        ب
فعلى سبيل المثـال، قـد يكـون    . معاملة مع المنشأة بصفة غير صفة صاحب المنشأة     

حامل األداة هو أيضاً أحد الموظفين في المنشأة وعند تحديد ما إذا كانت األداة يجـب            
ـ       يجـب فقـط األخـذ   " ج١٦"أو الفقـرة  " أ١٦"اً للفقـرة  أن تبوب كحقوق ملكية طبق

في االعتبار التدفقات النقدية والشروط التعاقدية لألداة المتعلقـة بحامـل األداة كأحـد       
  .أصحاب المنشأة

 كمثال، شركة توصية فيها شركاء موصين وشركاء متضامنون قد يقـوم بعـض مـن     -ز١٤أت
أة وقد يحصلون على مقابل لتقـديم هـذه   الشركاء المتضامنون بتقديم ضمانة إلى المنش  

وفى مثل هذه الحالة فالضمانة والتدفقات النقدية الناشئة عنها ترتبط بحـاملي         . الضمانة
لذلك فإن مثل هذه الـضمانة  . أدوات بصفتهم ضامنون وليس بصفتهم أصحاب المنشأة     

ون مكملـين  والتدفقات النقدية الناشئة عنها ال ينتج عنها أن يصبح الشركاء المتـضامن        
للشركاء الموصين وبالتالي يجب عدم أخذ ذلك في الحسبان عند تقيـيم مـا إذا كانـت        
  الـشروط التعاقديــة ألدوات الـشركاء الموصــين وأدوات الـشركاء المتــضامنين   

  .متشابهة تماماً
 مثال آخر عندما توجد ترتيبات معينة للمشاركة في األرباح أو الخسائر والتـي تـوزع      -ح١٤أت

 أو الخسائر على حاملي األدوات بناء على تقديمهم لخدمات أو توليدهم ألعمال       األرباح
هذه الترتيبات هي معامالت مع حـاملي أدوات       . خالل الفترة الحالية والفترات السابقة    

بصفتهم غير مالكين للمنشأة، ويجب عدم أخذها في االعتبار عند تقييم السمات الـواردة   



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٤٦٢

ومع هذا فإن ترتيبات األرباح أو الخـسائر والتـي      ". ج١٦"أو الفقرة   " أ١٦"في الفقرة   
توزع األرباح أو الخسائر على حاملي األدوات بناء على قيم أدواتهم بالنسبة لآلخـرين       
في نفس نوعية األدوات فإن هذه المعامالت تمثل معامالت مع حاملي أدوات بـصفتهم   

" أ١٦"ت الواردة في الفقـرة  أصحاب المنشأة ويجب أخذها في االعتبار عند تقييم السما     
  ".ج١٦"أو الفقرة 

لـيس  ( يجب أن تتماثل التدفقات النقدية والشروط التعاقدية لمعاملـة مـع حامـل أداة        -ط١٤أت
والمنشأة المصدرة مع معاملة مثيلة قد تقع بين غير حامل     ) بصفته من أصحاب المنشأة   

  .ألداة والمنشأة المصدرة
خرى بإجمالي تدفقات نقدية تحدد أو تقيد عدم وجود أدوات مالية أو عقود أ

  ")د١٦"و" ب١٦ "الفقرتان(جوهرياً العائد المتبقي لحامل األداة 
 كشرط لتبويب أداة مالية كحقوق مالية والتي تستوفى الشروط الـواردة فـي الفقـرة            -ى١٤أت

  .أال يكون لدى المنشأة أدوات مالية أو عقود أخرى" ج١٦"أو الفقرة " أ١٦"
إجمالي تدفقات نقدية تتوقف أساساً على األرباح أو الخـسائر أو التغيـر    تؤدى إلى     )  أ(

في صافي األصول المعترف بها أو التغير في القيمة العادلـة لـصافي أصـول            
 .المنشأة المعترف بها أو غير المعترف بها

  . لها تأثير جوهري في تحديد أو تقييد العائد المتبقي  )  ب(
ات التالية بالشروط التجارية العادية مـع طـرف   إال أنه عندما يتم الدخول في األدو   

غير ذي عالقة فمن غير المتوقع أن يمنع ذلك األدوات والتي تـستوفى الـشروط          
  :من أن يتم تبويبها كحقوق ملكية" ج١٦"أو الفقرة " أ١٦"الواردة في الفقرة 

األدوات التي ينشأ عنها تدفقات نقدية تعتمد جوهرياً على أصـول معينـة مـن أصـول           )  أ(
 .المنشأة

 .األدوات التي ينشأ عنها تدفقات نقدية تعتمد على نسبة من اإليراد  )  ب(

  .العقود المصممة إلثابة موظفين بعينهم عن خدمات أدوها للمنشأة) ج(
 .العقود التي تتطلب دفع نسبة ضئيلة من األرباح مقابل خدمات أديت أو بضائع وردت) د(
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  األدوات المالية المشتقة
مثل أوراق القبض والدفع وأدوات حقـوق    (دوات المالية األدوات األساسية     تتضمن األ    -١٥أت

 Futures and Forwardsمثـل الخيـارات الماليـة    (واألدوات المالية المشتقة ) الملكية
وينطبق على األدوات المالية المشتقة    ). وعقود مبادلة سعر الفائدة وعقود مبادلة العملة      

  .ى ذلك تدخل في نطاق هذا المعيارتعريف األدوات المالية، وبناء عل
تؤدى األدوات المالية المشتقة إلى نشوء حقوق والتزامات لها تأثير تحويل خطر مـالي        -١٦أت

فعنـد نـشوئها، تعطـى    . أو أكثر كامن في األداة المالية األصلية بين أطـراف األداة    
 أو االلتزامات مـع  األدوات المالية المشتقة أحد األطراف حقاً تعاقدياً لمبادلة األصول       

بموجب شروط تكون غالباً في صالح هـذا الطـرف، أو تفـرض عليـه        . طرف آخر 
التزاماً تعاقدياً لمبادلة األصول أو االلتزامات المالية مع طرف آخر، بموجب شـروط         

 ال تؤدى إلى تحويـل األداة  )*(بالرغم من ذلك، فإنها عامة. تكون غالباً في غير صالحه    
عند نشوء العقد، وليس من الضروري أن يحدث هـذا التحويـل عنـد     المالية األصلية   

. وتتضمن بعض األدوات، في آن واحد، حقاً والتزاماً إلجراء المبادلـة     . استحقاق العقد 
ونظراً ألنه يتم تحديد شروط المبادلة عند نـشوء األداة المـشتقة، فقـد تـصبح تلـك         

  .اق الماليةالظروف في صالح المنشأة مع تغير األسعار في األسو
أي األدوات المالية (يعطى خيار البيع أو الشراء لمبادلة األصول أو االلتزامات المالية            -١٧أت

لحامله حق الحصول على المنـافع االقتـصادية      ) من غير حقوق الملكية للمنشأة ذاتها     
. لعقدالمستقبلية المحتملة المرتبطة بالتغيرات في القيمة العادلة لألداة المالية موضوع ا        

وعلى عكس ذلك فإن مصدر الخيار يلتزم بالتنازل عن المنافع االقتـصادية المـستقبلية     
المحتملة أو تحمل الخسارة المحتملة للمنافع االقتصادية المرتبطة بالتغيرات في القيمـة     

وينطبق على كل من الحق التعاقدي لحامـل األداة  . العادلة لألداة المالية موضوع العقد 
ويمكن أن تكون . صدر تعريف األصل المالي وااللتزام المالي على الترتيب    والتزام الم 

األداة المالية موضوع عقد الخيار أي أصل مالي، بما في ذلك األسـهم فـي منـشآت       
ويمكن أن يتطلب الخيار من مصدره أن يصدر أداة     . أخرى واألدوات المحملة بالفوائد   

اة موضوع الخيار تمثل فـي حـد ذاتهـا    دين، بدالً من تحويل أصل مالي، إال أن األد     
  . أصالً مالياً لحاملها إذا تم ممارسة الخيار

                                                 
 ينطبق هذا على معظم، وليس كل، المشتقات، فمثالً، في بعض عقود مبادلة أسعار الفائـدة ذات العمـالت        )*(

 ) وإعادة مبادلته عند االستحقاق(المختلفة، يتم مبادلة المبلغ األصلي عند نشوء العقد 
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ويعتبر حق حامل الخيار لمبادلة األصل المالي بموجب شروطاً غالباً مـا تكـون فـي       
صالح المنشأة وكذلك التزام مصدر الخيار بمبادلة األصل المالي بموجب شروطاً غالباً        

ة مختلفاً عن األصل المالي المزمع مبادلته عند ممارسة     ما تكون في غير صالح المنشأ     
وال تتأثر طبيعة حق الحامل والتزام المصدر بدرجة احتمال ممارسـة الخيـار      . الخيار

  .من عدمه
من األمثلة األخرى لألدوات المالية المشتقة عقد آجل من المزمع تسويته خـالل سـتة           -١٨أت

 جنيه مقابل سندات حكوميـة  ١٠٠٠٠٠٠تسليم ب) المشترى(أشهر، ويتعهد أحد الطرفين    
بتـسليم  ) البـائع ( جنيه بينما يتعهد الطرف اآلخـر    ١٠٠٠٠٠٠بفائدة ثابتة بقيمة إسمية     

.  جنيـه ١٠٠٠٠٠٠ جنيـه مقابـل   ١٠٠٠٠٠٠سندات حكومية بفائدة ثابتة بقيمة إسمية       
لمبادلـة األدوات  وخالل األشهر الست، يكون لدى الطرفين حقاً تعاقدياً والتزاماً تعاقدياً  

 جنيـه تـصبح   ١٠٠٠٠٠٠وفى حالة ارتفاع سعر الـسندات الحكوميـة عـن     . المالية
الظروف في صالح المشترى وفي غير صالح البائع، ويصبح الوضع عكسياً في حالـة         

) أصـل مـالي   (تعاقدياً   ويكون للمـشترى حقاً  .  جنيه ١٠٠٠٠٠٠انخفاض السعر عن    
مماثالً لاللتزام في خيار البيـع،  ) التزاماً مالياً( تعاقدياً مماثالً لحق خيار الشراء والتزاماً  
مماثالً لحق خيار البيع والتزاماً تعاقـدياً    ) أصل مالي (أما البائع، فيكون له حق تعاقدي       

يارات، فإن هـذه  كما هو الحال في الخ   و. مماثالً لاللتزام في حق الشراء    ) التزام مالي (
  ثل أصوالً مالية والتزامات مالية منفـصلة ومـستقلة       الحقوق وااللتزامات التعاقدية تم   
ويلتزم طرفا العقـد  ). السندات والنقدية المزمع تبادلها(عن األدوات المالية المتعلقة بها  

بينما في حالة العقود الخيارية، يحدث التنفيـذ  . اآلجل بتنفيذ العقد في الوقت المتفق عليه  
  .أن يمارسه يختار حامل الخيار - وفقط عندما -عندما 

لمبادلة المستقبلية، بما باتتضمن أنواع أخرى كثيرة من األدوات المشتقة حقاً أو التزاماً            -١٩أت
في ذلك عقود مبادلة أسعار الفائدة والعمالت، وأسقف أسعار الفائدة، والحدود السفـلية      

، وارتباطات القروض وتـسهيالت إصـدار الـصكوك    Floors and Collarsوالعلوية 
ويمكن النظر إلى عقد مبادلة سعر الفائدة على أنـه أحـد صـور         . بات االئتمان وخطا

العقود اآلجلة، بحيث يتفق الطرفان على القيام بسلسلة من المبادالت المستقبلية للمبـالغ       
النقدية، التي يتم حساب أحدها بالرجوع إلى سعر فائدة متغير، واآلخر بـالرجوع إلـى      

 صورة أخرى مـن صـور     Futures العقود المستقبلية    وتعتبر كذلك . سعر فائدة ثابت  
  .العقود اآلجلة، تختلف أساساً في كونها عقوداً نمطية ويتم تداولها في السوق
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  ")١٠"إلى " ٨"الفقرات من (عقود بيع أو شراء البنود غير المالية 
، ذلـك ألن  ال ينطبق على عقود بيع أو شراء البنود غير المالية تعريف األدوات المالية        -٢٠أت

الحق التعاقدي ألحد األطراف الستالم أصل غير مالي أو خدمـة وااللتـزام المقابـل      
للطرف اآلخر ال يؤديان إلى نشوء حق أو التزام حالي ألي الطرفين الستالم أو تـسليم      

على سبيل المثال، ال تعتبر العقود التي تسمح بالتسوية فقط عـن      . أو مبادلة أصل مالي   
مثل الخيارات أو العقود اآلجلـة أو المـستقبلية     (تسليم بند غير مالي     طريق استالم أو    

ال تعتبر أدوات مالية، وينتمي الكثير من عقود السلع إلـى هـذا النـوع،       ) على الفضة 
بينما يكون البعض اآلخر نمطياً في الشكل ويتم متاجرته في األسواق المنظمة إلى حـد      

على سبيل المثـال، يمكـن أن   . لية المشتقةكبير بنفس أسلوب تداول بعض األدوات الما 
يتم شراء أو بيع عقد مستقبلي للسلع فوراً مقابل نقدية، حيث إنه مدرج للمتـاجرة فـي         

وبالرغم من ذلك، فإن األطراف التـي  . السوق، ويمكن أن تتداوله عدة أيدي عدة مرات 
إال أن . عقـد تقوم بشراء أو بيع العقد، تقوم في الواقع، بمتاجرة الـسلعة موضـوع ال         

المقدرة على شراء أو بيع عقد السلعة مقابل نقدية، وسهولة بيعـه أو شـرائه وكـذلك        
إمكانية التفاوض على التسوية النقدية لاللتزام باستالم أو تسليم الـسلعة، كـل ذلـك ال         

ومع هـذا، فـإن بعـض    . يغير السمة األساسية للعقد بطريقة تؤدى إلى خلق أداة مالية  
اء البنود غير المالية، التـي يمكـن تـسويتها بالـصافي، أو بمبادلـة      عقود بيع أو شر   

األدوات المالية، أو التي يمكن بموجبها تحويل البند غير المالي بـسهولة إلـى نقديـة،       
  ").٨"راجع الفقرة (تدخل في تطاق هذا المعيار، كما لو كانت أدوات مالية 

اإليراد من العقـود  ) "٤٨(بة المصري رقم باستثناء ما هو مطلوب وفقاً لمعيار المحاس       -٢١أت
، ال يؤدى العقد الذي يتضمن استالم أو تسليم أصول ملموسة إلـى نـشوء   "مع العمالء 

أصل مالي ألحد األطراف والتزام مالي للطرف اآلخر، إال إذا كانت هناك مـدفوعات     
أو بيـع  ويسرى هذا على حالة شـراء  . مقابلة مؤجلة بعد تاريخ تحويل األصول الثابتة     

  .السلع باالئتمان
ترتبط بعض العقود بالسلع، إال أنها ال تتضمن التـسوية خـالل االسـتالم أو التـسليم           -٢٢أت

وتحدد التسوية خالل المدفوعات النقدية التي يتم تحديدها وفقـاً لمعادلـة      . الفعلي للسلع 
القيمـة  على سبيل المثال، يمكن حـساب  . في العقد، وليس من خالل دفع مبالغ محددة      
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اإلسمية للسند عن طريق تطبيق سعر البترول السائد في السوق في تـاريخ اسـتحقاق             
السند على كمية محددة من البترول ويتم حساب مؤشر القيمة اإلسمية بـالرجوع إلـى       

  .ويعتبر مثل هذا العقد أداة مالية. سعر سلعة إال أنه تتم تسويته نقداً فقط
لية كذلك العقود التي تؤدى إلى نشوء أصل أو التـزام غيـر   يتضمن تعريف األداة الما    -٢٣أت

وغالباً ما تعطى تلك األدوات الماليـة أحـد     . مالي باإلضافة إلى أصل أو التزام مالي      
على سبيل المثـال، فـإن   . األطراف خيار مبادلة األصل المالي مقابل أصل غير مالي    

لة من مدفوعات الفوائد الثابتـة  السند المرتبط بالبترول قد يعطى لحامله حق استالم سلس 
والدورية باإلضافة إلى مبلغ نقدي ثابت عند االستحقاق، مـع خيـار مبادلـة القيمـة            

وتتغير الرغبة في ممارسة ذلـك الخيـار مـن    . األسمية مقابل كمية ثابتة من البترول     
ـ         رول وقت آلخر حسب القيمة العادلة للبترول قياساً الى نسبة التبادل بين النقديـة والبت

المتضمنة في السند، وال تؤثر نوايا حامل السند فيما يتعلـق بممارسـة          ) سعر التبادل (
الخيار على جوهر األصول المكونة، ويجعل كل من األصل المـالي لحامـل الـسند           
وااللتزام المالي لمصدر السند أداة مالية بغض النظر عـن االنـواع االخـرى مـن          

  . سنداألصول وااللتزامات التي نتجت عن ال
بالرغم من أنه لم يتم إعداد هذا المعيار ليطبق على عقود السلع أو العقـود االخـرى                -٢٤أت

قـد تجـد   " ٨"التي ال ينطبق عليها تعريف األداة المالية أو تقع ضمن نطـاق الفقـرة        
المنشآت من المالئم تطبيق متطلبات اإلفصاح المناسبة والواردة في هذا المعيار علـى        

  . تلك العقود
  العرض 

  ")٢٧"الى " ١٥"الفقرات من (االلتزامات وحقوق الملكية 
  ")٢٠"الى " ١٧"الفقرات من (ال يوجد التزام تعاقدي لتسليم النقدية أو أصل مالي آخر 

يمكن اصدار لبعض أنواع األسهم بحقوق متباينة وعند تحديد ما إذا كان السهم التزاماً              -٢٥أت
 المصدر تقييم الحقوق الخاصة المرتبطة بالسهم لتحديد     مالياً أو أداة حقوق ملكية، على     

على سبيل المثـال، فـإن    . ما إذا كان يتوافر فيها الخصائص األساسية لاللتزام المالي        
السهم الذي يسمح باالسترداد في تاريخ معين أو وفقاً لخيار حامـل الـسهم يتـضمن            

 لحامل السهم وال تعتبر عـدم    التزاماً مالياً ألن المصدر يلتزم بتحويل األصول المالية       
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ذلـك  . القدرة المحتملة للمصدر للوفاء بالتزام التعاقدي باسترداد السهم منافية لاللتزام       
بصرف النظر عما إذا كان ذلك بسبب عدم توافر األموال او بسبب قيـود رسـمية أو        

 مقابـل  أما بالنسبة لخيار المصدر السترداد األسهم. عدم كفاية األرباح أو االحتياطيات   
نقدية فال ينطبق عليه تعريف االلتزام المالي ألنه ليس على المـصدر التـزام حـالي            

في هذه الحالة، يكون استرداد األسهم فقـط بنـاء       . بتحويل األصول المالية للمساهمين   
على رغبة المصدر إال أنه قد ينشأ التزام عندما يمارس مصدر األسهم خيـاره، غالبـاً    

  . همين رسمياً بنيته السترداد األسهمعن طريق إعالم المسا
عندما تكون األسهم قابلة لالسترداد، يتم تحديد التبويب بناء علـى الحقـوق االخـرى             -٢٦أت

المرتبطة بها ويكون التبويب بناء على تقييم جـوهر الترتيبـات التعاقديـة وتعريـف            
ى حـاملي األسـهم   االلتزام المالي وأدوات حقوق الملكية، وعندما تكون التوزيعات عل 

الممتازة سواء تراكمية أو غير تراكمية، بناء على اختيار المـصدر تكـون األسـهم            
أدوات حقوق ملكية وال يتأثر تبويب األسهم كأدوات حقوق ملكية أو التزامـات ماليـة     

 : بما يلي على سبيل المثال
  .الخلفية السابقة عن التوزيعات) أ (
لنية لعمل توزيعات في ال) ب(أو  .مستقبلا
التأثير السلبي المحتمل على سعر األسهم الممتازة للمصدر في حالة عدم القيام ) ج(أو

بسبب القيود على دفع توزيعات األرباح على األسهم العادية في (بتوزيعات 
 ). حالة عدم دفع توزيعات أرباح لألسهم الممتازة

 .حجم احتياطيات المصدر) د(أو
 . الخسارة في فترة معينةتوقع المصدر للربح أو) هـ(أو
  .قدرة أو عدم قدرة المصدر على التأثير في حجم ربحه أو خسارته خالل الفترة) و(أو

 ")٢٤"الى " ٢١"الفقرات من (تسوية أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة ذاتها 
كيـة  توضح األمثلة التالية كيفية تبويب أنواع العقود المختلفة على أدوات حقـوق المل              -٢٧أت

 :الخاصة بالمنشأة
يعتبر أداة حقوق ملكية، العقد الذي ستقوم المنشأة بتسويقه عن طريق استالم او   )أ (

تسليم عدد محدد من أسهمها بدون مقابل مستقبلي او مبادلة عدد محدد من 
وبناء على ذلك فإن أية . أسهمها مقابل مبلغ نقدي محدد أو أصل مالي آخر

فعها في إطار هذا العقد يتم اضافتها مباشرة إلى مبالغ يتم الحصول عليها أو د
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ومن أمثلة ذلك، خيار األسهم المصدر . أو خصمها مباشرة من حقوق الملكية
الذى يعطى الطرف اآلخر الحق في شراء عدد محدد من أسهم المنشأة مقابل 

أسهمها ) استعادة(مبلغ نقدي محدد إال أنه إذا تطلب العقد أن تقوم المنشأة بشراء 
د  مقابل نقدية او أصل مالي آخر عند تاريخ محدد أو قابل للتحديد، أو عن
لحالية لمبلغ  الطلب، فعلى المنشأة كذلك االعتراف بالتزام مالي مساو للقيمة ا

ومن امثلة ذلك التزام المنشأة بموجب عقد آجل إلعادة شراء عدد . االسترداد
 . محدد من أسهمها مقابل مبلغ نقدي محدد

زام المنشأة بشراء أسهمها مقابل نقدية الى نشوء التزام مالي مساو يؤدى الت  )ب (
 كان عدد األسهم الذي تلتزم المنشأة إذاللقيمة الحالية لمبلغ االسترداد حتى 

لنسبة للطرف اآلخر الذي إذابشرائه غير محدد او   كان االلتزام مشروطاً با
و الخيار المصدر سيمارس حق االسترداد ومن امثلة االلتزامات المشروطة ه
 مارس الطرف إذاالذي يتطلب من المنشأة إعادة شراء اسهمها مقابل نقدية 

 . اآلخر الخيار
" ج١٦"أو الفقرتين " ب١٦"و" أ١٦"بإستثناء الحاالت الواردة في الفقرتين   )ج (

يعتبر العقد الذي سيتم تسويته نقداً او مقابل أصل مالي آخر أصالً او " د١٦"و
تى لو كان المبلغ النقدي أو األصل المالي اآلخر الذي سيتم التزاماً مالياً ح

تسليمه او استالمه مبنياً على اساس التغيرات في أسعار أسهم المنشأة في 
 .ومن أمثلة ذلك خيار األسهم الذي يتم تسويته بالصافي نقداً. السوق

 مبلغاً العقد الذي سيتم تسويته بعدد متغير من أسهم المنشأة تساوى قيمتها يعتبر  )د (
أصالً ) مثل سعر السلعة(محدداً أو مبلغ يعتمد على تغيرات في عوامل مؤثرة 

ومن أمثلة ذلك الخيار المكتوب لشراء الذهب والذي، في حالة . او التزاماً مالياً
ممارسته، سيتم تسويته بالصافي عن طريق أدوات المنشأة ذاتها بأن تقوم 

ويعتبر مثل . ا يساوي قيمة عقد الخيارالمنشأة بتسليم عدد من تلك األدوات بم
هذا العقد أصالً مالياً أو التزاماً مالياً حتى لو كان المتغير المؤثر هو سعر سهم 
م تسويته بعدد محدد  فسها وليس الذهب ومثل ذلك فإن العقد الذي سيت المنشأة ن

ن من أسهم المنشأة نفسها ولكن ستتغير الحقوق المرتبطة بتلك األسهم بحيث تكو
قيمة التسوية مساوية لمبلغ ثابت معتمد على تغيرات في عامل مؤثر، يعتبر هذا 

  . العقد أصالً مالياً أو التزاماً مالياً
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 ")٢٥"الفقرة (مخصصات تسوية البنود المحتملة 
 من مخصص تسوية البنود المحتملـة الـذي قـد      افانه إذا كان جزء   " ٢٥"وفقاً للفقرة      -٢٨أت

أو بطريقة أخرى قد يؤدى إلـى أن  (داً أو من خالل أصل مالي آخر       يستلزم التسوية نق  
غير حقيقي فإن مخصص التسوية ال يـؤثر علـى تبويـب         ) تصبح األداة التزاماً مالياً   

األداة المالية، وعليه فان العقد الذي يستلزم التسوية نقداً او من خالل عدد متغير مـن            
  عين نادر الحـدوث او غيـر طبيعـي   أسهم المنشأة نفسها فقط في حالة حدوث شيء م   

وبالمثل فان التسوية مـن  . أو غير محتمل الحدوث بشكل كبير يعتبر أداة حقوق ملكية          
خالل عدد محدد من أسهم المنشأة ذاتها يمكن أن يكون ممنوعاً تعاقـدياً وذلـك فـي            
ظروف تكون خارج تحكم المنشأة ولكن إذا كانت تلك الظروف غير محتملة الحـدوث      

  .لتبويب كأداة حقوق ملكية مالئماًيكون ا
الحـصص غيـر   / تقوم المنشأة في القوائم المالية المجمعة بعـرض حقـوق األقليـة        -٢٩أت

المسيطرة، أي حصص األطراف األخرى في حقوق الملكية والـدخل مـن شـركاتها     
ومعيار المحاسبة المصري رقم ) ١(التابعة، وذلك وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم      

في القوائم المالية المجمعـة تأخـذ   ) أو أحد مكوناتها(وعند تبويب األداة المالية     ). ٤٢(
المنشأة في اعتبارها جميع األحكام والشروط المتفق عليها بـين أعـضاء المجموعـة         
وحاملي األداة وذلك بغرض تحديد ما إذا كان على المجموعة ككل التزام بتسليم نقديـة   

 باألداة أو بتسوية األداة بطريقة ما تـؤدى الـى تبويـب    أو أصل مالي آخر فيما يتعلق  
و أوعندما تصدر منشأة تابعة داخل مجموعة أداة مالية وتتفـق المنـشأة األم       . االلتزام

مثـل  (منشأة اخرى داخل المجموعة مباشرة مع حاملي األداة على شـروط إضـافية        
وبـالرغم  . و االسـترداد أقد ال يكون للمجموعة االختيار بالنسبة للتوزيعات       ) الضمانة

من أن المنشأة التابعة قد تبوب األداة بطريقة صحيحة في قوائمهـا الماليـة المـستقلة        
بصرف النظر عن تلك الشروط االضافية يجب األخذ فـي االعتبـار أثـر االتفاقـات      
األخرى بين أعضاء المجموعة وحاملي األداة للتأكد من أن القوائم الماليـة المجمعـة       

  د والمعامالت التي دخلت فيها المجموعة ككل، ومـا دام هنـاك التـزام         تعكس العقو 
كـالتزام  ) أو أحد مكوناتها موضوع االلتزام(و مخصص للتسوية فيجب تبويب األداة       أ

  . مالي في القوائم المالية المجمعة
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 بعض أنواع األدوات التي تفرض التزام تعاقدي على المنشأة يتم تبويبها كـأداة حقـوق       -أ٢٩أت
ويعتبر التبويب طبقـاً    ". د١٦"و" ج١٦"أو الفقرتين   " ب١٦"و" أ١٦"لكية طبقاً للفقرتين    م

. لهذه الفقرات كاستثناء من المبادئ المطبقة في هذا المعيار بخـصوص تبويـب األداة   
وال يمتد هذا االستثناء إلى تبويب حقوق غيـر ذوي الـسيطرة فـي القـوائم الماليـة         

" أ١٦"ات المبوبة كأدوات حقوق ملكيـة طبقـاً للفقـرتين       وبالتالي فإن األدو  . المجمعة
في القوائم المالية المستقلة أو المنفردة والتي هـي   " د١٦"و" ج١٦"أو الفقرتين   " ب١٦"و

  .حقوق غير ذوي السيطرة يتم تبويبها كالتزامات في القوائم المالية المجمعة للمجموعة
 ") ٣٢"الى " ٢٨"الفقرات من (األدوات المالية المركبة 

فقط على مصدري األدوات المالية المركبة من غير المـشتقات وال  " ٢٨"تنطبق الفقرة      -٣٠أت
مع األدوات المالية المركبة من وجهة نظر حاملي األداة، ويتضمن     " ٢٨"تتعامل الفقرة   

األصول المالية التـي تمثـل   كيفية تبويب وقياس   ) ٤٧(معيار المحاسبة المصري رقم     
  . ركبة من وجهة نظر حاملي األداةأدوات مالية م

من األشكال الشائعة لألداة المالية المركبة أداة الدين ذات خيار التحويل الضمني مثـل           -٣١أت
. السند القابل للتحويل إلى أسهم عادية للمصدر بدون أي خصائص للمشتقات الـضمنية      

ن االلتـزام  من مصدر مثل تلك األداة المالية أن يعـرض مكـو      " ٢٨"وتتطلب الفقرة   
 : ومكون حقوق الملكية بصورة منفصلة في قائمة المركز المالي، على النحو التالي

م المصدر بسداد مدفوعات مجدولة من الفوائد وأصل المبلغ التزاماً   )أ ( يعتبر التزا
وعند االعتراف األولى تكون القيمة العادلة . مالياً قائما ما دام لم يتم تحويل األداة

هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية وفقاً للعقد مخصومة لمكون االلتزام 
على أساس سعر الفائدة المطبق حينذاك في السوق على األدوات ذات الوضع 
االئتماني المقارن والتدفقات النقدية المماثلة الى حد كبير وبنفس الشروط فيما 

 .عدا خيار التحويل

. منياً لتحويل االلتزام إلى حقوق ملكية المصدرتعتبر أداة حقوق الملكية خياراً ض  )ب (
ويكون لهذا الخيار قيمة عند االعتراف األولى حتى إذا كان غير جدير مالياً 

ذ   .out of the moneyبالتنفي
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عند تحويل األداة القابلة للتحويل عند استحقاقها، على المنشأة استبعاد مكـون االلتـزام          -٣٢أت
كحقوق ملكية ويبقى مكون حقوق الملكية األصلي في حقوق   من الدفاتر واالعتراف به     

وال يوجـد ربـح   ) بالرغم من أنه قد ينقل من بند إلى آخر داخل حقوق الملكية  (الملكية  
   .أو خسارة ناتجاً عن التحويل عند االستحقاق

ـ       -٣٣أت ر أو عندما تستنفد المنشأة أداة قابلة للتحويل قبل استحقاقها من خالل االسـترداد المبك
إعادة الشراء وبحيث ال تتغير المزايا األصلية للتحويل تقوم المنـشأة بتوزيـع المبـالغ     

و االسترداد علـى مكونـات االلتـزام       أالمدفوعة وأية تكاليف لمعاملة إعادة الشراء       
ويجب ان تتفق طريقة التوزيـع مـع تلـك       . وحقوق الملكية لألداة في تاريخ المعاملة     

ألصلي للمكونات المنفصلة للحصيلة التي استلمتها المنشأة عند    المستخدمة في التوزيع ا   
  ". ٣٢"الى " ٢٨"إصدار األداة القابلة للتحويل وذلك بما يتمشى مع الفقرات من 

بمجرد توزيع المبالغ يتم معاملة أي ربح أو خسارة بما يتمشى مع المبادئ المحاسـبية               -٣٤أت
 :  يليالمطبقة على المكون المرتبط بالتوزيع كما

لخسائر) أ ( أو ا تزام في األرباح  أو الخسارة المرتبطة بمكون االل لربح  العتراف با تم ا  . ي

 . يتم االعتراف بالمبالغ المرتبطة بمكون حقوق الملكية في حقوق الملكية) ب(و

قد تقوم المنشأة بتعديل شروط األداة القابلة للتحويل لتحفز التحويل المبكر، مـثالً عـن          -٣٥أت
ق منح نسبة تحويل أفضل أو دفع مبالغ إضافية في حالة التحويل قبل تاريخ معـين        طري

ويتم االعتراف بالفرق في تاريخ تعديل الشروط بين القيمة العادلة لما سيحـصل عليـه     
حامل األداة عند تحويلها بموجب الشروط المعدلة وبين القيمة العادلة لما كان سيحصل        

   .كخسارة في األرباح أو الخسائرعليه بموجب الشروط األصلية، 
 ")٣٤-٢٣"الفقرات (أسهم الخزينة 

ال يتم االعتراف بأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة ذاتها كأصـل مـالي وذلـك              -٣٦أت
من المنشأة التي تعيد اقتنـاء   " ٣٣"بغض النظر عن سبب إعادة اقتنائها وتتطلب الفقرة         

رض تلك األدوات مخصومة من حقوق الملكية أدوات حقوق الملكية الخاصة بها أن تع     
إال أنه عندما تحتفظ المنشأة بأدوات حقوق ملكيتها نيابة عن اآلخرين مثـل المؤسـسة           
المالية التي تحتفظ بحقوق ملكيتها نيابة عن أحد عمالئها فتكون هنـاك عالقـة وكالـة،     

  . وعليه ال يجب ادخال تلك الحيازات في ميزانية المنشأة
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 ")٤١-٣٥"الفقرات (وزيعات األرباح واألرباح والخسائر الفوائد وت
افترض أن هنـاك   . على األداة المالية المركبة   " ٣٥"يوضح المثال التالي تطبيق الفقرة         -٣٧أت

 غير تراكمي يجب اجباراً استرداده مقابل نقدية خالل خمس سـنوات اال          ا ممتاز اًسهم
تعتبـر  . ر المنشأة قبل تـاريخ االسـترداد  أنه يتم دفع توزيعات األرباح بناء على اختيا    

مثل هذه األداة أداة مالية مركبة، يكون مكون االلتزام فيها هو القيمة الحاليـة لمبلـغ             
 على هذا المكـون فـي األربـاح        unwindingاالسترداد ويتم االعتراف برد الخصم      

ن أما أية توزيعات أرباح فتكون مرتبطـة بمكـو  . والخسائر ويصنف كمصروف فوائد  
حقوق الملكية وعليه فيتم االعتراف بها كتوزيعات ألرباح أو خسائر وتطبق مثل هـذه        
المعاملة اذا لم يكن االسترداد إجبارياً، ولكن بناء على اختيار الحامل أو إذا كان سـيتم       
تحويل السهم اجبارياً الى عدد متغير من األسهم العادية تحسب لتكون مـساوية لمبلـغ       

إال أنه إذا تـم  ) مثل سلعة( تحديده بناء على تغيرات في عنصر مؤثر محدد أو مبلغ يتم   
إضافة أية توزيعات أرباح غير مدفوعة إلى مبلغ االسـترداد تعتبـر األداة بالكامـل            

  .التزاماً وفى هذه الحالة يتم تبويب أية توزيعات أرباح على أنها مصروف فوائد
 ") ٥٠-٤٢"الفقرات (المقاصة بين أصل مالي والتزام مالي 

  . ملغاة   -٣٨أت
ضوابط أن يكون للمنشأة حالياً الحق القانوني القابل للنفاذ إلجراء المقاصة بين 

  )")أ(٤٢"الفقرة (المبالغ المعترف بها 
 وقوع حـدث فـي   على اًقد يكون الحق في إجراء المقاصة متاح حالياً أو قد يكون معلق    -أ٣٨أت

لحق أو يصبح قابل للتنفيذ فقط عند وقوع حدث فـي  على سبيل المثال قد ينشأ ا     (المستقبل  
حتى لو لم يكـن  ). المستقبل، مثل اإلخفاق أو اإلعسار أو اإلفالس ألحد األطراف المقابلة  

الحق إلجراء المقاصة معلقاً على وقوع حدث مستقبلي، قد يكون قابل للنفاذ القانوني فقط       
د حدوث إعسار أو إفالس ألحـد  في ظروف العمل العادية، أو عند حدوث إخفاق، أو عن       

  .أو لجميع األطراف المقابلة
، يجب أن يكون للمنـشأة حاليـاً حـق    )"أ(٤٢"حتى تنطبق الضوابط الواردة في الفقرة       -ب ٣٨أت

  :ويعني هذا أن حق إجراء المقاصة. قانوني قابل للنفاذ إلجراء المقاصة
 .ال يكون معلقاً على وقوع حدث مستقبلي  )  أ(
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  قابل للنفاذ قانونـاً فـي جميـع األحـوال التاليـة للمنـشأة ولجميـع        يجب أن يكون    ) ب(و
 :األطراف المقابلة

   .ظروف العمل العادية) ١ (
 .حالة اإلخفاق) ٢(و

  .حالة اإلعسار أو اإلفالس) ٣(و
وفقاً للنطاق القانوني، قد تختلف طبيعة ومدى الحق في إجراء المقاصة، بما في ذلـك             - ج٣٨أت

ستها وما إذا كان هذا الحق ليبقى في حالة اإلخفاق أو اإلعـسار        أي شروط ملحقة بممار   
وبالتالي، ال يمكن افتراض أن الحق في إجراء المقاصة متاح بـصفة آليـة         . أو اإلفالس 

  على سبيل المثال، قد تمنع قـوانين اإلفـالس أو اإلعـسار   . خارج ظروف العمل العادية 
  . إعسار في بعض الظروفأو تحد من حق إجراء المقاصة عند حدوث إفالس أو

على سـبيل المثـال األحكـام    (يجب أخذ القوانين المطبقة على العالقات بين األطراف      - د٣٨أت
التعاقدية، والقوانين التي يخضع لها العقد، أو قوانين اإلخفاق أو اإلعـسار أو اإلفـالس           

 القـانوني  في االعتبار حتى يمكن التأكد مما إذا كان الحـق    ) المطبقة على أطراف العقد   
إلجراء المقاصة قابل للنفاذ في ظروف العمل العادية وفي حالة حدوث إخفاق وفي حالة           

كما هو محـدد فـي الفقـرة    (حدوث إعسار أو إفالس للمنشأة ولجميع األطراف المقابلة   
  )").ب(ب٣٨أت"

ن تكون لدى المنشأة النية إما إلجراء التسوية على اساس صافي المبالغ الضوابط أل
  )")ب(٤٢"الفقرة (حقيق األصل وتسوية االلتزام في آن واحد أو ت
، يجب أن يكون للمنشأة النيـة إمـا إلجـراء       )"ب(٤٢"حتى تنطبق الضوابط في الفقرة      -ه ٣٨أت

. التسوية على اساس صافي المبالغ أو االعتراف باألصل وتسوية االلتزام فـي آن واحـد     
جراء التسوية بالـصافي، قـد تـستمر    على الرغم من أنه قد يكون لدى المنشأة الحق إل        

  .المنشأة في تحقيق األصل وتسوية االلتزام بشكل منفصل
إذا تمكنت المنشأة من تسوية المبـالغ علـى   )" ب(٤٢"تحقق المنشأة الضوابط في الفقرة     -و ٣٨أت

ويحدث ذلك عندما، وفقـط عنـدما،   . نحو ينتج عنه في الواقع ما يماثل التسوية بالصافي        
التسوية لها خصائص تستبعد أو ينتج عنها خطر ائتمان وخطـر سـيولة غيـر      تكون آلية   

علـى  . هامين، ويتم بموجبها التحصيل والسداد من خالل عملية أو دورة تشغيل واحـدة           
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سبيل المثال، يمكن لنظام تسوية إجمالية أن تنطبق عليه ضوابط التـسوية بالـصافي فـي       
  :لتاليةإذا استوفى جميع الخصائص ا)" ب(٤٢"الفقرة 

يتم تقديم األصول المالية وااللتزامات المالية المؤهلة للمقاصة في نفـس النقطـة مـن       ) أ(
  .الزمن للتشغيل

يلتزم األطراف بأداء تعهداتهم بالتسوية ريثما يتم تقديم األصول المالية وااللتزامـات    ) ب(و
 .المالية للتشغيل

ناشئة من األصول وااللتزامات ريثمـا يـتم   ال توجد إمكانية لتغيير التدفقات النقدية ال    ) ج(و
 .)أدناه) د( راجع –ما لم تفشل العملية (تقديمها للتشغيل 

األصول وااللتزامات المضمونة بأوراق مالية علـى أسـاس نظـام      تسوية  سوف يتم   ) د(و
، بحيـث إذا  )على سبيل المثال، التسليم مقابل الدفع (تحويل أوراق مالية أو نظام مشابه       

ل األوراق المالية، سوف يفشل أيضاً تشغيل المستحقات أو المـدفوعات ذات    فشل تحوي 
 .)والعكس بالعكس(العالقة والمضمونة بتلك األوراق المالية 

أعـاله، إلـى أن   ) د(سوف يتم إعادة تقديم المعامالت التي تفشل للتشغيل، كما هو في  ) ه(و
 .يتم تسويتها

ى سبيل المثال، بنك التسوية، أو بنـك مركـزي،   عل(تتم التسوية من خالل نفس الجهة     ) و(و
  .)أو مركز إليداع األوراق المالية

يوجد تسهيل ائتماني متاح خالل اليوم لتقديم حد كافي للسحب على المكشوف ليـسمح       ) ز(و
بتشغيل السدادات في تاريخ التسوية لكل من األطراف، وأنه من المؤكد إلـى درجـة           

  .ني المتاح خالل اليوم عند الحاجة إليهكبيرة احترام التسهيل االئتما
) synthetic instruments(ال يقدم المعيار معاملة خاصة لما يسمى األدوات المركبـة     -٣٩أت

والتي تكون مجموعات من األدوات المالية المنفصلة يتم اقتناؤها وحيازتهـا لتحـاكي          
الفائدة المتغيرة على سبيل المثال، فإن القرض طويل االجل ذي        . خصائص أداة أخرى  

مندمجاً مع عقد مبادلة سعر فائدة يتضمن استالم مدفوعات متغيرة ودفع مبـالغ ثابتـة       
يؤدى الى خلق قرض طويل األجل بسعر فائدة ثابت وكل من األدوات المالية المنفردة        

تمثل وحدها حقاً أو التزاماً تعاقـدياً وفقـاً ألحكامهـا    " أداة مركبة"التي تكون مجتمعة    
طها ويمكن تحويل أي منها أو تسويتها منفـصلة، وكـل أداة ماليـة معرضـة         وشرو

لمخاطر قد تختلف عن المخاطر المعرضة لها األدوات المالية األخرى، وعليـه فـإذا      
كانت أداة مالية داخل أداة مركبة تمثل أصالً واخرى تمثل التزاماً ال تجـرى بينهمـا           

قيمة الصافية إال إذا انطبق عليهما شروط   مقاصة ويتم عرضهما في ميزانية المنشأة بال      
  ". ٤٢"المقاصة الواردة في الفقرة 

  .ملغاة  -٤٠أت
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   )٢٦( معيار احملاسبة املصرى رقم 
 القياساالعرتاف و: األدوات املالية 
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  )٢٦(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  االعرتاف والقياس: األدوات املالية

  من الفــقرة  المحتويات
  ١  هدف المعيار
  ٢  نطاق المعيار

  ٨  تعريفات
  ٧١  التغطية

  ٧٢   أدوات التغطية
  ٧٨  البنود المغطاة

  ٨٥  محاسبة التغطية
  ١٠٣  تاريخ السريان والقواعد االنتقالية

    إرشادات التطبيق) أ(ملحق 
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  )٢٦(معيار احملاسبة املصري رقم 
  االعرتاف والقياس: األدوات املالية

  هدف المعيار
لتي يسمح معيار المحاسبة - ١ لتغطية ا  المصري يهدف هذا المعيار إلى وضع أسس لمحاسبة ا

  .بتطبيقها في حاالت محددة) ٤٧(رقم 
  نطاق المعيار 

على جميع المنشآت تطبيق هذا المعيار على كافة أنواع األدوات المالية التي تقع في  - ٢
 :، عندما، وإلى المدي الذي)٤٧(نطاق معيار المحاسبة المصري رقم 

 التغطية في بتطبيق متطلبات محاسبة) ٤٧(يسمح فيه معيار المحاسبة المصري رقم   ) أ(
 .هذا المعيار

 .تكون األداة المالية جزء من عالقة تغطية مؤهلة لمحاسبة التغطية وفقاً لهذا المعيار) ب(و
  . ملغاة-٧أ إلى ٢

 تعريفات 
) ٤٥(و) ٢٥(يستخدم هذا المعيار التعريفات الواردة بمعايير المحاسبة المصرية أرقام  - ٨

والملحق ) ٤٥(ن معيار المحاسبة المصري رقم م) أ(بذات المعاني الواردة بالملحق ) ٤٧(و
معيار المحاسبة المصري رقم " ١١"والفقرة ) ٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم ) أ(
تعريفاً ودليالً ) ٤٧(و) ٤٥(و) ٢٥(، وتتضمن معايير المحاسبة المصرية أرقام )٢٥(

 :لتطبيق المصطلحات التالية
 األداة المالية.  
 األصل المالي. 
 ام الماليااللتز. 
 أداة حقوق الملكية. 
 التكلفة المستهلكة لألصل المالي وااللتزام المالي. 
 االعتراف. 
 المشتقة. 
 طريقة الفائدة الفعلية. 
 القيمة العادلة.  
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  :تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها - ٩
  تعريفات مرتبطة بمحاسبة تغطية المخاطر

هو اتفاق ملزم لتبادل كمية محددة من الموارد بسعر  ):firm commitment(ؤكد االرتباط الم
  .محدد في تاريخ أو تواريخ مستقبلية محددة

هي معامالت غير مؤيدة بارتباط ولكن متوقع  ):forecast transaction(المعامالت المتوقعة 
  .حدوثها مستقبالً

خصصة أو أصل مالي أو التزام مالي بخالف هي مشتقة م ):hedging instrument(أداة التغطية 
المشتقات التي من المتوقع أن تعوض التغيرات في قيمتها العادلة أو تدفقاتها النقدية أثر التغير في 

إلى " ٧٢"وتعطى الفقرات من (القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لبند تم تخصيصه كبند مغطى 
  ).تفصيالً لتعريف أداة التغطية) أ( الملحق من" ٩٧أت"إلى " ٩٤أت"والفقرات من " ٧٧"

هو أصل أو التزام أو ارتباط مؤكد أو معاملة متوقعة بدرجة ): hedged item(البند المغطى 
  :عالية من االحتمال أو صافي االستثمار في أنشطة أجنبية والذي

  .لمستقبليةعرض المنشأة لمخاطر التغير في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ا) أ  ( 
مخاطره ) ب(و نه بند يتم تغطية  من (تم تخصيصه على أ قرات  لى " ٧٨"وتعطى الف قرات " ٨٤"إ لف وا

لى " ٩٨أت"من  لحق " ١٠١أت"إ لم مخاطرها) أ(من ا لتي يتم تغطية  لبنود ا لتعريف ا فصيالً  .ت (  
يمة العادلة هي مدى إلغاء أو تعويض أثر التغير في الق: )hedge effectiveness(فعالية التغطية 

أو التدفقات النقدية لبند تمت تغطية مخاطره من خالل التغير في القيمة العادلة أو التدفقات 
  )).أ(من الملحق " أ١١٣أت"إلى " ١٠٥أت"راجع الفقرات (النقدية ألداة تغطية المخاطر 

  . ملغاة٧٠ - ١٠
 التغطية 

أال تستمر في تطبيق ) ٤٧(رقم إذا اختارت المنشأة عند تطبيقها لمعيار المحاسبة المصري  -٧١
من معيار المحاسبة " ٢١,٢,٧"راجع الفقرة (متطلبات محاسبة التغطية في هذا المعيار 

 من ٦، يجب عندها تطبيق متطلبات محاسبة التغطية الواردة في القسم ))٤٧(المصري رقم 
من " ٣,١,٦"ومع ذلك، يمكن للمنشأة وفقاً للفقرة ). ٤٧(معيار المحاسبة المصري رقم 
أن تطبق متطلبات محاسبة التغطية في هذا المعيار بدال ) ٤٧(معيار المحاسبة المصري رقم 

في حالة تغطية خطر التعرض لسعر ) ٤٧(عن تلك التي في معيار المحاسبة المصري رقم 
وفي هذه الحالة يجب . الفائدة لجزء من محفظة من األصول المالية أو االلتزامات المالية

أة أن تطبق المتطلبات الخاصة بمحاسبة تغطية القيمة العادلة لتغطية محفظة من على المنش
 ".١٣٢أت"إلى " ١١٤أت"ومن " أ٨٩"و" أ٨١"راجع الفقرات (خطر سعر الفائدة 
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 أدوات التغطية
 األدوات المؤهلة

ال يحدد هذا المعيار األحوال التي يتم فيها تخصيص مشتقات األدوات المالية كأداة تغطية  -٧٢
راجع الفقرة (باستثناء بعض الخيارات المكتوبة " ٨٨"قاً للشروط الواردة في الفقرة طب
، إال أنه يجوز تخصيص أي أصل مالي غير مشتق أو أي التزام مالي غير مشتق ")٩٤أت"

 .كأداة تغطية فقط لتغطية مخاطر العمالت األجنبية

لتغطية فإن األدوات الوحيدة التي يمكن تبو -٧٣ يبها كأدوات تغطية هي ألغراض محاسبة ا
أي (األدوات التي يدخل فيها طرف من خارج المنشأة التي تقوم بإعداد القوائم المالية 

م التقرير عنها وعلى ) طرف خارجي عن المجموعة أو القطاع أو المنشأة الفردية التي يت
ن الرغم من أن المنشآت المستقلة ضمن أية مجموعة أو قطاعات مجمعة داخل المنشأة يمك

أن تكون طرفاً في معامالت تغطية مع منشآت أخرى داخل المجموعة أو القطاعات داخل 
م  المنشأة، فإن هذه المعامالت التي بين أطراف المجموعة يتم استبعادها عند إعداد قوائ
مالية مجمعة وبالتالي فإن معامالت التغطية هذه غير مؤهلة لمحاسبة التغطية في القوائم 

ومع ذلك فقد تعتبر مؤهلة لمحاسبة التغطية في القوائم المالية .  للمجموعةالمالية المجمعة
  .المستقلة لمنشأة منفردة داخل المجموعة أو القطاع الذي يقوم بإعداد قوائم مالية

 تخصيص أدوات التغطية 
عادة ما يكون هناك قياس واحد للقيمة العادلة ألداة التغطية في مجملها، حيث أن العوامل  -٧٤

تؤدى إلى حدوث تغيرات في القيمة العادلة تعتمد على بعضها البعض وبالتالي تقوم التي 
المنشأة بتحديد عالقة التغطية بالنسبة ألداة التغطية في مجملها أما االستثناءات المسموح بها 

 :فقط فهي كاآلتي

لة  الناتج عن تغير القيمة العادIntrinsic valueفصل فرق التغير في القيمة االصلية   )أ (
في عقد الخيار ) الفائدة المعبرة عن عامل الزمن(والفرق الناتج من القيمة الحالية 

وتبويب التغير بين القيمة السوقية وقيمة الخيار فقط كفرق تغطية مع استبعاد التغير في 
  .القيمة الزمنية

 .فصل عنصر الفائدة عن السعر الفوري للعقد اآلجل) ب(و
اً إلمكانية قياس كل من فرق التغير في القيمة األصلية ويسمح بهذه االستثناءات نظر

Intrinsic valueلخيار والعالوة في العقد اآلجل بشكل عام بطريقة مستقلة   . لحق ا
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٤٨٠

ة التغطية ولتكن  -٧٥ من القيمة األسمية كأداة تغطية % ٥٠يمكن تخصيص نسبة من إجمالي أدا
 على أساس نسبة من الفترة الزمنية في عالقة تغطية إال أنه ال يجوز تحديد عالقة التغطية

 .التي تظل فيها أداة التغطية قائمة
 : يجوز تخصيص أداة تغطية منفردة كغطاء ألكثر من نوع من المخاطر ولكن بالشروط التالية -٧٦

  .إمكانية تحديد المخاطر المغطاة بوضوح  )أ (
 .إمكانية إثبات فعالية التغطية لكل نوع من المخاطر) ب(و

  .ية ضمان وجود عالقة محددة ألداة التغطية وحاالت المخاطر المختلفةإمكان) ج(      و
يجوز اعتبار اثنين أو أكثر من المشتقات أو نسبة منهم مجتمعين أو مبوبين معاً كأداة  -٧٧

 .تغطية، وينطبق ذلك عند تعويض مخاطر بعض المشتقات من مشتقات أخرى

 المغطاةالبنود 
 أو التزام تم االعتراف به، أو ارتباط مؤكد أو معاملة  يمكن أن يأخذ البند المغطى شكل أصل -٧٨

 :وقد يكون البند المغطى. متوقعة لم يتم االعتراف بها، أو صافي استثمار في نشاط أجنبي

لتزام أو ارتباط مؤكد منفرداً أو عملية متوقعة ومؤكدة الحدوث بدرجة ) أ   (  أصل أو ا
  .عالية أو صافي استثمار في نشاط أجنبي

مجموعة من األصول أو االلتزامات أو االرتباطات المؤكدة أو المعامالت المتوقعة ) ب(أو 
والمؤكدة الحدوث بدرجة عالية أو صافي استثمارات في أنشطة أجنبية لها سمات 

  .مخاطر مشابهة
تغطية محفظة مالية ذات مخاطر أسعار فائدة فقط، أو جزء من محفظة أصول ) ج(أو 

  .لية تتشارك في الخطر المغطىمالية أو التزامات ما
 .ملغاة -٧٩
ألغراض محاسبة التغطية، يمكن فقط التخصيص كبنود مغطاة لألصول وااللتزامات  -٨٠

ويرجع ذلك . واالرتباطات المؤكدة والمعامالت المتوقعة التي تتعلق بأطراف خارج المنشأة
لمجموعة فقط إلى أنه يمكن تطبيق محاسبة التغطية على المعامالت بين المنشآت في نفس ا

في القوائم المالية المستقلة أو المنفصلة لهذه المنشآت وليس في القوائم المالية المجمعة 
للمجموعة، فيما عدا القوائم المالية المجمعة لمنشأة استثمارية كما هو معرف في معيار 

م االستبعاد في القوائم المالية المجمعة للمع)٤٢(المحاسبة المصري رقم  امالت ، حيث ال يت
بين المنشأة االستثمارية وشركاتها التابعة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

واستثناء من ذلك، يجوز أن يصبح خطر العملة األجنبية لبند ذا طبيعة نقدية . أو الخسائر
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) مثل رصيد مستحق السداد أو التحصيل بين شركتين تابعتين(بين منشآت المجموعة 
د مغطى في القوائم المالية المجمعة إذا نتج عنه خطر تعرض لمكاسب أو خسائر مؤهالً  كبن

سعر الصرف األجنبي لم يتم استبعاده بالكامل عند التجميع وفقاً لمعيار المحاسبة المصري 
طبقاً لمعيار المحاسبة ". آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية) "١٣(رقم 

 يتم استبعاد مكاسب أو خسائر أسعار صرف العمالت األجنبية ، ال)١٣(المصري رقم 
المرتبطة بالبنود ذات الطبيعة النقدية فيما بين أطراف المجموعة بالكامل عند التجميع 
عندما تكون المعاملة بين أطراف المجموعة تمت بين طرفين لكل منهم عملة تعامل 

ن بند مغطى خطر العملة األجنبية باإلضافة إلى ذلك، يجوز أن يتأهل ألن يكو. مختلفة
لمعاملة متوقعة بدرجة عالية االحتمال، وذلك في القوائم المالية المجمعة إذا كانت المعاملة 
لتي ستدخل في تلك المعاملة وأن خطر العملة  لتعامل للمنشأة ا م بعملة تختلف عن عملة ا ستت

  .األجنبية سيؤثر على األرباح أو الخسائر المجمعة
 بنود المالية كبنود مغطاةتبويب ال

لتزاماً مالياً فإنه يعتبر بنداً مغطى بالنسبة للمخاطر  -٨١ إذا كان البند المغطى أصالً مالياً أو ا
لنقدية أو القيمة العادلة  على سبيل المثال التدفقات النقدية (المرتبطة فقط بجزء من تدفقاته ا

بشرط إمكانية قياس فعالية التغطية، ) التعاقدية أو أجزاء منها أو نسبة من القيمة العادلة
على سبيل المثال يجوز تبويب جزء يمكن تحديده وقياسه بصورة مستقلة من مخاطر سعر 

 .الصرف المرتبطة باألصل الذي يدر فائدة أو االلتزام المحمل بفائدة

ة أو  في حالة تغطية القيمة العادلة لخطر سعر الفائدة بالنسبة لمحفظة من األصول المالي-أ٨١
يمكن تبويب الجزء المغطى بالنسبة لقيمة العملة ) وفقط في هذه الحالة(االلتزامات المالية 

) التزامات(االلتزامات المالية وليس كأصول / على أساس إجمالي محفظة األصول المالية 
  ).أي ال يسمح بتخصيص مبلغ كبند مغطى على أساس الصافي. (منفردة

  بنود مغطاة تبويب البنود غير المالية ك
 : إذا كان البند المغطى أصالً غير مالي أو التزاماً غير مالي فإنه يبوب كبند مغطى بالنسبة -٨٢

  .لمخاطر العمالت األجنبية  )أ (
  لجميع المخاطر بسبب صعوبة فصل وقياس الجزء المناسب من التدفقات النقدية) ب(أو

خالف مخاطر أو التغيرات في القيمة العادلة التي تعزى إلى مخاطر محددة ب
  .العمالت األجنبية
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  تبويب مجموعة من البنود كبنود مغطاة 
يتم تجميع األصول أو االلتزامات المتشابهة وتغطيتها كمجموعة فقط إذا كانت األصول  -٨٣

 تشترك في التعرض لنفس الخطر المحدد ىأو االلتزامات في المجموعة كل على حد
لتي كخطر مغطى، باإلضافة إلى ذلك، من المتوقع أن  يكون التغير في القيمة العادلة ا

تعزى إلى الخطر المغطى لكل بند مستقل في المجموعة تقريباً متناسباً مع التغير الكلى 
لبنود  .في القيمة العادلة التي تعزى إلى المخاطر المغطاة لمجموعة ا

لتدفق نظراً ألن المنشأة تقوم بتقدير فعالية التغطية بمقارنة التغير في القيمة العاد -٨٤ لة أو ا
مع التغير في القيمة ) أو مجموعة من أدوات التغطية المشابهة(النقدي ألداة التغطية 

د المغطى  فإن ) أو مجموعة من البنود المغطاة المتشابهة(العادلة أو التدفقات النقدية للبن
صافي األصول (مقارنة أية أداة تغطية مع صافي األصل أو االلتزام المغطى 

وليس مع بند محدد مغطى ال )  ذات الفائدة الثابتة أو االستحقاقات المتشابهةوااللتزامات
  .يؤهل الستخدام محاسبة التغطية

 محاسبة التغطية
  تعترف محاسبة التغطية بأثر المقاصة على األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات -٨٥

 .في القيم العادلة ألداة التغطية والتغيرات على البند المغطى
 :ك ثالثة أنواع من عالقات التغطيةهنا -٨٦

  :تغطية خطر القيمة العادلة  )أ (
  هي تغطية خطر التعرض للتغيرات في القيمة العادلة ألصل أو التزام معترف به

ك األصل أو االلتزام أو  أو ارتباط مؤكد غير معترف به أو جزء محدد من ذل
  .ح أو الخسائراالرتباط المؤكد والمرتبط بخطر محدد يمكن أن يؤثر على األربا

  :تغطية خطر التدفقات النقدية  )ب (
  :هي تغطية خطر التعرض للتقلبات في التدفقات النقدية والتي

مثل كل أو بعض مدفوعات (ترتبط بخطر محدد ألصل أو التزام معترف به  )١(
أو معامالت ) الفوائد المستقبلية بالنسبة للمديونية ذات سعر الفائدة المتغير

 .رجة عاليةمتوقعة مؤكدة الحدوث بد
 .يمكن أن تؤثر على األرباح أو الخسائر )٢(

كما هو معرف في ) كيان أجنبي(تغطية خطر صافي االستثمار في نشاط أجنبي    )ج (
  ).١٣(معيار المحاسبة المصري رقم 
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تكون المحاسبة عن تغطية مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية الخاصة بارتباط مؤكد  -٨٧
 .دلة أو كتغطية لخطر التدفقات النقديةباعتبارها تغطية لخطر القيمة العا

-عندما" ١٠٢"إلى " ٨٩"تكون عالقة التغطية مؤهلة لمحاسبة التغطية طبقاً للفقرات من  -٨٨
 : تتوافر كل الشروط التالية مجتمعة-وفقط عندما

وجود توثيق رسمي معتمد الستراتيجية إلدارة المخاطر يتضمن هدف إدارة المخاطر   )أ (
 في تغطية المخاطر وعالقة التغطية وهدف إدارة المخاطر واستخدام أدوات التغطية

في المنشأة، ويجب أن تتضمن هذه الوثائق تحديداً ألداة التغطية والبند أو المعاملة 
المغطاة وطبيعة الخطر الذي يتم تغطيته وكيفية قيام المنشأة بتقدير فعالية أداة 

ة العادلة أو التدفقات التغطية في مواجهة خطر التعرض ألية تغيرات في القيم
  .النقدية للبند المغطى والتي ترجع إلى الخطر المغطى

ن تكون التغطية فعالة بدرجة كبيرة ) ب(و راجع ملحق أ فقرات من (من المتوقع أ
 وذلك في تحقيق مواجهة التغيرات في القيمة العادلة -) ”١١٣أت"إلى " ١٠٥أت"

  .لمغطىأو التدفقات النقدية التي تعزى إلى الخطر ا
بالنسبة لتغطيات التدفقات النقدية فإن المعاملة المتوقعة التي تخضع للتغطية يجب ) ج(و

أن تكون متوقعة بصورة كبيرة ويجب أن تمثل تعرض التقلبات في التدفقات النقدية 
  .التي تؤثر بشكل أساسي على األرباح أو الخسائر

، أي يمكن القياس بدرجة يعتمد يمكن قياس فعالية التغطية بدرجة يعتمد عليها) د(و
عليها للقيمة العادلة أو للتدفقات النقدية للبند المغطى والتي ترتبط بالخطر المغطى 

  .وكذلك القيمة العادلة ألداة التغطية
  تقييم التغطية بصفة مستمرة وثبوت فعاليتها العالية على مدار فترات إعداد) ه(و

  .التقارير المالية
  لةتغطية القيمة العاد

، فيتم "٨٨"إذا كانت تغطية القيمة العادلة خالل الفترة تفي بالشروط الواردة في فقرة  -٨٩
  :المحاسبة عنها على النحو التالي

ناتجة عن إعادة   )أ (  يتم االعتراف ضمن األرباح أو الخسائر باألرباح أو الخسائر ال
ة قياس المكون أو إعاد) ألدوات التغطية المشتقة(قياس أداة التغطية بالقيمة العادلة 

ألدوات ) (١٣(األجنبي من القيمة الدفترية طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 
  .)التغطية غير المشتقة
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   إذا كان البند المغطى يقاس بالتكلفة، يتم تعديل القيمة الدفترية له بقيمة المكاسب)ب(و
ح أو الخسائر، أو الخسائر الناتجة عن المخاطر المغطاة مع االعتراف بها في األربا

كما يتم تطبيق االعتراف بالمكاسب أو الخسائر التي تعزى للمخاطر المغطاة في 
األرباح أو الخسائر حتى إذا كان البند المغطى أصالً مالياً مبوباً بالقيمة العادلة من 

  . خالل الدخل الشامل
لناتجة عن مخاطر سعر الفائدة لجز-أ٨٩ ء من محفظة األصول  بالنسبة لتغطية القيمة العادلة ا

يمكن استيفاء ما ورد في الفقرة ) وفقط في هذه الحالة(المالية أو االلتزامات المالية 
د المغطى إما)" ب(٨٩"  :بعرض األرباح أو الخسائر التي تعزى إلى البن

في بند واحد مستقل ضمن األصول عن الفترات الزمنية الخاصة بإعادة التسعير   )أ (
د المغطى   . فيها أصلوالتي يكون البن

يتم االعتراف في األرباح أو الخسائر بالمكسب أو الخسارة من البند المغطى ) ب(أو 
لبند المغطى   .الذي يعزى إلى الخطر المغطى وذلك بتعديل الرصيد الدفتري ل

لتغيرات  -٩٠ فقط في حالة تغطية مخاطر محددة تعزى إلى بند مغطى يتم االعتراف با
غطى غير المرتبط بالمخاطر المغطاة باألرباح أو الخسائر المعترف بها الخاصة بالبند الم

 ).٤٧(من معيار المحاسبة المصري رقم " ١,٧,٥"كما ورد في فقرة 
لواردة في الفقرة  -٩١ محاسبة التغطية ا لي عن  مستقب أثر  منشأة ب الت التالية"٨٩"تتوقف ال لحا  :، في ا

ولهذا . لحق المرتبط بهانقضت أداة التغطية أو تم بيعها أو فسخها أو ممارسة ااإذا   )أ (
ء ألجلها أو فسخها  ن إحالل أو مبادلة أداة التغطية بأخرى ال يعتبر انتها الغرض، فإ
إذا كان هذا اإلحالل أو المبادلة جزءاً من استراتيجية المنشأة الموثقة الخاصة 
بالتغطية باإلضافة إلى ذلك، ولهذا الغرض، ال يقع انتهاء األجل أو الفسخ ألداة 

 :ية عندماالتغط
يتفق طرفي أداة التغطية، كنتيجة للقوانين والتشريعات أو الستحداث قوانين أو   )١(

) clearing counterparty(تشريعات، على أن يحل طرف أو أطراف مقابلة للمقاصة 
.  محل أطراف المقاصة المقابلة األصلية لتصبح األطراف المقابلة الجديدة لكل منهم

يطلق عليه أحياناً (ف المقاصة المقابلة تمثل طرف مركزي لهذا الغرض، فإن أطرا
أو منشأة أو منشآت، ) 'وكالة المقاصة'أو ' clearing organisationغرفة المقاصة '

على سبيل المثال عضو مقاصة في غرفة مقاصة أو عميل لعضو مقاصة في غرفة 
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. رفة المقاصةمقاصة، والذي يقوم بدور الطرف المقابل بهدف تفعيل المقاصة في غ
ومع ذلك، عندما يقوم أطراف أداة التغطية بإحالل األطراف المقابلة األصلية بأطراف 
مقابلة مختلفة، سوف تنطبق هذه الفقرة فقط على تلك األطراف التي تقوم بتفعيل 

  .المقاصة مع نفس غرفة المقاصة
الضرورية تكون التغيرات األخرى في أداة التغطية، إن وجدت، محدودة بتلك  )٢(

كما تكون هذه التغيرات محدودة بالتغيرات . بتفعيل هذا اإلحالل للطرف المقابل
التي تتسق مع الشروط المتوقعة إذا تم إجراء المقاصة أصالً مع طرف المقاصة 

بات الضمانات، وحقوق إجراء . المقابل وتتضمن هذه التغيرات تغيرات متطل
   .لمستحقة السداد، والرسوم المفروضةالمقاصة بين األرصدة مستحقة التحصيل وا

  ."٨٨"إذا لم تعد التغطية مستوفية لضوابط محاسبة التغطية الواردة في الفقرة ) ب(أو 
  .بين أداة التغطية والبند المغطى) االرتباط(إذا قامت المنشأة بإلغاء التخصيص ) ج(أو 
على الرصيد )" ب(٨٩"فقرة يتم االستهالك على األرباح أو الخسائر بأية تسوية تنشأ عن ال -٩٢

أو البند الذي (الدفتري لألداة المالية المغطاة والتي يتم استخدام طريقة الفائدة الفعلية لها 
، في حالة تغطية لمحفظة )"ب(٨٩"يظهر في قائمة المركز المالي كما هو مبين في الفقرة 

 يبدأ بعد انتهاء تعديل وقد يبدأ االستهالك عند وجود تسوية، إال أنه ال). خطر سعر الفائدة
وتتم التسوية على . البند المغطى بالتغيرات في القيمة العادلة التي تعزى للخطر المغطى

إال أنه في حالة . أساس معدل الفائدة الفعلي المعاد حسابه في تاريخ بداية االستهالك
امات مالية تغطية القيمة العادلة الخاصة بخطر سعر الفائدة لمحفظة أصول مالية أو التز

إذا كان من المتعذر إجراء االستهالك باستخدام سعر فائدة ) وفقط في مثل هذه الحالة(
ويتم استكمال استهالك التسوية في . فعلي، فيتم االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت

الة تاريخ استحقاق األداة المالية، أو بانتهاء الفترة الزمنية المتعلقة بإعادة التسعير في ح
  .تغطية محفظة لخطر سعر الفائدة

عند تخصيص ارتباطات مؤكدة غير معترف بها كبند مغطى، يتم االعتراف بالتغير  -٩٣
التراكمي الالحق في القيمة العادلة لالرتباط المؤكد الذي يعزى للمخاطر المغطاة كأصل 

راجع (ر والتزام مع االعتراف باألرباح أو الخسائر المقابلة ضمن األرباح أو الخسائ
لتغيرات في القيمة العادلة ألداة التغطية ضمن )") ب(٨٩"الفقرة  ويتم االعتراف أيضاً با

  .األرباح أو الخسائر
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٤٨٦

عندما تدخل المنشأة في ارتباط مؤكد القتناء أصل أو قبول التزام يمثل بند مغطى في  -٩٤
الذي ينتج عن تغطية قيمة عادلة، يتم تعديل الرصيد الدفتري األولي لألصل أو االلتزام 

وفاء المنشأة بارتباطها، يتم تعديله بحيث يشمل التغير المتراكم في القيمة العادلة لالرتباط 
  .المؤكد الذي يعزى إلى الخطر المغطى الذي تم االعتراف به في قائمة المركز المالي

  تغطية خطر التدفقات النقدية 
رة بالنسبة لتغطية تدفقات نقدية، خالل الفت" ٨٨"إذا تحققت الشروط الواردة في الفقرة  -٩٥

 :تتم المحاسبة على النحو التالي
يتم االعتراف في الدخل الشامل اآلخر بالجزء من المكسب أو الخسارة الناتج عن   )أ (

 .")٨٨"راجع الفقرة (أداة التغطية الذي يتم تحديد أنه تغطية فعالة 
ل من المكسب أو الخسارة يتم االعتراف في األرباح أو الخسائر بالجزء غير الفعا) ب(و

 .الناتج عن أداة التغطية
لنحو التالي -٩٦   :بشكل أكثر تحديداً تتم المحاسبة عن تغطية خطر التدفقات النقدية على ا

يتم تعديل المكون المستقل في حقوق الملكية المرتبط بالبند المغطى وذلك بالمبلغ   )أ (
لغ المطلقة(األقل مما يلي   ):على أساس المبا

  . أو الخسارة من أداة التغطية المتراكمة من بداية التغطيةالمكسب )١(  
للتـدفقات النقديـة المـستقبلية    ) القيمة الحالية (المتراكم في القيمة العادلة      التغير  )٢(و

 .المتوقعة من البند المغطى منذ بداية التغطية

ة التغطية يتم االعتراف في األرباح أو الخسائر بأي مكسب أو خسارة متبقية على أدا) ب(و
  .)الجزء غير الفعال(أو العنصر المخصص منها 

إذا كانت المنشأة لديها استراتيجية إدارة خطر موثقة لعالقة تغطية محددة وكانت تلك ) ج(و
االستراتيجية تستبعد مكون معين من المكسب أو الخسارة أو التدفقات النقدية عند تقدير 

، عندها يتم )")أ(٨٨"و" ٧٥"و" ٧٤"رات راجع الفق(فعالية التغطية ألداة التغطية 
من معيار " ١,٧,٥"االعتراف بمكون المكسب أو الخسارة الذي تم استبعاده وفقاً للفقرة 

 ).٤٧(المحاسبة المصري رقم 
إذا نتج عن تغطية معاملة متوقعة االعتراف بأصل مالي أو التزام مالي، يتم إعادة تبويب  -٩٧

 "٩٥"راف بها مباشرة في الدخل الشامل األخر طبقاً لفقرة األرباح أو الخسائر التي تم االعت
 ))١(راجع معيار المحاسبة المصري رقم (وذلك في األرباح أو الخسائر كتسوية إعادة تبويب 
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في نفس الفترة أو الفترات التي يكون لألصل المقتنى أو لاللتزام المتكبد خاللها تأثيراً 
  فترات التي يتم االعتراف فيها بإيرادات الفوائدمثلما في ال(على األرباح أو الخسائر 

إال أنه إذا كانت المنشأة تتوقع عدم استرداد كل أو جزء من ). أو مصروف الفوائد
الخسارة المعترف بها مباشرة في الدخل الشامل األخر في فترة مستقبلية أو أكثر، عندئذ 

  باح أو الخسائر كتسويةتقوم بإعادة تبويب المبلغ المتوقع عدم استرداده ضمن األر
  .إعادة تبويب

إذا نتج عن تغطية معاملة متوقعة االعتراف بأصل غير مالي أو التزام غير مالي أو  -٩٨
أصبحت المعاملة المتوقعة ألصل غير مالي أو التزام غير مالي ارتباط مؤكد تنطبق عليه 

 :لتاليتينمحاسبة تغطية القيمة العادلة، فعلي المنشأة تطبيق إحدى المعالجتين ا
ك والتي تم االعتراف بها مباشرة  )أ (   إعادة تبويب المكاسب أو الخسائر المرتبطة بذل

وذلك ضمن األرباح أو الخسائر كتسوية " ٩٥"في الدخل الشامل األخر طبقاً للفقرة 
في نفس الفترة أو الفترات )) ١(راجع معيار المحاسبة المصري رقم (إعادة تبويب 

أو االلتزام المتكبد خاللها تأثيراً على األرباح أو الخسائر التي كان لألصل المقتنى 
على سبيل المثال في الفترات التي يتم فيها االعتراف بمصروف اإلهالك أو تكلفة (

، إال أنه إذا توقعت المنشأة عدم استرداد كل أو جزء من الخسارة )المبيعات
 أكثر، عندئذ تقوم بإعادة المعترف بها في الدخل الشامل األخر في فترة مستقبلية أو

 .تبويب المبلغ المتوقع عدم استرداده ضمن األرباح أو الخسائر
تستبعد األرباح أو الخسائر التي تم االعتراف بها مباشرة ضمن الدخل الشامل اآلخر ) ب(أو

مع إدراجها ضمن التكلفة األولية أو الرصيد الدفتري األخرى لألصل " ٩٥"طبقاً للفقرة 
 .مأو االلتزا

كسياسة محاسبية لها " ٩٨"في الفقرة ) ب(أو ) أ(تقوم المنشأة بتبني إما المعالجة  -٩٩
  ".٩٨"وتطبقها بثبات على جميع عمليات التغطية الموضحة بالفقرة 

من " ٩٨"، "٩٧"بالنسبة لعمليات تغطية خطر التدفقات النقدية والتي لم تتناولها الفقرتين  -١٠٠
بالغ التي سبق االعتراف بها مباشرة في الدخل الشامل هذا المعيار، يتم إعادة تبويب الم

راجع معيار (األخر من حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر كتسوية إعادة تبويب 
في نفس الفترة أو الفترات التي يكون للتدفقات النقدية )) ١(المحاسبة المصري رقم 

 سبيل المثال عند حدوث على(المتوقعة المغطاة تأثيراً على األرباح أو الخسـائر 
 ).المبيعات المتوقعة
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  تتوقف المنشأة بأثر مستقبلي في أي من األحوال التالية عن محاسبة التغطية الواردة -١٠١
 ":١٠٠"إلى " ٩٥"في الفقرات من 

وفي هذه . انتهاء أجل أو بيع أو فسخ أداة التغطية أو ممارسة الحق المرتبط بها  )أ (
رة المتراكمة من أداة التغطية التي تم الحالة، سوف يبقى المكسب أو الخسا

االعتراف بها في الدخل الشامل األخر عن الفترة التي كانت فيها التغطية فعالة 
وذلك بشكل مستقل ضمن حقوق الملكية حتى حدوث )") أ(٩٥"راجع فقرة (

". ١٠٠"أو " ٩٨"أو " ٩٧"المعاملة المتوقعة، وعند حدوث المعاملة تطبق الفقرة 
ة تغطية أخرى ال يعتبر ولغرض هذه  ن مبادلة أو تجديد أداة التغطية بأدا الفقرة، فإ

انتهاء ألجلها أو فسخها إذا كان هذا التجديد أو هذه المبادلة جزءاً من سياسة 
باإلضافة إلى ذلك، ولغرض هذه الفقرة، ال تعد أداة . التغطية الموثقة للمنشأة

 :التغطية انتهى أجلها أو تم فسخها إذا

تفق طرفي أداة التغطية، كنتيجة للقوانين والتشريعات أو الستحداث قوانين أو ا  )١(
) clearing counterparty(تشريعات، على أن يحل طرف أو أطراف مقابلة للمقاصة 

.  محل أطراف المقاصة المقابلة األصلية لتصبح األطراف المقابلة الجديدة لكل منهم
يطلق عليه أحياناً (بلة تمثل طرف مركزي لهذا الغرض، فإن أطراف المقاصة المقا

أو منشأة أو منشآت، ) 'وكالة المقاصة'أو ' clearing organisationغرفة المقاصة '
على سبيل المثال عضو مقاصة في غرفة مقاصة أو عميل لعضو مقاصة في غرفة 
. مقاصة، والذي يقوم بدور الطرف المقابل بهدف تفعيل المقاصة في غرفة المقاصة

ع ذلك، عندما يقوم أطراف أداة التغطية بإحالل األطراف المقابلة األصلية بأطراف وم
مقابلة مختلفة، سوف تنطبق هذه الفقرة فقط على تلك األطراف التي تقوم بتفعيل 

  .المقاصة مع نفس غرفة المقاصة
التغيرات األخرى في أداة التغطية، إن وجدت، تكون محدودة بتلك الضرورية   )٢(

كما تكون هذه التغيرات محدودة بالتغيرات التي .  هذا اإلحالل للطرف المقابلبتفعيل
تتسق مع الشروط المتوقعة إذا تم إجراء المقاصة أصالً مع طرف المقاصة 

وتتضمن هذه التغيرات تغيرات متطلبات الضمانات، وحقوق إجراء . المقابل
  . والرسوم المفروضةالمقاصة بين األرصدة مستحقة التحصيل والمستحقة السداد،
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". ٨٨"أن تصبح التغطية غير مستوفية لضوابط محاسبة التغطية الواردة في الفقرة   )ب (
وفي هذه الحالة، فإن المكسب أو الخسارة المتراكمة عن أداة التغطية والتي تم 
االعتراف بها ضمن الدخل الشامل اآلخر عن الفترة التي كانت فيها التغطية فــعالة 

سوف تظل مثبتة بشكل مستقل ضمن حقوق الملكية حتى )") أ(٩٥"راجع الفقرة (
  "٩٧"حدوث المعاملة المتوقعة وعندما تحدث المعاملة تطبق الفقرة 

 ".١٠٠"أو "٩٨"أو 
أن تصبح المعاملة المتوقعة غير متوقعة الحدوث وفي هذه الحالة يتم إعادة التبويب   )ج (

  إعادة تيويب، بأي مكسبمن حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر كتسوية 
أو خسارة متراكمة ذات صلة عن أداة التغطية والتي تم األعراف بها مباشرة ضمن 

وقد )") أ(٩٥"الفقرة (الدخل الشامل اآلخر عن الفترة التي كانت فيها التغطية فعالة 
)") ج(٨٨"الفقرة (تظل المعاملة المتوقعة التي لم تعد مؤكدة الحدوث بدرجة عالية 

 .الحدوثممكنة 
إذا قامت المنشأة بإلغاء التخصيص بالنسبة لتغطيات المعاملة المتوقعة، فإن   )د (

المكسب أو الخسارة المتراكمة عن أداة التغطية التي تم االعتراف بها ضمن 
)") أ(٩٥"الفقرة (الدخل الشامل اآلخر عن الفترة التي كانت فيها التغطية فعالة 

كية حتى حدوث المعاملة المتوقعة أو سوف تبقى بشكل منفصل ضمن حقوق المل
أو " ٩٧"وفي حالة حدوث المعاملة تطبق الفقرة . أن تصبح غير متوقعة الحدوث

وإذا لم تعد المعاملة متوقعة الحدوث، يتم إعادة التبويب من " ١٠٠"أو " ٩٨"
  .حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر كتسوية إعادة تبويب

  تغطية صافي االستثمار
المحاسبة عن عمليات تغطية صافي االستثمار في نشاط أجنبي بما في ذلك تغطية تتم  -١٠٢

  معيار المحاسبة المصري(أي بند ذا طبيعة نقدية يحاسب كجزء من صافي االستثمار 
 :بطريقة مشابهة لتغطيات خطر التدفقات النقدية)) ١٣(رقم 

التغير في حقوق يتم االعتراف مباشرة ضمن الدخل الشامل اآلخر من خالل قائمة   )أ (
  بالجزء الخاص باألرباح)) ١(راجع معيار المحاسبة المصري رقم (الملكية 

  .")٨٨"راجع الفقرة (أو الخسائر على أداة التغطية التي ثبت أنها فعالة 
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  .يتم االعتراف بالجزء غير الفعال في األرباح أو الخسائر) ب(و
غطية المرتبطة بالجزء الفعال للتغطية ويتم إعادة تبويب المكسب أو الخسارة على أداة الت

وذلك في األرباح أو الخسائر الدخل الشامل اآلخر والذي سبق االعتراف به مباشرة ضمن 
عند التصرف في النشاط )) ١(راجع معيار المحاسبة المصري رقم (كتسوية إعادة تبويب 
  )).١٣(قم من معيار المحاسبة المصري ر" ٤٩"إلى " ٤٨ " (األجنبي وفقاً للفقرات

  تاريخ السريان والقواعد االنتقالية
 ٢٠١٦الصادر عام ) ٢٦(هذا المعيار محل معيار المحاسبة المصري رقم يحل  -١٠٣

، ويسمح ٢٠٢٠ يوليو ١ويسري تطبيقه على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
  "اليةاألدوات الم) "٤٧(بالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 

  .إذا قامت المنشأة بالتطبيق المبكر، يجب اإلفصاح عن ذلك .في نفس التوقيت
  من معيار٧عند تطبيق هذا المعيار ألول مرة، يتم تطبيق القواعد االنتقالية وفقاً للقسم  -١٠٤

 ).٤٧(المحاسبة المصري رقم 
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٤٩١

  )أ(ملحق 
  إرشادات التطبيق

  .ويعتبر جزءاً ال يتجزأ منه) ٢٦(يرافق هذا الملحق معيار المحاسبة المصري رقم 
  .ملغاة – ٩٣ إلى أت١أت

  )من المعيار" ١٠٢"إلى " ٧١"الفقرات من (التغطية 
  ) من المعيار" ٧٧"إلى " ٧٢"الفقرات من(أدوات التغطية 

  ) من المعيار" ٧٧"إلى " ٧٢"الفقرات من (األدوات المؤهلة 
كتوب من المنشأة أكبر بكثير من المكاسب  قد تكون الخسائر المحتملة المرتبطة بخيار م– ٩٤أت

لخيار  د المغطى ذا الصلة، بمعنى آخر ال يكون ا لبن المحتملة في قيمته المرتبطة با
لتالي  لبند المغطى وبا المكتوب فيه فعاالً في تقليل مخاطر األرباح أو الخسائر الخاصة با

لخيار تم شراؤه ال يؤهل الخيار المكتوب كأداة تغطية ما لم يتم تخصيصه كمقاصة 
لخيار المتضمن فيه أداة مالية أخرى  على سبيل المثال خيار الشراء (ويتضمن ذلك ا

وفي المقابل يكون ). Callable Liabilityالمكتوب المستخدم لتغطية التزام خيار الشراء 
لتالي هناك إمكانية لتقليل  للخيار المشترى أرباحاً محتملة تعادل أو تتجاوز الخسائر وبا

لتالي مخ م العادلة أو التدفقات النقدية وبا لتغير في القي اطر الخسائر أو األرباح من ا
  .يمكن أن يؤهل هذا الخيار ليكون أداة تغطية

لتكلفة المستهلكة كأداة تغطية لتغطية  الذي يتم قياسه يمكن تخصيص األصل المالي– ٩٥أت  با
  .خطر العمالت األجنبية

  . ملغاة–٩٦أت
لتالي ال  ال تعتبر أ–٩٧أت دوات حقوق الملكية للمنشأة ذاتها أصوالً أو التزامات مالية للمنشأة وبا

  .يمكن تخصيصها كأدوات تغطية
  ) من المعيار" ٨٤"إلى " ٧٨"الفقرات من (البنود المغطاة 
  ) من المعيار" ٨٠"إلى " ٧٨"الفقرات من (البنود المؤهلة 

  ة في عملية اندماج بند مغطى فيماال يعتبر االرتباط المؤكد للحصول على حص- ٩٨أت
م  لتي يت عدا خطر العمالت األجنبية نظرا لعدم إمكانية قياس المخاطر األخرى ا

  . تغطيتها أو تحديدها بشكل محدد وتمثل هذه المخاطر األخرى مخاطر عامة للنشاط
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د مغطى في تغطية القيمة ا– ٩٩أت لعادلة  ال يمكن اعتبار االستثمار بطريقة حقوق الملكية بن
نظراً ألنه بموجب طريقة حقوق الملكية يتم االعتراف ضمن قائمة األرباح والخسائر 
بحصة المستثمر في أرباح أو خسائر الشركة الشقيقة وال يتم االعتراف بالتغيرات في 
القيمة العادلة لالستثمار، ولسبب مشابه ال يعتبر االستثمار في شركة تابعة مجمعه بند 

لقيمة العادلة ألنه بموجب التجميع يتم االعتراف في األرباح أو مغطى في تغطية ا
الخسائر باألرباح والخسائر للمنشأة وليس بالتغيرات في القيمة العادلة لالستثمار، 
وتختلف تغطية صافي االستثمار في نشاط أجنبي عن ذلك نظراً ألنها تغطية لخطر 

لتغير في قي   .مة االستثمارعملة أجنبية وليس تغطية قيمة عادلة ل
أن مخاطر العملة األجنبية في القوائم المالية المجمعة لمعاملة مؤكدة " ٨٠" تبين الفقرة -أ٩٩أت

لتدفق النقدي، شريطة أن تكون  ما بين المجموعة قد تتأهل كبند مغطى في تغطية ا
، وأن المعاملة مقيمة بعملة باستثناء عملة التعامل الرئيسية للمنشأة الداخلة في المعاملة

على الربح أو الخسارة المجمعة، ولهذا الغرض يمكن  مخاطر العملة األجنبية ستؤثر
م أو شركة تابعة أو شركة زميلة أو مشروع مشترك أو فرع،  أن تكون المنشأة شركة أ
وإذا لم تؤثر مخاطر العملة األجنبية لمعاملة مؤكدة ما بين المجموعة على الربح أو 

معاملة ما بين المجموعة ال يمكن أن تتأهل كبند مغطى وهذه الخسارة المجمعة فإن ال
هي عادة الحالة بالنسبة لدفعات اإلتاوة أو دفعات الفائدة أو رسوم اإلدارة بين األعضاء 
في نفس المجموعة، إال أذا كانت هناك معاملة خارجية ذات عالقة، غير أنه عندما 

بين المجموعة على الربح أو الخسارة تؤثر مخاطر العملة األجنبية لمعاملة مؤكدة ما 
المجمعة فإن المعاملة ما بين المجموعة يمكن أن تتأهل كبند مغطى ومن األمثلة على 
ذلك مبيعات أو مشتريات متوقعة للمخزون بين أعضاء نفس المجموعة إذا كان هناك 

لنسبة للمجموعة، وبالمثل فإن البيع الم توقع ما بيع فيما بعد للمخزون لجهة خارجية با
بين المجموعة ألصول ثابتة من منشأة المجموعة التي صنعتها إلى منشأة المجموعة 
التي ستستخدم األصول الثابتة في عملياتها قد يؤثر على الربح أو الخسارة المجمعة، 

م إهالكها من : ومن الممكن أن يحدث ذلك على سبيل المثال ألن األصول الثابتة سيت
 وقد يتغير المبلغ المعترف به أولياً لهذه األصول إذا كانت قبل المنشأة المشترية،

المعاملة المذكورة ما بين المجموعة مقيمة بعملة باستثناء عملة التعامل الرئيسية 
  .للمنشأة المشترية
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 أذا تأهل تغطية معاملة مؤكدة ما بين المجموعة لمحاسبة التغطية فإن أي ربح أو -ب٩٩أت
م إعادة تبويبها )" أ(٩٥"ل الشامل اآلخر حسب الفقرة خسارة معترف بها في الدخ سيت

لتي تؤثر بها  من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة في نفس الفترة أو الفترات ا
  .مخاطر العملة األجنبية لمعاملة التغطية على الربح أو الخسارة المجمعة

د  يمكن للمنشأة أن تخصص كل التغيرات في التدفقات النقد- ب أ٩٩أت ية أو القيمة العادلة لبن
ويمكن للمنشأة أيضاً أن تخصص فقط التغير في التدفقات . مغطى في عالقة تغطية

النقدية أو القيمة العادلة لبند مغطى بأعلى أو أقل من سعر محدد أو أي متغير آخر 
بافتراض (وتعكس القيمة األكبر في أداة تغطية لخيار مشترى ) خطر من جانب واحد(

د ) نفس الشروط األساسية كخطر مخصصأن لها  خطر من جانب واحد في البن
لنقدي : فعلي سبيل المثال. المغطى يمكن للمنشأة أن تخصص التغير في التدفق ا

في مثل هذه الحالة يتم فقط . المستقبلي والناتج عن ارتفاع سعر شراء سلعة أساسية
لتدفق النقدي الناتج عن االرتفاع في السع وال . ر فوق مستوى محددتخصيص خسائر ا

يتضمن الخطر المغطى قيمة الوقت للخيار المشترى حيث أن قيمة الوقت ال تعتبر 
  )").ب(٨٦"فقرة (مكون من مكونات المعاملة المتوقعة يؤثر على األرباح أو الخسائر 

  )")أ(٨١"و"٨١"ن االفقرت(تخصيص األدوات المالية كأدوات تغطية 
 التدفقات النقدية لألصل المالي أو االلتزام المالي على أنها  إذا تم تخصيص حصة من- ج٩٩أت

بند مغطى يجب أن تكون تلك الحصة المخصصة أقل من إجمالي التدفقات النقدية 
على سبيل المثال، في حالة االلتزام الذي يكون سعر الفائدة الفعلي . لألصل أو االلتزام

) أ(ال يمكن أن تخصص المنشأة له أقل من سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن، 
حصة من االلتزام تساوى المبلغ األصلي مضافاً إليه الفائدة حسب سعر الفائدة 

 تحدد نإال أن المنشأة يمكن أ. حصة متبقية سلبية) ب(المعروض بين بنوك لندن و
د مغطى فيما  لتدفقات النقدية لكامل األصل المالي أو االلتزام المالي على أنها بن جميع ا

لتي تنسب إلى التغيرات في سعر (يتعلق بمخاطر محددة واحدة فقط  مثالً للتغيرات ا
لة االلتزام المالي ). الفائدة المعروض بين بنوك لندن فقط على سبيل المثال، في حا
 نقطة أساس دون سعر الفائدة المعروض ١٠٠الذي يكون سعر الفائدة الفعلي له هو 

أي المبلغ (ن تحدد كامل االلتزام على أنه بند مغطى بين بنوك لندن، بإمكان المنشأة أ
الفائدة حسب سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن مطروحاً منها  األصلي مضافاً إليه
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وتقوم بعمل تغطية للتغير في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية )  نقطة أساس١٠٠
ائدة المعروض بين بنوك لكامل ذلك االلتزام الذي ينسب إلى التغيرات في سعر الف

 من أجل تحسين ١: ١ويمكن أن تختار المنشأة أيضاً نسبة تغطيه غير نسبة . لندن
  ".١٠٠أت"فعالية التغطية كما هو موضح في الفقرة 

 باإلضافة إلى ذلك، إذا تم التغطية ألداة مالية ذات سعر ثابت في وقت ما بعد إنشائها - د٩٩أت
 في غضون ذلك، تستطيع المنشأة تخصيص حصة وتكون أسعار الفائدة قد تغيرت

ويمكن . مساوية للسعر األساسي الذي هو أعلى من السعر التعاقدي المدفوع على البند
للمنشأة أن تقوم بذلك شريطة أن يكون السعر األساسي أقل من سعر الفائدة الفعلي 

الذي قامت فيه المحسوب بناء على افتراض أن المنشأة قد قامت بشراء األداة في اليوم 
د المغطى لبن على سبيل المثال، نفترض أن المنشأة قد أنشأت أصالً مالياً . أوالً بتحديد ا

في الوقت الذي كان فيه % ٦ وله سعر فائدة فعلي مقداره ١٠٠ذو سعر ثابت بقيمة 
تبدأ المنشأة بتغطية ذلك األصل في % ٤سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن هو 

د أرتفع إلى وقت الحق عندم % ٨ا يكون سعر الفائدة المعروض بين بنك لندن ق
وتحسب المنشأة أنها لو قامت بشراء األصل . ٩٠وانخفضت القيمة العادلة لألصل إلى 

في التاريخ الذي تقوم فيه أوالً بتخصيصه على أنه بند مغطى مقابل قيمته العادلة في 
وألن سعر الفائدة %. ٩,٥بلغ ، فإن العائد الفعلي كان سي٩٠ذلك الوقت بمقدار 

المعروض بين بنوك لندن أقل من هذا العائد الفعلي، بإمكان المنشأة تخصيص حصة 
تتألف جزئياً من التدفقات النقدية % ٨من سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن بنسبة 

لغ القابل والمب) ٩٠أي (المتعلقة بالفائدة التعاقدية وجزئياُ من الفرق بين القيمة العادلة 
  ).١٠٠أي (للتسديد في تاريخ االستحقاق 

  للمنشأة أن تخصص شيء غير كامل التغير في القيمة العادلة" ٨١" تسمح الفقرة -ه٩٩أت
  :فعلي سبيل المثال. أو التغير في التدفق النقدي لألداة المالية

  لنقدييمكن تخصيص كل التدفقات النقدية لألداة المالية للتغير في التدفق ا) أ ( 
 .المخاطر) وليس كل(أو التغير في القيمة العادلة المنسوبة إلى بعض 

  التدفقات النقدية لألداة المالية للتغير) وليس كل(يمكن تخصيص بعض ) ب(أو
في التدفق النقدي أو التغير في القيمة العادلة المنسوبة إلى كل أو بعض 

دية لألداة المالية بمعنى أن يتم تخصيص جزء من التدفقات النق(المخاطر 
  ). للفقرات المنسوبة إلى كل أو بعض المخاطر
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 لكي تتأهل المخاطر المخصصة واألجزاء لمحاسبة التغطية يجب أن تكون عناصر -و٩٩أت
قابلة للتحديد منفصلة عن األداة المالية مع ضرورة أن تكون المتغيرات في التدفقات 

لناتجة من التغيرات في المخاطر النقدية أو القيمة العادلة لكامل األداة ال مالية وا
  :المخصصة واألجزاء قابلة للقياس بدرجة يعتمد عليها على سبيل المثال

لنسبة لألداة المالية ذات السعر المحدد والمغطاة ضد التغير في القيمة العادلة ) أ (  با
لتي ال تحمل أية مخاطر أو أسعار  فائدة المنسوبة إلى التغيرات في أسعار الفائدة ا

يعتبر سعر الفائدة الذي ال يحمل أي مخاطر وسعر الفائدة القياسي عادة . قياسية
 . للتحديد منفصالً عن األداة المالية ويمكن قياسه بدرجة يعتمد عليها قابالًاًعنصر

ال يعتبر التصميم كمكون يمكن تحديده منفصالً وال يمكن قياسه بدرجـة يعتمـد           ) ب(
كخطر أو كجزء من أداة مالية ما لم يتم اسـتيفاء مـا   عليها وال يمكن تخصيصه     

 .أدناه) ج(جاء في 
يعتبر مكون يمكن تحديده منفصالً ويمكن قياسه بدرجة يعتمد عليها الجزء المحدد         ) ج(

تعاقدياً من التضخم في التدفقات النقدية من سند اعتـرف بـه بـصفته مرتبطـاً          
) عن مشتقة ضـمنية مـستقلة     بافتراض عدم وجود متطلبات للمحاسبة      (بالتضخم  

 .وذلك بشرط أال تتأثر التدفقات النقدية األخرى لألداة بجزء التضخم هذا
  ) من المعيار" ٨٢"الفقرة (تخصيص البنود غير المالية كبنود مغطاة 

 ال يكون للتغيرات في سعر أي مكون لألصل أو االلتزام غير المالي بشكل عام أي –١٠٠أت
 قياسه بصورة مستقلة على سعر البند القابل للمقارنة وذلك على تأثير يتنبأ به أو يمكن

لتغير في أسعار الفائدة في السوق على سعر السند، وبالتالي  سبيل المثال فيما يتعلق با
لنسبة لخطر  يعتبر األصل أو االلتزام غير المالي بنداً مغطى فقط في مجمله أو با

وط أداة التغطية والبند المغطى على سبيل وإذا كان هناك فرق بين شر. العملة األجنبية
المثال بالنسبة لتغطية شراء متنبأ به لبن برازيلي باستخدام عقد آجل لشراء بن 
كولومبي بشروط مختلفة عندئذ فإن عالقة التغطية يمكن أن تؤهل كعالقة تغطية 

قع من المعيار بما في ذلك تو" ٨٨"بشرط استيفاء جميع الشروط الواردة في الفقرة 
الفعالية الكبيرة للتغطية، ولهذا الغرض فإن قيمة أداة التغطية قد تكون أكبر أو أقل من 

د المغطى إذا أدى ذلك إلى تحسين فعالية عالقة التغطية على سبيل المثال . قيمة البن
على سبيل (يمكن إجراء تحليل تراجع لتحديد العالقة اإلحصائية بين البند المغطى 

على سبيل المثال التعامل في البن (وأداة التغطية )  البن البرازيليالمثال التعامل في
أي بين أسعار وحدات (وإذا وجدت عالقة إحصائية سليمة بين المتغيرين ) الكولومبي
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فإن انحدار المنحنى لخط التراجع يمكن أن يستخدم ) البن البرازيلي والبن الكولومبي
لتي تعظم من الفعال لتغطية ا على سبيل المثال إذا كان انحدار . ية المتوقعةلتحديد نسبة ا

لبنود المغطاة٠,٩٨، فان نسبة التغطية ١,٠٢منحنى خط التراجع     من كميات ا
ومع هذا . واحد صحيح من أداة التغطية ومن شأنها أن تعظم الفعالية المتوقعة) ١(إلى 

م االعتراف بها في األرباح  أو الخسائر أثناء فقد ينتج عن عالقة التغطية عدم فعالية يت
  .مدة عالقة التغطية

  )من المعيار" ٨٤"، "٨٣ "الفقرتان(تخصيص مجموعة من البنود كبنود مغطاة 
على سبيل المثال صافي ( ال تؤهل لمحاسبة التغطية أية تغطية لحالة شاملة بالصافي – ١٠١أت

 مغطى وليس بنداً) كافة األصول وااللتزامات بسعر ثابت بتواريخ استحقاق مشابهة
محدد، إال أنه يمكن تحقيق نفس تأثير محاسبة التغطية على األرباح أو الخسائر 
بالنسبة لهذا النوع من عالقة التغطية وذلك بتخصيص جزء من البنود األساسية كبند 

 من االلتزامات ٩٠ من األصول و١٠٠مغطى، على سبيل المثال إذا كان لدى بنك 
 في ظل وجود عمليات تغطية مقابل مخاطر تبلغ بمخاطر وشروط مشابهة في طبيعتها

لبنك تبويب ١٠ دئذ يستطيع ا  من هذه األصول كبند مغطى ويمكن استخدام هذا ١٠، عن
التخصيص إذا كانت هذه األصول وااللتزامات أدوات ذات سعر ثابت وفي هذه الحالة 

لتزامات يمثل هذا التخصيص تغطية للقيمة العادلة، أما إذا كانت هذه األصول واال
أدوات ذات سعر متغير ففي هذه الحالة يكون هذا التخصيص عملية تغطية تدفقات 

 ١٠٠وبالمثل إذا كان لدى المنشأة ارتباط مؤكد للشراء بعملة أجنبية بقيمة . نقدية
 عندئذ تستطيع إجراء عملية تغطية مبلغ ٩٠والتزام مؤكد للبيع بعملة أجنبية بقيمة 

الحصول على أداة مشتقة وتبويبها كأداة تغطية ترتبط بقيمة  وذلك ب١٠بالصافي يبلغ 
  .١٠٠ من ارتباط البيع المؤكد البالغ ١٠

  ) من المعيار" ١٠٢"إلى " ٨٥"الفقرات من (محاسبة التغطية 
 من أمثلة تغطية القيمة العادلة تغطية مخاطر التغيرات في القيمة العادلة ألداة مديونية –١٠٢أت

لتغيرات في أسعار الفائدة ويمكن إبرام هذه التغطية بواسطة ذات سعر ثابت نتيجة  ل
  . الجهة المصدرة أو حامل األداة

 من أمثلة عمليات تغطية التدفقات النقدية استخدام عقد مبادلة لتغيير مديونية بسعر –١٠٣أت
لنقدية (معوم إلى مديونية بسعر ثابت  لية حيث تكون التدفقات ا أي تغطية معاملة مستقب

  ).ستقبلية المغطاة هي مدفوعات الفوائد المستقبليةالم
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لتغير في سعر الوقود بالنسبة ( تغطية االلتزام المؤكد –١٠٤أت على سبيل المثال عملية تغطية ا
ء الوقود بسعر ثابت ) اللتزام تعاقدي غير معترف به بواسطة منشأة كهربية لشرا

لي فإن هذه التغطية تمثل عملية تعتبر مقابل مخاطر التغير في القيمة العادلة وبالتا
فإن تغطية خطر العملة األجنبية الخاصة " ٨٧"تغطية للقيمة العادلة إال أنه طبقاً للفقرة 

ديلة كتغطية تدفقات نقدية   .بالتزام مؤكد يمكن المحاسبة عنها بطريقة ب
  تقدير فعالية التغطية 

  :فاء الشروط التالية تعتبر التغطية ذات فعالية عالية فقط في حالة استي-١٠٥أت
يتوقع من التغطية في تاريخ بداية التغطية وفي فترات الحقة أن تكون ذات )  أ (

 في القيمة العادلة Offsetting Changesفعالية عالية في تحقيق تغيرات مقاصة 
ء الفترة المخصص لها  أو التدفقات النقدية التي تعزى إلى الخطر المغطى أثنا

لسابقة التغطية ويمكن أن يظ هر هذا التوقع بعدة طرق تتضمن مقارنة التغيرات ا
لتدفقات النقدية ألداة التغطية أو بإظهار عالقة إحصائية  في القيمة العادلة أو ا
بين القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المغطى وتلك الخاصة بأداة التغطية 

ية التغطية كما ورد في  لتحسين فعال١:١وقد تختار المنشأة نسبة تغطية خالف 
  ".١٠٠أت"فقرة 

لنتائج الفعلية للتغطية في نطاق نسبة ) ب( على سبيل المثال %. ١٢٥ - % ٨٠تقع ا
لتغطية بواقع   وأرباح أداة النقدية ١٢٠إذا كانت النتائج الفعلية تظهر خسارة أداة ا

  %١٢٠ أي ١٢٠/١٠٠ عندئذ يمكن قياس المقاصة بواقع ١٠٠بواقع 
وفي هذا المثال إذا افترضنا أن التغطية تفي بالشرط % ٨٣واقع  ب١٠٠/١٢٠أو 

  .عالية عندئذ تستخلص المنشأة أن التغطية ذات فعالية عالية) أ(الوارد في 
 تقدر الفعالية في الوقت الذي تقوم فيه المنشأة بإعداد قوائمها المالية السنوية أو الدورية -١٠٦أت

  .على األقل
لتغطية حيث إن الطريقة التي  ال يحدد هذا المع–١٠٧أت يار طريقة واحدة لتقدير فعالية ا

. تستخدمها المنشأة لتقدير فعالية التغطية تعتمد على استراتيجيتها في إدارة المخاطر
على سبيل المثال إذا كانت استراتيجية المنشأة إلدارة المخاطر هي تعديل وتسوية قيمة 

ت في المركز المغطى عندئذ تحتاج المنشأة أداة التغطية بصفة دورية إلظهار التغيرا
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لية حتى يتم  إلظهار أن التغطية من المتوقع أن تكون ذات فعالية عالية فقط للفترة التا
ة التغطية وفي بعض الحاالت قد تتبني المنشأة طرقاً مختلفة ألنواع . تسوية مبلغ أدا

باستراتيجية التغطية مختلفة من التغطيات، وتتضمن مستندات المنشأة الموثقة الخاصة 
لتغطية وتحدد هذه اإلجراءات ما إذا كان تقدير التغطية يتضمن  إجراءات تقدير فعالية ا

  . جميع أرباح أو خسائر أداة التغطية أو هل يتم استبعاد القيمة الزمنية للنقود لألداة
د على سب% ١٠٠ إذا قامت المنشأة بتغطية أقل من -أ١٠٧أت لبن يل المثال من الخطر المرتبط با

د المغطى بواقع % ٨٥ من المخاطر وتقيس عدم % ٨٥فأنها تقوم بتخصيص البن
ء على النسبة المخصصة للمخاطر بواقع  إال أنه عند تغطية %. ٨٥فعالية التغطية بنا

 إذا ١:١من المخاطر، يجوز أن تستخدم المنشأة نسبة تغطية خالف % ٨٥هذه النسبة 
  ".١٠٠أت"لتغطية المتوقعة كما هو موضح في فقرة كان من شأن ذلك تحسين فعالية ا

 إذا كانت الشروط الرئيسية ألداة التغطية واألصل وااللتزام واالرتباط المؤكد المغطى -١٠٨أت
لية هي نفسها، عندئذ فإن التغيرات في  أو المعامالت المتوقعة بدرجة احتمالية عا

المغطى قد تؤدى إلى تسوية بعضها القيمة العادلة والتدفقات النقدية التي تعزى للخطر 
البعض وذلك عند إبرام التغطية الحقاً، على سبيل المثال قد تكون مبادلة سعر فائدة 
أداة تغطية فعالة إذا كانت القيم والمبالغ االفتراضية واألصلية ومدتها وتواريخ إعادة 

ر الفائدة التسعير وتواريخ الحصول على أصل المبلغ والفوائد وسدادها وقياس أسعا
د المغطى باإلضافة إلى ذلك تعتبر التغطية  لنسبة ألداة التغطية والبن فسها با هي ن
  الخاصة بشراء متوقع، ذي احتمالية عالية لسلعة مع عقد أجل ذات فعالية عالية

لية   :في الحاالت التا
إذا كان العقد اآلجل لشراء نفس الكمية من نفس السلعة في نفس الوقت ونفس  ) أ (

  .كان مثل الشراء المتوقع المغطىالم
  .إذا كانت القيمة العادلة للعقد اآلجل في البداية صفراً) ب(
إذا تم استبعاد إما التغير في الخصم أو العالوة على العقد اآلجل من تقدير الفعالية ) ج(

واالعتراف به ضمن األرباح أو الخسائر أو إذا كان التغير في التدفقات النقدية 
  .على المعاملة المتوقعة ذات االحتمالية العالية يعتمد على سعر آجل للسلعةالمتوقعة 
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 Offsetيقصد بالتسوية (أحيانا تقوم أداة التغطية بتسوية جزء فقط من الخطر المغطى    –١٠٩أت
على سبيل المثال ال تكون التغطية فعالة بالكامل في .) الوصول إلى درجة صفر

د المغطى مقومتين بعمالت مختلفة وال يسيران جنباً حالة أن تكون أداة التغطية وا لبن
إلى جنب مع بعضهما البعض، كذلك ال يمكن أن تكون تغطية خطر سعر الفائدة 
باستخدام أداة مشتقة فعالة بدرجة تامة إذا كان جزءاً من القيمة العادلة لألداة 

  .المشتقة يعزي إلى مخاطر االئتمان للطرف المقابل
لتغطية يجب أن ترتبط التغطية بخطر محدد ومخصص وليس للتأهل   –١١٠أت  لمحاسبة ا

لتغطية أثر كبير على أرباح  للمخاطر العامة لنشاط المنشأة فقط، ويجب أن يكون ل
وخسائر المنشأة، وال تؤهل تغطية مخاطر التقادم في األصول المادية أو مخاطر 

قياس الفعالية نظراً لعدم قيام الحكومة بنزع الملكية لمحاسبة التغطية وال يمكن 
  .إمكانية قياس المخاطر بصورة يعتمد عليها

للمنشأة أن تفصل فرق القيمة بالزيادة وقيمة الوقت في عقد خيار )" أ(٧٤"تسمح الفقرة    -أ١١٠أت
مثل هذا . وأن تخصص كأداة تغطية فقط التغير في فرق القيمة بالزيادة لعقد الخيار

غطية فعالة تماماُ في التوصل إلى مقاصة مع التغير في التخصيص قد ينشأ عن عالقة ت
التدفقات النقدية المنسوبة إلى تغطية الخطر من جانب واحد من معاملة متوقعة إذا 

  .كانت الشروط األساسية للمعاملة المتوقعة هي نفسها ألداة التغطية
واحد ينتج  إذا خصصت المنشأة كامل خيار مشترى كأداة تغطيه لخطر من جانب -ب١١٠أت

لتغطية فعالة تماماً ويكون ذلك بسبب أن . من معاملة متوقعة فلن تكون عالمة ا
" ب أ٩٩أت: العالوة المدفوعة للخيار تتضمن قيمة الوقت وكما هو مبين في الفقرة

لذلك ففي . فإن الخطر من جانب واحد المخصص ال يتضمن قيمة الوقت في الخيار
اصة بين التدفقات النقدية المنسوبة إلى قيمة مثل هذه الحالة لن يكون هناك مق

  .الوقت لعالوة الخيار المدفوعة والخطر المغطى المخصص
لتغطية بإعداد جدول باستحقاقات    –١١١أت في حالة خطر سعر الفائدة يمكن تقدير فعالية ا

األصول وااللتزامات المالية يوضح خطر سعر الفائدة لكل مدة زمنية بشرط ارتباط 
  أو مجموعة محددة من األصول أو االلتزامات(طر بأصل أو التزام محدد هذا الخ

لتغطية مقابل ) أو جزء محدد منهم وعند ظهور صافي الخطر يتم تقدير فعالية ا
  .األصل أو االلتزام
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د تقدير فعالية التغطية تأخذ المنشأة بشكل عام في االعتبار القيمة الزمنية للنقود وال –١١٢أت  عن
د المغطى مع سعر الفائدة الثابت تكون هناك ح اجة لتطابق سعر الفائدة الثابت على البن

على المبادلة المخصصة كتغطية القيمة العادلة، وال تكون هناك حاجة أيضا لمطابقة 
سعر الصرف المتغير على األصل أو االلتزام المحمل بفائدة مع نفس سعر الفائدة 

وتنشأ القيمة العادلة للمبادلة من . دفقات نقديةالمتغير على المبادلة المخصصة كالتزام ت
صافي تسويتها ويمكن تغيير األسعار الثابتة والمتغيرة للمبادلة دون التأثير على صافي 

لتغيير لكليهما بنفس القيمة   . التسوية إذا كان ا
 إذا لم تستوف المنشأة شروط فعالية التغطية تتوقف المنشأة عن محاسبة التغطية من –١١٣أت

لتزام بفعالية التغطية، إال أنه إذا حددت المنشأة الحدث أو  آخر تاريخ كان هناك فيه ا
التغير في الظروف التي أدت إلى إخفاق عالقة التغطية في الوفاء بمبادئ فعالية 
التغطية وأثبتت أن التغطية كانت فعالة قبل هذا الحدث أو وقوع هذه الظروف، عندئذ 

  .التغطية من تاريخ هذا الحدث أو حدوث هذه التغيراتتتوقف المنشأة عن محاسبة 
  محاسبة تغطية القيمة العادلة لتغطية محفظة مخاطر سعر الفائدة 

لنسبة لتغطية القيمة العادلة لخطر سعر الفائدة المرتبط بمحفظة أصول أو التزامات – ١١٤أت  با
إلجراءات الواردة مالية، على المنشأة أن تطبق متطلبات هذا المعيار إذا التزمت با

لتالية والفقرات من ) ط(إلى ) أ(في الفقرات من    :التالية" ١٣٢أت"إلى " ١١٥أت"ا
كجزء من عملية إدارة المخاطر تحدد المنشأة محفظة من البنود ترغب في   ) أ(

تغطية خطر سعر الفائدة المرتبط بها وقد تتضمن المحفظة أصوال فقط أو 
حدد المنشأة محفظتين أو أكثر وفي هذه الحالة التزامات فقط أو كليهما، وقد ت

لتالية على كل محفظة بصورة مستقلة   .تطبق المنشأة اإلرشادات ا
ء على تواريخ ) ب( تقوم المنشأة بتحليل المحفظة إلى فترات زمنية إلعادة التسعير بنا

ويمكن إجراء هذا التحليل بعدة طرق . إعادة التسعير المتوقعة وليست التعاقدية
ضمن جدولة التدفقات النقدية ضمن الفترات المتوقع أن تحدث فيها هذه تت

التدفقات أو جدولة المبالغ األصلية االفتراضية ضمن جميع الفترات حتى توقع 
  .حدوث إعادة التسعير

بناء على هذا التحليل تحدد المنشأة القيمة التـي ترغـب فـي تغطيتهـا وتقـوم           ) ج(
مـن المحفظـة   ) ليس بـصافي القيمـة  (زامات بتخصيص قيمة األصول أو االلت 

المحددة المساوية للقيمة التي ترغب تغطيتها كبند مغطى وتحدد هذه القيمة أيضا           
  )".ب(١٢٦أت"قياس النسبة المئوية المستخدمة الختبار الفعالية طبقاً للفقرة 
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تقوم المنشأة بتخصيص خطر سعر الفائدة الذي تقوم بتغطيته وقد يكون هذا ) د(
لبنود في المركز المغطى الخ طر جزءاً من خطر سعر الفائدة في كل بند من ا

  ).مثل الليبور(على سبيل المثال سعر الفائدة القياسي 
  .تقوم المنشأة بتخصيص أداة تغطية أو أكثر لكل فترة زمنية إلعادة التسعير) ه(
لتخصيصات الواردة في ) و(  البداية عاليه تقدر المنشأة من) هـ(و) ج(وباستخدام ا

لية أثناء  وفي الفترات الالحقة هل من المتوقع أن تكون التغطية ذات فعالية عا
 .الفترة المخصص لها التغطية

كما هو (تقوم المنشأة بصفة دورية بقياس التغير في القيمة العادلة للبند المغطى ) ز(
) بعاليه) د(بعاليه والذي يعزى للخطر المغطى كما ورد في ) ج(مخصص في 

د ) ب(لى أساس تواريخ إعادة التسعير المتوقعة المحددة في ع ليه بشرط تحدي عا
الفعالية الحقيقية العالية للتغطية عند تقديرها باستخدام أسلوب المنشأة الموثق 

وتعترف المنشأة بالتغير في القيمة العادلة للبند المغطى كأرباح . لتقدير الفعالية
ذلك في بند أو بندين تفصيليين في المركز أو خسائر في األرباح أو الخسائر و

من المعيار، وال تكون هناك حاجة لتوزيع )" أ(٨٩"المالي كما ورد في الفقرة 
  .التغير في القيمة العادلة على األصول أو االلتزامات الفردية

 )هـ(كما هو محدد في (تقوم المنشأة بقياس القيمة العادلة ألداة أو أدوات التغطية ) ح(
  بقائمة الدخلوتعترف باألرباح أو الخسائر ضمن األرباح أو الخسائر) عاليه

ويتم االعتراف بالقيمة العادلة لألداة أو األدوات المالية كأصل أو التزام في 
  .قائمة المركز المالي

 ضمن قائمة األرباح والخسائر بالفرق بين التغير )١(يتم االعتراف بعدم الفعالية) ط(
ليه في ) ز( المشار إليه في في القيمة العادلة   ). ح(والمشار إ

 هذا المنهج موضح بالتفصيل فيما يلي حيث يتم تطبيقه فقط على تغطية القيمة العادلة –١١٥أت
لتزامات مالية   .لخطر سعر الفائدة المرتبط بمحفظة أصول أو ا

لتزاما)" أ(١١٤أت" يمكن أن تتضمن المحفظة المحددة في الفقرة –١١٦أت كما . تأصوالً وا
د قيمة األصول  لتزامات فقط وتستخدم المحفظة لتحدي يمكن أن تتضمن أصوالً فقط أو ا
أو االلتزامات التي ترغب المنشأة في تغطيتها ومع ذلك فإن المحفظة في حد ذاتها 

  .غير مخصصة كبند مغطى
                                                 

 .ا هي مطبقة في كافة معايير المحاسبة المصرية تطبق نفس اعتبارات األهمية النسبية في هذا السياق كم)١(
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لبند على تحدد المنشأة فترة إعادة التسعير المتوقعة ل)" ب(١١٤أت" عند تطبيق الفقرة -١١٧أت
أنها التاريخ الذي يتوقع فيه استحقاق البند أو إعادة تسعيره طبقاً لمعدالت السوق أيهما 
د بداية التغطية وخالل مدة التغطية  أقرب، وتقدر التواريخ المتوقعة إلعادة التسعير عن
لتي تتضمن معلومات  ء على الخبرات التاريخية والمعلومات األخرى المتاحة وا بنا

وتستخدم . عن معدالت السداد المعجل وأسعار الفائدة والتداخل بينهماوتوقعات 
المنشآت التي ليس لديها أية خبرات مؤسسية خاصة أو لديها خبرات غير كافية 
بالمجموعات المماثلة من األدوات وذلك لألدوات المالية القابلة للمقارنة، وتتم مراجعة 

م تحديثها بن ء على الخبرات المتاحةهذه التقديرات بصفة دورية ويت وفي حالة وجود . ا
بند له سعر ثابت قابل لتعجيل سداده، فإن تاريخ إعادة التسعير المتوقع هو التاريخ 
م إعادة تسعيره طبقاً لمعدالت السوق في تاريخ  د المقدم للبند ما لم يت المتوقع فيه السدا

لى فترات زمنية بناء وبالنسبة لمجموعة من األصول المشابهة فإن التحليل إ. أقرب
على التواريخ المتوقعة إلعادة التسعير قد يأخذ شكل توزيع نسبة من المجموعة وليس 
بنوداً فردية على كل فترة زمنية، وقد تستخدم المنشأة مناهج أخرى ألغراض التوزيع 

على سبيل المثال قد تستخدم مضاعف معدل السداد المعجل لتوزيع استهالك . هذه
ء على التواريخ المتوقعة إلعادة التسعير إال أن القروض على  الفترات الزمنية بنا

لتوزيع تكون طبقاً إلجراءات وأهداف إدارة المخاطر بالمنشأة   .منهج وطريقة هذا ا
من المعيار، إذا قامت المنشأة في فترة )" ج(١١٤" وطبقاً للتخصيص الوارد في الفقرة –١١٨أت

 والتزامات ذات ١٠٠ن لها أصوالً ذات أسعار ثابتة تبلغ معينة إلعادة التسعير بتقدير أ
 بأن تقوم بتخصيص ما ٢٠ وقررت تغطية صافي المركز الذي يبلغ ٨٠أسعار ثابتة تبلغ 

 كبند مغطى، ويتم التعبير عن )١()جزء من األصول( من األصول٢٠قيمته مبلغ 
وليس كأصول )  الفرنكأي مبلغ بالدوالر أو اليورو أو الجنيه أو(التخصيص كمبلغ عملة 

  –التي أخذ منها مبلغ التغطية ) أو االلتزامات(فردية، ويتبع ذلك أن جميع األصول 
  :  من األصول في المثال السابق، يجب أن تكون١٠٠أي مبلغ 

م تغطيته)  أ (   .بنود تتغير قيمتها العادلة استجابة للتغيرات في سعر الفائدة الذي ت
                                                 

 يسمح المعيار للمنشأة بتخصيص أية قيمة من األصول أو االلتزامات المؤهلة المتاحة، وبالنسبة لهذا المثـال    )١(
 .١٠٠أي مبلغ أصول جاري تغطيته بين صفر،
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نها باستخدام طريقة تغطية القيمة العادلة إذا ما تم تخصيصها بنود تأهلت للمحاسبة ع) ب(
وبشكل خاص نظراً ألن معيار المحاسبة المصري . على أنها مغطاة بطريقة منفردة

مثل (يحدد أن القيمة العادلة لاللتزام المالي الذي له خاصية الطلب ) ٤٥(رقم 
ت أقل من المبلغ ليس) الودائع تحت الطلب وبعض األنواع األخرى من الودائع

الواجب سداده عند الطلب وذلك عند الخصم من أول تاريخ يطلب فيه سداد المبلغ، 
لذا فإن مثل هذا البند غير مؤهل للمحاسبة عنه طبقاً لطريقة تغطية القيمة العادلة 
وذلك عن أية فترة زمنية تتجاوز أقصى فترة يستطيع أن يطلب فيها حامل األداة 

ل السابق، فإن المركز المغطى هو قيمة أصول، وبالتالي فإن هذه وفي المثا. السداد
االلتزامات ليست جزءاً من البند المغطى المخصص ولكن تستخدمها المنشأة لتحديد 

وإذا كان المركز الذي ترغب المنشأة في . قيمة األصول المخصصة كأدوات مغطاة
المغطى عن التزام ذا سعر تغطيته التزاماً، يجب أن ينشأ المبلغ الذي يمثل البند 

فائدة ثابت باالختالف عن االلتزامات التي يمكن أن يكون مطلوباً من المنشأة 
سدادها في فترة زمنية مبكرة، وأن تكون النسبة المستخدمة لتقدير فعالية التغطية 

على سبيل . محسوبة بنسبة تلك االلتزامات األخرى)" ب(١٢٦أت"وفقاً للفقرة 
 أن المنشأة تتوقع أنه في خالل فترة زمنية إلعادة التسعير سيكون المثال، بافتراض

 ودائع تحت الطلب ٤٠ بسعر فائدة ثابت تتكون من مبلغ ١٠٠لديها التزامات بمبلغ 
.  ألصول بسعر فائدة ثابت٧٠ التزامات ليس لها خاصية الطلب، ومبلغ ٦٠ومبلغ 

 يجب تخصيص البند ،٣٠فإذا قررت المنشأة تغطية كل صافي المركز البالغ 
  . التي ليس لها خاصية الطلب)١(٪ من االلتزامات٥٠ أو ٣٠المغطى بأنه مبلغ 

لتزم المنشأة أيضاً بمتطلبات التخصيص والتوثيق األخرى الواردة في فقرة -١١٩أت )" أ(٨٨" ت
من المعيار، وبالنسبة لتغطية محفظة لها مخاطر سعر صرف، يحدد التخصيص 

شأة بالنسبة لجميع المتغيرات المستخدمة لتحديد القيمة التي تغطى والتوثيق سياسة المن
  :فعالية القياس ويشمل ذلك ما يليوكيفية تقييم 

لتزماتات تدرج في تغطية المحفظة واألساس المستخدم الستبعادها )  أ ( أية أصول وا
  .من المحفظة

                                                 
  ٪٥٠) = ٤٠ – ١٠٠ ( ٣٠مبلغ  )١(
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تراضات سعر الفائدة كيف تقوم المنشأة بتقدير تواريخ إعادة التسعير ويشمل ذلك اف) ب(
وتستخدم . التي تحدد تقديرات معدالت السداد المبكر وأسس تغيير هذه التقديرات

نفس الطريقة لكل من التقديرات األولية التي تتم وقت إدراج األصل أو االلتزام 
  .ضمن المحفظة المغطاة وألية مراجعات تتم فيما بعد على هذه التقديرات

قييمعدد ومدة الفترات الز) ج(   .منية إلعادة الت
لتزامات فإن المبلغ الذي  وإذا كان الموقف الذي ترغب المنشأة في تغطيته هو ا
يمثل البند المغطى المخصص يمكن أن يتم سحبه من التزامات ذات سعر ثابت 

. وليس من التزامات يمكن أن يطلب من المنشأة سدادها في فترة زمنية أقرب
دمة لتقدير فعالية التغطية طبقاً للفقرة ويتم حساب قياس النسبة المستخ

على سبيل المثال، افترض أن المنشأة . كنسبة من هذه االلتزامات)" ب(١٢٦أت"
تقدر أنه في فترة زمنية محددة إلعادة التسعير لديها التزامات بأسعار ثابتة تبلغ 

، والتزامات ليس لها خاصية الطلب ٤٠ وتتضمن ودائع تحت الطلب تبلغ ١٠٠
  .٧٠ وأصول ذات سعر ثابت تبلغ ٦٠ تبلغ

لبالغ  ، فأنها تخصص التزامات ٣٠إذا قررت المنشأة تغطية كل الموقف الصافي ا
  .من االلتزامات التي ليس لها خاصية الطلب% ٥٠ كبند مغطى أو ٣٠تبلغ 

عدد المرات التي تقوم فيها المنشأة باختيار فعالية التغطية وأي من الطريقتين ) د (
سوف تستخدمها، هذه الطريقة المستخدمة بواسطة " ١٢٦أت"ن في فقرة المذكورتي

المنشأة لتحديد قيمة األصول أو االلتزامات المخصصة كبند مغطى وبناء عليه قياس 
النسبة المئوية المستخدمة عند قيام المنشأة باختبار الفعالية باستخدام الطريقة الواردة 

بإجراء اختبار الفعالية بالنسبة لكل فترة هل تقوم المنشأة )" ب(١٢٦أت"في فقرة 
 أو لجميع الفترات مجمعة أو لالثنين معاً؟ ويجب ىزمنية إلعادة التسعير على حد

أن تكون السياسات المحددة عند تخصيص وتوثيق عالقة التغطية طبقا إلجراءات 
وال تتم التغييرات في السياسات بشكل جزافي . وأهداف إدارة المخاطر بالمنشأة

حيث البد من وجود مبررات على أساس التغيرات في ظروف السوق والعوامل 
  .األخرى ويجب أن يكون التغيير طبقاً إلجراءات وأهداف إدارة المخاطر بالمنشأة
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ليها في الفقرة –١٢٠أت   أداة مشتقة منفردة" )ه(١١٤أت" قد تكون أداة التغطية المشار إ
طاة بالنسبة لسعر الفائدة كما هو وارد أو محفظة مشتقات تتضمن جميعها مخاطر مغ

على سبيل المثال محفظة مبادالت سعر فائدة تتضمن جميعها )" (د(١١٤أت"في الفقرة 
ومثل هذه المحفظة من المشتقات قد تتضمن مراكز ) مخاطر تتعلق بسعر الليبور

  ة، إال أنها قد ال تتضمن خيارات مكتوبOffsetting risk positionsمخاطر متقابلة 
 ال يسمح بإدراج هذه الخيارات كأدوات )١(أو خيارات مكتوبة بالصافي ألن المعيار

، وإذا كانت أداة ) خيار مشترىOffsetفيما عدا إدراج خيار مكتوب لمقابلة (تغطية 
ألكثر من فترة زمنية إلعادة )" ج(١١٤أت"التغطية تغطى القيمة الواردة في الفقـرة 

  يع الفترات التسعير، فأنها توزع على جم
ال أنه يجب توزيع جميع أدوات التغطية على الفترات الزمنية  الزمنية التي تغطيها إ

 ال يسمح بإدراج عالقة تغطية لجزء واحد فقط من )٢(إلعادة التسعير ألن المعيار
  .الفترة الزمنية التي تظل فيها أداة التغطية قائمة

د قيام المنشأة بقياس التغير في القي–١٢١أت مة العادلة لبند قابل للسداد المعجل طبقاً للفقرة  عن
لسداد )" ز(١١٤أت" فإن التغير في أسعار الفائدة يؤثر على القيمة العادلة للبند القابل ل

لتدفقات النقدية :  بطريقتينPrepayable Itemالمعجل  يؤثر على القيمة العادلة ل
د ) prepaymentقدم السداد الم( التعاقدية والقيمة العادلة لخيار التعجيل المتضمن في البن
من المعيار للمنشأة بإدراج جزء من األصل " ٨١"القابل للسداد المعجل، وتسمح الفقرة 

أو االلتزام المالي الذي يشترك في نفس المخاطر وذلك كبند مغطى بشرط إمكانية 
لنسبة للبنود القابلة للسداد المعجل تسمح الفقرة  من " أ٨١"قياس فعالية التغطية، وبا

لبند المغطى وذلك فيما يتعلق بالتغير في القيمة  المعيار بتحقيق ذلك بإدراج تخصيص ا
لتغيرات في سعر الفائدة المخـصص على أسـاس تواريخ  العادلة التي تعزى إلى ا
إعـادة التسـعير المتوقعة وليسـت التعاقدية، إال أنـه يتم إدراج التغيرات في سعر 

لتغير في القيمة العادلة الفائدة المغطى على  تواريخ إعادة التسعير المتوقعة عند تحديد ا
على سبيل (للبند المغطى، وبناء عليه إذا تمت مراجعة تواريخ التسعير المتوقعة 

                                                 
  "٩٤أت"و" ٧٧"راجع الفقرات  )١(
  ٧٥لفقرة راجع ا )٢(
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أو إذا اختلفت تواريخ إعادة التسعير ) المثال لتعكس التغير في السداد المعجل المتوقع
دئذ  لتواريخ المتوقعة عن لتغطية كما سيرد في فقرة الفعلية عن ا تظهر عدم فعالية ا

  : ، ومن ناحية أخرى فإن التغيرات في تواريخ التسعير المتوقعة التي"١٢٦أت"
 .تنشأ بوضوح من عوامل خالف التغيرات في سعر الفائدة المغطى) أ ( 

لتغيرات في سعر الفائدة المغطى، )ب(  ليست مرتبطة با

لتي تعزى لسعر الفائدة المغطى  يمكن فصلها بطرق يعتمد عليها )ج( عن التغيرات ا
على سبيل المثال التغيرات في معدالت السداد المعجل التي تنشأ بوضوح من (

لتغيرات " السكانية"التغير في العوامل الديموغرافية  لنظم الضريبية وليس من ا أو ا
بند المغطى ويتم استبعادها عند تحديد التغير في القيمة العادلة لل) في سعر الفائدة

وذلك نظراً ألنها ال تعزى للخطر المغطى وإذا كان هناك عدم تأكد بشأن العامل 
لتسعير المتوقعة، وإذا كانت المنشأة  الذي أدى إلى نشأة التغير في تواريخ إعادة ا
لتغير في  لتغيرات التي تنشأ من ا غير قادرة على أن تفصل بطريقة موثوق فيها ا

فترض أن سعر الفائدة المغطى عن ا لتغير الذي ينشأ من عوامل أخرى، عندئذ ي
 .التغير ينشأ من التغير في سعر الفائدة المغطى

 ال يحدد هذا المعيار األساليب المستخدمة لتحديد القيمة المشار إليها في الفقرة –١٢٢أت
وهي تحديداً التغير في القيمة العادلة للبند المغطى التي تعزى للخطر )" ز (١١٤أت"

ليب تقدير إحصائية أو أية أساليب أخرى يجب على المغ طى، وإذا ما تم استخدام أسا
م الحصول  لتي كان سيت اإلدارة أن تتوقع أن النتيجة تقارب بدرجة كبيرة النتيجة ا
عليها من قياس األصول أو االلتزامات المنفردة التي تشكل البند المغطى، وليس من 

مة العادلة للبند المغطى تساوى التغيرات في المناسب افتراض أن التغيرات في القي
  . القيمة العادلة ألداة التغطية

من المعيار أنه إذا كان البند المغطى عن فترة زمنية محددة "  أ٨٩" تتطلب الفقرة –١٢٣أت
إلعادة التسعير أصالً فان التغير في قيمته العادلة يعرض في بند منفصل مع 

عرض في ي التزاماً فإن التغير في قيمته العادلة األصول، ومن ناحية أخرى إذا كان
 ١١٤أت"بند منفصل مع االلتزامات وهذه هي البنود المنفصلة المشار إليها في الفقرة 

  .المنفردة) أو االلتزامات(وليس مطلوب توزيع محدد لألصول )" ز(
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لتغير في أن عدم الفعالية تظهر في حدود اختالف ا) " ط(١١٤أت" يالحظ في الفقرة –١٢٤أت
القيمة العادلة للبند المغطى التي تعزى إلى الخطر المغطى عن التغير في القيمة 

  : العادلة ألداة التغطية المشتقة وقد ينشأ هذا الفرق من عدة أسباب منها
لتسعير الفعلية عن المتوقعة أو مراجعة وتعديل التواريخ )  أ ( اختالف تواريخ إعادة ا

  .المتوقعة
  .مة البنود في المحفظة المغطاة أو استبعادها من الدفاترانخفاض قي) ب(
لبند المغطى) ج(   .اختالف تواريخ سداد أداة التغطية وا
على سبيل المثال عندما تكون بعض البنود المغطاة محملة (أية أسباب أخرى ) د(

بفائدة بمعدل أقل من المعدل القياسي والمدرجين بالنسبة له كبنود تغطية وكانت 
لفعالية الناتجة ليست كبيرة بدرجة تجعل المحفظة ككل تحقق في التأهل عدم ا

  .) لمحاسبة التغطية
د عدم الفعالية هذه م تحدي   . واالعتراف بها ضمن األرباح أو الخسائر)١( ويت

  :  بشكل عام يتم تحسين كفاءة وفعالية التغطية في الحاالت التالية–١٢٥أت
نود ذات خصائص السداد المعجل المختلفة بطريقة إذا قامت المنشأة بجدولة الب)  أ (

  .تأخذ في االعتبار االختالفات في أسلوب السداد المعجل
لبنود في المحفظة أكبر) ب( فعندما تتضمن المحفظة عدداً قليالً من . عندما يكون عدد ا

البنود يكون هناك احتمال نسبي لعدم الفعالية إذا كان السداد المعجل للبنود قبل 
عد ما هو متوقع، ومن ناحية أخرى عندما تتضمن المحفظة بنوداً كثيرة أو ب

  .بأسلوب السداد المعجل بدقة أكثريمكن التنبؤ 
حيث إن )  شهور٣شهر مقابل (عندما تكون الفترات الزمنية إلعادة التسعير أقرب ) ج(

  بين تواريخ إعادة التسعيرMismatchقرب الفترة يقلل من تأثير عدم المطابقة 
للبند المغطى وكذلك بالنسبة ) في غضون المدة الزمنية إلعادة التسعير(والسداد 

  .ألدوات التغطية
كثرة تكرار تعديل وتسوية مبلغ أداة التغطية إلظهار التغيرات في البند المغطى ) د(و

لتغيرات في توقعات السداد المعجل (  ).Prepaymentعلى سبيل المثال بسبب ا

                                                 
 . تطبق نفس اعتبارات األهمية النسبية في هذا السياق كما تطبق في جميع معايير المحاسبة المصرية)١(



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٥٠٨

ة باختبار الفعالية بصفة دورية وإذا ما تغيرت تقديرات تواريخ إعادة  تقوم المنشأ–١٢٦أت
التسعير بين التاريخ الذي تقوم فيه المنشأة بتقدير الفعالية وتاريخ تال عندئذ تقوم 

  :المنشأة بحساب مبلغ عدم الفعالية إما
لتغير في القيمة العادلة ألداة التغطية ) أ   (  )" ح (١١٤"راجع الفقرة (كالفرق بين ا

  والتغير في قيمة البند المغطى ككل الذي يعزى إلى التغيرات) من المعيار
ويشمل ذلك تأثير التغيرات في سعر الفائدة المغطى (في سعر الفائدة المغطى 

 ). على القيمة العادلة ألي خيار سداد معجل ضمني
 :باستخدام التقريب التالي تقوم المنشأة) ب(أو 

في كل فترة زمنية إلعادة ) و االلتزاماتأ(بحساب نسبة األصول  )١(
التسعير مغطاة على أساس تواريخ إعادة التسعير المقدرة في أخر تاريخ 

 .قامت فيه باختبار الفعالية
في هذه الفترة الزمنية ) للقيمة(بتطبيق هذه النسبة على التقدير المعدل للمبلغ  )٢(

  . تقدير المعدلإلعادة التسعير لحساب مبلغ البند المغطى بناء على ال
 بحساب التغير في القيمة العادلة للتقدير المعدل للبند المغطى الذي يعزى  )٣(

 ".ز١١٤أت"للخطر المغطى وإظهاره كما ورد في فقرة 
  االعتراف بعدم الفعالية على أنها تساوى الفرق بين المبلغ المحدد )٤(

ع الفقرة راج(بعاليه والتغير في القيمة العادلة ألداة التغطية ) ٣(في رقم 
 )").ط (١١٤أت"

د قياس الفعالية تميز المنشأة بين تعديالت تواريخ إعادة التسعير المقدرة لألصول –١٢٧أت  عن
الجديدة حيث إن السابقة فقط ) االلتزامات(القائمة عن إنشاء األصول ) االلتزامات(
اج جميع هي التي تؤدى إلى عدم الفعالية، ويتم إدر) األصول أو االلتزامات القائمة(

لتسعير المقدرة  ") ١٢١أت"خالف تلك المستبعدة طبقاً للفقرة (تعديالت تواريخ إعادة ا
بما في ذلك إعادة توزيع البنود القائمة بين المدد الزمنية عند مراجعة وتعديل القيمة 

م عند قياس الفعالية، )" ٢) (ب(١٢٦أت "المقدرة في الفترة الزمنية طبقاً للفقرة  ومن ث
االعتراف بعدم الفعالية كما هو موضح بعاليه تضع المنشأة تقديراً جديداً وبمجرد 

في كل فترة زمنية إلعادة التسعير ويتضمن ذلك ) أو االلتزامات(إلجمالي األصول 
الجديدة التي نشأت منذ آخر اختبار لفعالية التغطية وتخصص ) االلتزامات(األصول 

دئذ تكرر نفس اإلجراءات مبلغاً جديداً كبند مغطى ونسبة جديدة كن سبة تغطية وعن
لتال الختبار الفعالية)" ب (١٢٦أت"الواردة في الفقرة   .في التاريخ ا
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 يمكن استبعاد البنود التي تم جدولتها أصالً ضمن الفترة الزمنية إلعادة التسعير من – ١٢٨أت
قع بسبب الدفاتر بسبب السداد المعجل أو شطب المديونية في تاريخ أقرب مما هو متو

م استبعاد مبلغ التغير في القيمة  اضمحالل القيمة أو بسبب البيع وعندما يحدث هذا يت
والذي يرتبط بالبند )" ز (١١٤أت"العادلة المدرج في بند مستقل كما ورد في الفقرة 

المشطوب وذلك من قائمة المركز المالي وإدراجه مع األرباح أو الخسائر الناشئة عن 
ن الدفاتر، ولهذا الغرض من الضروري معرفة الفترة أو الفترات الزمنية استبعاد البند م

إلعادة التسعير التي يجدول فيها البند المستبعد نظراً ألن ذلك يحدد الفترة أو الفترات 
الزمنية التي يتم فيها استبعاد البند ومن ثم القيمة التي تستبعد من البند المستقل المشار 

وعند استبعاد البند من الدفاتر وإن أمكن تحديد الفترة )" ز (١١٤أت"إليه في الفقرة 
الزمنية التي تم إدراجه فيها، عندئذ يستبعد البند من هذه الفترة الزمنية وإن لم يكن 
د من أقرب فترة زمنية إذا نشأ االستبعاد عن  ممكناً تحديد هذه الفترة الزمنية يستبعد البن

ة أو يتم توزيع البند على جميع الفترات التي معدالت سداد معجل أعلى من المتوقع
  .تتضمن البند على أساس منتظم ومعقول إذا تم بيع األصل أو اضمحلت قيمته

 باإلضافة إلى ذلك يتم االعتراف ضمن األرباح أو الخسائر بأي مبلغ يرتبط بفترة –١٢٩أت
م استبعاده من الدفاتر عند انقضاء هذه الفترة الز منية في ذلك الوقت زمنية معينة لم يت

قيام المنشأة بجدولة بنود ).من المعيار"  أ٨٩"راجع الفقرة ( على سبيل المثال افترض 
فترات زمنية إلعادة التسعير، عند إعادة التخصيص السابق كان التغير في ) ٣(على 

، ويمثل هذا ٢٥القيمة العادلة المثبتة في بند منفرد في المركز المالي أصالً تبلغ قيمته 
 على التوالي، وعند إعادة ١٠،٨،٧ بواقع ٣،٢،١المبلغ القيم التي تعزى للفترات 

لتالي يتم تحقيق أو إعادة جدولة األصول التي تعزى للفترة رقم  في ) ١(التخصيص ا
من قائمة المركز المالي ويتم االعتراف ) ٧(فترات أخرى، وبالتالي يتم استبعاد مبلغ 

 على ٢،١فهما اآلن يعزيان لفترات ) ١٠) (٨(ا مبلغ به في األرباح أو الخسائر، أم
لتغيرات  التوالي ويتم بعد ذلك تعديل وتسوية الفترات المتبقية عند الضرورة وذلك با

 ) ".ز (١١٤أت"في القيمة العادلة كما ورد في الفقرة 

لسابقتين، افترض أن المنشأة قامت بجدولة األصول –١٣٠أت  كتوضيح لمتطلبات الفقرتين ا
توزيع نسبة من المحفظة على كل فترة زمنية إلعادة التسعير، وافترض أيضا أنها ب

 في كل فترة من الفترتين، عندما تنقضي الفترة الزمنية ١٠٠قامت بجدولة مبلغ 
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 من األصول بسبب السداد المعجل المتوقع ١٠٠األولى إلعادة التسعير يتم شطب 
 إجمالي المبلغ المدرج في البند المستقل وغير المتوقع، وفي هذه الحالة يتم استبعاد

الذي يرتبط بالفترة الزمنية األولى وذلك من )" ز (١١٤أت"المشار إليه في الفقرة 
لثانية% ١٠المركز المالي باإلضافة إلى    .من المبلغ الذي يرتبط بالفترة الزمنية ا

بدون األصول ذات الصلة  إذا تم تخفيض المبلغ المغطى للفترة الزمنية إلعادة التسعير -١٣١أت
المستبعدة، فإن المبلغ المدرج في البند المنفصل المشار إليه في الفقرة ) أو االلتزامات(
 ".٩٢"والمرتبط بالتخفيض يتم استهالكه طبقاً للفقرة )" ز (١١٤أت"

 " ١٣١أت" إلى " ١١٤أت" قد ترغب المنشأة في تطبيق المنهج الوارد في الفقرات من -١٣٢أت
لتي تمت المحاسبة عنها من قبل كتغطية تدفقات نقدية طبقاً على تغ طية المحفظة ا

، عندئذ تقوم هذه المنشأة باستبعاد التخصيص )٢٦(لمعيار المحاسبة المصري رقم 
لتدفقات النقدية طبقاً للفقرة  من المعيار وتطبق الشروط )" د(١٠١"السابق لتغطية ا

دة تخصيص وإدراج التغطية كتغطية قيمة الواردة في هذه الفقرة وتقوم أيضاً بإعا
بأثر الحق " ١٣١أت"إلى " ١١٤أت"عادلة وتطبق المنهج الموضح في الفقرات من 

لية   .على الفترات المحاسبية التا
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   )٢٨( معيار احملاسبة املصرى رقم 
 املخصصات وااللتزامات احملتملة واألصول احملتملة
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  )٢٨(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  واألصول احملتملةاحملتملة املخصصات وااللتزامات 
 فــقرات المحتويات

  يار هدف المع

 ٩- ١ نطاق المعيار

 ١٠ تعريفات

 ١١   األخرىاتالمخصصات وااللتزام

 ١٣-١٢  المحتملة اتالعالقة بين المخصصات وااللتزام

  االعتراف

 ١٤ المخصصات

 ١٦-١٥ االلتزام الحالي

 ٢٢-١٧ الحدث الماضى

 ٢٤-٢٣ التدفق الخارج المتوقع للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية 

 ٢٦-٢٥ دير الذي يعتمد عليه االلتزام التق

 ٣٠-٢٧ االلتزامات المحتملة

 ٣٥-٣١ األصول المحتملة

  القياس

 ٤١-٣٦ أفضل التقديرات

 ٤٤-٤٢ المخاطر وعدم التأكد

 ٤٧-٤٥ القيمة الحالية

 ٥٠-٤٨ األحداث المستقبلية

 ٥٢-٥١ التصرفات المتوقعة فى األصول

 ٥٨-٥٣ االستردادات

 ٦٠-٥٩ فى المخصصاتالتغيرات 

 ٦٢-٦١ استخدام المخصصات

  تطبيق قواعد االعتراف والقياس
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 فــقرات المحتويات

 ٦٥-٦٣ خسائر التشغيل المستقبلية 

 ٦٩-٦٦  العقود المحملة بخسارة

 ٨٣-٧٠ إعادة الهيكلة 

 ٩٢-٨٤  اإلفصاح

   ) أ(ملحق 

   ) ب(ملحق 

   ) ج(ملحق 

   ) د(ملحق 
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 )٢٨(معيار احملاسبة املصرى رقم 

ة وااللتزامات ،خصصاتامل   واألصول احملتمل
  هدف المعيار

يهدف هذا المعيار إلى التأكد من تطبيق شروط مناسـبة لالعتـراف والقيـاس للمخصـصات            
وااللتزام واألصول المحتملة وأنه قد تم اإلفصاح بمعلومات كافية عنها في اإليضاحات المتممة       

  . من تفهم طبيعتها وتوقيتها وقيمتهاللقوائم المالية ليتمكن مستخدم القوائم المالية
  نطاق المعيار

تطبق جميع المنشآت هذا المعيار فى المعالجة المحاسبية للمخصصات وااللتزام المحتملة           - ١
  :واألصول المحتملة فيما عدا

  ).محمل بخسارة(البنود التي تنتج عن العقود تحت التنفيذ إال إذا كان العقد ) أ (
  .ملغاة) ب (
  .نود التي يتم تغطيتها بواسطة معيار محاسبى مصرى آخرالب) ج (

والتى تـدخل فـي نطـاق    ) بما فيها الضمانات  (ال يطبق هذا المعيار على األدوات المالية          - ٢
  ".باألدوات المالية"الخاص ) ٤٧(معيار المحاسبة المصرى رقم 

   بتنفيذ أى مـن التزامـه  العقود تحت التنفيذ هي العقود التي ال يكون أى من طرفيها قد قام        - ٣
  .أو التي يكون كل طرف منهما قد قام بتنفيذ جزء مساو لما قام الطـرف اآلخـر بتنفيـذه           

  .وال يطبق هذا المعيار على هذه العقود إال إذا كانت هذه العقود محملة بالتزام
  .ملغاة  -٤
  اتعندما يكون هناك معيار محاسبة مصرى آخر يتعامل مع نوع محـدد مـن المخصـص        - ٥

فعلى سبيل . أو االلتزام واألصول المحتملة، تطبق المنشأة ذلك المعيار بدال من هذا المعيار        
يوضـح المعالجـة   " تجميـع األعمـال  ) " ٢٩(المثال فإن معيار المحاسبة المصرى رقـم     

المحاسبية فى دفاتر المشترى لاللتزام المحتملة الناتجة عن تجميع األعمال، وبالمثـل فـإن             
  :ت المحددة يتم تناولها فى معايير أخرى، مثلبعض المخصصا

  .ملغاة) أ (
  .")ضرائب الدخل) "٢٤(راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (ضريبة الدخل ) ب (
  .ملغاة) ج      (



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٥١٥

  ") مزايا العاملين) "٣٨(راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (مزايا العاملين ) د      (
ومـع ذلـك   "). عقود التأمين) "٣٧(حاسبة المصرى رقم  راجع معيار الم  (عقود التأمين   ) ه (

فإن هذا المعيار يطبق على المخصصات وااللتزام واألصول المحتملة لمصدر الوثيقة      
بخالف تلك الناشئة عن االلتزام والحقوق التعاقدية فى ظل عقود التأمين التـى ينطبـق      

  ".عقود التأمين ) " ٣٧(عليها معيار المحاسبة المصرى رقم 
علـى سـبيل المثـال    . بعض المبالغ التي تعالج كمخصصات قد ترتبط باالعتراف باإليراد        - ٦

هذا المعيار ال يتناول االعتراف بـاإليراد  . عندما تمنح المنشأة ضماناً للغير فى مقابل أتعاب  
والذي يحدد شروط تحقق اإليـراد  ) ٤٨(والذي يتم تناوله فى معيار المحاسبة المصرى رقم   

كما أن هـذا المعيـار ال   . ادات عملية عن كيفية تطبيق شروط االعتراف باإليرادويقدم إرش 
  ." العقود مع العمالءااليراد من") ٤٨(يغير من متطلبات معيار المحاسبة المصرى رقم 

يعرف هذا المعيار المخصص بأنه التزام غير محدد التوقيت وال المقـدار، وفـى مـصر           - ٧
 مع بعض البنود األخرى مثل اإلهالك واضمحالل قيمة       أيضاً" المخصص"يستخدم مصطلح   

وهذه البنود تمثل تعديالً للقيمة الدفترية لألصـول   . األصول والديون المشكوك فى تحصيلها    
  .وال يتم تناولها فى هذا المعيار

تفرق معايير المحاسبة األخرى بين معالجة النفقات كأصول أو كمصروفات وهذه األمـور         - ٨
ومن ثم فإن هذا المعيار ال يتطلب أو يمنع رسـملة التكلفـة      . ها فى هذا المعيار   ال يتم تناول  

  .المعترف بها عند تكوين المخصص
بما في ذلـك العمليـات غيـر     (يطبق هذا المعيار على المخصص المكون إلعادة الهيكلة           - ٩

جـب أن  وعندما تتوفر في عملية إعادة الهيكلة شروط األنشطة غير المستمرة ي        ). المستمرة
األصول ) " ٣٢(يتم عمل إيضاح إضافي كماهو مطلوب في معيار المحاسبة المصرى رقم        

  "غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة 
  تعريفات

  : تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعني المذكور قرين كل منها   -١٠
  .توقيت وال المقدارهو التزام غير محدد ال :المخصص

هو التزام حال على المنشأة ناتج من أحداث وقعت في الماضي والـذي يتطلـب        :االلتزام
  .تسويته حدوث تدفقات خارجة لموارد متضمنة منافع اقتصادية
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هو الحدث الذي يؤدى إلى خلق التزام قانوني أو حكمـى والـذي يترتـب       :الحدث الملزم 
 .أة إال تسوية هذا االلتزام للمنشواقعيعليه عدم وجود بديل 

  :هو االلتزام الذي ينشأ من :االلتزام القانوني
  ).من خالل شروطه الصريحة أو الضمنية(عقد ) أ ( 

  .تشريع) ب(أو 
  .تطبيق آخر للقانون) ج(أو 

  :هو التزام ينشأ من تصرفات المنشأة التى :االلتزام الحكمى
سئولية معينة من واقع قواعد ثابتة وفقاً تكون المنشأة قد أقرت فيه للغير أنها تقبل م  ) أ(

  .للممارسات السابقة أو من واقع السياسات المعلنة للمنشأة أو من واقع مستند محدد
  قامت المنشأة نتيجة لذلك بتكوين توقع للجزء الذي لن يتحملـه الغيـر إلخـالء         ) ب(و  

  .هذه المسئوليات
  :االلتزام المحتمل

أو عـدم   ن أحداث ماضية وسوف يتم تأكيـده عـن طريـق حـدوث    هو التزام ممكن أن ينشأ ع  )  أ (
  .حدوث حدث مستقبلى غير مؤكد والذي ال يكون بأكمله تحت سيطرة المنشأة

  :التزام حال نشأ عن أحداث في الماضي ولم يتم االعتراف به ألنه) ب(أو 
ليس من المتوقع أن يكون هناك تدفقا خارجا للمنافع االقتصادية للمنشأة          ) ١(

  . هذا االلتزاملتسوية
  .ال يمكن قياس قيمته بطريقة يمكن االعتماد عليها بصور كافية) ٢(أو 

هو أصل ممكن أن ينشأ عن أحداث ماضية وسوف يتم تأكيده عن طريق  :األصل المحتمل
 .حدوث أو عدم حدوث حدث مستقبلى غير مؤكد والذي اليكون بأكمله تحت سيطرة المنشأة

عقد الذي تكون فيه التكاليف التي ال يمكـن تجنبهـا للوفـاء     هوال: العقد المحمل بخسارة  
 .بالتزام العقد أكبر من المنافع االقتصادية المتوقع الحصول عليها من هذا العقد

هي برنامج أو خطة يتم تنفيذها والسيطرة عليها بواسطة إدارة المنـشأة      : إعادة الهيكلة 
  :والتى تؤدى إلى تغيير جوهري في

  .لنشاط الذي تقوم به المنشأةنطاق ا)  أ (   
  .األسلوب الذي يتم به أداء نشاط المنشأة) ب(أو 
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  المخصصات وااللتزامات األخرى
يمكن التمييز بين المخصصات وااللتزام األخرى مثل أرصدة المـوردين والمـصروفات            -١١

المـستقبلية الالزمـة لتـسوية    ) النفقـات (المستحقة بسبب عدم التأكد من توقيـت وقيمـة        
  :لمخصص بينما أنا

أرصدة الموردين هى التزامات مستحقة السداد عن البضائع والخدمات التـي تـم               ) أ(
  .الحصول عليها أو توريدها وتم استالم فاتورة لها أو تم االتفاق مع الموردين بشأنها

المصروفات المستحقة هى االلتزامات المستحقة عن البضائع والخدمات التـى تـم          ) ب(و  
م يتم سداد قيمتها بعد أو استالم فاتورة لها وكذلك لم يتم االتفـاق    الحصول عليها ول  

على سـبيل المثـال   ( تشمل المبالغ المستحقة للعاملين  وهيعلى ذلك مع الموردين،  
وبالرغم من أنه فى بعض األوقات يتم تقدير ). المبالغ المستحقة عن رصيد اإلجازات

  .يها يكون أقل بكثير من المخصصاتقيمة أو توقيت المستحقات إال أن عدم التأكد ف
وتدرج المصروفات المستحقة عادة ضمن أرصدة الموردين والدائنون المتنوعون بينما يـتم    

  .إدراج المخصصات بصورة منفصلة
  العالقة بين المخصصات وااللتزامات المحتملة

مقدار ومع بصفة عامة فإن كل المخصصات تعتبر محتملة ألنها غير مؤكدة التوقيت وال ال       -١٢
ذلك فإن مصطلح محتملة يستخدم فى هذا المعيار لاللتزامـات واألصـول التـى ال يـتم               
االعتراف بها حيث إن وجودها سوف يتأكد عند حدوث أو عدم حـدوث حـدث أو أكثـر              
مستقبلى غير مؤكد والذي ال يكون بأكمله تحت سيطرة المنشأة، باإلضافة إلـى ذلـك فـإن     

  .ة يستخدم لاللتزامات التى ال ينطبق عليها شروط االعترافمصطلح االلتزامات المحتمل
  :يفرق هذا المعيار بين  -١٣

بفرض إمكانية تقدير قيمتها بدرجة يعتمـد  ( المخصصات التى يعترف بها كالتزامات )  أ(   
وذلك ألنها تمثل التزاما حاليا وأنه من المحتمل أن يكون هناك تدفق خـارج            ) عليها

  . يتم تسوية هذا االلتزاملكيللمنافع االقتصادية للموارد المتضمنة 
  : والتى ال يتم االعتراف بها كالتزام نظراً ألنها إما أن تكونةااللتزامات المحتمل) ب(و 

محتمل لم يتأكد بعد ما إذا كانت المنشأة عليها التزام حال قد يؤدى إلـى       التزام ) ١(
  .تدفق خارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية

وذلك إما بـسبب  (التزام حال ال ينطبق عليه شروط االعتراف وفقاً لهذا المعيار    ) ٢(   أو    
عدم وجود توقع للتدفقات الخارجة للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية الالزمة 

  ).لتسوية االلتزام أو عدم إمكانية تقدير قيمة االلتزام بدرجة يعتمد عليها
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  االعتراف
  المخصصات

  :االعتراف بالمخصص عندمايتم  -١٤
  .ناتجا عن حدث في الماضي) قانوني أو حكمى(يكون على المنشأة التزام حال )  أ (  
  .من المتوقع حدوث تدفق خارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام) ب(و 
  .يمكن تقدير االلتزام بدرجة يعتمد عليها) ج(و 

  .صات إذا لم تتوافر هذه الشروطوال يتم االعتراف بأية مخص
  االلتزام الحالي

وفـى هـذه   . نادراً ما يكون من غير الواضح ما إذا كان على الشركة التزام حـال أم ال         -١٥
الحاالت تكون األحداث الماضية هى التى أدت إلى وجود هذا االلتزام إذا مـا أخـذنا فـى        

لتزام حال أكثر احتمـاالً مـن عـدم    الحسبان كل األدلة المتاحة التى تشير إلى أن وجود ا   
  . وجوده فى تاريخ نهاية الفترة المالية

يكون من الواضح فى كل الحاالت تقريباً ما إذا كانت األحداث الماضية قد أدت إلى وجـود     -١٦
وفى بعض الحاالت النادرة مثل القضايا ربما يوجد هناك اختالف حول مـا إذا    . التزام حالى 

 وقع أو ما إذا كانت تلك األحداث سوف تؤدى إلى وجـود التـزام   كان هناك حدث محدد قد  
  وفى هذه الحالة تحدد المنشأة ما إذا كان يوجد التزام حـال فـى تـاريخ الميزانيـة،        . حالى

وذلك بأخذ جميع األدلة الممكنة فى الحسبان بما فى ذلك رأى الخبراء، وهذه األدلة تتـضمن   
طة األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية، وعند تقيـيم  أى دليل إضافى يمكن الحصول عليه بواس  

  :هذه األدلة يجب تحديد اآلتى
عندما يكون هناك احتمال أكبر لوجود التزام حال فى تـاريخ الميزانيـة، تعتـرف         )  أ (  

  ).إذا كانت شروط االعتراف متوافرة(المنشأة بالمخصص 
حال فى تاريخ الميزانية، يكون على عندما يكون هناك احتمال أكبر بعدم وجود التزام    ) ب(و  

المنشأة اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة إال إذا كان احتمال حدوث تدفقات خارجية    
  ").٨٦"راجع الفقرة (للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية يعتبر احتماال مستبعدا 
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  الحدث الماضى 
م، وحتى يكون الحـدث ملزمـاً،   الحدث السابق الذي يقود إلى التزام حال يسمي حدث ملز         -١٧

 لتسوية االلتزام الناتج عن هذا الحـدث  واقعي يكون للمنشأة أي بديل  أالفإنه من الضروري    
  :وهذا يحدث فقط عندما

  ). عن طريق القانون(تكون تسوية االلتزام تنفذ بالقوة الجبرية )  أ (   
ينتج عن أحـد تـصرفات   الذي (في حالة وجود التزام حكمى، عندما يكون الحدث         ) ب(أو  

  .يؤدى إلى خلق توقع لدى األطراف األخرى بأن المنشأة سوف تفى بالتزامها) المنشأة
تتعامل القوائم المالية مع المركز المالى لمنشأة فى نهاية فترتها الماليـة ولـيس مركزهـا           -١٨

لهـا  يتحملذلك، فإنه ال يتم االعتراف بمخصص للتكاليف التى سـيتم    . المحتمل فى المستقبل  
 التى يتم االعتراف بها فى قائمة المركـز  ةللتشغيل فى المستقبل، لذا فإن االلتزامات الوحيد      

  . بالفعل فى تاريخ نهاية الفترة الماليةةالمالى هى تلك االلتزامات القائم
األداء (االلتزامات التى تنتج من أحداث ماضية قائمة وال تـرتبط بأيـة أحـداث مـستقبلية         -١٩

ومـن أمثلـة تلـك    . هى فقط التى يتم االعتـراف بهـا كمخصـصات        ) لى للنشاط المستقب
االلتزامات، الغرامات أو تكاليف التنظيف لألضرار غير القانونية للبيئة، كل منهما سـوف            
يترتب عليه تدفق خارج لموارد متضمنة لمنافع اقتصادية لتسويتها وذلك بغض النظر عـن          

ثل فإن المنشأة يجـب أن تعتـرف بالمخـصص الخـاص     األحداث المستقبلية للمنشأة، وبالم 
بتكاليف إيقاف تشغيل منشأة نفطية أو محطة توليد طاقة نووية وذلـك إلـى الحـد األدنـى          

وعلى العكس، فإنه بسبب الـضغوط  . الملزم للمنشأة بتعويض الخسائر التي قد حدثت بالفعل    
ية أو تحتاج إلى تحمل نفقات تـشغيل  التجارية أو المتطلبات القانونية، فإن المنشأة قد تعقد الن      

على سبيل المثال، تركيب أجهزة تنقية للدخان بشكل معـين بمـا      (بشكل معين فى المستقبل     
، ونظراً إلمكانية تجنب المنشأة النفقات المستقبلية عن طريـق قيامهـا         )يتناسب مع المصنع  

لذلك فإنـه ال يوجـد   بأحداث فى المستقبل على سبيل المثال، عن طريق تغيير فى التشغيل،        
  . التزام حال   لتلك المصروفات المستقبلية وبالتالي ال يتم االعتراف بمخصص

الطرف الذي يكـون لـه الحـق فـى ذلـك        دائماً ما يكون هناك طرف آخر لاللتزام وهو    -٢٠
االلتزام، ومع ذلك فإنه ليس من الضرورى على أية حال أن نحدد الطرف الذي يحـق لـه         

يكون االلتزام فى الحقيقة تجاه المجتمع فى مجموعه وألن االلتزام دائمـاً مـا     االلتزام، فقد   
يشمل تعهداً لطرف آخر، فإن قرار اإلدارة أو مجلس اإلدارة  بالتبعية ال ينشأ عنـه التـزام      
حكمى فى تاريخ نهاية الفترة المالية ما لم يكن القرار قد تم إعالنه قبل تاريخ نهايـة الفتـرة     

ئك المتأثرين بطريقة محددة  بشكل كاف لتكوين توقعات لـديهم بـأن المنـشأة            المالية ألول 
  .سوف تفى  بالتزامها
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 ربما يترتب على الحدث الذي ال ينشأ عنه التزام فى الحال، التزام فى وقت الحـق، وذلـك       -٢١
على سبيل المثال وثيقـة معلنـة   (بسبب التغيرات فى القوانين أو حدث ما عن طريق المنشأة  

على سبيل المثال، عندما يحدث ضرر بيئى فإنه قـد ال  . يؤدى إلى نشأة التزام حكمى   ) افةللك
فى حين أنـه مـن الممكـن أن يـصبح     . يكون هناك التزام إلزالة اآلثار المترتبة على ذلك  

إحداث أضرار بيئية سببا لنشأة التزام عندما يصدر قانون جديد يتطلب إزالة آثـار الـضرر      
نشأة عن قبولها لمسئولية إزالة آثار هذا الضرر فيكون ذلك سـببا لنـشأة         أو عندما تعلن الم   

  .التزام حكمى
 عندما تكون هناك تفاصيل لقانون جديد مقترح لم يتم االنتهاء منه بعد، فإن االلتزام ينشأ فقط        -٢٢

وألغراض هـذا المعيـار،   . عندما يتم التأكد بأن القانون سوف يطبق كما تم إعداده للمناقشة 
وحيث إن االختالفات فى الظروف المحيطـة بإصـدار     . امل هذا االلتزام كالتزام قانونى    يع

ففى كثير من . القانون تجعل من المستحيل تحديد حدث واحد يؤكد أن القانون سيصدر بالفعل   
  .الحاالت يكون من المستحيل التأكد من تطبيق قانون جديد إلى أن يتم إصداره بالفعل

  قع للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية التدفق الخارج المتو
 يكون االلتزام مؤهالً لالعتراف به ال يكتفى بمجرد وجود التزام حال فقط، ولكن يجـب   لكي -٢٣

أيضاً أن يتوافر احتمال تدفق خارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتـصادية لتـسوية ذلـك           
ارد أو حدث آخر يعتبر متوقعـاً إذا   االلتزام، ولغرض هذا المعيار فإن التدفق الخارج للمو       

بمعنى احتمالية حدوث الحـدث  . كان الحدث أقرب ما يكون للحدوث أكثر من عدم الحدوث    
أكبر من احتمالية عدم حدوثه، وعندما ال يكون من المرجح وجود التزام حال، فإن المنـشأة       

 المتـضمنة  تفصح عن التزام محتمل، إال إذا كانت إمكانية حدوث تدفق خـارج للمـوارد          
  ").٨٦"راجع الفقرة (للمنافع االقتصادية مستبعدة 

مثال ذلـك ضـمانات لمنـتج أو عقـود     (عندما يكون هناك عدد من االلتزامات المتشابهة        -٢٤
يتم تحديد درجة توقع وجود التدفق الخارج المطلـوب للـسداد أو التـسوية عـن        ) متشابهة

لرغم من أن االحتمال الخاص بالتـدفق   طريق األخذ فى االعتبار كافة عناصر االلتزام، وبا       
الخارج ألي بند قد يكون ضئيالً، إال أنه من المتوقع أن يكون التـدفق الخـارج للمـوارد              

فإذا كانت تلك هـى الحالـة فإنـه يـتم االعتـراف      . مطلوب لتسوية كافة عناصر االلتزام    
  ).إذا توافرت شروط االعتراف األخرى(بالمخصص 
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   االلتزامالتقدير الذي يعتمد عليه
يعتبر استخدام التقديرات جزءا أساسيا من إعداد القوائم المالية وال يقلل من درجة االعتمـاد    -٢٥

وينطبق ذلك على وجه الخصوص فى حالة المخصصات، والتـى تكـون بطبيعتهـا       . عليها
فيما عدا حاالت نادرة جـداً،  . غير مؤكدة بصورة أكبر من باقى بنود قائمة المركز المالى        

منشأة ستكون قادرة على تحديد مدى النتائج المتوقعة وبالتالي يمكنهـا حينئـذ تقـدير        فإن ال 
  .االلتزام بدرجة مقبولة من الثقة الستخدامه فى االعتراف بالمخصص

فإنـه يوجـد   . فى الحاالت النادرة جداً عندما ال يكون من الممكن عمل تقدير يعتمد عليـه        -٢٦
  ").٨٦"راجع الفقرة (صاح عنه كالتزام محتمل التزام ال يمكن االعتراف به، ويتم اإلف

  االلتزامات المحتملة
  .ال ينبغى على المنشأة االعتراف بااللتزام المحتمل -٢٧
، ما لم تكن إمكانيـة  "٨٦"يتم اإلفصاح عن االلتزام المحتمل وفقاً لماهو مطلوب فى الفقرة          -٢٨

  .تبعدةحدوث تدفق خارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية مس
عندما تكون المنشأة ملتزمة بالتزام مشترك ومتعدد، فإن الجزء من االلتزام الذي يتوقـع أن      -٢٩

يتحمله أطراف أخرى يتم معالجته كالتزام محتمل، وتعترف المنشأة بمخصص للجزء مـن         
االلتزام الذي يكون من المرجح أن يحدث عنه تدفق خارج للمـوارد المتـضمنة للمنـافع           

ما عدا الحاالت النادرة جداً عندما ال يكون من الممكن عمل تقـدير يعتمـد          االقتصادية، في 
 .عليه لهذا االلتزام

قد تتطور االلتزامات المحتملة بشكل لم يكن متوقعا من البداية، لذلك فـإن األمـر يتطلـب      -٣٠
تقييمها بصفة مستمرة لتحديد ما إذا كان التـدفق الخـارج للمـوارد المتـضمنة للمنـافع          

 قد أصبح متوقعاً، فإذا أصبح التـدفق الخـارج للمـوارد المتـضمنة للمنـافع         االقتصادية
االقتصادية المستقبلية متوقعاً يكون المطلوب االعتراف بمخصص عن البنـد الـذي سـبق       
التعامل معه من قبل كالتزام محتمل، وذلك فى القوائم المالية للفترة التى يحدث بها التغيـر        

  ).ت نادرة عندما ال يكون باإلمكان إعداد تقدير يعتمد عليهفيما عدا حاال(فى االحتمالية 
 األصول المحتملة 

 .ال ينبغى على المنشأة االعتراف باألصل المحتمل -٣١
تنشأ األصول المحتملة عادة من أحداث غير مخططة أو غير متوقعة والتـى ينـشأ عنهـا            -٣٢

ية تقوم المنشأة برفعهـا  دعوى قضائ: مثال ذلك. احتمال تدفق داخل لمنافع اقتصادية للمنشأة   
 .من خالل اإلجراءات القانونية، فى حين أن نتيجة ذلك غير مؤكدة
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ال يتم االعتراف باألصول المحتملة فى القوائم المالية حيث إن ذلك قد يؤدى إلى االعتراف          -٣٣
بإيراد قد يستحيل تحقيقه، ومع ذلك فعندما يكون تحقق اإليـراد مؤكـداً، يكـون األصـل           

 .يس أصالً محتمالً ويكون من المناسب االعتراف بهالمرتبط به ل

، عندما يكون هناك احتمـال  "٨٩"يتم اإلفصاح عن األصل المحتمل، كماهو مطلوب بالفقرة     -٣٤
 .لتدفق داخل لمنافع اقتصادية

يتم تقييم األصول المحتملة بصفة مستمرة للتأكد من أن التطورات التى تؤثر على قيمتها قد          -٣٥
 بالقوائم المالية، فإذا أصبح فى حكم المؤكد أن ينـشأ تـدفق داخـل        انعكست على نحوسليم  

لمنافع اقتصادية، فإن األصل واإليراد المرتبط به يتم االعتراف بهما فى القوائم المالية عـن   
الفترة التى حدث بها التغيير، وإذا أصبح من المتوقع حدوث تدفق داخل لمنافع اقتـصادية،          

  ").٨٩"راجع الفقرة (المحتمل فإن المنشأة تفصح عن األصل 
  القياس

 أفضل التقديرات
يجب أن يعبر المبلغ الذي يعترف به كمخصص عن أفـضل تقـدير للنفقـات المطلوبـة       -٣٦

 .لتسوية االلتزام الحالي فى تاريخ نهاية الفترة المالية

تقوم هو المبلغ المعقول الذي يمكن أن الحالي أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزام       -٣٧
المنشأة بسداده لتسوية االلتزام فى تاريخ نهاية الفترة المالية أو تقوم بتحويله لطـرف ثالـث       
فى ذلك التاريخ، وعادة ما يكون من غير الممكن أو تكون التكلفة عاليـة جـداً لتـسوية أو        

كـن  ومع ذلك فإن تقدير القيمة التى مـن المم . تحويل االلتزام فى تاريخ نهاية الفترة المالية   
أن تقوم المنشأة بسدادها لتسوية أو تحويل االلتزام يعطى أفضل تقـدير للنفقـات المطلوبـة     

 .لتسوية االلتزام الحالي فى تاريخ نهاية الفترة المالية

يتم تقدير المخرجات وتحديد التأثير المالى بالتقدير الحكمى إلدارة المنشأة مدعومة بخبـرة           -٣٨
وتتضمن هـذه األدلـة أى   . ان تقارير خبراء مستقلين المعامالت المشابهة وفى بعض األحي    

 .دليل إضافى نتج عن أحداث تمت بعد تاريخ نهاية الفترة المالية

يتم التعامل مع حاالت عدم التأكد التى تحيط بالقيمة التى سيتم االعتراف بهـا كمخـصص           -٣٩
بير مـن  بطرق متعددة وفقاً للظروف المحيطة، فعندما يتم قياس المخصص المرتبط بعدد ك    

البنود فإن االلتزام يتم تقديره عن طريق ترجيح جميع النتـائج الممكنـة إلـى احتماالتهـا            
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ولـذلك سـيكون   " بالقيمة المتوقعـة "المرتبطة بها، وتسمى تلك الطريقة اإلحصائية للتقدير       
هـو علـى سـبيل     المخصص مختلفاً اعتماداً على ما إذا كان احتمال الخسارة لمبلغ معلوم    

وعندما يكون هناك مدى متواصال للمخرجات وكل نقطة فى هذا       %. ٩٠أو   % ٦٠: المثال
  ).متوسـط المدى(المدى لها نفس االحتمال، يتم استخدام النقطة الوسطى فى هذا المدى 

  : مثال
تقوم منشأة ببيع بضاعة بضمان يتم بموجبه تغطية تكلفة اإلصالح ألية عيوب صناعية لـصالح         

  .ى خالل الستة أشهر األولى من تاريخ الشراءالمستهلك والتى تظهر ف
إذا تم اكتشاف عيوب صغيرة فى جميع المنتجات التى تم بيعها، فإنه سينتج عن ذلـك تكـاليف          
إصالح بمبلغ مليون، وإذا تم اكتشاف عيوب كبيرة فى جميع المنتجات المباعـة فـإن تكـاليف      

منشأة السابقة وتوقعاتهـا المـستقبلية    مليون، وتشير خبرة ال٤اإلصالح الناتجة عن ذلك ستكون    
مـن   % ٢٠من البضاعة المباعة لن يكون بها أية عيـوب،    % ٧٥إلى أنه بالنسبة للعام القادم      

من البضاعة المباعة سيكون بهـا عيـوب       % ٥البضاعة المباعة سيكون بها عيوب صغيرة و      
  .لخارج اللتزام الضمان ككلبتقييم احتمالية التدفق ا" ٢٤"كبيرة، تقوم المنشأة طبقاً للفقرة 

  :القيمة المتوقعة لتكلفة اإلصالح هى
 ٤٠٠٠٠٠)  =  مليون٤×% ٥)  + ( مليون١×% ٢٠)  + (صفر×% ٧٥ (

عندما يتم قياس التزام واحد، فإن الناتج المفرد األكثر احتماالً قـد يكـون أفـضل تقـدير            -٤٠
ذ فى االعتبار النتائج األخـرى  ومع ذلك حتى فى مثل هذه الحالة، فإن المنشأة تأخ          . لاللتزام

الممكنة، وعندما تكون النتائج األخرى أغلبها أعلى أو أغلبها أقل من أكثر النتائج احتمـاالً،        
على سبيل المثال، إذا كان يجب على المنشأة . هو أعلى أو أقل مقدار سوف يكون أفضل تقييم

 الناتج المفرد األكثر احتماالً أن تقوم بإصالح خطأ كبير بمصنع رئيسى تم إنشاؤه لعميل، فإن  
، ولكن يتم تكوين مخصص ١٠٠٠قد يكون لنجاح االصالح من أول محاولة عند تكلفة قدرها 

 .لمقدار أكبر إذا كان هناك احتمال قوى بأن محاوالت أخرى ستكون ضرورية

يتم قياس المخصص قبل الضرائب، حيث إنه يتم التعامل مع التوابـع الـضريبية الخاصـة        -٤١
 ".ضرائب الدخل) " ٢٤(خصص والتغيرات فيه وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم بالم
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 المخاطر وعدم التأكد
يجب أخذ المخاطر وحاالت عدم التأكد التى تحيط بالعديد مـن األحـداث والظـروف فـى       -٤٢

 .الحسبان عند تحديد أفضل تقدير للمخصص
ى زيادة مبلغ االلتزام الـذي تـم   يعبر الخطر عن التنوع فى النتائج، ويؤدى تعديل الخطر إل   -٤٣

قياسه، ومن الواجب الحذر عند اتخاذ القرارات فى حاالت عدم التأكد، ذلـك حتـى ال يـتم     
تقييم اإليرادات أو األصول بأعلى من قيمتها وال يتم تقييم المصروفات أو االلتزام بأقل من         

ـ     . قيمتها ا أو تعمـد تقيـيم   ومع ذلك فإن عدم التأكد ال يبرر تكوين مخصصات مبـالغ فيه
على سبيل المثال، إذا كانت التكاليف المقدرة لنتـائج  . االلتزام بقيمة أعلى من قيمته الحقيقية     

سلبية تم تقديرها على أساس حذر فال يتم التعامل مع النتائج بشكل متعمد على أنهـا أكثـر           
المخاطر وعـدم  والحيطة مطلوبة لتجنب ازدواج التغيرات فى      . احتماالً من الحالة الواقعية   

  .التأكد والتى قد تؤدى إلى التقييم المبالغ فيه للمخصص
  ) ".ب (٨٥"يتم اإلفصاح عن حاالت عدم التأكد المحيطة بقيمة النفقات طبقاً للفقرة  -٤٤

 القيمة الحالية 
عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود هاماً، فإن قيمة المخصص يجب أن تكون بالقيمة      -٤٥

 .  ت المتوقع أن يتم طلبها لتسوية االلتزامالحالية للنفقا
بسبب القيمة الزمنية للنقود، تكون المخصصات المرتبطة بالتدفقات النقدية الخارجة والتـى          -٤٦

تنشأ بعد تاريخ نهاية الفترة المالية مباشرة أكبر عبئاً من تلك المرتبطة بنفس قـيم التـدفقات       
 يتم إيجاد القيمة الحالية لهذه المخصـصات  لذلك. النقدية الخارجة التى تظهر فى وقت الحق 

 .عندما يكون التأثير هاماً

تستخدم معدالت الخصم قبل الضرائب التى تعكس تقديرات السوق الجارية للقيمة الزمنية       -٤٧
للنقود والمخاطر المحددة لاللتزام، وال يجوز أن تعكس معدالت الخصم المخاطر التى تـم          

  .المستقبلية لهاتسوية تقديرات التدفقات النقدية 
 األحداث المستقبلية

  يجب أن تنعكس األحداث المستقبلية التى من الممكن أن تؤثر علـى القيمـة المطلوبـة       -٤٨
لتسوية التزام فى قيمة المخصص حينما يكون هناك دليـل موضـوعى كـاف أن تلـك          

 .األحداث سوف تحدث
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: علـى سـبيل المثـال   . قد تكون األحداث المستقبلية المتوقعة هامة عند قياس المخصصات   -٤٩
ربما تعتقد المنشأة بأن تكلفة إخالء موقع مع نهاية عمره اإلنتـاجى سـيتم تخفيـضها عـن      

وتعكس القيمة التى يتم االعتراف بها توقعا معقـوال  . طريق التغيرات المستقبلية للتكنولوجيا  
لمتاحـة  األحداث، بأخذها فى الحـسبان جميـع األدلـة ا    للحالة الفنية التى يفترضها مراقبو  

المرتبطة بالتكنولوجيا التى سوف تكون متاحة وقت اإلخالء، لذلك فإنه من المناسـب مـثالً       
أن يتم تضمين تخفيضات التكلفة المتوقعة المرتبطة بالخبرة المتزايدة فى تطبيق التكنولوجيـا   

أوسـع أو أكثـر    الموجودة أو التكلفة المتوقعة لتطبيق تكنولوجيا موجودة لعمليات إخـالء       
ومع ذلك، فإن على المنشأة أال تتوقـع التطـور     . عقيداً عن تلك التى تم تطبيقها فى السابق       ت

  .لتكنولوجيا جديدة تماماً خاصة باإلخالء إال إذا كان ذلك مدعوماً بدليل موضوعى كاف
يجب أخذ تأثير تطبيق تشريع جديد محتمل فى االعتبار عند قياس التزام قائم وذلـك عنـدما        -٥٠

ونظراً للظروف المتعـددة التـى   . موضوعى كاف أن ذلك التشريع سيتم تطبيقهيتوافر دليل  
تظهر خالل التطبيق فإنه من المستحيل تحديد حدث واحد يمكن أن يقدم دلـيال موضـوعيا           
كافيا فى كل حالة، ويكون الدليل مطلوباً بالنسبة لما سيتطلبه التشريع الجديد ومـا إذا كـان          

طبيقه في الوقت المناسب، ومع ذلك وفى العديد من الحـاالت  من المؤكد أنه سيصدر ويتم ت   
 .لن توجد أدلة موضوعية كافية إلى أن يتم صدور التشريع الجديد

 التصرفات المتوقعة فى األصول 
  عند قياس المخصص ال تؤخذ األرباح الناتجة عـن التـصرف المتوقـع فـى األصـول        -٥١

 .فى الحسبان
فى األصول ال تؤخـذ فـى الحـسبان عنـد قيـاس      األرباح الناتجة عن التصرف المتوقع       -٥٢

المخصص، حتى وإن كان التصرف المتوقع مرتبطا بشكل قريب بالحدث الذي ينـشأ عنـه       
المخصص، بدالً من ذلك فإن المنشأة ال تعترف باألرباح الناتجة عن التصرفات المتوقعـة            

  .ه األصولفى األصول إال فى الوقت الذي يحدده معيار المحاسبة المصرى الخاص بهذ
  االستردادات

عندما يكون من المتوقع إعادة تحميل بعض أو كل النفقات الالزمة لتـسوية مخـصص           -٥٣
لطرف آخر، يتم االعتراف باالسترداد عندما يكون من المؤكد أن االسترداد سوف يتم إذا     

ويعامل االسترداد كأصل منفصل، ويجب أال تزيد القيمـة       . قامت المنشأة بتسوية االلتزام   
  .تى يتم االعتراف بها لالسترداد عن قيمة المخصصال
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يمكن عرض المصروف المتعلق بمخصص بعد خصم المبلغ الذي يـتم االعتـراف بـه           -٥٤
  .كاسترداد من خالل قائمة الدخل

تكون المنشأة أحياناً قادرة على طلب سداد جزء أو كل النفقات الالزمة لتـسوية مخـصص       -٥٥
لتـأمين أو حـاالت التعـويض أو ضـمانات      مثال ذلك من خالل عقود ا     (من طرف آخر    

وقد يقوم الطرف اآلخر برد المبالغ التى سبق أن دفعتها المنـشأة أو أن يقـوم          ). الموردين
  .بسداد المبالغ مباشرة

فى أغلب األحوال فإن المنشأة ستظل ملتزمة بكامل المبلغ محل االلتزام، حيث إن المنـشأة          -٥٦
فـى تلـك   . مكن الطرف اآلخر من السداد ألي سـبب    تقوم بتسوية المبلغ بالكامل إذا لم يت      

الحالة فإنه يتم االعتراف بمخصص بكامل قيمته االلتزام، ويتم االعتراف بأصـل منفـصل       
لالسترداد المتوقع عندما يكون من الواضح وفى حكم المؤكد أنه سيتم االسترداد إذا تمـت          

  .تسوية االلتزام
بالتكاليف محل االلتزام إذا لم يتمكن الطـرف    فى بعض الحاالت، ال تكون المنشأة ملتزمة         -٥٧

الثالث من السداد، فى مثل هذه الحالة فإن المنشأة ليس عليها أى التزام لتلـك التكـاليف وال     
  .يتم إدراجها ضمن المخصص

، يعتبر التزاماً محتمال ذلك االلتزام الـذي تكـون فيـه    "٢٩"كما تم اإلشارة فى الفقرة رقم    -٥٨
مشترك ومتعدد إلى المدى الذي يكون من المتوقـع أن تـتم تـسوية      المنشأة ملتزمة بشكل    

  .االلتزام عن طريق أطراف أخرى
 التغيرات فى المخصصات

يجب أن يتم فحص المخصصات فى نهاية كل فترة ماليه ويتم تـسويتها لـتعكس أفـضل      -٥٩
فإذا أصبح من غير المحتمل أن يكون هناك تدفق خـارج متـضمناً للمنـافع     . تقدير حال 

 .قتصادية لتسوية االلتزام فيتم رد المخصصاال
عندما يتم استخدام الخصم إليجاد القيمة الحالية للمخصص، فإن القيمة الدفترية للمخـصص       -٦٠

  .ويتم االعتراف بهذا التزايد كتكلفة اقتراض. تزيد من فترة ألخرى لتعكس مرور الوقت
 استخدام المخصصات

 . تكوين مخصص لهايتم استخدام المخصص فقط للنفقات التى سبق -٦١
حيـث إن  . يتم فقط تسوية النفقات المرتبطة بالمخصص األصلى بواسطة ذلك المخـصص         -٦٢

 .تسوية نفقات مقابل مخصص سبق تكوينه لغرض آخر قد يؤدى إلى إخفاء أثر الحدثين
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 تطبيق قواعد االعتراف والقياس

 خسائر التشغيل المستقبلية
 .التشغيل المستقبليةال يجوز االعتراف بمخصصات لمواجهة خسائر  -٦٣

وال شـروط  " ١٠"خسائر التشغيل المستقبلية ال ينطبق عليها تعريف االلتزام الوارد بالفقرة            -٦٤
 ".١٤"االعتراف العامة المحددة للمخصصات الواردة بالفقرة 

 بعينها خاصة بالتشغيل قد يحدث لهـا  تشير عملية خسائر مستقبلية إلى أن هناك أصوالً        -٦٥
يكون على المنشأة أن تقوم باختبار اضمحالل قيمة تلـك األصـول   اضمحالل فى القيمة و 

  ".اضمحالل قيمة األصول) "٣١(وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 
 العقود المحملة بخسارة

إذا كان لدى منشأة عقد محمل بخسارة فيعترف بااللتزام الحالي فى ظل ذلك العقد ويـتم             -٦٦
 .قياسه كمخصص

) الروتينيـة على سبيل المثال، بعض أوامر توريد المشتريات (قود  يمكن إلغاء العديد من الع     -٦٧
وينشأ عن عقـود أخـرى   .  سداد تعويض للطرف اآلخر، ولذلك ال يكون هناك التزام       بدون

عقد محمـل  " حقوق والتزامات لطرفى التعاقد، فعندما تكون هناك أحداث تجعل هذا العقد         
ويكون من الواجـب االعتـراف بـااللتزام    فإن العقد يقع فى نطاق ذلك المعيار       " بخسارة  
 .أما العقود غير المحملة بخسارة فتقع خارج نطاق هذا المعيار. الموجود

يعرف هذا المعيار العقد المحمل بخسارة بأنه ذلك العقد الذي تكون فيه تكـاليف ال يمكـن         -٦٨
فع االقتـصادية  تفاديها وتكون ناتجة عن مواجهة االلتزام الواردة بالعقد والتي تزيد عن المنا   

المتوقع الحصول عليها من خالل العقد، وتعكس التكاليف التى ال يمكن تفاديها مـن خـالل     
عقد أقل صافي تكلفة لالنتهاء من العقد، والتى تتمثل فى التكلفة الالزمة إلكمـال العقـد أو    

 .التعويض أو الغرامات التى تنشأ عن اإلخفاق فى إتمام العقد أيهما أقل

فإن المنشأة تعترف بخسارة االضـمحالل  . مخصص منفصل لعقد محمل بخسارةقبل تكوين   -٦٩
) ٣١(راجع معيار المحاسبة المصرى رقـم   (والتى حدثت لألصول المخصصة لذلك العقد       

 ").اضمحالل قيمة األصول "
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 إعادة الهيكلة 
 توضح األمثلة التالية بعض األحداث التى يمكن أن تقع تحت تعريف إعادة الهيكلة  -٧٠

  . أو إنهاء أحد خطوط النشاطبيع  )  أ(
  إغالق موقع نشاط فى بلد ما أو منطقة أو إعادة توزيع أفرع نشاط من بلـد آلخـر         ) ب(و  

  .أو من منطقة ألخرى
  .تغييرات فى هيكل اإلدارة مثل إلغاء مستوى إدارى) ج(و 
نـشطة  عمليات إعادة التنظيم الرئيسية والتى يكون لها تأثير هام على طبيعة وتركيز أ       ) د(و  

  .المنشأة
يتم االعتراف بمخصص لتكاليف إعادة الهيكلة عندما تتوافر معـايير االعتـراف العامـة            -٧١

كيـف يـتم    " ٨٣"إلى  " ٧٢"وتحدد الفقرات من    ". ١٤"بالمخصصات والمحددة بالفقرة رقم     
 .تطبيق الشروط العامة على حاالت إعادة الهيكلة

 :فقط عندما تكون المنشأةينشأ االلتزام الحكمى المتعلق بإعادة الهيكلة  -٧٢
  :لديها خطة تفصيلية معتمدة إلعادة الهيكلة تحدد على األقل )  أ(

 .النشاط أو الجزء من النشاط المعنى بهذه الخطة) ١(  
  .األماكن الرئيسية التى سوف تتأثر بالخطة) ٢(و 
  .متهماألماكن والوظائف والعدد التقديرى للعاملين الذين سوف يتم تعويضهم إلنهاء خد) ٣(و 
  .لتكاليف التى سيتم تحملهاا) ٤(و 
  .التوقيت الذي سوف يتم فيه تطبيق الخطة) ٥(و 
قد أعطت توقعا لدى الجهات التى سوف تتأثر بخطة إعادة الهيكلة أنها سـوف    ) ب(و  

تقوم بتنفيذها عن طريق البدء الفعلى فى تنفيـذها أو إعـالن أهـم المكونـات         
  .بهاالرئيسية للجهات التى سوف تتأثر 

عـن  : على المنشأة أن تقدم الدليل على أنها قد بدأت فى تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، مثال ذلك        -٧٣
طريق التخلص من مصنع أو بيع أصول، أو اإلعالن العام عن المكونات الرئيسية للخطـة،       
ويترتب على اإلعالن العام عن خطة تفصيلية إلعادة الهيكلة وجود التزام حكمـى إلعـادة        

تحديـد المكونـات الرئيـسية    : بمعنـى (قط عندما يتم ذلك بطريقة تفصيلية كافية        الهيكلة ف 
بحيث ينشأ عنها توقعات صحيحة ألطـراف أخـرى مثـل العمـالء والمـوردين         ) للخطة

 .بأن المنشأة ستقوم بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة) أو ممثليهم(والموظفين 
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المتـأثرين بهـا،    يتم تبليغها ألولئـك  تكون الخطة كافية لينشأ عنها التزام حكمى عندما  لكي -٧٤
ويجب التخطيط لتنفيذها بأسرع ما يمكن ويتم استكمالها خالل وقت محدد مما يجعل من غير    
المحتمل حدوث تغييرات جوهرية بالخطة، وإذا كان من المتوقع أن يكون هناك تأخر كبيـر       

طول من الالزم، فإنه من غيـر  قبل بداية إعادة الهيكلة أو أن تأخذ عملية إعادة الهيكلة وقتاً أ  
المحتمل أن ينشأ عن الخطة حدوث توقع صحيح لدى اآلخرين أن المنشأة ملتزمة في الوقت        

 .الحالي بإعادة الهيكلة، ألن اإلطار الزمنى يتيح الفرصة أمام المنشأة لتغيير خططها
 الفتـرة الماليـة   ال ينشأ عن قرار اإلدارة أو مجلس اإلدارة الذي تم اتخاذه قبل تاريخ نهاية       -٧٥

بإعادة الهيكلة التزام حكمى فى تاريخ نهاية الفترة المالية ما لم تكن المنـشأة قبـل تـاريخ           
 :الميزانية قد

  .بدأت فى تنفيذ خطة إعادة الهيكلة  )  أ(
أعلنت المالمح الرئيسية إلعادة الهيكلة ألولئك المتأثرين بها بـشكل محـدد كـاف       ) ب(أو  

  .المنشأة ستقوم بتنفيذ خطة إعادة الهيكلةينشأ عنه توقع سليم لديهم أن 
وإذا بدأت المنشأة فى تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، أو أعلنت ألولئك المتأثرين بهـا المكونـات     
الرئيسية لهذه الخطة، بعد تاريخ نهاية الفترة المالية، يكون اإلفصاح مطلوباً طبقـاً لمعيـار      

 طالمـا كانـت إعـادة    "د الفترة الماليـة األحداث التي تقع بع") ٧(المحاسبة المصرى رقم   
الهيكلة على قدر من األهمية بحيث يكون عدم اإلفصاح عنها مؤثرا على قدرة مـستخدمى       

  .القوائم المالية على اتخاذ القرارات على أسس سليمة
على الرغم من أن االلتزام الحكمى ال ينشأ فقط من خالل قرار اإلدارة، فقد ينتج االلتـزام           -٧٦

المفاوضـات مـع   : على سبيل المثـال   .ابقة أخرى باإلضافة إلى هذا القرار     عن أحداث س  
ممثلى الموظفين من أجل مدفوعات إنهاء الخدمة، أو مع المشترين مـن أجـل بيـع أحـد        
. الصفقات، والتى قد يكون قد تم االتفاق عليها لكنها متوقفة على موافقـة مجلـس اإلدارة          

 لألطراف األخرى، فإنه ينشأ على المنشأة التـزام     فعند الحصول على ذلك االعتماد وتبليغه     
 ".٧٢"إلعادة الهيكلة، إذا توافرت شروط الفقرة رقم 

عندما تكون السلطة منوطة بمجلس إدارة يضم فى عضويته ممثلين ألصـحاب المـصلحة           -٧٧
أو أن إعالم هؤالء الممثلين قد يكون ضـرورياً  ) على سبيل المثال العاملين (بخالف اإلدارة   

ن يتخذ المجلس القرار، وألن أى قرار لهذا المجلس يتضمن إعالم هـؤالء الممثلـين       قبل أ 
 .فيمكن أن يؤدى هذا إلى وجود التزام حكمى بإعادة الهيكلة
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ال ينشأ التزام عن عملية بيع لنشاط معين ما لم تتعهد المنشأة بعملية البيع، بمعنى أنـه        -٧٨
  .البد أن يكون هناك اتفاق بيع ملزم

لمنشأة بعملية بيع نشاط معين حتى لواتخذت قرارا ببيـع هـذا النـشاط وأعلنـت        ال تلتزم ا   -٧٩
القرار على العامة، ما لم يتم تحديد المشترى ويكون هناك عقد بيع ملـزم، حيـث تكـون              
المنشأة قادرة على تغيير رأيها وتكون بالفعل قادرة على اتخاذ قرار آخر إذا لم يتم العثـور      

عندما يكون بيع أحد المشروعات جزءاً من إعـادة الهيكلـة،       على مشتر بشروط مقبولة، و    
فإنه يتم مراجعة أصول المشروع من أجل تحديد اضمحالل قيمتها طبقاً لمعيـار المحاسـبة    

وعندما تكون عملية البيع تمثل جزءاً من إعادة الهيكلة، ينـشأ التـزام          " ٣١"المصرى رقم   
  .بل تواجد عقد اتفاق بيع ملزمحكمى لألجزاء األخرى من إعادة الهيكلة وذلك ق

يجب أن يتضمن مخصص إعادة الهيكلة النفقات المباشرة الناشئة عن إعادة الهيكلة فقط       -٨٠
 :والتى تتمثل فى كل مما يلي

  .االرتباطات الضرورية الخاصة بإعادة الهيكلة  )  أ(
  .غير المتعلقة باألنشطة السارية للمنشأة) ب( و 

  :ن مخصص إعادة الهيكلةال تدخل أمثلة التكاليف التالية ضم -٨١
  .إعادة تدريب أو إعادة توزيع الموظفين الحاليين  )  أ(
  .التسويق) ب(أو
 . االستثمار فى أنظمة جديدة وشبكات التوزيع) ج(أو

حيث ترتبط تلك النفقات باألداء المستقبلى للنشاط وليس االلتزام الخاصة بإعادة الهيكلة فـى       
ذه النفقات بنفس األسس كما لـو كانـت ظهـرت    ويتم االعتراف به  . تاريخ إعداد الميزانية  

  .بشكل مستقل عن إعادة الهيكلة
الخسائر المستقبلية المحددة والناتجة عن النشاط حتى تاريخ إعادة الهيكلة ال يـتم إدراجهـا            -٨٢

 ".١٠"فى المخصص، ما لم ترتبط بعقد محمل بخسارة كما تم تعريفه فى الفقرة 

  أخذ األرباح المتوقعـة مـن الـتخلص مـن أصـول     ، ال يتم  "٥١"كماهو مطلوب بالفقرة     -٨٣
  فى الحسبان عند قياس مخصص إعادة الهيكلة، حتى إذا كان بيع األصـول يعتبـر جـزءاً         

 .من إعادة الهيكلة
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  اإلفصاح 
 :على المنشأة أن تفصح لكل نوع من أنواع المخصصات عن -٨٤

  .القيمة الدفترية فى بداية ونهاية الفترة)  أ (  
ضافية التى تم تكوينها خـالل الفتـرة، بمـا فـى ذلـك تـدعيم           المخصصات اإل ) ب(و  

  .المخصصات الموجودة
  .خالل الفترة) حدثت وتم تحميلها على المخصص: بمعنى(المبالغ المستخدمة ) ج(و 
  .المبالغ غير المستخدمة والتى تم ردها خالل الفترة) د(و 
الناشئة عن )  مقيمة بمعدالت خصمالمبالغ ال(الزيادة خالل الفترة فى القيمة الحالية ) ه(و  

  .مرور الوقت واألثر الناتج عن أى تغيير فى معدل الخصم
  .وال يوجد إلزام باإلفصاح عن المعلومات المقارنة

  :على المنشأة أن تفصح لكل نوع من انواع المخصصات عن -٨٥
  . االقتصاديةشرح مختصر عن طبيعة االلتزام والوقت المتوقع ألية تدفقات خارجة للمنافع) أ   ( 
وعنـدما  . إشارة إلى عدم التأكد من المبلغ أو التوقيت لتلك التـدفقات الخارجـة        ) ب(و  

يكون من الضرورى أن يتم تقديم معلومات دقيقة، فعلى المنشأة أن تفصح عـن       
االفتراضات األساسية التى تم افتراضها فيما يتعلق بأحـداث مـستقبلية كمـاهو      

  ".٤٨"مشار إليه فى الفقرة 
قيمة أية استردادات متوقعة وقيمة األصل الذي تم بالفعل االعتـراف بـه لتلـك           ) ج (و

  .االستردادات المتوقعة
على المنشأة أن تفصح عن كل نوع من أنواع االلتزام المحتملة فى تاريخ نهاية الفتـرة        -٨٦

المالية بوصف مختصر عن طبيعة االلتزام المحتمل إال إذا كانت إمكانيـة تـسوية أيـة           
 :ات خارجة ضئيلة، وعلى المنشأة أيضاً عندما يكون ذلك عملياً أن تفصح عنتدفق

 ".٥٢"إلى " ٣٦"تقدير التأثير المالى لاللتزام المحتمل، وفقاً للفقرات من ) أ   ( 
  .اإلشارة لحاالت عدم التأكد والتي تخص مبلغ أو توقيت أى تدفقات خارجة) ب(و 
  .إمكانية حدوث أية استردادات) ج(و 

ند تحديد ما هى المخصصات أو االلتزامات المحتملة التى يمكن تجميعها لتكـوين نـوع          ع -٨٧
واحد، من الضرورى األخذ فى االعتبار ما إذا كانت طبيعة هذه البنود متماثلة بشكل كـاف     

 ) ".ب (،)أ (٨٦"و) " أ (٨٥"إلدماجهم وذلك تنفيذاً لمتطلبات الفقرتين 
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غ المتعلقة بضمانات مبيعات منتجات مختلفة على أنهـا      قد يكون من المناسب معاملة المبال     
نوع واحد من المخصصات ولكن لن يكون من المناسب معاملة المبالغ المتعلقة بالضمانات       

 .العادية والمبالغ الخاضعة إلجراءات قانونية كنوع واحد من المخصصات

اد اإلفـصاحات  عندما يِنشأ مخصص والتزام محتمل من نفس الظروف، تقوم المنشأة بإعـد    -٨٨
  بطريقـة توضـح الـصلة بـين المخـصص        " ٨٦"إلـى   " ٨٤"المطلوبة فى الفقرات من     

 .وااللتزام المحتمل

عندما يكون هناك احتمال تدفق داخل للمنافع االقتصادية، يجب على المنشأة أن تفـصح          -٨٩
بشكل مختصر عن طبيعة األصول المحتملة فى تـاريخ الميزانيـة، وأن تقـوم بتقـدير        

  "٣٦"المالى باستخدام المبادئ التى تم وضعها للمخصصات فـى الفقـرات مـن     لتأثيرها  
  ).عندما يكون ذلك ممكنا" (٥٢"إلى 

من المهم أال يعطى االفصاح عن األصول المحتملة مؤشرات مضللة عن احتمالية الـدخل         -٩٠
 .الناشئ عن هذه األصول المحتملة

غير مفـصح عنهـا   " ٨٩"و" ٨٦"عندما تكون أى من المعلومات المطلوبة فى الفقرتين         -٩١
 .للصعوبة العملية، يكون من الواجب اإلفصاح عن تلك الحقيقة

 عـن بعـض أو كـل    -فى حاالت نادرة جداً، يكون من المتوقع أن يـضعف اإلفـصاح      -٩٢
 موقف المنشأة فى نزاعها مع األطـراف  -" ٨٩"، "٨٤"المعلومات المطلوبة فى الفقرتين   

لتزام المحتمل أو األصل المحتمل، فى تلك الحاالت     األخرى تجاه موضوع المخصص أو اال     
ال يطلب من المنشأة اإلفصاح عن المعلومات ولكن يطلب منهـا فقـط أن تفـصح عـن        
الطبيعة العامة للخالف باإلضافة إلى السبب، وأيضاً اإلفصاح عن حقيقة أن المعلومات لم         

  .يتم اإلفصاح عنها
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٥٣٣

  ) أ (ملحق 
   واألصول احملتملة واالسرتداداتجداول املخصصات وااللتزامات

ولكنه ال يمثل جزءاً منـه ويهـدف هـذا    ) ٢٨(يرافق هذا الملحق معيار المحاسبة المصرى رقم  
  .الملحق إلى تلخيص المتطلبات الرئيسية لهذا المعيار

  المخصصات وااللتزامات المحتملة 
  للمنـافع االقتـصادية المـستقبلية   كنتيجة ألحداث ماضية ربما يكون هناك تدفق خارج للموارد المتـضمنة   

  :وذلك لتسوية
  .التزام حال) أ  (

  التزام محتمل والذي سوف يتم التأكد من وجوده فقط بحـدوث أو عـدم حـدوث واحـد أو أكثـر           ) ب(أو  
  .المستقبلية غير المؤكدة والتى ال تكون بأكملها تحت سيطرة المؤسسة من األحداث

من  لذي  ا ل و حا ام  ز لت ا ك  ا هن
أ قع  متو ل رجا ا خا ا  فق ب تد طل ن يت

رد موا ال   .من 

من الممكن أن يكون هناك التزام 
محتمل أو أن يكون هناك التزام حال 
ولكن ليس من المتوقع وجود تدفق 

  .خارج من الموارد

ام  ز لت ك ا ا ن يكون هن أ ن  مك م ال من 
ام  لتز ا ك  ا ن يكون هن أ أو  مل  حت م

ق  ف د لت مال ا حت ا حال ويكون 
ستبعداً م رد  ا مو ال من  رج  خا ل   .ا

  ون مخصصيك

  ") ١٤"الفقرة  (

  ال يكون مخصص

  ") ٢٧"الفقرة  (

  ال يكون مخصص

  ") ٢٧"الفقرة  (

مطلوب إفصاحات عن 
  المخصص

  ").٨٥"و" ٨٤"الفقرتان  (

مطلوب اإلفصاحات عن االلتزام 
  .المحتمل

  ") ٨٦"الفقرة  (

  .غير مطلوب اإلفصاح

  ").٨٦"الفقرة  (

ة النادرة عندما يكون هناك التزام ال يمكن االعتراف به ألنـه  ينشأ االلتزام المحتمل أيضاً فى الحال  
  .ال يمكن قياسه بشكل يعتمد عليه، فى هذه الحالة تكون االفصاحات مطلوبة
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٥٣٤

  األصول المحتملة
  كنتيجة ألحداث ماضية، قد يكون هناك أصول سوف يتم تأكيد وجودها فقط بحدوث أو عـدم حـدوث واحـد      

  .لية غير المؤكدة والتى ال تكون بأكملها تحت سيطرة المنشأةأو أكثر من األحداث المستقب

تدفق المنافع االقتصادية الداخل 

  مؤكد

تدفق المنافع االقتصادية الداخل 

  متوقع، ولكن غير مؤكد
  التدفق الداخل غير متوقع

  .األصل مؤكد يعترف باألصل

  ") ٣٣"الفقرة  (

  

  ال يعترف باألصل

  ") ٣١"الفقرة  (

  احمطلوب االفص

  ") ٨٩"الفقرة  (

  ال يعترف باألصل

  ") ٣١"الفقرة  (

  االفصاح غير مطلوب

  ") ٨٩"الفقرة  (

  االستردادات
  .بعض أو كل النفقات المطلوبة لتسوية المخصص يتوقع أن يتم استردادها عن طريق طرف آخر

ليس على المؤسسة التزام 
تجاه الجزء من النفقات 
الذي سيتم سداده عن 

  .طريق طرف آخر

ستظل المنشأة ملتزمة بالمبلغ المتوقع 
استرداده ومن الواضح أن االسترداد سيتم 
الحصول عليه إذا قامت المنشأة بتسوية 

  .المخصص

ستظل المنشأة ملتزمة بالمبلغ 
المتوقع استرداده كما أن 

االسترداد ليس مؤكداً إذا قامت 
  .المنشأة بتسوية المخصص

المنِشأة ليس عليها التزام 
قدار الذي سيتم بالم

ده    ") ٥٧"الفقرة (استردا
  
  

  .غير مطلوب اإلفصاح

  يتم االعتراف باالسترداد كأصل منفصل
فى الميزانية ويمكن تسويته مقابل 

المصروف بقائمة الدخل، وال يتعدى المبلغ 
م   المعترف به لالسترداد قيمة االلتزا

  ") ٥٤"، "٥٣"الفقرتان  (
واحد مع يتم االفصاح عن االسترداد فى آن 
  .المبلغ المعترف به لالسترداد

ال يتم االعتراف باالسترداد 
  ").٥٣"الفقرة (المتوقع كأصل 

  
  

يتم االفصاح عن االسترداد 
  )).ج (٨٥"الفقرة (المتوقع 
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٥٣٥

  )ب(ملحق 
  شجرة القرار

  .ولكنه ال يمثل جزءاً منه) ٢٨(يرافق هذا الملحق معيار المحاسبة المصرى رقم 
قرار هو تلخـيص متطلبـات االعتـراف الرئيـسية لمعيـار المخصـصات       إن غرض شجرة ال 

  .وااللتزامات واألصول المحتملة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فـى تلـك   . ال يكون من الواضح في حاالت نادرة ما إذا كـان هنـاك التـزام حـال          : ملحوظة
الحاالت، فإن الحدث الماضـى يفتـرض أن ينـشأ عنـه التـزام حـال إذا تـم األخـذ فـى                    

بان كل األدلة المتاحة، لذا فمن المحتمل جـداً أن ينـشأ االلتـزام الحاضـر فـى تـاريخ                 الحس
  ).من المعيار" ١٥"الفقرة (نهاية الفترة المالية 

 ناتج عن حال التزام
  حدث إلزامى؟

  تدفق خارج متوقع

  ال تقم بأى إجراء   محتملالتزامإفصاح عن   بتدعيمهقم 

  محتمل؟مالتزا

  بعيد الحدوث

  تقدير يعتمد عليه؟

  البداية

 ال
 نعم

  ال ال

 ) نادراً(ال 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 ال
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٥٣٦

  )ج(ملحق 
  فاالعرتا: أمثلة

  .يمثل جزءاً منهولكنه ال ) ٢٨( معيار المحاسبة المصرى رقم هذا الملحقيرافق 
فى جميع األحوال، فإنه من المفتـرض  .  يونية٣٠ األمثلة فى تنتهي السنة المالية لكل المنشآت فى    

فى بعض األمثلة، الحـاالت  . أنه من الممكن تكوين تقدير يعتمد عليه ألية تدفقات خارجة متوقعة       
التى تم وصفها ربما يكون قد نتج عنها اضمحالل فى قيمة األصول، وهـذا المنظـور لـم يـتم        

  .التعامل معه فى األمثلة
  .اد المرجعى باألمثلة إلى فقرات من المعيار ذى الصلةيشير اإلسن

  .يعنى القيمة الحالية عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود هاما" أفضل تقدير"اإلشارة إلى 
  ضمان المبيعات): ١(مثال 

ووفقاً لبنـود عقـد البيـع فـإن     . يعطى مصنع ضمانا للمبيعات فى تاريخ البيع للمشترين لمنتجاته 
ع يتولى عملية إصالح أو استبدال العيوب الصناعية التى تظهر خالل ثالث سـنوات مـن           المصن

بمعنى آخر محتمل بدرجـة أكبـر مـن    (وبناء على الخبرة السابقة، فإنه من المتوقع     . تاريخ البيع 
  .أن تكون هناك مطالبات وفقاً لهذه الضمانات) احتمال عدم الحدوث

 الحدث الملزم هو بيع المنتج بضمان والـذي ينـشأ عنـه       : لحدث ماض ملزم   ةالتزام حال كنتيج  
 .التزام قانوني

متوقـع لـضمان   : تدفق خارج من موارد تتضمن منافع اقتصادية يـتم تـسويتها      
 ").٢٤"راجع الفقرة (المبيعات بأكملها 

يعترف بالمخصص ألفضل تقدير لتكاليف اإلصالح وفقاً لضمان المنتجات المباعـة       : االستنتاج
  ")٢٤"و" ١٤"راجع الفقرتين (نهاية الفترة المالية خ قبل تاري
   التشريع المؤكد تطبيقه–األرض الملوثة ): أ٢(مثال 

تعمل منشأة فى صناعة البترول وتتسبب فى إحداث تلوث وتزيل آثار التلوث فقط عنـدما يطلـب       
لتلـوث وكانـت   منها أن تفعل ذلك، وفى إحدى البالد التى تعمل بها ال يوجد تشريع إلزالة آثار ا       

 كان من المؤكد أن هنـاك  ٢٠١٦ يونية ٣٠المنشأة تلوث األرض فى تلك البلدة لعدة سنوات وفى       
بيقه بعد نهاية العـام  مشروع قانون يتم وضعه يتطلب إزالة آثار األراضى الملوثة وسوف يتم تط        

  .بمدة قصيرة
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٥٣٧

لك ألن التـشريع  الحدث الملزم هو تلوث األرض وذ: التزام حال كنتيجة لحدث ماض ملزم    
 .الذي يتطلب إزالة أثار التلوث مؤكد

 .متوقع: تدفق خارج من موارد تتضمن منافع اقتصادية يتم تسويتها
" ١٤"راجـع الفقـرتين   (يعترف بالمخصص ألفضل تقدير لتكاليف إزالة آثار التلوث  : االستنتاج

  ").٢٢"و
  األرض الملوثة وااللتزام الحكمى): ب٢(مثال 

 صناعة البترول وتتسبب فى إحداث تلوث وبفرض جدالً أنـه ال يوجـد تـشريع          تعمل منشأة فى  
بيئى، ومع ذلك فالمنشأة لها سياسة بيئية منشورة على نطاق واسع والتى بناء عليها تقـوم بإزالـة           

  .آثار التلوث الذي تسببه، وللمنشأة سجل مشرف من اتباع هذه السياسة المنشورة
الحدث الملزم هو تلوث األرض والذي ينـشأ عنـه     : ملزمالتزام حال كنتيجة لحدث ماض      

التزام حكمى وذلك ألن سلوك المنشأة قد خلق توقعا صحيحا عند الذين قد تأثروا بهـذا الـسلوك           
  .والذي يشير بأن المنشأة سوف تزيل آثار التلوث

 .متوقع: تدفق خارج من موارد تتضمن منافع اقتصادية يتم تسويتها
" ١٠"راجـع الفقـرات   (المخصص ألفضل تقدير لتكاليف إزالة آثار التلوث يعترف ب : االستنتاج

 ").١٧"و" ١٤"، )تعريف االلتزام الحكمى(

  حقول البترول البحرية): ٣(مثال 
تعمل منشأة فى مجال استخراج البترول من البحـار وتقـضى اتفاقيـة التـرخيص بنقـل آالت            

. لمدة المحددة لإلنتاج وإعادة تجهيـز المنطقـة  استخراج البترول من المناطق المستغلة فى نهاية ا  
من التكلفة فى التكاليف المتعلقة بنقل آالت اسـتخراج البتـرول وإعـادة تجهيـز          % ٩٠ويتمثل  

من التكلفة تتكبدها المنشأة عند استخراج واستغالل المناطق المحـددة لهـا، فـى    % ١٠المنطقة و 
  .اج البترول ولكن لم يتم استخراج البترول بعدتم تركيب حفار استخرنهاية الفترة المالية تاريخ 

يؤدى إنشاء حفار البتـرول إلـى     : االلتزامات الحالية الناتجة عن أحداث ماضية ملزمة      
نشأة التزام قانونى طبقاً لشروط اتفاقية مزاولة النشاط بإزالة معدات الحفر وتـسوية قـاع البحـر     

، وذلك على الرغم من عـدم وجـود التـزام    عند االنتهاء من أعمال االستخراج فى تلك المناطق   
بتسوية الخسائر أو األضرار التى قد تنشأ عن مزاولـة نـشاط   نهاية الفترة المالية محدد فى تاريخ    

 .استخراج البترول فى تلك المناطق
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٥٣٨

التدفق الخارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتـصادية لتـسوية التـدفق الخـارج         
 .متوقع: المتضمنة للموارد

من تكاليف إزالـة الحفـار      % ٩٠يتم االعتراف بالمخصص بأفضل التقديرات بنسبة       : ستنتاجاال
، وتدخل هذه التكاليف ضـمن تكـاليف   ")١٤"فقرة (وتسوية األضرار الحادثة بالقاع نتيجة تركيبه      

من التكاليف والتى تنشأ خالل عمليـة االسـتخراج كـالتزام     % ١٠الحفار، ويتم االعتراف بنسبة     
  .ء فى استخراج الخامعند البد
  سياسات االسترداد): ٤(مثال 

 يطبق أحد متاجر التجزئة سياسة تسمح برد ثمن المشتريات التى ال تحوز رضاء العمـالء حتـى      
لهذا فإن تطبيق هذه السياسة تجعل المـردودات شـئ   . فى حالة عدم وجود التزامات قانونية بذلك    

  .متعارف عليه
الحدث الملزم يتمثل فى بيع المنتج والـذي ينـشأ عنـه         :دث ماض االلتزامات الحالية كنتيجة لح   

 .التزام حكمى ألن أداء المتجر قد أتاح لعمالئه توقعا بأن المتجر سيقوم برد ثمن المشتريات
من المتوقع أن يـتم رد  : التدفق الخارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية للتسوية    

 .نسبة من البضائع
" ١٠"راجـع الفقـرات   (عتراف بالمخصص كأفضل تقدير لتكاليف المردودات    يتم اال : االستنتاج

  ").٢٤"و" ١٧"و" ١٤"و) تعريف االلتزام الحكمى(
   ولم يتم تطبيق القرار قبل تاريخ القوائم المالية–غلق نشاط أحد األقسام ): أ٥(مثال 
تم اإلعـالن عـن   ولم ي.  قرر مجلس إدارة إحدى المنشآت غلق أحد األقسام     ٢٠١٦ يونية   ١٢فى  

ولـم يـتم اتخـاذ    ) ٢٠١٦ يونيـة  ٣٠(نهاية الفترة المالية القرار ألي من المتأثرين به قبل تاريخ    
  .إجراءات أخرى لتطبيق هذا القرار

ال يوجد أية أحداث قد تؤدى إلـى  : االلتزامات الحالية التى قد تنشأ عن األحداث الماضية 
  .تزامنشأة التزامات محتملة وبالتالي ال يوجد ال

  ").٧٢"، "١٤"راجع الفقرتين (ال يتم تكوين مخصص : االستنتاج
 وتم اإلعالن والبدء فى تنفيذ القـرار قبـل      –غلق نشاط أحد األقسام     ): ب٥(مثال  

  تاريخ الميزانية 
 ٢٠ قرر مجلس اإلدارة غلق نشاط أحد األقسام القائم بإنتـاج معـين، وفـى    ٢٠١٦ يونية   ١٢فى  

اإلدارة على الخطة التفصيلية لغلق نشاط القسم، وتم إرسـال خطابـات    وافق مجلس    ٢٠١٦يونية  
 وكـذا  مللعمالء لتنبيههم بهذه اإلجراءات وضرورة البحث عن مصادر بديلة أخـرى لتوريـداته   

  .إخطارات باالستغناء عن خدمات العاملين فى هذا القسم



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٥٣٩

ـ  االلتزامات الحالية كنتيجة لحدث ملزم والحـدث الملـزم هـو           رار إلـى العمـالء  إبـالغ الق
والعاملين والذي أنشأ التزاما حكميا من هذا التاريخ ألنه أوجد توقعا سـاريا بـأن القـسم سـوف      

  .يتوقف عن النشاط
  متوقع: التدفق الخارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية للتسوية

راجـع  (قسم  كأفضل تقدير لتكلفة إغالق ال ٢٠١٦ يونية   ٣٠المخصص يعترف به في     : االستنتاج
 ").٧٢"و" ١٤"الفقرتين 

  ) الدخان(المتطلبات القانونية بتركيب منقيات ومرشحات ): ٦(مثال 
الدخان لتلـك المـصانع   ) منقيات(طبقاً لقوانين البيئة الجديدة يطلب من المنشأة تركيب مرشحات           

  . ولم تقم المِنشأة بتركيب المرشحات–٢٠١٦ ديسمبر ٣١قبل 
  :٢٠١٦ يونية ٣٠فى  المالية نهاية الفترةفى تاريخ   )  أ(

ال يوجد أي التزام ألنه ال توجد أية أحداث ملزمـة  : االلتزام الحالي كنتيجة لحدث ماض ملزم   
  سواء لتركيبات منقيات الهواء أو الغرامات التى قد تتعرض لها المنـشأة فـى حالـة عـدم          

  .االلتزام بالقانون
  "١٤"راجـع الفقـرات   (الـدخان  ال يتم االعتراف بتكلفـة تركيـب مرشـحات         : االستنتاج

 ").١٩"و" ١٧"و

  :٢٠١٧ يونية ٣٠فى نهاية الفترة المالية فى تاريخ  )  ب(
ال يوجد التزام نحـو تكـاليف تركيـب    : االلتزامات الحالية التى تنشأ عن حدث ماض ملزم   

مرشحات األبخرة والعوادم ألنه ال يوجد حدث فى الماضى يؤدى إلى نـشأة هـذا االلتـزام       
التزام بدفع غرامات أو عقوبات تـأخر تركيـب    ، إال أنه قد ينشأ    )ت األبخرة تركيب مرشحا (

هذه المرشحات طبقاً للقوانين الملزمة ألنه قد حدث عدم التزام بالقانون فى الماضـى ممـا             
  ).عدم التزام المصنع(يؤدى إلى نشأة االلتزام 

 قـف تقـدير احتمـاالت   يتو: التدفق الخارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية للتسوية    
التعرض للغرامات والعقوبات عند عدم االلتزام بالقانون على التفاصيل وصـرامة تطبيـق             

 .القوانين فى هذا الشأن
ال يكون مخصص لتكاليف تركيب مرشحات ومنقيات األبخرة والعوادم فى حـين    : االستنتاج

 التأخر فى تركيـب  يجب االعتراف بالمخصص ألفضل تقدير لقيمة الغرامات المتوقعة عند        
  ").١٩"، "١٧"، "١٤"راجع الفقرات (تلك المنقيات فى ضوء القوانين الملزمة بذلك 
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  إعادة تأهيل وتدريب العاملين كنتيجة للتغير فى نظام ضرائب الدخل ): ٧(مثال 
أصدرت الحكومة قانونا جديدا لضرائب الدخل، وكنتيجة لهذا فإن القطاع المالى بإحدى المنـشآت    

حتاج إلى إعادة تدريب العاملين بالشئون اإلدارية والمبيعات على نطاق واسع بمـا يـتالءم   سوف ي 
مع تلك التغيرات وذلك للتأكد من االستمرار بااللتزام بالقوانين، وفى تاريخ الميزانية لم يتم عمـل      

  .التدريب المطلوب للعاملين
ي التزام محتمـل ألنـه ال    ال يوجد أ:االلتزامات الحالية التى تنشأ عن حدث ماض ملزم  

  ).لم يتم البدء فى إعادة التدريب للعاملين(توجد أية أحداث فى الماضى تؤدى إلى هذا االلتزام 
  ").١٩"، "١٧"، "١٤"راجع الفقرات (ال يكون مخصص : االستنتاج

  عقد محمل بخسارة ): ٨(مثال 
 يونيـة  ٣٠الشركة خـالل  تعمل إحدى المنشآت بنجاح من خالل أحد المصانع المستأجرة، قامت        

 سـنوات  ٤ بنقل مقر نشاطها إلى مصنع جديد وسوف يظل المصنع القديم مستأجراً لمـدة      ٢٠١٦
  .قادمة حيث ال يمكن إلغاء العقد أو نقله إلى أحد المنتفعين اآلخرين

 األحداث المنشئة لاللتـزام تمثـل فـى    :االلتزامات الحالية الناشئة عن حدث ماض ملزم 
  .يجار للمصنع المستأجر والذي قد ينشئ التزاما قانونياعقد اإل توقيع

 عنـدما يـصبح    :التدفق الخارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية فى التـسوية        
 . يكون متوقعاًةمحمالً بخسارة فإن التدفق النقدي الخارج للمنافع االقتصادي اإليجار

  ت إيجـار ال يمكـن تجنبهـا   يتم االعتراف بالمخصص كأفـضل تقـدير لمـدفوعا    : االستنتاج
  ").٦٦"، "١٤"راجع الفقرتين (

  الضمان األحادى): ٩(مثال 
والتى تتميز حالتها المادية بأنهـا مقبولـة   ) ب(بضمان المنِشأة ) أ( قامت المنشأة ٢٠١٦خالل عام   

  وطلبـت ) ب( سـاءت الحالـة الماليـة للمنـشأة      ٢٠١٧فى عقد اقتراض من الغير، خالل عام        
يستوفى هذا العقد تعريف عقـود التـأمين فـى معيـار المحاسـبة         . ة من الدائنين  المنشأة الحماي 

ويسمح هذا المعيار للمـصدر بـأن يـستمر فـى سياسـته        " عقود التأمين ) " ٣٧(المصرى رقم   
المحاسبية لعقود التأمين إذا كان قد التزم بالحد األدنى للمتطلبات المحددة ويسمح هـذا المعيـار             

سياسات المحاسبية التى تفى بالشروط المحددة والمثال التالي يوضـح الـسياسة   أيضاً بالتغيير فى ال 
  ".عقود التأمين) "٣٧(المحاسبية التى يسمح بها معيار المحاسبة المصرى رقم 
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  ٢٠١٦ يونية ٣٠فى ) أ(
الحدث الملزم هو إعطاء الضمان والـذي  :  الحالية الناشئة عن حدث ماض ملزم    اتااللتزام

  .انونياًينشئ التزاماً ق
 من غيـر المحتمـل وجـود    :التدفقات الخارجة المتضمنة للمنافع االقتصادية عند التسوية  

 ٢٠١٦ يونية ٣٠تدفقات خارجة للمنافع فى

   يتم االعتراف بالضمان بالقيمة العادلة: االستنتاج
  ٢٠١٧ يونية ٣٠فى   )  أ(

توقيـع عقـد   الحدث الملزم يتمثـل فـى   : االلتزامات الحالية الناشئة عن حدث ماض ملزم    
  .الضمان والذي يترتب عليه التزام قانونى

 من المحتمل ٢٠١٧ يونية ٣٠فى : التدفقات الخارجة المتضمنة للمنافع االقتصادية عند التسوية
 استخدام التدفقات الخارجة للمنافع االقتصادية لتسوية هذا االلتزام ) المتوقع(

  :  األكبر بين كل منيتم تكوين مخصص للضمان ويقاس بالقيمة: االستنتاج
  ").٢٣"، "١٤"راجع الفقرتين (أفضل تقدير لاللتزام ) أ   (

  ).عندما يكون ذلك مناسبا(القيمة األولية المعترف بها ناقصاً مجمع االستهالك ) ب(و 
عندما تقدم المنِشأة ضمانا مقابل أتعاب، يتم االعتراف باإليراد طبقاً لمعيـار المحاسـبة      : ملحوظة

  ." اإليراد من العقود مع العمالء ")٤٨ (المصرى رقم
  المنازعات القضائية): ١٠( مثال 

 نتيجة لطعام مسمم من المنتجات المباعة مـن  ٢٠١٧توفى عشر أشخاص بعد حفل زواج فى عام     
  .منشأة، تم اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد المنشأة ولكن المنشأة اعترضت على االلتزام

 بغرض إصدارها، يـرى  ٢٠١٦ يونية ٣٠المالية عن العام المنتهى فى   حتى تاريخ اعتماد القوائم     
المستشار القانونى للمنشأة أنها لن تكون عرضة ألية مسئولية عن تلك األضـرار، وعنـد إعـداد      

، بناء على التطورات التى حدثت بالقضية يـرى المستـشارون   ٢٠١٧ يونية ٣٠القوائم المالية فى   
  .تخسر تلك القضايا وتصبح ملزمة بالتعويض عن االضرار الناتجةالقانونيون أن المنشأة ربما 

  : ٢٠١٦ يونية ٣٠فى   )  أ(
بناء على األدلة المتاحة عند اعتمـاد القـوائم   : االلتزام الحالي الناشئ عن حدث ماض ملزم      

  .المالية فى ذلك التاريخ لم يكن هناك ما يشير إلى أيه التزام محتملة قد تنشأ على المنشأة
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ويتم اإلفصاح عـن األحـداث      "). ١٦"،  "١٥"راجع الفقرتين   (ال يكون مخصص    : االستنتاج
 ").٨٦"راجع الفقرة (كالتزام محتمل ما لم يكن االحتمال مستبعداً ألي تدفق خارج 

  :٢٠١٧ يونية ٣٠فى   )  ب(
بناء على الدالئل المتاحة فى هذا التاريخ فإنـه  : االلتزام الحالي الناشئ عن حدث ماض ملزم     

  . ام حاليوجد التز
 .متوقع:  فى التسويةةتدفق خارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادي

" ١٤"راجع الفقرات مـن  (يعترف بالمخصص كأفضل تقدير لقيمة تسوية االلتزام   : االستنتاج
  ").١٦"إلى 

  اإلصالح والصيانة): ١١(مثال 
عـديل وصـيانة كبيـرة    تحتاج بعض األصول باإلضافة إلى الصيانة الدورية إلى أعمال إعادة ت          

الخـاص  ) ١٠(لمعيار المصرى رقم تتضمن تغيير بعض األجزاء الرئيسية لتلك األصول ويحدد ا    
كيفية التعامل مع تلك المصروفات وبصفة خاصـة إذا كانـت تلـك    "  وإهالكاتهااألصول الثابتة " 

  .األجزاء ذات أعمار إنتاجية مختلفة أو تقدم منافع بطرق مختلفة
  كاليف التجهيز فى حالة عدم وجود متطلبات قانونيةت): أ١١(مثال 

أفران صهر المعادن توجد بها بعض األجزاء التى تحتاج إلى استبدال كل خمس سنوات ألسـباب      
  . سنوات٣فى تاريخ القوائم المالية هذه األجزاء كان قد تم استخدامها لمدة . فنية

  .جد التزام حالال يو: عن حدث ماضى ملزمااللتزامات الحالية الناشئة 
 ").١٩"،"١٧"، "١٤"راجع الفقرات (ال يكون مخصص : االستنتاج

ال يعترف بتكاليف استبدال األجزاء المطلوبة فى تاريخ القـوائم الماليـة ألنـه ال يوجـد إلـزام        
الستبدال تلك األجزاء بصورة مستقلة فى المستقبل حتى ولو كان تحمل تلك النفقات يعتمـد فـى           

ار المنشأة إما االستمرار فى استخدام تلك األجزاء أو استبدالها، وفى هذه الحالـة  المستقبل على قر 
بدالً من االعترف بمخصص، يتم أخذ إهالك األجزاء األصلية فى االعتبـار بحيـث يـتم إثبـات      
تكلفتها من خالل مصروف اإلهالك على مدار خمس سنوات، ويتم رسملة تكلفة إعادة االسـتبدال     

  .ة مع استردادها من خالل اإلهالك على مدى الخمس سنوات التاليةباألجزاء الجديد
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   فى وجود متطلبات قانونية –تكاليف التجهيز ):  ب١١(مثال 
منشأة تعمل فى مجال الطيران مطالبة طبقاً للقانون أن تقوم بـصيانة شـاملة لطائراتهـا بـصفة         

  . سنوات٣دورية كـل 
  . ال يوجد التزامات حالية:ملزمااللتزامات الحالية الناشئة عن حدث ماض 

 ") ١٩"، "١٧"، "١٤"راجع الفقرات (ال يكون مخصص : االستنتاج

تكلفة أعمال الصيانة الشاملة للطائرات ال يكون لها مخصص وذلك لنفس األسباب التى لـم يـتم          
رات وعلى الرغم من أن الصيانة الـشاملة للطـائ  . إثبات تكلفة االستبدال من أجلها بالمثال السابق     

تتم طبقاً للقانون إال أن هذا ال يجعل تكلفتها التزاماً على المنشأة ألنه ال يوجـد التـزام بـصيانة              
 تالطائرات بصفة مستقلة عن قرارات الشركة التشغيلية فى المستقبل وذلك حتى بيع تلك الطـائرا    

  .مع نهاية الفترة المحددة قبل إعادة الصيانة
مخصص بتلك النفقات الالزمة للصيانة يـتم رسـملة التكـاليف    وفى هذه الحالة كبديل عن تكوين  

ضمن تكاليف الطائرات المستخدمة على أن يتم استردادها من خالل اإلهالك على مـدى العمـر       
  ). سنوات٣(اإلنتاجى المتوقع لها 
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  )د(ملحق 
  أمثلة على اإلفصاحات

  .ثل جزءاً منهولكنه ال يم) ٢٨(يرافق هذا الملحق معيار المحاسبة المصرى رقم 
  ".٨٥"فيما يلي مثاالن على اإليضاح المطلوب طبقاً للفقرة 

  الضمان): ١(مثال رقم 
منشأة تقوم بمنح فترة ضمان على منتجاتها عند القيام بالبيع للعمالء وذلك عن منتجاتها الثالثـة         

ـ               تبدال التى تقوم ببيعها، وطبقاً لشروط هذا الضمان يلتزم المنتج بـأن يقـوم بإصـالح أو اس
فـى تـاريخ الميزانيـة تـم     . المنتجات غير المرضية وذلك خالل فترة عامين من تاريخ البيع       

 ولم يتم تحديد قيمة المخصص الحالية على اعتبـار   ٦٠٠٠٠االعتراف بمخصص ضمان بمبلغ     
  .أن القيمة الحالية لم تكن هامة

  :اليويتم اإلفصاح عن هذه المعلومات فى القوائم المالية على النحو الت
 وذلك عن المطالبات المتوقعة خالل فترة الضمان عـن    ٦٠٠٠٠تم االعتراف بمخصص بمبلغ     

المنتجات المباعة خالل السنوات المالية الثالث األخيرة، ومن المتوقع أن الجزء األكبـر مـن           
ل  بالكامل خـال ههذه النفقات سوف تتحمله المنشأة خالل السنة المالية التالية على أن يتم استنفاد        

 .السنتين التاليتين لتاريخ الميزانية
  

  تكاليف إزالة المخلفات): ٢(مثال رقم 
 قامت المنشأة بالدخول فى أنشطة معينة واعترفت بمخـصص لتكـاليف إزالـة    ٢٠١٥فى عام  

تم تقدير المخصص على أساس أن تكاليف إزالـة المخلفـات     .  مليون جنيه  ٣٠المخلفات بمبلغ   
 سـنة  ٦٠-٥٠ ومع ذلك فهناك احتمال عدم حـدوثها لمـدة       . سنة ٣٠-٢٠سوف تحدث خالل    

ويتم اإلفصاح عـن هـذه المعلومـات    . وفى تلك الحالة سيتم تخفيض القيمة الحالية بشكل كبير  
  :على النحوالتالي

 مليون كمخصص لتكاليف إزالة المخلفات، وتلك التكاليف من المتوقـع     ٣٠تم االعتراف بمبلغ    
ومع ذلك، هناك احتمال أن تكاليف إزالة المخلفات لـن     . ٢٠٤٥ ٢٠٣٥أن تحدث ما بين أعوام      

إذا كانت تلك التكاليف التـى تـم قياسـها علـى     . ٢٠٧٥ و٢٠٦٥تحدث حتى ما بين السنوات      
 ١٤ فإنـه يـتم تخفـيض المخـصص إلـى      ٢٠٧٥– ٢٠٦٥أساس التوقع بأنها لن تحدث حتى   

وباألسعار الجارية، وتـم حـساب   وقد تم قياس المخصص باستخدام التكنولوجيا الحالية      . مليون
 %.٨القيمة الحالية للمخصص باستخدام معدل خصم 
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عنـدما ال يـتم عمـل االفـصاحات     " ٩٢"المثال التالي يوضح اإليضاحات المطلوبة طبقاً للفقرة    
  .المطلوبة لكونها تضعف مركز المنشأة تجاه األطراف األخرى

  اإلعفاء من اإلفصاح): ٣(مثال رقم 
ى نزاع وخالفات مع أحد المنافسين والـذي يـدعى فيـه أن المنـشأة قامـت             دخلت منشأة ف  

بالسطوعلى حقوقه فى إنتاج وتسويق بعض المنتجات ويطالب بتعويض عن األضرار المحققـة       
 مليون، قامت المنشأة بتكوين مخصص بقيمة أفضل التقديرات للخـسائر وااللتـزام           ١٠بمبلغ  

  صاح عن أى من المعلومـات المطلوبـة طبقـاً للفقـرتين    التى قد تنشأ عنها، ولكن لم يتم اإلف    
  :من المعيار، وفى هذه الحالة يتم اإلفصاح عن المعلومات التالية" ٨٥"و" ٨٤"

الزالت القضايا مستمرة ضد المنشأة بخصوص النزاع مع أحد المنافـسين والـذي يـدعى أن       
طالـب فيهـا بتعـويض    المنشأة قامت بالسطوعلى حقوقه فى إنتاج وتسويق بعض المنتجات وي     

لم يتم عمل اإلفصاح عن المعلومات المطلوبة عادة طبقاً لمعيـار المحاسـبة     .  مليون ١٠بمبلغ  
حيث إن اإلفصاح قد يؤدى إلى إضعاف مركز المنشأة فى القضية ويرى        ) ٢٨(المصرى رقم   

  . مجلس اإلدارة أن هذه المنازعات يمكن للشركة الدفاع عنها بنجاح
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   )٢٩( معيار احملاسبة املصرى رقم 
 جتميع األعمال
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 )٢٩(يار احملاسبة املصرى رقم مع

 جتميع األعمال

 فــقرات المحتويات

 ١ هدف المعيار

 ٢ نطاق المعيار

 ٣ تحديد عملية تجميع األعمال

 ٥٣- ٤ طريقة االقتناء 

 ٧- ٦ تحديد المنشأة المقتنية

 ٩- ٨ تحديد تاريخ االقتناء

 وااللتزامات المتكبدة وأيـة  االعتراف وقياس األصول المقتناة القابلة للتحديد وااللتزامات  
 حصص غير مسيطرة في المنشأة المقتناة  / حقوق أقلية

  
٣١-١٠ 

 ١٧-١٠ مبدأ االعتراف

 ١٤-١١ شروط االعتراف

فـي   أو تخصيص أصول مقتناة قابلة للتحديد وااللتزامات وااللتزامات المحتملـة  تبويب
 . تجميع أعمال عملية

١٧-١٥ 

 ٢٠-١٨ مبدأ القياس

 ٣١-٢١ والقياس على مبدأى االعتراف اتاستثناء

 ٢٣-٢٢ االعتراف مبدأ على استثناءات

 ٢٨-٢٤ والقياس االعتراف على مبدأى استثناءات

 ٣١-٢٩ القياس مبدأ على استثناءات

 ٤٠-٣٢ تفاوضية شراء من عملية أو المكسب الناتج وقياس الشهرة االعتراف

 ٣٦-٣٤ التفاوضية عملية الشراء

 ٤٠-٣٧ لمادي المحولا المقابل

 ٤٠-٣٩ المحتمل المادي المقابل

 ٤٤-٤١ األعمال تجميع من معينة أنواع على طريقة االقتناء لتطبيق إضافية إرشادات

 ٤٢-٤١ مراحل  على الذي يتم األعمال تجميع
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 فــقرات المحتويات

 ٤٤-٤٣ مادي مقابل تحويل دون الذي يتم األعمال تجميع

 ٥٠-٤٥ القياس فترة

 ٥٣-٥١ األعمال تجميع معاملة من اًجزء يعتبر ما تحديد

 ٥٣ باالقتناء المتعلقة التكاليف

 ٥٨-٥٤ القياس الالحق والمعالجة المحاسبية

 ٥٥ اقتناؤها المعاد الحقوق

 ٥٦   المحتملة االلتزامات

 ٥٧ التعويضية األصول

 ٥٨ المحتمل المادي المقابل

 ٦٣-٥٩ االفصاحات

 ٦٦-٦٤ أحكام انتقالية

  ات التطبيقملحق إرشاد
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  )٢٩(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  جتميع األعمال

  هدف المعيار
 التي المعلومات مقارنة على والقدرة والمصداقية مةءتحسين درجة المال إلى المعيارهذا  يهدف - ١

يضع هـذا   ذلك، ولتحقيق. في قوائمها المالية عن تجميع األعمال وتأثيراته تفصح عنها المنشأة
  :المقتنية بما يلي كيفية قيام المنشأة ومتطلبات مبادئ رالمعيا

 وااللتزامـات  المقتناة القابلة للتحديـد   باألصول   في قوائمها المالية     االعتراف والقياس )  أ ( 
  .المقتناة المنشأة فيحصص غير مسيطرة  /قوق أقليةحأي  والمحتملةوااللتزامات 

 مـن عمليـة   مكسب النـاتج أو ال األعمال تجميع في المقتناة الشهرةب االعتراف والقياس )ب(و

  .تفاوضية شراء

طبيعة  تقييم من المالية القوائم ميمستخد لتمكين عنها اإلفصاح يتم التى  المعلومات تحديد)ج(و
  .المالية وآثاره األعمال تجميع
 نطاق المعيار

 وال األعمال، يعتجم تعريف ينطبق عليه آخر حدث أي علىأو  معاملةال على هذا المعيار يطبق - ٢

 :على هذا المعيار يطبق

 .مشترك مشروع تأسيس ) أ (

الحاالت على  مثل هذه وفي. نشاط أعمالتمثل  ال التي األصول من أو مجموعة أصل اقتناء) ب(
 المقتناة وااللتزامات وااللتزامات المحتملة الفردية المقتنية القيام بتحديد األصول المنشأة

التي ينطبق عليها تعريـف   ويتضمن ذلك االصول(بها  واالعتراف ناةالقابلة للتحديد المقت
) ٢٣( رقـم  المصري المحاسبة طبقا لمعيار الملموسة غير وشروط االعتراف باألصول

 تكلفـة هـذه   ويتم توزيع .المحتملةوااللتزامات وااللتزامات " (الملموسة غير األصول"
 النسبية لة للتحديد على أساس قيمها العادلةالمجموعة بين األصول وااللتزامات الفردية القاب

 .شهرة أي أو الحدث المعاملة هذه عن مثل ينتج وال في تاريخ الشراء،

 الفقـرات وتوفر  (Common Control  الواحدة السيطرة تحت أو األعمال المنشآت تجميع )ج(
  ).في هذا الشأن التطبيق إرشادات" ٤أت"إلى " ١أت"من
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   كمـا عرفـت  - هذا المعيــار على استحواذ المنـشأة االسـتثمارية     ال تنطبـق متطلبات   -أ٢
 على استثمار في منـشأة  -" القوائم المالية المجمعة") ٤٢(في معيار المحاسبة المصري رقم   

  .تابعة يتطلب أن يقاس بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر
 تحديد عملية تجميع األعمال

 الـوارد  أعمال وفقا للتعريف تجميع يعتبر حدثالأو  معاملةال كانت إذا ما تحدد أن المنشأة على - ٣
 وااللتزامات المحتملـة  وااللتزامات المقتناة األصول أن تكون والذي يتطلب في هذا المعيار،

معالجتهـا   فعلى المنـشأة  ،نشاط أعمال ال تمثل المقتناة األصول كانت وإذا .تمثل نشاط أعمال
 تحديـد  حول  إرشادات"١٢أت" إلى" ٥أت" من الفقرات  وتوفر.ألصل اقتناء عملية هاعلى ان

 .لنشاط االعما وتعريف تجميع االعمال

 طريقة االقتناء

  .تقوم المنشأة بتطبيق طريقة االقتناء عند معالجة كل عملية تجميع أعمال -٤
 :يلي ما طريقة االقتناء تطبيق يتطلب - ٥

 .المقتنية المنشأة تحديد) أ  ( 

 .االقتناء ريختا تحديد )ب(و

المحتملة القابلة للتحديـد    وااللتزامات   وااللتزامات   المقتناةوالقياس لألصول   االعتراف  ) ج(و
 .المقتناة في المنشأة سيطرةأو حصص غير م/  حقوق أقليةةياو

  . وقياسهابسعر مخفض شراء من عملية مكسب الناتجأو ال الشهرةب االعتراف )د(و
  تحديد المنشأة المقتنية

  .المقتنية المنشأة محل التجميع لتكون المنشآت إحدى تحديد أعمال تجميع عملية فى كليتم  -٦
 المنـشأة   في تحديـد )٤٢ ( رقمالمصري المحاسبة معيار اإلرشادات الواردة في تباعا ينبغي  - ٧

وكـان   تجميع األعمال تم وإذاة ـ المقتنا المنشأة على السيطرة تملك التي المنشأة وهي – المقتنية
 ال يحدد بشكل واضـح أي ) ٤٢( رقم المصري المحاسبة معيار اإلرشادات الواردة في قتطبي

 الـواردة  أن يؤخذ في االعتبار العوامل ينبغي المنشأة المقتنية، محل التجميع هي المنشآت من

  .المقتنية المنشأة لتحديد" ١٨أت"إلى " ١٤أت" من الفقرات في
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 تحديد تاريخ االقتناء
  علـى  الـسيطرة الحصول علـى   تاريخ وهو االقتناء، تاريخ تحدد أن نيةالمقت المنشأة على -٨

 .المقتناة المنشأة
 الذي هو التاريخ عموما المقتناة المنشأة على السيطرة الحصول على فيه تمي الذي التاريخ يعتبر - ٩

 نـشأة الم التزامـات  تكبدو أصول واقتناء المقابل المادي قانوناً بتحويل المقتنية المنشأة تقوم فيه

  .اإلقفـال  أو الحـق لتـاريخ   سابق المقتنية بالسيطرة في تاريخ المنشأة تقوم ولكن قد. المقتناة
 المنشأة أن  علىخطية اتفاقية نصت إذا اإلقفال االقتناء تاريخ تاريخ المثال، قد يسبق سبيل فعلى

 أن المقتنيـة  المنشأة على وينبغي .اإلقفال تاريخ قبل المنشأة المقتناة على السيطرةتملك  المقتنية

  .االقتناء تاريخ تحديد عند والظروف المعنية الوقائع كافة في االعتبار تأخذ
أية حقـوق   وتكبدةصول المقتناة القابلة للتحديد وااللتزامات الم    األ وقياس   االعتراف

 .في المنشأة المقتناة سيطرةحصص غير م/ أقلية
 مبدأ االعتراف

باألصول المقتناة القابلة للتحديـد   االعتراف االقتناء تاريخ يف المقتنية المنشأة على ينبغي -١٠
ـ  غيـر ل حقـوق وأية  تكبدةالم االلتزاماتوكذلك   عن الشهرةبشكل منفصل   سيطرةذوي ال

باألصول المقتناة القابلـة للتحديـد وااللتزامـات     االعتراف ويخضع .المقتناة المنشأة في
 ."١٢"و "١١"رتين في الفق المحددة للشروطتكبدة مال

 شروط االعتراف
  بهالالعترافمؤهلة  القابلة للتحديد وااللتزامات وااللتزامات المحتملة لكي تكون األصول -١١

الـوارد   ينطبق عليها تعريف األصول وااللتزامات أنيجب  طريقة االقتناء تطبيق من كجزء
 .االقتناء تاريخ في المالية وذلك القوائم وعرض  العام إلعدادباإلطار

  فـي الخـروج   لتنفيـذ خطتهـا  تكبدها المقتنية  المنشأة تتوقع التي التكاليف المثال، يلسب على
 المنشاة المقتناة ولكنهـا  أو إعادة هيكلة موظفين عمل أو إلنهاء المقتناة للمنشأة تابع من نشاط

 هذال .االقتناء تاريخ في التزامات مثل تلك التكاليف ال تمثل ،المستقبل في بتحملها ملزمة غير
وبدال مـن   طريقة االقتناء، تطبيق كجزء من التكاليف بتلك المقتنية باالعتراف المنشاة تقومال 

 وفقًـا  للتجميـع  الالحقة المالية القوائم في التكاليف بتلك ذلك تقوم المنشاة المقتنية باالعتراف

 .المصرية األخرى ر المحاسبةيلمعاي
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تبادلته  جزءاً مما وااللتزامات يجب أن تكون  األصول القابلة للتحديدذلك فإنإلى  باإلضافة -١٢
نتيجـة   وليست األعمال تجميع في عملية )السابقين أو مالكيها(المقتناة  والمنشأة المقتنية المنشأة

.  وذلك لكي تكون مؤهلة لالعتراف بها كجزء من تطبيق طريقة االقتناء.منفصلة معامالت
 لتحديـد أي  "٥٣" إلـى  "٥١" منالفقرات في ردةالوا على المنشأة المقتنية إتباع اإلرشاداتو

ة المقتناة أالتبادل في مقابل المنش  مناً تعتبر جزءتكبدةالم أو االلتزامات المقتناة األصول من
لطبيعتهـا ووفقـا     وفقًـا المحاسبة عنها يتم منفصلة معامالت هو نتيجة-وجد إن -منها وأي

  .المطبقة المصرية  المحاسبةلمعايير
األصول وااللتزامات  ببعض تعترف بأن االعتراف لمبادئ المقتنية المنشأة تطبيق نقد ينتج ع -١٣

 سبيل  على.المالية قوائمها فيات كأصول والتزمات في السابق بها المنشأة المقتناة لم تعترف التي

 جاريالت االسم الملموسة المقتناة القابلة للتحديد مثل غير باألصول المقتنية المنشأة تعترف المثال،

 في كأصول المقتناة المنشأة بها تعترف لم والتي أو العالقات مع العمالء، أو براءة االختراع

 .وتم إدراج تكلفتها ضمن المصروفات تم تطويرها داخليا ألنه المالية قوائمها
 اإليجار التـشغيلي  بعقود باالعتراف تتعلق إرشادات" ٤٠أت"إلى " ٣١أت" منالفقرات تقدم -١٤

القابلة للتحديـد   األصول  أنواع"٢٨" إلى "٢٢" منالفقرات وتحدد  .الملموسة غير واألصول
  .االعتراف وشروط لمبدأ محدودة استثناءات المعيار هذا لها يوفر بنودا تشمل وااللتزامات التي

  المحتملـة  وااللتزامـات    ،تبويب األصول المقتناة القابلـة للتحديـد وااللتزامـات        
 في تجميع األعمال 

القابلة للتحديد   األصول المقتناةتخصيصأو  تبويب االقتناء تاريخ في المقتنية نشأةالم على -١٥
 األخـرى  المصرية معايير المحاسبة لتطبيق  كما ينبغيوااللتزامات المحتملةوااللتزامات 

 أسـاس  علـى  اتتخصيصال أو تلك التبويبات تحديد المقتنية  ويجب على المنشأة.الحقًا

 مـن  غيرهاالمحاسبية والتشغيلية أو  السياساتظروف االقتصادية ووال التعاقدية الشروط

 .تاريخ االقتناء في القائمة المعنية الظروف
 ويتوقف ذلـك مختلفة  ةيمحاسب المصرية معالجات معايير المحاسبة الحاالت تقدم بعض في -١٦

  تالتبويبـا  أمثلـة  ومـن . نمعيالتزام أو  أصل تخصيصأو  كيفية قيام المنشأة بتبويب على
 المعنيـة  الظـروف  أسـاس  على هاؤإجرا المقتنية المنشأة على التي ينبغي اتتخصيصأو ال

 :على -تقتصر ال ولكنها - ملتاالقتناء، وتش تاريخ في القائمة
العادلة مـن خـالل    بالقيمة ها تقاسأنعلى  األصول وااللتزامات المالية  بعضتبويب) أ  ( 

 المـصري  المحاسـبة  وفقًا لمعيـار  ، وذلكلكةبالتكلفة المستهأو  الخسائراألرباح أو 
  ." المالية األدوات") ٤٧(رقم 
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  ). ٢٦( رقم المصري المحاسبة لمعيار وفقًا مخاطرللتغطية  كأداة مشتقة أداة  تبويب)ب(و
 المحاسـبة  لمعيار األساسي وفقًا العقد عن الضمني المشتق فصل ينبغي كان ما إذا تقييم )ج(و

 المستخدم فـي  المصطلح وهو" تبويب " مسألة  يعتبرها يوالذ) (٤٧( رقم المصري

  ).المعيار هذا
 :"١٥" الفقرة في المبدأ الوارد على استثناءين هذا المعيار يقدم -١٧

 . ملغاة) أ  ( 

   ."التأمين  عقود") ٣٧ ( المحاسبة المصري رقملمعيار وفقًا تأمين كعقد العقد تبويب) ب(و
 األخـرى  والعوامل التعاقدية الشروط أساس على العقود كتل تصنف أن المقتنية المنشأة علىو

 ذلـك  تـاريخ  من تبويبها فـي  تغير بطريقة قد العقد شروط تعديل تم أو إذا ( العقدنشأةعند 

 ).االقتناء تاريخ يكون قد الذي التعديل

  مبدأ القياس
لتزامـات  واالالمقتناة القابلة للتحديـد وااللتزامـات    األصول قياس المقتنية المنشأة على -١٨

 .االقتناء تاريخ في العادلة أساس قيمتها على المحتملة

/ حقـوق أقليـة    أيةقياس  فى تاريخ االقتناءالمقتنية المنشأة على أعمال عملية تجميع كلفي  -١٩
 والتى هى حقوق ملكية قائمة وتمنح حامليها نـسبة  المقتناة المنشأة  فيحصص غير مسيطرة

 : أساس إما على تصفيةمن صافي أصول المنشأة فى حالة ال

 العادلة القيمة) أ (  

  .من القيم المعترف بها في صافي األصول القابلة للتحديد في المنشأة المقتناة نسبة )ب(وأ
الحصص غير المسيطرة األخرى بقيمتها العادلـة فـي   / وتقاس كافة مكونات حقوق األقلية   

  .ة بمعايير المحاسبة المصريةتاريخ اقتنائها ما لم تكن هناك أسس أخرى للتقييم مطلوب
 األصـول  العادلة لـبعض  القيمة قياس حول إرشادات" ٤٥أت"إلى "٤١أت"  منالفقرات تقدم -٢٠

 الفقـرات  وتحدد .المقتناة المنشأة في الحصص غير المسيطرة/ وحقوق األقلية القابلة للتحديد

 هـذا  لها يوفر بنودا تشمل القابلة للتحديد وااللتزامات التي األصول أنواع "٣١" إلى" ٢٤"من

 .ة على مبدأ القياسمحدود استثناءات المعيار
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  االعتراف والقياس على مبدأياستثناءات
 وتحـدد  .والقياس الـواردة بـه   االعتراف مبدأي  علىمحدودة المعيار يقدم استثناءات هذا -٢١

 .ءاتاالسـتثنا  تلـك  وطبيعـة  استثناءات لها التي  كال من البنود"٣١" إلى" ٢٢"  منالفقرات
 إلـى " ٢٢"  منالفقرات متطلبات تطبيق عن طريق البنود تلك تعالج أن المقتنية المنشأة وعلى

  :البنود بعض عنها أن تكون ينتج والتي" ٣١"

 تينالفقر في الواردة تلك إلى باإلضافة االعتراف شروط عن طريق تطبيق إما بها معترفًا)  أ( 

ومـا   معايير المحاسبة المصرية األخرى متطلبات تطبيق طريق  عنوإما "١٢"و "١١"
 .اإلعتراف وشروط تطبيق مبدأ عن تلك الناتجة من تختلف نتائج يتبعها من

  .االقتناء تاريخ في العادلة قيمتها غير بقيمة تقاس) ب(
 استثناءات على مبدأ االعتراف

 االلتزامات المحتملة
زامـات واألصـول    وااللتالمخصـصات  " )٢٨(رقـم   المصري المحاسبة معيار يعرف -٢٢

  :على أنه المحتمل االلتزام "المحتملة
  التزام محتمل ينشأ عن أحداث ماضية وسوف يتم تأكيد وجوده عـن طريـق حـدوث     ) أ  ( 

 تقـع  ال  التـي المؤكدةأو عدم حدوث حدث ما أو أكثر من األحداث المستقبلية غير 

 .كامل بشكل المنشأة سيطرة تحت

  : ماضية ولم يتم االعتراف به ألنهالتزام حال ينشأ عن أحداث) ب(أو 
 تدفقا خارجا للموارد تتـضمن  االلتزامليس من المتوقع أن تقتضي تسوية هذا     ) ١( 

  .اقتصاديةمنافع 
  . بطريقة يمكن االعتماد عليها بصور كافيةااللتزامال يمكن قياس مبلغ ) ٢(أو

 المحتملـة  لتزامـات اال أي تحديد في) ٢٨( رقم المصري المحاسبة معيار متطلبات تطبق ال -٢٣

 مـن  اعتبـارا  المقتنية المنشأة وبدال من ذلك على االقتناء، تاريخ من اعتبارابها  يعترف التي

 مـن  ناشئا حالياً االتزام كان إذا األعمال تجميع في المحتمل بااللتزام تعترف االقتناء أن تاريخ

 لذلك  .يها بصورة كافيةبطريقة يمكن االعتماد عل العادلة قياس قيمته ويمكن ماضية أحداث

 فـي  المحتمل بااللتزامالمقتنية  المنشأة تعترف ،)٢٨(رقم  المصري المحاسبة لمعيار وخالفًا

 االقتـصادية  للمنافع خارجتدفق  من المتوقع يكن لو لم حتى االقتناء تاريخ في األعمال تجميع

 .المحتملة لاللتزامات ةالمعالجة الالحق حول إرشادات "٥٦" الفقرة وتقدم .االلتزام لتسوية
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   االعتراف والقياسدأيكل من مب على استثناءات
 ضرائب الدخل

 مـن  الناشـئ االلتزام  أو   المؤجل لضريبي األصل وتقيس المقتنية أن تعترف   المنشأة على -٢٤
 المحاسبة لمعيار وفقًا األعمال تجميع في  وااللتزامات وااللتزامات المحتملةالمقتناة األصول

  ."الدخل ضرائب ")٢٤(رقم  المصري
 ترحيـل أرصـدة  والمؤقتـة   للفروق المحتملة ةيالضريب اآلثار معالجة المقتنية على المنشأة -٢٥

 المحاسـبة  لمعيـار  وفقًـا  لالقتناء كنتيجة أو الناشئة االقتناء تاريخ في القائمة المقتناة المنشأة

  ).٢٤(رقم المصري 
  مزايا العاملين

مزايـا   بترتيبات المتعلق )وجد إن أو األصل (االلتزام قيسأن تعترف وت المقتنية المنشأة على -٢٦
  ".مزايا العاملين“) ٣٨( رقم المصري المحاسبة لمعيار وفقًا المقتناة في المنشأة العاملين

 األصول التعويضية
 المحتملة الظروف نتائج عن تعاقديا المقتنية المنشأة يعوض أن األعمال تجميع في للبائع يجوز -٢٧

 يقـوم  على سبيل المثال قد. معين أو التزام أصل المتعلقة بكل أو جزء من دةمؤكأو الغير 

 معينـة،  احتمالية عن ناتج  اللتزاماً معيناًمبلغ تفوق خسائر عن المنشأة المقتنية بتعويض البائع

 تحـصل  هـذا  وعلـى  مبلغ معين،عن  المقتنية المنشأة التزاماتتزيد  بأال يتعهد البائع أن أي

 فـي  التعويـضي  األصل بهذا المقتنية وتعترف المنشأة .تعويضي أصل على تنيةالمق المنشأة

  قياسويقاس بنفس األساس المستخدم فى تعويضه تم الذي بالبند فيه تعترف الذي الوقت نفس

 ال التـي  للمبـالغ  تقييم إلى مخصص حاجةال مع األخذ في االعتبارتعويضه،  يتم الذي البند
 تـاريخ  فـي  بهما االعتراف تم أو التزام بأصل التعويض ارتبط إذا  ولذلك،.تحصيلها يمكن

 تعترف باألصل المقتنية ان المنشأة على االقتناء، تاريخ في العادلة بقيمتهما وقياسهما االقتناء

 باألصـل  يتعلـق   وفيما.االقتناء تاريخ في العادلة مقاسا بقيمته تاريخ االقتناء التعويضي في

 النقديـة  التـدفقات المرتبطـة ب  التأكـد تأثيرات عدم  فإن العادلة، المقاس بالقيمة التعويضي

 القيمة قياس يتم أخذها في االعتبار عند المقابل المادي للتحصيل عن قابلية الناتجة المستقبلية

  اإلرشـادات "٤١أت" الفقـرة  تقـدم (منفصل  تقييممخصص  وجود العادلة وليس ضروريا

 ).بالتطبيق المتعلقة
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، أو القيـاس  االعتراف مبادئ من بأصل أو التزام مستثنى التعويض يتعلق ناألحيا بعض في -٢٨
 ألن االقتنـاء  تـاريخ  في به معترف غير محتمل التزامب يتعلق قد التعويض سبيل المثال على

  أو أنخ،التـاري  ذلـك  بطريقة يعتمد عليها بصورة كافية في للقياس غير قابلة العادلة قيمته

 التي تم مزايا العاملين عن ناتج التزام أحدهما أو بأصل يل المثالسب التعويض قد يتعلق على

 يـتم  الحـاالت  هـذه  مثـل   وفي،تاريخ االقتناء في العادلة بخالف القيمة أساس على قياسها

 المـستخدمة فـي   تلك متسقة مع افتراضات باستخدام التعويضي لألصل والقياس االعتراف

قيـود   للتحـصيل وأي  التعويضي األصل لقابلية رةاإلدا والخاضع لتقييم التعويض بند قياس
 لألصـل  الالحقـة  المعالجـة  حول إرشادات "٥٧" الفقرة وتقدم ،التعويض مبلغ على تعاقدية

 .التعويضي

  استثناءات على مبدأ القياس
  هاؤالحقوق المعاد اقتنا

موس علـى  مل غير كأصل به والمعترف هؤالمعاد اقتنا الحق قيمة المقتنية قياس على المنشأة  -٢٩
عـن قيـام    النظـر  وبغض الموضوعالعقد المتعلق بهذا  من المتبقية التعاقدية الفترة أساس

 قيمتهـا  تحديـد  باألخذ في االعتبار التجديدات التعاقدية المحتملة في السوق في المشاركين

  .بالتطبيق متعلقة إرشادات" ٣٦أت"و"٣٥أت"الفقرتان   وتقدم.العادلة
 األسهمالمدفوعات المبينة على 

 بالمدفوعات المبنيـة علـى   المتعلقة الملكية حقوق أو أداة االلتزام المقتنية قياس المنشأة على -٣٠
 المبنيـة   للمـدفوعات المقتناة المنشأة إحالل نظامب أسهم في المنشأة المقتناة أو تلك المتعلقة

الواردة بمعيار  ةللطريق المبنية على األسهم وفقًا للمدفوعات المقتنية المنشأة أسهم بنظامعلى 
 اتجن المعيار إلى يشير هذا ( "األسهم المدفوعات المبنية على“) ٣٩ ( رقمالمصري المحاسبة

  "). المكافأة لهذهالسوق على أساس قياسال" بمصطلح الطريقة  تلك
  غرض البيعلاألصول المحتفظ بها 

جـاري  ال مجموعـة الأو (المتداولة  غير األصول من هؤاقتنا تم المقتنية قياس ما المنشأة على -٣١
 وفقًـا  تـاريخ االقتنـاء   في البيع لغرض بها محتفظ أنها على تم تبويبها والتي) منهاالتخلص 

األصول غير المتداولة المحتفظ بها لغـرض البيـع   “) ٣٢ ( المحاسبة المصري رقم   لمعيار
إلـى  " ١٥"  مـن للفقرات وفقًا تكاليف البيع ناقص العادلة بالقيمة "والعمليات غير المستمرة 

  .ذلك المعيار من "١٨"
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  .تفاوضية من عملية شراء مكسب الناتجاالعتراف وقياس الشهرة أو ال
  أنهاعلى  ويتم قياسها االقتناء تاريخ من اعتبارا االعتراف بالشهرة المقتنية المنشأة على -٣٢

 : يليمما) ب (على) ا(زيادة 

 :إجمالي) أ(

 القيمـة  عامـة  والذي يتطلب لهذا المعيار، وفقًا المقاس المحول المادي المقابل) ١ (

 ) "٣٧" الفقرة راجع (االقتناء تاريخ في العادلة

 المقتنـاة  المنشأة في) حقوق أقلية(للحصص غير المسيطرة  حقوق أية مبلغ) ٢(و

  المعيار لهذا وفقًا سةوالمقا
ظ بهـا  المحـتف  المقتنية المنشأة ملكية لحقوق االقتناء تاريخ في العادلة القيمة) ٣(و

  مراحـل  علـى  الذي يـتم  األعمال تجميع، وذلك في المقتناة المنشأة في سابقا
 )."٤٢"و "٤١" الفقرتين راجع(

 فـي  وااللتزامات المحتملـة المقتناة القابلة للتحديد وااللتزامات  األصول قيم صافي) ب(

 .لهذا المعيار وفقًا قياسها والتي تم االقتناء تاريخ

 حقـوق ) الـسابقين  أو مالكيها(والمقتناة  المقتنية المنشأتان فيه تتبادل الذي األعمال تجميع في -٣٣
 قابلة للقيـاس  االقتناء تاريخ في المقتناة المنشاة ملكية لحقوق العادلة القيمة تكون فقط، الملكية

 .تاريخ االقتنـاء  في المقتنية المنشأة ملكية لحقوق العادلة القيمة من  أكثريعتمد عليهابطريقة 
 باستخدام القيمـة العادلـة   الشهرة أن تحدد مبلغ المقتنية المنشأة على ان األمر كذلك،إذا كو

 ولةحالم لحقوق الملكية العادلة القيمة من بدالً االقتناء تاريخ في المقتناة المنشأة ملكية لحقوق

 مقابـل  فيـه تحويـل   يتم ال الذي األعمال تجميع في الشهرة مبلغ ولتحديد. االقتناء تاريخ في

 المنشأة المقتنيـة  لحقوق االقتناء تاريخ في العادلة القيمة المقتنية استخدام المنشأة على مادي،

 عوضاً عن القيمة العادلة السارية باستخدام أساليب التقييم والقابلة للتحديد المقتناة المنشأة في

 مـن  الفقـرات  وتقدم) “) ١) (أ (٣٢ " قرةــالف(االقتناء  تاريخ في المادي المحول للمقابل
  .المتعلقة بالتطبيق  اإلرشادات"٤٩أت"إلى  "٤٦أت“
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 التفاوضيةالشراء عملية 
 يتجـاوز  أعمال تجميع والتي تمثل عملية تفاوضية بعملية شراء المقتنية أحيانا قد تقوم المنشأة -٣٤

 حال يوف ،") أ (٣٢" الفقرة في القابلة للتحديد المبالغ إجمالي ") ب (٣٢" الفقرة المبلغ في يهاف

المقتنيـة أن   المنشأة على ،"٣٦" الفقرة في الواردة تطبيق المتطلبات بعد الزيادة تلكرار استم
 إلـى  مكاسـب ال وتنـسب  االقتناء، في تاريخ أو الخسائر في األرباح مكسب الناتجبال تعترف

  .المقتنية المنشأة
 يكـون  حيث ضطرارياا بيعا يعد الذي األعمال تجميع في ،التفاوضية الشراء تحدث عملية قد -٣٥

  االعتـراف  اسـتثناءات  ينـتج عـن   قد ذلك رغم منال وب .بالبيع القيام على البائع مكرها فيه
 االعتـراف  ،"٣١" إلـى " ٢٢"  مـن الفقـرات  تم مناقشتها في البنود التي لبعض قياسالأو 

 .التفاوضية الشراء عملية في) به المعترفمكسب ال مبلغ أو تغيير(مكسب الب
 ما بمراجعة تقوم  أنالمقتنية المنشأة على  تفاوضيةعملية شراء منمكسب بال فاالعترا قبل -٣٦

المحتملـة  االلتزامات وااللتزامـات   وكافة المقتناة كافة األصول بتحديد كانت قد قامت إذا
 المراجعـة،  تلـك  تحديدها من تم  إضافيةالتزاماتأو  أصول بأي وأن تعترف صحيح بشكل

 التـي  المبالغ في قياس المستخدمة اإلجراءات ذلك القيام بمراجعة بعد المقتنية المنشأة وعلى

 :يلي مما لكل تاريخ االقتناء في بها االعتراف يتطلب هذا المعيار
 .وااللتزامات المحتملةالمقتناة القابلة للتحديد وااللتزامات  األصول)  أ ( 
 .وجدت نإ المقتناة، المنشأة في الحصص غير المسيطرة/ حقوق األقلية) ب(و
 األعمـال  تجميع المقتناة في المنشأة في بها سابقًا المحتفظ المقتنية المنشأة ملكية حقوق) ج(و

   .لمراح على الذي يتم
  .المحول المادي المقابل) د(و

  بـشكل صـحيح ان كافـة    المقـاييس تعكـس  ضمان أن وتهدف عملية المراجعة تلك إلى

 .االقتناء تاريخ في العتبارقد تم أخذها في اوالتى المتوفرة  المعلومات
 المقابل المادي المحول

 أنهـا  علىحسابها يتم  التي العادلة بالقيمة األعمال تجميع في المحول المادي المقابل قياس يتم -٣٧

االقتناء، وااللتزامات  تاريخ في المقتنية المنشأة المحولة بمعرفة لألصول العادلة مجموع القيم
التـي   الملكية حقوق إلى باإلضافة السابقين المقتناة المنشأة لمالكي ةالمقتني تتحملها المنشأة التي

المقتنيـة   المنـشأة  مدفوعاتجزء من نظام  أيف ذلك،  منوبالرغم( .المقتنية المنشأة تصدرها
 المقتنـاة  المنشأة موظفو بها يحتفظ التي المكافآت مع مبادلتها تمت والتي أساس األسهم على

 "٣٠" للفقـرة  وفقًا األعمال سوف يتم قياسه تجميع في المحول ماديالمقابل ال في والمدرجة
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ـ  المادي للمقابل الممكنة المتعلقة باألشكال األمثلة وتضم .العادلة للقيمة وفقًا وليس  مـن  الك

 المقتنيـة،  كيان تجاري أو شركات تابعة للمنـشأة  أو األخرى وغيرها من األصول النقدية

والـضمانات   والخيـارات  أو الممتـازة  العادية الملكية قحقو وأدوات محتمل مقابل ماديو
 .Mutual Entityالتشاركية  المنشآت أعضاء وحقوق

 دفترية ماقي لديها التي المقتنية المنشأة التزاماتأو  أصول المحول المقابل المادي يشمل -٣٨

عة غير  ذات الطبياألصول المثال، سبيل على(االقتناء  تاريخ في العادلة عن قيمتها مختلفة
 قياس المقتنية إعادة على المنشأة وفى هذه الحالة ).للمنشأة المقتنية أو كيان تجاري نقديةال

 واالعتراف االقتناء تاريخ بدء من العادلة اعتبارا بقيمتها المحولة أو االلتزامات األصول

  تبقىأحيانًا  وبالرغم من ذلك،الخسائر،أو  األرباح في وجدت، إن أو الخسائر، مكاسببال

 سبيل على(المجمعة  المنشأة ضمن األعمال تجميع بعد المحولة أو االلتزامات األصول

) السابقين مالكيها وليس المقتناة المنشأة إلى أو االلتزامات األصول تحويل بسبب المثال،
لقياس المقتنية  المنشأة على الحالة، تلك  في .عليها بالسيطرة المقتنية المنشأة تحتفظ ولذلك  كت

  ربحبال تعترف وان ال االقتناء تاريخ قبل مباشرة األصول وااللتزامات بقيمتها الدفترية
الربح  األعمال في تجميع وبعد قبل عليها تسيطر التي أو االلتزامات األصول على أو الخسارة
  .أو الخسارة

 المقابل المادي المحتمل
 أو التزام أصل المقتناة يشمل أي المنشأة في مقابل المقتنية المنشأة تحوله الذي المادي المقابل -٣٩

المقتنية  المنشأة وعلى"). ٣٧" الفقرة راجع (محتمل مادي مقابلالترتيبات المتعلقة بناشئ من 
المادي  المقابل من كجزء االقتناء تاريخ في للمقابل المادي المحتمل العادلة االعتراف بالقيمة

 .المقتناة المنشأة في مقابل المحول

 على ملكية أو حقوق كالتزام المحتمل المادي المقابل بدفع االلتزام تبويب ةالمقتني نشأةعلى الم -٤٠

معيـار   مـن  "١١" الفقـرة  في المالي وااللتزام الملكية حقوق بأداة الخاصة أساس التعريفات
 األخـرى  أو غيره من المعايير " العرض - المالية األدوات ")٢٥ ( رقمالمصري المحاسبة

المقابـل   إعـادة  المقتنية تبويب حـق  المنشأة وعلى. ةعايير المحاسبة المصريم من السارية
 اإلرشـادات  "٥٨" الفقرة وتقدم .المحددة شروطالاستيفاء  تم إذا كأصل سابقًا المادي المحول

  .المحتمل للمقابل المادي بالمعالجة الالحقة المتعلقة
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 ة من تجميع األعمالإرشادات إضافية لتطبيق طريقة االقتناء على أنواع معين
   على مراحل ذي يتمتجميع األعمال ال

 ملكيـة  بحقـوق  فيها منشأة المقتناة التي احتفظتال  علىالسيطرة أحيانًا المقتنية  المنشأةتملك -٤١

 %  ٣٥ نسبة  ٢٠١٥ يونية ٣٠ فيأ  المنشأة تحتفظ المثال، سبيل على .ةمباشر تاريخ االقتناء قبل
 تـشتري  التـاريخ،  ذلـك  وفي .ب المنشأة في المسيطرة الحصص غير/ حقوق األقلية من

 .ب المنـشأة  علـى  الـسيطرة  يعطيها مما ب المنشأة  في%٤٠بنسبة إضافية قاحقو أ المنشأة

 إليها ويشار مراحل، علىيتم  أعمال تجميع أنها على المعاملة هذه مثل إلى هذا المعيار ويشير

 .خطوات على قتناءاال على أنها أحيانًا
التي  الملكية حقوق المقتنية إعادة قياس المنشأة على مراحل، على ذي يتمال األعمال يعتجم في -٤٢

أو  بالمكسبواالعتراف  االقتناء تاريخ في العادلة بقيمتها المقتناة المنشأة في سابقًا بها احتفظت
  قـد المقتنيـة  المنـشأة   وقد تكون.بنود الدخل الشامل اآلخرفي  وجدا، إن الناتجة، الخسارة
 فـي  المقتناة المنشأة في ملكيتها حقوق قيمة في بالتغيرات الفترات المالية السابقة فياعترفت 

الذي تـم   المبلغ بالعتراف يتم اهو الوضع، كان ذلك وإذااألخرى،  الشامل  قائمة الدخلبنود
 هو متطلب فـي حـال   األساس كما نفس  علىاألخرى الشامل الدخل بنودفي االعتراف به 

  .مسبقًا بها المحتفظ الملكية ببيع حقوق مباشرة المقتنية نشأةقيام الم
   دون تحويل مقابل ماديذي يتمتجميع األعمال ال

المـادي   المقابـل  تحويـل  دون المقتناة المنشأة على السيطرة أحيانًا المقتنية المنشأة تملكقد  -٤٣
ـ  التجميـع  عمليـات  على األعمال تجميع معالجة في طريقة االقتناء وتطبق   وتتـضمن  .كتل

 :الظروف هذه

) المقتنيـة  المنـشأة (حـال   لمـستثمر  أسهمها من كاف عدد تعيد شراء المقتناة المنشأة)  أ (
 .السيطرة للحصول على

علـى   الـسيطرة  المقتنيـة  المنشأة تملك دون حالت سابقًا التي حق الرفض لألقلية حقوق) ب(
 .تصويت بحقوق أغلبية المقتنية  تحتفظ المنشأةفيها والتي المقتناة المنشأة

وال   .عقـد  خـالل  فقط من أعمالهما دمج على المقتناة والمنشأة المقتنية المنشأة تتفق أن) ج(
 الملكية تحتفظ بحقوق وال المقتناة المنشأة على للسيطرة ماديا مقابال المقتنية المنشأة تحول

 تجميـع  األمثلة على منو، أو في تاريخ سابق االقتناء تاريخ في ءاسو المقتناة المنشأة في

 . معين ترتيب خالل من كيانين تجاريين معا ضم عقد خالل  فقط منالتي تتم األعمال
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المقتنـاة   المنشأة لمالكي تنسبالمقتنية أن  على المنشأة فقط بعقد، ذي يتمال األعمال تجميع في -٤٤
  الملكيـة  حقـوق  أي أن لهذا المعيار، وفقًا بها المعترف المنشأة المقتناة صافي أصول مبلغ
الحـصص  /  حقوق األقليةهي المنشأة المقتنية غير أطراف بها تحتفظ التي المقتناة المنشأة في

 أن كافـة  ذلـك  عن نتج لو حتى التجميع بعد المقتنية للمنشأة المالية القوائم غير المسيطرة في

 .طرةالحصص غير المسي/ حقوق األقلية إلى المنشأة المقتناة تنسب في حقوق الملكية
  فترة القياس

فيهـا   يحـدث  التي الفترة المالية في نهاية األعمال لتجميع المعالجة المبدئية تكتمل لم إذا -٤٥
 لم التي المؤقتة للبنود المالية المبالغ  قوائمهاتثبت في  أنالمقتنية على المنشأة، التجميع

 مبالغال رجعي يل بأثرالقيام بتعد المقتنية المنشأة على القياس، فترة  وخاللامعالجته تكتمل

 عليهـا  الحصول تم التي الجديدة المعلومات لتعكس تاريخ االقتناء في بها مؤقتة المعترفال

 قيـاس  علـى  ألثـرت  علمت، والتي لو االقتناء في تاريخ والظروف القائمة الحقائق حول

 لقيـاس ا فتـرة  أثناء أيضاالمقتنية  المنشأة علىو .التاريخ ذلك منذ بها المعترف المبالغ

 تتعلـق  جديـدة  معلومات تم الحصول على إذا اإلضافية أو االلتزامات االعتراف باألصول

 بتلك االعتراف علمت، لنتج عنها لو والتي، االقتناء تاريخ والظروف القائمة في بالحقائق

 المقتنية حصول المنشأة بمجرد القياس فترة وتنتهي. خالتاري ذلك األصول وااللتزامات منذ

 االقتناء تاريخ منذ والظروف القائمة بالحقائق معلومات التي تبحث عنها والمتعلقةال على

 ينبغي ذلك،  وبالرغم من.ىأخر معلومات الحصول على على القدرة بعدم أو عند معرفتها

  .االقتناء تاريخ من سنة واحدة القياس فترة تتجاوز أال
المبـالغ   بتعـديل  المقتنية المنشأة تقوم اللهاخ التيواالقتناء  تاريخ بعد ما فترة هي القياس فترة -٤٦

للمنشأة المقتنية  معقوال وقتا القياس فترة وتوفر. األعمال تجميع لغرض بها المعترف المؤقتة
 لمتطلبات وفقًا االقتناء تاريخ من إعتبارا يلي ما وقياس لتحديد الزمة معلومات على للحصول

 :هذا المعيار
/ أية حقوق أقلية  والمحتملة   وااللتزامات    وااللتزامات ابلة للتحديد، الق المقتناةل  األصو)  أ ( 

  المقتناة المنشأةحصص غير مسيطرة في 
 .الشهرة قياس في مستخدمة أخرى قيمة أو أي المقتناة للمنشأةالمحول  المادي المقابل )ب(و
 ا المنـشأة المحتفظة بها مسبقً الملكية حقوق مراحل، على ذي يتمال األعمال تجميع في) ج(و

 .المقتناة المنشأة في المقتنية
  .شراء تفاوضيةعملية  منالمكسب أو  الشهرة الناتجة )د(و
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 كانـت  إذا مـا  بتحديـد  المتعلقـة  العوامل كافة المقتنية أن تأخذ في االعتبار المنشأة على  -٤٧

 المؤقتـة  المبالغ في قد ينتج عنها تعديل االقتناء تاريخ عليها بعد الحصول تم التي المعلومات

 وتـشتمل . االقتناء تاريخ بعد وقعت أحداث المعلومات عن تلك نتجت ما أو إذا بها المعترف

  :المعنية العوامل
 سـبب  تحديـد  المقتنية المنشأة بإمكان كان ما اإلضافية وإذا المعلومات الحصول على تاريخ

 بعد عليها الحصول تمي التي المعلومات وعلى األرجح ان  .المؤقتة المبالغ على تعديل إجراء

 مـن  أفـضل  بشكل االقتناء في تاريخ تعكس الظروف القائمة االقتناء تاريخ من قصير وقت

 الحـدث  تحديد يتم لم ما المثال فعلى سبيلأشهر،  عدة بعد عليها الحصول تم التي المعلومات

 تاريخ من قصير وقت بعد ثالث طرف أصل إلى ن بيعإالعادلة، ف قيمته تغيير تم الذي الفاصل

 التـاريخ مـن   ذلك في تحديدها تم التي المؤقتة العادلة قيمته عن جوهريا تختلف االقتناء بقيمة

  .المؤقت في المبلغ خطأ يشير إلى أنه المرجح
 قابـل ) التـزام (كأصل  به المعترف المؤقت المبلغ في) عجز(بزيادة  المقتنية المنشأة تعترف -٤٨

 المعلومات تؤدي قد أحيانًاف ذلك، رغم منال وب.ةالشهر في) الزيادة(النقص  خالل للتحديد من

 أصل من ألكثر المؤقت المبلغ على تعديل إلى القياس فترة أثناء الحصول عليها تم التي الجديدة

 بحادث المتعلقة األضرار  مقابلبدفع التزاما تحملت قد المقتنية تكون المنشأة مثال،ف .التزامأو 

 وإذا .ةالمقتنا المنشأة تأمين ببوليصة أو جزء منه كله والمغطىتناة المق المنشأة مرافق أحد في

 تـاريخ  في العادلة القيمة عن القياس فترة خالل جديدة على معلومات المقتنية المنشأة حصلت

 بـه  المعترف المؤقت المبلغ تغيير من الناتج الشهرة التعديل على فإن ،االلتزام االقتناء لذلك

 المؤقـت  المبلـغ  تغييـر  الناتجة مـن  للشهرة المقابل التعديل) جزئياأو  اكلي(يلغي  لاللتزام

  .شركة التأمين من للمديونية المطلوبة به المعترف
  أنكما لو المؤقتة المبالغ على بالتعديالت المقتنية أن تعترف المنشأة على القياس، فترة خالل -٤٩

المقتنيـة مراجعـة    المنشأة وعليه على. االقتناء تاريخ في تم استيفائها معالجة تجميع األعمال
 بما عند الحاجة المالية القوائم في المعروضة للفترات السابقة المقارنة بالمعلومات االعتراف

 المعتـرف  الدخل على أخرى مؤثرات أو أي أو االستهالك اإلهالك في تغيير أي إجراء فيها

  .المبدئية المعالجة الستكمال بها
 فقط األعمال المعالجة المحاسبية لتجميع القياس مراجعة فترة انتهاء عدب المقتنية المنشأة على -٥٠

ـ التغيوالمحاسبية  السياسات )"٥ ( رقمالمصري المحاسبة وفقًا لمعيار خطأ أي لتصحيح  راتي

 ."واألخطاء المحاسبية التقديرات في
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٥٦٣

  من معاملة تجميع األعمالاًتحديد ما يعتبر جزء
 المنـشأة  األعمال بين تجميع مفاوضاتبدء  آخر قبل مسبقًاقائم  أو ترتيب عالقة توجد قد -٥١

منفصل عن  يكون المفاوضات خالل بينهما فيما أو قد يبدأ ترتيبا المقتناة، والمنشأة المقتنية
 اًجزء مبالغ ال تعتبر ان تحدد أية المقتنية المنشأة على الحالتين، كلتا وفي .لاألعما تجميع

 األعمـال،  تجميع في) السابقين أو مالكيها(المقتناة  والمنشأة المقتنية تبادلته المنشأة مما
المقتنية ان تعترف  وعلى المنشأة. المقتناة المنشأة مبادلة من اًمبالغ ال تمثل جزء مثل أي

 واألصـول  المقتناة للمنشأة المحول المادي بالمقابل طريقة االقتناء تطبيق من كجزء فقط

 المنفصلة المعامالت  ويتم معالجة.المقتناة المنشأة مقابل في تكبدةالمقتناة وااللتزامات الم

 .ذات العالقة المصرية لمعايير المحاسبة وفقًا
 أساسا أو بدأت أو ممثليها، المقتنية المنشأة ابتدأتها التي المعاملةهي تلك منفصلة، المعاملة ال -٥٢

) السابقين مالكيها(أو  لمقتناةا لصالح المنشأة وليس المدمجة أو المنشأة المنشأة المقتنية لصالح
  يـتم أدرجهـا فـي تطبيـق     ال التـي  المنفصلة المعامالت على أمثلة يلي فيما .عالتجمي قبل

 :طريقة االقتناء
 .والمقتناة المقتنية المنشأة بين سابقًا قائمة عالقات لتسوية تكون التي المعاملة)  أ (  
  مقابـل  المقتنـاة  الـسابقين للمنـشأة   أو للمـالكين  للمـوظفين  مستحقات دفع معاملة )ب (و

  .ةمستقبلي خدمات
المنـشأة   تكـاليف  مـن  دفعته ما السابقين أو أصحابها المقتناة المنشأة استعادة معاملة) ج (و

 .باالقتناء المقتنية المرتبطة
  .بالتطبيق المتعلقة اإلرشادات" ٦٢أت" إلى" ٥٠أت"  منالفقرات تقدم

 التكاليف المتعلقة باالقتناء
 .األعمـال  تجميـع  لتنفيذ المقتنية المنشأة تتحملها التي التكاليف هي باالقتناء المتعلقة لتكاليفا -٥٣

 ورسوم والمحاسبية القانونية والرسوم االستشارات ورسوم البحث رسوم التكاليف تلك وتشمل

 فيها بما العمومية اإلدارية والتكاليف االستشارية الرسوم أو األخرى المهنية التقييم والرسوم

 للمـديونيات  الماليـة  األوراق وإصـدار  تسجيل ورسوم لالقتناء، إدارة داخلية إنشاء تكاليف

 في اتفوباالقتناء كمصر المرتبطة التكاليف المقتنية ان تعالج وعلى المنشأة .الملكية وحقوق

ـ الا يتمأن   وهوواحد باستثناء واستالم الخدمات التكاليف فيها تحمل يتم التي الفترات  رافعت

 المحاسـبة  لمعياري وفقًا. الملكية أو لحقوق مقابل المديونية المالية األوراق إصدار فاليبتك

 ."٤٧"و "٢٥" المصريين رقمى
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 القياس الالحق والمعالجة المحاسبية
المقتنـاة وااللتزامـات    وتعالج األصول المقتنية الحقًا ان تقيس المنشأة على عام، بشكل -٥٤

 تجميع األعمال في المصدرة الملكية حقوق وأدوات تحملها تم التيأو  وااللتزامات المحتملة

ـ .لطبيعتها وفقًا البنود تلك على األخرى المطبقة المصرية  المحاسبةلمعايير وفقًا رغم ال وب
 مـن  يلـي  لمـا  والمعالجة بالقياس الالحق المتعلقة اإلرشادات المعيار هذا يوفر من ذلك،

 حقـوق  وأدوات تحملهـا  تـم  أو التيلتزامات المحتملة  واالاألصول المقتناة وااللتزامات

 :تجميع األعمال في المصدرة الملكية
 .هاؤاقتنا المعاد  الحقوق)أ  ( 
 .االقتناء تاريخ في بها المعترف المحتملة االلتزامات) ب(و
 .األصول التعويضية )ج(و
 .المحتمل الماديمقابل ال) د(و
  .بالتطبيق لقةالمتع اإلرشادات "٦٣أت" الفقرة تقدمو

 هاؤالحقوق المعاد اقتنا
التعاقدية  الفترة خالل استهالكها يتم ملموس غير كأصل بها والمعترف هاؤالمعاد اقتنا الحقوق -٥٥

 هؤالحق المعاد اقتنا تبيع التي المقتنية المنشأة وتقوم  .قالح منح فيها تم التي عقدالمن  المتبقية
  تحديدعند الملموس غير الدفترية لألصل لقيمةا باألخذ في االعتبار  الحقاًثالث لطرف

  .البيع أو خسارةمكسب 
 االلتزامات المحتملة

  ،االلتـزام  أو انتهـاء ذلـك   أو إلغائـه  االلتـزام  تسوية تتم أن وإلى المبدئي عترافالا بعد -٥٦
) أ( ب األعمـال  تجميع في به عترافالا تم الذي المحتمل االلتزام المنشأة المقتنية قياس على
 :أدناه أيهما أعلى) ب(أو 

  ).٢٨(رقم  المصري المحاسبة لمعيار وفقًا بها االعتراف يجبالتي كان  القيمة ) أ ( 

 بـه  المعتـرف  االستهالك التراكمي - اللزوم عند - ناقصا مبدئياً بها المعترف القيمة )ب(و

  ).٤٨ ( رقمالمصري المحاسبة وفقًا لمعيار
 المصري المحاسبة لمعيار وفقًا تمت معالجتها محاسبيا يالت العقود على المطلب هذا يطبق ال

  ).٤٧ (رقم
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 األصول التعويضية
 األصـل  قيـاس  المقتنيـة  المنـشأة  على لتاريخ القوائم المالية الحقة فترة مالية كل نهاية في -٥٧

  االلتـزام  علـى  المطبق على نفس األساس االقتناء تاريخ في به تم االعتراف الذي التعويضي
 ولألصـل  قيمتـه،  على تعاقدية قيود أيةمع االخذ في االعتبار تعويضه،  تم ذيال أو األصل

 صـل األ لقابليـة  اإلدارة  لتقيـيم يخـضع  العادلة، بقيمته الحقًا قياسه يتم لم الذي التعويضي

 فقط عنـدما  التعويضي باألصل االعتراف المقتنية إلغاء المنشأة وعلى .التعويضي للتحصيل

  .فيه الحق فقدأو  بيعهأو  األصل تقوم بتحصيل
 المقابل المادي المحتمل

 المحتمـل  المـادي  للمقابـل  العادلـة  القيمة في التغييرات تطرأ بعض قد االقتناء بعد تاريخ -٥٨

 المنـشأة  عليها حصلت إضافية معلومات لوجود المقتنية كنتيجة من قبل المنشأة به المعترف

 التغيـرات  تلك، واالقتناء تاريخ في ئمةقا كانت وظروف حقائق عن التاريخ ذلك بعد المقتنية

ـ  ،ناحية أخـرى  ومن  ."٤٩"إلى " ٤٥" منللفقرات وفقًا القياس فترة تعديالت هي رات التغيف
 سـعر  إلـى  الوصول مستهدفة أو تحقيق أرباح مثل االقتناء تاريخ بعد ما أحداث عن الناتجة

 فتـرة  تعتبر تعديالت ال والتطوير للبحث مشروع في أو الوصول لمرحلة معينة للسهم محدد

 المـادي  للمقابـل  العادلـة  القيمة في التغيرات بمعالجة المقتنية القيام وعلى المنشأة، القياس

 :يلي كما القياس لفترة تعديالت تعتبر ال المحتمل والتي

معالجـة   قياسه وتـتم  إعادة يتم ملكية ال كحقوق تبويبه تم الذي المحتمل المقابل المادي)  أ (
 .الملكية حقوق ضمن الالحقة له ةالتسوي

 :يكون التزامأو  كأصل تبويبه تم الذي المحتمل المقابل المادي )ب(

 قياسـها  يـتم  ،)٤٧ ( رقـم المصري المحاسبة معيار نطاق ضمنتعالج  مالية أداة) ١(

 خسائرأو ال األرباحفي  إما بها يعترف ناتجة أو خسارة مكسب العادلة، وأي بالقيمة

 ).٤٧ (المصرى رقم للمعيار وفقًا األخرى الشامل لدخلا  بنودأو في

 لمعيـار  وفقًـا  معالجته  يتم)٤٧ ( رقمالمصري المحاسبة معيار نطاق ضمن ليس )٢(

   .لمالئمةاألخرى ا أو معايير المحاسبة المصرية )٢٨(المصري رقم  المحاسبة
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 اإلفصاحات
 مـن  المالية قوائمها ستخدميم تمكن التي المعلومات عن المقتنية اإلفصاح على المنشأة -٥٩

 :إما يحدث الذي المالي وأثره األعمال طبيعة تجميع تقييم
  .الحالية المالية فترةال خالل) أ  ( 
 .القوائم المالية إصدار ولكن قبل المالية فترةال نهاية بعد )ب(و

  ةالمحـدد  المعلومـات  أن تفصح عـن  المقتنية المنشأة على ،"٥٩" الفقرة من الغرض لتحقيق -٦٠
  ."٦٦أت"إلى " ٦٤أت"من  الفقرات في

  الماليـة  قوائمهـا  مـستخدمي  تمكن التي المعلومات المقتنية أن تفصح عن على المنشأة -٦١
 والمرتبطة بتجميع الحالية المالية الفترة في بها المعترف المالية للتعديالت اآلثار من تقييم

 .السابقة أو الفترات المالية في الفترة حدثت التي األعمال
فـي   المحـددة  المعلومات عن تفصح المقتنية ان المنشأة على ،"٦١" الفقرة من الهدف لتحقيق -٦٢

 ."٦٧أت "الفقرة
 المـصرية  أو معايير المحاسـبة  المعيار هذا يقتضيها التي المحددة تحقق اإلفصاحات لمإذا  -٦٣

 أيـة  تفصح عـن  أنالمقتنية  المنشأة  على"٦١"و "٥٩"الفقرتين   فيالواردة األهداف األخرى

  .األهداف تلك لتحقيق إضافية الزمة معلومات
  األحكام االنتقالية

يجب تطبيق هذا المعيار المعدل بأثر مستقبلي على عمليات تجميع اإلعمال التي يكـون             -٦٤
  ٠ ٢٠١٦فيها تاريخ االقتناء في أو بعد أول يوليو

 سبق تـاريخ  ال يتم تعديل األصول وااللتزامات الناشئة من عمليات تجميع األعمال التي         -٦٥
  ٠ ٢٠١٦اقتنائها أول يوليو

فيما يتعلق بعمليات تجميع األعمال التي كان تاريخ االقتناء فيها قبل تطبيق هذا المعيـار       -٦٦
 من معيار المحاسـبة  ٦٨المعدل، تطبق المنشأة المقتنية بأثر مستقبلي متطلبات الفقرة       

قتنية محاسبة عمليـات  ضرائب الدخل ويعني ذلك أال تعدل المنشأة الم "٢٤المصري رقم   
تجميع األعمال السابقة للتغيرات التي تم االعتراف بها سابقاً فـي األصـول الـضريبية       

ومع هذا، تعترف المنشأة المقتنية من تاريخ تطبيق هذا المعيار بالتغيرات     . المعترف بها 
  في األصول الضريبية المؤجلـة المعتـرف بهـا كتعـديل علـى الـربح أو الخـسارة             

 ).دخلقائمة ال(
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  ملحق
 التطبيق إرشادات

 .ويعتبر جزءاً ال يتجزأ منه) ٢٩(يرافق هذا الملحق معيار المحاسبة المصرى رقم 

  ) ")ج (٢"تطبيق الفقرة(عمليات تجميع األعمال في المنشآت تحت السيطرة الواحدة 
 ال يسري هذا المعيار على عمليات تجميع أعمال المنـشآت أو أنـشطة األعمـال تحـت           -١أت

وعملية تجميع األعمال المتعلقة بمنـشآت أو أنـشطة أعمـال تخـضع         . سيطرة الواحدة ال
  لسيطرة واحدة هو عملية تجميع أعمال تخضع فيهـا جميـع المنـشآت محـل التجميـع               
أو الشركات بصفة مطلقة لسيطرة نفس الطرف أو األطراف قبل أو بعد عمليـة التجميـع      

  .وال تكون هذه السيطرة مؤقتة
ى أية مجموعة من األفراد على أنها طرف مسيطر على المنشأة عندما يكون لـدى    ينظر إل  -٢أت

هذه المجموعة مجتمعة بموجب ترتيبات تعاقدية القدرة على التحكم في السياسات الماليـة            
والتشغيلية للمنشاة بغرض الحصول على المنافع االقتصادية من أنشطة المنشأة، وبالتـالي            

ار التجميع الذي فيه يكون لـدى نفـس مجموعـة األفـراد      ال يقع ضمن نطاق هذا المعي     
مجتمعين القدرة المطلقة بموجب ترتيبات تعاقدية على الـتحكم فـي الـسياسات الماليـة            
والتشغيلية الخاصة بكل منشأة من المنشآت محل التجميع لغرض الحصول على منافع مـن    

  . المجموعة مؤقتةأنشطتها، وعندما ال تكون هذه القدرة المطلقة الجماعية لهذه
 من الممكن أن تخضع المنشأة لسيطرة فرد أو مجموعة من األفراد يتصرفون مجتمعـين            -٣أت

بموجب ترتيب تعاقدي، وقد ال يخضع هذا الفرد أو هذه المجموعة من األفراد لمتطلبـات       
إعداد القوائم المالية بموجب معايير المحاسبة المصرية، وبالتالي ليس من الـضروري أن        

رج المنشآت محل التجميع كجزء من نفس القوائم المالية المجمعة الخاصة بعملية تجميع        تد
  .األعمال حتى يتم اعتبارها منشآت تخضع لسيطرة واحدة

 ال يرتبط نطاق ومدى الحقوق غير المسيطرة في كل منشأة من المنشآت محـل التجميـع           -٤أت
لتجميع يتضمن منشآت تخضع لـسيطرة  قبل وبعد عملية تجميع األعمال بتحديد ما إذا كان ا   

واحدة، وبالمثل فإن وجود أحد المنشآت محل التجميع كمنشأة تابعـة تـم اسـتبعادها مـن       
القوائم المالية المجمعة ال يرتبط بتحديد ما إذا كانت عملية التجميع تتضمن منشآت تخـضع   

  .  لسيطرة واحدة أم ال
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  ") ٣"تطبيق الفقرة(تحديد تجميع األعمال 
  يعرف هذا المعيار تجميع األعمال على أنه معاملة أو حدث آخر تحـصل مـن خاللـه              -٥أت

وقد تحصل المنـشأة  . المنشأة المقتنية على السيطرة على واحد أو أكثر من نشاط األعمال          
 :المقتنية على السيطرة على المنشأة المقتناة بعدة طرق، على سبيل المثال

بمـا فـي ذلـك    (ي حكم النقدية أو أصول أخرى    من خالل تحويل النقدية أو ما ف       ) أ(
 ).صافي األصول التي تمثل أنشطة األعمال

 .من خالل تحمل االلتزامات) ب(أو 
  .من خالل إصدار حقوق ملكية) ج(أو 
  .من خالل توفير أكثر من نوع من المقابل المادي) د(أو 
  ").٤٣"راجع الفقرة(دون تحويل المقابل المادي بما في ذلك عن طريق العقد فقط ) ه(أو 

 يجوز لتجميع األعمال أن يكون بعدة طرق ألسباب قانونية أو ضريبية أو غيـره أو التـي         -٦أت
 :تشمل ولكنها ال تقتصر على

أن يصبح كيان تجاري أو أكثر شركات تابعة للمنشأة المقتنيـة أو صـافي أصـول        ) أ(
 .كيان تجاري أو أكثر مدمجة قانوناً في المنشأة المقتنية

أن تنقل منشأة محل التجميع صافي أصولها، أو ينقل مالكوها حقوق ملكيتهم إلـى          ) ب (أو
 .منشأة أخرى محل التجميع أو لمالكيها

أن تنقل كافة المنشآت محل التجميع صافي أصولها أو مالكوها حقوق ملكيتهم إلـى  ) ج(أو  
 ).ميعيشار إليها أحيانًا معاملة دمج أو معاملة تج(منشأة حديثة التأسيس 

أن تمتلك مجموعة من المالكين السابقين إلحدى المنشآت محل التجميـع الـسيطرة         ) د(أو  
  .على المنشأة محل التجميع

  ") ٣"تطبيق الفقرة(تعريف األعمال 
 تتكون األعمال من مدخالت وعمليات تطبق على هذه المدخالت والتي لها القـدرة علـى         -٧أت

ا يكون لدى أنشطة األعمال نتائج، إال أن هذه النتـائج    تحقيق نتائج، وبالرغم من أنه عادة م      
ليست مطلوبة لمجموعة متكاملة لتؤهلها أن تصبح نشاط أعمال وتعرف العناصر الثالثـة          

 :لنشاط أعمال فى اآلتي
أي مورد اقتصادي يولد، أو له القدرة على توليد نتائج عندما تطبـق عليـه      : المدخالت) أ(

وتشمل األصول غيـر  (ة على ذلك األصول غير المتداولة       ومن األمثل . عملية أو أكثر  
الملكيـة الفكريـة والمقـدرة علـى     ) الملموسة أو حقوق استخدام أصول غير متداولة 
 .استخدام المواد الالزمة أو الحقوق أو الموظفين



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٥٦٩

أي نظام أو معيار أو بروتوكول أو ميثاق أو قاعدة تولد أو قادرة على توليـد    : العملية) ب(
ومن األمثلة على ذلـك عمليـات اإلدارة    .ت عندما يتم تطبيقها على مدخالتمخرجا

ويتم عـادة توثيـق هـذه       . االستراتيجية والعمليات التشغيلية وعمليات إدارة الموارد     
 المهارات والخبرة الالزمـة وتتبـع   تمتلكالعمليات ولكن القوى العاملة المنظمة التي   

ليات الالزمة التي يمكن تطبيقها على المدخالت    مكن ان توفر العم   يالقواعد والمواثيق   
فعمليات المحاسبة وإصدار الفواتير واألجـور واألنظمـة        . للحصول على مخرجات  

 .اإلدارية األخرى ال تعتبر عادة عمليات مستخدمة في الحصول على المخرجات

حقـق  هى نتيجة المدخالت والعمليات المطبقة على تلك المدخالت والتي ت       : المخرجات) ج(
أو قادرة على تحقيق عائد على شكل توزيعات أو تخفيض التكـاليف أو أيـة منـافع            

 .اقتصادية أخرى مباشرة للمستثمرين أو المالكين ولألعضاء أو المشاركين
  تتطلب المجموعة المتكاملة من األنشطة واألصول لكـي يـسهل إجراؤهـا أو إدارتهـا        -٨أت

هامين هما المدخالت وعمليات تطبق على تلـك     لتحقيق األهداف المحددة توافر عنصرين      
 وبالرغم مـن ذلـك، ال    .المدخالت ويمثال معا أو يمكن استخدامهما في توليد المخرجات

تحتاج أنشطة األعمال إلى إدراج كافة المدخالت أو العمليات التي يستخدمها البـائع فـي           
تناء األعمال واالسـتمرار  تشغيل هذا النشاط إذا كان المشاركون في السوق قادرين على اق   

في إنتاج المخرجات، وقد يكون ذلك على سبيل المثال، من خـالل دمـج األعمـال مـع          
 .مدخالتهم وعملياتهم الخاصة

  تختلف طبيعة عناصر نشاط األعمـال بـاختالف الـصناعة وهيكـل عمليـات المنـشأة        -٩أت
نشطة األعمال القائمة عـدة   وغالبا ما تكون أل  .، بما في ذلك مرحلة نمو المنشأة      )األنشطة(

أنواع من المدخالت والعمليات والمخرجات، بينما غالبا ما يكون لألنشطة الجديدة القليـل            
وتقريبا يكون لدى كافة أنـشطة  ) منتج(من المدخالت والعمليات وأحيانًا مخرج واحد فقط        

  .لاألعمال التزامات إال أن وجود التزامات ال يعتبر شرطا لوجود نشاط أعما
 قد ال يكون لدى المجموعة المتكاملة من األنشطة واألصول مخرجات في مرحلة النمو،         -١٠أت

وإن لم يكن فعلى المنشأة المقتنية أن تأخذ في االعتبار عوامل أخرى لتحديد ما إذا كانـت   
 علـى مـا   - ولكنها ال تقتصر-هذه المجموعة تمثل نشاط أعمال، وهذه العوامل تشتمل    

 :موعةإذا كانت المج
 .قد بدأت التخطيط لألنشطة رئيسية) أ   ( 
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  لديها موظفين، وملكية فكرية ومـدخالت وعمليـات أخـرى يمكـن تطبيقهـا            ) ب(و  
 .على هذه المدخالت

 .أنها تتبع تنفيذ خطة إلنتاج مخرجات) ج(و 

 .قادرة على الوصول للعمالء الذين سيشترون المخرجات) د(و 

  ل لمجموعة متكاملة معينـة مـن األنـشطة واألصـول    ال حاجة لوجود كافة تلك العوام  
  .في مرحلة النمو للتأهل كنشاط أعمال

 يتوقف تحديد ما إذا كانت مجموعة األصول واألنشطة تمثل أعماال أم ال علـى إذا مـا           -١١أت
 كانت المجموعة المتكاملة قادرة على أن تنظم أعماال من قبل المشاركين فـي الـسوق،        

إذا كانت مجموعة معينة تمثل عمال تجاريا أم ال، فإن ذلـك يتعلـق      وبذلك، فإن تقييم ما     
بإذا ما قام البائع بتشغيل المجموعة كعمل تجاري أو إذا ما استهدفت المنـشأة المقتنيـة             

 .تشغيل المجموعة كنشاط أعمال

 في غياب الدليل على ما يخالف ذلك، يتم اعتبار مجموعـة األصـول واألنـشطة التـي        -١٢أت
  .وبالرغم من ذلك، ال يحتاج نشاط األعمال للشهرة .ها الشهرة كنشاط أعمالتتواجد في

 ") ٧"و"٦"تطبيق الفقرتين(تحديد المنشأة المقتنية 
" القوائم المالية المجمعـة  ) "٤٢( ينبغي استخدام إرشادات معيار المحاسبة المصري رقم         -١٣أت

 .سيطرة على المنشأة المقتنـاة  المنشأة التي تحصل على الوهيفي تحديد المنشأة المقتنية 

  وإذا حدث تجميع أعمال ولم توضح إرشـادات تطبيـق معيـار المحاسـبة المـصري          
أي من المنشآت محل التجميع تعتبر منشأة مقتنية، ينبغي األخذ فـي االعتبـار     ) ٤٢(رقم  

  .إلجراء ذلك التحديد" ١٨أت"إلى"١٤أت"العوامل الواردة في الفقرات من
عمال الذي يتم بشكل رئيسي من خـالل تحويـل النقديـة أو غيرهـا مـن       في تجميع األ  -١٤أت

األصول أو من خالل تحمل االلتزامات، عادة ما تكون المنشأة المقتنية هي التـي تقـوم         
  .بتحويل النقدية أو غيرها من األصول أو بتحمل االلتزامات

لملكيـة، عـادة مـا     في تجميع األعمال الذي يتم بشكل رئيسي من خالل مبادلة حقوق ا          -١٥أت
 وبالرغم مـن ذلـك، فـي بعـض     .تكون المنشأة المقتنية هي التى تصدر حقوق ملكيتها   

تكون فيه المنشأة " عمليات االقتناء العكسي  "عمليات تجميع األعمال والتي عادة ما تسمي        
اإلرشادات المتعلقة  "٢٧أت"إلى"١٩أت"وتقدم الفقرات من  .المصدرة هي المنشأة المقتناة
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 كما ينبغي األخذ في االعتبـار الحقـائق والظـروف     .جة عمليات االقتناء العكسيبمعال
المرتبطة بالموضوع عند تحديد المنشأة المقتنية في تجميع األعمال الذي يتم مـن خـالل     

 :مبادلة حقوق الملكية، وتشمل

 عادة ما تكـون  -حقوق التصويت المعنية في المنشأة المجمعة بعد تجميع األعمال    ) أ(
 كمجموعة علـى  مالكهاالمنشأة المقتنية هي المنشأة المجمعة التي يحتفظ أو يحصل      

وعند تحديد أي مجموعـة   . الجزء األكبر من حقوق التصويت في المنشأة المجمعة       
من المالكين تحتفظ أو تحصل على الجزء األكبر مـن حقـوق التـصويت، علـى          

 أو غيـر عاديـة للتـصويت    المنشأة أن تأخذ في االعتبار وجود أي ترتيبات خاصة    
 .والخيارات والضمانات أو األوراق المالية القابلة للتحويل

 وجود حقوق تصويت كبيرة لألقلية في المنشأة المجمعة ولم يكن لـدى أي مالـك     )ب(
عادة مـا تكـون المنـشأة     -آخر أو مجموعة مالكين آخرين حقوق تصويت هامة  

مالكها أو لمجموعة منظمة من مالكيهـا  المقتنية هي إحدى المنشآت المجمعة والتي ل 
 . حقوق تصويت لألقلية في المنشأة المجمعةأكبر

 عادة ما تكون المنشأة المقتنية هي إحـدى    -تشكيل مجلس إدارة المنشأة المجمعة      ) ج(
المنشآت المجمعة والتى يحتفظ مالكوها بالقدرة على ترشـيح أو تعيـين أو عـزل            

 .لمنشأة المجمعةأغلبية أعضاء مجلس اإلدارة في ا
 عادة ما تكون المنشأة المقتنية هـي إحـدى    -ا للمنشأة المجمعة  ي تشكيل اإلدارة العل   )د(

 .على إدارة المنشأة المجمعة) السابقة(المنشآت المجمعة والتي تسيطر إدارتها 
 عادة ما تكون المنشأة المقتنية هي إحـدى المنـشآت   - شروط مبادلة حقوق الملكية    )ه(

ي تدفع عالوة إصدار باإلضافة إلى القيمة العادلة لحقوق الملكيـة قبـل     المجمعة الت 
  .التجميع في المنشأة أو المنشآت المجمعة األخرى

 عادة ما تكون المنشأة المقتنية هي إحدى المنشآت المجمعة والتي يكون حجمهـا النـسبى     -١٦أت
ر بشكل ملحـوظ مـن   أكب) يتم قياسه على سبيل المثال باألصول أو اإليرادات أو الربح      (

 .المنشاة أو المنشآت المجمعة األخرى
 في تجميع األعمال الذي يضم أكثر من منشأتين عند تحديد المنشأة المقتنية، يجب األخـذ         -١٧أت

 أي من المنشآت محـل التجميـع بـدأت تجميـع     - من بين أمور أخرى   –في االعتبار   
 .جميعاألعمال باإلضافة إلى الحجم النسبي للمنشآت محل الت
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 ليس بالضرورة أن تكون المنشأة الجديدة التي تشكلت إلتمام تجميع األعمال هي المنـشأة      -١٨أت
المقتنية، فإذا تأسست منشأة جديدة إلصدار حقوق ملكية إلتمام تجميـع األعمـال فإنـه            
ينبغي تحديد إحدى المنشآت محل التجميع التي كانت قائمة قبل تجميع األعمال على أنهـا      

 ،"١٧أت"إلى"١٣أت" المقتنية من خالل تطبيق اإلرشادات الواردة في الفقرات من المنشأة

غيرهـا   وخالفًا لذلك فقد تكون المنشأة المقتنية هى المنشأة الجديدة التي تحول النقديـة أو   
  .ماديمن األصول أو تتحمل االلتزامات كمقابل 

 عمليات االقتناء العكسي

المنـشأة  ( يتم تحديد المنشأة التي تـصدر األوراق الماليـة    يحدث االقتناء العكسي عندما   -١٩أت
على أنها هي المنشأة المقتناة ألغراض محاسبية وفقًا لإلرشادات المبينـة        ()المقتنية قانوناً 

ويجب أن تكون المنشأة التي يتم الحـصول علـى       ". ١٨أت"إلى  " ١٣أت"في الفقرات من  
 المنشأة المقتنية ألغراض محاسبية ليتم اعتبـار  هي) المنشأة المقتناة قانوناً  (حقوق ملكيتها   

المعاملة اقتناء عكسياً، مثالً تحدث االقتناءات العكسية أحيانًا عندما ترغب منشأة أعمـال         
 .خاصة في أن تصبح منشأة عامة لكنها ال ترغب في تسجيل أسهم ملكيتها في البورصـة 

عامة باقتناء حقوق ملكيتهـا فـي   لتحقيق ذلك، على المنشأة الخاصة أن ترتب لقيام منشأة   
في هذا المثال، تكون المنشأة العامـة هـي المنـشأة       . مقابل حقوق ملكية المنشأة العامة    

المقتنية قانوناً ألنها أصدرت حقوق ملكية وتكون المنشأة الخاصة هي المنـشأة المقتنـاة         
 إرشادات الفقـرات   وبالرغم من ذلك، ينتج عن تطبيق .قانوناً ألنه تم اقتناء حقوق ملكيتها

 :تحديد ما يلي" ١٨أت"إلى" ١٣أت"من

 ).المنشأة المقتناة محاسبياً(المنشأة العامة بصفتها المنشأة المقتناة ألغراض محاسبية  )  أ(

  المنــشأة(المنـشأة الخاصــة بــصفتها المنــشأة المقتنيــة ألغــراض محاســبية  ) ب(و
  ).المقتنية محاسبياً

لى المنشأة المقتناة محاسبيا بمعالجة هذه العمليـة  يجب ان ينطبق تعريف نشاط األعمال ع      و
 عكسي، وتطبق كافة مبادئ االعتراف والقياس في هذا المعيار، بمـا فيهـا    اقتناءعلى أنها 

  .متطلبات االعتراف بالشهرة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٥٧٣

 قياس المقابل المادي المحول
 . للمنشأة المقتناةماديأي مقابل " المقتنية محاسبيا" في االقتناء العكسي، ال تصدر المنشأة -٢٠أت

وبدالً من ذلك، عادة ما تصدر المنشأة المقتناة محاسبيا أسهم حقـوق ملكيتهـا لمـالكي           
ولذلك، فالقيمة العادلة في تاريخ االقتناء للمقابل المادي الـذي        "المقتنية محاسبيا   "المنشأة  

تكون مبنيـة  " بيا المقتناة محاس"مقابل حقوقها في المنشأة   "المقتنية محاسبيا   "تحوله المنشأة   
على أساس حصص حقوق الملكية التي كانت المنشأة التابعة قانونـاً سـتقوم بإصـدارها       
إلعطائها لمالكي المنشأة األم قانوناً بنفس نسبة حقوق الملكيـة فـي المنـشأة المجمعـة        

  ويمكن استخدام القيمة العادلة لحـصص حقـوق الملكيـة        . الناتجة عن االقتناء العكسي   
ت بتلك الطريقة، على أنها القيمة العادلة للمقابل المادي المحول فـي مقابـل         التي احتسب 

  .المنشأة المقتناة
  إعداد وعرض القوائم المالية المجمعة

 المنشأة(" األم قانوناً" يتم إصدار القوائم المالية المجمعة بعد االقتناء العكسى باسم المنشأة         -٢١أت
 للمنـشأة يضاحات أنها اسـتكمال للقـوائم الماليـة     على أن يرد في اإل    ) المقتناة محاسبياً 

، مع تعديل واحد وهو إجراء تعديل بأثر رجعـي   ) المقتنية محاسبياً  المنشأة" (التابعة قانوناً "
على معالجة رأس المال القانوني للمنشأة المقتنية ليظهر رأس المـال القـانوني للمنـشأة     

المنـشأة  " (األم قانونـاً " رأسمال المنـشأة  هذا التعديل مطلوب ليعكس   ". المقتناة محاسبياً "
ويتم تعديل األرقام المقارنة المعروضة في تلك القوائم المالية المجمعة      ). المقتناة محاسبيا 

المنـشأة المقتنـاة   " (األم قانونـاً  "للمنشأة  أيضا بأثر رجعي لتعكس رأس المال القانوني        
  ).محاسبيا

التابعـة  "معة هذه تمثل استكماالً للقوائم الماليـة للـشركة     نظراً ألن القوائم المالية المج    -٢٢أت
  :، فيما عدا هيكل رأس المال، فان القوائم المالية المجمعة تعكس"قانوناً

معتـرف بهـا   ) المنشأة المقتنية محاسـبيا " (التابعة قانوناً"أصول والتزماتات المنشأة     ) أ (
 .فترية قبل عملية التجميعومقاسة ضمن القوائم المالية المجمعة ومقاسة بقيمتها الد

معتـرف بهـا   ) المنشأة المقتنـاة محاسـبيا  " (قانوناً األم" أصول والتزماتات المنشأة  ) ب (
  .ومقاسة وفقًا لهذا المعيار

أرصدة األرباح المرحلة وغيرها من أرصدة حقوق ملكية المنـشأة التابعـة قانونـاً       ) ج (
 .قبل عملية التجميع) المنشأة المقتنية محاسبيا(
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معترف به كحقوق ملكية مصدرة في القوائم المالية المجمعة بإضافة حقوق        المبلغ ال   )  د(
والقائمـة  ) المنشأة المقتنية محاسبياً" (التابعة قانوناً"الملكية المصدرة الخاصة بالمنشأة   

) المنشأة المقتناة محاسـبيا " (األم قانوناً"قبل التجميع مباشرة إلى القيمة العادلة للمنشاة   
عدد ونوعيـة حقـوق   (إال أن هيكل حقوق الملكية   .  وفقا لهذا المعيار   القابلة للتحديد 

المنشأة المقتنـاة  " (األم قانوناً"يعكس هيكل حقوق الملكية للشركة      ) الملكية المصدرة 
ويتضمن ذلك حقوق الملكية المصدرة من المنشأة األم قانوناً إلتمام عمليـة    ) محاسبيا
" التابعـة قانونـاً  "كل حقـوق ملكيـة المنـشأة    وبالتالي يتم إعادة تبويب هي    . التجميع

باستخدام معدل التبادل الواردة باتفاقية االقتنـاء لـيعكس         )  المقتنية محاسبياً  المنشأة(
المصدرة في عملية االقتناء   )  المقتناة محاسبياً  المنشأة" (األم قانوناً "عدد أسهم المنشأة    

 .العكسي

التجميع وغيرها من حقـوق الملكيـة األخـرى    القيمة الدفترية لألرباح المرحلة قبل   ) ه(
المنـشأة  " (التابعـة قانونـاً  "لنسبة األسهم الخاصة بالحقوق غير المسيطرة للمنـشأة      

  ".٢٤أت"و"٢٣أت"كما هي موضحة في الفقرتين ) المقتنية محاسبياً
  الحصص غير المسيطرة/ حقوق األقلية

المنـشأة  " (المقتنـاة قانونـاً  "نـشاة   فى بعض عمليات االقتناء العكسي، بعض مالكي الم       -٢٣أت
قد ال يقوموا بتبادل حقوق ملكيتهم مقابل حقوق الملكيـة فـى المنـشأة     ) المقتنية محاسبياً 

وتتم معاملة أصحاب الملكية هؤالء كحقوق غيـر   ). المنشأة المقتناة محاسبياً  " (األم قانوناً "
وذلك نظراً ألن مـالكي  . لعكسىمسيطرة في القوائم المالية المجمعة المعدة بعد االقتناء ا  

الذين لم يقوموا بتبادل حقوق ملكيتهم مقابل حقوق ملكية المنـشأة      " المقتناة قانوناً "المنشأة  
" المقتنـاة قانونـاً  " أصول المنشأة وصافيلهم فقط حقوق في نتائج أعمال    " المقتنية قانوناً "

 ناحية أخـرى وعلـى   ومن.  أصول المنشأة محل التجميع  وصافيوليس فى نتائج أعمال     
فـان مـالكي المنـشأة    " المقتناة محاسبياً"الرغم من أن المنشأة المقتنية قانوناً هى المنشأة     

  . أصول المنشأة محل التجميعوصافيلهم حقوق فى نتائج أعمال " المقتنية قانوناً"
القـوائم  ويـتم قياسـها ضـمن    " المقتناة قانوناً"ت المنشأة ماا يتم االعتراف بأصول والتز  -٢٤أت

، ولـذلك  ")أ٢٢"راجع الفقـرة (المالية المجمعة بقيمتها الدفترية قبل عملية تجميع األعمال  
فإنه في عملية التجميع العكسي تمثل الحقوق غير المسيطرة نسبة حقوق المساهمين غيـر     
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 أصول المنشأة المقتناة قانونـاً قبـل عمليـة تجميـع     لصافيالمسيطرة في القيم الدفترية   
   لو تم قياس حقوق غير ذوي السيطرة بقيمتها العادلة في تـاريخ االقتنـاء          حتىاألعمال  

 .في اقتناءات آخري

 نصيب السهم فى األرباح
  . ملغاة-٢٥أت
 . ملغاة-٢٦أت

  . ملغاة-٢٧أت
  ") ١٣"إلى" ١٠"تطبيق الفقرات من(االعتراف بأصول معينة مقتناة والتزامات معينة متكبدة 

 عقود اإليجار التشغيلية
 . ملغاة-٢٨تأ

  . ملغاة-٢٩أت
  . ملغاة-٣٠أت

 األصول غير الملموسة
باألصول غير الملموسـة   -  بشكل منفصل عن الشهرة– على المنشأة المقتنية أن تعترف  -٣١أت

ويكون األصل غير الملموس قـابال للتحديـد     .المقتناة القابلة للتحديد في تجميع األعمال    
 .أو شروط التعاقد القانونيإذا انطبقت عليه شروط قابلية الفصل 

 أن األصل غير الملموس الذي تنطبق عليه شروط التعاقد القانوني يكون قـابالً للتحديـد         -٣٢أت
حتى لو كان األصل غير قابل للتحويل أو الفصل عن المنشأة المقتنـاة أو عـن الحقـوق     

  :على سبيل المثال .وااللتزامات األخرى
نعاً بموجب عقد تأجير تشغيلي بشروط تفضيلية مقارنـة    تستأجر المنشأة المقتناة مص   )  أ (

  بـالبيع (وتمنع شروط عقد اإليجار صـراحة نقـل عقـد اإليجـار      .بشروط السوق
يعتبر المبلغ الذي فيه شروط عقد اإليجار مفـضلة مقارنـة    ).أو بالتأجير من الباطن 

ملمـوس  مع شروط معامالت السوق الحالية لنفس البند أو بند مشابه له أصل غيـر     
 تنطبق عليه شروط التعاقد القانوني لالعتراف بشكل منفصل عن الشهرة، حتـى لـو    

 .لم تستطع المنشأة المقتنية بيع أو نقل عقد اإليجار



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٥٧٦

تعتبر رخصة تشغيل محطة الطاقـة هـي   . المنشأة المقتناة تمتلك وتدير محطة طاقة    ) ب(
ل منفـصل عـن   أصل غير ملموس يفي بشروط التعاقد القانوني لالعتـراف بـشك     

الشهرة، حتى إذا كانت المنشأة المقتنية غير قادرة على البيـع أو التحويـل بـشكل            
ويمكن للمنشأة المقتنية االعتراف بالقيمة العادلـة  . منفصل عن محطة الطاقة المقتناة   

لرخصة التشغيل والقيمة العادلة لمحطة الطاقة كأصل منفرد ألغراض إعداد القوائم      
 .ر اإلنتاجي لتلك األصول متشابهمالية إن كان العم

وقامـت بتـرخيص البـراءة لآلخـرين        . تمتلك المنشأة المقتناة براءة اختراع تقنية     ) ج(
الستخدامهم الحصري خارج السوق المحلي، مع تلقي نـسبة معينـة مـن اإليـراد       

على كٍل من براءة االختراع واتفاقيـة    ينطبق. األجنبي المستقبلي في مقابل الرخصة    
  ص شروط التعاقد القانوني لالعتراف بشكل منفصل عن الـشهرة حتـى لـو       الترخي

  ذاتا الصلة بـصورة منفـصلة  والرخصة كان من غير العملى بيع أو تبادل البراءة         
 .عن بعضها

   شروط القابلية لالنفصال يعني أن يكون األصل غير الملموس المقتنـي يمكـن فـصله           -٣٣أت
عه أو نقله أو ترخيصه أو تأجيره أو مبادلتـه سـواء   أو تقسيمه عن المنشأة المقتناة، أو بي     

ويفـى األصـل غيـر    . بمفرده أو مع عقد ذى صلة أو مع أصل قابل للتحديد أو التزام      
الملموس الذي تكون المنشأة المقتنية قادرة على بيعه، ترخيصه أو تبادله بشئ آخـر ذى          

.  أو ترخيصه أو اسـتبداله لم تكن المنشأة المقتنية تنوي بيعه  قيمة بشروط الفصل حتى لو    
ويفى األصل غير الملموس المقتني بشروط الفصل إذا كانت هناك معامالت تبادل لهـذا      
النوع من األصل أو نوع مشابه له حتى لو كانت هذه المعامالت غير متكررة وبغـض            

 مثال، العمالء وقوائم المشتركين يـتم ترخيـصها   .النظر عن اشتراك المنشأة المقتنية فيها 
وعلـى   .ورياً ويعني هذا بشكل عام أن قوائم العمالء المقتناة تفي بشروط القابلية للفصلد

الرغم من ذلك فان قوائم العمالء المقتناة في عملية تجميع أعمال تفي بـشروط القابليـة          
للفصل إذا كانت شروط السرية أو أي اتفاقيات أخري تمنع المنشأة من البيع أو التـأجير          

  .  كال تبادل المعلومات عن عمالء المنشاةأو غيرها من أش
األصل غير الملموس غير القابل للفصل بشكل فردي عن المنشأة المقتناة أو المجمعـة،          -٣٤أت

  يفي بشروط الفصل إن كان قابالً للفصل مع عقد مرتبط أو مـع أصـل قابـل للتحديـد       
 .أو التزام



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٥٧٧

 الحقوق المعاد اقتناؤها
، قد تستعيد المنشأة المقتنية حقًا منحته في السابق إلى المنـشأة        كجزء من تجميع األعمال    -٣٥أت

قتنية معترف بها أو غير معتـرف  المقتناة، الستخدام أصل أو أكثر من أصول للمنشأة الم 
ومن األمثلة على مثل هذه الحقوق حق استخدام االسم التجاري للمنـشاة المقتنيـة           . ا  به

م تقنية فنية للمنشاة المقتنيـة بموجـب اتفاقيـة       بموجب اتفاقية حق امتياز أو حق استخدا      
يعد الحق المعاد اقتناؤه أصال غير ملموس قابل للتحديد تعترف بـه       . ترخيص تكنولوجي 

إرشادا حول قيـاس الحـق      "٢٩"وتقدم الفقرة . المنشأة المقتنية بشكل منفصل عن الشهرة     
 . للحق المعاد اقتناؤهإرشادا عن المحاسبة الالحقة"٥٥"المعاد اقتناؤه وتقدم الفقرة

إذا كانت شروط العقد التي تؤدي إلى إعادة حق سبق اقتناؤه فى صـالح أو فـى غيـر             -٣٦أت
صالح المنشأة مقارنة بشروط المعامالت الحالية للسوق، يجب علـى المنـشأة المقتنيـة           

  إرشادا عـن قيـاس مكـسب   "٥٢أت"االعتراف بمكسب أو خسارة التسوية، وتقدم الفقرة   
  .رة تلك التسويةأو خسا

  جموع القوى العاملة المجمعة والبنود األخرى غير القابلة للتحديد
 تقوم المنشأة المقتنية بإدراج الشهرة ضمن قيمة األصل غير الملموس المعـاد اقتنـاؤه             -٣٧أت

على سبيل المثـال، قـد تنـسب المنـشأة      .وغير القابل للتحديد اعتبارا من تاريخ االقتناء  
لوجود تشكيلة من القوى العاملة بما يسمح للمنشأة المقتنية باالستمرار فـي        المقتنية قيمة   

إن تشكيلة القوى العاملة ال تمثـل رأس   . تشغيل أعمال المنشأة المقتناة من تاريخ االقتناء      
الماهرة والمعرفة والخبرة التي يجلبها موظفو المنشأة المقتناة إلـى   المال الفكري للعمالة  
قابال للتحديد ليتم االعتـراف بهـا بـشكل      لقوى العاملة ليست أصال   مواقع عملهم ألن ا   

 .منفصل عن الشهرة، وأي قيمة تنسب إليها تدرج ضمن الشهرة

أي قيمة تنسب إلى بنـود ال تتأهـل كأصـول ضـمن      كما تقوم المنشأة المقتنية بإدراج      -٣٨أت
قتنيـة قيمـة مـا إلـى     سبيل المثال، قد تنسب المنشأة الم على .الشهرة في تاريخ االقتناء  

تـاريخ  العقود المحتملة التي تتفاوض عليها الشركة المقتناة مع عمالء جدد مستقبليين في     
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 ذاتها في تاريخ االقتناء، فإن المنـشأة  أصوال بحدألن تلك العقود المحتملة ليست  . االقتناء
لمقتنيـة  كما ال ينبغي علـى المنـشأة ا  . المقتنية ال تعترف بها بشكل منفصل عن الشهرة  

الحقا إعادة تبويب قيمة تلك العقود من الشهرة ألجل أحداث تقع بعـد تـاريخ االقتنـاء،       
وعلى الرغم من ذلك على المنشأة المقتنية تقييم الحقائق والظروف المحيطـة باألحـداث      
التي تقع مباشرة بعد االقتناء لتحديد ما إذا كان هناك أصل غير ملموس منفـصل قابـل          

 . تاريخ االقتناءلالعتراف به في

 بعد االعتراف األولى، على المنشأة المقتنية ان تعالج األصول غير الملموسة المقتناة في           -٣٩أت
األصـول غيـر   ) "٢٣(تجميع األعمال، وفقًا ألحكام معيار المحاسبة المـصري رقـم         

من معيـار المحاسـبة   " ٣"وعلى الرغم من ذلك وكما هو موضح في الفقرة        ". الملموسة
فان المعالجة المحاسبية لبعض األصول غير الملموسة المقتناة بعـد    ) ٢٣( رقم   المصري

 .االعتراف األولى تتم بالرجوع إلى معايير المحاسبة المصرية األخرى

 تحدد شروط القابلية للتحديد ما إذا تم االعتراف باألصل غير الملمـوس منفـصال عـن       -٤٠أت
شروط إرشاداً لقياس القيمة العادلة لألصـل   الرغم من ذلك ال تقدم تلك ال       وعلى. الشهرة

غير الملموس وال تفيد االفتراضات المستخدمة في تقدير القيمة العادلـة لألصـل غيـر     
على سبيل المثال، تأخذ المنشأة المقتنية في اعتبارها االفتراضات التي يراعيهـا   .الملموس

 .قياس القيمـة العادلـة   مثل توقعات تجديد عقود في المستقبل في    المشاركون فى السوق  
ومع هذا راجـع  . (وليس من الضروري للتجديدات نفسها أن تفي بشروط القابلية للتحديد       

، التي تضع استثناء لمبدأ قياس القيمـة العادلـة للحقـوق المعـاد اقتناؤهـا            "٢٩"الفقرة
مـن معيـار المحاسـبة    "٣٧"و" ٣٦"وتقدم الفقرتـان ). والمعترف بها في تجميع األعمال 

  إرشادا عن تحديد ما إذا كان يجب دمج األصول غيـر الملموسـة        ) ٢٣(ي رقم   المصر
  .ةع أصول أخرى غير ملموسة أو ملموسفي بند منفرد م

 غير المسيطرة الحصص/  األقليةقياس القيمة العادلة ألصول معينة قابلة للتحديد وحقوق
 .")١٩"و" ١٨"تطبيق الفقرات (تناة  المقفي المنشأة
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 ) مخصصات التقييم(نقدية غير مؤكدة أصول بتدفقات 
 - اعتبارا من تـاريخ االقتنـاء  – تعترف بمخصص تقييم منفصل أالعلى المنشأة المقتنية   -٤١أت

لألصول المقتناة في تجميع األعمال التي يتم قياسها بقيمتها العادلة في تـاريخ االقتنـاء،         
علـى   .ن قياس القيمـة العادلـة  ألن تأثير عدم تأكد التدفقات النقدية المستقبلية يدرج ضم

سبيل المثال، لما كان هذا المعيار يتطلب من المنشأة المقتنية قيـاس األرصـدة المدينـة       
 بقيمها العادلة في تاريخ اقتنائها، فإن المنشأة المقتنيـة    - ويتضمن ذلك القروض   -المقتناة  

بـر غيـر قابلـة    ال تعترف بتخصيص تقييم من فصل للتدفقات النقدية التعاقدية التي تعت       
  .للتحصيل في ذلك التاريخ

 أصول ترتبط بعقود إيجار تشغيلية تكون فيها المنشأة المقتناة هي المؤجر
 عند قياس القيمة العادلة في تاريخ االقتناء ألصل ما مثل مبن أو براءة اختراع مرتبطـة        -٤٢أت

  .تشغيلي بعقد إيجار
ها أو تنـوي اسـتخدامها بطريقـة      األصول التي ال تنوي المنشأة المقتنية استخدام      

 .مختلفة عن الطريقة التي قد يستخدمها المشاركون في السوق
 تقوم باستخدام األصل غير المالي المقتني ألسـباب تنافـسية   أال قد تنوي المنشأة المقتنية      -٤٣أت

أو قد تنـوي اسـتخدام    ).بحث وتطوير(أو غيرها، على سبيل المثال، أصل غير ملموس    
علـى أي  . الطريقة التي قد يستخدمها المشاركون في السوق      قة مختلفة عن  األصل بطري 

حال، على المنشأة المقتنية قياس األصل بالقيمة العادلة المحددة وفقًا لالستخدام من قبـل          
  .المشاركين اآلخرين في السوق

  غير المسيطرة في المنشأة المقتناةالحصص/  األقليةحقوق
نشأة المقتنية قياس الحقوق غير المسيطرة في المنشأة المقتناة بقيمتهـا   يتيح هذا المعيار للم  -٤٤أت

وأحيانًا تكون المنشأة المقتنية قادرة على قياس القيمـة العادلـة      العادلة في تاريخ االقتناء   
في تاريخ االقتناء للحقوق غير المسيطرة على أساس أسعار السوق النشط ألسهم حقـوق        

وعلى الرغم من ذلك وفـي مواقـف       .اسطة المنشأة المقتنية  الملكية غير المحتفظ بها بو    
 ففي هذه المواقف، على المنشأة المقتنيـة  .أخرى، قد ال تكون أسعار سوق نشطة متوفرة      

 .ان تقيس القيمة العادلة للحقوق غير المسيطرة باستعمال وسائل تقييم أخرى
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المنـشأة المقتنـاة والحقـوق غيـر       قد تختلف القيمة العادلة لحقوق المنشأة المقتنية في     -٤٥أت
ومن المرجح أن يكون الفـرق الرئيـسى هـو إدراج     .المسيطرة على أساس سعر السهم 

عالوة للسيطرة في القيمة العادلة لكل سهم من حقوق المنـشأة المقتنيـة فـي المنـشأة            
أيـضا يـشار إليـه خـصم     (المقتناة، وعلى النقيض، إدراج خصم لعدم وجود السيطرة     

  . الحقوق غير المسيطرةأسهمفي القيمة العادلة لكل سهم من ) المسيطرة يرالحقوق غ
  وضيةاقياس الشهرة أو المكسب الناتج من عملية شراء بأسعار تف

 قياس القيمة العادلة في تاريخ االقتناء لحقوق المنشأة المقتنية في المنشأة
 ")  ٣٣"تطبيق الفقرة(المقتناة باستخدام أساليب التقييم 

 في تجميع األعمال الذي يتم بدون تحويل مقابل، يجب على المنـشأة المقتنيـة اسـتبدال            -٤٦أت
القيمة العادلة فى تاريخ االقتناء لحقوقها في المنشأة المقتناة بالقيمة العادلـة فـى تـاريخ      

راجـع  (وضية ااالقتناء للمقابل المحول لقياس الشهرة أو الربح من عملية شراء بأسعار تف 
وعلى المنشأة المقتنية قياس القيمـة العادلـة لحقوقهـا فـي     "). ٣٤"إلى "٣٢"الفقرات من 

المنشأة المقتناة في تاريخ االقتناء باستخدام أسلوب أو أكثـر للتقيـيم مالئـم فـي هـذه           
وفي حالة استخدام أكثر من أسـلوب تقيـيم،     . الظروف والتي تتوفر فيها البيانات الكافية     

تائج هذه األساليب، مع األخذ في االعتبـار درجـة ارتبـاط       فعلى المنشأة المقتنية تقييم ن    
  .المدخالت المستخدمة بالموضوع ودرجة االعتماد عليها ومدى توافر البيانات

 Mutual entitiesاعتبارات خاصة في تطبيق طريقة االقتناء لتجميع منشآت تشاركية 
 .")٣٣"تطبيق الفقرة(

   معا، قد تكـون القيمـة العادلـة لحقـوق الملكيـة      عندما يتم تجميع منشأتين تشاركيتين     -٤٧أت
أكثر قابلية للقياس مـن  ) أو القيمة العادلة للمنشأة المقتناة(أو العضوية في المنشأة المقتناة   

 فـي هـذه الحالـة، تتطلـب      .القيمة العادلة لحقوق األعضاء التي تنقله االمنشأة المقتنية
 الشهرة باستخدام القيمة العادلة فـي تـاريخ     من المنشأة المقتنية أن تحدد مبلغ     "٣٣"الفقرة

االقتناء لحقوق ملكية المنشأة المقتناة بدال من القيمة العادلة لحقوق ملكية المنشأة المقتنية           
 باإلضافة لذلك، تعترف المنشأة المقتنية فـي تجميـع       .في تاريخ االقتناء المحولة كمقابل    

  ة كإضافة مباشـرة علـى رأس المـال   المنشآت التشاركية بصافي أصول المنشأة المقتنا     
 إضافة على األرباح المرحلة وهي بذلك  تأو حقوق ملكية في قائمة المركز المالي وليس       

 .تتسق مع الطريقة التي تطبق بها طريقة االقتناء في أنواع أخرى من المنشآت
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ة  تتمتع المنشآت التشاركية بمزايا خاصـة ومميـزة مـن أنـشط    تشابه ماعلى الرغم من   -٤٨أت
  .األعمال األخرى تنشأ بشكل رئيسي ألن أعضاءهما كليهما عمـالء وأصـحاب عمـل   

نافع مقابل عـضويتهم، غالبـا مـا    مويتوقع أعضاء المنشآت التشاركية بشكل عام تلقي        
 أن  .تكون على شكل رسوم مخفضة مقابل السلع والخدمات أو نسبة توزيعـات األسـهم  

غالبا تبني على مقـدار األعمـال التـي    حصة توزيعات األسهم المخصصة لكل عضو       
  .أنجزها العضو أثناء السنة مع المنشأة التشاركية

 ينبغي أن يشمل قياس القيمة العادلة في المنشأة التشاركية افتراضات حـول مـا يجريـه       -٤٩أت
المشارك في السوق لمنافع األعضاء المستقبلية باإلضافة إلـى أى افتراضـات أخـرى         

رك في السوق بخصوص المنشأة التشاركية، علـى سـبيل المثـال،      مالئمة يجريها المشا  
   .يمكن استخدام أسلوب القيمة الحالية في تحديـد القيمـة العادلـة المنـشأة التـشاركية        

تكـون علـى    إن التدفقات النقدية المستخدمة كمدخالت في النموذج المستخدم يجـب أن    
ن تعكـس خـصومات كمنـافع      أساس التدفقات النقدية المستقبلية والتي من المـرجح أ        

  .لألعضاء مثل الرسوم المخفضة المفروضة على السلع والخدمات
 ")  ٥٢"و"٥١"تطبيق الفقرتين (تحديد ما يعتبر جزءاً من معاملة تجميع األعمال 

 لتحديد ما إذا كانت المعاملة جزءا من التبادل مقابل المنـشأة المقتنـاة أو أن المعاملـة           -٥٠أت
ألعمال، على المنشأة المقتنية األخذ في االعتبار العوامل التالية التي       منفصلة عن تجميع ا   

  :ال تعتبر مطلقة وال قاطعة بشكل منفرد
المنـشأة المقتنيـة والمنـشأة    (ان فهم أسباب تجميع األطـراف     - أسباب المعاملة  ) أ (

في معاملة خاصة  ) المقتناة ومالكيها وأعضاء مجلس اإلدارة  والمديرين ووكالئهم       
أو ترتيب خاص قد يوفر توضيحاً عما إذا كانت تلك المعاملة جزءاً مـن المقابـل         

االلتزامات وااللتزامات المحتملة، على سبيل المثـال،      والمحول واألصول المقتناة    
إذا تم ترتيب معاملة بشكل رئيسي لمنفعة المنـشأة المقتنيـة أو لمنفعـة المنـشأة           

  اة أو مالكيها السابقين قبل عمليـة التجميـع،     المجمعة بدال من منفعة المنشأة المقتن     
  )وأي أصول أو التزامات ذات عالقة(فإن ذلك الجزء من السعر المدفوع للمعاملة       

وعليه فإن علـى  . كون جزءاً من التبادل مقابل المنشأة المقتناة يمن غير المرجح أن  
 .المنشأة المقتنية أن تعالج ذلك الجزء بشكل منفصل عن تجميع األعمال
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قد يوفر فهم من أنشأ المعاملة توضيح ما إذا كانت تعتبر جزءاً  - من أنشأ المعاملة) ب(
  أنشأته على سبيل المثـال، قـد تكـون المعاملـة     .من التبادل مقابل المنشأة المقتناة

أو حدث آخر قامت به المنشأة المقتنية بهدف تقـديم منـافع اقتـصادية مـستقبلية          
ة المجمعة مع قليل من المنافع أو عدم وجودهـا للمنـشأة     للمنشأة المقتنية أو المنشأ   

على الجانب اآلخر، من غيـر المـرجح   . ع أو لمالكيها السابقين قبل التجمي   المقتناة  
أن تكون المعاملة أو الترتيبات التي شرعت فيها المنـشأة المقتــناة أو مالكيهـا           

 المرجح أن تكون جـزءاً    السابقين لمنفعة المنشأة المقتنية أو المنشأة المجمعة ومن       
 .من عملية تجميع األعمال

 قد يوفر توقيت المعاملة توضيح ما إذا كانت المعاملة جزءاً مـن   –توقيت المعاملة) ج(
على سبيل المثال، معاملـة بـين المنـشأة المقتنيـة        . التبادل مقابل المنشأة المقتناة   

يع األعمـال ربمـا   والمنشأة المقتناة التي تحدث خالل مفأوضات على شروط تجم        
تمت المشاركة فيها بعد تفكير متأٍن لعملية تجميع األعمال لتوفير منافع اقتـصادية         

 عندئـذ مـن المتوقـع ان تحـصل     .مستقبلية للمنـشأة المقتنية أو المنشأة المجمعة 
المنشأة المقتناة أو مالكيها السابقين قبل التجميع القليل من المنافع أو قد ال يحـصلوا    

منافع في هذه المعاملة فيما عدا المنافع التي تحصل عليهـا كجـزء مـن      على أية   
  .المنشاة المجمعة

التسوية الفعالة للعالقة القائمة قبل التجميع بين المنشأة المقتنية والمنشأة المقتناة         
  ").أ٥٢"تطبيق الفقرة(في تجميع األعمال 

ناة عالقة قائمة قبل اتخاذ قرار تجميـع   قد يكون بين كل من المنشأة المقتنية والمنشأة المقت   -٥١أت
  قد تكون العالقـة القائمـة قبـل التجميـع    " عالقة قائمة قبل التجميع"األعمال، يشار إليها 

 )مرخص ومرخص له أو غير تعاقدية وأعلى سبيل المثال، مورد وعميل     (عالقة تعاقدية   
 ). المدعى عليهىعلى سبيل المثال، المدع(

جميع األعمال تسوية العالقة القائمة قبل التجميع، تعتـرف المنـشأة         إذا تضمنت عملية ت    -٥٢أت
 :المقتنية بالمكسب أو الخسارة، وتقاس كما يلي

  .القائمة قبل التجميع تقاس بالقيمة العادلة) مثل قضية(العالقة غير التعاقدية ) أ ( 
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 :  أدناه أيهما أقل)٢(أو ) ١(بالنسبة للعالقة التعاقدية القائمة قبل التجميع، تقاس بـ ) ب(

المبلغ الذي يكون فيه العقد فى مصلحة أو فى غير مصلحة المنـشأة المقتنيـة         ) ١(
. عند مقارنته مع شروط معامالت السوق الحالية لنفس البنود أو بنـود شـبيهه      

العقد فى غير مصلحة المنشأة هو عقد شروطه غير تفضيلية وفقًـا لـشروط         (
ن يكون العقد مجحفـا والـذي تكـون فيـه     وليس بالضرورة أ. السوق الحالية 

التكاليف التى ال يمكن تفاديها والناتجة عن مواجهة االلتزامات الواردة بالعقـد      
  ).تزيد عن المنافع االقتصادية المتوقع الحصول عليها من خالل ذلك العقد

  مبلغ أي تسوية مذكورة في العقد المتوفر للطـرف المقابـل والـذي يعتبـر            ) ٢(
   .عقد فى غير مصلحتهبالنسبة له 

  . محاسبة تجميع األعمال نيدرج الفرق كجزء م ،)١(أقل من ) ٢(إذا كان 
مبلغ المكسب أو الخسارة المعترف به جزئياً على ما إذا كانـت المنـشأة        قد يعتمد   

  المقتنية قد اعترفت سابقًا بأصل أو التزام ذو صلة ولـذلك قـد يختلـف المكـسب      
  .لغ المحسوب بتطبيق المتطلبات المذكورة أعالهأو الخسارة المثبتة عن المب

 العالقة القائمة قبل التجميع قد تكون عقدا تعترف به المنشأة المقتنية على أنه حـق أعيـد      -٥٣أت
إذا احتوي العقد على شروط فى مصلحتها أو فى غير مصلحتها مقارنا بتـسعير       . اقتناؤه

بهة، تعترف المنـشأة المقتنيـة بـشكل    معامالت السوق الحالية لنفس البنود أو بنود مشا       
منفصل عن تجميع األعمال، بالمكسب أو الخسارة للتسوية الفعالة للعقـد المقـاس وفقًـا     

  ) ".ب (٥٢"للفقرة
 ) ") ب (٥٢"تطبيق الفقرة(ترتيبات المدفوعات المحتملة للموظفين أو المساهمين 

أو المساهمين، هي مقابـل محتمـل    سواء كانت الترتيبات للمدفوعات المحتملة للموظفين  -٥٤أت
في تجميع األعمال أو كانت معامالت منفصلة فإن ذلـك يعتمـد علـى طبيعـة هـذه                

وقد يكون من المفيد عند تقييم طبيعة الترتيب فهـم أسـباب احتـواء اتفاقيـة        . الترتيبات
  بالترتيب ومتى أبرمـت األطـراف      شرع االقتناء على نص للمدفوعات المحتملة، ومن     

 .تيباتهذه التر
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 إن لم يكن من الواضح إن كان ترتيب المدفوعات للموظفين أو المساهمين جـزءاً مـن           -٥٥أت
التبادل في مقابل المنشأة المقتناة أو أنها معاملة منفصلة عن تجميـع األعمـال، فعلـى            

 :المنشأة المقتنية األخذ في االعتبار المؤشرات التالية

ـ ي :استمرار التوظيف) أ (  روط اسـتمرار الوظيفـة التـي يـضعها     مكن أن تكون ش
المساهمون الذين أصبحوا موظفين أساسيين مؤشراً لجوهر ترتيب المقابـل المـالي      

ويمكن إدراج الشروط المتعلقة باستمرار الوظيفة في اتفاقية التوظيـف أو    . المحتمل
   .اتفاقية االقتناء أو غيرها من الوثائق

فيه مصادرة المدفوعات تلقائيـا إذا إنتهـى   ترتيب المقابل المالي المحتمل الذي يتم    
وتشير الترتيبات التـي ال   . التوظيف يعتبر بمثابة أتعاب عن خدمات ما بعد التجميع        

تتأثر فيها المدفوعات المحتملة بإلغاء التوظيف إلى أن الدفعات المحتملة هي مقابـل    
 .إضافي وليس بدالت

وظيف المطلوبة معأ وكانت أطول مـن   إذا توافقت فترة الت  :فترة التوظيف المستمر  ) ب(
فترة السداد المحتمل، فإن تلك الحقيقة تشير إلى أن المدفوعات المحتملة في الحقيقة           

 .هي أتعاب أو مكافأة

قد تشير المواقف التي يكون فيهـا أتعـاب أو مكافـأة       : مستوى األتعاب أو المكافأ   ) ج(
ل مقارنة مـع بـدالت     على مستوى معقو  –بدون المدفوعات المحتملة     –الموظف  

  الموظفين األساسيين اآلخرين في المنشأة المجمعة، إلى أن المـدفوعات المحتملـة         
  .هي مقابل مادي إضافي وليست أتعاباً أو مكافأة

المساهمين الذي لم يصبحوا موظفين يحـصلون علـى     : نمدفوعات إضافية للموظفي  ) د(
مين الـذين أصـبحوا   مدفوعات محتملة على أساس السهم تكون اقل مـن المـساه      

موظفين في المنشأة المجمعة، تلك الحقيقة تشير إلى أن المبلغ اإلضافي للمـدفوعات   
 .المحتملة إلى المساهمين الذين أصبحوا موظفين هي أتعاب أو مكافأة

نسبة األسهم المملوكة من قبل المساهمين الذين ظلوا موظفين    : عدد األسهم المملوكة  ) ه(
علـى سـبيل   . را على جوهر ترتيب المقابل المادي المحتمل  أساسيين قد يكون مؤش   

المثال، المساهمون الذين يملكون تقريبا كل األسهم في المنشأة المقتنـاة واسـتمروا      
  كموظفين أساسيين، فإن تلك الحقيقة قد تشير إلى أن الترتيب مـن حيـث الجـوهر،     
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خدمات مـا قبـل   هو ترتيب نصيب من األرباح يهدف لتقديم أتعاب أو مكافآت عن   
بدال من ذلك، إذا كان المساهمون الـذين اسـتمروا كمـوظفين رئيـسيين       . التجميع

يمتلكون فقط عددا قليال من األسهم في المنشأة المقتناة وحصل كافـة المـساهمين             
على نفس قيمة المقابل المحتمل على أساس السهم، فإن تلك الحقيقة قد تشير إلـى أن    

وينبغي األخذ في االعتبار حقوق ملكية مـا  . ابل إضافيالمدفوعات المحتملة هي مق   
قبل االقتناء التي يحتفظ بها أطراف مرتبطة بالمساهمين الذين اسـتمروا كمـوظفين     

 .رئيسيين مثل أفراد العائلة
 إذا كان المقابل المبدئي المحول في تاريخ االقتناء يقوم على أسـاس        :العالقة بالتقييم ) و(

 المقرر في تقييم المنشأة المقتناة والمعادلة المحتملة المتعلقـة  الحد األدنى من المدى 
. بمنهج التقييم، تلك الحقيقة تؤيد أن المدفوعات المحتملة تعتبر مقابل مادي إضـافي     

وعلى الجانب األخر، إن كانت معادلة المدفوعات المحتملة متسقة مـع الترتيبـات          
  ن جوهر الترتيب هـو تقـديم أتعـاب   السابقة من الربح، فإن تلك الحقيقة تشير إلى أ  

 .أو مكافآت
قد تساعد المعادلة المستعملة في تحديد المدفوعات المحتملـة    : معادلة تحديد المقابل  ) ز(

على سبيل المثال، إذا تحددت المدفوعات المحتملـة علـى   . بفي تقييم جوهر الترتي  
مل في تجميـع  أساس مضاعف الربحية، فإن ذلك قد يؤيد أن االلتزام هو مقابل محت       

األعمال وأن المقصود من المعادلة هو تحديد أو مراجعة القيمة العادلـة للمنـشأة           
وعلى العكس، قد تشير المدفوعات المحتملة والتي هي نسبة محـدده مـن    .المقتناة

األرباح، إن االلتزام تجاه الموظفين هو ترتيب نصيب مـن األربـاح مـن اجـل               
 .تي تم اداؤهاتعويض الموظفين مقابل الخدمات ال

مثـل  (ان شروط الترتيبات األخرى مع المـساهمين     : اتفاقيات وموضوعات أخرى  ) ح(
اتفاقية عدم المنافسة، عقود إدارية تنفيذية، عقود استشارية، اتفاقيات عقـود إيجـار          

ومعالجة ضريبة الدخل عن المدفوعات المحتملـة، قـد تـشير إلـى أن           ) عقارات
علـى سـبيل    . شيء آخر غير المقابل للمنشأة المقتناةالمدفوعات المحتملة تنسب إلى

المثال، فيما يتعلق باالقتناء، قد تدخل المنشأة المقتنية في اتفاقية تأجير عقارات مـع         
 وإذا كانت مدفوعات اإليجار المحددة في العقد أقل مـن الـسوق    .مساهم بائع مهم

) المساهم البـائع (ر بشكل ملـحوظ، فان بعض أو كافة المدفوعات المحتملة للمؤج        
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والتي تتطلبها اتفاقية منفصلة للمدفوعات المحتملة تكون في جوهرهـا مـدفوعات           
الستخدام العقارات المستأجرة التي ينبغي على المنشأة المقتنية أن تعترف بها بشكل           

وبخالف ذلـك، إذا حـدد عقـد اإليجـار      .منفصل في قوائمها المالية بعد التجميع
 مع شروط السوق للعقارات المؤجرة، فقـد تكـون اتفاقيـة         مدفوعات إيجار تتسق  

  .المدفوعات المحتملة للمساهم البائع مقابل محتمل في تجميع األعمال
المكافآت المدفوعة المبنية على األسهم الخاصة بالمنشأة المقتنية المتبادلة مقابـل     

 ) ") ب (٥٢"تطبيق الفقرة(مكافآت موظفى المنشأة المقتناة 
مقابـل  ) استبداالً لمكافآت(تبادل المنشأة المقتنية المكافآت المدفوعة المبنية على أسهم     قد   -٥٦أت

تعالج التبادالت الخاصة بخيارات األسهم أو المكافـآت  و. ةمكافآت موظفى المنشأة المقتنا 
األخرى المدفوعة المبنية على األسهم المرتبطة بتجميع األعمال محاسـبيا علـى أنهـا              

 وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقـم  أسهملمكافآت المدفوعة المبينة على تعديالت على ا 
وإذا قامت المنشأة المقتنيـة باسـتبدال مكافـآت    . "المدفوعات المبنية على أسهم ")٣٩(

 كل أو جزء من القياس على أساس السوق لمكافآت المنشأة المقتنـاة      المقتناة، فإن المنشأة  
المقابل المادي المحول فـي تجميـع األعمـال، وتـوفر     المستبدلة يتم إدراجه في قياس     

إرشادات حول كيفية تخصيص القياس على أسـاس      " ٦٢أت  "إلى   " ٥٧أت"الفقرات من   
 فيها مكافآت المنشأة المقتناه نتيجة لتجميع األعمـال      تنتهيلكن فى الحاالت التى     . السوق

 ال يتعين عليها القيـام بـذلك،   يالذوإذا استبدلت المنشأة المقتنية تلك المكافآت فى الوقت  
فيتم االعتراف بجميع القياسات على أساس السوق للمكافآت المستبدلة على أنهـا تكلفـة           

). ٣٩(تعويض فى القوائم المالية لما بعد اإلندماج وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقـم        
افـآت  ويمكن القول بناء على ذلك إن أى من القياسات على أسـاس الـسوق لتلـك المك       

وتكون المنشأة المقتنيـة  . ستكون ضمن قياس المقابل المادي المحول فى تجميع األعمال       
ملزمة باستبدال مكافآت المنشأة المقتناة إذا كان لدى المنشأة المقتناة أو موظفيها القـدرة        

تلتـزم   –ألغراض تطبيـق هـذه الفقـرة    –على سبيل المثال . على فرض عملية التبادل 
 : ة بتبادل مكافآت المنشأة المقتناة إذا كان التبادل مطلوبا بمقتضىالمنشأة المقتني

 .شروط اتفاقية االقتناء)  أ (   
 .شروط مكافآت المنشأة المقتناة) ب(أو 

 .القوانين أو التشريعات المطبقة) ج(أو 
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 المقتناة  لتحديد الجزء من المكافأة المستبدلة الذي يعتبر جزءاً من المقابل المحول للمنشأة       -٥٧أت
والجزء الذي يعتبر أتعابأ ومكافآت عن خدمات ما قبل التجميع، فعلى المنـشأة المقتنيـة        
قياس كل من المكافآت المستبدلة الممنوحة من المنشاة المقتنية ومكافآت المنشأة المقتنـاة      

 المدفوعات المبنيـة ) "٣٩(اعتبارا من تاريخ االقتناء وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم    
 ويتساوى الجزء من القياس على أساس السوق للمكافآت المـستبدلة والـذي        ."على أسهم 

يعتبر جزءاً من المقابل المحول للمنشأة المقتناة مع الجزء من مكافأة المنـشأة المقتنـاة             
 .الذي ينسب لخدمات ما قبل التجميع

لتجميع على أنه القيـاس   ويحسب الجزء من المكافأة المستبدلة المنسوبة لخدمات ما قبل ا        -٥٨أت
المبني على أساس السوق لمكافأة المنشأة المقتناة مضروباً في نسبة الجـزء مـن فتـرة          
االستحقاق المستكملة حتى إجمالي فترة االستحقاق أو فترة االستحقاق األساسية لمكافـأة            

اء كافـة  وفترة االستحقاق هي الفترة التي يجب خاللها اسـتيف . المنشأة المقتناة أيهما أكبر   
وقد تم تحديد شـروط االسـتحقاق فـي معيـار المحاسـبة         .ةشروط االستحقاق المحدد  

 ).٣٩(المصري رقم 

 الجزء من المكافأة المستبدلة غير المكتسب المنسوب لخدمات ما بعد التجميع، وبالتـالي          -٥٩أت
 وي إجمـالي امعترف به كتكلفة أتعاب أو مكافآت في القوائم المالية بعـد التجميـع يـس    

القياس المبني على أساس القيمة السوقية للمكافأة المـستبدلة ناقـصا المبلـغ المنـسوب         
وعليه، فأي فائض في القياس المبني على أساس القيمة الـسوقية  . لخدمات ما قبل التجميع   

للمكافأة المستبدلة عن القياس المبني على أساس القيمة السوقية للمكافأة المستبدلة للمنـشأة   
  نسبه المنشأة المقتنية لخدمات ما بعد التجميع وتعترف بالفائض كتكلفـة أتعـاب       المقتناة ت 

   .أو مكافآت في القوائم المالية بعد التجميع
وعلى المنشأة المقتنية أن تنسب جزءاً من المكافأة المستبدلة لخدمات ما بعد التجميـع إذا       

فون قد قـدموا كافـة   احتاجت لخدمات ما بعد التجميع، بغض النظر عما إذا كان الموظ       
 .الخدمات المطلوبة لمنشأتهم المقتناة لالستحقاق قبل تاريخ االقتناء أم ال

 الجزء غير المكتسب من المكافأة المستبدلة المنسوب لخدمات ما قبل التجميع، باإلضـافة    -٦٠أت
المنسوب لخدمات ما بعد التجميع، يعكس أفضل تقدير متوفر لعدد المكافـآت     إلى الجزء 

على سبيل المثال، إذا كان القياس المبني على أساس القيمـة         .تبدلة المتوقع استحقاقها  المس
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 ١٠٠السوقية لجزء من المكافأة المستبدلة المنسوبة إلى خدمات ما قبـل التجميـع هـي             
من المكافأة تستحق، فإن المبلـغ المـدرج ضـمن     % ٩٥وتتوقع المنشأة المقتنية أن فقط 

، وتنعكس التغيرات في العـدد المقـدر مـن    ٩٥ألعمال هو المقابل المحول في تجميع ا  
المكافآت المستبدلة المتوقعة لالستحقاق في تكلفة أتعاب ومكافآت الفترات التـي يحـدث      
فيها تغيرات أو إنهاء حقوق والتي ليست تعديالً على المقابل المادي المحول في تجميـع         

ى مثل تعـديالت أو نتـائج نهائيـة    وبنفس الطريقة، تعالج آثار األحداث األخر    . األعمال
للمكافآت مرتبطة بشروط أداء تقع بعد تاريخ االقتناء وفقا لمعيار المحاسـبة المـصري        

عند تحديد تكلفة أتعاب ومكافآت الفترة التـي    ،"المدفوعات المبنية على أسهم   ) "٣٩(رقم  
 .يقع بها الحدث

تبدلة المنسوب لخدمات ما قبل ومـا    تنطبق نفس متطلبات تحديد الجزء من المكافأة المس        -٦١أت
 إذا كانت المكافأة المستبدلة مبوبة كـالتزام أو أداة حقـوق    عمابعد التجميع بغض النظر   

ويـتم  ". المدفوعات المبنية على أسـهم ") ٣٩(ملكية وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم  
للمكافـأة المبوبـة   االعتراف بكافة التغيرات في القياس المبني على أساس القيمة السوقية  

كالتزامات بعد تاريخ االقتناء وما يرتبط به من آثار ضريبة الدخل فـي القـوائم الماليـة     
  .التي يقع بها التغير) الفترات(للمنشأة المقتنية لما بعد التجميع في الفترة 

 يتم االعتراف بآثار ضريبة الدخل للمكافآت المستبدلة للمدفوعات المبنيـة علـى أسـهم،     -٦٢أت
  ."ضرائب الدخل") ٢٤(وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 

معامالت المدفوعات المبنية على أسهم التى يتم تسويتها بحقوق الملكية للمنـشأة        
  المقتناة

 يمكن أن يكون لدى المنشأة المقتناة معامالت مدفوعات مبنية على أسهم غيـر مـسددة         -أ٦٢أت
. معامالت المدفوعات المبنية على أسهم الخاصة بهـا وال تقوم المنشأة المقتنية باستبدالها ب 

وفى حال استحقاقها، تكون معامالت المدفوعات المبنية على أسـهم الخاصـة بالمنـشأة       
. المقتناة هى جزء من الحقوق غير المسيطرة فى المنشأة المقتناة وتقاس بقيمتها الـسوقية      

ا لو كان تـاريخ االقتنـاء هـو    وفى حال عدم استحقاقها، فإنها تقاس بقيمتها السوقية كم        
  ".٣٠"و" ١٩"تاريخ المنح وفقاً للفقرتين 
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إن المقياس السوقى لمعامالت المدفوعات المبنية على أسـهم غيـر المـستحقة يـتم             -ب٦٢أت
تخصيصه للحقوق غير المسيطرة على أساس النسبة المستكملة من فتـرة االسـتحقاق         

 األصلية لمعامالت المـدفوعات المبنيـة   إلى إجمالي فترة االستحقاق وفترة االستحقاق  
  .فى حين يتم تخصيص الرصيد إلى الخدمة بعد التجميع. على أسهم، أيهما أطول

معايير المحاسبة المصرية األخرى التي تقدم إرشـادات حـول القيـاس الالحـق              
  ") ٥٤"تطبيق الفقرة(والمعالجة المحاسبية 

رية التي تقدم إرشـادا عـن القيـاس الالحـق      تشمل األمثلة على معايير المحاسبة المص  -٦٣أت
 :والمعالجة المحاسبية لألصول المقتناة وااللتزامات المتكبدة في تجميع األعمال

معالجـة   ،"األصول غيـر الملموسـة  ) "٢٣(يصف معيار المحاسبة المصري رقم   )  أ (
لمنـشأة  وتقـوم ا . األصول غير الملموسة القابلة للتحديد والمقتناة في تجميع األعمال   

تاريخ االقتنـاء مطروحـا منهـا أي    بها في المقتنية بقياس الشهرة بالقيمة المعترف     
اضـمحالل  ") ٣١( ويصف معيار المحاسبة المصري رقم .خسائر اضمحالل مجمعة 

 .المعالجة المحاسبية لخسائر الالضمحالل"قيمة األصول 

رشـادا عـن المعالجـة     إ"عقود التأمين ") ٣٧(يقدم معيار المحاسبة المصري رقم      ) ب(
 .المحاسبية الالحقة لعقد التأمين المقتني في تجميع األعمال

المعالجـة المحاسـبية   " ضرائب الدخل ") ٢٤(يصف معيار المحاسبة المصري رقم      ) ج(
بما في ذلك أصول الـضريبة المؤجلـة غيـر      (الالحقة لألصول الضريبية المؤجلة     

 .ميع األعمالوااللتزامات المقتناة في تج) المعترف بها

إرشادا عـن  " مهالمدفوعات المبنية على اس") ٣٩(يقدم معيار المحاسبة المصري رقم  ) د(
القياس والمعالجة الالحقة للجزء من مدفوعات المكافآت المستبدلة المبنية على أسهم           

 .التي تصدرها المنشأة المقتنية وتنسب إلى خدمات الموظفين المستقبلية

إرشادا عن معالجة " القوائم المالية المجملة") ٤٢(اسبة المصري رقم    يقدم معيار المح  ) ه(
  .التغيرات في حقوق ملكية المنشأة األم في المنشأة التابعة بعد الحصول على السيطرة
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٥٩٠

  ") ٦١"و"٥٩"تطبيق الفقرتين(إفصاحات 
لومـات  على المنشأة المقتنية اإلفـصاح عـن المع   ،"٥٩" لتحقيق الهدف الوارد في الفقرة -٦٤أت

 :التالية لكل عملية تجميع أعمال تحدث خالل الفترة المالية

 .اسم ووصف المنشأة المقتناة) أ(

 .تاريخ االقتناء) ب(

 .نسبة تصويت أدوات حقوق الملكية المقتناة) ج(

  األسباب الرئيسية لتجميع األعمـال ووصـف كيفيـة حـصول المنـشأة المقتنيـة              ) د(
 .على السيطرة

امل التي تشكل الشهرة المعترف بها، على سبيل المثـال، التنـاغم      وصف كيفي للعو  ) ه(
المتوقع من دمج أعمال المنشاة المقتناة والمنشاة المقتنية، واألصول غير الملموسـة         

 .والتي ال تنطبق عليها شروط االعتراف المنفصل والعناصر األخرى

 والقيمة العادلة فـي تـاريخ   القيمة العادلة في تاريخ االقتناء إلجمالي المقابل المحول  ) و(
 :االقتناء لكل نوع رئيسي من المقابل مثل

 .النقدية) ١(   

األصول األخرى الملموسة وغير الملموسة، وتشمل اعمال المنـشأة المقتنيـة   ) ٢(و  
 .أو شركاتها التابعة

 .االلتزامات المتكبدة، على سبيل المثال، التزام عن المقابل المادي المحتمل) ٣(و 

حقوق ملكية المنشأة المقتنية ويتضمن ذلك عدد األدوات أو الحقوق الـصادرة   ) ٤(و  
 .أو القابلة لإلصدار وطريقة تحديد القيمة العادلة لتلك األدوات أو الحقوق

 :بالنسبة لترتيبات المقابل المادي المحتمل واألصول التعويضية) ز(

 .المبلغ المعترف به في تاريخ االقتناء) ١(  

 .ف لترتيبات وأساس تحديد مقدار المدفوعاتوص) ٢(و 

أو إذا تعـذر تقـدير مـدى    ) بـدون خـصم  (تقدير مجموعة من النتائج    ) ٣(و  
وإذا كان الحد األقـصى  . اإلفصاح عن تلك الحقيقة وأسباب تعذر تقديرها    

 .للمدفوعات غير محدود فعلى المنشأة المقتنية اإلفصاح عن تلك الحقيقة
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٥٩١

 : المقتناةبالنسبة للمديونيات) ح(
  .القيمة العادلة للمديونيات) ١(  
 .إجمالي القيمة التعاقدية للمديونيات) ٢(و 
أفضل تقدير في تاريخ االقتناء للتدفقات النقديـة التعاقديـة التـي ال يتوقـع             ) ٣(و  

  .تحصيلها
ويتم تقديم اإلفصاح لكل نوع رئيسي من المديونيات كالقروض والتـأجير التمـويلي       

 . انواع أخرى للمديونياتالمباشر وأية
المبالغ المعترف بها اعتبارا من تاريخ االقتناء لكل نـوع مـن األصـول المقتنـاة          ) ط(

 .وااللتزامات وااللتزامات المحتملة
يتم اإلفصاح عـن المعلومـات    ،"٢٣"لكل التزام محتمل تم االعتراف به وفقًا للفقرة    ) ي(

المخصـصات  ) "٢٨(مـصري رقـم   من معيار المحاسبة ال  "٨٥"المطلوبة في الفقرة  
وإذا لم يتم االعتراف بااللتزام المحتمل بسبب عدم      . وااللتزامات واألصول المحتملة  

 :القدرة على قياس قيمته العادلة بشكل موثوق به، تفصح المنشأة المقتنية عن
 ).٢٨(من معيار المحاسبة المصري رقم "٨٦"المعلومات المطلوبة في الفقرة) ١(  

 .ب عدم القدرة على قياس االلتزامأسبا) ٢(و 
 .المبلغ اإلجمالي للشهرة المتوقع خصمه ألغراض ضريبية) ك(
المعامالت المعترف بها بشكل منفصل عن اقتناء األصول وتكبد االلتزامـات فـي           ) ل(

 -: "٥١"تجميع األعمال وفقًا للفقرة
 .وصف لكل معاملة) ١(  

 .معاملةكيفية معالجة المنشأة المقتنية كل ) ٢(و 
 .المبالغ المعترف بها لكل معاملة وفي أي بند يتم إدراجها في القوائم المالية) ٣(و 
  إن كانت المعاملة تسوية فعالة لعالقة قائمـة سـابقاً، والطريقـة المـستعملة       ) ٤(و  

  .في تحديد مبلغ التسوية
" لبه الفقـرة اإلفصاح عن المعامالت التي تم االعتراف بها بشكل منفصل وفقا لما تتط  ) م(

ينبغي أن يشمل، مبلغ التكاليف المتعلقة باالقتناء وبشكل منفـصل مبلـغ تلـك           ) "ط(
التكاليف المعترف بها كمصروفات والبند أو البنود وفي قائمة الـدخل والتـي تـم            

ويتم اإلفصاح أيضا عن مبلغ أية تكاليف إصدار لم      . االعتراف فيها بتلك المصاريف   
  . باإلضافة إلى اإلفصاح عن كيفية االعتراف بهايتم االعتراف بها كمصروف
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٥٩٢

  -: ")٣٦"إلى " ٣٤"راجع الفقرة من (عن عملية الشراء التفاوضية ) ن(
والبند في قائمة الدخل الذي تـم فيـه   "٣٤"مبلغ أي ربح معترف به وفقًا للفقرة     ) ١(  

 .االعتراف بالمكسب
 .وصفا ألسباب المعاملة التي ينتج عنها المكسب) ٢(و 

مـن حقـوق حـق    % ١٠٠لكل تجميع أعمال تحتفظ فيه المنشأة المقتنية بأقل مـن         ) س(
 :الملكية في تاريخ االقتناء

في المنشأة المقتناة المعترف بـه  الحصص غير المسيطرة  / حقوق األقلية مبلغ  ) ١ ( 
 .في تاريخ االقتناء وأساس قياس ذلك المبلغ

مقاسة بالقيمة العادلة، أسـاليب   الالحصص غير المسيطرة  / حقوق األقلية لكل  ) ٢(و  
 .التقييم والنموذج األساسي للمدخالت المستخدمة في تحديد تلك القيمة

 :في تجميع األعمال الذي يتم على مراحل) ص(
القيمة العادلة في تاريخ االقتناء لحقوق الملكية في المنـشأة المقتنـاة التـي            ) ١ ( 

 .خ االقتناءتحتفظ بها المنشأة المقتنية مباشرة قبل تاري
مبلغ أي مكسب أو خسارة معترف بها نتيجة إلعادة قيـاس القيمـة العادلـة    ) ٢(و  

لحقوق الملكية في المنشاة المقتناة التي احتفظت بها المنـشأة المقتنيـة قبـل        
  والبند الذي تم االعتراف فيـه بالمكـسب  ") ٤٢"راجع الفقرة (تجميع األعمال   

  .أو الخسارة في قائمة الدخل
  :علومات التاليةالم) ع(

  مبالغ إيرادات وأرباح أو خسائر المنشأة المقتناة منذ تاريخ االقتنـاء مدرجـة          ) ١(  
 .في قائمة الدخل للفترة المالية

كما لو كـان   .إيرادات وأرباح أو خسائر المنشأة المجمعة للفترة المالية الحالية) ٢(و 
خالل السنة هـو بدايـة   تاريخ االقتناء لجميع عمليات تجميع األعمال الواقعة       

  .السنة المالية
إذا كان اإلفصاح عن أي من المعلومات المطلوبة في هذه الفقرة الفرعية غيـر ممكـن        
عمليا، تقوم المنشأة المقتنية باإلفصاح عن تلك الحقيقة مع تفسير سبب اعتبـار اإلفـصاح    

 .عن تلك المعلومات غير ممكن عمليا
بنفس معناها الوارد في معيار المحاسـبة   "مكن عملياغير م"ويستخدم هذا المعيار عبارة 

 ".السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء )"٥(المصري رقم 
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 بالنسبة لتجميعات األعمال غير الهامة التي تحدث أثناء الفترة المالية والتي تكـون هامـة    -٦٥أت
ة اإلفصاح عن إجمالي المعلومات المطلوبـة  عند تجميعها مع بعض، على المنشأة المقتني   

 .) "ع(و) ه (٦٤أت"في الفقرة

 إذا كان تاريخ االقتناء لتجميع األعمال بعد نهاية الفترة المالية ولكن قبل إصدار القـوائم         -٦٦أت
إال إذا كانـت  "٦٤أت"المالية، تفصح المنشأة المقتنية عن المعلومات التي تتطلبها الفقـرة    

ة لتجميع األعمال لم تكن قد اكتملت بعد في الوقت الذي تم فيـه إصـدار   المعالجة األولي 
 في هذا الموقف على المنشاة المقتنية وصف أي من االفـصاحات تعـذر      .القوائم المالية 

 .اإلفصاح عنها وأسباب تعذر اإلفصاح

كـل  على المنشأة المقتنية ان تفصح عن المعلومـات التاليـة ل     ،"٦١" لتحقيق هدف الفقرة   -٦٧أت
عملية تجميع أعمال هامة أو إجمالي العمليات الفردية لتجميع األعمال غير الهامة والتـي   

 :تكون هامة عند تجميعها معاً

ألصـول  ") ٤٥"راجع الفقرة(إذا كانت المعالجة األولية لتجميع األعمال لم تكتمل بعد      ) أ(
 المقابل المادي  أو بنودالحصص غير المسيطرة  / حقوق األقلية معينة أو التزامات أو     

وبالتالي فقد تم تحديد المبالغ المعترف بها في القوائم المالية لتجميع األعمـال فقـط           
 : بشكل مؤقت

 أسباب عدم اكتمال المعالجة األولية لتجميع األعمال) ١ ( 

األصول وااللتزامات وحقوق الملكية أو بنود المقابل المادي غيـر المكتمـل         ) ٢(و  
  .معالجتها

عة ومبلغ أي تعديالت على فترة القياس المعترف بها خالل الفترة الماليـة          طبي) ٣(و  
 ".٤٩"وفقًا للفقرة

لكل فترة مالية بعد تاريخ االقتناء وحتى تتمكن المنشأة من جمع أو بيـع أو بالتـالي        ) ب(
خسارة الحق في أصل المقابل المحتمل أو حتى تسوي المنـشأة االلتـزام المقابـل           

 :االلتزام أو انتهاء فترة سريانهالمحتمل أو إلغاء 

 .أي تغيرات في المبالغ المعترف بها، بما في ذلك أي فروقات ناشئة عن التسوية) ١(   

 .وأسباب تلك التغيرات) غير المخصومة(أي تغيرات في مدى النتائج ) ٢(و 

 .تقنيات التقييم ونموذج المدخالت المستعمل في قياس المقابل المادي المحتمل) ٣(و 
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بالنسبة لاللتزامات المحتملة المعترف بها في تجميع األعمال، على المنشأة المقتنيـة         ) ج(
مـن معيـار المحاسـبة    "٨٥"و"٨٤"اإلفصاح عن المعلومات المطلوبة في الفقـرتين  

 .لكل نوع من المخصصات) ٢٨(المصري رقم 

  التـالي تسوية مبلغ الشهرة المسجل في بدايـة ونهايـة الفتـرة الماليـة وإظهـار                ) د(
 :بشكل منفصل

  إجمالي مبلغ ومجمع خسائر االضمحالل في بداية الفترة المالية) ١(
الشهرة اإلضافية المعترف بها خالل الفترة المالية، باستثناء الشهرة المدرجة في         ) ٢(

المجموعة الجاري التخلص منها والتي عند االقتناء تفي بشروط التبويـب علـى       
) ٣٢(وفقًـا لمعيـار المحاسـبة المـصري رقـم      أنها محتفظ بها لغرض البيع    

 ".األصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة"

التعديالت الناتجة عن االعتراف الالحق باألصول الضريبية المؤجلة أثناء الفتـرة   ) ٣(
 "٦٧"المالية وفقًا للفقرة

 منها والمبوبة على أنها محـتفظ  الشهرة المدرجة في المجموعة الجاري التخلص  ) ٤(
والـشهرة غيـر   ) ٣٢(بها لغرض البيع وفقًا لمعيار المحاسبة المـصري رقـم     

المعترف بها أثناء الفترة المالية دون إدراجها في المجموعة الجـاري الـتخلص     
 .منها المبوبة على أنها محتفظ بها لغرض البيع

لماليـة وفقًـا لمعيـار المحاسـبة     خسائر االضمحالل المعترف بها أثناء الفترة ا ) ٥(
الذي يتطلب اإلفصاح عن معلومات عن المبلـغ الممكـن         ) ٢٨(المصري رقم   

 .استرداده واضمحالل الشهرة باإلضافة إلى هذا المتطلب

صافي فروق سعر الصرف الناشئة أثناء الفترة المالية وفقًا لمعيـار المحاسـبة             ) ٦(
 ".ر صرف العمالت األجنبيةآثار التغيرات في أسعا") ١٣(المصري رقم 

 .أي تغيرات أخرى في القيمة الدفترية المسجلة أثناء الفترة المالية) ٧(

  إجمالي مبلغ ومجمع الخسائر الناتجة عن االضمحالل فـي القيمـة فـي نهايـة        ) ٨(
 .الفترة المالية
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  مبلغ وتوضيح ألي مكسب أو خسارة تم االعتراف بها في الفتـرة الماليـة الحاليـة         ) ه(
 :ي كلتا الحالتينف

  تتعلق باألصول المقتناة القابلة للتحديد وااللتزامـات وااللتزامـات المحتملـة    ) ١(   
 .في تجميع األعمال الذي تم تنفيذه في الفترة المالية الحالية أو السابقة

تكون بالحجم والطبيعة أو الحدث بحيث يكون اإلفصاح فيهـا مالئمـا لفهـم           ) ٢(و  
  .ةاصة بالمنشاة المجمعالخالقوائم المالية 
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   )٣٠( معيار احملاسبة املصرى رقم 
 القوائم املالية الدورية
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  )٣٠(معيار احملاسبة املصرى رقم 
 القوائم املالية الدورية

 فــقرات المحتویات

   هدف المعيار

 ٣- ١ نطاق المعيار

 ٤  تعريفات

 ٢٥- ٥  محتويات القوائم المالية الدورية

 ٨ الحد األدنى لمحتويات القوائم المالية الدورية

 ١٤- ٩ لية الدورية شكل ومحتويات القوائم الما

  ج١٥-١٥ األحداث والمعامالت الهامة

  أ١٦  اإلفصاحات األخرى
 ١٩ اإلفصاح عن االلتزام بمعايير المحاسبة المصرية 

 ٢٢-٢٠ الفترات المطلوب إعداد قوائم مالية دورية عنها 

 ٢٥-٢٣ األهمية النسبية 

 ٢٧-٢٦ اإلفصاح بالقوائم المالية السنوية 

 ٤٢-٢٨ قياساالعتراف وال

 ٣٦-٢٨  المحاسبية السنوية تتطبيق نفس السياسا

 ٣٨-٣٧ اإليرادات الموسمية أو الدورية أو العرضية 

 ٣٩ التكاليف المتكبدة المتقلبة خالل السنة المالية 

 ٤٠ تطبيق أسس االعتراف والقياس

 ٤٢-٤١ استخدام التقديرات المحاسبية

 ٤٥-٤٣  للفترات السابقةإعادة عرض القوائم المالية الدورية

  ) أ(ملحق 

  ) ب(ملحق 

  ) ج(ملحق 
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  )٣٠(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  القوائم املالية الدورية

  هدف المعيار
يهدف هذا المعيار إلى توصيف الحد األدنى لمحتويات القـوائم الماليـة الدوريـة وأيـضاً إلـى       

 الماليـة الدوريـة الكاملـة أو المختـصرة،     توصيف أسس االعتراف والقياس المحاسبى بالقوائم   
وتحسن القوائم المالية الموثوق بها والتى تصدر فى أوقات مناسبة يحسن من قـدرة المـستثمرين        
والدائنين وغيرهم على تفهم مقدرة المنشأة على تحقيق األرباح والتدفقات النقديـة وكـذلك تفهـم     

  .مركزها المالي وموقف السيولة بها
  نطاق المعيار

ال يحدد هذا المعيار المنشآت الملزمة بنشر القوائم المالية الدورية، وال مـدى دوريتهـا أو               -١
الفترة المسموح بها لنشر تلك القوائم  بعد انتهاء الفترة المالية،  ومـع ذلـك فـإن القـوانين      

اق واللوائح الصادرة من الجهات المختصة مثل الهيئة العامة للرقابة المالية  وبورصة األور          
المالية أو أى جهات رقابية أخرى، عادة ما تطلب من المنشآت التى تتداول أوراقهـا الماليـة    

فى بورصة األوراق المالية أن تنشر قوائم مالية دوريـة، ويطبـق هـذا         )  سندات أو أسهم  (
المعيار عندما تكون المنشأة ملزمة أو ترغب فى نشر قوائمها المالية الدورية طبقاً لمعـايير          

  .  اسبة المصريةالمح
 لتحديد مدى توافقها مع معايير المحاسـبة  ىيتم تقييم كل قائمة مالية سنوية أو دورية على حد      -٢

المصرية، وعدم قيام المنشأة بإصدار قوائم مالية دورية خالل سنة مالية معينة أو إصـدارها        
نوية لها طبقاً لمعايير بصورة ال تتفق مع هذا المعيار ال يمنعها من إصدار القوائم المالية الس        

  .المحاسبة المصرية
إذا تم وصف القوائم المالية الدورية على أنها متفقة مع معايير المحاسبة المصرية فيجـب أن       -٣

من هذا المعيـار إفـصاحات   " ١٩"تتفق مع جميع متطلبات هذا المعيار، وتتطلب الفقرة رقم     
  .معينة لهذا الغرض
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  تعريفات
  : التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منهاتستخدم المصطلحات    -٤

   هى الفترة التى تصدر فيها قوائم مالية دورية عن فترة أقـل مـن سـنة      :الفترة الدورية 
  .مالية كاملة

   إمـا علـى مجموعـة كاملـة    تحتـوي  تعنى القوائم المالية التى :القوائم المالية الدورية 
، )عرض القوائم الماليـة ) ١(ر المحاسبة المصرى رقم    كما ورد بمعيا  (من القوائم المالية    

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

  :على) ١(رقم ى  المجموعة الكاملة للقوائم المالية كما تم تعريفها بالمعيار المحاسبى المصر تحتوي- ٥
  .قائمة المركز المالي) أ(   
  .قائمة الدخل) ب(و 
  .قائمة الدخل الشامل) ج(و 
  .قائمة التغيرات فى حقوق الملكية) د(و 
  . قائمة التدفقات النقدية) ه(و 
  .اإليضاحات المتممة متضمنة ألهم السياسات المحاسبية وأية مذكرات إيضاحية أخرى) و(و 
 فترة مقارنة وذلك عندما تقـوم المنـشأة بتطبيـق     قائمة المركز المالي فى بداية أول     ) ز(و  

سياسة محاسبية بأثر رجعى أو إعادة عرض لبنود فى قوائمها المالية أو إعـادة تبويـب    
  .بنود فى هذه القوائم

ألهمية توقيت وتكلفة اإلصدار وأيضاً لتفادى تكرار المعلومات التى سبق ذكرها فى القوائم           -٦
ون ملزمة أو تختار أن تقدم معلومات أقل عن الفتـرات الدوريـة     السابقة، فإن المنشأة قد تك    

ويقوم هذا المعيار بتعريف الحد األدنى لمحتـوى القـوائم         .  مقارنة بقوائمها المالية السنوية   
والغرض مـن  .  المالية الدورية والمتضمنة قوائم مالية مختصرة وبعض اإليضاحات الهامة     

حديث آخر قوائم مالية سنوية كاملة تـم إعـدادها، ولـذلك    إعداد القوائم المالية الدورية هو ت    
فإنها تلقى الضوء على األنشطة واألحداث واألمور الجديدة وليس تكراراً للمعلومـات التـى    

  .سبق ذكرها بالتقارير السابقة
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ال يوجد فى هذا المعيار ما يمنع أو يعوق المنشأة من نشر مجموعة القوائم المالية الكاملـة               -٧
كقوائم مالية دورية بـدالً مـن نـشر    )  ١(ى موضحة بمعيار المحاسبة المصرى رقم  كما ه 

القوائم المالية المختصرة  وبعض اإليضاحات المختارة،  وال يوجد أيضاً بهذا المعيـار مـا        
يمنع أو يعوق المنشأة  من تضمين القوائم المالية المختصرة أو أهم اإليضاحات لبنود أكثـر          

وارد فى هذا المعيار،  وتسرى أسس االعتراف والقياس المحاسبية الواردة      من الحد األدنى ال   
بهذا المعيار أيضاً على القوائم المالية الكاملة للفترة الدوريـة، كمـا أنهـا تتـضمن كـل                
اإلفصاحات التى يتطلبها هذا المعيار وباألخص اإلفصاحات الهامة الـواردة بـالفقرة رقـم        

  .حاسبة المصرية األخرىوما تتطلبها معايير الم" أ١٦"
 الحد األدنى لمحتويات القوائم المالية الدورية 

  :يلي ما – كحد أدنى - تتضمن القوائم المالية الدورية -٨
  .قائمة مركز مالي مختصرة)  أ (  
  .قائمة دخل مختصرة) ب(و 
  قائمة دخل شامل مختصرة ) ج(و 
  .قائمة مختصرة توضح التغيرات فى حقوق الملكية) د(و 
  .  قائمة التدفقات النقدية المختصرة) ه(و 
  .أهم اإليضاحات) و(و 

 شكل ومحتويات القوائم المالية الدورية 
عند قيام المنشأة بنشر قوائم مالية كاملة فى تقريرها المالي الـدورى فيجـب أن يتفـق          -٩

  .لكاملةللقوائم المالية ا) ١(شكلها ومحتواها مع ما ورد بمعيار المحاسبة المصرى رقم 
عند قيام المنشأة بنشر قوائم مالية مختصرة فى تقريرها الدورى يجب أن تتضمن هـذه       -١٠

 العناوين والمجاميع الفرعية التى تتضمنها آخر قوائم مالية - كحد أدنى -القوائم المختصرة 
ـ   ض سنوية تم إعدادها، وأيضاً اإليضاحات الهامة كما يتطلبها هذا المعيار، باإلضافة إلى بع

  .البنود أو اإليضاحات التى إذا ما حذفت تكون القوائم المالية الدورية المختصرة مضللة
يجب عرض نصيب السهم األساسي أو المنخفض فى األرباح بقائمة الدخل للفترة سواء            -١١

  .بالنسبة للقوائم الكاملة أو المختصرة
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م الماليـة ويوجـد بـالمالحق    كيفية تنظيم القوائ  ) ١(يوضح معيار المحاسبة المصرى رقم       -١٢
قائمة المركـز المـالي، قائمـة    (المرفقة بذلك المعيار أمثلة توضيحية لنماذج القوائم المالية     
  ).الدخل، قائمة الدخل الشامل، قائمة التغير فى حقوق الملكية

  .ملغاة -١٣
ـ        -١٤ ة سـنوية   تعد القوائم المالية الدورية على أساس قوائم مجمعة إذا كانت آخـر قـوائم مالي

للمنشأة معدة على أساس قوائم مجمعة، وال تقارن القوائم المالية السنوية المستقلة للـشركة            
األم وال تتطابق بآخر قوائم مالية سنوية مجمعة معدة وإذا كانت القـوائم الـسنوية للمنـشأة     

  ، فـإن تتضمن القوائم المالية المستقلة للشركة األم باإلضافة إلى القوائم الماليـة المجمعـة      
  هذا المعيار ال يقضى وال يمنع تضمين القـوائم الماليـة للـشركة األم بـالقوائم الماليـة            

  .الدورية للمنشأة
  األحداث والمعامالت الهامة

على المنشأة أن تضمن قوائمها المالية الدورية تفسيراً لألحداث والمعامالت الهامة من أجل          -١٥
لمنشأة منذ نهاية السنة الماليـة األخيـرة وتعمـل    تفهم التغيرات فى المركز المالي وأداء ا      

المعلومات المفصح عنها بالنسبة لألحداث والمعامالت على تحديث المعلومات ذات الـصلة   
   .المعروضة فى آخر قوائم مالية سنوية

من الممكن لمستخدم القوائم المالية الدورية للمنشأة الوصول إلى آخر قوائم مالية سـنوية       – أ١٥
 الضرورى أن توفر اإليضاحات المرفقـة بـالقوائم الماليـة الدوريـة تحـديثاً           لذا فمن 

  .للمعلومات الهامة نسبياً والتى تم التقرير عنها فى إيضاحات آخر قوائم مالية سنوية
 قائمة باألحداث والمعامالت التى تتطلب إفصاحات إذا كانت ذات أهمية للمنـشأة  يلي فيما  -ب١٥

  :سبيل الحصروهذه القائمة ليست على 
  . القيمة البيعية وقيمة أى إلغاء لهذا التخفيضصافيقيمة تخفيض المخزون إلى )  أ (  
االعتراف بالخسائر الناتجة عن اضمحالل قيمة األصول الثابتة واألصـول غيـر           )ب(و  

  .الملموسة أو أى أصول أخرى، وقيمة أى رد لهذه الخسائر
  . الهيكلةإلغاء أى مخصص مكون لتكلفة إعادة) ج(و 
  .اقتناء أو استبعاد األصول الثابتة) د(و 
  .التزامات شراء األصول) ه(و 
  .تسوية أية نزاعات أو قضايا) و(و 
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  .تصحيح أى خطأ بالقوائم المالية السابقة) ز(و 
التغيرات فى الظروف التجارية أو االقتصادية التى تـؤثر علـى القيمـة العادلـة       ) ح(و  

امات المالية للمنشأة، سواء كانت تلك األصول معترف بها     لألصول المالية والاللتز  
  .بالقيمة العادلة أو التكلفة المستهلكة

عدم سداد التزام أو قرض أو أية مخالفة التفاقية لم يتم تصحيحها فى تاريخ نهايـة         ) ط(و  
  . الفترة المالية أو فى تاريخ سابق له

  . العالقةذويمعامالت األطراف ) ى(و 
يالت بين مستويات تسلسل القيمة العادلة المستخدمة فى قياس القيمـة العادلـة   التحو) ك(و  

  .لألدوات المالية
  التغيرات فى تبويب األصول الماليـة نتيجـة التغيـر فـى غـرض أو اسـتخدام        ) ل(و  

  .تلك األصول
  .التغيرات في االلتزامات المحتملة أو األصول المحتملة) م(و 

لمصرية المختلفة إرشادات عن متطلبات اإلفـصاح للعديـد مـن     تقدم معايير المحاسبة ا - ج ١٥
وعندما يكون هناك حدث معين أو معاملة مـا هامـة   ". ب١٥"البنود المدرجة في الفقرة   

بالنسبة لفهم التغيرات في المركز المالي أو األداء المالي للمنشأة منذ آخر سـنة ماليـة          
المالية الدورية للمنشأة توضـيحاً وتحـديثاً   أعدت عنها قوائم مالية، ينبغي أن تقدم القوائم   

  .للمعلومات ذات الصلة الواردة في القوائم المالية آلخر سنة مالية
   ملغاة -١٦
  فصاحات األخرىاإل

  "١٥" باإلضافة إلى اإلفصاحات عن األحداث والمعامالت الهامـة وفقـاً للفقـرات مـن          -أ١٦
 فى اإليضاحات - كحد أدنى -ت التالية ، على المنشأة أن تقوم بتضمين البيانا"ج١٥"إلى  

بالقوائم المتممة للقوائم المالية الدورية إذا كانت هامة ولم يفصح عنها فى أى مكان آخر    
ويجب أن تثبت هذه البيانات على أساس وقوعها منذ بداية السنة المالية .  الدورية المالية

حداث والمعامالت الهامة ومن ناحية أخرى يجب أن تفصح المنشأة عن األ . وحتى تاريخه 
  :لتفهم الفترة الدورية الجارية

فقرة تنص على أنه قد تم اتباع نفس السياسات واألسس المحاسبية المتبعـة مـع     )  أ (
القوائم المالية الدورية مقارنة مع أحدث قوائم مالية سنوية أو ما إذا كـان هنـاك             

  .هذا التغييرتغيير فى هذه السياسات واألسس مع بيان طبيعة وتأثير 
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  .ق على موسمية أو دورية عمليات الفترة الدوريةيالتعل) ب (
طبيعة ومبلغ البنود التى تؤثر على األصول أو االلتزامـات أو حقـوق الملكيـة أو        ) ج (

صافي األرباح أو التدفقات النقدية والتى تكون غير عادية وذلك لطبيعتها أو حجمها           
  .أو تأثيرها

غييرات فى التقديرات المحاسبية للمبالغ المثبتة فى الفترات الدورية       طبيعة ومبلغ الت  ) د (
  السابقة للسنة المالية الحالية أو التغييرات فى التقديرات المحاسبية للمبالغ المثبتـة     

  .فى السنوات المالية السابقة
  .إصدار وإعادة شراء أو سداد مديونيات وأدوات حقوق الملكية) ه (
الية لألسهم ككل أو للسهم الواحد وذلك لألسهم العاديـة واألسـهم           التوزيعات اإلجم ) و (

  . األخرى
إيرادات ونتائج أعمال كل قطاع حسب األنشطة أو حسب التوزيع الجغرافـى وذلـك       ) ز (

يجب اإلفصاح عـن  . (طبقاً لألساس المتبع فى المنشأة عند إعداد تقارير القطاعات      
  ية فقط إذا كان معيـار المحاسـبة المـصري   بيانات القطاعات بالقوائم المالية الدور 

الخاص بالقطاعات التشغيلية يقضى بضرورة اإلفصاح عن بيانات القطاع      ) ٤١(رقم  
  ).فى القوائم المالية السنوية للمنشأة

األحداث التالية لتاريخ الفترة الدورية والتى لم تنعكس على القوائم المالية للفتـرة            ) ح (
  .الدورية

  رات فى هيكل المنشأة خالل الفترة الدورية بما فى ذلك تجميـع األعمـال   تأثير التغي ) ط (
أو االستحواذ أو فقدان السيطرة على شركة تابعة أو استثمار طويل األجل أو إعـادة   

  وفـى حالـة تجميـع األعمـال تقـوم     . هيكلة الشركة أو التوقف عن نشاط معين      
الخـاص  ) ٢٩( المصرى رقم المنشأة باإلفصاحات طبقاً لما ورد فى معيار المحاسبة      

  .بتجميع االعمال
) ٤٤(من معيار المحاسبة المصري رقـم    " ب٩"اإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة     ) ك(

، وذلك للمنـشآت التـي تـصبح، أو       "اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى     "
تتوقف عن كونها، منشآت استثمارية، كماُ عرفت في معيار المحاسبة المصري رقم        

  ".القوائم المالية المجمعة") ٤٢(
  . ملغاة-١٧
  . ملغاة-١٨
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 اإلفصاح عن االلتزام بمعايير المحاسبة المصرية
إذا كانت القوائم المالية الدورية للمنشأة متفقة مع هذا المعيار فيجب اإلفصاح عن ذلـك،      -١٩

سـبة  وال يمكن وصف القوائم المالية الدورية للمنشأة على أنها متفقة مع معـايير المحا   
  .المصرية إال إذا كانت متفقة مع كل متطلبات معايير المحاسبة المصرية

  الفترات المطلوب إعداد قوائم مالية دورية عنها 
  :يليللفترات ما ) المختصرة أو الكاملة(تتضمن التقارير الدورية   -٢٠

مـالي  قائمة المركز المالي فى تاريخ نهاية الفترة الدورية الحالية وقائمـة مركـز           ) أ (
  .مقارنة فى تاريخ نهاية السنة المالية السابقة مباشرة

قائمة الدخل عن الفترة الدورية الحالية وعلى أساس مجمع مـن بدايـة الـسنة              ) ب (
 الحالية(المالية حتى تاريخه مع قوائم الدخل المقارنة عن الفترات الدورية المقابلة           

  .خالل السنة السابقة مباشرة) وحتى تاريخه
ائمة الدخل الشامل عن الفترة الدورية الحالية وعلى أساس مجمـع مـن بدايـة         ق) ج (

السنة المالية حتى تاريخه مع قوائم الدخل الشامل المقارنة عن الفتـرات الدوريـة     
  .خالل السنة السابقة مباشرة)  وحتى تاريخهالحالية(المقابلة 

ة السنة المالية الحالية حتى قائمة التغير فى حقوق الملكية على أساس مجمع من بداي) د (
  .تاريخه مع قائمة مقارنة عن الفترة المقابلة فى السنة المالية السابقة مباشرة

قائمة التدفقات النقدية على أساس مجمع من بداية السنة الماليـة الحاليـة حتـى       ) ه (
  .تاريخه مقارنة بنفس الفترة المقابلة فى السنة المالية السابقة مباشرة

سبة للمنشآت التى تكون أنشطتها موسمية بدرجة كبيرة، قد يكون مـن المفيـد     بالن  -٢١
 فى تاريخ نهاية الفترة الدورية وتكـون  تنتهي عشر شهراً  اثنيإعداد القوائم المالية عن     

البيانات المقارنة عن الالثنى عشر شهراً السابقة مباشرة، وبناء على ذلك فإن المنـشآت       
 بدرجة كبيرة يفضل أن تأخذ فى االعتبـار تلـك البيانـات     التى تعتبر أنشطتها موسمية   

  .باإلضافة إلى البيانات المذكورة فى الفقرة السابقة
من هذا المعيار نموذج للفترات الواجب عرضها بمعرفة المنشأة التى تعد     ) أ(يوضح ملحق     -٢٢

  .تقارير نصف أو ربع سنوية
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  األهمية النسبية
و قياس أو تبويب أو اإلفصاح عن بند من البنود ألغـراض  عند تحديد كيفية االعتراف أ      -٢٣

القوائم المالية الدورية، يتعين تقدير األهمية النسبية لذلك البند على أسـاس البيانـات             
ويجب األخذ فى االعتبار عند تحديد األهمية النـسبية أن       . المالية للفترة المالية الدورية   

على التقديرات بدرجة أكبر من االعتماد على القياس ألغراض الفترات الدورية قد يعتمد      
  .القياس الفعلى للبيانات المالية السنوية

ومعيـار المحاسـبة    " عرض القـوائم الماليـة    ) " ١(طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم        -٢٤
" المحاسـبية واألخطـاء  السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات      ) "٥(المصرى رقم   

رياً وهاماً إذا أدى حذفه أو تحريفه إلى التأثير فى القرارات االقتـصادية       يعتبر أى بند جوه   
اإلفـصاح  ) ١(ويتطلب معيار المحاسبة المصرى رقـم  . لمستخدمى القوائم المالية العاديين 

اإلفـصاح  ) ٥(المنفصل عن البنود الهامة بذاتها، ويتطلب معيار المحاسبة المصرى رقـم      
محاسبية والتغييرات فى السياسات المحاسبية واألخطـاء، وال  عن التغييرات فى التقديرات ال    

  . يتضمن أى من المعيارين أية إرشادات كمية بشأن األهمية النسبية
بالرغم من أن تقدير األهمية النسبية ألغراض إعداد القوائم المالية يحتاج دائماً إلى الحكـم            -٢٥

صاح واالعتراف بناء على البيانات الشخصى إال أن هذا المعيار يضع أساس أخذ قرار اإلف          
الخاصة بالفترة الدورية ألغراض تفهم أرقام تلك الفترة، على سبيل المثال، فإن البنود غيـر    
المتكررة واألخطاء والتغيير فى التقديرات أو السياسات المحاسبية  يـتم االعتـراف بهـا           

يـة وذلـك لتفـادى االسـتنتاج     واإلفصاح عنها طبقاً ألهميتها بالنسبة للبيانات المالية الدور   
الخاطئ الذي يترتب على عدم اإلفصاح،  والهدف األساسي من ذلك هـو التأكـد مـن أن       
القوائم المالية الدورية تتضمن كل المعلومات التى يمكن االعتماد عليها لتفهم مركز المنشأة    

  .المالي ونتائج أعمالها خالل الفترة الدورية
  سنويةاالفصاح بالقوائم المالية ال

إذا كان هناك تقدير محاسبى لمبلغ ما تم إثباته فى فترة دورية معينة وتغير هذا التقـدير     -٢٦
تغيراً جوهرياً فى الفترة الدورية األخيرة لذات السنة المالية ولم يتم نشر قـوائم ماليـة          

ك مستقلة عن الفترة الدورية، يتعين اإلفصاح عن طبيعة ومبلغ التغيير فى التقديرات وذل    
  .باإليضاحات المتممة للقوائم المالية السنوية للمنشأة
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عن طبيعة وقيمـة المبلـغ   ) إن أمكن (اإلفصاح  ) ٥(يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم        -٢٧
الناتج عن التغيير فى التقديرات المحاسبية والذي له تأثير جوهري على الفتـرة الحاليـة أو        

) " د (١٦"وتتطلب الفقـرة رقـم   .   الفترات الالحقةمن المتوقع أن يؤثر تأثيراً جوهرياً على 
من هذا المعيار القيام بنفس اإلفصاح بالقوائم المالية الدورية، ومن أمثلـة التغييـرات فـي     
التقديرات  المحاسبي في الفترة الدورية األخيرة ما يتعلق بتخفيض قيمة المخزون وإعـادة          

ثباتها فى الفترة الدوريـة الـسابقة لـنفس    الهيكلة وخسائر اضمحالل قيم األصول التى تم إ    
السنة المالية،  ويتفق اإلفصاح المطلوب والمدرج بالفقرة   السابقة مع ما هو وارد بمعيـار   

، ويتم تطبيقه على نطاق ضيق عندما يرتبط فقـط بـالتغييرات   ) ٥(المحاسبة المصرى رقم   
يانات مالية إضـافية عـن فتـرة    فى التقديرات المحاسبية، وال يتعين على المنشأة  إدراج  ب  

  .دورية ضمن قوائمها المالية السنوية
  االعتراف والقياس 

  تطبيق نفس السياسات المحاسبية السنوية
يجب على المنشأة عند إعداد قوائمها الماليـة الدوريـة أن تطبـق نفـس الـسياسات           -٢٨

ياسات المحاسـبية  المحاسبية المطبقة عند إعداد قوائمها المالية السنوية فيما عدا الـس     
التى تم تغييرها بعد آخر قوائم مالية سنوية صدرت والتى سوف تنعكس علـى القـوائم       

الـسنوية،  (المالية السنوية التالية، وبالرغم من ذلك فإن دورية القوائم المالية للمنـشأة     
يجب أال  تؤثر على قيـاس نتـائج أعمـال المنـشأة      )  النصف سنوية أو الربع سنوية    

فإن أسس القياس المتبعة للقوائم المالية الدورية يجـب         ولتحقيق هذا الهدف،  السنوية،  
  .أن تكون على أساس بداية السنة حتى تاريخه

إن إلزام المنشأة بتطبيق نفس السياسات المحاسبية عند إعداد القوائم المالية الدوريـة كتلـك         -٢٩
أن أسس القياس للفتـرات الدوريـة   التى يتم تطبيقها على القوائم السنوية قد يعطى انطباعاً ب     

ولكن، مع األخذ فى االعتبار أن انتظام المنشأة فـى    . قد طبقت وكأنها فترات مستقلة بذاتها     
تقديم تقارير دورية يجب أال يؤثر على أسس قياس نتائج األعمال السنوية لها، فـإن الفقـرة      

 وقد ينطوى القياس علـى  . تؤكد أن الفترة الدورية هى جزء من سنة مالية كاملة    " ٢٨"رقم  
أساس بدء السنة حتى تاريخه على تغيير فى التقديرات للمبالغ المثبتة فـى فتـرات دوريـة       
سابقة لنفس السنة المالية الحالية، إال أن أسس االعتراف باألصول وااللتزامات واإليـرادات   
  والمصروفات ال تختلف ألغراض الفتـرة الدوريـة عنهـا ألغـراض إعـداد القـوائم              

  .لمالية السنويةا
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  أمثلة لإليضاح  -٣٠
إن أسس االعتراف والقياس للخسائر الخاصة بانخفـاض قيمـة المخـزون أو إعـادة        ) أ  (

الهيكلة أو اضمحالل قيم األصول بالفترة الدورية هى نفس األسس التى تتبعها المنشأة           
د وقياسها فـى  ولكن إذا تم االعتراف بهذه البنو .  إذا كانت تعد فقط قوائم مالية سنوية      

فترة دورية سابقة واختلفت التقديرات لهذه البنود فى الفترة الدورية الالحقة لها ولنفس        
السنة المالية، فيتم تغيير التقدير األولى فى الفترة الدورية الالحقة إما بعمل اسـتحقاق          

تم االعتراف بـه فـى الفتـرة    الذي  بمبلغ إضافى على مبلغ الخسائر أو إلغاء المبلغ         
  .لدورية السابقةا

ال يتم تأجيل التكلفة التى ال ينطبق عليها تعريف األصل فى نهاية الفترة الدورية فـى        ) ب(و  
 ينطبـق عليهـا   لكـي قائمة المركز المالي إما انتظاراً ألية بيانات مستقبلية قد تتحقق        

  .تعريف األصل أو إلظهار أرباح على مدار الفترات الدورية خالل السنة المالية
يتم االعتراف بمصروف ضرائب الدخل لكل فتـرة دوريـة علـى أسـاس أفـضل         ) ج(و  

التقديرات للمتوسط المرجح لمعدل الضريبة السنوى والمتوقع للسنة المالية بأكملهـا،            
وقد يستوجب تسوية مصروف ضرائب الدخل المقدر خالل فترة دورية فى الفتـرات         

  .سعر ضريبة الدخل السنوىالدورية الالحقة إذا كان هناك تغيير فى تقدير 
عمليـة  "إن أساس االعتراف كما ورد باإلطار العام إلعداد وعرض القوائم الماليـة هـو              -٣١

إدراج بند بالميزانية وبقائمة الدخل، يتفق مع تعريف عنصر ما ويفى بـشروط االعتـراف،    
حيث إن تعريف األصول وااللتزامات واإليرادات والمصروفات يعتبـر أسـاس عمليـة              

  .العتراف بالقوائم المالية الدورية والسنوية معاًا
بالنسبة لألصول تطبق نفس اختبارات المنفعة المستقبلية على الفترات الدوريـة كمـا هـو            -٣٢

الحال فى الفترات السنوية للمنشأة، وبالنسبة للتكلفة التى ال ينطبق عليها تعريـف األصـل             
 ينطبق عليها كذلك هـذا التعريـف فـى الفتـرة     نظراً لطبيعتها فى نهاية السنة المالية فإنه     

وبالمثل، فإن االلتزامات فى تاريخ الفترة الدورية يجب أن تمثل التزاماً قائماً فـى     .  الدورية
  .هذا التاريخ، كما لو كان فى تاريخ إعداد القوائم السنوية
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والخارجـة  والمصروفات أن التـدفقات الداخلـة   ) اإليرادات(من الخصائص الهامة للدخل    -٣٣
وإذا كانت هذه التدفقات الداخلة والخارجة   . المتعلقة باألصول وااللتزامات قد حدثت بالفعل     

قد تحققت فيجب االعتراف باإليراد أو المصروف المتعلـق بهـا وخالفـا لـذلك ال يـتم         
يتم االعتراف بالمصروف فى قائمة الدخل عنـد  "االعتراف بهما، ويقضى اإلطار العام بأن   

لمنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بانخفاض أصل ما أو زيـادة التـزام مـا          انخفاض ا 
وال يسمح اإلطار العام باالعتراف فى الميزانية بـالبنود     ". ويمكن قياسه بدرجة يعتمد عليها    

  .التى ال يتفق تعريفها مع تعريف األصول أو االلتزامات
صروفات والتدفقات النقدية المثبتة بالقوائم     عند قياس األصول وااللتزامات واإليرادات والم      -٣٤

المالية، فيمكن للمنشأة التى تقوم بإعداد قوائم سنوية فقط أن تأخذ فى الحـسبان المعلومـات     
وتكون القياسات التى تقـوم بهـا بالفعـل علـى     . التى تكون متاحة خالل تلك السنة المالية     

  .أساس بدء السنة حتى تاريخه
حتى نـصف العـام أو   (ى تعد تقارير نصف سنوية المعلومات المتاحة       تستخدم المنشآت الت   -٣٥

عند القيام بقياسها للقوائم المالية للستة أشهر األولى، تستخدم أيـضاً  ) لفترة الحقة قصيرة لها 
المعلومات المتاحة خالل الفترة حتى تاريخ نهاية السنة أو لفترة الحقة قـصيرة لهـا عنـد        

الية السنوية، ويعكس القياس علـى أسـاس االثنـى عـشر شـهراً      القيام بقياسها للقوائم الم  
 وال يمكـن تـسوية   .التغييرات المحتملة فى التقديرات للمبالغ المثبتة فى الستة أشهر األولى 

" ٢٦"و) " د (أ١٦"المبالغ المثبتة فى الستة أشهر األولـى بـأثر رجعـى، إال أن الفقـرتين         
  .ر فى التقديرات المحاسبية إذا كانت هامةتتطلبان اإلفصاح عن طبيعة ومبلغ التغيي

على المنشآت التى تقوم بإعداد تقارير دورية أقل من نـصف سـنوية بقيـاس اإليـرادات            -٣٦
والمصروفات على أساس بدء السنة حتى تاريخه فى كل فترة دوريـة باسـتخدام البيانـات        

إليرادات والمـصروفات  المتاحة عند إعداد كل مجموعة من القوائم المالية، وتعكس مبالغ ا  
المثبتة لفترة دورية حالية التغييرات فى التقديرات المحاسبية للمبالغ المثبتـة فـى الفتـرات     
الدورية السابقة لها لنفس السنة المالية، وال يتم تسوية  المبالغ المثبتة فى الفتـرات الدوريـة    

ن اإلفـصاح عـن طبيعـة    تتطلبـا " ٢٦"و) " د (١٦"السابقة بأثر رجعى،  إال أن  الفقرتين   
  .ومبلغ التغيير فى التقديرات المحاسبية إذا كانت هامة
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  اإليرادات الموسمية أو الدورية أو العرضية
ال يتم تأجيل أو تعجيل اإليرادات التى تحصل بصفة موسمية أو دورية أو عرضية خـالل      -٣٧

التعجيل غير مناسب فـى  السنة المالية فى تاريخ نهاية الفترة الدورية إذا كان التأجيل أو   
  .نهاية السنة المالية للمنشأة

ومن أمثلة تلك اإليرادات التوزيعات عن األسهم واإلتاوات والمنح الحكومية باإلضافة إلـى       -٣٨
كثير من اإليرادات التى تحصل عليها بعض المنشآت بانتظام وثبات فـى فتـرات دوريـة        

 الفترات الدورية األخـرى، ومـن أمثلـة    معينة خالل السنة المالية وال تحصل عليها خالل  
  .ذلك اإليرادات الموسمية لتجار التجزئة، ويعترف بهذه اإليرادات فقط عند تحققها

 التكاليف المتكبدة المتقلبة خالل السنة المالية 
يتم تعجيل أو تأجيل التكاليف المتكبدة والمتقلبة خالل السنة الماليـة ألغـراض إعـداد           -٣٩

 الدورية فقط إذا كان من المناسب تعجيل أو تأجيل هذا النوع من التكلفـة         القوائم المالية 
  .فى نهاية السنة المالية

  تطبيق أسس االعتراف والقياس
أمثلة على تطبيق األسس العامة لالعتراف والقياس بـالفقرات      ) ب(يقدم الملحق التوضيحى     -٤٠

  ".٣٩"إلى " ٢٨"من 
  استخدام التقديرات المحاسبية

 تصميم إجراءات القياس المتبعة إلعداد القوائم المالية الدورية للتأكد من أن البيانات        يتم -٤١
الناتجة عنها يمكن االعتماد عليها وأنه قد تم االفصاح عن كل البيانات الماليـة الهامـة         
والتى تساعد على فهم المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالهـا، وفـى حـين أن أسـس      

ائم المالية السنوية والدورية تعتمد فى كثير من األحيان على التقدير    القياس لكل من القو   
المعقول، إال أن إعداد القوائم المالية الدورية بصفة عامة يتطلب اسـتخدام التقـديرات             

  .بصورة أكبر من القوائم المالية السنوية
  .مالية الدوريةأمثلة عن استخدام التقديرات بالقوائم ال) ج(يقدم الملحق التوضيحى رقم   -٤٢
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٦١٠

  إعادة عرض القوائم المالية الدورية للفترات السابقة 
يتم إظهار أية تغييرات فى السياسات المحاسبية بخالف التى يحـددها معيـار محاسـبى       -٤٣

  :جديد أو تفسير جديد له من خالل ما يلي
الية كمـا يـتم   إعادة عرض القوائم المالية للفترات الدورية السابقة للسنة المالية الح ) أ  (

أيضاً إعادة عرض أرقام المقارنة للفترات الدورية القابلة للمقارنة ألية سنوات مالية      
  ).٥(سابقة فى القوائم المالية السنوية وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 

عند تعذر تحديد التأثير المجمع فى بداية السنة المالية لتطبيق السياسة المحاسبية     ) ب(أو  
لجديدة على جميع الفترات السابقة، يتم تعديل القوائم الماليـة للفتـرات الدوريـة           ا

السابقة الخاصة بالسنة المالية الحالية، وكذلك الفترات الدوريـة القابلـة للمقارنـة        
للسنوات المالية السابقة وذلك لتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة بأثر الحـق فـى       

  .أقرب تاريخ ممكن
ف من األساس السابق ذكره هو التأكد من تطبيق سياسـة محاسـبية واحـدة علـى       إن الهد   -٤٤

مجموعة معينة من المعامالت خالل السنة المالية بأكملها وطبقاً لمعيار المحاسبة المصرى         
فإن تغيير سياسة محاسبية يجب أن ينعكس من خالل التطبيق بـأثر رجعـى مـع           ) ٥(رقم  

السابقة بأطول أثر رجعى ممكـن، إمـا إذا كـان مـن       إعادة عرض بيانات الفترة المالية      
الصعب تحديد مبالغ التسوية المجمعة الخاصة بالسنة المالية السابقة بصورة مناسبة، فطبقـاًُ       

  .يتم تطبيق السياسة الجديدة بأثر الحق بقدر اإلمكان) ٥(لمعيار المحاسبة المصرى رقم 
أى تغيير فى سياسة محاسبية خالل الـسنة  إلى أن  " ٤٣"ويؤدى األساس المذكور بالفقرة رقم      

المالية الحالية يطبق بأثر رجعى وإن تعذر ذلك فيكون التطبيق بأثر الحق بـشرط أال يكـون       
  .ذلك بعد بداية السنة المالية

قد ينتج عن إثبات التغيير فى سياسة محاسبية فى السنة المالية تطبيق سياسـتين محاسـبيتين               -٤٥
  وقـد ينـتج  .  ة من المعامالت خـالل الـسنة الماليـة الواحـدة          مختلفتين لمجموعة معين  

عن ذلك صعوبة التوزيع والتبويب وعدم وضوح نتائج األعمـال وتعقيـد تحليـل وفهـم               
  .البيانات الدورية للمنشأة
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٦١١

  ) أ(ملحق 
  إيضاح عن الفرتات املطلوب عرضها

  .جزءاً منهولكنه ال يمثل ) ٣٠(يرافق هذا الملحق معيار المحاسبة المصرى رقم 
  ".٢٠"األمثلة التالية لتوضيح تطبيق المبدأ الوارد فى الفقرة 

  منشأة تنشر تقارير مالية دورية نصف سنوية 
مختـصرة  ( ديسمبر، وتقوم المنشأة بعرض القوائم المالية التاليـة   ٣١تنتهي السنة المالية فى      - ١أ

 .٢٠١٩  يونيو٣٠فى تقريرها المالي الدورى نصف السنوى فى ) أو كاملة

  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١  ٢٠١٩  يونيو٣٠  قائمة المركز المالي فى
      قائمة الدخل عن

  ٢٠١٨  يونيو٣٠  ٢٠١٩  يونيو٣٠   شهور تنتهي في٦
  قائمة الدخل الشامل عن

   شهور تنتهي فى ٦
  

  ٢٠١٩  يونيو٣٠
  

  ٢٠١٨  يونيو٣٠
      قائمة التدفقات النقدية

  ٢٠١٨  يونيو٣٠  ٢٠١٩  يونيو٣٠   شهور تنتهي في٦
      قائمة التغير فى حقوق الملكية 

  ٢٠١٨  يونيو٣٠  ٢٠١٩  يونيو٣٠   شهور تنتهي في٦
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  منشأة تنشر تقارير مالية دورية ربع سنوية 
 ديسمبر، وتقوم المنشأة بعـرض القـوائم الماليـة التاليـة     ٣١تنتهي السنة المالية للمنشأة فى   - ٢أ

  .٢٠١٩  يونيو٣٠ع السنوى فى فى تقريرها المالي الدورى رب) مختصرة أو كاملة(
  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١  ٢٠١٩  يونيو٣٠  قائمة المركز المالي في    

      قائمة الدخل عن 
  ٢٠١٨ يونيو ٣٠  ٢٠١٩ يونيو ٣٠   شهور تنتهي فى٣
  ٢٠١٨ يونيو ٣٠  ٢٠١٩  يونيو٣٠   شهور تنتهي فى ٦

      قائمة الدخل الشامل عن 
  ٢٠١٨يو  يون٣٠  ٢٠١٩ يونيو ٣٠   شهور تنتهي فى٣
  ٢٠١٨ يونيو ٣٠  ٢٠١٩  يونيو٣٠   شهور تنتهي فى ٦

      قائمة التدفقات النقدية
  ٢٠١٨ يونيو ٣٠  ٢٠١٩  يونيو٣٠   شهور تنتهي فى ٦

      قائمة التغيرات فى حقوق الملكية 
  ٢٠١٨ يونيو ٣٠  ٢٠١٩  يونيو٣٠   شهور تنتهي فى ٦
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٦١٣

  ) ب(ملحق 
  اسأمثلة على تطبيق مبادئ االعرتاف والقي

  .ولكنه ال يمثل جزءاً منه) ٣٠(يرافق هذا الملحق معيار المحاسبة المصرى رقم 
  األمثلة التالية لتوضيح تطبيق المبـادئ العامـة لالعتـراف والقيـاس الـواردة فـى الفقـرات         

  ".٣٩"إلى " ٢٨"من 
  حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمينات  

ات يتم ربطها على أساس سنوى، فإنـه  إذا كانت حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين       - ١ب
يتم االعتراف بمصروف صاحب العمل المتعلق بذلك فـى الفتـرات الدوريـة باسـتخدام      
متوسط مقدر لمعدل االشتراك حتى وإن كان جزءاً كبيراً من المدفوعات يمكن سداده فـى      

تفـرض حتـى   ومن األمثلة الشائعة على ذلك اشتراكات التأمينات التى     . بداية السنة المالية  
حد أقصى محدد للدخل لكل موظف، وبالنسبة للموظفين مـن ذوى الـدخل األعلـى يـتم        
الوصول إلى الحد األقصى للدخل قبل نهاية السنة المالية، وال يقوم صاحب العمل بـسداد            

 .أية مبالغ أخرى خالل نهاية السنة

  ااإلصالحات الرئيسية الدورية أو الصيانة المخطط له
نة أو اإلصالح الرئيسى الدورى المخطط له أو النفقات الموسمية األخـرى      إن تكلفة الصيا   - ٢ب

المتوقع حدوثها فى أو اخر السنة ال يتم التنبؤ بها ألغراض تقديم التقارير الدوريـة إال إذا          
كان هناك حدث جعل المنشأة تتحمل التزاماً قانونياً ومستدل عليه علماً بأن مجـرد النيـة أو    

  .ف متعلق بالمستقبل ليس كافياً لنشأة أى التزامالضرورة لتحمل مصرو
  المخصصات

يتم االعتراف بالمخصص عندما ال يكون لدى المنشأة بديالً فعلياً سـوى إجـراء تحويـل            - ٣ب
للمنافع االقتصادية نتيجة لحدث نشأ عنه التزام قانونى أو التزام مستدل عليه، ويـتم تـسوية      

ع الخسارة أو المكسب المقابل المعتـرف بـه فـى    مبلغ االلتزام إما بالزيادة أو النقصان م  
  .األرباح أو الخسائر إذا تغير أفضل تقدير للمنشأة لمبلغ االلتزام

  يتطلب هذا المعيار أن تقوم المنشأة بتطبيق نفس قواعـد االعتـراف وقيـاس المخـصص      
فى تاريخ دورى كما لو كانت ستفعل هذا فى نهاية السنة المالية، ووجود أو عـدم وجـود          

هـو   التزام لتحويل المنافع أمر ليس له عالقة بطول مدة الفترة التى قدم عنها التقرير بـل         
  .أمر واقع
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٦١٤

  مكافآت نهاية السنة 
تختلف طبيعة مكافآت نهاية السنة إلى حد كبير حيث يتم الحـصول علـى الـبعض منهـا         - ٤ب

ـ            اس باستمرار الخدمة خالل فترة زمنية، وبعض المكافآت يتم الحصول عليهـا علـى أس
شهرى أو ربع سنوى أو سنوى لنتيجة التشغيل، وقد تكون على أساس اختيارى أو تعاقـدى       

 .بحت أو بناء على ما سارت عليه األمور لعدة سنوات

 :يكون هناك تصور مسبق للمكافأة ألغراض تقديم التقارير الدورية فقط إذا - ٥ب

افـأة التزامـاً مـستدل    كانت المكافأة التزاماً قانونياً مع وجود إجراء سابق يجعل المك    )  أ(
  .عليه وال يوجد أمام المنشأة بديل حقيقى سوى السداد

ويقدم معيار المحاسبة المصرى رقم . كان من الممكن عمل تقدير يعتمد عليه لاللتزام        )  ب(
 .إرشاداً بهذا الخصوص" مزايا العاملين" )٣٨(

  مدفوعات اإليجار المشروطة
 على االلتزام القـانونى أو المـستدل عليـه    يمكن أن تكون أقساط اإليجار المشروطة مثاالً   - ٦ب

فإذا نص عقد إيجار على أقساط مشروطة بناء على تحقيق المـستأجر   . المعترف به كالتزام  
لمستوى معين من المبيعات السنوية فإنه يمكن أن ينشأ التزام خالل الفترات الدورية للـسنة      

كان يتوقع تحقيق ذلك المـستوى   المالية قبل تحقيق مستوى المبيعات السنوى المطلوب إذا         
 سوى سداد مدفوعات اإليجـار  واقعيمن المبيعات، وعلى ذلك ال يوجد أمام المنشأة بديل        

 .المستقبلية

 األصول غير الملموسة 

تقوم المنشأة بتطبيق تعريف وقياس االعتراف ألصل غير ملموس بـنفس الطريقـة فـى               - ٧ب
العتراف بالتكاليف التى تم تحملها قبل اسـتيفاء  الفترة الدورية كما فى الفترة السنوية، ويتم ا 

شروط االعتراف باألصل غير الملموس كمصروف، ويتم االعتراف بالتكاليف التـى يـتم      
تحملها بعد التاريخ المحدد الذي يتم فيه استيفاء شروط االعتراف كجزء من تكلفة األصـل     

كز المالي الدورى علـى  غير الملموس، وليس من المبرر تأجيل التكاليف كأصول فى المر  
 .أمل استيفاء شروط االعتراف بها فيما بعد فى السنة المالية
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٦١٥

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

تكلفة المعاشات المحددة اكتوارياً فى نهاية الفترة المالية الـسابقة والمعدلـة لتأخـذ فـى            
 تقلبات السوق الهامة منذ ذلك الوقت والتخفيضات الهامة أو التسويات أو األحداث        االعتبار

  . األخرى الهامة التى حدثت مرة واحدة فقط
 اإلجازات والعطالت الرسمية وحاالت الغياب األخرى القصيرة المدفوعة 

 فـى  حاالت الغياب المتراكمة المدفوعة هى تلك الحاالت المرحلة والتى يمكن اسـتخدامها   - ٩ب
الفترات المستقبلية إذا لم يكن استحقاق الفترة الحالية مستخدماً بكاملـه، ويتطلـب معيـار          

أن تقوم المنشأة بقياس التكلفـة المتوقعـة   " مزايا العاملين )  "٣٨(المحاسبة  المصرى رقم     
 وااللتزام فيما يتعلق بحاالت الغياب المتراكمة المدفوعة بمقدار المبلغ الذي تتوقع المنـشأة    
سداده نتيجة لالستحقاق غير المستخدم الذي تراكم فى تاريخ الميزانية، ويطبق هـذا المبـدأ     
كذلك فى تواريخ التقارير المالية الدورية، وبالعكس ال تعترف المنـشأة بمـصروف أو أى    
التزام لحاالت الغياب غير المتراكمة المدفوعة فى تاريخ أى تقرير دورى مثلما ال تعترف       

 . ى التزام فى تاريخ تقديم اى تقرير سنوىبمصروف أو أ

 التكاليف األخرى المخططة والتى تحدث بصورة غير منتظمة 
قد تشمل الموازنة التقديرية لمنشأة ما تكاليف معينة يتوقع تكبدها بشكل غير منتظم خـالل      -١٠ب

ـ   ام السنة المالية مثل المساهمات الخيرية وتكاليف تدريب العاملين، وهذه التكاليف بشكل ع
خاضعة للتقدير الشخصى بالرغم من أنها متوقعة وتميل ألن تتكرر من سـنة وأخـرى،          
واالعتراف بأى التزام فى أى تاريخ تقرير مالي دورى لهذه التكاليف التى لم يتم تكبـدها       

 . بشكل عام ال يتفق مع تعريف االلتزامات

 قياس عبء ضريبة الدخل عن الفترة الدورية 
خل للفترة الدورية باستخدام سعر الضريبة الـذي ينطبـق علـى    يستحق عبء ضريبة الد   -١١ب

إجمالي األرباح السنوية المتوقعة أى متوسط سعر ضريبة الدخل السارية السنوية المقدرة         
 . المطبقة على الدخل قبل حساب ضريبة الدخل للفترة الدورية
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٦١٦

جـوب تطبيـق   الذي ينص على و" ٢٨"وهذا يتفق مع المفهوم األساسي الوارد فى الفقرة      -١٢ب
نفس مبادئ االعتراف والقياس المحاسبى فى تقرير مالي دورى كما هـى مطبقـة فـى          

ويتم ربط ضرائب الدخل على أساس سنوى، كمـا يـتم حـساب           . القوائم المالية السنوية  
عبء ضريبة الدخل للفترة الدورية بتطبيق سعر الضريبة علـى الـدخل قبـل حـساب             

طبق على إجمالي األرباح السنوية المتوقعة أى متوسـط  الضريبة للفترة المرحلية والذي ين 
سعر ضريبة الدخل السنوية المقدرة السارى، ويعكس متوسط سـعر الـضريبة الـسنوى     
المقدر مجموعة من أسعار ضريبة الدخل التى يتوقـع أن تنطبـق علـى أربـاح الـسنة       

 المقرر تطبيقهـا  الكاملة، بما فى ذلك التغيرات التى تمت بالفعل فى أسعار ضريبة الدخل   
" ضرائب الـدخل )  "٢٤(فيما بعد فى السنة المالية، ويقدم معيار المحاسبة المصرى رقم        

إرشاداً بشأن التغيرات التى تمت بالفعل فى أسعار الضرائب، ويجب أن تتم إعادة تقـدير         
 مـن " ٢٨"سعر ضريبة الدخل السنوى على أساس السنة حتى تاريخه بما يتفق مع الفقـرة   

 . االفصاح عن التغييرات الهامة فى التقديرات) " د (أ١٦"لمعيار، وتتطلب الفقرة هذا ا

إلى الحد الممكن عملياً يتم تحديد متوسط سعر ضريبة الدخل المقـدر الـسارى بالنـسبة         -١٣ب
للقوائم المجمعة بصورة منفصلة بالنسبة لكل دولة وتطبيقها بصورة منفردة على الـدخل         

لدورية بالنسبة لكل دولة، وبالمثل إذا كانت أسـعار ضـريبة    قبل حساب الضريبة للفترة ا    
مثل األربـاح الرأسـمالية أو االيـراد    (دخل مختلفة تنطبق على فئات مختلفة من الدخل       

فيتم إلى الحد الممكن عملياً تطبيق سعر مستقل على كل فئـة    )  المحقق من أنشطة محددة   
حيث إن هـذه الدرجـة مـن الدقـة     منفردة للدخل قبل حساب الضريبة للفترة الدورية و     

مطلوبة إال أنه قد ال يمكن تحقيقها فى جميع الحاالت، ويـتم اسـتخدام متوسـط مـرجح      
ألسعار الضريبة فى الدول المختلفة أو بالنسبة لفئات الدخل إذا كان استخدام أسعار أكثـر     

 . تحديداً له نتيجة تقريبية معقولة

نشأة التى تقدم تقارير ربع سـنوية أن تـربح مـن    لتوضيح تطبيق المبدأ السابق، تتوقع الم    -١٤ب
 قبل حساب الضريبة فى كل فترة ربع سنوية وتعمل فى دولـة تبلـغ   ١٠٠٠٠شركة تابعة   

علـى  % ٣٠ من األرباح الـسنوية و ٢٠٠٠٠على أول  % ٢٠سعر الضريبة الدخلية فيها     
ي مبلـغ عـبء   كل أرباح إضافية، واألرباح الفعلية تشابه التوقعات، ويبين الجدول التـال    

 . ضريبة الدخل الذي تصدر عنه التقارير الربع سنوية
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  سنوياً  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثانى  لوالربع األ  
  ١٠٠٠٠  ٢٥٠٠  ٢٥٠٠  ٢٥٠٠  ٢٥٠٠  عبء الضريبة

  ٤٠٠٠٠ للسنة بكاملها علـى دخـل مقـداره      ١٠٠٠٠يتوقع أن تستحق ضريبة مقدارها      
 . قبل حساب الضريبة

تقوم المنشأة بتقديم تقارير ربع سنوية، ومن المتوقـع أن تحـصل      :  إيضاح آخر  ييل فيما   -١٥ب
 قبل حساب الضريبة فى الربع األول، إال أنها تتوقع أن تتكبـد        ١٥٠٠٠على ربح مقداره    
وهكـذا يبلـغ   ( فى كل فترة ربع سنوية من الفترات الثالث الباقية     ٥٠٠٠خسائر مقدارها   

ويبـين  %. ٢٠ط سعر ضريبة الدخل السنوية المقـدرة    ومتوس) ربحها صفراً خالل السنة   
 .   يرد فى التقرير فى كل فترة ربع سنويةالذيالجدول التالي مبلغ عبء ضريبة الدخل 

  سنوياً  الربع الرابع  الربع الثالث  الثانى الربع  الربع األول  
  صفر  ) ١٠٠٠ (  ) ١٠٠٠ (  ) ١٠٠٠ (  ٣٠٠٠  عبء الضريبة

  والسنة الضريبية الفرق بين السنة المالية
 فى الحاالت النادرة التى تختلف فيها السنة المالية عن السنة الضريبية يتم قيـاس عـبء          -١٦ب

ضريبة الدخل للفترة الدورية باستخدام متوسط مرجح لسعر الضريبة الفعلى مقدراً لكـل        
 الـذي ضريبة الدخل المطبقة على الجزء من الدخل قبل حساب الضريبة      سنة من سنوات  

 .قيقه فى كل سنة من سنوات ضريبة الدخل هذهتم تح

 .  ملغاة -١٧ب

 الخصم الضريبي 
 . ملغاة -١٨ب

 . ملغاة -١٩ب

 رد وترحيل الخسارة والخصم الضريبى 
يتم إظهار الخسارة الضريبية التى تم ردها فى الفترة الدورية التـى تحـدث فيهـا تلـك           -٢٠ب

بة أو أيـة  الخسارة، كما يتم كذلك االعتراف بأى تخفيض مقابل لذلك فى عـبء الـضري     
 .زيادة فى إيراد الضريبة
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شروطاً لتقييم احتمال الربح الخاضع للـضريبة   ) ٢٤(يقدم معيار المحاسبة المصرى رقم       -٢١ب
  . يمكن مقابله االستفادة من الخسائر والخـصومات الـضريبية غيـر المـستخدمة            الذي

 يـتم  ويتم تطبيق هذه الشروط فى نهاية كل فترة دورية، وإذا تم استيفاء هـذه الـشروط            
إظهار أثر ترحيل الخسارة الضريبية فى حساب متوسط سعر ضـريبة الـدخل الـسنوية         

 . المقدر المطبق

إيضاحاً لذلك هناك منشأة تقدم تقاريرها كل فترة ربع سنوية ولديها خسارة تشغيل مرحلـة       -٢٢ب
 والتـى لـم يـتم    ١٠٠٠٠ألغراض ضريبة الدخل فى بداية السنة المالية الحالية مقدارها     

 فى الربـع األول مـن   ١٠٠٠٠فيها بأى أصل ضريبى مؤجل، وتربح المنشأة       افاالعتر
 فى كل فترة ربع سـنوية مـن الفتـرات الـثالث     ١٠٠٠٠أن تربح  السنة الحالية، وتتوقع 

الباقية، وباستبعاد الخسارة التشغيلية المرحلة يتوقع أن يبلغ معدل سـعر ضـريبة الـدخل      
  : ة كما يليفيكون عبء الضريب% ٢٠السنوية المقدر 

  سنوياً  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثانى  الربع األول  

  ٦٠٠٠  ١٥٠٠  ١٥٠٠  ١٥٠٠  ١٥٠٠  عبء الضريبة

 التغيرات التعاقدية أو المنظورة فى سعر الشراء 
هناك تصور بالنسبة ألي خصم على الكميات وكذلك التغيرات األخرى المتعاقـد عليهـا         -٢٣ب

العمالة أو البضائع والخدمات األخرى المشتراة فـى الفتـرات   فى أسعار المواد الخام أو  
الدورية لدى كل من الطرف الذي يقوم بالسداد والمستلم إذا كان من المتوقع حدوث ذلك،      
وهكذا فإن اى تخفيض أو خصم تعاقدى يكون متوقع، إال أن أى خفض أو خصم تقديرى           

ج ال يستوفيان الشروط الـواردة فـى   ال يكون له أى انعكاس ألن األصل أو االلتزام النات     
إطار عرض وتصوير القوائم المالية التى تنص على وجوب أن يكـون األصـل مـورداً     
تسيطر عليه المنشأة نتيجة لحدث سابق، ووجوب أن يكون االلتزام عبئاً حاليـاً يتوقـع أن           

  . ينجم عن تسويته تدفق خارجى للموارد
 اإلهالك واالستهالك

ستهالك لفترة دورية على األصول المملوكة خالل تلك الفترة الدوريـة  يعتمد االهالك واال  -٢٤ب
وال يؤخذ فى االعتبار حاالت استحواذ أو بيع األصول المخطط لها لفتـرة الحقـة فـى           

 . السنة المالية
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 المخزون 
يتم قياس المخزون للتقارير المالية الدورية بناء على نفس المبادئ كما فى نهايـة الـسنة           -٢٥ب

شـروط االعتـراف   " المخـزون ) "٢(يحدد معيار المحاسبة المـصرى رقـم        و. المالية
ويمثل المخزون مشاكل معينة فى تـاريخ أى تقريـر مـالي بـسبب          . بالمخزون وقياسه 

الحاجة الى تحديد الكميات والتكاليف وكذلك صافي القيمة البيعية للمخزون، وبالرغم مـن    
دورى، ولتـوفير التكـاليف والوقـت    ذلك يتم تطبيق نفس مبادئ القياس على المخزون ال   

كثيراً ما تستخدم المنشآت التقديرات لقياس المخزون فى التواريخ الدورية الى حد أكبـر            
وفيما يلي أمثلة علـى كيفيـة تطبيـق اختبـار     . مما يتم فى تواريخ تقديم التقارير السنوية  

التـصنيع فـى   صافي القيمة البيعية فى أى تاريخ دورى، وكيفية معاملة التغيرات فـي            
 . التواريخ الدورية

 صافي القيمة البيعية للمخزون 
 القيمة البيعية للمخزون بالرجوع إلى أسعار البيع والتكاليف المتعلقة بهـا  صافييتم تحديد    -٢٦ب

 صـافي وتقوم المنشأة برد أى انخفاض فى القيمة إلـى    . إلكمال بيعها فى تواريخ دورية    
حقة فقط إذا كان من المناسب إجراء ذلك فـى نهايـة   القيمة البيعية فى أية فترة دورية ال      

 . السنة المالية

 . ملغاة -٢٧ب

 التغيرات فى تكلفة التصنيع للفترات الدورية 
يتم االعتراف باالنحرافات فى السعر والكفاءة والصرف والكمية لمنـشأة صـناعية فـى      -٢٨ب

عتـراف بهـذه    يتم فيه االالذيقائمة الدخل فى تواريخ التقارير الدورية إلى نفس المدى        
التغيرات فى قائمة الدخل فى نهاية السنة المالية مع اعتبار تأجيل التغيرات التـى يتوقـع          
استيعابها فى نهاية السنة غير مناسب، ألنه من الممكن أن ينجم عن ذلك إثبات المخـزون        

 . فى ذلك التاريخ بمقدار يزيد أو يقل عن حصته فى التكلفة الفعلية للصنع

   ترجمة العمالت األجنبيةأرباح وخسائر
يتم قياس أرباح وخسائر ترجمة العمالت األجنبية للتقارير المالية الدوريـة حـسب نفـس      -٢٩ب

 . المبادئ كما فى نهاية السنة المالية
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آثار التغيرات فى أسعار صـرف العمـالت     ) "١٣(يحدد معيار المحاسبة المصرى رقم       -٣٠ب
ت األجنبية إلى عملة العرض بما فـى ذلـك        كيفية ترجمة القوائم المالية للعمليا    " األجنبية

اإلرشادات الخاصة باستخدام متوسط أسعار صرف العمالت األجنبية أو أسعار اإلقفـال          
لها وإرشادات بشأن االعتراف بالتسويات الناجمة فى األرباح أو الخسائر أو بنود الـدخل         

رة الدورية بمـا يتفـق   ويتم استخدام المتوسط الفعلى وأسعار اإلقفال للفت. الشامل األخرى 
، وال تقوم المنشآت بتوقع التغيـرات المـستقبلية   )١٣(مع معيار المحاسبة المصرى رقم      

فى أسعار الصرف األجنبية فى باقى السنة المالية الحالية عند ترجمة العمليـات األجنبيـة     
 . فى أية فترة دورية

ت ترجمـة العمـالت   االعتراف بتـسويا ) ١٣(إذا تتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم      -٣١ب
األجنبية كدخل أو كمصروف فى الفترات التى تنشأ بها، فإن هذا المبدأ يطبـق فـى كـل     

وال تقوم المنشآت بتأجيل بعض تسويات ترجمة العمالت األجنبيـة فـى أى         . فترة دورية 
 . تاريخ دورى إذا كان من المتوقع رد التسوية قبل نهاية السنة المالية

  رية فى االقتصاديات عالية التضخم التقارير المالية الدو
 .  ملغاة -٣٢ب

 .  ملغاة -٣٣ب

 . ملغاة -٣٤ب

 اضمحالل قيمة األصول  
االعتـراف بخـسارة   " األصـول الثابتـة  ) "١٠(يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقـم       -٣٥ب

 . االضمحالل فى القيمة إذا انخفض المبلغ القابل لالسترداد إلى أقل من القيمة الدفترية

قوم المنشأة بتطبيق نفس شـروط اختبـارات اضـمحالل القيمـة     يتطلب هذا المعيار أن ت  -٣٦ب
واالستبعاد من الدفاتر فى أى تاريخ دورى كما كانت ستفعل فى نهاية أيـة سـنة ماليـة،      
على أن ذلك ال يعنى أنه يجب على المنشأة أن تقوم بالضرورة بإجراء حـساب مفـصل           

أة بـإجراء مراجعـة لتحديـد    الضمحالل القيمة فى نهاية كل فترة دورية، بل تقوم المنش    
دالئل على وجود أى اضمحالل هام فى القيمة منذ نهاية آخر سنة ماليـة لتحديـد مـا إذا     

  . كانت هناك حاجة لهذا الحساب من عدمه
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  ) ج(ملحق 
  أمثلة على استخدام التقديرات

  .ولكنه ال يمثل جزءاً منه) ٣٠(يرافق هذا الملحق معيار المحاسبة المصرى رقم 
  . من هذا المعيار" ٤١"ة التالية إليضاح تطبيق المبدأ المذكور فى الفقرة األمثل

قد ال تدعو الحاجة الى إجراءات كاملة لجرد وتقييم للمخـزون فـى التـواريخ        : المخزون - ١ج
الدورية بالرغم من انه يمكن إجراؤها فى نهاية السنة المالية، وقـد يكـون كافيـاً إجـراء       

  .هوامش المبيعاتعلى بناء تقديرات فى التواريخ الدورية 

قد تقوم المنـشآت بـإجراء بحـث    : تبويب األصول وااللتزامات المتداولة وغير المتداولة   - ٢ج
أكثر شموالً لتبويب األصول وااللتزامات على أنها متداولة أو غير متداولة فـى تـواريخ         

  . التقارير السنوية وليس فى التواريخ الدورية
مثل مخصص الـضمانات والتكـاليف    (مناسب لمخصص   إن تحديد المبلغ ال   : المخصصات - ٣ج

قد يكون معقداً وكثيراً ما يكون مكلفاً ومستهلكاً للوقت، وفى     ) البيئية وتكاليف إعداد الموقع   
بعض األحيان تستخدم المنشآت خبراء خارجيين للمساعدة فى الحـسابات الـسنوية، ويـتم          

راجعـة وتحـديث المخـصص    عادة عمل تقديرات مماثلة فى تواريخ دورية بناء علـى م   
 . السنوى السابق بدالً من استخدام خبراء خارجيين لعمل حساب جديد

أن تقـوم المنـشأة   " مزايا العاملين) "٣٨(يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم    : المعاشات - ٤ج
بتحديد القيمة الحالية لاللتزامات المحددة المرتبطة بهذه المزايا والقيمة الـسوقية ألصـول       

ويشجع المعيار المنشأة على استخدام خبيـر  . اشات فى تاريخ نهاية كل فترة مالية    نظام المع 
وألغراض إعداد التقارير الدورية يمكن الحصول  . اكتوارى مؤهل مهنياً لقياس االلتزامات    

 . على قياس يعتمد عليه من خالل االستنتاج واالستنباط بناء على أحدث تقييم اكتوارى

شأة في قوائمها المالية المجمعة بحساب عـبء ضـريبة الـدخل      تقوم المن : ضرائب الدخل  - ٥ج
والتزام ضريبة الدخل المؤجل فى تواريخ سنوية بتطبيق سـعر الـضريبة علـى قياسـات       

توضح أهمية التوصـل  " ١٤ب "الدخل لكل دولة بشكل مستقل، وعلى الرغم من أن الفقرة      
إال أنه قد يكون من غير الممكـن  لهذه الدرجة من الدقة فى تواريخ تقديم التقارير الدورية       

تحقيقها فى جميع الحاالت، ويتم استخدام متوسط مرجح لسعر الضريبة فى الدول المختلفـة   
 . أو بالنسبة لفئات الدخل إذا كانت ذات درجة تقريبية معقولة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٦٢٢

قد يشمل قياس البنود المحتملة آراء الخبـراء القـانونين أو مستـشارين           : البنود المحتملة  - ٦ج
  يتم فى بعض األحيان الحصول علـى تقـارير رسـمية مـن خبـراء مـستقلين         آخرين و 

فيما يتعلق بالبنود المحتملة، ومثل هذه اآلراء حـول التقاضـى والمطالبـات والتقييمـات        
  والبنود المحتملة وحاالت عدم التأكد األخرى قد تكـون مطلوبـة أو ال تكـون مطلوبـة           

 .فى التواريخ الدورية

 .ملغاة - ٧ج

بالنسبة لبعض األرصدة المـشتركة بـين     : بين الشركات الشقيقة والتابعة   التسويات فيما    - ٨ج
الشركات الشقيقة والتابعة الى أن تتم تسويتها على مستوى تفصيلي عنـد إعـداد القـوائم            
المالية المجمعة فى نهاية السنة المالية فإنه يمكن تسويتها بصورة مختصرة وأقل تفـصيالً            

 . معة فى أى تاريخ دورىعند إعداد القوائم المالية المج

نظراً للتعقيد وارتفاع التكلفة والوقت قد تكـون قياسـات الفتـرة       : الصناعات المتخصصة  - ٩ج
الدورية فى الصناعات المتخصصة أقل دقة مما هى عليه فى نهاية الـسنة الماليـة، مثـال     

 .ذلك حساب احتياطيات التأمين من قبل شركات التأمين
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   )٣١( ر احملاسبة املصرى رقم معيا
 اضمحالل قيمة األصول
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  )٣١(م معيار احملاسبة املصرى رق
 اضمحالل قيمة األصول

 فــقرات المحتويات

 ١ هدف المعيار

 ٥- ٢ نطاق المعيار

  ٦ تعريفات
  ١٧- ٧  تحديد األصل الذي قد يحدث اضمحالل فى قيمته

  ٢٣-١٨  قياس القيمة االستردادية
  ٢٤  قياس القيمة االستردادية لألصل غير الملموس الذي ليس له عمر إنتاجي محدد

  ٢٩-٢٥  لعادلة ناقصاً تكاليف البيعصافي القيمة ا
  ٣٢-٣٠  القيمة االستخدامية

  ٣٨-٣٣  أسس تقدير التدفقات النقدية المستقبلية
  ٥٣-٣٩  العناصر المكونة لتقديرات التدفقات النقدية المستقبلية 

  ٥٤  التدفقات النقدية المستقبلية للعمالت األجنبية 
  ٥٧-٥٥  سعر الخصم 

  ٦٤-٥٨  الضمحالل فى القيمةاالعتراف وقياس خسارة ا
  ٦٥  وحدات توليد النقد والشهرة

  ٧٣-٦٦  تحديد وحدة توليد النقد التى ينتمي إليها األصل 
  ٧٩-٧٤  القيمة االستردادية والقيمة الدفترية لوحدة توليد النقد

    الشهرة 
  ٨٧-٨٠  توزيع الشهرة على الوحدات المولدة للنقد

  ٩٥-٨٨   المولدة للنقد التى تتضمن شهرةاختبار اضمحالل القيمة للوحدات
  ٩٩-٩٦   توقيت اختبارات اضمحالل القيمة 

  ١٠٣-١٠٠   األصول العامة للمنشأة 
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 فــقرات المحتويات

  ١٠٨-١٠٤  خسارة اضمحالل قيمة وحدة توليد النقد
  ١١٦-١٠٩  عكس الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة 

  ١٢١-١١٧  لمنفردعكس الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل ا
  ١٢٣-١٢٢  عكس الخسارة الناجمة عن اضمحالل قيمة وحدة مولدة للنقد

  ١٢٥-١٢٤  عكس الخسارة الناجمة عن اضمحالل قيمة الشهرة 
  ١٣٧-١٢٦  االفصاح

التقديرات المستخدمة لقياس القيمة االستردادية للوحدات المولدة للنقد التى تحتـوى       
  س لها أعمار إنتاجية محددة على شهرة أو أصول غير ملموسة لي

  
١٣٧-١٣٤  

    )  أ (ملحق 
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  )٣١(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  اضمحالل قيمة األصول

  هدف المعيار
يهدف هذا المعيار إلى وضع اإلجراءات التي يمكن للمنشأة أن تطبقها لضمان أن أصـولها          –  ١

األصل مثبتاً بقيمة أكثر مـن قيمتـه   ويصبح . قد تم إثباتها بقيم ال تتجاوز قيمتها االستردادية      
االستردادية إذا كانت قيمته الدفترية تتجاوز القيمة المتوقع استردادها من خالل اسـتخدام أو          
بيع األصل، وفى هذه الحالة فإن األصل يعتبر قد اضمحلت قيمته، وهنا يتطلب هذا المعيـار       

 ذلك األصـل، ويحـدد المعيـار    أن تقوم المنشأة بإثبات الخسارة الناجمة عن اضمحالل قيمة 
الحاالت التي يتعين فيها أن تقوم المنشأة بإلغاء الخـسارة الناجمـة عـن اضـمحالل قيمـة        

  .األصل، كما يوصى بإفصاحات معينة عن األصول التي حدث اضمحالل في قيمتها
  نطاق المعيار  

  : بخالف يطبق هذا المعيار عند المحاسبة عن االضمحالل في قيمة كافة األصول – ٢
  ).المخزون) ٢( معيار المحاسبة المصرى رقم راجع( المخزون )أ(  
  )).٤٨(راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (األصول الناشئة عن عقود اإلنشاء ) ب(و 
ضـرائب  ) ٢٤(راجع معيار المحاسبة المصرى رقـم  (األصول الضريبية المؤجلة    ) ج(و  

  ).الدخل
) ٣٨(راجع معيار المحاسبة المـصرى رقـم   (لعاملين  األصول الناشئة عن مزايا ا     )د(و  

  ).مزايا العاملين
  )٤٧(األصول المالية المدرجة فـي نطـاق معيـار المحاسـبة المـصرى رقـم           ) ه(و  

  .األدوات المالية
االستثمار العقاري الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة وفقاً لمعيار المحاسبة المـصري    ) و(و  

  ".رياالستثمار العقا) "٣٤(رقم 
األصول البيولوجية المتعلقة بالنشاط الزراعي التي يتم قياسـها بالقيمـة العادلـة       ) ز(و  

راجع معيار المحاسبة المـصرى    (مطروحاً منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع        
   ).الزراعة) ٣٥(رقم 
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تكاليف االقتناء المؤجلة واألصول غير الملموسة الناشئة عـن حقـوق تعاقديـة       ) ح(و  
) ٣٧(ركات التأمين بموجب عقود تأمين طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقـم    لش

  .عقود التأمين
المبوبـة  ) أو مجموعات األصول الجارى الـتخلص منهـا  ( غير المتداولة    األصول) ط(و  

) " ٣٢(كأصول محتفظ بها بغرض البيع طبقاً لمعيار المحاسبة المـصرى رقـم             
  ".لغرض البيع والعمليات غير المستمرةاألصول غير المتداولة المحتفظ بها 

 ال يطبق هذا المعيار على المخزون أو األصول الناشئة عن عقـود اإلنـشاء أو األصـول              – ٣
  الضريبية المؤجلة أو األصول الناشئة عن مزايـا العـاملين أو األصـول غيـر المتداولـة       

  غـرض البيـع  المبوبة كأصول محتفظ بهـا ل   ) أو مجموعة األصول الجارى التخلص منها     (
ألن معايير المحاسبة المصرية الحالية السارية على هذه األصول تتضمن متطلبـات معينـة         

  .إلثبات هذه األصول واالعتراف بها وقياسها
  : يطبق هذا المعيار على األصول المالية المبوبة– ٤

  القـوائم ) " ٤٢(كشركات تابعة كما ورد فـي معيـار المحاسـبة المـصرى رقـم             ) أ (
  ". المجمعة المالية

  االسـتثمارات ) " ١٨(كشركات شقيقة كما ورد في معيار المحاسبة المصرى رقـم         ) ب (
  ".في شركات شقيقة

  كحصص ملكية فى مشروعات مشتركة كما ورد في معيـار المحاسـبة المـصرى        ) ج (
  ".الترتيبات المشتركة) " ٤٣(رقم 

ـ        وع لمعيـار المحاسـبة   وبالنسبة الضمحالل قيمة األصول المالية األخرى، يتم الرج
  ).٤٧(المصرى رقم 

ال يطبق هذا المعيار على األصول المالية التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة المـصري           – ٥
، أو االستثمار العقاري الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة ضمن نطاق معيار المحاسبة         )٤٧(رقم  

 الزراعي التي يتم قياسها بالقيمـة   ، أو األصول الحيوية المتعلقة بالنشاط     )٣٤(المصري رقم   
  ).٣٥(العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع ضمن نطاق معيار المحاسبة المصري رقم 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٦٢٨

  تعريفات 
  : تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها– ٦

 مجمع لإلهـالك   المبلغ الذي يتم االعتراف به لألصل بعد خصم أى    وهي :القيمة الدفترية 
  .أو االستهالك أو خسائر االضمحالل فى قيمته

أصغر مجموعة يمكن تحديدها من األصول التى تولد تدفقات نقديـة  : الوحدة المولدة للنقد 
  داخلة وتكون مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من غيرها مـن األصـول       

  .أو مجموعات األصول
 األصول بخالف الشهرة والتي تسهم في التـدفقات النقديـة   يوه: األصول العامة للمنشأة 

  .المستقبلية لكل من الوحدة المولدة للنقد محل االختبار والوحدات األخرى المولدة للنقد
 التكاليف اإلضافية التي تتعلق مباشرة بالتخلص من أصل أو وحدة        وهي: تكاليف التخلص 

  .روفات الضرائب الدخليةمولدة للنقد بعد استبعاد تكاليف التمويل ومص
هى تكلفة األصل الثابت أو أية قيمة أخرى بديلـة للتكلفـة فـى           : القيمة القابلة لإلهالك  

  .القوائم المالية ناقصاً القيمة التخريدية له فى نهاية عمره اإلنتاجى المقدر
على العمر هو التحميل المنتظم للقيمة القابلة لإلهالك من األصل الثابت ): االستهالك(اإلهالك 

  ).أو استهالك األصل غير الملموس على مدار االستفادة المتوقعة منه(اإلنتاجى المقدر له 
 يتم استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملـة  الذيهى السعر  : القيمة العادلة 

  .منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس
لغ الذي تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة   هى المب  :خسارة االضمحالل فى القيمة   

  .المولدة للنقد عن القيمة االستردادية لها
هى قيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيـع  : القيمة االستردادية لألصل أو للوحدة المولدة للنقد 

  .أو قيمته االستخدامية أيهما أكبر
  :إما أن يكونالعمر اإلنتاجى 

  .ي تتوقع المنشأة أن تنتفع خاللها باألصلالفترة الت) أ    (
عدد وحدات اإلنتاج أو عدد وحدات مناسبة أخرى تتوقع المنشأة الحصول عليهـا       ) ب(أو  

  .من ذلك األصل
هى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع حدوثها مـن      : القيمة االستخدامية 

  . أي أصل أو وحدة مولدة للنقد
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  الذي قد يحدث اضمحالل في قيمتهتحديد األصل 
متى يجب تحديد القيمة االستردادية، وهذه الشروط تـستخدم    " ١٧"إلى  " ٨"تحدد الفقرات من     – ٧

  .ولكنها تطبق بنفس الشكل على األصل منفرداً أو الوحدة المولدة للنقدية" أصل"مصطلح 
  :الي      أما بقية ما ورد فى هذا المعيار فهي مقسمة على النحو الت

. متطلبـات وشـروط قيـاس القيمـة االسـتردادية      " ٥٧"إلى  " ١٨"تحدد الفقرات من    ) أ (
  .ليشير لألصل المنفرد أو ألية وحدة مولدة للنقدية" أصل"ويستخدم مصطلح 

شروط االعتـراف والقيـاس بالنـسبة لخـسائر         " ١٠٨"إلى  " ٥٨"تحدد الفقرات من    ) ب (
بقياس اضمحالل القيمة واالعتراف بـه بالنـسبة   ويتم تناول ما يتعلق  . اضمحالل القيمة 

" ٦٥"أما الفقرات مـن  " ٦٤"إلى " ٥٨"لألصول الفردية بخالف الشهرة في الفقرات من   
فإنها تتناول القياس واالعتراف بالنسبة لخسائر اضمحالل القيمـة للوحـدات   " ١٠٨"إلى  

  .المولدة للنقدية وكذلك الشهرة
متطلبات وشروط إلغاء خسائر اضمحالل القيمـة  " ١١٦ "إلى" ١٠٩"تحدد الفقرات من  ) ج (

المثبتة في فترات سابقة بالنسبة ألي أصل أو وحدة مولدة للنقديـة وينطبـق مـصطلح        
وهنـاك  . في هذه الشروط على األصل الفردي أو أية وحـدة مولـدة للنقديـة    " أصل  "

النـسبة  ، وب"١٢١"إلـى  " ١١٧"شروط إضافية لألصل الفردي وردت في الفقرات من        
، "١٢٣"و" ١٢٢"للوحدة المولدة للنقدية فقد وردت الشروط اإلضـافية فـي الفقـرتين          

  ". ١٢٥"و" ١٢٤"وبالنسبة للشهرة فقد وردت في الفقرتين 
المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها بشأن خـسائر  " ١٣٣"إلى " ١٢٦"تحدد الفقرات من    ) د  (

وتحـدد الفقـرات    .وحدات المولدة للنقديةاضمحالل القيمة وإلغائها بالنسبة لألصول وال
متطلبات اإلفصاح اإلضافية للوحدات المولدة للنقديـة المـوزع    " ١٣٧"إلى  " ١٣٤"من  

عليها الشهرة أو األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحـددة وذلـك         
  .ألغراض اختبار اضمحالل القيمة

إلـى  " ١٢"ترية قيمته االستردادية والفقـرات مـن   يضمحل األصل عندما تتجاوز قيمته الدف    – ٨
 وصفاً لبعض الدالالت والمؤشرات على إمكانية حدوث خسائر اضـمحالل فـي          تقدم” ١٤"

قيمة األصل، فإذا ظهرت أي من هذه الدالالت والمؤشرات فإنه يتعين على المنشأة أن تقـوم   
، إذا لم تكـن هنـاك   "١٠"فقرة بعمل تقدير رسمي للقيمة االستردادية، وفيما عدا ما ورد فى    

أية داللة على احتمال حدوث خسارة نتيجة االضمحالل في قيمة األصل فإن هذا المعيـار ال       
  .يتطلب أن تقوم المنشأة بعمل تقدير رسمي للقيمة االستردادية
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 يتعين على المنشأة أن تقدر في تاريخ نهاية كل فترة مالية ما إذا كان هنـاك أى مؤشـر      – ٩
وإذا كان األمر كذلك، فإنـه يجـب أن تقـوم    . مال حدوث اضمحالل في قيمة أصلعلى احت 

  .المنشأة بعمل تقدير للقيمة االستردادية لألصل
  :  بغض النظر عن وجود أو عدم وجود مؤشر الضمحالل القيمة، تقوم المنشأة بما يلي– ١٠

ر إنتاجى غير إجراء اختبار اضمحالل القيمة سنوياً لألصل غير الملموس الذي له عم     ) أ(
محدد أو األصل غير الملموس غير المتاح لالستخدام وذلك بمقارنة قيمته الدفترية مع 

ويمكن إجراء هذا االختبار في أي وقت في السنة بشرط إجرائه في . قيمته االستردادية
ويجوز إجراء اختبارات لألصول غير الملموسة المختلفة في . نفس الوقت من كل سنة

 إال أنه إذا تم االعتراف بهذا األصل غير الملموس أولياً أثناء الـسنة       .أوقات مختلفة 
 .الحالية يتم إجراء اختبار اضمحالل القيمة لهذا األصل قبل نهاية هذه الفترة

  إجراء اختبار للشهرة المقتناة فى عملية تجميع أعمـال سـنوياً طبقـاً للفقـرات             )  ب(
 ".٩٩"إلى " ٨٠"من 

على تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية كافيـة السـترداد قيمتـه       قدرة األصل غير الملموس      –١١
الدفترية تخضع لدرجة أكبر من عدم التأكد وذلك قبل إتاحة األصل لالسـتخدام عنهـا بعـد        
اتاحته لالستخدام وبالتالي يتطلب هذا المعيار قيام المنشأة باختبار اضـمحالل القيمـة علـى          

  . لألصل غير الملموس الذي لم يتاح بعد لالستخداماألقل مرة سنوياً وكذلك القيمة الدفترية
 وعند تقدير مدى احتمال حدوث اضمحالل في قيمة األصل فإنه يجب علـى المنـشأة أن        –١٢

  :  المؤشرات التالية- كحد أدنى -تأخذ في االعتبار
  :المصادر الخارجية للمعلومات

كثر ممـاهو متوقـع   حدوث انخفاض ملموس فى القيمة السوقية لألصل أثناء الفترة أ         )  أ(
 .نتيجة مرور الوقت أو االستخدام المعتاد

 على المنشأة أثناء الفترة أو سوف تحدث فـي  سلبيحدوث تغيرات ملموسة ذات أثر       )  ب(
المستقبل القريب في البيئة التكنولوجية والسوق والمناخ االقتصادي والتشريعي الـذي      

 .هاتعمل فيه المنشأة أو في السوق التى تم تخصيص األصل ل
حدوث زيادة في أسعار فائدة السوق على االستثمارات أو في معدالت العائد األخـرى        ) ج (

في السوق خالل الفترة وأن يكون من المحتمل أن يكون لتلك الزيادة تأثير على سـعر       
الخصم المستخدم في حساب القيمة االستخدامية لألصل مما يـسفر عـن اضـمحالل          

  .لألصلملموس في القيمة االستردادية 
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 Market Capitalization  أصـول المنـشأة قيمهـا الرأسـمالية    لـصافي إذا تجاوزت القيمة الدفتريـة  ) د( 
  .طبقاً ألسعار السوق

  :المصادر الداخلية للمعلومات
  .توافر دليل تقادم أو تلف مادي في األصل) أ     (
 أو يتوقع حـدوثها  حدوث تغييرات ملموسة ذات تأثير سلبى على المنشأة خالل الفترة ) ب (

في المستقبل القريب الذي يستخدم فيه األصل أو يتوقع استخدامه، وهذه التغيـرات          
تشمل تخريد األصل والخطط الخاصة بتوقف العمليات المرتبط بها األصـل أو إعـادة     

أو خطط تتعلق بالتصرف في األصل أو بيعه قبل التاريخ المتوقـع وإعـادة              هيكلتها
  .)(ى لألصل بحيث يكون له نهاية محددةتقدير العمر اإلنتاج

شير إلى سوء األداء االقتصادي لألصـل أو يتوقـع   يتوافر دليل من التقارير الداخلية   ) ج (
  .أن يكون سيئاً

من مؤشرات وجود اضمحالل عند اعتراف المستثمر بتوزيعات األرباح فى اسـتثمار          ) د(
  : يلي مشتركة ما فى شركة تابعة أو شركة شقيقة أو منشأة تحت سيطرة

عندما يزيد الرصيد الدفترى لالستثمار فى القوائم المالية المستقلة عن األرصدة      ) ١   (
الدفترية الواردة فى القوائم المالية المجمعة لصافي أصول المنـشأة المـستثمر     

  .فيها بما فى ذلك الشهرة المرتبطة بها
  فى المنشأة المـستثمر فيهـا   عندما تزيد التوزيعات عن إجمالي الدخل الشامل        ) ٢(

  .فى الفترة التى يعلن فيها التوزيع
حيث إنه يجوز أن تقـوم المنـشأة بتحديـد     . ليست شاملة " ١٢"الحاالت المدرجة في الفقرة      –١٣

دالئل أخرى تشير إلى إمكانية اضمحالل األصل ويتطلب هذا أن تقوم المنشأة بتحديد القيمـة      
  قوم بإجراء اختبـار اضـمحالل القيمـة طبقـا للفقـرات     االستردادية أو في حالة الشهرة ت     

  ".٩٩"إلى " ٨٠"من 
                                                 

) (   بمجرد أن يفى األصل بشروط التبويب كمحتفظ به لغرض البيع)  أو يدرج ضمن مجموعة مستبعدة مبوبـة
معالجته المحاسبية طبقاً لمعيار المحاسبة فإنه يستبعد من نطاق هذا المعيار ويتم )  كمحتفظ بها لغرض البيع  

  ".األصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة)  " ٣٢(المصرى رقم 
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  :قد تشير دالئل من التقارير الداخلية إلى احتمال اضمحالل في قيمة األصول منها –١٤
  أن التدفقات النقدية القتناء األصل أو االحتياجـات النقديـة التاليـة لتـشغيل األصـل       ) أ (

  .لموازنة التقديريةأو صيانته، أعلى مماهو مقدر في ا
أن تكون التدفقات النقدية الفعلية بالصافي أو أرباح التشغيل أو الخسائر الناجمة عـن          ) ب (

  .األصل، أسوأ مما هو مقدر في الموازنة التقديرية
  حدوث تراجع ملموس في تقديرات التدفقات النقدية الـصافية أو األربـاح التـشغيلية      ) ج (

  .سائر المتوقعة من األصلأو الزيادة الملموسة في الخ
وجود خسائر تشغيلية أو تدفقات نقدية خارجة لألصل عند تجميع أرقام الفترة الحاليـة            ) د (

  .مع األرقام المتوقعة مستقبالً
يتطلب هذا المعيار إجراء اختبار اضمحالل القيمة علـى األقـل        " ١٠"كما ورد في الفقرة      –١٥

س له عمـر إنتـاجى محـدد أو غيـر المتـاح      مرة كل سنة لألصل غير الملموس الذي لي    
فـإن  " ١٠"وبغض النظر عن متى يتم تطبيق ما جـاء بـالفقرة         . لالستخدام، وكذلك الشهرة  

. مفهوم األهمية النسبية يطبق عند تحديد هل هناك احتياج لتقييم القيمة االسـتردادية لألصـل     
يمـة االسـتردادية لألصـل    على سبيل المثال، إذا أظهرت العمليات الحسابية السابقة أن الق       

تتجاوز بكثير قيمته الدفترية عندئذ ال تحتاج المنشأة إلى إعادة تقييم القيمة االستردادية ما لـم      
يقع أي حدث يؤدى إلى استبعاد هذا الفرق وبالمثل قد تظهر التحليالت الـسابقة أن القيمـة             

  ".١٢"فقرة االستردادية لألصل ال تتسم بأية حساسية تجاه أي مؤشر ورد في ال
إذا حدثت زيادة في أسعار فائدة السوق عـن المعـدالت     " ١٥"كإيضاح لما ورد في الفقرة       –١٦

األخرى للعائد على االستثمار في السوق أثناء الفترة، فإنه ليس مطلوباً بموجب هذا المعيـار     
  :ةأن تقوم المنشأة بعمل تقديرات رسمية للقيمة االستردادية لألصل في الحاالت التالي

إذا لم يكن من المحتمل أن يتأثر سعر الخصم المستخدم في حساب القيمـة االسـتخدامية           )  أ(
على سبيل المثال، الزيادات في أسـعار الفائـدة علـى     . لألصل بالزيادة في تلك األسعار    

المدى القصير قد ال يكون لها تأثير ملموس على سعر الخصم بالنسبة لألصل الذي يكون        
 .قي طويالًعمره االفتراضى المتب
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إذا كان من المحتمل أن يتأثر سعر الخصم المستخدم في حساب القيمة االستخدامية لألصل   ) ب(
 : إال أن تحليل الحساسية السابق للقيمة االستردادية يوضح. بالزيادة في أسعار السوق

أنه من غير المحتمل أن يكون هناك اضمحالل جوهري في القيمة االسـتردادية ألن           ) ١(
 فـي  :على سـبيل المثـال  . وث زيادة في التدفقات النقدية المستقبلية     من المحتمل حد  

بعض الحاالت، قد يكون هناك منشأة قادرة على إظهار أنها تقوم بتسوية اإليـرادات          
 .للتعويض عن أية زيادة في أسعار السوق

أنه من غير المحتمل أن يؤدى االضمحالل في القيمة االسـتردادية إلـى حـدوث            ) ٢(  أو  
  .جسيمة نتيجة االضمحالل في قيمة األصلخسائر 

إذا كان هناك مؤشر على أن أصل ما سوف يحدث اضمحالل في قيمته، فإن هذا قد يـشير             –١٧
أو القيمة المتبقية لألصـل  ) االستهالك(إلى أن العمر اإلنتاجي المتبقي أو أن طريقة اإلهالك     

لمطبق على هذا األصل حتـى  يتعين مراجعتها وتعديلها بموجب معيار المحاسبة المصرى ا      
  .إذا لم يتم إثبات أية خسائر ناجمة عن اضمحالل قيمة األصل

  قياس القيمة االستردادية
يحدد هذا المعيار القيمة االستردادية على أنها سـعر بيـع األصـل بالـصافي أو القيمـة            –١٨

القيمـة  تحـدد متطلبـات قيـاس    " ٥٧"إلى " ١٩"االستخدامية له أيهما أعلى، والفقرات من       
ولكنه ينطبق على األصل منفـرداً أو  " أصل"االستردادية، وهذه المتطلبات تستخدم اصطالح    

  .الوحدة التي تدر نقداً
 ليس من الضروري دائماً أن نحدد سعر بيع األصل بالصافي وقيمتـه االسـتخدامية، علـى     –١٩

معنى ذلك أنه ال يوجـد  سبيل المثال، إذا تجاوز أي من هذه المبالغ القيمة الدفترية لألصل، ف      
  .اضمحالل فى قيمة األصل وليس هناك داع لتقدير القيمة األخرى

 يمكن تحديد سعر البيع بالصافي حتى إذا لم يكن األصل متداوالً في سوق نـشطة، إال أنـه          –٢٠
لن يكون ممكناً تحديد سعر البيع بالصافي في حالة عدم وجود األساس الـذي يمكـن بنـاء          

ت يعتمد عليها للقيمة التي يمكن الحصول عليها مـن بيـع األصـل بـين        عليه عمل تقديرا  
 .أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعـامالن بـإرادة حـرة   

  .وفى هذه الحالة فإن القيمة االستردادية لألصل يمكن اعتبار أنها قيمته االستخدامية
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ن القيمة االستخدامية ألصل ما تتجـاوز بـشكل ملمـوس     إذا لم يكن هناك سبب لالعتقاد بأ      –٢١
صافي سعر بيع هذا األصل، فإن القيمة االستردادية لهذا األصل يمكن اعتبارها سعر بيعـه        
بالصافي، وهذا هو الحال غالبا بالنسبة ألصل يحتفظ به للبيع، وهذا ألن القيمة االسـتخدامية            

عائد التصرف حيث إن التدفقات النقديـة  لألصل المحتفظ به للتصرف فيه تتكون من صافي      
  .المستقبلية من االستخدام المستمر لألصل حتى التصرف فيه من المتوقع أن تكون ضئيلة

 تتحدد القيمة االستردادية لألصل بذاته إال فى حالة عدم إنتاج األصل لتدفقات نقديـة داخلـة     –٢٢
ألخرى أو مجموعات األصول من االستخدام المستمر له وبشكل مستقل عن سائر األصول ا       

األخرى، وإذا كان الحال كذلك، فإن القيمة االستردادية تتحدد بالنسبة للوحدة التي تولد نقديـة    
  : ما لم") ١٠٣"إلى " ٦٥"راجع الفقرات من (والتي يتبعها األصل 

 . يكن سعر بيع األصل بالصافي أعلى من قيمته الدفترية  )  أ(
امية لألصل لتكون قريبة من صافي سعر بيعه ويكـون فـي   يمكن تقدير القيمة االستخد  ) ب(أو  

  .اإلمكان تحديد سعر البيع بالصافي له
 فى بعض الحاالت يمكن أن توفر التقديرات والمتوسطات والبيانات الحـسابية المختـصرة           –٢٣

تقديراً تقريبياً بدرجة معقولة للحسابات التفصيلية الموضحة في هذا المعيار لتحديد سعر بيـع    
  .صل بالصافي أو قيمته االستخداميةاأل

  قياس القيمة االستردادية لألصل غير الملموس الذي ليس له عمر إنتاجى محدد 
إجراء اختبار اضمحالل القيمة ألي أصل غير ملموس ليس لـه عمـر      " ١٠" تتطلب الفقرة    –٢٤

ر عـن وجـود   إنتاجى محدد سنوياً بمقارنة القيمة الدفترية مع القيمة االستردادية بغض النظ     
إال أنه يجوز استخدام آخر حسابات تفـصيلية عـن القيمـة    . أى مؤشر عن اضمحالل القيمة 

  االستردادية لألصل في اختبار اضـمحالل القيمـة فـي الفتـرة الحاليـة بـشرط تـوافر           
  :الشروط التالية

إذا كان األصل غير الملموس ال يحقق تدفقات نقدية داخلة مـن االسـتخدام المـستمر        )  أ(
 بشكل كبير عن األصول األخرى، وبالتالي يتم اختباره كجـزء مـن الوحـدة          المستقل

المولدة للنقدية التى يتبعها هذا األصل وبالتالي لم تتغير األصول وااللتزامات المكونـة      
 .لهذه الوحدة بدرجة كبيرة منذ آخر حساب للقيمة االستردادية

يتجـاوز القيمـة الدفتريـة لألصـل     أن ينتج عن آخر حساب للقيمة االستردادية مبلغ         ) ب( و  
 .بهامش كبير
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في ضوء األحداث التي وقعت والظروف التي تغيـرت منـذ آخـر حـساب للقيمـة           ) ج( و  
االستردادية، ويكون تقدير القيمة االستردادية الحالية بأقل من القيمة الدفتريـة لألصـل     

  .أمر بعيد الحدوث
  صافي القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع

  .لغاة م-٢٥
  . ملغاة– ٢٦
  . ملغاة– ٢٧
 تكاليف االستبعاد بخالف تلك التى اعترف بها كالتزام يتم خصمها عند تحديد القيمة العادلـة      –٢٨

ومن أمثلة هذه التكاليف، المصروفات القانونية وكذلك ضريبة الدمغـة    . ناقصاً تكاليف البيع  
ة المباشرة لوضع األصل فـي    والضرائب المماثلة وتكاليف نقل األصل والتكاليف اإلضافي      

كما هو محدد في معيار المحاسبة المصرى   (إال أن مكافآت ترك الخدمة      . حالة تسمح بالبيع  
والتكاليف المرتبطة بتخفيض أو إعـادة تنظـيم المنـشأة بعـد        ") مزايا العاملين ) "٣٨(رقم  

  .  استبعاد األصل ال تعتبر تكاليف إضافية مباشرة الستبعاد األصل
ب استبعاد أصل ما في بعض األحيان أن يتحمل المشترى التزاماً ويكون هنـاك قيمـة          يتطل -٢٩

كيـف  " ٧٨"عادلة ناقصاً تكاليف البيع بالصافي لكل من األصل وااللتزام وتوضح الفقـرة        
  .يمكن التعامل مع هذه الحاالت

  القيمة االستخدامية 
  :ألصل تراعى العناصر اآلتية عند حساب القيمة االستخدامية ل-٣٠

 .تقدير التدفقات النقدية المستقبلية التي تتوقع المنشأة الحصول عليها من األصل ) أ(

 .التوقعات بشأن التغيرات الممكنة في قيمة أو توقيت هذه التدفقات النقدية المستقبلية) ب(و 

  .القيمة الزمنية للنقود ممثلة فى أسعار الفائدة الحالية في السوق بدون مخاطر) ج(و 
  .قيمة تحمل عدم التأكد المتأصل في األصل) د(و 
العوامل األخرى مثل عدم قابلية التسييل والتصفية والتي يظهرها السوق عند تحديد قيمة ) ه(و 

  .التدفقات النقدية المستقبلية التي تتوقع المنشأة الحصول عليها من األصل
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  : خاذ اإلجراءات اآلتيةوعند إجراء تقدير للقيمة االستخدامية ألصل ما يتم ات  – ٣١
تقدير التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقديـة الخارجـة المـستقبلية الناشـئة عـن            )  أ(

 .االستخدام المستمر   لألصل وعن بيعه النهائي

 .تطبيق سعر الخصم المالئم على تلك التدفقات النقدية المستقبلية  )  ب(

إما كتـسويات للتـدفقات   ) " ه(و ) د( و )ب (٣٠"يمكن إظهار العناصر الواردة في الفقرة      - ٣٢
النقدية المستقبلية أو كتسويات لسعر الخصم، وبغض النظر عـن األسـلوب الـذي تتخـذه       
المنشأة إلظهار التوقعات الخاصة بإمكانية تغير قيمة أو توقيت التدفقات النقدية المـستقبلية            

دية المستقبلية بمعنى المتوسـط  فإن النتيجة يجب أن تكون إظهار القيمة الحالية للتدفقات النق        
إرشادات إضافية عند اسـتخدام أسـلوب   ) أ(ويوفر المرفق   . المرجح لجميع النتائج الممكنة   

  .القيمة الحالية عند قياس قيمة األصل المستخدم
 أسس تقدير التدفقات النقدية المستقبلية 

  : عند قياس القيمة االستخدامية يجب على المنشأة– ٣٣ 
ات الخاصة بالتدفقات النقدية على أساس افتراضات معقولة ومؤيدة تمثـل    تقدير التوقع   )  أ(

أفضل تقديرات اإلدارة لمجموعة الظروف واألوضاع االقتصادية التي سـتكون قائمـة       
على مدار العمر اإلنتاجى المتبقي لألصل، ويجب إعطاء أهميـة لألدلـة والمؤشـرات       

 .الخارجية
نقدية على ضوء آخر الموازنات والتوقعات التـي    تقدير التوقعات الخاصة بالتدفقات ال       )  ب(

اعتمدتها اإلدارة وأن تغطى تلك التوقعات فترة خمس سنوات ما لم يكن هنـاك مبـرراً    
لفترة أطول، ومع استبعاد أية تدفقات نقدية للداخل أو للخارج مستقبلية متوقع أن تنشأ     

 .من إعادة هيكلة في المستقبل أو من تحسين أو دعم أداء األصل
تقدير التوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية فيما بعد الفترة التـي تغطيهـا الموازنـات         ) ج (

والتوقعات الصادرة مؤخراً، باستخدام معدل نمـو ثابـت أو متجـه لالضـمحالل فـي        
السنوات التالية ما لم تكن هناك زيادة في المعدل لها ما يبررهـا، ويجـب أال يتجـاوز       

دل النمو على المدى الطويل بالنسبة للمنتجات أو الصناعات    معدل النمو هذا متوسط مع    
أو بالنسبة للدولة أو الدول التي تمارس فيها المنشأة نشاطها أو بالنسبة للسوق التـى        

  .يستخدم فيها األصل ما لم يكن هناك ما يبرر معدل نموأ على
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ؤات الحالية للتدفقات النقدية  تقوم اإلدارة بتقدير معقولية االفتراضات التي قامت عليها التنب         - ٣٤
 باختبار أسباب الفروق بين التنبوءات الماضية للتدفقات النقدية والتدفقات النقديـة الفعليـة،  

ويجب على اإلدارة التأكد من أن هذه االفتراضات تتفق مع النتائج الفعليـة الماضـية وأن           
  .  التدفقات النقديةيدعم ذلك األحداث أو الظروف التي لم تكن قائمة أثناء تحقق هذه

وبشكل عام فإن التوقعات والموازنات المالية الواضحة والتى يعتمد عليها بشأن التـدفقات             – ٣٥
ولهـذا الـسبب، فـإن    . النقدية المستقبلية لفترات أطول من خمس سنوات ال تكون متاحـة     

ها خمـس  تقديرات اإلدارة بشأن التدفقات النقدية المستقبلية تكون قائمة على فتـرة أقـصا          
سنوات، ويجوز لإلدارة أن تستخدم توقعات خاصة بالتدفقات النقدية بنـاء علـى موازنـات      
مالية تغطى فترة أطول من خمس سنوات إذا كانت لديها الثقة بأن تلـك التوقعـات يعتمـد        

 علـى التوصـل إلـى    - بناء على الخبرة الـسابقة  -عليها ويمكن أن توضح قدرة اإلدارة  
  . النقدية بدقة لفترات أطولتوقعات التدفقات

يمكن تقدير التوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية حتى نهاية العمر اإلنتـاجي لألصـل مـن          – ٣٦
خالل استقراء واستخالص توقعات التدفقات النقديـة القائمـة علـى أسـاس الموازنـات              

تـاً أو متجهـا   وهذا المعدل يكون ثاب  . والتوقعات المالية باستخدام معدل النمو لسنوات تالية      
لالنخفاض ما لم تحدث زيادة في المعدل تتوافق مع المعلومات الموضوعية حـول أنمـاط        

  .يوإذا كان مالئماً، يكون معدل النمو صفراً أو سلب. المنتج أو دورة العمر اإلنتاجي
وعندما تكون الظروف مواتية، فإنه يكون من المحتمل دخول المنافـسين للـسوق وتقييـد          – ٣٧

 لذلك فإن المنشأة سوف تواجه صعوبات لتجاوز معدالت النمو التاريخية على المـدى   النمو،
بالنسبة للمنتجات أو الصناعات أو في الدولة أو الدول التـي تمـارس    )  سنة مثالً  ٢٠(البعيد  

  .فيها المنشأة نشاطها أو في السوق التي تستخدم فيها األصل
ي الموازنات أو التوقعات المالية، فإنهـا تـدرس   وعند استخدام المنشأة لمعلومات وردت ف   – ٣٨

هذه المعلومات من حيث كونها تعكس افتراضات معقولة ومؤيدة وتمثل أفـضل تقـديرات     
اإلدارة لمجموعة الظروف واألوضاع االقتصادية التي سوف تكون قائمة على مدار العمر        

   .اإلنتاجي المتبقى لألصل
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  لنقدية المستقبلية العناصر المكونة لتقديرات التدفقات ا
  :يلي يجب أن تتضمن التقديرات الخاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية ما – ٣٩

  .توقعات التدفقات النقدية الداخلة من االستخدام المتواصل لألصل) أ (
توقعات التدفقات النقدية للخارج التي تتكبدها المنشأة بالضرورة لتوليد التـدفقات      ) ب (

بما فـي ذلـك التـدفقات    (لناشئة عن االستخدام المستمر لألصل      النقدية الداخلة ا  
والتي يمكن أن ترجع أو تـوزع بـشكل   ) النقدية الخارجة إلعداد األصل لالستخدام  

  .مباشر على األصل بشكل معقول وثابت
لبيـع  ) أو سـدادها ( المتوقـع تحـصيلها   - إن وجدت -صافي التدفقات النقدية  ) ج (

  .نهاية عمره اإلنتاجىاألصل أو التصرف فيه في 
تعكس تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية وسـعر الخـصم االفتراضـات الثابتـة بـشأن        – ٤٠

 إذا كان سعر الخصم يشمل :الزيادات في األسعار التي ترجع إلى التضخم بشكل عام، لذلك          
قبلية يـتم  تأثير الزيادات في األسعار التي ترجع إلى التضخم، فإن التدفقات النقديـة المـست       

تقديرها بالمعدالت العادية، أما إذا كان سعر الخصم يستبعد التـأثير النـاجم عـن زيـادة            
األسعار بسبب التضخم فإن تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية تكون في معدالتها الحقيقيـة     

  ).ولكن تشمل زيادة أو نقص معين في األسعار المستقبلية(
التدفقات النقدية الخارجة الخدمة اليومية لألصل وكذلك التكـاليف  تشمل التوقعات الخاصة ب    – ٤١

غير المباشرة المستقبلية التي ترجع بشكل مباشر أو يمكن ربطها بدرجة معقولـة وبـشكل          
  .ثابت باستخدام األصل

عندما ال تشمل القيمة الدفترية التدفقات النقدية الخارجة التي سـتتحملها المنـشأة قبـل أن          – ٤٢
صل جاهزاً لالستخدام أو البيع، فإن تقدير التدفقات النقديـة الخارجـة المـستقبلية         يكون األ 

يتضمن تقدير أي تدفق نقدي خارج آخر يتوقع أن تتكبده المنشأة قبـل أن يكـون األصـل           
   فإن هذا ينطبـق علـى مـبن تحـت اإلنـشاء     :على سبيل المثال. جاهزاً لالستخدام أو البيع 

  . لم يستكمل بعدأو مشروع تنموى أو عمراني 
  :لتجنب االزدواج يجب أال تشمل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ما يلي – ٤٣

التدفقات النقدية الداخلة من أصول تولد تدفقات نقدية داخلة من االسـتعمال المـستمر      ) أ (
والتي ال تعتمد إلى حد كبير على التدفقات النقدية الداخلة من األصل محـل الدراسـة          

  ).ال ذلك األصول المالية مثل العمالءمث(
التدفقات النقدية الخارجة المتعلقة بااللتزامات التى قد تم االعتراف بهـا كالتزامـات         ) ب(و  

  ). مثال ذلك الموردين أو المعاشات أو المخصصات(
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 يجب تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لألصل في حالتـه الراهنـة ويجـب أال تـشمل      – ٤٤
التدفقات النقدية المستقبلية التدفقات الداخلة أو الخارجة المستقبلية المقدرة التي  تقديرات  

  :يلييتوقع أن تنشأ مما 
  .إعادة هيكلة مستقبلية لم تلتزم المنشأة بها بعد) أ(
  .تطوير أو تحسين أداء األصل) ب(أو 

نـة فـإن القيمـة     نظراً ألن التدفقات النقدية المستقبلية قدرت لألصـل فـي حالتـه الراه       – ٤٥
  :االستخدامية ال تعكس ما يلي

مثـال  (التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية أو الوفورات في التكلفة المتعلقة بـذلك       ) أ(
أو المنافع التي يتوقع أن تنشأ مـن إعـادة    ) ذلك التخفيضات في تكاليف الموظفين    
  .هيكلة مستقبلية لم تلتزم المنشأة بها بعد

لنقدية الخارجة التي تحسن أو تزيد من أداء األصل أو التـدفقات النقديـة   التدفقات ا) ب(أو  
  .الداخلة المتوقع أن تنشأ من هذه التدفقات الخارجة

إعادة الهيكلة هي برنامج مخطط ومراقب بمعرفة اإلدارة، وهويغير بشكل هام ومؤثر إمـا    – ٤٦
ويقدم معيار المحاسـبة  . العملنطاق العمل الذي تقوم به المنشأة أو األسلوب الذي يؤدى به  

إرشادات توضح التوقيت الذي تكون فيـه المنـشأة ملتزمـة بإعـادة        ) ٢٨(المصرى رقم   
   .الهيكلة

عندما تلتزم المنشأة بإعادة هيكلة، فمن المتوقع أن تتأثر بعض األصـول بإعـادة الهيكلـة         – ٤٧
  : هذه، وعندما تلتزم المنشأة بإعادة الهيكلة

ها للتدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجـة ألغـراض تحديـد         فإن تقديرات ) أ (
القيمة المستخدمة سوف تعكس وفورات التكلفة والمنافع األخرى من إعادة الهيكلـة          

  ) بناء على أحدث موازنة مالية أو تقديرات معتمدة من اإلدارة(
عادة الهيكلة تتـضمن مخـصص   فإن تقديراتها للتدفقات النقدية الخارجة المستقبلية إل    ) ب (

  ). ٢٨(إعادة الهيكلة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 
إلى حين تحمل المنشأة مصروفاً رأسمالياً يحسن أو يزيد من قيمـة األصـل بمـا يتعـدى        – ٤٨

مستوى أدائه الذي تم تقييمه فإن تقديرات التدفقات النقدية المـستقبلية ال تـشمل التـدفقات          
  .خلة المقدرة المستقبلية التي يتوقع أن تنشأ من هذه المصروفاتالنقدية الدا
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تشمل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية المصروفات المستقبلية الالزمة للمحافظة علـى             – ٤٩
وعندما تتكون الوحدة المولدة للنقديـة مـن   . األصل واإلبقاء عليه عند مستوى أدائه الحالي    

تلفة وجميعها أساسية للتشغيل المستمر للوحـدة، فـإن إحـالل    أصول لها أعمار إنتاجية مخ    
األصول بأصول أخرى ذات أعمار إنتاجية أقل يعتبر جزءاً من عمليات التـشغيل اليوميـة       
للوحدة عند تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بالوحدة، وبالمثل عندما يكـون هنـاك    

تاجية مختلفة فإن إحالل األجزاء بـأجزاء ذات   أصل منفرد يتكون من أجزاء ذات أعمار إن       
أعمار إنتاجية أقل يعتبر جزءاً من عمليات التشغيل اليومية لألصل عنـد تقـدير التـدفقات        

  .النقدية المستقبلية التي يحققها األصل
  : يجب أال تشمل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ما يلي– ٥٠

  .و الخارجة من األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية الداخلة أ) أ   (
  .مقبوضات أو مدفوعات ضريبة الدخل) ب(أو 

. تعكس التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة افتراضات تتفق مع طريقة تحديد سعر الخـصم       – ٥١
وإال يؤدى غير ذلك إلى أخذ أثر بعض االفتراضات مرتين أو يتم تجاهلها بالمرة، ونظـراً          

 للنقود يتم حسابها بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة فإن التدفقات        ألن القيمة الزمنية  
وحيـث إنـه    النقدية هذه ال تشمل التدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة من األنشطة التمويلية،

فإنه يتم أيضاً تقدير التدفقات النقدية المـستقبلية  . يتم تحديد سعر الخصم قبل حساب الضريبة   
  .الضريبةقبل حساب 

) أو سـدادها ( يجب أن يكون تقدير صافي التدفقات النقدية التي سيتم الحصول عليهـا            – ٥٢
الستبعاد أصل ما في نهاية عمره اإلنتاجي هو المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن تحصل عليه     
من استبعاد األصل في معاملة بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل وعلـى بينـة    

  .ئق ويتعامالن بإرادة حرة وذلك بعد خصم التكاليف المقدرة الستبعاد األصلمن الحقا
  من اسـتبعاد أصـل مـا   ) أو سدادها(يتم تحديد صافي التدفقات النقدية التى سيتم تحصيلها     – ٥٣

فى نهاية عمره اإلنتاجي بطريقة مماثلة لتحديد صافي القيمة العادلة لألصـل بعـد خـصم        
  :انه عند تقدير صافي التدفقات النقديةتكاليف البيع، فيما عدا 

تستخدم المنشأة األسعار السائدة في تاريخ التقدير لألصول المماثلة التى وصلت إلـى            ) أ(
نهاية عمرها اإلنتاجي والتي عملت في ظل ظروف مماثلة للظـروف التـي سـيتم              

  .استعمال األصل فيها
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المستقبلية في األسـعار الناجمـة   يتم تسوية هذه األسعار حسب أثر كل من الزيادات       ) ب (
المستقبلية المحددة، فـى حـين أنـه إذا     ) االنخفاضات(عن التضخم العام والزيادات     

استبعدت تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية من االستخدام المستمر لألصل وسـعر          
ـ   د الخصم أثر التضخم العام فإن هذا األثر يستبعد أيضا من صافي التدفقات النقدية عن

  .  استبعاد األصل
تختلف القيمة العادلة عن القيمة االستخدامية حيث تعكس القيمة العادلة االفتراضات التـي             -أ٥٣

وبخـالف ذلـك، تعكـس القيمـة      . يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصـل       
. االستخدامية آثار العوامل التي قد تخص المنشأة وال تكون مطبقة على المنشآت بشكل عـام  

على سبيل المثال، ال تعكس القيمة العادلة أي من العوامل التالية إلى الحد الـذي ال تتـوفر      
  :فيها بشكل عام للمشاركين في السوق

  القيمة اإلضافية المستمدة من تجميع األصول مثل إنشاء محفظة عقارات اسـتثمارية           ) أ(
 .في مواقع مختلفة

  .قياسه واألصول األخرىعالقات الترابط بين األصل الذي يتم ) ب(و 
  .الحقوق القانونية أو القيود القانونية التي تخص فقط المالك الحالي لألصل) ج(و 
  .المنافع الضريبية أو األعباء الضريبية التي تخص المالك الحالي لألصل) د(و 

  التدفقات النقدية المستقبلية للعمالت األجنبية
العملة التي سوف تتحقق بها ثم يـتم خـصمها باسـتخدام     تقدر التدفقات النقدية المستقبلية ب     – ٥٤

وتقوم المنشأة بترجمة القيمة الحالية التـي تـم الحـصول      . سعر خصم مناسب لتلك العملة    
  .عليها باستخدام سعر الصرف الفوري في تاريخ حساب القيمة االستخدامية

  سعر الخصم
  : الحالي للسوق لكل مما يلي سعر الخصم هو السعر قبل الضريبة الذي يعكس التقييم – ٥٥

  .القيمة الزمنية للنقود) أ   (
  .المخاطر المرتبطة باألصل التي يتم بشأنها تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية) ب(و 

 أن السعر الذي يعكس التقييمات الحالية للسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخـاطر المتعلقـة         – ٥٦
يطلبه المستثمرون إذا كان عليهم اختيار استثمار يولد تدفقات نقديـة  باألصل هو العائد الذي   

لمبالغ وتوقيت ومخاطرة مساوية لتلك التي تتوقع المنشأة الحصول عليهـا مـن األصـل،              
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ويقدر هذا السعر من السعر الضمني في عمليات السوق الحالية ألصول مـشابهة أو مـن          
 في سوق األوراق المالية لها أصـل واحـد   تكلفة المتوسط المرجح لرأس مال منشأة مقيدة     

والمخاطر المرتبطة بها مـع   مشابهة من ناحية قدرتها الخدمية المتوقعة) أو محفظة أصول(
الخصم المستخدمة لقياس القيمـة االسـتخدامية   ) أسعار(إال أن سعر  .األصل محل الدراسة

فقات النقدية المـستقبلية  لألصل سوف ال تعكس المخاطر التي تم بشأنها تسوية تقديرات التد       
  .وإال سيحسب تأثير بعض االفتراضات مرتين

عندما ال يكون السعر الخاص بأصل متوفراً بصورة مباشرةً من السوق، تستخدم المنـشأة             – ٥٧
إرشادات إضافية لتقدير سعر الخصم فى مثـل  ) أ(ويقدم المرفق . بدائل لتقدير سعر الخصم  

  .هذه الظروف
  رة االضمحالل فى القيمةاالعتراف وقياس خسا

متطلبات االعتراف وقياس خسائر اضـمحالل األصـل،   " ٦٤"إلى " ٥٩" تحدد الفقرات من     – ٥٨
االعتـراف وقيـاس خـسائر      " ١٠٨"إلى  " ٦٥"وتتناول الفقرات من    . وذلك بخالف الشهرة  

  .االضمحالل للوحدات المولدة للنقدية والشهرة
   أقل مـن قيمتـه الدفتريـة فإنـه يجـب تخفـيض       إذا كانت القيمة االستردادية ألصل   – ٥٩

  القيمة الدفترية إلى مبلغ قيمته االستردادية، ويعتبر ذلـك االنخفـاض خـسارة ناتجـة        
  .عن اضمحالل القيمة

  . يجب االعتراف بخسارة االضمحالل في األرباح أو الخسائر في الحال– ٦٠
  . ملغاة– ٦١
ل في قيمة أصل تزيد على المبلغ المثبـت     عندما يكون المبلغ المقدر لخسارة االضمحال      – ٦٢

دفترياً لذلك األصل، فعلى المنشأة االعتراف بوجود التزام إذا طلب ذلك معيـار محاسـبة    
  . مصرى آخر

األصل فـي  ) استهالك( بعد االعتراف بخسارة اضمحالل القيمة يجب تسوية مبلغ إهالك    – ٦٣
لة لألصـل ناقـصاً قيمتـه التخريديـة     الفترات المستقبلية لتوزيع القيمة الدفترية المعد     

  .على أساس منتظم على مدار عمره اإلنتاجي المتبقي) إن وجدت) (المتبقية(
 إذا تم االعتراف بخسارة تخفيض القيمة فإنه يتم تحديد أية أصـول أو التزامـات ضـريبية     - ٦٤

ذلـك  ، و"ضرائب الدخل ) "٢٤(مؤجلة متعلقة بذلك بموجب معيار المحاسبة المصرى رقم      
  .بمقارنة القيمة الدفترية المعدلة لألصل مع األساس الضريبى الخاص به
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  وحدات توليد النقد والشهرة
متطلبات تحديد وحدة توليد النقد التـي ينتمـي إليهـا    " ١٠٨"إلى  " ٦٦"توضح الفقرات من     – ٦٥

 األصل، وكذلك تحديد القيمة الدفترية بالنسبة لوحـدات توليـد النقـد والـشهرة وخـسائر         
  .االضمحالل المعترف بها

  تحديد وحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل  
 إذا كانت هناك أية داللة على اضمحالل قيمة أى أصل فإنه يجب تقيـيم المبلـغ القابـل      – ٦٦

لالسترداد لألصل المفرد، وإذا لم يكن من الممكن تقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصـل         
المنشأة تحديد المبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليـد النقـد الـذي    المفرد فإنه يجب على  

  ).وحدة توليد النقد لألصل(ينتمي إليها 
  :ال يمكن تحديد المبلغ القابل لالسترداد ألصل مفرد في الحاالت التالية – ٦٧

اً إذا لم يكن ممكناً تقدير قيمة األصل االستخدامية لتكون مقاربة لقيمته العادلـة ناقـص      ) أ (
مثال ذلك إذا لم يكن ممكناً تقـدير التـدفقات النقديـة المـستقبلية مـن          (تكاليف البيع   

  ).االستعمال المستمر لألصل على أنها ضئيلة
إذا لم يولد األصل تدفقات نقدية داخلة من االستعمال المستمر والتي هي مـستقلة إلـى      ) ب (

  .حد كبير عن التدفقات النقدية من أصول أخرى
لحاالت يمكن تحديد القيمة االستخدامية فقط لوحدة توليد النقد لألصـل وتبعـاً        وفى هذه ا  

  .لذلك قيمته االستردادية

  : مثال
منشأة تعدين تمتلك سكة حديد خاصة بها لدعم أنشطتها التعدينية، ومن الممكن بيع سكة الحديـد       

قديـة داخلـة مـن    الخاصة فقط بمقدار قيمتها كخردة، وال تولد سكة الحديد الخاصة تدفقات ن       
االستعمال المستمر والتي هى مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من الموجودات         

  .األخرى للمنجم
   ليس من الممكن تقدير القيمة االستردادية لسكة الحديـد الخاصـة ألن القيمـة االسـتخدامية         

ـ         ف عـن قيمتهـا كخـردة،   للسكة الحديد الخاصة ال يمكن تحديدها، ومن المحتمل أنهـا تختل
ولذلك تقدر المنشأة القيمة االستردادية لوحدة توليد النقد التي تنتمي إليها سكة الحديد الخاصـة،       

   .أى المنجم ككل
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هي أصغر مجموعـة أصـول   " ٦"أن وحدة توليد النقد لألصل كما هي معرفة في الفقرة          – ٦٨
عمال المستمر ومستقلة إلـى حـد    تتضمن األصل والتي تولد تدفقات نقدية داخلة من االست        

كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من األصول األخرى أو مجموعات األصـول، وتحديـد           
وحدة توليد النقد لألصل ينطوي على الحكم الشخصي، وإذا لم يكن ممكنـاً تحديـد المبلـغ       

ـ      ر القابل لالسترداد لكل أصل على حدة تحدد المنشأة أصغر مجموعة لألصـول تولـد أكب
  .   تدفقات نقدية داخلة مستقلة إلى حد كبير

  : مثال
تقوم شركة أتوبيسات بتقديم الخدمات بموجب عقد مع مجلس محلى يتطلب حـداً أدنـى مـن              
الخدمة في كل واحد من الخطوط الخمسة، ويمكن تحديد األصـول المخصـصة لكـل خـط           

  .ارة كبيرةوالتدفقات النقدية من كل خط بشكل منفصل، واحد الخطوط يعمل بخس
نظراً ألن المنشأة ال تملك خيار إيقاف أى خط لألتوبيسات فإن أقل مـستوى للتـدفقات النقديـة     
الداخلة التي يمكن تحديدها من االستعمال المستمر والمستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقديـة    

ها الخطـوط  الداخلة من األصول أو مجموعة األصول األخرى هي التدفقات النقدية التي تولـد  
 .الخمسة معاً، ووحدة توليد النقد لكل مسار هي شركة األتوبيسات ككل

التدفقات النقدية الداخلة من االستخدام المستمر هي التدفقات الداخلة للنقدية وما في حكمهـا    - ٦٩
والتي يتم الحصول عليها من أطراف خارج المنشأة، وعند تحديد مـا إذا كانـت التـدفقات      

مستقلة إلى حـد كبيـر عـن التـدفقات     )  أو مجموعة األصول(اخلة من األصل النقدية الد 
فإن المنشأة تأخذ في االعتبـار  )  أو مجموعة األصول(النقدية الداخلة من األصول األخرى    

  مثل خطـوط اإلنتـاج  ( مختلف العوامل بما في ذلك كيفية متابعة اإلدارة لعمليات المنشأة         
  ،) ة أو األحياء أو المناطق اإلقليمية أو أيـة طريقـة أخـرى    أو األعمال أو المواقع الفردي    

  أو كيفية اتخاذ اإلدارة للقرارات بشأن االستمرار في استخدام أصـول وعمليـات المنـشأة      
  .أو التصرف فيها

 إذا وجدت سوق نشطة للمنتج الذي ينتجه أصل أو مجموعة األصول فإنه يجب تحديد هذا – ٧٠
ى أنها وحدة توليد نقد وحتى ولو كان بعض أو كـل هـذا   األصل أو مجموعة األصول عل    

المنتج يستخدم داخلياً، وفى حالة تأثير التدفقات النقدية الناشئة بواسطة أصل أو وحدة توليد 
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نقد بسعر التحويل الداخلي عندئذ تستخدم المنشأة أفضل تقديرات اإلدارة لألسعار المستقبلية 
  :رية بإرادة حرة وذلك عند تقديرهاالتي يمكن أن تتحقق في معامالت تجا

للتدفقات النقدية للداخل المستخدمة لتحديد القيمة االستخدامية لألصول أو لوحـدة   ) أ  (
  .توليد النقد

  للتدفقات النقدية للخارج المستخدمة لتحديد القيمة االسـتخدامية أليـة أصـول    ) ب(و  
  . ليأو لوحدات توليد نقد أخرى تتأثر بالسعر التحويلي الداخ

حتى ولو تم استخدام جزء من المنتج أو المنتج بأكمله الذي أنتجه أصل أو مجموعـة مـن        – ٧١
مثال ذلك منتجات فـي المرحلـة المتوسـطة    (األصول من قبل وحدات أخرى فى المنشأة      

فإن هذا األصل أو مجموعة األصول تشكل وحدة توليد نقـد منفـصلة إذا        )  لعملية اإلنتاج 
بيع هذا اإلنتاج في سوق نشطة، ويرجع ذلـك إلـى أن هـذا األصـل أو     استطاعت المنشأة  

مجموعة األصول يمكنها توليد تدفقات نقدية داخلة من االستعمال المستمر بـشكل مـستقل       
إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من األصول األخرى أو مجموعة األصول، وعند         

التنبؤات المالية المتعلقة بوحـدة توليـد   / قديرية استخدام معلومات مبنية على الموازنات الت    
نقد أو ألي أصل آخر أو وحدات توليد نقد متأثرة بأسعار التحويل الـداخلى تقـوم المنـشأة     
بتعديل هذه المعلومات إذا لم تكن أسعار التحويل الداخلية تعكس أفـضل تقـدير لـإلدارة           

  .ى معامالت بإرادة حرةألسعار السوق المستقبلية إلنتاج وحدة توليد النقد ف
   يجب تحديد وحدات توليد النقد بشكل ثابت من فترة ألخرى لنفس األصـل أو األصـول،     – ٧٢

  .إال إذا كان إجراء تغيير ذلك له ما يبرره
إذا حددت المنشأة أن أصال ينتمي لوحد توليد نقد مختلفة عن وحدة أخـرى فـي الفتـرات       – ٧٣

" ١٣٠"عة لوحدة توليد النقد ألصل قد تغيرت فإن الفقرة   السابقة أو أن أنواع األصول المجم     
تتطلب افصاحات معينة   حول وحدة توليد النقد إذا تم االعتراف بخسارة االضمحالل فـي         

  .القيمة أو تم إلغاؤها بالنسبة لوحدة توليد النقد
  القيمة االستردادية والقيمة الدفترية لوحدة توليد النقد

 لوحدة توليد نقد هى صافي سعر البيع لوحـدة توليـد النقـد أو القيمـة       القيمة االستردادية  – ٧٤
االستخدامية لها أيهما أعلى، ولغرض تحديد القيمة االستردادية لوحدة توليد نقـد فـان أيـة     

يجب أن تفسر على إنها إشـارة لوحـدة   ) األصل(إلى " ٥٧" إلى" ١٩"إشارة في الفقرات من   
  .توليد نقد
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 الدفترية لوحدة توليد نقد بما يتفـق مـع طريقـة تحديـد القيمـة        يجب تحديد القيمة   – ٧٥
  .االستردادية لوحدة توليد النقد

  :القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد – ٧٦
تشمل فقط القيمة الدفترية لتلك األصول التي يمكن أن تعزى مباشـرة أو تـوزع علـى         ) أ (

تولد التدفقات النقديـة الداخلـة   أساس معقول وثابت على وحدة توليد النقد، والتي سوف           
  .المستقبلية المقدرة عند تحديد القيمة االستخدامية لوحدة توليد النقد

ال تشمل القيمة الدفترية ألي التزام معترف به إال إذا كان من غيـر الممكـن تحديـد          ) ب (
لك إلـى  القيمة االستردادية لوحدة توليد النقد بدون أخذ هذا االلتزام في االعتبار ويرجع ذ     

أن صافي القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع والقيمة االستخدامية لوحدة توليد النقد يتم           
تحديدهما باستثناء التدفقات النقدية المتعلقة باألصول التي هي ليست جـزءاً مـن وحـدة        

  .")٤٣"و" ٢٨"راجع الفقرتين ( بها توليد النقد وااللتزامات التي تم االعتراف
يتم تجميع األصول في مجموعات لتقييم إمكانية االسترداد، فإنه من األهميـة إدراج       عندما   – ٧٧

األصول التي تولد التدفقات النقدية الداخلة من االستعمال المستمر ضمن وحدة توليد النقـد        
وخالف ذلك قد تظهر وحدة توليد النقد أنها قابلة لالسترداد تمامـاً عنـدما تكـون خـسارة      

ت بالفعل، وفى بعض الحاالت بالرغم من أن بعض األصول تساهم في       االضمحالل قد وقع  
التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لوحدة توليد النقد إال أنه ال يمكن توزيعها علـى وحـدة          
توليد النقد على أساس معقول وثابت، وقد يكون الحال كذلك بالنسبة للـشهرة أو األصـول          

كيفيـة  " ١٠٣"إلـى  " ٨٠"لرئيسي، وتوضح الفقرات مـن  العامة للمنشأة مثل أصول المقر ا 
  .التعامل مع هذه األصول عند اختبار وحدة توليد النقد ألغراض االضمحالل

 قد يكون من الضروري أخذ بعض االلتزامات المعترف بها في االعتبار لتحديـد القيمـة          – ٧٨
 وحـدة توليـد النقـد    االستردادية لوحدة توليد النقد، وقد يحدث ذلك إذا كان التصرف فـي  

  يتطلب أن يقوم المشترى بتحمل هذا االلتزام، وفى هذه الحالة يكون صـافي سـعر البيـع          
لوحدة توليد النقد هو سعر البيـع المقـدر      ) أو التدفق النقدي المقدر من التصرف النهائي      (

ـ . ألصول وحدة توليد النقد وااللتزام معاً ناقصاً تكاليف التصرف    ة وألغراض إجراء مقارن
ذات معن بين القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد وقيمتها االستردادية تخصم القيمة الدفتريـة          

  .لاللتزام عند تحديد كل من القيمة االستخدامية لوحدة توليد النقد وقيمتها الدفترية
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  :مثال
لتـه  تقوم شركة بتشغيل منجم وتتطلب القوانين وجوب أن يقوم المالك باستعادة الموقع إلـى حا       

عند استكمال عملياته التعدينية، وتشمل تكاليف االستعادة استبدال المواد الموجودة فوق المـنجم      
التي يجب إزالتها قبل بدء عمليات التعدين، وقد تم االعتراف بمخـصص لتكـاليف اسـتبدال              
المواد الموجودة فوق المنجم فوراً عندما أزيلت هذه المـواد، كمـا تـم االعتـراف بـالمبلغ         

خصص كجزء من تكلفة المنجم ويتم استهالكه على مدى العمر اإلنتاجي المقـدر للمـنجم          الم
  . للقيمة الحالية لتكاليف االستعادة، وهو مساٍو٥٠٠وتبلغ القيمة الدفترية لمخصصات االستعادة 

تقوم المنشأة بإجراء اختبار اضمحالل القيمة للمنجم، ووحدة توليد النقد للمـنجم هـي المـنجم         
، وهـذا  ٨٠٠قد استلمت المنشأة عروضا مختلفة لشراء المنجم بمبلغ مقـداره حـوإلى    ككل، و 

 بتحمل التزام استعادة المواد الموجودة فـوق المـنجم، وقـدرت      قيام المشترى السعر يتضمن   
 ١,٢٠٠تكاليف التصرف في المنجم على أنها طفيفة، وتبلغ القيمة االستخدامية للمنجم حـوإلى          

  .١٠٠٠ادة، والقيمة الدفترية للمنجم هي بخالف تكاليف االستع
 وهذا المبلغ يأخـذ فـي االعتبـار    ٨٠٠تبلغ القيمة العادلة ناقصاً تكاليف بيع وحدة توليد النقد           

تكاليف االستعادة التي تم وضع مخصص لها، ونتيجة لذلك يـتم تحديـد القيمـة االسـتخدامية        
 ناقـصاً  ١٢٠٠ (٧٠٠تبار وتقـدر بمبلـغ   لوحدة توليد النقد بعد أخذ تكاليف االستعادة في االع     

 ناقصاً القيمـة  ١٠٠٠القيمة الدفترية للمنجم    (٥٠٠القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد هى       ) ٥٠٠
وبالتالي فالقيمة االستردادية للوحـدة تزيـد عـن         ) ٥٠٠الدفترية لمخصص تكاليف االستعادة     

         .القيمة الدفترية
ملية تحديد القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد بعد األخذ فـي االعتبـار    يتم أحيانا لألسباب الع    – ٧٩

مثال ذلـك العمـالء أو األصـول الماليـة      (األصول التي هي جزء من وحدة توليد النقد         
مثـال ذلـك المـوردين    (أو االلتزامات التي تم االعتراف بها في القوائم المالية         ) األخرى

هذه الحاالت تزاد القيمة الدفترية لوحـدة توليـد   ، وفى  )والمعاشات والمخصصات األخرى  
  .النقد بمقدار القيمة الدفترية لهذه األصول وتخفض بالقيمة الدفترية لهذه االلتزامات
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  الشهرة
  توزيع الشهرة على الوحدات المولدة للنقد 

 ألغراض اختبارات اضمحالل القيمة يتم توزيع الشهرة المكتسبة عند تجميع األعمـال            – ٨٠
 الوحدات التي تولد النقد أو مجموعات هذه الوحدات لدى الشركة المقتنية والمتوقـع   على

منها االستفادة من عملية التجميع بغض النظر عن إسناد األصول أو االلتزامات األخـرى    
وتتسم أية وحدة أو مجموعة وحدات يـتم  . للشركة المقتناة لهذه الوحدات أو المجموعات   

  :  يليتوزيع الشهرة عليها بما
  .أنها تمثل أدنى مستو داخل المنشأة تراقب بها الشهرة لألغراض الداخلية لإلدارة) ا (
مـن معيـار   " ٥"أنها ليست أكبر من أي قطاع تشغيل كما هـو معـرف بـالفقرة       ) ب (

  .قبل التجميع" القطاعات التشغيلية ) " ٤١(المحاسبة المصرى رقم 
ميع أعمال المبالغ التى يدفعها المشترى توقعـاً لمنـافع      تمثل الشهرة المقتناة من عملية تج      – ٨١

اقتصادية مستقبلية، من األصول غير القابلة للتحديد بشكل منفرد أو من األصـول التـي ال      
تحقق شروط االعتراف بشكل منفرد في القوائم المالية، والشهرة ال تولـد تـدفقات نقديـة         

ل وغالباً ما تساهم فـي التـدفقات   بشكل مستقل عن األصول األخرى أو مجموعات األصو    
النقدية للوحدات المتعددة لتوليد النقد، وأحياناً ال يمكن توزيـع الـشهرة إال علـى أسـاس           
تقديري على الوحدات الفردية المولدة للنقد وبالتالي فإن أدنى مستو داخل المنشأة يتم عنـده        

اً من وحدات توليـد النقـد    مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية أحيانا ما يتضمن عدد        
واإلشارة لوحدة توليد النقد كما وردت في . ترتبط بها الشهرة ولكن ال يمكن توزيعها عليهم       

والتي يمكن توزيع الشهرة عليها هي أيضا إشـارة لمجموعـة       " ٩٩"إلى  " ٨٣"الفقرات من   
  .وحدات توليد النقد التي يتم توزيع الشهرة عليها

إلى اختبار اضمحالل قيمة الـشهرة عنـد   " ٨٠"ات الواردة في الفقرة يؤدى تطبيق المتطلب    – ٨٢
مستو يعكس الطريقة التي تقوم بها المنشأة بإدارة عملياتها والتـي تـرتبط بهـا الـشهرة،           

  .وبالتالي فان إدخال أية نظم إضافية إلعداد التقارير المالية ليس ضرورياً
نقد التي تم توزيـع الـشهرة عليهـا ألغـراض     قد ال يكون هناك توافق بين وحدة توليد ال       – ٨٣

اختبارات اضمحالل القيمة مع المستوى الذي تم عنده توزيع الشهرة طبقا لمعيار المحاسـبة    
ألغراض قيـاس  " آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية      ) "١٣(المصرى رقم   
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 من أي منـشأة بموجـب   على سبيل المثال إذا كان مطلوباً. أرباح وخسائر العمالت األجنبية 
توزيع الشهرة على مستويات أقل نـسبياً ألغـراض قيـاس أربـاح وخـسائر      ) ١٣(معيار  

  العمالت األجنبية عندئذ ال يطلب من المنشآت اختبـار اضـمحالل قيمـة الـشهرة عنـد            
  نفس المستوى ما لم تكن المنشأة تقوم بمراقبة الـشهرة عنـد هـذا المـستوى ألغـراض         

  .اإلدارة الداخلية
 في حالة عدم إمكانية استكمال التوزيع األولى للشهرة المكتسبة من تجميع األعمال قبل           – ٨٤

نهاية الفترة السنوية التي تم فيها عملية التجميع عندئذ يتم استكمال التوزيع األولى قبل           
  .نهاية الفترة السنوية األولى التي تبدأ بعد تاريخ االقتناء

إذا أمكـن تحديـد المحاسـبة    " تجميع األعمال) "٢٩(المصرى رقم طبقاً لمعيار المحاسبة     - ٨٥
األولية عن تجميع األعمال بصفة مؤقتة بنهاية الفترة التي تم فيها التجميـع عندئـذ تقـوم        

  :  الشركة المقتنية بما يلي
  .المحاسبة عن عملية التجميع باستخدام القيم المؤقتة   )أ (
مؤقتة نتيجة استكمال المحاسـبة األوليـة فـي مـدة     إثبات أية تسويات على القيم ال    ) ب (

وفى مثل هذه األحوال قد يكون مـن غيـر      . االثنى عشر شهراً من تاريخ االقتناء     
الممكن أيضاً استكمال التوزيع األولى للشهرة المكتسبة في عمليـة التجميـع قبـل     

قوم المنـشأة  وعندما يكون األمر كذلك، ت. نهاية الفترة السنوية التي تم فيها التجميع     
  ".١٣٣"باإلفصاح عن المعلومات الواردة بالفقرة

 إذا تم توزيع الشهرة على الوحدة المولدة للنقد وقامت المنشأة بالتصرف في أى مكـون     – ٨٦
  يخص هذه الوحدة يتم معاملة الشهرة المرتبطة بهذا المكون التي تـم التـصرف فيهـا    

  : على النحوالتالي
  .لدفترية للمكون عند تحديد أرباح أو خسائر التصرفتدرج ضمن القيمة ا ) أ(   
تقاس على أساس القيم النسبية للمكون التي تم التصرف فيه وعلى أساس الجزء     ) ب(و  

المتبقى في الوحدة المولدة للنقد إال إذا استطاعت المنـشأة أن تثبـت أن هنـاك     
  .   طريقة أفضل إلظهار الشهرة المرتبطة بالمكون التي تم التصرف فيه
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  :مثال
 وهذا المكون جزء من وحدة توليد نقد تم توزيـع  ١٠٠تقوم منشأة ببيع مكون معين مقابل مبلغ    

ية مجموعة مـن  أالشهرة عليها، وال يمكن تحديد الشهرة الموزعة على هذه الوحدة أو ربطها ب    
للجـزء  األصول عند مستوى أدنى من هذه الوحدة اإل بصفة تقديرية وتبلغ القيمة االستردادية           

  .٣٠٠المحتفظ به من الوحدة المولدة للنقد 
  ونظراً ألن الشهرة الموزعة على الوحدة المولدة للنقد ال يمكن تحديـدها إال بـصفة تقديريـة      
أو ربطها مع مجموعة من األصول عند مستوى أقل من هذه الوحدة، لذا يتم قيـاس الـشهرة          

يم النسبية للمكون الذي تم التصرف فيه المرتبطة بالمكون الذي تم التصرف فيه على أساس الق        
من الشهرة الموزعة على الوحدة المولدة % ٢٥والجزء المتبقي من الوحدة وبالتالي يتم إدراج        

 .للنقد ضمن القيمة الدفترية للمكون الذي تم التصرف فيه

صـر   في حالة قيام المنشأة بإعادة تنظيم هيكلها التنظيمى بطريقة تؤدى إلى تغييـر عنا     – ٨٧
وحدة أو أكثر من الوحدات المولدة للنقد التي تم توزيع الشهرة عليها، عندئذ يتم إعادة         

وتـتم عمليـة إعـادة التوزيـع      . توزيع الشهرة على الوحدات التي حدث بها تغيرات       
باستخدام اسلوب القيمة النسبية كالمستخدم عند قيام المنشأة بالتصرف في أى مكـون       

ة للنقد، إال إذا استطاعت المنشأة إثبات أن هنـاك طريقـة   ضمن مكونات الوحدة المولد   
  .أفضل لالعتراف بالشهرة المرتبطة بالوحدات المعاد تنظيمها

  :مثال
المولدة للنقد وال يمكن تحديد هذه الـشهرة أو ربطهـا   ) أ(تم توزيع الشهرة من قبل على وحدة    

) أ(رية، ويتم تقيـيم الوحـدة   إال بصفة تقدي) أ(مع مجموعة من األصول عند مستوى أدنى من       
  ). د(و ) ج(و ) ب (وهيوإدخالها ضمن ثالث وحدات أخرى مولدة للنقد 

ال يمكن تحديدها إال بصفة تقديرية أو ربطها مـع  )  أ(نظراً ألن الشهرة الموزعة على الوحدة       
) ج(و ) ب(لذا يتم إعادة توزيعها على الوحـدات  ) أ(أية مجموعة أصول عند مستوى أدنى من    

قبل إدماج هذه األجـزاء ضـمن   )  أ(على أساس القيم النسبية لألجزاء الثالثة من الوحدة  ) د(و  
 ).د(و ) ج(و ) ب(الوحدة 
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  اختبار اضمحالل القيمة للوحدات المولدة للنقد التي تتضمن شهرة 
ه عندما ترتبط الشهرة بوحدة مولدة للنقد ولم يتم توزيعها علـى هـذ   " ٨١" طبقاً للفقرة    – ٨٨

الوحدة يتم إجراء اختبار اضمحالل القيمة على هذه الوحدة عندما يكون هناك مؤشر أو      
داللة على احتمالية اضمحالل قيمة الوحدة وذلك بمقارنة القيمة الدفترية للوحـدة مـع       

ويتم االعتراف بأيـة خـسائر ناجمـة عـن       . استبعاد الشهرة مع قيمتها االستردادية    
  ".١٠٤"رد في الفقرة اضمحالل القيمة طبقاً لما و

ضمن قيمتها الدفترية أصـالً  " ٨٨"إذا تضمنت الوحدة المولدة للنقد كما وردت في الفقرة          – ٨٩
غير ملموس ليس له عمر إنتاجى محدد ولم يتح بعد لالستخدام وهنـاك إمكانيـة الختبـار     

ـ " ١٠"اضمحالل قيمة هذا األصل كجزء من هذه الوحدة، فإن الفقرة         راء تتطلب أيضاً إج
  .اختبار اضمحالل القيمة على الوحدة سنوياً

 يتم إجراء اختبار اضمحالل القيمة على الوحدة المولدة للنقد والتى تم توزيـع شـهرة             – ٩٠
عليها سنوياً أو عندما يوجد مؤشر أو داللة تفيد احتمالية اضمحالل قيمة الوحدة وذلـك   

فـإذا مـا تجـاوزت    .  السترداديةبمقارنة قيمتها الدفترية متضمنة الشهرة مع قيمتها ا 
القيمة االستردادية قيمة الوحدة الدفترية عندئذ ال تعتبر قيمة هذه الوحـدة والـشهرة          
الموزعة عليها قد اضمحلت أما إذا تجاوزت القيمة الدفترية القيمة االستردادية للوحـدة   

  ".١٠٤"عندئذ تعترف المنشأة بوجود خسائر ناجمة عن اضمحالل القيمة طبقا للفقرة 
  . ملغاة٩٥ – ٩١

  توقيت اختبارات اضمحالل القيمة 
 يمكن إجراء االختبار السنوي لقياس اضمحالل قيمة الوحدة المولدة للنقد التي تم توزيع       – ٩٦

الشهرة عليها في أى وقت أثناء الفترة السنوية بشرط القيام باالختبار فى نفس الوقـت      
ت مختلفة في توقيتات مختلفة إال أنـه إذا  من كل سنة، ويجوز إجراء اختبار على وحدا      

 الموزعة على الوحدة المولدة للنقـد فـي عمليـة    - أو جزء منها -تم اقتناء الشهرة    
تجميع أعمال أثناء الفترة الحالية، عندئذ يتم إجراء اختبار اضمحالل القيمة على هـذه       

  . الوحدة قبل نهاية الفترة الحالية
محالل القيمة على األصول المكونة للوحدة المولدة للنقد الموزع  إذا كان إجراء اختبار اض – ٩٧

عليها الشهرة يتم في نفس الوقت الذي يتم فيه بالنسبة للوحدة المتضمنة الشهرة، عندئذ 
يتم إجراء هذا االختبار على هذه األصول قبل الوحدة المتضمنة للشهرة، وبالمثل عنـد         

 مولدة للنقد تمثل مجموعة من الوحدات المولدة إجراء اختبار اضمحالل القيمة على وحدات
للنقد التي تم توزيع الشهرة عليها في نفس توقيت المجموعة التي تضم الشهرة، عندئذ     

  .يتم اختبار الوحدات الفردية قبل مجموعة الوحدات التي تتضمن الشهرة
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ليها الـشهرة، قـد   فى وقت إجراء اختبار اضمحالل القيمة للوحدة المولدة للنقد الموزع ع      – ٩٨
يكون هناك مؤشر أو داللة على اضمحالل قيمة أحد األصول بداخل الوحدة التي تتـضمن    

 الًالشهرة، عندئذ في مثل هذه األحوال تقوم المنشأة باختبار اضمحالل قيمـة األصـل أو          
وتعترف بأية خسارة ناجمة عن اضمحالل قيمة األصل قبل إجـراء اختبـار اضـمحالل         

حدة المولدة للنقد التي تتضمن الشهرة، وبالمثل قد يكون هناك مؤشر علـى     القيمة على الو  
اضمحالل قيمة الوحدة المولدة للنقد التي بداخل مجموعة الوحدات المولدة للنقد المتضمنة       
للشهرة وفي مثل هذه األحوال أيضا تقوم المنشأة بإجراء اختبار اضـمحالل القيمـة أوال         

عترف بالخسارة الناجمة عن اضمحالل قيمة هذه الوحدة قبـل    على الوحدة المولدة للنقد وت    
  .إجراء اختبار اضمحالل القيمة على مجموعة الوحدات الموزعة عليها الشهرة

  يمكن استخدام أخر حساب تفصيلي تم إجراؤه في الفتـرة الـسابقة بالنـسبة للقيمـة          -٩٩
ها عنـد إجـراء اختبـار     االستردادية للوحدة المولدة للنقد التي تم توزيع الشهرة علي        

  : اضمحالل القيمة على هذه الوحدة في الفترة الحالية بشرط تحقق الشروط التالية
عدم حدوث تغيرات هامة في األصول وااللتزامات المكونة للوحدة منذ آخر حـساب        ) أ   (

  .تم للقيمة االستردادية
تجاوز القيمة الدفتريـة  أن يكون قد نتج عن أخر حساب للقيمة االستردادية مبلغ ي        ) ب(و  

  .لألصل بهامش كبير
بناء على تحليل األحداث التي وقعت والظروف واألحوال التـي تغيـرت منـذ آخـر      ) ج(و  

حساب للقيمة االستردادية ال يوجد احتمال بأن تقديرات القيمة االستردادية الحالية  
  .  ستكون أقل من القيمة الدفترية للوحدة

  األصول العامة للمنشأة
 تشمل األصول العامة للمنشأة أصوالً مجمعة أو منفصلة مثل مبنى المقر الرئيسي أو قسم         -١٠٠

من المنشأة أو معدات معالجة البيانات االلكترونية أو مركز بحوث، ويحدد هيكل المنـشأة      
ما إذا كان األصل يفي بالتعريف الوارد في هذا المعيار بالنسبة لألصول العامة ولوحـدة         

عينة، والخصائص الرئيسية لألصول العامة للمنشأة هي إنها ال تولـد تـدفقات        توليد نقد م  
نقدية داخلة بشكل مستقل عن األصول أو مجموعات األصول األخـرى، وال يمكـن أن             

  .تعزى قيمتها الدفترية كاملة لوحدة توليد النقد محل الدراسة
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 منفصلة فإنـه ال يمكـن تحديـد    نظراً ألن األصول العامة للمنشأة ال تولد تدفقات نقدية         – ١٠١
القيمة االستردادية ألصل منفرد منها إال إذا قررت اإلدارة التصرف في األصل، ونتيجة       
لذلك إذا كانت هناك داللة على أن قيمة أصل عام قد اضمحلت فإنه يـتم تحديـد القيمـة       

 القيمـة  االستردادية لوحدة توليد النقد التي ينتمي لها هذا األصل وذلـك بالمقارنـة مـع     
  الدفترية لوحدة توليد النقد، وأية خسارة في االضمحالل يـتم االعتـراف بهـا بموجـب        

  ".١٠٤"الفقرة 
 عند إجراء اختبار اضمحالل القيمة على وحدة توليد النقـد، تقـوم المنـشأة بتحديـد      -١٠٢

  : األصول العامة التي ترتبط بالوحدة المولدة للنقد محل الدراسة
مكن توزيع جزء من القيمة الدفترية لألصل علـى أسـاس ثابـت      إذا كان من الم   ) أ (

ومعقول على هذه الوحدة، عندئذ تقوم المنشأة بمقارنة القيمة الدفترية للوحدة بما        
في ذلك الجزء الخاص بالقيمة الدفترية لألصل الموزع على الوحـدة مـع قيمتهـا     

  قيمـة طبقـاً  االستردادية ويتم االعتراف بأية خسارة ناجمـة عـن اضـمحالل ال    
  ".١٠٤"للفقرة 

إذا كان من غير الممكن توزيع جزء من القيمة الدفترية لألصل على أساس ثابت     ) ب (
  : ومعقول، عندئذ تقوم المنشأة بما يلي

مقارنة القيمة الدفترية للوحدة مع استبعاد األصل العام مع القيمة االستردادية   ) ١ (
  ".١٠٤"القيمة طبقا للفقرة واالعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحالل 

تحديد أصغر مجموعة من الوحدات المولدة للنقد التى تتكون منهـا الوحـدة           ) ٢(و  
المولدة للنقد محل الدراسة والتي يمكن توزيع جـزء عليهـا مـن القيمـة         

  .الدفترية لألصل العام على أساس ثابت ومعقول
ت بمـا فـي ذلـك الجـزء     مقارنة القيمة الدفترية لهذه المجموعة من الوحدا) ٣(و  

الخاص بالقيمة الدفترية لألصل العام الموزع على هذه المجموعة مع القيمة        
االستردادية للمجموعة ويتم االعتراف بأية خسائر ناجمة عـن اضـمحالل          

  ".١٠٤"القيمة طبقاً للفقرة 
  . ملغاة–١٠٣
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  خسارة اضمحالل قيمة وحدة توليد النقد
ل قيمة وحدة توليـد النقـد فقـط إذا كانـت قيمتهـا       يجب االعتراف بخسارة اضمحال   -١٠٤

االستردادية أقل من قيمتها الدفترية ويجب توزيع خـسارة االضـمحالل فـي القيمـة          
  : لتخفيض القيمة الدفترية ألصول الوحدة طبقاً للترتيب التالي

  ).لنقدأو وحدات توليد ا(تخفيض القيمة الدفترية للشهرة الموزعة على وحدة توليد النقد ) أ( 
ثم تخفيض األصول األخرى للوحدة بالتناسب على أساس القيمة الدفترية لكل أصل        ) ب(

  .في الوحدة
ويجب معاملة هذه التخفيضات في القيمة الدفترية على أنها خسائر اضمحالل في قيمـة     

  ".٦٠"األصول الفردية وكذلك االعتراف بها بموجب الفقرة 
فإنه يجب عـدم تخفـيض   " ١٠٤"يمة بموجب الفقرة  عند توزيع خسارة اضمحالل الق   – ١٠٥

  : أيهما أكبريليالقيمة الدفترية لألصل إلى أقل من مما 
  ).إذا كان من الممكن تحديدها لألصل(القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع ) أ (
  ).إذا كان من الممكن تحديدها(القيمة االستخدامية لألصل ) ب (
  .صفر) ج (

الل في القيمة االستخدامية الذي كان سيتم توزيعه خالفاً لذلك على  مبلغ خسارة االضمح  
  ).مجموعة الوحدات(األصل يتم توزيعه على األصول األخرى للوحدة بالتناسب 

إذا لم توجد طريقة عملية لتقدير القيمة االستردادية لكل أصل فردى لوحدة توليـد النقـد        - ١٠٦
 لخسارة االضمحالل بين أصول تلك الوحدة عـدا     فإن هذا المعيار يتطلب توزيعاً تقديرياً     

  .الشهرة ألن كافة أصول وحدة توليد النقد تعمل معاً
  "): ٦٧"راجع الفقرة (إذا كان من غير الممكن تحديد القيمة االستردادية ألصل مفرد  – ١٠٧

يتم االعتراف بخسارة االضمحالل لألصل إذا كانت قيمته الدفترية أكبر من صـافي        ) أ (
  . أكبرأيهما " ١٠٥"و" ١٠٤"ر بيعه أو نتائج إجراءات التوزيع المبينة في الفقرتين سع

ال يتم االعتراف بأية خسارة في اضمحالل قيمة أصل إذا لم تضمحل قيمـة وحـدة           ) ب( و  
توليد النقد المتعلقة به، وينطبق ذلك حتى ولو كان صافي سعر بيع األصل أقـل مـن     

  .قيمته الدفترية
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  :مثال
عانت آلة من تلف مادي إال أنها ال زالت تعمل بالرغم من أن عملها ليس جيـداً كمـا كـان،          

ويقل صافي سعر بيع اآللة عن قيمتها الدفترية، وال تولد اآللة تدفقات نقدية داخلـة مـستقبلية          
 مجموعة أصول قابلة للتحديد تدخل اآللة ضمنها وتولـد       وأصغرمن االستخدام المستمر لها،     

 نقدية داخلة من االستخدام المستمر لها والمستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية من           تدفقات
األصول األخرى هي خط اإلنتاج الذي تنتمي إليه اآللة، وتبين القيمة االستردادية لخط اإلنتـاج    

  .أن خط اإلنتاج ككل لم تضمحل قيمته
  :االفتراض األول

  .تمدة من قبل اإلدارة ال تعكس التزاما لإلدارة الستبدال اآللةالتنبؤات المع/ الموازنات التقديرية 
  :ال يمكن تقدير المبلغ القابل لالسترداد لآللة بمفردها حيث إن القيمة االستخدامية لآللة

  .قد تختلف عن القيمة العادلة ناقصاً التكاليف الالزمة للبيع  )  أ(
 ).خط اإلنتاج(ي إليها اآللة يمكن تحديدها فقط بالنسبة لوحدة توليد النقد والتي تنتم  )  ب(

لم تضمحل قيمة خط اإلنتاج، وعلى ذلك ال يتم االعتراف بأية خسارة فـي اضـمحالل قيمـة           
اآللة، وبالرغم من ذلك قد تحتاج المنشأة إلى أن تعيد تقييم فترة اإلهالك أو أسـلوب اإلهـالك          

ب إهالك أسرع إلظهـار  لآللة، ومن المحتمل أن الحاجة تدعوإلى فترة إهالك أقل أو إلى أسلو        
  .العمر المتبقي المتوقع لآللة أو نمط استهالك المنشأة للمنافع االقتصادية

  :االفتراض الثاني
التنبؤات المعتمدة من قبل اإلدارة التزام اإلدارة باستبدال اآللـة    / تعكس الموازنات التقديرات    

خدام المستمر لآللة إلـى أن يـتم   وبيعها في المستقبل القريب، وتقدر التدفقات النقدية من االست   
  .التصرف فيها أنها ضئيلة

يمكن تقدير القيمة االستخدامية لآللة بأنها قريبة من صافي سعر بيعها، وعلـى ذلـك يمكـن            
وحـدة  (تحديد القيمة االستردادية لآللة مع عدم االعتداد بوحدة توليد النقد التي تنتمي إليها اآللة   

بيع اآللة أقل من قيمتها الدفتريـة يـتم االعتـراف بخـسارة     ، وحيث إن صافي سعر     )اإلنتاج
   .اضمحالل في قيمة اآللة
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يجب االعتراف بأى التـزام  " ١٠٥"، "١٠٤" بعد تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرتين       –١٠٨
خاص بأي مبلغ متبق لخسارة اضمحالل قيمة وحدة توليد النقـد فقـط إذا كـان ذلـك      

  .محاسبة مصرية أخرىمطلوباً طبقاً ألي معايير 
  عكس الخسارة الناتجة عن اضمحالل القيمة 

متطلبات عكس خسارة اضـمحالل قيمـة أصـل أو    " ١١٦"إلى " ١١٠"تحدد الفقرات من     -١٠٩
إال أنـه  " أصـل "وحدة توليد النقد في السنوات السابقة، وهذه المتطلبات تستخدم مصطلح       

ـ       ، "١١٧" الفقرتـان  وتحتـوي د نقـد،  يستخدم أيضاً ليشير ألي أصل مفرد أو وحدة تولي
علـى  " ١٢٣"، "١٢٢" الفقرتـان   وتحتـوي على متطلبات إضافية لألصل المفرد،      " ١٢١"

علـى متطلبـات   " ١٢٥"،  "١٢٤" الفقرتين   تحتويمتطلبات خاصة بوحدة توليد النقد، كما       
  خاصة بالشهرة

نـاك داللـة علـى أن     على المنشأة في تاريخ نهاية كل فترة مالية تقييم ما إذا كان ه   - ١١٠
خسارة اضمحالل أى أصل معترف بها خالف الشهرة في السنوات الـسابقة لـم تعـد         
موجودة أو أنها أخذت فى االنخفاض، وإذا وجدت مثل هذه الداللة يجب على المنـشأة            

  .تقييم القيمة االستردادية لذلك األصل
لم تعـد توجـد خـسارة فـي      عند تقييم ما إذا كانت هناك أية داللة على احتمال أنه        – ١١١

اضمحالل قيمة أى أصل خالف الشهرة في السنوات السابقة أو أنهـا انخفـضت فإنـه     
  :يجب على المنشأة النظر كحد أدنى في الدالالت التالية

  مصادر المعلومات الخارجية
  .زيادة القيمة السوقية لألصل إلى حد كبير خالل الفترة) أ (
لمنشأة خالل الفترة أو أنها ستحدث في المـستقبل      حدوث تغييرات هامة لصالح ا    ) ب (

القريب في البيئة التقنية أو السوقية أو االقتصادية أو القانونية التـي تعمـل بهـا      
  .المنشأة أو في السوق التى ينتمي إليها األصل

انخفاض أسعار الفائدة في السوق أو أسعار العوائد األخرى على االستثمارات في        ) ج (
لفترة، ومن المحتمل أن يؤثر هذا االنخفاض علـى سـعر الخـصم        السوق خالل ا  

المستخدم في حساب قيمة األصل االستخدامية وتزيد قيمـة األصـل االسـتردادية     
  .بصورة جوهرية
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  مصادر المعلومات الداخلية 
حدوث تغيرات هامة لصالح المنشأة خالل الفترة أو يتوقع حدوثها فـي المـستقبل            ) أ (

أو باألسلوب الذي يستعمل به األصل أو يتوقع استعماله، وتـشمل  القريب إلى الحد    
هذه التغيرات التكاليف المتكبدة خالل الفترة لتحسين أداء األصل أو إعـادة هيكلـة    

  .العملية التي ينتمي إليها األصل
توافر األدلة من التقارير الداخلية على أن األداء االقتصادي لألصل أفضل ممـاهو    ) ب (

  .يكون كذلكمتوقع أو س
تتطابق الدالئل والمؤشرات على وجود انخفاض محتمـل فـي الخـسارة الناجمـة عـن           -١١٢

مع الدالئل والمؤشرات علـى وجـود   " ١١١"اضمحالل قيمة األصل كما ورد في الفقرة    
  ".١٢"اضمحالل محتمل في القيمة كما ورد في الفقرة 

ن اضـمحالل القيمـة المثبتـة بالنـسبة     في حالة وجود مؤشر يفيد بأن الخسارة الناتجة ع   – ١١٣
ألصل ما بخالف الشهرة لم تعد موجودة أو قد انخفضت فإن هـذا يوضـح أن العمـر              

أو القيمة المتبقية قد تكون بحاجـة إلـى     ) االستهالك(اإلنتاجى المتبقي أو طريقة اإلهالك      
ة عـدم  مراجعة وتسوية طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى المطبق على األصل حتى في حال   

  .إلغاء الخسارة الناتجة عن اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل
 يتعين إلغاء الخسارة المثبتة الناتجة عن اضمحالل قيمة أى أصل بخالف الشهرة فـي         -١١٤

السنوات السابقة إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد قيمـة األصـل             
ن اضمحالل القيمة، فإذا كان األمر كـذلك،   االستردادية منذ إثبات آخر خسارة ناتجة ع      

يتعين زيادة المبلغ المثبت لألصل ليصل إلى قيمته االستردادية، ما لم تـنص الفقـرة             
  .وتعد هذه الزيادة عكساً لخسارة اضمحالل القيمة. على خالف ذلك" ١١٧"

مقـدرة   وتعكس عملية عكس الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة زيادة في الخدمـة ال        – ١١٥
المرتقبة الخاصة باألصل سواء من االستخدام أو البيع منذ التاريخ األخير الذي قامت فيـه   

مـن  " ١٣٠"المؤسسة بإثبات الخسارة الناجمة عن اضمحالل قيمة األصل، وتتطلب الفقرة      
المنشأة القيام بتحديد التغيرات في التقديرات التي تسبب الزيـادة فـي الخدمـة المقـدرة        

  : وتشمل األمثلة عن التغيرات في التقديرات اآلتيالمرتقبة، 
سواء كانت القيمة المستردة محددة على أسـاس   (تغير في أساس القيمة االستردادية      ) أ (

  ).صافي القيمة البيعية أو القيمة االستخدامية
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ت إذا كانت القيمة االستردادية محددة على أساس القيمة االستخدامية، فإن هذه التغيرا   ) ب( أو  
  .تشمل أى تغيير في مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية المستقبلية أو نسبة الخصم

إذا كانت القيمة االستردادية محددة على أساس صافي القيمـة البيعيـة، فـان هـذه         ) ج( أو  
     .التغيرات تشمل أي تغيير في تقدير عناصر صافي القيمة البيعية

 أكبر من القيمة الدفترية وذلك ببـساطة ألن القيمـة     القيمة االستخدامية لألصل قد تصبح     – ١١٦
الحالية للتدفقات النقدية الداخلة المستقبلية تزداد مـع اقترابهـا إال أن الخدمـة المرتقبـة        
الخاصة باألصل لم تزدد وبالتالي ال يتم إلغاء الخسارة الناتجة عـن اضـمحالل القيمـة            

حتـى وإن أصـبحت   ) اء على الخـصم وأحيانا ما يطلق عليها اإلبق(بمجرد مرور الوقت    
    .القيمة االستردادية الخاصة باألصل أكبر من قيمته الدفترية

  عكس الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل المنفرد 
  نتيجـة لعكـس   - فيما عدا الشهرة – يجب أال تتعدى القيمة الدفترية المزادة ألصل        – ١١٧

بالصافي بعد (ل، القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها  الخسارة الناجمة عن االضمحال   
ما لم يتم االعتراف بالخسارة الناجمة عـن اضـمحالل القيمـة    ) االستهالك أو اإلهالك 

  .بالنسبة لألصل في السنوات السابقة
  .  ملغاة– ١١٨
 يتعين إثبات عكس أية خسارة ناتجة عن اضمحالل قيمة أصل بخالف الـشهرة علـى    – ١١٩

  .ور بقائمة األرباح والخسائرالف
  .  ملغاة– ١٢٠
 بعد إثبات إلغاء الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة، يتعين تسوية مبلـغ اإلهـالك      – ١٢١

في الفترات المستقبلية لتوزيع القيمة المثبتة المعدلة ناقصاً منها القيمـة          ) االستهالك(
  .اجي المتبقيعلى أساس منتظم على العمر اإلنت) إن وجدت(المتبقية 

  عكس الخسارة الناجمة عن اضمحالل قيمة وحدة مولدة للنقد
  يتم توزيع قيمة ما تم عكسه بشأن خسائر اضمحالل القيمة بالنسبة للوحدة التي تولد     - ١٢٢

 بالتناسب مـع القـيم الدفتريـة لهـذه     -  فيما عدا الشهرة -النقد على أصول الوحدة  
الدفترية كقيود عكسية لخـسائر اضـمحالل القيمـة    األصول وتعامل الزيادات في القيم  

  ".١١٩"لألصول الفردية ويتم االعتراف بها طبقاً   للفقرة 
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 عند توجيه القيد العكسي للخسارة الناتجة عن اضمحالل القيمة بالنسبة للوحدة المولدة   – ١٢٣
  :هما أقل، ال ينبغي زيادة القيمة المثبتة لألصل عن أ، ب أي"١٢٢"للنقد بموجب الفقرة 

  ).إذا كان من الممكن تحديدها(قيمته االستردادية ) أ (
  )بالصافي بعـد االسـتهالك أو اإلهـالك   (قيمته الدفترية التى كان سيتم تحديدها   ) ب (

  ما لم يتم االعتراف بأية خسارة ناجمة عن اضـمحالل القيمـة بالنـسبة لألصـل     
  . السنوات السابقةىف

لخاص بالخسائر الناجمة عن اضمحالل القيمة والـذي  ويتم توزيع مبلغ القيد العكسي ا     
  .كان سيتم توزيعه على األصول األخرى للوحدة بالنسبة والتناسب فيما عدا الشهرة

  عكس الخسارة الناجمة عن اضمحالل قيمة الشهرة
  . ال ينبغي عكس الخسارة الناجمة عن اضمحالل قيمة الشهرة في فترة الحقة– ١٢٤
يحظر إثبات الـشهرة  " األصول غير الملموسة) "٢٣(لمحاسبة المصرى رقم   طبقاً لمعيار ا   –١٢٥

المكتسبة داخلياً، وأية زيادة الحقة بعد االعتراف بخسائر اضمحالل قيمـة الـشهرة فـي        
القيمة االستردادية للشهرة ستكون غالباً زيادة في شهرة مكتسبة داخليـاً وليـست إلغـاء           

  .هرة المقتناةلخسائر اضمحالل القيمة الدفترية للش
  اإلفصاح 

  : بالنسبة لكل فئة من األصول، ينبغي أن تفصح المنشأة عن اآلتى– ١٢٦ 
قيمة الخسائر الناتجة عن اضمحالل القيمة المثبتة في األرباح أو الخـسائر أثنـاء    ) أ (

الفترة والبنود التفصيلية الخاصة بقائمة الدخل المندرجة تحتها الخسائر الناجمـة     
  .القيمةعن اضمحالل 

مبلغ القيد العكسي للخسائر الناجمة عن اضمحالل القيمة المثبتة في قائمة الدخل        ) ب (
أثناء الفترة والبنود التفصيلية لقائمة الدخل التي تم فيها إلغاء الخسائر الناتجـة            

  .عن اضمحالل القيمة
  .ملغاة) ج (
  .ملغاة) د (

  . واستخدام متشابه في عمليات المنشأة فئة األصول هي مجموعة من األصول ذات طبيعة– ١٢٧



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٦٦٠

يمكن تقديمها مع معلومات أخرى تـم اإلفـصاح   " ١٢٦" المعلومات المطلوبة في الفقرة     – ١٢٨
عنها بالنسبة لفئة األصول، على سبيل المثال، يمكن إدراج هذه المعلومـات فـي تـسوية       

جب ما ورد في معيـار  المبلغ المثبت الخاص باألصول الثابتة في بداية ونهاية الفترة بمو        
  ".األصول الثابتة) "١٠(المحاسبة المصرى رقم 

القطاعات ) "٤١( يتعين على المنشأة التي تقوم بتطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم           – ١٢٩
اإلفصاح عن اآلتى بالنسبة لكل قطاع تعد قوائم مالية له بناء على النمـوذج     " التشغيلية

  لمنشأة كماهو محدد فـي معيـار المحاسـبة المـصرى     األولى إلعداد القوائم المالية ل    
  ): ٤١(رقم 

  .قيمة الخسائر الناجمة عن اضمحالل القيمة المثبتة في قائمة األرباح  ) أ(
الخسائر الناجمة عن الخسائر المثبتـة فـي قائمـة        ) القيود العكسية (قيمة مبالغ   ) ب(

  .األرباح والخسائر
جمة عن اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل المنفـرد   إذا تم إثبات أو عكس أية خسارة نا – ١٣٠

ويشمل ذلك الشهرة والوحدة المولدة للنقد أثناء الفترة وإذا كانت هذه الخسارة مـؤثرة      
  : بشكل جوهري على القوائم المالية للمنشأة ككل، يتعين على المنشأة اإلفصاح عن اآلتى

  . ارة الناجمة عن اضمحالل القيمةاألحداث والظروف التي أدت إلى إثبات أو عكس الخس) أ (
  .قيمة الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة المثبتة أو التي تم عكسها) ب (
  :بالنسبة لألصل المنفرد) ج (

  .طبيعة األصل) ١(
القطاع الذي يمكن إعداد قوائم مالية عنه والذي يتبعه األصل بناء على النموذج           ) ٢(

تقارير المالية كما هو محدد في معيار المحاسـبة  األولى للمنشأة الخاص بإعداد ال 
إذا كانت المنشأة تقوم بإعداد قـوائم       " القطاعات التشغيلية ) " ٤١(المصرى رقم   

  .مالية للقطاعات الخاصة بها
  :بالنسبة للوحدة المولدة للنقد) د(

هل هي خط إنتاج، أم مصنع، أم مشروع، أم منطقـة  (وصف الوحدة المولدة للنقد  ) ١(
كما هو محدد في معيار المحاسـبة  ) افية، أم قطاع يتم إعداد قوائم مالية عنه      جغر

  ).٤١(المصرى رقم 
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قيمة الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة المثبتة أو الملغاة حـسب فئـة األصـول أو حـسب             ) ٢(
القطاع الذي يتم إعداد قـوائم ماليـة عنـه إذا كانـت المنـشأة تطبـق مـا ورد فـي معيـار                

  .وذلك طبقاً للنموذج األولى للقوائم المالية للمنشأة) ٤١( المصرى رقم المحاسبة
إذا تغير مجموع األصول لتحديد الوحدة المولدة للنقد منذ التقدير السابق للقيمـة       ) ٣(

 يتعـين علـى المنـشأة وصـف     - إن وجد -االستردادية للوحدة المولدة للنقد     
أسباب تغيير الطريقـة التـي يـتم      الطريقة الحالية أو السابقة لتجميع األصول و      

  .بموجبها تحديد الوحدة المولدة للنقد
هـى صـافي   ) الوحدة المولدة للنقـد (ما إذا كانت القيمة االستردادية بالنسبة لألصل    ) ه(

  .القيمة البيعية أو القيمة االستخدامية
ـ    ) و( ستخدم إذا كانت القيمة االستردادية هي صافي القيمة البيعية يفصح عن األساس الم

سواء تم تحديد سعر البيع رجوعاً إلى سوق نـشطة أو  (لتحديد صافي القيمة البيعية     
  ).  بطريقة أخرى

إذا كانت القيمة االستردادية هي القيمة االستخدامية يفـصح عـن أسـعار الخـصم        ) ز(
  . للقيمة االستخدامية-  أن وجد -المستخدمة في التقدير الحالي والتقدير السابق 

م المنشأة باإلفصاح عن المعلومات التالية بالنسبة إلجمـالي خـسائر اضـمحالل           تقو – ١٣١
القيمة وإجمالي ما تم رده من مبالغ تم االعتراف بها أثناء فترة لم يتم اإلفـصاح عـن     

  ".١٣٠"أية معلومات بشأنها وذلك طبقاً للفقرة 
إلغـاء  (يمـة  الفئات الرئيسية لألصول المتأثرة بالخسائر الناجمة عن اضمحالل الق     )  أ(

والتي ال يتم اإلفصاح عن معلومات خاصـة  ) الخسائر الناجمة عن اضمحالل القيمة  
  ".١١٧"بها بموجب الفقرة 

هذه الخسائر الناتجة عن   ) إلغاء(األحداث والظروف الرئيسية التي أدت إلى إثبات         )  ب(
  "١١٧"اضمحالل القيمة والتي ال يتم اإلفصاح بمعلومات عنها بموجب الفقرة 

يتم تشجيع المنشأة لإلفصاح عن االفتراضات المـستخدمة لتحديـد القيمـة االسـتردادية        – ١٣٢
على المنشأة  " ١٣٤"ومع هذا تشترط الفقرة     . أثناء الفترة ) الوحدات المولدة للنقد  (لألصول  

اإلفصاح عن المعلومات الخاصة بالتقديرات المستخدمة لقياس القيمة االستردادية للوحـدة   
عند إدراج الشهرة أو اى أصل غير ملموس ليس له عمـر إنتـاجى محـدد    المولدة للنقد   

  .  ضمن القيمة الدفترية لهذه الوحدة
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إذا لم يتم توزيع الشهرة المكتسبة عند تجميع األعمال أثناء الفترة       " ٨٤" طبقاً للفقرة    - ١٣٣
 يـتم  في تاريخ القوائم الماليـة، عندئـذ  ) مجموعة الوحدات(على الوحدة المولدة للنقد  

  .اإلفصاح عن قيمة الشهرة غير الموزعة مع أسباب عدم توزيع هذه القيمة
تحتـوي  التقديرات المستخدمة لقياس القيمة االستردادية للوحدات المولدة للنقد التي   

  على شهرة أو أصول غير ملموسة ليس لها أعمار إنتاجية محددة
بالنـسبة لكـل   ) و(إلـى  ) أ(موجب  تقوم المنشأة باإلفصاح عن المعلومات المطلوبة ب      – ١٣٤

حيث تمثل القيمة الدفترية للـشهرة أو األصـول       ) مجموعة وحدات (وحدة مولدة للنقد    
غير الملموسة التي ليس لها أعمار إنتاجية محددة والموزعة علـى هـذه الوحـدة أو       

ة الوحدات مبلغاً كبيراً بالمقارنة مع إجمالي القيمة الدفترية الخاصة بالمنـشأة بالنـسب        
  .  للشهرة أو األصول غير الملموسة التي ليس لها أعمار إنتاجية محددة

  ).مجموعة الوحدات(القيمة الدفترية للشهرة الموزعة على الوحدة ) أ (
القيمة الدفترية لألصول غير الملموسة التي ليس لهـا أعمـار إنتاجيـة محـددة      )ب (

  .الموزعة على الوحدة أو الوحدات
القيمة االستخدامية أو صافي القيمـة      (مة االستردادية للوحدة    أساس حساب القي  ) ج (

  )  العادلة
إذا كانت القيمة االستردادية للوحدة أو مجموعات الوحدات تعتمـد علـى القيمـة     ) د (

  : االستخدامية عندئذ يتم اإلفصاح عما يلي
بيان مفصل باالفتراضات األساسية التي اعتمدت عليها اإلدارة فـي التنبـؤ             ) ١ (

. التــنبؤات /بالتدفقات النقدية بالنسبة للفترة التي تغطيها أحـدث الموازنـات    
وتتمثل أهم االفتراضات في االفتراضات التي تمثل حـساسية كبيـرة للقيمـة          

  .االستردادية للوحدة أو مجموعة الوحدات
بيان باألسلوب الذي تتخذه اإلدارة لتحديد قيمة كل افتراض سواء كانت هـذه     ) ٢ (

أو القيم تعكس خبرة سابقة أو تتفق مع معلومات من مصادر خارجيـة     القيمة  
إذا كان ذلك مناسباً، وكيفية وأسباب اختالف هذه القيم عن الخبرات السابقة أو   

  .المعلومات التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية إن لم يكن ذلك مناسباً
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/ ية بنـاء علـى المــوازنات    الفترة التي تنبأت اإلدارة فيها بالتدفقات النقد      ) ٣ (
التنبؤات المالية المعتمدة من اإلدارة، وعند استخدام فتـرة تتجـاوز خمـس            

  .سنوات للوحدة أو الوحدات المولدة للنقد ينبغى تقديم ما يبرر ذلك
معدل النمو المستخدم الستقراء تنبؤات التدفقات النقدية بعـد الفتـرة التـي       ) ٤ (

نبؤات مع تقديم ما يبرر استخدام أي معدل نمـو        الت/ تغطيها أحدث الموازنات    
يتجاوز متوسط معدل النمو طويل األجل بالنـسبة للمنتجـات أو األنـشطة أو            
الدولة أو الدول التي تعمل فيها المنشأة أو بالنسبة للـسوق التـى تعمـل بـه      

  .الوحدة أو الوحدات
  .دفقات النقديةسعر أو أسعار الخصم المطبقة على تنبؤات الت) ٥              (

إذا كانت القيمة االستردادية للوحدة أو مجموعات الوحدات تقـوم علـى القيمـة       ) ه (
العادلة بالصافي بعد خصم تكاليف البيع يتم اإلفصاح عن األسـلوب المـستخدم           
لتحديد القيمة العادلة بالصافي، وإذا لم يتم تحديـد القيمـة العادلـة بالـصافي               

 للوحدة أو الوحدات عندئذ يجب اإلفصاح أيضا عن      باستخدام سعر السوق السائد   
  : المعلومات التالية

بيان عن كل افتراض من االفتراضات األساسية التي بنـاء عليهـا حـددت        )  ١ (
اإلدارة القيمة العادلة بالصافي بعد تكاليف البيع، وتتمثل االفتراضات األساسية        

   االسـتردادية للوحـدة  في تلك االفتراضات التي تمثل حساسية كبيرة للقيمـة      
  .أو مجموعة الوحدات

بيان باألسلوب الذي تتخذه اإلدارة لتحديد قيمة كل افتراض سواء كانت هـذه     ) ٢ (
القيمة أو القيم تعكس خبرة سابقة أو تتفق مع معلومات من مصادر خارجية إذا 
كان ذلك مناسباً وكيفية وأسباب واختالف هذه القيم عن الخبرات الـسابقة أو        

  .معلومات التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية إن لم يكن ذلك مناسباًال
راجع معيار المحاسـبة المـصرى      ( للقيمة العادلة  الهرميمستوى التسلسل   ) أ (

الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمـة العادلـة بمجملـه دون أي        )) ٤٥(رقم  
  .اعتبار ألهمية تكاليف التصرف

  .إجرائه) أسباب( التقييم، التغير وسبب إذا حدث تغير في أسلوب) ب (
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سـتخدام تنبـؤات التـدفقات النقديـة     اإذا تم تحديد القيمة العادلة ناقصاً التكلفة للبيـع ب      
  :المخصومة يتم اإلفصاح أيضاً عن المعلومات التالية

  .الفترة التى استخدمتها اإلدارة إلعداد تنبؤات التدفقات النقدية) ٣ (
  .ستخراج تنبؤات التدفقات النقدية تم استخدامه الالذي معدل النمو) ٤ (
  .الخصم التى تم استخدامها فى تنبؤات التدفقات النقدية) أسعار(سعر ) ٥ (

في حالة وجود أى تغيير في االفتراضات األساسية التي اعتمـدت عليهـا اإلدارة         ) و (
 تجـاوز  لتحديد القيمة االستردادية للوحدة أو مجموعة الوحدات، وأدى ذلك إلـى  

  : القيمة الدفترية للقيمة االستردادية، عندئذ يتم االفصاح عن اآلتى
  .قيمة هذا التجاوز)  ١ (
  .قيمة هذه االفتراضات)  ٢ (
قيمة التغير في االفتراض األساسى بعد إدراج أية تأثيرات تالية لهذا التغييـر   )  ٣ (

ة حتى تتـساوى    على المتغيرات األخرى المستخدمة لقياس القيمة االستردادي      
  .القيمة االستردادية للوحدة أو مجموعة الوحدات مع قيمتها الدفترية

 إذا تم توزيع القيمة الدفترية للشهرة أو أى أصل غير ملموس ليس له عمر إنتاجى محدد – ١٣٥
أو جزء من هذه القيمة على مجموعة متعددة من الوحدات المولدة للنقد ولم يكن هذا المبلغ 

 مقارنة بإجمالي القيمة الدفترية المحددة من قبل المنشأة بالنسبة للشهرة أو الموزع هاماً
األصول غير الملموسة التي ليس لها أعمار إنتاجية محددة، عندئذ يتم اإلفصاح عن هذه 
الحقيقة وعن إجمالي القيمة الدفترية المجمعة للشهرة أو هذه األصول الموزعة على هذه 

لك إذا كانت القيمة االستردادية ألية وحدة من هذه الوحدات أو لهذه باإلضافة إلى ذ. الوحدات
الوحدات تقوم على نفس االفتراض أو االفتراضات األساسية وكان إجمالي القيمة الدفترية 
المجمعة لهذه الشهرة أو األصول غير الملموسة التي ليست لها أعمار انتاجية محددة هامة 

ترية التي تحددها المنشأة بالنسبة لهذه الشهرة واألصول،    بالمقارنة بإجمالي القيمة الدف   
  :عندئذ تفصح المنشأة عن هذه الحقيقة باإلضافة إلى ما يلي

  .إجمالي القيمة الدفترية للشهرة الموزعة على هذه الوحدات  )  أ(
إجمالي القيمة الدفترية لألصول غير الملموسة التي ليس لها عمر إنتاجى محـدد         )  ب(

 .حداتوالموزعة على هذه الو
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  .بيان باالفتراضات األساسية) ج (
بيان باألسلوب الذي تتخذه اإلدارة لتحديد قيمة كل افتراض سـواء كانـت هـذه          ) د (

القيمة أو القيم تعكس خبرة سابقة أو تتفق مع معلومات من مصادر خارجيـة إذا         
  كان ذلك مناسباً، وكيفية وأسباب اختالف هـذه القـيم عـن الخبـرات الـسابقة        

  .علومات التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية أن لم يكن ذلك مناسباًأو الم
في حالة وجود أى تغيير فى االفتراضات األساسية التـي اعتمـدت عليهـا اإلدارة         ) ه (

لتحديد القيمة االستردادية للوحدة أو مجموعة الوحدات وأدى ذلـك إلـى تجـاوز         
  :تم اإلفصاح عن اآلتىالقيمة الدفترية للقيمة االستردادية عندئذ ي

  .قيمة هذا التجاوز ) ١(
 .قيمة هذه االفتراضات ) ٢(
قيمة التغير في االفتراض األساسى بعد إدراج أية تأثيرات تالية لهذا التغييـر      ) ٣(

على المتغيرات األخرى المستخدمة لقياس القيمة االستردادية حتى تتساوى          
  .دفتريةالقيمة االستردادية للوحدة أو مجموعة الوحدات مع قيمتها ال

يجوز استخدام آخر حساب تفصيلي تم فـي الفتـرة الـسابقة     " ٩٩"أو  " ٢٤"طبقاً للفقرتين    – ١٣٦
 فـي اختبـار   واسـتخدامه ) الوحداتأو مجموعة (للقيمة االستردادية للوحدة المولدة للنقد  

في الفترة الحالية بـشرط تـوافر   ) أو مجموعة الوحدات (اضمحالل القيمة بالنسبة للوحدة     
مجموعة (لشروط، وإذا كان األمر كذلك يتم ربط المعلومات الخاصة بهذه الوحدة       بعض ا 

مـع  " ١٣٥"، "١٣٤"المدرجة ضمن اإلفصاحات المطلوبة بموجـب الفقـرتين      ) الوحدات
  .الحساب المستخدم للقيمة االستردادية

  .  ملغاة-١٣٧
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  ) أ(ملحق 
  ةاستخدام أساليب القيمة احلالية لقياس القيمة االستخدامي

ويعتبر جزءاً ال يتجزأ منه حيـث يقـدم   )   ٣١(يرافق هذا الملحق معيار المحاسبة المصرى رقم  
إرشادات بشأن استخدام أساليب القيمة الحالية في قياس القيمة االستخدامية وفى هذا السياق يـشير         

  .أيضا إلى مجموعة األصول التي تكون وحدة مولدة للنقد" أصل" مصطلح 
  مة الحاليةعناصر قياس القي

  :تمثل العناصر التالية مجتمعة الفروق االقتصادية بين األصول  -١أ
تقدير التدفق النقدي المستقبلي أو في الحاالت األكثر تعقيداً سلسلة مـن التـدفقات             ) أ   (

  .النقدية المستقبلية التي تتوقع المنشأة الحصول عليها من األصل
  .ة في قيمة أو توقيت هذه التدفقات النقديةالتوقعات بشأن االختالفات الممكن) ب(و 
القيمة الزمنية للنقود المتمثلة في سعر الفائدة السائد في األسواق في الوقت الحـالي         ) ج(و  

  .دون مخاطر
  .مقابل تحمل درجة عدم التأكد المتأصلة في األصل) د(و 
، وهـذه  عناصر أخرى أحيانا ال يمكن تحديدها مثل عـدم قابليـة تـسييل األصـل          ) ه(و  

العناصر تظهر من خالل المشاركين في الـسوق عنـد تقـدير التـدفقات النقديـة           
 .المستقبلية التي تتوقع المنشأة الحصول عليها من األصل

 لتقـدير  أحـدهما في هذا الملحق مقارنة بين منهجين لحساب القيمة الحالية ويمكن استخدام         -٢أ
يدي نجد أن التسويات الخاصة بالعناصر مـن  وطبقا للمنهج التقل . القيمة االستخدامية لألصل  

بعاليه تدخل ضمن سعر الخصم، ولكن طبقـا لمـنهج التـدفق    " ١أ"في الفقرة ) ه(إلى  ) ب(
 إلى إحداث تسويات عند الوصـول إلـى   تؤدى) ه (،)د(، )ب(النقدي المتوقع فإن العناصر    

ياً كـان المـنهج الـذي    وأ. التدفقات النقدية المتوقعة بعد عمل التسويات الخاصة بالمخاطر  
تستخدمه المنشأة إلظهار التوقعات بشأن االختالفات الممكنة في قيمـة وتوقيـت التـدفقات     
النقدية المستقبلية فإن النتيجة يجب أن تكون إظهار القيمة الحالية المتوقعـة مـن التـدفقات      

  .النقدية المستقبلية أو بمعنى آخر المتوسط المرجح لجميع النتائج الممكنة
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  بادئ عامةم
يختلف األسلوب المستخدم لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية وأسعار الفائدة من موقف آلخـر      -٣أ

اعتماداً على الظروف المحيطة باألصل محل الدراسة إال أن المبادئ العامة التالية تحكـم أى      
  :تطبيق ألساليب القيمة الحالية عند قياس األصول

فائدة المستخدمة لخصم التدفقات النقدية واالفتراضات المتفقة مع     يجب أن تظهر أسعار ال    ) أ(
االفتراضات المتأصلة في التدفقات النقدية المقدرة وإال سـوف يتكـرر تـأثير بعـض        
االفتراضات أو سوف يتم تجاهل هذا التأثير، على سبيل المثال يمكن تطبيق سعر خـصم      

عميـل، هـذا الـسعر يعكـس     على تدفقات نقدية تعاقدية خاصة بقـرض ل  % ١٢بواقع  
 عدم السداد من القروض ذات السمات الخاصة، وال يجب استخدام نفـس     بشأنالتوقعات  
لخصم التدفقات النقدية ألن هذه التدفقات النقدية تعكـس بالفعـل عـدم    % ١٢سعر الـ   

  .السداد في المستقبل
سعار الخصم، وكـذلك  يجب أال يكون هناك اى تحيز بالنسبة للتدفقات النقدية المتوقعة وأ     ) ب(

يجب أن تكون هذه التدفقات وأسعار الخصم خالية من أية عوامل ليس لها صلة باألصل           
محل الدراسة وعلى سبيل المثال فإن إثبات صافي التدفقات النقدية المقدرة بأقل من قيمتها 

  .لدعم الربحية المستقبلية لألصل ظاهريا يعد نوعا من التحيز في عملية القياس
جب أن تعكس التدفقات النقدية أو أسعار الخصم مجموعة من النتـائج الممكنـة ولـيس     ي) ج(

  .فقط قيمة الحد األدنى أو الحد االقصي المحتملة
  المنهج التقليدي ومنهج التدفقات النقدية المتوقعة فيما يتعلق بالقيمة الحالية

  المنهج التقليدي
ة بشكل تقليدي مجموعة واحدة مـن التـدفقات        استخدمت التطبيقات المحاسبية للقيمة العادل      -٤أ

النقدية المقدرة وسعر خصم واحد والذي غالباً ما يوصـف بأنـه الـسعر المتكـافئ مـع          
المخاطر، ومن الناحية العملية يفترض المنهج التقليدي أن مبدأ واحداً لسعر الخصم يمكـن          

ط المناسـب لتحمـل   أن يتضمن جميع التوقعات بشأن التدفقات النقديـة المـستقبلية والقـس    
  .المخاطرة ومن ثم فإن المنهج التقليدي يركز بشدة على اختيار سعر الخصم
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   قد يمكن فيها مالحظة ومراقبـة األصـول   - على سبيل المثال     -في بعض األحوال التي       -٥أ
في السوق، قد يكون من السهل نسبياً تطبيق المـنهج التقليـدي، وبالنـسبة لألصـول ذات          

 التعاقدية يتفق المنهج مع الطريقة التي يوصف بهـا األصـل مـن قبـل             التدفقات النقدية 
  %.١٢المشاركين في السوق كما هو الحال في السند ذى العائد الذي يبلغ 

قد ال يكون المنهج التقليدي مناسباً في معالجة بعض مشكالت القياس المعقدة مثـل قيـاس          -٦أ
.  بند يمكن مقارنته بهـا أليحد بنودها أو األصول غير المالية التي ال توجد سوق لها أو أل      

 –تحليل عنصرين علـى األقـل   " السعر المتكافئ مع المخاطرة" ويتطلب البحث السليم عن  
وعندئـذ   الجاري قياسه، وهما األصل الموجود في السوق وله سعر فائدة واضح واألصل        

سعر الفائدة الـذي  يجب استنتاج سعر الخصم المناسب للتدفقات النقدية الجاري قياسها من           
فى هذا األصل اآلخر، وللتوصل إلـى هـذا االسـتنتاج يجـب أن تتـشابه       يمكن مالحظته

الجاري النقدية لألصل خصائص التدفقات النقدية لهذا األصل اآلخر مع خصائص التدفقات     
  :يلي قياسه وبالتالي على من يقوم بعملية القياس إجراء ما

    .ية التي سوف يتم تخصيمهاتحديد مجموعة التدفقات النقد) أ (
  . للتدفقات النقديةةتحديد أصل آخر في السوق يبدو وأن له خصائص مشابه) ب (
علـى سـبيل   (مقارنة مجموعات التدفقات النقدية من البندين لضمان التـشابه بيـنهم       ) ج (

المثال هل كال المجموعتين تدفقات نقدية تعاقدية أم إحداهما تعاقدية واألخرى تدفقات        
  ).قدية مقدرة؟ن

تقييم ما إذا كان هناك عنصر موجود في أحد البنود وغير موجود فـي البنـد اآلخـر        ) د (
  ).على سبيل المثال هل أحد البنود أكثر سيولة من البند اآلخر(

تقييم ما إذا كان من المحتمل أن تتصرف مجموعتا التدفقات النقدية بطريقـة مـشابهة      ) ه (
  .تغيرةفي الظروف االقتصادية الم

  منهج التدفقات النقدية المتوقعة
  في بعض المواقف أحيانا يكون هذا المنهج أداة قياس أكثر فعالية مـن المـنهج التقليـدي،          -٧أ

وعند وضع أي قياس فإن منهج التدفقات النقدية المتوقعة يستخدم جميـع التوقعـات بـشأن      
  :على سـبيل المثـال  . ثر احتماالالتدفقات النقدية الممكنة بدال من تدفق نقدي واحد يكون أك  

  %٣٠و% ٦٠و% ١٠ مـع احتمـاالت   ٣٠٠ أو ٢٠٠ أو ١٠٠قد يبلـغ التـدفق النقـدي        
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ومن ثم يختلف مـنهج التـدفقات النقديـة    . ٢٢٠على التوإلى، يكون التدفق النقدي المتوقع     
راسـة  المتوقعة عن المنهج التقليدي بالتركيز على التحليل المباشر للتدفقات النقدية محل الد      

  .مع مزيد من البيانات الواضحة عن االفتراضات المستخدمة في القياس
يسمح منهج التدفقات النقدية المتوقعة أيضا باستخدام أساليب القيمة الحاليـة عنـدما يكـون        -٨أ

  نقـدي يمكن الحصول علـى تـدفق   : على سبيل المثال  . توقيت التدفقات النقدية غير مؤكد    
  %٣٠و% ٦٠و% ١٠ أو ثـالث سـنوات مـع احتمـاالت      في سنة أو سـنتين ١٠٠٠يبلغ  

  .على التوإلى ويوضح المثال التالي حساب القيمة الحالية المتوقعة في هذا الموقف

  ــــانالبي
القيمة 

  الحالية

احتمال 

  التحقق

القيمة 

  المتوقعة

  ٩٥,٢٤  %١٠  ٩٥٢,٤  %٥ جنيه يتحقق بعد سنة بمعدل خصم ١٠٠٠  القيمة الحالية لمبلغ -

  ٥٤١,٦٤  %٦٠  ٩٠٢,٧٣  %٥,٢٥ جنيه يتحقق بعد سنتين بمعدل خصم ١٠٠٠لقيمة الحالية لمبلغ   ا-

  ٢٥٥,٤٨  %٣٠  ٨٥١,٦١   %٥,٥ جنيه يتحقق بعد ثالث سنوات بمعدل خصم ١٠٠٠ القيمة الحالية لمبلغ -

  ٨٩٢,٣٦      القيمة الحالية المتوقعة -

 عن الفكرة التقليدية ألفضل تقـدير الـذي   ٨٩٢,٣٦تختلف القيمة الحالية المتوقعة التي تبلغ     -٩أ
وتتطلب طريقة حساب القيمة الحالية التقليدية المطبقة علـى       ) احتمالية% ٦٠ (٩٠٢,٧٣يبلغ  

هذا المثال اتخاذ قرار بشأن أي التوقيتات الممكنة للتدفقات النقدية سيتم استخدامه، وبالتـالي       
را ألن سـعر الخـصم فـي الطريقـة     فإنها ال تظهر احتماالت التوقيتات األخرى وهذا نظ 

  .التقليدية لحساب القيمة الحالية ال يمكن أن يظهر حاالت عدم التأكد بشأن التوقيت
يعتبر استخدام االحتماالت أحد العناصر األساسية لمنهج التدفقات النقدية المتوقعة ويتساءل            -١٠أ

ى إلـى دقـة أكثـر    البعض هل تخصيص االحتماالت على التقديرات الذاتية الشخصية يؤد 
نفـس  " ٦أ"مماهو موجود؟ ويتطلب التطبيق السليم للمنهج التقليدي كما ورد فـي الفقـرة          

دون تقديم أية شفافية حسابية خاصة بمـنهج التـدفقات       ) الحكم الشخصي (التقديرات الذاتية   
  .النقدية المتوقعة

قات نقدية متوقعة بصورة كثير من التقديرات المعمول بها حالياً تتضمن بالفعل عناصر تدف         -١١أ
غير رسمية، باإلضافة إلى ذلك غالباً ما يواجه المحاسبون الحاجة إلـى قيـاس أي أصـل           
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باستخدام معلومات محدودة عن احتماالت التدفقات النقدية الممكنة على سبيل المثـال قـد          
  :يواجه المحاسب المواقف التالية

 عدم ترجيح أي مبلـغ علـى اآلخـر     مع٢٥٠ و٥٠أن تكون القيمة المقدرة ما بين      ) أ (
  وبناء على هذه المعلومات المحـدودة يكـون التـدفق النقـدي المتوقـع المقـدر              

  .] ٢) /٢٥٠ + ٥٠([١٥٠هو
. ١٠٠ ويكون المبلغ األكثر احتمـاالهو  ٢٥٠ و٥٠أن تكون القيمة المقدرة فيما بين     ) ب (

علـى المعلومـات    إال أن االحتماالت الخاصة بكل مبلغ تكون غير معروفة وبناء
 .]٣ ) /٢٥٠ + ١٠٠ + ٥٠ ([١٣٣,٣٣المحدودة يكون التدفق النقدي المتوقع 

ــدرة  ) ج( ــة المق ــون القيم ــة% ١٠ (٥٠أن تك ــة% ٣٠ (٢٥٠أو ) احتمالي   )احتمالي
وبناء على هذه المعلومات المحدودة يبلغ التدفق النقـدي         ) احتمالية% ٦٠ (١٠٠أو  

 :المتوقع المقدر

  ])ر٦٠×١٠٠ () +ر٣٠×٢٥٠ () +ر١٠×٥٠([١٤٠
وفى كل حالة يكون من المحتمل أن يقدم التدفق النقدي المتوقع تقديراً أفـضل للقيمـة        

  .االستخدامية من أقصي قيمة أو أدنى قيمة مقدرة
يخضع تطبيق منهج التدفقات النقدية المتوقعة لقيد تناسب التكلفة مع العائـد وفـى بعـض          -١٢أ

ت موسعه وقد تستطيع أن تضع عـده تـصورات للتـدفقات        األحوال قد تتاح للمنشأة بيانا    
النقدية، وفى حاالت أخرى قد ال تستطيع المنشأة سوى وضع تعميمـات خاصـة بتنـوع              
التدفقات النقدية دون تحمل تكاليف كبيرة، وتحتاج المنشأة إلى مواءمـة تكلفـة الحـصول      

  ا هـذه المعلومـات  على معلومات إضافية مقابل درجة الموثوقية اإلضافية التي تـضفيه        
  .على القياس

يرى البعض أن أساليب التدفقات النقدية المتوقعة غير مناسبة وغير سليمة لقياس بند واحـد       -١٣أ
أو بند مرتبط به عدد محدود من النتائج الممكنة وقد ساقوا مثاال عن أحد األصول الذي لـه      

  :نتيجتين ممكنتين
 ١٠٠٠احتمالية أن يكون التدفق النقـدي  % ١٠ و١٠احتمالية أن يكون التدفق النقدي     % ٩٠

 وقد انتقـدوا هـذه النتيجـة    ١٠٩وقد الحظوا أن التدفق النقدي المتوقع في هذا المثال يبلغ     
  .حيث إنها ال تمثل أي مبلغ من المبالغ التي يتم دفعها
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قيـاس،  وتبين التأكيدات التي تتشابه مع ما تم إيضاحه عدم االتفاق بصفة أساسية مع هدف ال      -١٤أ
فإذا كان الهدف هو تجميع التكاليف التي يتم تحملها فإن التدفقات النقدية المتوقعـة قـد ال           
تعطى صورة صحيحة وسليمة عن التكاليف المتوقعة إال أن هذا المعيار يهتم بقياس القيمـة    

  حتى وإن كان هـذا ١٠االستردادية لألصل وهى في هذا المثال من غير المحتمل أن تكون    
 ال يتضمن عنـصر عـدم   ١٠دفق النقدي األكثر احتماال وذلك ألن القياس الذي يبلغ   هو الت 

التأكد من التدفق النقدي عند قياس األصل ويتم بدال من ذلك تقديم التـدفق النقـدي غيـر           
وال توجد أية منشأة تتسم بالعقالنيـة تقـوم ببيـع أي    . المؤكد كما لو كان تدفقاً نقدياً مؤكداً    

  .١٠ص مقابل مبلغ أصل بهذه الخصائ
  سعر الخصم

أيا كان المنهج الذي تتخذه المنشأة لقياس القيمة االستخدامية لألصل يجب أال تظهر أسـعار      -١٥أ
الفائدة المستخدمة لتخصيم التدفقات النقدية المخاطر التي تم تعديل التدفقات النقدية المقـدرة     

  .مقابلها وإال سيتكرر تأثير بعض االفتراضات
ما يكون السعر المحدد لألصل غير متاح مباشرة من السوق تـستخدم المنـشأة بـدائل          عند  -١٦أ

  : لتقدير سعر الخصم حيث يكون الغرض هو تقدير سوقي قدر اإلمكان لما يلي
  .القيمة الزمنية للنقود للفترات حتى نهاية العمر اإلنتاجى لألصل) أ(
 إلى المدى الذي ال تتـسبب فيـه   "١أ" في فقره    الواردة) هـ (و) د(و  ) ب(عناصر  ) ب(و  

  .هذه العناصر إلى إجراء تسويات للوصول إلى التدفقات النقدية المقدرة
  :كنقطة بداية عند إجراء هذا التقدير قد تأخذ المنشأة في حسابها المعدالت التالية  -١٧أ

متوسط تكلفة رأس المال المرجحة للمنشأة والمحددة باستخدام بعض األساليب علـى          ) أ(
  ".نموذج تسعير األصول الرأسمالية" بيل المثال س

  .سعر االقتراض المتزايد للمنشأة) ب(
  .أسعار االقتراض األخرى في السوق) ج(و 

  :إال أن هذه المعدالت يجب تسويتها لبيان ما يلي  -١٨أ
الطريقة التي يتم بها تقدير المخاطر المرتبطة بالتدفقات النقدية المقـدرة لألصـل مـن       ) أ(

  . السوقخالل
المخاطر التي ليس لها صلة بالتدفقات النقدية المقدرة لألصـل أو التـي تـم تعـديل          ) ب(

  .التدفقات النقدية المقدرة مقابلها
ويؤخذ في االعتبار بعض المخاطر مثل مخاطر العمالت واألسعار والمخـاطر المرتبطـة     

  .ببعض الدول
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  نشأة والطريقة التـي اتبعتهـا المنـشأة   يعتبر سعر الخصم مستقالً عن هيكل رأس مال الم      -١٩أ
فى شراء األصل وذلك ألن التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع أن تنـشأ عـن األصـل ال          

  .تعتمد على الطريقة التي قامت بها المنشأة بتمويل شراء األصل
أن يكون سعر الخصم قبل الضرائب وبالتالي عنـدما يكـون األسـاس     " ٥٥"تتطلب الفقرة    -٢٠أ

ستخدم لتقدير سعر الخصم بعد الضرائب يتم تعديل هذا األساس ليظهـر الـسعر قبـل         الم
  .الضرائب

تستخدم المنشأة بصفة معتادة سعر خصم واحد لتقدير القيمة االستخدامية ألي أصـل، إال            -٢١أ
أن المنشأة تستخدم أسعار خصم مستقلة لفترات مـستقبلية مختلفـة تكـون فيهـا القيمـة             

سة ألي اختالف في المخاطر عن الفترات المختلفـة أو تكـون حـساسة           االستخدامية حسا 
  .لتوقيت وشروط سعر الفائدة
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   )٣٢( معيار احملاسبة املصرى رقم 
  األصول غري املتداولة احملتفظ بها لغرض البيع

 والعمليات غرياملستمرة
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  )٣٢(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  األصول غري املتداولة احملتفظ بها لغرض البيع

  والعمليات غري املستمرة
 فقــرات  المحتويات

  ١  هدف المعيار
  ٥- ٢  نطاق المعيار

كأصول ) أو المجموعات الجارى التخلص منها( ر المتداولة تبويب األصول غي
 محتفظ بها لغرض البيع 

  
١٢- ٦  

  ١٤- ٦  األصول غير المتداولة المتوقفة عن العمل
والمبوبة ) أو المجموعات الجارى التخلص منها(قياس األصول غير المتداولة 

  كمحتفظ به لغرض البيع
  
  

  ١٩-١٥  ) ة الجارى التخلص منهاأو المجموع( قياس األصل غير المتداول 
  ٢٥-٢٠ االعتراف بخسائر االضمحالل فى القيمة وعكسها 

  ٢٩-٢٦  التغييرات فى خطة بيع أصول
  ٣٠  العرض واالفصاح

   أ٣٦-٣١  عرض العمليات غير المستمرة
  ٣٧  المكاسب أو الخسائر المتصلة بالعمليات المستمرة
لص منها والمبوبة على أنها عرض أصل غير متداول أو مجموعة جارى التخ

  محتفظ بها لغرض البيع
  

٤٠-٣٨  
  ٤٢-٤١  افصاحات إضافية

    إرشادات التطبيقوملحق 
     ملحق تطبيقى)ب(ملحق 
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  )٣٢(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  األصول غري املتداولة احملتفظ بها لغرض البيع

  والعمليات غري املستمرة
  هدف المعيار

 تحديد أسلوب المحاسبة بالنسبة لألصول غير المتداولة المحتفظ بهـا        يهدف هذا المعيار إلى    - ١
  لغرض البيع وكيفية عرض العمليات غير المـستمرة واإلفـصاح عنهـا، ويتطلـب هـذا          

  :يليما  - على وجه الخصوص –المعيار 
قياس األصول التى تستوفى الشروط الالزمة لتبويبها كأصول محتفظ بها لغـرض              ) أ(

 القيمة الدفترية أو القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع أيهمـا   البيع على أساس  
  .أقل مع التوقف عن حساب أى إهالك لتلك األصول

عرض األصول التى تستوفى الشروط الالزمة لتبويبها كأصول محتفظ بها لغـرض       ) ب(و   
رة البيع منفصلة فى قائمة المركز المالي كما تعرض نتائج العمليات غيـر المـستم     

  .منفصلة فى قائمة الدخل
  نطاق المعيار 

تسرى متطلبات التبويب والعرض المنصوص عليها فى هذا المعيار على جميـع األصـول        - ٢
وعلى جميع مجموعات أصول المنشأة التى سـيتم الـتخلص         )١(غير المتداولة المعترف بها   

لمتداولـة  منها، كما تسرى متطلبات القياس فى هذا المعيار على جميـع األصـول غيـر ا        
  ، فيمـا عـدا  ") ٤"الواردة فى الفقـرة  (والمجموعات التى سيتم التخلص منها     المعترف بها 

والتى من المزمع أن يستمر قياسها طبقاً لمعايير خاصـه  " ٥"تلك األصول الواردة فى الفقرة  
 .بكل منها

قـوائم  عـرض ال ) " ١(األصول المبوبة كغير متداولة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم       - ٣
، ال يعاد تبويبها كأصول متداولة إال بعد استيفاء الشروط الالزمة لتبويبهـا كأصـول     "المالية

محتفظ بها لغرض البيع طبقاً لهذا المعيار، وبالنسبة لألصول التى تقع فى الفئة التـى عـادة       

                                                 
بالنسبة لألصول التى يتم تبويبها طبقاً للسيولة، تعتبر األصول غير المتداولة هى تلك األصول التى تحتـوي    ) ١(

ويسرى نـص  . تردادها بعد مرور أكثر من أثنى عشر شهراً بعد تاريخ الميزانيةعلى مبالغ يتوقع أن يتم اس 
  .على تبويب تلك األصول" ٣"الفقرة 
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 يجـوز  ما تعتبرها المنشأة أنها غير متداولة والتى يتم الحصول عليها بغية إعـادة البيـع، ال   
تبويبها كأصول متداولة، ما لم تستوف الشروط الالزمة لتبويبها كأصول محتفظ بها لغـرض   

 .البيع طبقاً لهذا المعيار
تقوم المنشأة فى بعض األحيان بالتخلص من مجموعة من األصول مجتمعـة فـى صـفقة            - ٤

موعـة،  مثل هذه المج. واحدة، وقد يكون هذا التصرف مصحوباً ببعض االلتزامات المباشرة  
المولدة للنقد، أو وحدة واحدة، أو جزء مـن وحـدة مولـدة     قد تكون مجموعة من الوحدات 

، ويجوز أن تتضمن المجموعة أيا من األصول أو االلتزامات بالمنشأة بما فـى ذلـك    )١(للنقد
" ٥"األصول المتداولة وااللتزامات المتداولة واألصول الجارى التخلص منها بموجب الفقرة     

يقـع   القياس التى يقتضيها هذا المعيار، وإذا كان أحد األصول غيـر المتداولـة    من شروط   
 يشكل جزءاً من المجموعـة التـى   –يستلزمها هذا المعيار     داخل نطاق شروط القياس التى    

منها، فإن شروط القياس المنصوص عليها فى هـذا المعيـار تـسرى علـى         سيتم التخلص 
موعة على أساس قيمتها الدفترية أو قيمتهـا العادلـة   المجموعة برمتها، بحيث يتم قياس المج 

المتطلبـات  " ٢٣"و" ١٩"و" ١٨"وتحـدد الفقـرات   .مخصوماً منها تكاليف البيع، أيهما اقـل     
 .الالزمة لقياس األصول وااللتزامات كل على حدة داخل المجموعة الجارى التخلص منها

ـ ٢ال تسرى أحكام القياس المنصوص عليها فى هذا المعيار     - ٥ ى األصـول التاليـة والتـى    عل
تغطيها المعايير المبينة، إما بصفتها أصوالً مستقلة بذاتها أو أصـوالً تـشكل جـزءاً مـن          

 :المجموعة الجارى التخلص منها
  )).٢٤(معيار المحاسبة المصرى رقم (أصول ضريبية مؤجلة  ) أ (
 )).٣٨(معيار المحاسبة المصرى رقم (األصول الناشئة عن مزايا العاملين   ) ب (
  ).٤٧(ول المالية داخل نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم األص  ) ج (
   األصول غير المتداولة التي تمت المحاسبة عنها وفقاً لنموذج القيمـة العادلـة الـوارد          ) د (

  ".االستثمار العقاري) "٣٤(في معيار المحاسبة المصري رقم 
                                                 

إال أنه بمجرد أن يكون من المتوقع تولد تدفقات نقدية من أصل ما أو من مجموعة من األصول من بيعها،       ) ١(
 اعتماداً على التدفقات النقدية المتولدة عـن  وليس من االستمرار فى استخدامها، فإن تلك األصول تصبح أقل    

األصول األخرى، ومن ثم فإن المجموعة الجارى التخلص منها والتى كانت تشكل جزءاًً من الوحدة المولدة        
  .للنقد، تصبح وحدة مولدة للنقد مستقلة بذاتها

معايير محاسبة مصرية أخرى التى تستلزم قياس األصول المعنية طبقاً ل  " ١٩"و" ١٨"وذلك بخالف الفقرتين    ) ٢(
  .واجبة التطبيق
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ها تكـاليف نقطـة   األصول غير المتداولة التى يتم قياسها بقيمتها العادلة مخصوماً من         ) ه(
  ).٣٥(البيع طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 

الحقوق التعاقدية بموجب عقود التأمين طبقاً للتعريف الوارد فـى معيـار المحاسـبة            ) و(
 ).٣٧(المصرى رقم 

متطلبات التبويب والعرض والقياس الواردة فى هذا المعيار والمطلوب تطبيقها علـى             -أ٥
والمبوبة كمـتحفظ بهـا   ) أو المجموعات الجارى التخلص منها (األصول غير المتداولة  

أو المجموعـات الجـارى   ( أيضاً على األصول غيـر المتداولـة        تسريلغرض البيع   
محـتفظ بهـا   (والمبوبة المحتفظ بها للتوزيع على المالك بصفتهم هـذه       ) التخلص منها 

  ).للتوزيع على المالك
اإلفصاحات المطلوبة فيما يتعلق باألصول غيـر   يحدد المعيار المحاسبى المصرى هذا  -ب٥

المبوبة على أنها محتفظ بهـا لغـرض     ) أو المجموعة الجارى التخلص منها    (المتداولة  
  فـي البيع أو العمليـات غيـر المـستمرة وال تنطبـق علـى اإليـضاحات الـواردة          

 ما لم تكـن هـذه  ) أو المجموعة(معايير المحاسبة المصرية األخرى على هذه االصول   
  :المعايير تتطلب

أو المجموعة الجارى التخلص (افصاحات محددة فيما يتعلق باألصول غير المتداولة   ) أ(
 .المبوبة على أنها محتفظ بها لغرض البيع أو العمليات غير المستمرة) منها

افصاحات حول قياس األصول وااللتزامات ضمن المجموعة الجـارى الـتخلص          )  ب(
  القياس الواردة فى معيار المحاسبة المـصرى منها والتى تقع ضمن نظام متطلبات  

وتكون هذه االفصاحات غير موجودة أصالً فى اإليـضاحات األخـرى    ) ٣٢(رقم  
 .على القوائم المالية

  قد يكـون مـن الـضرورى عمـل إفـصاحات إضـافية عـن األصـول غيـر المتداولـة                  
لبيـع أو العمليـات   والمبوبة على أنها محتفظ بها لغرض ا    ) أو المجموعة الجارى التخلص منها    (

) ١(غير المستمرة من أجل تطبيق المتطلبات العامة الواردة فى معيار محاسـبة مـصرى رقـم       
  .من ذلك المعيار" ١٢٥""وفقرة " ١٥"وخاصة فقرة 

  كأصـول ) أو المجموعات الجارى الـتخلص منهـا     (تبويب األصول غير المتداولة     
  محتفظ بها لغرض البيع 

كأصول محـتفظ  ) أو المجموعة الجارى التخلص منها(متداول  تبوب المنشأة األصل غير ال     -٦
بها لغرض البيع، إذا كان من المتوقع أن يتم استرداد قيمتها الدفترية، بشكل أساسى، من       

  .صفقة بيع وليس من االستمرار فى استخدامها
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ى أو المجموعة الجـار ( تتحقق الحالة المبينة فى الفقرة السابقة، يجب أن يكون األصل     ولكي - ٧
متاحاً للبيع الفورى بحالته التى يكون عليها بدون أية شروط إال شروط البيـع        ) التخلص منها 

 .التقليدية والمعتادة لتلك األصول ويجب أن يكون احتمال بيعها كبيراً

وحتى يكون احتمال البيع عالياً، يجب أن يلتزم المستوى المناسب مـن اإلدارة بخطـة بيـع           - ٨
، كما يجب أن يكون ثمة برنـامج نـشط لتحديـد    )التخلص منها المجموعة الجارى   (األصل  

عالوة علـى ذلـك، يجـب أن يـتم     . المشترى، ويجب أن يكون قد تم البدء فى إتمام الخطة   
لبيعـه بـسعر معقـول    ) المجموعة الجارى التخلص منهـا  (التسويق الجاد والنشط لألصل     
متوقع أن تـستوفى عمليـة البيـع    كما يجب أن يكون من ال. يتناسب مع قيمته العادلة الحالية    

 فيما عـدا  -الشروط التى تسمح بقيدها كعملية بيع كاملة خالل عام واحد من تاريخ التبويب         
 ويجب أن تشير اإلجراءات المتخذة إلتمـام الخطـة إلـى    -" ٩"ماهو مسموح به فى الفقرة  

 . الخطـة عدم احتمال إحداث تغييرات جوهرية فى الخطة أو أنه سيتم التراجـع عـن هـذه       
وتعتبر موافقة المساهمين كأحد العوامل التى تؤخذ فى الحسبان عنـد تقيـيم مـا إذا كانـت      

 .عملية البيع عالية االحتمال

على المنشأة التى تلتزم بخطة بيع تؤدى إلى فقدان السيطرة علـى شـركة تابعـة أن تقـوم       – أ٨
 لغرض البيع عندما تتحقـق  بتبويب كافة أصول والتزماتات هذه الشركة التابعة كمحتفظ بها        

بغض النظر عما إذا كانت المنـشأة سـتحتفظ   " ٨"إلى  " ٦"الشروط الواردة فى الفقرات من      
  . سيطرة فى الشركة التى كانت تابعة بعد البيع أم الذويبحقوق غير 

إال أن  .قد تؤدى األحداث أو الظروف إلى امتداد المدة الالزمة إلتمام البيع ألكثر من عـام        - ٩
المجموعة الجارى الـتخلص  ( المدة الالزمة إلتمام البيع ال تحول دون تصنيف األصل    تمديد
كأصول محتفظ بها لغرض البيع إذا ما كان التأخير راجعاً إلى أحـداث أو ظـروف             ) منها

خارجة عن إرادة المنشأة، وإذا توافرت األدلة الكافية التى تؤكـد اسـتمرار المنـشأة فـى          
وكذلك يكـون الحـال عنـد    ). المجموعة الجارى التخلص منها   (التزامها بخطة بيع األصل   

 ).ب(استيفاء الشروط الواردة فى الملحق 

قد تتضمن عمليات البيع تبادل األصول غير المتداولة بأصول أخرى غير متداولة إذا كـان           -١٠
 ).١٠(لهذا التبادل جوهر تجارى طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 
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بغية التصرف فيـه  ) مجموعة جارى التخلص منها(الً غير متداول عندما تشترى المنشأة أص   -١١
)  الجـارى الـتخلص منهـا   المجموعـة (الحقاً ليس إال، عليها تبويب األصل غير المتداول    

كأصول محتفظ بها لغرض البيع اعتباراً من تاريخ شرائه، ويقتصر هـذا التـصرف علـى        
 عدا ما يسمح به فى الفقـرة  فيما(" ٨"استيفاء شرط العام الواحد المنصوص عليه في الفقرة        

وعلى توقع استيفاء أى شرط من الشروط األخرى غير المستوفاة والمنصوص عليهـا            ") ٩"
 ما تكـون  عادة(فى ذلك التاريخ خالل فترة قصيرة الحقة على الشراء " ٨"و” ٧"فى الفقرتين   

 ).ثالثة أشهر

بعد تـاريخ نهايـة الفتـرة    " ٨"و" ٧"فى حالة استيفاء الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين   -١٢
) أو المجموعة الجارى التخلص منهـا (المالية، ال يجوز للمنشأة تبويب األصل غير المتداول    

إال أنه، عند اسـتيفاء  . كأصول محتفظ بها لغرض البيع فى تلك القوائم المالية عند إصدارها       
تمـاد القـوائم الماليـة    تلك الشروط فى تاريخ الحق على تاريخ الميزانية، ولكـن قبـل اع        

) أ (٤١"لإلصدار، فعلى المنشأة اإلفصاح فى اإليضاحات عن المعلومات المبينة فى الفقـرة     
 .“) د(و ) ب(و 

كمحتفظ بهـا للتوزيـع    ) أو المجموعة الجارى التخلص منها    (يبوب األصل غير المتداول      -أ١٢
أو المجموعـة الجـارى   (على أصحاب المنشأة عندما تكون المنشأة ملتزمة بتوزيع األصل        

من أجل تحقق ذلك يجـب أن يكـون األصـل متاحـاً      . إلى أصحاب المنشأة  ) التخلص منها 
 يكون التوزيع مؤكداً يجـب أن  ولكي. للتوزيع فوراً فى حالته الراهنة ويكون التوزيع مؤكداً      

تكون إجراءات إتمام التوزيع الواجبة قد بدأت ويكون هناك توقـع إلسـتكماله خـالل سـنة      
ويجب أن تشير اإلجراءات الواجبة المطلوب أدائهـا السـتكمال         . واحدة من تاريخ التبويب   

التوزيع أنه من غير المتوقع حدوث تغيير جوهرى علـى التوزيـع أو أن التوزيـع سـيتم               
وتعتبر موافقة المساهمين كأحد العوامل التى تؤخذ فى الحسبان عند تقيـيم مـا      . التراجع فيه 

  .وزيع مؤكدة أم الإذا كانت عملية الت
 األصول غير المتداولة المتوقفة عن العمل 

متوقف عـن  ) مجموعة الجارى التخلص منها(ال يجوز للمنشأة أن تصف أصالً غير متداول    -١٣
العمل كأصول محتفظ بها لغرض البيع، ويرجع السبب فى ذلك إلى أن القيمة الدفترية لهـذا      

إال . اسى من خالل االستمرار فى االسـتخدام األصل أو المجموعة سيتم استردادها بشكل أس     
 )أ (٣٢"أنه إذا استوفت مجموعة األصول المتوقفة عن العمل الشروط المبينة فـى الفقـرة         
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 ، على المنشأة أن تقيد النتائج والتدفقات النقدية الخاصة بمجموعة األصـول هـذه        ) "ج(إلى  
ى تاريخ التوقف عن اسـتخدامها،  ف" ٣٤"و" ٣٣"على أنها عمليات غير مستمرة طبقاً للفقرات   

المتوقفة عن العمـل  ) المجموعات الجارى التخلص منها  ( وتتضمن األصول غير المتداولة     
المقرر استخدامها حتى نهايـة   )المجموعات الجارى التخلص منها  ( األصول غير المتداولة    

) هـا أو المجموعـات الجـارى الـتخلص من   ( واألصول غير المتداولة   عمرها االقتصادى 
 .المقرر إيقافها عن العمل بشكل نهائى بدالً من بيعها

ال تعالج المنشأة أصالً غير متداول تم إيقافه عن العمل بشكل مؤقـت علـى أنـه مزمـع                -١٤
 .االستغناء عنه

والمبوبـة  ) أو المجموعات الجارى التخلص منهـا     (قياس األصول غير المتداولة     
  كمحتفظ بها لغرض البيع

 ) أو المجموعة الجارى التخلص منها(داول قياس األصل غير المت
والمبوبـة  ) أو المجموعة الجارى التخلص منهـا  (تقيس المنشأة األصل غير المتداول       -١٥

كأصول محتفظ بها لغرض البيع على أساس القيمة الدفترية أو القيمة العادلـة مخـصوماً    
  .منها تكاليف البيع أيهما أقل

والمبوبـة  ) أو المجموعة الجـارى الـتخلص منهـا    (تقيس المنشأة األصل غير المتداول     -أ١٥
  كأصول محتفظ بها لغرض التوزيع على أصحاب المنشأة على أسـاس الرصـيد الـدفترى       

 .أو القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف التوزيع أيهما أقل

الـشروط  ) أو المجموعة الجارى الـتخلص منهـا  (إذا استوفى أحد األصول المشتراة حديثاً     -١٦
سـيؤدى  "١٥"فإن تطبيق الفقرة ") ١١"راجع الفقرة ( لتبويبه كمحتفظ به لغرض البيع       الالزمة

عند االعتراف األولى على أساس قيمته الدفترية، كما أنـه   ) أو المجموعة (إلى قياس األصل    
على سبيل المثال، التكلفة، أو القيمة العادلة مخصوماً منها تكلفـة  (لم يبوب على هذا األساس  

شـراؤه  الذي تم ) أو المجموعة الجارى التخلص منها(وعليه، يقاس األصل  ). أقل البيع أيهما 
 . من عملية تجميع األعمال بالقيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيعكجزء

إذا كان من المتوقع استغراق عملية البيع ألكثر من عام واحد، يجب على المنـشأة أن تقـوم      -١٧
لية، وبالنسبة ألية زيادة فى القيمة الحالية لتكاليف البيـع التـى   بقياس تكاليف البيع بقيمتها الحا 

 .تنشأ عن مرور الوقت، يتم قيدها فى األرباح أو الخسائر كتكاليف تمويل
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فـوراً قبـل   ) أو جميع األصول وااللتزامات فى المجموعـة    (تقاس القيمة الدفترية لألصل      -١٨
كأصول محتفظ بها لغـرض البيـع   ) أو المجموعة الجارى التخلص منها(التبويب األولى له   

 .طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية المعمول بها
يتم إعادة قيـاس   .عند إجراء عملية إعادة قياس الحقة لمجموعة أصول جارى التخلص منها      -١٩

القيمة الدفترية ألية أصول والتزماتات ال تقع داخل نطاق وشروط القياس المنصوص عليهـا   
تدخل ضمن مجموعة أصول جارى التخلص منها ومبوبة كأصـول  فى هذا المعيار، ولكنها     

محتفظ بها لغرض البيع وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية المعمول بهـا، قبـل إعـادة      
  .قياس القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف بيع مجموعة األصول الجارى التخلص منها

 االعتراف بخسائر االضمحالل فى القيمة وعكسها 
 تخفيض مبـدئى  أليم المنشأة بقيد الخسائر الناجمة عن اضمحالل قيمة األصول بالنسبة         تقو -٢٠

مخصوماً منها تكاليف ) أو المجموعة الجارى التخلص منها    (أو الحق للقيمة العادلة لألصل      
 ".١٩"البيع، فى الحدود التى لم يتم فيها االعتراف بتلك الخسائر طبقاً للفقرة 

باألرباح الناجمة عن أية زيادة الحقة فى القيمة العادلـة مخـصوماً       على المنشأة االعتراف     -٢١
منها تكاليف بيع األصل، بشرط أال تتعدى قيمة خسائر االضمحالل قيمة األصول التراكميـة   
التى تم االعتراف بها إما طبقاً لهذا المعيار أو تم قيدها مـسبقاً طبقـاً لمعيـار المحاسـبة               

 ".ة األصولاضمحالل قيم) "٣١(المصرى رقم 
على المنشأة أن تعترف باألرباح الناجمة عن أية زيادة الحقة فى القيمة العادلـة مخـصوماً         -٢٢

 :منها تكاليف بيع مجموعة األصول الجارى التخلص منها
  ".١٩"فى الحدود التى لم يتم خاللها قيد تلك األرباح طبقاً للفقرة   )  أ(
التراكمية فى قيمة األصول والتـى  بشرط عدم تجاوزها لقيمة خسائر االضمحالل    ) ب(ولكن  

تم االعتراف بها سواء طبقاً لهذا المعيار أو فى السابق طبقاً لمعيـار المحاسـبة             
على األصول غير المتداولة التى تقع فـى نطـاق شـروط         ) ٣١(المصرى رقم   

 .القياس الخاصة بهذا المعيار
ف بهـا بالنـسبة   المعتـر ) أو أية أربـاح الحقـة     (تؤدى خسائر اضمحالل قيمة األصول        -٢٣

القيمة الدفتريـة لألصـول   ) أو زيادة (لمجموعة األصول الجارى التخلص منها إلى خفض        
غير المتداولة ضمن المجموعة التى تقع فى نطاق شروط القياس التى يقتضيها هذا المعيـار      

من معيـار المحاسـبة   " ١٢٢"و) ب(و  ) أ" (١٠٤"وذلك بترتيب التوزيع الوارد فى الفقرتين       
 ).٣١(ى رقم المصر
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يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر التى لم يتم االعتراف بها فى تاريخ بيـع األصـل غيـر       -٢٤
وتظهـر  . فى تاريخ االسـتبعاد مـن الـدفاتر       ) المجموعة الجارى التخلص منها   ( المتداول

 :المتطلبات المتصلة بعملية االستبعاد من الدفاتر فى
" الخـاص  ) ١٠(المحاسبة المـصرى رقـم   من المعيار " ٧٢"إلى " ٦٧"الفقرات من     )  أ(

  ".باألصول الثابتة
الخـاص  ) ٢٣(من معيار المحاسبة المـصرى رقـم   " ١١٧"إلى " ١١٢"الفقرات من   ) ب(و  

  ".باألصول غير الملموسة"
 من األصول غير المتداولـة، طالمـا   ألي) أو استهالك(ال يجوز للمنشأة حساب قيمة إهالك     -٢٥

غرض البيع أو كانت ضمن مجموعة جارى التخلص منهـا      أنها مبوبة كأصول محتفظ بها ل     
ويتم االستمرار فـى قيـد الفوائـد وغيرهـا مـن      . مبوبة كأصول محتفظ بها لغرض البيع  

المصروفات المتعلقة بالتزامات مجموعة األصول الجارى التخلص منها والمبوبة كأصـول     
  .محتفظ بها لغرض البيع

 التغييرات فى خطة بيع أصول 
على أنها محتفظ بهـا  ) أو المجموعة الجارى التخلص منها(لمنشأة بتبويب األصل  إذا قامت ا   -٢٦

لم تعد موجـودة، يجـب   " ٩"إلى  " ٧"لغرض البيع، ولكن الشروط الواردة فى الفقرات من         
علـى أنهـا    )المجموعة الجارى التخلص منهـا (على المنشأة أن تتوقف عن تبويب األصل       

 .محتفظ بها لغرض البيع
ة أن تقوم بقياس األصل غير المتداول الذي يتم التوقـف عـن تبويبـه كأصـل          على المنشأ  -٢٧

أو الذي تم التوقف عن تضمينه للمجموعة الجارى الـتخلص منهـا   (محتفظ به لغرض البيع    
 :بأى من القيمتين التاليتين أيهما أقل) والمبوبة كأصول محتفظ بها لغرض البيع

كأصـل  ) جموعة الجارى الـتخلص منهـا  أو الم(القيمة الدفترية قبل تبويب األصل     )  أ(
محتفظ به لغرض البيع، مع تعديلها بأى إهالك أو استهالك كان من الممكن أن يـتم         

قد تم تبويبهـا  ) أو المجموعة الجارى التخلص منها(االعتراف به إذا لم يكن األصل    
  .كأصول محتفظ بها لغرض البيع

  .)١(قرار التالي بعدم البيعقيمة األصل القابلة لالسترداد فى تاريخ ال )ب(أو 
                                                 

 إذا كان األصل غير المتداول جزءاً من وحدة مولدة للنقد، فإن القيمة القابلة لالسترداد تكون قيمته الدفتريـة         )١(
التى كان من المفترض أن يتم االعتراف بها بعد خصم أية خسائر اضمحالل ناتجة عن الوحدة المولدة للنقـد    

  ) .٣١(عيار المحاسبة المصرى رقم وذلك طبقاً لم
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على المنشأة أن تثبت أية تسوية الزمة على القيمة الدفترية لألصل غير المتداول الـذي يـتم      -٢٨
التوقف عن تبويبه كأصل محتفظ به لغرض البيع ضـمن الـدخل الناشـئ عـن العمليـات       

توفاة مـس " ٩"إلـى  " ٧"المستمرة فى الفترة التى لم تعد الشروط الواردة فى الفقرات مـن          
خاللها، وعلى المنشأة إدراج التسوية المذكورة على ذات قائمة الـدخل المـستخدمة إلدراج     

 .إن وجدت" ٣٧"المكاسب أو الخسائر الناتجة طبقاً للفقرة 
إذا قامت المنشأة باستبعاد أصل أو التزام بذاته من مجموعة األصول الجارى التخلص منهـا    -٢٩

البيع، يستمر قياس األصول وااللتزامات المتبقية فـى   والمبوبة على أنها محتفظ بها لغرض       
المجموعة الجارى التخلص منها كمجموعة، ويقتصر ذلك فقط علـى اسـتيفاء المجموعـة        

وخالفاً لذلك، يتم قياس ما تبقى مـن أصـول      ".٩"إلى  " ٧"للشروط الواردة فى الفقرات من      
الـشروط الالزمـة لتبويبهـا    غير متداولة فى المجموعة، والتى تستوفى كل منها على حدة      

كأصول محتفظ بها لغرض البيع، إما بقيمتها الدفترية أو بقيمتها العادلـة مخـصوماً منهـا        
ويتوقف تبويب أية أصول غير متداولـة ال تـستوفى   . تكاليف البيع أيهما أقل فى ذلك التاريخ 

  "٢٦"الشروط كأصول محتفظ بها لغرض البيع طبقاً للفقرة 
  العرض واإلفصاح

لى المنشأة أن تعرض وتفصح عن المعلومات التى تمكن مستخدمى القوائم المالية من        ع -٣٠
تقييم اآلثار المالية للعمليات غير المستمرة واالستبعادات التى تجرى على األصول غيـر      

  ) أو المجموعات الجارى التخلص منها(المتداولة 
 عرض العمليات غير المستمرة 

ناصر المنشأة العمليات والتدفقات النقديـة التـى يمكـن     يتكون ما يطلق عليه عنصر من ع       -٣١
. تمييزها بوضوح من ناحية التشغيل وألغراض إعداد التقارير المالية عـن بقيـة المنـشأة             

شأنه أن يصبح وحدة مولدة للنقد أو مجموعة من الوحـدات   بمعنى آخر أن العنصر كان من    
 .المولدة للنقد، خالل االحتفاظ به لغرض البيع

ر العملية غير المستمرة بمثابة أحد عناصر المنشأة التى إما قد تم التصرف فيها أو تـم     وتعتب -٣٢
 تبويبها كمحتفظ به لغرض البيع، 

  .تمثل خطاً تجارياً كبيراً مستقالً أو منطقة جغرافية للعمليات  ) أ( و 
تشكل جزءاً من خطة واحدة منسقة للتصرف فى خط تجارى كبير مستقل أو منطقـة     ) ب(أو  

  .جغرافية للعمليات
 .شركة تابعة تم شراؤها بنية إعادة بيعها) ج(أو 
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  :على المنشأة أن تفصح عن -٣٣
  :مبلغ واحد فى صلب قائمة الدخل يتضمن مجموع )  أ(

  .أرباح العمليات غير المستمرة أو خسائرها بعد اقتطاع الضريبة ) ١(
مـة العادلـة   األرباح أو الخسائر بعد اقتطاع الضريبة الناتجة عـن القيـاس بالقي       ) ٢(و  

مخصوماً منها تكاليف البيع أو عن التصرف فى األصول أو المجموعـات الجـارى             
  التخلص منها والتى تتألف منها العملية غير المستمرة

  :وتقسيمه إلى" أ"تحليل المبلغ الواحد المذكور فى الفقرة   )  ب(
  إيرادات العمليات غير المستمرة ومـصروفاتها وأرباحهـا أو خـسائرها قبـل        ) ١(

  .تطاع الضريبةاق
  ).٢٤(عبء الضريبة على الدخل طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم ) ٢(و
المكاسب أو الخسائر المعترف بها عند القياس بالقيمة العادلة مخـصوماً منهـا             ) ٣(و

تكاليف البيع، أو عند التصرف فى األصول أو المجموعات الجـارى الـتخلص       
  .مستمرةمنها التى تتشكل منها العملية غير ال

 ويجوز عرض التحليل المذكور فى اإليضاحات المتممة للقوائم المالية أو فـى صـلب         
قائمة الدخل، وإذا تم عرض التحليل فى صلب قائمة الدخل، يتم عرضه فى بند يحـدد          
 .اتصاله بالعمليات غير المستمرة، أى أن يتم عرضه مستقالً عن العمليـات المـستمرة   

الزماً بالنسبة للمجموعات الجارى التخلص منها التـى تعـد     وال يعد التحليل المذكور     
بمثابة شركات تابعة تم شراؤها حديثاً والتى تستوفى الشروط الالزمة لتبويبها كمحـتفظ      

  ").١١"راجع الفقرة (بها لغرض البيع عند الشراء 
ـ     ) ج( ة صافي التدفقات النقدية المتعلقة بكل من أنشطة التشغيل واالستثمار والتمويل الخاص

ويجوز عرض هذه اإلفصاحات إما فى اإليضاحات المتممة       . بالعمليات غير المستمرة  
للقوائم المالية أو فى القوائم المالية ذاتها، وال تعد هذه اإلفـصاحات الزمـة بالنـسبة        
 للمجموعات الجارى التخلص منها المؤلفة من الشركات التابعة التى تم شراؤها حـديثاً   

راجـع  (الزمة لتبويبها كمحتفظ بها لغرض البيع عند الشراء     والتى تستوفى الشروط ال   
 ").١١"الفقرة 

عن كـل فتـرة سـابقة    " ٣٣"على أية منشأة أن تعيد عرض اإلفصاحات الواردة فى الفقرة        -٣٤
  .معروضة فى القوائم المالية
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ـ    -٣٥ ات التسويات التى تم إدخالها فى الفترة الحالية على المبالغ التى تم عرضها مسبقاً عن العملي
غير المستمرة، والتى تتصل بشكل مباشر بالتصرف فى العمليات غير المستمرة فـى فتـرة     
سابقة، يتم تبويبها مستقلة تحت بند العمليات غير المستمرة، ويتم اإلفصاح عن طبيعـة تلـك       

 : أمثلة للظروف التى تنشأ فيها هذه التسوياتيليالتسويات وقيمتها وفيما 
  عن شروط صفقة البيع، مثل حل تـسويات سـعر الـشراء   حل بعض المشاكل الناشئة     )  أ(

  .أو المسائل المتعلقة ببعض التعهدات من المشترى
حل بعض المشاكل الناشئة عن والمتصلة مباشرة بعمليات العنصر قبـل بيعـه، مثـل       )  ب(

 .االلتزامات البيئية والتزامات ضمان المنتج التى يحتفظ بها البائع
  ملين شـريطة أن تكـون التـسوية متــصلة   تـسوية التزامـات نظـام مزايـا العـا       )  ج(

 .مباشرة بعملية التصرف
إذا توقفت المنشأة عن تصنيف أحد عناصرها على أنه محتفظ به لغرض البيع، يـتم إعـادة            -٣٦

تصنيف نتائج عمليات العنصر الذي تم عرضه مسبقاً فى العمليات غيـر المـستمرة طبقـاً         
ئمة الدخل الناتج عن العمليات المـستمرة  ، كما يتم إدراجه فى قا   "٣٥"إلى  " ٣٣"للفقرات من   

  ويـتم بيـان مبـالغ الفتـرات الـسابقة علـى أنـه قـد        . عن جميع الفترات المعروضـة    
  .تم إعادة عرضها

 على المنشأة التى تلتزم بخطة بيع تؤدى إلى فقدان السيطرة على شركة تابعـة أن تفـصح             -أ٣٦
عندما تكون الشركة التابعة تمثـل    " ٣٦"إلى  " ٣٣"عن المعلومات المطلوبة فى الفقرات من       

  ".٣٢"مجموعة جارى التخلص منها تستوفى تعريف العمليات غير المستمرة طبقاً للفقرة 
 المكاسب أو الخسائر المتصلة بالعمليات المستمرة

أو مجموعـة جـارى   (يتم إدراج أية مكاسب أو خسائر عند إعادة قياس أصل غير متداول            -٣٧
نه محتفظ به لغرض البيع وال يستوفى شروط العمليـة غيـر      والمبوب على أ  ) التخلص منها 

  .المستمرة فى قائمة األرباح والخسائر الناشئة عن العمليات المستمرة
عرض أصل غير متداول أو مجموعة جارى التخلص منها والمبوبـة علـى أنهـا     

 محتفظ بها لغرض البيع
 بـه لغـرض البيـع    تقوم المنشأة بعرض األصل غير المتداول والمبوب كأصـل محـتفظ     -٣٨

واألصول الداخلة ضمن مجموعة جارى التخلص منها والمبوبة كمحتفظ بها لغرض البيـع          
مستقلة عن سائر األصول فى قائمة المركز المالي، ويـتم عـرض التزامـات المجموعـة       
الجارى التخلص منها والمبوبة على أنها محتفظ بها لغرض البيع مستقلة عـن االلتزامـات          

ة المركز المالي، وال يتم إجراء مقاصة بين تلـك األصـول وااللتزامـات    األخرى فى قائم  
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وعرضها كمبلغ واحد، ويتم اإلفصاح عن أهم األصول وااللتزامات المبوبة كمحـتفظ بهـا       
 لغرض البيع منفصلة سواء فى قائمة المركز المالي أو فى اإليـضاحات المتممـة للقـوائم      

وتقوم المنشأة بعرض أى بنـود مجمعـة متـصلة    ". ٣٩"فيما عدا ما تسمح به الفقرة   المالية
والمبوبة كمحتفظ بها لغـرض  ) أو المجموعة الجارى التخلص منها    (باألصل غير المتداول    

 .البيع ثم إثباتها فى الدخل الشامل اآلخر

إذا كانت المجموعة الجارى التخلص منها عبارة عن شركة تابعـة تـم شـراؤها مـؤخراً            -٣٩
ــ     ة لتبويبهـا كمحــتفظ بهـا لغـرض البيــع عنـد الــشراء    وتـستوفى الـشروط الالزم

 .عندئذ يصبح اإلفصاح عن أهم األصول وااللتزامات غير مطلوب") ١١"راجع الفقرة (

ال تقوم المنشأة بإعادة تبويب أو إعادة عرض المبالغ التى تم عرضها بالنسبة لألصول غيـر        -٤٠
عات الجـارى الـتخلص منهـا     المتداولة أو األصول وااللتزامات التى تتألف منها المجمو       

 .والمبوبة على أنها محتفظ بها لغرض البيع فى قوائم المركز المالي فى الفترات السابقة

 إفصاحات إضافية 
على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التالية فى اإليضاحات المتممة للقـوائم الماليـة فـى        -٤١

) المجموعة الجارى التخلص منهـا أو (الفترة التى يتم فيها إما تصنيف األصل غير المتداول   
 :كأصل محتفظ به لغرض البيع أو بيعه

  ).أو المجموعة الجارى التخلص منها(بيان باألصل غير المتداول     )  أ(
بيان بوقائع البيع وظروفه، أو الوقائع والظروف التى أدت إلـى التـصرف المتوقـع،        )  ب(

 .والوسيلة والتوقيت المتوقعين للتصرف المذكور

والبند الـذي  " ٢٢"إلى " ٢٠"ائر المعترف بها طبقاً لنص الفقرات من      األرباح أو الخس    )  ج(
يتضمن تلك األرباح والخسائر فى قائمة الدخل، وهذا فى حالة ما لم تكن تلك األربـاح      

 .والخسائر معروضة بشكل مستقل فى صلب قائمة الدخل

  ىأو المجموعـة الجـار  (إن أمكن، القطاع الذي يعرض فيه األصل غير المتـداول            )  د(
 ).٤١(والمعروض طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم ) التخلص منها

، على المنشأة اإلفصاح فى فتـرة اتخـاذ   "٢٩"أو الفقرة " ٢٦"فى حالة سريان أى من الفقرة     -٤٢
، عـن  )أو المجموعة الجارى التخلص منهـا (القرار بتغيير خطة بيع األصل غير المتداول        

لى اتخاذ القرار وأثر هذا القرار على نتـائج العمليـات   بيان بالوقائع والظروف التى تؤدى إ     
 .فى الفترة المعروضة وعن أية فترات سابقة عليها تم عرضها
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 )أ  ( ملحق

 إرشادات التطبيق

  .ولكنها ال تمثل جزءاً منه ) ٣٢(ترافق هذه اإلرشادات معيار المحاسبة المصرى رقم 
  ") ٧"الفقرة (اإلتاحة الفورية للبيع 

مؤهالً للتبويب علـى أنـه   ) أو المجموعة الجارى التخلص منها( األصل غير المتداول  حتى يكون 
محتفظ به بغرض للبيع، يجب أن يتوفر للبيع الفورى فى وضعه الحالي رهناً فقط بشروط عاديـة         

"). ٧"الفقـرة  ) (أو المجموعات الجارى التخلص منهـا (ومألوفة فيما يخص مبيعات تلك األصول   
للبيع الفورى إذا كـان لـدى   ) أو المجموعة الجارى التخلص منها (غير المتداول   ويتوفر األصل   

إلـى مـشتٍر   ) أو المجموعة الجارى التخلص منهـا (المنشأة حالياً النية والقدرة على نقل األصل       
  الحـاالت التـى يـتم فيهـا اسـتيفاء     ) ٣(إلى ) ١(وتوضح األمثلة من  . معين فى وضعه الحالي   

  ".٧"وط الواردة فى الفقرة أو عدم استيفاء الشر
  ) ١(المثال 

  .منشأة ملتزمة بخطة ما لبيع مبنى مقرها الرئيسى وقد بدأت إجراءات لتحديد المشترى
ويكون الوقت الالزم إلخـالء  . تنوى المنشأة تحويل المبنى إلى مشتٍر معين بعد إخالئه         )  أ(

ط الـوارد فـى   ويتم استيفاء الـشر . المبنى عادى ومألوف لمبيعات مثل تلك األصول   
 .فى تاريخ االلتزام بالخطة" ٧"الفقرة 

  .ستستمر المنشأة باستخدام المبنى حتى تستكمل إنشاء مـبن جديـد لمقرهـا الرئيـسى       )  ب(
وال تنوى المنشأة تحويل المبنى القائم إلى مشتٍر معين إال بعد أستكمال إنـشاء المبنـى     

 تحويل المبنـى القـائم الـذي     ويدل التأخير فى وقت   ). أو إخالء المبنى القائم   (الجديد  
وبالتالي ال يستوفى الـشرط   . بأن المبنى غير متاح للبيع الفورى     ) البائع(تحدده المنشأة   

إال بعد استكمال إنشاء المبنى الجديد، حتى لو تم الحصول مبكراً     " ٧"الوارد فى الفقرة    
 .على التزام شراء مؤكد للتحويل المستقبلى للمبنى القائم

  ) ٢(المثال 
وفـى تـاريخ االلتـزام    . منشأة ملتزمة بخطة ما لبيع خط تصنيع وبدأت إجراءات لتحديد مـشترٍ    

  .بالخطة، يوجد قائمة لطلبيات عمالء غير مكتملة
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وسيتم تحويل أى طلبيـات عمـالء غيـر       . تنوى المنشأة بيع خط التصنيع مع عملياته          )  أ(
 العمالء غير المكتملـة  ولن يؤثر تحويل طلبيات . مكتملة فى تاريخ البيع إلى المشترى     

" ٧"وسيتم أستيفاء الشرط الوارد فى الفقـرة     . فى تاريخ البيع على توقيت تحويل الخط      
 .فى تاريخ االلتزام بالخطة

تنوى المنشأة بيع خط التصنيع، ولكن دون عملياته وال تنوى المنشأة تحويل الخط إلـى          )  ب(
مة طلبيـات العمـالء غيـر    مشتٍر معين إال بعد إيقاف جميع عمليات الخط وإلغاء قائ     

بـأن الخـط   ) البائع(ويدل التأخير فى وقت تحويل الخط الذي تحدده المنشأة       . المكتملة
إال بعـد  " ٧"وبالتالي ال يستوفى الشرط الوارد فى الفقـرة       . غير متوفر للبيع الفورى   

ايقاف عمليات الخط، حتى لو تم الحصول مبكراً على التزام شـراء مؤكـد للتحويـل      
 .بلى للخطالمستق

  ) ٣(المثال 
  .أستحوذت منشأة عن طريق تنفيذ الرهن على عقارات تشمل أرض مبانى تنوى بيعها

ال تنوى المنشأة تحويل العقارات إلى مشتٍر معين إال بعد إنتهائها من أعمـال التجديـد        )  أ(
ويدل التأخير فى وقت تحويل العقارات الذي تحدده المنـشأة  . لزيادة قيمة بيع العقارات 

وبالتالي ال تستوفى الـشرط الـوارد    . بأن العقارات غير متوفرة للبيع الفورى     ) البائع(
 .إال بعد أستكمال أعمال التجديد" ٧"فى الفقرة 

بعد االنتهاء من أعمال التجديد وتبويب العقارات على أنها محتفظ بها لغـرض البيـع         )  ب(
ضرار البيئيـة التـى   ولكن قبل الحصول على التزام مؤكد بالشراء، تدرك المنشأة األ       

وال زالت المنشأة تنوى بيع العقارات، إال أن المنشأة ليس لديها القـدرة       . تحتاج لحلول 
ويدل التـأخير فـى وقـت    . على تحويل العقارات إلى مشتٍر معين إال بعد إنجاز الحل 

تحويل العقارات الذي يحدده آخرون قبل الحصول على التزام مؤكـد بالـشراء بـأن        
". ٧"وبالتالي ال تستوفى الشرط الوارد فى الفقرة     .  متوفرة للبيع الفورى   العقارات غير 

 ".٢٦"ويتم إعادة تبويب العقارات على أنها محتفظ بها ومستخدمة وفقاً للفقرة 

 ") ٨"الفقرة (استكمال بيع متوقع خالل سنة واحدة 
  ) ٤(المثال 

مؤهالً للتبويـب علـى   ) خلص منهاأو المجموعة الجارى الت(حتى يكون بيع األصل غير المتداول  
، ويجـب أن يتوقـع أن   "٧"أنه محتفظ به لغرض البيع، يجب أن يكون البيع متوقعاً جـداً الفقـرة     
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مؤهالً لإلعتراف به كبيع مكتمـل   ) أو المجموعة الجارى التخلص منها    (يكون نقل ملكية األصل     
  : حاالت التالية، على سبيل المثالوال يتم أستيفاء ذلك الشرط فى ال". ٨"خالل سنة واحدة الفقرة 

منشأة هى عبارة عن شركة تأجير وتمويل تحتفظ بمعدات لغـرض البيـع أو التـأجير          )  أ(
  توقفت عن تأجيرها مؤخراً ولـم يـتم تحديـد الـشكل النهـائى لمعاملـة مـستقبلية         

 ).بيع أو تأجير(

ويـل العقـار   عقار قيد االستخدام، وتتم المحاسبة عـن تح " لبيع " منشأة ملتزمة بخطة     )  ب(
 .على أنه بيع مع إعادة إستئجار تمويلي

  "٨"استثناءات من الشرط الوارد فى الفقرة 
فى حاالت محـدودة سـيتم فيهـا    " ٨"يطبق اإلستثناء من متطلب السنة الواحدة الوارد فى الفقرة      

ـ (الفترة المطلوبة إلستكمال بيع األصـل غيـر المتـداول     ) أو أنه تم تمديد   (تمديد   ة أو المجموع
بسبب أحداث أو ظروف خارج سيطرة المنشأة وتم استيفاء شروط محـددة   ) الجارى التخلص منها  

  . تلك الحاالت٧ إلى ٥وتوضح األمثلة من "). ١ب "و" ٩"الفقرتين (
  ) ٥(المثال 

منشأة فى مجال صناعة توليد الطاقة ملتزمة بخطة ما لبيع مجموعة جارى التخلص منهـا تمثـل         
ويتطلب البيع موافقة هيئة رقابية من الممكن أن تمدد الفتـرة     . تها المنتظمة حصة كبيرة من عمليا   

  وال يمكن البدء بـاإلجراءات الالزمـة للحـصول     . المطلوبة إلكمال البيع ألكثر من سنة واحده      
إال أن التـزام  . على تلك الموافقة إال بعد معرفة المشترى والحصول على التزام مؤكد بالـشراء     

فى هذه الحالة، تكون الشروط الـواردة فـى    . ون متوقعاً جداً خالل سنة واحدة     الشراء المؤكد يك  
 ".٨"قد تم استيفاءها لالستثناء المعين من متطلب السنة الواحدة فى الفقرة ) " أ (١ب "الفقرة 

  ) ٦(المثال 
منشأة ملتزمة بخطة ما لبيع خط تصنيع فى وضعه الحالي وتبويب الخط علـى أنـه محـتفظ بـه       

وبعد الحصول على التزام مؤكد بالشراء، تكشف فحص المـشترى  . لبيع فى ذلك التاريخ   لغرض ا 
والمنشأة مطالبـة مـن قبـل المـشترى       . لألصول األضرار البيئية التى لم يعلم بوجودها مسبقاً       

إال أن المنـشأة  . بإصالح الضرر مما سيمدد الفترة المطلوبة إلكمال البيع ألكثر من سنة واحـدة     
وفى هذه . ات إلصالح الضرر، ومن المحتمل جداً حدوث إصالح مرض لألضرار        بدأت بإجراء 

قد تم استيفاؤها لألستثناء المعين من متطلـب  ) " أ (١ب "الحالة، تكون الشروط الواردة فى الفقرة     
  ".٨"السنة الواحدة فى الفقرة 
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  ) ٧(المثال 
على أنه محتفظ بـه لغـرض   منشأة ملتزمة بخطة ما لبيع األصل غير المتداول وتصنيف األصل     

  .البيع فى ذلك التاريخ
خالل فترة السنة الواحدة األولية، تدهورت أوضاع السوق التى كانت قائمة فى تـاريخ          )  أ(

تبويب األصل مبدئياً على أنه محتفظ به لغرض البيع، ونتيجة لذلك ال يتم بيع األصـل          
كنهـا لـم تتـسلم أى    وخالل تلك الفترة، عرضت األصل للبيـع ل . بحلول نهاية الفترة  

واسـتمر  . عروض معقولة لشراء األصل، ورداً على ذلك قامت بتخفـيض الـسعر            
التداول النشط لألصل بسعر معقول نظراً للتغير فى أوضاع الـسوق، لـذلك تعتبـر           

قد تم استيفاؤها وفى تلك الحالـة، يـتم أيـضاً       " ٨"و" ٧"الشروط الواردة فى الفقرتين     
لالستثناء المعين مـن متطلـب الـسنة    ) " ج (١ب " فقرة   أستيفاء الشروط الواردة فى   

وفى نهاية فترة السنة األولية، يبقى األصل مبوبـاً علـى أنـه      ". ٨"الواحدة فى الفقرة    
 .محتفظ به لغرض البيع

خالل فترة السنة التالية، تدهورت أوضاع السوق أكثر، وال يتم بيـع األصـل بحلـول       )  ب(
بأن أوضاع السوق سوف تتحسن ولـم تخفـض مـن    وتعتقد المنشأة   . نهاية تلك الفترة  

ويستمر اإلحتفاظ باألصل على أنه لغرض البيع، ولكن بسعر يزيد        . سعر األصل أكثر  
وفى تلك الحالة، يدل عدم تخفيض السعر بأن األصـل غيـر   . عن قيمته العادلة الحالية  

أيضاً أن " ٨"باإلضافة لذلك تتطلب الفقرة   ". ٧"متوفر للبيع الفورى كما تقتضي الفقرة       
لذلك تكون الـشروط  . يتم تسويق األصل بسعر معقول بالنسبة إلى قيمته العادلة الحالية   

لم يتم استيفاؤها لإلستثناء المعين مـن متطلـب الـسنة    ) " ج (١ب "الواردة فى الفقرة  
  ويتم إعادة تبويب األصل على أنـه محـتفظ بـه ومـستخدم          ". ٨"الواحدة فى الفقرة    

 ".٢٦"وفقاً للفقرة 

  تحديد ما إذا كان قد تم التنازل عن األصل
من هذا المعيار متطلبات معاملة األصول على أنها متوقفـة ويوضـح   " ١٤"و" ١٣"تحدد الفقرتان  

 .متى ال يتم توقف األصل) ٨(المثال 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٦٩١

  ) ٨(المثال 
إال أنـه تـتم   . منشأة تتوقف عن استخدام ورشة التصنيع ألن الطلـب علـى منتجاتهـا انخفـض     

افظة على الورشة فى حالة قابلة للتشغيل ومن المتوقع أن يعاد استخدامها إذا ارتفع مـستوى         المح
  .ال تعتبر الورشة على أنها تم توقفها. الطلب

  عرض العملية غير المستمرة التى تم توقفها 
سيتم توقفها على أنها محتفظ بهـا  من هذا المعيار تبويب األصول التى       " ١٣"تمنع الفقرة   لغرض  

  لكن إذا كانت األصول التى سيتم توقفها عبارة عن خـط رئيـسى مـن األعمـال         . رض البيع غل
أو منطقة جغرافية من العمليات، يتم إثباتها فى العمليات غير المستمرة فى التاريخ الذي يتم فيـه          

  .هذا األمر) ٩(توقفها ويوضح المثال 
  ) ٩(المثال 

امل القطن التى تمتلكها، والتى تـشكل خطـا      إيقاف جميع مع   ٢٠١٦قررت منشأة معينة فى مايو    
ويتوقف العمل بأكمله فـى معامـل القطـن خـالل الـسنة المنتهيـة فـى        . رئيسياً من األعمال 

، يتم معاملة النتـائج والتـدفقات   ٣٠/٦/٢٠١٦فى القوائم المالية للسنة المنتهية فى      . ٣٠/٦/٢٠١٧
قـوائم الماليـة للـسنة المنتهيـة فـى      وفـى ال . النقدية لمعامل القطن على أنها عمليات مستمرة   

، تتم معاملة النتائج والتدفقات النقدية لمعامل القطن على إنها عمليات غير مـستمرة      ٣٠/٦/٢٠١٧
  .من هذا المعيار" ٣٤"و" ٣٣"وتقدم المنشأة اإلفصاحات التى تقتضيها الفقرتان 

  توزيع خسارة االضمحالل فى مجموعة جارى التخلص منها 
) أو أى مكـسب الحـق  (من هذا المعيار أن تؤدى خسارة اضمحالل القيمة        " ٢٣"تقتضي الفقرة   

الرصـيد الـدفترى   ) أو زيـادة (معترف به لمجموعة معينة جارى التخلص منها إلى تخفـيض         
لألصول غير المتداولة فى المجموعة التى تندرج ضمن نطاق متطلبات القياس لمعايير المحاسـبة    

  من معيـار المحاسـبة المـصرى   " ١٢٢"و" ١٠٤"ين فى الفقرتين   المصرية، بترتيب التوزيع المب   
  .توزيع خسارة االضمحالل فى مجموعة جارى التخلص منها) ١٠(ويوضح المثال ) ٣١(رقم 
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٦٩٢

  ) ١٠(المثال 
وتـشكل األصـول مجموعـة    ). كبيع أصـول (منشأة تخطط للتصرف فى مجموعة من أصولها   

  :جارى التخلص منها، ويتم قياسها كما يلي
الرصيد الدفترى فى نهاية الفترة   

المالية قبل تبويب األحتفاظ 
  بغرض البيع

الرصيد الدفترى الذي تم إعادة 
قياسه مباشرة قبل تبويب 

  األحتفاظ بغرض البيع
  ١,٥٠٠  ١,٥٠٠  الشهرة 

المـسجلة  ( األصول الثابتة   
  ) بالمبالغ المعاد تقييمها

٤,٠٠٠  ٤,٦٠٠  

المـسجلة  ( األصول الثابتة   
  )  التكلفةبسعر

٥,٧٠٠  ٥,٧٠٠  

  ٢,٢٠٠  ٢,٤٠٠  المخزون
األصـول الماليـة المتاحــة   

  لغرض البيع
١,٥٠٠  ١,٨٠٠  

  ١٤,٩٠٠  ١٦,٠٠٠  المجموع
      مباشـرة قبـل تـصنيف       )١٤,٩٠٠ – ١٦,٠٠٠ (١,١٠٠تعترف المنشأة بخسارة قيمتها

 .المجموعة الجارى التخلص منها على أنها محتفظ بها لغرض البيع
   القيمة العادلة مطروحاً منها التكاليف حتى البيع للمجموعة الجارى الـتخلص  تقدر المنشأة

   وألن المنشأة تقيس المجموعة الجـارى الـتخلص منهـا المبوبـة          ١٣,٠٠٠منها بقيمة   
  على أنها محتفظ بها لغرض البيع برصـيدها الـدفترى أو القيمـة العادلـة مطروحـاً            

 ١,٩٠٠ المنشأة بخسارة االضمحالل بقيمـة   أيهما أقل، تعترف–منها التكاليف حتى البيع    
  عند تصنيف المجموعة بشكل أولـي علـى أنهـا محـتفظ بهـا              ) ١٣,٠٠٠-١٤,٩٠٠(

  .بغرض البيع
     يتم توزيع خسارة االضمحالل لألصول غير المتداولة التى تنطبق عليها متطلبـات قيـاس

واألصـول  لذلك ال يتم توزيع خسارة اضمحالل للمخـزون        . معايير المحاسبة المصرية  
ويتم توزيع الخسارة على األصول األخرى حـسب ترتيـب    . المالية المتاحة لغرض البيع   

  ).٣١(من معيار المحاسبة المصرى رقم " ١٢٢"و" ١٠٤"التوزيع الموضح فى الفقرتين 
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٦٩٣

 :ويمكن توضيح التخصيص كما يلي
الرصيد الدفترى الذي تم   

إعادة قياسه مباشرة قبل 
تبويب األحتفاظ لغرض 

  بيعال

خسارة االضمحالل 
  الموزعة

بعد  الرصيد الدفترى
توزيع خسارة 

  االضمحالل

  ٠  ) ١,٥٠٠ (  ١,٥٠٠  الشهرة 
ــة ــول الثابتـ   األصـ

ــالغ  (  ــسجلة بالمب الم
  ) المعاد تقييمها

٣,٨٣٥  ) ١٦٥ (  ٤,٠٠٠  

ــة ــول الثابتـ   األصـ
  ) المسجلة بسعر التكلفة( 

٥,٤٦٥  ) ٢٣٥ (  ٥,٧٠٠  

  ٢,٢٠٠  -  ٢,٢٠٠  المخزون
صول المالية المتاحة   األ

  لغرض البيع
١,٥٠٠  -  ١,٥٠٠  

  ١٣,٠٠٠  ) ١,٩٠٠ (  ١٤,٩٠٠  المجموع

 تخفض خسارة االضمحالل أى مبلغ للشهرة ثم يتم توزيـع الخـسارة المتبقيـة لألصـول          -أوالً
  . األخرى على أساس تناسبى على الرصيد الدفترى لتلك األصول

 عرض العمليات غير المستمرة فى قائمة الدخل 
من هذا المعيار من المنشأة اإلفصاح عن مبلغ واحد فى قائمـة الـدخل مـع    " ٣٣"تقتضي الفقرة   

تحليل فى اإليضاحات أو قسم من قائمة الدخل للعمليات غير المستمرة منفـصالً عـن العمليـات     
  .كيف يمكن استيفاء هذه المتطلبات) ١١(ويوضح المثال . المستمرة
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٦٩٤

  ) ١١(المثال 
يوضـح تـصنيف المـصروفات     (٣٠/٦/٢٠١٧ة الدخل للسنة المنتهية فى  قائم –شركة س ص    
  ) حسب وظيفتها

  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
        العمليات المستمرة 

  ×    ×  اإليراد
  ) × (    ) × (  تكلفة المبيعات
ح   ×    ×  إجمالي الرب

  ×    ×  إيرادات أخرى 
  ) × (    ) × (  تكاليف التوزيع

  ) × (    ) × (  مصاريف إدارية
  ) × (    ) × (  رىمصاريف أخ

  ) × (    ) × (  تكاليف التمويل
  ×    ×  أرباح من الشركات الشقيقة

  ×    ×  الربح قبل الضريبة
  ) × (    ) × (  ضريبة الدخل

  ×    ×  ربح الفترة من العمليات المستمرة 
        العمليات غير المستمرة 

  ×    ×   )أ(ربح الفترة من العمليات غير المستمرة 

  ×    ×  ربح الفترة 

        أصحاب حقوق الملكية فى الشركة األم
  ×    ×  ربح الفترة من العمليات المستمرة 

  ×    ×  ربح الفترة من العمليات غير المستمرة 
شركة األمربح الفترة الخا   ×    ×  ص بأصحاب حقوق ملكية ال

        أصحاب الحصص غير المسيطرة
  ×    ×  ربح الفترة من العمليات المستمرة

  ×    ×  العمليات غير المستمرةربح الفترة من 
  ×    ×  الخاص بأصحاب الحصص غير المسيطرةربح الفترة 

  ×    ×    ربح الفترة

  .يتم اإلفصاح عن التحليالت المطلوبة فى اإليضاحات ) أ(
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٦٩٥

عرض األصول غير المتداولة أو المجموعات الجارى التخلص منها المبوبة علـى        
  أنها محتفظ بها لغرض البيع 

من هذا المعيار من المنشأة عرض األصل غير المتداول المبوب على أنـه         " ٣٨"ة  تتطلب الفقر  
محتفظ به لغرض البيع وأصول المجموعة الجارى التخلص منها المبوبة على أنها محـتفظ بهـا        

كما يتم أيضاً عرض . لغرض البيع بشكل منفصل عن األصول األخرى فى قائمة المركز المالي        
ى التخلص منها والمبوبة على أنها محتفظ بها لغـرض البيـع بـشكل     التزامات المجموعة الجار  

وال يـتم مقاصـة هـذه األصـول     . منفصل عن االلتزامات األخرى فى قائمة المركز المـالي    
  .هذه المتطلبات) ١٢(ويوضح المثال . وااللتزامات ويتم عرضها كمبلغ واحد

  ) ١٢(المثال 
وااللتزامات المرتبطـة  (ف بجزء من أصولها  قررت المنشأة التصر ٢٠١٦/٢٠١٧فى نهاية عام    

ليـتم  " ٨"و" ٧"ويتخذ التصرف، الذي يستوفى الشروط الواردة فى الفقـرتين         ). بها بشكل مباشر  
  تبويبه على أنه محـتفظ بـه لغـرض البيـع، شـكل مجمـوعتين جـارى الـتخلص منهمـا،             

  : التالي على النحو
  المبلغ المسجل بعد تبويب اإلحتفاظ بغرض البيع  
مجموعة جارى التخلص   

  ) ١(منها 
مجموعة جارى التخلص 

  ) ٢(منها 
  ١,٧٠٠  ٤,٩٠٠  أصول ثابتة

 أصول مالية بالقيمة العادلة مـن خـالل       
  الدخل الشامل

  -  ) أ (١,٤٠٠

  ) ٩٠٠ (  ) ٢,٤٠٠ (  االلتزامات
صافي القيمة الدفترية للمجموعة الجـارى    

  التخلص منها 
٨٠٠  ٣,٩٠٠  

رى التخلص منها المبوبة على أنها محتفظ بها لغرض البيع فـى قائمـة    تعرض المجموعات الجا  
  : التالي المركز المالي على النحو

  ـــــــــــــــــ
  . متعلق بهذه األصول مباشرة فى بنود قائمة الدخل الشامل اآلخر٤٠٠تم األعتراف بمبلغ ) أ(
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٦٩٦

  ٢٠١٥/٢٠١٦    ٢٠١٦/٢٠١٧  
        األصول

        األصول غير المتداولة
  ×    ×  )أ(
  ×    ×  )ب(
  ×    ×  )ج(

  ×    ×  
        األصول المتداولة 

  ×    ×  )د(
  ×    ×  ـ)ه(

  ×    ×  
  -    ٨,٠٠٠  األصول غير المتداولة المبوبة على أنها محتفظ بها لغرض البيع

  ×    ×  
  ×    ×  مجموع األصول 

ملكية وااللتزامات         حقوق ال
ملكية الخاصة بأصحاب حقوق الملكية فى          الشركة األم حقوق ال

  ×    ×  )و(
  ×    ×  )ز(

  المبالغ المعترف بها مباشرة ضـمن بنـود الـدخل الـشامل اآلخـر        
صول غير المتداولة المحتفظ بهـا  ومتراكم بحقوق الملكية المتعلقة باأل    

  غرض البيعل

٤٠٠    -  

  ×    ×  
  ×    ×  حقوق غير ذوى السيطرة 

  ×    ×  مجموع حقوق الملكية 
        داولة االلتزامات غير المت

  ×    ×  )ح(
  ×    ×  )ط(
  ×    ×  )ى(

  ×    ×  
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٦٩٧

  ٢٠١٥/٢٠١٦    ٢٠١٦/٢٠١٧  
        االلتزامات المتداولة 

  ×    ×  )ك(
  ×    ×  )ل(
  ×    ×  )م(

  ×    ×  
االلتزامات المرتبطة مباشرة باألصول غير المتداولة المبوبة على أنها 

  محتفظ بها بغرض البيع 
٣,٣٠٠    -  

  ×    ×  
  ×    ×  مجموع االلتزامات 
  ×    ×  ية وااللتزامات مجموع حقوق الملك

المبوبـة علـى أنهـا    ) أو المجموعات الجارى التخلص منها(ال تنطبق متطلبات عرض األصول   
لذلك ال يـتم إعـادة عـرض قائمـة     . محتفظ به الغرض البيع فى نهاية الفترة المالية بأثر رجعى 

  .المركز المالي المقارنة ألي فترات سابقة
ناه بهدف إعادة البيع والمبوبـة علـى إنهـا      قياس وعرض الشركات التابعة المقت    

  محتفظ بها لغرض البيع 
  ال يتم إعفاء الشركة التابعة المقتناه بهدف البيع من التجميع وفقاً لمعيـار المحاسـبة المـصرى             

، فإنه يتم عرضها كمجموعة جارى  "١١"ولكن إذا أستوفت الشروط الواردة فى الفقرة        ) ٤٢(رقم  
  .هذه المتطلبات) ١٣(ويوضح المثال . نها محتفظ بها لغرض البيعالتخلص منها مبوبة على أ

  ) ١٣(مثال 
. ٢ وق١التى هى شركة قابضة ذات شـركتين تـابعتين، ق  ) ح(على المنشأة ) أ(استحوذت المنشأة  

 بهدف بيعها وهي تستوفى شروط تـصنيفها علـى أنهـا       ٢وتم االستحواذ على الشركة التابعة ق     
 أساسـاً هـى أيـضاً    ٢، تكون الشركة التابعة ق) "ج (٣٢"وفقاً للفقرة   و. محتفظ بها لغرض البيع   

  .عملية غير مستمرة
 ١٣٥ هـى  ٢إن القيمة العادلة المقدرة مطروحاً منها التكاليف حتـى البيـع للـشركة التابعـة ق     

  : كما يلي٢عن الشركة التابعة ق) أ(وتحاسب المنشأة 
 بالقيمة العادلـة،  ٢ة للتحديد الخاصة بالشركة التابعة ق مبدئياً االلتزامات القابل  ) أ(تقيس الشركة   * 

 .٤٠مثالً 
مبدئياً األصول المشتراة بالقيمة العادلة مطروحاً منها التكاليف حتـى البيـع          ) أ(تقيس الشركة   * 

   زائـد القيمـة العادلـة لاللتزامـات القابلـة للتحديـد      ١٣٥ مـثالً  ٢الخاصة بالشركة التابعة ق   
 . ١٧٥ أى ٤٠
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٦٩٨

  قياس المجموعة الجارى الـتخلص منهـا بتكلفتهـا      ) أ(اية الفترة المالية، تعيد الشركة      فى نه * و
ويـتم إعـادة قيـاس    . ١٣٠ إيهما أقل مثالً –أو قيمتها العادلة مطروحاً منها التكاليف حتى البيع       

ويتم قياس إجمـالي األصـول   . ٣٥االلتزامات وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية المعمول بها مثالً  
 .١٦٥ أى ٣٥ + ١٣٠: ما يليب

األصول وااللتزامات بشكل منفصل عن األصـول     ) أ(فى نهاية الفترة المالية تعرض الشركة       * 
 ).١٢(وااللتزامات األخرى فى قوائمها المالية المجمعة كماهو موضح فى المثال 

 التابعـة  مجموع الربح أو الخسارة بعد الضريبة للشركة ) أ(فى قائمة الدخل، تعرض الشركة      * و
 ٢، الربح أو الخسارة بعد الضريبة المعترف بها عند إعادة القياس الالحق للشركة التابعـة ق           ٢ق

 .١٣٠ إلى ١٣٥التى تساوي إعادة القياس لمجموعة التصرف من 

وغير مطلوب التحليل اإلضافى لألصول وااللتزامات أو التغير فى قيمـة المجموعـة الجـارى        
  .التخلص منها
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٦٩٩

  )ب (ملحق
  حق تطبيقىمل

 .ويعتبر جزءاً ال يتجزأ منه) ٣٢(يرافق هذا الملحق معيار المحاسبة المصرى رقم 

  تمديد الفترة المطلوبة إلكمال عملية البيع
، ال يمنع تمديد الفترة المطلوبة إلكمال البيع تبويب األصـل     "٩"كماهو مشار في الفقرة      -١ب  

 لغرض البيـع إذا نـتج التـأخير    افظ بهعلى أنه محت) أو المجموعة الجارى التخلص منها  (
عن احداث أو ظروف خارج سيطرة المنشأة وإذا كانت توجد أدلـة كافيـة بـأن المنـشأة        

لـذلك فـإن   ). أو المجموعة الجارى الـتخلص منهـا  (ستظل ملتزمة بخطتها لبيع األصل      
ي تنشأ فيهـا  ينطبق في الحاالت التالية الت" ٨"االستثناء من متطلب السنة الواحدة في الفقرة        

  :مثل هذه األحداث أو الظروف
أو المجموعـة الجـارى   (في تاريخ إلزام المنشأة نفسها بخطة لبيع األصل غير المتداول        )  أ(

سيفرضون شـروطاً   ) ليس المشترى (تتوقع بشكل معقول بأن اآلخرين      ) التخلص منها 
فتـرة  بما يؤدى إلى تحديـد ال  ) أو المجموعة الجارى التخلص منها    (على نقل األصل    

 .المطلوبة إلكمال البيع

ال يمكن البدء باإلجراءات الضرورية للوفاء بتلك الشروط إلى أن يـتم الحـصول        )١(و
 .على التزام شراء مؤكد

 .إن التزام الشراء المؤكدهو عالى التوقع خالل سنة واحدة) ٢(و 

تحصل المنشأة على التزام شراء مؤكد، ونتيجة لذلك يفـرض المـشترى أو آخـرون           )  ب(
أو المجموعـة الجـارى   (طريقة غير متوقعة شروطاً على نقل األصل غير المتداول      ب

المبوبة مسبقاً على أنه محتفظ به لغرض البيع مما سوف يمـدد الفتـرة      ) التخلص منها 
 .المطلوبة إلكمال البيع

 .تم اتخاذ االجراءات الالزمة في الوقت المناسب للوفاء بالشروط) ١( و

 . مالئم لعوامل التأخيريتوقع إيجاد حل) ٢(و 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٧٠٠

خالل فترة السنة األولى، تنشأ ظروف اعتبرت سابقاً غير محتملة، ونتيجة لـذلك ال يـتم        ) ج(
المبوب سابقاً على أنـه  ) أو المجموعة الجارى التخلص منها(بيع األصل غير المتداول   

 .محتفظ به لغرض البيع في نهاية تلك السنة

  نة األولـى إجـراءات ضـرورية لمواجهـة التغييـر     اتخذت المنشأة خالل فترة الس ) ١(و
  .في الظروف

بـشكل نـشط   ) المجموعة الجارى الـتخلص منهـا  (يتم تداول األصل غير المتداول  ) ٢(و
 .وبسعر معقول، في ضوء التغيير في الظروف

  "٨"و" ٧"يتم تلبية الشروط الواردة في الفقرتين ) ٣(و 
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   )٣٤( معيار احملاسبة املصرى رقم 
 االستثمار العقارى
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  )٣٤(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  ثمار العقارياالست
 فقــرات  المحتويات

  ١  هدف المعيار
  ٤ – ٢  نطاق المعيار

  ١٥ – ٥ تعريفات
  ١٩ – ١٦  االعتراف

  ٢٩- ٢٠  القياس عند االعتراف األولى
  ٥٦ – ٣٠ القياس بعد االعتراف األولى

  ٣٠  السياسات المحاسبية
  ٣٢  اإلفصاح عن القيمة العادلة

   ٥٥-٣٣  نموذج القيمة العادلة 
  ٥٦  موذج التكلفةن

  ٦٥-٥٧  التحويالت
  ٧٣ – ٦٦  ستبعاداتاال

  ٧٩ - ٧٤  اإلفصاح
  ٧٤  ملغاة

   ٧٥  افصاح 
  ٧٨ - ٧٦  نموذج القيمة العادلة 

  ٧٩  نموذج التكلفة
  ٨٢-٨٠  تاريخ السريان والقواعد االنتقالية 
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  )٣٤(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  االستثمار العقاري

  هدف المعيار
 المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية لالسـتثمارات العقاريـة واإلفـصاحات          يهدف هذا  - ١

  .المطلوبة بشأنها
  نطاق المعيار

 .يطبق هذا المعيار على االعتراف والقياس واإلفصاح عن االستثمارات العقارية - ٢

يطبق هذا المعيار ضمن أمور أخرى على قياس اإلستثمارات العقاريـة المـؤجرة تـأجيراً        - ٣
   .فى القوائم المالية للمؤجرتشغيلياً 

  :ال يطبق هذا المعيار على - ٤
راجع معيار المحاسبة المصرى رقم   (األصول البيولوجية المرتبطة بالنشاط الزراعي        )  أ(

  ).الزراعة) ٣٥(
حقوق التعدين والتنقيب واستخراج المعادن مثل البترول والغازات الطبيعية وغيرهـا        ) ب( و

 .من الموارد غير المتجددة

  ت تعريفا
  :تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها -٥

  . هى القيمة التى يظهر بها األصل فى قائمة المركز المالي:القيمة الدفترية
 هى مبلغ النقدية أو ما فى حكمها المدفوعة أو القيمة العادلة لمدفوعات أخرى قـدمت         :التكلفة

 أجل إقتنائه أو إنشائه أو القيمة التى تنسب لهذا االصل عنـد  من أجل الحصول على األصل من   
االعتراف االولى طبقاً للشروط المحددة لمعيار آخر من معايير المحاسبة المصرية، على سبيل           

  .المدفوعات المبنية على أسهم) ٣٩(المثال معيار المحاسبة المصرى رقم 
ع أصل أو دفعه لنقل التـزام فـي معاملـة     هى السعر الذي يتم استالمه من بي       :القيمة العادلة 

  .منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس
محتفظ )  أو كليهما– أو جزء من مبنى –أراضى أو مبانى   ( هى عقارات    :االستثمارات العقارية 

 :بها من المالك لتحقيق إيجار أو ارتفاع فى قيمتها أو كلـيهما وليـست
   .اإلداريتوريد البضائع أو الخدمات أو لألغراض لالستخدام فى االنتاج أو   )  أ(
 .للبيع ضمن النشاط المعتاد للمنشأة) ب(أو
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  هى عقارات محتفظ بها من المالك لالستخدام فـى اإلنتـاج   : العقارات المشغولة بمعرفة المالك   
  .أو توريد البضائع والخدمات أو لألغراض اإلدارية

ار مغلق يـصدر وثـائق مقابـل اسـتثمارات      هو صندوق استثم  : صندوق االستثمار العقارى  
الصندوق فى االصول العقارية من اراض وعقارات مبنية وغيرها من االصول التى تضمن حدا     

  . من السيولة معينا
  .ملغاة -٦
يحتفظ باالستثمارات العقارية لتحقيق إما إيجاراً أو إرتفاعاً فى قيمتها أو كليهما، ولهذا فـإن          - ٧

 تدفقات نقدية مستقلة بدرجة كبيرة عن األصول األخرى للمنـشأة     االستثمارات العقارية تولد  
مما يميز االستثمارات العقارية عن العقارات التى يشغلها المالك، و أمـا إنتـاج أو توريـد       

فإنه يحقق تدفقات نقدية ال ترجـع  ) أو استخدام العقار لألغراض اإلدارية(السلع أو الخدمات    
  ألخرى المستخدمة فـى اإلنتـاج أو مراحـل التوريـد،        فقط للعقار ولكن أيضاً لألصول ا     

الخاص باألصول الثابتة على األصـول التـى   ) ١٠(و يطبق معيار المحاسبة المصرى رقم     
 .يشغلها المالك

 :ومن أمثلة االستثمارات العقارية ما يلي - ٨
األرض المحتفظ بها بهدف تحقيق إرتفاع فى قيمتها على المدى البعيد وليس بغـرض         )  أ(

  .ى المدى القريب ضمن النشاط المعتاد للمنشأةالبيع ف
تعتبـر األرض  . (األرض المحتفظ بها لغرض مستقبلى غير محدد فى الوقت الحاضر     )  ب(

محتفظ بها بقصد زيادة قيمتها إذا لم تكن المنشأة قد قررت أنها سوف تستخدم األرض       
القريـب  إما على هيئة عقارات مشغولة بمعرفة المالك وإما لغرض البيع فى المـدى      

 ).ضمن النشاط المعتاد للمنشأة
  .مبنى تملكه المنشأة ويتم تأجيره بموجب عقد إيجار تشغيلي واحد أو أكثر) ج(
  .مبنى خال ولكنه محتفظ به كى يؤجر بموجب عقد إيجار تشغيلي واحد أو أكثر) د(
  .عقار تم أنشاؤه أو تحسينه من أجل أستخدامه كأستثمار عقارى فى المستقبل) ه(

  : ما يلي أمثلة لبنود التعتبر استثمارات عقارية ومن ثم تقع خارج نطاق هذا المعيارفي - ٩
عقارات محتفظ بها لغرض البيع ضمن النشاط المعتاد للمنشأة أو ضمن عمليـة اإلنـشاء      ) أ(

على سبيل المثال، عقارات مقتناة )). ٢(راجع معيار المحاسبة المصرى رقم    (والتطوير،  
  . فيها فى المستقبل القريب أو لتطويرها وإعادة بيعهافقط بغرض التصرف الالحق
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  راجـع معيـار المحاسـبة المـصرى     (عقارات تنشأ أو تطور نيابـة عـن الغيـر             )  ب(
 )).٤٨(رقم 

، )١٠(العقارات المشغولة بمعرفة المالك، راجع معيار المحاسـبة المـصرى رقـم          )  ج(
قبل واالسـتخدام  العقارات المحتفظ بها للتطوير فى المست) ضمن بنود أخرى  (متضمنة  

  سواء كـانوا يـدفعون  (الالحق كعقار يشغله المالك أو العقارات التى يشغلها العاملون  
أو العقارات التى يشغلها مالكهـا فـى انتظـار       ) أو ال يدفعون إيجاراً بأسعار السوق     

  .التصرف فيها
 .ملغاة )  د(
 .العقارات التى يتم تأجيرها للغير إيجاراً تمويلياً) ه(

لعقارات جزءاً يحتفظ به لتحصيل إيجار أو بقصد ارتفاع فى قيمته وجـزء         تتضمن بعض ا    -١٠
آخر يحتفظ به الستخدامه فى إنتاج البضائع وتوريد السلع والخدمات أو ألغـراض إداريـة،      

، تحاسب المنشأة عن هذه األجـزاء  )أو تأجيرها منفصلة(فإذا أمكن بيع هذه األجزاء منفصلة   
نية بيع هذه األجزاء منفصلة عندئـذ فـإن العقـار يعـد      بشكل منفصل وفى حالة عدم إمكا     

استثماراً عقارياً فقط إذا كان هناك جزءاً غير هام منه يحتفظ به السـتخدامه فـى إنتـاج أو        
 .توريد السلع والخدمات أو ألغراض إدارية

وفى بعض األحوال تقدم المنشأة خدمات إضافية لساكني أحد عقاراتهـا، وفـى مثـل هـذه       -١١
امل المنشأة هذا العقار كاستثمار عقارى إذا كانت هذه الخدمات عنصراً غير هام      األحوال تع 

ومثال على ذلك عندما يوفر مالك مبن إدارى خدمات األمـن    . نسبياً من االتفاق بصفة عامة    
 .والصيانة للمستأجرين الذين يشغلون المبنى

 سـبيل المثـال إذا   فعلـى . وفى أحيان أخرى تكون الخدمات المقدمة عنصراً أكثر أهميـة       -١٢
امتلكت منشأة فندقاً وأدارته فإن الخدمات التى تقدم للنزالء تعد عنصراً هاماً مـن االتفـاق         

وعلى هذا فإن الفندق الذي يديره المالك يعد عقاراً مشغوالً بمعرفة المالك أكثر مـن         . العام
 .كونه استثماراً عقارياً

ضافية للدرجة التى تجعل العقار غيـر   قد يكون من الصعب تحديد مدى أهمية الخدمات اإل         -١٣
على سبيل المثال فإن مالك الفندق قد ينقل أو يفـوض بعـض   . مؤهل ليكون استثماراً عقارياً  

المسئوليات أحياناً للغير بموجب عقد إدارة، وشروط عقـود اإلدارة هـذه تتبـاين وتختلـف      
يوميـة مـع االحتفـاظ    بصورة واسعة، فيمكن للمالك تفويض الغير للقيام ببعض األعمال ال    

 .بمسئولياته عن التدفقات النقدية الناشئة عن تشغيل الفندق
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وتـضع  . يحتاج األمر إلى الحكم والتقدير لتحديد ما إذا كان العقار يعد اسـتثماراً عقاريـاً           -١٤
المنشأة مقاييس وقواعد تمكنها من الوصول إلى هذا التقدير بأسلوب يتسم بالثبات واالنتظـام       

، وتتطلـب  "١٣"إلى رقم " ٧"االستثمار العقارى ومع االسترشاد بالفقرات من       طبقاً لتعريف   
من المنشأة أن تفصح عن الشروط التى سـارت عليهـا عنـدما يـصعب          )" ج (٧٥"الفقرة  

 . تصنيف العقار

فى بعض األحيان تمتلك المنشأة أصال تؤجره للشركة األم أو لشركة شقيقة حيث تقوم هـذه           -١٥
واليعد هذا العقار استثماراً عقارياً فى القوائم المالية المجمعـة التـى     الشركة أو تلك بشغله     

ومـع  . تشمل الشركتين، وذلك ألن العقار مشغول من مالكه من وجهة نظر المجموعة ككل     
ذلك من وجهة نظر المنشأة الفردية التى تملكه يعد هذا العقار استثماراً عقارياً إذا اتفق مـع        

وعلى هذا فإن المؤجر يعامل هذا العقار كاسـتثمار عقـارى   " ٥ "التعريف الوارد فى الفقرة  
 .فى القوائم المالية الخاصة به

 االعتراف
 :يجب أن يتم االعتراف باالستثمار العقارى كأصل فقط فى الحاالت اآلتية -١٦

عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المـستقبلية المرتبطـة باالسـتثمار          )  أ(
  .شأةالعقارى إلى المن

 . عندما يمكن قياس تكلفته بصورة يعتمد عليها) ب(و

تقوم المنشأة طبقاً لمبدأ االعتراف هذا بتقييم جميع تكاليف االستثمارات العقارية عند تكبـدها       -١٧
وتتضمن هذه التكاليف ما تم تكبده مبدئياً القتناء االستثمار العقارى وكذلك التكاليف التى تـم     

 .هذا العقار أو الستبدال أجزاء منه أو لخدمتهتكبدها فيما بعد لإلضافة ل

ال تقوم المنـشأة بـاالعتراف ضـمن القيمـة     " ١٦" طبقاً لمبدأ االعتراف الوارد فى الفقرة   -١٨
الدفترية ألي استثمار عقارى بتكاليف الخدمة اليومية لهذا العقار، بل يتم االعتـراف بهـذه         

تتمثل تكاليف الخدمة اليومية للعقار بـشكل  و. التكاليف فى االرباح أو الخسائر كما تم تكبدها   
رئيسى فى تكلفة العمالة والمواد المستهلكة وقد تتضمن تكاليف األجزاء البـسيطة ويكـون          

 .الغرض من هذه النفقات إصالح وصيانة العقار

قد يتم اقتناء أجزاء من االستثمارات العقارية من خالل االستبدال، على سـبيل المثـال، قـد      -١٩
ط األصلية قد استبدلت بحوائط داخلية وطبقاً لمبـدأ االعتـراف تقـوم المنـشأة     تكون الحوائ 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٧٠٧

باالعتراف ضمن القيمة الدفترية لالستثمار العقارى بتكلفة اسـتبدال جـزء مـن اسـتثمار         
عقارى قائم عند تكبد هذه التكلفة فى حالة استيفاء شروط االعتراف، ويتم اسـتبعاد القيمـة             

األجزاء التى تم استبدالها طبقاً ألحكام اإلستبعاد من الدفاتر الواردة   الدفترية من الدفاتر لهذه     
 .فى هذا المعيار

 القياس عند االعتراف االولى 
 .يقاس االستثمار العقاري أولياً بتكلفته ويجب أن يتضمن القياس األولى تكاليف المعامالت - ٢٠

تعلقة به، والتـي تـشمل   تكلفة شراء استثمار عقارى تشمل ثمن الشراء وأية نفقات مباشرة م   -٢١
على سبيل المثال، األتعاب المهنية للخدمات القانونية وضرائب نقل الملكيـة وغيرهـا مـن       

 .تكلفة المعاملة

 .ملغاة -٢٢

 : ال تضاف إلى تكلفة االستثمار العقاري ما يلي -٢٣

إال إذا كانت الزمة وضرورية لجعل العقار صـالحاً للتـشغيل     (تكاليف التجارب األولى     )  أ(
  ).لذي تنويه اإلدارةباألسلوب ا

خسائر التشغيل األولى التى تتكبدها المنشأة قبـل أن يحقـق االسـتثمار العقـارى           ) ب( أو  
 . معدالت اإلشغال المخططة له

الكميات غير المسموح بها للمواد المهدرة أو العمالـة أو غيرهـا مـن التكـاليف         ) ج( أو  
  .المستخدمة فى إنشاء العقار أو تطويره

 تكون تكلفته هى المقابل لثمنه النقـدي، ويـتم     – سداد قيمة االستثمار العقارى      إذا تم تأجيل   -٢٤
  االعتراف بالفرق بين هذا المبلغ وجملة المدفوعات علـى أنـه مـصروف فوائـد خـالل         

 .فترة السداد

 ملغاة -٢٥

 .ملغاة -٢٦

يجوز اقتناء استثمار عقارى أو أكثر مقابل أصل أو أكثر غير ذى طبيعة نقديـة أو مـزيج            -٢٧
صول ذات الطبيعة النقدية وغير ذات الطبيعة النقدية، وتتناول المناقشة التاليـة تبـادل   من األ 

أحد االصول غير ذات الطبيعة النقدية بغيره لكنها تطبق كذلك على جميع عمليـات التبـادل     



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٧٠٨

المذكورة فى هذه الفقرة، ويتم قياس تكلفة أى استثمار عقـارى بالقيمـة العادلـة إال فـى            
 :ةالحاالت التالي

  . افتقار عملية التبادل إلى الجوهر التجاري  )  أ(
فى حالة عدم إمكانية قياس القيمة العادلة لألصل الذي يتم الحصول عليه أو األصـل     ) ب(أو  

 .الذي يتم التنازل عنه بطريقة يعتمد عليها
ـ     ه ويتم قياس األصل المقتنى بهذه الطريقة حتى وإن لم تستطع المنشأة إستبعاد األصل المتنازل عن

من الدفاتر على الفور، وإذا لم يتم قياس األصل المقتنى بالقيمة العادلـة تقـاس تكلفتـه بالقيمـة        
  .الدفترية لألصل المتنازل عنه

تحدد المنشأة ما إذا كان لمعاملة التبادل جوهر تجارى وذلك باألخـذ فـى االعتبـار مـدى       -٢٨
، وتعتبـر معاملـة التبـادل ذات     التغيرات المتوقعة فى تدفقاتها النقدية نتيجة لهذه المعاملة       

 :جوهر تجارى فى الحاالت اآلتية
 –المخـاطر  (اختالف عناصر التدفقات النقدية لألصل الذي يـتم الحـصول عليـه       )  أ(

  .عن عناصر التدفقات النقدية لألصل الذي يتم تحويله) القيمة–التوقيت 
املة التبـادل نتيجـة   إذا تغيرت قيمة جزء معين من عمليات المنشأة والذي يتأثر بمع    ) ب(أو  

 .لهذه المعاملة
  .هام نسبياً مقارنة بالقيمة العادلة لألصول المتبادلة) ب(و ) أ(إذا كان الفرق فى ) ج(و  

وألغراض تحديد ما إذا كان لعملية التبادل جوهر تجارى فإن قيمة الجزء الخاص بعمليـات        
دية بعد خصم الضرائب وتكـون  المنشأة والذي يتأثر بهذه المعاملة سوف يعكس التدفقات النق 

  .نتائج هذه التحليالت واضحة دون قيام المنشأة بعمليات حسابية تفصيلية
يمكن قياس القيمة العادلة ألي أصل ال توجد له معامالت سوقية قابلـة للمقارنـة بطريقـة           -٢٩

 : يعتمد عليها فى الحاالت التالية
  .صلعدم وجود فروق جوهرية فى تقديرات القيمة العادلة لأل  )  أ(
إمكانية تقدير احتمال تنوع التقديرات بصورة معقولة واستخدامها فى تحديد القيمـة        ) ب(أو  

العادلة، وإذا كانت المنشأة قادرة على تحديد القيمة العادلة بصورة يعتمد عليها ألي           
 أصل يتم الحصول عليه أو التنازل عنه، عندئذ تـستخدم القيمـة العادلـة لألصـل          

التكلفة إال إذا كانت القيمة العادلة لألصل الذي يـتم الحـصول     المتنازل عنه لقياس    
  .عليه أكثر وضوحاً
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  القياس بعد االعتراف االولى 
  السياسات المحاسبية

من هـذا المعيـار كـسياسة    " ٥٦"على المنشأة أن تطبق نموذج التكلفة الوارد بالفقرة     -٣٠
ات العقارية، ويستثنى محاسبية وحيدة وعليها تطبيق هذه السياسة على جميع االستثمار    
والتـي يجـب ان   ) ٥(من ذلك صناديق االستثمار العقاري الوارد تعريفها بالفقرة رقـم      

 ). ٥٥ الى ٣٣الفقرات من (تطبق نموذج القيمة العادلة 
 .ملغاة -٣١

 اإلفصاح عن القيمة العادلة
ا الغراض  يتطلب هذا المعيار من كافة المنشآت تحديد قيمة عادلة لالستثمارات العقارية ام           -٣٢

إذا (و لإلفـصاح  أ) إذا كانت صناديق استثمار عقارى تستخدم نموذج القيمة العادلة        (القياس  
على أساس تقييمها بواسطة مقيم مستقل حاصـل علـى   ) كانت المنشأة تستخدم نموذج التكلفة  

ارات شهادة مهنية معترف بها ولديه خبرة حديثة بالمواقع وبالقطاعـات الخاصـة باالسـتثم      
 .ية التى يتم تقييمهاالعقار

  نموذج القيمة العادلة
بعد االعتراف األولى، على صندوق االستثمار العقارى أن يقـيس جميـع اسـتثماراته           -٣٣

  ".٥٣"العقارية بالقيمة العادلة، وذلك باستثناء الحاالت الواردة بالفقرة رقم 
 .ملغاة -٣٤
ة لالستثمارات العقاريـة  يعترف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير فى القيمة العادل           -٣٥

 .ضمن أرباح وخسائر الفترة التى نتجت فيها
 .ملغاه -٣٦
 . ملغاه -٣٧
 . ملغاه -٣٨
 . ملغاه -٣٩
 فإنه ،)٤٥(للمعيار المحاسبي المصري رقم  لالستثمار العقاري وفقاً العادلة القيمة قياس عند -٤٠

 أمور بين من -تعكس  العادلة أن القيمة من أن يتأكد صندوق االستثمار العقاري على يجب

سيـستخدمها   التـي  األخرى واالفتراضات الحالية التأجير عقود من اإليجار دخل -أخرى 
 .الحالية السوق ظروف ظل في استثماري عقار تسعير عند السوق في المشاركون
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 حق كأصل به المحتفظ االستثمار العقاري لقياس العادلة القيمة نموذج مستأجر استخدام  عند-أ٤٠

م حق أصل قياس بيج فإنه استخدام،  .العقد محل العقار وليس العادلة، بالقيمة االستخدا

االسـتثمار   لتكلفـة  األولـي  لإلثبـات  األساس) ١٠(المعيار المحاسبي المصري رقم  يحدد -٤١
 إعادة يتم أن" ٣٣"الفقرة  وتتطلب .استخدام حق مستأجر كأصل بواسطة به المحتفظ العقاري

 ذلك يكون عندما حق استخدام كأصل المستأجر بواسطة به المحتفظ االستثمار العقاري قياس

 اإليجار دفعات تكون وعندما .العادلة القيمة نموذج المنشأة إختارت إذا العادلة، بالقيمة الزما

 المـستأجر  بواسطة به المحتفظ لالستثمار العقاري العادلة القيمة فإن السوق، وفقاً لمعدالت

 تلك ذلك في بما(المتوقعة  اإليجار دفعات جميع  طرحبعد االقتناء، عند استخدام حق كأصل

 حـق  أصل قياس فإن إعادة وبالتالي، .صفرا تكون أن ينبغي ،) المثبتة بااللتزامات المتعلقة

 وفقـاً  العادلـة  القيمة إلى) ١٠(للمعيار المحاسبي المصري رقم  وفقاً التكلفة من االستخدام

 أي عنـه  ينـشأ  أال ينبغي) "٥٠"الفقرة  في الواردة تالمتطلبا الحسبان أخذاً في(" ٣٣"للفقرة 

 عند يحدث قد وهذا .مختلفة أوقات العادلة في القيمة قياس يتم لم ما أولية، خسارة أو مكسب

 .األولي اإلثبات بعد العادلة القيمة نموذج تطبيق اختيار

 .ملغاه -٤٢
 .ملغاه -٤٣

 .ملغاه -٤٤
 .ملغاه -٤٥

 .ملغاه -٤٦
 .ملغاه -٤٧

يل واضح عند قيام المنشأة باقتناء استثمار عقـارى ألول مـرة    فى حاالت استثنائية، هناك دل     -٤٨
  أو عندما يصبح األصل استثمارا عقارياً ألول مرة بعد اكتمـال اإلنـشاء أو التطـوير أو           (

بأن نطاق تقديرات القيمة العادلة سوف يتسع بشكل كبير بدرجـة     ) بعد التغيير فى االستعمال   
 منفرد للقيمة العادلة وذلك فى ظل وجود احتمـاالت  تنفى فائدة االعتماد على تقدير واحد أو     

وقد يشير هذا إلى أن القيمة العادلة للعقار ال يمكن تحديدها بـشكل     . متعددة يصعب تحديدها  
 ").٥٣"راجع الفقرة (يعتمد عليه على أساس مستمر 

  . ملغاه -٤٩
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ول أو االلتزامات  عند تحديد القيمة العادلة الستثمار ما ال تقوم المنشأة بتكرار إضافة األص         -٥٠
ومـن  . والتي تم االعتراف بها في قائمة المركز المالي كأصل منفصل أو التزام منفـصل         

  : أمثلة ذلك
المعدات كالمصاعد وأجهزة التكييف والتى هى عادة جزء ال يتجزأ من المبنى وعادة مـا     )  أ(

  .يتم إدراجها ضمن االستثمار العقاري بدال من إثباتها منفصلة كأصول ثابتة
ا تم تأجير مكتب مفروش، فإن القيمة العادلة للمكتب تتضمن القيمة العادلة لألثـاث         إذ  )  ب(

وعندما تتضمن القيمة العادلة السـتثمار     . ألن إيراد اإليجار يرتبط بالمكتب المفروش     
  . عقارى قيمة األثاث فإن المنشأة ال تعترف بهذا األثاث كأصل منفصل

قاري أى إيراد من عقود إيجار تشغيلي مـدفوع  ال تتضمن القيمة العادلة لالستثمار الع     )  ج(
 . مقدما أو مستحق الن المنشأة تقوم بإثبات هذا اإليراد كأصل أو التزام منفصل

تعكس القيمة العادلة لالستثمار العقارى الخاضع لإليجـار التـدفقات النقديـة المتوقعـة         )  د(
 كان تقيـيم العقـار   وبالتالي إذا) ويشمل ذلك اإليجار المحتمل المتوقع استحقاق سداده  (

مطروحا منه جميع المبالغ المتوقع سدادها، عندئذ يكون من الضرورى إعادة إضـافة       
أى التزام إيجاري معترف به، وذلك للوصول للقيمـة العادلـة لالسـتثمار العقـاري      

 .ألغراض المحاسبة

 . ملغاه -٥١

 باسـتثمار عقـاري   في بعض األحوال، تتوقع المنشأة أن القيمة الحالية لمدفوعاتها المرتبطة      -٥٢
سـوف تتجـاوز القيمـة الحاليـة        ) بخالف المدفوعات المرتبطة بالتزامات معترف بهـا      (

) ٢٨(للمقبوضات النقدية ذات الصلة وعندئذ تستخدم المنشأة معيار المحاسبة المصرى رقـم   
الخاص بالمخصصات واألصول وااللتزامات المحتملة لتحديد ما إذا كانت المنـشأة سـتقوم     

 .ف بااللتزام وكيفية قياس هذا االلتزامباالعترا

  عدم القدرة على تحديد القيمة العادلة بشكل يعتمد عليه 
هناك افتراض بأن صندوق االستثمار العقارى لديه القدرة على تحديـد القيمـة العادلـة       -٥٣

 فى حين أنه فـي الظـروف   –لالستثمار العقارى بشكل يعتمد عليه وذلك بصفة مستمرة  
قد اليتحقق هذا االفتراض عندما يكون هناك دليل واضح على أنه عند قيام      –االستثنائية  

أو عندما يصبح األصـل  (صندوق االستثمار العقارى باقتناء االستثمار العقاري ألول مرة   
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فإنه ال ) استثماراً عقاريا ألول مرة بعد االنتهاء من إنشاء أو تنمية أو بعد تغيير إستعماله   
 -ادلة لالستثمار العقاري بدقة بصفة مستمرة ويحدث ذلك عنـدما  يمكن تحديد القيمة الع 

 تكون المعامالت السوقية المقارنة نادرة والتقديرات البديلة للقيمة العادلـة      -فقط عندما   
وفى هذه . ليست متاحة) على سبيل المثال بناء على توقعات التدفقات النقدية المخصومة     (

رى ذلك االستثمار العقاري باستخدام نموذج التكلفة الحاالت يقيس صندوق االستثمار العقا 
وعلى ذلك فإنه يجب افتـراض أن القيمـة     ). ١٠(الوارد بمعيار المحاسبة المصرى رقم      

المتبقية لالستثمار العقاري تساوى صفراً، هذا وعلى المنشأة تطبيق معيـار المحاسـبة       
  . حتى التخلص من ذلك االستثمار العقاري) ١٠(المصرى رقم 

 االعتماد يمكن بطريقة -يقيس أن على قادر االستثمار العقاري صندوقيصبح  أن  بمجرد-أ٥٣
د قيد الستثمار عقاري العادلة القيمة -عليها   عليها يجب فإنه بالتكلفة، سابقاً يقاس كان التشيي

د اكتمال وبمجرد .العادلة بقيمته العقار ذلك تقيس أن  يمةالق أن يفترض فإنه العقار، ذلك تشيي
ا يمكن العادلة ة قياسه ا االعتماد يمكن بطريق ه ا.علي اً الحال، هو ذلك يكن لم  وإذ  ،"٥٣"للفقرة  وفق

م العقار عن المحاسبة تتم أن يجب فإنه المصري  المحاسبة لمعيار وفقاً التكلفة نموذج باستخدا
  مستأجر بواسطة به المحتفظ االستثماري أو للعقار المملوكة لألصول )١٠(رقم 

م حق أصلك   .استخدا
 - قياسها يمكن التشييد قيد العادلة الستثمار عقاري القيمة بأن االفتراض دحض يمكن -ب٥٣

د فقط -عليها االعتماد يمكن بطريقة يخلص صندوق االستثمار  ال  وقد.األولي اإلثبات عن
د قيد الستثمار عقاري بند بقياس قام الذي العقاري،  العادلة القيمة نأ إلى العادلة، بالقيمة التشيي

  .عليها االعتماد يمكن بطريقة قياسها يمكن ال استكماله تم الذي لالستثمار العقاري
نتيجة للسبب الموضح فـي   صندوق االستثمار العقارى     في الحاالت االستثنائية عندما يجبر       -٥٤

الفقرة السابقة على قياس أى استثمار عقاري باسـتخدام نمـوذج التكلفـة الـوارد بمعيـار       
فإن عليه أن يقيس كل االستثمارات العقارية األخرى بقيمتهـا    ) ١٠(محاسبة المصرى رقم    ال

صـندوق االسـتثمار العقـارى    العادلة، وفى هذه الحاالت وعلى الرغم من إمكانية قيـام          
صـندوق االسـتثمار العقـارى    باستخدام نموذج التكلفة ألحد االستثمارات العقارية إال أن        

 .العقارات المتبقية باستخدام نموذج القيمة العادلةيستمر في المحاسبة عن 

إذا قام صندوق االستثمار العقارى بقياس استثمار عقارى بالقيمة العادلة فإن عليـه أن          -٥٥
أو حتى يصبح العقـار مـشغوالً   (يستمر في قياسه بالقيمة العادلة حتى يتم التخلص منه    
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لغرض بيعه الحقـا ضـمن النـشاط    بمعرفة المالك أو بدء المنشأة في تطوير ذلك العقار  
  حتى ولو أصبحت المعامالت السوقية القابلـة للمقارنـة أقـل تكـراراً           ) المعتاد للمنشأة 

 . أو أصبحت أسعار السوق غير متاحة نسبياً
  نموذج التكلفة 

بعد االعتراف األولى يجب أن تقيس المنشأة كافة استثماراتها العقارية طبقـا لمتطلبـات      -٥٦
وذلك بخالف االستثمارات العقارية األخـرى التـي       ) ١٠(لمصرى رقم   معيار المحاسبة ا  

أو تلك المدرجة ضـمن  (تستوفى شروط وقواعد التبويب كأصول محتفظ بها لغرض البيع   
فإنه يتم قياسـها  ) مجموعة جارى التخلص منها ومبوبة كأصول محتفظ بها لغرض البيع      

 المتداولة المحتفظ بهـا لغـرض   األصول غير) "٣٢(طبقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم    
 ".البيع والعمليات غير المستمرة

  التحويالت 
 يكون هنـاك تغييـر فـي    - وفقط عندما-تتم التحويالت من وإلى االستثمار العقاري عندما   -٥٧

  : االستخدام مؤيداً بما يلي
 البدأ في استخدام المالك للعقار بالنسبة للتحويالت من االستثمار العقاري إلى العقـار         )  أ(

  . المشغول بمعرفة المالك
  البدأ في تنمية االستثمار استعدادا لبيعه بالنسبة للتحويـل مـن االسـتثمار العقـاري           ) ب(أو

  .إلى المخزون
االنتهاء من استخدام المالك للعقار بالنسبة للتحويل من االستثمار المـشغول بمعرفـة      ) ج( أو

  . المالك إلى االستثمار العقاري
  أجير التشغيلي لطـرف آخـر بالنـسبة للتحويـل مـن المخـزون إلـى           البدأ في الت  ) د(أو  

  . االستثمار العقاري
  .ملغاة) ه(أو 

أن تقوم المنشأة بتحويل العقار من االستثمار العقاري إلى المخـزون  )" ب(٥٧"تتطلب الفقرة    -٥٨
 يكون هناك تغيير في االستخدام تؤيده عملية البدأ في تطوير العقـار   - وفقط عندما    -عندما  

بغرض بيعه، وعندما تقرر المنشأة إستبعاد االستثمار العقاري دون تطويره، فـإن المنـشأة          
تستمر في معالجة ذلك االستثمار كاستثمار عقارى حتى إسـتبعاده مـن الـدفاتر وال تـتم             

وبنفس الطريقة فإن المنشأة التي تبدأ في إعادة تطوير اسـتثمار عقـارى     . معالجته كمخزون 
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مستقبلي المستمر كاستثمار عقارى فإنه يبقى كاسـتثمار عقـارى وال يـتم        قائم لالستخدام ال  
 . إعادة تبويبه كاستثمار مشغول بمعرفة المالك خالل فترة إعادة التطوير

على موضوعات االعتراف والقياس والتي تنـشأ عنـدما   " ٦٥"إلى " ٦٠" تطبق الفقرات من     -٥٩
يمة العادلة لالستثمار العقارى، أما فـي  يقوم صندوق االستثمار العقارى باستخدام نموذج الق   

حالة استخدام نموذج التكلفة فإن التحويالت فيما بين االستثمار العقاري أو العقار المـشغول       
بمعرفة المالك أو المخزون تتم دون تغيير القيمة الدفترية لألصل المحول ودون تغيير تكلفة         

 . األصل ألغراض القياس أو اإلفصاح
الت من االستثمار العقاري المدرج بقيمته العادلة إلى العقـار المـشغول          بالنسبة للتحوي  -٦٠

بمعرفة المالك أو إلى المخزون، فإن تكلفة ذلك العقار هي القيمـة العادلـة فـي تـاريخ      
التغيير في االستعمال، وذلك ألغراض المعالجة المحاسبية الالحقة وفقا لمعيار المحاسـبة   

  ).٢(سبة المصرى رقم أو معيار المحا) ١٠(المصرى رقم 
عندما يتحول العقار المشغول بمعرفة المالك إلى استثمار عقاري يدرج بالقيمة العادلـة،         -٦١

وذلك حتى تاريخ التغيير فـي  ) ١٠(وعلى المنشأة تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم       
االستعمال، وعلى ذلك فإنه على المنشأة أن تعالج أى فرق بين القيمـة الدفتريـة وفقـا     

والقيمة العادلة في ذلك التاريخ بنفس طريقة إعادة    ) ١٠(معيار المحاسبة المصرى رقم     ل
 ."٦٢"الفقرة التقييم الواردة ب

تقوم المنشأة باالستمرار في إهالك العقار واالعتراف بأية خسائر اضـمحالل فـي قيمتـه               -٦٢
راً عقارياً ويـتم  والتي قد تحدث للعقار المشغول بمعرفة المالك حتى يصبح هذا العقار استثما 

إدراجه بالقيمة العادلة، وتقوم المنشأة بمعالجة أى فرق قد ينتج بين القيمة الدفتريـة للعقـار        
  والقيمة العادلة في ذلك التـاريخ كإعـادة تقيـيم    ) ١٠(وفقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم      

 :ا يليوفقا لم
.  فـى األربـاح أو الخـسائر   أى انخفاض ناتج في القيمة الدفترية للعقار يتم االعتراف به  )  أ(

ومع ذلك فقد يحمل هذا االنخفاض مباشرة على فائض إعادة التقييم الـذي قـد سـبق        
  .وذلك فى حدود قيمة ذلك الفائض) إن وجد(تكوينه ومتعلق بنفس العقار 

 :يتم معالجة أى ارتفاع ناتج في القيمة الدفترية للعقار كما يلي  )  ب(
اح والخسائر، وذلك لرد أى اضمحالل سـابق     يتم االعتراف بهذه الزيادة فى األرب      ) ١(

في قيمة العقار وذلك بشرط أال يزيد ذلك الرد على القيمة الدفترية للعقـار قبـل             
تحقق خسارة االضمحالل كما لو لم يكن هناك خسارة ناتجة عن االضمحالل فـي          

  ).مخصوما منه اإلهالك(قيمة ذلك العقار 
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. اهمين تحت مسمى فائض إعادة التقيـيم   أية زيادة باقية يجب إضافتها لحقوق المس       ) ٢(
هذا وفى حالة التخلص الالحق من االستثمار العقاري فإن فـائض إعـادة التقيـيم       
الموجود بحقوق المساهمين يمكن تحويله إلى األربـاح المحتجـزة، علمـا بـأن               
التحويل من حساب فائض إعادة التقييم إلى حساب االرباح المحتجزة ال يـتم مـن         

 . لدخلخالل قائمة ا

بالنسبة للتحويل من المخزون إلى االستثمار العقاري والذي سيتم إدراجه بالقيمة العادلة            -٦٣
فإن أى فرق بين القيمة العادلة لهذا العقار في ذلك التاريخ وبين القيمـة الدفتريـة لـه         

  .يعترف به فى األرباح أو الخسائر
مار العقاري والذي سيتم ادارجـه   تعتبر المعالجة الخاصة بالتحويل من المخزون إلى االستث  -٦٤

  .بالقيمة العادلة متسقة مع المعالجة الخاصة ببيع المخزون
 عندما يتم صندوق االستثمار العقارى عملية اإلنشاء أو التطوير الستثمار عقاري يبنى            -٦٥

ذاتيا ويدرج بالقيمة العادلة فإن الفرق بين القيمة العادلة لألصل في ذلك التاريخ والقيمة         
 .رية السابقة له يعترف به فى األرباح أو الخسائرالدفت

  االستبعادات 
وذلك عنـد  ) يستبعد من قائمة المركز المالي  (يتم إستبعاد االستثمار العقاري من الدفاتر        -٦٦

التصرف فيه أو عندما يتم سحبه نهائيا من االستخدام وال توجد أيـة منـافع اقتـصادية     
  .مستقبلية متوقعة من التصرف فيه

ن يحدث االستبعاد لالستثمار العقاري بالبيع، هذا ولتحديد تاريخ االستبعاد لالسـتثمار        يمكن أ  -٦٧
وذلك فيمـا  ) ٤٨(العقاري فإن على المنشأة أن تطبق ما جاء بمعيار المحاسبة المصرى رقم    

يخص االعتراف باإليراد من بيع البضائع، مع األخذ في االعتبار ما جـاء بملحـق معيـار        
  . نفي هذا الشأ) ٤٨(

، إذا قامت المنشأة بـاالعتراف ضـمن القيمـة    "١٦"طبقاً لمبدأ االعتراف الوارد في الفقرة    -٦٨
الدفترية ألي أصل بتكلفة استبدال جزء من االستثمار العقاري، فإنها تقوم بإسـتبعاد القيمـة      
الدفترية للجزء المستبدل من الدفاتر، وبالنسبة لالستثمار العقاري الذي تتم المحاسـبة عنـه           
باستخدام نموذج التكلفة فإن الجزء المستبدل قد ال يكون الجزء الذي تـم اسـتهالكه بـشكل     
منفصل، وفى حالة تعذر قيام المنشأة بتحديد القيمة الدفترية للجزء المستبدل فإنها قد تستخدم           

  . تكلفة االستبدال كمؤشر لتكلفة الجزء المستبدل وقت إقتناؤه أو إنشاؤه
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ئر الناتجة عن توقف استخدام العقار أو االستبعاد بالفرق بين صافي    تحدد األرباح والخسا   -٦٩
متحصالت التصرف في العقار وصافي القيمة الدفترية له ويتم االعتراف بها في األربـاح    

الخاص عقود التأجير غيـر  ) ٤٩(إال إذا تطلب معيار المحاسبة المصرى رقم (أو الخسائر  
   وذلـك فـي فتـرة التوقـف عـن االسـتخدام      )ذلك في حالة البيع مع إعادة التـأجير       

  . أو التصرف في األصل
يتم االعتراف بالمبالغ التى يمكن الحصول عليها عند استبعاد استثمار عقـاري أوليـاً علـى       -٧٠

أساس القيمة العادلة وعلى وجه الخصوص إذا تم تأجيل سداد مقابل لالسـتثمار العقـاري،           
هـذا  . ليها أولياً على أساس السعر النقدي المعادلفيتم االعتراف بالمبالغ التى يتم الحصول ع  

ويتم االعتراف بالفرق بين القيمة االسمية للمقابل وبين السعر النقدي المعادل وفقـا لمعيـار    
  . كإيراد فوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية) ٤٨(المحاسبة المصرى رقم 

المخصـصات واألصـول   ) "٢٨(تقوم المنشأة بتطبيق معيار المحاسـبة المـصرى رقـم          -٧١
أو أية معايير محاسبية مصرية أخرى والتي قد تراها مناسـبة وذلـك   " وااللتزامات المحتملة 

  .بالنسبة الية التزامات قد تبقى على المنشأة بعد استبعاد االستثمار العقاري
يتم االعتراف بالتعويضات التي يتم الحصول عليها من الغيـر مقابـل اضـمحالل قيمـة       -٧٢

ت العقارية أو فقدانها أو التنازل عنها، في األرباح أو الخسائر، وذلـك عنـدما      االستثمارا
  . تصبح هذه التعويضات مستحقة

يعتبر اضمحالل قيمة أو خسارة االستثمارات العقارية والـدعاوى ذات الـصلة المرتبطـة         -٧٣
شراء بالتعويضات أو المبالغ التي تسدد مقابل هذه التعويضات من الغير وكذلك أية عمليات           

 : أو إنشاء أو استبدال لألصول أحداثاً اقتصادية منفصلة وتتم المحاسبة عنها كما يلي

  ).٣١(يتم إثبات اضمحالل قيمة االستثمارات العقارية طبقا لمعيار   )  أ(
يتم إثبات توقف استخدام االستثمارات العقارية أو التصرف فيها طبقا للفقـرات مـن        )ب(و  

  .رمن هذا المعيا" ٧١"إلى " ٦٦"
يتم إثبات التعويض الذي يتم الحصول عليه من الغير عن االستثمارات العقارية التـي        )ج(و  

  اضمحلت قيمتها أو فقدت أو تم التنازل عنهـا فـي األربـاح أو الخـسائر وذلـك               
  . عند استحقاقها

 يتم تحديد تكلفة األصول المعاد ترميمها أو المشتراة أو التي يتم إنشاؤها كاسـتبداالت          )د(و  
  .من هذا المعيار" ٢٩"إلى " ٢٠"طبقا للفقرات من 
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  االفصاح 
 .ملغاة -٧٤

  نموذج القيمة العادلة ونموذج التكلفة 
جميع الفقرات التى تشير الى استخدام نموذج القيمة العادلة تخص صناديق االستثمار  -أ٧٤

  .العقارى فقط ال غير
  :على المنشأة اإلفصاح عما يلي -٧٥

  .التكلفة نموذج أو العادلة لقيمةا نموذج تطبق كانت إذا ما   )  أ(
 .ملغاه  )  ب(

يجـب اإلفـصاح عـن    ") ١٤"راجع فقـرة  (عندما تكون هناك صعوبة في التبويب      ) ج(
القواعد التي تستخدمها المنشأة لتفرقة االستثمار العقاري عن ذلك المشغول بمعرفة    

 .المالك والمحتفظ به لغرض البيع وذلك ضمن النشاط المعتاد للمنشأة

 .اهملغ) د(

كما هو مقاس ومفصح عنـه  (مدى اعتماد تقييم االستثمار العقاري بالقيمة العادلة        ) ه(
مـن بـين المقيـدين    (على تقييم تم إعداده بواسطة مقيم مستقل    ) بالقوائم المالية 

والذي يملك مؤهالً مناسباً وخبـرة  ) بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية  
 . االستثمار العقاري محل التقييمحديثة بالموقع وفئة 

 ":المبالغ المعترف بها في األرباح أو الخسائر وذلك بالنسبة لما يلي ) و(

  .إيرادات اإليجار من االستثمار العقارى  ) ١(
والتـى  ) متضمنة مصروفات اإلصالح والصيانة  (مصروفات التشغيل المباشرة      ) ٢(

 .ت إيجار خالل الفترةنشأت من االستثمار العقارى والتى تولدت عنها إيرادا

الناشئة ) متضمنة مصروفات اإلصالح والصيانة   (مصروفات التشغيل المباشرة      ) ٣(
 .من االستثمار العقاري والتي لم يتولد عنها إيراد إيجار خالل الفترة

مجمع التغير فى القيمة العادلة المعترف به ضمن األرباح والخسائر الناشئ عن   )٤(
مجمع لألصول يستخدم فيه نموذج التكلفة إلى تحويل استثمار عقارى من وعاء 

 ").أ٥٣، ٥٣"راجع الفقرتين (وعاء آخر يستخدم فيه نموذج القيمة العادلة 
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  مدى وجود أية قيود على تحقق قيمة االستثمارات العقاريـة وقيمـة هـذه القيـود     ) ز(
 .أو عملية تحويل اإليراد والمتحصالت من االستبعاد

لشراء أو إنشاء أو تطوير أو إصـالح أو صـيانة أو تحـسين       االلتزامات التعاقدية   ) ح(
  .االستثمارات العقارية

  نموذج القيمة العادلة
، على صندوق االستثمار العقـارى  "٧٥"باإلضافة لإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة       -٧٦

، أن يفصح عن "٥٥"إلى " ٣٣"الذي يطبق نموذج القيمة العادلة والموضحة بالفقرات من      
ا بين الرصيد الخاص باالستثمارات العقارية فى بداية ونهاية الفترة، علـى أن       التسوية م 

  :تشتمل هذه التسوية على ما يلي
اإلضافات، على أن يتم اإلفصاح بصفة مستقلة عن اإلضافات الناتجة عن االقتنـاء      )  أ(

  .وتلك الناتجة عن النفقات الالحقة المعترف بها ضمن القيمة الدفترية لألصل
 . افات الناتجة عن االقتناء نتيجة عمليات تجميع األعمالاإلض) ب(و 
األصول المبوبة كاستثمارات محتفظ بها لغرض البيع أو المدرجة ضمن مجموعـة         ) ج(و  

جارى التخلص منها مبوبة كأصول محتفظ بها لغرض البيع طبقاً لمعيار المحاسـبة     
  .واالستبعادات األخرى) ٣٢(المصرى رقم 

  . أو الخسائر من تسويات القيمة العادلةصافي األرباح) د(و 
صافي فروق العملة الناشئة من ترجمة القوائم المالية إلى عملة عرض أخرى والناشئة ) ه( و

  .إلى عملة عرض القوائم المالية للمنشأة) خارجية(من ترجمة عمليات أجنبية 
  .التحويالت من وإلى المخزون والعقارات المشغولة بمعرفة المالك) و(و
  .أية تغييرات أخرى) س(و

عند إجراء تسويات هامة على تقييم تم الحصول عليه الستثمارات عقاريـة ألغـراض            -٧٧
القوائم المالية، على سبيل المثال، لتجنب تكرار حصر األصول أو االلتزامـات المعتـرف         

، يقـوم صـندوق االسـتثمار    "٥٠"بها كأصول والتزماتات مستقلة كما ورد فى الفقـرة    
اإلفصاح عن التسوية بين التقييم الذي تم الحـصول عليـه والتقيـيم المعـدل      العقارى ب 

 إجمالي قيمـة أيـة التزامـات    - بشكل مستقل -المدرج ضمن القوائم المالية، مع بيان  
 .إيجارية معترف بها تم إعادة إضافتها، وكذلك أية تسويات هامة أخرى
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عنـدما يقـوم صـندوق    " ٥٣ "فى بعض الحاالت االستثنائية المشار إليها فى الفقـرة    -٧٨
االستثمار العقارى بقياس استثماراته العقارية وفقاً لنمـوذج التكلفـة الـوارد بمعيـار               

يجب أن يفصح " ٧٦"فإن التسوية المطلوبة بموجب الفقرة      ) ١٠(المحاسبة المصرى رقم    
عن المبالغ المتعلقة بهذه االستثمارات العقارية بـصفة مـستقلة عـن تلـك المتعلقـة         

 :ستثمارات العقارية األخرى، باإلضافة إلى ذلك يجب اإلفصاح عن اآلتيباال
  .وصف االستثمارات العقارية )  أ(
 .تفسير لعدم امكانية قياس القيمة العادلة بصورة يعتمد عليها) ب(و 
  حدود التقديرات التى من المحتمل بصورة كبيرة أن تكون القيمة العادلـة ضـمنها       ) ج(و  

  .ذلك إن أمكن
  :الة استبعاد استثمار عقارى غير مدرج بالقيمة العادلة، يتم اإلفصاح عن اآلتيفى ح) د(و 

  .حقيقة أن الشركة قد قامت باستبعاد استثمار عقارى غير مدرج بالقيمة العادلة  ) ١(
 .القيمة الدفترية لالستثمار العقاري فى تاريخ البيع) ٢(و 
  .مبلغ الربح أو الخسارة المحقق) ٣(و 

  نموذج التكلفة 
  :، على المنشأة أن تفصح عن اآلتى"٧٥"اإلضافة إلى اإلفصاحات المطلوبة بالفقرة ب -٧٩

  .طرق اإلهالك المستخدمة )  أ(
  .األعمار اإلنتاجية أو معدالت اإلهالك المستخدمة) ب(و 
) متضمنة مجمع خسائر اضمحالل القيمـة (إجمالي القيمة الدفترية ومجمع اإلهالك     ) ج(و  

 .فى بداية ونهاية الفترة
  كشف تسوية يوضح القيمة الدفترية لالستثمار العقارى فى بداية ونهايـة الفتـرة          ) د(و  

  :يليويظهر ما 
اإلضافات، على أن يتم االفصاح بطريقة مستقلة عن اإلضافات الناتجـة عـن          ) ١(

  .االقتناء وتلك الناتجة عن النفقات الالحقة، والتي تم االعتراف بها كأصول
  .يجة عمليات تجميع األعمالاإلضافات المقتناة نت) ٢(و 
األصول المبوبة كاستثمارات محتفظ بها لغـرض البيـع أو المدرجـة ضـمن          ) ٣(و  

مجموعة جارى التخلص منها والمبوبة كأصول محتفظ بها لغرض البيع طبقـاً        
  .واالستبعادات األخرى) ٣٢(لمعيار المحاسبة المصرى رقم 
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  .اإلهالك) ٤(و
 االستثمار واالضمحالل الذي تم رده خـالل الفتـرة   االضمحالل المحقق فى قيمة  ) ٥(و

  ).٣١(طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 
 فروق العملة الناتجة عن ترجمة القوائم المالية إلى عملة عرض أخـرى     صافي) ٦(و  

  .وترجمة العمليات األجنبية إلى عملة عرض القوائم المالية للمنشأة
  . بمعرفة المالكلعقارات المشغولةوا المخزون من وإلىالتحويالت ) ٧(و 
  .أية تغييرات أخرى) ٨(و 

وفى بعض الحاالت االستثنائية، كما هو موضـح     . القيمة العادلة لالستثمار العقارى   ) ه(و  
، عندما ال تستطيع المنشأة تحديد القيمة العادلة الستثماراتها العقارية        "٥٣"بالفقرة  

  : عن اآلتيبصورة يعتمد عليها، على المنشأة أن تفصح
  .وصف لالستثمارات العقارية) ١(
 .تفسير عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بصورة يعتمد عليها) ٢(و 

حدود التقديرات التى من المحتمل بصورة كبيرة أن تقـع ضـمنها القيمـة         ) ٣(و  
  .العادلة، إن أمكن ذلك
 تاريخ السريان والقواعد االنتقالية 

ى الذي كان يطبق نموذج التكلفة على استثماراته العقارية  على صندوق االستثمار العقار    -٨٠
ويتم تطبيق هذا التعديل على الفترات المالية التي تبدأ      . التحول إلى نموذج القيمة العادلة    

 .٢٠١٩ يوليو ١في أو بعد 

تعتبر القيمة العادلة لالستثمار في بداية تطبيق هذا المعيار هي تكلفة ذلك االسـتثمار وذلـك        -٨١
األصـول  ) " ١٠( المعالجة المحاسبية الالحقة وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم     ألغراض

 ". الثابتة واهالكاتها 

  من معيار المحاسبة المصرى" ٢٨" مراعاة متطلبات الفقرة   العقاريعلى صندوق االستثمار     -٨٢
طبيقهـا  عند ت" السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء      ) " ٥(رقم  

  .مرةلنموذج القيمة العادلة ألول 
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   )٣٥( معيار احملاسبة املصرى رقم 
 الزراعـــــــة
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  )٣٥(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  الزراعة
  

 فقــرات  المحتويات

   هدف المعيار
  ٤- ١  نطاق المعيار

    تعريفات
  ٧- ٥  تعريفات مرتبطة بالزراعة 

  ٩- ٨  تعريفات عامة
  ٢٥-١٠ االعتراف والقياس
  ٢٩-٢٦  المكاسب والخسائر
  ٣٣-٣٠ ياس القيمة العادلة بطريقة يعتمد عليهاعدم القدرة على ق

  ٣٨-٣٤ المنح 
   اإلفصاح

  ٣٩  ملغاة
  ٥٣-٤٠  عامة

ه لعادلة بشكل يعتمد علي اس القيمة ا مكن قي لحيوية عندما ال ي لألصول ا   ٥٦-٥٤  اإلفصاحات اإلضافية 
  ٥٧  المنح 
    ملحق

  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٧٢٣

  )٣٥(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  الزراعة

  هدف المعيار 
  .دف هذا المعيار إلى شرح المعالجة المحاسبية واإلفصاحات المرتبطة بالنشاط الزراعىيه

  نطاق المعيار 
 : يطبق هذا المعيار للمحاسبة عن البنود التالية عندما ترتبط بالنشاط الزراعى  -١

  .األصول الحيوية) أ(
 . المنتج الزراعى عند نقطة الحصاد) ب(و  

  ".٣٥"، "٣٤"ت المنح الواردة بالفقرا) ج(و  
  : ال يطبق هذا المعيار على - ٢

) ١٠(أنظر معيار المحاسبة المـصرى رقـم   (األراضى المرتبطة بالنشاط الزراعى    ) أ (
ــا " ــة واهالكاته ــم  " األصــول الثابت ــصرى رق ــبة الم ــار المحاس   )٣٤(ومعي
  ").االستثمار العقارى"

معيـار المحاسـبة   راجـع  (األصول غير الملموسة المرتبطة بالنـشاط الزراعـى       ) ب( و  
  ").األصول غير الملموسة"  )٢٣( المصرى رقم

يطبق هذا المعيار على المنتج الزراعى الذي يمثل منتجاً محصوداً مـن األصـول الحيويـة       - ٣
) ٢(للمنشأة وذلك عند نقطة الحصاد فقط، وبعد ذلك يطبق معيار المحاسبة المـصرى رقـم       

 ثم ال يرتبط هذا المعيار بمراحـل المنـتج     أو أى معيار آخر قابل للتطبيق، ومن      " المخزون"
الزراعى بعد الحصاد مثل مرحلة تحويل العنب إلى نبيذ بواسطة تاجر الخمور الـذي زرع            
ونمى العنب، وبالرغم من أن هذه المرحلة قد تمثل امتداداً طبيعياً ومنطقياً للنشاط الزراعـى       

إال أن هذه العمليات ال . ل الحيوى وقد تحمل األحداث التى ستأخذ مكانها بعض التشابه للتحو        
   .تدرج ضمن تعريف النشاط الزراعى فى هذا المعيار

  يوضح الجدول التالي أمثلة لألصول الحيوية والمنـتج الزراعـى والمنتجـات التـى تنـتج           - ٤
  من بعد عملية الحصاد
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  المنتجات الناتجة من مراحل بعد الحصاد  المنتج الزراعى  األصل الحيوى
  الغزل والنسيج  الصوف  األغنام

  قطع األشجار  األخشاب  األشجار بالغابات الزراعية
  النباتات  الخيوط والمالبس  القطن

  السكر  قصب السكر
  الجبن  اللبن  ماشية األلبان

  الشاى وأوراق التبغ  أوراق الشجر  األشجار
  النبيذ  العنب  مزارع العنب
  الفاكهة المصنعة  الفاكهة المقطوفة  أشجار الفاكهة

 ريفاتتع
  تعريفات مرتبطة بالزراعة 

  : تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها -٥
هو الذي يدار بواسطة منشأة للتحويل الحيوي وحصاد األصول الحيوية إلـى          :النشاط الزراعى   

  .ةمنتجات لغرض البيع أو إلى تحويلها إلى منتج زراعى أو إلى أصول حيوية إضافي
  .هو منتج محصود من األصول الحيوية للمنشأة :المنتج الزراعى   

  .هو حيوان أو نبات حي :األصل الحيوي  
يتكون من عمليات النمو ووقف النمو واإلنتاج والتكاثر والتـى ينـتج عنهـا          : التحويل الحيوي  

  .تغيرات كمية أو نوعية فى األصل الحيوي
ن تجنبها والمرتبطة مباشرة بالتصرف فى أصل غير شاملة     هى التكلفة التى ال يمك    : تكلفة البيع  

  . تكلفة التمويل وضريبة الدخل
  .هى مجموعة من الحيوانات أو النباتات المتماثلة الحية: مجموعة األصول الحيوية

  .هو فصل اإلنتاج عن األصل الحيوي أو إيقاف حياة األصل الحيوي :الحصاد
الماشـية والغابـات   :  من األنشطة، على سبيل المثـال      يغطى النشاط الزراعى نطاقاً متعدداً     - ٦

والمحاصيل السنوية أو الدائمة وزراعة بساتين األشجار واألزهار ومزارع األحياء المائيـة            
      : ومع هذا التباين فهناك مالمح عامة لها). بما فى ذلك المزارع السمكية(
  .  القدرة على التحول الحيويفالحيوانات والنباتات الحية لديها: القدرة على التغير) أ(
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وتسهل عملية التحكم هذه عملية التحـول الحيـوي عـن طريـق        : التحكم فى التغير  ) ب(و  
على سـبيل  (تحسين أو على األقل تثبيت الظروف الضرورية لحدوث عملية التحول         
   ).المثال مستويات التغذية والرطوبة ودرجة الحرارة والتخصيب والضوء

: فعلـى سـبيل المثـال   . لنشاط الزراعى عن األنشطة األخـرى    ويميز هذا التحكم ا   
  . ال يعتبر نشاطاً زراعياً) مثل صيد المحيط(الحصاد من مصادر غير متحكم فيها 

على سبيل المثال الصفات الوراثية والكثافة والنـضج  (التغير فى الجودة    : قياس التغير ) ج(و  
جة والكمية والوزن والحجم وطـول     والغطاء الدهنى والمكونات البروتينية وقوة األنس     

الذي حدث نتيجة التحـول الحيـوي يقـاس ويراقـب     ) األنسجة والقطر وعدد البراعم 
  . كوظيفة روتينية لإلدارة

   :ينتج عن التحويل الحيوي أنواع المخرجات التالية - ٧
   :تغير فى األصول من خالل) أ(

  ).و النباتالزيادة فى الكمية أو تحسين الجودة للحيوان أ(النمو ) ١(
  ). النقص فى الكمية وهبوط الجودة للحيوان أو النبات(وقف النمو ) ٢(
  ). زيادة إضافية للحيوانات والنباتات الحية(التكاثر ) ٣(

ــشجر  ) ب(أو  ــصارة ال ــل ع ــة مث ــات زراعي ــاء(إنتــاج منتج ــشاى) اللح   وأوراق ال
  . والصوف واللبن

  تعريفات عامة 
  :ا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منهاتستخدم المصطلحات التالية فى هذ -٨

  . هى القيمة التى يعترف بها لألصل فى قائمة المركز المالي: القيمة الدفترية
 هى السعر الذي يتم استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التـزام فـي معاملـة           :القيمة العادلة 

 .منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس

  المحاسـبة عـن المـنح   ) "١٢(تعريفها فى معيار المحاسـبة المـصرى رقـم    كما تم  : المنح
  ". واإلفصاح عن المساعدات 

  .ملغاة -٩
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  االعتراف والقياس 
  :  وفقط عندما-تعترف المنشأة باألصل الحيوي أو المنتج الزراعى عندما -١٠

  .تتحكم المنشأة فى األصل كنتيجة لحدث فى الماضى) أ(
نافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة باألصل سوف تتدفق   يكون من المرجح أن الم    ) ب(و  

  .إلى المنشأة
   .يمكن قياس القيمة العادلة أو تكلفة األصل بشكل يعتمد عليه) ج(و 

يمكن إثبات السيطرة فى النشاط الزراعى بعدة طرق مثل الملكية القانونية للقطيع والعالمـة      -١١
ه أو والدتـه أو فطامـه، وتقـدر المنـافع     التجارية أو وضع عالمة على القطيع عند حيازت  

  . المستقبلية فى العادة عن طريق قياس الصفات الطبيعية الهامة
يقاس األصل الحيوي عند االعتراف األولي وفى كل تاريخ ميزانية بقيمته العادلة ناقـصاً      -١٢

عندما ال يمكن قيـاس القيمـة   " ٣٠"تكاليف البيع فيما عدا الحاالت المذكورة فى الفقرة       
  . العادلة بشكل يعتمد عليه

يقاس المنتج الزراعى المحصود من أصل حيوي عند نقطة الحصاد بالقيمة العادلة ناقصاً       -١٣
  هو التكلفة فى تاريخ تطبيق معيار المحاسبة المـصرى  تكاليف البيع، ويعتبر هذا القياس  

  . أو أى معيار آخر مطبق" المخزون) "٢(رقم 
  . ملغاة -١٤
القيمة العادلة لألصل الحيوي أو المنتج الزراعـى عـن طريـق      من الممكن تسهيل تحديد      -١٥

تجميع األصول الحيوية أو المنتج الزراعى طبقاً لصفاتها الرئيسية، مثل الـسن أو الجـودة،      
 . وتختار المنشأة الصفات المماثلة للصفات المستخدمة فى السوق كأساس للتسعير

أو منتجاتهـا الزراعيـة فـى تـاريخ     تدخل المنشآت عادة فى عقود لبيع أصولها الحيويـة     -١٦
مستقبلى، وليس من الضرورى أن تكون أسعار هذه العقود مالئمة لتحديد القيمـة العادلـة،     
ألن القيمة العادلة تعكس ظروف السوق الحالية التى بها مشتر راغب وبـائع راغـب فـى      

ي أو المنـتج  ونتيجة لذلك ال يتم تسوية القيمة العادلة لألصـل الحيـو      . الدخول فى التعامل  
الزراعى بسبب وجود العقد، وفى بعض الحاالت قد يكون عقد بيع أصل حيـوي أو منـتج        

المخصصات ) " ٢٨(زراعى محمالً بخسارة كماهو معرف بمعيار المحاسبة المصرى رقم       
على العقـود  ) ٢٨(ويطبق معيار المحاسبة المصرى رقم  "وااللتزامات واألصول المحتملة    

  .المحملة بخسارة
  .)ملغاة (-٢٣ إلى ١٧من فقرات ال
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   :تقترب التكلفة فى بعض األحيان من القيمة العادلة وبالتحديد عندما -٢٤
علـى سـبيل   (تحدث بعض التحويالت الحيوية القليلة بعد تحمل التكلفة األوليـة          )  أ(

  ). غرس بذور اشجار فاكهة قبل تاريخ الميزانية مباشرة: المثال
علـى سـبيل   (الت الحيوية على السعر هاماً ومؤثراً    ال يتوقع أن يكون أثر التحو      )ب(أو  

  ).  عاما٣٠ًاألولى ألشجار الصنوبر التى تأخذ دورة إنتاج تبلغ  النمو: المثال
األشجار فـى الغابـات   : على سبيل المثال  (ترتبط األصول الحيوية غالباً بطبيعتها باألرض        -٢٥

رض ولكن قد توجد سـوق  وقد ال توجد سوق منفصلة لألصول التى ترتبط باأل  ). المزروعة
نشطة لألصول المركبة والتي تشمل األصول الحيويـة مثـل األرض البكـر وتحـسينات           

وقد تستخدم المنشأة المعلومات المرتبطة باألصـول المركبـة لقيـاس     . األرض كمجموعة 
  فعلى سبيل المثال، قـد تخـصم القيمـة العادلـة لـألرض     . القيمة العادلة لألصل الحيوي  

ت األرض من القيمة العادلة لألصول المركبة للوصول إلى القيمـة العادلـة     البكر وتحسينا 
  . لألصول الحيوية
  المكاسب والخسائر 

يدرج الربح أو الخسارة الناتجة من االعتراف األولى لألصل الحيـوي بالقيمـة العادلـة         -٢٦
لحيـوي  ناقصاً تكاليف البيع وعن التغير فى القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع لألصـل ا        

  . باألرباح أو الخسائر عن الفترة التى نشأ بها
قد تنشأ الخسارة من االعتراف األولى باألصل الحيوي، ألن تكـاليف البيـع تخـصم عنـد       -٢٧

تحـديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع لألصل الحيوي، وقد ينشأ الربح مـن االعتـراف      
  . األولى باألصل الحيوي مثل حالة مولد عجل

الربح أو الخسارة الناتجة من االعتراف األولى بالمنتج الزراعى بالقيمـة العادلـة      يدرج   -٢٨
  . ناقصاً تكلفة البيع في األرباح أو الخسائر عن الفترة التى نشأ بها

  .قد ينشأ الربح أو الخسارة من االعتراف األولى بالمنتج الزراعى كنتيجة للحصاد -٢٩
  قة يعتمد عليهاعدم القدرة على قياس القيمة العادلة بطري

  هناك افتراض بأن القيمة العادلة لألصل الحيوي يمكن أن تقاس بصورة يعتمـد عليهـا،      -٣٠
  فى حين أن هذا االفتراض قد ال يتحقق عند االعتراف األولى باألصل الحيوي فقط عندما        
ال تتوافر له أسعار سوقية معلنة وأن المقاييس البديلة للقيمة العادلة أظهـرت بوضـوح       

انية اإلعتماد عليها، فى هذه الحالة يقاس األصل الحيوي بتكلفتـه ناقـصاً أيـة       عدم إمك 
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وفور إمكانية قيـاس القيمـة     . مجمعات لإلهالك وأية مجمعات لخسائر اضمحالل للقيمة      
العادلة لهذا األصل بصورة يعتمد عليها عندئذ تقوم المنشأة بقياسه بقيمته العادلة ناقصاً        

اء األصل الحيوي غير المتداول شروط التبويب كأصل محـتفظ     تكاليف البيع، وفور استيف   
أو ضمه إلى مجموعة جارى التخلص منها والتى بوبت كمحـتفظ بهـا       (به لغرض البيع    

األصول غير المتداولة المحتفظ    ) "٣٢(طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم       )لغرض البيع 
 أن القيمـة العادلـة يمكـن    ، فمن المفترض  "بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة     

  . بصورة يعتمد عليها قياسها
فالمنـشأة التـى   . قد ال يتحقق فقط عند االعتراف األولى  " ٣٠"االفتراض الوارد فى الفقرة      -٣١

سبق أن قاست األصل الحيوي بقيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع تستمر فى قيـاس األصـل       
  . حتى االستبعادالحيوى بأخر قيمة عادلة ناقصاَ تكاليف البيع 

تقيس المنشأة فى كل الحاالت المنتج الزراعى عند نقطة الحصاد بقيمتـه العادلـة ناقـصاً             -٣٢
تكاليف البيع، ويعكس هذا المعيار وجهة النظر بأن القيمة العادلة للمنتج الزراعى عند نقطة           

   .الحصاد يمكن دائماً قياسها بصورة يعتمد عليها
الك ومجمع خسائر االضمحالل فى القيمة، تأخذ المنشأة فـى    عند تحديد التكلفة ومجمع اإله     -٣٣

  ومعيـار المحاسـبة المـصرى     " المخـزون ) "٢(االعتبار معيار المحاسبة المصرى رقم      
اضـمحالل  )""٣١(ومعيار المحاسبة المصرى رقم     " األصول الثابتة وإهالكاتها    )" ١٠(رقم  

   ".قيمة األصول
  المنح 

صل حيوي والمقاسة بقيمتها العادلة ناقـصاً تكـاليف       المنح غير المشروطة المرتبطة بأ     -٣٤
  .البيع يعترف بها في األرباح أو الخسائر فقط عندما تصبح المنحة قابلة للتحصيل

إذا كانت المنحة المرتبطة بأصل حيوي قيست بقيمتها العادلـة ناقـصاَ تكـاليف البيـع             -٣٥
   بأنـشطة زراعيـة   بما فى ذلك عندما تتطلب المنحة من المنشأة بأال تقـوم       -مشروطة
 تعترف المنشأة بالمنحة في األرباح أو الخسائر فقط عندما يتم الوفاء بالشروط         -محددة  

  .الخاصة بالمنحة
تختلف الشروط والقيود للمنح، فعلى سبيل المثال قد تتطلب المنحة من المنـشأة أن تـزرع          -٣٦

 إذا تمت الزراعة منطقة محددة لمدة خمس سنوات وتطلب من المنشأة إعادة المنحة بأكملها       
لفترة أقل من خمس سنوات، فى هذه الحالة ال يعترف بالمنحة في األرباح أو الخسائر إلـى        



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٧٢٩

 سمحت شروط المنحة باحتفاظ المنـشأة بجـزء مـن    إذا الخمس سنوات، فى حين   تنتهيأن  
المنحة بناء على الوقت المنقضى، فى هذه الحالة تعترف المنشأة بذلك الجزء فـي األربـاح    

  .زمني الخسائر على أساس أو
 ارتبطت المنحة بأصل حيوى يقاس بالتكلفة ناقصاً أية مجمعات لإلهالك وأية مجمعـات         إذا -٣٧

، يطبـق معيـار المحاسـبة المـصرى رقـم          ")٣٠"راجع الفقـرة    (لخسائر االضمحالل   
  ".المحاسبة عن المنح واإلفصاح عن المساعدات)"١٢(

، إذا ارتبطـت  )١٢(ار المحاسبة المصرى رقـم  يتطلب هذا المعيار معالجة تختلف عن معي  -٣٨
المنحة بأصل حيوي مقاساً بقيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع أو أن المنحة تتطلب عدم قيـام       

فقـط علـى   ) ١٢(المنشأة بأنشطة زراعية محددة ويطبق معيار المحاسبة المصرى رقـم            
 إهـالك وأيـة مجمعـات    المنحة المرتبطة بأصل حيوي يقاس بتكلفته ناقصاً أية مجمعـات   

 . لخسائر االضمحالل

  اإلفصاح
  .ملغاة -٣٩

  عامة
على المنشأة أن تفصح عن األرباح أو الخسائر الكلية الناشئة خـالل الفتـرة الجاريـة            -٤٠

الناتجة عن االعتراف األولى باألصول الحيوية والمنتجات الزراعية وعـن التغيـر فـى        
  .رة لألصول الحيويةالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف نقطة البيع المقد

  . على المنشأة أن تقدم وصفاً لكل مجموعة من األصول الحيوية -٤١
  . قد يأخذ شكل الوصف الكتابى أو الرقمى" ٤١"اإلفصاح المطلوب بالفقرة  -٤٢
تشجع المنشأة على أن تقدم وصفاً رقمياً لكل مجموعة من األصول الحيوية، تميز فيه بـين             -٤٣

 وتلك المخصصة للتربية أو بين األصـول الحيويـة   األصول الحيوية المخصصة لالستهالك 
قد تفصح المنشأة عن القيمة الدفتريـة    : على سبيل المثال  . البالغة وغير البالغة حسبما الحال    

  .فـى مجموعـات  ) الـسالالت (لألصول المخصصة لالستهالك وتلك المخصصة للتربيـة   
. اهو غير بـالغ لتلـك األصـول   وقد تقسم المنشأة تلك القيمة الدفترية بين ماهو بالغ وبين م    

وعلـى  . وتوفر هذه التفرقة معلومات قد تساعد فى تقدير توقيت التدفقات النقدية المستقبلية          
  . المنشأة أن تفصح عن األسس المستخدمة في إعداد تلك التفرقة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٧٣٠

المخصصة لالستهالك هى تلك األصول التـى سـوف تحـصد كمنـتج              األصول الحيوية  -٤٤
يوية، ومن أمثلة األصـول الحيويـة المخصـصة لالسـتهالك،     زراعى أو تباع كأصول ح   

مـزارع   المواشى والدواجن التى ينوى إنتاجها فى صورة لحوم أو يحـتفظ بهـا للبيـع أو      
األسماك والحبوب مثل الذرة والقمح والشجر الـذي ينموللحـصول علـى أخـشاب، أمـا       

ا ألغـراض أخـرى   األصول الحيوية المخصصة للتربية فهى تلك األصول التى يحتفظ به        
بخالف األصول المخصصة لالستهالك، على سبيل المثال، المواشى التى ينتج منهـا اللـبن       
وحدائق العنب وأشجار الفاكهة واألشجار التى يحصد منها أخـشاب التدفئـة بينمـا يبقـى         

واألصول الحيوية المخصصة للتربية ليست منتجاً زراعياً بـل هـي أصـول       . الشجر نفسه 
  . تتجدد ذاتياً

قد تبوب األصول الحيوية كأصول بالغة أو كأصول غير بالغة، واألصول الحيوية البالغـة             -٤٥
أو ) مثل األصول الحيوية المخصصة لالسـتهالك    (هى تلك التى حققت مواصفات الحصاد       

  ). مثل األصول الحيوية المخصصة للتربية(قادرة على أن تقدم حصاداً منتظماً 
 مكان آخر ضمن المعلومات المنشورة مع القوائم المالية،  إذا لم يتم اإلفصاح عن ذلك فى       -٤٦

  : على المنشأة أن تصف ما يلي
  .طبيعة أنشطتها المتعلقة بكل مجموعة من األصول الحيوية) أ(
  : المقاييس غير المالية أو التقديرات للعدد الفعلى لما يلي) ب(و 

  . كل مجموعة من األصول الحيوية فى نهاية الفترة) ١(
  .حصول المنتجات الزراعية خالل الفترةم) ٢(

  .ملغاة -٤٧
  .ملغاة -٤٨
  : على المنشأة أن تفصح عن -٤٩

األصول الحيوية وقيمتها الدفترية التى عليها قيـود والقيمـة الدفتريـة لألصـول         ) أ(
  .الحيوية المرهونة كضمان اللتزامات

  .قيمة االرتباطات لتطوير أو اقتناء أصول حيوية) ب(و 
  . دارة المخاطر المالية المرتبطة بالنشاط الزراعىاستراتيجيات إ) ج(و 
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على المنشأة أن تعرض تسوية للتغيرات فى القيمة الدفترية لألصول الحيوية بين بدايـة       -٥٠
  : ونهاية الفترة الحالية على أن تتضمن التسوية

  .الربح أو الخسارة الناشئة عن التغيرات فى القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع) أ(
  .الزيادة نتيجة الشراء) ب(و 
أو (النقص نتيجة المبيعات واألصول الحيوية المبوبة كمحتفظ بهـا لغـرض البيـع     ) ج(و  

) تدخل ضمن المجموعة الجارى التخلص منها والمبوبة كمحتفظ بها لغـرض البيـع    
  ). ٣٢(طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 

  .النقص نتيجة الحصاد) د( و 
  . تجة عن تجميع األعمالالزيادة النا) ه( و 
صافي فروق العملة الناشئة عن ترجمة القوائم المالية إلى عملة عـرض مختلفـة     ) و( و  

  . عملية أجنبية إلى عملة عرض المنشأة المصدرة للقوائم الماليةرجمةوت
    .أية تغيرات أخرى) ز(و  

جة لكـل مـن التغيـر    يمكن أن تتغير القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع لألصل الحيوي نتي       -٥١
الطبيعى وتغيرات السعر بالسوق، ويفيد اإلفـصاح المنفـصل عـن التغيـرات الطبيعيـة         
والسعرية فى تقييم اداء الفترة الحالية والتوقعات المستقبلية وبالتحديـد عنـدما توجـد دورة     

 بالمجموعـة أو بـأى   -فى مثل هذه الحاالت تشجع المنشأة أن تفـصح . إنتاج تزيد عن سنة   
 عن قيمة التغير فى القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع بما فى ذلـك الـربح أو         -آخر  شكل  

الخسارة نتيجة للتغيرات الطبيعية ونتيجة التغيرات فى السعر، وهذه المعلومات فى العـادة            
تكون أقل فائدة عندما تكون دورة اإلنتاج أقل من سنة، على سبيل المثال، تربية الـدجاج أو         

  .وبزراعة الحب
ينتج عن التحول الحيوي فى عدد من أشـكال التغيـرات الطبيعيـة كالنموواالضـمحالل                -٥٢

واإلنتاج واإلنجاب وكلها أمور مرئية وقابلة للقياس، وكل تغير من هذه التغيرات الطبيعيـة       
له عالقة مباشرة بالمنافع االقتصادية المستقبلية ويعتبر التغير فى القيمـة العادلـة لألصـل      

  . جة الحصاد تغيراً طبيعياً أيضاًالحيوي نتي
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٧٣٢

يتعرض النشاط الزراعى أحياناً إلى تقلبات المناخ واألمراض واألخطار الطبيعية األخـرى        -٥٣
وإذا وقع هذا الحادث وأدى إلى زيادة بند هام فى اإليراد أو المصروف، يجـب اإلفـصاح      

ـ ) "١(عن طبيعة وقيمة هذا البند طبقاً لمعيار المحاسبة المـصرى رقـم            رض القـوائم  ع
  ومن أمثلة هذه األحداث انتشار أمـراض خبيثـة والفيـضان والجفـاف الـشديد           ". المالية

  .والتجمد واألوبئة
اإلفصاحات اإلضافية لألصول الحيوية عندما ال يمكن قياس القيمة العادلـة بـشكل     

  يعتمد عليه 
وأيـة مجمعـات    قاست المنشأة األصول الحيوية بتكلفتها ناقصاً أية مجمعات لإلهالك     إذا -٥٤

فى تاريخ نهاية الفترة، على المنشأة أن تفصح      ") ٣٠"راجع الفقرة   (لخسائر االضمحالل   
  : لتلك األصول الحيوية عن اآلتى

  .وصف لألصول الحيوية) أ( 
  .إيضاح سبب عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بشكل يعتمد عليه) ب( و 
  ).إذا أمكن ذلك(رات القيمة العادلة المدى الذي من الممكن أن تقع فيه تقدي) ج( و 
  . طريقة اإلهالك المستخدمة) د( و 
  .العمر اإلنتاجى أو معدالت اإلهالك المستخدمة) ه( و 

فى بدايـة  ) مع مجمع خسائر االضمحالل   (إجمالي القيمة الدفترية ومجمع اإلهالك      ) و(و   
  . ونهاية الفترة

 األصول الحيوية بتكلفتها ناقصاً أية مجمعات إذا قامت المنشأة خالل الفترة الحالية بقياس       -٥٥
 المنشأة عن أية تفصح) "٣٠"راجع الفقرة رقم (إهالك وأية مجمعات لخسائر االضمحالل      

 أرباح أو خسائر تعترف بها عند استبعاد هذه األصول الحيوية، ووفقاً للتسوية المطلوبـة    
الحيوية بشكل منفـصل،  سوف تفصح عن القيم المرتبطة بهذه األصول     " ٥٠"فى الفقرة   

  باإلضافة إلى ذلك يجب أن تتضمن التسوية على القيم التالية التى أدرجت فـى األربـاح        
  : أو الخسائر والمتعلقة بتلك األصول الحيوية

  .خسائر اضمحالل القيمة )  أ(
  .رد خسائر اضمحالل القيمة) ب(و 
  .اإلهالك) ج(و 
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٧٣٣

من قبل بتكلفتها ناقصاً أيـة مجمعـات    إذا كانت القيمة العادلة لألصول الحيوية المقاسة         -٥٦
إهالك وأى مجمع لخسائر االضمحالل أصبحت قابلة للقياس بصورة يعتمد عليهـا خـالل    

  : الفترة الحالية، على المنشأة أن تفصح عن اآلتى بالنسبة لتلك لألصول الحيوية
  . وصف لألصول الحيوية  )  أ(
  . ورة يعتمد عليهاشرح لمإذا أصبحت القيمة العادلة قابلة للقياس بص) ب(و 
  .أثر التغير) ج(و 
  المنح 

  على المنشأة أن تفصح عما يلي فيما يتعلق بالنشاط الزراعى الذي يـدخل فـى نطـاق            -٥٧
  : هذا المعيار

  .طبيعة ومدى المنح المعترف بها فى القوائم المالية  )  أ(
  .الشروط غير المستوفاة واالحتماالت األخرى المرتبطة بالمنح) ب(و 
  .  المؤثر المتوقع فى مستوى المنحاالنخفاض) ج(و 
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٧٣٤

  ملحق
  )٣٥(يرافق هذا امللحق معيار احملاسبة املصرى رقم 

  ولكنه ال ميثل جزءا منه
  شركة س ص ع لمنتجات األلبان) ١(مثال 

  قائمة المركز المالي
ن   شركة س ص ع لمنتجات األلبا

  ٢٠١٨ يونية ٣٠    ٢٠١٩ يونية ٣٠  االيضاحات  
  جنيه    جنيه    األصول

          ول طويلة االجلأص
  ٤٧٧٣٠    ٥٢٠٦٠     غير البالغة –ماشية األلبان 
  ٤١١٨٤٠    ٣٧٢٩٩٠     البالغة –ماشية األلبان 

  ٤٥٩٥٧٠    ٤٢٥٠٥٠  ) ٣ (  مجموعة األصول الحيوية
  ١٤٠٩٨٠٠    ١٤٦٢٦٥٠    األصول الثابتة

  ١٨٦٩٣٧٠    ١٨٨٧٧٠٠    إجمالي األصول طويلة األجل 
          األصول المتداولة

  ٧٠٦٥٠    ٨٢٩٥٠    زون المخ
  ٦٥٠٠٠    ٨٨٠٠٠    العمالء والمدينون المتنوعون

  ١٠٠٠٠    ١٠٠٠٠    النقدية
    _________    ________  
    ١٤٥٦٥٠    ١٨٠٩٥٠  

  ١٤٥٦٥٠    ١٨٠٩٥٠    إجمالي األصول المتداولة
          االلتزامات المتداولة

  ١٥٠٠٢٠    ١٦٥٨٢٢    الموردون والدائنون المتنوعون
  ) ٤٣٧٠ (    ١٥١٢٨    رأس المال العامل

  ١٨٦٥٠٠٠    ١٩٠٢٨٢٨    : إجمالي االستثمار ويمول كاآلتى
          حقوق الملكية

  ١٠٠٠٠٠٠    ١٠٠٠٠٠٠    رأس المال المصدر والمدفوع
  ٨٦٥٠٠٠    ٩٠٢٨٢٨    األرباح المرحلة 

  ١٨٦٥٠٠٠    ١٩٠٢٨٢٨    إجمالي حقوق الملكية وإجمالي االستثمار
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٧٣٥

  س ص ع لمنتجات األلبان
  لقائمة الدخ

  اإليضاحات
  السنة المالية المنتهية

  ٢٠١٩ يونية ٣٠ فى
  جنيه

  ٥١٨٢٤٠    القيمة العادلة إلنتاج اللبن
  ٣٩٩٣٠    األرباح الناشئة عن التغيرات فى القيمة العادلة ناقصاً 

  ٥٥٨١٧٠  )٣(   تكاليف البيع لماشية األلبان
  ) ١٣٧٥٢٣ (    المخزون المستخدم

  ) ١٢٧٢٨٣ (    تكاليف العمالة
  ) ١٥٢٥٠ (    مصروف اإلهالك

  ) ١٩٧٠٩٢ (    مصروفات التشغيل األخرى
    ) ٤٧٧١٤٨ (  

  ٨١٠٢٢    ربح التشغيل
  ) ٤٣١٩٤ (    ضريبة الدخل

  ٣٧٨٢٨    ربح الفترة 
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٧٣٦

  شركة س ص ع لمنتجات األلبان
  قائمة التغير فى حقوق الملكية

  ٢٠١٩ يونية ٣٠المالية المنتهية فى  السنة  

  رأس المال  
  جنيه

  ألرباح المرحلةا
  جنيه

  اإلجمالي
  جنيه

  ١٨٦٥٠٠٠  ٨٦٥٠٠٠  ١٠٠٠٠٠٠   ٢٠١٨الرصيد فى أول يوليو 
  

  األرباح خالل الفترة
  ٣٧٨٢٨  ٣٧٨٢٨  

  ١٩٠٢٨٢٨  ٩٠٢٨٢٨  ١٠٠٠٠٠٠  ٢٠١٩ يونيو ٣٠الرصيد فى 
  شركة س ص ع لمنتجات األلبان

  قائمة التدفق النقدى
  السنة المالية المنتهية  

  ٢٠١٩ يونية ٣٠ فى
  جنيه

    التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
  ٤٩٨٠٢٧  النقدية المستلمة من مبيعات األلبان 
  ٩٧٩١٣  النقدية المستلمة من مبيعات الماشية
  ) ٤٦٠٨٣١ (  النقدية المسددة للموردين والموظفين

  ) ٢٣٨١٥ (  نقدية مسددة لشراء ماشية
  ١١١٢٩٤  

  ) ٤٣١٩٤ (  ضرائب مدفوعه
  ٦٨١٠٠   النقدية من أنشطة التشغيل صافي التدفقات

    التدفقات النقدية المتولدة من أنشطة االستثمار 
  ) ٦٨١٠٠ (  مشتريات أصول ثابتة 

_____________  
  ) ٦٨١٠٠ (  صافي التدفقات النقدية المستخدمة فى أنشطة االستثمار 

  -  صافي الزيادة فى النقدية
  ١٠٠٠٠  النقدية فى أول الفترة 

  ١٠٠٠٠  ى آخر الفترةالنقدية ف
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٧٣٧

  االيضاحات
  العمليات واألنشطة الرئيسية  -١

تعمل فى مجال إنتاج األلبان لتوريـدها للعمـالء    ) الشركة(شركة س ص ع لمنتجات األلبان         
   بقـرة قـادرة علـى إنتـاج اللـبن     ٤١٩ كانت الشركة تمتلـك  ٢٠١٨ يوليو ١المختلفين فى  

  أصـول (رة على إنتاج اللـبن فـى المـستقبل    قاد) عجلة( بقرة صغيرة  ١٣٧و) أصول بالغة (
 كيلومن اللبن بقيمة عادلة ناقـصاً تكـاليف البيـع بمبلـغ     ١٥٧٥٨٤وتنتج الشركة  ) غير بالغة 
  ).تم تحديدها وقت الحليب (٢٠١٩ يونية٣٠ جنيه فى نهاية السنة فى ٥١٨٢٤٠

  السياسات المحاسبية  -٢
  الماشية واللبن 

ناقصاً تكاليف البيع، ويتم تحديد القيمة العادلة للماشية بنـاء علـى   تقاس الماشية بقيمتها العادلة    
أسعار السوق لها فى نفس السن ونوع الماشية والصفات الوراثية، يقاس اللـبن أوليـاً بقيمتـه      

ـ   ن علـى أسـاس أسـعار    يالعادلة ناقصأ تكاليف البيع فى وقت الحلب وتحدد القيمة العادلة لل
  . السوق فى المناطق المحلية

  األصول الحيوية  -٣

ه٢٠١٩  تسوية القيمة الدفترية لماشية األلبان    جني
  ٤٥٩٥٧٠   ٢٠١٨القيمة الدفترية فى أول يوليو 

  ٢٦٢٥٠  الزيادة نتيجة الشراء 
  ١٥٣٥٠  األرباح الناشئة من التغير فى القيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع المقدرة والمرتبطة بالتغيرات الطبيعية 

  ٢٤٥٨٠  لناشئة من التغيرات فى القيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع المقدرة نتيجة لتغيرات األسعار األرباح ا
  ) ١٠٠٧٠٠ (  االنخفاض نتيجة المبيعات 

  ٤٢٥٠٥٠  ٢٠١٩ يونيو ٣٠القيمة الدفترية في 
  استراتيجية إدارة الخطر المالي -٤

 أسعار األلبان وال تتوقع الـشركة  الشركة معرضة للمخاطر المالية الناشئة عن التغيرات فى       
إنخفاض أسعار اللبن بصورة مؤثرة فى المستقبل المنظور ولذلك قد ال تدخل فـى مـشتقات       
مالية أو عقود إلدارة خطر االنخفاض فى أسعار األلبان، تراجع الشركة قـوائم أسـعاراللبن       

  . الماليةبصورة منتظمة لتأخذ فى اعتبارها مدى احتياجها إلدارة فعالة للمخاطر
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٧٣٨

  التغير الطبيعى والتغير فى السعر) ٢(مثال 
ويفضل الفصل فى تغير القيمـة  . يوضح المثال التالي كيفية فصل التغير الطبيعى عن تغير السعر  

العادلة ناقصاً تكاليف البيع بين الجزء المتعلق بالتغيرات الطبيعية والجزء المتعلق بالتغيرات فـى       
  .ى هذا المعيارالسعر ولكنها ليست مطلوبة ف

تم شراء رأس واحدة عمرها .  كان هناك قطيع من عشرة رؤوس عمر سنتان٢٠١٨فى أول يوليو 
  .٢٠١٩ينـاير   جنيـه وولـدت رأس فـى أول    ١٠٨بمبلغ   ٢٠١٩يناير  عامين ونصف فى أول     

فـة  القيمة العادلة للوحدة ناقصاً تكل لم يتم بيع أو إستبعاد رؤوس حيوانات خالل الفترة وقد كانت       
  : البيع كاآلتى

  جنيه  جنيه  
    ١٠٠  ٢٠١٨حيوان عمر سنتين فى أول يوليو 

    ٧٠   ٢٠١٩مولود جديد فى أول يناير 
    ١٠٨  ٢٠١٩حيوان عمر سنتين ونصف فى أول يناير 

    ٧٢   ٢٠١٩ يونيو ٣٠مولود جديد فى 
    ٨٠   ٢٠١٩ يونيو ٣٠حيوان عمر نصف سنة فى 

    ١٠٥  ٢٠١٩ يونيو ٣٠حيوان عمر سنتين فى 
    ١١١  ٢٠١٩ يونيو ٣٠حيوان عمر سنتين ونصف فى 
    ١٢٠   ٢٠١٩ يونيو ٣٠حيوان عمر ثالث سنوات فى 

  القيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع للقطيع 
  ) ١٠٠×١٠ (٢٠١٨يونيو فى أو ل 

    
١٠٠٠  

  ١٠٨    ) ١٠٨×١ (٢٠١٩المشتريات فى أول يناير 
  فة البيع الزيادة فى القيمة العادلة ناقصاً تكل

  نتيجة للتغير فى األسعار 
    

٥٠  ) ١٠٠-١٠٥( × ١٠    
٣  ) ١٠٨-١١١( × ١    
٥٥  ٢  ) ٧٠-٧٢( × ١  

      الزيادة فى القيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع نتيجة للتغير الطبيعى 
١٥٠  ) ١٠٥-١٢٠ (١٠    
٩  ) ١١١-١٢٠ (١    
٨  ) ٧٢-٨٠ (١    
٢٣٧  ٧٠  ٧٠ × ١  

  تكلفة البيع القيمة العادلة ناقصاً 
  ٢٠١٩ يونيو ٣٠للقطيع فى 

    

١٣٢٠  ١٢٠ × ١١    
١٤٠٠  ٨٠  ٨٠ × ١  
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٧٣٩

  

   )٣٦( قم معيار احملاسبة املصرى ر
 التنقيب عن وتقييم املوارد التعدينية
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٧٤٠

  )٣٦(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  التنقيب عن وتقييم املوارد التعدينية

  فقرات  المحتويات
  ٢- ١  هدف المعيار
  ٥- ٣  نطاق المعيار

  ٧- ٦  االعتراف بأصول التنقيب والتقييم
  ٧- ٦  ) ٥(من معيار المحاسبة المصرى رقم " ١٢"و" ١١"ات اإلعفاء المؤقت من الفقر

    قياس أصول التنقيب والتقييم
  ٨  القياس عند االعتراف باألصل

  ١١- ٩  عناصر تكاليف أصول التنقيب والتقييم 
  ١٢  القياس بعد االعتراف باألصل

  ١٤-١٣  التغييرات في السياسات المحاسبية
    العرض

  ١٦-١٥  ييمتبويب أصول التنقيب والتق
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  )٣٦(معيار احملاسبة املصرى رقم 
  عن وتقييم املوارد التعدينيةالتنقيب 

  هدف المعيار
  .يهدف هذا المعيار إلى تحديد التقارير المالية للتنقيب عن وتقييم الموارد التعدينية - ١
 : يتطلب هذا المعيار بالتحديد ما يلي - ٢

  إدخال تحسينات محدودة علـى التطبيقـات المحاسـبية الحاليـة فيمـا يتعلـق بنفقـات             )  أ(
  .التنقيب والتقييم

ت التى تعترف بأصـول للتنقيـب والتقيـيم أن تخـضع هـذه األصـول       على الوحدا   )  ب(
الختبارات االضمحالل فى القيمة طبقاً لهذا المعيار وقياس أى اضمحالل فى القيمـة          

 ".اضمحالل قيمة األصول) "٣١(طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 

الناتجة عن التنقيـب عـن   االفصاحات التى تحدد وتشرح القيم فى القوائم المالية للمنشأة  ) ج (
وتقييم الموارد التعدينية ومساعدة مستخدمى القوائم المالية على فهم مبـالغ وتوقيـت           

  .ومدى تأكيد التدفقات النقدية من أى أصول معترف بها خاصة بالتنقيب أو التقييم
  نطاق المعيار

  .تهاعلى المنشأة أن تطبق هذا المعيار على نفقات التنقيب والتقييم التى تكبد - ٣
  ال يحدد هذا المعيار مظاهر أخرى للمحاسبة بواسطة المنشأة التى تعمل فى التنقيـب عـن         - ٤

 .أو تقييم الموارد التعدينية

 : ال تطبق المنشأة هذا المعيار على النفقات المتكبدة - ٥

قبل التنقيب عن وتقييم الموارد التعدينية مثل النفقات المتكبدة قبل حصول المنِشأة علـى            ) أ (
 .ق القانونية للتنقيب فى منطقة محددةالحقو

 .بعد ان تظهر بوضوح الجدوى الفنية والقدرة التجارية الستخراج الموارد التعدينية  ) ب (

  االعتراف بأصول التنقيب والتقييم 
  ) ٥(من معيار المحاسبة المصرى رقم " ١٢"و" ١١"اإلعفاء المؤقت فى الفقرات 

  نقيب والتقيـيم عنـد وضـعها لـسياستها المحاسـبية     تطبق المنشأة التى تعترف بأصول الت  - ٦
  الـسياسات المحاسـبية والتغييـرات   ) "٥(من معيار المحاسبة المصرى رقـم  " ١٠"الفقرة  

  ".فى التقديرات المحاسبية واألخطاء
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مـصادر المتطلبـات   ) ٥(من معيار المحاسبة المصرى رقـم     " ١٢"و" ١١"تحدد الفقرات    - ٧
التى يجب على اإلدارة أن تأخذها فـى حـسبانها عنـد       الرسمية وإرشادات عن المتطلبات     

وضعها السياسة المحاسبية لبند معين إذا كان هذا البند لم يتم تناولـه تحديـداً فـى معيـار       
أدناه فإن هذا المعيار أعفـى    " ١٠"و" ٩" االعتبار الفقرات    ومع األخذ فى  . محاسبة مصرى 

   بـاالعتراف بأصـول  المنشأة مـن تطبيـق تلـك الفقـرات علـى سياسـتها الخاصـة             
 .التنقيب والتقييم وقياسها

 قياس أصول التنقيب والتقييم
 القياس عند االعتراف باألصل

 .تقاس أصول التنقيب والتقييم بالتكلفة - ٨
 عناصر تكاليف أصول التنقيب والتقييم

تضع المنشأة السياسة الخاصة بتحديد ما هى النفقات التى يعتـرف بهـا كأصـول تنقيـب          - ٩
وعند قيام المنشأة بوضع هذه الـسياسة عليهـا أن       .  بتطبيق هذه السياسة بثبات    وتقييم وتقوم 

تأخذ فى حسبانها الدرجة التى يمكن أن تساهم بها هذه النفقات فى اكتشاف مـوارد تعدينيـة    
للنفقات التى قـد تـدخل فـى القيـاس     ) ليست على سبيل الحصر (وفيما يلي أمثلة    . محددة

 : يماألولى ألصول التنقيب والتقي
  . الحصول على حقوق التنقيب  )  أ(
  .الدراسة الطبوغرافية والجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيقية) ب(و 
  .الحفر للتنقيب) ج(و 
  .حفر اآلبار) د(و 
  . أخذ العينات) ه(و 
  .األنشطة المرتبطة بتقييم الجدوى الفنية والقدرة التجارية الستخراج الموارد التعدينية) و(و 

ويقـدم  . بالمصروفات المرتبطة بتطوير الموارد التعدينية كأصول تنقيب وتقيـيم ال يعترف   -١٠
اإلرشاد عن  " األصول غير الملموسة  ) " ٢٣(اإلطار العام ومعيار المحاسبة المصرى رقم       

 .االعتراف باألصول الناشئة عن التطوير

واألصـول  المخصصات وااللتزامات المحتملة ) "٢٨(طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم    -١١
على المنشأة أن تعترف بأية التزامات متعلقة باإلزالة والتجديـد والتـى تكبـدتها      " المحتملة

  .خالل فترة محددة كنتيجة لقيامها بالتنقيب عن وتقييم الموارد التعدينية



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ یونیة سنة ٢٤فى ) ب( تابع ١٤٣ العدد –الوقائع المصریة 

  

٧٤٣

 القياس بعد االعتراف باألصل
 . والتقييمبعد االعتراف باألصل تقوم المنشأة بتطبيق نموذج التكلفة ألصول التنقيب  -١٢

 التغييرات فى السياسات المحاسبية
قد تغير المنشأة سياستها المحاسبية فيما يتعلق بنفقات التنقيب والتقييم إذا جعل هذا التغييـر             -١٣

القوائم المالية بالنسبة الحتياجات المستخدمين فى اتخاذ القرار أكثر موضوعية وليست أقـل     
لذا فعلى المنشأة تقييم المالءمة   .  موضوعية مصداقية أو تجعلها أكثر مصداقية وليست أقل      

 ).٥(المناسبة والمصداقية باستخدام المواصفات الواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم 

لتبرير التغييرات فى سياستها المحاسبية لنفقات التنقيب والتقييم، على المنـشأة أن توضـح              -١٤
تيفاء المواصفات الواردة بمعيـار  أن التغيير الذي حدث جعل قوائمها المالية أقرب فى اس          

  ولكن التغييـر ال يعنـى الوصـول إلـى االلتـزام الكامـل      ) ٥(المحاسبة المصرى رقم   
 .بتلك المواصفات

  العرض
 تبويب أصول التنقيب والتقييم

على المنشأة أن تبوب أصول التنقيب والتقييم كأصول ملموسـة أو غيـر ملموسـة طبقـاً         -١٥
 .ن عليها الثبات فى تطبيق هذا التبويبلطبيعة األصول المقتناة كما أ

فـى حـين أن   ) حقوق الحفـر (تعامل بعض أصول التنقيب والتقييم على أنها غير ملموسة     -١٦
ويعتبـر  ). الـسيارات والحفـارات  (البعض اآلخر من األصول يعامل على أنه ملمـوس        

 استهالك قيمة األصل الملموس المستخدم لتطوير األصل غير الملموس جزء مـن تكلفـة        
فـى حـين أن   . األصل غير الملموس فى حدود المدى الذي استخدم فيه األصل الملموس        

استخدام أصل ملموس لتطوير األصل غير الملموس ال تغير األصـل الملمـوس ليـصبح     
 .أصالً غير ملموس

 إعادة تبويب أصول التنقيب والتقييم 
الجدوى الفنية والتطبيـق  ال يستمر تبويب أصل التنقيب والتقييم كماهو عندما تشير بوضوح     -١٧

فى هذه الحالة يجب تقييم هذه األصـول مـن    . التجارى على نجاح استخراج مورد تعدينى     
أجل تحديد قيمة اضمحاللها ويتم االعتراف بأية خسائر اضمحالل فى القيمة قبـل إجـراء         

 .إعادة التبويب
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  االضمحالل
 االعتراف والقياس

اضمحالل القيمة وذلك عندما توضح الحقـائق  تخضع أصول التنقيب والتقييم الختبارات       -١٨
وعنـدما  . والظروف أن القيمة الدفترية لهذه األصول قد تزيد عن قيمتها االسـتردادية           

توضح الحقائق والظروف أن القيمة الدفترية لهذه األصول تزيد عـن قيمتهـا القابلـة           
ى القيمة لالسترداد، على المنشأة أن تقيس وتعرض وتفصح عن أية خسائر اضمحالل ف     

 ".٢١"فيما عدا ماهو مدرج بالفقرة ) ٣١(وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 
من هذا المعيار بدالً من الفقـرات  " ٢٠"ألغراض أصول التنقيب والتقييم فقط، تطبق الفقرة   -١٩

عنـد تحديـد أصـل التنقيـب     ) ٣١(من معيار المحاسبة المصرى رقم      " ١٧"إلى  " ٨"من  
مصطلح أصول ولكنها تطبـق  " ٢٠"وتستخدم الفقرة  . د يضمحل في القيمة   والتقييم والذي ق  

 .بالتساوي على أصول التنقيب والتقييم المنفصلة أو على وحدة توليد النقدية

تشير واحدة أو أكثر من الحقائق والظروف التالية على سبيل المثـال ال الحـصر إلـى أن        -٢٠
 :اصة بالتنقيب والتقييمالمنشأة عليها أن تختبر مدى اضمحالل أصولها الخ

للمنشأة التنقيب فى منطقة محددة خالل الفترة المالية أو أنهـا   فيها  انتهاء الفترة التى يحق      )  أ(
  .سوف تنتهي فى المستقبل القريب ومن غير المتوقع تجديدها

ال يوجد خطة أو موازنة لعمل نفقات جديدة للتنقيب عن أو تقييم الموارد التعدينية فـى       )  ب(
 .منطقة محددة

لم يؤدى التنقيب عن أو تقييم الموارد التعدينية فى منطقة محددة إلى اكتشاف لمـوارد      )  ج(
تعدينية بكميات تجارية، وقد قررت المنشأة عدم االستمرار فى مثل هذه األنشطة فـى        

 .هذه المنطقة المحددة

قـة  وجود بيانات كافية تشير إلى أنه بالرغم من أن نشاط التطوير متوقع أن يبدأ فـى منط       )  د(
محددة إال أن القيمة الدفترية لألصل من غير المحتمل أن تسترد بالكامل مـن خـالل        

 .التطوير الناجح أو بالبيع

 فى أى من هذه الحاالت أو الحاالت المماثلة على المنشأة أن تجرى اختبارات االضـمحالل فـي    
أى خسائر اضـمحالل  كما أن عليها أن تعترف ب) ٣١(القيمة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم    

  ).٣١(كمصروفات طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 
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تحديد المستوى الذي يتم عنده خضوع أصل التنقيب والتقييم الختبارات االضـمحالل      
  فى القيمة

على المنشأة أن تحدد السياسة المحاسبية لتوزيع أصول التنقيب والتقيـيم علـى الوحـدات             -٢١
ات الوحدات المولدة للنقدية بغرض تقيـيم تلـك األصـول      المولدة للنقدية أو على مجموع    

وكل وحدة مولدة للنقدية أو مجموعة من الوحـدات  . ألغراض قياس االضمحالل فى القيمة 
الموزع عليها أصل تنقيب وتقييم يجب أال تكون أكثر اتساعاً من قطاعات المنشأة الـواردة        

) " ٤١(ر المحاسـبة المـصرى رقـم    فى التقارير األولية أو الثانوية وذلك طبقـاً لمعيـا         
 ".القطاعات التشغيلية

قد يتكون المستوى المحدد بواسطة المنشأة بغرض اختبـار اضـمحالل أصـول التنقيـب         -٢٢
  .والتقييم من واحدة أو أكثر من الوحدات المولدة للنقدية

 اإلفصاح
قـوائم  على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التى تحدد وتشرح القيم المعترف بها فى ال  -٢٣

 .المالية والناتجة من عمليات التنقيب عن وتقييم الموارد التعدينية
 : على المنشأة أن تفصح عن" ٢٣"لتطبيق الفقرة  -٢٤

سياستها المحاسبية فى معالجة نفقات التنقيب والتقييم بما فى ذلـك االعتـراف بأصـول             )  أ(
  .التنقيب والتقييم

قات النقدية من أنشطة التـشغيل   قيم األصول وااللتزامات واإليراد والمصروف والتدف       )  ب(
 .واالستثمار الناتجة عن التنقيب عن وتقييم الموارد التعدينية

على المنشأة معالجة أصول التنقيب والتقييم كمجموعة أصول مستقلة وأن تقوم باإلفـصاح      -٢٥
أو معيار المحاسبة المـصرى  ) ١٠(عنها طبقاً لمتطلبات إما معيار المحاسبة المصرى رقم  

 . حسبما تم تبويب هذه األصول)٢٣(رقم 
  األحكام االنتقالية

على المنشأة التي كانت تطبق نمـوذج إعـادة التقيـيم علـى أصـول التنقيـب والتقيـيم التحـول إلـى            - ٢٦
في هذه الحالة، يتعين على المنـشأة أال تقـوم بتطبيـق هـذا التغييـر بـأثر رجعـي،              . نموذج التكلفة 

ــول ــيم الدفتريــة ألص ــتهالك أي ال تقــوم بتعــديل الق ــيم ومجمــع اإلهــالك أو االس  التنقيــب والتقي
بحسب األحوال، وبذلك تعتبـر تلـك القـيم الدفتريـة فـي تـاريخ التحـول إلـى نمـوذج             المتعلق بها، 

  .التكلفة هي التكلفة ومجمع اإلهالك أو االستهالك في بداية تطبيق هذا المعيار المعدل
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  حويل فائض إعـادة التقيـيم المـدرج   عند تطبيق أحكام الفقرة السابقة، يمكن للمنشأة ت   -٢٧
في جانب حقوق الملكية إلى حساب األرباح أو الخسائر المرحلة عندما يتم تحقـق هـذا        
الفائض، ويتحقق الفائض نتيجة لالستغناء عن أو التخلص من أصل التنقيب والتقيـيم،         
 كما قد يتحقق بعض من هذا الفائض نتيجة الستخدام المنشأة لهذا األصل، وفـي هـذه          
الحالة فإن قيمة الفائض المحقق يسأوي الفرق بين اإلهالك أو االسـتهالك المحـسوب         
على القيمة الدفترية لألصل بعد إعادة التقييم وبين اإلهالك أو االستهالك المحسوب على    
التكلفة األصلية لنفس األصل علما بأن التحويل من حساب فائض إعـادة التقيـيم إلـى         

وفـي جميـع األحـوال    .  المرحلة ال يتم من خالل قائمة الدخلحساب األرباح أو الخسائر 
يجب األخذ في الحسبان أي آثار ضريبية تترتب على تحويل أي جزء من فائض إعـادة          

  .أو الخسائر المرحلة التقييم إلى حساب األرباح
مـن معيـار المحاسـبة    " ٢٨"على المنشأة مراعاة متطلبات اإلفصاح الواردة بـالفقرة      -٢٨

  "السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطـاء   ) "٥ (المصري رقم 
  .عند تطبيقها لنموذج التكلفة ألول مرة
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   )٣٧( معيار احملاسبة املصرى رقم 
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  هدف المعيار
ية الخاصة بعقود التأمين من قبـل  يهدف هذا المعيار إلى تحديد طريقة إعداد التقارير المال         - ١

") شـركة التـأمين  " والمذكورة فى هذا المعيـار باسـم   (أية منشأة تصدر مثل هذه العقود   
  :ويتطلب هذا المعيار على وجه الخصوص مايلي

نطاق محدود من التعديالت التى يتم إدخالها على نظم المحاسبة فى شركات التأمين فيمـا        )  أ(
  .يتصل بعقود التأمين

اح الذي يحدد ويوضح المبالغ التى تظهر فى القوائم المالية الخاصـة بـشركة       اإلفص   )  ب(
التأمين والتى تنشأ عن عقود التأمين بما يساعد مستخدمى القوائم المالية فى فهـم قـيم       

 .وتوقيتات ومدى عدم التأكد فى التدفقات النقدية المستقبلية عن عقود التأمين
  نطاق المعيار

  :ذا المعيار على ما يليعلى المنشأة أن تطبق ه - ٢
التى تصدرها وعقود إعادة التـأمين التـى   ) بما فى ذلك عقود إعادة التأمين(عقود التأمين   )  أ(

 .تحتفظ بها
راجـع  (األدوات المالية التى تصدرها والتى تتسم بأحد أشكال المـشاركة االختياريـة      )  ب(

: ماليـة األدوات ال) " ٤٠(ويتطلب معيار المحاسـبة المـصرى رقـم         "). ٣٥"الفقرة  
 على تحتوياإلفصاح عن األدوات المالية، بما فى ذلك األدوات المالية التى       " اإلفصاح

 .تلك األشكال
ال يتناول هذا المعيار الجوانب األخرى المتعلقة بالمعالجات المحاسبية التى تقوم بها شـركة    - ٣

هـا شـركات   التأمين، على سبيل المثال المعالجة المحاسبية لألصول المالية التى تحـتفظ ب       
 ومعيـار ) ٢٥(راجع معيار المحاسبة المصرى رقـم      (التأمين وااللتزامات التى تصدرها     

 ) ".٤٧(المحاسبة المصرى رقم 
 : ال تنطبق أحكام هذا المعيار على ما يلي - ٤

ضمانات المنتجات الصادرة مباشرة من المصنع، أو تاجر الجملة أو تـاجر التجزئـة           )  أ(
) " ٢٨(ومعيار المحاسبة المصرى رقـم    ) ٤٨(م  راجع معيار المحاسبة المصرى رق    (

  ").المخصصات واألصول وااللتزامات المحتملة 
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راجـع  (األصول وااللتزامات الخاصة بصاحب العمل بموجب خطط مزايا العـاملين      )  ج(
ومعيار المحاسبة المصرى رقم  " مزايا العاملين ) " ٣٨(معيار المحاسبة المصرى رقم     

والتزامات مزايا ) Share-based payment"  أسهم المدفوعات المبنية على) " ٣٩(
راجـع معيـار المحاسـبة    (المعدة طبقاً لنظم المعاشات ذات المزايا المحددة         التقاعد

 الحقوق التعاقديـة    .")المحاسبة والتقارير عن نظم مزايا التقاعد     ) " ٢١(المصرى رقم   
أو الحـق المـستقبلى فـى    أو االلتزامات التعاقدية المتوقفة على اإلستخدام المستقبلى     

على سبيل المثال، بعض رسوم الترخيص واإلتاوات، والبنـود    (إستخدام بند غير مالي     
ومعيار المحاسبة المصرى رقم    ) ٤٨(راجع معيار المحاسبة المصرى رقم      ) (المماثلة

 ").األصول غير الملموسة ) "٢٣(

 أنه يعتبر هذه العقود عقود الضمان المالي إال إذا كان المصدر قد أكد في وقت سابق            )  د(
 استخدم المحاسبة التي تنطبق على عقود التأمين، وفـى هـذه الحالـة    هنأعقود تأمين و  

ومعيـار  ) ٤٧(يمكن للمصدر أن يختار إما تطبيق معيار المحاسبة المـصرى رقـم         
 هذا المعيـار   أو) ٤٠(ومعيار المحاسبة المصرى رقم     ) ٢٥(المحاسبة المصرى رقم    

لمالي هذه، ويمكن للمصدر إجراء هذا االختيار لكل عقـد علـى   على عقود الضمان ا   
 .حده، إال أن االختيار لكل عقد يكون غير قابل للتعديل

 معيار المحاسـبة  راجع(المقابل المحتمل سداده أو تحصيله عن عملية تجميع األعمال         ) ه(
  "). األعمالتجميع“) ٢٩(المصرى رقم 

عقود التأمين المباشـرة التـى تكـون    (ا المنشأة   عقود التأمين المباشرة التى تحتفظ به      )  و(
إال أنه يجـب علـى معيـد    ). المنشأة فيها هى حامل الوثيقة أى الطرف المؤمن عليه       

 .التأمين تطبيق هذا المعيار على عقود إعادة التأمين التى يحتفظ بها

، للتسهيل فى البحث، يصف هذا المعيار أى منشأة تصدر عقود تأمين بأنها شركة تـأمين        - ٥
  .وذلك سواء كانت هذه الصفة ألغراض قانونية أو إشرافية

وعليه فإن اإلشارة إلى عقـود التـأمين   . ويعتبر عقد إعادة التأمين نوعاً من عقود التأمين    - ٦
 .فى هذا المعيار تنطبق أيضاً على عقود إعادة التأمين
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 المشتقات الضمنية
مشتقات الضمنية عن عقدها  أن تفصل بعض ال   ) ٤٧(يقضى معيار المحاسبة المصرى رقم       - ٧

. األصلى، وتقاس بقيمتها العادلة وتدرج التغييرات على قيمتها العادلة باألرباح أو الخـسائر  
على المشتقات الضمنية فى أى عقد تأمين مـا  ) ٤٧(وينطبق معيار المحاسبة المصرى رقم   

 .لم تكن المشتقة الضمنية ذاتها عبارة عن عقد تأمين

، فإن شـركة  )٤٧(المنصوص عليه فى معيار المحاسبة المصرى رقم  واستثناء من الشرط     - ٨
التأمين ليست ملزمة بفصل وقياس حق خيار حامل الوثيقة فى التنازل عـن عقـد التـأمين       

وذلـك حتـى إذا   ) أو مقابل مبلغ يحدد بموجب قيمة ثابتة ومعدل عائـد (مقابل مبلـغ ثابت  
 .ة لاللتزام التأمينىكان سعر ممارسة الحق يختلف عن القيمة الدفتري

 على شكل مـن  تحتويبذات الطريقة على خيارات التنازل عن أداة مالية      " ٨"وتنطبق فقرة    - ٩
 .أشكال المشاركة االختيارية

 فصل المكونات االيداعية
وفـى بعـض   .  بعض عقود التأمين على كل من مكون تـأمينى ومكـون إيـداعى    تحتوي -١٠

 : لها فصل تلك المكونات عن بعضها البعضاألحيان، ينبغى على شركة التأمين أو يجوز

  :ويكون هذا الفصل الزماً إذا تم إستيفاء الشرطين التاليين معاً )  أ(
 فى ذلـك  بما(إذا كانت شركة التأمين تستطيع أن تقيس المكون اإليداعى على حده    ) ١(

 ).أية خيارات ضمنية لالسترداد النقدى

ة التـأمين ال تتطلـب إثبـات جميـع     إذا كانت السياسة المحاسبية التى تتبعها شرك) ٢(و  
 .االلتزامات والحقوق الناشئة عن المكون اإليداعى

تكون عملية الفصل المذكورة مسموح بها، ولكن غير ملزمة، إذا كان بوسع شـركة            )  ب(
 تقتـضي ولكـن  ) ١) (أ(التأمين قياس المكون اإليداعى على حدة كماهو مبين فى البند   

لتزامات والحقوق الناشئة عـن المكـون اإليـداعى     سياستها المحاسبية إثبات جميع اال    
  .بغض النظر عن األساس المستخدم لقياس تلك الحقوق وااللتزامات

وال يجوز إجراء عملية الفصل إذا لم يكن بوسع شركة التأمين قياس المكون اإليداعى             )  ج(
 ).١) (أ(منفصالً كماهو مبين فى البند 
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ياسة المحاسـبية لـشركة تـأمين إثبـات جميـع      فيما يلي مثال لحالة ال تستلزم فيها الـس       -١١
يتلقى معيد التأمين الصادر فى عقـود إعـادة        . االلتزامات الناشئة عن المكونات اإليداعية    

التأمين تعويضاً عن الخسائر من معيدى التأمين، إال أن العقد يلزم معيد التـأمين الـصادر       
 وينشأ هذا االلتزام من المكـون  .فى عقود إعادة التأمين برد التعويض فى السنوات المقبلة        

أما إذا كانت السياسة المحاسبية التى يتبعها معيد التأمين الصادر فى عقود إعـادة   . اإليداعى
التأمين تسمح له بإثبات التعويض كإيراد بدون قيد االلتزام الناشئ عنه يصبح الفـصل فـى       

  .هذه الحالة الزماً
 :لى شركة التأمين يتم الفصل بين مكونات عقد ما، يجب علكي  -١٢

  .أن تطبق هذا المعيار على المكون التأمينى  )  أ(
 .على المكون اإليداعى) ٤٧(أن تطبق معيار المحاسبة المصرى رقم ) ب(و 

  االعتراف والقياس
  اإلعفاء المؤقت من بعض معايير المحاسبة المصرية األخرى

الـسياسات   " )٥(من معيار المحاسبة المـصرى رقـم        " ١٢"إلى  " ١٠"تحدد الفقرات من     -١٣
، الـضوابط التـى يجـب علـى     "المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية واألخطاء    

المنشأة استخدامها عند وضع سياسة محاسبية إذا لم يكن هناك معيـار محاسـبى مـصرى        
إال أن هذا المعيار يعفى شركة التـأمين مـن   . ينطبق على وجه الخصوص على أحد البنود   

 : على سياساتها المحاسبية فيما يتعلق بما يليتطبيق تلك الضوابط

بما فى ذلك تكاليف الحصول عليها وما يتـصل  (عقود التأمين التى تصدرها الشركة      )  أ(
  "). ٣٢"و" ٣١"بها من أصول معنوية، مثل تلك الوارد بيانها فى الفقرتين 

 .عقود إعادة التأمين التى تحتفظ بها الشركة) ب( و 

ركة التأمين من بعض اآلثار المترتبة على الضوابط الـواردة فـى   ال يعفى هذا المعيار ش     -١٤
، ويجب علـى شـركة   ) ٥(من معيار المحاسبة المصرى رقم " ١٢"إلى  " ١٠"الفقرات من   

 :التأمين على وجه الخصوص أن

أال تثبت ضمن االلتزامات أية مخصصات للمطالبات المستقبلية المحتملة، إذا كانت تلـك        )  أ(
  جب عقود تأمين غير قائمة فـى وقـت إعـداد التقريـر المـالي       المطالبات تنشأ بمو  

  ).ةواامخصصات الكوارث ومخصصات المس: على سبيل المثال(
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  "١٥"تقوم بإجراء اختبار مدى كفاية االلتزامات الوارد بيانهـا فـى الفقـرات مـن                 )  ب(
 ".١٩"إلى 

 انقـضائها،  من ميزانيتها عندما وفقط عندما يتم ) أو جزء منها  (تلغى التزامات التأمين      )  ج(
 .أى عندما يتم اإلبراء من االلتزامات الواردة فى العقد أو إلغائها أو انقضائها

 :ال تجرى مقاصة بين البنود التالية  )  د(

  . أصول إعادة التأمين مقابل التزامات التأمين المتصلة بها ) ١(
  اإليرادات أو المصروفات الناشئة عن عقود إعادة التأمين مقابـل المـصروفات       ) ٢(أو  

 .اإليرادات الناشئة عن عقود التأمين المتصلة بهاأو 

تدرس ما إذا كانت أصول إعادة التأمين الخاصة بها قد تعرضت لعوامـل اضـمحالل             ) ه(
 ").٢٠"راجع الفقرة(القيمة 

  اختبار مدى كفاية االلتزامات
ة يجب على شركة التأمين أن تقوم فى كل تاريخ إلعداد التقارير المالية بتقييم مدى كفاي        -١٥

التزاماتها التأمينية المعترف بها، وذلك بإستخدام التقديرات الحاليـة للتـدفقات النقديـة      
وإذا تبين من ذلك التقييم أن القيمة الدفترية . المستقبلية بموجب عقود التأمين الخاصة بها

  المؤجلة واألصول المعنوية المتصلة بهاقتناءمخصوماً منها تكاليف اال(اللتزامات التأمين   
غير كافية فى ضـوء التـدفقات   ") ٣٢"و" ٣١"مثل تلك التى سيتم مناقشتها فى الفقرتين  

 .النقدية المستقبلية التقديرية، يتم قيد العجز برمته ضمن األرباح أو الخسائر

ي يستوفى حـداً أدنـى مـن    ذإذا كانت شركة التأمين تتبع اختبار مدى كفاية االلتزامات ال       -١٦
 :والحد األدنى من الشروط يتمثل فيما يلي. رض أية شروط أخرىالشروط، فإن المعيار ال يف

أن يراعى االختبار التقديرات الحالية لجميع التدفقات النقدية التعاقدية، وما يتصل بها مـن     )  أ(
تدفقات نقدية مثل تكاليف تسوية المطالبات، عالوة على التدفقات النقدية الناشـئة عـن        

  .الخيارات الضمنية والضمانات
  فر االختبار عن عدم كفاية االلتزامات، يتم قيد العجز برمتـه ضـمن األربـاح     إذا أس   )  ب(

 .أو الخسائر
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إذا كانت السياسات المحاسبية المعمول بها لدى شركة التأمين ال تـستلزم إجـراء اختبـار        -١٧
، "١٦"لمدى كفاية االلتزامات يستوفى الحد األدنى من الشروط الوارد بيانها فـى الفقـرة             

  :ة التأمينيتعين على شـرك
   مخـصوماً منهـا القيمـة     )(أن تحدد القيمة الدفترية لاللتزامات التأمينية ذات الـصلة         )  أ(

 :الدفترية لكل من
 .أية تكاليف اقتناء ذات صلة ) ١(
أية أصول معنوية ذات صلة، مثل تلك األصول التى يتم إقتناؤها فى حالة تجميـع      ) ٢(و  

إال أن أصـول  "). ٣٢"و" ٣١"ين راجع الفقـرت (األعمال أو نقل المحافظ التأمينية     
إعادة التأمين ذات الصلة ال تؤخذ فى االعتبـار ألن شـركة التـأمين تعاملهـا           

  ").٢٠"راجع الفقرة (محاسبياً معاملة مستقلة 
أقل من القيمة الدفترية التى كـان مـن   ) أ(أن تحدد ما إذا كان المبلغ المبين فى البند             )  ب(

لتزامات التأمين المتصلة بها داخلة فـى نطـاق    المفترض أن يتم استيفاؤها إذا كانت ا      
فإذا كان المبلغ أقل، فعلى شـركة التـأمين أن        ). ٢٨(معيار المحاسبة المصرى رقم     

تثبت الفرق بالكامل ضمــن األرباح أو الخسائر وعليها أيـضاً أن تخفـض القيمـة     
لـصلة أو أن  الدفترية لتكاليف االقتناء المؤجلة ذات الصلة أو األصول المعنوية ذات ا    

  .ترفع القيمة الدفترية اللتزامات التأمين ذات الصلة
إذا استوفى اختبار مدى كفاية االلتزامات لدى شركة التأمين الحد األدنـى مـن الـشروط          -١٨

، يتم تطبيق االختبار على المـستوى اإلجمـالي المبـين فـى هـذا      "١٦"المبينة فى الفقرة    
ة االلتزامات الحد األدنى المذكور من الـشروط،  وإذا لم يستوف اختبار مدى كفاي  . االختبار

على مـستوى مجموعـات مـن العقـود     " ١٧"يتم إجراء المقارنة الوارد بيانها فى الفقرة    
التأمينية التى تخضع لمخاطر مشابهة إلى حد كبير ويتم إدارتها مجتمعة كمـا لـو كانـت          

  .محفظة واحدة
  تطبيـق معيـار المحاسـبة المـصرى    أى نتيجـة    " (ب١٧"يعبر المبلغ الوارد فى الفقرة       -١٩

وذلـك  ") ٢٩"إلـى   " ٢٧"راجع الفقرات من    (هوامش االستثمار المستقبلى     عن)) ٢٨(رقم  
  .يعكس أيضاً تلك الهوامش" أ١٧"فقط فى حالة ما إذا كان المبلغ المبين فى الفقرة 

                                                 
االلتزامات التأمينية ذات الصلة هى تلك االلتزامات التأمينية وتكاليف االقتناء المؤجلة ذات الصلة وما يتصل  *) (

بها من أصول معنوية التى ال تقضى السياسات المحاسبية لشركة التأمين إجراء اختبار لمدى إستيفائها الحـد   
 ".١٦"واردة فى الفقرة األدنى من الشروط ال
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  اضمحالل قيمة أصول إعادة التأمين 
لتأمين الصادر فى عقـد إعـادة التـأمين    إذا تعرض أصل إعادة التأمين الخاص بمعيدى ا       -٢٠

        الضمحالل فى قيمته يجب على معيد التأمين الصادر تخفيض القيمة الدفترية لألصل بنـاء
 ويجب عليه أيضاً قيد الخسائر الناجمـة عـن اضـمحالل      ،على تعرضه الضمحالل قيمته   

حالل فـى   ويتعرض أصل إعادة التأمين لعوامل االضـم ،القيمة ضمن األرباح أو الخسائر  
 :القيمة على الحاالت التالية دون غيرها

إذا كانت هناك أدلة موضوعية نتيجة لوقوع حدث بعد االعتراف األولى ألصل إعـادة   ) أ (
التأمين بان معيد التأمين الصادر قد ال يحصل على جميـع المبـالغ المـستحقة لـه           

  .بموجب شروط العقد
 على المبالغ التى سوف يحـصل  - يعتمد عليها  قابل للقياس بدرجة  -أثرإذا كان لهذا    ) ب(و  

  .عليها معيد التأمين الصادر من شركة إعادة التأمين
  التغييرات فى السياسات المحاسبية 

على كل من التغييرات فى الـسياسات المحاسـبية التـى    " ٣٠الى " ٢٢"تنطبق الفقرات من    -٢١
صرية والتغييرات التى تـدخلها  تدخلها شركة التأمين التى تطبق بالفعل معايير المحاسبة الم    

 . شركات التأمين التى تطبق معايير المحاسبة المصرية ألول مرة
يجوز لشركة التأمين أن تغير سياستها المحاسبية بالنسبة لعقود التأمين ويقتصر ذلـك           -٢٢

فى حالة ما إذا كان من شأن التغيير أن يجعل القوائم المالية أكثر موضـوعية لمتخـذى       
. ادى وليست أقل مصداقية أو تجعلها أكثر مصداقية وليست أقل موضوعية        القرار االقتص 

وتحكم شركة التأمين على مدى الموضوعية والمصداقية باستخدام المعايير المبينة فـى       
 ).٥(المعيار المصرى رقم 

 تبرر شركة التأمين تغيير سياستها المحاسبية فيما يتـصل بعقـود التـأمين عليهـا ان         لكي -٢٣
يير الذي يجعل القوائم المالية الخاصة بها أقرب إلـى االلتـزام بمتطلبـات      تفصح عن التغ  

إال انه لـيس مـن المفتـرض أن     ،)٥(المعايير المبينة فى معيار المحاسبة المصرى رقم       
  يحدث هذا التغيير التزاماً كامالً بتلك المعايير وفيما يلي تنـاوالً لـبعض األمـور الهامـة      

 :ذات الصلة
 ،")٢٤"الفقرة (حالية أسعار الفائدة ال ) أ (

 ،")٢٥"الفقرة (استمرار الممارسات القائمة   ) ب (
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 ،)"٢٦"الفقرة (الحيطة والحذر   ) ج (

 ، ")٢٩"الى " ٢٧"الفقرات من (هوامش االستثمار المستقبلية   ) د (

 ").٣٠"الفقرة ) (المحاسبة المقابلة(محاسبة الظل   ) ه (

  أسعار الفوائد السوقية الحالية 
ها تغيير سياستها المحاسبية بحيث تعيد قيـاس التزامـات   يجوز لشركة التأمين ولكن ال يلزم  -٢٤

 بحيث تعكس أسعار الفائدة السوقية الحالية وتثبـت التغيـرات التـى      )(التأمين المخصصة 
تطرأ على تلك االلتزامات ضمن األرباح أو الخسائر، وعندئذ يجـوز لهـا أيـضاً إتبـاع           

بالنسبة لاللتزامات المخصـصة،  سياسات محاسبية تتطلب تقديرات واقتراحات حالية أخرى      
ويسمح االختيار في هذه الفقرة لشركة التأمين بتغييـر سياسـاتها المحاسـبية لاللتزامـات         
المحددة دون تطبيق هذه السياسات بشكل متناسق مع كافة االلتزامات كما قد يتطلب معيـار   

يـار، عليهـا   وإذا حددت شركة التأمين التزامات لهـذا االخت ). ٥(المحاسبة المصرى رقم   
وإن أمكن التقـديرات واالفتراضـات   (االستمرار فى تطبيق أسعار الفائدة السوقية الحالية        

 .  فى جميع الفترات على جميع هذه االلتزامات إلى أن تنقضىبانتظام) األخرىالحالية 

 استمرار الممارسات القائمة 
بدأ فى إتباع أى منها يـؤدى  يجوز لشركة التأمين ان تستمر فى الممارسات التالية إال أن ال        -٢٥

 ":٢٢"إلى عدم الوفاء بمتطلبات الفقرة 

  أى بـدون خـصمها وصـوالً      (قياس قيمة االلتزامات التأمينيـة بقيمتهـا المـستقبلية            ) أ (
  ). للقيمة الحالية

قياس قيمة الحقوق التعاقدية فى أتعاب إدارة االستثمار المستقبلية بمبلغ يتجاوز قيمتهـا        ) ب (
الـسوق   يدها فى ضوء األتعاب الحالية التى يتقاضـاها مـشاركو    العادلة التى يتم تحد   

وغالباً ما تكون القيمـة العادلـة فـى بدايـة تلـك الحقـوق       . اآلخرون عن خدمات مماثلة 
التعاقدية مساوية لتكاليف نشأة هذه الحقوق التى تـم سـدادها، مـا لـم تكـن أتعـاب إدارة            

  .غير بصورة مختلفة عن المتغيرات السوقيةاالستثمار المستقبلية والتكاليف المتعلقة بها تت

                                                 
فى هذه الفقرة تتضمن التزامات التأمين تكاليف االقتناء المؤجلة ذات الصلة واألصول المعنوية ذات الصلة، *) (

  " ٣٢"و" ٣١"مثل تلك التى تمت مناقشتها فى الفقرتين 
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وتكاليف االقتناء المؤجلة المتعلقـة  (استخدام سياسات محاسبية غير موحدة لعقود التأمين      ) ج (
الخاصة بالشركات التابعـة، فيمـا    ) بها وما يتصل بها من أصول معنوية، إن وجدت        

اسـبية موحـدة   ان لم تكن تلك الـسياسات المح ". ٢٤"عدا ماهو مسموح به فى الفقرة     
فيجوز لشركة التأمين أن تغير تلك السياسات إذا لم ينشأ عن ذلـك التغييـر سياسـات          
  محاسبية أكثر تنوعاً عالوة علـى اسـتيفاء الـشروط األخـرى المنـصوص عليهـا       

 . فى هذا المعيار

 الحيطة والحذر  
لمجـرد تجنـب   ال يجب على شركة التأمين تغيير سياستها المحاسبية بالنسبة لعقود التأمين          -٢٦

إال أنه إذا كانت شركة التأمين تقوم بالفعل بقياس عقود التأمين الخاصـة        . الحرص المفرط 
  .بها بحرص كاف، فعليها أال تلجأ الى حرص إضافى

 هوامش االستثمار المستقبلية  
ال يجب على شركة التأمين تغيير سياستها المحاسبية فيمـا يتـصل بعقـود التـأمين بغيـة        -٢٧

إال أن هناك ثمة احتمـال موضـوعى بـأن القـوائم     . ش االستثمار المستقبلية استبعاد هوام 
المالية الخاصة بشركة التأمين ستصبح أقل موضوعية وأقل مصداقية إذا ما تبنـت سياسـة      
محاسبية تعكس هوامش استثمار مستقبلية فى قياس عقود التأمين ما لم تؤثر هذه الهـوامش        

ــة ــدفوعات التعاقدي ــى الم ــا ي. عل ــى وفيم ــبية الت ــسياسات المحاس ــاالن لل ــي مث   ل
 : تعكس تلك الهوامش

  .   استخدام سعر الخصم الذي يعكس العائد المقدر على أصول شركة التأمين  ) أ (
تقدير العوائد المستقبلية على تلك األصول باستخدام سعر عائد تقديرى، ثـم خـصم          ) ب(أو  

 .  قياس قيمة االلتزاماتتلك العوائد التقديرية بسعر عائد مختلف وتضمين النتيجة فى
وذلـك إذا مـا   " ٢٧"يجوز لشركة التأمين ان تتجاوز االحتمال الوارد بيانه فـى الفقـرة            -٢٨

صاحب تغيير السياسات المحاسبية زيادة فى درجة الموضوعية والثقة فى قوائمها الماليـة            
بما يكفى لتجاوز النقص فى مدى الموضوعية والثقة التى تسبب فيهـا تـضمين هـوامش          
استثمار مستقبلية، ومثال ذلك أن السياسات المحاسبية التى تتبعها إحدى شـركات التـأمين             
فيما يخص عقود التأمين تتضمن افتراضات تتسم بالحرص المفرط وتم وضعها منذ بدايـة        
ممارسة النشاط، وكذلك سعر خصم تحدده الجهة الرقابية بـدون الرجـوع مباشـرة الـى       

يتعين على شركة التـأمين،     . ارات والضمانات الضمنية  ظروف السوق وتجاهل بعض الخي    
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فى هذه الحالة، أن تعمل على أن تكون قوائمها المالية أكثر موضوعية مع عـدم المـساس      
بمدى إمكانية االعتماد عليها وذلك عن طريق التحول إلى أساس محاسـبى شـامل موجـه       

 :لخدمة المستثمر ومستخدم على نطاق واسع ويتضمن ما يلي
  .ديرات واالفتراضات الحاليةالتق  ) أ (
  بمـا يعكـس درجـة المخـاطرة    ) ولكن بعيد عن الحرص المفـرط (تعديل معقول ) ب( و  

  .وعدم التأكد
  قياسات تعبر عن كل مـن فـرق القيمـة بالزيـادة والقيمـة الزمنيـة للخيـارات            ) ج( و  

  .والضمانات الضمنية
بر عن العائد المقـدر علـى   سعرالخصم السارى بالسوق حتى وإن كان هذا السعر يع   ) د( و  

 .أصول شركة التأمين
فى بعض مناهج القياس، يتم استخدام سعر الخصم لتحديد القيمة الحاليـة لهـامش الـربح            -٢٩

  .المستقبلى، ثم ينسب هامش الربح المشار إليه إلى فترات مختلفة باسـتخدام معادلـة مـا             
تأثيراً غير مباشر، وعلـى  وفى هذه المناهج يكون تأثير سعر الخصم على قياس االلتزامات    

وجه الخصوص فإن استخدام سعر خصم أقل مالئمة يكون له أثر ضـئيل أو يكـاد يكـون     
معدوم األثر على قياس االلتزامات عند بدء ممارسة النشاط بينما انه فى بعـض المنـاهج          

وفـى الحالـة األخيـرة     .األخرى فإن سعر الخصم يحدد قياس االلتزامات بصورة مباشرة 
أن استخدام سعر خصم مرتبط بالعائد على األصول يكون له أثر أكثر أهمية فانـه          وبسبب  

  ".٢٧"الفقرةفي من المستبعد أن تكون شركة التأمين قادرة على تجاوز االحتمال المبين 
 محاسبة الظل 

فى بعض النماذج المحاسبية، يكون لألرباح أو الخسائر المحققة على أصول شركة التـأمين     -٣٠
تكـاليف االقتنـاء   ) ب (،االلتزامـات التأمينيـة  ) أ(لى قياس بعض أو كل من  مباشر ع  أثر

مثل تلـك الـوارد بيانهـا فـى       األصول المعنوية ذات الصلة،   ) ج(المؤجلة ذات الصلة،    
ولكن ال يلزمها، ان تغير سياستها المحاسـبية    ويجوز لشركة التأمين،  ". ٣٢"و" ٣١"الفقرتين  

سجلة وغير المحققة على تلك القياسـات بـذات الطريقـة    بحيث يؤثر الربح أو الخسارة الم   
ويـتم إثبـات التعـديل الخـاص بااللتزامـات      . التى تؤثر بها األرباح أو الخسائر المحققة 

ضمن بنـود الـدخل الـشامل      ) أو تكاليف االقتناء المؤجلة أو األصول المعنوية      (التأمينية  
 الخسائر غير المحققة تم إثباتهـا  األخرى ويقتصر ذلك على حالة ما إذا كانت المكاسب أو        

  ". محاسبة الظل" وأحياناً ما توصف هذه الممارسة بـ. ضمن بنود الدخل الشامل األخرى
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 ها من خالل تجميع األعمال أو نقل المحافظ التأمينية ؤقتنااعقود التأمين التى يتم 
 شـركة التـأمين،   يتعين على" تجميع األعمال) "٢٩(التزاماً بمعيار المحاسبة المصرى رقم    -٣١

فى تاريخ االقتناء، أن تقيس بالقيمة العادلة االلتزامات التأمينية التى يتم تحملها واألصـول            
إال انه يجوز لـشركة التـأمين، وليـست    . المخصصة التى يتم اقتنائها عند تجميع األعمال      

لتـأمين  ملزمة بذلك، أن تستخدم نموذجاً موسعاً يعمل على تقسيم القيمة العادلـة لعقـود ا          
 :  الى مكونينةالمشترا

التزام يتم قياسه طبقاً للسياسات المحاسبية التى تتبعها شـركة التـأمين فيمـا يتـصل        ) أ (
  .بعقود التأمين التى تصدرها

القيمة العادلة للحقوق وااللتزامات التأمينية المقتناه     ) ١( أصل معنوى يمثل الفرق بين    ) ب(و  
 ).أ(المبلغ الوارد بيانه فى البند ) ٢(و 

 . ويكون القياس الالحق لهذا األصل متوافقاً مع قياس االلتزام التأمينى المتعلق به
يجوز لشركة التأمين التى تشترى محفظة من عقود التأمين ان تـستخدم طريقـة النمـوذج        -٣٢

 ". ٣١"الموسع الوارد بيانها فى الفقرة 
من نطاق معيار المحاسـبة  " ٣٢"و" ٣١"تستبعد األصول المعنوية الوارد بيانها فى الفقرتين       -٣٣

) ٢٣(ومعيار المحاسـبة المـصرى رقـم    " اضمحالل قيمة األصول ) "٣١(المصرى رقم   
ومعيـار  ) ٣١(إال أن كالً من معيار المحاسبة المـصرى رقـم      " األصول غير الملموسة  "

ينطبق على قوائم العمالء وعالقات العمالء التى تعبر عـن        ) ٢٣(المحاسبة المصرى رقم    
 الخاصة بالعقود المستقبلية التى ال تعد جـزءاً مـن حقـوق التـأمين التعاقديـة          التوقعات

والتزامات التأمين التعاقدية التى كانت قائمة فى تاريخ تجميـع األعمـال أو نقـل ملكيـة           
  .يةالمحفظة التأمين

  أشكال المشاركة االختيارية
 أشكال المشاركة االختيارية فى عقود التأمين 

تأمين شكالً من أشكال المشاركة االختيارية باإلضافة إلى ما يـسمى       تتضمن بعض عقود ال    -٣٤
 : وبالنسبة لشركة التأمين المصدرة لذلك العقد". عنصر مضمون"
يجوز لها، ولكن ال يجب عليها، أن تقيد العنـصر المـضمون مـستقالً عـن شـكل             ) أ (

ها أن تبـوب  وإذا لم تقم الشركة بقيد تلك العناصر على حدة علي      . المشاركة االختيارية 
أما إذا قامت بتبويب تلك العناصر كل على حدة، يجب      . العقد برمته ضمن االلتزامات   

 . عليها أن تبوب العنصر المضمون ضمن االلتزامات
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عليها إذا قامت بقيد شكل المشاركة االختيارية مستقالً عـن العنـصر المـضمون أن         ) ب (
. ستقل من بنود حقوق الملكيةتبوب ذلك الشكل إما ضمن االلتزامات أو على انه بند م          

وال يحدد هذا المعيار كيفية تحديد مصدر العقد لما إذا كان الشكل المذكور يعد التزاماً    
ويجوز لشركة التأمين أن تقسم الشكل المذكور الى جزء يعـد التـزام        . أو حق ملكية  

وجزء يعد حق ملكية، كما يجب عليها استخدام سياسة محاسبية موحدة للتعامـل مـع           
 ألي تنتمـي هذا التقسيم وال يجوز لها أن تصنف ذلك الشكل على أنه فئة وسـطية ال          

 . من االلتزامات أو حقوق الملكية
يجوز لها قيد جميع أقساط التأمين التى تم استالمها كإيرادات بدون فـصل أى جـزء            ) ج (

ويتم قيد التغيرات الناتجة فى العنـصر المـضمون   . منها يتصل بمكون حقوق الملكية  
ى الجزء المبوب ضمن االلتزامات من شكل المشاركة االختيارية ضمن األرباح أو      وف

وإذا تم تبويب شكل المشاركة االختيارية كلياً أو جزئياً ضمن حقوق الملكيـة      . الخسائر
بذات الطريقة التـى  (جزء من األرباح أو الخسائر الى ذلك الشكل        يجوز ان يتم عزو   

وتقوم شـركة التـأمين بإثبـات الجـزء     )  األقلية جزء منه إلى حقوق    يجوز بها عزو  
المذكور من األرباح أو الخسائر المتعلقة بمكونات حقوق الملكيـة الخاصـة بـشكل          
المشاركة االختيارية كتخصيص لألرباح أو الخسائر ولـيس كمـصروفات أو إيـراد        

 ").عرض القوائم المالية ) " ١(راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (
   على مشتقات ضمنية داخل نطـاق معيـار المحاسـبة المـصرى      يحتويكان العقد   عليها إذا       )د (

 .على المشتقات الضمنية المذكورة) ٤٧(أن يطبق معيار المحاسبة المصرى رقم ) ٤٧(رقم 
وفى البنـود  " ٢٠"إلى " ١٤"يجب عليها فى جميع األحوال غير المبينة فى الفقرات من       ) ه(

أن تستمر فى تطبيق سياساتها المحاسـبية القائمـة علـى     "٣٤" من الفقرة   ) د(الى  ) أ(من  
   ".٣٠"الى " ٢١"تلك العقود ما لم تغير تلك السياسات المحاسبية بحيث تلتزم بالفقرات من 

 أشكال المشاركة االختيارية فى األدوات المالية
 تحتـوي أيضاً على األدوات المالية التى   " ٣٤" الشروط المنصوص عليها فى الفقرة       تسري -٣٥

 : على أشكال المشاركة االختيارية باإلضافة إلى ما يلي
إذا قامت شركة التأمين بتبويب شكل المشاركة االختيارية برمته ضمن االلتزامات يجـب       ) أ (

" ١٩"الـى  " ١٥"عليها أن تطبق إختبار مدى كفاية االلتزامات الوارد فى الفقـرات مـن     
  ).ل المـشاركة االختياريـة  أى على كل من العنصر المضمون وشـك (على العقد برمته  

  وال تلتزم الشركة بأن تحدد المبلغ الذي سينتج عن تطبيق معيـار المحاسـبة المـصرى         
 .على العنصر المضمون) ٤٧(رقم 
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إذا قامت شركة التأمين بتبويب جزء من الشكل المذكور أو كله كبند مـستقل مـن           ) ب (
نسبة للعقد برمته أقل بنود حقوق الملكية فال يجوز ان تكون االلتزامات المسجلة بال          

من قيمة المبلغ الذي من المفترض أن ينتج عن تطبيق معيار المحاسبة المـصرى       
على العنصر المضمون ويتضمن ذلك المبلغ القيمة االسمية لخيار التنازل    ) ٤٧(رقم  

تعفـى ذلـك   " ٩"عن العقد ولكن ال يجب ان يتضمن القيمة الزمنية إذا كانت الفقرة   
وال يجب على شركة التـأمين أن تفـصح عـن    .  بالقيمة العادلة الخيار من القياس  

المبلغ الذي كان من المفترض أن ينتج عند تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقـم         
. على العنصر المضمون كما أنها غير ملزمة بقيد هذا المبلغ بشكل مـستقل           ) ٤٧(

ـ           ان إجمـالي  عالوة على ذلك، فإن الشركة ليست ملزمة بتحديد ذلك المبلـغ إذا ك
 . االلتزامات المثبتة بالدفاتر أكبر من ذلك المبلغ بشكل واضح

على الرغم من كون هذه العقود بمثابة أدوات مالية فانه يجـوز لـشركة التـأمين أن            ) ج (
تستمر فى قيد اقساط التأمينات الخاصة بتلك العقود ضمن بند االيرادات كمـا لهـا أن     

 .مة الدفترية لاللتزامات ضمن بند المصروفاتتستمر فى قيد الزيادة الناجمة فى القي
  اإلفصاح 

  شرح المبالغ المعترف بها
يجب على شركة التأمين االفصاح عن المعلومات التى تحدد وتفسر المبالغ الواردة فـى          -٣٦

 .قوائمها المالية الناشئة عن عقود التأمين
 : ا يلييجب على شركة التأمين اإلفصاح عم" ٣٦"من أجل االلتزام بنص الفقرة  -٣٧

سياساتها المحاسبية المطبقة على عقود التـأمين ومـا يتـصل بهـا مـن أصـول              ) أ (
 .والتزماتات وإيرادات ومصروفات

وإذا كانت الشركة تعرض (األصول وااللتزامات واإليرادات والمصروفات المسجلة      ) ب(و  
قائمة بتدفقاتها النقدية مستخدمة الطريقة المباشرة، يجـب ان تفـصح عـن التـدفقات       

عالوة على ذلك إذا كانت شركة التأمين هـى معيـد   . الناتجة عن عقود التأمين  ) لنقديةا
 : التأمين الصادر فى عقد إعادة تأمين عليها اإلفصاح عما يلي

   األرباح أو الخسائر المعترف بها ضمن األرباح أو الخـسائر عـن شـراء       ) ١(
 .  إعادة التأمين

أجيل واسـتهالك األربـاح أو الخـسائر    إذا كان معيد التأمين الصادر يقوم بت     ) ٢(و  
الناشئة عن شراء إعادة التأمين فيتعين عليه اإلفصاح عن قيمـة االسـتهالك             

  . عن الفترة والجزء غير المستهلك فى بداية ونهاية الفترة
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الطريقة المستخدمة فى تحديد االفتراضات ذات األثر الهـام علـى قيـاس المبـالغ            ) ج(و  
  - متى أمكـن ذلـك   -وعلى شركة التأمين ). ب(ها فى البند    المعترف بها الوارد بيان   

 .أن تفصح عن قيم تلك االفتراضات
أثر التغيرات فى االفتراضات المستخدمة فى قياس األصول وااللتزامات التأمينية بمـا    ) د(و  

 . يكشف بشكل مستقل عن أثر كل تغيير يكون له منفرداً تأثير هام على القوائم المالية
لتغيرات فى التزامات التأمين وأصول إعادة التأمين ومـا يتـصل بهـا مـن           اية  تسو) ه(و  

  .تكاليف االقتناء المؤجلة إن وجدت
 طبيعة ومدى المخاطر الناتجة عن عقود التأمين

يجب على شركة التأمين أن تفصح عن المعلومات التى تساعد مستخدمى قوائمهـا الماليـة       -٣٨
 .ن عقود التأمينعلى تقييم طبيعة ومدى الخطر الناتج ع

 :على شركة التأمين ان تفصح عما يلي" ٣٨"التزاماً بما ورد فى الفقرة  -٣٩
  أهدافها فى إدارة المخاطر الناشئة عن عقود التـأمين وسياسـتها المتبعـة لتخفيـف       ) أ (

 . حدة تلك المخاطر
 . ملغاة) ب( و 
ـ  (معلومات بشأن مخاطر التأمين   ) ج( و   ن طريـق  قبل وبعد التخفيف من حدة المخـاطر ع

 : بما فى ذلك المعلومات الخاصة بما يلي) إعادة التأمين
مدى حساسية األرباح أو الخسائر وحقوق الملكية للتغيرات التى تطـرأ علـى            ) ١(

 .المتغيرات التى لها تأثير هام عليها
تركز مخاطر التأمين بما في ذلك وصف لكيفية تحديد اإلدارة لمثل هذا التركز          ) ٢(

على سبيل المثال نوع الحـدث  (تَركُز ة التي تحدد كل لخاصية المشتركلووصفاً  
 ). المؤمن عليه أو المنطقة الجغرافية أو العملة

 ويجـب ) التعويـضات أى تطور (التعويضات الفعلية مقارنة بالتقديرات السابقة   ) ٣(
أن يرجع اإلفصاح عن تطور التعويضات إلى الفترة التـى نـشأت فيهـا أول           

اك شك فيما يتعلق بقيم وتوقيتـات التعويـضات       مطالبه هامة والتى ال يزال هن     
وال تلتزم شـركة  . المتعلقة بها، إال أنه ال يلزم الرجوع ألكثر من عشرة أعوام    

التأمين باإلفصاح عن هذه المعلومات الخاصة بالمطالبات التـى تـم اسـتجالء      
 . عنصر الشك فى قيمتها وتوقيتاتها خالل سنة واحدة

اطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق التـي تتطلبهـا   المعلومات الخاصة بمخ) د(و  
إذا كانت عقـود  ) ٤٠(من معيار المحاسبة المصرى رقم  "٤٢"إلى " ٣١"الفقرات من 

  : ومع هذا. التأمين تقع فى نطاق ذلك المعيار
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ال يحتاج المؤمن إلى اإلفصاح عن تحليل لتـواريخ االسـتحقاق والمطلوبـة         )  ١ (
إذا أفـصحت  ) ٤٠(من معيار المحاسبة المصرى رقم  ) " أ (٣٩"طبقاً للفقرة   

بدالً من ذلك عن معلومات عن التوقيتات المتوقعة لصافي التدفقات النقديـة         
ويأخذ ذلك شـكل تحليـل    . الخارجة الناتجة عن االعتراف بالتزامات التأمين     

  .للتوقيتات المتوقعة للمبالغ المعترف بها فى قائمة المركز المالي
 إذا استخدمت شركة التأمين طريقة بديلة إلدارة حساسية شروط السوق مثـل          ) ٢ (

تحليالت القيم الضمنية فيمكنها أستخدام تحليل الحساسية إلستيفاء المطلـوب          
وعلـى مثـل   ). ٤٠(من معيار المحاسبة المصرى رقم  ) " أ (٤٠"فى الفقرة   

من معيـار  " ٤١"شركة التأمين هذه أن تقدم اإلفصاحات المطلوبة فى الفقرة     
  ).٤٠(المحاسبة المصرى رقم 

معلومات بشأن التعرض لمخاطر سعر الفائدة ومخاطر السوق تحت بند المـشتقات          ) ه(و  
 عليها عقد التأمين إذا لم تكن شركة التأمين ملزمة أو لـم تقـم      يحتويالضمنية التى   

  .بقياس المشتقات الضمنية بقيمتها العادلة
  علـى شـركة التـأمين أن تفـصح    )" ١) (ج (٣٩"فقـرة   لتطبيق مـا جـاء فـى ال        - أ٣٩

  :كاآلتى) ب(أو ) أ(عن 
تحليل حساسية يبين كيف كان الربح أو الخسارة وحقوق الملكية ستتأثر إذا كانـت         )  أ(

التغيرات فى الخطر المتغير ذي العالقة من الممكن وقوعها فى نهاية الفترة الماليـة   
وأية تغيـرات مـن     . ليل الحساسية والطرق واالفتراضات المستخدمة فى إعداد تح     

ومع هذا فإذا استخدمت شركة . الفترة السابقة تمت على هذه الطرق أو االفتراضات   
تأمين طريقة بديلة إلدارة حساسية شروط السوق مثل تحلـيالت القـيم الـضمنية      
فيمكنها استيفاء هذا الطلب باإلفصاح عن تحليل الحـساسية البـديل واإلفـصاحات      

 ).٤٠(من معيار المحاسبة المصرى رقم " ٤١"لفقرة فى ا المطلوبة

معلومات نوعية عن الحساسية ومعلومات عن تلك الشروط الـواردة فـى عقـود           )  ب(
التأمين والتى لها تأثير هام على مبلغ وتوقيت وعـدم التأكـد الخـاص بالتـدفقات      

  .المستقبلية للمؤمن النقدية
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  ملحق
  تعريف عقد التأمني

  .ويعتبر جزءاً ال يتجزأ منه) ٣٧( المحاسبة المصرى رقم يرافق هذا الملحق معيار
  :  يعتبر هذا الملحق دليالً لتعريف عقد التأمين، ويتناول األمور التالية-١ت

 ") ٤ت"إلى " ٢ت"الفقرات من " (الحدث المستقبلى غير المؤكد" عبارة  )  أ(
 ")٧ت"إلى " ٥ت"الفقرات من (عينا الدفع   )  ب(
  ") ١٧ت"إلى " ٨ت"الفقرات من (طر األخرى المخاطر التأمينية والمخا) ج(
  ") ٢١ت"إلى " ١٨ت"الفقرات من (أمثلة عقود التأمين ) د(
  ") ٢٨ت"إلى " ٢٢ت"الفقرات من (مخاطر التأمين الهامة ) ه(
  ") ٣٠ت"و" ٢٩ت"الفقرتين (تغيير مستوى الخطر التأمينى ) و(

  الحدث المستقبلى غير المؤكد
هو أساس عقد التأمين وبالتالي فإن أحد األمور التالية يكـون  ) رةأو المخاط(عدم التأكد    - ٢ت

  :غير مؤكد عند بداية عقد التأمين
 ما إذا كان الحدث المؤمن منه سوف يقع )  أ(

  متى سوف يقع) ب(أو 
  .مقدار ما ستدفعه شركة التأمين إذا وقع هذا الحدث) ج(أو 

شاف الخسارة خالل مـدة العقـد،   هو أكت يكون الحدث المؤمن منه فى بعض عقود التأمين  - ٣ت
وفى عقود التـأمين األخـرى يكـون    . وحتى لونشأت الخسائر عن حدث تم قبل بداية العقد   

  الحدث المؤمن منه حدثاً يحصل خـالل مـدة العقـد وإن تـم اكتـشاف الخـسارة بعـد          
  .انتهاء مدة العقد

 ال يـزال غيـر مؤكـد    تغطى بعض عقود التأمين أحداثاً حدثت فعالً إال أن أثرها المادي     - ٤ت
ومثالها هو عقد إعادة التأمين الذي يغطى شركة التأمين المباشرة فـى مواجهـة التطـور         
المعاكس للمطالبات التى تم إعالم حامل الوثيقة بها، ويكون الحدث المؤمن منه فـى هـذه        

  .العقودهو اكتشاف القيمة النهائية لهذه المطالبات
 الدفع العينى

بعض عقود التأمين بأن يتم الدفع عيناً ومثال ذلك قيـام شـركة التـأمين        تتطلب أو تسمح     - ٥ت
باستبدال المادة المسروقة بشكل مباشر بدالً من دفع التعويض لحامـل الوثيقـة، والمثـال           
اآلخرهو أن تستخدم شركة التأمين مستشفى مملوك لها وطاقمه الطبـى لتقـديم الخـدمات       

  .الطبية التى تغطيها العقود
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بعض عقود الخدمات ذات األتعاب الثابتة والتى يعتمد فيها مستوى الخدمة على حـدث    إن   - ٦ت
غير مؤكد تلبى تعريف عقد التأمين فى هذا المعيار إال أنها غير منظمة كعقود تأمين فـى          

ومثال ذلك عقد الصيانة الذي يوافق فيه مقدم الخدمة على إصالح أداة معينة        . بعض الدول 
بدل الخدمة الثابت على رقم متوقع من األعطال إال أنه ال يكـون مـن   بعد تعطلها، ويستند    

ويؤثر تعطل األدوات بشكل معاكس على مالكها ويعوض العقد    . لة ما ستتعطل  آالمؤكد أن   
والمثال اآلخر هو عقد لخدمات تعطل السيارات حيث يوافـق مقـدم     ). عيناً ال نقداً  (المالك  

 تقديم خدمات صيانة على الطرق أو قطر الـسيارة  الخدمة فى مقابل مبلغ سنوى محدد على  
  .إلى مركز صيانة قريب حيث يوافق األخير على إجراء التصليحات أو تغيير القطع

 لـن ينطـوى فـى    ٦ب  إن تطبيق هذا المعيار على العقود المنصوص عليها فى الفقـرة   -٧ ت
طبق لو كانت هـذه  الغالب على عبء يفوق تطبيق معايير المحاسبة المصرية التى كانت ست   

  .العقود خارج نطاق هذا المعيار
  ليس من المحتمل أن يكون هناك التزامات ماديـة عـن التعطـل والعطـب الـذي                 )  أ(

 .سبق أن حصل

فإن مقدم الخدمة سيعترف بـاإليرادات  ) ٤٨(إذا أنطبق معيار المحاسبة المصرى رقم    )  ب(
وهـذا  ). محـدده ويخضع ذلك أيضاَ إلى معايير أخـرى       (بالرجوع إلى نسبة اإلتمام     

 : التوجه مقبول أيضاً بموجب هذا المعيار والذي يسمح لمقدم الخدمة أن

يستمر فى سياساته المحاسبية الحالية لتلك العقود ما لم تتـضمن ممارسـات مـن      ) ١(
  ".١٤"تلك التى حظرتها الفقرة

أن يحسن من سياساته المحاسبية المطبقة إذا كان ذلك مسموحاً بموجـب الفقـرات    ) ٢(و  
 ".٣٠"إلى "٢٢ "من

يدرس مقدم الخدمة ما إذا كانت تكلفة تلبية التزاماته التعاقدية لتقـديم الخدمـة تتجـاوز       ) ج(
اإليرادات التى تم الحصول عليها مقدماً، ومن أجل ذلك يقوم بتطبيـق إختبـار مـالءة           

وإذا لـم ينطبـق هـذا    . من هذا المعيار" ١٩"إلى " ١٥" فى الفقرات   ةااللتزامات الوارد 
مـن  ) ٢٨(لمعيار على هذه العقود فيطبق مقدم الخدمة معيار المحاسبة المصرى رقم           ا

  .أجل تحديد ما إذا كانت هذه العقود محملة بخسارة
من المستبعد بالنسبة لهذه العقود أن تضيف متطلبات اإلفصاح فـى هـذا المعيـار أيـة       ) د(

  .إفصاحات جوهرية إلى تلك التى تتطلبها المعايير األخرى
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  مييز بين مخاطر التأمين والمخاطر األخرى الت
يشير تعريف عقد التأمين إلى مخاطر التأمين والتى يعتبرها هذا المعيار مخـاطر، خالفـاً        - ٨ت

إن العقد الذي يعرض شركة .  المالية، يتم نقلها من حامل العقد إلى شركة التأمين          خاطرللم
  .ين حقيقية ليس عقد تأمينالتأمين إلى المجازفة المالية دون وجود مخاطر تأم

 يتضمن تعريف المخاطر المالية فى قائمة تعريف المصطلحات علـى أنهـا قائمـة مـن         - ٩ت
المتغيرات المالية وغير المالية وتتضمن هذه القائمة متغيرات غير مالية ليست محددة بأحد         

جـة  أطراف العقد كماهو الحال فى مؤشر خسائر الزالزل فى منطقة معينة أو مؤشـر در     
الحرارة فى مدينة معينة، وهويستثنى المتغيرات غير المالية المحددة بأحد أطـراف العقـد       
كماهو الحال فى حصول أو عدم حصول حريق يؤدى إلى تلف أو تـدمير أصـول ذلـك          

كما أن مخاطرة تغير القيمة العادلة لألصول غير المالية ليست مخاطرة ماليـة إذا   . الطرف
متغيـر  ( تعكس التغير فى سعر السوق بالنسبة لهذه األصول فحسب    كانت القيمة العادلة ال   

متغيـر غيـر   (بل أيضاً حالة أصول غير ملموسة محددة يحوزها أحد أطراف العقد    ) مالي
وعلى سبيل المثال إذا كان ضمان القيمة المتبقية لـسيارة يعـرض الـضامن إلـى      ). مالي

ه المخـاطرة هـى مخـاطرة تأمينيـة ال     مخاطرة التغير فى الحالة المادية للسيارة فإن هذ      
  .مخاطرة مالية

تعرض بعض عقود التأمين شركة التأمين إلى مخاطر مالية باإلضـافة إلـى مخـاطر               - ١٠ت
وعلى سبيل المثال فإن العديد من عقود التأمين على الحيـاة يـضمن حـداً        . التأمين الهامة 

والمنفعة الملتزم بها بعد الوفـاة  ) يةبما يخلق المخاطرة المال(أدنى من العائد لحامل الوثيقة      
بما يخلق مخـاطرة  (والتى تتجاوز بشكل هام فى بعض األحيان رصيد حساب حامل الوثيقة     

  وتعتبر هذه العقود عقود تأمين ). تأمين فى شكل مخاطرة الوفاة
 بموجب بعض العقود ينشأ عن الحدث المؤمن منه التزام بدفع المبلغ المتـصل بمؤشـر             -١١ت

إن مثل هذه العقود هى عقود تأمين بشرط أن يكون الدفع مشروطاً عنـدما يكـون         . السعر
وعلى سبيل المثال فإن دخل سنوى مشروط   . من الممكن أن يكون الحدث المؤمن منه هاماً       

مدى الحياة مرتبط بمؤشر غالء المعيشة ينقل المخاطرة التأمينية ألن الدفع يـصبح واجبـاً        
إن اإلرتبـاط  . اء المستفيد من الدخل السنوى على قيد الحياة    بق بسبب حدث غير محدد وهو    

وإذا كـان النقـل   .  إال أنه ينقل المخاطرة التأمينيةخفيبمؤشر األسعارهو عبارة عن مشتق   
الناتج للمخاطرة التأمينية هام فإن المشتق الضمنى يلبى تعريف عقد التأمين، وفى مثل هـذه      

  ).من هذا المعيار" ٧"ر الفقرة ظأن(قاس بالقيمة العادلة الحالة ال ينبغى أن يكون مستقالً وي
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يشير تعريف مخاطر التأمين إلى المخاطر التى تقبل بها شـركة التـأمين مـن حامـل             - ١٢ت
بكلمات أخرى مخاطرة التأمين هى مخاطرة موجودة سابقاً وقد انتقلت من حامـل            . الوثيقة

ة الجديدة التى نشأت من العقد هـى ليـست   الوثيقة إلى شركة التأمين وبالتالي فإن المخاطر     
  .مخاطرة تأمينية

وال يحدد التعريف مـا  . يشير تعريف عقد التأمين إلى التأثير المعاكس على حامل الوثيقة    - ١٣ت
وعلـى  . تدفعه شركة التأمين بمبلغ يساوي التأثير المالي الذي ينطوى عليه الحدث المعاكس   

التى تتضمن دفـع مبلـغ   " الجديد مقابل القديم  " تغطية  سبيل المثال فإن التعريف ال يستثنى       
وبطريقـة مماثلـة فـإن    . كاف لحامل الوثيقة للسماح باستبدال األصل التالف بأصل جديد        

التعريف ال يحدد ما يتم دفعه بموجب عقد تأمين على الحياة بالخسائر المالية التـى تلحـق           
اً مقابل الخسارة الناتجة عـن الوفـاة أو   بورثة المتوفى وال يستبعد دفع المبالغ المحددة سلف       

  .عن الحادث
تتطلب بعض العقود الدفع إذا وقع حدث معين غير مؤكد إال انهـا ال تتطلـب التـأثير            - ١٤ت

إن مثل هذا العقد ليس عقـد تـأمين وإن     . المعاكس على حامل الوثيقة كشرط مسبق للدفع      
وعلـى سـبيل   .  لألخطار المحتملةكان الحائز سيستخدم العقد من أجل التقليل من التعرض     

المثال إذا استعمل حامل العقد مشتقاً للتحوط لمتغير غير مالي ذو عالقة مرتبط بالتـدفقات        
النقدية من أصول المنشأة فإن المشتق ليس عقد تأمين ألن الدفعات ليست مـشروطة علـى      

. يـة مـن أصـوله    من إنخفاض التدفقات النقدية المتأتسلبيكون حامل العقد قد تأثر بشكل   
وبالعكس فإن عقد التأمين يشير إلى حدث غير مؤكد الوقوع والذي بـسببه يلحـق بحامـل      

إن هذا الشرط التعاقدى المـسبق ال  .  بحيث يكون ذلك شرطاً مسبقاً للدفع   سلبيالوثيقة تأثير   
يتطلب من شركة التأمين أن تتحقق ما إذا كان الحدث من الناحية العملية قد سـبب التـأثير       

هـو   المعاكس إال أنه يسمح لشركة التأمين باإلمتناع عن الدفع إذا لم تكن مقتعنة بأن الحدث  
  .الذي سبب التأثير المعاكس

أى مخاطرة أن يقوم الطرف اآلخر باإللغـاء بـشكل   (إن إنقضاء أو استمرار المخاطرة    - ١٥ت
ال يكـون خطـراً   ) دمبكر أو متأخر عن التاريخ الذي توقعته شركة التأمين عند تسعير العق  

تأمينياً ألن الدفع إلى الطرف المقابل ليس مشروطاً على حدث مستقبلى غير مؤكـد يـؤثر        
أى مخاطر الزيـادات  (وكذلك فإن مخاطر المصروفات   .  على الطرف المقابل   سلبيبشكل  

غير المتوقعة فى النفقات اإلدارية المترافقة مع نفقات خدمة العقد فـضالً عـن النفقـات           
ليس مخاطرة تأمينية لكون الزيادة غير المتوقعة فى النفقـات  ) ة بالحدث المؤمن منه  المتصل

  .ال تؤثر بشكل معاكس على الطرف المقابل
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بالتالي فإن العقد الذي يعرض شركة التأمين إلـى مخـاطرة منقـضية أو مـستمرة أو          - ١٦ت
ـ    ى مخـاطرة  مخاطرة مصروفات ال يكون عقد تأمين ما لم يكن يعرض شركة التـأمين إل

إال أنه وإذا كان مصدر العقد يقلل من المخاطر باللجوء إلى عقد ثان لنقـل جـزء        . تأمينية
  من المخاطرة إلى طـرف آخـر فـإن العقـد الثـانى يعـرض هـذا الطـرف اآلخـر          

  .إلى مخاطرة تأمينية
ال يمكن لشركة تأمين أن تقبل مخاطر تأمين جوهرية من حامـل الوثيقـة إال إذا كانـت       - ١٧ت

وفى حالة شركة التـأمين التبـادلى فـإن    . ركة التأمين مؤسسة منفصلة عن حامل الوثيقة   ش
المشارك فى هذا التأمين يقبل بالمخاطرة من كل حامل وثيقة ويقوم بتجميع هذه المخـاطر،        
وعلى الرغم من أن حاملى الوثائق يتحملون هذه المخاطر المجمعـة مجتمعـين بـصفتهم        

  .ال يعتبر أنه قد قبل المخاطرة التى تعتبر أساس عقد التأمينمالكين فإن المشارك ال يز
  أمثلة لعقود التأمين 

  : فيما يلي أمثله لعقود تعتبر عقود تأمين وذلك إذا كان نقل مخاطر التأمين جوهرياً - ١٨ت
 .التأمين ضد السرقة أو تلف الممتلكات   )  أ(
 .مدنية أو النفقات القانونيةالتأمين ضد المسؤولية عن المنتج، المسؤولية المهنية أو ال )  ب(
مع أن الوفاة حدث محقق إال أنـه  (التأمين على الحياة وترتيبات الجنازة المدفوعة مسبقاً        ) ج(

من غير المؤكد متى سيحصل أو كماهو الحال فى بعض عقود التأمين ليس مؤكداً مـا          
  ).إذا كانت الوفاة ستقع خالل المدة التى يغطيها عقد التأمين

أى العقود التـى تـنص علـى    (تب العمرية الطارئة مدى الحياة ورواتب التقاعد       الروا  ) د(
 – بقاء المؤمن أو المتقاعد على قيـد الحيـاة    –التعويض عن حدث مستقبلى مؤكد أى       

لمساعدة المؤمن له أو المتقاعد فى المحافظة على مستوى معين من المعيـشة والـذي        
  .يد الحياةبغير ذلك سيؤثر سلبياً عليه ببقائه على ق

  .اإلعاقة والتغطية الطبية  ) ه(
  ضمانات الكفالة وضمانات األمانة وضمانات حـسن التنفيـذ وضـمانات العطـاءات            ) و(

العقود التى تنص على التعويض فى حال عدم قيام الطـرف اآلخـر بتنفيـذ التـزام               (
  ).تعاقدى، على سبيل المثال االلتزام بإقامة بناء

ضمن دفع مبلغ معين لتعويض حامل الوثيقة عـن خـسارة تكبـدها     تأمين الدين الذي يت    ) ز(
بسبب مدين لم يقم بالدفع فى ميعاد االستحقاق بموجب الـشروط األصـلية أو المعدلـة     

ويمكن لهذه العقود أن تتخذ أشكاالً قانونية عديدة كالكفالة المالية أو خطـاب        . ألداة دين 
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أمين، غير أنه بالرغم أن هـذه العقـود   الضمان أو منتج مشتق لتعثر المدين أو عقد الت        
تلبى تعريف عقد التأمين فإنها تلبى كذلك تعريف عقد الـضمان المـالي فـى معيـار           

 )٤٠(رقـم   وهى ضمن نطاق معيار المحاسبة المصرى)  ٤٧(المحاسبة المصرى رقم    
، ) ") د (٤"راجـع الفقـرة   ( وليس هذا المعيـار ) ٤٧(ومعيار المحاسبة المصرى رقم    

ـرغم من ذلك إذا أكدت فى السابق  الجهة المصـدرة لعقـود الضمان المـالي      وبالـ
أنها تعتبر هذه العـقود عـقود تأمين واستـخدمت المحاسـبة التى تنطبق على عقـود      
التأمين فإنه يمكن للجـهة المصدرة أن تختار تطبــيق إما معيار المحاسبة المـصرى   

أو هذا المعيار على عقود الـضمان  )  ٤٠(ومعيار المحاسبة المصرى رقم     )  ٤٧(رقم  
  . المالي هذه

تقع ضمانات المنتجات التى تصدر من طرف آخـر بـشأن البـضائع    : ضمان المنتجات   ) ح(
التى يبيعها المصنع أو الموزع أو تاجر التجزئة ضـمن نطـاق هـذا المعيـار إال أن           

 تاجر التجزئة تقـع  الضمانات التى يتم إصدارها مباشرة من قبل المصنع أو الموزع أو       
ومعيـار  ) ٤٨(خارج هذا النطاق لكونها ضمن نطاق معيار المحاسبة المصرى رقـم            

  ).٢٨(المحاسبة المصرى رقم 
أى تأمين ضد اكتشاف عيوب فى ملكية األرض ولم تكن هـذه العيـوب     (تأمين الملكية     ) ط(

هو اكتـشاف   نه، وفى هذه الحالة يكون الحدث المؤمن م)ظاهرة عند تحرير عقد التأمين   
  .العيوب فى الملكية ال العيوب ذاتها

التعويض النقدى أو العينى لحامل الوثيقـة عـن الخـسائر التـى          (السفر  المساعدة فى   ) ى(
  .بعض العقود من هذا النوع" ٧ت"و" ٦ت"وتتناول الفقرتان ). يتكبدها خالل السفر

أو كليهما من حيث المبـدأ  سندات الكوارث التى تنص على تخفيض الدفعات أو الفوائد         ) ك(
ما لـم يكـن الحـدث    (فى حال تحقق حدث معين يلحق تأثيراث معاكساً بمصدر السند       

المحدد ال يخلق مخاطرة تأمينية هامة، ومثال ذلك هو حدوث تغيير فى معـدل الفائـدة         
  ).أوسعر صرف العملة األجنبية

   أسـاس التغييـر فـى المنـاخ    التبادالت التأمينية وسائر العقود التى تتطلب الدفع علـى  ) ل(
  .أو التغيير الجيولوجى أو المتغيرات المادية األخرى المحددة ألحد أطراف العقد

  .عقود إعادة التأمين  ) م(
  : ال تعتبر األمثلة التالية عقود تأمين - ١٩ت

عقود االستثمار التى تأخذ قانونياً شكل عقود التأمين إال أنها ال تعرض شـركة التـأمين              )  أ(
تأمين هامة مثل عقود التأمين على الحياة التى ال تتحمل فيها شـركة التـأمين     لمخاطر  

وهذه العقود هى أدوات مالية غير تأمينيـة أو عقـود خـدمات،     (مخاطرة وفاة كبيرة    
 ") ٢١ت"و" ٢٠ت"راجع الفقرتين 
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العقود التى تأخذ شكل عقود التأمين لكنها تنقل كافة مخاطر التأمين الهامة إلى حامـل         )  ب(
ثيقة من خالل أساليب نافذة وغير قابلة لإللغاء تحـدد الـدفعات المـستقبلية التـى          الو

يتحملها حامل الوثيقة كنتيجة مباشرة للخسائر المؤمن منها ومثالها بعض عقود إعـادة       
  تكون هذه العقود عادة أدوات مالية غيـر تأمينيـة   (التأمين المالية أو العقود الجماعية      

 ").٢١ت"و" ٢٠ت" قرتين راجع الف(أو عقود خدمات 

حيث ال يوجـد هنـاك   (التأمين الذاتى أى االحتفاظ بالمخاطر التى يمكن تغطيتها بالتأمين    ) ج(
  ).عقد تأمين كون األمر الينطوى على اتفاق مع طرف آخر

التى تتطلب الدفع فى حال حدوث حدث مستقبلى غير مؤكد إال        ) كعقود المقامرة (العقود  ) د(
 أن يؤثر الحدث تأثيراُ معاكـساً علـى   –كشرط تعاقدى مسبق للدفع      –أنها ال تتطلب    

إال أن هذا ال يستثنى تفاصيل الدفع المعدة مسبقاً مـن تحديـد الخـسائر    . حامل الوثيقة 
  ").١٣ت"راجع أيضاً الفقرة (الناتجة عن حدث معين كوفاة أو حادث 

نية لكونها تتطلب من ذلـك  المشتقات التى تعرض أحد األطراف لمخاطرة مالية غير تأمي    ) ه(
  الطرف أن يقوم بالـدفع الـذي ال يـستند إال علـى التغييـر فـى واحـد أو أكثـر         

  :من العوامل التالية
معدالت الفائدة المحددة، سعر الورقة المالية أو السلعة، سعر صرف العملة األجنبية، مؤشر         

 أن يكـون المتغيـر   األسعار، أو معدل أو معامل أو مؤشر الدين، أو أى متغير آخر بشرط        
راجـع معيـار المحاسـبة    (غير محدد بالنسبة لطرف العقد فى حالة المتغير غيـر المـالي     

  )).٤٧(المصرى رقم 
أو خطابات الضمان أو المنتج المشتق لتعثـر المـدين أو عقـد    (عقود الضمانات المالية   ) و(

ة بـسبب عـدم   تأمين الدين الذي يتطلب الدفع، حتى وإن لم تلحق خسارة بحامل الوثيق       
  )).٤٧(راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (قيام المدين بالدفع فى تاريخ االستحقاق 

 ال يخـص  مـادي العقود التى تتطلب الدفع على أساس متغير مناخى أو جيولـوجى أو         ) ز(
  ).توصف شيوعاً بالمشتقات المناخية(طرف معين فى العقد 

  ة مـن المبلـغ األصـلى أو الفائـدة     سندات الكوارث التى تنص على دفعات مخفـض       ) ح(
أو كالهما على أساس متغير مناخى أو جيولوجى أو متغير فيزيـائى آخـر ال يخـص     

  .طرف معين فى العقد
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أصول والتزماتات ماليـة تكـون هـذه    " ١٩ت"إذا نشأ عن العقود الموصوفة فى الفقرة    - ٢٠ت
ن بين أمور أخرى أن مما يعنى م ) ٤٧(العقود ضمن نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم        

  : أطراف العقد قد طبقوا ما يسمى بمحاسبة الودائع التى تتضمن ما يلي
 .أن يعترف أحد األطراف بالمقابل الذي يتم الحصول عليه كالتزام مالي وليس كإيراد )  أ(

  .أن يعترف الطرف اآلخر بالمقابل المدفوع كأصل مالي وليس كمصروف  )  ب(
أصول والتزماتات مالية فإن معيـار  " ١٩ت"ة فى الفقرات    إذا لم ينشأ عن العقود الوارد      - ٢١ت

بـأن اإليـرادات   ) ٤٨(ويقـضى المعيـار    . ينطبق عليهـا  ) ٤٨(المحاسبة المصرى رقم    
المرتبطة بمعاملة تتضمن تقديم الخدمات يتم االعتراف بها بـالرجوع إلـى نـسبة إتمـام          

 .االعتماد عليهالمعاملة إذا كان من الممكن تقدير ناتج المعاملة بشكل يمكن 

  مخاطر التأمين الهامة 
" ٨ت"وتتنـاول الفقـرات مـن    . ال يكون العقد عقد تأمين إال إذا نقل مخـاطر التـأمين الهامـة      - ٢٢ت

  .مخاطر التأمين وتتناول الفقرات التالية ما إذا كانت مخاطر التأمين هامة أم ال" ٢١ت"إلى 
من شأن الحدث المؤمن منه أن يؤدى بـشركة  ال تكون مخاطر التأمين هامة إال إذا كان        - ٢٣ت

التأمين إلى دفع مزايا هامة إضافية بأى صورة كانت باسـتثناء المعـامالت التـى تفتقـد           
وإذا كانـت  ). أى التى تكون ضعيفة األثر على اقتصاديات المعاملـة    (للمضمون التجارى   

لتجارى فإن الـشرط  المنافع الهامة اإلضافية واجبة األداء فى المعامالت ذات المضمون ا        
الوارد فى الجملة السابقة يمكن تحقيقه حتى وإن كان الحدث المؤمن منه بعيد اإلحتمـال أو      

للتدفقات النقدية الطارئـة تـشكل جـزءاً      ) أى المرجحة االحتمال  (إذا كانت القيمة الحالية     
  .صغيراً من القيمة المتوقعة الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية الباقية

إلى المبالغ التى تتجـاوز تلـك التـى       " ٢٣ت"تشير المزايا اإلضافية الواردة فى الفقرة        - ٢٤ت
باسـتثناء تـصور عـدم وجـود     (كانت سوف تستحق فى حال حصول الحدث المؤمن منه  

وتتضمن هذه المبالغ اإلضافية نفقات التعامل مع المطالبـات وتقـديرها    ). مضمون تجارى 
  : إال أنها ال تشمل ما يلي

وعلـى سـبيل   . سارة من إمكانية محاسبة حامل الوثيقة عن الخدمات المـستقبلية       الخ  )  أ(
المثال فإن عقد التأمين على الحياة المتصل باالستثمار، أو وفاة حامل الوثيقـة يعنـى     
أن شركة التأمين سوف لن تتمكن من ممارسة خدمات إدارة األستثمار وأن تتقاضـى   
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قتصادية لشركة التـأمين ال تعكـس المخـاطرة    مقابالً عنها، إال أن هذه الخسارة اإل    
التأمينية تماماً كما ال يتحمل مدير الصندوق التبادلى مخاطر تأمينيـة فيمـا يتعلـق            
بالوفاة المحتملة للعميل، وبالتالي فإن الخسارة المحتملة ألتعاب األستثمار المـستقبلى      

 .لعقدليست ذات صلة عند تقدير مخاطر التأمين التى انتقلت من خالل ا

التنازل بسبب الوفاة عن األعباء التى كانت ستترتب على اإللغاء أو التنـازل وذلـك          )  ب(
ال يعوض حامـل   لكون العقد قد أنشأ هذه األعباء، حيث أن التنازل عن هذه األعباء        

الوثيقة عن المخاطر الموجودة سابقاً، إال أنه لـيس ذى صـلة عنـد تقيـيم مقـدار         
 .ا العقدالمخاطر التأمينية التى ينقله

على سـبيل المثـال   . الدفع المشروط بحدث ال يؤدى إلى خسائر جسيمة لحامل العقد     ) ج(
فى حالة العقد الذي يتطلب من شركة التأمين أن تدفع مليون جنيـه إذا أدى التلـف             
المادي ألصل إلى خسارة غير جسيمة للحائز قد تكون جنيه واحد وفى هـذا العقـد          

التأمين المخاطرة غير الجسيمة المتمثلـة بخـسارة جنيـه    فإن الحائز ينقل إلى شركة  
واحد وفى نفس الوقت فإن العقد ينشئ مخاطرة غير تأمينية تتمثل بأن شركة التـأمين     

وألن شركة التأمين ال تقبـل   . جنيه فى حال حصول الحدث المحدد ٩٩٩,٩٩٩ستدفع  
  .مينال يكون عقد تأ مخاطر التأمين الهامة من الحائز فإن هذا العقد

  .ستعادات إعادة التأمين المحتملة، حيث تحاسبها شركة التأمين بشكل منفصلا) د(
على شركة التأمين أن تقيم مدى أهمية مخاطر التأمين لكل عقد على حدة بالرجوع إلـى         - ٢٥ت

 إال أن المخاطر التأمينية قد تكون جسيمة حتى وإن كـان ثمـة      )(طبيعة البيانات المالية  
لخسائر المادية لكامل مجموعة من العقود، إن التقييم لكل عقد على حـدة     إحتمال بسيط ل  

يسهل تصنيف العقد كعقد تأمين، إال انه وفى حالة مجموعـة مـن العقـود الـصغيرة        
المتجانسة والمعروف تكونها من عقود تنقل كامل المخاطرة التأمينية فال يكـون علـى          

صول إلى عدد قليل من العقود غير شركة التأمين أن تفحص كل عقد من المجموعة للو        
  .المشتقة التى تنقل مخاطر التأمين غير الهامة

                                                 
)(    لهذه الغاية فإن العقود التى يتم الدخول بها بشكل متزامن مع طرف مقابـل فـرد)لعقـود المتكافلـة  أو ا(  

  .تشكل عقداً واحداً
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أنه إذا كان العقد ينص على دفع مبلغ عنـد الوفـاة   " ٢٥ت"إلى " ٢٣ت"يتبع الفقرات من     - ٢٦ت
يتجاوز المبلغ المستحق فى حال البقاء على قيد الحياة فإن هذا العقد عقد التأمين ما لم يكن 

وكما ). يقيم بالرجوع إلى العقد ال إلى مجموعة العقود(ستحق عند الوفاة غير هام المبلغ الم
فإن التنازل عند الوفاة عن اإللغاء أو التخلى عـن التغييـرات       ) " ب (٢٤ت"تبين الفقرة   

اليدخل فى التقييم إذا كان هذا التنازل ال يعوض حامل الوثيقة عن المخاطر الموجودة سابقاً 
 عقد السنوى الذي يدفع بموجبه مبالغ معتادة على مدى باقى حياة حامل الوثيقةوبالمثل فإن ال

  .هو عقد تأمين ما لم يكن إجمالي دفعات الحياة الطارئة غير هام
إلى مزايا إضافية قد تتضمن شرط دفع المزايا بـشكل سـابق فـى    " ٢٣ت"تشير الفقرة    - ٢٧ت

فع لم يتم تحديده بالنظر إلـى القيمـة   حال حصول الحدث المؤمن منه سابقاً وإلى أن الد      
بعبـارة أخـرى   (هو التأمين مدى الحياة مقابل مبلغ محـدد       الزمنية للنقود، ومثال ذلك   

التأمين الذي يتضمن دفع مبلغ عند الوفاة متى توفى حامل الوثيقـة دون وجـود تـاريخ      
د الوفـاة غيـر   إذ من المؤكد أن حامل الوثيقة سيتوفى إال أن موع ). انتهاء لهذه التغطية  

معروف، حيث ستلحق خسارة بشركة التأمين على هذه العقود المنفردة فى حالـة وفـاة       
  .حامل الوثيقة مبكراً حتى وإن لم يكن هناك خسارة إجمالية على كامل مجموعة العقود

لم يكن عقد التأمين مقسوماً إلى مكون إيداعى ومكـون تـأمينى فـإن أهيمـة نقـل          إن - ٢٨ت
ويتم تقييم أهميـة المخـاطر   . مينية يتم تقييمها بالرجوع إلى المكون التأمينىالمخاطر التأ 

  .التأمينية التى يتم نقلها من خالل مشتق ضمنى بالرجوع إلى المشتق الضمنى
  تغيير مستوى المخاطرة التأمينية 

مـن  ال تنقل بعض عقود التأمين أية مخاطر تأمين لشركة التأمين من البداية على الرغم          - ٢٩ت
فعلى سبيل المثال إن عقـداً يـوفر عائـداً    . أنها تنقل المخاطرة التأمينية فى وقت الحق     

استثمارياً معيناً ويتضمن خياراً يمنح حامل الوثيقة حق أستعمال عوائد األسـتثمار عنـد        
االستحقاق لشراء وثيقة دخل سنوى مشروط مدى الحياة لصالح مؤمنين آخـرين مقابـل     

ية التى تتقاضاها شركة التأمين عندما يمارس حامـل الوثيقـة هـذا       النسب السنوية الحال  
والينقل العقد أى مخاطر تأمينية إلى شركة التأمين حتى يتم اللجـوء إلـى هـذا      . الخيار

الخيار حيث تظل شركة التأمين حرة فى التسعير السنوى على األسـس التـى تعكـس              
  إال أنه إذا حدد العقـد نـسبة سـنوية   . المخاطرة التأمينية التى تنتقل إليها فى ذلك الوقت  

  .فإن العقد ينقل المخاطرة التأمينية إلى شركة التأمين من البداية) أو أساس لتحديدها(
  إن العقد الذي يعتبر عقد تأمين يبقى عقد تـأمين إلـى حـين إنجـاز أو انتهـاء كافـة           - ٣٠ت

  .الحقوق وااللتزامات


